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  المفهوم والنطاق:  تنمية الطفولة المبكرة
  

تشكل الطفولة المبكرة مرحلة مهمة في حياة االنسان بشكل عام وحياة  الطفل بشكل خـاص،                
حيث أن الجزء األكبر من الخـصائص الشخـصية وسـماتها وعناصـر النمـو،  وبالتـالي         

ولهذا السبب تبرز أهميـة وضـع اسـتراتيجية         .  ، تتكون في هذه المرحلة    الخصائص النمائية 
شاملة لتنمية الطفولة المبكرة،  لتشكل إطار عمل ومرجعية للجهود الواجب بـذلها فـي هـذا                 

  .  المجال،  وللمؤسسات والجهات العاملة أو المعنية بالجوانب المختلفة لمرحلة الطفولة المبكرة
  

ة الطفولة المبكرة من الخصائص والحاجات والمتطلبات التي تميز الفئات          تنبثق استراتيجية تنمي  
العمرية في مرحلة الطفولة المبكرة، ومن خصائص المجتمع وثقافته التي ترتكز على أحكـام              

وقد تمت االستعانة لهذا الغـرض بالدراسـات والمعلومـات والبيانـات            .  الشريعة اإلسالمية 
خذ بعين االعتبار االسـتراتيجيات المعتمـدة فـي األردن فـي     المتوافرة ذات العالقة،  مع األ     

مجاالت المرأة والسكان وتنمية الموارد البشرية،  باإلضافة إلى خطة العمل الوطنية للطفولـة،        
  .وخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية

  

وقـد  .  لمبكرةتعالج هذه االستراتيجية القضايا والعناصر المختلفة ذات العالقة بتنمية الطفولة ا          
اعتمدت االستراتيجية تعريفاً للطفولة المبكرة بحيث تشمل الفترة الممتدة من مرحلـة الحمـل              

ويمكن تقسيم هذه الفترة إلى خمس مراحل فرعيـة،  اعتمـاداً علـى     .  حتى سن دون التاسعة   
  :الخصائص التي تميز كل واحدة من هذه المراحل،  وهي

  

  .فترة الحمل  . أ 
  . دون عام واحدمن الوالدة إلى سن  . ب 
  .من سن عام واحد إلى سن دون أربعة أعوام  .ج 
  .مرحلة التعليم قبل المدرسة:  من سن أربعة أعوام إلى سن دون ستة أعوام  .د 

  .مرحلة التعليم األساسي الدنيا:  من سن ستة أعوام إلى سن دون تسعة أعوام.   هـ
  

عشر محـوراً رئيـسياً تغطـي    ومن ناحية أخرى تتناول االستراتيجية بالبحث والتحليل أربعة       
  :وهذه المحاور هي.  بمضمونها القضايا واألبعاد المختلفة لمرحلة الطفولة المبكرة

  
  .التخطيط واإلدارة .١
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  .التشريعات .٢
  .الرعاية الصحية في فترة الحمل .٣
  .رعاية األطفال في دور الحضانة .٤
  .التعليم قبل المدرسة .٥
  .التعليم األساسي في الصفوف الثالثة األولى .٦
  .تربية األسرية والمجتمع المحليال .٧
  .األطفال ذوو االحتياجات الخاصة .٨
  .المناهج والبرامج .٩

  .الخدمات الصحية .١٠
  .ثقافة الطفل .١١
  .دور اإلعالم في تنمية الطفولة المبكرة .١٢
  .الموارد البشرية .١٣
  .األمن اإلجتماعي .١٤

  

 القـائم  ولدى معالجتها لكل محور من هذه المحاور،  اعطت االستراتيجية إيجازاً عن الوضـع    
لموضوع ذلك المحور في األردن،  وحددت األهداف المرسومة لـه،  والـسياسات الكفيلـة                

  .بتحقيق تلك األهداف،  والرامية إلى التنمية والتطوير
  

  :ويمكن إيجاز األهداف العامة الستراتيجية تنمية الطفولة المبكرة بما يلي
  

ي الفئات العمرية المـستهدفة، وتلبيـة       السعي لتحقيق التنمية الشاملة المتوازنة لألطفال ف       .١
  .احتياجاتهم وحمايتهم، وتوفير البيئة المناسبة لنموهم ونمائهم

تحديد االحتياجات األساسية لقطاع الطفولة المبكرة في المجـاالت التربويـة والـصحية              .٢
واالجتماعية والنفسية والجسدية المختلفة، للمساهمة في حشد الجهـود فـي المؤسـسات             

  .لمختلفةالمعنية ا
رسم اإلطار العام للتوجهات والسياسات المتعلقة بتنمية الطفولة المبكرة، والتـي تـساعد              .٣

الجهات والمؤسسات المعنية التخاذ اإلجراءات ووضع البرامج وتنفيذ المشاريع المناسـبة           
  .لخدمة قطاع الطفولة المبكرة

مية الطفولة المبكـرة،    المساهمة في تنظيم جهود الجهات والمؤسسات العاملة في مجال تن          .٤
  .وتنسيق هذه الجهود وتطويرها ومأسستها

تطوير وعي األسرة والمجتمع بقـضايا الطفـل، وبأهميـة مرحلـة الطفولـة المبكـرة                 .٥
  .وخصائصها ومتطلباتها، وتقديم الدعم الالزم لهذا الغرض
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  التخطيط واإلدارة
  

ات المطلوبـة كالخـدمات     تتعدد الجهات المعنية بشؤون الطفولة المبكرة حسب نـوع الخـدم          
  .التربوية والصحية واإلعالمية واإلجتماعية والبيئية والعناية بالفئات الخاصة وغير ذلك

  
 ٦-٤الفئـة العمريـة     (تتولى وزارة التربية والتعليم الشؤون التربوية في ريـاض األطفـال            

لى وزارة التنمية   كما تتو )   سنوات ٩-٦الفئة العمرية   (ومرحلة التعليم األساسي الدنيا     ) سنوات
وعلى الخـدمات المقدمـة     )  سنوات ٤-٠الفئة العمرية   (االجتماعية اإلشراف على الحضانات     

للفئات التي تعاني من المشكالت اإلجتماعية كاإلعاقة والتفكك األسـري والجنـوح والتـشرد              
ت دور كبير في إنشاء وإدارة مؤسـسا      ) التطوعي والربحي (وللقطاع الخاص واألهلي    .  واليتم

ومـن ناحيـة    .  مرحلة الطفولة المبكرة،  وبخاصة فيما يتعلق بالحضانات ورياض األطفـال          
اخرى تتولى وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية في القوات المسلحة والقطـاع الـصحي              

وهنـاك  .  الخاص إدارة وتقديم الخدمات الصحية المختلفة في جميع مراحل الطفولة المبكـرة           
ى ذات عالقة واهتمام بشؤون الطفولة المبكرة كوزارة الثقافـة وقطـاع            وزارات وجهات أخر  

  .اإلعالم ومؤسسات المجتمع المحلي وغير ذلك من الوزارات والجهات األخرى
  

ويفتقر العمل في مجال الطفولة المبكرة بشكل عام إلى تطوير القدرات المؤسسية الالزمة وإلى              
  .نية بالطفولة المبكرةمأسسة التنسيق والتكامل بين الجهات المع

  
  األهداف

  :إلى ما يلي" التخطيط واإلدارة"تهدف إستراتيجية الطفولة المبكرة في مجال 
تطوير دور المجتمع والدولة في المجاالت المختلفة المتعلقة برعايـة األطفـال وتنميـة               .١

 الطفولة المبكرة،  لضمان التنشئة الصحيحة في إطار من الحريـة والكرامـة اإلنـسانية    
  .والقيم الروحية والبيئة االجتماعية والصحية السليمة

تطوير القدرات المؤسسية لدى الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنيـة،            .٢
بما في ذلك القطاع األهلي التطوعي، لتطوير مهام التخطيط والتقييم لمرحلـة الطفولـة              

ي هذا المجـال واسـتثمار هـذه        المبكرة واإلشراف عليها، ومتابعة التطورات العلمية ف      
  .التطورات بما ينسجم مع البيئة الثقافية للمجتمع



) ٦(  

ضمان التنسيق والتكامل بين الجهات والمؤسسات المعنية بشؤون الطفولة المبكـرة فـي              .٣
  .القطاعين العام والخاص

تنمية الموارد البشرية العاملة في مجال التخطيط واإلشراف واإلدارة لمرحلـة الطفولـة              .٤
  .رةالمبك

  .تطوير سياسات التمويل المعنية بالطفولة المبكرة وتوجيهها وترشيدها .٥
  

  السياسات واإلجراءات العامة
  

فيما يلي أهم السياسات المطلوبة لتحقيق األهداف المعتمدة الستراتيجية تنمية الطفولة المبكـرة             
  :في مجال التخطيط واإلدارة

ين وممثلين عـن الهيئـات الحكوميـة    يضم مختص) أو مجلس وطني(إنشاء هيئة وطنية     .١
وغير الحكومية المعنية،  ألغراض التنسيق والتخطيط علـى مـستوى وطنـي لتنميـة               
الطفولة المبكرة،  ومتابعة تطوير التشريعات ذات العالقة وتقييم مدى تنفيذها،  ومتابعـة              

قـة عنهـا    تنفيذ استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة والمشاريع والخطـط التنفيذيـة المنبث          
وتطوير فعاليات التشبيك المحلي واإلقليمي والدولي، مع مراعاة دعـم وتطـوير األدوار       

  .التي تتوالها الهيئات والجهات العاملة في مجال الطفولة المبكرة
  .انشاء أمانة عامة لتعمل كذراع تنفيذي للهيئة الوطنية المشار إليها أعاله .٢
اعية على فصل يتعلق بتنمية الطفولـة بـشكل         اشتمال خطط التنمية االقتصادية واالجتم     .٣

  .عام،  والطفولة المبكرة بشكل خاص
تطوير القاعدة المعلوماتية الخاصة بمجال الطفولة بشكل عام والطفولة المبكـرة بـشكل              .٤

  .خاص لتيسير عمليات التخطيط وتنمية الموارد البشرية وتصميم البرامج وغير ذلك
هة لقضايا الطفولة المبكرة، مـن قبـل الجامعـات          التوسع في البحوث والدراسات الموج     .٥

ومراكز البحث والمؤسسات المعنية، بما في ذلك إجـراء المـسوحات الدوريـة لتقيـيم               
  .أوضاع الطفولة المبكرة

إبراز مهام التخطيط واإلشراف والتطوير لمرحلة الطفولة المبكرة فـي مهـام الجهـات               .٦
وترجمة ذلك إلـى مـسؤوليات إداريـة        والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية،      

  .ومالية محددة فيها من خالل الوحدات اإلدارية المختصة
تطوير أنشطة اإلشراف الميداني من النواحي الكمية والنوعية من قبل الجهات المختصة             .٧

  .على الحضانات ورياض األطفال ومرحلة التعليم األساسي الدنيا
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لمعنيين بأعمال التخطيط واإلشـراف واإلدارة      تطوير خدمات التدريب في أثناء الخدمة ل       .٨
  .لمرحلة الطفولة المبكرة

تطوير برامج مؤسسات التعليم العالي المعنية بالطفولة المبكرة، عن طريق التركيز على             .٩
  .األبعاد التخطيطية واإلشرافية في هذه المرحلة

لي والتطـوعي  التوسع في تقديم الخدمات التربوية والصحية وغيرها من قبل القطاع األه         .١٠
  .ألطفال العائالت ذات الدخل المحدود، ولألطفال ذوي االحتياجات الخاصة

توفير التغطية الجغرافية المتوازنة للخدمات التربوية والصحية وغيرها في مجال مرحلة            .١١
  .الطفولة المبكرة

تطوير امكانات ونظم التمويل المحلية من مصادر القطاعين العام والخاص، لدعم برامج             .١٢
  .شاريع العمل االجتماعي التي يتوالها القطاع األهلي،  التطوعي وغير الربحيوم

 عامـاً أمـام     ١٢-٧اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتفادي مثول األطفال من الفئات العمرية           .١٣
  .محاكم األحداث

دعم وتشجيع الجهود على مستوى الـوطن العربـي فـي مجـاالت رسـم الـسياسات                .١٤
ة والبرامج في مجال الطفولـة بـشكل عـام، والطفولـة            واالستراتيجيات والخطط العام  

  .المبكرة بشكل خاص
توفير الحوافز للقطاع الخاص بشكل عام والقطاع األهلي التطوعي بشكل خاص إلنـشاء         .١٥

  .وإدارة مؤسسات مرحلة الطفولة المركبة
 تشجيع التجارب والنماذج المتعلقة بالتعامل مع قضايا الطفولة المبكرة،  والمنبثقـة عـن              .١٦

البيئة والثقافة المحلية،  لتكون مرجعاً للجهات والمؤسسات المعنيـة بـشؤون الطفولـة              
  .المبكرة

توطين التطورات العلمية واالكتشافات في مجال علم الجينات والنوع الحيوي، بما يتواءم             .١٧
  .مع األطر الثقافية المحلية

ل لمرحلـة الطفولـة     تطوير وتعميم المعايير والمقاييس الوطنية المتعلقة بنمـو األطفـا          .١٨
  .المبكرة، وإجراء مسوحات دورية لتقييم نمو وتطور األطفال وفق هذه المعايير

تطوير مجاالت وآليات التعاون والتنسيق مع المنظمات اإلقليمية والدولية العاملـة فـي              .١٩
  .مجال الطفولة
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  التشريعات
  

ت لحماية حقـوق الطفـل،       يولي األردن اهتماماً خاصاً بقطاع األطفال ويسعى لتوفير الضمانا        
،  كما صادق على اتفاقية العمـل        ١٩٩١فقد صادق األردن على اتفاقية حقوق الطفل في عام          

 لحظر أسوأِ أشكال العمالة لألطفال،  وعقد المؤتمر الـوطني للطفولـة فـي عـام                 ١٨٣رقم  
  .٢٠٠٠-١٩٩٣،  الذي انبثق عنه خطة عمل للطفولة لألعوام ١٩٩٢

  
وافر في األردن عدد من القوانين واألنظمة التي لهـا انعكاسـات علـى              ومن ناحية أخرى، يت   

، ١٩٥٦لـسنة   ) ١٤(أوضاع الطفولة وقضاياها، ومنها قانون وزارة الشؤون االجتماعية رقم          
، ونظـام رعايـة     ١٩٨٣ وتعديالته لـسنة       ١٩٦٨لسنة  ) ٢٤(وقانون األحداث األردني رقم     

، ١٩٥٩لـسنة   ) ٤٩(اعدات المالية لألحداث رقم     ، ونظام المس  ١٩٧٢لسنة  ) ٣٤(الطفولة رقم   
  .١٩٧٣لسنة ) ٩٠(ونظام المجلس األعلى لرعاية الطفولة واألحداث رقم 

  
وكنتيجة لذلك كله،  تحققت عدة انجازات للطفل في مجاالت متعددة كان أهمها إعداد مـشروع      

