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أوالَ :اليقدمس واليةهجيس
يعد هم لمحدد تلا لموددددالتيدت لم ع ى اآل اا لردديي لواتسييي نلموددددلاييي
أرآلل أسديسدياي
لمالجئيي ان لمودعع ممدحي لم ديق أطفيمم ديس ظيم إم لمح اسدت ا
م دد يد لمعلل و نلمعللردل لم حيينيدت لم ع ىتلث ى اآل اا ترط لوطفديث ن
لإلايقت هع لمفصل لم السع.
نممدال لمودد دجدت أجآلا رجديتاي ع ممدد ديدي جيدلع  -دد ا ري ننامد هي ي
لس آلسيشددلسيث نرنظحت ريآلسددع تلادس  -ىدايالا شدديرالا ماعلل و لموددالتيت ديي
أتثآل ري  250أردنيًا وأولياء أمور سلوريين ألطفال ذوي إعاقس هع لمح حعيا
لمحميفت نهع لمحخيحيا.
تحي اق ا ر حلات لم آلتيت حللالا رع أتثآل ري اشددآلي ري لمحعاحيي نرجآللي
لإلايقت مفم لم د ييا لم ع ىللجه لإلتريج هع لمفصدلث لم السديت دشديل أهمدل
دديإلادددديهدت إم لمد ان لمحودد د فديتي ري لم عا اي دعد رالث جدي ددت تلانسدي
لوريآلي.
نتيست لمن ي ط لمحلالايت ى عاو هع لمحقيم لونث د د  )1هئت ن لإلايقت )2
لمحعديييآل ل ج حديايدت نشددددجيديا لمد ا  ) 3لمقي نلمحع قد لا لمحديةدت دديم عاي
نلرهديق لمحودد د قجايدت دحدي هع مد لمد يي  )4لم صددددلالا حلث لم عاي لمد لرط
رقيدل لملصددددلث إم لمحآللهو لمح خصددددصددددت  )5لمحخينف لمح عاقت ديم نحآل
نأريآلل  )6لمعلل و لمحيميت نلمحيتيت رثل لمنقل نلمحآللهقت
نلملصدحت ل ج حيايت
ا
لمشخصيت نلمج ا لميلريت.

©ننام هي ي لس آلسيشد ددلسيث .طفل صددريآل ري ن لإلايقت ننلم ي يشددياتي هع روددل ىداياع ماعلل و هع
ر است ىيدعت ملنام هي ي لس آلسيشلسيث ري قجل لمحآلحات ل د ل يت هع رخي لوزاق.

الجدول أدناه يوضح الةكائج الرئيييس بالكفصيا:

العوامللا الكينيةيللس
توقعات حول اآلباء الذين يرس ون أطفال هم إلى اليدرسس بانكظام

1
2
3
4
5
6

فئات اإلعاقس وتأثيرها
ع ى عي يس اإلدماج
األعراف االجكياعيس وشللللبنات
الدعم
ا لقليلم وا ليلعلكلقللدات ا ليلحليلطللس
بالكع يم وآفاق الييلللكقبا بيا
في ذلك اإلرادة اإللهيس
تصللللورات حول الكع يم اللدامج
مقلابلا الوصللللول إلى اليرافق
اليكخصصس
ملخللاوف تلكلعل لق بللاللكلةليلر
والوصيس االجكياعيس
عوائق مللاديللس ومللاليللس تحول
دون االلكحاق باليدرسس

العوائللللق
توقعات حول اآلباء الذين ال يرس ون أطفالهم إلى اليدرسس بانكظام

أ ثر احكيلاليلس إلنجلا طفلا يعلاني من إعلاقلس في اليللللي أو
الةطق.

من اليرجح بشدة إنجابهم أطفال ذوي إعاقات ذهةيس.

من اليرجح أن ييكفيدوا من شبنات الدعم القويس
ع ى ميكوى األسرة واليجكي

من اليرجح علدم حصللللولهم ع ى أي دعم ع ى ميللللكوى
األسرة أو اليجكي .

من اليرجح أن يقلدرروا تع يم أطفلالهم م توقعلات أ ثر إيجلابيلس
حول ميكقبا أطفالهم.

