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  لطفللة يبيئالصحة للمرتسم الوطني لل األولالتقرير 
  

  لجمهورية العربية السوريةا
  :الخصائص الجغرافية

  والمساحةالموقع 
 تحدها ترآيا من الشمال تقع الجمهورية العربية السورية على الساحل الشرقي للبحر المتوسط

  .من الجنوب ولبنان والبحر المتوسط من الغربوفلسطين واألردن  والعراق من الشرق
زراعية  ماليين هكتارًا أراٍض 6حوالي  ، منهاهكتار 18.517.971اإلجمالية سورية بلغ مساحة ت

  .والباقي جبال وبادية
  :اإلداريةالتقسيمات 

وتقسم آل محافظة إلى مناطق وآل  ،إلى أربع عشرة محافظة ة من النواحي اإلداريةسوريتقسم 
  .إداريةوهي أصغر وحدة  لبلداتوا وتضم الناحية مجموعة من القرى ،منطقة إلى نواح

  :1ةالسكان والمؤشرات الديمغرافي
، ومتوسط الكثافة السكانية نسمة مليون 23027 السورية داد السكان في الجمهورية العربيةيبلغ تع

   .في الكيلو متر المربع نسمة  99هي 
  :يالنمو السكان

فقد  2005 -2000لسنوات وا 1994 -1981حدث تراجع واضح في النمو السكاني بين السنوات 
  .1رقم  المخطط، آما يظهر في باأللف من السكان 24.5باأللف إلى  33انخفض من 
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   2005وحتى  1981النمو السكاني باأللف في سورية من سنة  نسب معدل، 1رقم  المخطط          
  
 ،شكل عام تقارب نسب اإلناث والذآورفيظهر ب 2009الترآيب النسبي للسكان في منتصف عام أما

آما يظهر أن فئة األطفال دون الخامسة عشرة من العمر تشكل أآثر من ثلث السكان في المجتمع 
وبلغت نسبة ).ريف% 2.8حضر، و% 2.4(% 2.6بلغت نسبة األطفال دون السنة . السوري

وبلغت نسبة ).  ريف% 14.2حضر، و% 12.6% (13.3األطفال دون الخامسة من العمر 
الفئة نسب وأخيرًا بلغت ). ريف% 39.9حضر، و% 36.2% (37.9األطفال دون الخامسة عشرة 
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ونرى ذلك في الجدول ). ريف% 51.5حضر، و% 47.1% (49.1دون سن العشرين  العمرية
 .1رقم 

  2009منتصف  1الترآيبة السكانية في سورية  1الجدول رقم                             
 

فئات 
  السن

  المجموع  ريف  ضرح
  مجموع  إناث  ذآور مجموع  إناث  ذآور مجموع  إناث  ذآور 

  2.6  2.5  2.6  2.8  2.8  2.9  2.4  2.3  2.4  سنة 1< 
1 – 4  10.3  10.1  10.2  11.6  11.3  11.4  10.8 10.6  10.7  
5 – 9  12.6  12.2  12.4  13.8  13.5  13.6  13.1 12.8  13.0  
10-14  11.4  11.0 11.2 12.3 11.9 12.1  11.8 11.4  11.6  
15-19  10.9  10.9  10.9  11.7  11.8  11.6  11.3 11.2  11.2  
20-24  9.9  9.8 9.9 9.8 9.3 9.5  9.9 9.6  9.7  
25-29  7.5  8.3 7.9 7.2 8.2 7.7  7.3 8.3  7.8  
30-34  6.3  7.0  6.6  5.7  6.4  6.0  6.0  6.7  6.4  
35-39  5.8  6.5 6.2 5.6 5.9 5.7  5.7 6.3  6.0  
40-44  5.5  5.8  5.7  4.5  4.9  4.7  5.0  5.4  5.2  
45-49  4.5  4.5  4.5  3.6  4.0  3.8  4.1  4.2  4.1  
50-54  3.8  3.7 3.8 3.1 3.2 3.2  3.5 3.6  3.5  
55-59  2.8  2.5  2.5  2.3  2.3  2.3  2.5  2.4  2.4  
60-64  2.4  2.1 2.2 2.0 1.8 1.9  2.2 2.0  2.1  
+65  4.1  3.2  3.6  4.1  3.0  3.6  4.1  3.1  3.6  

  100  100  100  100  100  100  100  100  100  المجموع
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   للمرتسم الخلفية والمبررات
  

يتجلى من خالل تكريس منظمة دولية تهتم باألطفال هي هناك اهتمام عالمي متزايد بقضايا الطفولة 
، إضافة إلى وضع اتفاقيات دولية متنوعة )UNICEFف ييونيسال(منظمة األمم المتحدة للطفولة 

وآذلك أيضًا تنفيذ . فاظ على حقوق الطفل وتأمين مشارآة األطفال في رسم مستقبلهمتهدف للح
يونيسف ومنظمة الوعلى رأسها (أنشطة في عدد من المجاالت تقوم بها المنظمات الدولية والمحلية 

ا ومع ذلك ال زلن .هذه النشاطات موجهة لحماية األطفال بيئيًا وصحيًا ونفسيًا الخ). الصحة العالمية
تفيد  إذ في مجال الصحة البيئية لألطفال ال سيمااالتفاقيات واألنشطة وتفعيل تلك  بحاجة إلى تطوير

باب وظروف تتعلق ألسفي العالم  ثالثة ماليين طفل نر مثأآيموت آل عام الدراسات المتوفرة أنه 
  .األطفال ياتلوفلمية ة من أهم العوامل المساهمة في الحصيلة العايالبيئالعوامل ل يجع مما ،بالبيئة

 لونواق امةالسالمرآبات وتلوث المياه وأخطار انتشار  والخارجيالداخلي تلوث الهواء إن 
  .هامة فيما يتعلق بصحة األطفالعوامل أخطار بيئية آلها  ةفوق البنفسجيواألشعة األمراض 

 هموفياتاضة األطفال ومرفي  الرئيسة المساهمةعوامل الالبيئية من أهم األخطار  بناء على ذلك تعد
  .هملدي حاالت عجزإحداث و
  :2بالبيئةالمتعلقة لعوامل التأثيرات الصحية ل أهمبعض اإلحصائيات عن نذآر هنا  

 في العالم مليون طفل سنويًا1.6 حواليتلوث مياه الشرب وسوء اإلصحاح إلى وفاة دي ؤي 
  .بسبب اإلسهال

 ومعظم ذلك نتيجة العدوى ،في العالم سنويًاقرابة مليون طفل إلى وفاة  تلوث الهواءيؤدي  
  .التنفسية الحادةاألمراض ب
لى وفاة حوالي مليون طفل إ البيئي اإلصحاحنتيجة سوء  المالريا التي يمكن أن تتفاقمتؤدي  

  .سنويًا أغلبهم في الدول اإلفريقية
 المجتمعفي  أو منزلعمدة التي ترتبط بأخطار بيئية في التالمغير الجسدية إلصابات اتؤدي  

ألف  40و ،إلى الغرق امنهألف حالة  60تعزى  :في العالم ألف طفل سنويًا 300إلى وفاة
ألف حالة أخرى إلى 100من  وأآثر ،حوادث المرور ىألف حالة إل 50و ،حالة إلى التسمم

 .مصنفةإصابات أخرى غير 
يبدأ التعرض للمخاطر  قدبل  ال يقتصر التأثير الصحي للعوامل البيئية على مرحلة ما بعد الوالدة،

ال سيما (الجو والزئبق الموجود في الطعام في فالرصاص الموجود  ذ فترة الحياة الجنينية،البيئية من
مثل العقم  ةمعكوسغير  ًاوغيرها من المواد الكيماوية األخرى يمكن أن تسبب آثار) األسماك

  .السرطانات وغيرهاو التشوهات الخلقيةو
جود وثيقة تشرح بشكل واٍف ومن آل النواحي وضع الصحة البيئية والسالمة ة ومن هنا نرى أهمي

  .الكيميائية لألطفال في سورية
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  مقدمة
لطفل في إطار التعاون الفعال بين ية لبيئالصحة للمرتسم الوطني لل لاألو التقرير إصدار يندرج

مع دخول هذا التعاون  إصدارهن ويتزام .منظمة الصحة العالميةالجمهورية العربية السورية و
من خالل توقيع إطار خطة عمل بين وزارة الصحة ومنظمة  ااإليجابي حقبة جديدة تم التعبير عنه

