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  الحواجز والعوامل  المكينينلا الولللل و نلا 

 في األردن   الدامجل مع نم  
المي لى ق ا ا  قارا    الولللل و نلا  أمور الججين   إرسللللل    فهم الكحلددا   أولنل   

 .ب نمظ مطف لهم ذوي االحمن ج   الخ صا إلا الكدرسا  ألاألردننن  والوورين   
 

 2022  فبقايق

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :التوق إلى التعليم



2 

 

 .صدر هذا المققيق ا  وورلد فنج  انمقن شون   

 

هذا المققيق الخ صلا بمجكوا   المق نز حوارا   البن ن   ونظكت منقسلي  ورب  وورلد فنج  انمقن شلون   وميظكا جكعت    م  

لال لءلن ل جن ل و د مّولت مب درال  بصلفمه  جه   ف ا ا رينولنا في مج   المع نم في األردن وأاءل   في مب درال لال لءلن ل جن ل.  

م  جهود الكي صللقال ال  نكنا لءللك ن جودال المع نم لجكنط األطف   الكمن قي  ب ألاما الوللورياة و  صللا   ا  جز هذا المققيق حنث يعد 

 وي الا  ا.األطف   ذ

 

ميظكا موللنحنا لاث  ا والميكنا والداوال ميقسللا ل عك  مط األطف   واألسللق والكجمكع    اب رال ا  هي وورلد فنج  انمقن شللون   

ل عكل  مط وهي ليقس نشلللل طل لهل     ةفي جكنط أنحل   العل لم ل وصللللو  إلا إميل نل لهم اليل م لا م   ج  معل لجلا أسللللبل   الفقق والظ م

أو   اال ينالخدم وورلد فنج  انمقن شون   الدولنا جكنط الي س بغض اليظق ا  الدي  أو العقق أو و  ةاأل ثق ضعف   في الع لماألشخ ص  

 الجي .

 

الو لت ا ا الخطوط األمل منلا أل بق أامل    حنلث  فقيق ال لكي م  العل م ن  في الكجل   النوللللل ني  ومنقس  ورب  هي ابل رال ا   

االاده ر. ولمكث  مهكمه  في المخفنف م  الكع ن ال والفقق والقكط الوصلو  إلا حنث يكي  ل جكنط  ناقب مولمالح ضلق ليج د إمي نن    

أيءلللل   أن لعق  ا  امميل نهل  ليل  م  منقسللللي  ورب  لود وم   ج  مولللل ادال اليل س ا ا بيل   مجمكعل   نميلا وميمجلا وا دلا. 

دمج األطف   ذوي الا  ا في اك نا لكوي ه  وداكه  أل ح حنث   الكولللل ادا  النولللل ننا لجلح د األوروبيةميظك    النوننوللللف و

 الكدارس الع ما.

 

ة بك  في ذلك الكيظك   ثنق الحيومنا  2013والنك ينا في ا م  أط قمه  الجه   الف ا نا النولللل ننا  هي مب درال    لال لءللللن ل جن ل

ولدام ا ا المع نم وحك يا الطف .   لحديدا  وورياة مط المق نز وو  ال  األمم الكمحدال لدام األطف   والشب   الكمءقري  م  األاما ال

 .جها م نحاا ونحيوم( جها 51)هذه الكب درال  

 

 داننن  شي راو وإيفنم  معوض جوردي وأليويدرا م لي. -الكىلفون القينونون: وورلد فنج  انمقن شون   

 

ا لكح   البن ن  ة والزمج   يود الكىلفون أيءل   أن يعقبوا ا  لقديقهم ل دام القنم الذي  دم  الد مور ثول ن ازيزة بصلفم  مولمشل ر 

 مع نم.  لبك  في ذلك منول  أسلكق واج  انولا وا يشلا ابد ا ول ج ن   جي ة بصلفمه  مولمشل رال سلن سلا منقسلي  ورب  األردن  في  

القين  الكشلل ر،(ة وم نون  نبولتة   وسللن  بنقجوا ) - لال لءللن ل جن ل ك  نمقدم ب لشلليق إلا األشللخ ص القينوللنن  الم لنن :  و

 وشنقي   ن نية وإريي  إيووموف .

 

وأاءلل   فقيق المع نم الع لكي ومجكواا مي صللقال  انمقن شللون   نود أيءلل   أن نعق  ا  اممي ني  وشلليقن  لجكنط امج  وورلد فنج  

وردة وإيكن ن  ث بقين  ف   ري ة وإدوارد  االسللمج با لوللوري ة وال سللنك : لن  دونوثوة وم ر و ثقالوللية وديي  الكصللقية و نقي  أ

 صن ثا هذا المققيق.س هكوا في وييمقة الذي   

 

  ك  نود أن نشيق  بقا  الا  ا في الكج   األا ا لحقوق األشخ ص ذوي الا  ا في األردن ا ا مو هك لهم ولع ونهم.

 

اة  و لآلب   والكع كن  الذي   صللصللوا الو ت لكشلل ر ا الكع وم   الحنويا الكفصلل ا في هذا المققيقة والمي نقدم اممي ني  الب لغ  أ نق 

 وحو  الع لم.الكدارس األردننا ننم  أن لو هم في لعزيز دمج األطف   ذوي الا  ا في 

 

 مققيق: دي ن  دي لنونمصككا ال

 

أاوامة أصلنبت ب لشل   جقا  انفج ر  يب ا وفقد   8هي  ة  .  UNICEF / UN0177792 / Al-Issaاامك دا  صلورال الغج::   

 28لح  مشلي ا ا ا سلبورال بنءل   في فصل  دراسلي في مدرسلا شلقق مدييا ح هة الجكهوريا العقبنا الولورياة األربع    وسل  نه ة  

 .2018شب ط  

 

  World Vision International 2022.جكنط الحقوق محفوظا . 

 

ة ب سلمثي   مقمطف   موجزال في الكقاجع  .  المققيق دون إذن مولبق م  الي شلقهذا   اك  نولخا ا  بني شلي  م  األشلي ال يجوا 

ميظكا منقسلي  ورب  ا  وورلد فنج  انمقن شلون   الدولنا وولعق  . منقسلي  ورب  نشلقل  وورلد فنج  انمقن شلون   وميظكا

 لبحث أو لصكنم البقن مج أو ليفنذه أو لقننك .اسمخدام لهذه الكواد في المدريه أو احو  لم قي لف صن  اممي نه   

 

 اامب را  الحف ظ ا ا األطف   واليب ر

لقد اك ي  ا ا ضللللك ن الكشلللل ر ا اخميا واأل ج نا لآلب   ومقدمي القا يا أو ثنقهم م  الب لغن  ايدم  شلللل ر وا  صللللصللللهم 

بوورلد فنج  وبك  يمك شلا مط بقولو وال  الحك يا الخ صلا  ة لج يحا  ورون واسلمطجا   القأي المي أجقيت وفق   ل مدابنق الو  ينا 

مولبقا م  بكوافقا    متجكنط الصلور واسلمخدو د أ ذ     ةلءلك ن الولقياجقى لعدي ه   أسلك   الب لغن  وو د أ فنت   انمقن شلون  ة

 .أصح به 
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 الك خص الميفنذي  
 

على مدى السنواا  السن ا الضيةنمن موع اعدضيأل اافدا  

برننيم   العنيلضمننا اخنننندلندمنا الثلامني  م ن  اا أل   

  .( 1)فعا ل ويء مسندب   فضلن  كفر ر اخنددامن للعضماالعض  

لألطفيل   الدعلمم الدام يااصنن  اا أل  اتخنند ضي  ض  ك

الدربمنن  اذكي اإلعنني ننن ض   طنني    خنننندراةمعمننن كلا ب 

النندام العشننننريننن  كالدعلمم   اا أل  ك.  (2)للدعلمم  يثدنن  

الضرة ن الليمسنننن ض  مو بن الشنننرط ااكخننن  ك نننضيل  

جضما ففندا   ك ضريبمني عوندمني يدعلأل اامر بدثبمأل ذلن . 

  اض  السواا  ااخمرب ك  اذل برغم ك  (3)الدوضمن الضسددامن

ةنثيمرا  جنيةثنن  ل كاجن  اببنيء كمبندما الرعنيينن كااطفني

 لى جنيننص صننننعابني  الو ك     ال نيناينن  يكآيني فن را كنني  

 .من خا يي الضعيك ب

 

ي خنننننيفم ذلن  ض  ملنيضثنن  ك ند   ااطفنيل اار ر ةننننعفن 

فجنن    ض  حمن ف  جضما    انفبننية مةاضمر  كفخننننرفم من 

من الضعدضا الضلمف كالالجئمن    - ااطفيل ذكي اإلعي ن 

الررنص ضمضني يد  -  علأل بنمملنينمنن  ت ي الا  يدللفا  عن 

الع ني  الدعلمضمنن  ا  حصننننال م على الدعلم بموضني ة نعل 

ج األ ا ر مرب للننننضني  ةاضمر ضري ةعلمضمنن    منناا ألن

ف  يظ  من اللنننرك ي ك  ا(4)مدسنننيكين ل  تء ااطفيل

الضثدألا   اببيء اا ألنممن كالالجئمن السننننا يمن  د ك ي

 د ةلا  ك  االسنلارمن لألطفيل ذكي اتحدميجي  الليصنن

عودمي   منفك عاام  ةضلموعااةأل  فعه الضثدألا  السنلارمن  

م     خنننيل فطفيل م    ايدعلأل اامر بيلبرا ا  الرةمسنننمن

 .بيندظيم لى الضد خن 

 

  الاك لد ضمعن اندرني نانيل اإلعي ن فكلاين   ألميج  يعد ر ك

ةدض ن   حمن     اكلاينن لندى الثلامنن اا ألنمنن ةثنديندا  فك

ي من ل  ي لندمن ض  ةبنديم ال  م ضدوني ألطفنيل اار ر ةننننعفن 

الدوشنئن  خالل برامعوي الد  ةلنضن الاصنال  لى  عيين 

كضري الدعلمم العمد لعضما الفدمي  كالفدمي  السننننا يمن  

موظضنن  ةلعنص  كذكي اإلعني نن.  بضني ض  ذلن     االالجئمن

ا  ةمسنم ي ض  الو اب ب رام   ممرخن  را ب   ي ألك   فيلن 

موننع عننيم    الدعلمم النندام  اا أل   من خالل    2008ض  

النعي ياضر للن  طفن    ي كطفلنن  ن ع ني الشنننننيمن   ألعضن 

ي ي على السنميخنن    اضيتحدميجية   ملصنصن  ما الدثيمر فيلن 

الصننيأل ب عن   الدعلمم الدام من خالل اعدضيأل    ننيألا   

النعننيم   منن  خننننن ندنضن نر  ضن   كالندنعنلنمنم  الندنربنمننن  كلا ب 

  (6()5).الضية 

 

فجر     ايلدعلمم الندام من فجن  مااصننننلنن الو اب بن ك

ممرخنننن  را ب  كموظضنن   كك لند ضمعن اندرنني نننناننيل

للعااةأل  ةثلمال     ا"ت للننننمني  جمن "بندعم من م نيأل ب  

آبنيء ف ألنممن  (  250ةننننضن مني ي يند عن )السننننلارمنن  

طفيل ذكي  عي ن ض  الضعدضعي  الضلننمفن  كخننا يمن ا 

معضاعنن الدررم  حاا ا  ما كالضلمضني . رضني عدبند   

اإلعني نن ض  معنيل  كخ راء  ايوى عشننننر معلضني   ر ر من  ف

لف م الدثديي  الد  ةااج  اإلألميج ض  الفصنال الد اخمن  

رنعلن  الدعلم عن بعند فيونيء جنيةثنن  ك  ابشننننلن  فضلننننن 

دأل   لرةمسننمن الد   اتخدالضي  اك د اردشننفا  . را كني حد

خندن معيت  ماةناعمن ض  الضثدألا  السنلارمن  ةنضن  

بمن فكلمنيء ااما  النعين الدثأل فطفنيل م من ذكي اإلعني نن 

فطفنيل م  يلدثأل  كفكلئن  النعين لم  بنيندظنيم  بنيلضند خنننننن  

 بيندظيم.بيلضد خن 

 

الدضلمن  فنعه اتخدالضني  لدثنديند عاامن  ك ند اخننننددلندمنا  

الضاةثن ض  العدكل فألنيه:العااةأل ك

 

 
. يضلن الاصنال  لم  A / RES / 71/313ا 2030(. عض  اللعون اإلحصنيةمن الضدعلأل بل ن الدوضمن الضسنددامن لعيم 2017يالما   6. )71/313(  را  العضعمن العيمن 1)

  es_71_313.pdfhttps://ggim.un.org/documents/a_rع ر اإلندرنا على: 
(2  )( اا ألننمننن.  كالندنعنلنمنم  الندنربنمننن  اإلنندنرنننا عنلنى: النندامن لنلندنعنلنمنم  النعشنننننريننن  خننننندنراةنمنعنمننن  ات(.  2020كلا ب  عن نر  الناصنننننال  لنمنن   ينضنلنن   .

 year_strategy_for_inclsuive_education_0_0.pdf-https://moe.gov.jo/sites/default/files/the_10  
 اى م  ننر ففدا  الدوضمن الضسننددامنكالليمسننن ض  مو بن الشننرط ااكخنن  ك ننضيل  ضريبمي عل اعيلضمي   72(. ةثد  اا أل  الضرة ن 2021يالما   27 يي الضثمسننن. )  (3)

ةنييض . يضلن الاصننننال  لم ني ع ر اإلندرننا فوني:   mena-5th-globally-72nd-ksran-https://www.jordantimes.com/news/local/jordan-جا ألا  

 index-goals-development-sustainable 
 http://hcd.gov.jo/en : الراب  الديل  على 2022ض راير  11انلم بدي يخ  .الضعل  ااعلى لثباط اا ليي ذكي اإلعي ن( 4)

 . يضلن الاصال  لم ي ع ر اإلندرنا فوي: موظضن ممرخ  را ب  اض  اا أل " الدعلمم الدام ة ير على  Mercy Corps(. "2021خ دض ر  13الرحضن. )ضملأل   (5)

 jordan-policy-education-vehttps://jordan.mercycorps.org/blog/inclusi 
ضايل ي من الضسننيعدا  اإلنسننينمن من اتةثيأل ااك كب  موع عيم بيإلةننيضن  لى ة اخننواا  10ةم ةضاي  فعه الض يأل ب الليصننن كألعض ي من     المانمسننف ار ر من   (6)

2018. 

https://ggim.un.org/documents/a_res_71_313.pdf
https://moe.gov.jo/sites/default/files/the_10-year_strategy_for_inclsuive_education_0_0.pdf
https://www.jordantimes.com/news/local/jordan-ranks-72nd-globally-5th-mena-sustainable-development-goals-index
https://www.jordantimes.com/news/local/jordan-ranks-72nd-globally-5th-mena-sustainable-development-goals-index
http://hcd.gov.jo/en
https://jordan.mercycorps.org/blog/inclusive-education-policy-jordan
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 المكينينللا   العواملل  

اخب   الذي  يقس ون أطف لهم إلا لو ع   حو  

 الكدرسا ب نمظ م 

 

 العوايللللق
اخب   الذي  ال يقس ون أطف لهم إلا  لو ع   حو  

 الكدرسا ب نمظ م  

 في   الا  ا ولن نقه   1

 ا ا اك نا الدم ج   

 

نجلل   طفلل  لاحمكلل لنللا  أ ثق  

يع ني م  إا  ا في الولكط أو 

 اليطق.

 

 

 

إ بشللللللدال  الكقجح   همنجلل بم  

 أطف   ذوي إا     ذهينا.

االجلمللكلل النللا    2 األالقا: 

 وشبي   الدام

 

م   واوللمفنديم  الكقجح أن  

 شبي   الدام القويا 

األسلللللقال  مولللللمللوى  الل للا 

 والكجمكط

 

 

ادم حصلولهم ا ا م  الكقجح 

أي دام ا ا موموى األسقال أو 

 الكجمكط.

القنم والكعمقلدا  الكحنطلا   3

 الكولمقب ةب لمع نم ونف ق  

  بك  في ذلك الرادال اللهنا

م  الكقجح أن يقلّدروا لع نم  

ملط   أ لثلق  للو لعلل    أطلفلل للهلم 

مولللللملقلبلل    حلو   إيلجلل بلنللا 

 أطف لهم.

 

ازا  د   ك  اامقدوا أن دييهم 

 .االلمزام ب لمع نم

 

 

أال   الكقجح  أي  نكللا يقوا  م  

مط   لع نم أطفلل لهمة  في مملل بعللا 

بشلللللنن لو عل لهم الكمشللللل يكلا  

 مومقب  أطف لهم.

 

بلنن   احمكل ال لجامقل د ل نوا أ ثق  

 دييهم ازا االلمزام ب لمع نم.

 

حو     4 المع نم  لصللللورا  

مقل بل  الوصللللو     اللدامج

  إلا الكقافق الكمخصصا

لللديهم   ييون  الكقجح أن  م  

بلل  الللدامجإيكلل ن  مط     لمع نم 

في أن الكىسللللولللل    قمهم 

الكدرسلنا سلميون   درال ا ا 

ل بنلا االحمنل جل   الخل صلللللا  

 ألطف لهم 

 

 

بقلدرال الدم إيكل نهم  م  الكقجح  

الكىسلول   المع نكنا ا ا دمج 

أطف لهم واالسمج با الحمن ج لهم  

أ ثق يفءلل ون المع نكناة و  نوا  

يل لملحلق   كلقافلق بل أطلفلل للهلم  أن 

 .ممخصصا بدال  م  ذلك

بلل للمليلكلق   5 للملعل لق  ملخلل و: 

 االجمك اناوصكا الو

  

أ     ق   بشللللنن الميكق وأ ثق 

رواب   في بيلل    ا  اسللللمثكلل ر 

فلي اجلملكلل النللا   ألطلفلل للهلم 

 الكدرسا.

