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مدخل:
إن االهتمـام بالطفولـة هـو اهتمـام بالحاضـر والمسـتقبل معـاً ،حيـث تعـد مرحلـة
الطفولـة المبكـرة مـن أهـم المراحل في تكوين وإعداد المالمح األساسـية لشـخصية
الطفـل مسـتقبال ً ،فقـد أظهـرت الدراسـات الحديثة المتعلقـة بعلوم تنميـة الدماغ في
الطفولـة المبكـرة بـأن أدمغـة األطفـال تشـكل روابـط جديـدة بمعـدل مذهـل يبلـغ
أكثـر مـن مليـون رابطـة في الثانيـة " وفقاً لمركز نمـو الطفل التابـع لجامعة هارفارد؛
بفعـل الجينـات وتجـارب الطفولـة المبكـرة التـي لهـا أثـر دائـم على تصميـم الدماغ
النامـي ،حيـث توفـر الجينـات المخططـات الهيكلية ،وتوجـه التجارب عمليـة البناء
التـي سـتحدد إذا كان دمـاغ الطفل سـيوفر أسسـاً قوية أو ضعيفة لتحمـل التعليم كله
والسـلوكيات والصحة المسـتقبلية.

ورغـم أن معظـم الخاليـا العصبيـة يتـم تكوينها أثناء الحمل ،فـإن وجودها ال يحدث
إال بعـد الـوالدة مـن خلال االحتـكاك بالبيئـة ،واكتسـاب مهـارات فـي المجـاالت
النمائيـة جميعهـا سـواء االجتماعيـة أو المعرفيـة أو العاطفيـة ،وال يكتمـل نموهـا إال
بعـد بلـوغ الطفـل عامـه الثانـي ،وهـي تنتظـر تجـارب العالـم الخارجـي حتـى يتـم
تحفيزهـا ،وتكويـن الوصلات فيمـا بينهـا ليكتسـب الطفـل المهـارات المختلفـة،
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وبالمقابـل فـإن الحرمـان العاطفـي والظـروف النفسـية غيـر الداعمـة مثـل القسـوة
المفرطـة ،أو الـدالل الزائـد أو األجـواء التي تتسـم بالتوتر واإلهمال ،وسـوء المعاملة
التـي قـد يتعـرض لهـا األطفـال فـي سـنواتهم األولـى ،تؤثـر سـلباً علـى أداء أدمغتهـم،
وتجعلهـم أكثـر عرضـة مـن سـواهم للمشـكالت المعرفيـة والسـلوكية والعاطفيـة،
والتـي تظهـر فـي تواصلهـم االجتماعـي وتحصيلهـم العلمـي والدراسـي.
والجديـر بالذكـر أن االسـتثارة األنسـب ألدمغـة األطفـال تكـون خلال السـنوات
األولـى مـن حياتهـم التـي يزدهـر فيهـا تكـون تلـك الشـبكات ،ويـؤدي الوالـدان في
األسـرة ومقدمـي الرعايـة للطفـل فـي ريـاض األطفـال دورا ً رئيسـاً فـي التأثيـر فـي
تطـور الطفـل المعرفي ،واللغـوي ،والحركي ،واالجتماعـي ،واالنفعالي ،وذلك عبر
مـا يقدمونـه للطفـل مـن خبـرات إيجابيـة وتكـرار هـذه الخبـرات.

وتجـدر اإلشـارة إلـى أن العقـود األخيـرة شـهدت اهتمامـاً عالميـاً بحقـوق األطفـال
ذوي اإلعاقـة ،وبخاصـة الحـق فـي التعليـم انطالقاً مـن مبدأ أن التعليـم حق للجميع،
ومـع ذلـك اليـزال ضمـان حصـول األطفـال ذوي اإلعاقـة علـى فـرص متكافئـة فـي
التعليـم يمثـل تحديـاً كبيراً ،ومن هنا يؤكد الهـدف الرابع من أهداف األمم المتحدة
للتنميـة المسـتدامة وإطـار عمـل التعليـم لعـام (2030م) ،علـى اإلدمـاج واإلنصـاف
باعتبارهمـا مبدأيـن أساسـيين للتعلـم الجيـد ،ويأتـي التعليم الشـامل الـذي يتيح فرص
التعليم وتقديم المسـاندة دون تمييز ،وعلى أسـاس تكافؤ الفرص لألطفال جميعهم
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بلا اسـتثناء مـن ضمنهـم ذوي اإلعاقة بأنواعهـا ودرجاتها المختلفـة كأحد الحقوق
التـي ينبغـي العمـل على توفيرها لألطفـال ذوي اإلعاقة  ،لذلك كان البد من التفكير
والسـعي لتعزيـز حقهـم فـي الحصـول علـى تعليـم نوعـي أسـوة بنظرائهـم مـن غيـر
ذوي اإلعاقـة ،ضمـن بديـل تربـوي يتناسـب مـع قدراتهـم وإمكانياتهـم ،ونبـدأ مـن
البدائـل األقـل تقييـدا ً مـن خلال الدمج األكاديمي فـي الرياض والمـدارس الدامجة،
وانتقـاال ً إلـى المـدارس المتخصصـة بفئـات معينـة مـن اإلعاقـة ،والتـي تقـدم التعليـم
األكاديمـي (كمدرسـة الصـم) وصـوال ً إلـى مراكـز التأهيـل التـي تتضمـن الخدمـات
الداعمـة ،والتـي يتـم فيهـا تهيئـة الطفل ذي اإلعاقـة للدمج األكاديمي ،أو يسـتمر في
التأهيـل ضمنهـا للوصـول بالطفـل الـى أقصـى ما تسـمح بـه إمكانياته.
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القسم األول :البنية التعريفية:
أو ً
ال :أهمية االستثمار في برامج التعلم المبكر.
ثانيًا :السياسات الوطنية التربوية في رعاية وتنمية
الطفولة المبكرة.
ثالثًا :برامج رعاية وتنمية الطفولة المبكرة للنهوض بدور
التعليم في إنجاز أهداف التنمية المستدامة.
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أو ً
ال :أهمية االستثمار في برامج التعلم المبكر:

يجمـع التربويـون واالجتماعيـون وأطبـاء الطفولـة المتخصصيـن والسياسـيين وحتـى
االقتصاديين ،على أن مرحلة رياض األطفال من أهم مراحل حياة اإلنسـان وأكثرها
تأثيـرا ً علـى مسـتقبله ،فهـي األسـاس لمراحل حياتـه الالحقة وجـذور لمنابت تفتحه
اإلنسـاني ،وفيهـا تتفتـق مواهبـه وتنمـو مداركـه ،وتقـوى اسـتعداداته ،وتتجـاوب
قابليتـه مـع الحيـاة سـلباً أو إيجابـاً ،وتتحـدد ميولـه واتجاهاتـه وفيها تأخذ شـخصيته
فـي البنـاء والتكويـن ،تنمـي مهـارات الطفـل وقدراتـه ،وتقوم بتنشـئته تنشـئة سـليمة،
تكـون األسـاس التـي تبنـى عليـه المراحـل التاليـة ،وأهدافها ال تنفصل عـن األهداف
التربويـة للمراحـل الالحقـة مـن حيـاة الطفـل ،ففـي الروضـة تنمـو مفاهيـم األطفـال
ليكتشـفوا الخبـرات األوليـة ،وتثـرى حصيلتهـم اللغويـة ،وتنمـو قدراتهـم العقليـة،
وتهـذب سـلوكياتهم ،وتحـدد مالمـح شـخصيتهم السـليمة ،حيث يتم الكشـف عن
قدراتهـم واسـتعداداتهم ومواهبهـم ،ويتجلـى هـذا االهتمـام علـى مسـتوى الطفـل
واألسـرة والمجتمع.
وبنـاء ً علـى األدلـة المتراكمـة ،فقـد أشـارت األبحـاث والدراسـات إلـى أن الطفـل
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الـذي حظـي بخدمـات متميـزة فـي سـنوات حياتـه المبكـرة يبلـي بلاء ً حسـناً فـي
التعليـم األساسـي فيكـون أقـل عرضة للتسـرب أو الفشـل ،وأكثر أهليـة للوصول إلى
مسـتويات تعليميـة متقدمـة ،وأكثـر تمكنـاً للحصـول علـى فـرص عمـل مجديـة فـي
المسـتقبل.
لـذا يتعيـن علينـا اسـتثمار الفـرص لمسـاندة النمـاء فـي مرحلـة الطفولـة المبكـرة
( )Early Childhood Developmentمـن خلال توفيـر حزمـة مـن الخدمـات
المتكاملـة الحاضنـة للطفـل ،ومنهـا توسـيع نطـاق البرامـج القائمـة لتشـمل الطفـل
واألسـرة ومقدمـي الرعايـة للطفـل ،كمـا يتعيـن علينـا التحـرك لجعـل االسـتثمار فـي
مرحلـة الطفولـة المبكـرة أولويـة مـن أجـل إنجـاز أهـداف خطـة التنميـة المسـتدامة
لعـام (2030م) ،حيـث يعـد هـذا االسـتثمار طريقـة فعالـة مـن حيث التكلفة لتنشـيط
االسـتثمار المتبـادل ،أي أن التدخلات المعنيـة بالنمـاء فـي مرحلـة الطفولـة المبكرة
كتأميـن الحيـاة الصحيـة ،واألمـن والسلامة ،وفـرص التعلـم المبكـر ،والمسـاواة،
وتوفير الخدمات األساسية األخرى في إطار رعاية التنشئة وتنمية الطفولة المبكرة،
تدعـم حـق كل طفـل في البقاء واالزدهار ليصبح عضوا ً فاعال ً في مجتمعه ،وتشـكل
نقطة انطالق لتعزيز المجتمعات السـلمية المسـتدامة وازدهارها في المسـتقبل ،في
الوقـت الـذي يترتـب علـى اإلغفـال والتراخي فـي توفيرها مضاعفـات طويلة األمد،
مـن شـأنها أن تعـرض نمـاء األطفـال ومـا سـيكون عليـه مسـتقبلهم للخطـر.

12

ثانيًا :السياسات الوطنية التربوية في رعاية وتنمية الطفولة
المبكرة:

تقـوم السياسـة التربويـة فـي الجمهورية العربية السـورية على تحقيق مبـدأ ديمقراطية
التعليم وسياسـة التعليم اإللزامي ( من عمر  6سـنوات – لعمر  14سـنة) ،والتوسـع
فـي انتسـاب األطفـال إلـى الريـاض ،والعنايـة بالطفولـة المبكـرة وكذلـك اضطلاع
القطـاع الخـاص بـدوره بإشـراف وزارة التربيـة ،وقـد شـاركت وزارة التربيـة
بورشـات عديـدة خاصـة بمرحلـة الطفولـة المبكـرة وذلـك لضـرورة االسـتثمار فـي
هـذه المرحلـة وقـد خلصـت إلـى توصيـات أهمهـا:
1 1القيام بحمالت توعية اجتماعية.
2 2تضمين مفاهيم حقوق الطفل في مناهج التعليم األساسي.
 3 3تأسيس وحدة لحماية األسرة.
4 4وضع تشريع سوري لحماية الطفل (القانون رقم  21عام 2021م).
وفـي هـذا اإلطـار فقـد يتـم وضـع المراسـيم والقوانيـن الناظمـة لعمـل المؤسسـات
التعليميـة ومنهـا ريـاض األطفـال ،وضبـط آليـات تنفيذهـا بمـا يحقـق جـودة عملهـا
على صعيد األمان ،والصحة الجسـدية والنفسـية ،والبيئة التعليمية المالئمة ،وإصدار
التعاميـم والبالغـات الخاصـة باألسـاليب التربويـة المعتمدة ،وكذلك التوسـع الدائم
فـي افتتـاح ريـاض األطفـال فـي المحافظـات السـورية جميعهـا ،وقـد نتـج عن هذه
المراسـيم و التشـريعات إحـداث جهـات متكاملة للعمل في مجـال الطفولة المبكرة
،والقيـام ببرامـج متنوعـة تحقـق األهـداف االسـتراتيجية لـوزارة التربيـة فـي ضمـان
النمـو الشـامل والمتـوازن لألطفـال كلهـم فـي الجمهوريـة العربيـة السـورية ،ومنهـا
إحـداث شـعبة التوجيـه األول لريـاض األطفـال فـي وزارة التربيـة.
ويعـد التـزام الحكومـة باحترام وحماية حقوق الطفل والوفاء ،من العناصر األساسـية
فـي خلـق بيئـة توفـر الحمايـة للطفـل بشـكل عـام ،وقـد التزمـت الجمهوريـة العربيـة
السـورية بحمايـة حقـوق األطفـال ورعايتهـم من خلال توقيعها علـى اتفاقية حقوق
الطفـل بتاريـخ (5/6/1993م) ،ورفعـت تحفظهـا علـى المادتيـن ( )20-21فـي
عـام (2007م) ،وأبقـت التحفـظ علـى المـادة ( )14حتـى اآلن ،فـي سـبيل تأكيدهـا
علـى االلتـزام باألطـر القانونيـة والبرامـج الدوليـة ناهيك عن االلتـزام الوطني بتحقيق
األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة ،والتـي يتعلـق أكثر من واحـد من أهدافهـا بالطفولة .لقد
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حظـي موضـوع تربيـة الطفـل فـي الجمهوريـة العربيـة السـورية اهتمامـاً واضحـاً من
أعلـى المسـتويات ،ليبلـغ مرحلـة متقدمـة باتجـاه إعـداد اسـتراتيجية وطنيـة للطفولـة
المبكـرة منسـجمة مـع أهـداف األلفيـة الثالثـة ،لهـذا كان ال بـد مـن وجـود مركـز
متخصـص يأخـذ علـى عاتقـه مسـؤولية تنميـة الطفولـة المبكـرة بشـكل متكامـل
وشـامل ،ويعمـل ضمـن نظـام داخلـي مـرن صمـم لمواكبة المسـتجدات كافة سـواء
كانـت وطنيـة أو إقليميـة أو دوليـة.
األمـر الـذي دعـا إلـى إحـداث المركـز اإلقليمـي لتنمية الطفولـة المبكرة في سـورية
فـي إشـارة إلـى االلتـزام بخدمـة االسـتراتيجية الوطنية للتربية في سـورية واالسـتجابة
لحاجـة ملحـة لـدور مميـز في سـورية وفـي المنطقـة العربية.
وخلال زيـارة المديـر العـام لليونيسـكو في  22نيسـان (2010م) تم توقيـع االتفاقية
بشـأن اعتمـاد المركـز مـن الفئـة الثانيـة ويعمـل تحـت رعايـة اليونيسـكو ،وتـم
افتتـاح المركـز رسـمياً فـي الجمهوريـة العربيـة السـورية بتاريـخ (26/10/2010م)
برعايـة كريمـة مـن السـيدة األولى أسـماء األسـد والمديـرة العامة لمنظمة اليونسـكو
الدكتـورة ايرينـا بوكوفـا.
ومـع انطالقـة عمـل المركـز تـم وضـع خطـة سـنوية فـي عـام (2011م) ليتـم تنفيذها
مـن قبـل الفريـق المركـزي والفرعـي ،حيث وصـل عدد الفريـق المركـزي والفرعي
فـي المحافظـات إلـى ( )202ضمـن شـروط ومعاييـر توافـرت بالمرشـحين ،ولكـن
بـدء الحـرب الشرسـة علـى البلاد حـال دون تنفيذهـا كاملـةً وخاصـة فـي بعـض
المحافظـات ،ولكـن العمـل بقي مسـتمرا ً من خالل خططه ومشـاريعه السـنوية ،إلى
جانـب خطـة اسـتجابة أعدهـا المركـز تماشـياً مع الحـرب ضد اإلرهـاب من جهة ،
وانتشـار جائحـة كورونـا مـن جهـة ثانية.
وفـي مجـال التركيـز علـى التحـول الرقمـي فـي التعليـم فـي هـذه المرحلـة ،فقـد تـم
إطلاق منصـة التعلـم المبكـر فـي المركـز الوطنـي لتطويـر المناهـج التربويـة
( )www.sepel.edu.syبتاريـخ (23/9/2018م) ،وهدفـت المنصـة إلى االسـتفادة
مـن أدوات التكنولوجيـا للوصـول إلـى المربيـات واألمهـات والطفـل فـي كل زمان
ومـكان ،وتقديـم برامج تربوية هادفة وموجهة بما يسـهم فـي تنمية الطفولة المبكرة
،ويتماشـى مـع متطلبـات التحول الرقمي ومتغيـرات العصر.
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ثالثًا :برامج رعاية وتنمية الطفولة المبكرة بما يسهم في تحقيق
أهداف التنمية المستدامة:

اعتمـدت األمـم المتحـدة سـبعة عشـر هدفـاً فـي عـام (2015م) سـميت بأهـداف
التنميـة المسـتدامة أو األهـداف العالميـة ،والتزمـت بهـا الدول األعضـاء جميعها من
خلال اعتمادهـا أساسـاً للتخطيـط لبرامجهـا ،وقـد شـملت هـذه األهـداف القضـاء
علـى الفقـر ،القضـاء علـى الجـوع ،الصحـة ،والرفـاه ،التعليـم الجيـد ،المسـاواة بيـن
الجنسـيين ،الميـاه النظيفـة ،والنظافـة الصحيـة ،طاقـة نظيفة وبأسـعار معقولة ،العمل
الالئـق ونمـو االقتصـاد ،الصناعـة واالبتـكار ،الحـد مـن أوجـه عـدم المسـاواة ،مدن
ومجتمعات محلية مسـتدامة ،العدل والسلام والمؤسسـات القوية ،الحياة في البر،
الحيـاة تحـت المـاء ،العمـل المناخـي ،اإلنتاج واالسـتهالك المسـتدام.
تمثـل هـذه األهـداف احتياجـات اإلنسـان والحقوق األساسـية له ،وينبغـي أن يكون
بمقـدور كل فـرد فـي أنحـاء العالـم جميعهـا التمتـع بهـا ،وإن تحقيق هـذه األهداف
مسـؤولية الجميـع ،وإن التقصيـر تجـاه تحقيـق األهـداف سـوف يضاعـف األخطـار
فـي عالمنـا ،ابتـداء ً من عدم االسـتقرار إلى تفشـي األمراض الوبائيـة والتدهور البيئي.
ولكـن تحقيـق هـذه األهـداف سـوف يضعنـا علـى مسـار سـريع تجـاه عالـم أكثـر
اسـتقرارا ً وعـدال ً وأمانـاً  ،لذلـك سـعت حكومـة الجمهوريـة العربية السـورية للعمل
علـى تحقيـق هـذه األهـداف مـن خلال تضمينهـا فـي خططهـا وبرامجهـا ،وتحقيق
الشـراكات بيـن األطـراف جميعهـا لضمـان تفعيلهـا وتحقيقهـا.
وفيمـا يتعلـق بالقضـاء علـى الفقـر ومكافحـة الجـوع والدعـم الصحـي :فقـد عملـت
الحكومـة بالتنسـيق مـع المنظمـات الدوليـة (اليونسـكو واليونيسـيف واآلغـا خـان
وغيرهـا) والقطاعـات والمنظمـات غيـر الحكوميـة (مثـل الهيئـة السـورية لشـؤون
األسـرة والسـكان ومؤسسـة آمـال لرعايـة ذوي اإلعاقـة واألمانـة السـورية للتنميـة
وغيرهـا) علـى دعـم المشـاريع المتناهيـة الصغـر ،وشـبكات األمـان االجتماعـي،
وبرامـج التمكيـن االقتصـادي التـي تتيـح الحصول علـى فرص عمـل متنوعة وتحقق
بذلـك دخـل مسـتقر ألصحـاب هـذه المشـاريع.
وفـي ظـل تزايـد التحديـات التـي أدت إلـى ارتفـاع نسـب الفقـر والنقـص التغـذوي
بشـكل خـاص بعـد أزمـة كورونـا مثـل التقلبـات المناخيـة ،والحصـار االقتصـادي
وحيـد الجانـب علـى سـورية،عملت الحكومـة بالتنسـيق مـع المنظمـات الدوليـة
لتفعيـل برامـج األمـن الغذائـي وبرامج الرعاية الصحية كما سـعت إلـى تحويل النظم
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الغذائيـة مـن أجـل األمـن الغذائـي ،وتحسـين التغذيـة  ،وتوفيـر أنمـاط غذائيـة صحية
ميسـورة الكلفـة للجميـع مـن خلال تفعيـل المشـاريع والبرامـج التـي تعمـل علـى
زيـادة المصـادر الغذائيـة (المشـاريع الزراعية النباتية والحيوانيـة)  ،وتوزيع الحصص
الغذائيـة فـي المناطـق األكثـر فقـرا والمناطـق المنكوبة كما سـعت إلـى تطبيق برامج
الرعايـة الصحيـة مـن حملات لقـاح ضد األمـراض واألوبئـة ،وتأمين مصـادر المياه
النظيفـة وتفعيـل البرامـج التـي تعنـى بصحـة النسـاء الحوامـل ،وتقديم فـرص الوالدة
اآلمنـة ورعايـة األطفـال حديثـي الوالدة.
وفيمـا يتعلـق بالتعليـم المنصـف والعـادل سـعت الحكومـة مـن خلال وزارة التربيـة
لتوفيـر فـرص الحصـول علـى التعليـم المنصـف والعـادل لألطفـال جميعهـم آخـذة
بعيـن االعتبـار األطفـال األقـل فرصـة واألكثـر احتياجـاً فـي المناطـق التـي تعرضـت
لإلرهـاب والتخريـب والنـزوح والهجـرة.
كمـا عملـت الحكومـة على تطويـر برامج رعاية وتعليم لألطفـال في مرحلة الطفولة
المبكـرة ،لتمنحهـم الفرصـة للنمـو الشـامل والمتكامـل لجوانـب النمـو جميعهـا،
وتملّكهـم أدوات التعلـم الذاتـي لمواكبـة التوجهـات المعاصـرة باكتسـاب المعرفة،
مـن خلال تمكينهـم من االسـتثمار األمثـل للتكنولوجيـا الحديثة ووسـائل التواصل.
لقـد سـعت حكومـة الجمهوريـة العربيـة السـورية متمثلـة بوزاراتهـا المختلفـة إلـى
العمـل علـى تفعيـل أهـداف التنمية المسـتدامة ،من خلال برامجها وخططهـا و بناء
الشـراكات مـع المنظمـات الدوليـة العاملـة فـي سـورية ،والجمعيـات والمنظمـات
المحليـة فـكان لمحـاور التعليـم والصحـة والتنميـة والرعايـة الحصـة األوفـر مـن
خططهـا وبرامجهـا ،ففـي مجـال مكافحـة الفقـر تـم دعـم برامـج تمكيـن األسـر
اقتصاديـاً مـن خلال تمويـل المشـاريع الخاصة ،ومنـح القروض للمشـاريع المتناهية
الصغـر ،وتشـجيع المبـادرات المتعلقـة بالمشـروعات الصغيـرة التـي تؤمـن مداخيل
مسـتقرة لألشـخاص المتضرريـن بفعـل األزمـات االقتصاديـة.
وفـي قطـاع الصحـة تـم تأميـن اللقاحـات األساسـية لألطفـال منـذ لحظـة الـوالدة،
وصـوال ً إلـى اسـتكمال برنامـج اللقاحـات بشـكل كامـل كمـا عملـت علـى توفيـر
الرعايـة الصحيـة ،مـن خلال الفحوص والكشـوف المبكـرة لألطفـال والتي تضمن
التدخـل الوقائـي والفعـال.

وفي القطاع التربوي تم:
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• تفعيـل الحملات التوعويـة عـن األمـراض السـارية وآليـات الوقايـة الفعالة منها
فـي المراحـل التعليميـة جميعها.
•تحقيـق التعليـم المنصـف والعـادل للجميـع فـي المراحـل التعليميـة جميعهـا،
وذلـك مـن خلال إطلاق مشـاريع للتوسـع الكمـي والنوعـي في مرحلـة رياض
األطفـال والتـي تتيـح لألطفـال األقـل حظـاً بالحصـول علـى فرصـة التحـاق
بريـاض األطفـال لسـنة واحـدة علـى األقـل قبـل المدرسـة (مشـروع اسـتعدوا
لاللتحـاق بالمدرسـة) ،وبنـاء برنامـج تعلـم ذاتـي تفاعلـي نشـط لهـذه المرحلـة
يمكـن أن يتـم ضمـن المنـزل Home based learning
(.)https://www.sepel.edu.sy/kg0/view/start00.html

•تصميـم المنهـاج (ب) للتالميـذ المتسـربين دراسـياً بفعـل الحـرب اإلرهابيـة
والحصـار االقتصـادي.
•تحقيـق معاييـر الجـودة في التعليـم من خالل التطوير الدائم والمسـتمر للمناهج
الدراسـية ،واعتمـاد المناهـج المصممـة وفـق التوجهـات األحـدث عالميـاً،
والعمـل علـى تدريـب المعلميـن بشـكل دائم على هـذه المناهج وعلى أسـاليب
التعلـم النشـط والتقويـم الفعال.
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•إطلاق المنصـات اإللكترونيـة للتعليـم بمختلـف مراحلـه ،لضمان فرصـة عادلة
للتالميـذ الذيـن قـد ال يتمكنـون مـن الوصـول إلى المـدارس ،وافتتـاح المدارس
االفتراضيـة السـورية التـي تتيح الفرصة للمتعلمين السـوريين المتسـربين بسـبب
عوامـل النـزوح والهجـرة مـن الحصـول علـى تعليـم وطني مجانـي ومأجور.
• تأليـف األدلـة المتعلقـة بجوانـب الرفـاه جميعهـا مثـل أدلـة المهـارات الحياتية
للمتعلمين في المراحل التعليمية جميعها ،وأدلة الدعم النفسـي واألدلة المتعلقة
بالحقـوق والواجبـات وتفعيـل برامـج التعلم عن طريق اللعـب للمراحل العمرية
المبكـرة ،والتعلـم التقني واإللكترونـي للمراحل المتقدمة.
•إطلاق مناهـج التعلـم الوجداني التي تعد انعكاسـاً لتوجهـات التطوير المتكامل
للطفل  Whole child developmentالمقرر كأحدث اتجاهات لبناء اإلنسان
على المسـتوى العالمي.
•دعـم وتبنـي مبـادرات الفنـون المتنوعـة فـي مختلـف المراحـل التعليميـة ،مـن
خلال إطلاق الحملات التشـجيعية علـى مسـتوى القطـر (رسـم ،موسـيقا،
مطالعـة ،وقـراءة ،والفنـون التراثيـة) بحيـث يكـون لهـا الـدور الكبيـر فـي تحفيز
المتعلميـن علـى مواكبـة هـذه الفنـون واألنشـطة والتـي تحقـق الرفـاه الثقافـي
واالجتماعـي للمتعلـم.