ومنظمة  الجمهورية العربية السورية الموقعة مسبقًا بين تفاقياتالالصحة العالمية استنادًا إلى ا
  .مية المستدامةالطفل وتحقيق التن حماية صحةمجال في  الصحة العالمية

على المستوى الوطني وهو يندرج في سياق األولويات  في سورية يعد هذا التقرير األول من نوعه  
ة يبيئالصحة ال تحسين مجال فيالعالية هميته أل ًانظر منظمة الصحة العالمية إليها التي بادرت

التي  أهمية البيئةبوعي طموحه لتشكيل إطار مرجعي لتعزيز ال فيتميز هذا التقرير يبرز  .لطفلل
   .صحتهتأثيراتها على يعيش فيها الطفل و
 : أهداف المرتسم

لطفل في الجمهورية العربية الصحة البيئية لالتعرف على المعلومات المتوفرة لتقييم وضع  
  .السورية

 ةالتعرف على المعلومات الالزمة لرصد التقدم المحرز في سبيل تحقيق أهداف األلفي 
 .التي اعتمدتها مؤتمرات الصحة العربية  لعربية الثانية للطفولةطة اللتنمية والخ

 .البيئيورفع الوعي الصحي  الطفل يهافبيئة التي يعيش اإلسهام في تحسين ال 
ديم الدعم والتخطيط ار على مقترحات المرتسم من أجل تقوأصحاب القر نطالع المسؤوليإ 

 .المستقبلي وسبل التطوير
 

م الحصول عليها في مجال قضايا السكان من مختلف البيانات الوطنية التي تعلى  يعتمد التقرير
  .)آل حسب مجال عمله واختصاصه استبيانعن طريق ( المشارآةالجهات 
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  لطفل في سورياية لبيئال الصحة نظرة عامة حول
  

  :تعريف مرحلة الطفولة
حسب تعريف ( سنة/ 18/من لحظة الوالدة وتمتد حتى عمر هي الفترة العمرية التي تبدأ  

  0)فيسياليون
أيدت لطفل وية لبيئاللصحة لوضع مرتسم وطني من  ًاإيجابي موقفًا األطراف المشارآةجميع أبدت  

حول آانت تتمحور  تلك الجهاتأنشطة  لكن .والبيئي للطفلضرورة االرتقاء بالوضع الصحي 
االبتعاد عن و ،من األمراض الساريةالوقاية و ،الوقاية من االيدزمثل ( دون بيئته صحة الطفل فقط

، أو ترآز على البيئة دون ربطها بالصحة )الخ، ارة بالصحة مثل التدخين المخدراتالعادات الض
  .آما سيتبين لنا خالل استعراض هذا التقرير

 3دور حضانة تابعة لها إنشاءعلى آل جهة حكومية  ومن الدالئل على االهتمام ببيئة األطفال عمل 
لألطفال من سن الوالدة حتى (1990لعام / 81/ديالته بالقراروتع/ 231/رقم  يالوزار لقرارل اتباعًا

 علمًا(لهذه الحضانة مواصفات خاصة من حيث موقع البناء والمساحة  .)طالعمر فقسن الرابعة من 
  ).مختلفةألسباب  ال تطبق في بعض الجهاتأن هذه المواصفات قد 

  :منها جموعة من الشروط والمعايير المتعلقة ببيئة الطفل المدرسيةبوضع م 4وزارة التربيةاهتمت 
 .المدارس القديمة واستبدالها تدريجيَا بأخرى حديثةشروط تحسين  •
 .وجود مواصفات واشتراطات لألبنية المدرسية •
 .بيئة النفسية الخالية من العنفتوفير ال •
 .لمدرسةافي  العامةلألطفال والنظافة تمام بالنظافة الشخصية االه •
 .يةارالوقاية من األمراض الس •
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  :لقضايا البيئية الرئيسةا
  
التغيرات ووالغذاء واألذيات  واإلصحاح الماء والهواءنوعية (ة الرئيسة القضايا البيئيل غتش 

االهتمام  هامًا لدى مختلف الجهات المشارآة التي أآدت موقعًا )لكيماوياتالتعرض لو المناخية
 قد آانتو. عن حالة بيئة الطفل تفصيلية معلوماتلديها توفر نه لم تبيد أ ،فلطلية لبيئالصحة الب

 ، وبما أن األطفال يشارآون األهل نفس البيئة لذلكالمعلومات المتوفرة عن حالة السكان بشكل عام
لتعطي صورة مقبولة نوعًا ما بانتظار  بشكل تقريبيالطفل يمكن إسقاط هذه المعلومات على بيئة 

  .لك المعلومات بحيث يحوز الطفل على ما يستحقه من األولويةتطوير ت
 :تأثير التغيرات المناخية .1

تناقص طبقة و لألشعة فوق البنفسجية ألطفال المعرضيناعن  بيانات حاليًا ال توجد
أعده فريق من المتخصصين حول اآلثار الصحية للتغيرات  5وقد أظهر تقرير .األوزون
واأليام السديمية راض التنفسية تزداد بازدياد العواصف الرملية أن األم في سورية المناخية

ة الفرد من صحظهر التقرير تناسبًا عكسيًا بين ، آما أدرجات الحرارة الشديدة تغيراتو
   .باإلسهالواإلصابة  مياه الشرب
بالتغيرات المناخية  ىج يعنمتصميم برناعلى في وزارة الصحة  ةيصحة البيئالتعمل دائرة 

باألطفال آونهم  هتمقسم فيه ي يخصص مل أن نأو ة،على صحة السكان في سورييراتها وتأث
   .ر حساسيةثمن الفئات األآ

 :تلوث الهواء .2
لتلوث نسبة األطفال المعرضين عدد أو  عن معلوماتلدى الجهات المشارآة ال توجد 
الصحة البيئية دائرة  تهاولكن من خالل اإلطالع على الدراسات والبحوث التي أجر ،الهواء

 2007عام في شتاء جري في دمشق وريف دمشق أالذي  6بحثنجد أن الفي وزارة الصحة 
في  التنفسية مراضاأل حدوثنسبة خلص إلى أن عمر خمس سنوات  لألطفال دون

وجود شكوى سعال وصلت نسبة  وآذلك، %55.44األسبوعين السابقين للدراسة آانت 
هذه  تدلوقد   .% 40حسب نتائج هذا البحث إلى بسوابق الطفل المرضية متكرر في 

سوء ( السكن العشوائيبين و ةالتنفسي ضمراألانسبة انتشار على وجود عالقة بين الدراسة 
في أخرى  7آما أجريت دراسة .واستعمال المواد الكيميائية في المنزل) واالزدحامالتهوية 

المدارس  فال فيص في دم األطالرصا ترآيز لمعرفةصحة البيئية دائرة الوزارة الصحة 
في  من أطفال المدارس% 76.3فتبين أن  2003 عام في دمشق وريف دمشق االبتدائية
األقصى وهو الحد ( مل 100/ ميكروغرام 10آيز الرصاص في دمهم يتجاوز تردمشق 

حول تقارير وزارة الصحة  8وقد أظهرت .)من قبل منظمة الصحة العالميةالمسموح به 
التنفسية  اإلنتانات  أنر إلى ما دون الخمس سنوات ت األطفال من عمر شهأسباب وفيا

 9دراسةاهتمت  وقد .من وفيات األطفال% 15.3أدت إلى ) نة ذات الرئةمتضم(السفلية 
األطفال  ب وفيات األطفال دون الخمس سنوات ببعض الخصائص المنزلية ألسرأسبا

 لمتوفين تستخدم الغاز آمصدر للطاقةأسر األطفال امن  %40المتوفين حيث أظهرت إن 
علمًا أن السائد في سورية هو استخدام ( ةمكشوفالقد اموالمن األسر تستخدم %  40و

منح األطفال االهتمام الكافي تلقي الضوء على أهمية  -مع آونها جزئية -هذه النتائج .)الغاز
أهداف هذا وهذا من صلب  األخرى،ووضع برامج خاصة بهم دون الفئات السكانية 

  .التقرير
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 :النفايات الصلبة .3
نسبة األطفال المعرضين لعدم آفاية التخلص من  عن جهة  ةلدى أي إحصائيات ةال توجد أي

وإن آانت مالحظة الواقع العملي  .همابالطفل  تأثرمدى  و، أوالسائلةالنفايات الصلبة 
ال ال سيما من توضح الخطر الذي تشكله تلك النفايات آعامل بيئي على صحة األطف

منهم يتخذون نبش النفايات  العديدالمستوى االقتصادي االجتماعي األدنى حيث نرى 
وآما هو معلوم فإن مهنة . الصلبة واستخراج المواد التي يمكن إعادة تدويرها آمهنة لهم

