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iiiالأردن التقرير القطري حول الأطفال خارج المدرسة

التمهيد

ر حقيقة  ي إمكانية وصول الأطفال إىل المدارس وذلك من خالل تَصدُّ
ي عملية تعزيز المساواة �ف

تمثل هذه الدراسة الخطوة الأوىل �ف
ي الأردن طليعة أجندة صانعي السياسات. 

مشكلة الأطفال خارج المدرسة �ف

ق الأوسط وشمال أفريقيا )MENARO( بالتضامن  ي ال�ش
قليمي لليونيسيف �ف ي أجراء هذه الدراسة اىل المكتب الإ

ويعود الفضل �ف
ق الأوسط. وتم البدء  ي منطقة ال�ش

ي تقديم المبادرة لالأطفال خارج المدرسة )OOSCI( �ف
مع معهد اليونسكو لالإحصاء )UIS( �ف

ي المنطقة 
ي دول �ف

ي 27-31 آيار 2013، وذلك بمشاركة ثما�ف
ي ُعقدت �ف

ي إسطنبول، وال�ت
ي ورشة العمل المنهجية �ف

بدراسة المبادرة  �ف
من ضمنها الأردن. 

وإستعانت هذه الدراسة بإستخدام إطارعمل مفاهيمي ومنهجي فريٌد من نوعه بغرض توليد أو خلق البيانات المتعلقة 
بخصائص الأطفال خارج المدرسة وكذلك لتحديد هؤلء الأطفال الذين هم عرضة لخطر الت�ب من المدارس. وتعمل هذه 

ف للخطر من الوصول إىل المدارس ومن منظوراٍت  ي تمنع الأطفال المعرض�ي
ختناقات والحواجز ال�ت الدراسة أيضاً عىل تحديد الإ

متباينة: العرض والطلب والبيئة المواتية والجودة. وتركز كٍل من التوصيات والستنتاجات عىل كيفية إزالة هذه الحواجز أو 
ون اىل المدارس من  ي تعيق الأطفال من الوصول إىل المدارس، بالإضافة اىل كيفّية منع الأطفال الذين يح�ف

الإختناقات ال�ت
ي ذلك 

عتبار العوامل عىل مستوى المدرسة والمجتمع ، بما �ف ف الإ ي نفس الوقت، فإن هذه التوصيات تأخذ بع�ي
الت�ب. و�ف

ي ترك الأطفال للمدرسة.
ي يمكن أن تكون سبباً �ف

قتصادية وجودة التعليم، وال�ت ات الإجتماعية - الإ التأث�ي

ي تنتجت من هذه الدراسة من ِقبل جميع الجهات 
بية والتعليم أن تُستخدم النتائج ال�ت وتأمل كل من اليونيسيف ووزارة ال�ت

ي 
اتيجياتها وأنشطتها أثناء عمليات برمجتها وتخطيطها لالأطفال. فهي الطريقة الوحيدة ال�ت عالم كل اس�ت المعنية ذات الصلة لإ
ي الأردن 

ف جميع الأطفال �ف يمكن من خاللها أن تتحول توصيات مبادرة دراسة الأطفال خارج المدرسة إىل أفعال – وهي تمك�ي
ي التعليم.

بالحصول عىل حقهم �ف

الدكتور محمد ذنيبات

 وزير 
بية والتعليم وزارة ال�ت

ف روبرت جنكي�ف

 مندوب 
يونسيف الأردن
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شكر وتقدير

. ونخّص بالشكروالتقدير كل من: ونقدم الشكر لجميع من ساهم بإجراء هذه الدراسة بشكل مبا�ش أوغ�ي مبا�ش

بية والتعليم: السيد/ عبد الله النارص )رئيس قسم التعليم الغ�ي رسمي(، والدكتور/ مي� حباشنة  ي وزارة ال�ت
الفريق الأساسي �ف

بوية /  ي نظام إدارة المعلومات ال�ت
بوي / أخصا�أ بوية(، والسيد /شعبان القصاص )قسم التخطيط ال�ت )رئيس قسم البحوث ال�ت

ستشارة والتوجيه(. بية(، والدكتورة / زينب الشوابكة )رئيسة قسم الإ ي وزارة ال�ت
مسؤول معهد اليونسكو لالإحصاء �ف

ي 
ون من إدارة نهج أكسفورد، وذلك تقديمهم الدعم الف�ف ( وفريقه، وستيوارت كام�ي ف الدكتور أحمد قبالن )رئيس الباحث�ي

ولمراجعة هذا التقرير.

ي هذه الدراسة من المؤسسات الوطنية والمنظمات الغ�ي 
ف الذين أسهموا �ف متنان اىل فريق من أبرز المختص�ي ونقدم الشكر والإ

حكومية ووكالت الأمم المتحدة والذين ساهموا أيضا بمشورات ومعلومات قيمة.

بية والتعليم: وزارة ال�ت

السيد سطام عواد  l

الدكتور محمد العكور  l

الدكتور محمد أبو غزلة  l

الدكتور منذر الشبول  l

السيدة فداء غانم  l

السيد جمال عبد النارص  l

السيد عبدالحكيم آل الشوابكة  l

السيدة ردينة حالسة  l

السيد محمود مشعل  l

السيد شعبان القصاص  l

السيد عىلي المحاسيس  l

الدكتورة علياء عربيات  l

ي لشؤون 
وزارة الداخلية: الدكتور/صفوان المبايدين والسيد/خالد طه وزارة الصحة: الدكتور/ خالد الخرابشة المجلس الوط�ف

الأ�ة: السيدة/مي سلطان وزارة العمل: السيد/عبد الله الخطيب المجلس الأعىل للسكان: السيدة/ختام وريقات وزارة التنمية 
الإجتماعية: السيد/جالل غريب اليونسكو الأردن: السيد/كلود أكبادي الأونروا: السيدة /أمل زهران

ي
ف فراش دائرة الإحصاءات العامة: السيد/أحمد الموام�ف عاقة: السيد/حس�ي  المجلس الأعىل لشؤون الأشخاص من ذوي الإ

ي فصل الملخصات، 
ي �ف

ي معهد اليونسكو لالإحصاء )UIS( لتقديم الدعم الف�ف
منظمة العمل الدولية )ILO(: السيدة/رول داجا�ف

. ي
وتحديداً شينا بيل وطالل الحورا�ف

ي بخصوص البيانات المتعلقة بعمالة الأطفال، وتحديداً السيد/لورنزو 
فهم عمالة الأطفال )UCW( لتقديم الدعم الف�ف

ي الأردن ، وخصوصاً السيدة/ ديما جرار )إختصاصية تعليم(، والسيدة /ساجدة أتاري
 كوارسيلو. مكتب اليونيسيف �ف

)إختصاصية تعليم(، والسيدة /مها حمصي )إختصاصية حماية الطفل(، والسيدة/ يسار عبدو )موظفة حماية الطفل(، 
ي )إختصاصية الرصد والتقييم(.

والسيدة/رندا نوبا�ف

ق الأوسط وشمال إفريقيا ي مكتب اليونسيف الأقليمي لل�ش
بية �ف قسم ال�ت
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الملخص التنفيذي

عدادي، حسب البعد ي والإ
بتدا�أ ي والإ

بتدا�أ ي مراحل التعليم قبل الإ
أعداد ومعدلت الأطفال خارج المدرسة �ف

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

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

ق الأوسط وشمال أفريقيا )MENA( لدراسة وضع الأطفال خارج  ي مسعى مكتب إقليم ال�ش
وقد تم إختيار الأردن 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 الأساس لل�ب

تكشف عن واقع حياة هؤلء الأطفال وال�ت

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

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

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

ي هو حواىلي 291,700 وإجماىلي عدد الأطفال �ف
بتدا�أ التعليم قبل الإ

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

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

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

بتدا�أ ي سن الإ
 ٪96 من الأطفال �ف

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

ي بالإضافة اىل 30,895 طفل �ف
بتدا�أ 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�أ ي سن خمس سنوات )رياض الطفال 2، قبل الإ

الأطفال �ف البعد الأول: 

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

الأطفال �ف  : ي
البعد الثا�ف

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

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

ف لخطر الت�ب  الأطفال المعرض�ي

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

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

8.5 53,783 6.6 22,557 10.4 30,981 ف لخطر الت�ب إجمالي عدد الطفال المعرض�ي
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لمحة عامة عن الدراسة

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

اتيجيات التعليم الحالية  ي تعيق وصول هؤلء الأطفال 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 الأفضل وعىل مختلف 
مجة(. إن الهدف هو تقديم نهج أك�ش تنظيماً لمعالجة قضية الأطفال خارج المدرسة  المستويات )السياسات والتخطيط وال�ب

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

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

بتدا�أ ي والإ
بتدا�أ 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: الأطفال 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 الأمور 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 الأطفال الذين ت�ت
لتحاق  ي الصفوف المتقدمة، أي قد بدأ المزيد من الأطفال الإ

مشاركة الأطفال الأصغر 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 الأطفال الذين ت�ت

عام 2003.

ف من العمر خمس  اً )45,862 أو ٪41( من الأطفال 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 الأطفال بسن المدرسة 
ي سن التعليم قبل البتدا�أ

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

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

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

)حواىلي 4,000( من الأطفال 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 الأطفال �ف

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

 )٪5.6( من الأطفال �ف
. الأداء المدرسي

ملخصات الأطفال خارج المدرسة كما حدّدتها الدراسة هي:

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

ة  الأطفال من خلفيات إجتماعية – إقتصادية فق�ي  l

. ف الأطفال العامل�ي  l

الأطفال ذوي الحتياجات الخاصة.  l

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

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

وتنظر الدراسة �ف
ي الأردن 

ي تحول دون حضور الأطفال اىل المدارس وإنهائهم لمرحلة التعليم الأساسي �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 الأطفال 
ي غاية الهمّية تقف �ف

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

ي الذي يحتاجه أطفالهم، وبالنتيجة، يُقبل الأطفال 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 المبا�ش إن الفقر هو عامل إقتصادي مهم يدفع الأطفال اىل الت�ب من المدارس. وكانت تكاليف التعليم المبا�ش
لتحاق وعدم الحضور اىل  المدارس  ي تم الأشارة إليها لعدم الإ

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

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

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

بتدا�أ ي مراحل التعليم الإ
�ف

غ�ي قادرة عىل توف�ي رياض الأطفال )KG( لجميع الأطفال 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 الأطفال �ف

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

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

ي المرحلة 
المحدود من تكاليف النقل والدفاتر والأقالم والطعام. إن مثل هذه الأعباء 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 الأطفال ذوي الحتياجات الخاصة خارج المدرسة غ�ي معروف، وهذا بدوره أدى إىل وجود فجوة كب�ي

ي تحول دون إلتحاق الأطفال 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 الأمور ل تزال  ي لالأطفال 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 الأطفال ذوي الحتياجات الخاصة اىل ال�ت

ي تعمل عىل دعم التعليم الجامع لالأطفال 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 الأطفال للت�ب من المدارس وترتبط إرتباطاً وثيقاً بالفقر وبطالة الكبار، وهو 
وتشكل عمالة الأطفال عقبة أخرى تساهم �ف

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

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

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

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

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

 ويكون ذلك عادة �ف
ي ترتيبات المعيشية لالأ�ة، 

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 الأطفال 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 الأداء الأكاديمي و�ف

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

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

�ف الخطر الأك�ب

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

ومن العوائق الأخرى هي ضعف جودة التعليم، وال�ت
ي جميع أنحاء البالد. وينتج عن ذلك إستبعاد الأطفال ع�ب جميع الأبعاد 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 الأساسي
ي تعيق  تحقيق الوصول الشامل للمدارس والبقاء �ف

ال�ت
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ي تستهدف الأطفال 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 الأطفال بغض النظر عن جنسياتهم ووضعهم القانو�ف الأساسي

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 الأطفال 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 والأمهات �ف

وع الإصالح الوط�ف الدولية وذلك من خالل م�ش
أنحاء البالد للعمل عىل رفع مستوى وعيهم حول أهمّية رياض الأطفال والتعليم الأساسي لأطفالهم.

ي تدفع الأطفال 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 الأخرى، 
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 رصف

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

ي المدارس. ومن الأمثلة عىل المواضيع ال�ت
ي تؤثر عىل إلتحاق الأطفال �ف

ال�ت
ي تواجه المجتمعات المحلية والمدارس، 

هي تثبيط الزواج المبكر للفتيات، وإدانة العنف المدرسي ومعالجة القضايا الأمنية ال�ت
بالإضافة اىل إبالغ المجتمعات المحلية عن مقدمي الخدمات الذين يعتنون بالأطفال 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�أ لتحاق بالتعليم  قبل الإ مازالت معدلت الإ

ي سن مبكرة جداً، حيث أن السنوات الأوىل من 
ي الأطفال �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 الأطفال الأصغر سناً )من 2 إىل 3 سنوات(. وقد أّكدت الدراسات  التنمية المعرفية تعت�ب راسخة وقد وجد أن لها تأث�ي

ستثمار الأك�ش فاعلية من حيث التكلفة وذلك فيما يتعلق  ة الإ ، هي ف�ت ي
بتدا�أ 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 الأطفال الذين لم يمروا  ي
بتدا�أ 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�أ بتجربة التعليم  قبل الإ
.)OECD، 2013( جيداً بشكل عام

، ي
ي المستوى الثا�ف

ي وذلك بإضافة رياض الأطفال �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 الأطفال �ف  l

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

ي سن رياض الأطفال �ف
الأطفال �ف

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

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

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

ف الأطفال الأك�ش إستبعاداً من التعليم، حيث تنقصهم الوثائق الرسمية  ف هم من ب�ي وتش�ي هذه الدراسة إىل أن أبناء غ�ي الأردني�ي
ف هؤلء الأطفال 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 الأطفال 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 الأردن للعمل عىل تقديم خدمة أفضل لالأطفال السوري�ي
بية والتعليم �ف دعوة المجتمع الدوىلي لتقديم الدعم لوزارة ال�ت  l

ي المدرسة 
ي تسجيل هؤلء الأطفال �ف

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

والمحافظة عىل جودة التعليم المقدم لجميع الأطفال �ف

ف والأطفال 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 الأطفال الذين دخلوا اىل البالد وإلتحقوا بالمدارس بعد  ف الإ ف إىل المدارس العامة، مع الأخذ بع�ي أردني�ي
. بداية العام الدراسي

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

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

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

ف أدركنا أن معالجة الفقر والتفكك الأ�ي وعمالة الأطفال 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 لالأردني�ي
وطة ال�ت أ�هم. ويمكن تنفيذ ذلك من خالل برامج المساعدات النقدية الم�ش

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

عمالة الأطفال.

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

ف المتعلقة بعمالة الأطفال. تطبيق القوان�ي  l

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

تعزيز وفرض التداب�ي اللزمة للحيلولة دون الت�ب 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�أ فتقار اىل تجربة التعليم قبل الإ لتحاق المدرسي المتأّخر، والإ الفقر، الإ

اتيجيات من جانب العرض غ�ي كافية وحدها لضمان عدم ت�ب الأطفال الذين يواجهون مثل هذه الحواجز للمدرسة.  والس�ت
فنحن بحاجة إىل إجراءات وبرامج موجهة وعىل وجه ال�عة بغرض زيادة وعي الأطفال 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 الأطفال 
الأطفال خارج المدرسة. وعالوة عىل ذلك، نحن بحاجة أيضاً اىل فرض تنفيذ العديد من السياسات ال�ت

امج: لتشجيعهم عىل الألتحاق بالمدارس وللتخفيف من حدة خطر الت�ب من المدرسة. ومن الأمثلة  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 لالأطفال ضعيفي الأداء �ف  l

ي التعامل مع القضايا أو المشاكل الأكاديمية والنفسية – الإجتماعية لالأطفال 
ي المدارس �ف

ف �ف تعزيز دور المرشدين الإجتماعي�ي  l

ضعيفي الأداء.

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 للأطفال ذوي الحتياجات الخاصة  5

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

ف حياة الأطفال 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 رصف أوسع الأطفال ذوي الحتياجات الخاصة. إن الإ

عاقة. وإدراك المجتمع العام ومواقفه تجاه الإ

ي الوصول إىل المدارس بسبب 
وكما ُذكر سابقاً، إن الأطفال 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 الأردن للعمل عىل خدمة الأطفال 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 لالأطفال ذوي الحتياجات الخاصة والأطفال 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 وأ� جميع الطالب والمجتمع بأ�ه المعوق�ي

ي قد تكون لدى الأطفال. 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 لالأشخاص ذوي الحتياجات تعزيز التنسيق والتواصل والتعاون ب�ي  l 

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

الإجتماعية ووزارة الصحة ومراكز التدريب المه�ف

ف لخطر الت�ب بلغ والرقابة للأطفال خارج المدرسة أو الأطفال المعرض�ي ي للإ
ف النظام الوط�ف تحس�ي  6

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

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

اليونسكو لالإحصاء والذي يتعلق بالأطفال خارج المدرسة يشمل أيضاً عدد الأطفال �ف
ي الأردن. ولذلك، أصبح من المهم تحديد أسباب هذه 

ي �ف
ي نظام التعليم الوط�ف

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

ي الأردن.
 التناقضات وحلها، حيث أن هذه الأعداد تمثل وجهات نظر مختلفة جداً عن وضع الأطفال خارج المدرسة �ف

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

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

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

ات جديدة لقواعد بيانات الـ EMIS وDOS بهدف رصد الأطفال خارج المدرسة وذلك وفقاً لالأبعاد  تحديث أو إضافة مؤ�ش  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 بالأطفال خارج المدرسة بهدف تمك�ي  l

تتّبعهم بشكل أك�ش فاعلية.
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المقدمة1

الشكل 1.1 خريطة الأردن

.EMIS ،2013 – بية والتعليم المصدر: وزارة ال�ت

الخلفية  1.1

ق الأوسط. تبلغ مساحته  89,342 كيلو م�ت مربع ومقسم إىل 12 محافظة ي قلب ال�ش
 الأردن هو بلد متوسط الدخل يقع �ف

ي عام 2013 حواىلي 6,451,069 
)أنظر الشكل 1.1(. ووفقا لدائرة الإحصاء العامة الأردنية )DOS(، فقد بلغ عدد سكان الأردن �ف

ي المناطق 
ية و ٪17.7 من السكان يعيشون �ف ي المناطق الح�ف

مليون نسمة، ونحو ما يقارب ٪82.3 من السكان يعيشون �ف
ي البالد هو ٪13، أما معدل عمالة الأطفال بعمر )أقل من 15 سنة( فكان ٪2.1. ويعت�ب معدل

 والريفية. ومعدل البطالة �ف
عاقة، ي الأردن بخصوص معدلت الإ

ي أجريت �ف
ي الأردن منخفض، حيث أظهرت أحدث الدراسات ال�ت

عاقة �ف  الإ
عاقات  ف أنواع الإ عاقات الجسدية والب�ية هي المهيمنة من ب�ي أن المعدل هو ٪2 فقط )DOS ،2010(. وقد وجد إن الإ

ف 14-0 بالإضافة اىل  اوح أعمارهم ب�ي ف إىل أن ٪24.6 من الأطفال الذين ت�ت المختلفة. وأشارت الدراسة الجديدة لالأطفال المعوق�ي
ف 15-19 لديهم إعاقات. اوح أعمارهم ب�ي ٪5.1 من الأطفال الذين ت�ت
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ف الموازنة العامة، دائرة الإحصاء العامة الأردنية. ، قوان�ي بية والتعليم، ومعهد اليونسكو لالإحصاء، EdStats البنك الدوىلي المصدر: وزارة ال�ت

ي إحصائيات مختارة منذ عام 2001 لغاية 2011
ات �ف الجدول 1.1 التغي�ي

٪٪ التغي�ي 2011 2001

-9.0 30.1 39.1 انية الحكومة السنوية كنسبة مئوية من إجماىلي الناتج  المحىلي ف م�ي

+164.0 6.6 مليار 2.5 مليار )JD( انية الحكومة السنوية ف م�ي

+170.0 836.5 مليون 310.0 مليون )JD( نفاق عىل التعليم العام الإ

-1.1 3.8 4.9 إنفاق التعليم كنسبة مئوية من إجماىلي الناتج المحىلي

+0.2 12.7 12.5 انية ف إنفاق التعليم كنسبة مئوية من الم�ي

+70.0 294,000.0 172,688.0 لتحاق بالتعليم العاىلي الإ

+26.0 6.2 مليون 5.0 مليون أعداد السكان

+23.0 121,830.0 99,218.0 موظفي التعليم العام

+21.0 300,507.0 247,405.0 موظفي الحكومة

+19.0 2.6 مليون 2.2 مليون ي اىل ما بعد الثانوي(
بتدا�أ  السكان بعمر المدرسة )ماقبل الإ

+13.0 1.2 مليون 1.0 مليون ي اىل الصف 12
بتدا�أ لتحاق من مرحلة ماقبل الإ الإ

ي من الزمن وذلك عىل الرغم من ُشّحت 
عجاب خالل العقد الما�ف ة لالإ ات إقتصادية وإجتماعية مث�ي وقد سجلت الأردن مؤ�ش

مواردها الطبيعية )اليونسيف، 2012(. وأّكد تقريرعام 2010 المتعلق بالأهداف التنموية لالألفية )MDGs( تحقيق أهداف 
ف صحة الأم( وهدف MDG 6 وهو ي الشامل(. وهدف MDG 5 والذي يتناول )تحس�ي

بتدا�أ  2MDG )تحقيق التعليم الإ
يدز( والذي مازال عىل المسار الصحيح، ومن المرجح جداً أن يتحقق بحلول  وس نقص المناعة المكتسبة / الإ )وقف إنتشار ف�ي

ف المرأة(  ف وتمك�ي ف الجنس�ي عام 2015. والهدف 1 والذي ينص عىل )القضاء عىل الفقر(، والهدف 3 وهو )تحقيق المساواة ب�ي
ي يمكن تحقيقها إذا ما تم إتخاذ تداب�ي إضافية )اليونسيف، 2012(. 

والهدف 4 )خفض معدلت وفّيات الأطفال( وال�ت

ي عام 
ي عام 1999 إىل ٪0.9 �ف

ي الأردن فإنه يعت�ب مرتفع، عىل الرغم من إنخفاضه من ٪3 �ف
ي �ف

أما بالنسبة لمعدل النمو السكا�ف
2012. وفيما يتعلق بهيكل العمر، فيعت�ب الأردن مجتمع شاب، مع وجود ٪55 من السكان تحت سن 24 سنة. أما الهيكل النوعي 
كيبة السكانية لالأردن  ت ال�ت ناث )DOS ،2013(. ومع ذلك، فقد تغي�ي للسكان، فيش�ي إىل أن عدد الذكور أعىل بقليل من عدد الإ

ف إليها. ف والسوري�ي ف العراقي�ي ة من الالجئ�ي بسبب تدفق أعداد كب�ي

ف لعام 2013، إن الأردن تتمتع بتقليد الضيافة تجاه  ووفقا لملخص عمليات القطر التابع للمفوضّية السامية لشؤون الالجئ�ي
ي تواجهها 

قتصادية ال�ت يجابية تتعرض لضغوط بسبب التحديات الإجتماعية - الإ ، ولكن هذه البيئة الإ ف ي اللجوء والالجئ�ي كل طال�ب
ف لدى المفوضية السامية لالأمم  ف المسجل�ي ف العراقي�ي . إن أعداد الالجئ�ي ف ايدة من الالجئ�ي ف البالد بالإضافة اىل الأعداد الم�ت

ي الأردن بقيت ثابتة وهي حواىلي 450,000 – 500,000 لجئ )UNHCR ،2013(. بالإضافة إىل ذلك، فقد شهدت الأردن 
المتحدة �ف

ي سوريا. وبناءاً عىل بيانات اليونيسيف، فإن هناك أك�ش 
ف الفارين من الضطرابات �ف ف السوري�ي ي أعداد الالجئ�ي

ة �ف مؤخراً زيادة كب�ي
ف هم  ي إنتظار التسجيل مع مفوضّية الأمم المتحدة. إن ما يقرب من ٪54 من الالجئ�ي

من 455,000 لجئ سوري إما ُمسّجل أو �ف
ف ما يقدر بنحو 187,675 طفل لجئ سوري  ة. ووفقاً لأحدث بيانات اليونيسيف، فإنه من ب�ي من الأطفال دون سن الثامنة ع�ش

ي سن المدرسة، هناك 130,330 منهم يعت�ب مؤهالً للحصول عىل التعليم الرسمي. ومع ذلك فإن 83,232 طفل فقط مسجل 
�ف

ي التعليم الرسمي، مع وجود حواىلي 47,098 طفل والذين من المحتمل أن يكونوا خارج المدرسة )اليونسيف، 2013(. 
حالياً �ف

ف الفارين إىل الأردن، حيث يتدفق الآلف من ي سوريا يوماً بعد يوم، يزداد تدفق السوري�ي
ي �ف

 وبإزدياد سوء الوضع الأم�ف
.)Un Ponte Per 2012( ف الجدد كل أسبوع الداخل�ي

ي إقتصادها ونظامها 
ة �ف ات كب�ي ي أعداد السكان، فقد شهدت الأردن أيضاً تغي�ي

ي حصلت �ف
ات الهائلة ال�ت وبالإضافة إىل هذه التغ�ي

 ، ي
وع الأردن لالصالح الماىلي الثا�ف ي تقرير تشابمان عن م�ش

ف �ف تجاهات الكلية منذ عام 2001، وكما هو مب�ي التعليمي. بعض الإ
ي الجدول أدناه )تشابمان، 2011( )أنظر الجدول 1.1(.

