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        ن العربين العربين العربين العربيالتقرير التحليلي ملشكالت الطفولة املبكرة يف الوطالتقرير التحليلي ملشكالت الطفولة املبكرة يف الوطالتقرير التحليلي ملشكالت الطفولة املبكرة يف الوطالتقرير التحليلي ملشكالت الطفولة املبكرة يف الوط

        مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة
�� ا���م ا������ ��ول ا������، و�� ا���
د ا����و��  ����!'�& ا%$#�ل "�! � آ���ة و
�) ��/ أو�6ع ه�3 ا�'�! � ا����!� �� ا���)�2، رآ�,ة  أس�س�� �/ رآ�-, إ(اد ا�*�(ة ا��'�!� ا�)� 

�:)�ً� و���7ً، و7 !��8 ا7 �ً� اس);ا�� ���� ���ه)��م �*@�!� ا%$#�ل وح*
<�= و����� �>ه& 7س);ا
 Aاغ، ح��� /�
��، اح)��ج���= ا%س�س�� #Dو���، وا�*�= ا������� � ��!� ا�
ا�G آ& ا��:��Fت ا�(�

 ��
#Dح��!� ا� ��) H*� I�� و��� وا������وا��>���ات ا������ واK<�����، آ�� �)
ا�G ا��
اG�J ا�
�;)�N أو�6ع ا���= وا� �ب، و��6ن ح*
<�� ا%س�س�� �& أ!@� (� �� ��
#D�� اء ا%ولأ ا�:�� �

  .و�*���ت ا����س� وا�P(>7د

�� ��T& أح أ��ز ا��:�ص� اKس)�ا����� �� �:�ء ا���)*�& إ7 #Dن ا�
��:�ك �
ا�G راه/ (�� آ

�
رة وا�K �ح ��()��ره� <
ة ���ء ح)�� آ��,D;ا� ��اه� ) ��
ق #� �P:7 !��/ أن أه��� ه�ا ا�� /
X8ج��� . �!
(��
ن �� اد، س)�)�� رY= آ& "�ء ���:��ء، إ��� �8"��ل <)Kه� ����(�!� وا�]ذا �= !)= ���

��ر�6 ")^ أ�
اع ا7خ)\ل (�� ��)*�& ا%و$�ن ،�:� ��Pت ا��\�د �]�! ���  .أو ���<� أو �)���ة 

�� خ�ص� ا�����ة �:�� ه� ��ح�� ا�)8س�#Dح�� ا����/ و��)��  &#Dا� ��P;" /!
�� �� I

 &#Dا� 

اح��� ا��;)�#� ا���!�، وا�
جا���، وا7ج)��(��، وا��ه:��، �#� ه�3 ا���ح�� ��س= أ���د ���

!/ أ���ط ا�)#��� وا���
ك، و�:�ء أس�س��ت ا��#�ه�= وا����رف، وا�;��ات وا���
ل �� =(! ����و

  .وا�7��ه�ت
�
#D�� ا����� I��ا�� /�� وا�):��� �8ه��� ه�3 ا���ح��، و�
اص\ �2 ج�
د3 ا����*� وإدراآ� 

2004�� ه�ا ا����ل ج�ءت (�م  /$

�� ا�����ة �� ا�#Dة (�& دراس� � ����� (/ أو�6ع ا���� 

ص، P;ا� Xا�����ة (�^ وج ��
#Dوا� ���) ��
#Dا� �!�@> /�ا�����، ��ف ا�)��ف �)^ و(��6:� 

�e ا�;��e ا���� /� =)� fوذ� ��-���Kة ا�:��Fت ا%�= ا��)  =)� �����)  ).أج#:


��    و< �= ا�);H�D %ن ��
ن ه�3 ا�راس� ا�) ����� #Dا<2 ا�
� ���� �و�� ��س= ص
رة ���
را
 2�D(�! ^(ت، ح��
�'�آ& وص� /� X6�(�! ���/ ا���زات و X!
��ح�)�� ا�����ة، ��� !  ��ا������ 

�/ ا���زاتوا��6 ا����س� �� ا���)�2 ا G* � �� =�)�^ أوجX ا�:*i و�\� ����� . �� f" \�
�\ �,ال ه:�ك ���7ت آ��Tة  f2 ذ����ء ��ح)��ج�ت ا%$#�ل �� ا����= ا�����، و
حوث �*م آ��� �� ا�

�� ص:2 ذ�f أن . � )�ج ���:�!� و����& ا���د f!�'آ X�
أس�س ��
 أي ��)�2 أو �;�#X، و��ص دخ
��)*�& ا����= ����$ ��) N>
(! ،��Pا�� ��) ة�Dان ا���*��� ح��� ا�)���� وا�7*��د و X)
 أو و<

ار ا%و�
!� ا�)� ��n':(� �D)�� وإ(اده� *�
�� و#Dر(�!� ا� 
ي ا����س�ت ا��
ج�� � � ��)
و�
Xص�� /�!�ت ا���)*�& وا7س)#�دة  � 2� &�ار .��)��*� ����� /��7 أو7  fذ� G* (! وح�=  و���

 �T��Jو ،��:�
ر، و����J دراس� ���رب ا�ول ا%خ�ى و� �و�� ا7س)#�دة P*ا$/ ا�
�ا�7��زات، و
  .وأخ��ا �'��2 ا��'�رآ� ا7ج)��(��
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  :اهلدف العام للدراسة 

�� ا�����ة �� ا�
$/ ا����� �/ ا���\د ح)^ ا��:� ا��ا��� ��� #Dت ا�\�'��';�i وا<2 

ا������ت واKح�Pءات ا�
اردة �� ا�)*�ر!� وا��'�ر!2 ا�و��� واK<�����، ��):�ول !)��وز س�د ا%ر<�م و
ا��'�\ت ا�;�ص� ��& دو�� (���� و� ����� ورده� إ�^ أس����� وا�)��ف (�^ ا��'�\ت ا��)'���� 

