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الملخص

عدادي، حسب البعد ي والإ
بتدا�ئ ي والإ

بتدا�ئ ي مراحل التعليم قبل الإ
أعداد ومعدلت الئطفال خارج المدرسة �ف

EMIS ،2013 بية والتعليم – قاعدة بيانات الـ المصدر: وزارة ال�ت

 .)OOSCI( المبادرة العالمية لالئطفال خارج المدرسة )UIS( ي عام 2010، أطلق كل من اليونيسيف ومعهد اليونسكو لالإحصاء
�ف

ق الئوسط وشمال أفريقيا )MENA( لدراسة وضع الئطفال خارج  ي مسعى مكتب إقليم ال�ش
وقد تم إختيار الئردن للمشاركة �ف

ي 
المدرسة، والذي لم يتم التطرق إليه عىل وجه العموم. وتقدم هذه الدراسة بيانات هامة بالإضافة اىل تحليل البيانات ال�ت

ي المستقبل.
مجة الفاعلة �ف ي يمكن أن تكون بالنتيجة بمثابة حجر الئساس لل�ب

تكشف عن واقع حياة هؤلء الئطفال وال�ت

اتيجيات فّعالة ومبتكرة للفئات المهمشة والئك�ش حرماناً، فإنه ل بد من التحديد وبدقة أك�ش َمن وأين يكون  ومن أجل صياغة اس�ت
ف لخطر الت�ب من المدرسة. الئطفال خارج المدرسة، ولماذا قد يكونوا مستبعدين أو معرض�ي

( عىل مستوى  ف ف الالجئ�ي ي قاعدة أساس هذه الدراسة البيانات التالية: إجماىلي عدد الئطفال )بإستثناء الئطفال السوري�ي
ونجد �ف

عدادي وهو حواىلي 1,411,800  ي والإ
بتدا�ئ ي كل من المستوى الإ

ي هو حواىلي 291,700 وإجماىلي عدد الئطفال �ف
بتدا�ئ التعليم قبل الإ

ي )5 سنوات( وأك�ش من 
بتدا�ئ ي سن التعليم قبل الإ

)EMIS ،2012(. وقد إلتحق بالمدارس حالياً ما يزيد عىل ٪59 من الئطفال �ف
ي سن

عدادي )12-15سنة(. إن حواىلي 45,862 طفل �ف ي سن الإ
ي )6-11 سنة( والئطفال �ف

بتدا�ئ ي سن الإ
 ٪96 من الئطفال �ف

عدادي، ي والإ
بتدا�ئ ي مستوى كل من الإ

ي بالإضافة اىل 30,895 طفل �ف
بتدا�ئ ي مستوى التعليم قبل الإ

 الخمس سنوات و�ف
هم خارج المدرسة.

جمالي الإ الأولد الفتيات  
 ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد

الأطفال خارج المدرسة    

 41 45,862  41.7 24,356 40.3 21,541 ) ي
بتدا�ئ ي سن خمس سنوات )رياض الطفال 2، قبل الإ

الئطفال �ف البعد الئول: 

1.1 9,661 1.6 7,190 0.6 2,573 ) ي
بتدا�ئ ي سن 6-11 سنة )الإ

الئطفال �ف  : ي
البعد الثا�ف

4.2 21,234 4.4 11,327 3.9 9,678 عدادي( ي سن 12-15 سنة )الإ
الئطفال �ف البعد الثالث: 

46.3 76,757 47.7 42,873 44.8 33,792 إجمالي عدد الطفال خارج المدرسة )5-15 سنة(

ن لخطر الترسب  الأطفال المعرض�ي

2.9 25,470 2.9 13,032 3.0 12,866 بتدائية ف بالمدارس الإ الئطفال الملتحق�ي البعد الرابع: 

5.6 28,313 3.7 9,525 7.3 18,115 عدادية ف بالمدارس الإ الئطفال الملتحق�ي البعد الخامس: 

8.5 53,783 6.6 22,557 10.4 30,981 ن لخطر الترسب إجمالي عدد الطفال المعرض�ي
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إطار العمل المفاهيمي والمنهجي لمبادرة الطفال خارج المدرسة العالمية )اليونيسيف ومعهد اليونسكو لالإحصاء ,2011(  1 
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لمحة عامة عن الدراسة

ي الئردن وذلك من أجل تسليط الضوء عىل الحواجز 
تبحث هذه الدراسة الخصائص المفّصلة لالئطفال خارج المدرسة �ف

اتيجيات التعليم الحالية  ي تعيق وصول هؤلء الئطفال اىل المدرسة ومشاركتهم فيها؛ وكذلك تحليل سياسات واس�ت
الرئيسية ال�ت