موضحاً �ف

ستثمار سوف تعمل عىل  ح أن جودة هذا الإ ية. ويُق�ت ي الموارد الب�ش
ستثمار �ف وبغض النظر عن كل التحديات، فقد قرر الأردن الإ

ملء الفجوة الحاصلة نتيجة للموارد الطبيعية المحدودة، وسوف تعمل كذلك عىل تعزيز الفرص للوصول اىل حياة إقتصادية 
تتمتع بالجودة العالية لالأسواق الدولية والمجاورة.
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نظام التعليم  1.2

ي بدورها تكون 
ات تعلم عىل مدى الحياة، وال�ت ، يوفر لجميع الناس خ�ب ية تنافسي إن للمملكة الأردنية الهاشمية نظام موارد ب�ش

قتصادية المستدامة عن طريق  ف التنمية الإ ستجابة ومن أجل تحف�ي ذات صلة بإحتياجاتهم الحالية والمستقبلية وذلك من أجل الإ
ف وقوى عاملة ماهرة. سكان متعليم�ي

بية والتعليم إىل: وتهدف وزارة ال�ت

سالمية والعربية العليا، أوفياء  فمون بالقيم الإ سالمية ويل�ت ف يؤمنون بالله، ويفهمون العقيدة الإ ف مسؤول�ي تطوير مواطن�ي  l

لبلدهم ولمبادئهم ولأمتهم: وعىل إدراك تاٍم بحقوقهم؛ وتأدية واجباتهم بطريقة تخلق شخصية متوازنة من جميع 
نفتاح عىل الآخرين مع المحافظة عىل هويتهم الأصلية. الجوانب وتؤدي إىل الإ

ف ليكونوا مجهزين جيداً بالمهارات والمعارف الالزمة من أجل الوصول اىل إقتصاد قائم عىل أساس المعرفة  إعداد المواطن�ي  l

ف الأشخاص، والعمل الجماعي، والتفك�ي العلمي، والتكنولوجيا،  )المعرفة وتبادل المعلومات والتواصل ب�ي
ي بناء مجتمعهم.

والمستقبل الوظيفي، ومهارات البحث العلمي( لكي يُساهموا �ف

ي الخدمات التعليمية للجانب النوعي والكمي عىل حد سواء،
وتوف�ي فرص التعلم للجميع، وتحقيق المساواة والعدالة �ف  l 

ف عىل تطوير جودة التعليم بما يتماسش مع مستويات تعلم الطالب. ك�ي مع ال�ت

ف ولوائح التعليم قوان�ي  1.2.1

ي الأردن هو قانون التعليم رقم 3 لعام 1994، والذي يحدد أهداف وسياسات التعليم 
القانون الأساسي الذي ينظم التعليم �ف

ف هذا القانون أيضاً إطارعمل تنظيم الكتب  بية والتعليم. ويب�ي بية والتعليم ومجلس ال�ت بالإضافة اىل  وظائف كل من وزارة ال�ت
عمل المؤسسات التعليمية الأجنبية الخاصة. ويعمل قانون التعليم رقم 3 لسنة  متحانات وس�ي المدرسية والمناهج الدراسية والإ
1994 أيضاً عىل تنظيم رياض الأطفال )KG( والتعليم الأساسي والتعليم الثانوي. وبالإضافة اىل ذلك، فإن قانون التعليم رقم 

بية والتعليم. بية ومهام مجالس ال�ت 3 لسنة 1994 يعلن عن فلسفة وأهداف التعليم، والسياسة التعليمية، ووظائف وزارة ال�ت

ي عام 2006 و 2013 )القانون رقم 68/1/56788( من أجل الحصول عىل منهجة 
وتم أُدخال تعديالت عديدة عىل هذا القانون �ف

. وعىل أساس تلك التعديالت الجديدة، فإن الطالب الأجانب  ف ف وغ�ي الأردني�ي ي المدارس بالنسبة للطلبة الأردني�ي
أفضل للقبول �ف

ي 
، فيمكن قبولهم �ف ف ي المدارس الخاصة فقط. أما بالنسبة للطالب العرب من غ�ي الأردني�ي

)من غ�ي العرب( يمكن أن يسجلوا �ف
قامة(، ولكن ح�ت لو كان  المدارس الحكومية الأردنية إذا كان لديهم وثائق قانونية معينة )مثل جواز السفر المؤقت، وبطاقات الإ
ف  ستيعابية للمدارس. أما بالنسبة للطلبة الفلسطيني�ي لدى الطالب تلك الوثائق الرسمية، فأنهم يُقبلون فقط بناءاً عىل القدرات الإ

ي المدارس الأردنية إلّ بعد حصولهم عىل الت�يح المطلوب من قسم 
الذين جاؤا من الضفة الغربية، فإنه ل يمكن قبولهم �ف

ي وزارة الداخلية الأردنية. 
التفتيش �ف

ي المدارس الأردنية، وذلك بعد دفعهم رسوماً معينة
 بالإضافة إىل ذلك، فيمكن قبول الطالب من أمهات أردنيات �ف

قد تم تحديدها.

ي مستوى الصف الأول، وذلك إذا لم  
ي أي مدرسة من قبل �ف

ويمكن أيضاً قبول الأطفال الذين لم يسبق لهم التسجيل �ف
ي أي برنامج من برامج التعليم الغ�ي نظامي

. ولكن إذا تجاوزوا هذا السن، فإنه يمكن تسجيلهم �ف  يتجاوزوا سن الثانية ع�ش
بية والتعليم. ي تقدمها وزارة ال�ت

ال�ت

ي يُعانون منها.
عاقة ال�ت ي يمكنها أن تعالج أو أن تستوعب نوع الإ

لتحاق بالمدارس ال�ت عاقة الإ ويسمح للطالب من ذوي الإ

ف بالمدارس، وهذا بدوره أّدى اىل تضخيم عدد الأطفال خارج المدرسة  إن هذه السياسات تحد من إلتحاق الأطفال الغ�ي أردني�ي
ي البالد بغض

ي البالد. ولذلك، هناك حاجة ملّحة إىل مراجعة هذه السياسات لتكون أك�ش شمولية لتضم جميع الأطفال �ف
 �ف

النظر عن جنسياتهم.
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الشكل 1.2 هيكل النظام التعليمي

بية والتعليم الأردنية، عام 2013. المصدر: وزارة ال�ت

رياض الأطفال )4 – 5 سنوات(
KG1/القطاع الخاص

KG2/القطاع العام والخاص

التعليم الأساسي
)الصفوف 1 – 10( – )6 – 16 سنة(

]مرحلة إلزامّية[ 

شهادة الثانوية العامة
)17 – 18 سنة( 

ي
التعليم الثانوي المه�ف
الصفوف )11 – 12(

كلّية أهلّية
) ف )سنت�ي

)18 – 19 سنة(

الجامعة
)أربع سنوات(
)18 – 21 سنة(

التعليم الثانوي التطبيقي
التعليم الثانوي الأكاديمي

الصفوف )11 – 12(

اف عليه �ش إدارة نظام التعليم والإ  1.2.2

ي البالد. وقد حّدد قانون التعليم لعام 1994 
بية والتعليم هي المسؤولة عن تحقيق الأهداف العامة للتعليم �ف وتعت�ب وزارة ال�ت

 : بية والتعليم عىل النحو التاىلي مهام وزارة ال�ت

إنشاء مؤسسات التعليم العام وإدارتها  l

اف عىل مؤسسات التعليم الخاص �ش الإ  l

توف�ي الأبنية المدرسّية المناسبة  l

تشجيع الأنشطة الطالبية وتزويد الطلبة بالمشورة والرعاية الصحّية  l

تشجيع البحث العلمي  l

ف الأردن وبلدان أخرى تعزيز الروابط التعليمية ب�ي  l

إنشاء مراكز تعليم الكبار.  l

وتعزيز العالقات مع المجتمع.  l

الهيكل التنظيمي لنظام التعليم  1.2.3

، ومرحلة التعليم الأساسي ومرحلة  ي
بتدا�أ ي الأردن من أربعة مراحل هي: مرحلة التعليم قبل الإ

ي �ف
يتألف نظام التعليم الوط�ف

التعليم الثانوي ومرحلة التعليم العاىلي )أنظر الشكل 1.2(.
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ي
بتدا�أ التعليم قبل الإ

ي هي عبارة عن 
ي سن الأربع سنوات )أو مال يقل عن 3 سنوات و 8 أشهر( بدخول رياض الأطفال، وال�ت

يسمح لالأطفال �ف
.)NGOs( مؤسسات تقدم التعليم الإختياري لمرحلة قبل المدرسة، تدار عادًة من قبل منظمات خاصة وغ�ي حكومية

التعليم الأساسي

ي تمتد لمدة ع�ش 
لزامّية وال�ت ويُطلب من جميع الأطفال بعد بلوغهم سن الست سنوات حضور دورة التعليم الأساسي الإ

ي نهاية هذه الدورة وفقا لتحصيلهم الدراسي ع�ب الصفوف 8 إىل 10 لغرض تصنيفهم وإلحاقهم 
سنوات. ويتم تقيّيم الطالب �ف

ي إحدى أنواع التعليم الثانوي المختلفة.
�ف

التعليم الثانوي

ي والأكاديمي( والثانوية التطبيقية. 
ف هما: الثانوية العامة أوالشاملة )المه�ف أما التعليم الثانوي، فيتكون من تيارين رئيسي�ي

ف )للصفوف 11 و 12( بإمتحان شهادة التعليم الثانوي العام  وينتهي برنامج التعليم الثانوي الشامل والذي يستمر لمدة سنت�ي
ي )الصناعي، التجاري، الزراعي، التمريض، 

سالمي( والمه�ف ي التخصصات التالية: الأكاديمي )العلمي، محو الأمية والقانون الإ
�ف

متحان  لتحاق بالجامعات. أما بالنسبة للطالب الذين ل يخضعون لإ (. إن الشهادة تؤهل الطالب لالإ ىلي
ف قتصاد الم�ف الفندقة والإ

نضمام لسوق العمل بدلً من ذلك، فإنهم يحصل عىل شهادة الكفاءة المدرسّية. ويوفر برنامج  ي ويختارون الإ
الثانوية النها�أ

ي وتدريب القوى العاملة الماهرة، عن طريق مراكز التدريب 
ف التعليم المه�ف التعليم الثانوي التطبيقي والذي يستمر لمدة سنت�ي

ي ولكنه بنفس الوقت ليس إلزامي.
ي وبرامج التلمذة الصناعّية. إن التعليم الثانوي هو تعليم مجا�ف

المه�ف

التعليم العالي

ي 
ي بعض الحالت لمدة ثالث سنوات( وال�ت

ف )�ف ي تستمر لمدة سنت�ي
: برامج الدبلوم ال�ت ف ويتوفر التعليم العاىلي عىل مستوي�ي

ي برامج
 تقدمها الكليات الأهلية ومؤسسات أخرى مماثلة، تعود ملكيتها إما اىل منظمات عامة أو خاصة. ويضم المستوى الثا�ف

نهائها )وتمتد لمدة خمس  ي تستغرق عادًة أربعة سنوات لإ
عىل المستوى الجامعي تُقدم فيه برامج شهادة البكالوريوس ال�ت

ي حالة الطب 
ي حالة طب الأسنان والصيدلة والطب البيطري والهندسة المعمارية والهندسة؛ ولمدة ست سنوات �ف

سنوات �ف
والجراحة(. وتعرض بعض الجامعات برامج الدراسات العليا لمدة عام واحد لحامىلي درجة البكالوريوس. أما برامج شهادة 
. وتُمنح شهادة الدكتوراه بعد ثالث إىل أربع سنوات من الدراسة  ف ف سنة ونصف إىل سنت�ي الماجست�ي فإنها تستغرق عادًة ب�ي

المتواصلة وبعد تقديم أطروحة التخرج.

أولويات وهموم التعليم الحالية  1.3

ي ذلك تعزيز الالمركزية عىل مستوى كل من 
ة إنجازات عديدة، بما �ف بية والتعليم خالل السنوات الأخ�ي لقد حقّقت وزارة ال�ت

انية الموجهة نحو تحقيق النتائج، وعملت كذلك عىل تطوير نظام إدارة معلومات  ف المديرية والمدرسة، معتمدًة منهجيات الم�ي
. ف التعليم )EMIS( بالإضافة اىل توف�ي "تأهيل إستخدام الكمبيوتر" الُمعتمدة دولياً لجميع المعلم�ي

ي ذلك برنامج تقيّيم الطلبة الدوىلي 
ي دراسات دولية، بما �ف

بية والتعليم �ف ي مجال ضمان الجودة، فقد شاركت وزارة ال�ت
أما �ف

 ، ي
بتدا�أ ي مرحلة قبل الإ

ي ما يتعلق بالتعليم �ف
ي المدرسة العالمية للرياضيات والعلوم )TIMSS(. و�ف

تجاهات �ف )PISA( وكذلك الإ
ف الأطفال  ستعداد للتعلم للتأكد من تجه�ي بية والتعليم وبدعم من اليونيسيف الجولة الثالثة من دراسة الإ فقد أجرت وزارة ال�ت
بية والتعليم ورش عمل ودورات  بالمهارات والمعارف الالزمة لبدء المدرسة. أما بالنسبة لالآباء والأمهات، فقد أجرت وزارة ال�ت

ي وكذلك تنفيذ برنامج "والدين عىل نحو أفضل" الذي يهدف 
بتدا�أ ي التعليم قبل الإ

لتعزيز وعي وإدراك الوالدين ومشاركتهم �ف
بية  بدوره إىل تزويد الآباء ومقدمي الرعاية بالمهارات والمعرفة من أجل الوصول اىل ممارسات تربية أفضل. وقدمت وزارة ال�ت

ي لمعلمي رياض الأطفال.
بتدا�أ أيضاً دورات التعليم لمرحلة قبل الإ

يعات جديدة من  نت وسّنت ت�ش ن�ت بية والتعليم أشواطاً أوسع عندما عملت عىل ربط جميع المدارس بالإ وقد خطت وزارة ال�ت
بية والتعليم فيما  . وكان من أهم إنجازات وزارة ال�ت لتحاق بالتعليم الأساسي لزامي وزيادة معدلت الإ أجل تعزيز التعليم الإ

.)ERfKE II و ERfKE I( يتعلق بالتعليم الأساسي والثانوي يقع ضمن إطار إصالح التعليم لمشاريع إقتصاد المعرفة

امج  ي مجال التعليم ومجال إصالحات إدارة التعليم، وبذلك تكون قد عملت عىل تغي�ي ال�ب
نجازات �ف وحدثت هذه الإ

ف كل من بيئة التعلم والتعليم  ي المدرسية الآمنة وتحس�ي
والممارسات من أجل تلبية إحتياجات إقتصاد المعرفة، وتوف�ي المبا�ف

دارة والمناهج الدراسية  ف الإ ي من خالل تحس�ي
بية والتعليم التعليم المه�ف ي مرحلة الطفولة المبكرة )ECE(. كما وعّززت وزارة ال�ت

�ف
. ف ف والمدرب�ي والتوظيف بعد التخرج بالإضافة اىل تعزيز قدرات المعلم�ي
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)ERfKE( 1.3.1 إصلح التعليم نحو برنامج إقتصاد المعرفة

ي الأردن،
بية والتعليم �ف ي من منتدى الرؤية من إجل مستقبل ال�ت

ي يأ�ت
ي التعليم الأرد�ف

 إن آخر إتجاهات التغي�ي �ف
بية والتعليم، 2013(. ي أيلول 2002 )وحدة تنسيق التنمية )DCU(، وزارة ال�ت

والذي ُعقد �ف

ات تعلم مدى  ي توفر لجميع الناس خ�ب
ية وال�ت "المملكة الأردنية الهاشمية لديها أنظمة تنافسية ذات جودة لتطوير الموارد الب�ش

قتصادية المستدامة من خالل سكان  الحياة، وطيدة الصلة بإحتياجاتهم الحالية والمستقبلية لكي تُحفز وتستجيب للـتنمية الإ
ف وقوى عاملة متعلمة". متعليم�ي

بوي والذي يُغطي جميع  وأّدى هذا الحدث الهام اىل خلق سلسلة من الأولويات والنوايا ذات الصلة من أجل التغي�ي ال�ت
ي المتقدم والتدريب 

مجالت التعليم والتدريب بداية من مرحلة الطفولة المبكرة ونهايًة بالتعليم العاىلي والتدريب المه�ف
ح وبالتفصيل نوايا الإصالح العام ضمن إطارعمل  بوي. ويحدد المق�ت ة التغي�ي ال�ت ي مس�ي

. ويمثل ERfKE عالمة بارزة �ف ي
ا�ف الإح�ت

ة خمس سنوات  ابطة رئيسية لالإصالح بجهد متواصل ولف�ت واسع وشامل. وقد تم تحديد وتطوير أربعة عنارص متقاطعة وم�ت
بية والتعليم، 2013(. ي تموز 2003 )وزارة ال�ت

ي بدأت �ف
)المرحلة الأوىل( وال�ت

ي حزيران 2009 وذلك بعد خمس سنوات ونصف من 
وأستمرت المرحلة الأوىل )ERfKE I( من 2003 لغاية 2008  وأغلقت �ف

ي قد 
ي تعزيز إنجازات المرحلة الأوىل وإتباع ترتيبات التنفيذ ذاتها وال�ت

التنفيذ. أما المرحلة الثانية، )ERfKE II(، فقد إستمرت �ف
ف عىل  ك�ي ضافة اىل ال�ت ف عىل المدارس عىل أنها موضع التغي�ي بالإ ك�ي ي الوقت ذاته، تم ال�ت

ف و�ف ي ح�ي
ي )ERfKE I(، �ف

ثَُبت نجاحها �ف
. ي

ف المركزي والميدا�ف ورة تعزيز بناء القدرات عىل كال المستوي�ي رصف

ي مؤسسات 
ف �ف بية والتعليم عام )2013( هو تزويد الطالب المسجل�ي إن الهدف التنموي لـ )ERfKE II(، وكما أعلنته وزارة ال�ت

ي إقتصاد المعرفة.
ي الأردن بمهارات عالية المستوى للمشاركة �ف

التعليم قبل الجامعي �ف

وتتألف ERfKE من العنارص التالية:

ي قائم عىل أساس المدرسة مع هدف خلق عمليات تنمية قائمة عىل أساس 
العنرص الأول: إنشاء نظام تنمية وط�ف  l

ي الأردن ومركزًة عىل تطوير القدرات 
المدرسة، تّتسم بالفاعلية لتكون أداًة رئيسية لتقّدم التعليم الجيد لجميع الشباب �ف

والمهارات والمواقف والقيم المرتبطة بإقتصاد قائم عىل المعرفة

: الرصد والتقييم والتطوير التنظيمي، حيث إن الهدف هو البناء عىل إستثمارات )ERfKE I( ذات الصلة  ي
العنرص الثا�ف  l

بالسياسة العامة والتخطيط والرصد والتقييم، وللتأكد من أن مخرجات هذه الأنشطة تدعم وبشكل كامل وتبلغ عن 
إعتمادها نهج تمركز المدرسة لتقديم خدمات التعليم.

ف جودة جميع عنارص إستمرارية التعليم  العنرص الثالث: تطوير التعليم والتعلم، والهدف الرئيسي هو تحس�ي  l

والتعلم لكي نضمن تحقيق نتائج التعلم الجيد لجميع الأطفال.

ف إمكانية الوصول الشامل للتعلم لجميع الأطفال  ف الخاص، مع هدف تحس�ي ك�ي العنرص الرابع: تطوير إنماء برنامج ال�ت  l

ي مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم 
ف الخاص عىل ثالثة قطاعات فرعية مهمة هي: التعليم �ف ك�ي ي الأردن وذلك من خالل ال�ت

�ف
. ي

الخاص والتعليم المه�ف

ف توف�ي مرافق التعليم الجيد وبطريقة  ف بيئات التعلم المادية، والهدف الرئيسي هو تحس�ي العنرصالخامس: تحس�ي  l

مستدامة وفّعالة من حيث التكلفة ليتمكن الطالب من الوصول اىل بيئات تعلم ماديّة جيدة تعمل بكفاءة وصديقة للبيئة.