من اليرجح أال يروا أي قييلس في مكلابعلس تع يم أطفلالهم م
توقعاتهم اليكشائيس بشأن ميكقبا أطفالهم.

و يا اعكقدوا أن ديةهم قد عزز االلكزام بالكع يم.

للانوا أ ثلر احكليللاال لالعكلقللاد بللأن ديةلهلم عزز االلكلزام
بالكع يم.
من اليرجح عدم إييانهم بقدرة اليؤسلليللات الكع يييس ع ى
دمج أطفلالهم واالسللللكجلابلس الحكيلاجلاتهم الكع يييلس و لانوا
يفضلل ون أ ثر أن ي كحق أطفالهم بيرافق مكخصللصللس بدالً
من ذلك.

من اليرجح أن ينون للديهم إييلان بلالكع يم اللدامج م ثقكهم في
أن اليؤسليلات اليدرسليس سلكنون قادرة ع ى ت بيس االحكياجات
الخاصس ألطفالهم
اسلكثيارا في بةاء روابا اجكياعيس
أقا ق قًا بشلأن الكةير وأ ثر
ً
ألطفالهم في اليدرسس.

أ ثر ق ًقلا بشللللأن الكةير والوصلللليلس االجكيلاعيلس اليرتبطلس
باإلعاقس في اليدرسس.

من اليرجح أن يعيشوا بالقر من اليؤسيس الكع يييس ولديهم
إمنانيس الوصلللول إلى وسلللائا الةقا اليخصلللصلللس أو دمات
اليرافقس الشخصيس ألطفالهم ل كةقا من وإلى اليدرسس.

من اليرجح عدم حصللولهم ع ى وسللائا نقا مكخصللصللس
و دمات اليرافقس الشللللخصلللليس ليرافقس أطفالهم من وإلى
اليدرسس.
يللا أعربوا عن مخللاوفهم اليكع قللس بللالقللدرة ع ى تحيللا
تناليف ال وازم اليدرسيس واليصروف اليومي ألطفالهم.

ثانياً :الةكائج الرئيييس
نظرة عامس حول عي يس االسكطالع والعيةات لنا موق وفئات اآلباء:
الفئات
آباء أردنيون ألطفال
ذوي إعاقس

عدد اآلباء الذين شي هم
االسكطالع

40

 35أبا ً
 34أما ً
 2موظفا ً ل رعايس

45

26

251

142

109

 30أبا ً
 59أما ً
 1موظفا ً ل رعايس

 90ميكجيبا ً
آباء سوريون ألطفال
ذوي إعاقس في مخيم
األزرق

 71ميكجيبا ً
اليجيوع الن ي

43

47
50

 31أبا ً
 59أما ً

 90ميكجيبا ً
آباء سوريون ألطفال
ذوي إعاقس في
اليجكيعات اليضيفس

عدد اآلباء الذين أرس وا أطفالهم ذوي اإلعاقس
إلى اليدرسس بانكظام

عدد اآلباء الذين لم يرس وا أطفالهم ذوي
اإلعاقس إلى اليدرسس بانكظام

نجييا لمن ي ط لمحللايعيت لمشيرات تحي ياع:

أ .فئات اإلعاقس وأثرها ع ى عي يس اإلدماج

أ ثر احكياالً
بثالث مرات

العواما الكينيةيس

العوائلللللللللق

تددي لرددديي لموددددددلايددل هددع
لمح حعيا لمحمديفت لمايي أاسدالل
أطفيمم إم لمح اسدت ديس ظيم أ ثر
احكيلاال بثالث مرات إلنجلا طفلا
يعانون من إعاقس في الةطق.

تي لرديي لواتسيل لمايي م يآلسدالل
أطفديمم إم لمحد اسددددت دديس ظديم أ ثر
احكيللاال بيرتين إلنجللا أطفللال من
ذوي إعاقات عق يس.

أ ثر احكياالً
بيرتين

تدي لردديي لموددددلايل هع لمح حع
لمحميف لمايي م يآلسالل أطفيمم إم
لمح اسددت ديس ظيم أ ثر احكياال بيلل
مرات إلنجا طفا ذي إعاقس عق يس.
نأتدثدآل لحد دحددي ددددللمدع ليلس
مرات إلنجللا طفللا يعللاني من
إعاقس سيعيس.
أ ثر احكيا ًال
بخيس مرات

أ ثر احكياالً
بي وأرب
مرات

تددي ردي يدقديدحدل هدع ردخديد لوزاق
أ ثر احكياالً بةحو أرب مرات إلنجا
طفا من ذوي إعاقس عق يس.