 

 

أ ثق   ق   بشنن الميكق والوصكا 

الكقلبطلا بل لال  لا االجمكل انلا  

 في الكدرسا.

ملل ديللا وملل لنللا   اوايق  6

االلللمللحلل ق   لللحللو  دون 

  الكيمظم ب لكدرسا.  

يلعلنشلللللوا   أن  اللكلقجلح  مل  

الكىسللللوللللللا  م   بلل لقق  

ولللديهم إميلل ننللا   المع نكنللاة 

الوصللللو  إلا وسلللل ي  اليق  

أو  للدملل     الكخصللللصلللللا 

الكقافقا الشلخصلنا ألطف لهم  

 م  وإلا الكدرسا.ل ميق  

 

ادم حصلولهم ا ا م  الكقجح 

وسل ي  نق  ممخصلصلا و دم   

الكقافقا الشللللخصللللنا لكقافقا  

 الكدرسا.أطف لهم م  وإلا 

 

ملخلل وفلهلم   ال   أالقبلوا   لكلل  

لحكلل    ا ا  بلل لقللدرال  الكمع قللا 

الكللدرسللللنللا   ال واام  ليلل لنف 

 ألطف لهم.الكصقو: النومي و
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الرعنيينن ض  ةثنديند الفري الدعلمضمنن اطفنيل م ذكي اإلعني ننا كبنيلدنيل      ففضمنن الاالندين فك مبندمعضامني   فبرل  الند اخننننن  

 الثيجن  لى الدررم  على الدعم الضوسأل كالشيم  كالضعدضع  كالضد خ  اخر ااطفيل ذكي اإلعي ن.

 

 نيه. فألةاصمي   ةمسمن من ةثلم  الثيج  السلار  ف با اخدلالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
اتنلراط م ي رررب ما ااطفيل ذكي 

اإلعرري ررن كفكلمرريء فما فم لدثررديررد 

كمعرريلعررن العااةأل السررررررلارمررن الد  

 الضد خناةثال ألك  حلا فم  لى 

فدا   يد ف بد ب على ةثد  الدعلماكال

كالبرررد ب على خلأل بمئرررن ةعلمضمرررن 

 ألاعضن ض  الضو ل

3 

4 
1 

ة اير   لي  

ألعررررم  ررررايررررن 

اكلمررريء فما  

ااطفرريل ذكي 

اإلعررررررررري رررررررررن 

لدضلمو م من 

ةررعررلررمررم  ةرربررمررمررم

فطفرريل م كألعم 

اتلررررردرررررثررررريط 

الررررضررررورررردررررظررررم 

 .بيلضد خن

ليررريألب الدضايررر  

الرردررعررلررمررم لررردعررم 

ض  رررر   الررردام 

من الضلمضررري  

كالررضررعرردررضررعررري  

الضلررررررمفررن بضرري 

دضررري رررررررى ما  ي

عمرررن  م ة درا اخررررررر

كلا ب الرردررعررلررمررم 

كالرررررضرررررعرررررلررررر  

ااعلى لثباط 

يي ذكي اا رل

للدعلمم  اإلعررري رررن

 .الدام 

مررعررريلررعرررن الرردرروررضررر 

ن كالررررررراصرررررررررررررضررررررر

 اتجررررردرررررضررررريعرررررمرررررن

الضرة  من برريإلعرري رن 

من خالل الو   الد  

الررضررعرردررضررا  ييرربرراألفررر

كالرررردرررر  ةرررردررررثرررردى 

الضعييمر السل من ةعيه 

ئن  اإلعري رن كةع ل بم

  يملن.

من خالل ةضاي  كألعم الضعانن موظضن ممرخرررررر  را ب  ا  برنيم  الدعلمم الدام  العي ةوفعه نظرا  مثيريب اإلعي ن ل ييألب الاع  موظضن ممرخرررررر  را ب : © 

 .اإلنسينمن الديبا للمانمسف كاتةثيأل ااك كب  ي من بباب ةثسمن الضعرضن كالضاا ف كالدصا ا  الضدعلبن بيإلعي ن
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 ا لل أوال : الكقدم 
 

رني  اا أل  من فكاةن  الندكل الد  صننننيأل نا على اةفني منن  

كالد     ا2008حباط اا ننننلنيي ذكي اإلعني نن ض  عنيم  

ا من الدشننريعي  الاطومن بضاجص  ي ج ء  فصنن ثا فيلنن 

من الندخنننندا  الضدعلبنن بنيلضسنننننيكاب كعندم   (6)الضنيألب  

ا الضرة ن الليمسنن ض  (7)الدضمم  مو بن  . رضي احدلا م خر 

الشرط ااكخ  ك ضيل  ضريبمي عودمي يدعلأل اامر بدثبمأل  

ي لدبرير م   ننننر جضما ففندا  الدوضمنن الضسنننندندامنن كضبن 

ةم  حرال  ك  (8).2021 اب ا  الدبنندم ض  %  50حدى  من 

 الضرة   ب  - من ففدا  الدوضمن الضسنننددامن    الراباال د   

ةننضي  ةعلمم جمد  ننيم  كموصننف كةع ي  ضري الدعلم  

كفا  نعنيل ر مر للثلامنن اا ألنمنن.  - الثمنيب للعضما مندى 

كما ذلن ا ت ي ال فونيك الل مر النعي يدعمن البمنيم بن ا 

حمن  يض ن  انلفنيب معندت  اتلدثنيط بنيلضندا و ال نيناين  

ا على الوعني  ض  فنعا الضعنيل اةعنيه    ا(9) مند ا ر مر  كفا 

 .(10)كاةح بشل  خيي بمن الالجئمن السا يمن

 

معيل آخر للدثسنننمن كفا مشننني رن ااطفيل ذكي كيضن 

للسننننلنني    ةعننداأل عنيم  ي بخر  الدعلمم. ككضبنن  ض   اإلعني نن 

% 11ا ضم  حاال   2015كالضسننننيرن ض  ال الأل ض  عيم 

من  جضنيل  السننننلني  ض  اا أل  النعين ةدراك  فعضني فم 

كض    .(11)فعاام كمني ضاط يعنينا  من  عني ني   (5)بمن  

ي ف   من  جضيل  عدأل ااطفيل  %79نف  العيما  د  فيلن 

 نننل  من لم يدلباا في ذكي اإلعي ن ض  خنننن الضد خنننن 

كةثديدا   بعد ف با خواا ا  ك .(12)ف ليل الدعلمم ض  اا أل 

ا لم يدثسننننن الاةننننا رضني فرندةن  ألاةرب 2019ض  عنيم  

بنيإلةننننيضنن  لى ذلن ا في ر ةبرير عنيم   .(13)اإلحصننننيء

الصننيأل  عن الضعل  ااعلى لثباط اا ننليي  2018

ا من الض خننننسنننني  الدعلمضمن   ذكي اإلعي ن ف  عدأل ا ر مر 

رنيننا ت ة ال غمر  نيأل ب على اخنننندمعني  ااطفنيل ذكي 

 اإلعي ن بسن ص البلنييي الضرة  ن بمملينمن الاصنال ضلنال  

 .(14)ةضنالضالعن عدم كجاأل مويف  الدد ي  

 

تجئ (  672000)بضني ف  ال الأل ةسنننندلننننمف فر ر من  

ةبنند  بثاال   كخننننا ي مسننننعنن     1.3بننثعننداأل ضعلمننن 

ي (15)ملما  ا ضم  كةا السا يمن الويلحمن يسدثأل افدضيم 

ي.   %22.9ضم  مي نسنن د   ةننضن فعه الضعضاعنا  كخيصنن 

من ااطفنيل النعين ةدراك  فعضني فم بمن خننننودمن ضنثر ر 

السننننا يمن    .(16)يعننينا  من  عنني نني  ف  ااطفننيل  رضنني 

الالجئمن ض  خن الضد خن اتبدداةمن من ذكي اتحدميجي   

 اللنيصنننننن النعين يعمشننننا  ض  اا أل  فم ف ن  احدضنيت  

ت يعينا  في لاللدثيط بيلضد خننننن مبي نن بث ران م العين  

ااطفيل غلنا  ذل ا من الضرجح فت يلدثأل   ض ك.  عي ن

اإلعني نن بنيلضند خنننننن فبند ا كف ن  احدضنيلمنن لاللدثنيط  ذكي  

فير  العاام  اتجدضيعمن رضي    .(17)بدكام مودظمبيلضد خن  

كات دصنيألين  لى حد ر مر على الودية  الدعلمضمن ض  ال الأل  

من الالجئمن السنننا يمن   %80مي يبر  من  يعمش حم   

من العنيةال     %60ةعمش  ك  - خ  الفبر ألك   ض  اا أل   

السنننل من  الضااج ن  ض  ضبر مد ا كةلا  عرةنننن بلمي   

بني ننن بوسنننن نن  م  –ااطفنيل عضنيلنن  م ن  لكاج ااطفنيل فك 

 .(18)لعيةال  اا ألنمنل 15%

 
]خ ر صثفى[.   (. لعون حباط اا ليي ذكي اإلعي ن ةوظر ض  الدبرير ااكل  لأل أل 2017مي و  29ملدص الضفاب السيم  لألمم الضدثدب لثباط اإلنسي . ) (7)

  jordan-report-initial-considers-disabilities-persons-rights-https://reliefweb.int/report/jordan/committee  :الديل  مديحن على الراب 
عيلضمي ا كالليمسن ض  مو بن الشرط ااكخ  ك ضيل  ضريبمي على م  ر ففدا  الدوضمن الضسددامنا  72(. ةثد  اا أل  الضرة ن 2021يالما  27 يي الضثمسن. ) (8)

sustainable-mena-5th-globally-72nd-ranks-https://www.jordantimes.com/news/local/jordan-جا ألا  ةييض . يضلن الاصال  لم ي ع ر اإلندرنا فوي: 

 index-goals-development 
 /:dashboards.sdgindex.org/profiles/jordan/indicators/https على   2022ض راير  11: اا أل . ةم الاصال  لم  ض  2021ةبرير الدوضمن الضسددامن  (9)

مديحن على الراب : (. "ف يد ف  فرض  الد اخن": عااةأل الدعلمم ال يناي لألطفيل الالجئمن السا يمن ض  اا أل . 2020يالما  26فمامن  ايد  ككةش. ) (10)
 jordan#_ftn99-children-refugee-syrian-education-secondary-study/barriers-continue-want-https://www.hrw.org/report/2020/06/26/i  
: مديحن على الراب . 2015(. ندية  الدعداأل العيم للسلي  كالضسيرن 2016ألاةرب اإلحصيء. ) (11)
 http://www.dos.gov.jo/dos_home_e/main/Population/census2015/Main_Result.pdf 
https://moe.gov.jo/sites/default/files/the_10-: مديحن على الراب . الدام للدعلمم  ينخدراةمعمن العشرات(. 2020كلا ب الدربمن كالدعلمم اا ألنمن. ) (12)

 ategy_for_inclsuive_education_0_0.pdfyear_str  
 :مديحن على الراب . 2021مييا  -لعكي اإلعي ن ض  اا أل   الدعلمم الدام (. صثمفن ك يةا 2021مييا  31اإلنسينمن كالشضال. ) -موظضن فينديلي   ندرني مانيل  (13)
 2021-may-factsheet-jordan-education-inclusive-ps://reliefweb.int/report/jordan/disabilityhtt 
(. الضللص الدوفمعي للدبرير السننواي ااكل حال كةننا اا ننليي ذكي اإلعي ن كحبا  م ض  الضضللن 2019الضعل  ااعلى لثباط اا ننليي ذكي اإلعي ن. )(  14)

 http://hcd.gov.jo/sites/default/files/Executive%20Summary.pdf: مديحن على الراب . 2018اا ألنمن ال ي ضمن لعيم 

(15) ACAPS( .21   الالجئا  السا يا  اا ألنما . 2021أليسض ر .) مديحن على الراب:  https://www.acaps.org/country/jordan#:~:text=Jordan%20hosted%20

more%20than%20672%2C000,were%20also%20registered%20in%20Jordan   
: مديحن على الراب . 2021مييا  -لعكي اإلعي ن ض  اا أل   الدعلمم الدام (. صثمفن ك يةا 2021مييا  31اإلنسينمن كالشضال. ) -الضوظضن الدكلمن للضعا من  (16)
 2021-may-factsheet-jordan-education-inclusive-https://reliefweb.int/report/jordan/disability  
 السيبأل ( نف  الضرجا 17)

blog/future /https://www.brookings.edu- :مديحن على الراب (. "الالجئا  السا يا  ض  اا أل : عبد ض  ة ايد"ا بركرموغ . 2022يويير  27عضر ري خيبي . )( 18)

counting/-and-decade-a-jordan-in-refugees-development/2022/01/27/syrian 

https://reliefweb.int/report/jordan/committee-rights-persons-disabilities-considers-initial-report-jordan
https://www.jordantimes.com/news/local/jordan-ranks-72nd-globally-5th-mena-sustainable-development-goals-index
https://www.jordantimes.com/news/local/jordan-ranks-72nd-globally-5th-mena-sustainable-development-goals-index
https://dashboards.sdgindex.org/profiles/jordan/indicators
https://www.hrw.org/report/2020/06/26/i-want-continue-study/barriers-secondary-education-syrian-refugee-children-jordan#_ftn99
http://www.dos.gov.jo/dos_home_e/main/Population/census2015/Main_Result.pdf
https://moe.gov.jo/sites/default/files/the_10-year_strategy_for_inclsuive_education_0_0.pdf
https://moe.gov.jo/sites/default/files/the_10-year_strategy_for_inclsuive_education_0_0.pdf
https://reliefweb.int/report/jordan/disability-inclusive-education-jordan-factsheet-may-2021
http://hcd.gov.jo/sites/default/files/Executive%20Summary.pdf
https://www.acaps.org/country/jordan#%3A~%3Atext%3DJordan%20hosted%20more%20than%20672%2C000%2Cwere%20also%20registered%20in%20Jordan
https://www.acaps.org/country/jordan#%3A~%3Atext%3DJordan%20hosted%20more%20than%20672%2C000%2Cwere%20also%20registered%20in%20Jordan
https://reliefweb.int/report/jordan/disability-inclusive-education-jordan-factsheet-may-2021
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2022/01/27/syrian-refugees-in-jordan-a-decade-and-counting/
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2022/01/27/syrian-refugees-in-jordan-a-decade-and-counting/
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2022/01/27/syrian-refugees-in-jordan-a-decade-and-counting/
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بيإلةننيضن  لى صننعابي  ااألاء ااريأليض ا فير  ضدرا  

ض  العيم الضيةننن  بشنننل  ر مر على الضشننندألب  اإلغالط 

الالجئمن  من  الاةنننا اتجدضيع  كات دصنننيألي لألطفيل  

ك ضنيفمنن الصننننثنن العبلمنن    (19)اا ألنممن كالسننننا يمن

الثضنييننا ما ةثنديني  ر مرب مرة  نن بودنية  يرك   ك

ةثير ك .(20)عد لعضما ااطفيل ض  خن الضد خنالدعلم عن بد 

فك مبندما الرعنيينن   ااطفنيل ذكك اإلعني نن كفكلمنيء فما فم

بيلابيء حم  ةفي م ةننننعف م بسنننن ص اتضدبي   لى    ةثديدا  

فيونيء  غالط    الضالةمالندعم الضلصننننص كمثداى الدعلم  

ي بمن ااطفيل ذكي اإلعي ي  ا كالضدا و ري  فعا كاةنث 

النعين رنيضثاا لضدنيبعنن ةثنديندا   النعفومنن كةوضاينن الداحند  

دعلمضمنن  عند ك نننن ندكا ةراجا م ني اة م الالند كو عن بد 

  .(21)كالدوضاين
 

العااةأل الد    ا ضنم  ا  يء م خرالابن خلف ني  على الرغم من 

  للدعلمم الدام العشنرين  لا ب الدربمن كالدعلمم  كخندراةمعمن  ا

ةااصنن  العض  من فج  ةننضي  ف  ةصنن  نسنن ن ااطفيل 

ذكي اإلعي ن ض  خننن الضد خننن كالضسننعلمن ض  الضدا و  

من  جضنيل  عندأل ااطفنيل ذكي اإلعني نن % 10العنيألينن  لى 

ما الدررم  ا  (22)2030بثلال عنيم    ض  خننننن الند اخننننن

ي على   عند ما احدمنيجنية م فيونيء  الدعلم عن بد   مالةضننفيلنننن 

ت ضنم  م نيأل ب "فجن  ألعم فنعه الع األا من  ك.  (23)العنيةثنن

ببميألب العديد    ا  كمدلنيضر  ال  مسندب  ا  ج دةعد ر   "للنمي  جم 

بضي ض  ذل  الع ي  الفيعلن اإلنسنينمن  الع ي  الضعومن  من  

ااطفنيل حصننننال  كالع ني  الضنينثنن ب ند  ةننننضني   

كالضرافبا  كالشنننن ني  اللننننعفنيء الضدنثيرك  بنيالمنن 

فخع لميم ك  ابمن ضري فخرىالسننننا ين على الدعلمم من 

الد  يااج  ي ااطفيل اا ألنما  للوظر بيلعااةأل  الض يأل ب  

كالسنننا يا  ذكك اإلعي ن ض  اا أل  عودمي يدعلأل اامر  

كالدعلمم  من  اتبدداةالضرحلن      مي بيلثصننال على الدعلمم  

 اتبدداة .