ـ ١٩٩٨القانون األردني لحقوق الطفل في عام     م يـتم الثامنـة   ،  الذي عرف الحدث بأنه من ل
عشرة،  وأكد مبدأ حظر اإلساءة للطفل،  وأوجب عقوبة الحبس أو الغرامة على كل من يحرم                 

وباإلضافة إلى ذلك نص القانون على الزاميـة إجـراء الفحـص            .  طفالً من التعليم اإللزامي   
  .الطبي قبل الزواج

  
ال إال أنه لم يضف جديـداً       وعلى الرغم من اعتبار مشروع القانون إنجازاً كبيراً في هذا المج          

فيما يتعلق بالمسؤولية الجزائية والعنف ضد األطفال وحماية المعوقين وحماية األطفـال مـن              
حوادث السير،  كما لم يأت بنصوص خاصة لحماية الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة،  ممـا                 

ففـي مجـال    .  فضل لهم أبرز الحاجة لتعديل القوانين النافذة المتعلقة باألطفال لتوفير حماية أ         
التشريعات الجزائية ال بد من تعديل النصوص لتوفير حماية أفضل للطفل من جميـع أنـواع                
اإلساءة كالعنف واإلهمال واإلساءة الجنسية،  ومنع مالحقة الطفل دون سـن الثانيـة عـشرة                

يظهـر  وإلى جانب هذه الثغرات في القوانين الموجـودة         .  جزائياً،  وغير ذلك من التعديالت     
جانب آخر من القصور التشريعي في النصوص المتعلقة بحقوق الطفل،  كغيـاب التـشريعات        
الكفيلة بالتقليل من المخاطر البيئية على صحة األطفال وتنظيم استخدام المبيدات والرصـاص             

كما تكاد تخلو التشريعات األردنية من القوانين الصحية والبيئية المتعلقـة           .  وعوادم السيارات 
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ألمن الغذائي،  كما أن هناك حاجة لتطوير قانون التأمين الصحي ليشمل عالج كافة األطفال               با
  .دون السادسة من العمر

  
ومن ناحية أخرى تم تعديل قانون العمل ليمنح المرأة الحامل والمرضع إجازة أطول لألمومـة               

ايـة األطفـال    وسمح بساعة إرضاع يومياً لمدة سنة واحدة، كما أورد القانون نـصوصاً لحم            
  .العاملين والحد من عمالة األطفال

  
وفي مجال التشريعات التربوية،  نظّم قانون التربية والتعليم االحتياجات والمتطلبات التربويـة             
للطفل في مرحلة التعليم األساسي،  ولكنه لم يعالج بشكل كاف هذه االحتياجات والمتطلبات في               

ير الغطاء التشريعي الكافي للحـضانات فـي قـانون          كما لم يتم توف   .  مرحلة رياض األطفال  
  .التنمية اإلجتماعية،  مما يستدعي تطوير القانون في هذا المجال

  
أما في مجال التشريعات المتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة فقد وفر قانون رعايـة المعـوقين         

وعلى الـرغم   . يتهم المظلة التشريعية األساسية للعناية بالمعوقين ورعا      ١٩٩٣لعام  ) ١٢(رقم  
من أن صدور هذا القانون كان انجازاً كبيراً،  إال أنه أصبح بحاجـة إلـى تطـوير لالرتقـاء         

  .بالخدمات والتسهيالت المتاحة للمعاقين
  

  :األهداف
  :تهدف استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة في مجال التشريعات إلى ما يلي

  
من خالل تعديل التـشريعات النافـذة بمـا    توسيع اإلطار القانوني لحماية حقوق الطفل        .١

يحمي حقوق الطفل ويتناسب واالتفاقيات الدولية بهذا الخصوص،  وإضافة تـشريعات            
  .جديدة في المجاالت التي لم تغطها التشريعات النافذة

  .نشر الوعي القانوني في المجتمع بحقوق الطفل،  وخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة .٢
نونية لدى الجهات األمنية والقضائية،  وانـشاء آليـات جديـدة            تطوير اإلجراءات القا   .٣

  .كمحكمة األسرة أو نظام الواسطة
  

  السياسات االجراءات العامة
فيما يلي أهم السياسات المطلوبة لتحقيق األهداف المعتمدة الستراتيجية تنمية الطفولة المبكـرة             

  :في مجال التشريعات
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 المتعلقة بالطفل للوقوف على الثغرات وجوانـب  اجراء مراجعة شاملة لكافة التشريعات     .١
  .الضعف فيها،  الستحداث تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات الموجودة

تطوير مشروع القانون األردني لحقوق الطفل لتالفي الثغرات الموجودة فيه،  تمهيـداً              .٢
  .القراره واعتماده من قبل مجلس األمة بالسرعة الممكنة

 الطفل ووضع اآللية المناسبة لضمان تطبيقها من قبل كل الجهـات            تفعيل اتفاقية حقوق   .٣
والمؤسسات المعنية، وتقديم بدائل مناسبة للمادتين اللتين تحفـظ عليهمـا األردن عنـد           

  .مصادقته على اتفاقية حقوق الطفل الدولية
تطوير قانون األحداث لتوفير حماية أكبر لألطفـال الجـانحين وتـسريع اإلجـراءات              .٤

ة المتعلقة بهم واستحداث محاكم خاصة لهم،  إضافة إلى تأكيد مبدأ عدم جـواز           القضائي
مالحقة األطفال دون الثانية عشرة جزائياً،  وعدم اعتبار الحدث جانحـاً فـي حـالتي                

  .التسول والتشرد
تطوير قانون رعاية المعوقين لتوفير رعاية أفضل للمعوقين بـشكل عـام، ولألطفـال          .٥

ي ضوء التطورات االجتماعية والتربوية التي تحققـت منـذ          المعوقين بشكل خاص، ف   
  .صدور القانون

إيجاد آلية للمراجعة المستمرة للتشريعات المتعلقة بالطفولة وتطويرها باسـتمرار بمـا             .٦
  .يتناسب مع التطورات والمستجدات التي تطرأ على الحياة اإلجتماعية

مـات تـرخيص دور حـضانة       تعديل قانون وزارة الشؤون اإلجتماعية والعمل، وتعلي       .٧
األطفال، بحيث تولي اهتماماً أكبر بموضوع الحضانات وبيئتهـا ومتطلبـات األمـان             

  .والسالمة فيها
أفـضل لتربيـة الطفـل      بيئـة   تطوير التشريعات المتعلقة بحضانة الطفل، بما يضمن         .٨

  .ورعايته
عتبـار  تحديث قانون العقوبات لتشديد العقوبة على مرتكبي اإلساءة ضـد األطفـال وا             .٩

التبليغ عن حاالت اإلساءة واجب على كل مواطن،  وتعديل النص الذي يبيح ضـرب               
  .اآلباء ألبنائهم كنوع من  أنواع التأديب

استحداث تشريع للتأمين الصحي ليشمل الرعاية العالجية لكافة األطفال دون الـسادسة             .١٠
  .من العمر

التقليل من حوادث الـسير     تطوير قانون السير بما يراعي مصلحة األطفال ويساهم في           .١١
  .وآثارها على الطفل وأسرته

تطوير قانون التربية والتعليم فيما يتعلق بمرحلة رياض األطفال ومتطلباتها، وإلزاميـة             .١٢
  .التعليم في مرحلة التعليم األساسي
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استحداث تشريعات جديدة في مجال حماية الطفل ورعايته، كالتقليـل مـن المخـاطر               .١٣
  .ال، ومعالجة العمل الجزئي للمرأة وتنظيمهالبيئية على صحة األطف

تعديل قانون الجنسية بإضافة نص جديد يجيز منح أبناء األردنيات المتزوجات من غير              .١٤
  .أردنيين الجنسية األردنية

تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني بإضافة نص يعطي القاصر الحق في             .١٥
وع أي اعتداء عليه من قبل أحد والديه أو         تحريك شكوى لدى المدعي العام في حالة وق       

وليه أو وصيه أو في حالة إجباره على التسول أو ارتكـاب أي جـرم يعاقـب عليـه                   
القانون،  وتعديل القانون بإعطاء صفة اإللزامية على شـهادة القاصـر إذا كـان هـو        
 المجني عليه، مع وضع المحددات والقيود التي تحد من سوء استخدام الوضـع النـاجم    
عن ذلك، مما قد ينعكس سلباً على الترابط العائلي،  ووضع آليات قانونيـة لمركزيـة                

  .التحقيق مع الطفل في الجرائم التي يكون ضحيتها أو مرتكبها
تكثيف حمالت إعالمية للتوعية بحقوق الطفل كما وردت في التشريعات، وبالحاجـات             .١٦

  .والمتطلبات الالزمة للتطوير والتحديث في التشريعات
العمل على زيادة مشاركة المجتمع المدني وجماعات الضغط في تطـوير التـشريعات              .١٧

  . وتحديثها ومراقبة تطبيقها وفي تقديم الخدمات واالستشارات القانونية للمحتاجين إليها
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  الرعاية الصحية في فترة الحمل
  

عـضاء وأجهـزة    تتميز فترة الحمل بأهميتها القصوى بالنسبة لألم والطفل، فخاللها تتكـون أ           
ويكون نمو خاليا دماغ الجنين أسرع ما تكون في حياة اإلنسان لغايـة بلوغـه               .  الجسم كافة 

  .الشهر السادس من العمر
  

لكن هناك عدة تحديات تواجه األمهات في األردن،  فنسبة األمهات الحوامل اللواتي يعانين من               
 تقريبـاً،    ٣,٤أة األردنيـة    ويبلغ معدل الخصوبة للمـر    %.  ٣٠ضعف الدم تصل إلى حوالي      

ومن ناحية أخرى، تبلـغ نـسبة       .   والدة ١٠٠,٠٠٠  لكل ٤٠ومعدل وفيات األمهات الوالدات     
تقريباً من مجموع الوالدات،  بينما تـصل نـسبة وفيـات        % ٩٧الوالدات تحت إشراف طبي     

  . والدة١٠٠٠ لكل ١٤,٧األطفال حديثي الوالدة ما يقارب 
  

 مركز طبي يعنى بسالمة األم الحامل وجنينهـا،  ويـتم            ٣٠٠د على   يتوافر في األردن ما يزي    
تقديم هذه الخدمات عن طريق وزارة الصحة ومراكز الخدمات الطبية ووكالة الغوث والقطاع             

وتختلف نوعية الخدمة المقدمة باختالف المراكز التي       .  التطوعي والقطاع الخاص والجامعات   
فبعض مراكز وزارة الصحة والخدمات الطبيـة     .   الخدمة تقدمها،  فال يوجد نظام موحد لتقديم      

تقدم خدمة برنامج ما بعد الوالدة المتكامل والذي يشرف عليه أخصائي للنسائية،  بينما يشرف               
إن نسبة استخدام هذه المراكز منخفضة إلى حد كبير ممـا           .  على المراكز االخرى طبيب عام    

ير الدراسات إلى الحاجة الواضحة لتطـوير مـواد        وتش.  يقلل من فاعلية الخدمات التي تقدمها     
تثقيفية لألهالي إلبراز أهمية الرعاية الصحية في فترة الحمل،  وتطوير كفاءة الكوادر العاملـة         
في هذه المراكز من خالل تطوير المواد والبرامج التدريبية واألدلة للتعامل السليم مع الحاالت              

ومن ناحية أخرى فان نظام التحويل بـين المراكـز          .  والتدريب على أساليب الوالدات اآلمنة    
وهنـاك  .  الصحية والمستشفيات غير مفعل بالشكل الكافي لضمان المتابعة السليمة للحـاالت          

ضرورة لتقوية الخدمات والزيارات المجتمعية لألمهات حديثي الوالدة،  وبخاصة في المناطق            
  .األكثر حاجة

  
بحاث والتجارب والخدمات والخبرات المتعلقة باألبعـاد       وهناك نقص واضح في الدراسات واأل     

كما أن البرامج التثقيفيـة     .  اإلجتماعية والنفسية التي تؤثر على المرأة والطفل في فترة الحمل         
  .واإلعالمية تركز غالباً على الجوانب الصحية والجسمية للمرأة الحامل فقط
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  :األهداف
إلـى مـا   " الرعاية الصحية في فترة الحمل    "في مجال   تهدف استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة      

  :يلي
تطوير نوعية الخدمات المقدمة للحوامل في المراكز والعيادات التي تقدم الرعاية لهـن،              .١

  .بحيث تشمل الخدمات الصحية والجسدية واإلجتماعية والنفسية
  .رفع كفاءة العاملين في المراكز والعيادات التي تقدم الرعاية للحوامل .٢
ادة نسبة األمهات المراجعات للمراكز والعيادات التي تقدم الرعايـة للحامـل حـسب              زي .٣

  .خالل السنوات الخمس القادمة% ٧٠البرنامج الصحي العالمي إلى 
  .خفض االمراضية عند النساء الحوامل ووفيات النساء الوالدات .٤
  .خفض وفيات األطفال حديثي الوالدة،  وخفض االمراضية واإلعاقة عندهم .٥
يادة مستوى وعي المجتمع واألسرة بأهمية مرحلة الحمل وطرق العناية بصحة الحامل            ز .٦

  .وصحة الطفل في هذه المرحلة من الناحية الجسدية والتغذوية واالجتماعية والنفسية
  

  السياسات واإلجراءات العامة
فولة المبكـرة   فيما يلي أهم السياسات المطلوبة لتحقيق األهداف المعتمدة الستراتيجية تنمية الط          

  ".الرعاية الصحية في فترة الحمل"في مجال 
  
تطوير نظام يحدد المعايير الفنية المتعلقة بتقديم خدمة موحدة ذات نوعية عاليـة لجميـع            .١

  .الخدمات الصحية المقدمة لألم الحامل
رفع كفاءة الكوادر الصحية العاملة في خدمات رعاية الحامل عن طريق برامج اإلعـداد            .٢

  .،  وبخاصة فيما يتعلق بالكفاءة اإلجتماعية والتعامل مع األسرةوالتدريب
  .إعداد المناهج واألدلة لتدريب الكوادر الصحية .٣
للتعامل الصحيح مـع األمهـات الحوامـل        ) بروتوكوالت(إعداد برامج التعامل الصحية      .٤

  .حسب وضعهم الصحي،  وبخاصة لحاالت الحمل الخطرة
مات رعاية الحامل،  وإنشاء نظم لمتابعـة وتقيـيم          وضع معايير نوعية لعمل مراكز خد      .٥

  .الخدمات المقدمة لمراقبة مدى اتباع البروتوكوالت الصحية للمعالجة والمتابعة
  .تفعيل وتطوير نظام التحويل المتبادل للحوامل بين الخدمات الصحية والمستشفيات .٦
اث ملفـات  تطوير عمل الخدمات الصحية لتركز على األسرة كوحدة متكاملـة واسـتحد           .٧