 .آهذه تحمل خطر اإلصابة بالعديد من األمراض ليس أقلها التهاب الكبد الفيروسي البائي
يتعرض األطفال في المناطق التي ال يتوفر فيها صرف صحي إلى التماس مع  وآذلك

  .النفايات السائلة للفضالت البشرية مع آل ما تحمله من عوامل العدوى والمرض
 :لكيماوياتا .4

المزمن ذي التعرض  لدى وزارة الصحة ولدى الجهات األخرى عن معلومات ةأي تتوفر ال
أية تدابير تتخذ بخصوص اآلثار  عن ائية عند األطفال أوالكيمي المستوى المنخفض للمواد

  .المحتملة للمواد السمية الثابتة
وزارة الزراعة في  11المبيدات قسمفي وزارة الصحة و 10مديرية الشؤون الصيدالنية أآدت

معلومات عن نسبة األطفال المعرضين للمبيدات  ةواإلصالح الزراعي عدم وجود أي
ستخدام للمبيدات تدعم حماية على وجود أنظمة تسجيل وا انؤآدما يلكنه .المستخدمة
على و ،)على الصحة والبيئة قبل معرفة أثره تسجيل استخدام أي مبيدال يسمح ب( المجتمع

 مثل المبيدات من أصل نباتي أو(لبديلة للمبيدات الكيميائية العمل على تشجيع المبيدات ا
 .دة العضويةتشجيع استخدام األسم و ) المكافحة الحيوية

الحشرية المبيدات سواء للمواد الكيماوية ل اطفنسبة تعرض األعن  معلومات ةتوفر أيت ال
   .حة العامةالص حمايةمنها أو المستخدمة في الصناعة أو ألغراض 

واألدوية  لآلفات مواد المكافحةالنسبة استخدام األسمدة و 3ورقم  2رقم  نالجدواليبين 
تعرض الطفل احتمال وبالتالي زيادة  2008 -2004ي األعوام ف 1البيطرية في الزراعة

  .لهذه المواد )غير المباشر وألمباشر اسواء (
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 2الجدول رقم 

 3الجدول رقم
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دون فئة العمرية من التسمم األطفال عدد حاالت في وزارة الصحة أن إجمالي  12مديرية مخابر الصحة العامة فقد بينت التسممات فيما يخصو
أي  2008 لعاممن إجمالي حاالت التسمم  المسجلة في سوريا %  30.2أي حوالي  ،مسجلةتسمم  حالة 6229 من أصل حالة 1882هو سنة 15

أعلى من قد يكون ي الحقيقالرقم اإلشارة إلى أن  درتج. دون الثلث بقليل وهو يناسب تقريبًا النسبة المئوية لهذه الفئة العمرية من مجموع السكان
 11هو  2008وقد آان عدد الوفيات عند األطفال بسبب التسممات عام  .الحقيقيةالغ عن عدد حاالت التسمم ذلك بكثير بسبب النقص في اإلب

ويأتي في مقدمة تلك األدوية باراسيتامول % 42بنسبة تقارب أسباب التسممات عند األطفال باألدوية قائمة التسمم يتصدر  .وفاة
هذه البيانات تدل على مدى  .)2 المخطط رقم( نها من مجمل حاالت التسمم باألدويةلكل م% 11 تقارب بنسبة والصادات وبنزوديازبينات

  .على عبوات األدوية" يحفظ بعيدًا عن متناول األطفال"ضعف آليات حماية األطفال ضد التسمم باألدوية بالرغم من إلزامية آتابة عبارة 
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2008تسمم من منشأ دوائي عند األطفال في سورية عام عدد حاالت ال2المخطط رقم 
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وبنسبة  2008تأتي لدغات العقرب في المرتبة الثانية من أسباب التسممات لدى األطفال في سورية عام 
هذه النسبة المرتفعة مؤشر على الخطر البيئي الذي يتعرض له األطفال ). 3 المخطط رقم% (14تقارب 

  .ثر العقاربال سيما في األرياف حيث تك
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  2008عدد حاالت التسمم من منشأ سمي حيوي عند األطفال في سورية عام 3المخطط رقم   

  
ويحل بالمرتبة الثالثة، وإن نسبة جميع حاالت % 7أما التسمم بالمبيدات الحشرية المجهولة فنسبته تقارب 

، مما يشير إلى )4 المخطط رقم% (15سنة هي  15ون ألطفال دالتسمم بالمبيدات الحشرية التي تصيب ا
  .غياب السلوآيات السليمة في مجال التعامل مع المبيدات الحشرية
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  2008عدد حاالت التسمم من منشأ مبيدات الهوام عند األطفال في سورية عام  4المخطط رقم
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    5سمم بالتنر والنفط آأهم سبب للتسمم من منشأ آيميائي، آما في المخطط رقم يأتي الت
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  2008عند األطفال في سورية عام  آيميائيعدد حاالت التسمم من منشأ  5المخطط رقم                      
  
  

    6لتميز آما نرى في المخطط رقم أما التسمم بسبب المواد الغذائية فلم يكن له سبب واضح ا
  

5 8 1 4 7

165

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

ألبان فطور فول وحمص معلبات لحم وسمك أخرى

                   
  2008عند األطفال في سورية عام  غذائيعدد حاالت التسمم من منشأ  6المخطط رقم
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  الشربمياه  .5
ب مياه شرالسكان الذين يستخدمون لصحة األسرة  متعدد المؤشراتف المسح العنقودي عرَّ

صنبور موصول في أنبوب إلى  :أولئك الذين يستخدمون أحد المصادر اآلتية: أنهمب13المحسنة
   .أو بئر مغطى ،أو أنبوب متصل ببئر ،داخل السكن، أو صنبور عام

مياه شرب محسنة   الوصول إلى بإمكانيةفي سورية من السكان %  88.3يتمتع بصفة عامة 
 هالشبكة العامة لميا تعدُّ .)في مناطق الريف % 81.2و  ق الحضرمنهم في مناط% 93.7(

من السكان الذين يعتمدون مياه الشبكة تترآز أعلى نسبة  .لهذه المياهالمصدر الرئيس الشرب  
علمًا أن مصدر مياه الشرب لدمشق ( وأدناها في ريف دمشق ،في دمشقالعامة ألغراض الشرب 
فظة ريف دمشق مساآن في محامن ال%  94.1بالرغم من أن  ).موجود في ريف دمشق
الصهاريج المتنقلة  يعتمدمن األسر % 45نسبته  فإن ما الشرب لمياهموصولة بشبكة عامة 

   .للمياه رئيس مصدرآ
هذه تفاوتت  .لمعالجة المياه ةقيطرأي من األسر ال تستخدم  %93.7أن  العنقودي أآد المسح

   .المحافظاتبين آما تفاوتت النسبة بين الحضر والريف 
ونرى في المخطط رقم . ياه الشربنسبة األسر التي لديها مصادر محسنة لم 4يظهر الجدول رقم 

  .التوزيع النسبي لألسر حسب مصادر مياه الشرب 7
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  التوزيع النسبي لألسر حسب مصادر مياه الشرب 7رقم المخطط 

العوامل الحيوية الممرضة مثل الجراثيم (ياه الشرب في عدة مجموعات متقع ملوثات 
إن تلوث ماء الشرب بأي  .)والعوامل الفيزيائية ،والعوامل الكيمائية الخ،والفيروسات والطفيليات 

  . يجعله غير آمن وال يصلح للشرب من الملوثاتملوث 
اصفات والمقاييس السورية الحد عن هيئة المو ةصادرالسورية لمياه الشرب المواصفة ال تحدد

لجنة في وزارة الدولة لشؤون  جود أي مادة في مياه الشرب، آما تقوم حاليًااألقصى المقبول لو
   .بمشارآة عدة جهات حكومية من ضمنها وزارة الصحة هذه المواصفة القياسيةالبيئة بتحديث 

من ( لالوفيات بسبب اإلسهاشكلت من العمر سنوات  5دون ألسباب وفيات األطفال  9في دراسة
من مجمل وفيات %  12.6سنوات ما يعادل  5من عمر شهر إلى دون  )أهم أسبابه تلوث المياه

    .هذه الفئة العمريةاألطفال 
 لصالح  من المشاريع الخدمية ةمجموع خطط لديها لتنفيذوجود  14والتعميرأآدت وزارة اإلسكان 

خالل العقدين تلك الخطط ر يتطوتعزم الوزارة على  .بآافة في مجال مياه الشرشرائح المجتمع 
حيث ستقدم خدمات ذات آفاءة عالية تعمل على إدارة الموارد المائية المخصصة  ،القادمين