 

ةثلم  العااةأل السننلارمن ض  أليسننض ر حال مسننح  فدجري  

موظضنن ككك لند ضمعن اندرنني نننناننيل  بندعم من    2021

من فكلميء  ( كل   250)بمن فر ر من  ممرخ  را ب  ضمضي  

 
 

دضيعمن ا ما مليخننص ر مرب  ( اا أل ا م   غيل من ألكل الضو بنا مدللف عن الررص ض  الودية  اتجدضيعمن كات دصننيألين كالفعيلمن الوسنن من لقنفيط على ال رام  اتج19)

مديحن على الدعلم ض  اا أل . جيةثن را كني ةثيمر  (. اإلنفيط على الدعلمم كأليويمملمي  الدسنعم  ك2021مييا  4يضلن ةثبمب ي من خالل ال رام  الضسند دضن. بو  عيلض . )

 https:// reliefweb.int/report/jordan/education-expenditure-enrolment-dynamics-and-impact-covid-19-learning-jordan: على الراب 

لننالجننئننمننن20) الننوننركيننعنن   الننضننعننلنن   ةننثيننمننر  2021)فبننرينن     (  ضنن ننم  رننا كننني  (.  اا أل .  جننيةننثننن  ضنن   النندننعننلننمننم  الننرابنن عننلننى  عننلننى  : منندننيحننن 

 jordan-education-19-covid-impact-org/resources/understandinghttps://inee. 

لل ال  العين يعينا  من الاجيف   الثلامن على الثفيي على الدعلمم  الضعل  ااعلى لثباط اا ننننليي ذكي اإلعي ن ث  ي(. "2020خنننن دض ر   17مرام رييد. )  (21)

face-maintain-government-urges-https://jordantimes.com/news/local/hcd-: مديحن على الراب صننعابي  الدعلم كذكي اإلعي ن"ا جا ألا  ةييض .  

 and-difficulties-learning-students-education-face 

files/the_10/https://moe.gov.jo/sites/default-: مديحن على الراب .  الدام للدعلمم  ينخننندراةمعمن العشنننرات(. 2020كلا ب الدربمن كالدعلمم اا ألنمن. )  (22)

 year_strategy_for_inclsuive_education_0_0.pdf  
مديحن : ةعي   اا أل . جيةثن را كنيك  الدعلمم الدام (. ةبرير ماج : حاا  السنننميخننني  حال 2020فردابر   27الضعل  ال ري ين  كالضسنننيعدا  ال ري ينمن. )  (23)

 nload/83234https://data2.unhcr.org/en/documents/dow : على الراب 

ااما  لألطفنيل ذكي اإلعني نن ض  الضلمضني  كالضعدضعني   

الضلنمفن لف م الضثدألا  السنلارمن الد  ة ير على  د ة م 

على   خننننيل فطفيل م  لى الضد خننننن بشننننل  فضلنننن . 

حاا ا  دررم   المعضاعي  فجر  بيإلةنيضن  لى ذل ا  ك

يا رضني  ما   فجرينا حاا ا  فر ر من ايو  عشننننر معلضن 

الضعل  ااعلى مدعضبنن ما خ راء اإلعني نن النعين يض لا   

رضشنننني رمن ض   عداأل  لثباط اا ننننليي ذكي اإلعي ن

ةثم  كض  اا أل . الدام  للدعلمم  العشننرين  خنندراةمعمن  ت ا

م يأل ب "ت للنننمي  جم " ف  يلب  فعا الدبرير م يد ا من 

الضرة  ننن  العااةأل  اللنننناء على   الدضلمومننن  كالعاامنن  

ااطفنيل ذكي اإلعني نن  لى الدعلمما كبنيلدنيل   بثصننننال  

ةثفم  جضما الع ني  الدعلمضمنن كفضراأل الضعدضا الضعوممن  

 .للدعلمم الدام لمص ثاا ألعيب كموفعين 

 ©UNICEF / UN0374251 حصلا . ض  ملمم ال عدري لالجئمنا

ي من المانمسفا على ررخ  مدثرك  ذا  ال ضينمن فعاامفصم   ملصص 

مضي يس   علم ي الدثرك بشل  مسدب  كالدررم  ض  الضد خن. فصم ا 

 بيلشل  الع ة  بعد ف  خلعا لعضلمن جراحمن ض  عضر يضينمن ف  ر.

 

https://reliefweb.int/report/jordan/education-expenditure-enrolment-dynamics-and-impact-covid-19-learning-jordan
https://reliefweb.int/report/jordan/education-expenditure-enrolment-dynamics-and-impact-covid-19-learning-jordan
https://inee.org/resources/understanding-impact-covid-19-education-jordan
https://jordantimes.com/news/local/hcd-urges-government-maintain-face-face-education-students-learning-difficulties-and
https://jordantimes.com/news/local/hcd-urges-government-maintain-face-face-education-students-learning-difficulties-and
https://moe.gov.jo/sites/default/files/the_10-year_strategy_for_inclsuive_education_0_0.pdf
https://moe.gov.jo/sites/default/files/the_10-year_strategy_for_inclsuive_education_0_0.pdf
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/83234
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   نن  : الكيهجنا  

 

ةثلمنن    بث    ع نني ب عن  ف   العااةأل  مو عمننن  مو   

ي د   لى    (24)مدلصننص للدغممر اتجدضيع  كالسننلار 

ةثنديند ف اى العااةأل كالعاامن  الدضلمومنن لسننننلاك معمن 

ةضي ننم ي  ككاحد بمن معضاعن ذا  فكلاين ض  ك ا معمن.  

ي على (  90)مبنيبلنن جرى  ما فنعه الضو عمننا   مسنننندعم ن 

اا   رع ء من يالث أل اخنني : فجريا أل اخننن كاحدب  

بمن اببنيء اا ألنممن اطفنيل ذكي  عني نن يعمشننننا  ض  

بضني ض  ذلن  مثنيضظني  ععلا   - الضلننننمفنن    الضعدضعني 

فجرينا  ك  - ك  بند كجر  كالضفرط ض   ننننضنيل اا أل   

الد اخنننن ال ينمن على فكلميء ااما  السنننا يمن اطفيل 

ذكي  عني نن يبمضا  ض  نف  الضعدضعني  الضلننننمفننا  

كفجرينا الند اخننننن ال نيل نن بمن اببنيء السننننا يمن النعين  

 .(25)يعمشا  ض  ملمم اال ط لالجئمن

 

رني  لندى جضما اببنيء النعين  ننننضل م اتخنننند ال  طف   

ي.    (11)ك  (3)معيط يدراك  عضره بمن   ةبسمم  كجرى  عيم 

اإلعنني ننن  1ضئنني : )  (6)اإلعنني نني   لى   (  2)العبلمننن  ( 

(  عي ن الو أل  4( اإلعي ن العسندين )3اإلعي ن ال صنرين )

ي ل رام   6( اإلعني نن السننننضعمنن ك)5) (  عني نن الدعلما كضبن 

ممرخنننن  را ب  كموظضنن    اندرنني نننناننيل  ككلند ضمعن

جرى  ا اتخند ال  خالل ك.  (26)الضلصنص ل عه الضويطأل

ةبسمم فكلميء فما  ااطفيل ذكي اإلعي ن بمن فكلئ  العين  

يرخنلا  فطفيل م  لى الضد خنن بيندظيما كفكلئ  العين لم  

ا من فج  ةثديد  يرخنننلاا فطفيل م  لى الضد خنننن بيندظيم

رينا ةض   عااةبي   فك خنيعدة م الضثدألا  السنلارمن الد   

 (27).الدثيط فطفيل م بيلضد خن بيندظيمفميم 

 

:  البنيةضمن بنيلدعنداأل من  ال منينني  جضا ضريبمن موفصننننلمن  

ال منينني  للضعدضا  موظضنن ممرخنننن  را ب   ضريأل  جضا  

كك أل ضمعن  ضريأل جضا الضعضاعدمن كةننضن  الضلننمف  

ك ند  نيمنا موظضنن  ال منينني  ألاخن  الضلمم.  اندرنني نننناننيل  

 
 :مديحن على الراب (. الدصضمم لضراجعن ملدص ةغممر السلاك. 2016)مي و  كك أل ضمعن اندرني انيل (24)

 https://www.wvi.org/sites/default/files/DBC%20Desk%20Review%20Report_FINAL_A4.pdf 

رةفعن لألخر السا ين الضبمضن ض   الدعلمض  ض  فعه الضويطأل بيإلةيضن  لى الوس ن الضموظضن ممرخ  را ب   رنيم   لما ع ي معدضعم ي ملمف ي كضب ي  25اخدمي  جرى  (25)

 . الدعلمض  الصيأل  عن كك لد ضمعن اندرني انيل كموظضن ممرخ  را ب  رام  كضبي  للاخدمي  ملمم اال ط جرى الضثيضظي  الشضيلمن. كبيلض  ا 

كموظضن  كك لد ضمعن اندرني انيل ةدضي ى فناا  اإلعي ي  الضسدلدمن اغراب فعا الدثلم  ما معضاعن كا و ن حال فخئلن اإلعي ن الد  ةسدلدم ي ر  من  (26)

 /disability.com-https://www.washingtongroup : مديحن على الراب ض  اا أل . الدام  ض  برامع ي للدعلمم ممرخ  را ب  

"ا كللن ةضا  لالن فعا  نغمر ضيعلج ي  " ك"ج ي  ضيعلنعيألب  مي ةصوف أل اخن ةثلم  العااةأل السلارمن الوضاذجمن فعليء الضعضاعن ذا  ااكلاين بمن " (27)

بن "اببيء العين ف خلاا فطفيل م ذكي اإلعي ن  لى الضد خن بيندظيم "مبيب " اببيء العين لم يرخلاا   يكاخد دال  ن اتجدضيعمنالضرجا من الوص لدعوص الض يد من الاصض

 الضد خن بيندظيم ". فطفيل م الضعي من  لى

  :مديحن على الراب ( "نضيذج الدغممر السلار : نضاذج اتعدبيأل الصث " ا رلمن الصثن العيمن بعيمعن باخ ن. 2019صثن العيمن بعيمعن باخ ن. )رلمن ال( 28)

 modules/sb/behavioralchangetheories/behavioralchangetheories2.html#:~:text=The%20HBM%20-https://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/mph

.rvioasuggests%20that%20a,person%20will%20adopt%20the%20beh 
 http://hcd.gov.jo/en : الراب  على 2022ض راير  11انلم بدي يخ الضعل  ااعلى لثباط اا ليي ذكي اإلعي ن. ( 29)

ما فكلمنيء   بنم ننننرا عضا ال منينني   ممرخنننن  را ب  ب

ال يةف  بااخ ن  ااما  ض  الضعدضعي  الضلمفن عن بدعد  

ا ما ع لنن ن نيينن   ا لد امن  غالط الضندا و م لر  نظر 

عضا ال ميني   ك يما كك لد ضمعن اندرني ننننانيل بالعيم.  

ض  الضرار     بصنا ب  نلصنمنض  ملمم اال ط لالجئمن  

موظضن ممرخنننن   ككك لد ضمعن اندرني ننننانيل  لدى  الد   

ذل  بيلدااضأل  ك د جرى .  ضم ي نشنيطي  مسندضربرا ب  

 كالد يعد اتجدضيع . لعيةثن را كني  ما الددابمر الا يةمن  

 

احدا  اتخند ميني  الضسندلدمن ض  الد اخنن على م ي  ك

ا انوني نعلم ف  كمن ااخننننئلنن الضفداحنن كالضغلبنن.   نظر 

ا  ض  ةثديد مي  ذا ري  بسنننم ي   الضعرضن كحدفي ةلعص ألك  

ة اير  جرى ضبد    ايضي خننا  خننلار ي معمو ي فم ت السننلي  

اخننند مي  لل  أل اخنننن اخننندويأل ا  لى ايو  عشنننر مثدأل ا  

  الضعدبدللسنننلاك الصنننث  رضي فا ماةنننح ض  نضاذج 

شننننضن  ااعرا  اتجدضنيعمنن كالبمم  يالصننننث  النعي  

اإللن نمنننا   بننيلندنعنلنمنما كاإل األب  النضنثنمن ننن  كالنضنعندنبنندا  

ا ص  كالاصننننالا ك  نننني ا  العض  كةصننننا ا  العا

اإليعيبمن فك السننل من الد  ةثدث ندمعن لسننلارمي  معمون  

فألنيه للثصال    1)انظر الضلثأل    (28).من بمن فما  فخرى

الثننيج    مثنندألا   حال  الضنعنلنامنني   من  م ينند  علنى 

 السلار ا كنبيط الباب كالبماأل الضو عمن(.

 

أل اخنننن ةثلم  العااةألا فجريا ف با مبيبال   كبضاالاب 

ض  حاا ا  مرر ب لضعضاعن الدررم   ناعمن  ةمسنننمن ك

النضنلنمنضنن (  15)منا    2021أليسننننضن نر   منن  ي    ي منعنلنضنن 

بضني ض  ذلن  مند و الدربمنن    -   نالضلننننمفن   ي كالضعدضعن 

اإلعني نن من الضعل   معنيل  كخ مرين ض     - اللنيصنننننن  

ض  اا أل   (29)ااعلى لثباط اا ننننليي ذكي اإلعي ن

دعم الثلامنن اا ألنمنن كالالا ا  ض  يسننننيفم بن   عيكالن 

السنميخني  كالدل م  كالدوسنمأل كالضديبعن كالدعم   صنوا

https://www.wvi.org/sites/default/files/DBC%20Desk%20Review%20Report_FINAL_A4.pdf
https://www.washingtongroup-disability.com/
https://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/mph-modules/sb/behavioralchangetheories/behavioralchangetheories2.html#%3A~%3Atext%3DThe%20HBM%20suggests%20that%20a%2Cperson%20will%20adopt%20the%20behavior
https://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/mph-modules/sb/behavioralchangetheories/behavioralchangetheories2.html#%3A~%3Atext%3DThe%20HBM%20suggests%20that%20a%2Cperson%20will%20adopt%20the%20behavior
http://hcd.gov.jo/en
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لعضما اانشنننن ن الد  ةلدم اا ننننليي ذكي اإلعي ن. 

الضبننيبال   كجرى   الضاةنننناعنني  ةوننيكل  خالل فننعه 

الرةمسننننمنن الضدعلبنن بنمألمنيج ااطفنيل ذكي اإلعني نن النعين  

يعنينا  من أل جني  ملدلفنن من اإلعني نن ض  الفصننننال  

عدضعي  الضلننمفنا  الد اخننمن ض  ر  من الضلمضي  كالض

ا كالدفنيعال  ما جنيةثنن را كننيكالدعلم عن بعند خالل  

فكلمنيء فما  ااطفنيل ذكي اإلعني ننا كالثنيجنن  لى الض يند  

 بويء البد ا  للضعلضمن ض  رال ال مئدمن.

 

 

 
 
بدضاي  من اتةثيأل موظضن ممرخنن  را ب  العي ةوفعه الدام  برنيم  الدعلمم  خننعىا الضويخنن ن. ب د  الاصننال كالدسنن مال   موظضن ممرخنن  را ب © 

 ااك كب  للضسيعدب اإلنسينمن كالمانمسف بد كيد الضدا و بيلدلوالاجمي الضسيعدب لألطفيل ذكي اإلعي ي  الدعلمضمن كال صرين كالسضعمن.
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 قينونا والمح ن     لث  : اليم يج ال 
 

 

 :في   اخب  والعني   لي  مو ط واك نا االسمطجل    حو نظقال ا ما  

 

 

 
 

 الفي  

 

ادد اخب   الذي  شك هم  

 االسمطجل 

ادد اخب   الذي  أرس وا  

أطف لهم ذوي الا  ا إلا 

 الكدرسا ب نمظ م

ادد اخب   الذي  لم يقس وا  

إلا  أطف لهم ذوي الا  ا

 الكدرسا ب نمظ م

 

ألطفلل     أردننون  نبلل   

 ذوي إا  ا

 

    أب 31

    أم 59

      مومجنب 90
 

47 43 
 

نب   سللللوريون ألطف    

فللللي   إالللل  للللا  ذوي 

 الكجمكع   الكءنفا

 

    أب 30

    أم 59

 قا يال     موظف 1

    مومجنب 90
 

50 40 
 

نب   سللللوريون ألطف    

ذوي إالل  للا في مخنم  

 األارق  

 

    أب 35

    أم 34

 قا يال     موظف 2

    مومجنب 71
 

45 26 
 

 109 142 251 الكجكول الي ي
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أهكنلا دور   االولللل و نل  العوايقأظهق  نمل يج لح نل   

الكيمظم  االلمحل ق  القا يا في لحلديد    يالوالدي  أو مقلدم

 :لألطف   ذوي الا  ا ب لكدارس

 
 فئات اإلعاقة وأثرها على عملية اإلدماج)أ(  
 

    العوام  المكينينا

  
ري  اببيء السننا يا  ض  الضعدضا الضلننمف 

بدكام  فطفيل م  لى الضد خننننن  ف خننننلاا العين  

مقا  لنج   طف    احمك ال  بثجثأ ثق  مودظم  

كفر ر احدضنيت   ةم  إال  لا في اليطق  ونيعل ن
   ك  مقا  لنج   طف  يع ني م  إا  ا سلللكعنابثاال   

بيلضبي نن ما اببيء السنا يمن ض  الضعدضعي  الضلنمفن العين  

 لم يرخلاا فطفيل م للضدا و بدكام مودظم. 

 

    قلللالعواي
  

ري  اببيء اا ألنما  العين لم يرخنلاا فطفيل م  

  احمكل ال بكقلن  أ ثق    بنيندظنيم لى الضند خننننن  

  مبني نناق نلا لنجل   أطفل   م  ذوي إا      

فطفننيل م  لى   يرخننننلاا  لم  الننعين  ف تء  ما 

 للضدا و بدكام مودظم. 

 
ذلنن ك  السننننا يمن ض  بضاالاب  ا ضننم  اببننيء 

فطفيل م   العين لم يرخنلاا  نالضلنمف ي الضعدضع 

أ ثق  بنيندظنيم رنيناا  للندكام   لى الضند خنننننن  

بوللللت مقا  لنجل   طفل  م  ذوي احمكل ال   

فطفنيل م  لى   اايرخننننللم  النعين   بنيببنيءمبني ننن    اق نلاإال  لا  
 مودظم.بدكام الضد خن 

 

ري  اببيء السا يا  الضبمضا  ض  ملمم 

اال ط كالعين لم يرخلاا فطفيل م  لى  

بيحو  احمك ال  أ ثق بيندظيما للدكام الضد خن 

أربط مقا  لنج   طف  م  ذوي الا  ا 

مبي نن بيببيء العين يرخلا  فطفيل م  لى الضد خن  اق نا 

 بشل  مودظم ض  الضلمم. 