وتُحدد األولويات في برامج الطفولة المبكرة وفق اآلتي:

1 1تقديم المساعدات اإلنسانية والحماية االجتماعية لألطفال.
2 2بناء أنظمة مرنة في أوقات األزمات.
3 3بناء قدرات وطنية قادرة على التعامل مع الطفولة.
4 4تقديم الدعم النفسي للقائمين على رعاية األطفال وتربيتهم.
5 5تقديم برامج ألولياء أمور األطفال توضح لهم أهمية أدوارهم التربوية.
6 6تقديم برامج تعليم مبكر.
7 7تأمين خدمات صحية وتوعية صحية مجتمعية.
8 8حماية األطفال من األذى.
9 9تخفيـف منعكسـات وحـدة اإلجهـاد الـذي يمكـن أن يـؤدي إلـى ضـرر دائم
وطويـل المـدى مثـل فقـدان أحـد الوالدين.
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10 10توفيـر فـرص التعليـم المبكـر التـي تدعـم عمليـة تعليـم أفضل وتحسـين فرص
الحياة مسـتقبال ً.
11 11تعزيز مفهوم السالم والحد من مخاطر الكوارث وحماية البيئة.
•تنفيـذ برامـج الطفولـة المبكـرة الداعمـة لعمليـة التنميـة فـي هـذه المرحلـة
المنسـجمة مـع الهـدف الرابـع مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة وفـق المؤشـر
الثانـي (ضمـان أن تتـاح لجميـع الفتيـات والفتيـان فـرص الحصـول علـى نوعية
جيـدة مـن النمـاء والرعايـة في مرحلة الطفولة المبكـرة والتعليم ما قبل االبتدائي
حتـى يكونـوا جاهزيـن للتعليـم االبتدائـي بحلـول عـام (2030م).
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القسم الثاني :التطبيق الميداني ومتطلبات المرحلة القادمة:
رابعًا :رؤية الجمهورية العربية السورية (البرامج والممارسات
الواعدة) للمؤتمر العالمي للطفولة المبكرة والتعليم.
خامسًا :تأثير الحروب واألزمات على السياقات النمائية
والتعليمية في مرحلة الطفولة المبكرة.
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رابعاً :رؤيـة الجمهوريـة العربيـة السـورية (البرامـج والممارسـات
الواعـدة) للمؤتمـر العالمـي للطفولـة المبكـرة والتعليـم:

التزمـت الحكومـات السـورية التـي تعاقبـت منـذ عـام (2010م) تنفيـذ توصيـات
إعلان دمشـق وإعلان موسـكو عـام (2010م) كمـا أبـدت مناصرة لقضايـا الطفولة
المبكـرة فـي سـورية نتج عنها اسـتراتيجية وطنية للطفولة المبكـرة  ،مواكبة ألحدث
المسـتجدات فـي هـذا المجـال وآخـذة أهـداف التنميـة المسـتدامة مرتكـزا ً لعملها.
لكـن تداعيـات الحـرب اإلرهابيـة التـي شـنت علـى سـورية ومـا رافقهـا مـن حصـار
وإجـراءات قسـرية اقتصاديـة أحاديـة الجانب ،إضافـة الى األزمـات الصحية (جائحة
كورونـا) كانـت تحـول دون الوصـول إلـى التحـول المطلوب.
لقـد كان لوجـود المركـز اإلقليمـي لتنميـة الطفولة المبكرة أثرا ً إيجابيـاً ودورا ً فاعال ً
مـن خلال خططـه المعـدة بالتنسـيق مـع الجهـات المعنيـة فـي سـورية كافـة ،والتـي
جعلـت عمـل المركـز يقتصر علـى المسـتوى المحلي.
لـم تحـل الظـروف السياسـة التـي تشـهدها سـورية دون المشـاركة بالمؤتمـرات
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الدوليـة جميعهـا ،والنـدوات االفتراضيـة المرتبطـة بموضوعـات الطفولـة المبكـرة
األمـر فـي إطـار مسـعى جـدي لتمكيـن المركـز اإلقليمـي مـن أخـذ دوره االقليمـي
بشـكل أفضـل انطالقـاً مـن هـذه المناسـبة النوعيـة.
ومـن هنـا تـم اختيـار سـورية لتكـون ضمن لجنـة البرامج لهـذا المؤتمر ممثلـة بإدارة
المركـز اإلقليمـي لتنمية الطفولـة المبكرة.
وخلال اجتماعـات لجنـة البرنامـج الذي بدأ مـن (8/6/2022م) قدمت مداخالت
عديـدة جـاءت فـي صلـب المواضيـع المطروحـة ،وكان هنـاك متابعـة لمقترحـات
رئيـس اللجنـة بإضافـة مقترحـات واعـدة وهامـة على مسـتوى الـوزارات المعنية في
سورية.
واقـع البرامـج والمشـاريع التـي تقدمهـا الجهـات الوطنيـة الحكوميـة والخاصـة
والمحليـة فـي الجمهورية العربية السـورية المعنيـة بمرحلة الطفولة المبكرة (الفرص
والتحديـات والممارسـات الواعـدة) وفقـاً لـكل محـور مـن محـاور المؤتمـر:

أوال ً :الوصول إلى الخدمات والبرامج والشمول والجودة والرفاهية:

إيماناً بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة ،واسـتجابةً لمتطلبات التنمية الشـاملة للطفولة
وضمانـاً لتنفيـذ حقـوق الطفـل عملـت الجمهوريـة العربيـة السـورية متمثلـة بـوزارة
التربيـة خاصـة والجهـات المعنيـة بالطفولة لتحقيـق أهداف التنمية المسـتدامة.
البرامج والمشاريع وفقاً لهذا المحور:

برامج ومشاريع اإلتاحة والوصول والجودة والشمول والرفاهية:
وتتضمن:

•التوسـع فـي إحـداث ريـاض األطفـال (الحكومية-الخاصـة) علـى مسـاحة
الجمهوريـة العربيـة السـورية وتوفيـر فـرص عادلـة ومنصفـة وشـاملة لألطفـال
جميعهـم دون تمييـز للوصـل إليهـا واالنتفـاع بخدماتهـا ،وزيـادة أعدادهـا فـي
كل محافظـة مقارنـة باألعـوام السـابقة.
•صـدور المرسـوم التشـريعي رقـم  /55/لعـام )2004م) والـذي ينـص علـى
إحـداث ريـاض تابعـة لـوزارة التربيـة.
•إعـداد التعليمـات التنفيذيـة الخاصـة بمـدارس ذوي اإلعاقـة ،ومنـح الموافقـة
علـى الترخيـص للمؤسسـات المحققـة للشـروط.
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التحـوالت
•التطويـر المسـتمر لمناهـج ريـاض األطفـال الوطنيـة لمواكبـة
ّ
المجتمعيّـة والعالميـة نحـو تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة (2030م).

البرامج والمشاريع المنفذة:

 - 1-1d dمشـروع اسـتعدوا لاللتحـاق بالمدرسـة الـذي تتبنـاه – وزارة التربيـة/
المركـز اإلقليمـي لتنميـة الطفولـة المبكـرة:/

يهـدف المشـروع إلـى تعديـل القانـون الخـاص بالتعليـم اإللزامـي وذلـك بإلحـاق
السـنة التحضيريـة مـن ريـاض األطفـال (الفئة الثالثـة) ضمن السـلم التعليمي اإللزامي
المجاني.

يعمل المشروع ضمن أنشطته على:

•التوسـع فـي أعـداد ريـاض األطفـال مـع مراعـاة العوامـل الجغرافيـة والبشـرية
والماديـة للمناطـق كلهـا.
•زيـادة عـدد األطفـال (الذكور واإلناث) الملتحقين بالشـعب المسـتحدثة ضمن
مدارس التعليم األساسـي
•زيـادة عـدد األطفـال األكثـر ضعفـاً (ذوي اإلعاقة-المهمشـين) الملتحقيـن
بالشـعب المسـتحدثة.
•تجهيـز الشـعب الصفيـة بحيـث تكـون بيئـة تعلـم مثريـة وداعمـة لتعلـم الطفـل
ونمـوه الشـامل ويتناسـب مـع متطلبات التعلم النشـط والتفاعلـي والتعلم الذاتي
عنـد الطفل.
•تدريـب وتمكيـن المربيـات مـن المهـارات التـي تمكنهـم مـن التعامـل مـع
خصائـص واحتياجـات هـذه المرحلـة.
•زيادة الوعي المجتمعي ومساهمته في مرحلة رياض األطفال.

d dشـكل بيانـي يبيـن عـدد الشـعب والمربيـات واألطفـال فـي صفـوف اسـتعدوا لاللتحـاق
بالمدرسـة فـي جميـع المحافظـات
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d dالتحديات:
•التكلفـة الماليـة المرتفعـة السـتحداث تلـك الشـعب أو الريـاض و اإلجـراءات
والممارسـات جميعها المتعلقة بها (تجهيزات-وسـائل تعليمية -بناء القدرات
البشرية-المطبوعات).
•التكلفـة الماليـة المرتفعـة لتجهيز رياض أو شـعب دامجـة لألطفال ذوي اإلعاقة
تتيـح وصولهـم اآلمن والداعـم لنموهم وتعلمهم.
•قلة الوسائل التعليمية الخاصة بفئة األطفال ذوي اإلعاقة.
d dاحتياجات تطوير البرنامج:

التمويل والدعم المالي والفني لتحقيق:

•الزيادة الكمية لعدد األبنية وافتتاح شعب جديدة.
•تزويد هذه األبنية بالتجهيزات والوسائل المناسبة.
•تدريب وتأهيل المربيات واألطر اإلدارية المتخصصة للعمل مع األطفال.
•بناء رياض تراعي خصائص األطفال ذوي اإلعاقة واحتياجاتهم النمائية.
•تأهيل وتدريب أطر مختصة للعمل مع األطفال ذوي اإلعاقة.
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d dالممارسات الواعدة:
•التنسـيق لخلـق شـراكات مسـتدامة بيـن القطـاع الحكومـي والخـاص واألهلـي
مـن خلال تسـهيل التراخيـص ،ورفـد القطـاع الخـاص باألطـر األكاديمية ذات
الخبرة.
•التوسـع بالريـاض الدامجـة  ،وتأميـن بيئـة ماديـة (غـرف مصـادر) واختصاصيـن
مؤهليـن (خريجـي تربيـة خاصـة) وخاصة فـي ظل الحرب على سـورية وما نتج
عنـه من حـاالت خاصـة كثيرة.
•رفـع مسـتوى الوعـي المجتمعي بأهمية إلحـاق األطفال بالرياض ،وزيادة نسـبة
مسـاهمات المجتمـع المحلـي للتعـاون وإحـداث رياض أطفـال أو غرف صفية
جديدة.
•بنـاء لجـان مجتمعيـة تكـون بمثابـة صلـة الوصـل بيـن األهـل والروضـة لتفعيـل
الـدور المجتمعـي فـي ريـاض األطفـال.

 - 1-2مشـروع تطويـر مناهـج ريـاض األطفـال فـي ضـوء وثيقـة المعاييـر الوطنيـة
المطـورة نحـو عـام (2030م):

تعمـل األطـر التربويـة المختصـة والمؤهلـة علـى التطويـر المسـتمر لمناهـج ريـاض
األطفـال بهـدف بنـاء اإلنسـان المتكامل ،القـادر على خدمة نفسـه ومجتمعه ووطنه
بفاعليـة ،وبمـا يمكنـه أيضـاً مـن التعامـل مـع التطـورات الحاصلـة فـي العالـم مـن
حولـه وتحمـل المسـؤولية ،واإلبـداع وتطوير الـذات ،بما يجعله فـي نهاية المطاف
مواطنـاً سـورياً صالحاً.
d dيعمل المشروع ضمن أنشطته على:
•تحديـث وثيقـة المعاييـر الوطنيـة لمناهـج ريـاض األطفـال ،حيـث تـم إطلاق
الوثيقـة المعدلـة التـي تضاهـي بمؤشـراتها النمائيـة الوثائـق الدوليـة والعالميـة
وبجهـود وطنيـة محليـة.
•تطويـر مناهـج ريـاض األطفال بناء علـى الوثيقة المعدلة بالشـراكة بين مختصين
ومدربيـن فـي مجـال الطفولـة المبكـرة فـي المركـز اإلقليمـي لتنميـة الطفولـة
المبكـرة وخبـراء جامعييـن مـن كليـات التربيـة ومنظمـات تعنـى بالعمـل مـع
األطفـال ذوي اإلعاقـة ومركـز القيـاس والتقويـم التربـوي والمركـز الوطنـي
لتطويـر المناهـج التربويـة.
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d dالتحديات:
•عدم توافر بيئات مادية داعمة لألساليب الحديثة في بناء المناهج.
•األعـداد الكبيـرة لألطفـال في الشـعب الصفية لرياض االطفـال التي تحول دون
تنفيـذ االسـتراتيجيات الحديثـة في التعلم الذاتي والتعلم النشـط.
d dاحتياجات تطوير المشروع:
•تدريب أطر متخصصة على العمل بالمناهج الجديدة.
•تأمين المطبوعات والوسائل التعليمية المرافقة للمنهاج.

 - 1-3مركـز استشـارات تربويـة تابـع لقسـم تربيـة الطفـل فـي جامعـة دمشـق-كلية
التربية:

يهـدف للمسـاهمة فـي مسـاعدة المجتمـع المحلـي علـى تحقيـق جـودة التربيـة،
وتفعيـل قنـوات االتصـال غيـر الجماهيـري مـن خلال دورات توعيـة ونـدوات
ومحاضـرات لآلبـاء واألمهـات.
d dالتحديات:
• عدم وجود أماكن تابعة للكلية الستثمارها.
d dاحتياجات تطوير المشروع:
•توفير مكان خاص للمركز.
علمـاً بأنـه تـم إحـداث روضـة ملحقـة بكليـة التربية-جامعـة دمشـق ،شـبيهة بروضة
المركـز اإلقليمـي لتنميـة الطفولـة المبكـرة كنافذة تجريبيـة لتطبيق األبحـاث العلمية
والتربوية.