��
�� ا�����ة ، إ�6#Dح�� ا��� �� ���\�'�
اج�� � �� إ�^ وا��)��!:�، وإ��از ��(��� دور آ& دو�� 
��(��� ا���
د ا�و��� وا������ �� ا�)خ& ��\ج ه�3 ا��'�\ت   .رص

  :األهداف التفصيلية للدراسة 
1-  &T� ا��
ا��، وا%$#�ل 6 �!� ا� �وب : �:�ول �'�\ت �= !��G ا�)��ض ��� �> ��Fأ�

د ح)^ وا7ح)\ل وا� �Pر، وا%$#�ل ذوى ا7ح)��ج�ت ا�;�ص� �� ا���ح�� ا����!� �/ ا���\
س/ ا��ا���، وا��'�\ت ا�����n ا��;)�#� �� ا����= ا�����، و�'�!��ت ح��!� ور(�!� ا%$#�ل 

�� ا����= ا����� ��
�� ا�����ة، وا�)���= ا�����، و��Yه� �/ ا��'�\ت ا���#Dح�� ا��� ��.  

�� ا�����ة، اس):�دا إ� -2#Dح�� ا���
رة Dا����� �8ه��� وخ �)
^ أن ��F= ا���& (�^ ز!�دة ا�

 . إ�^ ه�3 ا���ح�� ا����!�- �/ ح�A ا������ت -�'�\ت ا%$#�ل �� ا����= ا����� ��ده� 

�� ا�����ة ���:��� ��&  -3#Dوح�= ا��'�\ت ا�;�ص� ���ح�� ا� ��)
 $���� و�!اآ)'�ف و� 

 .دو�� (���� (�^ حة، وإ��از ا���
د ا����و�� ��
اج�)�� و(\ج��

ا -4Fا7ج)��(�� دراس� و� ��& ا� ��ا����� وا����س�� /$
ه� وا��'�\ت وا�*@�!� ا�;�ص� ���

�� ه�3 ا���ح�� &#Dوا�:#��� (�^ ا� ��nوا��� �!
 .وا�P �� وا�)��
���"� (�^ أ"��ل ا� �Pر وا7ح)\ل ���t ا%<�Dر  -5 
�:�ول $���� ا��'�\ت ا��)���� (�^ � 

 .��ا������، و���J8 ذ�f (�^ ا%$#�ل �� ه�3 ا���ح
�� ��t ا�ول ا������، إ�6�� إ�^  -6 ����� �*�Dا�� ��-���Kا HD;ا� t�� ^�) ء
إ�*�ء ا�@

 ���*�ر�� �*�ر!� ��t ا��:��Fت ا������ وا�و��� ��������ت وا%ر<�م ا��س��� ��ول ا������ 

�� ا�����ة#Dل ا����. 

  :جماالت التقرير 
Du� 7ت��� ���� ��
�� ا�����ة  �= ح�P أه= ه�3 ا�*@�!� #D��� ا��(�!� وا��)���� وا7ه)��م ^:  

�/ ح�A ����& ا��
ا��، ور(�!� ا%$#�ل ح!�T ا�
7دة، ا��� ا	ول � &#Dول ص � ا��:(! 
  .وو���ت ا��
ا�� وا%$#�ل دون س/ ا�;����، J= ا��(�!� ا�v� �� P$#�ل ح)^ س/ ا��ا���

 .�ل !):�ول ا%و�6ع ا�)�uو!� �v$#ا��� ا�����  �

 . %ه��� ا�)���= ا����� �� دور ا� @��� وا��(�!� ا�:��ر!�ا��� ا����� ���ض �

م (��6 ��'�\ت اK(�<� وا� �
ل ا�)� <��� w�� ��t ا�ول ا������ ا��� ا��ا�� �*! 

اج�)����. 

�   ���� .!���e أو�6ع ا��(�!� ا7ج)��(��ا��� ا�

 .ه� (�^ ا%$#�ل !�)= ����'�\ت ا�����n و�Jxرا��� ا� �دس  �

 .!��ض أو�6ع ا%$#�ل �� y& ا� �وب وا�:,ا(�ت ا���� �ا��� ا� ���   �

� !��/ أج�Xا��� ا��� wJ
ق ا�D#& وا�)'�!��ت ا�)� اس) * � ���م (��6 وا*! . 

��� ا������ وو26 ��)��ت أ���ب ا��� ا�#�س�  �\)Kس�-& ا
 !��ض أو�6ع و�'�آ& ا�
 .ا%$#�ل



 4 

  

  :منهجية العمل
� \�('�
�� ا�����ة �� ا�
$/ ا����� #Dاس)���ن !)@�/ ا��:�ص� ا��-��� %و�6ع ا� =��P� =

��ت وأوجX ا��(�!� 
�� ا�����ة، و�� إذا آ��w ه�3 ا�;#D��� ت ا�;�ص������7ت ا��(�!� وا�; ^�)
�
�Yا�!
�� أم 7، وا��:�$G ا��Dا7ح)��ج�ت ا�� ^Du� &��
ج
دة � wدة، وإذا آ��

ج��� ا��)
اجة ��� 

��ت (�^ ���& ا�*�D ا����� و(�^ �:��، J= اس)*�Pء ��t ا�)#�ص�& آ)
ز!2 ه�3 ا�; /!و���� ا���)#�
�� أو 
اج ا��
ا$:�/ س
اء �� ا��!N أو ا� @� أو ا���د!� و�
(�� ا����ت ا�)� �)
�^ ه�3 ا�;� G$�:�

��� أو ا����ت ا%ه��� أو ا��>س
�Xا��(�!� آ�����ت ا� �) /��� ���xت ���)���� 
ى ��  .��ت ا�;�ص� و
 =� =J اج�� أو�����
د3، وروج2 :� �Yس)���ن �= ص��\� ��و�� ا�7#�ق (�^ ا��:�ص� ا���
 ��
#D�� ا����� I������ ��
#Dل ا���� �� /�PP;(ا�� /�(�ض ا7س)���ن (�^ ��t ا�� ���/ 


زارة ا�P � و� &#Dآ, ص � ا%م وا���
ر!� ��P وا�):��� و���� I�" /�) ������ ��
#Dأس���ة ا�
 ��
ج
دة، واح)
ى ا7س)���ن ��#�دات �= ��/  ��ا������، و���z (�^ ه�ا ��!& ��t ا��#�دات وإ�6

 ^�) X�����#�دة wDY ه�3 ا����7ت159 .  
     Hق ا%وس�'�� ����>Kا z(وا�):��� وا��� ��
#D�� ا����� I������ /��� و"��ل ورY= ج�
د ا���

 /�ا%ردن، وا�� �!/، :  دو�� (���� ه�14إ��!*�� ��:��F ا�P � ا�������، ��= !P& ردود إ7 
 ،�P�وا��,ا-�، وا��
دان، وس
ر!�، وس�D:� (��ن، وا���اق، و����D/، وا��
!w، و��:�ن، و�����، و

  .وا���uب، وا���/
-{{�I ا����{{I ا����{{� � {{w ر(�!{{� ص{{�حz ا�{{��
 ا����{{� ا%��{{� ${{\ل �{{/ (�{{ ا��,!{{, ر  

������ت ور"� ا���{& ا�����{� ��:�<{'�             w��>وا�):��� أ ��
#D�� "        �}�
#Dا�)*�!{� ا�) ���{� ��{'�\ت ا�
�{/         " ا�����ة �� ا�
$/ ا����{�     �}Tرآ� أآ�'}�� f}50وذ�      �}�
#D7ت ا��}�� N}�(;�
ن }�T�! رك�'}� 

��رات   –ا�����ة �/ ا%ردن    Kدان   – ا
�{�P، إ�{^ ج��{z    – ����{�  –ن  ��:{� - ��{��D/  – س{
ر!�   - ا�� 
د �/ ا��:��Fت ا�و��� واK<����� وا�� ���، واK(\م) ��T��.  

  I��ا�� /� ��
�{� وا�):��{�       وا�),ا#D�� ر"{�        – ا�����
̂    �F{= أ(�{�ل ه{�3 ا� }�     ��
}! 28 – 
��رس   29 2007 -              �}�-���Kة ا�:�F{�ت ا%�{= ا��) { =)�e ا�;��e ا����� ����� /� =)� ) ، )أج#:{

 �}}�
�{{� ا����{{�ة #Dت ا�\�'}}�ف �:�<{{'� وإJ{{�اء ا�)*�!{{� ا�{{�ي !{{��^ إ�{{^ �{{';�i وا<{{2 }}�� f}}وذ�
  . ا�
$/ ا�����
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    :و5%�4 �$� �2�3 	ه0  ا�/#�.- ا�#� ت+ص� إ�%)� ا�#'��� ا�#&$%$�

  : الصحة: أوال

�2 �'�& ا�P � ا���!� أس�س ��
 ا�*رات ا��*��� وا���
آ�� ا�)��#�� ا� &�@�ور!� ��)��
����:�(� ا�P �� وا�:�
 ا����=  ،����������ص�� وإ /�
ط، وآ��f ا7س)#�دة u6 /� X6�#� ��ا� ��ة و
�����، ح�A أص�� أ��ًا 
*� /��ي ا�P � ا���!� و�8�� �D���� &#Dا� :) ������Kت ا�>�Dا� &��

ي ا��\<� ��/ ا�:�
 ا��� وا�)�u!� و� �ً(�T�6 ا%��اض، و��/ ا�*رة (�� ا7ح)��ل �*��!ً� و ���P ا�
��F= ا�ول ا������ ا��'�رآ� �� ا�راس� ح*
ق ا�D#& .و�*�و�� ا���ت و��
 ا��آ�ء  w:�6 و<

��:�  :ا%س�س�� �� ا� ��ة وا�:�
، ��Y أن ه:�ك ��t ا��uTات 

���اق، وا���/ إ�^ � )�ج آ& �/ س�D:� (��ن، وا�� �!/، س
ر!�، وا%ردن،و��:�ن، وا���uب وا •
�� ���xت �)���& ا��
ا�� ا��!/ �= !)= ������= �� ا���\د�6ورة
ح)^ 7 !�
ن ه:�ك اح)��ل ��*
ط   �

أه��� ه>7ء ا%$#�ل �� ا���)*�& و���ض ح*
<�= آ�
ا$:�/ ��هار �@\ (/ ح*
ق ا�D#& ا�)� 
  .�*�ه� آ& ا��
اG�J ا�و���

• /��� ود(= دو�� ������� ا���7ت  ا���اق و����� آ& � )�ج آ& 
�/ ا���/ وا��
دان، إ�^ ا�),ام <
 أن أ(�^ ���� و���ت �v$#�ل دون س/ �� Aح� ،������ت ا��26 وا%$#�ل دون ا�;�
ا������ �

 ��� ا���اق و��� ��� 82 ا����� 2004 $#&، وه
 !)��وز ا���ل ا������ ���م 1000 ��& 125ا�;�
ل ا�'�� N�6 /� �Tوأآ ���� Aا���/ ح� ��و��� ،��*!�� $#&، 1000 ��& �111ق ا%وسH و"��ل إ

�� ا��
دان 3�� X�#� 26
  .وا�

�/ ا7ه)��م ��د �/ ا��:�ص� ا�)�  • !,�و�^ ��<� ا�ول ا������ ا��'�رآ� �� ا7س)���ن، !�z إ(�Dء 
&T�  :!��/ أن ���= �� اK<\ل �/ و���ت ا%$#�ل 

�)�ات �� ��/ ا� �&، و�,ا!ت (د : ا7ه)��م �8ح
ال ا� �&  -1 wP>�:ًا، و���uآ�ن س/ ا%م ص �����
��ات ا� �&، وس�ءت ��u!� ا� ��& آ��� �,ا!ت و���ت ا%$#�ل.  