  .صحية أسرية لتشمل الوضع الصحي لألم والوضع الصحي لألطفال
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تطوير نوعية الخدمات بما يتماشى والتعريف العالمي لمكونات نوعية الخدمـة الجيـدة،              .٨
عن طريق تجهيز مراكز رعاية الحمل في المناطق المحتاجـة بالمعـدات والتجهيـزات       

  .الطبية الضرورية والكوادر المؤهلة
حمالت والوسائل التثقيفية وأساليب التوعية الموجهة لألسر حول أهمية المتابعة          تطوير ال  .٩

الدورية لألم في أثناء فترة الحمل،  والتركيز على أهمية التغذية الجيدة خالل هذه الفترة،               
  .والحماية من األمراض المعدية

المكتظـة   فـي المنـاطق الـسكنية        (Outreach)استحداث نظام للرعاية الصحية المنزلية       .١٠
  .والمحتاجة

ايالء العناية الالزمة، وتوفير خدمات الرعاية والتوعية، للحوامل اللواتي يحملـن للمـرة        .١١
  .األولى

 والتشريعية للتعامل مع قـضايا أطفـال   (Ethical Code)تطوير المعايير القيمية األخالقية  .١٢
 المعـايير   وكذلك تطوير مثـل هـذه     .  األنابيب وغيرها من وسائل الحمل غير الطبيعية      

  .للمؤسسات الصحية والطبية التي تمارس العمل في هذا المجال
تطوير الدراسات واألبحاث والتجارب والخدمات والخبـرات المتعلقـة بآثـار العوامـل        .١٣

  .االجتماعية والنفسية على نمو الجنين
تطوير نظام االكتشاف المبكر والتدخل المبكـر العاقـات المواليـد الحـديثي الـوالدة                .١٤

  .ءات اإلحالة الالزمةوإجرا
  .تطوير آليات المراقبة والمتابعة لخدمات الرعاية الصحية التي تقدم لالم في فترة الحمل .١٥
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  رعاية األطفال في دور الحضانة
  

وبذلك اعتبرت دور الحضانة نوعاً مـن       .  تنامى وجود دور الحضانة مع خروج المرأة للعمل       
  .رعاية والتنشئة االجتماعية لألطفال الملتحقين بهاأنواع األسر البديلة المؤقتة التي تعنى بال

  
وتعنى دور الحضانة في األردن باألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين يوم واحد وأقل من أربع               

  .سنوات،  وتخضع لمعايير ومواصفات ينقصها التفصيل والشمولية والنوعية المناسبة
  

ي السبعينات ضـمن مـسؤوليات وزارة    ظهرت دور الحضانة بهياكلها المؤسسية في األردن ف       
التي تولـت أمـور التـرخيص لهـذه الـدور           ) التنمية االجتماعية حالياً  (الشؤون االجتماعية   

 سـبعمئة دار  ٢٠٠٠وتجاوز عدد دور الحضانة في عـام     .  واإلشراف عليها ومتابعة أمورها   
لخاص الربحي  والقطاع ا %) ٣٨(والقطاع األهلي التطوعي    %) ٥٣(موزعة بين القطاع العام     

وتتولى وزارة التنمية االجتماعية مهامها في هذا المجال بموجـب تعليمـات دون أن              %).  ٩(
  .يكون هناك نظام أو قانون لهذا الغرض

  
من الفئة % ١,٥٧وعلى الرغم من النمو الملموس في عدد دور الحضانة،  إال أنها ال تضم إال            

ومن ناحيـة أخـرى،  فـان التوزيـع      .  ضح  العمرية المعنية،  وهي نسبة ضئيلة كما هو وا        
في إقليم الشمال   % ٢٨منها موجود في إقليم الوسط و       % ٥٩الجغرافي لدور الحضانة يبين أن      

وكانت أعلى نسبة من األطفال المنتفعين في محافظـة العاصـمة           .  في إقليم الجنوب  % ١٣و  
)٤٩.(%  
  

وقد تراوح  .  على مستوى المملكة  ) ١٦,٦(بلغ متوسط عدد األطفال في دار الحضانة الواحدة         
أطفال كحد أدنى فـي     ) ٩,١(طفالً كحداً أعلى في محافظة العقبة و        ) ٢٢,٦(هذا المتوسط بين    

ويتفاوت المستوى التعليمي لمربيات دور الحضانة تفاوتاً كبيراً،  فقد بلغـت            .  محافظة المفرق 
،  واللواتي يحملـن     %)٤٤,٧(وسطاً  نسبة المربيات اللواتي يحملن مؤهالً جامعياً أو جامعياً مت        

أمـا  %).  ٢٣(،  واللواتي يحملن مؤهالً دون ذلـك         %)٣٢,٣(شهادة الدراسة الثانوية العامة     
النسبة العامة بين عدد األطفال وعدد المربيات في دور الحضانة على مستوى المملكـة فقـد                

  .بلغت خمسة أطفال لكل مربية
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  األهداف
إلى مـا   " رعاية األطفال في دور الحضانة    "ولة المبكرة في مجال     تهدف استراتيجية تنمية الطف   

  :يلي
التوسع الكمي في خدمات دور الحضانة،  تجاوباً مـع حاجـات األمهـات، وبخاصـة                 -١

  .العامالت منهن، من الخدمات الرعائية النهارية
تطوير مستوى الخدمات الرعائية في دور الحضانة وتحسين نوعيتهـا،  مـع مراعـاة                -٢

  .ر األسرة في هذه الخدماتتعزيز دو
تحقيق تكافؤ الفرص بين فئات المجتمع وشرائحه ومناطقه الجغرافية في االسـتفادة مـن       -٣

  .خدمات وتسهيالت دور الحضانة
  

  السياسات واإلجراءات العامة
فيما يلي السياسات واإلجراءات العامة المطلوبة لتحقيق األهداف المعتمدة الستراتيجية تنميـة            

  ":رعاية األطفال في دور الحضانة"بكرة في مجال الطفولة الم
) الربحي وغيـر الربحـي    (االستمرار بالسياسة القائمة بأن يتولى القطاع غير الحكومي          -١

  .انشاء دور الحضانة وإدارتها،  باإلضافة إلى القطاع الحكومي
دعم وتشجيع القطاع األهلي التطوعي النشاء وإدارة دور الحضانة التي تقـدم خـدمات               -٢

جانية أو مقابل رسوم منخفضة لفئات األطفال ذوي االحتياجات الخاصة كذوي الـدخل             م
  .المتدني والمعاقين

تفعيل قانون العمل فيما يتعلق بانشاء دور الحضانة في مواقع عمل األمهات،  بموجـب                -٣
  .المعايير التي حددها القانون

هيلهن المتخـصص   رفع المستوى األكاديمي للمربيات في دور الحضانة،  وزيـادة تـأ            -٤
  .لرعاية األطفال في الفئات العمرية ذات العالقة

اعتماد المعايير المناسبة لاللتحاق بمهنة مربيات دور الحضانة،  باإلضافة إلى التأهيـل              -٥
األكاديمي، لضمان توافر القدرات الالزمة للتعامل مع األطفال من الفئات العمريـة ذات             

  .العالقة
اهج ذات العالقة بتربية الطفل لـدى الجامعـات وكليـات           تطوير مضمون البرامج والمن    -٦

المجتمع لضمان التركيز المناسب على خصائص مرحلة الطفولة المبكرة، مـع التركيـز      
  .على األبعاد التطبيقية لهذه البرامج والمناهج

تطوير برامج التدريب في أثناء الخدمة للمربيات والعامالت والعاملين في دور الحضانة             -٧
  .حي الكمية والنوعيةمن النوا
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ويشمل ذلك المتطلبات الفنية    .  تطوير المعايير واألسس المعتمدة لترخيص دور الحضانة       -٨
  .والتنظيمية واإلدارية والمرافق والتسهيالت المكانية

تفعيل الخدمات االشرافية على دور الحضانة من قبل وزارة التنمية االجتماعية،  بحيـث               -٩
  .رفين االجتماعيين والتربويين المؤهلين لهذا الغرضيتوافر العدد الكافي من المش

التوعية والتثقيف بخصوص مهام دور الحضانة ووظائفهـا،  وأهميـة تفاعـل األسـرة          -١٠
  .ومشاركتها معها

مراعاة التكامل والترابط بين دور الحضانة ورياض األطفـال،  مـن حيـث األهـداف               -١١
  .والبرامج والنشاطات والبيئة التربوية

 معايير السالمة المتعلقة بانتقال األطفال بـين البيـوت ودور الحـضانة،              تطوير وتعميم  -١٢
  .باإلضافة إلى معايير السالمة المتعلقة بدور الحضانة نفسها

  .تطوير المواد اإلرشادية والبرامج والمناهج واألدلة للمربيات في دور الحضانة -١٣
 والـوزارات والجهـات     تطوير آليات ومضامين التنسيق بين وزارة التنمية االجتماعية،          -١٤

  .األخرى المعنية كوزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم والبلديات وغيرها
تشجيع إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بدور الحضانة،  بأبعادها الفنية واالجتماعيـة             -١٥

  .واالقتصادية
" البيوتبحضانات  "إجراء الدراسات الميدانية حول األوضاع والجوانب المختلفة المتعلقة          -١٦

غير الرسمية، تمهيداً لمأسسة العمل في هذه الحضانات وتحسين نوعية الخـدمات التـي             
  .تقدمها،  ودعمها بالخدمات اإلرشادية واالشرافية

تطوير آليات المتابعة والمراقبة للتأكد من التزام الجهـات التـي تـدير دور الحـضانة                 -١٧
  .بالمتطلبات الصحية والتربوية في أعمالها

رات المربيات في دور الحضانة للكشف المبكر والتدخل المبكر لألطفـال ذوي            تطوير قد  -١٨
  .االحتياجات الخاصة، بما في ذلك الموهوبون وذوو اإلعاقات وبطيئو التعلم
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  التعليم قبل المدرسة
  

  :يتسم التعليم قبل المدرسة في رياض األطفال في األردن بعدد من الخصائص،  أهمها ما يلي
  
المدرسة في رياض األطفال مرحلة تعليمية رسمية، ولكنها غيـر إلزاميـة            التعليم قبل    •

  . سنوات،  بموجب قانون التربية والتعليم المعمول به٦-٤للفئات العمرية 
  . سنوات٦-٤تقريباً من الفئة العمرية % ٢٨تبلغ نسبة االلتحاق برياض األطفال  •
ل الملتحقـين بريـاض   على التوالي من األطفـا    % ٤٥و  % ٥٥يشكل الذكور واإلناث     •

  .األطفال
الغالبية العظمى من رياض األطفال ينشئها ويديرها القطاع الخاص واألهلي والتطوعي            •

  .وهناك عدد قليل من رياض األطفال الحكومية
في ريـاض األطفـال مـن       ) المعلمة(يستدعي قانون التربية والتعليم أن تكون المربية         •

،  علماً بأنه ما زالت نسبة كبيرة مـن          مستوى جامعي،  وذات تخصص وتأهيل مناسب      
  .المربيات دون المستوى الجامعي

تبدو الحاجة قائمة إلى تطوير البرامج الجامعية التي تهدف إلى إعـداد العـاملين فـي                 •
  .رياض األطفال

  .تشرف وزارة التربية والتعليم بموجب القانون على مرحلة رياض األطفال ومؤسساتها •
 اإلشراف التربوية على رياض األطفال وتوفير المـشرفين         هناك حاجة لتطوير عمليات    •

  .التربويين بالعدد الكافي والتأهيل المناسب والمستوى المالئم
  .هناك ضعف في مضمون وآليات تطبيق معايير الترخيص لرياض األطفال •
هناك ضعف في المناهج والمواد واالدلة التربوية المتاحة للمربية والطفل في ريـاض              •

  .األطفال
تحتاج العائلة إلى توعية وتثقيف حول مفهوم  ريـاض األطفـال ومهامهـا وأسـاليب              •

  .التعامل معها
يتسم التوزيع الجغرافي لرياض األطفال بالخلل من حيث تركيز الخدمات ذات العالقـة              •

  .ببعض المناطق وضعفها في مناطق اخرى
  

  األهداف
  :يم قبل المدرسة إلى ما يليتهدف استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة في مجال التعل
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 سنوات،  بحيـث تـصبح       ٦-٤التوسع الكمي في التعليم قبل المدرسة للفئات العمرية          .١
على األقل من مجمل الفئات العمريـة       % ٣٥نسبة األطفال الملتحقين برياض األطفال      

  .٢٠٠٥ سنوات قبل عام ٦-٤
  .اتطوير مستوى الخدمات التربوية في رياض األطفال وتحسين نوعيته .٢
السعي لتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع وشرائحه ومناطقه الجغرافية في             .٣

  .االستفادة من خدمات وتسهيالت التعليم قبل المدرسة
  

  السياسات واإلجراءات العامة
فيما يلي السياسات المطلوبة لتحقيق األهداف المعتمدة الستراتيجية تنمية الطفولة المبكرة فـي             

  : قبل المدرسةمجال التعليم
قيام وزارة التربية والتعليم بالتوسع في إنشاء وإدارة رياض األطفـال، بحيـث تكـون              .١

  .متاحة بكلفة منخفضة لفئات المجتمع المختلفة
 سـنوات   ٦-٥السعي ألن تصبح السنة الثانية من التعليم قبل المدرسة للفئة العمريـة              .٢

  .جزءاً من التعليم األساسي اإللزامي المجاني
) الربحي وغير الربحـي   (تمرار بالسياسة القائمة بأن يتولى القطاع غير الحكومي         االس .٣

  .إنشاء رياض األطفال وإدارتها
دعم وتشجيع القطاع األهلي التطوعي النشاء وإدارة رياض األطفال التي تقدم خـدمات     .٤

مجانية أو مقابل رسوم منخفضة لفئات األطفال ذوي االحتياجات الخاصة كذوي الدخل            
  .تدني وبطيئي التعلم والمعاقينالم

رفع المستوى األكاديمي للمربيات في رياض األطفال، بحيث يصبحن من الخريجـات             .٥
  .الجامعيات المؤهالت في مجال تخصصهن

اعتماد المعايير المناسبة لاللتحاق بمهنة مربيات ريـاض األطفـال،  باإلضـافة إلـى           .٦
مة للتعامل مـع األطفـال مـن الفئـة     التأهيل األكاديمي،  لضمان توافر القدرات الالز      

  .العمرية ذات العالقة
تطوير برامج التدريب في أثناء الخدمة للمربيات والعامالت والعـاملين فـي ريـاض               .٧

  .األطفال من النواحي الكمية والنوعية
تطوير المعايير واألسس المعتمدة لترخيص رياض األطفال، ويشمل ذلـك المتطلبـات             .٨

  .ارية والمرافق والتسهيالت المكانيةالفنية والتنظيمية واإلد
تطوير البرامج والمناهج والمواد واألدلة التربوية للمربيات ولألطفـال فـي ريـاض               .٩