والمستجدة بهدف معالجة الإختناقات الرئيسية؛ بالإضافة اىل تقديم التوصيات من إجل التغي�ي نحو الئفضل وعىل مختلف 
مجة(. إن الهدف هو تقديم نهج أك�ش تنظيماً لمعالجة قضية الئطفال خارج المدرسة  المستويات )السياسات والتخطيط وال�ب

ي الئردن بطريقة أك�ش إنصافاً. إن طريقة التحليل 
ولتوجيه الإصالحات الملموسة لقطاع التعليم بإتجاه تغطية التعليم الئساسي �ف

ستبعاد1. ويعرض النموذج الفئات الخمسة المستهدفة من الئطفال من أجل  المّتبعة تستند عىل نموذج الئبعاد الخمسة لالإ
عدادي، ي والإ

بتدا�ئ ي والإ
بتدا�ئ ي تمتد ع�ب ثالثة مستويات من التعليم وهي: قبل الإ

 تحليل البيانات والسياسات ال�ت
ي المدرسة ولكنهم عرضة 

طفال الذين هم �ف ف من السكان وهما: الئطفال الذين هم خارج المدرسة والإ ف مختلفت�ي وع�ب مجموعت�ي
ي هذا التحليل. وبينما كانت أدوات الطريقة الكمّية 

لخطر الت�ب منها. وقد تم أستخدام طريقة البحث الكمّية والنوعّية معاً �ف
ي ذلك نظام ادارة معلومات التعليم 

ي تم جمعها من قواعد البيانات الإحصائية المختلفة، بما �ف
تتألف من تحليل البيانات ال�ت

)EMIS( وقواعد بيانات التابعة لقسم الإحصاء )DOS(، فإنه تم إنهاء الجزء النوعي من الدراسة عن طريق إجراء عّدة مناقشات 
ي ذلك أولياء الئمور والطالب.

ين/أصحاب المصلحة، بما �ف ف والمقابالت مع أبرز المخ�ب ك�ي لجماعات ال�ت

خصائص الأطفال خارج المدرسة

ف عامي 2003 و 2012،  لتحاق بالمدارس قد إرتفعت وبشكل كب�ي ب�ي وكان من أهم نتائج التحليالت الإحصائية هي أن معدلت الإ
ي 

ف 6-15 قد بقي خارج  نظام التعليم. إن الزيادة �ف اوح أعمارهم ب�ي ونتيجة لذلك، فإن عدد أقل بكث�ي من الئطفال الذين ت�ت
لتحاق  ي الصفوف المتقدمة، أي قد بدأ المزيد من الئطفال الإ

مشاركة الئطفال الئصغر سناً بالمدارس قد بدأت لتظهر مكتملة �ف
ف 10-15 سنة. وكان هناك  ي الوقت المحدد، وبالنتيجة فأنهم يصلون اىل مراحل دراسية أبعد عندما تكون أعمارهم ب�ي

بالمدرسة �ف

ي
ي عام 2012 وذلك مقارنًة مع ٪96 �ف

ي المدارس �ف
ف 10-15سنة �ف اوح أعمارهم ب�ي  مايزيد عن ٪98 من الئطفال الذين ت�ت

عام 2003.

ف من العمر خمس  اً )45,862 أو ٪41( من الئطفال البالغ�ي ي تم تحقيقها، فإن عددا كب�ي
وبالرغم من كل هذه المكاسب ال�ت

ي مازالوا خارج المدرسة، وكذلك 9,661 )٪1.1( من الئطفال بسن المدرسة 
ي سن التعليم قبل البتدا�ئ

سنوات والذين هم �ف
عدادي مازالوا خارج المدرسة. إن إجماىلي  ي سن الإ

بتدائية مازالوا خارج المدرسة، بالإضافة اىل 21,234 )٪4.2( من الئطفال �ف الإ
بتدائية هو 30,895 أو مايعادل ٪0.2 من العدد الكىلي لالئطفال الذين  عدد الئطفال خارج المدرسة والذين هم بعمر المدرسة الإ

ي الئردن. وتش�ي نتائج هذه الدراسة اىل عدد ثابت
( �ف ف ف الالجئ�ي ف 6-15 سنة )وبإستثناء الئطفال السوري�ي اوح أعمارهم ب�ي  ت�ت

)حواىلي 4,000( من الئطفال الذين ت�بوا من المدرسة خالل السنوات الخمس الماضية.