 
 المح ن :  

من   خننننيل فطفنيل م بيندظيم  عضامي   ةضلواا  ري  اببيء العين  

إلنعني  طفن  يعنين  من  عني نن  احدضنيت    لى الضند خننننن فر ر  

ةثرمد ذل  خالل رضي جرى .  منفك حدى ةعلض ن بمن  فك  منخنننضع 
النضنلنمنضنني   الندنررنمن   منعنضناعننن  حناا ا    ضن   النضنعنلنضنمنن  منا 

ما خ راء  الثاا  بنيإلةننننيضنن  لى   الضلننننمفنناكالضعدضعني   

اإلعي ن ض  الضعل  ااعلى لثباط اا نليي ذكي اإلعي نا  

 
 .اتطال  على الضلثأل للثصال على ض م فضل  للدثلم  اإلحصية  كالودية ( يرجى 30)

النعين فرندكا ف  ألم  ااطفنيل ذكي اإلعني ني  الضضنييلنن رني   

ي ض  الفصننال الد اخننمن ض  جضما فنثيء ال الأل. ك  برغم نيجث 

الضعلضا  فن  ت ة ال فويك ةثديي  عود السننع   ف نني  ا  ذل 
ي  خنننضعمن كبصنننرين  ااطفيل العين يعينا  من  عي إلألميج  

بوبص الضاا أل   بم ني ننننرالعااةأل  ا ة  نا فنعه  ك  نننننديندب. 

الدعلمضمنن كالضااأل الضعندلنن كةند ينص الضعلضمن لدل منن احدمنيجنية م  

 بشل  فضل .

 
على الدعني     حندى الضعلضني  طريبنن ةررم فني  كصننننفنا  

الثسنمن ما فحد طالب ي العين يعينا  من  عي ن بصنرين ان ي 

ب ريبن براي  ض  ضصننل ي كلم  يصننن  خلم يلن لدي ي في ردص  

للقد سلل كم     :  كف نني  على ةد ي  اللغن.    ي  ةد ي ةدلبى  

لعبا أو دا ما مموفقال في الفصللل  حما يمكي  م  لكوللله  

يسنل  فعا الض يل اللناء على  ك ".  ولحديد شلي ه  وم كوله 

ةنعف ي   بدا  ك د ب العديد من الضعلضمن على الدلمف ض  

 .لى م يد من اتخد ضي  ضم يالضاا ألا كالد  ةثديج  

 

رضي خننل  مد و الدربمن الليصننن ض  ملمم اال ط اللنناء 
لدعلم لغنن اإل ننننني ب   على حنيجنن الضعلضمن كفكلمنيء ااما  

اا ألنمنن حدى يدضلواا من نبل ني  لى ااطفنيل النعين يعنينا  

عدأل من فنظضن  يضن  ذل ا   غم  من  عي ي  خننضعمن  ننديدب. ك 

ي.   لغن اإل نننني ب الضب الن عيلضم ي كالد  ةلدص بل  بلد فيلنننن 
ف ن  ففضمنن بنيلوسنننن نن لألطفنيل  ك  ض  حمن ف  فنعا  ند يلا  

اا ألنممن ذكي اتحدمنيجني  اللنيصننننننا ضبند يصنننن ح فر ر 

صنعابن بيلوسن ن اكلئ  العين يسنعا   لى  عيألب الداطمن فك 

معنيلعد ني ض    كيعنص االعاألب ض  ن نيينن الض ني   لى خننننا يني

 برام  الثلال الداةضن الضبدمن ل م.
 

فا الضعلم الاحمد ض  الضد خننن العي  ذاة   ري  الضعلم  ك د 

ةلبى ةد ي ي  على لغن اإل ني ب كللو  ت ي ال مبمدا  بثبمبن  

ف  العنديند من اببنيء كااطفنيل الضعوممن لم يدعرةنننناا 

   طف  يع ني م  إا  ا سلللكعنا يمواصللل  م  للعل .  

لدريولله  في الكيز   يصلل ر إلا  ج  إيك  ا    صللا  

م  الصلعه واألردننا.   ولييه  لخم ف ا  لغا الشل رال

يجه  ة وفقال ال غا الخ صلا لي  طف نل غ يا ا ني  فك شل

الكع كون وأولنل   األمور واألطفل    يملدر  ا نهل   أن  

 نمكي  الجكنط في اليه يا م  فهم بعءهم البعضل.ل

 

من نيحمن فخرىا ري  من الااةنننح ف  اببيء العين لم  ك

مودظم  يدضلواا من   خننيل فطفيل م  لى الضد خننن بشننل  

 ند ك.  (30)عبلمننإلنعني  طفن  ذي  عني نن  احدضنيت   فر ر  

ياضر فعا اتردشننني  أللمال  على اللدمي  كالدسننن مال   

على خنننن من  الض نيلا  ند يرى  كالضبندمنن ل  تء ااطفنيل.  

اببيء ف  الضراضأل الضد خننمن فر ر مالءمن لألطفيل ذكي  

اإلعي ي  العسنننندين من فكلئ  العين يعينا  من  عي ي   
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يااج  ضم ي   د العبلمن  يشنمر  لى ف  اإلعي ي   كفعا .  عبلمن

ر  من الاالدين كف تء ااطفيل صنننعابي   نننديدب ض  

خالل  كثيط بيلضد خننننن. ا ضمضي يدعلأل بيتلدالدعيم  مع ي

ا ذرر الضعلضا  فن م بثنيجنن  الدررم معضاعنن  حاا ا   

 لى م يند من الندعم كالدند ينص لدل منن احدمنيجني  ااطفنيل  

بوعني  ض   ألمنيج م  الضدبندمنن كالعبلمنن  ذكي اإلعني ني   

 ضصال م الد اخمن.

 

الضعلضمن ض  الضلمم  ضبد حدأل بيإلةنننيضن  لى مي خننن ألا  ك

ل  مد و الدربمن الليصننن  ا كرعنالضلننمف  ي كالضعدضع

ااطفنيل النعين  على ف     بنيخنننندباللمننامبنيبلدن   جرى النعي 

اةنننن را  طمف الداحد  )  يعينا  من  عي ي  ض  الوضا

نثا عضلمننن    ةثنندينندا ( ال ننين  اار ر  الدثنندي  يض لا  

خ راء  فيند ذلن   ك ند  ض  الفصننننال الند اخننننمنن.   ألمنيج م  

اا ننننلنيي ذكي  الضعل  ااعلى لثباط لندى  اإلعني نن  

ةعنيه  ف  الدثنديني  ت ة ال  نيةضنن    ف ركاحمن     اإلعني نن

ض  الفصنال الد اخنمن السنيةدب مضي يعو    ألميج م  عضلمن 

ي ف  اببيء لعثكا  لى الضرار  الضدلصنصنن بدت  من  فيلن 

ةضلو م من  ذلنن    ذرر رضنني  الاصننننال  لم نني.  ض  حننيل 

معلامنني  رننيضمننن   ي كت  ةنند ي نن  يدلباا  لم  فن م  الضعلضا  

اإلعي ن  ه ن بيةنن را  طمف الداحد كأل جي  فعمرة 

الضلدلفنا مضي جع  من الصننعص الدعر  علم ي كالدلمف  

 مع ي ض  ضصال م الد اخمن.

 

 األاقا: االجمك انا وأهكنا شبي   الدام) ( 
 

    العوام  المكينينا

 

ري  اببيء اا ألنما  العين يرخنلا  فطفيل م  

كقلن   احمكل ال  بأ ثق  لى الضند خننننن بيندظنيم 

ل قو ة ليءللللك  معظم اخب   في مجمكعي  

 لفصللو  الدراسللنا  ذوي الا  ا ي محقون بأن أطف لهم  

ا مبني ننن بنيببنيء اا ألنممن النعين ت يرخننننلا  ليومنل   

 فطفيل م  لى الضد خن بيندظيم.

 

بلنربط مقا  ل قو     أ ثق احمكل ال  رضني رنيناا  

ملجلملكلعلهلم  لل نلوا  فلي  الليلل س  ملعلظلم  إن 

إللا  يللذهلبلون  الللذيل   أطلفلل للهلم  يللدالكلون 

ل قو  أن بكقلن   أ ثق احمكل ال   رنيناا  بموضني   ةالكلدرسلللللا

 ل نوا أيءللللل   دااكن  لهلذه   -أي أجلداد الطفل     -نبل يهم  

 الجهود.

 

ري  اببيء السننننا يا  ض  الضعدضا الضلننننمف  

أ ثق ين ف خنلاا فطفيل م  لى الضد خنن بيندظيم  الع

ة لم  بن  اخبل   اللذي   بكقلن  ل قو   ال  احمكل 

أاقفهمة يءللللك  معظكهم أن أطفل لهم ذوي الال  لا 

ما "ا مبي نن ب نمظ مالدراسلللنا  يحءلللقون الفصلللو   

 لى الضد خننن  فطفيل م  اببيء السننا يمن العين لم يرخننلاا  

 .بيندظيم

 

    قلللالعواي

 

ض  فنعه اايونيءا رني  اببنيء اا ألنما  النعين  

لم يرخننننلاا فطفيل م  لى الضد خننننن بيندظيما  

بلأ ثق   ل قو احمكل ال   إن   لا ل  ةنربط مقا  

أن أطفل لهم     ن لا م  اخبل   في مجمكعهم يءللللكيون 

ذوي االحمن ج   الخ صلا يحءلقون الفصلو  الدراسلنا  

رخننننلاا  لم يا مبني ننن بنيببنيء اا ألنممن النعين  "يومنل  

 .ياممي  فطفيل م  لى الضد خن 

 

رننينناا   فنن نم  بلرنضنني  ملنلج   ملقا   أ لثلق  خلكل  

إن معظم اليل س لم ييونوا دااكن   ل قو ة ل

وللللت  بألطفل لهم الك محقن  بل لكلدرسللللاة و

أحلدل دااكل   في هلذه  هيل ،  أنل  لم يي   ل  ةمقا  ل قو 

دااكل    أحلدل  لم يي  هيل ،  لل قو ة  كقلن   بالجهودة و

 ؟مجمكعي في 

 

  نالضلنمف   ي ري  اببيء السنا يا  ض  الضعدضع

لم يرخننلاا فطفيل م  لى الضد خننن بيندظيم  مضن  

بأ ثق   أي احمكلل ال   ل قو ة لال أاق:  كقلن  

مبني ننن بنثكلئن  النعين  نبل   ن قي  ألطفل   معل  ن لة  

 .ياممي  فطفيل م  لى الضد خن  ف خلاا

 

 المح ن :  

اتجدضيعمنا فك ةصنا اةوي لضي يعدبده ابخرك  ااعرا   

بد و    كيفعلانن ا ف  عاامن   اينن عوندمني يدعلأل اامر 

ي بمن اببيء اا ألنممن  كخنلارمي  معمون.  ري  فعا كاةنث 

العين ف خننننلاا    نالضلننننمف  ي كالسننننا يمن ض  الضعدضع

فطفيل م  لى الضد خنن بيندظيم كخنل اا اللناء على ةاضر 

ضع  عودمي يدعلأل اامر بلننضي  الدعم ااخننري كالضعد

 حلا  فطفيل م  لى الضد خن.

 

ض   كاا ألنما   السننننا يا   اببننيء  فلضح  بننيلضبننيبنن ا 

لم يرخننننلاا فطفنيل م  لى  مضن    نالضلننننمفن   ي الضعدضعن 

الضد خنن بيندظيم  لى غمي  الدعم على مسنداى ااخنرب 

 ند ةعل  فنعه الودنية  نبص  ك.  الضعدضعالضسننننداى  فك  

اتجدضننيع  كا الضلثاي  الاع   العننيم  لدراب  كاتضدبنني  

آبننيء ااطفننيل ذكي   انظضننن ألعم  ننيبلننن للثمننيب ل عأل 

اإلعي ن العين فصنننن ثاا مع كلمن ندمعن لعل ا مضي ي يد  
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من ضري عدم ةضلو م من   خنيل فطفيل م  لى الضد خنن  

 .بيندظيم

 

ض  بمئنن الضلمما فرند الضعلضا  ف  العنديند من ااطفنيل  

لشنل  من ف نليل اإلفضيل من ذكي اإلعي ن  د ةعرةناا 

كالدي ما خيصنن عودمي كاج ا عيةالة م صنعابي  ميلمن  

فك ري  لدي م ألعم مثدكأل من فضراأل فخرفم الض ي رين فك  

لآلبنيء النعين لندي م    ةثنديندا  رني  فنعا فا الثنيل كالضعدضا. 

العنديند من ااطفنيل لرعنييد م مضني جعن  من الصننننعنص 

الليصننننن بثطفيل م  علم م الدررم  على احدميجي  الدعلم  

الدبى الضعلضا  ض  ملمم اال ط بيندظيم  كذكي اإلعي ن.  

  - بنيببنيء كاام ني  الضد كجمن ض  خننننن م لرب جند ا  

مضن لدي م معرضن  لملن بثخنيلمص ةوظمم   -   ةثديدا  اام ي  

ااخنننرب كمسننندايي  ةعلمم مولفلنننن مضي لاأل ضب  من 

الدعلمضمننن   اإلعنني ننن  فطفننيل م ذكي  ةثنندينني  مدننيبعننن 

 كاحدميجية م الدوضاين.

 

على الرغم من فعه العااةألا ري  العنديد من ككما ذل ا  

اببنيء ت ي الا  حريصننننمن على مدنيبعنن ةعلمم فطفنيل م.  

 نننيبن   لى   حدى الضعلضي  ض  ملمم اال ط كف ننني   

 افم ل ف  يعين  من  عي ن بصنرينكخنا ين غمر مدعلضن 

طل ا مو ي   خننننيل معرراة ي الصنننناةمن كمبيطا  حم   

: كذرر .  كاةسننني     مألةالفمديا للد كو الماممن على 

لأدر ت بوللللقاا أن والدال الطف    نت لمع م الدروس  

طف هل  في سللللقدهل  ا ا  لمكي  م   ليي  ا  ظهق   له  

الكيز  وداك  بشللي  أ بق ا ا القثم م  افمق ره  إلا 

اب   اللملعل لنلمل. ف   النضنعنلنضنا   النضنلنمنم  ينعندنبنند  ضن   بننيء 

خننمسنندفمدك  بشننل  ر مر من  نن لي  الدعم كجلسنني   

ي معرضد م الدعلمضمن ما  الداعمن الد  يضلن ف  ةع ل فيلن 

 ةضلمو م من ةل من احدميجي  فطفيل م الليصن.

 

فل ق  اخالقنم والكعمقلدا  الكحنطلا بل لمع نم و)ج(  

 ة بك  في ذلك الكعمقدا  الدييناناالكومقب 
 

    المكينيناالعوام   

 

رني  لندى اببنيء اا ألنممن النعين ف خننننلاا  

فطفنيل م  لى الضند خننننن بنيندظنيم نظرب فر ر  

 يعيبمن بشننث  الضسنندب   الدعلمض  اطفيل ما  

ة لم  الوله   ل قو خك  مقا   أ ثق احمك لنا ب ااكرين

]إرسللل   طف ي إلا الكدرسلللاف ألن طف ي يحه الذه    

ا مبي نن بثكلميء ااما   لمع م لويقثه بإلا الكدرسللا  

 .بيندظيماا ألنممن العين لم يرخلاا فطفيل م  لى الضد خن 

 

ي  ك مقا   احمكلل ال   أ ثق  رننيناا فيلننننن  بثجث 

أن ييهي طف ي   جللد ا  الكحمكلل   ل قو ة لم  

 لع نك ل.

 

 

ري  اببيء السنننا يا  ض  الضعدضا الضلنننمف 

أ ثق  العين ف خلاا فطفيل م  لى الضد خن بيندظيم  

ثجث مقا  ل قو  إن إرسلل   أطف لهم  احمك ال  ب

ا سلهج  ألنهم فهكوا   ذوي الا  ا إلا الكدرسلا   ن أمق 

 فوايد المع م والمع نم ألطف لهم.

 

ذلنن  عنلنى  فرن نر  رننينن   اكعنالكب   احلملكلل ال  اا 

نن منزال دمج أطفل لهم  ل قو  بلا   بخك  مق

م  المع م  لُعزى لكعل نل لهم  في الكلدرسلللللا  

الققا ال   احمكلل ال   أ ثق  ك  واليملل بللاةالكمقللدم ا  طقيق 

مقا    جنللد ا  بللنربط  مجهزي   الكع كن   بللنن  لجامقلل د 

مبني ننن  ل معل مل  مط األطفل   ذوي الال  لا ثكلمنيء  بن ا 

الضد خنن  ااما  السنا يمن العين لم يرخنلاا فطفيل م  لى 

 بيندظيم.