  .اطنين بالحصول على مياه شرب آمنةألغراض الشرب بما يضمن حق جميع المو
 :الصرفمياه  .6

مرحاضًا متصًال بشبكة  13)لبشريالتخلص من فضالت الجسم ا(الصرف الصحي مرافق  شملت
  .غطاء رحاضًا ذامجاري أو م

اطًا وثيقًا من فضالت الجسم البشري ارتب سليمالتخلص غير الو نقص النظافة الشخصية رتبطي 
لتيفية والكوليرا والحمى ا شلل األطفالمثل  األمراض المعوية سيما البعدد من األمراض 

  .لفيوالتهاب الكبد الفيروسي األ
تنقسم هذه  .من سكان سوريا في مساآن مزودة بمرافق صرف صحي محسن%  97.1 يعيش

  .في الريف % 94.2في الحضر و %99.7النسبة إلى 
استخدام مرافق الثقافي وو وضع االقتصاديالالوثيق بين  رتباطاالإلى  5 رقمالجدول  يشير

 .13نصحي محسصرف 
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 : ذيات واأل دثلحواا .7
 الداخلية وزارةإدارة المرور في إلى الحوادث التي تبلغ   - أ

دقيقة تبين نسبة األطفال المعرضين لسوء تنظيم  اتإحصائيال يوجد لدى إدارة المرور 
بالعمل على تسهيل عملية دخول وخروج  15ولكن تقوم وزارة الداخلية ،حرآة المرور

من خالل وضع حواجز  وحمايتهم من التعرض لحوادث السيراألطفال من المدارس 
بالقرب من مدخل المدرسة على الطرق عدنية على األرصفة وتنفيذ محدبات صناعية م

  .وترآيب إشارات ضوئية وشاخصات أمام المدارس وغير ذلك 
من خالل إنشاء حدائق تعمل إدارة المرور على رفع الثقافة المرورية لدى األطفال 

ادث السير حو جراء أبحاث حول أسبابإل َاطخطوتضع  ،مرورية في المحافظات
در الطبي لديها حول المخاطر الكا بتدريآما تعمل على والعمل على تخفيضها، 

بالتعاون مع وزارة  ية على صحة اإلنسان من خالل إقامة دورات مستمرةالمرور
  .الصحة

 16ةالحوادث التي تبلغ إلى وزارة الصح  - ب
ناث من اإل %9.56و ذآور من ال %14.95تبلغ نسبة األطفال المصابين نتيجة للحوادث 

نوعية  ت بشان التوزيع حسبتفصيال ةدون وجود أي 2008من مجمل إصابات عام 
  .)الخشارع  أو ملعبأو منزل أو عمل (مكان الريف أو الحضر والحادث أو ال

آانت السبب  األذياتأن  1996أجريت في سوريا عام  17للسكانميدانية ذآرت دراسة 
   .نواتس 4-1األول للوفاة عند األطفال بعمر 

 وال يذآر في هذه البيانات سوى ،تحلل وبائيا النها المشافي إال أ رغم توفر بيانات            
تؤدي إلى األقل خطورة والتي قد األذيات  مما يؤدي إلغفال والمميتةالخطيرة الحاالت 

  .إعاقات دائمة
أن  2001عام  يرسالمدالسن قبل  ماعند األطفال حول األذيات  18ذآرت دراسة وطنية            

  .في المنزل نصف حوادث هذه الفئة العمرية تحدث
عب للَّ اآلمنةمن العوامل التي تزيد نسبة انتشار األذيات عند األطفال نقص األماآن 

  .طفل بدون مراقبة بمفرده أو بصحبة أطفال آخرينترك الو
ناجمة عنها أحدثت الوفيات الالحوادث و خفض معدالت اإلعاقة و من انتشار بهدف الحد 

يعنى   2001ن الحوادث عند األطفال عام الصحة برنامجًا خاًصا للوقاية م وزارة
تأمين البيئة  التأآيد علىدون ولكن أسرهم  و  األطفالبتعزيز السلوآيات الصحية لدى 

ل  بيئة للطفل آفيهذه المع العلم أن تأمين  ،لطفل داخل المنزل أو خارجهل المناسبة
                .وغيرها وإعاقةواألضرار الناجمة عنها من وفاة ت األذيات معدال بخفض
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  األطفال ووفيات ةمراضلاألسباب الرئيسة  
  

   :تعريف مرحلة الطفولة
أ من لحظة الوالدة وتمتد الفترة العمرية التي تبدأنها  أوردنا تعرضنا سابقًا لتعريف مرحلة الطفولة حيث

من تلك % 60لجهات المشارآة تفاوتت في تعريف تلك المرحلة حيث أن إال أن ا. سنة 18 حتى عمر
، سنة 15تى عمرح الحملتعد فترة الطفولة من  )في وزارة الصحةمديرية الرعاية الصحية  مثل(الجهات 

سنة حتى تعد الطفولة من عمر  )وزارة التربية و ،المرآز اإلقليمي لتنمية الطفولة المبكرة( هامن% 10و
أي  )مثل مديرية التخطيط واإلحصاء الدولي، والهيئة السورية لشؤون األسرة( بقية الجهاتوسنوات،  8

   .)سنة 18من الوالدة حتى ( لعمر الطفولةتوافق التعريف العام %  30
  

   16لمراضة عند األطفالاأسباب 
                                               2008 لعام أهم خمسة أسباب للمراضة عند األطفال دون السنة  - أ

 .أمراض الجهاز الهضمي .1
 .أمراض الجهاز التنفسي .2
 .ةأمراض طفيلية وخمجي .3
 .غيةصب توشذوذاتشوهات والدية  .4
   .ستقالباالتغذية والصم والغدد ال اضطرابات .5

 2008لعام  ضة عند األطفال دون خمس سنواتأهم خمسة أسباب للمرا  - ب
 .أمراض الجهاز الهضمي .1
 .يأمراض الجهاز التنفس .2
 .أمراض طفيلية وخمجية .3
 .تسممات .4
            .ات حوادث السير يذأ .5

 2008لعام سنة  14 دونأسباب للمراضة عند األطفال  ةأهم خمس  - ت
 .األذيات والتسممات .1
 .أمراض الجهاز التنفسي .2
 أمراض الجهاز الهضمي  .3
 .أمراض الدم  .4
  .حوادث السير  ياتذأ .5

 2008لعام نة س 18 دونأسباب للمراضة عند األطفال  ةأهم خمس  - ث
 .والتسممات األذيات .1
 .أمراض الجهاز التنفسي .2
 .أمراض الجهاز الهضمي .3
 .أمراض الدم .4
  .حوادث السير ياتذأ .5
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  عند األطفال لوفياتاأسباب 
  

مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة نجد أن أسباب وفيات  16بالرجوع إلى إحصائيات
  :األطفال آانت آالتالي

 2008أسباب للوفيات عند األطفال دون السنة لعام  ةأهم خمس  - أ
ما  حاالت في فترة، وآسجهاألنقص ، وغيةصبال تشذوذاالووالدية التشوهات ، والجادخال

  8 آما يظهر في المخطط رقم. أمراض الجهاز التنفسي ، والوالدة حول

41.7

23.3

7.4 7.3 3.8

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

خداج تشوهات والدية
وشذوذات صبغية

نقص أآسجه حاالت في فترة ما
حول الوالدة

أمراض الجهاز
  التنفسي

  2008دون السنة لعام هم خمسة أسباب لوفيات األطفال ئوية ألالنسب الم،8المخطط رقم                
  

 2008لعام  أسباب للوفيات عند األطفال دون خمس سنوات ةأهم خمس  - ب
 .بوليأمراض الجهاز الو ،دمالإنتان و ،الرئة التهابو ،رسيالدث واحو ،مراض الجهاز التنفسيأ

  9 آما يظهر في المخطط رقم
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أمراض الجهاز التنفسي حادث سير التهاب الرئة إنتان الدم    أمراض الجهاز البولي
  2008لعام  أسباب للوفيات عند األطفال دون خمس سنوات ةهم خمسالنسب المئوية أل ،9المخطط رقم 
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 2008لعام  سنة 14دون سن األطفال أسباب لوفيات  ةأهم خمس  - ت
 ،رضوضوال ركسوالو ،العصبي أمراض الجهازو،سيرالدث واحو،أمراض الجهاز التنفسي

  10 آما يظهر في المخطط رقم. رئة التهابو
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أمراض الجهاز 
التنفسي  