هم  ف لخطر الت�ب من المدرسة أك�ش من غ�ي عدادية، معرض�ي ي مستوى المدارس الإ
كما وأشارت النتائج أيضاً إىل أن الئطفال �ف

ي مستوى
بتدائية )٪2.9( وذلك يعود لعوامل عّدة، مثل عمالة الئطفال وتد�ف ي مستوى المدارس الإ

 )٪5.6( من الئطفال �ف
. الئداء المدرسي

ملخصات الئطفال خارج المدرسة كما حدّدتها الدراسة هي:

. ي
، وأطفال العمال المهاجرين بشكل غ�ي قانو�ف ف الئطفال الالجئ�ي  l

ة  الئطفال من خلفيات إجتماعية – إقتصادية فق�ي  l

. ف الئطفال العامل�ي  l

الئطفال ذوي الحتياجات الخاصة.  l

ي آن واحد، هم الئك�ش ضعفاً وبالتاىلي أك�ش عرضًة للت�ب من المدرسة.
كون بعّدة ملخصات �ف إن الئطفال الذين يش�ت
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الحواجز والعقبات

ستبعاد الئطفال خارج المدرسة. ويهدف هذا التحليل إىل  ي ترتبط بالئبعاد المختلفة لإ
ستبعاد ال�ت ي أسباب الإ

وتنظر الدراسة �ف
ي الئردن 

ي تحول دون حضور الئطفال اىل المدارس وإنهائهم لمرحلة التعليم الئساسي �ف
تحديد الحواجز والعقبات الرئيسية ال�ت

ي الفقرات التالية:
، وكما تم أيجازه �ف ي

ي وإقتصادي وتربوي وسياسي ومؤسسا�ت
وذلك من منظور إجتماعي - ثقا�ف

ي طريق إلتحاق الئطفال 
ي غاية الهمّية تقف �ف

التفكك الئرسي والزواج المتعدد للوالدين: هي حواجز إجتماعية – ثقافية �ف
ناث معاً( عىل الزواج للمرة الثانية والثالثة،  . عندما يُقدم الوالدين )الذكور والإ بالمدارس وإنهائهم مرحلة التعليم الئساسي

ي الذي يحتاجه أطفالهم، وبالنتيجة، يُقبل الئطفال عىل الت�ب من 
هتمام الكا�ف فأنهم يُصبحوا غ�ي قادرين عىل توف�ي الإ

ي تقع عادة عىل عاتق والديهم.
المدرسة وتحمل المسؤوليات ال�ت

ة، بما  ة وغ�ي المبارسش إن الفقر هو عامل إقتصادي مهم يدفع الئطفال اىل الت�ب من المدارس. وكانت تكاليف التعليم المبارسش
لتحاق وعدم الحضور اىل  المدارس  ي تم الئشارة إليها لعدم الإ

ي ذلك دفع الرسوم المدرسية أحد أك�ش الئسباب شيوعاً، وال�ت
�ف

، حيث أن الحكومة  ي
ي مستوى مرحلة  التعليم قبل البتدا�ئ

. وتزداد المشكلة وضوحاً �ف ي
بتدا�ئ ي وقبل الإ

بتدا�ئ ي مراحل التعليم الإ
�ف

غ�ي قادرة عىل توف�ي رياض الئطفال )KG( لجميع الئطفال دون إستثناء. ولذلك يضطر الآباء لدفع رسوم عالية للمدارس الخاصة 
بتدائية، حيث  ي إىل حد ما عىل مستوى المدارس الإ

ي مراحله 1 و 2. وتبدأ المشكلة بالتالسش
ي رياض الئطفال �ف

لحاق أطفالهم �ف لإ
ي بعض أولياء الئمور الفقراء أو من ذوي الدخل 

ي لجميع الئطفال. وبالرغم من ذلك، قد يعا�ف
توفر الحكومة التعليم المجا�ف

ي المرحلة 
المحدود من تكاليف النقل والدفاتر والئقالم والطعام. إن مثل هذه الئعباء تقلل من معدلت إلتحاق التالميذ �ف

بتدائية وكذلك تدفع التالميذ إىل الت�ب من المدرسة. الإ

لتحاق بالمدارس والمشاركة فيها، عىل الرغم من أعالن عاقة أو العجز عىل إنها عائق رئيسي آخر يحول دون الإ  وأش�ي اىل الإ
ي الواقع،

ي المدارس العامة. و�ف
ف �ف بية والتعليم عن وجود 16,870 طفل من ذوي الحتياجات الخاصة مسجل�ي  وزارة ال�ت

ي عملية جمع 
ة �ف إن عدد الئطفال ذوي الحتياجات الخاصة خارج المدرسة غ�ي معروف، وهذا بدوره أدى إىل وجود فجوة كب�ي