 

مشننننابنن  نظرب    ا لندي ما مني لالن كما ذلن 

النعين لندي م  مبني ننن بنيببنيء اا ألنممن بنيلثنع  

لبال ب الث مرا  فنن  "من فر ر احدضنيلمنن ل

طفلد م  الضثدضن   لى حند مني" ف  يلضن  طفل م ةعلمضن  فك  

م  الخطنق  سلنيون  بال "بيحدضيلمن ملنيعفن للةعلمض ي ك

 ". ي لع نك إذا لم ييك  طفنوبن    

 

ا رني   ةثنديندا  ضمضني يدعلأل بنيلضعدبندا  النديومنن   

اببيء اا ألنما  العين يرخننلا  فطفيل م  لى 

أ ثق احمكل ال  بكل  يقق   الضند خنننننن بنيندظنيم 

ة لنعمة أامقد أن دييي يشللللجط ا ا مقا  ل قو  ج ا  

مبني ننن بنيببنيء اا ألنممن النعين لم    اااللمزام بل لمع نمل

 فطفيل م  لى الضد خن بيندظيم.يرخلاا 

 

    قلللالعواي

 

ري  ر  من اببيء اا ألنممن كالسنننا يمن ض  

الضعدضا الضلنننمف العين لم يرخنننلاا فطفيل م  

ال للبالا "احدضيت   لى الضد خنن بيندظيم فر ر  

يكي  لطف ي الذه   إلا الكدرسللللا بوللللبه إا  م  أو 

 .بيندظيممبي نن بثكلئ  العين ف خلاا فطفيل م إا  مه لة  
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لم  النعين  رني  اببنيء اا ألنما  

يرخنننلاا فطفيل م  لى الضد خنننن  

بننثننن  ت احدضننيت   فر ر   لالعدبننيأل 

ةاجد م ايي للضي  حلا  فطفيل م الفصال  

ي ض    مي االد اخننننمنن يام كريناا فر ر ةشنننني م 

ض   للضسنننندب نن  الدعلمض  اطفننيل ما    يد م 

رننيناا   بيحو  كلل ني احمكلل ال   أ ثق  حمن فن م 

ل لل لقلو ة  اللكلقجلح  ملقا   ثلنلق  ال لا مل  

ة لع نكه لطف مي  الطجق أن ييهي طف ي أو  

لل لقلو ة  ملقا   بليلحلو  لكل   احلملكلل ال   وأ لثلق 

ا ا الطجق إذا لم م  الولللله   ل  ييون  ل

 ل.أو طف مي لع نكه  ييك  طف ي 

 

ض  غلننننا  ذلن ا رني  اببنيء  

النضنعندنضنعنن ضن    ي  السنننننا ينا  

ل قو  إن    نالضلننننمفنن أ ثق منج  

طف هم لثنق موللللجل ل )لدى الكفوضللللنا  

الوللل منا لألمم الكمحدال لشلللىون الججين (  

مضني جعن  من الصننننعنص علم م النعفني   لى 

أ ثق ريناا  بيإلةنننيضن  لى ذل ا  كالضد خنننن. 

بكقدار الءللعف لجامق د بنن الكع كن  منج  

مط األطفل      ا  جنلدلجهنزا  لم ييونوا مجهزي   

 ذوي الا  ا في الكدارس.

 

نظرب ةشنننني ممن  رينا لدي م  كندمعن لعل ا ضبد 

من خالل لييألب احدضيلمن  ال م بثر ر من خنندن 

لم  ثنق الكقجح ا ا الطجق أن فةنعي ا 

ييكل  طف ي أو طف مي أو لع نكهل لة وأ ثق بثجث مقا  

ل قو ة لم  ثنق الكقجح ا ا الطجق أن ييكلل  طف ي  

إلا   لللذهلله  أو  لل نللت  لو  لل ن  أو طف مي لع نكهلل  حما 

 الكدرسا يومن  ل.

 

السننننا يا  ض  الضلمم  كفخمرا ا   اببننيء  رنني  

العين لم يرخنلاا فطفيل م  لى الضد خنن بيندظيم  

بموللللط مقا  لجامقلل د بللنن    نللاأ ثق احمكلل ل

الللذهلل   إلا   أطفلل لهم لم يحصلللل وا ا ا أي فوايللد م  

ا مبي نن ما اببيء العين لم يرخننلاا فطفيل م  لى الكدرسللا

 الضدا و بيندظيم.  

 

بننيلضعد يدعلأل  اببننيء ضمضنني  ضننم   الننديومنننا  بنندا  

ذكي  فطنفننيلن نم  ينرخننننلناا  لنم  الننعينن  اا ألننمنمنن 

لم  اتحدمنيجني  اللنيصننننن  لى الضندا و بنيندظنيم  

 االلمزام ب لمع نم.يحث ا ا نن دييهم يي  لديهم االامق د ب

 المح ن : 

 

رشنف اببيء اا ألنما  كالسنا يا  العين ف خنلاا فطفيل م  

اةند الدعلمضمنن   ننننيمن  للفا لى الضند خننننن بنيندظنيم عن ض م  

ض  غلننننا  عن نظرب    ع ركارضني  ا  الض ني ننننرب اطفنيل م

 يعيبمن للثميب عودمي يدعلأل اامر بضسندب   فطفيل م ك رضيل  

ا  أل اخنننند م. كما ذل ا ري  اببيء السننننا يا  فر ر حع  

بعأل الشنننن ء عوندمني يدعلأل اامر بنيلدع مر عن يبد م ض  

ي  ك رضنيل فطفنيل م لرحلد م الدعلمضمنن.    ند يلا  فنعا مرة  ن 

باةننننع م رالجئمن ض  الندكلننا مضني  ند يعمأل  ند ة م على 

 الدل م  لعيةالة م على الضدى ال اي .

 

فنن  عوندمني يدعلأل اامر بنيلضعدبندا     لالفدضنيماكمن الض مر  

ضم  اببيء اا ألنممن كالسننننا يمن العين ف خننننلاا    الديومنا

لالعدبيأل بث  أليو م   ممال   م  لى الضد خننننن ريناا فر ر  فطفيل

بنيلدعلمم.  يثنن  على   ذلن   اتلد ام  الضعلضمن ض  ك ند فرند 

العين خننل اا اللنناء على ف  الدررم   معضاعن حاا ا  

اخندلدام ات د يخني  كالدعيلمم الديومن خنيعدفم على ةع ي   

فرد  ك ألميج ااطفيل ذكي اإلعي ن ض  ضصننال م الد اخننمن. 

ضعلضا  ض  الضعدضا الضلنننمف ف  الدعيلمم الديومن البيةضن  ال

الب الا  ننننععننا بعلنننن م   على  احدرام  على  ال ال  

ض  حمن ف  الضعلضمن ض  الضلمم خننل اا اللنناء  ا  ال عأل

ي على اخنندلدام البمم ااخننيخننمن الضعرا ب ض  البرآ    فيلنن 

ااعضنيل الصننننيلثنن" رني   ضعن   م ن  "اتحدرام كالدباى ك

مفمد ا ض  ةع ي  الض يد من الدعيك  بمن ةالممعفم الصنغي .  

يجه "اة  الكءللللنف   أحد الكع كن  في الكجمكعوأشلللل ر  

. طف  صررررررغمر من ذكي اإلعي ن ككالده كك لد ضمعن اندرني ررررررانيل© 

من مدا و كك لد يشرررري ري  ض  اخررررد ال  ةثلم  الثيج  ض  مد خررررن 

 ضلمم اال طبمي     اتبدداة  ضمعن اندرني انيل لضرحلن 
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بغض اليظق ا   بو  جكنط البشللق وإظه ر الكحبا إلنهم 

المحلديل   المي  لد يواجهونهل  ا ا الكوللللموى العق ي أو 

 . الجودية وهذا م  نق ز ا ن 

 

الضبيب ا لم يَر اببيء السنننا يا  كاا ألنما  العين  ض  ك

لم يرخنلاا فطفيل م  لى الضدا و بيندظيم  مضن اتخند ضي   

 ض  ةعلمم فطفيل م.

 

ي مني  ك نظرب مدشننننيةضنن حال مسنننندب ن   يلا  لندي م غنيل ن 

بموضنني يع رك    افطفننيل م ك نند ة م على  ن ننيء ةعلمض م

ي عن اعدبيأل مسنن أل بث  الدعلمم لن يغمر  مسنني  حميب  فيلنن 

طفل م. كفنعا ي رند الثنيجنن  لى م يند من الدااصنننن  ما 

فكلمنيء ااما  النعين ت يرخننننلا  فطفنيل م ذكي اإلعني نن  

 لى الضند خننننن من فجن  مسننننيعندة م على   ينن ضااةند  

ي  لى ةثسنمن ناعمن  الفري الدعلمضمن الد   د ة ألي فيلن 

خالل  كحمنيب فطفنيل م بشننننلن  عنيم على الضندى ال اين . 

ي عبد   االدررم ضاعن  عحاا ا  م ا در  الضعلضا  فيلننن 

جلسننني  ةاعمن لآلبيء بشنننث  حأل ااطفيل ذكي اإلعي ن 

الدعلمم بضاجنص  نينا    اض   كفا مل م اب  ض  اا أل  

 (31).2017لعيم  20حباط اا ليي ذكي اإلعي ن   م 

 

ي على ففضمن   خنننل  الضعلضا  ض  الضلمم اللننناء فيلننن 

من فجن  ةشننننعما  الضوعبندب الداعمنن الضعدضعمنن  حضال   

كجضما ااطفنيل ض   - فكلمنيء فما  ااطفنيل ذكي اإلعني نن  

على   خنننيل فطفيل م  لى   - خنننن الضد خنننن بشنننل  عيم 

 
http://hcd.gov.jo/en/content/law-: مديحن على الراب . 2017( لسون 20(.  ينا  حباط اا ليي ذكي اإلعي ن   م )2017الضضللن اا ألنمن ال ي ضمن )  (31)

 2017-year-20-no-disabilities-persons-rights 

فحد الضعلضمن ليي ب عيةلن طف  ي لغ من يركي الضد خن.  

ن  من  عي ن بصنرين ما مسن كل خنواا  يعي  (5)العضر 

  يالواللديوللللل ور   ل ن  "الداعمنن الضعدضعمنن ض  الضلمم:  

ب سلمكقار بشلنن الصلبية ال سلنك  في بنيا الكخنم  الق ق  

المي لم لمينف دايكل   مط احمنل جل لل  ولهلذا الوللللبله لم 

يقسللل وه إلا الكدرسلللا.  ك  أد  مخ وفهم و  قهم إلا 

بعنلدا   خل رجي  الصللللبي م  العل لم الللدى  خو:  ال  ليل مي

الكوللللىو   الل ي ملل .  ا   قفلل ن   مط  وبلل الشللللمقا، 

إطجل أولنل   األمور ا ا دمج اسللللمطعيل   ة  الكجمكعي

الكقح لا  األطفل   ذوي الال  لا في الكلدرسلللللا مل   بل   

االبمدايناة ب لضلللل فا إلا  دم   أ قى مث  ج ولللل    

المقبنا الخ صللا ووسلل ي  اليق  لألطف   ذوي الا  ا.  

ان ا ا إرسللل   الصلللبي  وافق الوالدالكط :  في نه يا  

  ة لغنق سل و   بكجقد د ول  الفصل حنث    إلا الكدرسلا

في ثءون أس بنط   ن ا م  المواص  مط أطف    لكي   و

 ل.اكقهم   ن قي   

 

صورا  حو  المع نم الدامج مق ب  الوصو   ل)د(  

 إلا الكقافق الكمخصصا

 

    العوام  المكينينا

 

رني  اببنيء اا ألنما  كالسننننا يا  النعين  

أ ثق فطفيل م  لى الضد خننن بيندظيم  ف خننلاا  

اللملواللي  ملنلج    ال لا  ملقا   وأربلط  بلثلجث 

 ©UNICEF / UNI277695 / El- 

دلن . لم لوججججن  سجججوبي وشجججقنقم  الموأم 

مدرسجججججا ازيز وهي  إدم جفي مدرسجججججا 

 جز  م   مصجججقة السجججييدرياةأب ظا في 

ول الذي لداك  النوننوف ويكول  الكشق

االلججحججج د األوروبججي للججوسججججججججنججط فججقص 

الحصججججججو  ا ا المع نم وحكج يجا األطفج   

 الكعقضن  ل خطق في مصق.

http://hcd.gov.jo/en/content/law-rights-persons-disabilities-no-20-year-2017
http://hcd.gov.jo/en/content/law-rights-persons-disabilities-no-20-year-2017
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ل قو ة لالوصلو  إلا الكقافق المع نكنا هو  

لألطفل   ذوي االحمنل جل    نفوللللل  لققيبل    

ا مبي نن الخ صللللا واألطف   ثنق الكع  ن ل

فطفيل م  لى الضد خننن    ايرخننلابيببيء اا ألنممن العين لم  

 .بيندظيم

 

اببيء اا ألنما  العين ف خنننلاا فطفيل م  لى  

بضبندا   ممال  الضند خننننن بنيندظنيم رنيناا فر ر  

ا يي اشللق مقال لاشلل رال إلا أن الكع كن   

ذوي للجلهلنلزا   ملجلهلزيل    األطلفلل    ملط  لل لملعلل ملل   جلنللد ا 

سللت مقا  ل قو  إن منج   االحمن ج   الخ صللاة وأ ثق  

لكع م  طف هم لدي  إمي ننا الوصو  إلا ثقفا الكوارد وا

مبي نن بنننن فكلئ  العين لم يرخلاا    الكو اد في الكدرسا

 فطفيل م  لى الضد خن بشل  مودظم.

 

    قلللالعواي

 

رني  رن  من اببنيء السننننا يمن كاا ألنممن 

النعين لم يرخننننلاا فطفنيل م  لى الضند خننننن  

و جث مقا   منج   أ ثق  بننيندظننيما   بللنربعللا 

ا ا الموالي ل قو  إن الوصلللو  إلا الكقافق المع نكنا  

مبي نن بيببيء    ا  ن أسلله  ب ليوللبا ل طف  ثنق الكعوق

 .بيندظيمالعين ف خلاا فطفيل م  لى الضد خن 

 

أ ثق  ض  فنعه اايونيءا رني  اببنيء اا ألنما   

نن الكع كن  لم ل قو  بخكوا أضع :  منج  ب

ملجلهلزيل    لدارال  للجلهلنلزا   يليلونلوا  جلنللد ا 

ا كغيل  ي مي األطف   ذوي الا  ا في فصلولهم الدراسلنا

أن الكلدرسللللا لن  للديهل  نظل م دمج أو يشننننمرك   لى  

ارد  نلن   دام مث  الكع كن  الكولل ادي  أو ثق: الكو

 .لألطف   ذوي الا  ا

 

كبيلض  ا ضم  اببيء السنننا يمن ض  الضعدضا  

الضلننننمف النعين لم يرخننننلاا فطفنيل م  لى  

رنيناا فر ر ممال  لبال بنيندظنيم الضند خنننننن  

لمدرسلمي  لن  لديه  بقن مج دمج أو دام إضل في مث  

 .ثق: الكوارد أو الكع كن  الكو ادي ل

 

السننننا يا  ك اببننيء  لننعلنن ا رنني   ندمعننن 

النضلننننمنف   النضنعندنضنا  ضن   أ لثلق  كاا ألننمنا  

الوصلللو   سلللنيون م  الكفند  اامق د ا بنن   

إلا الكقا ز الكمخصللللصللللا ألطف لهم ذوي االحمن ج    

 .الخ صا بدال  م  بقامج الدمج في الكدارس الكح نا

 

ري  اببيء السنا يا  ض  ر  من الضلمضي   فعه اايويء  ك

عي  الضلننمفن فر ر  لب ي بشننث  الاصننال الضيألي  كالضعدض

 لى الضراضأل الضند خننننمنن من خالل لييألب احدضنيلمنن  ال م  

لحو  بنيل  وبن   إنل  أمق صللللعله ألن إال  لا طف ي  "

الوصلو  إلا الكدرسلا أو اسلمخدام الكقافق الكدرسلنا  

 .بوهولال

 

 المح ن :  

 

الودية  باةننننا  ف  اببيء اا ألنممن كالسننننا يمن  ة من  

العين ف خنلاا فطفيل م لثلنا  الفصنال الد اخنمن بشنل  

مودظم فعرباا عن يبن فر ر بل مر ض   ملينمن الاصنننال 

غر  على فمئن  لى مد خنند م كةااضر الدعم الضويخننص  

من نيحمن فخرىا ري  كمصنيأل  فك مد خنمن مسنيعدين. 

لم يرخلاا فطفيل م  لى الضد خن  لدى فكلميء ااما  العين  

الض خننسنني  الدعلمضمن ك د ة ي ةااضر يبن ف   ض   ملينمن  

فن م  يعو  كفنعا   الدعلمضمنناعلى ةل منن احدمنيجني  فطفنيل م  

ضرار  مدلصننصننن بفطفيل م  ي يدك  بشنندب الدثيط  ريناا  

 ما احدميجية م.م ءدالة

 

ي بمن  اللنننرك ي من   مالحظن ف  فعا ري  ف   كةننناح 

اببيء اا ألنممن العين لدي م يبن فر ر ض   د ب مدا خنن م  

الا ننا   الدعلمضمننن. كض   احدمننيجنني  فطفننيل م  على ألعم 

بشنث   البلأل    ةثديدا  اببيء السنا يا   يسنيك  نفسن ا ري  

ض  ر  من الضلمضي  كالضعدضا  الفعل    ملينمن الاصنال 

ي مليك  معمون  الضلنننمفا اامر العي  د ي عل  فيلننن 

ي  مرة  نن بنيلد ضمش كالد  عنيألب مني ةلا  فر ر كةنننناحن 

 بمن معدضعي  الالجئمن.

 

ف  الدعلمبني  اإليعنيبمنن على الندم    لالفدضنيماكمن الض مر 

بمن الضعلضمن ض  ملمم اال ط ةثنديندا   رنيننا كاةننننثنن 

ااطفننيل   ف   الرغم من  فننن  على  الضعلضا   حمنن  ذرر 

ابن حال ااطفيل ذكي اإلعي ن ض  ابخرين ةصرضاا بغر

ااخننننيبما ااكلى من العيم الد اخنننن  ان م كجدكا فن م  

بسنرعن بعد    ا د ةثسنو ت ف  فعه الدصنرضي   نا  مملدلف

فحد الضعلضمن ض  كذرر جلسني  الداعمن ببميألب الضعلضمن.  