1.3.2 الأطراف الرئيسية والجهات المعنية

انيات، وكذلك إتخاذ القرارات وحجبها،  ف ف والموافقة عىل الإجراءات والم�ي ي السلطة من أجل إصدار القوان�ي
لمان الأرد�ف ويمتلك ال�ب

بية. وتعت�ب وسائل  ي عمل وزارة ال�ت
ف أيضاً منظمة قوية تؤثر �ف بالإضافة اىل إنتخاب رئيس الحكومة. وأصبحت نقابة المعلم�ي

كات البث الدولية ي تشكيل الرأي العام ووضع السياسات، وأيضاً �ش
ي الأردن أحد الأطراف الرئيسية المؤثرة �ف

عالم �ف  الإ
ٌ كب�ي عىل المجتمع والحكومة. ي لها تأث�ي

)مثل شبكة بث الجزيرة( وال�ت
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. فقد وضع مكتب ف ي تعزيز الفرص التعليمية المقدمة للطالب الأردني�ي
ي الأردن دوراً حيوياً �ف

 ويلعب عمل اليونسكو �ف
ي )UNESS ،2008( لتكون بمثابة مرجعية أساسية وأداًة لتطوير 

اتيجية اليونسكو لدعم التعليم الوط�ف ي الأردن اس�ت
اليونسكو �ف

 .)CCA/UNDAF( نمائية لالأمم المتحدة ك لالأمم المتحدة وإطار المساعدة الإ التعليم بما يتماسش مع التقييم القطري المش�ت
ي تتطلب المزيد من الدعم، فضالً عن تخصيص موارد إضافية. وتم 

اتيجيات ال�ت اتيجية وبوضوح الأولويات والس�ت وتحّدد الس�ت
بية والتعليم  ي UNESS من خالل مشاورات رفيعة المستوى مع وزارة ال�ت

اتيجية اليونسكو لدعم التعليم الوط�ف إنجاز إكمال اس�ت
وبعد إجتماع المائدة المستديرة للمشاورة الوطنية وذلك بحضور اللجنة الوطنية للتعليم للجميع )EFA(، ومشاورات اخرى 

ي الأردن.
ي قطاع التعليم �ف

ي تشارك حالياً �ف
مكثفة مع المؤسسات ذات الصلة وال�ت

امج  ي الأردن. فمن خالله، تم تقديم العديد من ال�ب
ي تعزيز الفرص التعليمية �ف

ويساهم اليونيسيف أيضاً وبشكل ملحوظ �ف
امج هو  . وأحد هذه ال�ب ف ف لالأطفال الأردني�ي ف الجنس�ي ي ضمان الوصول اىل التعليم الأساسي والمساواة ب�ي

ي تساعد �ف
المرّكزة ال�ت

ي 
ستعداد التنموي لالأطفال للبدء �ف ف الإ ستعداد للمدرسة والذي يدعم تنمية القدرات لتحس�ي برنامج تنمية الطفولة المبكرة والإ

. كمال مرحلة التعليم الأساسي ي الوقت المحدد ولإ
بتدائية �ف المدرسة الإ

نامج تقليل  ي الجامع"، ويحاول هذا ال�ب
بتدا�أ ي الوصول للتعليم والتعليم الإ

ومن برامج اليونيسيف الأخرى برنامج "المساواة �ف
نامج، الدعم العمىلي والماىلي لحكومة المملكة  . لقد قدمت اليونيسف من خالل هذا ال�ب ف عدد الأطفال خارج المدرسة الأردني�ي
ي تدفعها الأ� عىل 

عانات والحوافز للفقراء، مع العلم أن التكاليف ال�ت الأردنية الهاشمية؛ وإعفاءات الرسوم المستهدفة؛ والإ
. وتشمل الإجراءات الأخرى توف�ي الخدمات  التعليم تعت�ب عقبة رئيسية تمنع الأطفال من الحصول عىل التعليم الأساسي

ي لشؤون الأ�ة، 2007(.
الأساسية، مثل الصحة وذلك عن طريق المدارس بالإضافة اىل وضع معاي�ي تعليمية )المجلس الوط�ف

غاثة  ي جميع مدارس وكالت العمل والإ
بية والتعليم وبدعم من اليونيسيف، بحملة وطنية �ف عت وزارة ال�ت ي عام 2010، �ش

و�ف
ي سيتم تشكيلها 

العامة والتابعة الأمم المتحدة )الأونروا( لتعزيز أساليب تأديبية جديدة من خالل مجموعات التأييد وال�ت
عتماد والحفاظ عىل سلوكيات تأديبية بعيدة عن العنف داخل  ف بالمهارات والمعرفة لإ ف المعلم�ي ي المدارس لتشجيع وتجه�ي

�ف
ي الحد من 

ي المدارس. ونجحت المبادرة �ف
الفصول الدراسّية. والهدف الأساسي هو إنهاء تسامح المجتمع مع إستخدام العنف �ف

ي
ي طليعة قضايا الحوار الوط�ف

العنف داخل المدارس ووضع القضية �ف

ي المدارس العامة من خالل إطالق برنامج يسمى
ف جودة التعليم �ف ي تحس�ي

ضافة إىل ذلك، فإن اليونيسيف تساعد �ف  وبالإ
ف جودة فرص التعلم لجميع  ي والثانوي"، والذي يُرّكز عىل إستخدام طرق ُمبتكرة لتحس�ي

بتدا�أ ي التعليم الإ
" تعزيز الجودة �ف

ي الأردن.
الطالب �ف

ي حالت الطوارئ والتحولت ما بعد 
ي الأردن، "برنامج التعليم �ف

ي هي قيد العمل حالياً �ف
ومن برامج اليونيسيف الأخرى وال�ت

لتحاق بالمدرسة لأول مرة. ف إما للعودة إىل المدرسة أو اىل الإ الأزمة" والذي يهدف بدوره إىل حمل جميع الأطفال الالجئ�ي

ي البالد نحو الأمام.
ي دفع عجلة التعليم �ف

ي الأردن أيضاً �ف
 وقد أسهم عمل العديد من المنظمات الغ�ي حكومية �ف

ي تعزيز الفرص 
ي تساهم وبشكل ملحوظ �ف

ومن أمثلة هذه المنظمات الغ�ي حكومية هي مؤسسة الملكة رانيا )QRF( وال�ت
فمت بزيادة إستخدام تكنولوجيا  ي أل�ت

ف من خالل عدة وكالت مثل مبادرة التعليم الأردنية )JEI( وال�ت التعليمية للطلبة الأردني�ي
ي تقدم برامج تدريبية 

ي المدارس الأردنية، وأكاديمية الملكة رانيا للمعلم )QRTA(، وال�ت
تصالت )ICT( الموارد �ف المعلومات والإ

. ف ف الأردني�ي ذات جودة عالية للمعلم�ي

ي 
ولتوجيه دراسة مبادرة الأطفال خارج المدرسة، فقد أُجريت العديد من المشاورات وورش العمل والمراجعات الفنية وال�ت

ي المتألف من ممثىلي الوزارات والأقسام والمنظمات التالية:
ي تشكيل الفريق الوط�ف

ساعدت �ف

بية والتعليم ف العام، وزارة ال�ت الأم�ي  l

بية والتعليم بية الخاصة، وزارة ال�ت أقسام ال�ت  l

بية والتعليم رشاد، وزارة ال�ت قسم الإ  l

بية والتعليم قسم التعليم العام، وزارة ال�ت  l

بية والتعليم بوي، وزارة ال�ت دائرة التخطيط ال�ت  l

بية والتعليم قسم تعليم الطفل، وزارة ال�ت  l

دائرة الإحصاءات العامة  l

وزارة الداخلية  l

وزارة الصحة  l
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ستبعاد الشكل 1.3 الأبعاد الخمسة لالإ

المصدر: معهد اليونسكو لالإحصاء عام 2013.

وزارة العمل  l

وزارة الشؤون الإجتماعية  l

الأحوال المدنّية وقسم الجوازات   l

ي لشؤون الأ�ة
المجلس الوط�ف  l

المجلس الأعىل للسكان  l

عاقة المجلس الأعىل لشؤون الأشخاص ذوي الإ  l

منظمة العمل الدولية  l

مكتب اليونيسيف – عّمان  l

مكتب اليونسكو – عّمان  l

الأونروا – عّمان  l

المبادرة العالمية للأطفال خارج المدرسة  1.4

ي 
ي عام 2011، المبادرة العالمية لالأطفال خارج المدرسة )OOSCI( وال�ت

أطلقت كل من اليونيسف ومعهد اليونسكو لالإحصاء �ف
 ، ي ق أوروبا ورابطة الدول المستقلة )CEE – CIS(، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاري�ب ي كل من وسط و�ش

تتضمن 26 دولة �ف
ق آسيا والمحيط الهادئ،  ق وجنوب أفريقيا، وغرب ووسط أفريقيا، وجنوب آسيا، و�ش ق الأوسط وشمال أفريقيا، و�ش وال�ش

ف المعلومات  والذي يُمثل حجم وضخامة مشكلة الأطفال خارج المدرسة. وتهدف المبادرة إىل العمل مع البلدان لتحس�ي
ستبعاد من التعليم،  ي عوامل الإ

الإحصائية والتحليالت بخصوص الأطفال خارج المدرسة، من أجل التدقيق وإمعان النظر �ف
اتيجيات ذات الصلة بهدف تعزيز المشاركة. وتنطوي الفكرة عىل إدخال نهج منظم  وكذلك من أجل تطوير السياسات والس�ت

ي تلك
 بشكل أفضل لمعالجة مشكلة الأطفال خارج المدرسة ولتوجيه إصالحات ملموسة وفّعالة لقطاع التعليم �ف

البلدان المشاركة.

وإعتمدت المبادرة إطار مفاهيمي ومنهجي قد وضع مؤخراً )CMF( يعمل عىل توف�ي التوجيه لتطوير الدراسات الوطنية 
ستبعاد لالأطفال خارج المدرسة من خالل  ي التعامل مع مشكلة الإ

ف �ف ي أنشطة المبادرة. وساعد الـ )CMF( الباحث�ي
نخراط �ف ولالإ

عدادي  ي إىل سن الإ
بتدا�أ ستبعاد والذي تمكن من تحديد الأطفال المستبعدين من سن قبل الإ ي نموذج الأبعاد الخمسة لالإ

النظر �ف
وع�ب طبقات متعددة ومجالت أوسع لأوجه التفاوت، ويتضمن أيضاً درجات متباينة من فرص الذهاب اىل المدرسة.

ستبعاد  ستبعاد بمثابة دليل لإجراء الدراسة )أنظر الشكل 1.3(. إن الأبعاد الخمسة لالإ وكان كل من الـ CMF والأبعاد الخمسة لالإ
ي 

عاقة والموقع الجغرا�ف وة والعجز أو الإ تفّصل إحصائيات الأطفال خارج المدرسة بشكل منظم وفقاً لخصائصها مثل: ال�ش
ف الفوارق والذي يخلق بدوره  ي التفاعل الحاصل ب�ي

ثنية والفئة العمرية. وبالإضافة إىل ذلك، فإنه يبحث �ف والجنس والعرق/الإ
ي تعزز بعضهاً بعضاً وتحول دون الوصول اىل التعليم.

أنماطاً معّقدة من الحرمان والحواجز ال�ت

البعد الأول

ي مدارس
 ليس �ف

ي
بتدا�أ  التعليم قبل الإ

ي
بتدا�أ أو الإ

ي
البعد الثالثالبعد الثا�ف

 من المحتمل أن
 يدخل اىل المدرسة

ي المستقبل
�ف

 من غ�ي المحتمل
 أن يدخل اىل
المدرسة إبداً

 إلتحق بالمدرسة
ولكنه ت�ب منها

خارج 
المدرسة

ي 
�ف

المدرسة

البعد الرابع

عرضة لخطر الت�ب من 
بتدائية المدارس الإ

البعد الخامس

عرضة لخطر الت�ب من 
عدادية المدارس الإ

ي سن
 الأطفال �ف

ي
بتدا�أ بتدائيةالتعليم قبل الإ ي سن الدراسة الإ

عداديةالأطفال �ف ي سن الدراسة الإ
الأطفال �ف

بتدائية عداديةطلب المدارس الإ طلب المدارس الإ

 من المحتمل أن
 يدخل اىل المدرسة

ي المستقبل
�ف

 من غ�ي المحتمل
 أن يدخل اىل
المدرسة إبداً

 إلتحق بالمدرسة
ولكنه ت�ب منها
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ي 
ي المدرسة إذا ما شاركوا �ف

عدادية، عىل أنهم �ف ي سن المدرسة الإ
بتدائية أو الأطفال �ف ي سن المدرسة الإ

وعموماً، يعت�ب الأطفال �ف
ي برامج التعليم، خارج 

عدادي والذين ل يشاركون �ف ي سن الإ
ي أو �ف

ي سن البتدا�أ
ي أو الثانوي. ويعت�ب الأطفال �ف

بتدا�أ التعليم الإ
بتدائية أو  ي المدرسة ولكنهم عرضة لخطر الت�ب من مدارسهم الإ

ف حالياً �ف المدرسة )الأبعاد 1 و 2 و 3(. إن الأطفال الملتحق�ي
طار. ووفقا لـ لوين )2007(، إن فهم المزيد عن هذه المجموعات من  ي الأبعاد 4 و 5 من هذا الإ

الثانوية، قد تم تحديدهم �ف
الأطفال أمر مهم وذلك لمنعهم من أن يُصبحوا خارج المدرسة غداً.

ي الأردن وذلك لأنه يساعد عىل تصنيف كل من 
ستبعاد، يعت�ب ذو صلة بقضايا الأطفال �ف إن إستخدام إطار الأبعاد الخمسة لالإ

ي 
بية والتعليم عىل أن تخدم وبشكٍل أفضل جميع الأطفال �ف ي البالد. كما ويساعد وزارة ال�ت

ف �ف ف وغ�ي الأردني�ي الأطفال الأردني�ي
ف لخطر الت�ب من المدرسة. ف و/أو المعرض�ي البالد من خالل تحديد الأطفال ضمن الفئات العمرية الغ�ي ملتحق�ي

ي الأردن، يحتوي عىل خصائص لالأطفال المستبعدين، والحواجز والإختناقات المتعلقة 
إن هذا التقريرعن الـ OOSCI �ف

اتيجيات المستخدمة لمعالجة هذة الحواجز. بإستبعادهم، بالإضافة اىل السياسات والس�ت

المنهجية  1.5

ي 
ف بتصنيف الأطفال المستبعدين �ف وكما ُذكر سابقاً، فإن الـ )CMF( وّجهت الس�ي العام لهذه الدراسة من خالل مساعدة الباحث�ي

ستبعاد. الأبعاد الخمسة لالإ

نهج الأساليب المختلطة  1.5.1

 .)Glesne ،1999 ؛Biklen و Bogdan 1998( لقد إستخدمت تقنيات البحث الكمي والنوعي معاً لجمع بيانات هذه الدراسة
عتماد عىل البيانات الكمّية فقط والذي  ي جمع البيانات هو لتجاوز الإ

إن السبب المنطقي وراء إستخدام منهجية مختلطة �ف
ي تشجع الأطفال عىل الت�ب 

ة الواضحة بخصوص الحواجز والإختناقات والسياسات ال�ت قد ل يمنحنا النظرة العميقة والبص�ي
ي ذلك 

ي إستخدامت بيانات تم جمعها بطرق متنوعة، بما �ف
من المدرسة. إن أك�ش أنواع منهجية البحوث شمولية هي تلك ال�ت

ي هذه الدراسة إستخدام تصاميم منهجية 
ستطالعات )Babbie ،2005(. وقّرر الباحثون �ف المقابالت، والرصد والمراقبة، والإ

ي هذه الدراسة. وقد تم إتخاذ هذا القرار بسبب محدودية وقدم 
مهيمنة )النوعّية( وأقل هيمنة )الكمّية( بغرض جمع البيانات �ف

.)Cresswell 1995( مصادر البيانات الكمّية

داري التمثيلية الأحدث. ونتيجة لقيامها بذلك، فقد أُستخِدمت  وإستخدمت الدراسة بيانات مسح الأ� وبيانات المسح الإ
ستخراج الأرقام الإحصائية المطلوبة بشأن ي البالد لإ

عالمية من وزارات وهيئات مختلفة �ف  العديد من قواعد البيانات الإ
الأطفال خارج المدرسة. ومن الأمثلة عىل المسوحات وقواعد البيانات تلك: الـ EMIS والـ DHS والمجلس الأعىل لشؤون 

عاقة ووزارة العمل MoL( )ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الإجتماعية والمنظمات الغ�ي حكومية والمجلس  الأشخاص ذوي الإ
.)ILO( الأعىل لشؤون الأ�ة والمجلس الأعىل للسكان وقسم الأحوال المدنية ومنظمة العمل الدولية

وبالإضافة إىل البيانات الكمّية، جمعت الدراسة عدة أنواع من البيانات النوعّية وإستخدمت أك�ش من مجموعة أدوات واحدة 
)الملحق 1( من أجل جمع البيانات وتحليلها مثل:

ين. مقابالت مع أبرز المخ�ب  l

ف وأولياء الأمور. ف�ي ف والأطفال خارج المدرسة والم�ش ف لكل من المعلم�ي ك�ي مقابلة مجموعة ال�ت  l

وقد تم تصميم كل أداة من أدوات المقابلة عىل شكل فورمات عامة مما يسمح للشخص الذي يُجري المقابلة "تخصيص" 
ي بدورها تشجع الأطفال عىل

ي إستكشاف الحواجز والإختناقات ومشاكل السياسات ال�ت
 وتعديل الأسئلة لُتساعد �ف

الت�ب من المدرسة.

 من المهم أن نالحظ أن الدراسة قد بدأت بإستخالص معلومات إحصائية معينة حول أهم المشاكل والإختناقات مثل
ي تواجه الأطفال خارج المدرسة، من أجل توجيه الجزء 

ها( ال�ت عاقة وغ�ي ي والفقر والإ
)عمالة الأطفال والتحصيل العلمي المتد�ف

النوعي من الدراسة.
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تحليل البيانات  1.5.4

ي 
ف البيانات النوعية ال�ت ف المعلومات الإحصائية المختلفة وقواعد البيانات وب�ي تمت جدولة البيانات الكمّية وأجريت المقارنات ب�ي
ف قد واجهوا العديد من العقبات بينما كانوا يُحاولون جمع البيانات الكمّية الالزمة.  تم جمعها. من المهم أن نالحظ أن الباحث�ي

ي القديم )2002( المتاح لدى دائرة الإحصاء العامة. حيث أن هذا التقدير 
وإحدى هذه العقبات كانت تقدير عدد السكان الوط�ف

ة من  ي البالد. وأصبحت هذه العقبة أك�ش وضوحاً بسبب تدفق أعداد كب�ي
ل يعطي صورة دقيقة عن الأطفال خارج المدرسة �ف

ف إىل البالد وما تبعه من عواقب عىل جودة التعليم وبيئة التعلم داخل الفصول الدراسّية. الالجئ�ي

، قد تم تحليلها عىل ثالث مراحل رئيسية:  ف ك�ي أما بالنسبة لتحليل البيانات النوعّية، فإن كل مقابلة و/أو نسخة لمجموعة ال�ت
ف المفتوح، م�ي ي ال�ت

المرّكز )Fretz ،Emerson و Shaw 1995(. �ف ف م�ي ف المفتوح، وموضوعات ناشئة ُمختارة وال�ت م�ي  ال�ت
حت فيها، ي أق�ت

 يتم قراءة كل نسخة سطراً سطراً لتحديد وصياغة جميع الأفكار والحواجز )الإختناقات( أو المشاكل ال�ت
ف المرّكز، يتم إخضاع البيانات إىل التدقيق الدقيق والعميق، لتحليلها سطراً سطراً وذلك  م�ي ي ال�ت

مهما كانت متنوعة ومتباينة. و�ف
ي هذه المرحلة، 

ف المفتوح. و�ف م�ي ي تم تحديدها عىل أنها ذات أهمية خاصة من قبل تحليل ال�ت
عىل أساس الإختناقات ال�ت

ي فئات واسعة عىل
دراجها تحت مواضيع رئيسية )Bogdan، و Biklen 1998( وتنظيمها �ف  يتم جمع البيانات المشّفرة لإ

ف من تحديد نوع الحواجز والإختناقات والسياسات ستبعاد )الملحق 6(. وبذلك، تمّكن الباحث�ي  أساس الأبعاد الخمسة لالإ
ي تواجه الأطفال خارج المدرسة.

ال�ت

ف لالأطفال خارج المدرسة ك�ي الجدول 1.2 توزيع نماذج مجموعات ال�ت

ين. المصدر: دراسة أداة أبرز المخ�ب

أعضاء المجتمع المحىلي ف المعلم�ي الوالدين الأطفال تاريخ الزيارة المجموعة

5 12 4 15 7/1/2013 ديرعال

3 5 4 10 7/8/2013 البادية الجنوبية

3 10 5 6 7/8/2013 الرمثا

2 5 2 6 7/8/2013 ة ف الج�ي

2 7 8 5 7/4/2013 ف )عّمان( مركز الطفال المكفوف�ي

3 10 15 5 7/4/2013 ف )إربد( مركز الأطفال المكفوف�ي

0 3 12 15 8/1/2013 ف )البقعة( ف السوري�ي مركز إستضافة الالجئ�ي

0 3 8 11 28/11/2013 ف ف العراقي�ي الالجئ�ي

1 3 7 14 28/11/2013 ف ف والسوداني�ي ف الصومالي�ي الالجئ�ي

إطار العّينة  1.5.2

ي 
ي البالد، ومع ذلك تختلف المشاكل ال�ت

بية والتعليم تغطي جميع المناطق �ف ي توفرها وزارة ال�ت
إن الخدمات التعليمية ال�ت

ف من جميع أنحاء البالد  يُواجهها الأطفال خارج المدرسة من منطقة إىل أخرى. ولذلك السبب، إستهدَف البحث النوعي المشارك�ي
ي تواجه الأطفال خارج المدرسة.

 بهدف الحصول عىل تمثيٍل أفضل بالإضافة اىل فهم طبيعة المشاكل والعوائق ال�ت
ف عند إجراء المقابالت  ف أفكاراً ووجهات نظٍر متعددة ومن أشخاٍص مختلف�ي وعالوًة عىل ذلك، فإن الدراسة تعمل عىل تضم�ي

ف مثل الآباء والأطفال ف من أنواع متعددة من المشارك�ي ك�ي . فعىل سبيل المثال، تألفت مجموعات ال�ت ف ك�ي  ومجموعات ال�ت
ي التعليم،

�ف ي ذلك الأطفال الذين لم يذهبوا إىل المدرسة من قبل وأولئك تحت خطر الت�ب( وم�ش
 )بما �ف

ها من الوزارات و الوكالت. ف عن وزارة العمل ووزارة الصحة وغ�ي وممثل�ي

إجراءات أخذ العينات  1.5.3

ي قاعدة بيانات الـ EMIS وذلك لتحديد المناطق
 تبدأ عملية أخذ العينات من خالل إستخدام المعلومات الموجودة ُمسبقاً �ف

ي جميع أنحاء البالد. وقد أظهرت الأرقام الإحصائية إرتفاع عدد الأطفال 
ي أظهرت إرتفاع معدلت الأطفال خارج المدرسة �ف

ال�ت
ي سبع مناطق من البالد وهي: الرمثا والبادية الجنوبية والشونة الجنوبية والغور الشماىلي وديرعال والغور

 خارج المدرسة �ف
ة. وقد تم  ف ة. وقد إختار الفريق الأساسي زيارة أربعة مناطق منها وهي: ديرعال والبادية الجنوبية والرمثا والج�ي ف ي والج�ي الجنو�ب

ي البالد.
ي العادل لمناطق وجود الأطفال خارج المدرسة �ف

 إختيارهذه المناطق الأربعة بشكل خاص للحفاظ عىل التمثيل الجغرا�ف
ف )عّمان وإربد( من أجل تحديد نوع  ف لالأطفال المكفوف�ي ف مهم�ي وبالإضافة إىل هذه المناطق، فقد تم إختيار مركزين وطني�ي

عاقة الذين هم بسن المدرسة. وعالوة عىل ذلك، تم إختيار أحد المراكز الرئيسية  ي يواجهها الأطفال من ذوي الإ
التحديات ال�ت

ي 
ي سن المدرسة وال�ت

ف الذين هم �ف ف الالجئ�ي ي يُواجهها الأطفال السوري�ي
ف لتحديد العوائق ال�ت ف السوري�ي ي تستضيف الالجئ�ي

ال�ت
لتحاق بالمدارس الرسمّية )أنظر الجدول 1.2(. وتم كذلك إجراء مقابالت مع أربعة من رؤساء الأقسام عىل  تمنعهم من الإ

ي يواجهها الأطفال خارج المدرسة.
ستطالع طبيعة الإختناقات ال�ت بية والتعليم لإ مستوى وزارة ال�ت
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خصائص الأطفال 2
المستبعدين

الشكل 2.1 عدد سكان المدرسة حسب العمر، 4-17 سنة 

EMIS 2013 بية والتعليم – قاعدة بيانات الـ المصدر: وزارة ال�ت
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نظرة عامة عىل مصادر البيانات  2.1

بية  ي وزارة ال�ت
إن البيانات المقدمة من ِقبل كل من معهد اليونسكو لالإحصاء، وقاعدة بيانات نظام إدارة معلومات التعليم �ف

ي هذه الدراسة. وكانت قاعدة بيانات الـ 
والتعليم، وقاعدة بيانات السكان الـ DOS، تعت�ب بمثابة المصادر الأولّية للمعلومات �ف

ي يتم تحديثها بإستمرار. 
بية والتعليم، بمثابة المصدر الرئيسي للبيانات الإحصائية لهذه الدراسة ال�ت ي تُديرها وزارة ال�ت

EMIS وال�ت
ويستخدم هذا التقرير أيضاً البيانات المقدمة من التقارير المنشورة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية واليونسكو 