حواث سير  أمراض الجهاز 
العصبي   

آسور رضوض  التهاب رئة 

  
  2008لعام  سنة 14دون سن األطفال أسباب لوفيات  ةخمسهم ، النسب المئوية أل10المخطط رقم

  
 2008  لعام سنة 18 سن أسباب للوفيات عند األطفال دون ةأهم خمس  - ث

 ،عصبيالجهاز الأمراض و ،سيرالدث واحو ،قلبالأمراض و ،أمراض الجهاز التنفسي .1
 11 ، آما يظهر في المخطط رقم رضوضوال كسورالو
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أمراض الجهاز التنفسي   أمراض القلب  حادث سير  أمراض الجهاز العصبي    آسور رضوض 
 2008لعام   سنة 18 سن أسباب للوفيات عند األطفال دون ةهم خمسالنسب المئوية أل ،11المخطط رقم       

  
 فقد تمت ICD 10مع التصنيف العالمي للمرض  المذآورة آنفًا ونظرًا لضعف توافق تصنيف األسباب

التي أجريت في مديرية الرعاية الصحية في وزارة الصحة بالتعاون مع  9االستعانة بالدراسة الميدانية
مبدأ معتمد من قبل منظمة (، والتي اعتمدت على طريقة تشريح الجثة الشفوي 2008يونيسيف عام 
  . لتحديد أسباب الوفيات عند األطفال دون خمس سنوات من العمر) الصحة العالمية

  . آر أعالهذ االدراسة آانت أسباب الوفيات عند األطفال دون الخمس سنوات تختلف عمَّهذه  سبحوب
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  12 آما في المخطط رقم .%44.1بنسبة  )شهر -والدة(وفيات الولدان ل سببأهم الخداج  فقد آان
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ذات رئة

نقص وزن الوالدة

لم يحدد سبب

  
  )شهر -والدة(النسب المئوية ألسباب وفيات الولدان  ،12المخطط رقم                              
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آما . %17.60هو اإلنتان التنفسي السفلي بنسبة إلى ما دون السنة رشه بعمروأهم سبب لوفيات الرضع 
  .13 في المخطط  رقم 

14.10

9.40 9.40

24.70

22.40

17.60
2.40

إنتان تنفسي
سفلي
إنتان هضمي

التهاب سحايا

تشوه والدي
عصبي
تشوهات والدية
أخرى
أذية حريق

غيرها

1.21.2
2.4

1.2

3.5

3.5 1.2 1.2

5.8

1.2

قصور آلوي
مرض آلوي آخر
مرض آبد مزمن
قرحة هضمية
مرض تنفسي غير محدد
مرض وعائي دماغي
مرض وعائي آخر
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أخرى محددة السبب

  النسب المئوية ألسباب وفيات الرضع بعمر شهر إلى ما دون السنة ،13رقم المخطط                            
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بتفصيل هذه  و .%20.7بنسبة  سنوات 5وفيات األطفال بعمر سنة إلى سبب ل آانت األذيات أهمو
،آما في المخطط  على الترتيب المجموعة نجد إن الغرق وحوادث السير حلتا في المرتبة األولى والثانية

  .14رقم 
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  سنوات 5النسب المئوية ألسباب وفيات األطفال بعمر سنة إلى  ،14المخطط رقم                         
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ي ونرى ف. سنوات 5إلى  رب وفيات األطفال بعمر شهاسبأ أتت اإلنتانات التنفسية السفلية في طليعةو
   15 المخطط رقم. رالغرق هو السبب األول للوفيات ثم الحرائق ثم حوادث السيتفصيل بند األذيات أن 
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  نواتس 5النسب المئوية ألسباب وفيات األطفال بعمر شهر إلى  ،15المخطط رقم                              
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  :الوضع االقتصادي والمجموعات العرقية
  :واالستهالكالدخل 

  .19.%11إلى ن نسبة الفقر العام في سورية تصل قامت بها هيئة تخطيط الدولة أظهرت أ ةآخر دراسفي 
 ،%29.90هي  من االستهالك نمن السكا%10حصة أغنى نجد أن  2004عام  20بالعودة إلى إحصائيات

ومرة أخرى ال تفصيالت هنا بخصوص . % 3.02ن من االستهالك هي  من السكا%  10وحصة أفقر
  .األطفال
  :عند األطفال ةبيئمتعلقة بالألمراض الاعبء 

ب العبء المرضي المتعلق باألحوال البيئية عند األطفال، ومع ذلك اال تتوفر أية دراسات في مجال حس 
 .ةسوريعن تكلفة التدهور البيئي في 2004عام البنك الدولي التي أجراها  21راسةيمكن االستئناس بالد

  .القومي من إجمالي الناتج% 4 -3 البيئي بحواليوقد قدرت آلفة التدهور 
في هذه  ر البيئية واألمراض المتعلقة بهاالحظ الفروق في تكلفة العبء المرضي الناتج عن المخاطتلم  

بشكل نهائي من قبل  تعتمد لم تلك الدراسةأن نتائج  آما. واإلناث الذآور وأالدراسة بين الحضر والريف 
  0الحكومة السورية

، بيئةبال المرضي لألحوال المتعلقةتخطيط الدولة لمعرفة العبء  حاليًا إجراء دراسة من قبل هيئة جريي
  .ولكنها أيضا ال تحتوي تفصيالت عن عبء األمراض التي تصيب األطفال نتيجة للعوامل البيئية

   :مجموعات العرقيةال
تتوفر  نة للمجتمع السوري، وعليه اللمكوِّبين مختلف اإلثنيات ا ة بالتمييزفي سوريتوجه العام لاال يسمح 

التعايش الموجود في سوريا يمنع وجود تفصيل  نإ. أية بيانات تفصيلية بخصوص هذا الموضوع
  . تنياثاإلعلى مستوى سواء عن البالغين أو عن األطفال لإلحصائيات المطلوبة 

بعض المشاريع التي ترآز على المجموعات الفقيرة وتستهدف جيوب ومناطق الفقر وجود ن تسجيل يمك
  .نتمي لهاالمجموعة العرقية التي تبغض النظر على 
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  :الوطنية واألولويات السياسات
     

اختلفت سبل لكن و ،تدعم حماية صحة الطفللديها على وجود سياسة وطنية أآدت الجهات المشارآة 
ات في مختلف الوزارات والجه ألخرى من المخاطر البيئية من جهةأولويات حماية األطفال عمل و
  .المشارآة

على القوانين العامة التي أصدرتها الدولة وزارة الشؤون االجتماعية والعمل في  3السياسات ههذ تعتمد    
  :مثل  حقوقه والحفاظ على الموقعة بشأن حماية الطفل واالتفاقيات 

  .بما يخص دور الحضانة 1990لعام /  231/ رقم  الوزاري القرار .1
المادة الرابعة من القانون األساسي للعاملين في الدولة المرسوم /  736/ القرار الوزاري رقم  .2

  .األطفالبخصوص منع تشغيل  2004لعام /  357/ رقم 
  .واد القانونية المتعلقة باألحداثتعديل نص بعض الم .3
  .األطفال من أجل سالمةالمناسبة للمدارس وترميم القائم منها  توفير الشروط البيئية .4
  .اتفاقية حقوق الطفل .5
  .ة الطفل في سوريةة الوطنية لحمايالخط .6

  :في هذا المجال فيمكن ذآر وزارة الصحةأما بشأن سياسات 
ارة الصحة على مشروع أآدت وز :ية لدراسة الوضع الغذائي في سوريةبعض المشاريع المحل .1

  .لألطفالجل نمو سليم من أ من المشاريع وغيرهاوإضافة اليود لملح الطعام  بالحديديق الدقدعم 
  .يبرنامج اللقاح الوطن .2
  .من خطر التدخين األطفاللحماية  التدخينبرنامج مكافحة  .3

تتبع سوريا نظام التخطيط المستقبلي وتعمل هيئة تخطيط الدولة على وضع خطة : لدولة ل الخمسيهالخطة 
يدخل فيها القطاع الصحي والقطاع البيئي والطفولة ولكن سنوات لكل قطاعات الدولة  تشمل خمس

على مواضيع حماية  ًاترآيز) 2010 – 2006( 20الخطة الخمسية العاشرة أظهرت .آفصول مختلفة
ن الهدف العام أل ،لى مواضيع الصحة البيئية لألطفالماية البيئة العامة دون التطرق إصحة الطفل وح