 - 1-4مشروع مهارات الحياة:

تهـدف وزارة الثقافـة مـن خلال هـذا المشـروع إلـى بنـاء مهـارات الحيـاة وتمكين
األطفـال وتقديـم الدعـم النفسـي عـن طريـق الفـن ،واألنشـطة الثقافية.
d dيعمل المشروع ضمن أنشطته على:
•تنظيـم فعاليـات تتميـز بالطابـع الثقافي التفاعلي الترفيهي الذي يقوم على أسـاس
بنـاء مهـارات الحيـاةودعـم وتمكيـن األطفـال مـن خلال ورشـات وفعاليـات
وأنشـطة تعتمـد اسـتخدامالفن(مسـرح -فنـون وأعمـال يدويـة تراثية –موسـيقا
وغنـاء -رقـص وفنـون شـعبية) واللعـب والرياضةكوسـيلة للدعم النفسـي.
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•تنظيـم ودعـم المبـادرات المجتمعيـة وتشـجيع العمـل التطوعي لتعزيز مشـاركة
الشـباب وتفعيـل أدواتهـموتمكينهـم مـن تطوير أنفسـهم ومجتمعاتهـم المحلية.
•حـوارات مـع اليافعيـن والشـباب تهتـم بقضاياهـم وتطلعاتهـم وقضايـا المجتمع
بشـكل عام.
•إقامـة ورشـات تدريبيـة لدعـم وبنـاء قـدرات المتطوعيـن وأطـر الـوزارة
ا لمتخصصـة .
•دعم الفرق الشبابية الجوالة والعمل التطوعي.
d dالتحديات:
•قلة الوعي المجتمعي لهذا النوع من المشاريع.
d dاحتياجات تطوير المشروع:
•الدعـم المالـي والفنـي لتطويـر الوسـائل التـي تسـتخدم لتنفيـذ هذه األنشـطة بما
يتناسـب مـع التطورات المتسـارعة.

 - 1-5مشروع وزارة الثقافة "نغم وقلم"-دعم المراكز المتكاملة:

يهـدف المشـروع إلـى تمكيـن األطفـال الذاتـي واالجتماعـي ،وتوفيـر الفـرص
المتكافئـة لألطفـال الفاقديـن للمهـارات الحياتيـة والمتسـربين والمعرضيـن لخطـر
التسـرب مـن المدرسـة ليعـاد دمجهـم ضمـن نظـام التعليـم الرسـمي.
d dويعمل المشروع ضمن أنشطته على:
•زيـادة أعـداد مراكـز التعلّـم المتكاملـة فـي المحافظـات ،والقاعـات الخاصـة
بأنشـطة التعلـم ومهـارات الحيـاة ،والمسـتفيدين مـن المشـروع.
•توفيـر الـدورات والورشـات التدريبيـة لتأهيـل أطر(إداريـة وفـرق مهـارات
الحيـاة وعـدد مـن المدرسـين) ،واسـتقطاب األطفـال فاقـدي التعلـم مـن خلال
المبـادرات المجتمعيـة.
•وضع برامج لتنفيذ ومتابعة األنشطة المتعلقة بمهارات الحياة والتعلم.

 - 1-6إعداد دليل تدريبي في مجال حقوق الطفل:

يهـدف الدليـل إلـى بنـاء مجتمـع مـدرك لحقـوق الطفـل ،وملتـزم بواجباتـه نحـوه
لضمـان حصولـه عليهـا ،ودعمـه فـي ممارسـتها ،منوهيـن بصـدور قانـون حقـوق
الطفـل السـوري لعـام)2021م) ،ووجـود جمعيات متخصصة بضمـان تنفيذ حقوق
الطفل.
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d dيعمل المشروع ضمن أنشطته على:
•إطالق دليل وحقيبة تدريبية في مجال حقوق الطفل.
•إعداد حقيبة تدريبية في مجال حقوق الطفل.
•تدريب مقدمي الرعاية للطفل واألطفال والمعنين بالعمل مع األطفال.
d dاحتياجات تطوير المشروع:
•تدريب األطر البشرية المتخصصة في رياض األطفال.
•تحويل أنشطة الدليل الى أنشطة الكترونية ،ونشرها على المنصات التفاعلية.
•تدريب أطر متخصصة للعمل بالمحتوى الرقمي لهذا الدليل.

 - 1-7دليل المهارات الحياتية في مرحلة الطفولة المبكرة:

يهـدف الدليـل إلى تشـكيل وصقل شـخصية الطفل ،وإعـداده لمواجهة قضايا العصر
ومشـكالت الحيـاة اليوميـة ،فيغـدو إنسـاناً مبدعـاً ومنتجـاً وفاعلا ً محليـاً وعالميـاً
وقـادرا ً علـى الوفـاء بمتطلبـات التنميـة المسـتدامة وإحـداث التغيير.
d dوتضمن المشروع ضمن أنشطته:
•إطلاق دليـل وحقيبـة تدريبيـة لتدريـب مقدمـي الرعايـة علـى دليـل المهـارات
الحياتيـة.
•تدريب مربيات رياض األطفال على محتوى الدليل.
d dاحتياجات تطوير المشروع:
•تدريب األطر البشرية في رياض األطفال.
•تحويل أنشطة الدليل الى أنشطة الكترونية ونشرها على المنصات التفاعلية.
•تدريب أطر متخصصة للعمل بالمحتوى الرقمي لهذا الدليل.

 - 1-8مشروع التشجيع على القراءة في مرحلة الطفولة المبكرة:

يهـدف المشـروع إلـى نشـر ثقافـة القـراءة ،وجعلهـا متأصلـة فـي شـخصية الطفـل
لتصبـح مـن سـلوكياته الحياتية كنـواة لمهارات التعلم الذاتي والبحث واالكتشـاف،
وقـد تبنـى المركـز اإلقليمـي لتنميـة الطفولـة المبكـرة مشـروع القـراءة فـي مرحلـة
الطفولـة المبكـرة ،وتـم اعتماد يوم السـادس عشـر من شـهر كانـون األول -من كل
عـام يومـاً وطنيـاً للتشـجيع علـى القـراءة فـي مرحلـة الطفولـة المبكرة.
حيـث لوحـظ اهتمـام متزايـد مـن قبـل الجهـات األهليـة والحكوميـة والمجتمعيـة
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للمشـاركة فـي تنفيـذ أنشـطة التشـجيع علـى القـراءة.
d dويتضمن المشروع ضمن أنشطته:
•أنشـطة ومبـادرات وفعاليـات متنوعـة للتشـجيع علـى القـراءة تسـتهدف األسـرة
والطفل.
•التعاون مع دور نشر محلية متخصصة بكتب ومنشورات األطفال.
•إقامة معارض دورية لكتب ومنشورات األطفال.
d dالتحديات:
•التكلفة المرتفعة لطباعة الكتب والقصص الموجهة للطفل في هذه المرحلة.
•غلبـة االتجاهـات الرقميـة والتكنلوجيـة عنـد األطفـال علـى حسـاب العالقة مع
الكتاب.
d dاحتياجات تطوير المشروع:
•تزويد المؤسسات التعليمية الخاصة بالطفل بالكتب والمنشورات المناسبة.
•تدريب أطر مختصة بهذه المرحلة لتحويل القصص الورقية لتطبيقات تفاعلية.

 - 1-9برنامج الوالدة اآلمنة ورعاية الوليد:

تعمـل وزارة الصحة-مديريـة الرعايـة األوليـة مـن خلال هـذا البرنامـج علـى توفيـر
وتحسـين النوعيـة إلجـراءات الـوالدة اآلمنـة ورعايـة الوليـد ليشـمل كافـة المرافـق
المقدمـة للخدمـة.
d dويعمل البرنامج ضمن أنشطته على:
•التوسـع فـي توفيـر وتحسـين النوعيـة إلجـراءات المشـافي الصديقـة للطفـل
واسـتمرارية العمـل والتوسـع فـي تنفيـذ خطـة عمـل لـكل مولـود جديـد
(EPMM)' (ENAP(.
•دعم توفير واستخدام خدمات برنامج إنعاش الوليد بنوعية وجودة عالية.
•تعزيز الترصد لحدوث التشوهات الخلقية.
•اعتمـاد المعاييـر لحـاالت القـرب من الوفـاة لحديثي الـوالدة ،وتبني التدخالت
الفعالـة للتغلب عليها.
•زيادة نسب الوالدة على يد مؤهلة ومدربة وتوفير عيادات الوليد المتخصصة.
•تبـادل الخبـرات :الخارجيـة مـع الـدول المجـاورة ،والداخليـة بين المؤسسـات
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الصحيـة (تعليـم عالـي – صحـة) فـي مـا يخـص التدريـب المهنـي الصحي.
•تعميق برامج التعزيز ورفع الوعي (تثقيف صحي – منهج صحي مدرسي).
•تعزيـز الـدور اإلشـرافي والتنظيمـي للعمـل المحلـي والتطوعـي والمسـؤولية
االجتماعيـة للقطـاع الخـاص.
d dاحتياجات تطوير البرنامج:
•زيادة عدد المشافي التي تتبنى العمل بالخدمات الصديقة للطفل.
•زيـادة عـدد العيـادات المنفـذة إلجـراءات (تقاريـر الترصـد -أدلـة التدابيـر-
قائمـة المعاييـر والتدخلات).
•دعم برنامج القرى الصحية والفعاليات الداعمة للصحة المجتمعية.

 - 1-10برنامج صحة الطفل:

تنفـذ وزارة الصحة-مديريـة الرعايـة أألوليـة هـذا البرنامـج بهـدف تبنـي تنشـئة
الطفولـة المبكـرة فـي األوضـاع الصعبـة ووضـع خطـة العمـل التكاملية لهـا ،وتفعيل
برنامـج حمايـة الطفـل كافـة :مـن الحوادث المنزليـة ،ومخلفات الحرب ،والوسـائل
اإللكترونيـة ...
d dيعمل المشروع ضمن أنشطته على:
•خفض معدالت المرض لدى األطفال.
•خفض تأثير المخاطر البيئية على الصحة.
•توفير الخدمات إلجراءات الكشف المبكر واالستجابة لحاالت اإلعاقة.
•تبنـي طـرق ووسـائل مبتكـرة لنشـر الرسـائل الصحيـة وإشـراك المجتمـع عبـر
شـبكات التواصـل االجتماعـي ومرجعيـة وزارة الصحـة.
•زيـادة التغطيـة لتنفيـذ إجـراءات برنامـج الرعايـة الصحيـة المتكاملـة لألطفـال
.IMCI
•المشـاركة بالترصـد والكشـف المبكـر لسـرطانات األطفـال مـع الجهات ذات
العالقة.
•تعزيـز الترصـد والتدبيـر ألمـراض الفـم واألسـنان لـدى األطفـال فـي مرحلـة
الطفولـة المبكـرة واألطفـال بسـن المدرسـة.
•توفيـر خدمـات المشـورة للدعـم النفسـي وتدبيـر االضطرابـات النفسـية
و ا لمجتمعية و ا لسـلو كية .
•وضـع نظـام رصـد للسـلوكيات الخطـرة المتعلقـة بالعوامـل البيئيـة واالسـتجابة
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والتدبيـر لهـا بالتنسـيق مـع الجهـات ذات العالقـة.
•توفير العيادات التخصصية لإلعاقة.
•توفير عيادات المسح السمعي " البث الصوتي" وبيانات الحاالت والتدبير.
d dالتحديات:
•ضعف التخطيط لبرامج الرعاية الصحية ونقص الحوافز.
•عدم وجود نظام معلوماتي وطني بما فيه نظام الرصد.
•خروج منشآت صحية عن الخدمة.
d dاحتياجات تطوير البرنامج:
•برامـج إعالميـة اسـتهدافية لتعزيـز النشـر والشـراكة المجتمعيـة لصحـة المـرأة
والطفـل.
•دعم إضافي لبرامج التغذية المدرسية لتشمل قطاعات أوسع.
•تمويل خاص لبرنامج القرى الصحية والفعاليات الداعمة للصحة المجتمعية.
•الدعم المالي إلعادة ترميم المستوصفات المدرسية الخارجة عن الخدمة.
•افتتاح مراكز جديدة وذلك لتوسيع االنتشار الجغرافي للخدمات.
d dالممارسات الواعدة:
•المسـاهمة فـي بنـاء وتطويـر القـدرات والمهارات لـدى األطفـال ذوي اإلعاقة،
وتعزيـز اندماجهـم فـي المجتمـع والتشـاركية مـع الفعاليـات المجتمعيـة ذات
العالقة.
•تعزيـز الفعاليـات والمبـادرات المجتمعيـة لبرنامـج القـرى الصحيـة التـي تضمن
االنتشـار والوصوليـة للخدمـات الصحية.
•دمج الرسـائل الصحية ومهارات تقديم المشـورة النوعية لصحة المرأة والطفل
والمراهـق /ضمـن فعاليات برنامـج التواصل من أجل التنمية .C4D
•تطويـر المنهـاج الدراسـي فـي مـا يخـص التدريـب المهنـي الصحـي بمـا يتلاءم
مـع األداء المهنـي والوظيفـي الواقـع.
•توفيـر أطـر إعالميـة ذات كفـاءة فـي مقاربـة المعلومـات والرسـائل الصحيـة
المعتمـدة علـى الفعاليـات المجتمعيـة (الفئـات المؤثـرة فـي المجتمـع-
المسـتهدفين أنفسـهم).
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 - 1-11برنامـج الكشـف األولـي للكشـف عـن اإلعاقـات السـمعية والنطقيـة وتقديم
خدمـات التدخـل المبكـر فـي مرحلـة الطفولـة المبكرة.
 - 1-12إدراج برامج التعلم االجتماعي العاطفي ضمن مناهج الطفولة المبكرة .
 - 1-13تفعيـل خدمـات الدعـم النفسـي مـن خلال إطلاق برامـج إدارة الحالـة فـي
مرحلـة الطفولـة المبكـرة .
ثانياً :القوى العاملة ومقدمي الرعاية في مجال رعاية الطفولة المبكرة:
البرامج والمشاريع وفق ًا لهذا المحور:
برامج بناء القدرات الوطنية في مجال رعاية وتنمية الطفولة المبكرة:
وتتضمن:

•تعزيـز االنجـذاب إلـى مهنـة رعاية الطفولـة المبكرة والتعليم ،وتحسـين ظروف
العمـل في هـذا المجال.
•إصلاح أنظمـة تدريـب المعلميـن والمعلمـات ومقدمـي الرعايـة لألطفـال
والعامليـن جميعهـم فـي رعايـة وتنميـة الطفولـة المبكـرة ،والتنميـة المهنيـة
المسـتمرة فـي ضـوء الخصائـص واالحتياجـات النمائيـة لألطفـال فـي هـذه
المرحلـة.
•تنظيـم القـوى العاملـة فـي مجال رعايـة وتنمية الطفولة المبكرة فـي القطاع غير
الحكومـي لتقديـم الجـودة في خدمات رعاية وتعليـم الطفولة المبكرة.
•تعزيـز الدعـم للوالديـن واألسـر ومقدمـي الرعايـة للطفـل إلنشـاء بيئـات منزليـة
داعمـة لنمـو األطفـال الشـامل وتعلمهـم ورفاههـم.