ي البالد. جميع المصادر الأولية والثانوية للبيانات تعت�ب صحيحة وموثوق بها 
ها من الوكالت الدولّية العاملة �ف واليونيسيف وغ�ي

. وتم كذلك التحقق من جودة البيانات من أجل هذه الدراسة )أنظر الملحق 2(. وقد تم التحقق منها قبل الن�ش

ستبعاد. حيث تم إدخال الأرقام  ي حساب الأبعاد الخمسة لالإ
وقدمت اليونيسيف ورقة عمل إكسل خاصة ليتم إستخدامها �ف

ي كل 
ي ورقة العمل هذه، عىل سبيل المثال السكان من الطالب، وأعداد الطالب �ف

الأساسية الالزمة لبدء العمليات الحسابية �ف
ستبعاد،  نتهاء من إدخال هذه الأرقام، يقوم الملف تلقائياً بحساب كل بعد من أبعاد الإ مرحلة تعليمية ،… الخ. وبعد الإ

ي 
ويمكنه بعد ذلك عرض النتائج عىل شكل أرقام إحصائية مختلفة. ويعرض الملحق الثالث المعادلت الإحصائية المستخدمة �ف

كسل. ملف الإ

ي سن المدرسة
2.1.1 نظرة عامة عن السكان �ف

ي عام 2012، إىل أن هناك حواىلي 
تها الـ DOS �ف ي ن�ش

ة ال�ت ويعت�ب الأردن مجتمع شاب، حيث أشارت الإحصائيات السكانّية الأخ�ي
ي الذي يبلغ 6.4 مليون شخص  ف )4 – 17 سنة( من مجموع السكان التقري�ب اوح أعمارهم ب�ي ي سن المدرسة ت�ت

1.9 مليون طفل �ف
)أنظر الشكل 2.1(.
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ي جميع محافظات الأردن
عدادية �ف بتدائية والإ الشكل 2.2 خريطة توزيع طالب الإ

EMIS 2013 بية والتعليم – قاعدة بيانات الـ المصدر: وزارة ال�ت
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ي جميع محافظات الأردن )أنظر الشكل 2.2(.
ف �ف وتعرض الخريطة أدناه لمحة عامة عن توزيع الطالب الحالي�ي

ي مستوى التعليم قبل 
ي البالد عاٍل، مع ٪59 �ف

ي جميع المراحل التعليمية الثالث �ف
ي )NER( �ف

لتحاق الصا�ف ويعت�ب معدل الإ
ي 

بتدائية )الصفوف 1 – 6(، و ٪96 �ف ي المرحلة الإ
(، ٪98 �ف ي

بتدا�أ ف كافة طالب مرحلة قبل الإ ي )KG2( )38٪ إذا تم تضم�ي
بتدا�أ الإ

ي المراحل 
لتحاق الإجمالية )GER( �ف عدادية )الصفوف 7 – 10(. وتعرض الخريطة أدناه لمحة عامة عن معدلت الإ المرحلة الإ

ي الأردن )أنظر الشكل 2.3(.
عدادية لجميع المحافظات �ف بتدائية والإ الإ
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ي جميع المحافظات
عدادية �ف بتدائية والإ ي المراحل الإ

لتحاق الإجمالية �ف الشكل 2.3 خريطة معدلت الإ

.EMIS ،2013بية والتعليم – قاعدة بيانات الـ المصدر: وزارة ال�ت
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2.1.2 نظرة عامة عن الأطفال خارج المدرسة

بتدائية ي سن الدراسة الإ
 ووفقا لإحصائيات معهد اليونسكو لالإحصاء لعام 2010، فإن هناك حواىلي 83,000 طفل �ف

ي الأردن. وزعمت الحكومة أن هذه الأرقام 
عدادية )12 اىل 15 سنة( خارج المدرسة �ف ي سن الإ

)6 – 11 سنة( و 101,000 طفل �ف
ي عّمان حساب عدد 

ي تقدير عدد سكان الأردن. حاولت مكاتب اليونيسيف واليونسكو �ف
غ�ي صحيحة وذلك بسبب المبالغة �ف

ي واجهتها 
ي لم تكتمل أبداً بسبب القيود ال�ت

ي عام 2012 وال�ت
ي بدأتها �ف

ي الأردن، عن طريق الدراسة ال�ت
الأطفال خارج المدرسة �ف

عند جمع البيانات، حيث كانت قاعدة البيانات الـ EMIS وقسم الأحوال المدنية الحكومي، تحتفظ بجميع سجالت تسجيل 
ي الـ EMIS، وكما 

ي سن المدرسة من تلك المسّجلة �ف
ي الأردن. وبعد إستقطاع عدد الأطفال �ف

المواليد من الأطفال الذين ولدوا �ف
ي سن المدرسة  كان خارج المدرسة. إلّ أنه لم يكن 

أعلن من قبل قسم الأحوال المدنية، فقد وجد أن أك�ش من 157,000 طفل �ف
من الممكن التحقق من صّحة هذه البيانات وذلك بسبب عدم توّفر بيانات عن كم من هؤلء الأطفال يعيشون خارج الأردن.

ف المصادر المختلفة. ومع ذلك، فإن  اً ب�ي ويمكننا القول وبإختصار إّن تقديرات عدد الأطفال خارج المدرسة تختلف إختالفاً كب�ي
ي الـ EMIS )بإستخدام عدد السكان التقديري الذي قدمته دائرة 

العدد التقديري لالأطفال خارج المدرسة والذي تم تسجيله �ف
الإحصاء العامة( هو 30,895 طفل خارج المدرسة.

ي 
ي المدرسة )أنظر الجدول 2.1(. النسبة المئوية لالأطفال خارج المدرسة �ف

ي سن الروضة 2 ليسوا �ف
إّن ٪41 من الأطفال �ف

ف أن عدد الأطفال خارج المدرسة قد زاد وبشكل ملحوظ عند  . وقد تب�ي عداي هي ٪1.1 و ٪4.2 عىل التواىلي ي والإ
بتدا�أ المستوى الإ

عدادي ويعود ذلك اىل عوامل عديدة منها عمالة الأطفال والعائلة )أنظر الجدول 2.1(. المستوى الإ
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عدادي، وذلك حسب البعد ي والإ
بتدا�أ ي والإ

بتدا�أ ي مستويات التعليم قبل الإ
الجدول 2.1 أعداد ومعدلت الأطفال خارج المدرسة �ف

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

ي وذلك حسب مستوى 
الجدول 2.2 النسب المئوية لالأطفال خارج المدرسة والأطفال وإجماىلي معدل الألتحاق الصا�ف

التعليم والجنس والبعد

جمالي الإ الولد الفتيات
 
الثانوي 1 

)٪(
ي
بتدا�أ الإ

)٪(
 ماقبل

ي )٪(
بتدا�أ الإ

الثانوي 1
)٪(

ي
بتدا�أ الإ

)٪(
 ماقبل

ي )٪(
بتدا�أ الإ

الثانوي 1
)٪(

ي
بتدا�أ الإ

)٪(
 ماقبل

ي )٪(
بتدا�أ الإ

  41.0   41.7   40.3 البعد 1

 1.1   1.6   0.6 البعد 2 

4.2   4.4   3.9 البعد 3  

 2.9   2.9   3.0 البعد 4 

5.6   3.7   7.3 البعد 5  

90.2 96.0 59.0 91.9 95.5 58.3 88.8 96.4 59.7 ) ي
ي المدرسة )صا�ف

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

الجدول 2.3 النسب المئوية لالأطفال خارج المدرسة وذلك حسب الفئة العمرية ومصدر البيانات

النسبة المئوية للأطفال خارج المدرسة

تاريخ المسح المسح
 عمر 12 ال 15 سنة

)البعد 3(
 عمر 7 ال
11 سنة

 6 ال 11 سنة عمر
)البعد 2(

5.5 1.2 1.2 ين الأول حزيران 2007 ت�ش DHS الجولة 5

3.7 1.1 16.0 ين الأول- كانون الأول 2009 ت�ش DHS الجولة 6

3.1 1.4 2.5 ي 2010
كانون الثا�ف اء سوق العمل مسح لجنة خ�ب

3.9 1.0 2.0 نيسان 2010 نيسان 2011 مسح نفقات ودخل ال�ة

المصادر: مسح نفقات ودخل الأ�ة، 2010/11

الإجمالي الأولد الفتيات  
النسبة المئوية  العدد النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد

الأطفال خارج المدرسة    

 41 45,862  41.7 24,356 40.3 21,541 ي
بتدا�أ ي سن التعليم قبل لإ

ي سن 5 سنوات )رياض الأطفال 2، �ف
الأطفال �ف البعد الأول: 

1.1 9,661 1.6 7,190 0.6 2,573 بتدائية( الأطفالفي سن 6 اىل 11 سنة )سن المدرسة الإ  : ي
البعد الثا�ف

4.2 21,234 4.4 11,327 3.9 9,678 عدادية( ي سن 12 اىل 15 سنة )سن المدرسة الإ
الأطفال �ف البعد الثالث: 

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

ف لخطر الت�ب  الأطفال المعرض�ي

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

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

8.5 53,783 6.6 22,557 10.4 30,981 ف لخطر الت�ب إجمالي عدد الأطفال المعرض�ي

، مع وجود حواىلي ٪40 من كل من الالأولد والفتيات خارج المدرسة  ف إن معدلت الأطفال خارج المدرسة متشابهة لكال الجنس�ي
بتدائية لالأولد أعىل )٪1.6( منه للفتيات )٪0.6( وتزداد  ي المرحلة الإ

ي مستوى الروضة 2. ولكن معدل الأطفال خارج المدرسة �ف
�ف

ي الجدول أدناه النسب المئوية لالأطفال خارج المدرسة لكل من 
عدادية. وتظهر �ف ي المعدل لتصبح أك�ب عند المرحلة الإ

الفجوة �ف
ي لكل مستوى تعليمي

لتحاق الصا�ف ستبعاد، بالإضافة اىل معدل الإ ي جميع الأبعاد الخمسة لالإ
 الأطفال الأولد والفتيات �ف

)أنظر الجدول 2.2(.

ف مصادر البيانات المختلفة من حيث الأرقام التقديرية والنسب المئوية لالأطفال خارج المدرسة،  هناك تباين كب�ي ب�ي
ولذلك فقد تم إشتقاق المصدر الرئيسي للبيانات الكمّية من قواعد بيانات الـ EMIS والـ DOS، بالإضافة اىل توف�ي البيانات 

المتاحة من قواعد البيانات الأخرى )أنظر الجدول 2.3(. ويُقدم الملحق الرابع بعض الجداول الأك�ش صميمية عن الأطفال خارج 
المدرسة والمستمدة من مصادر البيانات المتعددة.
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ي الروضة 1 و 2،
ي �ف

 الجدول 2.4 النسب المئوية لالأطفال خارج المدرسة وإجماىلي معدل الألتحاق الصا�ف
وذلك حسب العمر والجنس

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

الإجمالي

الولد الفتيات

رياض الأطفال 2العمر  رياض الأطفال 1 رياض الأطفال 2 رياض الأطفال 1

25,335 155 13,767 100 11,313 أربع سنوات

86,436 44,285 201 40,923 1,027 خمس سنوات

ععندما يتعلق الموضوع  بالحضور، فقد إستنتجت المسوحات الديموغرافية والصحّية )DHS( أن ما يقرب من ٪98 من كال 
ون اىل المدرسة. ولكن بعد سن 13، ف 7 إىل 12 سنة،  كانوا يح�ف اوح أعمارهم ب�ي ف الأطفال الذين ت�ت ف من ب�ي  الجنس�ي

نخفاض، وخصوصاً بالنسبة لالأولد، ولكن وفقاً للمعدلت العامة، فإنها تزيد عىل ٪90 لكل من  ي الإ
بدأت معدلت الحضور �ف

ون المدارس. ي سن 14 حيث إن ٪92 من الأولد و ٪96 من الفتيات يح�ف
ف �ف ف الجنس�ي  الأولد والفتيات، مع إختالف واضح ب�ي

ي الأردن دون وجود 
ولسوء الحظ، فإنه من الصعب التوصل إىل إستنتاجات واضحة عن العدد الفعىلي لالأطفال خارج المدرسة �ف

ي غ�ي موثوٌق بها بعد 10 سنوات من 
تقديرات حدثية ودّقيقة لعدد السكان. فعىل سبيل المثال تعت�ب بيانات التعداد السكا�ف

ف من العراق وسوريا. ف القادم�ي ي عدد السكان والناجمة عن موجات الالجئ�ي
ي تحصل �ف

ة ال�ت ات الكب�ي التنفيذ بسبب التغي�ي

ي البعد الأول
خصائص الأطفال �ف  2.2

ي )من عمر 4 – 5 سنوات( هو حواىلي 111,771 طفل،
بتدا�أ ي المدرسة عىل مستوى التعليم قبل الإ

 العدد الإجماىلي لالأطفال �ف
منه إجماىلي عدد الفتيات )53,363( والذي هو أد�ف من عدد الأولد )58,408( )أنظر الجدول 2.4(.

ة، مع وجود الزيادة  ي مشكلة خط�ي
بتدا�أ ي مستوى التعليم قبل الإ

ف خارج المدرسة �ف وكانت النسبة المئوية لالأطفال الأردني�ي
ي سن الروضة 2 هم خارج المدرسة.

ة خالل السنوات الخمس الماضية. إن مايُقارب ٪41.0 )60,175( من الأطفال �ف  الكب�ي
ي عدم توّفر

، وهذا يع�ف ي
ي نظام التعليم الوط�ف

ف من الروضة رسمياً �ف  ومما زاد الأمور تعقيداً، لم يكن قد أدخل كال المستوي�ي
أيّة بيانات من مصادر أخرى.

ي مستوى الروضة 1 و 2 وعىل مدى سنوات، تش�ي إىل أن المعدل كان مستقراً منذ عام 
ي �ف

لتحاق الصا�ف ي معدل الإ
تجاهات �ف الإ

ي عام 2013 )أنظر الشكل 2.4(.
2004، مع زيادة طفيفة من ٪31.6 اىل ٪38 �ف

ف أنه كان حواىلي  ي ح�ي
، �ف ف ي لمستوى رياض الأطفال 1 منخفضاً جداً )أقل من ٪20( ولكال الجنس�ي

لتحاق الصا�ف ومازال معدل الإ
ي مستوى رياض الأطفال 2 )أنظر الجدول 2.4(.

٪56 بالنسبة لالأطفال �ف

ي الروضة 1 و 2، حسب السنة
ي �ف

لتحاق الصا�ف الشكل 2.4 معدل الإ

.EMIS ،2013 بية والتعليم – قاعدة بيانات الـ المصدر: وزارة ال�ت
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الشكل 2.5 نسب الطالب حسب مستوى السلطة ومستوى الصف، 2012

EMIS بية والتعليم – قاعدة بيانات الـ المصدر: وزارة ال�ت
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بية والتعليم بية والتعليمخاصوزارة ال�ت دارة الحكومية غ�ي وزارة ال�ت غاثة والإ وكالة الأمم المتحدة لإ

ئة
ما

 ال
في �

ى )عّمان، إربد، الزرقاء والبلقاء(. ومع ذلك، كان للعاصمة  ي المدن الك�ب
ي رياض الأطفال 1 و 2 هي �ف

إن أعىل معدلت إلتحاق �ف
ف برياض الأطفال 1 والذي كان )12,000( وكذلك لرياض الأطفال 2 والذي كان  ي عدد الأطفال الملتحق�ي

عّمان النصيب الأعىل �ف
ي رياض الأطفال 1

ف �ف ي البالد وهي إربد، حيث بلغ عدد الأطفال الملتحق�ي
ي أك�ب مدينة �ف

 )30,000( ثم تليها ثا�ف
ي رياض الأطفال 2 كان 15,000طفل.

3,600 طفل و�ف

ي الأردن، حيث تتوفر 
ي أفضل أربع مدن رئيسية �ف

أحد الأسباب المحتملة لهذه النتيجة يعود لتوّفر تعليم رياض الأطفال �ف
ة الأخرى مقيدة بالأعداد  ي المدن الصغ�ي

إستثمارات القطاع الخاص �ف ي تدار من قبل القطاع الخاص. ولكن، تعت�ب
المدارس ال�ت

ي المدارس العامة.
السكانية المنخفضة بالإضافة اىل قّلة وجود رياض الأطفال �ف

ي الأردن. ويتم توزيع 
وبالإضافة إىل القطاع الخاص، وفإن هناك ثالث سلطات أخرى تعمل عىل تقديم تعليم رياض الأطفال �ف

ف تحت رياض الأطفال 1  لتحاق لمستويات المراحل الدراسية المختلفة من قبل السلطة. حيث يُدار جميع المسجل�ي معدل الإ
ف سلطات التعليم الثالث وهي: ف تحت رياض الأطفال 2 ب�ي  تقريباً من قبل القطاع الخاص؛ بينما يتم تقاسم المسجل�ي

بية والتعليم، مثل مدرسة وزارة الشؤون الإجتماعية بية والتعليم والقطاع الخاص والمدارس الغ�ي تابعة لوزارة ال�ت  وزارة ال�ت
)أنظر الشكل 2.5(.

ي هو 0.971، بينما كان 
بتدا�أ لتحاق الصا�ف عىل مستوى مدارس التعليم قبل الإ ف )GPI( لمعدل الإ ف الجنس�ي مؤ�ش التكافؤ ب�ي

بتدائية، و 1.82 عىل مستوى المدارس الثانوية. 1.013 وذلك عىل مستوى المدارس الإ

. ولقد  ي
بتدا�أ لتحاق عىل مستوى التعليم قبل الإ نخفاض معدل الإ عدم وجود رياض الأطفال هو السبب الرئيسي لإ ولكن، يعت�ب

ة، والذي بدوره ساعد  ي خالل السنوات الأخ�ي
بتدا�أ لوحظ زيادة أعداد مؤسسات التعليم الخاصة والمجتمعية لمرحلة قبل الإ

ي إدخال رياض الأطفال 
بية والتعليم للنظر �ف ايد من قبل وزارة ال�ت ف هتمام الم�ت عىل تلبية الطلب. ومن الجدير بالذكر أيضاً، هو الإ

ف برياض الأطفال والأقسام،  ف الملحق 2 عدد الأطفال الملتحق�ي . ويب�ي ي
كمرحلة تعليم رسمي ضمن نظام التعليم الوط�ف

ي جميع أنحاء البالد.
ف المحافظات المختلفة والسلطات التعليمية �ف بالإضافة اىل توزيعهم ب�ي

ي 
فتقارلوجود المرافق المدرسّية المناسبة لأطفال رياض الأطفال، فإن هناك العديد من العوائق الأخرى ال�ت فبالإضافة إىل الإ

ي الفصل الثالث تسليط الضوء عىل هذه الحواجز 
ي هذا المستوى من التعليم. سيتم �ف

لتحاق �ف ي الحد من معدلت الإ
تساهم �ف

ف هذه الحواجز المختلفة عىل تقييد والحد من معدلت إلتحاق رياض الأطفال. وإظهار أثر التفاعل ب�ي
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عام

 الشكل 2.6 تقدير الإحتمالت المستقبلية لعدد الأطفال خارج المدرسة عىل مستوى رياض الأطفال
ي سن 4 و 5 سنوات(، 2012 – 2020

)�ف

.DOS ،2013 وقاعدة بيانات الـ EMIS بية والتعليم – قاعدة بيانات الـ المصدر: وزارة ال�ت
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اوح أعمارهم 4 – 5 الأطفال الذين ت�ت

ي الأردن، فقد أستخدمت بيانات من مسح 
ي مرحلة الطفولة المبكرة )ECE( �ف

ات التعليم �ف للحصول عىل نظرة عامة عن مؤ�ش
اوح أعمارهم  ي الأردن )JPFHS( )2013(. ووفقا لبيانات هذا المسح فإن ٪22 من الأطفال الذين ت�ت

أعداد سكان وصحة الأ�ة �ف
ف 4 إىل 5 سنوات فإن إحتمالية  اوح أعمارهم ب�ي ون برنامج الـ ECE المنّظم. أما الأطفال الذين ت�ت ف 3 إىل 5 سنوات يح�ف ب�ي

ي سن 3 إىل 4 سنوات )٪35 مقابل 10٪(. 
مشاركتهم لحضور برنامج الـ ECE المنّظم هي ثالث مرات ونصف أك�ش من الأطفال �ف

ي المناطق 
ي برنامج الـ ECE أك�ش قليالً منها لالأطفال الأولد. وإحتمالية مشاركة الأطفال �ف

ناث �ف إن إحتمالية مشاركة الأطفال الإ
ي 

ي المنطقة الشمالية فهم الأك�ش إحتمالً للمشاركة �ف
ية أك�ش بقليل منها لأطفال الريف. أما الأطفال الذين يعيشون �ف الح�ف

ي محافظة 
ون برنامج الـ ECE تتغ�ي من مستوى منخفض يبلغ ٪17 �ف هم. إن نسبة الأطفال الذين يح�ف برنامج الـ ECE من غ�ي

ي المناطق 
ي محافظة إربد. وتعت�ب معدلت حضور برنامج الـ ECE مرتفعة أيضاً �ف

المفرق والزرقاء، إىل مستوى أعىل يبلغ ٪29 �ف
نامج الـ ECE إيجابياً بإختالف تعليم الأمهات  ي الأردن. وتختلف معدلت الحضور ل�ب

الأخرى ماعدا مناطق البادية والمخيمات �ف
والحالة الماديّة لالأ�.

. وإن إهمال حل  ف ي طريق برنامج الـ ECE تتطلب إهتماماً جاداً من جميع أصحاب المصلحة المعني�ي
ي تقف �ف

إن الحواجز ال�ت
ي عدد الأطفال خارج المدرسة عىل مستوى رياض الأطفال. إن عدد الأطفال خارج  

هذه الحواجز سيؤدي إىل زيادة ملحوظة �ف
تجاه الحاىلي  لتحاق والإ ي حال إستمرارية وجود قيود الإ

وعاً قابل للزيادة وذلك �ف المدرسة عىل مستوى رياض الأطفال يعت�ب م�ش
)أنظر الشكل 2.6(.

ي الأبعاد 2 و 3
خصائص الأطفال خارج المدرسة �ف  2.3

لمحة عامة  2.3.1

بتدائية الذين ي سن المدرسة الإ
ي )الأطفال �ف

ي البعد الثا�ف
 ويعمل هذا القسم عىل تحليل بيانات الأطفال خارج المدرسة �ف

ي المدرسة(. ويركز بصفة خاصة عىل 
عدادية الذين ليسوا �ف ي سن المدرسة الإ

ي المدرسة( والبعد الثالث )الأطفال �ف
ليسوا �ف

ي يمكن إستخالصها من تلك البيانات.
خصائص المجموعات الأك�ب لالأطفال خارج المدرسة والرسائل الهامة ال�ت

بتدائية كان نفسه تقريباً منذ عام 2005/2004 ي سن المدرسة الإ
ي لالأطفال �ف

لتحاق الصا�ف  ووفقاً للـ EMIS، فإن معدل الإ
)أنظر الشكل 2.7(.
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ي لطالب المدارس البتدائية، حسب السنة
الشكل 2.7 معدل الألتحاق الصا�ف

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

عدادي ي والإ
ي والبتدا�أ

بتدا�أ ي مرحلة التعليم قبل الإ
ي المدرسة والأطفال خارج المدرسة �ف

الشكل 2.8 النسب المئوية لالأطفال �ف

EMIS ،2013 بية والتعليم – قاعدة بيانات الـ المصدر: وزارة ال�ت
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ي مستوى الروضة 2 يتناقص )وإن كان ل يزال عالياً(، كان عدد الأطفال خارج المدرسة 
بينما كان عدد الأطفال خارج المدرسة �ف

ي سن 
ي الحاىلي الذي يبلغ ٪98. فمن أصل 877,055 طفل �ف

لتحاق الصا�ف ي تناقٍص أيضاً مع معدل الإ
بتدائية �ف ي سن المدرسة الإ

�ف
بتدائية، كان ٪1.1 أو ما يُعادل 9,661 طفل خارج المدرسة )أنظر الشكل 2.8(. المدرسة الإ
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عدادية الرسمي،  عدادية هو ٪94.6. فمن أصل 499,182 طفل �ف سن المدرسة الإ ي لمستوى المرحلة الإ
لتحاق الصا�ف معدل الإ

كان 21,234 طفل منهم خارج المدرسة )٪4.2( )أنظر الشكل 2.9(.