سلللليوا  في  (5)يصللللق طف  يب غ م  العكق  ا "الضلمم

صللللفي  ا ا لوايط البولللليويت ا ا جكنط امجي  في 

الفصلللل  م  ذوي الال  لا ويملن لد م  ليل ولهم وجبمهم  

 . الخفنفا    يوم

 

ي فر ر   ي ندك ف  ألم  ااطفنيل ذكي اإلعني نن يض ن  ةثندين 

للضعلضمن ض  الضعدضا الضلنمف العين ذرركا ف  ااطفيل  

الضعلضمن مضني  يثدنيجا  فحمنينن ي  لى م يند من اتفدضنيم من  



18 

 

اةنننن را    د ي ير على ال ال  ابخرينا من خالل "

 الوظيم فك الدررم ."الثصن فك اللركج عن 

 

مبيبلد   جرى لضد و الدربمن الليصننننن العي  كاخنننندويألا   

خ رب ض  الدد ي  ض  ر  رينا لدي م  كالعي  بيخنندباللمن  

من الضلمضي  كالضعدضا الضلننننمف خننننيبب يا يضلن  ب   

 ر  ننننضات  ض  ملمم اال ط بثبمبنن ف  النديونيمملمنن اار

ي للغنيينن ما  كاب  اجدضنيعمنن   معدضعن  رني  مدعنينسننننن 

النعننيةنال : " بنمنن  النعنغنراضن   كالنبنر   ا مندن نا ب  نلظلق 

ل طبنعا الكوللنجا ل كخنمة لقنم الع يج  ا ا مولل ف    

 قيبا م  بعءله  البعض ولمعق: ا ا بعءله  البعض 

ا ا وذلك  أيءل   إلا نف  الكدرسلاة    همأطف لويقسل وا  

اي  الكجمكط الكءللللنف حنلث يوجلد أطفل   م  ذوي 

االحمن ج   الخ صلا  د ييونون أ ثق ازلا ا  األطف    

اخ قي  بوللبه الكولل ف   الجغقافنا وثن   العج     

 .االجمك انا الو نقا بن  الكجمكع   الكخم فال

 

بيإلةننيضن  لى ةع ي  السننلارمي  اإليعيبمن من ااطفيل  

ي    ا عضلمنلع   الد اخن اابخرين ض  الفصن   الدم  فيلن 

ي   ةوضمنن ااطفنيل ذكي اإلعني نن كضبن  ي ض   ا  ةمسننننمن  ألك  

ةثنديندا   ا كرني  فنعا فا الثنيل  ال مئدمنللضعلضمن ض  رال  

ألطفنيل النعين يعنينا  من صننننعابني  الدعلم  بنيلوسنننن نن ل

ذرر فحد الضعلضمن ض  الضعدضا الضلمف  صن ككاللالم.  

الو أل:   ض   يعننين  من  عنني ننن    المحق لايللدملل   طفنن  

 لكدرسللا ألو  مقالة لم يمحدث ا ا الطجق و  م فق  ب

بكجقد أن وذللكة رثم  بل ليكل  ا  بنلديل  بلدال  م  ذللك. و

اللذي   ل نوا   بلدأ في المواصللللل  مط األطفل   اخ قي  

ة شلللجع  ذلك ا ا يمحد ون وي عبون ب سلللمكقار حول 

لدريجن   في ثءلللون بءلللعا ة ولبد  في نطق الي ك  ا

أشهقة لكي  حما م  ليوي  جك  صغنقال والمعبنق ا  

 .نفو  ل كع كن  واألطف   اخ قي ل

 

يضلن  ب  الوعنيحني  الضدفنيكةنن ض  ألم  ااطفنيل ذكي  

الضعدضا  ةننننضن بمئن  اإلعي ن ض  الفصننننال الد اخننننمن  

بضي ض  ذل    العاام ايد من الضلمم بيلعدبمئن  الضلننمف ك

اتبدداةمن ض  بمئن  الضرحلن  ضي ط السنن بمن فطفيل مي     

الضلمم كفكلئ  ض  الضد خننننن اتبدداةمن ض  بمئن الضعدضا  

ال مئن الضغلبن  كبويء على   ذل اعالكب على ك الضلننننمف.

ةضدا   اإلنسننننينمنناكالاجاأل اإلةننننيض  للع ني  الفنيعلنن  

الضعلضمن   م نن   النندعم  بض ينند من  الضلمم  ض   الضعلضا  

اخندفيأل    ذل ابيإلةنيضن  لى  كالضسنيعدين كغر  الضاا أل.  

الضعلضا  ض  مثم  الضلمم من الندعم الفو  لضعلم الدربمن  

ا على ةبديم الضشننا ب ل م بشننث    الليصننن العي ري   يأل  

عودمي يدعلأل اامر كاحدميجي  ر  طف  حسننننص  عي د .  

بضلنيك  فكلمنيء ااما  الضرة  نن بنيإلألمنيج ض  الضعدضا  

ضم  اخننندلشننني  الشنننراري  بمن الضرار     الضلنننمفا

ي   الضدلصننننصننننن كالضدا و العيألين يضلن ف  يلا  ن ع 

ا كخنننن م ي من  ننننثن  ف  يع ل ألم  ااطفيل ذكي   م دلر 

ما ةاضمر ألعم   السننننيةندبالدعلمضمنن  اإلعني نن ض  الضراضأل ا

مليك  بعأل فكلميء  ة ديد  كبيلديل     لضعلضمنال ةننننيض  

اخنننندمعنني    الضنندا و على  الضرة  ننن ببنند ا   ااما  

 ااطفيل ذكي اإلعي ن كمسيعدة م على اتلألفي .

 

 االجمك اناوصكا ال. مخ و: لمع ق ب لميكق وهل

 

    العوام  المكينينا

 

من   كالسننننا يا   اا ألنما   اببننيء  رنني  

الضعدضا الضلنننمف العين ف خنننلاا فطفيل م  

بننيندظننيم     ثجثمنج  بأ ثق   لى الضنند خنننننن 

ل قو ة ل الموالي  مقا  ا ا  الكحمكلل   م  ثنق  وأربط 

"ا ا ا الطجق أن يمعقض طف ي ل ميكق في الكدرسلللا

  فطفنيل م  لى الضند خنننننلم يرخنننناا  مبني نن بيببيء العين  

 .بيندظيم

 

اببيء السننا يا  ض  الضعدضا الضلننمف العين  

ف خننننلاا فطفيل م  لى الضد خننننن بيندظيم ريناا  

ل قو ة لم  أ ثق منج   رننعلنن    بولللللت مقا  

األسله  ]إرسل   طف ي إلا الكدرسلاف ألن طف ي يمف ا   

ن    اخ قي ةمط األطف     الفوايد  وييموله    أصلد   ةوييو ّ

 .االجمك انا ل كدرسا ل

 

    قلللالعواي

 

اامر   يدعلأل  اببننيء   بننيلدوضراعونندمنني  رنني  

ة ل قو   عشلقال أضلع :أ ثق منج  باا ألنما  

م  مول و  ضلك ن حءلور طف ي الفصلو   ل

هو أن طف ي سللللنمعقض ل ميكق في يومنل    اللدراسللللنلا  

لالعدبنيأل بنث  رال  من ممال   رنيناا فر ر  ك.  لالكلدرسلللللا.

الضعلضمن كال ال  لن يراع  احدمنيجني  فطفنيل م مبني نن  

 .بيندظيمبيببيء العين يرخلا  فطفيل م  لى الضد خن 

 

اببيء السننا يا  ض  الضعدضا الضلننمف العين  

لم يرخننلاا فطفيل م  لى الضد خننن بيندظيم ريناا  

ي  بيحو اشلق مقا  ل قو ة لإن  منج   أ ثق فيلن 

ه ألن الكع كن  والطج  يفمققون إلا االهمك م  أمق صع

جامقل د  منج  بكقلن  لبل ألطفل   ذوي الال  لال وأ ثق  

مبي نن    لةبنن أطف لهم سلنمعقضلون ل ميكق في الكدرسلا

بيببيء السننا يمن العين يرخننلا  فطفيل م  لى الضد خننن  

 .بيندظيم
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كمن الض مر لالفدضنيما ف  اببنيء السننننا يمن 

ض  ملمم اال ط النعين لم يرخننننلاا فطفنيل م  

للبالا ممال    لى الضد خننن بيندظيم ريناا فر ر 

 . خ قي لي حق األذى بالمصق: وطف ي  يوي    د ل

 

 المح ن :  

 

ري  اببيء اا ألنما  كالسا يا  العين يرخلا  فطفيل م  

ي   بيندظيم  لى الضد خنن ف    لب ي بشنث  الدوضر كفر ر افدضيم 

بنيلدفنيعال  اتجدضنيعمنن اإليعنيبمنن اطفنيل م ما لمالة م  

رني  اببنيء النعين لم    امن ننيحمنن فخرىكض  الفصننننن .  

يدضلواا من   خننيل فطفيل م  لى الضد خننن بشننل  مودظم  

ر ر  لب ي بشننث  الدوضر ك د ب ر  من الضعلضمن كال ال   ف

 على الدااضأل ما احدميجي  فطفيل م.

 

كمن الغرينص ف  ااألكا   ند انعلسننننا ض  الضلمم حمن   

فصننن ح آبيء ااطفيل ذكي اإلعي ن فر ر  لب ي بشنننث   ميم  

 د ةشنننمر  كطفل م بميعاء لمالة م ابخرين ض  الفصننن . 

  ن اتجدضيعمنمن الاصنننض  فعه الودمعن  لى مسنننداى عيل  

بنياطفنيل ذكي اإلعني نن ض  بمئنن الضلمم حمن    نالضرة  ن 

ي دك ف  اببيء فر ر  لب ي بشنث  الضظ ر كالسنلارمي  ةعيه  

ذلن  الضعلضمن ض  بمئنن الضلمم النعين  ك ند فرند  ابخرين.  

اصننضن بيلتحظاا ف  بعأل اببيء ت ي الا  يشننعرك  

ضي ي ألي ض  ر مر  م االضسنندضرب حال اإلعي ناتجدضيعمن  

من ااحمني   لى ببنيء ال فن  ض  الضو ل بندت  من النعفني   

ي    ارفي مككضبي  ل لى الضد خنن.   بمن  ةثديدا   ري  فعا كاةنث 

اببنيء عوندمني يدعلأل اامر بنياطفنيل النعرا  ذكي اإلعني نن  

ا  العو  العرري فا  م  لفلر ااخنننرب كنسننن  ي ض  

فحد  ف ي   كخ  رل . كيبيضن الشرط ااك  اال بيضن السا ين

فنوننيك  النضنعنلنضنمنن   ف   ذكي   لنى  منن  فكتأل  لن ناليننن  ف  

على حنيلد م لم يدضلن من الدعنيمن  ما  العبلمنن اإلعني ني   

 الرغم من الددخال  العديدب.

 

رني  اببنيء اا ألنما  كالسننننا يا  النعين يرخننننلا  ك

فطفيل م بيندظيم  لى الضد خنن ف    لب ي بشنث  الدوضر كفر ر 

ي بنيلدفنيعال  اتجدضنيعمنن اإليعنيبمنن اطفنيل م ما  افدضنيمن 

ري  اببيء العين    امن نيحمن فخرىكلمالة م ض  الفص .  

لم يدضلواا من   خنيل فطفيل م  لى الضد خنن بشنل  مودظم  

ر ر  لب ي بشننث  الدوضر ك د ب ر  من الضعلضمن كال ال   ف

 على الدااضأل ما احدميجي  فطفيل م.

 

ذلنن  الركاب  بمن    اكما  اتجدضننيعمننن اصننننضننن  الضننم  

ي  لى ألم  فطفنيل م    يعو  النعررالك ألضعنا اببنيء فحمنينن 

الضنندا و   يدضلواا من "الدعلم كيلاناا  لل   الننعرا  ض  

ي" ت خننننمضني ض  الضعدضعني    م ن  ااطفنيل ابخرين ةضنيمن 

الضلننننمفن حم  فرد الضعلضا  ف  اببيء بعلاا الض يد من 

رضني ذرركا ف   دمني يدعلأل اامر بنمألمنيج ااكتألالع األ عون 

آبيء الفدمي  خملانا  فر ر  لب ي من الدوضر كاللا  على 

الثنيجنن  لى   ند يظ ر رنعلن    كفا مني ابونية م بشننننلن  عنيم

 خفنيء كحضنيين الوسننننيء كالفدمني  من في نا  من ااذى.  

طيل ن  فحد الضعلضمن ض  الضعدضا الضلننمف حيلن  كف نني   

حم   ةعين  من  عي ن جسدين    خواا (  8) لغ من العضر  ة

 لمالة ي بس ص مظ رفي.ري  يدعو  ي 

 

ي بمن   رنيننا الضلنيك  الضرة  نن بنيلدوضر فر ر كةنننناحن 

  السنن صال عا  كء كالضعلضمن ض  الضعدضا الضلننمف.  اببي

ةدعبنند ض   الضننديوننن الد   اجدضننيعنني  معل   ةلا    نند 

فكلميء ااما . طضثنن  الضد خنن ةنرك ين للضسنيعدب ض  

بيإلةنيضن  لى ذل ا يضلن ف  ةب ا العلسني  اإلعالممن  ك

البصنمرب فك "نظيم ااصند يء" الض رم  إل را  ااطفيل  

ي   ذكي اإلعني نن بنثطفنيل آخرين لم  لندي م  عني نن  نننناطن 

طايال  ض  مسنننننيعندب ااطفنيل على الشننننعا  بنيلب ال  

الاالدين  ب   ك  ال ضثنمون لدى  كالثضيين بيإلةنيضن  لى  

لددالى الضد خننننن  عييد م طفل م    حال  طالط خننننرا 

على غرا  اببنيءا  ند يثدنيج  كالند اخننننن.  فك ني   خالل  

الفري الدعلمضمنن   الضنند خنننننن  لى بعأل  لمال فم ض  

ك  ات  لألطفنيل ذكي  مراعنيب  الدفنيعلمنن لمصنننن ثاا فر ر 

ي ض  معيلعن  كاإلعي ن.  يضلن ف  يسنننيعد فعا الو   فيلننن 

ضلمم ضمضي يدعلأل  مليك  آبيء ااطفيل ذكي اإلعي ن ض  ال

بسنناء ةصننر  فطفيل م  ذا  ننعركا ف  اببيء كااطفيل  

 ابخرين لدي م ض م فر ر تحدميجي  فطفيل م الليصن.

 

مل ديلا ومل لنلا لجلمحل ق بل لكلدارس  )و( اوايق  

 .ب نمظ م

 

    العوام  المكينينا

 

الضننيألينننا   بننيلثااج   اامر  يدعلأل  عونندمنني 

البر   كخنيصننننن كخننننيةن  الوبن ا ضبند لعنص  

ا  ةمسننم   ي ض  كصننال ااطفيل  العغراض  ألك  

ري  ر  من اببيء اا ألنممن كالسنا يمن  ا ك لى الضد خنن

العين ف خننلاا فطفيل م  لى الضد خننن بيندظيم ض  الضعدضا  

ثجث مقا  ا ا الموالي  بكقلن  ومنج  بأ ثق  الضلننمف  

سله  ألني  نعن  ا ا مول فا  صلنقال  أمق  ل قو ة لإن  

لم يرخننننلاا  ا مبي نن بيببيء العين  سللللالفق  م  الكدر

 .بيندظيمفطفيل م  لى الضد خن 

 

اإلةنننننيضنن  لى ذلن ا ضنم  اببنيء ض  جضما ك

النعين    - بضني ض  ذلن  الضلمم   - الفئني  ال الث  

يرخننلا  فطفيل م  لى الضد خننن بيندظيم ريناا فر ر ممال   
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إن طف هم حصل  ا ا مول ادال شلخصلنا لكقافقم   للبال  

م  وإلا الكدرسللاة وث لب   م  يشللنقون إلا أحد أفقاد 

 .الذي يقافق األسقال أو الج ر أو الط له اخ ق  

 

    قلللالعواي

 
رني  اببنيء اا ألنما  كالسننننا يا  النعين لم 

أ ثق  يرخنننلاا فطفيل م  لى الضد خنننن بيندظيما  

ثج لا وأربط مقا  ا ا الموالي ل قو ة  منج  ب

لإن  أمق صللعه ألني  نحم ج إلا ح ف ا بوللبه الكولل فا 

ا مبي نن بيببيء  المي لفصل ي  ا  الكدرسلا وإا  ا طف يل

 .بيندظيمالعين ف خلاا فطفيل م  لى الضد خن  

 

كض  الا ا نفسننن ا ري  اببيء السنننا يا  ض  

ر  من الضلمضي  كالضعدضعي  الضلنمفن العين  

أ ثق لم يرخننلاا فطفيل م  لى الضد خننن بيندظيم  

منج  ل قو  إن طف هم بحل جلا إلا مقافقلا  ل بملا لكقافقمهم 

 .م  وإلا الكدرسا

 

  بنيلعااةأل اافم من ذلن ا عوندمني يدعلأل اامر  ك

الضيلمنا ري  اببيء اا ألنما  كالسنا يا  ض   

الضعدضا الضلنننمف العين لم يرخنننلاا فطفيل م  

أ ثق منج  لاشلل رال إلا أن أسللقهم بيندظيم  لى الضد خننن  

واجهلت صللللعوبل   في دفط  ك  الكواد الكلدرسللللنلا مثل  

ل  م لغي   يشننالد    النومي ومصللقو: طف همالققط سللنا  

(  خضسننن  لى عشننرب  رك من الضيل )عيألب   صننغمرا  جدا   

لل ف  لشننراء بعأل ااطعضن فك الضشننركبي  فيويء  ةدع ى 

  كجاأله ض  الضد خن.
 

 

 المح ن : 

 عا الضاةا  اللاء على الليصن الضدعلبن بةسل  الودية   

ففضمنن احدمنيجني  الوبن  الضلمفنن لألطفنيل ذكي اإلعني نن  

 من ك لى الضد خن بثمي .  ةوبالة ملدضلمن  
  
فعا بيإلةنننيضن  لى البمضن الضلنننيضن للضراضبمن العين ي دك  ك

فن م عنيمن  م م ض   را  اببنيء بنم خنننننيل فطفنيل م  لى 

من  الضنيلمنن  يضلن ف  ة ير العااكالضند خننننن بنيندظنيم فم ت. 