 .األعراف االجكياعيس وأهييس الشبنات الداعيس

أ ثر احكياالً
بيرتين

أ ثر احكياالً
بأرب مرات

أ ثر احكياالً
بيرتين

العواما الكينيةيس

العوائلللللللللق

تدي لردديي لواتسيل لمدايي أاسددددالل أطفديمم
إم لمحد اسددددت دديس ظديم أتثآل احكيلاالً بيرتين
ل قول "يضلين معظم اآلباء في مجكيعي أن
أطفللالهلم اليلعللاقيلن يحضللللرون الفصللللول
الدراسيس يوميا ً".

لرديي لواتسيل لمايي م يآلسددالل أطفيمم إم
لمحد اسددددت دديس ظديم تديسلل أ ثر احكيلاالً بلأرب
مرات ل قول إن ق للس ق ي للس من اآلبللاء في
ملجلكليلعلهلم يضللللليلةلون أن أطلفللاللهلم ذوي
االحكياجات الخاصس يذهبون ل يدرسس يوميًا.

يللا أنهم للانوا أ ثر احكيللاال بللأرب مرات
ل قول "إن معظم الةلا في مجكيعهم لانوا
داعليليلن ألطلفللاللهلم الللذيلن يللذهلبلون إللى
اليدرسس".
تي لرديي لموددلايل هع لمح حع لمحمدديف
لمايي أاسدددالل أطفيمم إم لمح اسدددت ديس ظيم
أ ثر احكيلاالً بيرتين ل قول "من بين اآلبلاء
الذين أعرفهم يضللللين معظيهم أن أطفالهم
ذوي اإلعاقس يحضرون الفصول بانكظام".

أ ثر احكياالً
بأرب مرات

أ ثر احكياالً
بي وأرب
مرات

أ ثر احكياالً
بيرتين

من اليرجح القول بيلا يقر يس مرات أن
معلظلم الةللا لم ينلونوا داعيليلن ألطفللالهلم
الي كحقين بلاليلدرسلللللس وسلللل مرات أ ثر
احكيلاليلس ل قول "ال أحلد" لان داع ًيلا في هلذه
الجهود.
تي لرديي لموددلايل هع لمح حع لمحمدديف
لمايي م يآلسدالل أطفيمم إم لمح اسدت ديس ظيم
أ ثر احكيللاالً بيرتين ل قول "ال أعرف أي
آباء آ رين ألطفال ذوي إعاقس".

ج .القيم واليعكقدات اليحيطس بالكع يم وآفاق الييكقبا بيا في ذلك الدين

أ ثر احكيا ًال
بخيس مرات

أ ثر احكيا ًال
بثالث مرات

أ ثر احكياالً
بثالث مرات

العواما الكينيةيس

العوائلللللللللق

تدي مد ا لردديي لواتسييي لمدايي أاسددددالل
أطفديمم إم لمحد اسددددت دديس ظديم سظآلي أتثآل
إي يديت دشدن لمحود قجل لم عايحع وطفيمم
و لانوا أ ثر احكيلاالً بخيس مرات ل قول
"من اليلها إإرسلال طف ي إلى اليدرسلس
ألن طف ي يحل اللذهلا إلى اليلدرسلللللس
ويريد الكع م ".

تي لرديي لواتسيل لمايي م يآلسددالل أطفيمم
إم لمح اسدددت أ ثر احكياالً بةحو ثياني مرات
ل لقلول "ملن يليلر ا ليلرجلح عل لى اإلطلالق أن
يلةلهلي طلفل لي أو طلفل لكلي تلعل ليليلهللا" وأ لثلر
احكيلاالً بةحو يس مرات ل قول "لن ينون
من اليلها ع ى اإلطالق إذا لم ينيا طف ي أو
طف كي تع ييها ".