��P (�^ س��& ا���Tل  -2 �#��& أJ:�ء ح����، وأJ:�ء و7د���، � �� ��
(�� ا��(�!� ا�P �� ا��*�

ن ر(�!�% 67ه:�ك ح
ا�� *�(! 7 &� ح
ا�� �/ ا� 
ا�� N!ا�� ^���ح�� �� <�& ا� �&، و �� ،���$ 

�:�ز��/ % 81 �� ).�yوف ��Y ص ��(�/ ا���ات 

 "���ت ا��Pف ا�P �، ا���& (�^ � �/ �
(�� ا� ��ة -3� /�وا���ا�G ا�P �� ، و� ��/ ا����3، 
���). 


ي ��ا�e ا�zD ا��\ج� وا -4(���/ خ\ل � ��/  �� Pا��(�!� ا� X�)
�)�آ�, (�� ا7ر�*�ء �:
 /� ���ح@� ا�zD ا�
<�-� وا�:��-�، و�����X آ� !'�& ج��2 ا�'�ا-� ا7ج)��(�� وا��:�$G ا���uا

N!ور. 

5-  �����Dخ\ل �'��2 ا���6(� ا� /��/ )ح
��/  آ����/(� ��/ ا��:�(� ا���!� ا�:#���  /!�#(�� ،
��� .�����= ا�)���� اKس\
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  : التغذية: ثانيا

 ا������ ا��'�رآ� �� ا7س)���ن إ�^ ������ �Jxر س
ء ا�)�u!� (�^ ا%$#�ل، 7 � )�ج ج��2 ا�ول -1
�#� ا���/  ،t#;:��/ �NP ا%$#�ل دون ��ق ��/ دول ذات دخ& ���#2 أو  �Tا������ت إ�^ أن أآ ��'�


ن ���P� ���س/ ا�;�!��  *�P ا�*��� ا�'�> �P> /�وا��)
سH، وان ���� ا%$#�ل ا��!/ !���
ن 
" ���! ! أن %. 30.9�� w!
�� ح�د، % 12و�^ ا���> �P> /�
ن ���! ����/ ا%$#�ل دون ا�;�

 Hس
 . %24آ�� ��wu ���� ا%$#�ل ا���P*� /���P ا�*��� ا��)

�/ س
ء ا�)�u!�، و�'��2 �'� ا�
(� �8ه��� -2 �!�>
 ا�)�u!� ا�P �� وا���دات ا��uا-�� ا���ة ��:��ء ��
 .د ����
داس)�\ك ا���� ا��,و

  

  : التعليم املبكر: ثالثا
�� � )�ج ج��2 ا�ول ا������ ا��'�رآ� �� ا7س)���ن  -1
إ�^ ز!�دة ا7ه)��م �/ ج��z ا�*�Dع ا� �

�K'�ء دور ح@��� �v$#�ل ح)^ س/ ا��ا���، ح�A أن ه�ا ا%�� 7زال !�N�6 �D*� &T و(م إدراك 
ة %ه��� ا�):'�n ا7ج)��(�� ا��>س�� (�^ ا%س�!��z ا��:���� ا������ ���3 ا���ح�� ا����!� ا�'

�/ ا%���ت ����& و�6ورة إ!��د �!& ص � وص �� �vم أJ:�ء  ��Tخ�وج ا�� =Yا� ��س��، ر

اجه� �� (���� وا��ي !�T& اح)��ج �6وري �):'�n ا�D#& ا�):'�n ا������� . 

 ا�'�! � ا��:�� �/ ا���\د وح)^ ا��ا��� أن اس)���ب دور ا� @��� وا��(�!� ا�:��ر!� ����& أ$#�ل -2
 /� �Tأآ /�� /��
ن $#& �� ه�3 ا�'�! � ا����!� ��ول ا���)���� G (�! 7 724 زال �n6\ جا ��� 


ن $#&�1.7��3 ا�ور س
ى ��� . 


��/ ا��>ه��/ وا��ر��/ ��*��م ��(�!� ا%$#�ل  -3n����� أن �,ود ا� @���ت ور!�ض ا%$#�ل z�!

ن ���� ا��'���ت إ�� (د ا%$#�ل �:�س�� وأ7 ��)� ه�3 ا��>س��ت (�� ا����سz ا������ �� وأن ��

���� أy��ت ا�راس� أن ���� ا��'���ت ��Y ا��>ه\ت ا� �ص\ت (�^ .و26 س��س���� و��ا*� 
اد!� )Kا )�Dس

!� ا����� أو �� !��د�% P�11& إ�^ ) ا��)��Tت ا� �ص\ت (�^ ا���% 61�� وا��'�

وا� �ص\ت (�^ دراس�ت % 20وا� �ص\ت (�^ �>ه& ج���� % 6وا���)�زات �ورات �ر!��� 

�� ا�����ة2%(��� #Dح�� ا������!�� ا��
دة ا������� وأه���  2� G#(� 7 wوإن آ�� z�:وه�3 ا� ، .