ي تحول دون إلتحاق الئطفال ذوي الحتياجات 
بالغ. وبالنسبة للحواجز من جانب العرض، فإن قائمة الحواجز ال�ت البيانات والإ

ف بشكل جيد والمناهج الغ�ي مالئمة. أما من جانب  ف الغ�ي مدرب�ي الخاصة تشمل: إمكانية الوصول اىل المدرسة، والمعلم�ي
ف وأولياء الئمور ل تزال  ي لالئطفال ذوي الحتياجات الخاصة من قبل الطالب والمعلم�ي الطلب، فإن النظرة الدونّية والتصورالسل�ب
ي المدرسة. وبالإضافة 

ي تسجيل أطفالهم �ف
دد �ف سائدة، وهذاغالباً مايدفع بأولياء أمور الئطفال ذوي الحتياجات الخاصة اىل ال�ت

ي تعمل عىل دعم التعليم الجامع لالئطفال ذوي الحتياجات 
يجابية وال�ت ي توف�ي البيئة المواتية الإ

إىل ذلك، هناك نقص �ف
ي 

عاقة تأخذ �ف الخاصة: فالسياسات ضعيفة، ومعاي�ي أهلّية المدارس العامة غ�ي محددة بشكل كاٍف والتعريفات الموجهة لالإ
عاقة العقلية. عاقات الجسدية فقط ولتذكر الإ العتبار الإ

ي دفع الئطفال للت�ب من المدارس وترتبط إرتباطاً وثيقاً بالفقر وبطالة الكبار، وهو 
وتشكل عمالة الئطفال عقبة أخرى تساهم �ف

ف يعيشون تحت خط الفقر المدقع و ٪40 من آبائهم  ما أكّدته وزارة العمل )2010(، حيث أن ٪70 من أرس الئطفال العامل�ي
ي عام 2012.

ي إزدياد، حيث بلغ 19 % �ف
عاطلون عن العمل. وعالوة عىل ذلك، فإن فقر الئطفال �ف

ي بعض الحالت أطفالها عىل العمل، 
وبالنظر اىل النتائج المالية الفورية لعمالة الئطفال، فقد يشجع أو يُج�ب الآباء الفقراء �ف

ي نهاية
ف �ف ي الشوارع. ويقع الئطفال العامل�ي

ىلي والبيع �ف
ف ي القطاع الغ�ي رسمي مثل الزراعة والعمل الم�ف

 ويكون ذلك عادة �ف
ي ترتيبات المعيشية لالئرسة، 

ات �ف ي تقرر سن وظروف العمل المسموح بها. إن التغي�ي
ف الحماية ال�ت المطاف تحت رادار قوان�ي

وخاصة تلك المتعلقة بوفاة أحد الوالدين، يمكن أن تج�ب الئطفال عىل الت�ب من المدرسة، من أجل كسب دخل خاص بهم 
وبأفراد عائلتهم.

ي نهاية المطاف اىل 
ي التغيب ولمدة طويلة من المدرسة، مما يؤدي اىل ضعف الئداء الئكاديمي و�ف

ويمكن أن تُسهم الهجرة أيضاً �ف
الت�ب من المدرسة. ويواجه أطفال الآباء والئمهات الذين يهاجرون خارج مستوطناتهم الئصلية بحثاً عن أنشطة كسب الرزق، 

ي منطقة بادية الئردن ومنطقة الغور.
ي الت�ب من المدرسة. ويمكننا أن نرى ذلك وبوضوح �ف

�ف الخطر الئك�ب

ي معظم المناطق 
ي تشكل عائقاً تُعززه الموارد التعليمية الغ�ي فّعالة �ف

ومن العوائق الئخرى هي ضعف جودة التعليم، وال�ت
ي جميع أنحاء البالد. وينتج عن ذلك إستبعاد الئطفال ع�ب جميع الئبعاد الخمسة لنموذج اليونسيف/ معهد اليونسكو 

الريفية �ف
لالإحصاء. فالفصول الدراسية المكتظة وتغّيب الطفل وعدم محاسبة أو مسائلة المعلم، كلها تعت�ب من الحواجز النوعّية المهمة 

. ي مرحلة التعليم الئساسي
ي تعيق  تحقيق الوصول الشامل للمدارس والبقاء �ف

ال�ت
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ي تستهدف الئطفال خارج 
امج، وخاصة تلك ال�ت ف التعليم المعنية وتطبيق السياسات وال�ب ي تنفيذ بعض قوان�ي

هناك تمّهل �ف
ي لم يتم لتطبيقها بالكامل ول تزويدها بالموارد من أجل ضمان تنفيذها. وهذه تشمل السياسة المكّملة للتعليم 

المدرسة، وال�ت
ي 

، وسياسة تنمية الطفولة المبكرة، والتعليم الجامع لجميع الئطفال بغض النظر عن جنسياتهم ووضعهم القانو�ف الئساسي

والصحي والفكري.