البرامج والمشاريع المنفذة:
 - 2-1برامج إعداد مربيات رياض األطفال:

عملـت وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي علـى افتتـاح كليات لريـاض األطفال
فـي أغلـب الجامعـات السـورية ،بهـدف إعـداد مربيـات ريـاض األطفـال مؤهلات
ومتخصصـات فـي العمـل مـع األطفـال مـن خلال الدراسـة الجامعيـة لمـدة أربـع
سـنوات ،فضلا ً عـن تنفيـذ ورشـات تدريبيـة فـي مجـال الطفولـة المبكـرة معتمـدة
مناهـج حديثـة منهـا منهاج المونتيسـوري  ،وتوظيف اإلمكانـات المتاحة في الكلية
لذلـك ،وتنفيـذ المعلمـات الطالبـات للـدروس العمليـة فـي رياض األطفـال حيث تم
توظيـف خبراتهـن المكتسـبة مـن الورشـات التدريبيـة فـي مجـال التربيـة فـي ريـاض
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األطفـال ،مواكبـة المسـتجدات بمـا يخـص ريـاض األطفـال وتأهيل مربيـات رياض
األطفـال وفقها.
كمـا يتـم اسـتثمار الطاقـات الموجـودة لتفعيـل البحـث العلمـي التطبيقـي ،ورعايـة
األبحـاث المشـتركة بيـن أعضـاء الهيئـة التدريسـية وصـوال ً إلـى أفـكار غنيـة تدعـم
مسـيرة البحـث العلمـي فـي هـذا المجـال.
d dالتحديات:
•عدم تعيين خريجي كليات رياض األطفال كافة.
•االقتصار على اإلناث في التعيين ضمن رياض األطفال.
d dاحتياجات تطوير البرنامج:
•دعـم األبحـاث التطبيقيـة وتوفيـر مسـتلزمات عمـل الباحـث ،وإنجـاز األبحاث
العلمية.

 - 2-2برامج التنمية المهنية لمربيات رياض األطفال:

كان إحـداث المركـز اإلقليمـي لتنميـة الطفولـة المبكـرة فـي سـورية إشـارة إلـى
االلتـزام بخدمـة االسـتراتيجية الوطنيـة للتربية في سـورية  ،واالسـتجابة لحاجة ملحة
لـدور مميـز فـي سـورية وفـي المنطقـة العربيـة.
ويعـد المركـز اإلقليمـي لتنميـة الطفولـة المبكـرة مركـز تدريبـي بحثـي يتولـى منـذ
إنشـائه إعـداد برامـج نوعيـة فـي أزمنة غيـر نوعية ،وبنـاء القـدرات والتدريب بهدف
تعزيـز جـودة الخدمـات المقدمـة ،ومـن مهامـه فـي هـذا المجال:
•إعداد البرامج والخطط التدريبية بالتنسيق مع الشركاء المحليين واإلقليميين.
•إعداد الموارد التدريبية (حقائب وأدلة تدريبية).
•تعميـم برامـج الـدورات التدريبيـة والموضوعـات التـي تطـرح فيهـا وتنفيـذ
البرامـج والخطـط التدريبيـة.
•إعـداد اسـتمارات واختبـارات تقويميـة لقيـاس مـدى تقـدم أداء المتدربيـن بعـد
حصولهـم علـى الخدمـة التدريبيـة.
•متابعة المتدربين وتقديم الدعم العلمي لهم ورفع تقارير بنشاطاتهم.
•اقتراح منح شهادات أو وثائق حضور لدورات تدريبية.
d dوالفئات المستفيدة:
•مربيات رياض األطفال في الجهات جميعها.
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•اآلباء واألمهات ومقدمي الرعاية للطفل.
•فرق المؤسسات والجمعيات المهتمة برعاية وتنمية الطفولة المبكرة.
•القيادات واألطر والعاملين في مجال الطفولة المبكرة.
•جليسات األطفال في دور الحضانة ومراكز الرعاية النهارية.
•شرائح مختلفة من المجتمع المحلي.
ويقـوم المركـز بإعـداد خطتـه التدريبيـة السـنوية التـي تهـدف إلـى تعزيـز قـدرات
مربيـات ريـاض األطفـال ومقدمـي الرعايـة للطفـل فـي العمـل مـع األطفـال فـي

المواضيـع والقضايـا اآلتيـة:
البرامج التنموية:

•برنامج تنمية المهارات الحياتية للطفل.
•برنامج تنمية استعداد الطفل للتعلم (تنمية مهارات القراءة والكتابة المبكرة).
•برنامج تنمية استراتيجيات التعلم األكثر فعالية مع األطفال.

برامج التربية الوالدية:

•برنامج التوعية الوالدية ورعاية األطفال في المنزل ومراكز الرعاية.
•برنامج تدريب األسرة على تربية األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة .ECE

برامج الحماية:

•حماية األطفال من التعرض للحوادث المنزلية.
•حماية األطفال من التعرض لإلساءة والعنف واالستغالل بكل أشكاله.
•حماية األطفال من التعرض للحوادث المرورية.

برامج إعالمية:

•تنمية المشاهدة الواعية عند الطفل لإلعالم.

برنامج دعم الوالدين والتوجيه للطفل واألسرة:

يتضمن دورات تدريبية وورش عمل في قضايا الطفولة المبكرة ،ومنها:
•علوم تنمية الدماغ في الطفولة المبكرة.
•االحتياجات والخصائص النمائية للطفل.
•مفاتيح الدخول إلى عالم الطفل.
•التواصل مع عالم األطفال.
•كيف يفهم األطفال العالم ويكتشفونه.
•اللعب عالم األطفال.
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•مهارات سلوك الطفل وتوجيهه.
•الضبط اإليجابي.
•تفعيل دور اآلباء في تنمية ورعاية أطفالهم.
•كيف تقضي األم العاملة وقتها بفعالية مع أطفالها.
•تشجيع اإلبداع عند الطفل.

برامج تدريب مربيات رياض األطفال:

برامـج تمكيـن وتطويـر معـارف وقـدرات مربيـات ريـاض األطفـال فـي جميـع
الجهـات ،ويتضمـن دورات تفاعليـة وورش عمـل ،ومنهـا:
•علوم تنمية الدماغ في الطفولة المبكرة.
•االحتياجات والخصائص النمائية للطفل.
•حقوق الطفل ودعمه لممارستها.
•النهج الشمولي التكاملي والحياة الداخلية للطفل.
•تنظيم بيئة التعلم ،والعمل ضمن نظام األركان التعليمية-التعلمية.
•تصنيع وإدراج الوسائل التعليمية-التعلمية.
•المناهج المطورة لرياض األطفال.
•استراتيجيات التعلم النشط.
•الذكاءات المتعددة وأنماط تعلم األطفال.
•اللعب عالم األطفال.
•الشراكة مع أألهل.
•تشجيع اإلبداع عند الطفل.
•التعامل مع المشكالت السلوكية والضبط االجتماعي للطفل.
•المهارات الحياتية للطفل.
•تصميم وتنفيذ أنشطة الدعم النفسي االجتماعي.
•المالحظة والتخطيط وصياغة األهداف التعلمية-التعلمية.

 - 2-3إعداد وتأليف الموارد التدريبية:

يعمـل المركـز اإلقليمـي علـى إعـداد وتأليـف المـوارد التدريبيـة مـن أدلـة وحقائـب
تدريبيـة بالتنسـيق والشـراكة مـع جميـع الجهـات المحليـة والمنظمـات العاملـة فـي
مجـال رعايـة تنميـة الطفولـة المبكـرة ،ومـن المـوارد التدريبيـة التي أنجزهـا المركز
اآلتي:
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•دليل المهارات الحياتية لطفل الروضة.
•الدليل التدريبي في مجال حقوق الطفل.
•كتيب التربية على ثقافة السالم والالعنف.
•كتيب األنشطة لغير المختصين.
•استمارة تتبع المسار المهني لمربية رياض األطفال.
•بطاقة تقييم طفل الروضة للفئات الثالث وصحيفة الطفل.
•حقيبة إعداد مدرب في مجال الطفولة المبكرة.
•حقيبـة تدريبيـة فـي مجـال تعزيـز قـدرات مربيات ريـاض األطفال فـي العمل مع
طفـل الروضة.
•حقيبة تدريبية في مجال المهارات الحياتية لطفل الروضة.
•حقيبة تدريبية في مجال حقوق الطفل وحمايته.
•حقيبـة تدريبيـة فـي تصميـم الخبـرات فـي مناهـج ريـاض األطفـال وفـق
اسـتراتيجيات التعلـم النشـط.
•حقيبـة تدريبيـة فـي مجـال تنظيـم بيئـة التعلـم المثريـة والداعمـة لنمـو وتعلـم
األطفال-نظـام األركان التعليميـة التعلميـة.
•حقيبة تدريبية في مجال إعادة تدوير توالف البيئة وتصنيع الوسائل التعليمية.
•تحضير ملف المتابعة المهنية ،وبطاقة تقييم الطفل.
•مسـودة دليـل الرفـاه النفسـي والدعـم النفسـي االجتماعـي فـي مرحلـة الطفولـة
المبكرة.
•مسودة الدليل التدريبي لبناء قدرات جليسات األطفال.

 - 2-4إعـداد األطـر المؤهلـة لتدريـب مربيـات ريـاض األطفـال ومقدمـي الرعايـة
للطفـل:

ضمـن برنامـج طمـوح لبنـاء القـدرات الوطنيـة فـي مجـال رعايـة وتنميـة الطفولـة
المبكـرة ،تـم بنـاء الفريـق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة في عـام (2019م) بالتعاون
مـع مؤسسـة األغـا خـان للتنميـة ،واليونيسـف ،تـم تدريب ( )24مشـارك ومشـاركة
لتقديـم الخدمـات التدريبيـة فـي جميـع المحافظات السـورية.
كمـا تـم التوسـع فـي هـذا الفريـق وتدريـب ( )53مشـارك ومشـاركة مـن جميـع
المحافظـات السـورية فـي عـام (2022م) بالتعـاون أيضـاً مـع مؤسسـة اآلغـا خـان
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لزيـادة الشـريحة المدربـة مـن مربيـات ريـاض األطفـال ومقدمـي الرعايـة للطفـل
وضمـان وصـول هـذه الخدمـة إلـى أكبـر عـدد ممكـن منهـم.
وتجسـيدا ً لالهتمـام الرفيـع المسـتوى الـذي تلقـاه الطفولـة فـي الجمهوريـة العربيـة
السـورية ،واسـتجابةً لمتطلبـات التنميـة الشـاملة للطفولة ،عبر تحسـس االحتياجات
المختلفـة لهـذه المرحلـة وتبصـر أولوياتهـا ،وتمثيلهـا فـي اإلطـار العـام للسياسـات
الوطنيـة الهادفـة ورعايتهـا وتنميتهـا مـن خلال منظومـة مـن األدوار المتكاملـة
لمختلـف القطاعـات فـي المجـاالت كافـة ،جاء مشـروع "بناء القـدرات الوطنية في
مرحلـة الطفولـة المبكرة-األلـف يـوم األولـى من حيـاة الطفل" بهدف بنـاء قدرات
األطفـال فـي األلـف يـوم األولـى مـن حياتهـم صحيـاً ونفسـياً وعاطفيـاً واجتماعيـاً
منوهيـن بوجـود قانون(إحـداث دور الحضانـة رقـم  /3/لعـام  ) 2015و لذلـك
يكـون الدعـم مـن خلال:
دعـم الوالديـن ،ودعـم مقدمـي الرعايـة للطفـل فـي مراكـز الرعايـة النهاريـة ودور
الحضانـات واالسـتثمار فـي الخدمات المقدمة لألطفال واالرتقاء بمسـتوى الجودة
الشـاملة لهـا بمـا يمكنهـم مـن البقاء والنمـاء على الوجـه األفضل بالتعـاون مع وزارة
الشـؤون االجتماعيـة والعمـل ،ومنظمـة األمـم المتحـدة للطفولة (اليونيسـف).
d dالتحديات:
•تنفيذ الدورات التدريبية وتأمين مستلزمات التدريب.
d dالممارسات الواعدة:
•أن يتـم اعتمـاد المركـز اإلقليمـي لتنمية الطفولة المبكـرة كجهة مرجعية موثوقة
لتصديـر شـهادات معتـرف بهـا بحيث تمكن حاملها من العمـل مع األطفال في
مجـال رعاية وتنميـة الطفولة المبكرة.
•وضـع معاييـر ومؤشـرات جـودة التدريب لضمـان جودة المخرجـات التدريبية،
وبنـاء آليـات متابعـة وتقييـم لرصـد األداء والتطوير المهني.
•التنسـيق مـع نقابـة المعلميـن والجهـات الخاصـة واألهليـة واإلقليميـة والدوليـة
لتأميـن التمويـل والدعـم اللازم لتنفيذ الخطـط التدريبية وتدريب األطر البشـرية
المتخصصـة فـي مجـال رعايـة وتنميـة الطفولـة المبكرة.
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ثالث ًا :االبتكار والمرونة:

تسـببت جائحـة كورونـا بأزمـة حـادة فـي الرعايـة والتعلـم فـي مرحلـة الطفولـة
المبكـرة ،فمـا ال يقـل عـن  40مليـون طفـل فـي جميـع أنحـاء العالـم لـم يحظـوا
بنصيبهـم مـن رعايـة الطفولـة المبكـرة والتعليم بسـبب إغلاق مرافق رعايـة األطفال
والتعليـم المبكـر نتيجـة لكوفيـد ،19 -فخلال سـنواتهم األولـى المفصليـة يحتـاج
األطفـال إلـى رعايـة سـريعة االسـتجابة وتغذيـة كافيـة وتحفيـز وحمايـة لتطويـر
مهاراتهـم االجتماعيـة والعاطفيـة والمعرفيـة.
لذلـك قامـت وزارة التربيـة فـي الجمهوريـة العربيـة السـورية بوضـع خطـة اسـتجابة
لمواجهـة تأثيـرات الجائحـة علـى تنمية الطفولة المبكرة وعملـت على إيجاد بدائل
تربويـة لتعويـض إغلاق مراكـز وريـاض التعلـم المبكـر مـن خلال التحـول الرقمـي
فـي برامـج الطفولـة المبكـرة مسـتفيدة مـن المنصـات التربويـة التـي أطلقتهـا في عام
(2018م) ،حيـث توفـر هـذه المنصـات الخبـــرات المتعلقـــة بالمناهـــج التعليميـة
وجلســـات مناقشـــة وتقييـــم األداء ،بعـــض الفيديوهـــات التّعليميّـــة والدّراســات
الصلـــة بموضـــوع الطّفولــة المبكــرة.
واألبحـــاث ذات ّ
كمـا عملـت الـوزارة مـن خلال المركـز اإلقليمـي لتنميـة الطفولـة المبكـرة علـى
تحويـل مناهـج ريـاض األطفـال إلـى مناهـج الكترونية عـن طريق فيديوهـات مقدمة
مـن قبـل مربيـات (مدربـات علـى المنهـاج لألطفـال ) معتمديـن أحـدث الطـرق
المتبعـة عالميـاً فـي تقديـم خبـرات ريـاض االطفـال بهـدف جعـل منهـاج ريـاض
األطفـال بشـكله اإللكترونـي بمتنـاول جميـع األطفـال والمربيـات محليـاً وعربيـاً.
وقـد اسـتمرت وزارة التربيـة بافتتـاح منصـات تربويـة جديـدة على مـدار العام حتى
بلغـت فـي نهايـة عـام (2021م) خمـس منصـات تعليميـة الكترونيـة سـورية هـي
(المنصـة التربويـة السـورية  ،www.sep.edu.syمنصـة دمشـق التربويـة www.dep.
 ،edu.syمنصـة طرطـوس التربويـة  ،www.tep.edu.syمنصة حمـاه التربوية www.
 ،hep.edu.syوالمنصـة التربويـة السـورية للتعليـم المبكـر.) www.sepel.edu.sy
وعملـت علـى تطويـر أداء القنـاة الفضائيـة التربويـة بإعـداد برامـج موجهـة لتوعيـة
المجتمـع بمختلـف أشـكاله (أهـل ،معلمين ،مربين ،أسـر ممتـدة ،العاملين في مجال
العـدل والداخليـة ومؤسسـات الرعايـة البديلـة ،جليسـات األطفـال ،المختصيـن فـي
مجـال ألعـاب وألبسـة األطفـال ،األطبـاء والممرضـات ،المجتمـع األهلـي ،أعضـاء
المجالـس التشـريعية -البرلمـان).
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d dالتحديات والعوائق:
تعـدد المعوقـات التقنيـة التـي تحـول دون نجاح التعليـم عن بعد كالضغـط المتزامن
علـى شـبكة االنترنيـت ،وضعف الشـبكة واالنقطاع التيـار الكهربائي ،وعدم امتالك
أجهـزة كافيـة لـكل متعلم وعدم االسـتعداد الفعلـي للمعلمين والمربيـن أولياء األمور
لهـذه المرحلـة االنتقاليـة المفاجئـة إذ أن نسـبة كبيـرة مـن المعلميـن ال يملكـون
الخبـرة الكافيـة فـي الجوانـب التقنيـة التـي تديـر العمليـة التعليميـة عن بعد.

البرامج والمشاريع وفقاً لهذا المحور:
برامج بناء القدرات الوطنية في مجال رعاية وتنمية الطفولة المبكرة:
وتتضمن:

•االسـتفادة مـن التكنولوجيـا واسـتخدام التطبيقـات والمنصـات الرقميـة ورقمنـة
بعـض المصـادر عنـد التحقـق مـن مالءمتها.
•تثمين المبادرات والتدخالت القائمة على االحتياجات والمنهجيات المرنة.
•التدخـل المبكـر والتركيز على الدعم النفسـي واالجتماعـي والتعلم االجتماعي
العاطفي.
•االسـتفادة مـن التعلـم اإللكترونـي واالتصـال اإللكترونـي لزيـادة الوصـول
والتفاعـل مـع األطفـال وأسـرهم.

البرامج والمشاريع المنفذة:
 - 3-1برنامج المدرسة االفتراضية:

يهدف إلى تحقيق التحول الرقمي في التعليم وتوفير مستلزماته.
d dالتحديات:
•عـدم وجـود وسـائل تقنيـة متطـورة ،وأطـر مدربـة كافيـة علـى اسـتراتيجيات
ووسـائل التعليـم اإللكترونـي الرقمـي.
•محدودية الثقافة التقنية والدعم والبعد عن التطبيقات الرقمية.
•المشـاكل المتعلقـة بالوصـول واإلتاحـة بسـبب ضعـف شـبكة االنترنـت
واالنقطـاع المتكـرر للتيـار الكهربائـي.
d dاحتياجات تطوير البرنامج:
•خبراء في برمجة المنصات التفاعلية.
•خبراء تربويين لتصميم البرامج التربوية التعلمية.
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•تأهيل أطر للعمل التعليمي الرقمي.

 - 3-2برنامج التعليم الرديف عن بعد (في ظل أزمة كورونا وفترة الحجر الصحي):

تهـدف المنظمـة السـورية لألشـخاص ذوي اإلعاقة-آمـال مـن خالل هـذا البرنامج
إلـى تغطيـة الفاقـد التعليمـي ومتابعـة العمليـة التعليميـة والتأهيليـة عـن بعـد بديلا ً
للتأهيـل المباشـر فـي ظـروف الطـوارئ وعـدم قـدرة المسـتفيدين الحصـول علـى
خدمـات المنظمـة.
d dوفي المشروع أنشطة تتضمن:
•وضع برنامج ينطوي على األهداف التعليمية التي سـيجري تغطيتها واألنشـطة
والمهمـات المطلوبـة مـن الطفـل مـع وضع جدول للنشـاط المنزلـي يحدد مدة
كل منها.
•استثمار منصة التعلم المبكر السورية لتقديم المحتوى المنشود.
•وضـع برنامـج ينطـوي علـى األهـداف التعليمية التي سـيتم تغطيتهـا ،والمهمات
المطلوبـة مـن الطفـل مـع وضـع جدول للنشـاط المنزلي محـدد زمنياً.
•تقديـم المنهـاج والخطـة التعليمية والخطط العالجيـة من خالل (دروس تعليمية
مصورة مدعومة بفيديوهات وصور وأنشـطة وأوراق عمل معدلة).
•مواكبة تطبيق الدروس لدى األطفال واالسـتجابة للمالحظات واالستفسـارات
التـي تـرد مـن أألهـل علـى أن ينجـز ذلـك يوميـا ،فضلا ً عـن تقديـم اإلرشـادات
حـول كيفيـة ضبـط البيئـة وتعديلهـا لتصبح مناسـبة لدعـم التواصل مـع الطفل.
•تقديـم التغذيـة الراجعـة التصحيحيـة المسـتمرة فيما يخص الواجبـات المدرجة
مـن قبـل المعلميـن واالختصاصييـن بعـد مراجعـة مقاطـع الصـوت أو الفيديـو
للطفـل أثنـاء تواصلـه ضمـن البيئة.
d dالتحديات:
•محدوديـة الثقافـة التقنية والدعم التقنـي والبعد عن التطبيقات الرقمية ،وتخوف
البعـض مـن تأثيراتها على الطفل.
•مشـكلة الوصـول بظـروف ضعـف شـبكة االنترنـت ،االنقطـاع الكهربائـي
المتكـرر.

41

d dاحتياجات تطوير البرنامج:
•تجهيـز مـواد تعليميـة وتطويرهـا لتوظيفهـا بالبرامـج التـي سـتطبق مـن خلال
إعـداد منصـة تعليميـة خاصـة بخدمـات المنظمـة أو كل مـا يتعلـق بمواكبـة
التطـور المرتبـط بالتحـول الرقمـي فـي عمليـة التعلـم.

 - 3-3برنامج منصة تعليمية تخص اإلعاقة (قيد التجهيز واإلعداد):

تهـدف المنظمـة السـورية لألشـخاص ذوي اإلعاقة-آمـال مـن خالل هـذا البرنامج
إلـى تطويـر وصـول خدمـات المنظمـة ألكبـر عـدد مـن المسـتفيدين عبـر منصـة
إلكترونيـة تعليميـة تتوجـه (لألشـخاص ذوي اإلعاقـة ،أسـر ،طلاب ،مقدمـي رعاية،
عامليـن مـع ذوي اإلعاقـة) إضافـة للتوجـه للمجتمـع المحلـي بشـكل عـام بهـدف
التوعيـة بـكل مـا يتعلـق بقضايـا اإلعاقـة).
d dويعمل المشروع ضمن أنشطته على:
•توظيـف التكنولوجيـا فـي دعـم التعليـم والوصـول إلـى أكبـر عـدد ممكـن مـن
المسـتفيدين.
•تجهيـز مـواد تعليميـة تسـتخدم عبـر التطبيقـات الرقميـة (جلسـات مصـورة
توعويـة وتأهيليـة -دروس وفيديوهـات تعليميـة -كتب تفاعلية -بروشـورات
ومقـاالت).
•تنفيذ دورات تدريبية في هذا المجال.
•توفير زوايا تفاعلية لتبادل المعلومات واآلراء.
d dالتحديات:
•محدوديـة الثقافـة التقنية والدعم التقنـي والبعد عن التطبيقات الرقمية ،وتخوف
البعـض مـن تأثيراتها على الطفل.
•مشكلة الوصول بظروف ضعف شبكة االنترنت ،االنقطاع الكهربائي المتكرر.
d dاحتياجات تطوير المشروع:
•تدريـب األطـر علـى تقديـم الخدمـة التعليميـة بطريقـة مبتكـرة وإدارة البيئـات
القنية.
•ضمان التواصل الفعال بين األطر المتخصصة والمستفيدين.
•إعـداد خطـة تتضمـن إجـراءات توعويـة للمسـتفيدين بآليـة االسـتخدام الفعـال
والمناسـب للتطبيقـات.
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 - 3-4المناهج اإللكترونية لرياض األطفال:
d dويتضمن هذا المشروع ضمن أنشطته:
•تحويـل خبـرات مناهـج ريـاض األطفـال إلـى محتوى رقمـي إلكترونـي لتحقيق
أكبـر نسـبة اسـتفادة وصـوال ً إلـى جميـع الفئـات المسـتهدفة نتيجـة الظـروف
الطارئة.
•نشر هذا المحتوى من خالل المنصة التربوية للتعلم المبكر.
•مساعدة مقدمي الرعاية على تقديم هذه الخدمات بشكل نوعي.
d dالتحديات:
•قلة األطر المتخصصة بصياغة المحتوى الرقمي.
•ضعف شبكة االنترنت والوصول للفئات المستهدفة.
d dاحتياجات تطوير البرنامج:
•الدعم المالي للتوسع في عدد المنصات اإللكترونية والخدمات الرقمية التي تقدمها.
•الدعـم الفنـي لتدريـب أطـر متخصصـة في مجـال صياغة المحتـوى الرقمي بما
يتناسـب مـع الخصائـص واالحتياجـات النمائية للطفل في هـذه المرحلة.