ي بشننل  ر مر على عضلمن صننوا البرا  لدى الاالدين.   فيلنن 

ي بشنل  خيي بمن فكلميء ااما  ض ك بمئن  ري  فعا كاةنث 

بشننث  عدم البلأل   يسننيك فم الضعدضا الضلننمف العين ري 

 ند ة م على ةثضن  ةلنيلمف اللاالم كالضااأل الضند خننننمنن  

صنننثن ذل  الضعلضمن ض  بمئن الضلمم  ك د فرد ااخنننيخنننمن.  

 يلاا    الضد خننننن خنننندبدم ة رعي  من حمن بخر حم   

اكلميء فما  ااطفيل ذكي اتحدميجي  الليصنننن العين ت 

يسنننند معا  ةثض  ةللفن الثبيةص الضد خننننمن فك الضالب   

ذل  لدشننننعما اببيء كمبدم  الرعيين  ك د جرى فيل م.  اط

 على اتخدضرا  ض    خيل فطفيل م  لى الضد خن بيندظيم.
 

ي ف  العديد من فكلميء  كف نننني    الضعلضا  ض  الضلمم فيلنننن 

ننا حنيلد م الضنيألينن  رنيمضن  فما  ااطفنيل ذكي اإلعني نن  

ا ريناا فر ر ةرألأل ا ض    خنيل فطفيل م  لى الضد خنن ةنعمفن

ا  جدكل الفصننن  الد اخننن  يدعي ب ما  كةمن عضل م  

المام ا مضني يععل م غمر  نيأل ين على مراضبنن ال فن  من 

كك لند ضمعن خننننعنا ل نعا السنننن نصا كك لى الضند خنننننن.  

نظنيم نبن  بنيلثنيضال  ملصننننص  اندرنني نننناننيل لداضمر  

مراضبد م بثمي     مم للننننضي لألطفيل ذكي اإلعي ن ض  الضل

كالدي م العض   مو ي ما اخنندضرا ين   لى الضد خننن كالعاألب  

 كالثفيي على ألخل م المام .

خيصررن على يد معدلن ض  ك   عض  يسرردلدما  مبيعدب ضلمض  ال عدري كاال ط ب. طال  ذكي  عي ن ض  الفصرر  موظضن ممرخرر  را ب © 

 ع ر ةضاي  كألعم المانمسف.ممرخ  را ب  م را  ضريأل ب مد اعا  خا يا 
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 ا ا لع نم األطف   ذوي الا  ا ورون  لن نق ج يحا : رابع    
 

 لحدي   المع م ا  بعد
 

الضعلضا  ض  في ر خالل الضوي شي  العضيعمن الضرر با  

عن خ راة م الدعلمضمن  الضلمضي  كالضعدضعي  الضلنننمفن 

اا أل  الضشندألب الد  ضرةند ي عد خالل ضدرا  اإلغالط بد 

من فجن  الدلمف ما فنعا الاا ا  ك.  لعنيةثنن را كننيندمعنن 

الضلمضنني  كالضعدضعنني    من  الضعلضا   العنندينندا  ننيم 

الضلننمفن بدصنناير أل كخنن م ك  خننيل ي  لى فكلميء فما  

رع ء من  كاةسنننني     مألةااطفنيل ذكي اإلعني نن ع ر  

للضعلضمن ضرصنننننن حمن  فةنيحنا فنعه ال ريبنن برامع م  

  من ااطفنيل ذكي الضدنيبعنن ال ونيةمنن بشننننث  اتحدمنيجني 

فكلمنيء ااما  ع ر  اإلعني نن من خالل الدااصننننن  ما 

من كال يةف ك  خنيل مبيطا ضمديا ملصنصنن لل  طف . 

جضما  ةدعلأل بعندم  ند ب  ةثنديني   ض نعا ي مر ننيحمنن فخرىا 

اببنيء على مدنيبعنن احدمنيجني  ةعلم فطفنيل م بنيندظنيما ت 

خننننمضني  ذا رني  فطفنيل م يعنينا  من  عني ني  ضلرينن فك  

ي من الضعلضمن ذكي الل رب.   ننننديندب ةد نضنيةمنن   لنص ألعضن 

فكصننننى  ك ااخنننن نني ا  لثباط  ل ننعه  الضعل  ااعلى 

الاجنيف   بضااصننننلنن الدعلم ذكي اإلعني نن  اا ننننلنيي  

 2020خننن دض ر  ابدداء  من  ننن ر لألطفيل ذكي اإلعي ن 

 .(32)للثملالن ألك  ةدفا  ااكةي  الدعلمضمن

 

خالل مرحلنن الدعلم  للعنيةثنن  ةلننننضونا بعأل الدثنديني   

عد ض  ملمم اال ط جاألب اتةصنيل بيإلندرنا مضي عن بد 

جعن  أل كو الفمنديا ال ايلنن فر ر صننننعابنن على اببنيء  

ل عا السنننن صا حدأل الضعلضا   كض  الدو ي  كالضشننننيفدب.  

ف خننلاا فر ر من مب ا  كأل يةأل  (  4بننننننن )مبيطا الفمديا  

يشننننر  عالكب على ذلن ا لم  كضمنديا كاحند خالل المام.  

بثن م رينا لدي م  دضا الضلننمف الضعلضمن من الضعجضما 

على مديبعن احدميجي  الدعلم لألطفيل  البد ب بيخنننندضرا   

 نند بعند بسنننن نص  ذكي اإلعني نن فيونيء مرحلنن الدعلم عن بد 

ف  أل كو   الضاا أل كالنندعم فعرباا عن  لب م من  رضنني 

لم  الدلف ب ب  ني على  نننن لني  جرى  كلا ب الدربمنن الد  

ي  ةدالءم   ذكي اإلعني نن مضني    احدمنيجني  ااطفنيلما  ألاةضن 

فألى  لى ةراجا كاةنح ض  الض ي ا  الدعلمضمن كالدوضاين  

 الضلدس ن خيبب ي.

 

الضعل  ااعلى لثباط اا ننننلنيي تحظ خ راء  ك ند  

فنعه ال غرا  ض  ك نا م لر النعين ألعضاا   ذكي اإلعني نن

رال  من كلا ب الدربمنن كالدعلمم ككلا ب الصننننثنن فيونيء  

 
لل ال  العين يعينا  من الاجيف   ث  الثلامن على الثفيي على الدعلمم  الضعل  ااعلى لثباط اا ننننليي ذكي اإلعي ن ي(. "2020خنننن دض ر   17مرام رييد. )  (32)

face-maintain-government-urges-https://jordantimes.com/news/local/hcd-: مديحن على الراب صننعابي  الدعلم كذكي اإلعي ن"ا جا ألا  ةييض .  

 and-difficulties-learning-students-education-face 

ما احدمنيجي  ااطفنيل  من فج  ةلممف اللندمي   العنيةثنن  

على  نشننيء موصنني  بيلدلننيمن عضلاا كذكي اإلعي ن. 

ةعلم ملصننننصننننن ع ر اإلندرنا لألطفيل ذكي اإلعي ن 

حمن  يضلن الع ا  على الضااأل الدعلمضمنن ذا  الصننننلنن  

بيإلةنننيضن  لى أل كو الفمديا كمبيطا الصنننا  كمااأل 

الضعل   رضني خننننيفم بعنيةثنن را كنني. الداعمنن الضرة  نن  

بضسنننننيعندب    لثباط اا ننننلنيي ذكي اإلعني ننااعلى  

على  ملنينمنن الثصننننال على ااطفنيل ذكي اإلعني نن  

لل   مرار  الد عمم  الاصننال  لى  كرا كني ضثاصنني  

يدضلواا من العاألب  لى الفصال الد اخمن ض  ف ر  ك ا 

 .العيةثنمضلن كةعوص في ةراجا ض  الدعلم فيويء 

 

كف نني  خ راء الضعل  ااعلى لثباط اا ننليي ذكي  

لطبنقل   ل طج  اللذي   أنشللللننل للقلد    اإلعني نن  لى مني يل :

أ ثق  أنهم  يعلل نون م  إالل  لل   بصللللقيللا ألنيلل  رأييلل  

بدال    والولل  بنق   اله لف مث  اسللمج با م   ج  لط

في لنكز  واوم  م    أ ثق صللللعوبللا  أنهلل   المي وجللدوا 

 ك   كي  بمطويق ميصللللا ممخصللللصللللا  واالسللللمخدام.  

واليكل ينلا مثل  الموحلدة والمي وفق   العق نلا  لاال  ل    

اللدام لآلبل   حو   نفنلا ل بنلا احمنل جل   أطفل لهم أ يل    

كهم  الثجق وربطهم ب لكمخصللصللن  الذي  يكييهم دا

ولقلديم الموجنل  بشلللللنن  ل  م  االحمنل جل   المع نكنلا  

 .والصحنال

 

ض    2021- 2020لسنننناء الثظ اند ى العنيم الد اخنننن   

عد ت ي ال  مد  مودصنننف العيةثن كبموضي ري  الدعلم عن بد 

الدبدم مضي جع  من الصننننعص على الضعلضمن مديبعن ةبدم  

ااطفنيل ض  ن نيينن العنيما كالدنثرند من ف  معظم ااطفنيل  

ذكي اإلعني نن رنيناا  نيأل ين للدسننننعمن  ض  الضند خنننننن  

ضنم  ااطفنيل ذكي    للضعلضمنااتبدنداةمنن فك ال نيناينن. ككضبن ي  

الننعين كاج اا معظم الدثنندينني  ض  ات  لدثنيط  اإلعنني ننن 

فم ااطفنيل    العنيةثننبنيلضندا و اتبدنداةمنن فك ال نيناينن بعند 

العين ةراجا ةبدم م بشنننل  خيي العبلمن  ذكك اإلعي ي  

بنيإلةننننيضنن  لى ذلن ا كاج   كخالل ضدرب الدعلم عن بعند.  

بعأل ااطفيل العين يعينا  من  عي ي  بصننرين  ننديدب  

ةثنديني  ض  الدسننننعمن  ض    - ةثنديندا   ض  بمئنن الضلمم    - 

لضندا و اتبدنداةمنن كال نيناينن حمن  لم يلن الل مر مو م  ا

 مع  ين تخدب يل م.

 

https://jordantimes.com/news/local/hcd-urges-government-maintain-face-face-education-students-learning-difficulties-and
https://jordantimes.com/news/local/hcd-urges-government-maintain-face-face-education-students-learning-difficulties-and
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بن  اخب    اسمكقار دروس الفنديو بعد انمش ره  

 ا:واألطف    ج  الج يح
 

جنيء  الودمعنن اإليعنيبمنن من الدعلم عن بعند ض   ننننلن  

مشنننننني رد نني ع ر   ةضننا  الد   الفمننديا    مأل  ةأل كو 

مم حم  يداط الضعلضا   ا ت خننمضي ض  بمئن الضلكاةسنني 

ا    لى اتخنننندضرا  على الرغم من عاألب ااطفنيل م خر 

خنندسننضح مبيطا    للضعلضمنا لى الفصنن  الد اخنن . كضب ي  

الفمنديا لآلبنيء بضدنيبعنن الااج ني  الضو لمنن لألطفنيل ذكي  

اإلعي ن حم  خنمدضلوا  من مشنيفدب مبيطا الفمديا عدب 

 مرا  رضي يرغ ا  ض   احن مويلل م.

 

على الرغم من بعأل الدثنديني  الضدعلبنن بنيتةصنننننيل  

 ت ف  مبيطا الفمديا    الضلممات خمضي ض  بمئن    بيإلندرناا

رنيننا ةثظى بشننننع منن ر مرب بمن اببنيء كااطفنيل حمن   

ري  كيضلن للضد خنمن ةلممف ي بسن الن كضب ي تحدميجية م.  

ي للضعلضمن العين ريناا يصننا ك   فعا الو   مويخنن  ي فيلنن 

بيلوس ن  كأل كخ م على فااةف م الضثضالن ألاخ  مويلل م.  

ي لييألب اتخننند ضي  ض    الضلنننمفاللضعدضا   يضلن فيلننن 

عد الد  ةم  نضيذج مضييلن من خالل موصنننني  الدعلم عن بد 

الضعل  ااعلى لثباط اا نننليي ذكي  فنشنننثفي ضعلمي   

 .العيةثنيء فيو اإلعي ن

 

لهذا شللللي  يكيييل   :معلضنن الدربمنن اللنيصنننننذرر   ك

االسللللمكقار في القن م ب  حما إذا ا د األطف   اخن إلا 

يول اد في إرشل د الوالدي  في الكيز    د الكدرسلا ألن   

و ج  اطج  نه يا األسلللبول ا ا سلللبن  الكث   مط 

ا حو  المكل ري  المع نكنلا المي يكييهم   إاطل يهم أفيل ر 

الدروس المي صلورله   وشلك ت  القن م به  مط أطف لهم.  

العلديلد م    والولللل    طبنقلبهل لفي وشلللل ر مهل  ا ا  

ا م  اليظل فلا والموانلا بلد   بجل يحلا    الكوضللللوال   

حظنلت  حنلث    إلا األلوان واألر ل م واألصللللوا  ورونل   

.بشعبنا  بنقال بن  اخب   واألطف   ا ا حد سوا ل

 

 

  

 ©UNICEF / UN0482107 .  ي يسمر ما كالده عدني  ض  ال داكي طرابل .( 13)كلمد طف  ذك  عي ن ي لغ من العضر حمد  عيم 
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 الخجصا والموصن     مو  : 
 

 لى ةفني م الد ضمش الدعلمض  لألطفيل  را كني  جيةثنن    فأل

ذكي اإلعي نا خنااء من حم  ندية  ةعلض م فك كصنال م 

السلار  العي فجري ما العيةأل  حدأل ةثلم   ك لى الدعلمم.  

من اببنيء اا ألنممن كالسننننا يمن ض  (  250)فر ر من  

الدك  الثيخننم العي يلع   اببيء كمبدما  2021أليسننض ر  

الرعنيينن ض  ةثنديند ضري الدعلم اطفنيل م ذكي اإلعني نن. 

الدررم   عضاعن حاا ا  مذل ا  دما   بيإلةنننيضن  لىك

ما الضعلضمن كخ راء اإلعني نن نظرب يني  نن لل رط الد   ند 

الضو عمنن الد  ةثال    العااةأليدعنيمن  ب ني نظنيم الدعلمم ما  

 ذكي اإلعي ن كفخرفم بشل  فر ر. ألك  ألم  ااطفيل

 

بدك  اخنند ضي  مسنندضر للضاا أل الفومن كالضيلمن لضعيلعن  ك

كاتلد ام الضسنننندضر من الثلامن اا ألنمن    العااةألافعه 

بضني ض    ال الألاكجضما الع ني  الدعلمضمنن الفنيعلنن ألاخن   

  الندكلمنناذلن  كرنيت  اامم الضدثندب كالع ني  الضنينثنن  

نثا ةسنننريا الاصنننال للنننضي  الدعلمم العمد الشنننيم   

  للعضمااكالضوصننننف كةع ي  مندى الثمنيب ضري الدعلم  

 خمظ  ف تء ااطفيل م ضشمن كمسد عدين.ك

 

الندنررنمن النعنااةنأل  ةنثنلنمنن   كةنضنلنأل   عنن   كمنعنضناعنني  

ةبنديم ةاصننننمني    حمن  جرى  الداصننننمني  الاا ألب فألنيه

الضنندن    الدعلمم كالضعدضا  فن م  بضنني  للثلامننن كمبنندم  

ي ض  خلأل بمئن ةضلمومن ةشننرك   ا حيخننض  جضمع ي يلع ا  ألك  

 ر   فعه الد اخنن  ككةدعم آبيء ااطفيل ذكي اإلعي ن. 

على السننننمنيط اا ألن  للو ني ةبندم م نيت  على ففضمنن ض م 

 في خميط.موظا  فكلميء فما  ااطفيل ذكي اإلعي ن ض  

 

  :كةثبمبي  ل عه الغيين

الللدام   لقللديم  الللدولي  الكجمكط  ا ا  يجلله 

لدسنننن من  لينيألب اإلنفنيط    ل حيوملا األردننلا

بضي يدضي نننى    %20-  %15بوسننن ن  الاطو  على الدعلمم  

بنيلوسنننن نن  ك.  (33)ما الضعنييمر الندكلمنن ك عال   نشننننما 

نسن ن   2022ةلصنص الضم انمن الضبدرحن لعيم   لأل أل ا

 .2019ض  عيم  (35)%10يويف  كبضي لييألب  (34)12%

 

 
علمم العمد  . ةنضي  الدالراباا ك عال   نشنما  ك طي  العض  لدوفمع ال د   2030الدعلمم حدى عيم  -من ففدا  الدوضمن الضسنددامن   الرابا(. ال د  2015( المانسنلا )33)

/default/files/documents/educationhttp://uis.unesco.org/sites-2030-: مديحن على الراب الضوصف كالشيم  كةع ي  ضري الدعلم مدى الثميب للعضما. 

 en_2.pdf-2016-sdg4-of-Implementation-action-for-framework-incheon 

كريلن فن يء ال دراء   ملمي  10.066كنفبي  الضشي يا بيلديوي .  2022(. الثلامن ةعلن عن مشرك  ماالنن 2021أليسض ر  20كريلن فن يء ال دراء اا ألنمن. ) (34)

: مديحن على الراب اا ألنمن. 