  .األطفال
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بحيـث  .  تفعيل اإلشراف التربوي على رياض األطفال من قبل وزارة التربية والتعليم           .١٠
  .عليم قبل المدرسةيتوافر العدد الكافي من المشرفين التربويين المؤهلين في مجال الت

التوعية والتثقيف بخصوص مهام رياض األطفال ووظائفها،  وأهمية تفاعـل األسـرة              .١١
  .وتعاونها معها

مراعاة التكامل والترابط بين رياض األطفال ومرحلة التعليم األساسي الدنيا، من حيـث      .١٢
  .األهداف والبرامج والبيئة التربوية

 األطفال بين البيوت ورياض األطفال، باإلضافة       تطوير معايير السالمة المتعلقة بانتقال     .١٣
  . إلى معايير السالمة والمعايير الصحية المتعلقة برياض األطفال نفسها

تطوير آليات المتابعة والمراقبة للتأكد من التزام الجهات التي تدير ريـاض األطفـال                .١٤
  .بالمتطلبات الصحية والتربوية في أعمالها

ض األطفال للكشف المبكر والتدخل المبكـر لألطفـال         تطوير قدرات المربيات في ريا     .١٥
  .ذوي االحتياجات الخاصة، بما في ذلك الموهوبون وذوو اإلعاقات وبطيئو التعلم

  .تفعيل دور األسرة في العملية التربوية في رياض األطفال .١٦
توفير البيئة التربوية المناسبة في رياض األطفال، بما يساهم في تنميـة ثقـة الطفـل                 .١٧

 وتطوير قدرته على التعبير الصحيح والمبـادرة والمـشاركة والتعـاون فـي              بنفسه،
  .  النشاطات المختلفة
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  التعليم األساسي في الصفوف الثالثة األولى
  

% ٩٧,٣،  ويشكل الذكور واإلناث      %٩٧تبلغ نسبة االلتحاق الصافي بالتعليم االبتدائي حوالي        
ولكن هـذه النـسبة     .  رحلة التعليم األساسي  على التوالي من األطفال الملتحقين في م      % ٩٧و  

العالية ال يرافقها مستويات عالية من التحصيل،  فقد وجد أن تحصيل طلبة الصف الرابع فـي                
والعلـوم  %  ٣٠المواد األساسية منخفض،  فقد جاء المعدل الوطني للتحصيل في الرياضيات            

لك في الدراسة الوطنية التـي      ،  وذ  %٦١وفي المهارات الحياتية    % ٥٤واللغة العربية   %  ٤٢
علماً بأن تحسناً ملحوظاً طرأ على مستوى التحصيل هذا بعد ذلك كمـا             .  ١٩٩٤أجريت عام   

  .١٩٩٩بينت الدراسة التي أجريت عام 
  

ومن ناحية أخرى،  ينص قانون التربية والتعليم على وجوب أن يكون معلم الصفوف الثالثـة                
ؤهالً تأهيالً جامعياً بالكفايـات األكاديميـة والمـسلكية         االولى، أو ما يسمى بمعلم الصف،  م       

وقد بذلت وزارة التربية والتعليم جهوداً كبيرة لالنسجام مـع          .  المناسبة لهذه المرحلة التعليمية   
متطلبات القانون في مجال تأهيل معلم الصف من جهة،  وفي مجال تطوير المناهج والكتـب                 

  .ن جهة أخرىالمدرسية لمرحلة التعليم األساسي م
  

وعلى الرغم من كل هذه الجهود، يبدو بأن الحاجة ما زالت قائمة لرفع كفاءة معلـم الـصف                  
كمـا  .  ومستواه وقدراته بشكل عام،  وفي مجال أساليب التدريس وإدارة الصف بشكل خاص            

يبدو بأن الحاجة ما زالت قائمة لتطوير المنهاج والكتاب المدرسي وتحسين البيئـة المدرسـية               
شكل عام،  وبيئة الصف بشكل خاص،  بما يحفز طفل الصفوف الثالثة األولى علـى زيـادة            ب

  .المشاركة والتفاعل وممارسة النشاطات المختلفة
  

  األهداف
تهدف استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة في مجال التعليم األساسي في الصفوف الثالثة األولى             

  :إلى ما يلي
جابية بما يحد من التسرب ويرفع نسبة االلتحاق الـصافي مـن   توفير البيئة المدرسية اإلي  -١

  .٢٠٠٥بحلول عام % ٩٩إلى % ٩٧
تحسين نوعية التعليم بما يتماشى والخصائص النمائية ألطفال هـذه المرحلـة، وتقيـيم               -٢

عناصره المختلفة للتحقق من اكتساب الطلبة للمعارف والمهارات واالتجاهـات والقـيم            
  .المناسبة
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وت الفرص بين فئات الطلبة المختلفة، بمن فيهم ذوي االحتياجات الخاصـة،            الحد من تفا   -٣
  .وإزالة العقبات التي تحول دون مشاركتهم الفاعلة

،  وبخاصة   )معلم الصف (رفع كفاءة معلمي الصفوف الثالثة األولى من التعليم األساسي           -٤
  .فيما يتعلق بتدريس واستخدام التقنيات التعليمية الحديثة

  

   واإلجراءات العامةالسياسات
فيما يلي أهم السياسات المطلوبة لتحقيق األهداف المعتمدة الستراتيجية الطفولة المبكـرة فـي              

  :مجال التعليم األساسي في الصفوف الثالثة األولى
رفع كفاءة المعلم من خالل برامج التدريب في أثناء الخدمة على مهـارات إدارة البيئـة                 .١

  . التعاونيالصفية المتكاملة والتعليم
تطوير برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة، إلعداد معلمين مؤهلين أكاديمياً ومسلكياً بمـا              .٢

  .يتواكب مع التوجهات الحديثة
تهيئة معلمي الصفوف األساسية األولى على وسائل الكشف المبكـر والتـدخل المبكـر               .٣

  .لإلعاقات والتعامل معها
ال المدرسة عـن طريـق تفـادي االكتظـاظ     تطوير البيئات التعليمية في الصفوف ومج      .٤

بالصفوف، ورفدها بالوسائل واأللعاب التعلمية المالئمة، بما في ذلك إعادة تنظيم الغرف            
  .الصفية

  .تطوير كودات البناء المدرسي بما يخدم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة .٥
 المعرفـة   إعداد مناهج متخصصة بهذه المرحلة التعليمية تقوم على أساس مبـدأ وحـدة             .٦

وتكامل الخبرة وترابطها بما يتناسب واحتياجات أطفال هذه المرحلـة العمريـة بفئـاتهم            
  .المختلفة

مأسسة مقاييس تحصيل الطلبة وتنفيذها بشكل دوري لـضمان حـصول الطلبـة علـى                .٧
المعارف والمهارات األساسية المطلوبة، ووضع المؤشرات الوطنية لرصد التقـدم فـي            

  .اسيمرحلة التعليم األس
التوسع في إجراء األبحاث والدراسات التطبيقية التي تهدف إلى تحسين نوعيـة التعلـيم               .٨

  . والتعلم
تطوير أساليب التقييم داخل المدرسة لتشمل الـصفات الشخـصية والقـدرات الحياتيـة               .٩

  .والمهارات األساسية
ت التعليم  تطوير دور اإلشراف التربوي لهذه المرحلة بما يتوافق مع مستلزمات واحتياجا           .١٠

  .المتكامل والخصائص النمائية ألطفال هذه المرحلة



) ٢٣(  

  .تفعيل دور األسرة في العملية التعليمية التعلمية .١١
 تفعيل دور المدرسة في االستفادة من خدمات الصحة المدرسية، وايالء العناية الالزمـة              .١٢

  .للتوعية الصحية للطلبة وأولياء األمور
ي في البيئة المدرسية، وتنمية ثقة الطفـل بنفـسه،          العمل على إشاعة المناخ الديموقراط     .١٣

وتطوير قدرته على التعبير الصحيح وطرق الحوار الفعال، وتعزيز عالقة المدرسة مـع             
  .أولياء األمور

تطوير تعليمات االنضباط المدرسي وفق األبعاد التربوية والسيكولوجية لنمو األطفال في            .١٤
  .يهذه المرحلة وصوالً إلى االنضباط الذات

تطوير الخدمات االرشادية، بأنواعها المختلفة التربويـة والنفـسية، واالجتماعيـة، فـي       .١٥
المدرسة، لمساعدة األطفال على التعامل مع الصعوبات التي تواجههم داخـل المدرسـة             

  .وخارجها
اتخاذ االجراءات الالزمة لتفعيل الزامية التعليم بالتعاون بين المدرسة وسـلطات الحكـم              .١٦

  .المحلي
  



) ٢٤(  

  التربية األسرية والمجتمع المحلي 
  

تقع المسؤولية الرئيسية لرعاية األطفال في سنواتهم الستة األولى على عاتق األسـرة بـشكل               
 الملتحقـين فـي     ٤-٠خاص،  وتدل اإلحصائيات على أن نسبة األطفال في الفئة العمرية من             

 الملتحقين فـي ريـاض   ٦-٤،  ونسبة األطفال في الفئة العمرية من  %٢الحضانات ال تتعدى    
  %.٢٨األطفال ال تتعدى 

  

وضمن المعطيات الحالية ال يتوقع أن يحدث ازدياد كبير في انتـشار الحـضانات،  وبالتـالي         
سيبقى تأثير الدور الذي تقوم به الحضانات على نمو وتطور األطفال محـدوداً بالفئـة التـي                 

خدمات رياض األطفال في المـستقبل  كما أنه ليس من المتوقع شمول معظم األطفال ب     .  يشملها
لـذا،   . القريب بالرغم من الجهود المتزايدة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في هذا المجـال             

ستبقى خدمات رياض األطفال محصورة بمبدأ العرض والطلـب بالنـسبة للقطـاع الخـاص               
  .ميوالتطوعي، ومتركزة في المناطق الريفية وغير المخدومة للقطاع الحكو

  

ومن ناحية أخرى،  دلت بعض الدراسات على وجود ضعف في إلمـام األبـوين أو مقـدمي                  
الرعاية في الجوانب المتعلقة بنمو األطفال في مجاالت التطور العقلـي والتطـور العـاطفي               
االنفعالي، األمر الذي يستدعي دعم المشاريع التي تستهدف تحسين البيئـة األسـرية ونـشر               

  .في هذا المجال بمشاركة حكومية وأهلية ومجتمعية واسعةالتوعية الوالدية 
  

وتبدو الحاجة قائمة كذلك إلى تطوير دور النظام التعليمي بمراحلـه المختلفـة فـي المـدارس                 
والجامعات والمراكز التربوية في إعداد األجيال الصاعدة للقيام بوظيفتهم فـي تنـشئة األطفـال               

هذا باإلضافة إلى أن دور اإلعالم في هذا المجال         .  المستقبل وتأهيلهم للقيام بدورهم كأمهات وآباء    
يقتصر حالياً على برامج متناثرة في مجال نمو وتطور األطفال، مما يستدعي مراجعـة وتقيـيم                

  .األبعاد المتعلقة بتربية وتنشئة األطفال في المناهج المدرسية والممارسات التربوية واإلعالمية
  

  األهداف
تنمية الطفولة المبكرة في مجال التربية األسرية والمجتمع المحلي إلـى مـا             تهدف استراتيجية   

  :يلي
تطوير أداء األسرة في مجال تنمية الطفولة المبكرة بما يسهم فـي تحـسين المهـارات                 -١

  .الالزمة لتوفير بيئة محفزة وآمنة في المنزل تساهم في نمو وتطور األطفال
تمع المدني في تقديم البـرامج والخـدمات        تطوير دور المجتمع المحلي ومؤسسات المج      -٢

  .للطفولة المبكرة والموجهة لألسرة



) ٢٥(  

تحقيق التكامل والتنسيق في الخدمات االجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية والبيئيـة            -٣
  ).الجنس(المقدمة لقطاع األسرة والطفولة مع مراعاة النوع االجتماعي 

  

  السياسات واإلجراءات العامة
هم السياسات المطلوبة لتحقيق األهداف المعتمدة الستراتيجية الطفولة المبكـرة فـي            فيما يلي أ  

  :مجال التربية األسرية والمجتمع المحلي
إجراء البحوث والدراسات لمعرفة أنماط التنشئة االجتماعية السائدة في المجتمع األردني            -١

  .لبلورة البرامج الموجهة لألسرة
سرة والتي تركز على رفع كفـاءة الوالـدين ومقـدمي           التوسع في المشاريع الموجهة لأل     -٢

الرعاية في مجال الطفولة المبكرة من قبل كافة المنظمات غير الحكوميـة والـوزارات              
التي تقدم الخدمات لقطاع الطفولة المبكرة مثل وزارة الصحة والتربية والتعليم والتنميـة             

  .االجتماعية والشباب واالعالم
والبرامج الموجهة للطفولة المبكرة والتربيـة األسـرية بهـدف          تقييم الجهود والخدمات     -٣

  .تطويرها وتفعيلها في القطاع األهلي والحكومي
تفعيل المشاريع التي تستهدف تحسين البيئة األسرية مثل مشروع التوعية الوالدية الـذي              -٤

يهدف إلى تمكين األسر من توفير رعاية أفضل لنمو األطفـال وتطـورهم،  بمـشاركة               
  .ة وأهلية ومجتمعيةحكومي

تطوير جهود التنسيق في مجال البرامج المتعلقة برعاية الطفولة المبكرة الخاصة بالبيئـة             -٥
  .األسرية، والتي تتوالها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية

رفع كفاءة العاملين في برامج رعاية الطفولة المبكرة في مؤسـسات المجتمـع المحلـي               -٦
ي تربية األطفـال، وذلـك بالوسـائل التثقيفيـة المختلفـة،            بهدف تحسين أداء األسرة ف    

  .وتعزيزهم بالبرامج التكميلية لتلبية احتياجات الطفولة
تكثيف وتطوير البرامج التثقيفية الموجهة لألسر عبـر وسـائل اإلعـالم الجماهيريـة               -٧

  .والمجتمعية
ي منـاهج التعلـيم     تقييم شبكة المفاهيم المتصلة بالتنشئة األسرية والمجتمعية وتحديثها ف         -٨

  .العام والعالي
تطوير برامج التوعية التثقيفية الموجهة لألسرة ألغراض االكتشاف المبكـر لإلعاقـات             -٩

  .والتعامل معها
دعم وتفعيل الجمعيات العاملة بشكل خاص في المناطق البعيدة عـن مراكـز الخـدمات        -١٠

  .للطفولة



) ٢٦(  

  األطفال ذوو االحتياجات الخاصة
  

شهد العالم اهتماماً متزايداً بتحسين الفرص التربويـة التـي ينبغـي توفيرهـا للطلبـة ذوي                 
الموهوبين والمتفوقين،  ذوي صعوبات الـتعلم، بطيئـي الـتعلم،  ذوي             (االحتياجات الخاصة   

،  وتقديم خدمات التعليم األساسي والثانوي لهم عبر أنماط تربويـة حديثـة              )اإلعاقات المختلفة 
من مبدأ أن كل شخص مهما كانت قدراته وامكاناته يمكن أن يكتسب الـتعلم وتتطـور    انطالقاً  