اتيجيات السياسات والس�ت

اتيجيات، مثل  اتيجيات المتعلقة بجانب الطلب،  كالسياسات الإجتماعية - الثقافية والس�ت إن العديد من السياسات والس�ت
ي تشمل زيادة التوعية ومعالجة المواقف المشينة تجاه الئطفال خارج المدرسة، 

تعبئة المجتمع المحىلي والمشاركة، وال�ت
هتمام من  ، تعت�ب كلها برامج رئيسية تحتاج اىل المزيد من العناية والإ ي

اكة مع المجتمع المحىلي ومنظمات المجتمع المد�ف وال�ش
امج وذلك بالتعاون مع وكالت الدعم  بية تنفذ حالياً بعض هذه ال�ب قبل صانعي السياسات. وعىل الرغم من حقيقة أن وزارة ال�ت

ي جميع 
ي )ERfKE(، فما زال هناك حاجة للوصول إىل جميع الآباء والئمهات �ف

وع الإصالح الوط�ف الدولية وذلك من خالل م�ش
أنحاء البالد للعمل عىل رفع مستوى وعيهم حول أهمّية رياض الئطفال والتعليم الئساسي لئطفالهم.

ي تدفع الئطفال اىل الت�ب من المدرسة. وسيكون إيالء 
ومازلنا بحاجة إىل أن نفهم وندرك وبشكل أفضل كل الحواجز ال�ت

اً وفاعلية أك�ب من محاولة إعادتهم إىل المدرسة بعد  ي خطر الت�ب من المدرسة تأث�ي
المزيد من الهتمام للطالب الذين هم �ف

ي المحلّية الئخرى، 
بية والتعليم وهيئات الحكم الذا�ت ف وزارة ال�ت أن يكونوا قد تركوها بالفعل. إن تعزيز التعاون والتنسيق ب�ي

ي 
ستثمار �ف وري من أجل مكافحة مشكلة الت�ب من المدرسة. وقد ثبتت فعالية الإ مثل المساجد والمجالس المحلية، أمٌر �ف

ة  محاولت الحصول عىل التأييد من خالل خطب المساجد الئسبوعية  بهدف زيادة الوعي بشأن المشاكل الإجتماعية الخط�ي
ي يمكن لالئئمة )الخطباء( معالجتها من خالل خطبهم 

ي المدارس. ومن الئمثلة عىل المواضيع ال�ت
ي تؤثر عىل إلتحاق الئطفال �ف

ال�ت
ي تواجه المجتمعات المحلية والمدارس، 

هي تثبيط الزواج المبكر للفتيات، وإدانة العنف المدرسي ومعالجة القضايا الئمنية ال�ت
بالإضافة اىل إبالغ المجتمعات المحلية عن مقدمي الخدمات الذين يعتنون بالئطفال ذوي الحتياجات الخاصة وتعليمهم.

التوصيات

ي وفرص الوصول إليه
بتدا�أ زيادة وجودة التعليم قبل الإ  1

ي منخفضة جداً، ولكن قد تم إتخاذ خطوات مهمة للعمل عىل زيادة هذا 
بتدا�ئ لتحاق بالتعليم  قبل الإ مازالت معدلت الإ

ي سن مبكرة جداً، حيث أن السنوات الئوىل من 
ي الئطفال �ف

ستثمار �ف المعدل. لقد أّكدت العديد من الدراسات عىل أهمية الإ
امج الطفولة المبكرة ذات الجودة العالية عىل  ي الهام ل�ب يجا�ب ي المستقبل. إن التأث�ي الإ

حياة الطفل تعت�ب حاسمة لتطوره  �ف
اً أك�ب عىل الئطفال الئصغر سناً )من 2 إىل 3 سنوات(. وقد أّكدت الدراسات  التنمية المعرفية تعت�ب راسخة وقد وجد أن لها تأث�ي

ستثمار الئك�ش فاعلية من حيث التكلفة وذلك فيما يتعلق  ة الإ ، هي ف�ت ي
بتدا�ئ ي مرحلة التعليم قبل الإ

أيضاً أن التعليم الجيد �ف
ستثمار أقل فاعلية من ناحية التكلفة  قتصادية المستقبلية. حيث يصبح الإ ستحقاقات المعرفية وغ�ي المعرفية، والعائدات الإ بالإ

ف  ي التحصيل العلمي ب�ي
مع زيادة العمر )هيكمان، 2006(2. ويمكن للتدخالت المبكرة أن تقلل أيضاً من الفوارق المستقبلية �ف