 - 3-5تطوير المحتوى الرقمي للمنصة التربوية للتعلم المبكر:

تعمـل المنصـة علـى تطويـر أسـاليب العمـل مـع األطفـال عـن بعـد ،وإثـراء المحتوى
الرقمـي بألعـاب إلكترونيـة وأدلـة تعليميـة وتثقيفيـة للأم ومربيـة الروضـة وذلـك من
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خلال توافـر قنـاة إلكترونيـة (موقـع المنصـة) إليصال األهـداف التربوية المنشـودة،
ووجـود خبـراء تربوييـن فـي مجـال الطفولـة المبكـرة ،وتوافـر أدلـة ومـواد علميـة
موثوقـة فـي مجـال التعلـم المبكـر.
d dالتحديات:
•ضعف البنية التحتية.
•ضعـف الثقافـة المجتمعيـة بأهمية اسـتخدام أدوات التكنولوجيا كبدائل تعويض
تعلـم الطفـل في حاالت الطـوارئ واألزمات.
•نقص خبراء في مجال توظيف التقنية والتكنولوجيا.
d dاحتياجات تطوير المشروع:
الدعم المالي والفني فيما يتعلق بـ:
•التجهيـزات التقنيـة والتعاقـد مـع الخبـراء الفنييـن فـي مجـال دمـج التكنولوجيـا
والبرمجـة اإللكترونيـة.

 - 3-6دليل الرفاه النفسي والدعم النفسي االجتماعي في مرحلة الطفولة المبكرة:

فيظـل مـا تركتـه الحـرب علـى سـورية مـن أثـر علـى الصحـة النفسـية واالجتماعيـة
لألطفال-الشـريحة األكثر تأثرا ً بالحروب واألزمات -وما تضاعف من أثر نفسـي
اجتماعـي جـراء األزمـات الصحيـة الطارئـة (كوفيـد ،)-19وانسـجاماً مـع االهتمام
المحلـي والعالمـي المتزايـد باالحتياجـات النفسـية االجتماعيـة واالسـتجابات فـي
أعقـاب األزمـة بهـدف تعزيـز رفـاه األطفـال وحمايتهم.
وانسـجاماً مـع مرحلـة التعافـي وتطويـر العديـد مـن التدخلات النفسـية االجتماعيـة
المبكـرة ،وتنفيـذ برامـج الدعـم النفسـي االجتماعـي والحمايـة خلال األزمات وما
بعدهـا ،تأتـي مبـادرة المركـز اإلقليمـي لتنميـة الطفولـة المبكرة بإعداد دليـل تدريبي
فـي مجـال الدعـم النفسـي االجتماعـي في مرحلـة الطفولـة المبكرة.

على أن يوفر الدليل اآلتي:

•مجموعـة واسـعة مـن األنشـطة التي تتصـدى لالحتياجـات النفسـية واالجتماعية
لألطفال ولألسر والمجتمعات إما من خالل برامج محددة ،أو بصورة اندماجية
مـع أنشـطة أخـرى في مجـال الطفولة المبكرة ،ووضعهـا موضع التنفيذ.
•ثقافـة مجتمعيـة تنسـجم مـع التوجهـات العالميـة إلرسـاء الدعـم مبادئ النفسـي
االجتماعـي وقيمهـا وتعزيـز الخدمـات المقدمـة فـي مرحلـة الطفولـة المبكرة،
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وذلـك مـن خلال تنامـي األدوار التربويـة فـي المؤسسـات المجتمعيـة النظاميـة
وغيـر النظاميـة مـن أجـل ضمـان بيئـة منفتحـة ومشـاركة لتعزيـز رفـاه األطفـال
وحمايتهم.
•االسـتجابة اإلنسـانية لتحديد وتبني وإدماج المقاربة النفسـية االجتماعية ضمن
األنشـطة األساسـية بمـا يمكـن الطفل مـن التكيف مع الضغوط النفسـية الطبيعية
فـي الحيـاة والعمل بإنتاجية والمشـاركة في المجتمع.
•حمايـة وتعزيـز الصحـة النفسـية االجتماعيـة والوقايـة المبكرة مـن االضطرابات
النفسية.

 - 3-7التعلم العاطفي االجتماعي:

يعـد التعلـم الوجدانـي االجتماعـي الحلقـة المفقودة فـي مجال التعليـم ،وهو العامل
الحاسـم فـي نجـاح المتعلميـن داخل وخـارج غرفة الصف على حد سـواء ،ويهدف
إلـى تطويـر الوعـي الذاتي والمهـارات الالزمة لتحقيق النجاح في المدرسـة والحياة
بوجـه عـام ،مع اسـتخدام الوعي االجتماعي ومهـارات التعامل مع اآلخرين ،لتكوين
عالقـات إيجابيـة والمحافظـة عليهـا ،وتنميـة مهـارات اتخـاذ القـرار والتصرفـات
المسـؤولة فـي الشـخصية ،حيـث تعمـل تلـك المهـارات والخصائـص على تحسـين
األداء األكاديمـي واالجتماعي.
وقـد أدرجـت وزارة التربيـة مـادة التعلـم الوجدانـي االجتماعي ( )SELفـي المناهج
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التربويـة مـن خلال تأليـف مناهـج خاصـة بالتعلـم العاطفـي االجتماعـي وخصصـت
دروس التعلـم الشـامل مـع فريـق مـدرب مـن المعلميـن والمعلمـات فـي المدارس.
برنامـج التعلـم العاطفـي االجتماعي ضمن المسـاحات الصديقة للطفل في المنارات
التابعة لألمانة السـورية للتنمية.
d dالممارسات الواعدة:
•دمـج التعليـم بالتكنولوجيـا مـن خلال ابتـكار تطبيقـات خالقـة وآمنـة ومناسـبة
لخصائـص الطفـل النمائية (ألعـاب تعليمية-تطبيقات للمنهـاج باللغة اإلنكليزية
والفرنسـية-ألعاب ترفيهية-أنشـطة إلكترونية) ،وتقديمها وفق معايير مضبوطة
وآمنة.

رابعاً :الحوكمة والسياسات والتمويل والتواصل:

إن نجـاح التنميـة المسـتدامة مرهـون باتبـاع نهج تشـاركي مع الجهـات والفعاليات
ومؤسسـات المجتمـع المحلـي جميعهـا كمـا يتطلـب أيضـاً البنـاء علـى الدراسـات
المؤسسـية المتراكمـة واالسـتفادة منهـا فـي رسـم السياسـات التربوية المسـتقبلية.
ولمـا كان الهـدف الرئيسـي مـن الحوكمـة هـو تصحيـح المسـار للمؤسسـات
والـوزارات المختلفـة مـن خلال مراقبـة تصرفاتهـا ومواجهة أي انحراف وتحسـين
إداراتهـا وزيـادة قدرتهـا وزيـادة فاعلية وكفـاءة األداء والعمل على توفير مناخ يتسـم
بالشـفافية وإمكانيـة المسـاءلة والرقابـة ،لتفعيـل دور المؤسسـات مـن خلال الدعـم
والمشـاركة مـن هنـا جـاء دور وزارة التربيـة مـن خلال تفعيـل الشـراكات وأوجـه
التعـاون مـع الجهـات المختلفـة.

البرامج والمشاريع وفقاً لهذا المحور:
وتتضمن:
- 4-1األطـر السياسـية والقانونيـة الرسـمية وغيـر الرسـمية الوطنيـة الناظمـة في مجال
رعايـة وتنميـة الطفولة المبكـرة /ومنها:

•عملـت وزارة التربيـة علـى التوسـع فـي ريـاض األطفـال لضمـان توفيـر التعليـم
الجيـد والمنصـف والشـامل للجميع"وفقـاً للمرسـوم التشـريعي رقـم  /55/لعام
(2004م) الـذي ينـص علـى إحـداث ريـاض تابعـة لـوزارة التربيـة بمـا فيهـا
الريـاض الدامجـة والتوسـع فيهـا  ،وذلـك لقناعة الحكومة بأهميـة هذه المرحلة
فـي التمهيـد للطفـل للتعليـم األساسـي.
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•إطلاق وزارة التربيـة مشـروع "اسـتعدوا لاللتحـاق بالمدرسـة" مـن خلال
المركـز اإلقليمـي للطفولـة عـام (2017م) ،وصـوال ً إلـى توسـع كمـي وأفقـي
ليصـل إلى(1131شـعبة مفتتحـة) و( 28275طفـل وطفلـة) و( 2262مربيـة).
•إحداث شعبة "رياض األطفال " في وزارة التربية.
•إصدار القانون رقم ( )21لحماية الطفل لعام)2021م(.
•منهـاج (الفئـة ب) :هـو منهـاج تقـوم مـدارس وزارة التربيـة بتدريسـه لألطفـال
المنقطعيـن عـن الـدوام النظامـي فـي المـدارس.
•افتتـاح خمـس منصـات تعليميـة إلكترونيـة حتـى نهايـة عـام (2021م) وهـي
(المنصـة التربويـة السـورية ،منصـة دمشـق التربويـة ،منصـة طرطـوس التربويـة،
منصـة حمـاه التربويـة والمنصـة التربويـة السـورية للتعليـم المبكـر).
•اعتمـاد يـوم السـادس عشـر مـن شـهر كانـون األول/ديسـمبر من كل عـام يوماً
وطنيـاً للتشـجيع علـى القـراءة فـي الجمهورية العربية السـورية.

 - 4-2تعزيـز الشـراكات المحليـة والوطنيـة واإلقليميـة للنهـوض بواقـع الطفولـة
المبكـرة فـي الجمهوريـة العربيـة السـورية ومـن تلـك الشـراكات:

•توقيـع مذكـرة تفاهـم مـع وزارة الشـؤون االجتماعيـة والعمـل فـي سـورية مـن
أجـل االهتمـام بالمرحلـة العمريـة قبـل ثلاث سـنوات (التنشـئة األسـرية).
•توقيـع مذكـرة تفاهـم بيـن (مجلـس الشـارقة للتعليـم والمركـز) وذلـك بغيـة
التنسـيق والتعـاون بيـن الجانبيـن ،وتبـادل الخبـرات وتطويـر العمـل ليتـم تنفيـذ
بنـود المذكـرة اعتبـارا ً مـن األول مـن نيسـان القـادم بتاريـخ (19/3/2022م).
•توقيـع مذكـرة تفاهـم مع (الجمعية السـورية للعلوم النفسـية والتربوية والمركز)
بهـدف تعزيـز التعـاون المشـترك بينهمـا وبمـا ينسـجم مع خطتهما السـنوية وال
سـيما التدريبيـة منها ونشـر الثقافة المجتمعية بتاريـخ (1/3/2022م).
•التنسـيق والتعـاون مـع مؤسسـة اآلغـا خان للتنمية فـي المجاالت اآلتيـة( :إعداد
مـوارد تدريبية-تدريـب الكـوادر البشـرية العاملة في مجـال الطفولة المبكرة-
تمويـل الـدورات التدريبية التي تسـتهدف مربيـات رياض األطفال).
•أصبـح المركـز اإلقليمـي لتنمية الطفولـة عضو في هيئة المواصفـات والمقاييس
بهـدف إيجـاد نظـام تدريبـي متكامـل يضمـن تطـور برامـج التدريـب بشـكل
مسـتمر وفعـال يتماشـى مـع تنـوع الحاجـات فـي بيئـة دائمـة التغييـر.
•تـم إعـداد ورقـة عمـل لمحـور (الطفولـة المبكرة) وذلك للمشـاركة فـي مؤتمر
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قمـة التحـول المنشـود فـي التعليـم الذي عقد فـي أيلول  /سـبتمبر)2022م).
•شـارك المركـز اإلقليمـي لتنميـة الطفولة المبكـرة في تقييم وإعـداد أوراق عمل
فـي مؤتمـر الطفولـة المبكـرة (بيـن تحديات الحـرب وجائحة كورونـا) والذي
عقـد بالتعـاون والتنسـيق بيـن جامعـة تشـرين ووزارة التربيـة والـذي عقـد فـي
آذار 2022م.
•المشـاركة المسـتمرة باالجتماعـات الدوريـة( )Onlineمـع الجهـات المعنيـة
بالطفولـة المبكـرة بهـدف توحيـد الجهـود وتقديـم خدمـات شـمولية تكامليـة
للطفل .
•تحديـث االسـتراتيجية الوطنيـة لتنميـة الطفولـة المبكـرة فـي الجمهوريـة العربية
السـورية وهـي نتـاج جهـد مشـترك وتفاعلـي سـاهمت بـه الجهـات الحكوميـة
واألهليـة المعنيـة فـي هذا المجـال ،إلى جانب الخبراء الوطنييـن الذين كان لهم
الـدور البـارز فـي صياغة المشـروع.
•مراجعـة القوانيـن المتعلقـة بالطفـل وتطويرهـا لتوفيـر حمايـة أفضـل لـه بعمـر
الطفولـة المبكـرة مـن أشـكال اإلسـاءة والعنـف كافـة.
•المشـاركة بالتشـريعات الالزمـة للتعامـل مـع قضايـا األمن االجتماعـي لألطفال
كالتشـرد والتسـول والعنـف والعمالـة واليتـم ومجهولي النسـب.
•المشـاركة فـي حملات التوعيـة والتثقيـف الموجهـة لألسـر في مجـال التعامل
مـع المشـكالت االجتماعيـة وقضايـا األمـن االجتماعـي لألطفال.
•وضـع قضيـة ذوي االحتياجـات الخاصـة علـى األجنـدة الوطنيـة لتطويـر التعليم
وتوعيـة الـرأي العـام بحـق جميـع األطفـال مـن أي منطقـة أتـوا فضال ً عـن تأمين
الوصـول إلـى الخدمـات التعليميـة الموجـودة التي يوفرهـا المجتمع.
•تعديـل األنظمـة والتعليمـات بمـا يـؤدي إلـى اسـتجابتها بشـكل أفضـل للتنـوع
القائـم بيـن المتعلميـن تحقيقـاً لمبـدأ تكافـؤ الفـرص فيمـا بينهـم.
•التوسـع فـي إقامـة قاعـات متعـددة األغـراض ضمـن المراكـز الثقافيـة بحيـث
تشـمل قاعـات مطالعـة وعـرض فيديـو وغيرهـا مـن التجهيـزات التـي يمكن من
خاللهـا إقامـة أنشـطة للطفولـة المبكـرة.
•كمـا يسـهم المجتمـع المحلـي فـي تعزيـز وحمايـة األطفـال فـي الجمهوريـة
العربيـة السـورية ،ومـن أجـل تطويـر وتمويل سياسـات تنميـة الطفولـة المبكرة،
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تعمـل الجمعيـات األهليـة بالتعـاون والتنسـيق مـع الجهـات الحكوميـة المعنيـة
بقضايـا الطفولـة لتعزيـز قـدرات األطـر العاملـة فـي هـذا المجـال.
d dالممارسات الواعدة:
•إنشـاء صنـدوق خـاص فـي وزارة التربيـة مـن ضمـن موازنـة الدولـة (صنـدوق
دعـم تنميـة مسـتدامة أو دعـم الطفولـة المبكـرة  ).........يقـدم الدعـم لمقدمـي
الرعايـة والطفـل ألننـا بحاجـة إلـى موازنـة للتنميـة المسـتدامة للطفولـة فأطفالنا
هـم جـزء مـن األمـن الوطني.
•زيادة الدعم القائم على المجتمع المحلي.
خامساً :تأثيـر األزمـات فـي السـياقات النمائيـة والتعليميـة فـي
مرحلـة الطفولـة المبكـرة:

•إن مرحلـة الطفولـة هـي المرحلـة الزمنيـة اآلمنـة للنمـو والتعلـم واللعـب ،وكل
طفـل يسـتحق التمتـع بطفولـة من الحـب والرعاية والحماية ،حتـى تتطور كامل
قدراتـه ،غيـر أن ربـع أطفـال العالـم علـى األقـل ال ينعمـون بهـذه التجربة.
•واألزمـات المتعـددة فـي السـياقات اإلنسـانية تهدد قـدرة الطفل علـى االزدهار
وبلـوغ إمكانياتـه التنمويـة الكاملة .وهذه األزمات تشـمل االنفصال عن اآلباء،
واإلصابـات الجسـدية ،وفقـدان االسـتقرار ،والتعـرض للعنـف أو مشـاهدته.
وكل هـذه الصراعـات واألزمـات تحـرم األطفـال مـن الرعاية المسـتقرة سـريعة
االسـتجابة والتربويـة التـي يحتاجونهـا مـن أجـل االزدهـار والنمو.
•وقـد يكـون لتجـارب اإلجهـاد الشـديد خلال السـنوات األولـى الحساسـة
واألساسـية مـن الحيـاة – وهـي تلـك الفتـرة التـي يحـدث فيهـا نمـو الدمـاغ
بشـكل متسـارع جدا ً – تأثيرات سـلبية طويلة األجل على تعلم الطفل وسـلوكه
وصحتـه فـي المسـتقبل.
إن التعـرض لظـروف صعبـة متكـررة وطويلة األمد ،مثل تلـك التي يواجهها األطفال
الذيـن يعيشـون فـي مناطـق الصراعـات وحـاالت الطـوارئ األخـرى ،يحـد مـن نمو
الدمـاغ ،األمـر الـذي يحـد بدوره من القـدرة اإلدراكية والمعرفيـة ويُحدث تأثيرات
سـلبية عميقـة وطويلة األجل.
ولكـن هـؤالء األطفـال الذيـن ينشـؤون فـي مناطـق األزمـات ،لديهـم الفرصـة إلنقاذ
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مسـارات حياتهـم مـن خلال برامـج تنمية الطفولـة المبكرة الجيدة التـي تعتمد على
النهـج الشـمولي الـذي يم ّكـن الطفـل من الوصـول إلى أقصى إمكانياته ،كما يشـمل
دعمـاً متعـدد األوجـه للنمـو األمثـل وتحقيـق الرفاهيـة للطفـل .وتشـمل الخدمـات
الشـاملة لألطفـال التعلـم والتحفيـز المبكـر والصحـة والتغذيـة والحمايـة والرعايـة
سريعة االسـتجابة.
وت ُعـد تنميـة الطفولـة المبكـرة هامـة ،خاصـة فـي حـاالت الطـوارئ فهي تسـاعد في
حمايـة األطفـال مـن األذى الجسـدي والعاطفـي مـن خلال توفيـر الدعـم النفسـي
واالجتماعـي لآلبـاء ،وغيرهـا مـن المسـاعدات التـي ت ُم ّكـن الوالديـن ،ومقدمـي
الرعايـة األساسـية مـن حمايـة أطفالهـم ورعايتهم جسـدياً وعاطفيـاً  ،وضمان بقائهم
علـى قيـد الحياة.
وتعـزز برامـج تنمية الطفولة المبكرة السلام ،والحـد من مخاطر الكوارث ،وحماية
البيئـة ،حيـث يمكـن أن تدمـج برامـج تنميـة الطفولـة المبكـرة في حـاالت الطوارئ
مفاهيـم :السلام ،والتسـامح ،وغيرهـا مـن خلال األنشـطة القائمـة علـى األلعـاب؛
ممـا يزيـد مـن احتمـاالت انتقـال هذه الخبرات ووجهـات النظر إلـى مرحلة البلوغ.
ومـن خلال السـياق السـابق الـذي أكـد أهميـة برامـج تنميـة الطفولـة المبكـرة
خلال األزمـات البـد مـن التنويـه بأهميـة الجهـود المبذولـة فـي الجمهوريـة العربية
السـورية خلال األزمـات المتعاقبـة عليها (الحرب -األزمـات االقتصادية -جائحة
كورونـا -اإلجـراءات القسـرية أحاديـة الجانـب).
فـي تمكيـن وتفعيـل برامـج الطفولـة المبكـرة إلنقـاذ أطفـال سـورية مـن التداعيـات
النفسـية والجسـدية والتعليميـة لألزمـات التـي عاشـوها خلال السـنوات الماضيـة
،وتجسـد هـذا االهتمـام بإطلاق العديـد مـن المبـادرات والممارسـات الواعـدة
والفاعلـة فـي مجـال الطفولـة المبكـرة وفـي قطـاع التعليـم ،وتمثـل ذلـك بخطـة
اسـتجابة فـي الـوزارات جميعهـا فـي الجمهورية العربية السـورية لمواجهـة تأثيرات
األزمـات علـى تنميـة الطفولـة المبكـرة ،والعمـل علـى إيجـاد بدائـل متعـددة ،مـن
خلال التحـول الرقمـي فـي برامـج الطفولـة المبكـرة وإعـادة البنـاء مـع النهـوض
بالتنفيـذ الكامـل لخطـة التنميـة المسـتدامة لعـام (2030م).
وفـي هـذا السـياق البـد مـن اإلشـارة إلـى أن التعليـم الشـامل واجـه مجموعـة مـن
التحديـات وال سـيما أن لظـروف الحـرب ومـا نجـم عنهـا مـن آثـار تتعلـق بهجـرة
الخبـرات ،والنـزوح الداخلـي ،واألضـرار التـي لحقـت بالروضـات والمـدارس أثـرا ً
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سـلبياً فـي تفاقـم التحديـات ،كذلـك قلة عـدد المراكـز التأهيلية والتي تكـون مرحلة
مهمـة فـي تهيئـة الطفـل للتعلـم فـي الروضـة أو المدرسـة ،باإلضافـة إلـى مـا فرضتـه
أزمـة كورونـا مـن آثـار علـى خدمـات التعليـم والتأهيـل.
لذلـك البـد مـن االسـتجابة لمتطلبـات التنميـة الشـاملة للطفولـة ،عبـر تحسـس
االحتياجـات المختلفـة لهـذه المرحلـة وتبصـر أولوياتهـا ،وتمثيلهـا في اإلطـار العام
للسياسـات الوطنيـة الهادفـة ورعايتهـا وتنميتهـا مـن خلال منظومـة مـن األدوار
المتكاملـة لمختلـف القطاعـات فـي المجـاالت كافـة.
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القسم الثالث :التوصيات:
سادسًا :التوصيات والمقترحات لدفع عجلة التحرك نحو
تحقيق أهداف التنمية المستدامة نحو عام 2030م.
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سادساً :التوصيـات والمقترحـات لدفع عجلة التحـرك نحو تحقيق
أهداف التنمية المسـتدامة لعام(2030م):

1 1إطلاق مبـادرة (شـبكة طفولـة وتنميـة) مفتوحـة المصـادر ،ومجانيـة ،تقـدم
خدمـات تنمويـة وتعليميـة وتدريبيـة بلغـات متعـددة.
2 2دعـم األبحـاث والدراسـات المسـحية لرصـد واقـع برامـج ريـاض األطفـال
فـي ضـوء مفهـوم التعليم الشـامل والسـعي لتحقيق الهدف الرابـع من أهداف
األمـم المتحـدة للتنمية المسـتدامة.
3 3دعـم األبحاث والدراسـات االسـتقصائية برصد واقـع واحتياجات الدمج في
مرحلـة ريـاض األطفـال بهدف تطوير وتبنـي مفهوم الدمج.
4 4بناء وتنمية قدرات األطر البشرية في ضوء التحول الرقمي في التعليم.
5 5دعـم الرصـد اإلقليمـي للتقـدم نحو تحقيق الهـدف الرابع من أهـداف التنمية
المستدامة.
6 6التنظيم الدوري لمنتديات إقليمية رفيعة المسـتوى للسياسـات بشـأن الهدف
الرابـع من أهداف التنمية المسـتدامة.
7 7بنـاء قاعـدة بيانـات وطنيـة لمرحلـة الطفولـة المبكـرة تتضمـن كل البيانـات
المتعلقـة بهـذه المرحلـة ،مـن نوعيـة الخدمـات والجهـات التـي تقدمهـا،
وتوزعهـا الجغرافـي والمؤسسـات العاملـة بالطفولـة ،وأعـداد األطفـال
وتوزعهـم الجغرافـي واألطفـال ذوي االحتياجـات الخاصـة .
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 8 8التوسـع فـي خدمـات الدعـم النفسـي المقدمـة فـي مرحلـة الطفولـة المبكرة
مـن خلال تأهيـل األطـر المختصـة مـن جهـة والتأهيـل اللوجسـتي مـن جهـة
اخـرى .
9 9التوسـع فـي خدمـات الكشـف المبكـر والتدخـل الفعـال في مرحلـة الطفولة
لكافـة أشـكال اإلعاقات .
10 10استحداث تخصصات أكاديمية متعلقة بمرحلة الطفولة المبكرة .
11 11تطويـر المحتـوى التعليمـي األكاديمـي للتخصصـات الجامعيـة المتعلقـة
بتأهيـل العامليـن بمرحلـة الطفولـة المبكـرة باتجـاه مواكبـة أحـدث األبحاث
والبرامـج المعتمـدة للعمـل فـي هـذه المرحلـة العمريـة و تـم تخصيـص ذوي
اإلعاقـة .
12 12التوسـع الكمـي والنوعـي فـي تطويـر البرامـج القائمـة علـى إكسـاب الطفـل
ثقافـة المواطنـة الرقميـة واالسـتخدام الفعـال والنوعـي للتطبيقـات الرقميـة.
 13 13دعـم وتطويـر عمـل المراكـز اإلقليميـة التـي تعنـى بالطفولـة المبكـرة ومنهـا
المركـز اإلقليمـي لتنميـة الطفولـة المبكـرة فـي الجمهوريـة العربيـة السـورية
الـذي يغطـي منطقـة جغرافيـة هامـة فـي مجـال العنايـة بالطفـل وتربيتـه.
 14 14إحـداث صنـدوق عالمـي لدعـم الـدول الفقيـرة التـي يعاني أطفالهـا من عدة
مشـاكل كالفقـر والجـوع والمـرض وقلـة التعليـم لتحقيـق التنميـة المتكاملـة
للطفـل . Whole Child Development
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وفي الختام....

مـن الضـروري أن يعيـش الطفـل هـذه المرحلـة بـكل مـا فيهـا مـن حيوية ونشـاط
ولعـب ومـرح وتعلـم وغيرها من االحتياجـات النمائية األساسـية لألطفال ،وتوفر
برامـج الطفولـة المبكـرة أحـد األدوات األكثـر فعاليـة التـي يحتاجهـا األطفـال
لالسـتفادة الكاملـة مـن إمكانياتهم البيولوجية والمكتسـبة في سـبيل بنـاء المواطن
اإليجابـي والفاعـل فـي مجتمعه.
مـن هنـا تؤكـد حكومـة الجمهوريـة العربيـة السـورية التزامهـا احتـرام وحمايـة
حقـوق الطفـل ،والوفـاء بضمـان تنفيذ العناصر األساسـية التي تسـهم في خلق بيئة
توفـر الرعايـة للطفـل بشـكل عـام ،وذلـك مـن خلال االسـتثمار الكبير فـي برامج
رعايـة وحمايـة الطفـل ،فضلا ً عـن توقيع الجمهورية العربية السـورية علـى اتفاقية
حقـوق الطفـل ،وااللتـزام الوطنـي بتحقيق األهـداف اإلنمائية لأللفيـة والتي يتعلق
أكثـر مـن واحد مـن أهدافهـا بالطفولة.
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