قدراته إذا أحسن التخطيط لتعليمه وفق برامج تعليمية عالجية محددة تتناسب مع قدراته وتلبي              
وقد تطور الفكر التربوي من التركيز على النظام التعليمي وتكيف المتعلمين مـع              .  احتياجاته

 التركيز على المتعلمين وتكييف النظام التعليمي الشـباع احتياجـاتهم التربويـة             متطلباته إلى 
وسنت العديد من الدول التشريعات الالزمة لحفز المؤسسات التربوية علـى تـوفير             .  وتلبيتها

  .الخدمات المطلوبة لذوي االحتياجات الخاصة
  

ياجات الخاصة في األردن    ويمكن تلخيص خصائص الوضع القائم فيما يتعلق بتعليم ذوي االحت         
  :باألمور التالية

تتولى وزارة التنمية االجتماعية دوراً بارزاً فـي رعايـة األطفـال ذوي االحتياجـات                .١
وفي هذا المجال، تدير الوزارة وتشرف على عدد من المؤسـسات والمـدارس     . الخاصة

  .التي تعني باألطفال الصم والمكفوفين وذوي اإلعاقات العقلية
 وزارة التربية والتعليم في األردن بذوي االحتياجات الخاصـة منـذ بدايـة              برز اهتمام  .٢

، الذي أكد   ١٩٨٧الثمانينات، وزاد هذا االهتمام عقب مؤتمر التطوير التربوي األول عام           
في توصياته أن التعليم حق لكل فرد،  مما يستدعي تنويع أنماط التعليم في المؤسـسات                 

 الطلبة الموهوبين والعاديين وبطيئي التعلم وفق قدراتهم        التربوية لترعى وتخدم كافة فئات    
وميولهم، وفي هذا اإلطار فقد استحدثت وزارة التربية والتعليم الوحدات اإلدارية الالزمة            

كما ساهمت مـدارس القطـاع      . لإلشراف على نشاطات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة      
  .بها في هذا المجالالخاص ووكالة الغوث  والمؤسسات غير الحكومية بنصي

تبلغ نسبة األطفال ذوي الصعوبات والمشكالت التعليمية التعلميـة بـاختالف أنواعهـا              .٣
  .من إجمالي مجموع الملتحقين بالتعليم% ١٨ -% ١٢ودرجاتها 

لعـام  ) ٣( وقانون التربية والتعليم رقم ١٩٩٣ لعام ١٢صدر قانون رعاية المعوقين رقم       .٤
ميع فئات الطلبة بالحصول على فرص متكافئة في التعليم       واللذان أكّدا على حق ج     ١٩٩٤

  .تتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم الخاصة



) ٢٧(  

بدأت وزارة التربية والتعليم  بتطبيق برنامج غرف المصادر لتوفير الخدمات المـساندة              .٥
واالثرائية لذوي االحتياجات الخاصة في مدارسها منذ منتصف التسعينات،  حيـث بلـغ              

 من الطلبة،  خالل العام      ٢٤٠٠غرفة استفاد منها ما يزيد على       ) ٢٠٠ (عدد هذه الغرف  
  .١٩٩٩/٢٠٠٠الدراسي 

يتم تأهيل وتدريب المعلمين والمعلمات العاملين في غرف المصادر بشكل مالئم ضـمن              .٦
برنامج الدبلوم العالي في صعوبات التعلم بالتعاون مع كلية األميرة ثـروث، إال أنهـم ال       

  .لمهني والتربوي المتخصصيحظون باإلشراف ا
هناك ضعف في الخدمات المالئمة للطلبة ذوي اإلعاقات المختلفة في المدرسـة العاديـة       .٧

  .باإلضافة إلى عدم توزيع غرف المصادر بشكل عادل ضمن المناطق الجغرافية
هناك حاجة لتطوير قدرة المدارس العادية على التعامل مع الطلبة المتفوقين والموهوبين              .٨

  . الخدمات التعليمية واإلرشادية بما يتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهموتقديم
هناك حاجة لتطوير برامج التشخيص التكاملي لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة بكافـة             .٩

  .فئاتهم وأعمارهم 
يوجد حاجة ماسة لتدريب المعلمين العاملين في المدارس العادية على مهـارات تفريـد               .١٠

ة متعددة في إطار المنهاج تتباين في انواعهـا ومـستوياتها بمـا             التعليم واستخدام أنشط  
يتالءم وقدرات واحتياجات األطفال،  بمن في ذلك الطلبـة ذوو االحتياجـات الخاصـة               

  .بفئاتهم المختلفة
يوجد خلل واضح في الخدمات التي يقدمها النظام التربوي في المراحل الالحقة بعد إنهاء               .١١

صادر وانتقاله إلى الصف العادي،  حيـث ال يوجـد آليـة             الطفل لدراسته في غرفة الم    
  .تضمن رجوعه بشكل طبيعي وسليم للتعليم في الصف العادي



) ٢٨(  

  األهداف
  :تهدف استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة في مجال األطفال ذوي االحتياجات الخاصة إلى ما يلي

 وتدريبهم بحيث يمكنهم    رفع كفاءة المعلمين والعاملين مع فئات ذوي االحتياجات الخاصة         .١
  .من تشخيص الحاالت والتعامل معها

تحقيق مبدأ التعليم الجامع الذي يوفر التسهيالت والخدمات التربوية لجميع فئات الطلبـة              .٢
من ذوي القدرات المختلفة، بمن في ذلك ذوو االحتياجات الخاصة،  عن طريق تعظـيم               

قائمة،  وتطوير مبدأ الشراكة بين كافـة        استخدام الموارد المتاحة في المدارس النظامية ال      
صحة،  تعليم،  خدمات اجتماعية،  جامعـات،  منظمـات غيـر              (القطاعات لهذه الغاية    

  ..).حكومية،  أسر وأولياء أمور 
تطوير البرامج والخدمات التعليمية التي تقدم في غرف المصادر واخضاعها للمالحظـة             .٣

  .والتقييم واإلشراف التربوي والمهني
ز القدرات العقلية واإلبداعية للطلبة عموماً والمتفـوقين خاصـة بزيـادة الفـرص              تعزي .٤

  .التعليمية المناسبة التي تساعد على إبراز مواهبهم ضمن برامج متخصصة
  

  السياسات واإلجراءات العامة
فيما يلي أهم السياسات واإلجراءات العامة المطلوبة لتحقيق األهداف المعتمـدة السـتراتيجية             

  :لة المبكرة في مجال األطفال ذوي االحتياجات الخاصةالطفو
وضع قضية تعليم ذوي االحتياجات الخاصة على األجندة الوطنية لتطوير التعليم،  وتوعية  -١

الرأي العام بحق جميع األطفال بالوصول إلى الخدمات التعليمية الموجودة التي يوفرهـا             
  .المجتمع

ى استجابتها بشكل أفضل للتنوع القائم بين المتعلمين تعديل األنظمة والتعليمات بما يؤدي إل -٢
  .تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص فيما بينهم

قيام وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية، بقبـول الطلبـة ذوي               -٣
االحتياجات الخاصة من فئات اإلعاقة البسيطة والمتوسطة ممن لديهم القابلية للتعلّم، فـي             

ميع المراحل الدراسية في المدارس،  مع عدم التقيد بالتطابق بين سن الطفل والـصف               ج
  .الذي يلتحق به

توفير برامج التدريب في أثناء الخدمة للمعلمين والمعلمات والمربيات العاملين في البرامج        -٤
المختلفة الموجهة لالطفال ذوي االحتياجات الخاصة، في المدارس ورياض األطفال ودور         

  .حضانةال
تطوير نظام متكامل لالشراف التربوي الموجه لذوي االحتياجات الخاصة، في المـدارس            -٥

  .ورياض األطفال ودور الحضانة
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تطوير الخدمات واآلليات واألدوات والمقاييس الالزمة للتقييم والكشف المبكـر والتـدخل      -٦
صـة بـشكل    المبكر والتشخيص التكاملي لألطفال بشكل عام،  ولذوي االحتياجـات الخا          

  .خاص
تبني مبدأ المرونة في متطلبات المنهاج المدرسي بحيث يتيح للمعلم والمعلمـة والمربيـة               -٧

  .تنويعه وتعديل مفرداته استجابة المكانات األطفال واحتياجاتهم
مراعاة أن تكون استفادة األطفال من أي شكل من أشكال الخدمات والبـرامج المتـوفرة                -٨

ة مكملة للبرنامج التعليمي في المسار العادي بقدر اإلمكان         لذوي االحتياجات الخاصة عملي   
وتشجع وزارة التربية والتعليم جميع المدارس ورياض األطفال علـى  .  وليست بديالً عنه  

تقديم مثل هذه الخدمات لمن يحتاجها من الطلبة، بما في ذلك تـوفير الـرزم التعليميـة                 
  .الخاصة بهذه الفئة من الطلبة

ادر وغيرها من أنواع الخدمات في المدرسة العادية، وجعلها متاحة لكل    تعميم غرف المص   -٩
  .من يحتاجها من الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة

تشجيع الجهود وتطوير القدرات الالزمة للكشف المبكر والتدخل المبكـرعن صـعوبات             - ١٠
  .مناسبالتعلم سواء في المدارس أو رياض األطفال لتقديم الخدمات المالئمة في الوقت ال

تطوير قدرة المدارس العادية ورياض األطفال ودور الحضانة على التعامل مـع الطلبـة               - ١١
المتفوقين والموهوبين،  وتقديم الخدمات التربويـة لهـم بمـا يتناسـب مـع قـدراتهم                 

  .واستعداداتهم
  .تطوير وتعميم معايير ومقاييس خاصة لتقييم أداء األطفال ذوي االحتياجات الخاصة - ١٢
امج واآلليات والخبرات الالزمة النتقال الطفـل الملتحـق  ببـرامج لـذوي              تطوير البر  - ١٣

  .االحتياجات الخاصة إلى البيئة الصفية العادية بيسر وسهولة
توفير التسهيالت واالمكانات الخاصة  التي تسهل التحاق األطفال المعـاقين بالمـدارس              - ١٤

ـ          ة بالمعـاقين فـي     ورياض األطفال والحضانات، من حيث تطبيق كودات البناء الخاص
األبنية، وتوفير التسهيالت الخاصة النتقال األطفال المعاقين من وإلى بيـوتهم، وتـوفير             

  .المعينات الدراسية للصم وفاقدي البصر، وغير ذلك
دعم وتشجيع القطاع الخاص بشكل عام، والقطاع األهلي التطوعي بشكل خاص، لتقـديم              - ١٥

  .ات الخاصةالخدمات والتسهيالت لألطفال ذوي االحتياج
تطوير آليات المراقبة والمتابعة للتأكد من التزام الجهات التي تتعامل مـع األطفـال ذوي       - ١٦

  .االحتياجات الخاصة بالمتطلبات التربوية واالجتماعية في أعمالها
توفير برامج التوعية والتثقيف لألسرة للكشف المبكر والتـدخل المبكـر لألطفـال ذوي               - ١٧

  .االحتياجات الخاصة
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  هج والبرامجالمنا
  

يمكن تلخيص الوضع القائم لخصائص المناهج والبرامج المتعلقة بمرحلة الطفولة المبكرة فـي             
  :األردن باألمور التالية

ترتكز معظم الجهود في مجال إعداد المناهج على التفكير بموضوعات التعليم أكثر من              •
  .جوانب التعلم وحاجات المتعلم نفسه وخصائصه

مناهج المختلفة المعمول بها بجوانب القدرات بشكل خاص،   ولكـن            هناك اهتمام في ال    •
  .يالحظ بأن التركيز يتم في أغلبها على طائفة محددة من القدرات

بالرغم من اهتمام المناهج في اآلونة األخيرة باألبعاد التطبيقية إال انها عموماً ما زالت               •
  .بعيدة عن ربط التعلم بالعمل

ا يتعلق بالبعد االجتماعي لحياة المتعلمين،  وبخاصـة فـي           تتسم المناهج بالضعف فيم    •
الجوانب التي تتناول التعلم الجمعي وعمل المجموعات وإنمـاء روح الـتعلم الـذاتي،              

  .واالبداع الفردي والمبادرة وحل المشكالت
يكاد جانب النمو العاطفي، كأحد الجوانب األساسية في نمو الطفل، أن يكون غائباً عـن       •

  .اهج المرحلة العمرية المستهدفةاهتمام من
ال يتضح تأثير الوالدين في المناهج المستخدمة،  وال أهمية الدور الذي يمارسانه فـي                •

تنمية الطفل من خالل التفاعل اإليجابي مع المؤسسة التربوية، وذلك باسـتثناء بعـض              
  .المؤسسات الخاصة

ى الطفـل، ولكـن طـرق       هناك اهتمام بمكنون التراث الثقافي والحضاري وايصاله إل        •
والطفل في أغلب الحاالت متلق     .  التوصيل ما زالت قائمة على التلقين وسيطرة المعلم       

  .سلبي
تتسم المناهج بالضعف فيما يتعلق بمراعاة نمطية نمو وتطور األطفال خالل المرحلـة              •

تعلـيم  العمرية المحددة بما يقدم إطاراً لفهم احتياجاتهم ويساعد المعلم في إعداد بيئـة ال             
  .والتخطيط لخبرات مالئمة

تحتاج المناهج القائمة البراز فردية الطفل بشكل أفضل،  وأن يوجه كل منها للمرحلـة                •
واألصل أن يتم توجيه المنهاج والمعلم للتفاعل مـع         . ككل في الخاصية النمائية الواحدة    

فيـة  الطفل بجميع خصائصه التعلمية وقدراتـه وحاجاتـه الجـسمية والعقليـة والعاط            
  .واالجتماعية، بحيث يستجاب للفروق الفردية القائمة
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تتجزأ المناهج عند تنفيذها إلى دروس تعليمية في أطر مباحث أو مجـاالت مـستقلة،                 •
وتقدم داخل حصص مدرسية متساوية التوقيت،  جماعية األسلوب والمتطلبـات، مـع             

  .ضعف في مراعاة الفروق الفردية
  . من الوالدة حتى نهاية العمر الثالثهناك غياب تام لمناهج األطفال •
  .هناك غياب تام لألدلة الموجهة للوالدين في كل المناهج لهذه المرحلة العمرية •
تعتمد ممارسات المناهج الحالية على مبدأ التعامل مع الكتاب الواحد لألطفال، والمكـان       •

 الكتـاب الواحـد    والتوقيت الواحد للتعلم، وكـذلك    ) عادة الغرفة الصفية  (الواحد للتعليم   
  .للمعلمة، كمصادر أحادية للعلم والمعرفة

  
  األهداف

  :تهدف استراتيجية الطفولة المبكرة في مجال المناهج والبرامج إلى ما يلي
  

تطوير مناهج تخدم الفترات العمرية المختلفة ضمن مرحلة الطفولة المبكرة وتتسم بأنهـا              -١
مليات واالستراتيجيات والبيئـة التعلميـة      مناسبة نمائياً من حيث المحتوى والتكامل والع      