ف وأولئك الذين ينتمون اىل مستويات إجتماعية وإقتصادية مختلفة.  التالميذ من كال الجنس�ي

، حيث أظهرت الدراسات أن الئطفال الذين لم يمروا  ي
بتدا�ئ لتحاق بالتعليم قبل الإ ف معدلت الإ وقد تم تعزيز أهمية تحس�ي

ي المدرسة ل يكون 
ي هم أك�ش عرضة لخطر الت�ب من المدرسة، مع مالحظة أن متوسط أدائهم �ف

بتدا�ئ بتجربة التعليم  قبل الإ
.)OECD، 2013( جيداً بشكل عام

، ي
ي المستوى الثا�ف

ي وذلك بإضافة رياض الئطفال �ف
ي نظام التعليم الوط�ف

لزامي �ف زيادة عدد سنوات التعليم الإ  l 

كسنة دراسية إضافية إىل نظام التعليم.

ية حيث يوجد عدد كب�ي من  ي المناطق الح�ف
ي )لتكون جزءاً من المدارس( �ف

ي المستوى الثا�ف
إنشاء مراكز رياض الئطفال �ف  l

ستيعابية لتلبية حاجة الطالب.  ي وحيث تفتقر المدارس اىل القدرة الإ
ي المستوى الثا�ف

ي سن رياض الئطفال �ف
الئطفال �ف

. ي
بتدا�ئ توف�ي برامج التنمية المهنية المتخصصة لمعلمي مرحلة التعليم قبل الإ  l

طفالهم بشكل أفضل )الرعاية الئبوية(، من أجل تثقيف وتعليم الآباء والئمهات عن  ي برنامج كيفية رعاية الوالدين لإ
التوسع �ف  l

بية السليمة ولتشجيعهم عىل إرسال أطفالهم إىل رياض الئطفال. ممارسات ال�ت
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ن جراءات لمعالجة مشاكل الأطفال خارج المدرسة من غ�ي الأردني�ي ي زيادة الإ
وع �ن الرسش  2

ف الئطفال الئك�ش إستبعاداً من التعليم، حيث تنقصهم الوثائق الرسمية  ف هم من ب�ي وتش�ي هذه الدراسة إىل أن أبناء غ�ي الئردني�ي
ف هؤلء الئطفال رغم أنهم قد يكونوا أو ل يكونوا  ي المدارس. وقد تم تضم�ي

ي تعت�ب إلزامية من قبل الحكومة للتسجيل �ف
ال�ت

ف  ف الئطفال الضعفاء الغ�ي أردني�ي . ومن أجل تمك�ي ف ف والعراقي�ي ف والصومالي�ي ف والسوري�ي ، ولكن ليس ح�اً عىل الفلسطيني�ي ف لجئ�ي
من الوصول إىل المدرسة، فيجب إتخاذ الإجراءات الرئيسية التالية.

ف  ي الئردن للعمل عىل تقديم خدمة أفضل لالئطفال السوري�ي
بية والتعليم �ف دعوة المجتمع الدوىلي لتقديم الدعم لوزارة ال�ت  l

ي المدرسة 
ي تسجيل هؤلء الئطفال �ف

ستمرار �ف بية والتعليم عىل الإ وري لمساعدة وزارة ال�ت . إن هذا الإجراء �ف ف الالجئ�ي
ي المدارس العامة.

والمحافظة عىل جودة التعليم المقدم لجميع الئطفال �ف

ف والئطفال الغ�ي  ي تنظم قبول الالجئ�ي
ي المدارس وال�ت

بية والتعليم الحالية للقبول �ف مراجعة وتبسيط سياسة وزارة ال�ت  l

عتبار ظروف هؤلء الئطفال الذين دخلوا اىل البالد وإلتحقوا بالمدارس بعد  ف الإ ف إىل المدارس العامة، مع الئخذ بع�ي أردني�ي
. بداية العام الدراسي

امج التعليم البديلة المرنة الغ�ي نظامية.  تزويد الئطفال خارج المدرسة ب�ب  l

وطة بإلتحاق وحضور أطفالهم اىل المدارس. توف�ي المساعدة لالئرس الالجئة الضعيفة والم�ش  l

ن من خلفيات إجتماعية – إقتصادية متدنية. ي تعيق الأطفال القادم�ي
معالجة المشاكل ال�ت  3

ف أدركنا أن معالجة الفقر والتفكك الئرسي وعمالة الئطفال ليس مهمة سهلة وتتطلب جهود الجهات والهيئات المختلفة  ح�ي
اح  بالإضافة اىل أفراد المجتمع عىل مختلف المستويات، وخصوصاً التدخالت عىل مستوى السياسات الإجتماعية، فقد تم إق�ت