تي لرديي لمولايل هع لمح حع لمحميف
لمايي أاسدالل أطفيمم إم لمح اسدت ديس ظيم
أ ثر احكياالً بثالث مرات ل قول إن إرسلال
أطفلالهم ذوي اإلعلاقلس إلى اليلدرسللللس لان
لرا سللللهلالً ألنلهلم أدر لوا فلوائللد ا لكلعل لم
أم ً
والكع يم ألطفالهم.
هيحدي ي عاو دديمحع قد لا لمد ينيدت ىدد يد ل ا تدي
لردديي لواتسيل لمدايي يآلسددددال أطفديمم
إم لمحد اسدددددت دديس ظديم أ ثر احكيلاالً بيلا
يقر ثالث مرات ل قول "نعم أعكقلد أن
ديةي يشج ع ى االلكزام بالكع يم".

أ ثر احكيا ًال
بثياني مرات

أ ثر احكياالً
بي مرات

أ ثر احكياالً
بكي مرات

تي لرديي لمودددلايل هع لمح حع لمحمددديف
أ ثر احكيلاالً بيللل ل مرات ل قول "من يير
الليلرجلح عل لى اإلطلالق أن يلنليللا طلفل لي أو
طلفل لكلي أو تلعل ليليلهللا" وأ لثلر بلثلالث ملرات
ل لقلول "ملن يليلر ا ليلرجلح عل لى اإلطلالق أن
ينيلا طف ي أو طف كي تع ييهلا حكى لو لان أو
ان تذه إلى اليدرسس يوميا ً".
تدي لردديي لموددددلايل هع لمحخي لمدايي م
يآلسددددالل أطفيمم إم لمح اسددددت ديس ظيم أ ثر
احكياالً بكيللل مرات لالعكقاد بأن أطفالهم لم
يحصلللل وا ع ى أي فوائللد من الللذهللا إلى
اليدرسس.

د .تصورات حول الكع يم الدامج ل جيي مقابا الوصول إلى اليرافق اليكخصصس

أ ثر احكياالً
بأرب مرات

أ ثر احكياالً
بإثةى عشر
مرة

العواما الكينيةيس

العوائلللللللللق

تدي لردديي لواتسيل نلموددددلايل لمدايي
أاسددالل أطفيمم إم لمح اسددت ديس ظيم أ ثر
احكيلاالً بثالث أو أرب مرات ع ى الكوالي
ل قول "الوصللللول إلى اليرافق الكع يييس
هو نفيللت تقري ًبا لفطفال ذوي االحكياجات
الخاصس واألطفال يير ذوي اإلعاقس ".

نماحفددياقددت هد تال ري لرددديي لموددددلاييي
نلواتسييي لمددايي م يآلسددددالل أطفدديمم إم
لمحد اسددددت دديس ظديم تديسلل أ ثر احكيلاال بلأرب
وبثالث مرات ع ى الكوالي ل قول إن الوصلول
إلى اليرافق الكع يييس ان أسللللها بالةيللللبس
ل طفا يير ذوي اإلعاقس.

تدي لردديي لواتسيل أ ثر احكيلاالً بيقلدار
اثةي عشللر مرة لاشللارة إلى أن اليع يين
ً
تجهيزا جيلدًا ل كعلاملا م األطفلال
مجهزين
ذوي االحكياجات الخاصلللس وأ ثر احكياالً
بيلل مرات ل قول إن طف هم لديت إمنانيس
الوصللللول إلى يرفلس اليوارد وميلللللاعلد
اليع م في اليدرسس.

أ ثر احكيا ًال
بأرب وثالث
مرات

أ ثر احكيا ًال
بخيس مرات

تددي لرددديي لواتسيل أ ثر احكيللاالً بخيس
مرات ل قول إن اليع يين لم ينونوا مجهزين
تلجلهليلزا ً جليللدا ً ل لكلعللامللا مل األطلفللال ذوي
االحكياجات الخاصللس في فصللولهم الدراسلليس
ويالبًا ما صلللرحوا أن اليدرسلللس ليس لديها
نظام دمج أو آليات دعم.

هل .مخاوف تكع ق بالكةير والوصيس االجكياعيس

أ ثر احكياالً
بثالث وأرب
مرات

أ ثر احكياالً
بي مرات

العواما الكينيةيس

العوائلللللللللق

تددي لرددديي لواتسيل نلموددددلايل ري
لمح حع لمحمدديف لمايي يآلسددال أطفيمم
إم لمح اسددددت ديس ظيم أ ثر ميالً ل قول بيا
يزيلد عن ثالثلس وأرب مرات "ليس من
اليحكيللا ع ى اإلطالق أن يكعرط طف ي
ل كةير في اليدرسس".