  .المتنوعة األجواء وتسلسل سياق التعلم من مرحلة عمرية إلى أخرى
التوصل إلى مناهج تعلم بدالً من مناهج التعليم تقوم على أساس تفعيل أقـصى طاقـات                 -٢

الطفل وإمكاناته، وتركز على المتعلم وتوجيه تطوره الكامل وتربيته،  وتتيح للطفـل أن              
  .تفاعل مع خبرة التعلم ويشارك في توجيههاي

تشجيع وتطوير دور الوالدين ومشاركتهما في اغناء المنهاج وتنمية خبرات الطفل،  مـن      -٣
  .منطلق أنهما مرجع اساسي وشريك تربوي مسؤول

  
  السياسات واإلجراءات العامة

  

عتمدة الستراتيجية فيما يلي أهم السياسات واإلجراءات العامة المطلوبة لتحقيق األهداف الم
  :الطفولة المبكرة في مجال المناهج والبرامج

  

الجسمية والعاطفية واالجتماعية والعقلية، بشكل متكامل،      :  تغطية كافة نواحي نمو الطفل     -١
  .في مناهج مرحلة الطفولة المبكرة

تركيز التعلم على تنمية مهارات الفحص والبحث واالكتشاف والتجريب والتفاعـل بـين              -٢
  .ل والراشدين والمواد وبيئة التعلماألطفا



) ٣٢(  

تشجيع المعلمين والمعلمات والمربيات على تصميم انـشطة الـتعلم ومجاالتـه،  وفقـاً                -٣
لتحسسهم الحتياجات األطفال واهتماماتهم، مـع مراعـاة األبعـاد الفكريـة والثقافيـة              

  .واالجتماعية والحضارية للوطن والمجتمع
قية واستخدام ما هو مالئم وذو قيمة بالنسبة للطفـل  التركيز على المواد المحسوسة والحقي   -٤

  .في كافة النشاطات التعلمية
توجيه مناهج التعلم لتشمل مساحات واسعة من قدرات واهتمامات األطفال،  وبما يزيـد               -٥

  .عن حدود سن الطفل، بهدف االستثارة وتوسيع الخيار امام االطفال
والتنمـيط العرقـي والجغرافـي      ) سالجـن (تجنب التنميط المتعلق بالنوع االجتمـاعي        -٦

  .واالجتماعي في مناهج التعلم الموجهة لألطفال في هذه المرحلة
التقليل من استخدام كتب التمارين وأوراق العمـل المـصممة مـسبقاً وكتـب التلـوين                 -٧

المخطوطة والنماذج المصنوعة من قبل الراشدين التي يقلدها األطفال، وذلك قبـل سـن            
على توظيف خبرات األطفال الحياتية واللعـب، وتطـوير قـدرات           الخامسة،  والتركيز    

  .التعبير الشفوي، وتصميم مهام يقومون بتأديتها ضمن مشاريع صغيرة
توفير فرص التعلم الفردي واالختيار الحر لألطفال من بين بدائل متنوعة في األنـشطة               -٨

  .والمواد واألجهزة والمساحة والوقت والمصادر البشرية
 منهجية جديدة وتجريبها على اطفال متنوعي الخلفيات تعتمد علـى الـدمج         تصميم انماط  -٩

والتداخل بين مجاالت المناهج المتنوعة كمناهج المشاريع ومنـاهج الوحـدات ومنـاهج            
  .العمليات واالعتماد على المصادر الذاتية والبيئية لألطفال

طة الـساكنة وفتـرات     التحقق من توفير التوازن بين األنشطة الحركية المتنوعة واألنش         -١٠
  .الراحة والوجبات، وكذلك بين األنشطة الجماعية وذات الطابع الفردي

توفير المساحات والتسهيالت الالزمة لقيام األطفال بأنشطة خارج غرفة الصف وخـارج           -١١
  .أسوار المدرسة

االهتمام بالجوانب التربوية المتعلقة بالتربية الوطنية والمدنيـة والنـشاطات الرياضـية             -١٢
لفنية والموسيقية والصحية والمهارات الحياتية والنواحي الجمالية في بـرامج ومنـاهج     وا

  .مرحلة الطفولة المبكرة إلى جانب النشاطات األخرى
التعامل مع الوالدين كشريك تربوي مسؤول فيما يتعلق بالطفل وكمصدر إلغناء المنهـاج      -١٣

  .وتطوير خبرات الطفل
لمتعلقة بالمناطق الجغرافيـة المختلفـة، بتنوعهـا        مراعاة المنهاج للخصائص والسمات ا     -١٤

  .طبيعياً واقتصاديا واجتماعياً
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توفير األدلة اإلرشادية والمصادر والموارد والمواد المساندة، لمناهج متنوعة لمعلمـات             -١٥
ومربيات وأهالي األطفال، تستند إلى نتائج البحث العلمي التي تنبثق من أسـاليب تعلـم               

  .مرية وتطورهمأطفال هذه المرحلة الع
تطوير قدرات وإمكانات األفراد والمؤسسات ذات الصلة،  وتأهيل االختصاصيين، فـي             -١٦

مجال إعداد المناهج وتجريبها ومتابعة استخدامها وتطوير معايير لتقييمها بمـا يـضمن             
  .حسن استخدامها

 لألطفـال،   تشجيع تطوير وانتاج األلعاب التربوية التي ترتبط بالبيئة االجتماعية والثقافية          -١٧
وتأكيد أهمية التعلم عن طريق توظيف اللعب واأللعاب واألغنية في المنـاهج والبـرامج      

  .التربوية
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  الخدمات الصحية
  

حقق األردن تقدماً ملموساً في مجال الخدمات الصحية والنهوض بصحة الطفـل فـي جميـع                
مختلفة سواء عن طريـق     مراحل الطفولة المبكرة نتيجة الجهد الكبير الذي تقوم به القطاعات ال          

ويظهر ذلك واضحاً باالنخفاض الملموس الذي      .  الخدمات الصحية األولية أم الخدمات الثانوية     
.  ١٩٩٨ وفاة لكل ألف والدة حية عام        ٢٨طرأ على معدل وفيات األطفال الرضع،  والذي بلغ          

ـ  .  ويعتبر هذا المعدل من أدنى المعدالت مقارنة بالدول المجـاورة          سبة مراضـة  كمـا وأن ن
األطفال وسوء التغذية وتفشي االسهاالت وغيرها من األمراض السارية متدنية إذا ما قورنـت              

ومن ناحية أخرى،  حقـق األردن       .  بنسب حدوث هذه المراضات في دول أخرى في المنطقة        
.  مستويات عالية من التغطية لمعظم المطاعيم التي تحصن األطفال ضد األمـراض الـسارية             

 طفل بين كل ألف مولود      ٣٨,٣ إلى أن    ١٩٩٩ح الخصوبة الذي نفذ في أواخر عام        ويشير مس 
  .منهم يموتون قبل إتمام السنة األولى من العمر% ٧٨يموتون قبل سن الخامسة، وأن 

  

وعلى الرغم من التحسن الكبير في المؤشرات الصحية الجسدية إال أن صـحة األطفـال فـي      
  :اجة إلى تطوير في المجاالت التاليةمرحلة الطفولة المبكرة ال زالت بح

االكتشاف المبكر لحاالت اإلعاقات والمشاكل اإلجتماعية النفسية التي تصيب هذه الفئة من             -١
  .األطفال،  والتعامل مع هذه الحاالت

  .نوعية الخدمات الطبية المقدمة لألطفال بوجه عام -٢
  . واإلدراكيةخدمات الصحة المدرسية وشمولها للنواحي النفسية واالجتماعية -٣
فقر الدم،  ونقص اليـود، ونقـص فيتـامين أ،            (التباين الملموس في المؤشرات الصحية       -٤

  .، حسب المنطقة الجغرافية والنوع االجتماعي)ووفيات األطفال الرضع وحديثي الوالدة
  .خدمات الصحة السنية العالجية والوقائية -٥
 للطفولة المبكرة واألسـرة بوجـه       توعية المجتمع بشكل عام،  والفئات التي تقدم الرعاية         -٦

،  من الذكور واإلناث على حـد     )جسدياً ونفسياً واجتماعياً  (خاص،  بقضايا صحة األطفال      
  :سواء، وبخاصة في المجاالت التالية

  ).الرضاعة الطبيعية، التغذية المساندة، التغذية الدقيقة(تغذية الطفل   . أ 
  .(Child development)مراحل النماء  . ب 
  .ال من االستغالل والعنفحماية األطف  .ج 
  .البيئة اآلمنة في المنازل والمالعب والمؤسسات الخدماتية  .د 

  .الممارسات المبكرة للعادات الصحية السليمة. هـ
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  التفاعل  بين  الوالدين ومقدمي الرعاية من ناحية والطفل من  ناحية أخرى   . و 
         “Parent / Caregiver – child interaction”.  

  .اة في مرحلة المراهقة واألم في مرحلة الحملتغذية الفت  . ز 
  المباعدة بين األحمال  .ح 

  

الدراسات واألبحاث المتعلقة بصحة الطفل، وبخاصة الـصحة اإلجتماعيـة والنفـسية             -٧
  .واإلدراكية

  

  :األهداف
  :تهدف استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة في مجال الخدمات الصحية إلى ما يلي

ومقدمي الخدمات في التعرف إلى حاالت اإلعاقات المبكـرة         رفع قدرة الكوادر الصحية      -١
والكشف المبكر لحاالت اإلعاقة والمشاكل اإلجتماعية والنفسية واإلدراكيـة ومعالجتهـا           

  .وتأهيلها
تطوير نوعية الخدمات الصحية المقدمة لألطفال وتوسيع نطاقها لتشمل خدمات الـصحة             -٢

  .افية والنوع اإلجتماعيالسنية، وتقليص التباين حسب المنطقة الجغر
تطوير نوعية خدمات الصحة المدرسية وتوسـيع نطاقهـا لتـشمل النـواحي النفـسية                -٣

  .واإلجتماعية واإلدراكية
 رفع مستوى وعي المجتمع بشكل عام واألسرة بشكل خاص بأهميـة صـحة األطفـال             -٤

  .الجسدية والنفسية واإلجتماعية واإلدراكية والتغذوية
  

  العامةالسياسات واإلجراءات 
فيما يلي أهم السياسات المطلوبة لتحقيق األهداف المعتمدة الستراتيجية الطفولة المبكـرة فـي              

  :مجال الخدمات الصحية
التوسع في تدريب الكوادر الصحية التي تقدم خدمات لهذه الفئة من األطفال في مجـال                -١

اكل اجتماعيـة   االكتشاف المبكر لحاالت اإلعاقات المبكرة والحاالت التي تعاني من مش         
  . نفسية وإدراكية، وفي مجال معالجة هذه الحاالت وتأهيلها

التوسع الكمي في المراكز التحويلية المتخصصة للتعامل مع حاالت اإلعاقات المبكـرة             -٢
  .والتنسيق مع مراكز التأهيل المجتمعي القائمة

لتـشمل  تحسين نوعية الخدمة الصحية، والتوسع في تقديم الخدمات الصحية لألطفـال             -٣
  .الصحة السنية والجوانب النفسية واالجتماعية
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تطوير وتعميم بروتوكوالت ومعايير علمية ثابتة لتقديم الخدمات الصحية لألطفال، بمـا       -٤
  .في ذلك الصحة السنية والنواحي النفسية واإلجتماعية

رفد الخدمات الصحية بالكوادر المتخصصة بالتعامل مع النواحي النفسية واالجتماعيـة            -٥
  .اإلدراكيةو

تفعيل خدمات الصحة المدرسية الوقائية والعالجية، وتلك المتعلقة بـالنهوض بـصحة             -٦
  .الطفل في كل من البيئة المدرسية والبيئة األسرية

تدريب الكوادر العاملة في خدمات الصحة المدرسية لتمكينها من االكتـشاف المبكـر              -٧
  .تخصصة وتوثيقهاوالتدخل المبكر لحاالت اإلعاقة وتحويلها للجهات الم

رفد خدمات الصحة المدرسية بالكوادر المؤهلة الكتشاف الحاالت التـي تعـاني مـن               -٨
  .مشاكل نفسية واجتماعية،  وتحويلها للجهات المتخصصة ومتابعتها

تطوير التشريعات والخدمات واآلليات الالزمة لضمان معالجة الحاالت التي تعاني من            -٩
  .ة واالجتماعية والنفسية واإلدراكيةمشاكل صحية بما فيها الصحة السني

التوسع في انتشار الخدمات الصحية الخاصة باألطفال في المناطق الجغرافيـة األكثـر          -١٠
  .حاجة لهذه الخدمات

  .تقديم وجبة غذائية متوازنة لألطفال االكثر حاجة في المناطق المختلفة -١١
  .تحفيز الكوادر الصحية العاملة في المناطق النائية -١٢
 قطاع االتصال واإلعالم لوضع السياسات والبرامج اإلعالمية التي تهـدف           التنسيق مع  -١٣

  .إلى توعية المجتمع بصحة األطفال في هذه المرحلة
التنسيق مع المؤسسات التربوية بمستوياتها المختلفة لتطوير برامجها التعليمية لتـشمل            -١٤

  .ية واإلدراكيةرفع الوعي الصحي المتعلق بصحة األطفال الجسدية واالجتماعية والنفس
تطوير وتعميم مؤشرات خاصة وأدوات قياس وتشخيص تعكـس الوضـع الـصحي               -١٥

  .الجسدي والنفسي واالجتماعي واإلدراكي ألطفال هذه المرحلة العمرية
تطوير البطاقات الصحية المستخدمة لتشمل مؤشرات الجوانب النفسية واالجتماعية، مع           -١٦

  .المحافظة على سرية هذه المؤشرات
 في إجراء الدراسات والبحوث والمـسوحات المتخصـصة بـصحة الطفـل،             التوسع -١٧

  .وبخاصة تلك المتعلقة بالصحة النفسية واالجتماعية واإلدراكية
تطوير وتعميم الخدمات الصحية والفحوص الطبية المتاحة للعـازمين علـى الـزواج،        -١٨

  .وللزوجة قبل الحمل، لتفادي المشاكل المحتملة لألطفال بقدر اإلمكان
وير آليات المتابعة والمراقبة للتأكد من التزام الجهات التي تقدم الخـدمات الـصحية        تط -١٩

  .لألطفال بالمتطلبات الفنية واإلدارية
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  ثقافة الطفل
  

هناك بعدان رئيسيان لثقافة الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة،  أولهما المـصادر والمـضامين     
ة للطفل كاألمهات واآلباء والجـدات والمربيـات        الثقافية التي تستهدف الفئات التي تقدم الرعاي      

والمعلمات، التي تؤثر بالتالي على الطفل معرفياً وقيمياً وعاطفياً وجسدياً،  وثانيهما المـصادر              
والمضامين الثقافية التي تستهدف الطفل نفسه مباشرة كاللعب الحر بأشكاله المختلفـة والـذي              