التوصيات التالية:

ي محاولة الحد من عبء التكلفة المرتفعة عىل 
بتدائية الفقراء �ف تقديم الدعم المادي والمواصالت لطالب المدارس الإ  l

ف  ي يديرها صندوق المعونة الوطنية لالئردني�ي
وطة ال�ت أرسهم. ويمكن تنفيذ ذلك من خالل برامج المساعدات النقدية الم�ش

ي تعتمد عىل 
وطة أيضاً أن تُفيد الئرس ال�ت وصندوق الزكاة بالنسبة للجنسيات الئخرى. ويمكن للمساعدات النقدية الم�ش

عمالة الئطفال.

رفع مستوى الوعي لدى الئرس بشأن المخاطر المحتملة من تعدد الزيجات عىل تعليم أبنائهم.  l

ف المتعلقة بعمالة الئطفال. تطبيق القوان�ي  l

ف إىل جانب تقديم الدعم النفسي والإجتماعي. تقديم خدمات تعليم مرنة/بديلة لالئطفال خارج المدرسة العامل�ي  l

تعزيز وفرض التداب�ي الالزمة للحيلولة دون الترسب من المدارس  4

ي حدوث تلك المشكلة منها: 
ابطة تُسهم بدورها �ف إن زيادة معدلت الت�ب من المدرسة يعود لمزيج من عوامل عديدة م�ت

ي والغياب الطويل من المدرسة. إن السياسات 
بتدا�ئ فتقار اىل تجربة التعليم قبل الإ لتحاق المدرسي المتأّخر، والإ الفقر، الإ

اتيجيات من جانب العرض غ�ي كافية وحدها لضمان عدم ت�ب الئطفال الذين يواجهون مثل هذه الحواجز للمدرسة.  والس�ت
فنحن بحاجة إىل إجراءات وبرامج موجهة وعىل وجه ال�عة بغرض زيادة وعي الئطفال ضمن هذه الفئة حول أهمية إستمرار 

لتحاق بالمدارس وتقليل نسب  ي زيادة معدلت الإ
ي جميع أنحاء العالم �ف

دراستهم. وقد ثُبتت فاعلية برامج التغذية المدرسّية �ف
ي الحد من عدد 

ة، يمكن أن يكون ناجحاً �ف ي المناطق الفق�ي
امج وعىل نطاق واسع �ف الغياب. ولهذا، فإن تنفيذ مثل هذه ال�ب

ي تمنع عمالة الئطفال 
الئطفال خارج المدرسة. وعالوة عىل ذلك، نحن بحاجة أيضاً اىل فرض تنفيذ العديد من السياسات ال�ت

امج: لتشجيعهم عىل الئلتحاق بالمدارس وللتخفيف من حدة خطر الت�ب من المدرسة. ومن الئمثلة  عىل هذه ال�ب

ف لخطر الت�ب.  ي التعامل مع الطالب المعرض�ي
ف من أجل تعزيز قدراتهم �ف ي للمعلم�ي

توف�ي برامج محددة للتطوير المه�ف  l

ي محاولة منعهم من الت�ب من المدرسة.
توف�ي برامج التعليم الإصالحية لالئطفال ضعيفي الئداء �ف  l

ي التعامل مع القضايا أو المشاكل الئكاديمية والنفسية – الإجتماعية لالئطفال 
ي المدارس �ف

ف �ف تعزيز دور المرشدين الإجتماعي�ي  l

ضعيفي الئداء.

بية والتعليم عن طريق تنقيح التعاريف وجعلها أك�ش مواءمة بما يندرج  مراجعة السياسة المتعلقة بالت�ب داخل وزارة ال�ت  l

تحت تعريف الت�ب.

ي المدارس.
تعزيز تطبيق حملة "معاً"، للحد من العنف �ف  l
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تعزيز جودة وإمكانية الوصول إل التعليم المقدم لالأطفال ذوي الحتياجات الخاصة  5

ي  عاقة  لعام 2008، منتقلًة بذلك من المنظور الط�ب ي تقريرها  تقييم حالة الئطفال من ذوي الإ
وكما أّوصت منظمة اليونيسيف �ف

ف حياة الئطفال ذوي الحتياجات الخاصة. وهذا بدوره  عاقة القائم عىل أساس الحقوق، هو أمٌر مهم لتحس�ي إىل منظور الإ
يعات لتشمل وبشكل  امج وتوصيل الخدمات بالإضافة اىل البحوث والت�ش ي السياسات والإجراءات وال�ب