ي 2011/2010 من قبل مسح دخل ونفقات الأ�ة، فإن معدل الأطفال خارج المدرسة قد 
ت �ف ي نُ�ش

وبالمقارنة مع الأرقام ال�ت
ي سن الست سنوات، ولكنه إرتفع  لجميع الأعمار المدرسية الأخرى )7 اىل 15 سنة(

 إنخفض بالنسبة لالأطفال �ف
)أنظر الجدول 2.5(.

بتدائية هم بعمر الست سنوات والذين من المحتمل أن يبدؤا  ي مستوى سن الدراسة الإ
معظم الأطفال خارج المدرسة �ف

ي بداية العام الدراسي )أنظر الجدول 2.5(. وبالإضافة إىل 
ي سن متأخرة، وربما يكونوا صغاراً جداً عىل البدء بالمدرسة �ف

المدرسة �ف
نفاق للفرد  بتدائية هم من ضمن أشّد الأ� فقراً من حيث معدلت الإ ي المرحلة الإ

ذلك، فإن معظم الأطفال خارج المدرسة �ف
ي 

ية أعىل قليالً مما هي عليه �ف ي المناطق الح�ف
قامة، فيبدو أن معدلت الأطفال خارج المدرسة �ف الواحد. وفيما يتعلق بمتغ�ي الإ

المناطق الريفية.

. أي أن عدد الأولد خارج المدرسة أك�ش من عدد  ف ف الجنس�ي عدادية، فُتعكس الفجوة ب�ي وبالنسبة لمستوى عمر المرحلة الإ
ي نهاية

نقطاع عن الدراسة �ف ي الأعمار المتقدمة، وذلك يش�ي إىل الإ
 الفتيات وهناك المزيد من الأطفال خارج المدرسة �ف

كز الأطفال خارج المدرسة مرة أخرى ضمن أفقر الأ� وذلك حسب معدلت عدادية )أنظر الجدول 2.5(. وي�ت  المرحلة الإ
نفاق للفرد الواحد. الإ
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ي سن المدرسة
 الجدول 2.5 النسبة المئوية لالأطفال خارج المدرسة والذين هم �ف
عدادية وذلك حسب العمر والجنس وخصائص أخرى بتدائية والإ الإ

الإجمالي )٪( ناث )٪( الإ الذكور )٪(

مسح دخول نفقات الأ�ة 2011/2010المصدر

العمر

7.4 9.4 4.8 6

0.7 0.0 1.3 7

0.9 0.3 1.4 8

0.9 1.8 0.2 9

0.6 1.2 0.0 10

1.7 2.9 0.7 11

0.8 0.4 1.1 12

2.8 1.5 4.3 13

4.2 4.2 4.1 14

7.5 5.5 9.6 15

بتدائية ف بعمر المرحلة الإ المقيم�ي

1.5 1.4 1.7 الريف

2.1 3.2 1.2 الح�ف

عدادية ف بعمر المرحلة الإ المقيم�ي

3.7 4.5 3.0 الريف

3.9 2.6 5.2 الح�ف

بتدائية ي المرحلة الإ
نفاق لكل فرد �ف ائح الخمسية للإ ال�ش

3.1 4.4 1.9 الأك�ش فقراً

1.5 2.8 0.2 ي
الثا�ف

2.1 1.8 2.3 المتوسط

0.6 0.9 0.4 الرابع

0.0 0.0 0.0 الأغ�ف

عدادية ي المرحلة الإ
نفاق لكل فرد �ف ائح الخمسية للإ ال�ش

5.8 5.6 6.1 الأك�ش فقراً

4.4 1.1 7.1 ي
الثا�ف

2.3 2.5 2.0 المتوسط

0.5 0.0 1.2 الرابع

1.0 0.0 1.7 الأغ�ف

المصدر: مسح دخل ونفقات الأ�ة، 2011/2010.

ي 
بتدائية مركزة �ف ي المرحلة الإ

ي لالأطفال خارج المدرسة، تظهر معدلت الخروج من المدرسة �ف
وبالنظر إىل التوزيع الجغرا�ف

محافظة المفرق ومحافظة إربد. وربما يبدو غريباً أن يكون لهذه المحافظات معدلت أعىل لالأطفال خارج المدرسة من 
عدادية، فقد وجد إن أعىل نسب لالأطفال  ة مثل معان والعقبة. وبالنسبة للفئة العمرية لمرحلة الإ المحافظات الجنوبية الفق�ي

ي محافظات البلقاء والمفرق وجرش.
خارج المدرسة هي �ف

2.3.2 الأطفال العاملون

اوح أعمارهم ي الأردن بـ 32,676 طفل ت�ت
ف �ف  لقد قّدر تقرير دائرة الإحصاء العامة لعام 2008/2007 عدد الأطفال العامل�ي

ف 5 اىل 17 سنة، أي مايُعادل ٪2.11 من عدد جميع الأطفال ضمن هذه الفئة العمرية )انظر الجدول 2.6(  ب�ي
ي لشؤون الأ�ة، 2010(.

)المجلس الوط�ف

الجدول 2.6 توزيع السكان الأطفال حسب السن وحالة العمل

ي لشؤون الأ�ة، 2007
المصدر: تقرير المجلس الوط�ف

العمار 15+ الأعمار 15 – 17 الأعمار 12 – 14 الأعمار 5 – 11 الأعمار 5 – 17 الإجمالي النوع

3,588,250 380,264 412,941 992,391 1,785,596 5,723,000 ف )عدد الأطفال( العامل�ي

1,391,896 21,887 7,979 3,324 33,190 1,403,199 ف )عدد الأطفال( غ�ي عامل�ي

43.00 6.96 1.93 0.33 2.11 31.10 معدل المشاركة )٪(
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ف حسب نوع العمل الجدول 2.7 النسبة المئوية لتوزيع الأطفال العامل�ي

ي لشؤون الأ�ة، 2007.
المصدر: تقرير المجلس الوط�ف

نوع العمل الإجمالي الأولد الفتيات

77.00 21.51 27.53 الزراعة وصيد السمك

– 0.56 0.50 التعدين

5.34 17.06 15.78 الصناعة

– 0.50 0.45 الكهرباء والغاز والماء

– 8.93 7.96 البناء

11.30 39.36 36.31 تجارة الجملة والتجزئة

– 3.72 3.32 الفنادق والمطاعم

– 2.89 2.58 النقل والتخزين

– 0.95 0.85 العقارات

2.30 4.52 4.28 الخدمات الشخصية والإجتماعية

لتحاق بالمدرسة عىل أساس الجنس ووضع العمل الجدول 2.8 معدل الإ

ي لشؤون الأ�ة، 2007
المصدر: تقرير المجلس الوط�ف

العمر والجنس

وضع العمل

الأعمار  16 – 17 الأعمار 6 – 15

ناث الإ الذكور ناث الإ الذكور

85.4 81.1 97.6 96.7 ف أطفال ملتحق�ي

85.8 88.7 97.6 97.5 ف )ليعملون( أطفال ملتحق�ي

30.0 23.2 91.0 55.9 ف )يعملون( أطفال ملتحق�ي

ي 
، يعملون �ف ف ، مع وجود ٪32.4 من إجماىلي عدد الأطفال العامل�ي ف كانت العاصمة عّمان المكان الأك�ش إجتذاباً لالأطفال العامل�ي

ي المناطق 
ف أن ٪21.2 يعملون �ف ي ح�ي

ية، �ف ي المناطق الح�ف
ف يعملون �ف المدينة. وأظهر التقرير أن ٪78.8 من الأطفال العامل�ي

الريفية. وهذا يدل عىل أن المدن تجذب الأطفال للعمل أك�ش من المناطق الريفية لأسباب إقتصادية معينة. ويشّكل الأطفال 
ف إن النسبة المتبقية وهي ٪8.2 فتشّكل الأطفال من جنسيات عربية  ي ح�ي

ف �ف ف نحو ٪91 من عدد سكان الأطفال العامل�ي الأردني�ي
أخرى، بالإضافة اىل ٪0.8 من الأطفال الذين ينتمون إىل جنسيات غ�ي عربية. ويش�ي التقرير إىل أن أك�ب سبب لعمالة الأطفال 

ف لعمل لالأطفال هي  ف عن عملهم. إن أك�ب مجال�ي ي لعائالتهم )٪38(. وكان ٪87 من الأطفال راض�ي
هو من أجل كسب دخل إضا�ف

ي لشؤون الأ�ة، 2010(.
إصالح السيارات )٪36( والزراعة )٪27( )المجلس الوط�ف

ف الفتيات ي الأردن، وإن تقدير معدل التوظيف النادرب�ي
 وتظهر الدراسات أيضاً أنه من النادر أن تجد الفتيات العامالت �ف

اوح أعمارهم  ف من الأولد الذين ت�ت ي لشؤون الأ�ة، 2010(. نسبة العامل�ي
)5 اىل 17 سنة( هو أقل من ٪0.5 )المجلس الوط�ف

ف 5 اىل 17 سنة هي ٪3.2. ومتوسط الدخل الشهري لالأطفال هو حواىلي 85.75 دينار، وإن نسبة ٪52.7 من الأطفال يعطون  ب�ي
ون أشياء لالأ�ة وإن ٪5.1 من  ون أشياء خاصة بهم، و ٪12.5 يش�ت ف ٪23.8 يش�ت ي ح�ي

دخلهم لوالديهم أو لأولياء أمورهم، �ف
.)DOS ،2008( الأطفال يستخدمون دخلهم لدفع الرسوم المدرسّية

ي مجالت الزراعة، وإصالح السيارات، 
ي لشؤون الأ�ة لعام 2010 إىل أن الأطفال غالباً مايعملون �ف

وأشار تقرير المجلس الوط�ف
ي شوارع العاصمة 

ف �ف والنجارة، والحدادة، والمبيعات، والخياطة، والبناء والمطاعم )أنظر الجدول 2.7(. أما الأطفال العامل�ي
عّمان فإنهم عادة يبيعون الصحف والطعام والعلكة.

ي لعائالتهم، ولذلك، فإن البعض من غالبية 
ويضيف التقرير أن السبب الرئيسي وراء عمالة الأطفال هو لتوف�ي الدخل الإضا�ف

ف الأعمال والدراسة. وقد يؤدي هؤلء الأطفال أنشطة إقتصادية أخرى، ف مسبقاً بالمدارس، يجمعون ب�ي  الأطفال الملتحق�ي
ي هذه المجالت )أنظر الجداول 2.8 و 2.9(.

مثل جمع النفايات القابلة للتدوير والقمامة وبيعها للمخازن العاملة �ف
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ي عمالة الأطفال، حسب الجنس
ف �ف ي سن 6 اىل 17 سنة والمنخرط�ي

الجدول 2.9 النسبة المئوية لالأطفال �ف

ي لشؤون الأ�ة، 2007
المصدر: تقرير المجلس الوط�ف

الفتيات )٪( الأولد )٪( الإجمالي )٪( النشاط

0.16 0.69 0.43 ىلي
ف الدراسة + نشاط إقتصادي + العمل الم�ف

0.19 0.68 0.44 الدراسة + نشاط إقتصادي

37.39 26.56 31.77 ىلي
ف الدراسة + العمل الم�ف

0.09 0.90 0.51 ىلي
ف نشاط إقتصادي + العمل الم�ف

58.04 66.43 62.39 الدراسة فقط

0.02 1.22 0.65 قتصادي فقط النشاط الإ

2.91 1.24 1.04 لية من دون أجر ف الأعمال الم�ف

ف ووضع تعليمهم الجدول 2.10 توزيع الأطفال العامل�ي

ي لشؤون الأ�ة لعام 2012.
المصدر: تقرير المجلس الوط�ف

النسبة المئوية وضع التعليم

82.2 ملتحق

8.7 توقف عن الذهاب اىل المدرسة

7.8 ترك المدرسة

1.3 لم يدخل اىل المدرسة ابداً

ي الزراعة قد 
ي لشؤون الأ�ة )NCFA( لعام 2012 أن معظم الأطفال )٪82.2( الذين يعملون �ف

وتش�ي دراسة المجلس الوط�ف
إلتحقوا مسبقاً بالمدرسة )أنظر الجدول 2.10(.

ف عمالة الأطفال )أنظر الجدول 2.11(. فالآباء الأقل  ف مستوى تعليم الوالدين وب�ي وبالإضافة إىل ذلك، هناك عالقة وثيقة ب�ي
رسال أطفالهم اىل العمل )NCFA ،2012(. ونتيجة لذلك، فإن الأطفال الذين ينحدرون من عائالت أقل  تعليماً أك�ش ميالً لإ

ء نفسه مع أطفالهم. وعالوة عىل ذلك، نجد أن الآباء والأمهات الذين يكون مستوى تحصيلهم التعليمي  ي
تعليماً يفعلون السش

ف بأهمية وفوائد التعليم، وبذلك فإنهم ينقلون تصوراتهم السلبية عن التعليم لأولدهم. منخفض، غ�ي مقتنع�ي

ف والمستوى التعليمي لوالديهم ف الأطفال العامل�ي الجدول 2.11 العالقة ب�ي

ي لشؤون الأ�ة، 2012.
المصدر: تقرير المجلس الوط�ف

الأم )٪( الأب )٪( المستوى التعليمي

26.7 18.0 أمّي

24.7 22.7 ي
بتدا�أ الإ

18.0 22.0 الأساس

24.7 26.9 الثانوي

3.3 4.3 الدبلوما

1.8 4.0 البكالريوس

0.6 1.1 الماجست�ي

2.3.3 أنواع عمالة الأطفال

ف يؤدون أنواعاً عديدًة من العمل وإن نوع العمل يختلف حسب  ، وجد أن الأطفال الأردني�ي ف ك�ي وبناءاً عىل نتائج مجموعات ال�ت
ي الزراعة والأسواق 

ف أن الفتيات يعملن �ف ي ح�ي
ي محالت السيارات والنجارة والحدادة، �ف

الجنس. فالأطفال الأولد يميلون للعمل �ف
. ف ي يؤديها الأطفال الأردني�ي

لية(. وستصف الفقرات التالية أنواع عمالة الأطفال ال�ت ف ووظائف هّينة أخرى )أي الأعمال الم�ف

لية ف الأعمال الم�ف

ف ينتمون إىل أ� يكون فيها  . معظم الأطفال العامل�ي ىلي
ف لية رعاية الأطفال الأصغر سناً والتدب�ي الم�ف ف وتتضمن أمثلة الأعمال الم�ف

ف مرة أخرى )أنظر الجدول 2.12(. وج�ي ف والديهم م�ت
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ف عمالة الأطفال ي للوالدين وب�ي
ف الوضع المد�ف الجدول 2.12 العالقة ب�ي

الأم )٪( الأب )٪( ي
الوضع المد�ف

98.4 88.2 وج ف م�ت

0.7 10.2 ي
متو�ف

0.9 1.1 مطلق

0 0.4 مسافر )يعيش خارج الأردن(

ي لشؤون الأ�ة، 2012.
المصدر: تقرير المجلس الوط�ف

ل الأ�ة أو  ف ي م�ف
لية من الأطفال الأولد )Musvoto ،2007(. وهذا يمكن أن يكون إّما �ف ف الفتيات أك�ش عرضة للقيام بالأعمال الم�ف

ل: ف ي الم�ف
ي دفعتها للبقاء �ف

ي بيوت الآخرين. وصفت فاطمة، وهي فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات، والأسباب ال�ت
�ف

ي تغطية تكاليف حياتنا اليومية. المال الذي يُعطه لنا قليل جداً. دفعت هذه 
ة وهو ل يُساعدنا �ف ي منذ ف�ت

طلق والدي والد�ت
ل ورعاية  ف ي الم�ف

ي العائلة سناً، كان ل بد ىلي من البقاء �ف
ي أك�ب عضو �ف

ي المزرعة. ولذلك، ولأن�ف
ة بأمي للخروج والعمل �ف الحياة الفق�ي

ة( ف ي الج�ي
ف �ف ك�ي ي ل يسمح ىلي بذلك. )مجموعة ال�ت

ي الصغار. أحب أن أذهب إىل المدرسة، ولكن وضع حيا�ت
ي وأخوا�ت

إخو�ت

ي الشوارع. ولكن تعريض 
وبالإضافة إىل ذلك، ذكر العديد من الأطفال أنواع أخرى من العمل مثل بيع العلكة والشوكولته �ف

ذلل والتحرش  ب والإ ي الشوارع، يُخضعهم لكث�ي من أشكال سوء المعاملة، فعىل سبيل المثال تعرضهم لل�ف
الأطفال للعمل �ف

.)Thijs,1997( الجنسي

العمل المأجور 

ي المصانع
ي الأردن، يعمل بعض الأطفال من أجل الحصول عىل الأجرة �ف

ي والنفسي لعمل الأطفال �ف
 وفقا لتقرير التأث�ي البد�ف

ي هذه المنشآت تعت�ب 
كات الزراعية. ولكن، ظروف العمل �ف ي مناطق الغور والمفرق، حيث توجد ال�ش

ي المزارع، وخاصة �ف
أو �ف

فتقار للحماية من المبيدات  ب من قبل أصحاب العمل، ويتعرضون لالأذى بسبب الإ اً ما يتعرض الأطفال لل�ف رديئة، وكث�ي
ي لشؤون الأ�ة، 2010(. 

ي اليوم )المجلس الوط�ف
ية والتعرض لدرجات الحرارة المرتفعة والعمل بمعدل 11 ساعة �ف الح�ش

ات الراحة، بالإضافة اىل ي لتتخللها الفواصل الكافية أو ف�ت
 وترتبط أشكال عمل الأطفال هذه بساعات العمل الطويلة ال�ت

ي يمكن أن تعيق وبشكل كب�ي حضورالأطفال اىل المدارس وذلك بسبب المرض والإجهاد الجسدي
 ظروف العمل الخطرة، وال�ت

. والعقىلي والنفسي

ي يبلغ من العمر9 سنوات، وضع عمله، قائالً: ووصف خالد، وهو ص�ب

ي مزرعة قريبة. إنه 
ة ووالدي يعمل �ف ي فق�ي

ي وأنا ل أملك المال للنقل. عائل�ت
أنا ل أذهب إىل المدرسة بسبب بعدها عن بي�ت

ي حصاد الطماطم وأنواع أخرى من الفواكه 
ي المزرعة. أساعد والدي �ف

نضمام للعمل معه �ف ي عىل ترك المدرسة والإ
يُشجع�ف

ي الغور(
ف �ف ك�ي ي صناديق. )مجموعة ال�ت

وات وترتيبها �ف والخ�ف

العمل غ�ي مدفوع الأجر )مع الأ�ة( 

ي المشاريع 
ي هذا النوع، يُدفع الأطفال للعمل ضمن عمل العائلة دون أن يُدفع لهم. حيث يُساعد بعض الأطفال أ�هم �ف

و�ف
.)Glasinovich ،1998 و ،Salazari( الزراعية أو أعمال العائلة الخاصة

: ف ك�ي ي يبلغ من العمر 11 عاماً، من مجموعة ال�ت عمر، وهو ص�ب

نضمام إليه لمعرفة كيفية القيام بخدمات السيارة. لقد بدأت بالعمل  ي عىل الإ
والدي لديه محل لبيع السيارات وهو يُشجع�ف

ي جميع أيام الأسبوع. والدي ل يدفع ىلي أجراً، لكنه 
ي المطاف إىل العمل معه �ف معه أثناء عطلة نهاية الأسبوع، ولكن إنتهى �ب

ي الرمثا(
ف �ف ك�ي ي بعض المال كلما طلبته منه ذلك. )مجموعة ال�ت

يعطي�ف

ي الأردن
أسباب عمالة الأطفال �ف

ي سن المدرسة يميلون للعمل لعدة أسباب 
ي لشؤون الأ�ة لعام )2012( أن الأطفال �ف

لقد أظهرت نتائج دراسة المجلس الوط�ف
ف بذاتهم )أنظر الجدول 2.12(. ي أن يُصبحوا مستقل�ي

منها مساعدة أ�هم بالإضافة اىل رغبتهم �ف
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الجدول 2.13 التوزيع عىل أساس أسباب العمل

ي لشؤون الأ�ة، 2012.
المصدر: تقرير المجلس الوط�ف

النسبة المئوية )٪( السبب

84 لمساعدة العائلة

3 بناءاً عىل طلب الوالدين

5 ستقالل الرغبة بالإ

3 تغطية نفقات خاصة

2 مساعدة الجّدين

2 لملء وقت الفراغ )لديه وقت للعمل(

ي تشجع الأطفال عىل
 وأظهر مسح لدراسات وطنية سابقة أجريت عىل عمالة الأطفال أن هناك العديد من العوامل ال�ت

 العمل مثل: الفقر؛ وعوامل تقليدية وإجتماعية وثقافية؛ وعدم الوصول اىل التعليم أو سوء جودة التعليم.
ي أجور الأطفال يجعلهم أك�ش إجتذاباً لأصحاب العمل ولذلك يكون من السهل عليهم العثور عىل عمل،

 إن تد�ف
ضافة اىل التصور الإجتماعي عن عمالة الأطفال. بالإ

 وتلخص الفقرات التالية كل سبب من هذه الأسباب.

الفقر  1

ي عام 2012. ويعت�ب الفقر السبب الرئيسي وراء عمالة الأطفال 
ي إزدياد، حيث وصل إىل ٪19 �ف

ف الأطفال �ف إن معدل الفقر ب�ي
ة أك�ش عرضة  ي لشؤون الأ�ة، 2010(. ويذكرr)Musvoto )2007 أن أطفال الأ� الفق�ي

ي جميع أنحاء العالم )المجلس الوط�ف
�ف

ي أظهرت 
ي سوق العمل من الأطفال الآخرين. وهذه النتيجة تتطابق مع دراسة Gharaibeh وHomann )2003(r وال�ت

نخراط �ف لالإ
أن السبب الرئيسي لعمل الأطفال كان لمساعدة أ�هم مادياً، أو لدعم الأ�ة إذا أصبح رب الأ�ة عاجزاً بسبب المرض أو إذا 
ك له وقتاً  ي يقوم بها الطفل وذلك بدوره لي�ت

. ووفقاً لـRay )2000(r، كلما زاد فقر الأ�ة ، كلما زاد عدد ساعات العمل ال�ت تو�ف
كافياً يسمح له بالذهاب إىل المدرسة.