  :ومن أبرز سياسات تلك الخطة. الوضع البيئي بشكل عامتحسين  آان
للسالمة الكيميائية من خالل اللجنة الوطنية للسالمة  المرتسم الوطنيإعداد لمشروع خطة  .1

  .دون أي تفصيالت عن الصحة البيئية للطفل الكيميائية
  .ةة في سوريواد الكيميائية الممنوعدليل الم .2
   .ل المبيدات بوزارة الزراعةوتداو أنظمة تسجيل واستخدام .3
 بين تقاطع وجد، وال يم أو بصحة الطفل لوحدهابالبيئة بشكل عا السياسات المذآورة آنفًامعظم هذه تهتم 

  . ى ببعض بنود اتفاقية حقوق الطفلصحة وبيئة الطفل سو
خطط  ، مما يدل على عدم وجودولويات وطنية في مجال تدبير الكيماوياتواألخطط ال يمثل ما سبق

  .مماثلة لدى بقية الوزارات غير المذآورة هنا
 األطفال منالجهات المشارآة أولويات تعاآس أهداف زيادة حماية  وأالوزارات لم يكن لدى أي من 

 )مع اإلشارة إلى أن هذه المخاطر البيئية ليست على جدول أعمال الجهات المشارآة( المخاطر البيئية
  .الخأو الغذائية أو التجارية ة أو الزراعية ن النواحي الصناعيم تسواء آان
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   :السياسة الصحية
  

 :الصحي القطاع .1
بحماية صحة تدلنا الخطة الخمسية العاشرة المذآورة سابقًا على مدى اهتمام القطاع الصحي 

لطفل لة يبيئالصحة لل موجهة القطاع هذا سياسة في  أية ال توجدوآما هو متوقع  لكن ،الطفل
   .مباشربشكل 

ى عل )2016 –2011(رالحادية عش خمسيةالخطة أآدت هيئة تخطيط الدولة من خالل وضع  ال
 لجانب الوقائيل استثمارات حيث يتوقع رصدة يالبيئالصحة لمواضيع إعطاء أهمية متميزة 

  .البيئة لتدهور  تساهم في خفض العبء الصحي واالقتصادي
وضع مسودة تشريع لحماية الصحة شاورات لم ي حاليًاجرمن المفيد ذآر أنه تلما سبق، إضافة 

  .والكيميائيةالعامة من المخاطر البيئية 
 :وزارة الصحة .2

البيئية بشكل بمواضيع الصحة  ة في مديرية األمراض السارية والمزمنةيصحة البيئالتهتم دائرة 
 رصد ومتابعة التأثيرات الصحية للظروف البيئيةعام والصحة البيئية لألطفال بشكل خاص و

دراسة  يستهدفالمشروع األول الذي  يمثل هذا التقرير  .بشكل عام المتنوعة والتلوث البيئي
لدائرة تقوم او ،لدى الجهات العامة األخرى باإلضافة لوزارة الصحة ية للطفلبيئالصحة الواقع 

المعلومات الحصول على ي فال سيما من الصعوبات  الكثيربالرغم من  على إنجازهلعمل با
ليست مدرجة في أنظمة معلومات تلك األخرى آون هذه المعلومات  الجهات نم سبةالمنا

  .الجهات
عدة دراسات في هذا المجال في مديرية األمراض السارية والمزمنة  ةيصحة البيئالنفذت دائرة 

  :لمث
عام في دمشق وريف دمشق  االبتدائيةفي دم تالميذ المرحلة  الرصاص ترآيز 7دراسة -

تلوث البيئي الكبير بمادة الرصاص السيما إذا ُأخذت حساسية األطفال آمشعر لل 2003
 .لهذا العنصر السام بعين االعتبار

 .حيث خصص قسم لطالب المرحلة االبتدائية 2003عام  22دراسة انتشار الطفيليات -
بينت الدراسة الممارسات الخطرة واألحوال البيئية المتدنية التي يمكن أن تؤدي إلى 

 .الفئة باألمراض المنقولة بالمياهإصابة هذه 
 دون الخمس سنوات من العمر في تأثير تلوث الهواء المنزلي على األطفال 6دراسة -

وآان أهم نتائجها وجود ارتباط بين زيادة األمراض / 2007/عام دمشق وريف دمشق
 .اوغيره عند األطفال وارتفاع مؤشرات تلوث الهواء ةالتنفسي

ناس تجاه العالقة بين الصحة البيئية والصحة العامة بدمشق معارف ومواقف ال 23دراسة -
الدراسة النسب الضعيفة ائج وبينت نت وقد أفرد قسم خاص لطالب المدارس  .2007عام 

 .لتقيد األطفال بالممارسات العملية لما يتلقوه من معلومات تخص الصحة والبيئة
لطبية حول المخاطر البيئية الكوادر ا على تدريب وتثقيفالصحة البيئية تعمل دائرة 

  .شكل عام دون تحديد للفئة العمريةوالكيميائية لصحة اإلنسان ب
صحة وبيئة ب ىعنة لخطوات جادة لتأسيس برنامج ُيتأمل الدائرة بأن يكون هذا التقرير بداي

  .الطفل
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الصحي لألهالي  التثقيفنجد االهتمام مرآزًا على ف في مديرية الرعاية الصحيةدائرة صحة الطفل أما في 
وآذلك على تقديم  ،ح الوطنياالمشمولة ببرنامج اللقالطفولة أمراض من  الوقايةب فيما يتعلق والمعلمين

بمواضيع  دائرة صحة الطفلتهتم  .الرعاية الصحية للطفل ومكافحة سوء التغذية دون االهتمام ببيئة الطفل
 مج اللقاح الوطنيناربنامج الطفل السليم ورب(مثل  فيها عدد من البرامجوينفذ  ،تعزيز صحة الطفل

من نفس  دائرة التغذية آما تدير). ولةمج التدبير المتكامل ألمراض الطفوبرنامج إنعاش الوليد وبرنا
بيئي المكون تستهدف صحة الطفل فقط وتفتقر إلى الهذه البرامج لكن  .رضاع الوالديبرنامج اإل المديرية
حماية الطفل من مع وجود بعض النشاطات التثقيفية التي ترآز على  ،لطفلبالبيئة الخاصة الموجه ل
  .24داخل المنزل وخارجهالحوادث 

تحرص على  اآم، األطفالعلى مراقبة بيع وتخزين حليب وأغذية  10الصيدالنيةمديرية الشؤون تعمل 
يجب حفظ ( وتلزم المعامل بوضع عبارة ،لألدوية ةمشابهتصبح معه األطفال بشكل عدم تصنيع أغذية 

  )الدواء بعيدا عن متناول األطفال
  

  :يالبيئ القطاع
انعكاس لألوضاع البيئية التي تحيط به ويعيش ويعمل من خاللها فقد آان من هي بما أن صحة اإلنسان 

الدولة لشؤون  وزارةعمل ينصب  .مباشر بشكل غيرصحة تلك الحماية  لبيئةاالدولة لشؤون  وزارةمهام 
على وزارة  الصحة فتقع نعالمباشرة  وليةؤالمسأما  ،الموارد الطبيعية سالمةي على بشكل أساس لبيئةا

  .الصحة
وجود الكثير من التشريعات الوطنية المتعلقة بالبيئة وعلى رأسها  25لبيئةاالدولة لشؤون  وزارة أآدت

/ 49/رقم  27فةوقانون النظا /2004/التنفيذية لعام  تعليماتهو /2002/لعام / 50/رقم  26قانون البيئة
ن أخرى مثل قوانين قوانيالوطني للسالمة الكيميائية ووهناك خطة لمشروع إعداد المرتسم  /.2004/لعام

  .الصيد والحراج
  .بحاجة إلى تفعيل أآثر هامستوى تطبيق هذه القوانين مقبول إلى حد ما ولكن

تهتم باألوساط  50 البيئة رقم ونتعديالت جديدة لقان تحضيرعلى  25لبيئةاالدولة لشؤون  وزارة أآدت آما
شكلها النهائي من أجل  إلىلكنها لم تصل  ،والتربة والغذاء والسالمة الكيميائية النوعية مثل الماء والهواء

   .البيئيةالتشريعات بها تتغطي
  .التنمويةراسات تقييم األثر البيئي للمشاريع تنفيذية لدالتعليمات الأيضًا الوزارة  أصدرت

 الملوثات مثل اتفاقية بازل واتفاقيةو على االتفاقيات الدولية بشان المواد الكيماوية يةصادقت سور
  .ية للطفلبيئالصحة بالتتعلق وهنا أيضا ال يوجد تفصيالت  .اتفاقية روتردام ستوآهولم و