اند ردي ي عاو لورآل دديم نحآل لان من اليحكيلا
أن يقول اآلبلاء األردنيون بلأ ثر من عشللللر
مرات "من عيو ضلللليان حضللللور طف ي
ل فصللللول اللدراسلللليلس لا يوم هو أن طف ي
سللليكعرط ل كةير في اليدرسلللس" .تحي تيسلل
أتثآل لح حددي ا مالا قدديت دددن تالا ري لمحعاحيي
نلمةالب مي يآللاع لح ييجيا أطفيمم .

ً
احكياال
أيمددي أ ثر
تي لرديي لمودددلايل
ا
بيل مرات ل قول "من األسلها إإرسلال
طف ي إلى اليدرسلس ألن طف ي يكفاعا م
وينون أصدقاء ويخكبر
األطفال اآل رين
ر
الفوائد االجكياعيس ل يدرسس".

أ ثر احكياالً
بعشر مرات

أ ثر احكياالً
بعشر مرات

تحي أ لرديي لمودلاييي هع لمح حع لمحمديف
لمايي م يآلسددالل أطفيمم إم لمح اسددت ديس ظيم
ً
احكياال بةحو عشللللر مرات ل قول
تيسلل أ ثر
"إنلت أمر صللللعل ألن اليع يين والطال ال
يهكيون باألطفال ذوي اإلعاقس".
نري لمحثيآل ماله حديم أ لردديي لموددددلاييي هع
رخي لوزاق لانوا أ ثر ً
ميال ل قول "يينن
لطف ي أن يييء الكصرف ويؤذي اآل رين".

و .عوائق ماديس وماليس تحول دون االلكحاق اليةكظم باليدرسس

أ ثر احكيا ًال
بيرتين وثالث
مرات

أ ثر احكياالً

العواما الكينيةيس

العوائلللللللللق

تدي تدل ري لردديي لواتسييي نلموددددلاييي
لمايي أاسدالل أطفيمم إم لمح اسدت ديس ظيم
هع لمح حع لمحمديف أ ثر احكياالً بيرتين
وثلالث ملرات عل لى اللكلواللي لل لقلول "إن
األمر بيلللليا ألنةلا نعي ع ى ميلللللافلس
قصيرة فقا من اليدرسس".

تدي لردديي لواتسيل نلموددددلايل لمدايي م
يآلسدددالل أطفيمم إم لمح اسدددت ديس ظيم أ ثر
مليلالً عل لى األرجلح بلثلالث وأربل ملرات عل لى
الكوالي ل قول "إنت أمر صللللع ألنةا بحاجس
إلى حاف س بيللب بعد الييللافس عن اليدرسللس
و ذلك إعاقس طف ي".

تدي لردديي هع جحيع لمفئديا لمثالم دحدي هع
مدد لمدحدخديد أ لثلر ملي ًلال ل لقلول إن طلفل لهلم
حصللا ع ى ميللاعدة شللخصلليس ليرافقكهم
من وإلى اليدرسلللس ويالبًا ما يشللليرون
إلى أحلد أفراد األسللللرة أو الجيران أو أي
طال آ ر يرافقهم.

أ ثر احكيا ًال
بيرتين وثالث
مرات

أ ثر احكياالً

اند ردي ي عاو لورآل دديمعللق لمحديميدت لان من
اليحكيا أن يذ ر لرديي لواتسيل نلمولايل
هع لمح حع لمحمديف لمايي م يآلسدالل أطفيمم
دديس ظديم إم لمحد اسددددت أن أسللللرهم واجهل
صللعوبات في دف ثين اليواد اليدرسلليس مثا
القرطاسيس والبدالت اليوميس.