 =113%20billion%20against%20https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=39753&lang=en&name=en_news#:~:text

JD956%20million,by%20JD100%20million%20to%20JD1 
 11ض   جرى الثصنال علم ي اا أل ".  -من اإلنفيط الثلام (  نسن ن  لقحصنيء. "اإلنفيط الثلام  على الدعلمما اإلجضيل  )بميني  ال و  الدكل  كمع د المانسنلا    (35)

 TOTL.GB.ZS?locations=JOhttps://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD. : من الراب  2022ض راير 

ةننضن فعه ال ييألبا يعص ةاخننما الدضاي  لدعم الدعلمم  ك

)بضني ض  ذلن  ةند ينص الضعلضمنا كال ومنن الدثدمنن    الندام 

الد  يضلن الاصننال  لم يا كالدلوالاجمي الضسننيعدب( ض  

ر  من الضلمضي  كالضعدضا الضلنننمف بضي يدضي نننى ما 

الا ب الدام  الليصننن بللدعلمم  العشننرين  خنندراةمعمن  ات 

الدربمنن كالدعلمم كالضعل  ااعلى لثباط اا ننننلنيي  

 ذكي اإلعي ن.

 

واصلللل لا االلمزام بلنهلدا: الميكنلا  يجله م

لألطفيل    القابط لحديدا  الهد:  و  الكولللمداما

الالا ا   ا كالد  خنننننيفضنا  ذكي اإلعني نن

عن طريأل الندم  ض  خ   العضن   بندعض ني  الضسنننن كلنن 

 الاطومنا بضي ض  ذل :

 

يدعلأل    ةثنندينند ففنندا  مثنندألب بننمطنني  لمو  كمدى •

الضندا و  اامر بنمألمنيج ااطفنيل ذكي اإلعني نن ض   

العنيمننا ت خننننمضني ااطفنيل اا ألنما  كالالجئا   

السنننا يا  من خلفمي  اجدضيعمن كا دصنننيألين فر ر  

ةننننعفن يا كااطفنيل النعين يعنينا  من  عني ني  ضلرين  

كنضنيةمنن حنيألب كالنعين  ند يثدنيجا   لى م يند من 

 الدعم ألاخ  الفص  الد اخ .

الدوسننننمأل ما جضما الفنيعلمن الدربايمن ض  اا أل   •

ع ي  الدثصننننمن  كة نيألل ال منينني  حال ااطفنيل  لد

خي ج الضد خنننن كالفعاا  ااخرى ض  الب ي  من 

النثننيلنمننن   النبن نني   كةنندخنال   خن ن   فجنن   عنالم 

 كالضسدب لمن بشل  ري .

خنننندراةمعمنن ما الع ني  الفنيعلن  اةلاين  ننننراري   •

الضثلمنن كالندكلمنن ب ند  خننننند ال غرا  ض  ةاضمر  

اللنيصننننن لألطفيل    لعكي اتحدمنيجي  الدعلمم الدام 

العين يعنينا  من ف ننننلنيل ملدلفنن من الصننننعابي   

 كاإلعي ي ا بضي ض  ذل   عيألب ةثفم  ال ومن الدثدمن.

 

ض  معنيل   االكل نحلالجهل    يجله ا ا  

الدعلمم خنند الفعاا  الدعلمضمن الضثدألب ض  

على اتخنننندراةمعمن  اتخنننندعراب العيم  

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/education-2030-incheon-framework-for-action-Implementation-of-sdg4-2016-en_2.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/education-2030-incheon-framework-for-action-Implementation-of-sdg4-2016-en_2.pdf
https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=39753&lang=en&name=en_news&%3A~%3Atext=113%20billion%20against%20JD956%20million%2Cby%20JD100%20million%20to%20JD1
https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=39753&lang=en&name=en_news&%3A~%3Atext=113%20billion%20against%20JD956%20million%2Cby%20JD100%20million%20to%20JD1
https://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GB.ZS?locations=JO
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منااجن ننن   عنلنى  النبنند ب  بشننننننث   النالجنئنمنن  اإل نلنمنضنمننن 

ي ةضاين   كيعري    .2022كاتحدمنيجني  لعنيم     %14حنيلمن 

ضب  من اتحدمنيجني  اإلجضنيلمنن ض  اا أل ا كلم يدم ةلب   

ةشنننض  عاا ص نبص  ك  .(36)ملما  للدعلمم (7.7)خننناى  

الدضاي  لييألب خسنيةر الدعلم كالدسنر ا  لى جينص ةبلص  

 ضري مااصلن الدعلمم كالدد يص.

 

المع نم و الكلل نحللا  يجلله ا ا واارال  الجهلل   

الكمحلدال األمم  لينيألب الندعم كةبنديم    وو ل ال  

خندمني   نننننيملنن كمدلنيملنن لدل منن احدمنيجني   

 فعا يشض :ك اااطفيل ذكي اإلعي ن كفكلميء فما فم

 الدعر  الض لر على ااطفيل ذكي اإلعي ن. •

 كةبومي  كاجدضيعمي  كعيطفمي .الضيلمن ألعم اببيء ميلمي   •

ةبديم اللدمي  الضدلصنننصنننن بضي   ألا ب الثيلن لدعم   •

ض  ذل  الوب  العي يسنن   الاصننال  لم ا كخدمي   

 الضسيعدبا ك عيألب الدثفم ا كااج  ب الضسيعدب.

من اا ليي ذكي    الدعم الضيل  كالعمو  للضوظضي  •

لد كينند   آبننيء ااطفننيل ذكي اإلعنني نننا  فك  اإلعنني ننن 

 الاالدين بيلضعلامي  كالدعم.

 

مع نكنلا الفل ا لا  يجله ا ا جكنط الجهل   ال

المقبنللا    األردنةفي   واارال  ذلللك  في  بكلل  

والمع نم وو ل ال  األمم الكمحلدال والكيظكل    

مل    ثنق الحيومنلا اللدولنلا والجهل   الفل ا لا الكح نلا

 :ي ي

 

اتنلراط م ني ننننرب ما ااطفنيل ذكي اإلعني نن  •

العااةأل   لدثنندينند كمعننيلعننن  فما فم  كفكلمننيء 

الاصنال حلنا فم كالسنلارمن الد  ةثال ألك  

مند خنننند م ك ند ة ما لدثنديند ففندا  الدعلم   لى 

 كخلأل بمئن ةعلمضمن ألاعضن ض  الضو ل.

ألعم ألم  ااطفنيل ذكي اإلعني نن ض  الدعلمم العنيم   •

الدنند ي  كالدعلم لنندم   ةع ي  مااأل  من خالل 

الدصنضمم العيم للدعلما كةع ي  الصنا  اإليعيبمن  

الضعلضم كةضلمن  ن من لألطفننيل ذكي اإلعنني نننا 

الضرة  من   ن اتجدضيعمنمعيلعن الدوضر كالاصنض

اللنندمنني    ااطفننيل  لى  ك حننيلننن  بننيإلعنني ننن 

الضدلصنننصنننن البيةضن حال البد ا  كالل را   

 .الدوظمضمنا كضب ي لض دف "عدم اإلةرا "

لدعلمم   • النندعم  الضعدضعنني  لض ينند من    ننننراك 

بضنني ض  ذلنن  اببننيء    - ااطفننيل ذكي اإلعنني ننن  

اتجدضنيعمنن كمعضاعني  كالعمرا  كالشنننن لني   

ااطفننيل   من  خالل    - الشنننن نني  كغمرفم  من 

 
اإل لمضمننن لالجئمن ك36) الل ننن  : مدننيحننن على الراب .  2021ةبنندم العضنن  لعننيم  (. ةبرير  2021اخنننندعننيبننن لأللمننن السننننا يننن. )خنننن دض ر  البنند ب على الدلمف  ( 

3RP_Progress_Report2021.pdf(3rpsyriacrisis.org)  

حضال  الداعمنن الد  ةراع  الوا  اتجدضنيع   

كاإلعني ننا كنااألي الندعم كالفعنيلمني  الضعدضعمنن  

النندعم من  الضنند خننننمننن الدفننيعلمنننا كطلننص  فك 

كةاجم  الرخية  الضرة  ن  الضدلصصن الع ي   

 بيلسميط.

الض ننيأل ا  اتجدضننيعمننن كات  • دصنننننيأليننن  ألعم 

كالضعدضعمنن الد  يضلن ف  ةسنننننيعند ض  ة اير  

آلمني  ألعم  اينن ببنيء ااطفنيل ذكي اإلعني نن 

كةضلمو م من  ع نيء ااكلاينن للرحلنن الدعلمضمنن  

اطفيل م كالدغلص على الثااج  الضيألين كالضيلمن  

 . الد  ةثال ألك  الثلا  الضودظم  لى الضد خن

الدعل • لنندعم  الضنوننيخنننن ننن  الدنلنونالاجمنني  م  ةاضمنر 

بعنند لألطفننيل ذكي   الشننننلصنننن  كالدعلم عن 

 اإلعي ن.

ةشننننعما الدعيك  الباي بمن   يعي  الصننننثن   •

كالثضنيينن كالدعلمم لدثسننننمن ةل منن احدمنيجني   

ااطفيل ذكي اإلعي ن كألعم الثلنا  الضد خن   

الضودظم فك ضري الدعلم الضويخنن ن لألطفيل ذكي  

 اإلعي ن.

 

الكجمكط   في  الفلل ا للا  الجهلل    يجلله ا ا 

 :م  ي ي  الكدني

 

  ننننراك كألعم ااطفنيل ذكي اإلعني نن كفكلمنيء   •

ةلا  فما فم ض  ةصننضمم ال رام  للننضي  ف  

 اانش ن مصضضن لدل من احدميجية م.

ةسننن م  الثاا ا  كالدااصننن  الضعدضع  العي   •

يدثندى معنييمر اإلعني نن البنيةضنن كالاصننننضني  

الد  ةبمند ةضسننننن  ااطفنيل ذكي  اتجدضنيعمنن  

اإلعي ن بثبا  م كحصننال م على اللدمي ا ما 

بدم  الرعيين ل م  اخنننند دا  فكلميء فما فم كم

 .برخية   ةمسمن

الضرا  نن الضودظضنن للدبندم الضثرل ض  اتلد امي    •

من   ن    الدعلمم الندام الد  ةم الدع ند ب ني لندعم  

بضني ض  ذلن     الاطومنناجضما الع ني  الفنيعلنن  

 السل ي  الثلاممن كالع ي  الفيعلن الدعلمضمن.

  



25 

 

 ونق ط القوال  ةالكحددا  الو و نا(: 1الك حق )

 بكيهجنا لح ن  العوايقوالقنود الخ صا 
 

 العوايق  ج  لح ن   لي وله جقى المي  االصحن ناكحددا  الو و حو  النظقال ا ما 

الدع مر  كيعري  اةصننا  الفرأل فن  يسنند ما البميم بيلسننلاك ض  ةنناء الضعرضن كالض ي ا  كالضاا أل الثيلمن اللفيءب العاةمن 

 من خالل مي يعع  السلاك صع  ي فك فخ  .عضامي  عن الفعيلمن العاةمن 

ااكلاين يااضبا  فك ت يااضبا  على  ميم م  لدى معضاعي  ااعلنيء ذا   ةصنا  ف  اا نليي الض ضمن   ااعرا  اتجدضيعمن 

 الاصفمن(.بيلسلاك )البااعد ال جرين( فك يفعلا  السلاك بثنفس م )البااعد 

ندمعن مضي خننن السننلاك )كالد   د ةلا  مرة  ن فك ت ةلا  مرة  ن  ةوشننث  شننمر  لى ةصننا  الفااةد الد   ة عاا ص  يعيبمن

 (.بياخ ي  الضع لب ل ي

 سلاك مي.لالسل من الد  حديا فك يضلن ف  ةثدث ندمعن ااما   عااةأل خل من 

الضدعلبن  العااةأل  فعا مدعدأل ااكج  كيضلن ف  يشنننض   كيشنننض  أل جن الدااضر الض لابن لد و  خنننلاك معمن.   ملينمن الاصال

 الاصال العغراض  كالدضاي  كاللغن كال بيضن كجاألب اللدمن كالعو .بمملينمن 

 .ب ريبن صثمثنالبد ب على ةعرر البميم بسلاك مي فك رمفمن البميم ب   للعض  ألتة 

 .الثد مو ييللعف ةعيه الضشللن العي ي د  السلاك  لى الشعا  ب احدضيلمن الدعرب 

 أل جن خ ا ب الضشللن. الل ا ب

 حدكث الضشللن. يثال ألك اتعدبيأل بث  مضي خن السلاك خا   ضعيلمن العض  

 السلاك.كجاأل  اانمن كفنظضن )مثلمن فك   لمضمن فك كطومن( ةعمأل فك ةس   ة و   السميخن 

 .مي  ث  السلاك مسضا  ب  معدضعالشعا  ب ال بيضن 

ي )فك آل ن(  الشنعا    الضعدبدا  الديومن    كا  ااالضشنللن فك اتعدبيأل بث    )ب د  الثد من ك ا   السنلاك ةب   ف  أليو ي فك  ل  

 يلضشللن.يدس ص ب( البد  لعوي  فك الفك 

 
 :العوايقكيهجنا لح ن  ل مواط  القوال

كالعاام  الدضلمومن بمن فعلنيء الضعضاعن ذا  ااكلاين الضثم ن بثي  العااةأل  فألاب مب الن على ن يط كاخنا لبميو ر  من  العااةأل  عد ةثلم  يد 

اخدلدام ي لد اخن الصثن كالدغعين كالضميه كالصر  الصث  كالوظيضن الصثمن كاامراب الضعدين جرى   اموع نشثة يكعدأل من السلارمي . 

على  ب يأل   ي ت فن  اعلى الرغم من ف  حعم العمون صننغمر كخننلارمي  حضيين ال ف .  ض  معيل  م خرا  اخنندلدما  ك اكخنن   العمشكال  اعن  

خنلار ي ضريد ا كاحد ا من بمن معضاعن فكلايي  كاحدب ض  ر  مرب كيود  عو  خنميخنن للعااةأل  يضلن ف  يد و ر  ةثلم   كةثبمأل ندية  مايا ن.  

 ضرة  ن بيحدميجي  فعه الضعضاعن الضعمون.دعلبن بيل رمعن الالضداصمي  ال ةمسمن ك

 

  ج  هذه الدراسا ب لذا :العوايق  حدود ميهجنا لح ن  

علم ما الضشننرضمن   بثلننا  ر  مسنندعمص  فجركا حاا ا  ما بشننل  جضيع  العين العااةأل  درمم  بميني  ةثلم    على العد بايبام عيألب البيةض

ت ةاجد بميني   كض  فعه الثيلن ةعممن مسنندشنني  خي ج  لدرجضن الرألكأل كةرمم في كجدكلد ي. كجرى .  العااةألةثلم  جدكت  ةننضن  كفألخلاا 

جضع ي من ملمم اال ط  لى جرى احديجا ال ميني  الد   اكعالكب على ذل معركضن للضسنيعدب ض  ةثديد ضعيلمن  حدى ال رط على ااخرى. 

 ري  يلم على الرغم من ف  بعأل الدثكبيلديل ا  ك. الوي ننئن العديد من ااخ يءلضعيلعن  عم من اخنندشنني ي خي ج   كألعلى ةوبمح  عدب جات   

مضني فألى  لى ندنية  ذا  ألتلنن  ا(90)مسنننندعم ن ي بندت  من  ( 71)حعم العمونن  لى مني معضاعن  ضلني  تبند من ةبلمص    امن الضسنننند ني   جرا فني

( من عدأل 40.000ضم  عدأل خنننلي  الضلمم ض  حد ذاة  ف   بل مر )مي يبر  من  ا حصنننيةمن ف   بل مر مبي نن بيلضعدضا الضلنننمف. كما ذل 

ا لل  معن الضع الن لالخننند ميني ك  .(37)(550.000الالجئمن ض  الضعدضا الضلنننمف )فر ر من  بثجويو كفعضي   رينا الودية  الضرة  ن انظر 

 معمون لألطفيل ذكي اإلعي ن مثدكألب.

 

 
 

(37  ) https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/36 

https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/36
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ميظكا موللنحنا لاث  ا والميكنا والداوال ميقسللا ل عك  مط األطف   واألسللق والكجمكع   في  اب رال ا  هي  وورلد فنج  انمقن شللون   

ل عك  مط األشخ ص األ ثق  وهي ليقس نش ط له     ةجكنط أنح   الع لم ل وصو  إلا إمي ن لهم الي م ا م   ج  مع لجا أسب   الفقق والظ م

 أو الجي .  اال ينالخدم وورلد فنج  انمقن شون   الدولنا جكنط الي س بغض اليظق ا  الدي  أو العقق أو و  ةضعف   في الع لم

 

في  إنه   العيف ضلد األطف    للوورلد فنج  انمقن شلون    والحك ا الع لكنا    ة  ٍ  م  العيف ضلد األطف  بإمي ننا جع  الع لم  نح  نىم   و

المغ ه  أي شلخص أو مجكواا أو ميظكا هذه الكب درالة ولن  ب سلمط اا  حق    األشلخ ص الك مزمن  بمحقنق  جكنط أنح   الع لمل لحث  

 ضد األطف  .ا ا وضط حد ل عيف  الع لم  حنث أن هذه الحك لا لحث  هذه الكشي ا بكفقدهة  ا ا 

 

 

 وورلد فنج  انمقن شون     مي له

 

 الضلدص الدوفمعي

 ككةرضما فيكو

  ي    اكند ككأل 1

 خدارل  بي ك فكرس ريدج

 الضضللن الضدثدب 

 +442077582900فيةف: 

 

 ينويور، واألمم الكمحدالميمه االرلب ط ب

 ال يبأل ال ين  –الشر  ال ين   919

 الاتيي  الضدثدب اامريلمن  10017نمايا كا 

 

 ألمم الكمحدالاجينف وميمه االرلب ط ب

 9-7 بيلملسمر  ي    

 545ي.   

  يةلمن 1219-خ  فةش

 

 مكث نا بقو و  وااللح د األوروبي

 خيحن مماو18

 2مبصا ب  –ال يبأل ااكل 

 بركرس    1050- 

 +3222301621فيةف: 

 
www.wvi.org 

 

 

 :"ا يرجى اتطال  على الركاب  الديلمنت للمي  جم الضعلامي  حال م يأل ب "لض يد من 
  www.nolostgeneration.org 

https://twitter.com/NLG_Syria  

 

 

 

http://www.nolostgeneration.org/
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