اريع والوزارات المعنية من خالل اللجان المشترآة والمش لبيئةاالدولة لشؤون  وزارة يتم التنسيق بين 
  ).البيئي ملجنة التوعية واإلعال( طنية مثل المنفذة واللجان الو

  
  :التعليم قطاع

تختلف البيئة المدرسية التي يتعلم فيها الطفل من مدرسة ألخرى فهناك مدارس ذات خصائص متطورة 
هناك و ،ةاألنشطتنفيذ في  الجهاز التعليميستخدمها يواألساليب التي  وتقنياتها وتجهيزاتهافي مبانيها 

فهي تقتصر على غرف مجهزة بالمقاعد وعلى عدد قليل من الوسائل مدارس ذات خصائص بيئية متدنية 
  التعليمية 

   .% 15سنة فأآثر 15لعمر  28نسبة األميةبلغت 
في بداية المرحلة يلتحقون بالمدارس ن نسبة األطفال الذين نجد أ 4وزارة التربية إحصائيات بالرجوع إلى

% 93هي 2008–2007الدراسي  عاملل من أصل جميع األطفال في ذلك السن )سنوات 6عمر(االبتدائية 
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% 89.4 وتنخفض حتى%  97.7ترتفع في الحضر  سبةنأن هذه ال علمًا. )% 92إناث و ،%95ذآور (
  .في المناطق الريفية

 دون(العمر من األطفال بنفس %  10) سنوات 5 –3عمر(مرحلة رياض األطفال بلغت نسبة الملتحقين ب 
  ) ذآر أي عام

النسبة بين  تلك تتفاوتو، %54 وه 2008 – 2007الدراسي عام ل المدارس الثانويةاللتحاق بامعدل آان 
  .1في الريف% 50.8في الحضر مقابل  57.45الحضر والريف حيث بلغت 

بنفس  ختلفةمراحل التعليم الم في ضيع المتعلقة بالصحة والبيئة مدرجةلمقررات الصحية والمواإن ا 
  .األهمية الكافية ن فرص تعليم هذه المقررات ال تنالولك في مدارس الريف والحضر الدرجة

إلى األهل عن توجه الكيميائية عن المخاطر الحمالت التثقيفية فإن  29وزارة الصحةبيانات وبحسب 
لألطفال من خالل  وجهتو ،والمنظمات واالتحادات المهنية المجالس المحلية للتقسيمات اإلداريةطريق 
  .ت الموضوعةالمقررا

  
  :األخرى القطاعات

ية بيئالصحة الالمشارآة أي خطة عمل موجهة بشكل مباشر لحماية األخرى ال توجد لدى القطاعات 
للمشارآة في  واستعدادها التاملهذا الموضوع  اتقبله جهاتالتلك آل  أبدتولكن في نفس الوقت  ،للطفل
  . إنجاحه

  
   :دور المجتمع
  :ظمات المحلية واالتحادات المهنيةالمجالس والمن

 ولكن ،ةعامموجهة لحماية البيئة ال فعالياتالمدن والقرى والبلديات تتضمن أنشطة المجالس المحلية في 
. لديها حول هذا الموضوع لعدم وجود صورة واضحةوذلك ية للطفل بيئالصحة الها في حماية ل دورال 

  . 30،31الت توعية حول صحة بيئة الطفلإجراء حم لها دور فعال في يمكن لهذه المجالس إن يكون
رابطة أطباء  -رابطة أطباء األسرة -نقابة أطباء( لمنظمات غير الحكومية واالتحادات المهنيةتنفذ ا

أنشطة تستهدف   )نقابة التمريض –ابطة أطباء النساء والمولدينر -لجمعية أطباء األطفا -لصحة العامةا
في هذه الجهات  دور إال إن ،32المؤتمرات والندواتعقد من خالل  مة الكيميائية عند األطفالتعزيز السال

   .ال يتعدى الحدود البسيطة لطفللة يبيئالصحة التخاذ قرارات من أجل حماية الالقرار  أصحابدعم 

                                                 
  لم يذآر آتاب وزارة التربية عدد األطفال اإلجمالي في آل فئة عمرية -  1
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  :والبحوث العلوم
  

 :لطفللة يبيئالصحة الدولة فيما يتعلق بحالة العلوم في ال .1
 ،وزارة الداخليةو ،الهيئة السورية لشؤون األسرة( الوزارات والجهات الحكومية بعض  تهتم
الدولة لشؤون وزارة و ،وزارة التربيةو ،وزارة الصحةو ،وزارة األوقافو ،وزارة الزراعةو

تتابع  0ديريات والمؤسسات التابعة لهالطفل وذلك من خالل المية لبيئالصحة البموضوع ) البيئة
يلة لنشر الثقافة الصحية ووقاية وتضع الخطط الكف عملهاما يستجد في مجال  الوزاراتهذه 

 .جدًا لطفل ضعيفبالصحة البيئية لالمتعلقة  عمواضياالهتمام بال إال أن ،ألطفال من األمراضا
ها الهيئة السورية لحماية الطفل في سوريا تشرف على تنفيذ 33وضع خطة وطنية يجرى حاليا

واإلهمال وسوء المعاملة بحماية الطفل بشكل عام من العنف  ذه الخطةتهتم ه .لشؤون األسرة
لبيئة التي يعيش فيها ومستلزماته األساسية من مياه وهواء وغذاء ل موسعة ولكن دون دراسة

التي  جهزةاألو دواتاألو لطفاوألعاب األوصرف صحي آمن وغيرها من الخدمات العامة 
  .يستعملها الطفل

  :مثل بعض الوزارات أجرتهاير واألبحاث التي هناك عدد من التقار
  .تحليل الوضع الراهن للطفولة الشاملةو، تحليل الوضع الراهن للطفولة المبكرة .1
والرابع بشأن اتفاقية حقوق الثالث  نييالوطن ينالتقريرو، لحماية الطفلالخطة الوطنية  .2

  .الطفل
 .2008حالة سكان سورية  رتقري .3
   .فالبحث حول سوء المعاملة لألط .4
 .انون حقوق الطفلمشروع ق .5
 .بحث حول الرعاية االجتماعية لألحداث والمعاقين .6

على مستوى آل  تعمملطفل ال لة يبيئالصحة الولكن نتائج هذه البحوث والتقارير التي تتعلق ب
ومبنية على  مما يعيق وضع تشريعات بيئية وآيميائية وصحية مناسبة سوريةالوزارات في 
  .نتائج البحوث

 واالحتياجات البحثية البحوث إجراءمقدرة على ال .2
جمعية و 12أآدت وزارة الصحة .الدوليةفي أنشطة البحوث  الوطنية قليل من الجهاتعدد ساهم ي

نتائج البحوث التي  تنشر .رالتطوي فيتستثمر  هاانتجري نتائج البحوث التي بأن 32األطفالأطباء 
   .الجهات المعنية إلىعن تلك البحوث  تجرى في وزارة الصحة من خالل توزيع تقارير

 تومنها مجال صفحاتها،يتم عرض نتائج البحوث في  التيهناك العديد من النشرات الدورية 
وآذلك المجلة الطبية العربية التي تصدرها نقابة أطباء ) الخ ،آلداب، ولللعلوم(امعة دمشق ج

   .الصحة وزارة نسورية، وأيضا النشرة الوبائية السورية الصادرة ع
ية بيئالصحة الواضيع المتعلقة بأآدت جميع الجهات المشارآة ضرورة إجراء البحوث حول الم

من أجل التوصل لمعرفة الواقع الحقيقي في سورية ووضع  الكيميائيةالسالمة لطفل ول
    .ومتابعة نتائج تطبيق تلك المقترحات المقترحات الالزمة للتطوير

   :البحوثتلك  في طريق تنفيذالعوائق  أهم 
  .صينصختاألآاديميين المدعم وتوفر التمويل الكافي لدعم هذه البحوث عدم  .1
  0للطفلغياب نظام معلومات موجه لخدمة الصحة البيئية  .2
  .لدى معظم الجهات المشارآةقائمة األولويات  مدرجة فيلطفل ليست ة ليالبيئصحة ال .3
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لجهة ا(والبحث العلمي لعالي وزارة التعليم اضعف التنسيق بين جهات الدولة وبين  .4
  .)المرجعية للبحوث في سورية

  :األمور التي تساعد على تجاوز تلك العوائقومن 
واألآاديميين من خالل التعاون الدولي لدعم البحوث  أو إما محليًاالكافي  لالتموي يرتوف .1