&#Dر أن ا���()�� =F:وا�� ،Xج
ور ا������ �� ا������ ا�)��
!� ه
 دور ا�� #,، وا��� ه
 ا��ي !*
م 
���"�، و�*
م ���f �'�& واع و��Y ، وه8 ������ ا�)��= &�'� 3
�� ��
!/ ";��P ا�D#& و�� �� �J<�

 .واع
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  :األطفال ذوى االحتياجات اخلاصة: رابعا

�� ا�D#& وح*
<�u�:! X أن ��
ن ا���أ ا%س�س� �� اKج�اءات ا��);�ة ���3 إن ا7()�اف �]����
 �:��� أ"�����، ��� !�#& �X حG �8ه��X وإص\ح "X�8، وإ$\ق $�<)X ا������ �>�)Kا /�أي $#& !���� 
 N�T�� �@(*! ا��ي ���/ آ& أ"��ل ا%ذى ا���ي أو ا�:#��، ا% Xا7ج)��(�، وح��!) Xج��وا�


ات ا�)����و��D;ا%$#�ل ا����<�/ (�� ا� �n#� آ�, ا7ه)��م :  

�/ اK(�<� وا�)';�i ا����� ���  .1 ��-�>
��ت ا���� و����= ا�;
  .ا7ه)��م �)

��� ا��:�س�� ��)
(�� �8ه��� ه�ا  .2\)Kا� �\ت ا =�F:ا�,واج ، و� &�> �� i ���ت ��� خ
�
  .ا�# z:�(� i إ���ب أ$#�ل ذي إ(�<� 

  .�م ��\ج و����= ا%$#�ل ا����<�/ و�8ه���= ج�!ً� وذه:�ً� ا7ه)� .3

4.  ��!�= ا7س)�اد ��)���= � ��
(! /��ا���& (�� د�e ا����ق �� ا���)�2 و<�
ل ا%$#�ل ا����<�/ 
 ����ج 
ه= ا�:#�� وإ(ادًا ��= �\��� ���2 ا%$#�ل ا%ص �ء، ح�صً� (�� س\ ����F:ارس ا�ا��

را��= وإ��������=ا���)�2 �'�& $> zح� /��(:�  .����، �)8د!� أدواره= آ8��اد 

�;)�N ا����7ت وا�);�PPت  .5 ���2 ا����<�/  /���ا7ه)��م �)ر!z و�8ه�& ا%";�ص ا���
X� ن
�
  .و�
(�)�= �8ه��� ا�ور ا��ي !*

6. �>
�:��إج�اء ا�� 
ث وا�راس�ت ��)��ف (�� ا%س��ب ا��-���� ��(�<� وا<)�اح وس�-& ا� �! . 

  

  :الرعاية االجتماعية لألطفال: خامسا

�/ ا�
ا�!/ وا%س�ة أو ذوي ا��Fوف ا�;�ص� ذو     /����� ا��(�!� ا��!�� �v$#�ل ا�� �و
� �!
�2 ا��:�خ ا%س�ي وا�
26 ا7ج)��(� وا�����K ا�����D ا��')�&  ����:�
ن �� A� � أه��� آ���ة

� ��
ر �/ أ��زه�. :�
 ا�D#&(�� ج��2 أوجX ا��(�!� ا�\زP*ا� Xأوج t��   :و< �= رص
�/ ا������ت ا%ه��� س
اء ��(�!� ا�D#& ا��ي !��� �yو�� (�د!� أو ر(�!�  -1 ���م وج
د أ(اد آ�)


�� ا�:�z، �& ه:�ك ��t ا�ول ا������ ����T& ����ـ� وا��uـ�ب -ا��)�= و - /�
ج ��� أي �
ع ! 7 
  .��f ا������ت

2- ��Y ,و�� �)�آ��P و��()��ره� ا� �� �:� ،N!ا�� �� ��:� �Tا� @� أآ ����� ا������ت ا%ه��� 
 �� ا��!N 1685ا������ ا%(�^ �/ ح�A وج
د ��f ا������ت، !
ج  ج���� �� ا� @� �� ح�/ !
ج

�*Hج���� 522 . 

���!�� اخ)��ر ا%���ت ا��!\ت �/ ��ح��، و(م �
ا�� ا�*ر ا�� -3 �� N�6 ول  ه:�ك�� آ& ا� ���
�/ ا%���ت ا��!\ت �/ ��ح�� أخ�ى .  


!/ ";��P ا�D#& ا��)�= س
اء !)�= ا�
ا�!/ أو  -4�� ��أن ا����z ا�:#�� وه
 ا����z ا%آ�T أه��� 
ا ا��,ا-�) ������F= ا%<�Dر ا������  �� X��)ا�� zاج

ل ا�:�z 7 !:�ل ا7ه)��م ا����. 
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  :األطفال والبيئة: سادسا
��� ���n ص �� ��D#& ا����� و!�
د ذ�f إ�^ (م ا7آ)�اث �/ ج��z ه: -1
� ��
ر ح*�*� P> ك�

zج�� /���ت ا������ ه�ا 
و�/ ج��x zخ�  ��:�ك س�x zخ� ��= وه
 ا���uب "�X ا����& . ا� �
�� ��nة ا��'�آ& ا��� ازدادت ح*� ا����= �������� ا�)'�!��� أو ا������� ا��t��� �� D ا��:�ص�، و��ا 

��Fه�  /�� ،�nم ا���\)Kوا ��)
ا����� ��� أ�J (�^ ص � ا�D#& ا�����، خ�ص� ���Y 2ب دور ا�)
ا�;�& ا����n ا%آ�T و6
ح� ا�6 \ل واخ)#�ء ا��Duء ا�:���� وز!�دة ا��<�� ا��)P �ة و�ه
ر 

 .خi-�P ا�)��� و��� �� و��
ث ا��
اء و���3 ا�'�ب و��Yه� �/ ا���Fه�

 

���!�� ا����n ا��:� ��D#& آ�ر�#�ع رص�N  � )�ج -2 ���
 ج��2 ا�ول ا������ إ�^ ز!�دة ا7ه)��م �)

اص#�ت �ا�'�رع و(,�X (/ ح�رات ��ور ا����رات و(�& ���ات ��ور �v$#�ل �� ا%��آ/ ا����� و