يتطلب إعادة النظر �ف
وري أيضاً لمحاولة تغي�ي تصور  نتقال إىل النموذج القائم عىل أساس الحقوق �ف أوسع الئطفال ذوي الحتياجات الخاصة. إن الإ

عاقة. وإدراك المجتمع العام ومواقفه تجاه الإ

ي الوصول إىل المدارس بسبب 
وكما ُذكر سابقاً، إن الئطفال ذوي الحتياجات الخاصة يواجهون العديد من التحديات �ف

ف الضعيفة عىل لتلبية إحتياجاتهم. إن التصدي لهذه الحواجز  الإختناقات الجسدية، والمشاكل الإجتماعية وقدرات المعلم�ي
يتطلب جهداً منسقاً من الجهات المعنية المهمة ولمختلف مستويات المجتمع مثل:

ي الئردن للعمل عىل خدمة الئطفال ذوي الحتياجات
عاقة �ف يعات المتعلقة بالإ ف والت�ش مراجعة/تطبيق القوان�ي  l 

الخاصة بشكل أفضل. 

إطالق حمالت التوعية الوطنية حول أهمية التعليم لالئطفال ذوي الحتياجات الخاصة والئطفال الذين من  l 

ف وغ�ي ف ومديري المدارس والطالب المعوق�ي . وتطّبق هذه الحمالت عىل المعلم�ي ف  المحتمل أن يصبحوا معوق�ي
ف وأرس جميع الطالب والمجتمع بأرسه المعوق�ي

ي قد تكون لدى الئطفال. ويهدف هذا التشخيص اىل  تقّييم قدرة
عاقة ال�ت ي للتشخيص الشامل لالإ

إنشاء مركز وط�ف  l 

الطفل ليس فقط من الناحية الطبية ولكن أيضاً من الناحية العقلية.

ف الكيانات المختلفة لتقديم أفضل الخدمات لالئشخاص ذوي الحتياجات تعزيز التنسيق والتواصل والتعاون ب�ي  l 

الخاصة مثل: المجلس الئعىل لشؤون الئشخاص ذوي الحتياجات الخاصة )HCD( ومديرية الإحصاء ووزارة التنمية 
ي .

الإجتماعية ووزارة الصحة ومراكز التدريب المه�ف

ن لخطر الترسب بالغ والرقابة لالأطفال خارج المدرسة أو الأطفال المعرض�ي ي لالإ
ن النظام الوط�ن تحس�ي  6

ي عدد الئطفال خارج المدرسة. فعىل سبيل المثال، العدد الذي قدمه معهد 
ة �ف تظهر العديد من التقارير تناقضات خط�ي

، بينما تعت�ب  ي
بتدا�ئ ي مرحلة  قبل الإ

اليونسكو لالإحصاء والذي يتعلق بالئطفال خارج المدرسة يشمل أيضاً عدد الئطفال �ف
ي الئردن. ولذلك، أصبح من المهم تحديد أسباب هذه 

ي �ف
ي نظام التعليم الوط�ف

ي غ�ي رسمية �ف
بتدا�ئ مستويات التعليم قبل الإ

ي الئردن.
 التناقضات وحلها، حيث أن هذه الئعداد تمثل وجهات نظر مختلفة جداً عن وضع الئطفال خارج المدرسة �ف

بية والتعليم ووزارة الداخلية، يعت�ب أمراً بالغ الئهمية وذلك من أجل معرفة  ف وزارة ال�ت وبالإضافة إىل ذلك، إن تنسيق الجهود ب�ي
ي الئردن.

ي الواقع لم يعودوا يعيشون �ف
عدد الئطفال الذين تم إحتسابهم عىل أنهم أطفال خارج المدرسة، وهم �ف

ي الحاىلي لرصد الئطفال خارج المدرسة.
ف النظام الوط�ف ورية من أجل تحس�ي إن الخطوات التالية �ف

ات جديدة لقواعد بيانات الـ EMIS وDOS بهدف رصد الئطفال خارج المدرسة وذلك وفقاً لالئبعاد  تحديث أو إضافة مؤرسش  l

ستبعاد. الخمسة لالإ

ي 
ف إدارة المدرسة والمجتمعات المحلية عىل العمل معاً �ف إستخدام وزيادة برامج الرصد والعمل المدرسية، من أجل تمك�ي  l

ي المراحل السابقة.
معالجة ومنع أسباب الت�ب �ف

بية والتعليم من  ف وزارة ال�ت مشاركة وإستخدام مصادر البيانات المختلفة المتعلقة بالئطفال خارج المدرسة بهدف تمك�ي  l

تتّبعهم بشكل أك�ش فاعلية.
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