  .المتخصصين
  .القرارمن قبل أصحاب  لطفل على رأس قائمة األولوياتلة يبيئالصحة الإدراج  .2
   .الكوادر البشرية المختصةعمل  تسهيل .3
   .وتعميمهاالسابقة البحوث إليها في تحليل النتائج التي تم التوصل  .4
 .حوافز للباحثينمراآز للبحث العلمي ووضع نظام  إنشاء .5
    .العلمي السيما في مناهج التدريس نشر ثقافة البحث .6
  :لمن خال بشكل عام دعم البحوث للمنظمات الدوليةيمكن 
   .لدعم هذه البحوث واألآاديميين المختصين المساهمة في  توفير التمويل .1
   .تأمين الدعم اللوجستي .2
  .الخبراء التابعيين لتلك المنظماتبالخبرات و رفد مراآز البحوث المحلية .3
  .في مراآز البحوث المعتمدة دوليًا المحليين الباحثينتامين منح لتأهيل  .4

  
  البيانات واإلبالغجودة 

معلومات عن صحة  هي إنما لطفلية لبيئالصحة المعلومات خاص بالتجميع لمرآزي يتوفر أي نظام  ال
  .السكان بشكل عام

الذي تقوم به وزارة الصحة  إلبالغاألطفال عن طريق نظام الترصد وا يتم اإلبالغ عن أهم أمراض
عن  المرآزية للوزارة ةاإلدارفي  لمعلوماتيتم تجميع او .بشكل دوري حسب نوع المرضومديرياتها 

   .الجهاتمختلف من  ةضاعن المر إرسال تقارير دوريةطريق 
تسجيل المعلومات الواردة على وزارة الصحة مخابر الصحة العامة في التابع لمرآز السموم يعمل 

  .ى األطفاليتم تجميع المعلومات عن التأثيرات الكيميائية عل ولكن ال والصادرة بطريقة منسقة
حول ة وحول الصحة العامو عن األمراضو عن المؤشرات في مجال البيئة التقاريرض بعتصدر 

والتعمير،  اإلسكانوزارة و ،لبيئةاوزارة الدولة لشؤون و ،وزارة الصحة( من قبل المشاآل البيئية
 الندوات والمؤتمرات العلمية وآذلك منإلى عامة الشعب من خالل هذه التقارير تصل  .)الداخلية ووزارة

  .آاإلذاعة والتلفزيون والصحفخالل وسائل اإلعالم 
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  التواصل
  :حسب األهمية مرتبة الجهاتمختلف بين  أهم وسائل التواصل

  الكتب الرسمية والفاآسات 
  اجتماعات 
  ندوات 
  ورشات عمل 
  اإلنترنيت والبريد اإللكتروني 
  اإلعالم المرئي 
  ميدانيةالتوعية الحمالت  
  لصحفا 
  المعسكرات 
  .ةدينيالخطب ال 

  .الوسائل  في نشر المعلومات بين الحضر والريف  ههذال تختلف أهمية  
  :هي أآثر السبل للتواصل عبر المدارس

  المعسكرات 
  اللقاءات 
  رات صحيةونشرات وبروش 
  اإلعالم المرئي 
  .حمالت توعية ميدانية 

  :أآثر السبل للتواصل في برامج محو األمية للبالغين 
  اإلعالم المرئي 
  ةدينيالخطب ال 
  حمالت توعية ميدانية 
  لقاءات 
  رات صحيةونشرات وبروش 

  :ت الدولةاأآثر السبل للتواصل بين وزار 
  لكتب الرسمية والفاآساتا 
  اجتماعات 
  ندوات 
  ورشات عمل 
  اإلنترنيت والبريد اإللكتروني 
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  الخالصة 
  

 :عدة نقاط ايجابيةلومات الواردة في هذا التقرير من خالل مجمل المع  يتبين
  .الخاصة بموضوع الطفولة وأالعامة سواء  تمختلف الجها اهتمام .1
  .استعداد تلك الجهات لتطوير عملها بما يخدم الصحة البيئية للطفل .2
  .ه في مجال تحسين الصحة البيئية للطفللعمل موجَّ )وان آانت متفرقة(وجود بوادر .3
 .وجود معلومات متفرقة في عدة أماآن تتناول جوانب الصحة البيئية للطفل .4
ة   لمتاحة فرص وجود  .5 ات الدولي تحسين بيئة األطفال من خالل التزام الدولة وتوقيعها على االتفاقي

  .ورغبتها بوضع سياسة وطنية مناسبة
  .مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدىعن أوضاع بيئة الطفل  معلومات متفرقة وجود .6

 أما الجوانب التي تحتاج ألن يوجه لها االهتمام المناسب فهي:
وح   .1 دم وض وعع ات        موض ة والمنظم ة والخاص ات العام دى الجه ل ل ة للطف حة البيئي الص

   .الدولية
  .مستخدمة في مجال الصحة البيئية للطفل في سورية عدم وجود مؤشرات .2
  .عدم وجود أنظمة معلومات موجهة لخدمة موضوع الصحة البيئية للطفل .3
 .عدم وجود قوانين مخصصة للصحة البيئية للطفل .4
ود .5 دم وج دى ع اهيم ل ة ف  مف ارآة عن دور البيئ ات المش اطر  الجه ن المخ ل م ة الطف ي حماي

  .البيئية
  .نقص التمويل فيما يتعلق ببحوث الصحة البيئية للطفل .6
  .متابعة الصحة البيئية للطفل عن ولةؤمسعدم وجود جهة مرجعية في الدولة  .7
 .هتمامضعف التنسيق بشكل عام بين مختلف الجهات ذات العالقة وأصحاب اال .8
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  :التوصيات
  

إلى الكثير من العمل  بحاجة لطفلية لبيئالصحة الاستراتيجيات حماية بعد دراسة التقرير نخلص إلى أن 
  :، لذلك يوصى باألمور التاليةلتوضيحها وتطويرها ووضع معايير مناسبة لها

ا   إجراء مسح وطني يربط بين صحة الطفل والبيئة التي يعيش فيها وذلك لتكوين قاعد .1 ى عليه ة تبن
 .تحسين بيئة الطفل ومن ثم صحتهلالسياسات 

ال      إ  .2 دور الحضانة ورياض األطف ة ل ايير الخاصة    و ،جراء دراسات مسحية  وتقويمي ق المع تطبي
اني المد       و تلك المؤسسات،ب ة المدرسية من حيث التوسع في المب ق    تحسين البيئ ة وف رسية الحديث

 .معايير الجودة
 .لصحة البيئية للطفلحماية ال ت المناسبة القوانين والتشريعا وضع  .3
ل   (التوسع في إجراءات وقاية األطفال من حوادث المرور   .4 خوذة  ال وضع ، والمدرسية وسائل النق

    .)، الخأثناء رآوب الدراجات
 .ة وعالقتها بصحة الطفليصحة البيئالإعداد الدالئل العلمية والمرجعية عن  .5
ي مجاالت   على المعلومات الالزمة إلجلباحثين الحصول صدار تعليمات تسهل لإ .6 راء الدراسات ف

   .ضمن الوزارة نفسها حتى المعلومات من الوزارات األخرى  أو الطفولة ال سيما
  .ة متابعة الصحة البيئية للطفليولؤمسوتكليفها ب جهة مرجعية في الدولةتأسيس  .7
 .الصحة البيئية للطفلخاصة ببحوث مين التمويل الالزم إلجراء تأ .8
رات و .9 تخدمها  ضع المؤش بة الس ايير المناس ورية    والمع ي س ل ف ة للطف ال الصحة البيئي ي مج  ف

  .واالستعانة بمؤشرات منظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة للطفولة في هذا المجال
  .أنظمة معلومات موجهة لخدمة موضوع الصحة البيئية للطفل وضع .10
ة   وضع قاعدة .11 ل ف  بيانات منظمة عن أوضاع بيئ ة والخاصة    الطف آل   ي مختلف الجهات الحكومي

 .بحسب اختصاصه
ع  .12 ل م ارآة   العم ات المش وم الجه يخ مفه ة لترس ليمة دور البيئ ةف الس حة ي حماي ن   ص ل م الطف

    المخاطر البيئية
  .تفعيل التنسيق بين مختلف الجهات ذات العالقة وأصحاب االهتمام  .13
د       .14 ا يستحقه من ال ي م زة أساسية   لتحسين      إعطاء التثقيف الصحي البيئ ه رآي ام آون عم واالهتم

  .وضع الصحة البيئية للطفل
  .إعداد تقارير دورية عن حالة الصحة البيئية للطفل تظهر مدى التطور الحاصل  .15
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