��ت ا������� وح�F ا��
اد ا�����و!� ا�T��� و���� ا����ح�ت ا�;@�اء 

�� أو ا���z وأدوات ا������
���� �v$#�ل و��z ا�ه
ن وأ��آ/ ا���
س �� ا����رات وا� ا-G ا���. ا������ ��D= ا%�Y!� ا��*

�/ ا�ول ا��'�رآ� �� ا7س)���ن  H*��& إ7 �� J\ث دول ����� ا%ردن ، (وه�3 ا����!�� 7 �
ج
��ن خ�ص� ���D#). ا�� �!/، (��ن%�� =�(� �n�� ى و!�:^ ه�ا أن إ�'�ء� ��
�Dا�� �!
& F � 7^ ��%و�

��F= ا�ول ا������ ، ��()��ر أن ا�ول ا��'�رآ� (�:� ����T ���<� ا�ول ا������ . 

 

3-  �� 2��Pا�� /� !ه:�ك ��ددا آ���ا �� د�2 ا�#��
رة ا���) *� ����� � ا�)�
ث ��Y= أن ه:�ك ا��
�:�� �Yزات وأدخ: A��:� �(ول ا������ ا��/ ا� ��Tدة داخ& ا� �, ا��

ج� �n����� ر �6ر��Yو �

�/ ا��*��ت و�= !)= �*& ه�3  ��Tدف ا���P! 2 خ�رج ا� �, ا����ا����Pن �*& ه�3 ا��[�ا������ 
  &*:� �#! ��
ث �����n 405ا��2��P إ7 �� س�D:� (��ن وا��ي ج�ء �� رده� (�^ ا7س)���ن �� 2:P� 

 &*:� ���6K��355w>
�:�$G  ور"� ��� ، �� ا� ����P إ7 (دا <��\ �/ ا�
رش  X�� ا��ي �= �:*& 
دة و7زال ا�:'�ط ا���
ث �����n ا��ي !�د ذآ�ء ا%$#�ل و��
ه= ا�:#�� و!��( (�^ ز!�دة (د  �

 X�>ا
�� ا���)�2 <�-�� ��& �;�$�3 و( ���#� /���D@ذه:�� وا�� /�>
 .ا���

 


ر ا�)*:� ا��)� -4Dه:�ك ح�ج� ����� (/ ا�) ،�n����� �*��(ا�)'�!��ت ا�� �� �F:دة ا��)K ع�*!Kرع ا�
 ���/ ا�P � وا��\ ��
�Dت ا���!
�/ ا�)�!\ت (���� �))\ءم �2 ا���) 
ة إ�^ إج�اء ا��,!)وا�
ا�����n، و�;�ص� �� ا��
ا�z ا��)��*� ������n ا�,را(�� ا�)� ����H ار���$� ���"�ا ��ح)��ج�ت ا���Kن 

���
 ا�@�ورة إ�^ ص���)�� وا� #�ظ (���� و�8آ�X و)
ارد ا������D ا� �
!� ا�)� ����� H���� آ�� ،X�
ام (�� .و�:��)�� �'�& 

  
  

  :األطفال والنزاعات املسلحة: سابعا

إن ا������ة ا�:���� (/ ا�:,ا(�ت ا���� � �>�J (�^ آ& <�D(�ت ا���)�2 وخ�ص� ا%$#�ل، 
�/ ا�;�ذ وه:�ك �� !*�رب �/ �NP ا�ول ا�� �/ �,اع داخ�� أو (�� ا� ود، و��ا �7 ������ ����^ إ

 (��w ح��� اKج�اءات ا��#��� � ��!� ا%$#�ل ا��!/ !��'
ن �� أو�6ع ا�:,اع،  و��/ ا�راس� ا�) �����
م ا) /�  :� أJ:�ء ا�:,ا(�ت ا����= ا�����$#�ل �%آ)�اث � ��ة ا7
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�w ا7س)�� -1
رات �������� <�ص�ة �� ه�ا ا����ل، وأو�6 ��Tل (�^ ذ�f 7 ا�ول ا������ ا�)� اس)
�� !��وى  ��!�*� ��� �P��/ ا����وف أن  Xأ� =Yر �P��/ ا%��uم % �14
ج أ!� �����ت (/ 


ن �u=، وآ��f ا��
دان 7 �)
ا�� �����ت (:�� رY= وج
د �,اع 22ا��
ج
دة �� ا����= أو ��� !*ر �ـ ��� 

� . ر و!'�رك ��X أ$#�ل���� دا-� �� دار

 (/ �ي "أ ا���/ ��:�� �= ��آ� ^��uم وه%$#�ل 6 �!� ا%<�ب ��P � اأدو�� واحة ذآ�ت �'�&  -2
 "�رك 1994 وج
د ح�ب $�ح:� ��/ "��ل وج:
ب ا���/ (�م =$#�ل 6 �!� ا�:,ا(�ت ا���� � رY%ا

�/ ا ! .$#�ل%���� ا��

����� �:8ى �:#��� (/ ا� !A (/ ا%$#�ل 6 �!� ن ��F= ا�ول ا�أأآت ا�راس� (�^ ح*�*�  -3
 .��uم%ا�:,ا(�ت وا

4-  zج
�/ ا�@�وري إج�اء رص د<�G �7)��آ�ت ح*
ق ا�D#& ا����� �� y& ه�3 ا��Fوف �� 
��� ا� ��!� 
ا�*��
ن ا�و�� ا�����K، و�����D ا���:� ا�و��� � *
ق ا�D#& وا����nت ا�و��� ا���:�� �)