ي عام 2007، أن حالت 
وعالوة عىل ذلك، وجد إستطالع عمالة الأطفال )DOS ،2009(، الذي تم تنفيذه من قبل الـ DOS �ف

قتصادي  ف اىل الأ� الأشد فقراً، وبغض النظر عما إذا كان قد تم قياس الوضع الإ ف الأطفال المنتم�ي عمل الأطفال هي أعىل ب�ي
ف 5 اىل 17 سنة  اوح أعمارهم ب�ي ستطالع عىل الأطفال الذين ت�ت نفاق )DOS و ILO 2009(. وركز الإ لالأ�ة عن طريق الدخل أو الإ

ي 
ي ذلك 24,319 شخص من 14,091 أ�ة، وكان يهدف اىل تقديم تقديرات عن حالت عمالة الأطفال �ف

)76,046 شخص( بما �ف
ي الأردن وذلك بناًء عىل نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004. وأفيد أيضاً أن 52.7٪ 

ية والريفية �ف المناطق الح�ف
ف 5 اىل 17 سنة، كانوا يمنحون ما كسبوا من الأموال لآبائهم وأولياء أمورهم، ونسبة  اوح أعمارهم ب�ي من أصل 24,319 طفل ت�ت

.)DOS 2009( ون السلع لأنفسهم أو لأ�هم %23.8 كانوا يش�ت

، دراسة عن عمالة الأطفال  ف ي مؤسسة الملك حس�ي
وأجرى أبو حمدان )2005(، وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات والبحوث �ف

ف وأ�هم، من أجل تحديد الخدمات  ي مدينة إربد. وكان الهدف من هذه الدراسة هو التعرف عىل خصائص الأطفال العامل�ي
�ف

ي 
ي أّدت إىل عملهم. وأجريت مقابالت مع الأطفال الذين كانوا يعملون �ف

المتاحة لهؤلء الأطفال والتعرف عىل الأسباب ال�ت
ضافة اىل المقابالت مع أ� الأطفال وأرباب  ي الشوارع، بالإ

ي أسواق الخضار المركزية والمتاجر والكراجات، و�ف
منازلهم، و�ف

ي المؤسسات الحكومية وغ�ي الحكومية. وأظهرت النتائج أن السبب الرئيسي للعمل، وذلك من وجهة نظر 
ف �ف العمل والمهني�ي

قتصادي. وقال أحد الأطفال: ، هو الوضع الإ ف الأطفال العامل�ي

ي لنا إحتياجاتنا اليومية.  "أنا أعمل للحصول عىل المال لمساعدة نفسي مادياً ومن أجل إعطاء بعض المال لأمي لكي تش�ت
ليوجد أحد لمساعدتنا ماعدا الله وأنا".

هم عىل أن يطلبوا من أطفالهم العمل كان قّلة دخل الأ�ة،  وأفاد أولياء أمور هؤلء الأطفال أن السبب الرئيسي الذي أج�ب
ي المؤسسات الحكومية وغ�ي الحكومية أن السبب الرئيسي لعمالة الأطفال هو الفقر، اىل جانب البطالة 

ف ذكر مسؤولون �ف ي ح�ي
�ف

ف  ي لالأطفال وإهمال الأطفال. وبالنتيجة، فقد إتفق كل من الأطفال العامل�ي
والمشاكل العائلية والتحصيل الدراسي المتد�ف

ي الرمثا(
ف �ف ك�ي ي الأردن هو الفقر. )مجموعة ال�ت

ف أن السبب الرئيسي لعمالة الأطفال �ف وأ�هم والمهني�ي
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جتماعية والثقافية العوامل التقليدية والإ  2

اك الأطفال  ويمكن إعتبار عمالة الأطفال نمط إجتماعي بالإضافة اىل كونه جزءاً من تراث الأ�ة والذي يؤثر سلباً أو إيجاباً عىل إ�ش
ي متجر أو عمل العائلة مثل 

ي بعض المجتمعات الأردنية، يُساعد الأطفال أ�هم من خالل العمل �ف
ي سن مبكرة. و�ف

ي العمل �ف
�ف

ي عملهم عىل أنها أمر طبيعي ومقبول، 
ي بعض الأوساط الإجتماعية، قد يَنظر الأطفال إىل مرافقتهم لوالديهم �ف

المزرعة. و�ف
ي قد يتعرضون لها، 

ف لالأخطارال�ت ف جسدياً وعقلياً، وغ�ي مدرك�ي ي سبقتهم. ولكونهم شباباً غ�ي ناضج�ي
شأنهم شأن الأجيال ال�ت

ف  ي ينطوي عليها العمل بالزراعة. إن الأطفال الأردني�ي
ي ذلك المخاطر ال�ت

الأطفال أك�ش عرضة لآثار الأعمال الخطرة، بما �ف يعت�ب
.)DOS ،2008( ي العمل من الأطفال الآخرين

ي تربية الماشية هم أك�ش عرضة للمشاركة �ف
ف اىل أ� يعملون �ف المنتم�ي

ون، وإن  ، وقادرين عىل تكوين تقديرات وتقييمات أفضل عندما يك�ب ف ويعتقد بعض الآباء أن العمل يجعل الأطفال مسؤول�ي
العمل يعلمهم مهنة تمكنهم من إعالة أنفسهم. )Salazari و Glasinovich ،1998(. وقد وجد أن هذا التصور أو المفهوم قد 

يكون مرتبطاً بمعتقدات الآباء وبمستواهم التعليمي، حيث أظهرت الدراسات أنه كلما إنخفض مستوى تعليم الوالدين، كلما زاد 
 .)Uchendu, 2010 و .ILO, 2004, Omokhodoin, F ؛Turk, 2000, Taroni, 2002( ي عمالة الأطفال

إحتمال مشاركة أطفالهم �ف
ي مدينة الزرقاء، أن المستوى التعليمي المنخفض للوالدين هي 

ي شملت 266 طفل يعملون �ف
ي دراستها ال�ت

أظهرت ترك )2000( �ف
ف أرباب الأ�ة  ضافة إىل ذلك، فإن النظرة السلبية عن التعليم ب�ي واحدة من الأسباب الرئيسية المؤدية إىل عمالة الأطفال. وبالإ

.)Quest Scope,1999( تزيد من إحتمالية عمل الأطفال ، ف الغ�ي متعلم�ي

عدم الوصول ال التعليم أو سوء جودة التعليم  3

إن عدم توفر الخدمات التعليمية يزيد من خطر عمالة الأطفال )NCFA ،2010(. لقد أظهرت دراسة دولية أجرتها منظمة العمل 
ي بيئة العمل

ي المدارس يؤدي إىل تنف�ي الأطفال ويشجعهم عىل المشاركة �ف
 الدولية أن ضعف النظام التعليمي �ف

ي وجدت أن أهم أسباب ترك 
ي الأردن من قبل أبو حمدان )2005( وال�ت

ي أجريت �ف
)ILO, 2004(. وهذا يتماسش مع الدراسة ال�ت

ف تجاه الأطفال وطرق التدريس السيئة وإستخدام العقاب  ف للمدرسة هو السلوك الغ�ي ودي من قبل المعلم�ي الأطفال العامل�ي
ف بنوع من الغطرسة، ول يبتسمون، ويستخدمون كلمات بذيئة،  ي تلك الدراسة: "يُعاملنا المعلم�ي

الشديد. وقال أحد الأطفال �ف
ف  ، فقد أظهرت الدراسات أن منع عمالة الأطفال قد يتعلق بتحس�ي بوننا بأقدامهم وأيديهم" )أبو حمدان، 2005(. وبالتاىلي وي�ف

جودة التعليم وبخلق البيئة المدرسّية المشّجعة.

ي أجور الأطفال يجعلهم أك�ش إجتذاباً لأصحاب العمل
تد�ف  4

ي تجعل عمالة الأطفال أك�ش إجتذاباً لأصحاب العمل، وذلك وفقا 
ف الأسباب الرئيسية ال�ت إن أجور الأطفال المنخفضة هي من ب�ي

ف ما يعادل نصف راتب  لـ NCFA )2010(. إن الأطفال غ�ي قادرين عىل تحديد الأجور المناسبة لعملهم. ويتلقى الأطفال العامل�ي
ي أجرتها مراقة )1999(،

ف وهذا بدوره يؤدي إىل زيادة الطلب عىل توظيفهم )ILO ،2002(. ووجدت الدراسة ال�ت  البالغ�ي
، وإنهم يقبلون  ف ي التعلم من البالغ�ي

، أنه ووفقاً لأرباب العمل قد يكون الأطفال أ�ع �ف ي
ي المجتمع الأرد�ف

عمل الأطفال �ف
. ف ة زمنية أطول وبأجور أقل مما يطلبه البالغ�ي العمل لف�ت

ي يُحّصلها 
ف عادًة. ح�ت ولوكانت الأجور ال�ت ويُستغل الأطفال كعمالة رخيصة ويقبلون بالعمل تحت ظروف يرفضها البالغ�ي

ي بعض الحالت،
ف �ف  الأطفال من أنواع العمل هذه تعت�ب منخفضة، فإنها ل تزال تُسهم وبجزء كب�ي من دخل الأ�ة. وقد تب�ي

.)DOS ،2009( أن أجور الأطفال تساهم بما يُعادل ربع إجماىلي دخل الأ�ة

جتماعي لعمالة الأطفال التصور الإ  5

ي 
عمالة الأطفال، قد أسهم �ف هتمام والمعرفة فيما يتعلق بتأث�ي إن للنظرة الإجتماعية تأث�ي كب�ي عىل عمالة الأطفال. فعدم الإ

 .)Musvoto ،2007( ف فقط ي وظائف تكون مناسبة للبالغ�ي
إستغالل كل من أولياء الأمور وأرباب العمل لالأطفال ووضعهم �ف

ي تعلم مهارة هي أحد الأسباب الرئيسية  
ي هذا الصدد، كانت الرغبة �ف

ووجد أيضاً إن الثقافة تعت�ب ذات صلة بعمالة الأطفال. و�ف
قتصادية  ف الذين لم يلتحقوا بالمدرسة اىل العمل )NCFA ،2010(. "تعلم مهارة" وسط القيود الإ ي دفعت بالأطفال العامل�ي

ال�ت
دي للطفل، قد يُنظرأليه من قبل بعض الأ� والوالدين وأحياناً الأطفال، عىل أنه أك�ش قيمة من  والتحصيل العلمي الم�ت

ي ويؤثر عىل جانب العرض لعمل الأطفال.
التعليم، وبذلك يصبح جزءاً من العرف الثقا�ف

ي تحد فيها العادات من عمل المرأة من أجل مساعدة الأ�ة، يصبح الأطفال هم المالذ الأخ�ي لأ�هم من 
ي المجتمعات ال�ت

و�ف
أجل تقديم الدعم الماىلي وذلك إذا كان رب الأ�ة متوفياً أو غ�ي قادر عىل العمل.
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ف الوطنية ضعف تنفيذ آليات الحماية الدولية وتطبيق القوان�ي  6

تفاقيات  ف من التعديالت الحكومية لقانون العمل والتصديق عىل الإ
ّ ويعت�ب القضاء عىل عمالة الأطفال أولوية وطنية، وكما تب�ي

ة  ي عام 1996، إعتمدت الأردن قانون حماية حقوق الطفل؛ وزادت من ف�ت
ي عام 1991. و�ف

الدولية لحقوق الطفل )CRC( �ف
ف 6 إىل 16 سنة. ورفعت الحد الأد�ف  اوح أعمارهم ب�ي لزامي لتمتد لمدة  10 سنوات وذلك لتغطية الأطفال الذين ت�ت التعليم الإ

لسن التوظيف من 13 إىل 16 سنة.

ي عام 2000. ويحظر 
تفاقية رقم 182 �ف ي عام 1998، والإ

وصّدقت الأردن أيضاً عىل إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 �ف
ي ظروف غ�ي خطرة. ويحظر 

ف �ف يع العمل تشغيل الأطفال دون سن 16 سنة، بإستثناء الأطفال الذين يعملون كمتدرب�ي قانون ت�ش
ي 

تجاربهم. ويفرض أيضاً غرامات عىل مخالفات أرباب العمل، وال�ت ي أعمال الدعارة ويمنع الإ
يع كذلك توظيف الأطفال �ف الت�ش

ي حالة معاودة أو تكرارالمخالفة. وبالرغم من كل هذا، فقد إستمّر إستغالل وإساءة معاملة الأطفال ضمن سياق عملهم 
تزيد �ف

ي ليونة التنفيذ، بما 
ي البالد مازال تحدياً. فمن ناحية، كان التحدي يكمن �ف

وضوحاً. إن مستوى تطبيق هذه الآليات �ف وأصبح أك�ش
ي تنص تحديداً عىل وجوب حضور الأطفال اىل المدرسة ح�ت الصف 10 أو ح�ت يبلغ الطفل 15 

ف التعليم ال�ت ي ذلك تنفيذ قوان�ي
�ف

ي يُسمح بناءاً عليها لالأطفال بالعمل.
ف وظروف العمل وال�ت سنة، وتنفيذ قوان�ي

يتطلب هذا المستوى من التنفيذ إجراءات مستمرة من المراقبة والتفتيش وتقديم التقارير من قبل جميع الجهات الحكومية 
دارة تحديد الهوية وحفظ  ية الماهرة لإ ذات العالقة مثل وزارة العمل. إن ماعرقل عملية التنفيذ هو الحاجة إىل الموارد الب�ش

السجالت والرصد والمتابعة، بالإضافة إىل التحديات التقنية والمالية للحفاظ عىل آليات العمل المناسبة لنظم الرصد والتفتيش. 
لزامي لجميع الأطفال من أجل القضاء عىل  ف العمل والسياسة الوطنية للتعليم الإ ولهذا الغرض، فإنه ل بد من فرض قوان�ي

مشكلة عمالة الأطفال.

بية والتعليم، فيبدو أن هناك حاجة إىل أنظمة محددة أك�ش لتنفيذ السياسة بشكل فّعال.  وعىل الرغم من محاولت وزارة ال�ت
ف و/أو  بالغ عن وتتبع الأطفال الغ�ي مسجل�ي ف لالإ إن إسناد بعض الأدوار المحددة لمدراء المدارس وأولياء الأمور والحكام المحلي�ي

ي القضاء عىل عمالة الأطفال. وفرض الغرامات عىل الآباء الذين يسمحون لأطفالهم 
ف من المدرسة، هو خطوة هامة �ف المت�ب�ي

ي القضاء عىل عمالة الأطفال. ومع ذلك، فإن تطبيق كل هذه الأنظمة المحّددة يحتاج 
بالعمل هو أيضاً إجراء آخر للمساعدة �ف

ف جميع الوزارات المعنية. اىل المزيد من التعاون ب�ي

ي الشوارع
الأطفال العاملون �ف  2.3.4

ت للتحقيق  ي الأردن، إّل إنه لتوجد أي دراسات ن�ش
ي الشوارع قد أصبح قضية �ف

عىل الرغم من أن عدد الأطفال الذين يعملون �ف
ي هذه المشكلة. أحدث دراسة كانت قد أجريت من قبل ماتالقة )2004( والذي درس عّينة تتكون من 104 طفل يعملون ببيع 

�ف
ي ظاهرة أطفال 

ي شوارع الأردن. وكان الهدف الرئيسي من دراسته هو للتحقيق �ف
العلكة والبسكويت أو جمع مواد إعادة التدوير �ف

ي الشوارع، وتأث�ي كل هذا عىل صحتهم، والتكّيف الإجتماعي.
الشوارع: أسبابهم للعمل �ف

ي الشوارع يمتلكون مهارات تكيف متدنية، ويعانون من سوء صحتهم البدنية 
وخُلصت الدراسة إىل أن الأطفال الذين يعملون �ف

ي لشؤون الأ�ة )2006( اىل 
ويميلون إىل إستخدام بعض السلوكيات الإجتماعية الغ�ي مرغوب فيها. وأشار المجلس الوط�ف

ف  ب الكحول والتعرض المبا�ش للمستنشقات، هي من السلوكيات الأك�ش طيشاً ب�ي ف وإستخدام الألفاظ البذيئة و�ش أن التدخ�ي
بالغ عنها. ي تم الإ

ي الشوارع وال�ت
ف �ف الأطفال العامل�ي

ف لخطر الت�ب من المدرسة الأطفال ضمن الفئات المتعددة والمعرض�ي  2.3.5

ف  عاقة وأولد الأ� ذات الدخل المنخفض، والأطفال العامل�ي يعت�ب كل من الأطفال المهاجرين والأطفال الذين يعانون من الإ
ي الشوارع، أك�ش عرضة ليكونوا خارج المدرسة. ولكن، الأطفال الذين يعانون من أك�ش من واحدة من 

والأطفال الذين يعملون �ف
ي آٍن واحد، هم الأك�ش عرضة ليكونوا خارج المدرسة.

هذه الخصائص �ف

ف والمهاجرين الأطفال اللجئ�ي  2.3.6

ي 
ف من البلدان المجاورة. وتش�ي الإحصاءات إىل أن هناك أك�ش من 500 ألف لجئ عرا�ت ف القادم�ي لً لالجئ�ي ف أصبحت الأردن م�ف

ف  ي الأردن ح�ت الآن. وبالإضافة إىل هذا الرقم، فإن هناك 408,268 لجئ سوري عىل تواصل مع المفوضية العليا لالجئ�ي
�ف

ي الأردن، منهم 345,110 مسجلون لديها ومازال 63,158 آخرين بإنتظار التسجيل. بناء عىل معلومات من المفوضية العليا 
�ف

ية الآن، هو حواىلي 291,000 شخص ي المناطق الح�ف
ف الذين يعيشون �ف ف السوري�ي ، فإن العدد الإجماىلي لالجئ�ي ف  لالجئ�ي

ي المخيمات(.
)مع وجود 117,000 لجيء يعيشون �ف
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كون المخيم ي، فإنهم غالباً ما ي�ت ف إىل الأردن يُرسلون لمخيم الزع�ت ف القادم�ي ف السوري�ي  ورغم أن الغالبية العظمى من الالجئ�ي
نسانية( أو بشكل غ�ي رسمي. ووفقاً لتقديرات المفوضية العليا لشؤون  نقاذ )الحالت الإ إما رسمياً وذلك من خالل نظام الإ
ية بعد  ي اليوم. ويجد هؤلء الناس طريقهم إىل المناطق الح�ف

، إن هذا يحدث بمعدل يصل إىل 300 شخص �ف ف الجئ�ي
ذلك، وبناءاً عىل مايُقال، فإن الغالبية العظمى منهم يذهبون اىل المفرق وإربد والزرقاء وعّمان وذلك بحثاً عن فرص العمل 

اً  ية، مما يشكل تحدياً كب�ي ف عىل بقائهم وبشكل كب�ي ضمن المناطق الح�ف ي لالجئ�ي
والخدمات. وقد تسبب هذا التوزيع السكا�ف

ف للخطر، وتقييم إحتياجاتهم وتوف�ي الخدمات لهم. ف المعرض�ي جداً لتحديد مكان السوري�ي

ي سن 
ف �ف ي أفادت إن عدداً من الأ� قد أبلغت عن العديد من السوري�ي

ووفقاً لدراسة حديثة أجرتها ك�ي الأردن )2013(، وال�ت
ي المدرسة، مع بعض 

ي سن المدرسة ليسوا �ف
ف بالمدارس حالياً. وأظهرت الدراسة أن ٪60 من الأطفال �ف المدرسة غ�ي ملتحق�ي

ف . ففي محافظات مثل إربد ومأدبا والمفرق كان عدد الأطفال السوري�ي ف ف السوري�ي ي يقطنها الالجئ�ي
ف الأماكن ال�ت  الإختالفات ب�ي

(. ومحافظة الزرقاء ي داخل المدرسة )73، 58، ٪69 عىل التواىلي
ي سن المدرسة والذين هم خارج المدرسة أك�ش مما كان عليه �ف

 �ف
ي سن المدرسة داخل المدرسة أك�ش من أعدادهم لخارج المدرسة

ف �ف ي كان فيها عدد الأطفال السوري�ي
 هي المدينة الوحيدة ال�ت

ف بالمدارس و 73٪ ي محافظة إربد، بوجود ٪27 مسجل�ي
لتحاق فكانت �ف ي معدلت الإ

 )٪63 مقابل ٪37(. أما أك�ب الفروقات �ف
. ف غ�ي مسجل�ي

ي إربد ومأدبا والمفرق 
ي سوق العمل �ف

ف خارج المدرسة يعملون حالياً �ف ومن المهم أيضا أن نالحظ أن معظم الأطفال السوري�ي
ي يعيشون فيها. 

ها من الأماكن ال�ت والزرقاء وغ�ي

ي سن المدرسة، كان 130,330 منهم 
وأظهرت دراسة حديثة أجرتها اليونيسيف )2013( أنه من أصل 187,675 طفل لجئ سوري �ف

ف  ي ح�ي
ي الردن �ف

ي التعليم الرسمي �ف
ف بالفعل �ف ي التعليم الرسمي. وإلتحق ٪64 من هؤلء الأطفال المستحق�ي

نخراط �ف مؤهالً لالإ
ي الأردن )أنظر الجدول 2.14(.

ف �ف ف الالجئ�ي بقي 47,098 خارج المدرسة. أدناه، أحدث الإحصائيات عن الأطفال السوري�ي

ف خارج المدرسة ف الالجئ�ي الجدول 2.14 الأطفال السوري�ي

المصدر: اليونسيف )2013(.

ي
ف �ف ي سن المدرسة )بعمر 5 – 17 سنة( والذين هم: ملتحق�ي

 نسبة توزيع الأطفال �ف
ف للحصول عىل التعليم الرسمي،  التعليم الرسمي، وخارج المدرسة ومؤهل�ي

وخارج المدرسة ويتطلبون فرص للتعليم البديل
الأشخاص الذين تُع�ف بهم المفوضية العىلي 

، أيلول 525,231 ف لشؤون اللجئ�ي

المحافظة/
المخيم 

التعليم البديل التعليم الرسمي
ف  مؤهل�ي
للتعليم 

الرسمي الرسمي 
)٪25 من عدد 
) السكان الكىلي

الأطفال بعمر 
المدرسة 

)٪36 من عدد 
) السكان الكىلي

عدد 
الأشخاص 

الكىلي

 من المحتمل أن
يصبحوا خارج 
المدرسة )11٪ 

من نسبة السكان(

٪ خارج 
المدرسة مقابل 

ف  المؤهل�ي
للتعليم الرسمي

من المحتمل أن 
يصبحوا خارج 

ف  المدرسة المؤهل�ي
للتعليم الرسمي

ف ٪ من الملتحق�ي
ف  مقابل المؤهل�ي

 للتعليم الرسمي

ي 
ف �ف ملتحق�ي

التعليم الرسمي 
بية   )وزارة ال�ت

أيلول 2013(

383 2 20 98 850 870 1,252 3,479 EJC

13,260 53 15,842 47 14,295 30,137 43,397 120,546 ي مخيم الزع�ت

1,021 2 47 98 2,275 2,322 3,343 9,286 عجلون

13,749 37 11,444 63 19,805 31,249 44,998 124,994 عّمان

212 2 11 98 470 481 692 1,923 العقبة

12,893 12 3,475 88 25,827 29,302 42,194 117,206 إربد

1,102 26 640 74 1,864 2,504 3,605 10,014 جرش

909 51 1,049 49 1,017 2,066 2,975 8,265 كرك

588 69 916 31 421 1,337 1,925 5,347 مّعان

747 53 899 47 800 1,699 2,446 6,795 مأدبا

6,101 42 5,755 58 8,112 13,867 19,968 55,468 المفرق

230 71 372 29 150 522 752 2,089 الطفيلة

4,657 46 4,912 54 5,672 10,584 15,241 42,337 الزرقاء

1,493 51 1,719 49 1,674 3,393 4,886 13,571 بلقاء

57,345 36 47,098 64 83,232 130,330 187,675 521,320 الإجماىلي

ي المرحلة الأعدادية للت�ب من المدرسة. ويناقش الفصل الثالث كل هذه 
ي تدفع الأطفال �ف

هناك العديد من العوائق ال�ت
ي 

ي عدد الأطفال خارج المدرسة �ف
ة �ف الحواجز بالتفصيل. ولكن، تجاهل إيجاد حّل لهذه الحواجز سوف يؤدي إىل زيادة كب�ي

بتدائية  ي المراحل الإ
ي يوضح الإحتمالت المستقبلية لالأطفال خارج المدرسة �ف

عدادية. وأدناه تقدير إحصا�أ بتدائية والإ المراحل الإ
ي حال إستمرارية وجود الحواجز الحالية، )أنظر الشكل 2.9(.