كشاف في بيئات متنوعة،  والكمواد المطبوعة وبخاصة        يحفز الطفل نحو التعلم والتفكير واالست     
  .لما بعد سن الخامسة وكالمواد، والمتاحف والمسارح والبرامج التلفزيونية وغير ذلك

  
تتشكل البيئة الثقافية لطفل هذه المرحلة من خالل ممارسات الرعاية اليوميـة الكليـة للطفـل،         

صري والحركي والمعرفي والحسي ضـمن      ومن خالل تحفيز الحواس والمشاعر واإلدراك الب      
بيئة الطفل في البيت والبيئة المحيطة ومؤسسات الرعاية التي تـشمل الحـضانات وريـاض               

ومن ناحية أخرى،  يعتبر الحوار بأشكاله المختلفة بين الـصغار وبيـنهم    .  األطفال والمدارس 
  .وبين الكبار من الوسائل الرئيسية لنمو القدرات الثقافية للطفل

  
ن التطور الملموس الذي طرأ على الخدمات التي تقدم لألطفال في األردن،  فـي المجـاالت                إ

وبقيـت  .  التربوية والصحية لم يرافقه تطور مماثل في الخدمات المتعلقة بالمجاالت الثقافيـة           
عمليات التخطيط والتطوير والتنسيق بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والتمويل لثقافة           

وباإلضـافة إلـى    .  خارج إطار األولويات لمؤسسات المجتمع الرسمية وغير الرسمية       الطفل  
ذلك،  هناك نقص ملحوظ في البحوث والدراسات المعنية بتحليل األوضـاع القائمـة لثقافـة                

كما أن معظم المنتوج الثقافي لألطفال على قلته،  موجه لألطفال خارج نطاق مرحلة               .  الطفل
ويمكـن القـول   .  ا يتوافر من هذا المنتوج ألطفال هذه المرحلة قليل جداً    الطفولة المبكرة،  وم   

بشكل عام أن المشروع الثقافي التربوي ضعيف وقليل الفاعلية في معظم المؤسسات التربويـة              
في األردن،  ويشمل ذلك دور الحضانة ورياض األطفال والمدارس،  مما يـستدعي العمـل                 

  .وبشرية لهذا الغرضالجاد لتطوير بنية تحتية ما دية 
  

  األهداف
  :إلى ما يلي" ثقافة الطفل"تهدف استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة في مجال 

تطوير هوية الطفل الثقافية الوطنية بشتى الطرق والوسائل التـشاركية فـي مؤسـسات               -١
  .المجتمع المختلفة عن طريق استثمار الموروث الحضاري والتاريخ المعاصر
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  . ومستوى الخدمات والتسهيالت والمرافق التي تلبي حاجات الطفل الثقافيةاالرتقاء بنوعية -٢
العمل على تعزيز وتدعيم ذات الطفل وتفعيل عمليات التعبير عن الذات عنـده واغنـاء                -٣

المخزون الثقافي لديه عن طريق المصادر والمضامين الثقافية المناسبة والبيئات الثريـة            
  .وأنماط اللعب الحر وغير ذلك

  

  سياسات واإلجراءات العامةال
فيما يلي أهم السياسات واإلجراءات العامة المطلوبة لتحقيق األهداف المعتمـدة السـتراتيجية             

  :تنمية الطفولة المبكرة في مجال ثقافة الطفل
تطوير قدرات الفئات التي تقدم الرعاية للطفل في المجاالت الثقافية،  وتوعيتهم بحاجات              -١

ت،  وتنمية مجاالت اهتماماتهم الثقافية التي تنعكس ايجابياً علـى         األطفال في هذه المجاال   
  .حاجات األطفال واستعداداتهم، وذلك عن طريق البرامج التدريبية المختلفة

تطوير البرامج الدراسية المعنية بالطفولة في مؤسسات التعليم العالي،  بحيث يتم التركيز              -٢
  .على األبعاد المتعلقة بثقافة الطفل

لدراسات العليا في مجاالت تتعلق بالقضايا والخدمات والتسهيالت والموارد البشرية          دعم ا  -٣
  .  ذات العالقة بثقافة الطفل

تشجيع البحوث والدراسات التي تتنـاول العناصـر والمكونـات المختلفـة للمـدخالت               -٤
  .والعمليات والنواتج المتعلقة بثقافة الطفل

واد الثقافية التربوية لألطفال بالمـضمون  دعم نشر المطبوعات والمجالت والقصص والم      -٥
والمواصفات التي تتواءم مع حاجات مرحلة الطفولة المبكرة النمائيـة وتعـزز الهويـة              

  .الوطنية وهوية الطفل الشخصية
  .ايالء العناية الالزمة لتنمية عادة المطالعة لدى الطفل في البيئة البيتية والمدرسية -٦
والبرامج المسرحية والغنائية واالستعراضية واإلذاعية      دعم المشاريع الموجهة لألعمال      -٧

والتلفزيونية الموجهة لألطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، مع مراعـاة أثـر التلفزيـون            
  .بشكل خاص على الطفل

التوسع في إنشاء المتاحف الخاصة بأطفال مرحلة الطفولة المبكرة والتي تعزز قـدرات              -٨
  .التجريب والتفكيراألطفال في مجاالت االستكشاف و

دعم المبادرات والمجهودات واإلبداعات للفنانين والمثقفين والتربويين في مجـال ثقافـة             -٩
  .طفل مرحلة الطفولة المبكرة

مراعاة التغطية الجغرافية المناسبة في الحواضـر واألريـاف للخـدمات والتـسهيالت              -١٠
  .بكرةوالمرافق التي تلبي الحاجات الثقافية لطفل مرحلة الطفولة الم
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التوسع في توفير المساحات النموذجية للعب الخارجي لألطفال،  وتطبيق معايير األمـان           -١١
  .والسالمة فيها

  .استثمار امكانات الحدائق العامة لألغراض التي تخدم األطفال وتساهم في تنميتهم -١٢
ايالء العناية الالزمة بالتثقيف المروري لألطفال، وبخاصـة فـي نـشاطات المـدارس               -١٣

  .ألطفالورياض ا
تطوير وتفعيل دور وزارة الثقافة في تلبية  الحاجات الثقافية لألطفـال، ودعـم الجهـود          -١٤

  .الوطنية في هذا المجال
ايالء العناية الالزمة بالتثقيف المرتبط بالتربية الوطنية والمدنية لترسـيخ القـيم والمثـل         -١٥

  .االيجابية
النتـاج األدبـي الموجـه      دعم وتشجيع الجهود على مستوى الوطن العربي في مجال ا          -١٦

  .لألطفال
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  دور اإلعالم في تنمية الطفولة المبكرة
  

على الرغم من االهتمام الذي توليه وسائل اإلعالم في األردن للطفولة بـشكل عـام،  إال أن                  
فالبرامج الموجهة لهـذه الفئـة      .  مرحلة الطفولة المبكرة ال تحظى بالقدر الكافي من االهتمام        

 محدودة،  والمواد المقدمة للطفل ال تخـضع لمعـايير تربويـة وفنيـة،                العمرية من األطفال  
  .  ويقدمها في الغالب أشخاص غير مختصين في مجال الطفولة

  
أما الجهود المبذولة في وسائل اإلعالم، والتي تخاطب األطفال بشكل عام دون إبـراز كـاف                

لفزيون،  ومجالت متخصـصة  لمرحلة الطفولة المبكرة،  فتشمل برامج خاصة في اإلذاعة والت       
هذا باإلضافة إلـى البـرامج      .  لألطفال،  ومالحق في الصحف،  وبعض العروض المسرحية        

  .الموجهة لألم ولألسرة والتي تتناول بعض قضايا الطفولة
  

ومن األمثلة على البرامج التلفزيونية الموجهة لألطفـال،  الرسـوم المتحركـة المدبلجـة أو                
أما البرامج التلفزيونية الموجهـة     .  لتعليمية،  والمسرحيات،  واألغاني    المترجمة،  والبرامج ا   

طبيب علـى  "لألم فمنها مجلة الصباح،  ومراحل النمو،  وللطفولة أسرار،  والبرنامج الصحي      
  ".الهواء

  
 ٦٧٥٠ للقناة األولى مـن التلفزيـون األردنـي    ١٩٩٩بلغ عدد ساعات البث السنوي في عام        

أما القنـاة  .   ساعة لألطفال دون السابعة١٣٢ة لبرامج األطفال منها     ساع ٥٢٨ساعة تضمنت   
 ٨٠ ساعة لبرامج األطفال تـضمنت       ٥٢٠ ساعة منها    ٣٦٤٠الثانية فقد بلغ عدد ساعات البث       
ومن ناحية أخرى،  بلغ عدد ساعات البث األسـبوعي فـي        .  ساعة لألطفال دون سن السابعة    

ومن هذه البرامج عالم    .  اعتين فقط لبرامج األطفال    ساعة،  تضمنت س    ١٤٠اإلذاعة األردنية   
  .األطفال،  وساعة على الهواء،  وأطفال حول المايكروفون

  
باإلضافة إلى ذلك،  تتضمن وسائل اإلعالم المختلفة برامج لألطفال بين الحين واآلخر يصعب              

 بشكل عـام    وبخاصة أن الدراسات المتعلقة بدور وسائل اإلعالم في مجال الطفولة         .  حصرها
وهذا كله يستدعي العمل على وضع استراتيجية إعالمية        .  والطفولة المبكرة بشكل خاص قليلة    

  .متكاملة تلبي حاجات ومتطلبات هذه الفئة العمرية
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  األهداف
  

  :إلى ما يلي" دور اإلعالم"تهدف استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة في مجال 
فال بشكل عام ولمرحلة الطفولة المبكرة بـشكل        تطوير البرامج والجهود الموجهة لألط     .١

خاص،  في وسائل اإلعالم واالتصال،  من النواحي الكمية والنوعية،  ضمن معـايير               
  .تربوية واجتماعية وثقافية وفنية مناسبة

تنمية الموارد البشرية العاملة في وسائل اإلعالم واالتصال المختلفة في مجال الطفولـة         .٢
  .مبكرة بشكل خاصبشكل عام والطفولة ال

تعزيز هوية الطفل الحضارية وتنمية ذاته وشخصيته،  عن طريق البرامج الهادفة فـي            .٣
  .وسائل اإلعالم واالتصال المختلفة

تطوير وعي المجتمع بقضايا نماء الطفل وتطوره وأهمية مرحلـة الطفولـة المبكـرة               .٤
  .وخصائصها ومتطلباتها

  

  السياسات واإلجراءات العامة
م السياسات واإلجراءات العامة المطلوبة لتحقيق األهداف المعتمـدة السـتراتيجية           فيما يلي أه  

  .تنمية الطفولة المبكرة في مجال دور اإلعالم في تنمية الطفولة المبكرة
تطوير سياسات وبرامج إعالمية تهدف إلى توعية المجتمع بشكل عام، واألسرة بـشكل               .١

  :كخاص، بقضايا الطفولة المبكرة، ويشمل ذل
  ). إلخ…الرضاعة الطبيعية،  التغذية المساندة والدقيقة (تغذية الطفل   -أ 
  .مراحل النماء عند الطفل  -ب  
  .حماية األطفال من االستغالل والعنف  -ج 
  .الممارسات المبكرة للعادات الصحية السليمة  -د 

  .والطفل) أفراد األسرة والمربيات(   التفاعل بين مقدمي الرعاية -هـ
  . المراهقة واألم في مرحلة الحملتغذية الفتاة في مرحلة  -و 
  ).الجنس(تكافؤ الفرص حسب النوع االجتماعي   -ز  
  .التعامل مع المشكالت االجتماعية بالوسائل الوقائية والعالجية المختلفة  -ح 
  . بث المفاهيم اإليجابية في المجتمع عن المعاقين  -ط 
  .المباعدة بين األحمال، وتنظيم األسرة  -ي 
  . الوالديةخدمات االرشاد العائلي والتوعية  -ك 
استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة، مـن حيـث أهـدافها ومـضمونها وأدوار               -ل  

  .المؤسسات المختلفة في تنفيذها



) ٤٢(  

تطوير قدرات الفئات العاملة في وسائل اإلعالم واالتصال،  في مجال الطفولة المبكـرة،            .٢
  .مختلفةوتوعيتهم بحاجات أطفال هذه المرحلة،  وذلك عن طريق البرامج التدريبية ال

تطوير البرامج الدراسية المعنية بوسائل اإلعالم واالتصال في مؤسسات التعليم العـالي،              .٣
  .بحيث يتم التركيز الكافي على األبعاد المتعلقة بحاجات الطفولة المبكرة

دعم الدراسات العليا في مجاالت تتعلق بوسائل اإلعالم واالتصال ذات العالقـة بتنميـة               .٤
  .الطفولة المبكرة

شجيع البحوث والدراسات التي تتناول القضايا المختلفة ذات العالقة بوسـائل اإلعـالم             ت .٥
  .واالتصال للطفولة المبكرة، بما في ذلك تقييم البرامج الموجهة لهذه الفئة العمرية

إنشاء قاعدة معلوماتية بالفئات الفنية المتخصصة بقضايا الطفولة، كالكتّـاب والـشعراء             .٦
  . والموسيقيين،  ونتاج أعمال هذه الفئاتوالمخرجين والممثلين

دعم المبادرات والمجهودات واإلبداعات للعاملين في مجاالت وسائل اإلعالم واالتـصال            .٧
  .للطفولة المبكرة، وتشجيع التخصص المهني في هذه المجاالت

اعتماد وتعميم معايير وطنية حول مواصفات البرامج المقدمـة فـي وسـائل اإلعـالم                .٨
  .والتي تناسب الخصائص النمائية ألطفال هذه المرحلةواالتصال،  

زيادة امكانية استفادة الطفل مما يقدم له من برامج،  عن طريـق تفعيـل دور األسـرة                   .٩
  .ومقدمي الرعاية بشكل عام،  ودور األم والمربية بشكل خاص في هذا المجال

 لـدعم وتطـوير     زيادة الموارد المادية المخصصة لوسائل اإلعالم واالتصال المختلفـة         .١٠
  .برامج األطفال فيها

تطوير آليات ومضامين التنسيق بين وسائل اإلعالم واالتصال مـن جهـة،  والجهـات                .١١
الحكومية المعنية كوزارات الصحة والتنمية االجتماعية والتربية والتعليم وغير الحكومية          

  .من جهة أخرى
إلعالم واالتصال فيمـا    تعزيز دور الهيئات والمؤسسات غير الحكومية في دعم وسائل ا          .١٢

  .يتعلق بتنمية الطفولة المبكرة
تطوير دور المنابر الدينية في التوعية والتثقيف بقضايا الطفولة المبكرة،  وبشكل خـاص     .١٣

فيما يتعلق بحقوق الطفل ودور األسرة في الرعايـة وثقافـة الطفـل وقـضايا األمـن                 
  .االجتماعي المختلفة