�#$v� اج��
���I ا%�/ (�^ ا�;�ذ <�ارات �(= اح)�ام ح*
ق ا���Kن وا�*��
ن . لا� Aح fوآ��
ا�و�� ا�����K و���^ ا7()��رات ا������K (�^ ا7()��رات ا����س�� أJ:�ء ا�:,ا(�ت، إ�6�� إ�^ �#��& 

 .دور ا��:��Fت ا�و��� واK<����� ا���:�� � ��!� ا%$#�ل �� ا�:,ا(�ت ا���� �
%$#�ل ا��!/ (��
ا �/ ا7ح)\ل وا�:,ا(�ت ا���� � وا��*
��ت ا�P(>7د!� �8ه�ً\ �#��ً� �8ه�& ا -5

=���(���� أس�ه= و =���  .واج)��(�� ��� !>دى إ�^ إ(�دة د
6-  ���(��� ���ول ا������ واس);ا�� �:$
د�e ا�7#�<��ت ا�و��� ا���Pدق (���� �� ا�:�Fم ا�*��
�� ا�

  .��ن �:#��ه��� ا�� �آ= ا�
$:�� و6

  : التشريعات اخلاصة بالطفولة:ثامنا
�2أ�/ ا%ه��� ����ن اK"�رة إ�^     &#Dق ا�
���ل ح* ��
اآz ا�)'�!��ت ا������ � =Yر X� 

�����/ ا�ن ا�
ا<2 ا�)��D*]ل ا�)'�!��ت ا�و��� �� ه�ا ا����ل،  !رض أ�)��آ�ت (�^ 7 !'� ا��
�� اKس�ءة إ� - ��، و�:�� (�^ س��& ا���Tل 7 ا� ـ�Pا�
ا<2 وا�)� !�z ا���& (�^ �\P> ي أ^ودون 

��) �D> �-ا ���:  

1-  fذ� ��T�ان (���� (ة و�/ أ�� ��(���� ا%$#�ل ح�A 7زا��y wه�ة (���� ا%$#�ل �:)'�ة 
 ���Pورش ا�:��رة و� ���T& ا���&  =�(�
#$ 2� zا%(��ل ا�)� 7 �):�س t�� ����P وخ�ص� 

�/ ا%(��ل ا�)أ وا����رات fذ� ��Yو ��
د و�'*� آ���ة�(��ل ج�2 ا�*����� . �)z�D ��ل 

�/ ا� �وب وا�:,ا(�ت ا���� �،ا -2 !�/ أ$#�ل ��t ا�ول ا������ �� ا�� !و��&  ")�اك ا��
��ل�ا���Tل ا%��ز (�^ ذ�f ه
 أ$#�ل دو�)
Pدان وا�
 . ا��

3- e��;دول ا� =F���� !��ف  - ة < �*�wP ا�ن و��/ �= �:)Xن آ��w ه�3 ا��Fه�إو - <��م  ���>[�

�^ <��دة ��f ا���/ي����ق ا���/ وا��(!  )&�Kوخ�ص� أن ه>7ء ) ا =�(�
#$ 2�ا%$#�ل ��� !)��رض 

ة !��اض ج����أص���ت وKا%$#�ل !)��6
ن �� أح��ن (. 

د �/ ا���ان ا������، وا -4) �����/ ا��'��� �'�& وا�6 س)��ار �yه�ة زواج ا%$#�ل ا��:)'�ة 
م وج
د أ) �� . إح�P-��ت د<�*� � د ح�= ��f ا��'���ي

��F= ا�ول ا������ إ�^  -5 ���/ ا%$#�ل  !س);ام ا�)��آ�ت داخ& ا%س� �/ �6ب وا���ض ا��
 .�:N وا�)#�<� �� ا������� ��/ ا��آ
ر وا��Kثا�

��F= ا���ا��)'�ر �yه�ة ا�)�
ث ا���nا اس)��ار -6 ��ارس ا%$#�ل  -ن ا������  � /�خ�ص� ���*�ب 
�:D*) – ودور ا� @��� fل ذ��T� "��ا ا�;��� وح�
ان �� ���F ا�*�ه�ة ����
ر!� ��P ا������ �و
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 !ح�A �:'� ا��2��P ا���
�n���� �J ���*�ب �/ ا��ارس ودور ر(�!� ا%$#�ل ��� !>دى إ�^ ���ض ا��
�:� خ�ص� �,� .��f ا��)��*� �8��اض ا����ز ا�):#��/ ا%$#�ل إ�^ أ��اض 


ج
دة �� ��t ا�ول ا������، �& إن ��t ا%$#�ل �7زا��y wه�ة ا�) �ش ا��:� -7� ��%$#�ل 

 .   �)��آ�ت ا���!� داخ& دور ر�)!� ا%$#�لf�(� 7 ا�) �"�ت وان!)��6

8- �����Kق ا
�/ أه= ا� * � وه
 حG ا�)���� 7زال ��F= ا%$#�ل ا���ب �� ح��� ح���ن �/ واح
�� واK(\م ا����ا، خ�ص� �� y& ى(/ ا��أ�*T(�^ �س)��ار ا� �!
�� اK(\ء �/ <��� ا����D ا%� 

  . �ح��ب ا� *
ق ا��'�و(� ��D#& ا����
ا�w�P ��ـ�3 ا�)'�ر ا��:N واKسـ�ءة ����� ا%"��ل 6 ا%$#�ل، �& و��:^ ا�@�ب آ8ح وس�-&  -9


ر، وا�*
ا��/ 7 � �^ إذا وجت، �:'�n ا%$#�ل �� ا���w واP*ة ا�!رس� وا���)�2،  ��������ت "��
 .  و7 �
ج ��ا�e �8ه�& �v$#�ل ا�@ �!�

  

  :اإلعـالم والطفـل العربي :تاسعا

�� ا�
<w ا��اه/  �ً��
ر ا�*
ة وا����Dة ا��-���/ آP���ت واK(\م 
�'�& J:�-�� ا����
/� �ً@������ ه:�ك  ،�ً���*(���ً� إ(\��ً� ! �H و\Y �@!ن ه:�ك ا[���ت !'�& ا��Tوة ا��-���، 
 ا����


ث ا� �سz ا��� وا�*�� ا�P:�(� . �����ة ا%ر��6��J �>\(� ًا�F� �:���2 ا���$ �;(! ��أ ا%� و�*
 �ً*�
ث أ�)e إ�����ت إ(\��� ه�-�� و���Tم ا����ص�، ه�ا ا�\)Kج�� ا
�
:�� ���� و"�"� ا�)�#,!
ن 


رة Tا� f�� ��J8� ����ً� حود ا����ن �� ��/ أرج�ء ا���ة ا%ر��6،  و< �,ا! X����ت ا���رت 
ا����
��� وخ�ص� (�^ ا%$#�ل و��ا �� أن ا�ول ا������ �����D ���;�ذ (د �/ ا�)ا��� \)Kوا �����
ا����

��:� :  


ى �6ورة رس= إس)�ا����� وا6 � ا�����= � د ا%هاف ا���ج -1(��
ة ا�)� ���^ �) *�*�� (�^ 
&#D�� 3اد �vدوار ا���)*����، . ا���)�2 و� د ا�
26 ا%�T& ا��ي ��!)Kوا �!
و��آ, (�^ �:�ء ا��

�/ خ\ل ا�!/ وا���u وا�*�= وس�� ا%��Dل وا��واد وا��:�س��ت  ���و���H ا�D#& � @�ر�X اKس\
�X6�#� z�D س��س�ت ا��
���وا%حاث وا�
<�-2 ا����ى، ��� #�ظ (�^  �!
  .ا��

�/ ا���)'�ر!/ وا�;��اء (: إ(اد ��ا�e ا%$#�ل �\س)#�دة  -2 �)
�/ ا%ه��� ����ن ا7س)���� ����
�/ ا%سI وا����دئ  !���� ����/ ا%خ�Dء وا�) �!N وا�),ا e��/ xرا-�= و�@��ن خ�
 ا���ا


!� وا7جuوا�� �!

ج�� وا�)���
  .)��(�� وا�@
ا�H ا����
3-  ����� �!
���، آ�� ا()��ت وس��� ���
ى �*(���� ا���)���ت و�*J /) �ً�(��ت أ���ب ا%$#�ل دو

�/ ا7ه)��م �]�'�ء ���)��ت ���z ا%$#�ل !,��)��، ��ا !�z إ(�Dء �*J &*:� ا���)���ت ��:� .اس)#�دت 
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�;;! ا�H4حF;;�ت  و5;;8 خ#;;�م ا�+رB;;C ات�;;A ا�&�2;;�ون 3$;;8 ا	خ;;< 5;;� ا=3#>;;�ر     B;;3+4I� 

 B%I(/4وا� B%$JKوأوص;+ا            ا� ،M;/�وا��/%Q(� ���'#$� B< /��� Bف إث�ا.M وت+س%� ��I=ت ا=س;#��دة 
    :��	ت�

�              ��
#Dوا� ���) ��
#Dل أو�6ع ا�

(� ح:(�
ا( �����ت > ���
�����D ا�ول ا������ �)

صP;ا� Xا�����ة (�^ وج  .  

�      
}}�� ��!�}}��
ة إ�{{^ ا()�{{�د )��� ا�{{ول ا�����{{� آ��ج��{{� �{{� آ{{&       ا�{{;(�}}� �}}���)
 . ا�راس�ت وا%� �ث وا�)*�ر!�


�{� ور�{H ه{�3                     �#Dراس{� أو6{�ع ا�أه��� ا7س)#�دة �{/ ا��>س{��ت ا%آ�د!��{� ا�����{� �

�� ج,ء �/ ا��:�هe ا�راس{�� �{� ا�����{�ت         #Dن <@�!� ا�
�� A� � 2>ا
ا��>س��ت ���

���
 . ا������ وا���ا�e ا�)��#,!


�{� ا����{�ة         �#Dو6{2 اس{)�ا�����ت ا� �}�ور آ��{� � ��  أن �*
م �:��Fت ا���)�2 ا��
 . � �= ص�)�� و<���� �/ ا���)���ت ا�� ���


�{{{� ا����{{{�ة   �#Dح�{{{� ا��� 2}}}� &}}}�6{{{�ورة أن �;{{{@2 ا��>س{{{��ت ا�)��
!{{{� ا�){{{� �)��
��{�!�� ا��{
دة ���:{��� ��               G}��D� =(}! A}� � ��*(�}��{�ا�e ا�){�   K"�اف وا()��د ج��ت 

��� ��f ا��>س��ت*� . 

�                         =!�{2 أ$#{�ل ه{�3 ا���ح�{� �{@��ن �*{ &}���(�� �}!
ا�)8آ� (�^ إ({اد آ{
ادر �>ه�{� ���
 . ����� ذات ج
دة (���� �� س/ �� <�& ا��رس�

ا� {{A (�{{^ �#��{{& دور �>س{{��ت ا���)�{{2 ا��{{�� ا����{{� �{{� �8ه�{{& ا%$#{{�ل 6{{ �!�     �
 . 7س)#�دة �/ ا����درات ا������ �� ه�ا ا����لا7ح)\ل وا�:,ا(�ت ا���� �، وا


ة إ�^ س/ و�#��& �'�!��ت و<
ا��/ �(= ح��!� ا%$#�ل �� ه�3 ا���ح�� ا����!� �) . ا�


�{� ا����{�ة !�{�در ��{� ا����{I ا����{�                    �#D�� �}���) ���ة إ�^ ��:� وو26 إس)�ا��
)ا�
د �/ ا�'�آ�ء) 2�
�� وا�):��� #D��. 

 