عدادية، وذلك �ف والإ
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عدادية بتدائية والإ ي المراحل الإ
الشكل 2.9 الإحتمالت المستقبلية لالأطفال خارج المدرسة �ف

.EMIS ،2013 بية والتعليم – قاعدة بيانات الـ المصدر: وزارة ال�ت
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ي البعدين 4 و 5
ف لخطر الت�ب من المدرسة �ف خصائص الأطفال المعرض�ي  2.4

نظرة عامة  2.4.1

عدادي.  ي والإ
بتدا�أ ويُمثل البعدين الرابع والخامس الأطفال الذين هم عرضة لخطر الت�ب من المدرسة ضمن المستوى الإ

نتقال، بالإضافة اىل أنواع الأطفال خارج  ي البعدين من خالل تحليل معدلت الت�ب، ومعدلت الإ
تجاهات �ف ويمكن تحديد الإ

المدرسة )اليونيسيف ومعهد اليونسكو لالإحصاء 2011(. ويمكن تصنيف الأطفال خارج المدرسة عىل أنهم الأطفال الذين ت�بوا 
من المدرسة، أوالأطفال الذين من غ�ي المحتمل أن يدخلوا المدرسة مطلقاً، أو الأطفال الذين من المحتمل أن يدخلوا المدرسة 

ي المستقبل – تأخروا لسنة أو أك�ش )أنظر الشكل 2.10(.
�ف

الشكل 2.10 تصنيفات الأطفال خارج المدرسة وذلك حسب فرصة حضورهم اىل المدرسة

المصدر: معهد اليونسكو لالإحصاء، 2013.

 عدد الأطفال
خارج المدرسة

 من المحتمل أن يدخلوا
ي المستقبل

المدرسة �ف
 من غ�ي المحتمل أن

يدخلوا المدرسة مطلقاً

 دخلوا المدرسة ولكن
ت�بوا منها

 لم يدخلوا المدرسة
لحد الآن
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بتدائية  ووفقاً لقاعدة بيانات الـ EMIS، فإن النسبة المئوية الإجمالية لالأطفال الذين ت�بوا من المدرسة ضمن المرحلة الإ
عدادي )البعد الثالث( كانت 5.6٪  ي المستوى الإ

ف أن نسبة الأطفال الذين ت�بوا من المدرسة �ف ي ح�ي
( هي ٪2.9، �ف ي

)البعد الثا�ف
)أنظر الشكل 2.11(.

ي المائة(
عدادية )3.7 �ف  إن معدل الت�ب لالأطفال الفتيات أعىل )٪7.3( منه لالأطفال الأولد وذلك ضمن المرحلة الإ

)أنظر الأشكال 2.12 و 2.13(.

عدادي ي والإ
بتدا�أ ي والإ

بتدا�أ ي مرحلة التعليم قبل الإ
ف لخطر الت�ب �ف ي المدرسة والأطفال خارج المدرسة والمعرض�ي

الشكل 2.11 النسب المئوية لالأطفال �ف

.EMIS ،2013 بية والتعليم – قاعدة بيانات الـ المصدر: وزارة ال�ت
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عدادي ي والإ
بتدا�أ ي والإ

بتدا�أ ي مرحلة التعليم قبل الإ
ي المدرسة، وخارج المدرسة، وتحت خطر الت�ب �ف

الشكل 2.12 النسب المئوية لالأطفال الفتيات �ف

.EMIS ،2013 بية والتعليم – قاعدة بيانات الـ المصدر: وزارة ال�ت
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عدادي ي والإ
بتدا�أ ي مرحلة التعليم الإ

ي المدرسة وخارج المدرسة �ف
الشكل 2.13 نسب الأطفال الأولد �ف

.EMIS ،2013 بية ةالتعليم – قاعدة بيانات الـ المصدر: وزارة ال�ت
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، بتدائية )البعد 4( قبل إنهاء الصف الأخ�ي  إن الأرقام المحسوبة للطالب الذين كان من المتوقع أن يت�بوا من المدرسة الإ
ي قامت الـ EMIS بحسابها، مع وجود 3.5٪ )23,533( 

ي قّدمها معهد اليونسكو لالإحصاء عام 2007، تختلف عن تلك ال�ت
وال�ت

بتدائية والمتوقع أن يت�بوا من المدرسة. إن غالبية الأطفال الذين من المتوقع ت�بهم من  طفل عىل مستوى المدارس الإ
المدرسة هم من الفتيات )6.3٪( )20,918(.

من التعليم  عدادي قبل إنهائهم الصف الأخ�ي ي مرحلة التعليم الإ
وبالمثل، فقد كان من المتوقع ت�ب ٪3.2 )15,667( طفل �ف

عدادي )البعد 5(، حيث يُمثل ٪4.1 منهم الأولد، و%2.3 الفتيات )معهد اليونسكو لالإحصاء، 2007(. الإ

لزامي، مثل أن يكونوا فوق السن  ي تعرض الأطفال لخطر الت�ب قبل إتمام مرحلة التعليم الإ
هناك العديد من العوامل ال�ت

ي )أنظر الجدول 2.15(. وتواجه 
بتدا�أ لتحاق بمرحلة قبل الإ بتدائية دون الإ الرسمي للمرحلة، والتغيب الكث�ي ودخول المدرسة الإ

، وذلك بالإضافة اىل تغّيب الطفل، والذي يزيد من ميول الأطفال إىل الت�ب  ي
بتدا�أ الأردن مشاكل بليغة مع التعليم قبل الإ

من المدرسة. ويمكن أن يعزى سبب إرتفاع معدل تغيب الأطفال من المدارس اىل عمالة الأطفال، ول ننس حقيقة أن غالبية 
. ورغم كل ذلك، فقد تم تقليل العدد  ي

بتدا�أ بتدائية يفتقرون إىل تجربة التعليم قبل الإ الأطفال الذين يدخلون المدارس الإ
الإجماىلي لالأطفال الذين ت�بوا من المدرسة خالل السنوات السّت الماضية )أنظر الشكل 2.14(.

الجدول 2.15 أسباب ت�ب الطالب من المدرسة

ي لشؤون الأ�ة، 2012.
المصدر: تقرير المجلس الوط�ف

النسبة المئوية )٪( الأسباب

14.9 ليستطيع القراءة والكتابة

17.2 المعاملة السيئة من قبل المعلم

4.6 ك المدرسة ضغط الوالدين ل�ت

27.6 العمل بسبب الحاجة للدخل

14.9 إهتمامه القليل بالمدرسة

2.3 الحالة الصحّية

بتدائية نتقال من المرحلة الإ ي كل فصل دراسي – إن معدلت الإ
ي يتم تحديثها �ف

 ومن المهم أن نذكر أنه وفقا لـ EMIS – وال�ت
بتدائية يستمرون ف تقريباً الذين يصلون إىل نهاية المرحلة الإ ًة إىل أن جميع الأطفال الأردني�ي عدادية مرتفعة، مش�ي  إىل الإ

عدادية. إىل المرحلة الإ
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بتدائية، حسب السنة ي جميع صفوف المرحلة الإ
ف �ف الشكل 2.14 إجماىلي عدد المت�ب�ي

.EMIS ،2013 بية والتعليم – قاعدة بيانات الـ المصدر: وزارة ال�ت
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ي
بتدا�أ الأطفال الذين يدخلون المدرسة من دون تجربة التعليم قبل الإ  2.4.2

ي الأردن منخفض. حيث إن ٪58 فقط من الأطفال الذين يدخلون المدارس 
ي �ف

بتدا�أ ي مرحلة قبل الإ
لتحاق �ف ويعت�ب معدل الإ

. ويعزى هذا المعدل المنخفض لعدة عوامل منها، عدم وجود مرافق رياض  ي
بتدا�أ بتدائية لديهم تجربة التعليم قبل الإ الإ

بية  ة الأخرى. ومع ذلك، تعمل وزارة ال�ت ي المدارس الحكومية، والرسوم المدرسّية المرتفعة والتكاليف الغ�ي مبا�ش
الأطفال �ف

بوي الشامل )ERfKE II(. وقد درست زارة  وعها لالإصالح ال�ت والتعليم حالياً وبجد للتغلب عىل هذه الحواجز وذلك من خالل م�ش
بية والتعليم العديد من الخيارات للتوسع برياض الأطفال منها: ال�ت

بتدائية والثانوية القائمة ي المدارس الإ
إنشاء أقسام رياض الأطفال �ف  l

ي العديد من المدارس.
إستخدام المساحات المتاحة الغ�ي مستغلة �ف  l

ف مسبقاً. ت�ي ي ليوجد فيها نظام الف�ت
ي المدارس ال�ت

ف �ف ت�ي تجريب نظام الف�ت  l

ي السن/فوق السن الرسمي
ف �ف الأطفال المتقدم�ي  2.4.3

ي دخول المدرسة. إن السبب 
عادة أو التأّخر �ف ي الصف يمكن أن يكون نتيجة لالإ

ي السن مقارنة بإقرانه �ف
كون الطفل متقدم �ف

عادة. ومع ذلك، فإن معدلت الرسوب منخفضة عموماً وقد تضائلت بشكل عام  ي الأردن هو الرسوب والإ
الرئيسي لهذه الحالة �ف

منذ سنة 2003 )أنظر الشكل 2.15(.

بتدائية، حسب السنة ي جميع صفوف المرحلة الإ
ف �ف الشكل 2.15 إجماىلي عدد المعيدين/الراسب�ي

EMIS, 2013 بية والتعليم – قاعدة بيانات الـ المصدر: وزارة ال�ت
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تغّيب الطلب   2.4.4

رتفاع معدلت الت�ب من المدارس الثانوية. ويعت�ب الأطفال الذين يظهرون  إن تغّيب الطالّب هو أحد الأسباب الرئيسية لإ
ي المدرسة والت�ب منها. ولكن التغيب المدرسي ليس هو السبب الوحيد للت�ب، فعمالة 

معدل غياب عاىلي تحت خطر التأّخر �ف
ي تزيد من الت�ب من المدارس.

الأطفال، وسوء الصحة أو سوء التغذية، وعدم وجود حافز، هي من العوامل ال�ت

وتختلف معدلت الغياب وبشكل كب�ي ع�ب التشكيالت الإجتماعية – الديموغرافية. أدناه، عدد أيام الغياب المسجلة لكل صف 
ف  ي تغيب الأطفال ب�ي

ي عام 2012 )أنظر الشكل 2.16(. ومن المهم أن نالحظ أنه ل يوجد إختالف كب�ي �ف
عىل مستوى البالد �ف

ي الأردن. ومع ذلك، فإن إحتمالية تغيب الأولد أك�ش منها للفتيات إىل حد ما، وذلك بسبب العديد من 
المناطق المختلفة �ف

ي تشجع الأولد عىل الغياب عن المدرسة، مثل العمل.
العوامل ال�ت

عدادية، يميل الطالب إىل  ويزداد عدد أيام الغياب بزيادة المرحلة الدراسية )أنظر الشكل 2.16(. ففي إتجاه نهاية المرحلة الإ
التّغيب عن المدرسة بسبب عوامل عديدة مثل سوق العمل والزواج المبكر بالنسبة للفتيات.

الشكل 2.16 عدد أيام الغياب حسب الصف

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

درجة 10
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11 – 20 أيام21 – 30 أيامأك�ش من 31 أيام

ي إمتحانات التحصيل
أداء الأطفال الضعيف �ف  2.4.5

ي
 جودة التعليم هو عامل خط�ي آخر يسبب الت�ب من المدرسة. ويؤكد الباحثون عىل أهمية تحليل الإختالفات �ف

ستبعاد من التعليم. ي المدرسة من أجل تحديد أنواع الإ
التحصيل الدراسي لأولئك الذين هم �ف

ق  ي مجال الرياضيات والعلوم لدول ال�ش
نجاز لمن هم بعمر 15 عاماً �ف وتظهر الرسوم البيانية أدناه نتائج متوسط مستويات الإ

ي عام 2011. ويبلغ متوسط 
ي إختبارات المدرسة العالمية للرياضيات والعلوم )TIMSS( والـ PISA وذلك �ف

ي شاركت �ف
الأوسط وال�ت

ي هي أقل من المتوسط الدوىلي الذي يبلغ 477 )أنظر الشكل 2.17(.
ي مجال العلوم 428، وال�ت

ق الأوسط �ف  تحصيل دول ال�ش
ي لتنمية 

ها )المركز الوط�ف ق الأوسط، بما فيها الأردن، كانت أقرب إىل المتوسط الدوىلي من غ�ي ومع ذلك، فإن بعض بلدان ال�ش
ية، 2013(. الموارد الب�ش

ق ي مجال الرياضيات. حيث كان متوسط دول ال�ش
ق الأوسط �ف  وكانت النتائج أسوأ عند تحليل متوسط أداء دول ال�ش

 الأوسط المشاركة هو 406، وهو أقل بكث�ي من المتوسط الدوىلي والذي يبلغ 467 وبفارق 61 نقطة )أنظر الشكل 2.18(.
ق الأوسط ولكنه ل يزال أقل  ي ذلك الأردن، كان قريباً من المعدل الكىلي لدول ال�ش

ي المنطقة، بما �ف
متوسط أداء معظم البلدان �ف

ية، 2013(. ي لتنمية الموارد الب�ش
بكث�ي من المتوسط الدوىلي )المركز الوط�ف
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PISA ،2011 و TMSS ،ق الأوسط ي منطقة ال�ش
ي مجموعة دول مختارة �ف

الشكل 2.17 متوسط أداء العلوم �ف

ية، 2013 ي لتنمية الموارد الب�ش
المصدر: المركز الوط�ف
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الشكل 2.18 متوسط أداء الرياضيات �ف

ية، 2013 ي لتنمية الموارد الب�ش
المصدر: المركز الوط�ف
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ي إختبارات المدرسة العالمية للرياضيات والعلوم )TIMSS( والـ PISA عموماً أقل بكث�ي بالنسبة 
ف �ف كان أداء الطلبة الأردني�ي

لالأطفال الأولد منه لالأطفال الفتيات. وتش�ي الدراسات إىل أن كال من الأطفال الأولد والفتيات قد تحسنت نتائجهم بشكل عام 
خالل الأعوام من 1999 – 2007 )أنظر الأشكال 2.19 و 2.20(. ولكن كانت نتائجهم قد إنخفضت وبشكل ملحوظ خالل دورة 

ناث متوسط درجات أعىل  ي 26 بلداً، مع تحقيق الإ
ف من حيث الأداء �ف ف الجنس�ي الإختبار 2007 – 2011. وقد بدت الفروقات ب�ي

.)Ainley ،2012( ق الأوسط ي 16 دولة من دول ال�ش
بكث�ي من الذكور �ف

ي فهم 
ي مناطق مختلفة من البالد، هي محددات هامة �ف

ي جميع أنحاء الأردن و�ف
ي الثقافة والمعاي�ي الإجتماعية �ف

إن الإختالفات �ف
ف  ف الجنس�ي ـ PISA 2011 لالأردن. وقد أظهرت الدراسات كذلك أن تعزيز المساواة ب�ي ي نتائج إختبار ال

ف �ف ف الجنس�ي الفروقات ب�ي
ي الأردن 

ي أي بلد، يرتبط وبقوة بأداء الفتيات الأكاديمي )San Roman و Goiricelaya ،2012(. لقد تحسنت فرص التعليم �ف
�ف

ف  ف الجنس�ي للفتيات بشكل كب�ي خالل السنوات القليلة الماضية وذلك نتيجة لعمل عدة وكالت وطنية ودولية لتعزيز المساواة ب�ي
)الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية واليونيسيف والمنظمات الغ�ي حكومية الأخرى(. وبالإضافة إىل ذلك، هناك أدلة قوية تنتقل 

ف  ف الأجيال لمواقف دور الجنس، وخاصة من الأمهات إىل بناتهن، حيث إن أداء الفتيات – وليس الأولد – هو الأفضل ب�ي ب�ي
ت مؤخراً مشاركة المرأة الأردنية  ّ ل )Schultz 2002؛ Doepke و Tertilt ،2009(. لقد تغ�ي ف ي تعمل فيها الأم خارج الم�ف

الأ� ال�ت
ي النظرة تجاه مستويات الفارق 

ي المجتمع وحظى عمل المرأة عىل التقدير القوي من قبل المجتمع. إن هذا التغي�ي الحاصل �ف
�ف

ي جميع المجالت الإجتماعية وخصوصاً التعليم.
، يدعم الطالبات �ف ف ف الجنس�ي الإجتماعي ب�ي

ية أو ريفية.  ي فيما إذا كانوا من بيئات ح�ف
ف الأطفال عىل أساس موقعهم الجغرا�ف وكانت الإختالفات واضحة عند المقارنة ب�ي

ي مستوى التحصيل خالل 
ية، مع إنخفاض حاد �ف ي المناطق الح�ف

ي المناطق الريفية أسوأ من نظرائهم �ف
وكان أداء الأطفال �ف

دورة إختبار 2007 – 2011 )أنظر الأشكال 2.21 و 2.22(.
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ي الرياضيات حسب الجنس، 1999 – 2011
الشكل 2.20 تحصيل الطالب �ف

ية، 2013 ي لتنمية الموارد الب�ش
المصدر: المركز الوط�ف

ية، 2013 ي لتنمية الموارد الب�ش
المصدر: المركز الوط�ف
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ي العلوم حسب الجنس، 1999 – 2011
الشكل 2.19 تحصيل الطالب �ف
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ية، 2013. ي لتنمية الموارد الب�ش
المصدر: المركز الوط�ف
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ي الأردن، حيث نُسبت أسباب مختلفة لمشكلة المنهج الدراسي 
ف �ف بوي�ي ف ال�ت لقد خلق تدهور جودة التعليم جدالً محتدماً ب�ي

، ومعدلت الغياب المرتفعة  ف ي رواتب المعلم�ي
ف سوق العمل ونظام التعليم، وتد�ف ابط، وضعف الصلة ب�ي الضعيف والغ�ي م�ت

ف والأطفال. لكل من المعلم�ي

لتحاق بالمدرسة من دون الحصول عىل  ي زيادة خطر الت�ب من المدرسة مثل: الإ
ي تساهم �ف

هناك العديد من العوامل ال�ت
ف الأ� الأردنية، ات طويلة من الزمن، وإرتفاع معدل الطالق ب�ي ، والغياب المتكرر أو لف�ت ي

بتدا�أ  تجربة التعليم قبل الإ
ي المدرسة. وتتفاعل كل هذه العوامل 

ي للطلبة �ف
والمشاكل الصحية لدى الطالب، والفقر، بالإضافة اىل التحصيل العلمي المتد�ف

ي يمكن أن تؤدي اىل ت�ب الأطفال من المدرسة. فعىل سبيل المثال، يمكن أن يلتحق الطفل بالمدرسة 
مع بعضها البعض وال�ت

ي محاولة اللحاق بأقرانه الذين حصلوا مسبقاً عىل تجربة التعليم 
ي �ف

من دون الحصول عىل تعليم رياض الأطفال وعليه أن يُعا�ف
ات طويلة من الزمن لمساعدة أ�هم خالل  ي بعض الحالت، يكون الأطفال قد تغيبوا عن المدرسة لف�ت

. أو �ف ي
بتدا�أ قبل الإ

موسم الزراعة – مما أدى إىل تراجعهم وتخلفهم عن بقّية الطالب الأفضل حضوراً. وعىل الرغم من أن الت�ب من المدرسة 
ي الردن، وذلك إستنادا إىل دراسة حديثة 

يمكن أن يُسببه عوامل عديدة ومختلفة، إلّ إن العامل الرئيسي للت�ب من المدرسة �ف
ي للطالب.

بية والتعليم، هوالتحصيل العلمي المتد�ف أجرتها وزارة ال�ت

ف الفتيات والأولد فيما يتعلق بتصنيفات الأطفال خارج المدرسة، مما يش�ي إىل العوامل المختلفة  ة ب�ي هناك إختالفات كب�ي
ي الرسوم البيانية السابقة، فإن الأولد أك�ش عرضة للت�ب من المدرسة من الفتيات وذلك 

ف �ف ستبعاد. وكما هو مب�ي لخطر الإ
ي المدرسة.

ي مستوى التحصيل العلمي �ف
ي ذلك العمل وتد�ف

بسبب العديد من العوامل بما �ف

ف معاً من أجل الحد من  وترتبط مشكلة عمل الأطفال بمشكلة التغيب إرتباطا وثيقاً، ولذلك فال بد من معالجة المشكلت�ي
إرتفاع معدل الت�ب من المدارس.

ي دفع الأطفال إىل الت�ب من المدرسة.
ي تُسهم �ف

ويعرض الفصل التاىلي تحليالً أك�ش تعمقاً عن العوامل ال�ت

/ريف(، 1999 – 2011 ي الرياضيات حسب المنطقة الجغرافية )ح�ف
الشكل 2.22 تحصيل الطالب �ف
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ختناقات والسياسات/3 الإ
اتيجيات الس�ت

ويحلل هذا القسم الأنواع المختلفة من الحواجز والإختناقات عن طريق خصائص الأطفال خارج المدرسة. ويركز هذا القسم 
ستبعاد، ي كل من الأبعاد الخمسة لالإ

ي تواجه الأطفال �ف
 وبصفة خاصة عىل التصنيفات الرئيسية للحواجز والإختناقات ال�ت

ل والمدرسة، ومواقف الآباء والأمهات  ف ي الم�ف
ي كل من الأ�ة والمجتمع، والعنف �ف

مثل الممارسات الثقافية – الإجتماعية �ف
والأطفال تجاه التعليم )اليونيسيف ومعهد اليونسكو لالإحصاء 2011(. لقد تم تحليل هذه الأنواع من الحواجز عىل أساس 

ستبعاد: البيئة المواتية والعرض والطلب وجودة التعليم. وتم جمع كل من البيانات الكمّية )أقل هيمنة(  التصنيفات الأربعة لالإ
ي هذا الفصل. إن سبب إستخدام هذا النهج المهيمن/الأقل هيمنة يرجع إىل 

البيانات النوعّية )المهيمنة( لدعم نقاط الجدال �ف
ي تم 

ضافة اىل البيانات ال�ت محدودية البيانات الكمّية وثراء البيانات النوعّية المستمدة من عدة تقارير وطنية ودولية منشورة، بالإ
OOSCI ي أجريت خالل هذه الدراسة

ف وال�ت ين الرئيسي�ي ف ومن مقابالت المخ�ب  الحصول عليها من عّدة مجموعات ترك�ي
ي هذه الدراسة(. وتعمل المقاطع التالية عىل تحليل الحواجز 

ي تم جمعها �ف
)الملحق 6  تقارير عىل تحليل البيانات النوعّية ال�ت
لكل واحدة من خصائص الأطفال خارج المدرسة.

ي
بتدا�أ ي سن التعليم قبل الإ

الأطفال �ف  3.1

، والذي يعت�ب واحداً من المكونات الرئيسية الخمسة ي
بتدا�أ ي التعليم قبل الإ

ايد �ف ف بية والتعليم إهتمام م�ت  إن لوزارة ال�ت
ي مستويات رياض الأطفال. ووفقا للتقرير ال�دي 

بية والتعليم �ف ف قدرات وزارة ال�ت فمت بتحس�ي ي بدورها إل�ت
لـ ERfKE II وال�ت

بوي من أجل  ي لالإصالح ال�ت
وعها الوط�ف بية والتعليم عن� خاص من م�ش السنوي لـ ERfKE II لعام 2013، فقد كرّست وزارة ال�ت

ف وبشكل خاص عىل ثالثة قطاعات فرعية مهمة:  ك�ي ف إمكانية الوصول الشامل للتعلم لجميع الأطفال، وذلك من خالل ال�ت تحس�ي
بية والتعليم، 2013(. ي )وزارة ال�ت

ي مرحلة الطفولة المبكرة )ECE(، التعليم الخاص والتعليم المه�ف
التعليم �ف

بية والتعليم السياسات الأربعة الرئيسية التالية للـ )ECE( وذلك من خالل إطار سياستها الجديدة  وأيضاً، حددت وزارة ال�ت
ي مرحلة الطفولة المبكرة: 

لمّكون التعليم �ف

( جزءاً من التعليم الرسمي وليس ي
بتدا�أ بية والتعليم إن تعت�ب مرحلة رياض الأطفال )قبل الإ يجب عىل وزارة ال�ت  1 

لزامي. التعليم الإ

بية والتعليم إنشاء رياض الأطفال وذلك ضمن حدود قدراتها ووفقاً لخطة تنفذ عىل مراحل.  يجب عىل وزارة ال�ت  2

بية والتعليم توف�ي بيئة مناسبة لخلق التعليم المتوازن لالأطفال.  يجب عىل وزارة ال�ت  3

بية. انية وزارة ال�ت ف انية رياض الأطفال ضمن م�ي ف بية والتعليم زيادة م�ي يجب عىل وزارة ال�ت  4

اكة مع الجهات الخاصة من أجل  بية والتعليم تواصل ال�ش ي التقرير ال�دي السنوي لعام )2013(، فإن وزارة ال�ت
ف �ف وكما هو مب�ي

ضمان تنفيذ سيناريوهات خيارات السياسة العامة للتوسع برياض الأطفال وذلك عن طريق:

بتدائية والثانوية القائمة  ي المدارس الإ
إنشاء أقسام رياض الأطفال �ف  l

ي العديد من المدارس.  
إستخدام المساحات المتاحة الغ�ي مستغلة �ف  l

ف مسبقاً. ت�ي ي ليوجد فيها نظام الف�ت
ي المدارس ال�ت

ف �ف ت�ي تجريب نظام الف�ت  l
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ي نظام التعليم متدنياً )38٪(. 
ي �ف

بتدا�أ ي سن قبل الإ
ولكن، وح�ت بعد التغي�ي الكب�ي الحاصل، فما زال معدل إلتحاق الأطفال �ف

ي تف� أسباب إنخفاض المعدل، يتصل بعضها بالبيئة المواتية بينما تتصل الأسباب الأخرى 
هناك العديد من العوائق ال�ت

بجانب العرض.