ن العربي في مجال االنتاج اإلعالمـي الموجـه         دعم وتشجيع الجهود على مستوى الوط      .١٤
  .لألطفال

  
  



) ٤٣(  

  الموارد البشرية
  

إن النمو المستمر في أعداد األطفال،  والتنوع الكبير في أنواع الخدمات والتسهيالت الالزمـة               
لرعايتهم،  حسب الفئة العمرية والنوع االجتماعي والخلفية االجتماعية واالقتصادية واألوضاع           

رية وغير ذلك،  يستدعي ازدياد وتنوع الفئات القائمـة علـى تقـديم الرعايـة            الصحية واألس 
لألطفال بشكل عام،  وفي مرحلة الطفولة المبكرة بشكل خاص،  مما يتطلـب بالتـالي إيـالء         

  .العناية الالزمة بخدمات وعمليات اإلعداد والتأهيل والتدريب لهذه الفئات
  

امالت في الحضانات ورياض األطفـال حاليـاً بـين          ويتراوح المستوى التعليمي للمربيات الع    
الشهادة الثانوية والشهادة الجامعية،  بينما يتراوح هذا المستوى للمعلمات في الصفوف الثالثـة             

أما مقدمو الرعاية   .  األولى للتعليم األساسي بين الشهادة الجامعية المتوسطة والشهادة الجامعية        
نات البيتية،  فيتراوح المستوى التعليمي لهم بين األميـة          من أفراد األسرة،  ومثلهم في الحضا      

  .والتعليم الجامعي،  مع وجود تطور مستمر في هذا المستوى سنة بعد أخرى
  

ويمكن القول بشكل عام أن البرامج النظامية القائمة حالياً العداد المربيـات والعـامالت فـي                
عية والمستوى المالئمين والمهنية الراقيـة  الخدمات والمؤسسات المعنية بالطفولة تفتقر إلى النو   

من جهة وإلى التعددية والتنوع من جهة أخرى،  لتغطيـة الحاجـات االجتماعيـة والثقافيـة                 
وتبدو الحاجة قائمة في إعداد هذه الفئات إلى التركيـز علـى        .  والتربوية والتخطيطية الالزمة  

  والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعلوم تطـور  األساليب التطبيقية التربوية الحديثة في رعاية الطفل،    
الطفل ونموه وتعلمه،  بما ينعكس إيجابياً علـى حاجـات أطفـال هـذه المرحلـة العمريـة                   

  .وخصائصهم
  

ومن ناحية اخرى،  تتسم خدمات وبرامج التدريب في أثناء الخدمة بشكل عام بالـضعف مـن        
اصة بالتعامل والتفاعل مع األطفال بما      النواحي الكمية والنوعية ومن حيث تنمية المهارات الخ       

كذلك فإنه قلما تخضع برامج التدريب في       .  يتوافق مع حاجات ومتطلبات التطور والنمو لديهم      
كما تبدو الحاجة قائمـة إلـى مأسـسة خـدمات          .  أثناء الخدمة إلى التقييم والمتابعة والنمذجة     

  .ية التحتية الالزمة لهذا الغرضالتدريب في أثناء الخدمة،  واعتماد مؤسسات تمتلك البن
  



) ٤٤(  

ومما يزيد من مظاهر الضعف في مجال إعداد وتنمية المـوارد البـشرية لمرحلـة الطفولـة             
المبكرة قلة األبحاث والدراسات التي تعنى ببرامج االعـداد والتأهيـل والتـدريب وتقييمهـا               

ار المتغيرات االجتماعية   ووظيفيتها ومدى توافقها مع حاجات الطفل النمائية،  مع األخذ باالعتب          
  .واالقتصادية السائدة

  
  األهداف

  

  :إلى ما يلي" الموارد البشرية"تهدف استراتيجية الطفولة المبكرة في مجال 
تطوير برامج اإلعداد قبل الخدمة في المؤسسات التعليمية، وبرامج التأهيل والتدريب في             .١

عنية برعاية الطفولة المبكرة مـن      أثناء الخدمة، وتنويعها،  لتغطية حاجات المؤسسات الم       
الموارد البشرية،  في المجاالت التربوية والرعائية والثقافيـة والتخطيطيـة والـصحية             

  .واالجتماعية واإلعالمية
تطوير سياسات ومصادر التمويل المتعلقة بتنمية المـوارد البـشرية الالزمـة لمرحلـة               .٢

  .تدريبالطفولة المبكرة،  في مجاالت االعداد والتأهيل وال
  .االرتقاء بمكانة المهن المتعلقة بتقديم الرعاية لألطفال،  من الجوانب المادية والمعنوية .٣
  

  السياسات واإلجراءات العامة
  

فيما يلي أهم السياسات واإلجراءات العامة المطلوبة لتحقيق األهداف المعتمـدة السـتراتيجية             
  ".الموارد البشرية"تنمية الطفولة المبكرة في مجال 

تطوير برامج الشهادة الجامعية األولى والدراسات العليا في الجامعات وتحديثها وتنويعها            .١
لتشمل الحاجات المختلفة لمرحلة الطفولة المبكرة في المجـاالت االجتماعيـة والثقافيـة             

  .والتربوية والتخطيطية وغيرها
فال في الحضانات   االرتقاء بمستوى برامج التدريب في أثناء الخدمة لمقدمي الرعاية لألط          .٢

  .ورياض األطفال وصفوف التعليم األساسي الدنيا
مأسسة برامج التدريب في أثناء الخدمة لمقدمي الرعاية لألطفال،  من حيث تقيـيم هـذه           .٣

  .البرامج واعتماد مؤسسات للتدريب تمتلك القدرات والبنية التحتية المالئمة
لة المبكـرة لالرتقـاء بـالمهن ذات    تشجيع انشاء تنظيمات مهنية للعاملين في حقل الطفو   .٤

العالقة، وبمكانة المربيات والعاملين في هـذه المهـن،  وتطـوير األسـس والمعـايير              
  .لممارستها بكفاءة وفاعلية



) ٤٥(  

تطوير البرامج التدريبية الموجهة لألمهات وللفئات ذات العالقة غير المباشـرة بتقـديم              .٥
  .يين وأفراد الشرطة وغيرهمالرعاية لألطفال كالمشرفين االجتماعيين والتربو

تطوير وتعميم المعايير والمواصفات المهنية الالزمة لممارسة المهن المتعلقة بالجوانـب            .٦
المختلفة لرعاية األطفال في المجاالت التربوية والتثقيفية والصحية واالجتماعيـة وغيـر    

  .ذلك
 الـشمولي   تطوير قدرات معلمي صفوف التعليم األساسي الدنيا للتعامـل مـع المـنهج             .٧

  .المتكامل لهذه الصفوف،  ومراعاة الحاجات النمائية المختلفة لألطفال
تطوير المناهج والبرامج في جميع مراحل التعليم بحيث تساهم في محتواهـا وعملياتهـا              .٨

على البناء التأسيسي األخالقي والتعاملي لألدوار المتعلقة باألم واألب وأفـراد األسـرة             
  .دمي الرعاية لألطفالاآلخرين،  بصفتهم من مق

توفير الدعم والحوافز المادية للمؤسسات التربوية والرعائية المعنيـة بتنميـة الطفولـة              .٩
المبكرة،  بهدف تنمية مواردها البشرية،  وبخاصة تلك المؤسسات التي تقـدم خـدمات               

  .مجانية أو مدعومة لألطفال ذوي الحاجات الخاصة
عاية المؤسسية لألطفـال فـي الحـضانات وريـاض          االرتقاء بالمهن المتعلقة بتقديم الر     .١٠

األطفال ومؤسسات رعاية الطفولة اإليوائية، عن طريق تحـسين األوضـاع الوظيفيـة             
للعاملين بهذه المهن ومعاملتهم كفئات المعلمين،  والتوعية بدورهم وتثمينه عبر وسـائل             

  .اإلعالم واالتصال
  



) ٤٦(  

  األمن االجتماعي
  

مـن  % ٤٠ من سن السادسة عشرة فما دون يشكلون أكثر من           تشير االحصاءات  أن األطفال    
السكان،  أما الفئات العمرية ضمن مرحلة الطفولة المبكرة دون سن التاسعة فيشكلون حـوالي               

وتتولى وزارة التنمية االجتماعية المهام المتعلقة بقضايا األمن االجتماعي         .  من السكان % ٢٥
ورغم مـا يتميـز بـه       .  الة واليتم والنسب المجهول   لألطفال كالتسول والتشرد والعنف والعم    

المجتمع األردني من تكافل وتعاطف وقوة الروابط األسرية بشكل عام،  إال أنه ال يخلـو مـن       
المشكالت االجتماعية المختلفة التي تشمل قضايا األطفال المتعلقة بأمنهم االجتماعي،  والتـي             

  :يمكن إيجازها بما يلي
عاية االجتماعية التي توفر إقامة داخلية لألطفال الذين يفقـدون          يبلغ عدد مؤسسات الر    •

 طفـل،    ١٣٠٠مؤسسة،  يلتحق بها سـنوياً حـوالي         ) ٢٣(الرعاية األسرية الطبيعية    
معظمهم من األطفال الذين تقل أعمارهم عن تسع سنوات والذين كانوا ضحايا التفكـك              

  .األسري
بلغ معدل عـدد ضـحايا الطـالق مـن        كان الطالق أهم أسباب التفكك األسري،  فقد          •

 ضحية، كما بلغ عدد األزواج المطلقين في عقـد          ٦٠٧٢األطفال خالل عقد التسعينات     
التسعينات حوالي سبعة آالف زوج وزوجة، منهم ثالثـة آالف زوج وزوجـة تقريبـاً             
تركوا أطفالهم الذين يبلغ عددهم في كل حالة طالق أربعة بالمتوسط لمؤسسات الرعاية             

  .تماعيةاالج
بلغ حجم مشكلة أطفال الشوارع،  ومعظمهم من األطفال الباعة الـذكور، الـذين تـم                 •

  .دون سن التاسعة% ١٠،  منهم ١٩٩٩ طفالً في عام ٦٣٦التعامل معهم مؤسسياً 
مـن مجمـوع    % ٢٠بلغ حجم مشكلة األطفال من ضحايا العالقات الجنسية حـوالي            •

  .تماعيةاألطفال الملتحقين بمؤسسات الرعاية االج
طفـالً  ) ٥٩٠(كان عدد الحاالت المعروفة لضحايا العنف األسري من األطفال حوالي            •

،  %٣٦،  وحاالت االهمـال      %٥١وقد بلغت حاالت العنف الجسدي      .  ١٩٩٩في عام   
ومن ناحية أخرى بلغت نسبة األطفال الذين تعرضوا للعنـف  %.  ٤,٦والعنف الجنسي  

-٦(،  ومن الفئـة العمريـة      %١٤سنوات حوالي   ) ٦(األسري من الفئة العمرية دون      
  .أيضاً% ١٤سنة ) ١٢

بلغ عدد القضايا المتعلقة باألطفال األحداث الذين يمثلون أمام محاكم األحداث أكثر من              •
أما عدد الحاالت التي يتم تحويلها لمؤسسات رعاية األحـداث          .  قضية سنوياً ) ٥٠٠٠(



) ٤٧(  

ومعظـم  .  لجنح،  وأبرزها جنحة الـسرقة     حالة سنوياً بسبب التشرد أو ا     ) ٣٥٠(فتبلغ  
  .عاماً) ١٥(الذين تزيد أعمارهم عن %) ٩٢,٥(هؤالء من فئة الذكور 

يبلغ عدد األطفال مجهولي النسب الذين تحتضنهم األسر البديلـة حاليـاً فـي األردن،                •
  .طفل) ٥٠٠(ضمن برنامج االحتضان المعمول به في وزارة التنمية االجتماعية،  

  
  األهداف

  

  :إلى ما يلي" األمن االجتماعي"هدف استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة في مجال ت
تطوير الخدمات والتسهيالت االجتماعية المقدمة لألطفال الملتحقين بمؤسـسات الرعايـة      .١

  .االجتماعية والتربوية والصحية،  مع مراعاة الخصائص النمائية لديهم
ية واألساليب االنسانية الخاصة بحل المـشكالت       ترسيخ أنماط التنشئة االجتماعية اإليجاب     .٢

في البيئات األسرية ومؤسسات الرعاية المختلفة،  وتطوير الفعاليات اإلرشادية والوقائية           
  .المناسبة

تطوير خدمات وبرامج إعادة التأهيل الموجهة لألطفـال الـذين يلتحقـون بمؤسـسات               .٣
  .الرعاية،  لتمكينهم من االندماج في أسرهم ومجتمعهم

  
  السياسات واالجراءات العامة

  

الطفولـة  فيما يلي أهم السياسات واإلجراءات العامة المطلوبة لتحقيق أهداف استراتيجية تنمية            
  : في مجال األمن االجتماعيالمبكرة 

تطوير األنظمة الداخلية والممارسات في مؤسسات رعاية وتنمية الطفولة،  وبخاصة فيما             .١
  .ل والعاملين معهميتعلق بحقوق وواجبات األطفا

رفع كفاءة العاملين في مؤسسات رعاية وتنمية الطفولة وحماية األسرة،  عـن طريـق                .٢
  .البرامج التدريبية المناسبة،  ورفد هذه المؤسسات بالكوادر المؤهلة

تطوير الخدمات االشرافية واالرشادية الموجهة للعاملين في مؤسسات رعايـة وتنميـة             .٣
  .وذلك من النواحي الكمية والنوعيةالطفولة وحماية األسرة،  

إجراء الدراسات التقييمية لبرامج ومؤسسات الرعاية المؤسسية لألطفال،  بهدف تحـسين    .٤
  .أداء هذه المؤسسات وتعزيز الممارسات السليمة فيها

تعزيز آليات التنسيق بين وزارة التنمية االجتماعية والوزارات والجهات المعنية بالتعامل            .٥
  .لذين يتعرضون للمشاكل ويعيشون ظروفاً اجتماعية صعبةمع األطفال ا



) ٤٨(  

التوسع في إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بقـضايا األمـن االجتمـاعي الخاصـة               .٦
  .باألطفال

تطوير آليات المراقبة والمتابعة للتأكد من التزام الجهات التـي تتعامـل مـع االطفـال                 .٧
  .ة والدولية الخاصة بالطفولةبمتطلبات التشريعات المحلية واالتفاقيات العربي

تشجيع القطاع األهلي والتطوعي على تقديم الخدمات المؤسسية لرعاية األطفـال الـذين            .٨
  . يتعرضون لمشاكل اجتماعية

تطوير التشريعات الالزمة للتعامل مع قضايا األمن االجتماعي لألطفال كالتشرد والتسول            .٩
  .والعنف والعمالة واليتم والنسب المجهول

ر حمالت التوعية والتثقيف الموجهة لألسر في مجـال التعامـل مـع المـشكالت               تطوي .١٠
  . االجتماعية وقضايا األمن االجتماعي لألطفال

  
 


