
 التنشئة االجتماعية للطفولة
 

عاية ر وال والتكوين في مجاالت التربيةا الدولة بي -وتقوم–إن الجيود المعتبرة التي قامت 
تحتاج إلى أن تتضافر حوليا  لألطفال الصحية والحماية االجتماعية والقانونية والمؤسساتية

يا األولى مرحمتوخاصة األسرة باعتبارىا حاضنة الطفولة في  المجتمع كل الفاعمين في جيود
عمى أسس سميمة األسرة في تربية النشء  رفيتعين تعزيز دو  بل الروضة والمدرسة وبعدىما.ق

وترسيخ القيم األصيمة  وبناتنا ك الحسن لدى أبنائناو ترقية السمو  وفي غرس األخالق الحميدة
عمى درب آبائيم  وتشجيعيم  عمى التحصيل الدراسي والمضي قدما في طريق الحياة لدييم 

 .ألمتيم األصيمة حضاريةال بالقيممن االعتزاز بالوطن والتمسك بيويتيم و  وأجدادىم
بتوفير جو سميم يساعد األطفال  إزاءوعة الوطنية المجم تعزيز دوروباإلضافة إلى ذلك يتعين  

ومن ىنا يتعين أن . واألرياف والبوادي دىارىا في أحياء المدن وفي القرىعمى نمو الطفولة واز 
واألئمة والمرشدون  لمربونيضطمع افي القيام بالتزاماتيا وأن  تواصل مؤسسات الدولة جيدىا

ساسي في حسن توجيو األاالجتماعيون والقائمون بالنشاطات الموجية لمطفولة والشباب بدورىم 
تياجاتيم في التواصل والحوار حاألطفال والشباب واالستماع إلى انشغاالتيم واالستجابة ال

والتطمع إلى وعي القضايا الراىنة لوطنيم وألمتيم والمشاركة بوعي في صنع حياة أفضل في 
حمية والمنتخبين العمل عمى إدراك احتياجات األطفال وأسرىم ويتعين عمى السمطات الم وطنيم.

 الدولة الجزائرية.والعمل عمى االستجابة ليا من أجل مستقبل الوطن ووفقا اللتزامات 
ي التفاعل مع المحيط في ظل االنفتاح الذي فرضو من أجل االستجابة الحتياجات األطفال فو 

من االستفادة الطفل واألسرة تمكين تطور التكنولوجيات الجديدة لوسائل اإلعالم وحرصا عمى 
لثقافة ودور دور وسائل اإلعالم ومؤسسات اينبغي تعزيز  اإلعالمي والتكنولوجي، التطور من

وبعث روح في توفير جو حيوي وتنظيم األنشطة الثقافية والفنية والمراكز الثقافية  الشباب  
 .في محيط سميم ومشوق الترفيو والتسمية الناشئة وضمان حقالتنافس واإلبداع لدى 

التي  االجتماعية يتعين العمل عمى ضبط الفضاءات وحرصا عمى االستجابة لمعايير الحماية  
ا لسنيم لحاجات األطفال وفق تستجيب معايير سميمة تحتضن أنشطة مخصصة لألطفال وفقا ل

 تكييف عاية، وفي ىذا الصدد ينبغي العمل عمىمعايير الحماية والر ولقدراتيم وبما يستجيب ل



قاعات المعب بالفضاءات المخصصة لألطفال  مثل  في كل ما يتعمق باألطفال التنظيم الخاص
 .والمالعب  والمحالت العامة ترنيت  وحظائر التسميةاءات اإلنوفض

النشاط مراكز العمل عمى تخصيص فضاءات لألطفال في المدن واألحياء وفي كما ينبغي 
وتوفير أجنحة خاصة باألطفال  مثل المحالت والمراكز التجارية الكبرى االجتماعي واالقتصادي

عمل عمى توفير محيط اجتماعي سميم يرافق وال في المكتبات ومراكز النشاط الثقافي والعممي
  .الجيد الذي تقوم بو الدولة ويكممو

ولعل إنشاء الييئة الوطنية لمطفولة، سيدفع المجتمع إلى إيالء أىمية أكثر ليذه الشريحة، من 
عمال النصوص القانونية السارية المفعول.  خالل وضع مخطط عمل جديد وا 

 السيدة نوارة سعدية جعفر
 عضو المكتب الوطني

 