ثالثا ً :الكحديات والةكائج اإليجابيس بعد الوباء
تحلديلات الكع م عن بعلد  :رالث لمحنديقشددددديا لم حديايدت لمحآلتتي أظمآل
لمحعاحل هع لمحخيحيا نلمح حعيا لمحمديفت رجآللىم لم عايحيت اي دع
رالث ه آللا لإلغالق لمحشدددد تي لم ع هآلادددد مدي لوات س ي دت م دي ددت
تلانسددي .نري أجددل لم ييف رع هددال لمللقع لم د يد قدديم لمحعاحل ري
لمحخيحيا نلمح حعيا لمحمديفت د صدليآل تانسدم نإاسديممي إم أنمييي
أرلا لوطفديث ن لإلاديقدت اجآل ىقنيدت نلىس أب ت تي ري دآللر م
حيد أىديحدت هداي لمةآليقدت ماحعاحيي هآلصدددددت لمح ديدعدت لمثندي يدت دشدددددن
ل ح يديجديا ري لوطفديث ن لإلاديقدت ري رالث لم للصدددددل رع أنميديي
لورلا اجآل لمميىف نإاسددديث رقيطع هي يل رخصدددصدددت ميل طفل .نري
سديحيدت أرآلا همدال يثيآل ىدد يديا ى عاو دعد م قد اي جحيع لردديي اا
ر يدعت لح ييجيا ىعا أطفيمم ديس ظيم سددديحي إ ل تي أطفيمم يعيسل
تاحدي ري لمحعاحيي ن
ري إاديقديا هيآليدت أن سحدي يدت شدددد يد ي ى ةادت ا
لمخجآلي .نمماي لوسدددجيب أنصددد لمح اس لواا مدقلق لوشدددخي
دحللصددات لم عا لملجيهع مألطفيث ن لإلايقت لد ل اي ري شددمآل سددج حجآل
 2020ماديالمت تن ى هلا لوناي لم عايحيت.
نكيجس إيجابيس :اا لمآلغ ري دعض لم د ييا لمح عاقت ديىصدديث لإلس آلست سدديحي هع
ديئدت لمحخي إ أ رقديطع لمفيد يل لم ع صددددلاهدي لمحعاحل مد ا لم عا اي دعد مألطفديث
ن لإلايقت تيست شددددي عت ج ال ديي لرديي نلوطفيث اا ح سددددللي نيحيي ىيييفمي نهقاي
ح ييجيىم  .نأاآلب لمحعاحل اي حآلصددم اا ل سدد حآللا هع رجيتالا رحياات ح
دع لس ميي ه آللا لإلغالق.

©  .Mercy Corpsطالب ن إايقت هع صف ىعايحع دحخيحع لمتا آل نلوزاق
يو في ن ري لمحقيا لم ع جآلا إصالحمي هع ناش احل م ا ر ةلايي سلايل د شآللف
هآليو رنظحت ريآلسع تلادس د حليل نتا ري لميلسيوف.

امياً :الكوصيات الرئيييس
اسكخالص أرب توصيات رئيييس من تح يا العوائق الي و يس أدناه:

رعيم ت لم نحآل نلملصررررحت ل ج حيايت
لمحآلىجةيي درريإلارريقررت ري رالث لمنمط
لم ع يقلتهررري لمح حع نلم ع ى دررر ا
لمحعيييآل لمورررراجيت ى يي لإلايقت نىعتز
ديئت شيرات.

زيررريتي لم حليرررل مررر ا
لم عاي لم لرط هع تل ري
لمحخيحرريا نلمح حعرريا
لمحميفت دحي ي حيش رع
لسررررررر ررآللىرير رريرررت نزلاي
لم عاي نلمح اس لواا
ن
مدقلق لوشرررخي
لإلايقت ما عاي لمشيرل.

4
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ل سخآللط رجيشررررآلي رع لوطفيث ن لإلايقت
نأنميرريي أرلاه م د ر ي ر نرعرريم ررت لمعلل و
لمورررررالتيت لم ع ىدلث تن حمرررررلاه إم
لمح اسررت نلمق اي اا ىد ي أه لف لم عا
نلمق ر اي اا راو ديئررت ىعايحيررت تلاحررت هع
لمحنتث
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ىةليآل شررررررجيرريا تا
قرليرررت ونمريررريي أررلا
لوط فيث ن لإلاي قت
م ح ي ي ن م ري ى ق يي
ىعاي أطفررريمم نتا
ل م ر رردررريق لمررحررن ر ررظ ر
ديمح است.
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