حواجز البيئة المواتية  3.1.1

رغم أن البعض من أولياء الأمور يرغبون بإرسال أطفالهم إىل رياض الأطفال، ولكن البعض الآخر ليرغب بذلك. ويعزى سبب 
عدم رغبة الوالدين اىل قّلة وعيهم بأهمية تعليم رياض الأطفال لمستقبل أبنائهم. أما أولئك الآباء الذين هم عىل إستعداد 

ة، منها طبيعة عمل أ�هم، ا ما يواجهون حواجز إجتماعية وإقتصادية كث�ي رسال أطفالهم إىل رياض الأطفال فإنهم كث�ي  لإ
.) NCFA ،2012( الأمر الذي يتطلب منهم الهجرة موسمياً من مكان إىل آخر بحثاً عن الغذاء والماء لماشيتهم

ومن الحواجز الهامة الأخرى المتعلقة بالمجتمع هي ظروف الأ� الإجتماعية، مثل ظاهرة إرتفاع معدلت الطالق المهيمنة عىل 
ي تؤدي بدورها اىل عوائل مفّككة واىل جو عائىلي يصعب 

، وال�ت ف ك�ي ي جميع مجموعات ال�ت
بعض المجتمعات، وكما هو واضح �ف

معه التخطيط لمستقبل أطفالهم.

ي 
ل مع أخو�ت ف ي الم�ف

. أنا لم أذهب إىل الروضة لأن أمي تذهب إىل العمل وأنا أبقى �ف ي
"إن والدّي مطلقان. وأنا أعيش مع والد�ت

ي الصغار ". )فتاة من ديرعال(
وأخوا�ت

وتظهر البيانات أيضاً أن بعض الأ� يعتقدون أن أطفالهم مازالوا صغاراً لكي يُرسلوا وحدهم اىل رياض الأطفال، حيث يمكن 
إن يتعرضوا للطرقات الغ�ي آمنة والبيئة المدرسية الغ�ي آمنة أيضاًً.

ي وأنا أخسش أن أرسلهم وحدهم ليمشوا مسافة 
"أنا ل أرسل أطفاىلي الصغار اىل رياض الأطفال، لأن المدرسة بعيدة عن بي�ت

ا( ف طويلة إىل المدرسة كل يوم." )الأم من ج�ي

ي أجريت معهم، 
ي المقابالت ال�ت

عاقة عىل مستوى رياض الأطفال عدداً من الحواجز. وكما ذكر �ف ويواجه الأطفال من ذوي الإ
لتحاق برياض الأطفال. إن معظم هؤلء الأطفال متحمسون للتعلم، ولكن العثور عىل  هناك أسباب عديدة تثنيهم عن الإ

اً لهم. فمن الصعب  عاقة الذي يعانون منه، يُمثل تحدياً كب�ي المراكز المتخصصة أو توفر المساعدة للتشخيص الدقيق لنوع الإ
عاقة الحضور إليها داخل النظام التعليمي المخصص لهم. العثور عىل مدرسة يستطيع الأطفال من ذوي الإ

ي الفصول الدراسية العادية لن يُساعده
ي من إعاقة التعلم وأنا ل أرسله إىل المدرسة لأن الّزج به �ف

ي الصغ�ي يعا�ف
 "إب�ف

عىل التعلم." )أمٌّ من الرمثا(

حواجز جانب العرض  3.1.2

لتحاق بمدارس مرحلة قبل  ي تتداخل مع الإ
ضافة إىل الحواجز المتعلقة بالبيئة، هناك أيضاً حواجز جانب العرض وال�ت وبالإ

ي تُنظم مدارس رياض 
بية والتعليم ال�ت . وقدعّلق جميع من تم مقابلتهم تقريباً عىل العديد من سياسات وزارة ال�ت ي

بتدا�أ الإ
ي فصول رياض الأطفال، وقالوا أن الحد من 

ي تّحد من الحد الأقص لعدد الطالب المسموح به �ف
الأطفال. وإنتقدوا السياسة ال�ت

ستيعاب القصوى للفصول الدراسّية لتكون 25 طفل فقط داخل الصف الواحد، ل يُعطي فرصاً متساوية لجميع الأطفال  قدرة الإ
ي رياض الأطفال،

ي المنطقة. وبالإضافة إىل ذلك، فقد إنتقد البعض منهم أيضاً إنهاء برامج الصحة المدرسّية �ف
 �ف

ي كانت مشجعة وداعمة جداً لأولدهم.
وال�ت

بية والتعليم، فأنه ل يُقبل أك�ش من 25 طفل  ي مدرسة قريتنا، وبناءاً عىل سياسة وزارة ال�ت
"هناك قسم رياض أطفال واحد فقط �ف

ي هذا القسم." )أّم من البادية الجنوبية(
�ف
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ي كان عىل الوالدين مواجهتها هي التكاليف المرتبطة بإرسال أطفالهم إىل 
ومن الحواجز الآخرى ذات الصلة بجانب العرض وال�ت

بية والتعليم )EMIS MoE ،2013( أن إجماىلي عدد رياض الأطفال  ي قامت بها وزارة ال�ت
الروضة. وأظهرت أحدث الإحصائيات ال�ت

بية. إن هذا العدد المحدود من رياض الأطفال المجانية،  ي البالد هو 6,090 روضة، منها 1,060 روضة فقط تابعة لوزارة ال�ت
�ف

بية والتعليم من الحد الأقص  ة أيجاد مكاناً لأطفالهم، وخصوصا عندما تحد وزارة ال�ت يجعل من الصعب عىل الأ� الفق�ي
ي الروضة شواغر متاحة تسمح 

ستيعاب فصول رياض الأطفال إىل 25 طفل فقط. ومع ذلك، وح�ت إذا ما كان �ف المسموح به لإ
ل، يُقرر الوالدان عدم إرسال أطفالهم الصغار إليها وذلك بسبب مصاريف  ف بإستقبال المزيد من الأطفال ولكنها بعيدة عن الم�ف

اً إىل المدرسة وحدهم. تبة عىل ذهاب أطفالهم س�ي النقل بالإضافة اىل المخاطر الم�ت

، ي
ضافة إىل ذلك، يعتقد معظم الآباء أن الفصول الدراسية المتاحة لرياض الأطفال غ�ي مؤثثة بالقدر الكا�ف  بالإ

ف جيداً لتدريس رياض الأطفال. ف فيها ليسوا مهيئ�ي عالوة عىل محدودية قدراتها، وأن المدرس�ي

اًعىل تقليل نسب قتصادي هو العامل الأك�ش شّدًة وتأث�ي ف كل هذه الحواجز، يبدو أن الحاجز الإ  ومع ذلك، ومن ب�ي
. ي

بتدا�أ ي مرحلة قبل الإ
لتحاق �ف الإ

ي وأنا ل أملك القدرة المالية عىل إرساله 
"أحب أن إرسل طفىلي إىل مدرسة رياض الأطفال، ولكن المدرسة تقع بعيداً عن بي�ت

ا، بالقرب من عّمان( ف بالحافلة." )أّم من ج�ي

معظم الآباء والأمهات ُغِمروا بأعباء المسؤوليات المالية، لدرجة أنهم ل يستطيعون دفع رسوم إرسال أبنائهم إىل التعليم قبل 
ي الأردن.

قتصادي الحالية �ف نكماش الإ . وقد أصبح هذا الحاجز أك�ش شّدًة خالل مرحلة الإ ي
بتدا�أ الإ

ي منها 
ي يُعا�ف

عاقة ال�ت فتقار اىل القدرات التقنية لتشخيص نوع وشّدة الإ عاقة، فيبدو أّن الإ وأما فيما يتعلق بالأطفال من ذوي الإ
ي يتم فيها العثورعىل 

ي الحالت ال�ت
اً يحدُّ من إلتحاقهم برياض الأطفال. ومع ذلك، و�ف هؤلء الطفال قد أصبح عائقاً خط�ي

عاقة مواجهة حاجز العرض والمتمثل بإيجاد مدرسة مناسبة يُمكنها التعامل مع نوع  التشخيص، فعىل الأطفال من ذوي الإ
ي الطفل الواحد.

عاقة �ف إعاقتهم. وتصبح المشكلة  أك�ش تعقيداً عندما يتم تحديد عدة أنواع من الإ

بية والتعليم، ف وزارة ال�ت دارة والتنسيق بينهم وب�ي ضافة إىل ذلك، فقد تذّمر بعض أولياء الأمور عن ضعف الإ  وبالإ
ي التنسيق قد إدى اىل خفض 

بية والوزارات الحكومية الأخرى مثل وزارة الشؤون الإجتماعية. إن هذا الضعف �ف ف وزارة ال�ت وب�ي
عاقة بالمدارس. معدلت إلتحاق الأطفال من ذوي الإ

بتدائية ي سن المدرسة الإ
الأطفال �ف  3.2

التعليم الأساسي إلزامي لجميع الأطفال إبتداءاً من الصف 1 إىل الصف 10.  بية والتعليم، يعت�ب ووفقا لقانون ولوائح وزارة ال�ت
ي نظامها التعليمي )98٪(. 

ف طالب مرحلة التعليم الأساسي �ف بية والتعليم مؤخراً تحسناً ممتازاً بتضم�ي لقد أظهرت وزارة ال�ت
، فما زالت الدراسات تش�ي إىل إرتفاع أعداد الطالب خارج المدرسة لتحاق بالتعليم الأساسي  وبالرغم من إرتفاع معدل الإ
)أك�ش من 27,000 طفل، EMIS MoE ،2013(. ويختلف هذا العدد من مصدر لآخر وذلك إعتماداً عىل دقة أعداد السكان 

ي الأردن بحواىلي 184,000 
والحسابات الأخرى. وعىل سبيل المثال، يُقّدر معهد اليونسكو لالإحصاء عدد الأطفال خارج المدرسة �ف

ي عّمان يقدرالعدد بحواىلي 150,000.
ف أن مكتب اليونسكو �ف ي ح�ي

طفل، �ف

ي تم جمعها 
ي الأردن، فقد أظهرت البيانات النوّعية ال�ت

ي تقديرات عدد الأطفال خارج المدرسة �ف
وبغض النظر عن الفارق الكب�ي �ف

ين أن هناك أسباب عديدة تقف وراء إرتفاع عدد الأطفال خارج  ف ومن مقابالت أبرز المخ�ب ك�ي ي هذه الدراسة من مجموعات ال�ت
�ف

المدارس الأساسية. بعض هذه الأسباب ذات الصلة بالبيئة والبعض الآخر ذات صلة بجانب العرض أو جانب الطلب.

3.2.1 حواجز جانب الطلب

، ( بالتعليم الأساسي ف ي ذلك الأطفال المعوق�ي
ي تؤثر عىل إلتحاق جميع الأطفال )بما �ف

 إن من أهم الحواجز ال�ت
 تنشأ من ممارسات ومعتقدات الآباء الإجتماعية والثقافية. إن وعي الوالدين وإدراكهم حول أهمية التعليم بالنسبة
ي الحد من إلتحاق الأطفال بالمدرسة،

قتصادية يبدو أمراً حاسماً �ف  لأطفالهم بالإضافة اىل ظروفهم الإجتماعية – الإ
ي ديرعال والبادية الجنوبية.

وخصوصاً �ف
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ف قضايا حياتهم اليومية مثل الغذاء والمياه والموارد  اً لتعليم الأطفال. أنهم يهتمون بتأم�ي "ل يوىلي أولياء الأمور هنا إهتماماً كب�ي
ي البادية الجنوبية(

ف �ف الأساسية الأخرى ". )م�ش

ي المناطق الريفية من الأردن،
 وأظهرت البيانات النوعّية أن معظم الآباء والأمهات، وخاصة أولئك الذين يعيشون �ف

نتقال  ي مستوى وعيهم بأهمية التعليم اىل طبيعة عملهم الذي يتطلب منهم الإ
ف لأهمية التعليم. ربما يعود سبب تد�ف غ�ي مدرك�ي

من مكان إىل آخر بحثاً عن الغذاء والماء والمأوى لهم ولمواشيهم. إن إسلوب الحياة هذا، والذي يُوصف بإسم الرحل أو البدو 
ي أن 

ف بإحتياجات أطفالهم التعليمية، وهذا يع�ف ف عىل الدوام وغ�ي مدرك�ي ي الدول العربية، يُبقي الآباء مشغول�ي
كما يُطلق عليه �ف

 أطفالهم لن يلتحقوا بالمدارس الأساسية، أو أنهم إذا ما قرروا إلتحاقهم بها، فإن أطفالهم سيكونون أك�ب من السن الرسمي.
بية والتعليم أن تجعل المدارس أماكن مناسبة للطالب،  الهجرة الموسمية المتكررة لالأ� تجعل من الصعب عىل وزارة ال�ت

ي المدارس.
نخراط �ف وكذلك من الصعب عىل الأ� أن تسمح لأطفالها بالإ

ق البادية، وهو  ي جنوب و�ش
وعاً جديداً لتقديم خدمة أفضل للسكان الرحل �ف بية والتعليم مؤخراً م�ش وقد أطلقت وزارة ال�ت

ة مع جميع الموارد التعليمية  وع قافلة متنقلة كب�ي ي هذا الم�ش
بية والتعليم �ف وع المدرسة المتنّقلة. وقد جّهزت وزارة ال�ت م�ش

ي ذلك 
ي الأردن بما �ف

الالزمة للوصول إىل المجتمعات البدوية. لقد إستحوذت هذه المبادرة عىل إهتمام ودعم جميع القطاعات �ف
. ّ الديوان الملكي

ي سن 
ي عىل الأطفال �ف

قتصادية لالأ�ة وال�ت ومن الحواجز الرئيسية الأخرى المرتبطة بجانب الطلب هي الأوضاع الإجتماعية – الإ
المدرسة مواجهتها. أن لمشكالت مثل إرتفاع معدلت الطالق، والزواج المتعّدد للوالدين، وحالة الوالدين الصحّية يمكن أن 

تؤدي إىل إنهيار الأ� وخلق عواقب سلبّية عىل حياة أطفالهم.

ي محاولة تلبية الإحتياجات الأساسية مثل
 "لدى والدي زوجتان وهو ل يوىلي إهتماماً لتعليمنا وذلك لنه مشغوٌل دائماً �ف
ي البادية الجنوبية(.

ها من المور." )فتاة خارج المدرسة �ف الغذاء والمال، وغ�ي

ي من المرجح، عندما يكون لديهّن العديد من الأطفال، 
وتضطر النساء المطلقات للعمل من أجل تغطية نفقاتهم، واللوا�ت

ل والأطفال الصغار. إن إنهيار أساس العائلة بهذا الشكل يمكن أن يؤدي إىل  ف ل لرعاية الم�ف ف ي الم�ف
ّن إبقاء أبنائهّن أو بناتهّن �ف يَخ�ت

ي أو أن يسبب ت�ب الأطفال الأك�ب سناً من المدرسة. والوجهة النهائية لهؤلء 
بتدا�أ ي التعليم الإ

عدم تسجيل الأطفال الصغار �ف
ي تغطية نفقات أ�هم.

ي الشوارع حيث يمكنهم محاولة كسب بعض المال للمساعدة �ف
ي سوق العمل أو �ف

الأطفال ستكون إّما �ف

ي هذه المزارع منذ ثالث سنوات ".
ي عىل مواصلة حياتنا العائلية. وأنا أعمل �ف

ي المزارع القريبة لمساعدة والد�ت
 "أنا أعمل �ف

ي من ديرعال(. )ص�ب

3.2.2 حواجز البيئة المواتية

ي هي حواجز البيئة المواتية. ورغم أن دراسة الـ DHS تُش�ي إىل 
بتدا�أ لتحاق بالتعليم الإ ي تحد من الإ

ضافية ال�ت ومن الحواجز الإ
ي الأردن ٪99.1، فال يزال هناك بعض الأطفال الذين ليس لديهم وثائق مدنّية رسمية. إن ضعف 

أن معدل تسجيل المواليد �ف
ي سن 

ف �ف اً من الأطفال الأردني�ي ي زيادة هذه المشكلة. وبالإضافة إىل ذلك، فإن عدداً كب�ي
ف الوزارات يُسهم �ف دارة والتنسيق ب�ي الإ

بتدائية هم خارج الأردن، وليس هناك أيّة بيانات عن عددهم وعن مكان تواجودهم. هذه المعلومات المفقودة من  المدرسة الإ
عتماد عليه. ي الأردن ل يمكن الإ

ي وببساطة أن عدد الأطفال خارج المدرسة �ف
بية والتعليم ووزارة الداخلية تع�ف وزارة ال�ت

بية والتعليم المخصصة لبناء مدارس جديدة وإدارة صيانة  انية ونفقات وزارة ال�ت ف ومن العوائق المهمة الأخرى هي محدودية م�ي
بية للقيام بعملية ترميم المدارس القائمة أو  انية يؤثر عىل قدرة وزارة ال�ت ف ي الم�ي

ي المدرسّية القائمة مسبقاً. إن هذا التقّيد �ف
المبا�ف

ي المدارس.
بناء مدارس جديدة، مما دفع بالوزارة اىل خلق فصول دراسّية مختلطة �ف
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عاقة، وخاصة  ، والأموال والمرافق المخصصة لدعم الأطفال من ذوي الإ ف ي المراكز المتخّصصة، والموظف�ي
وهناك نقص حاد �ف

ي 
ف �ف ف العامل�ي ي المراكز المتخّصصة من قبل المهني�ي

ي المناطق الريفية. ويتم توف�ي أو تمويل معظم الخدمات المتوفرة �ف
�ف

ي تشمل: خدمات الكشف المبّكر، وخدمات التعليم 
المنظمات الغ�ي حكومية الدولية والوطنية والقطاع الحكومي والخاص، وال�ت

ي المأوى، وخطط العمل وبرامج 
ي وخدمات ورشة عمل الأشخاص �ف

الخاصة، وخدمات إعادة التأهيل، وخدمات التدريب المه�ف
ي جميع أنحاء البالد، وتعمل هذه المراكز عىل توف�ي الخدمات 

عاقة �ف التأهيل المجتمعي. هناك 72 مركز لالأشخاص من ذوي الإ
ي المدن 

(. وتقع هذه المراكز بشكل رئيسي �ف ف لما يُقارب الـ 7,000 شخص )أقل من ٪2 من مجموع السكان هم من المعوق�ي
ة وتقّدم الخدمات إىل المجتمع المحيط بتلك المدن، تاركًة المناطق الريفية من دون أيّة خدمة. الكب�ي

ي ظل قيود 
عاقة الموجودة، تعمل �ف ي هذا النقص الشديد أن عدداً قليالً من المشاريع المتعلقة بالأشخاص من ذوي الإ

ويع�ف
ي هذه المشاريع القيام بالكث�ي من العمل بوجود موارد قليلة جداً. ويضاف إىل ذلك النقص 

ف �ف ف العامل�ي ة. لقد تعلم الموظف�ي كب�ي
عاقة وإعادة التأهيل، مما أدى إىل وجود  ي تدير برامج الإ

ف الوكالت والوزارات ال�ت ي التخطيط والتنسيق والتعاون ب�ي
الواضح �ف

.)Turmusani, 1999( ها المحتمل ي الخدمات تزيد من قيود تأث�ي
ورية �ف إزدواجية غ�ي رصف

يع الذي يمنعهم من دخول  وثمة حاجز آخر متعلق بالسياسات ذات الصلة بالأطفال من جنسيات غ�ي أردنية، وهو الت�ش
ف لديهم أمهات  المدارس العامة من دون توف�ي بعض الوثائق القانونية. ومن المهم أن نالحظ أن معظم الأطفال الغ�ي أردني�ي
ف فقط إعطاء الجنسية الأردنية( ومع ذلك، فإنه ل يسمح لهم بدخول المدارس العامة. وتتفاقم  أردنيات )يمكن لالآباء الأردني�ي

ي منطقتهم، أو يكونوا غ�ي قادرين عىل تحمل 
لتحاق بالمدارس الخاصة �ف المشكلة أك�ش عندما ل يستطيع أولئك الأطفال الإ

رسومها المرتفعة.

ي 
ي تتحكم �ف

بية القائمة وال�ت ي من سياسات وزارة ال�ت
ف الذين ل يحملون الجواز الأرد�ف ف الالجئ�ي ويتأثر أيضاً الأطفال الفلسطيني�ي

ي المدارس. حيث يحتاج هؤلء الأطفال إىل الحصول عىل ت�يح من عدد من الجهات الحكومية )إدارة التفتيش( 
قبول الطلبة �ف

للدخول اىل المدارس العامة. ورغم أن بعض هؤلء الأطفال يدخولون المدارس الخاصة، ولكن معظم عوائلهم ل تستطيع دفع 
الرسوم الدراسّية. أن المزيج من هذه العوامل تدفع بهؤلء الأطفال خارج المدرسة.

 . ف ف الالجئ�ي وهناك مجموعة ثالثة من الأطفال الذين يعانون من الحواجز المتعلقة بالسياسات وهم من الأطفال السوري�ي
حيث يسمح لهؤلء الأطفال بدخول المدارس العامة، ولكن معظمهم ل يملكون أي وثائق رسمّية أو قانونية عن ولدتهم وعن 

، ي الصف الصحيح أو المناسب لهم. وبالتاىلي
 تعليمهم السابق، الأمر الذي يجعل من الصعب عىل المدارس وضعهم �ف

ي وعىل المناهج 
ف صف أد�ف لهؤلء الطلبة لتمّكنهم من التعرف عىل نظام التعليم الأرد�ف بية والتعليم بتعي�ي تقوم وزارة ال�ت

ف عىل إرسال أطفالهم إىل المدرسة، مما أدى اىل منع  الدراسّية. أن مثل هذه القرارات ل تشّجع أولياء الأمور السوري�ي
لتحاق.  أطفالهم من الإ

عاقة  حواجز جانب العرض للأطفال من ذوي الإ  3.2.3

ي وقٍت سابق، قد يُواجه الأطفال 
عاقة هو توف�ي مدرسة مناسبة. وكما ذكرنا �ف أن الحاجز الأول الذي يواجهه الأطفال من ذوي الإ

ة عندما يتعلق الأمر بتشخيص إعاقتهم أو إعاقاتهم. ومن النادر جداً أن يجد الأطفال المدرسة المجهزة  ف مشاكل خط�ي المعوق�ي
ي إيجاد مدرسة مالئمة، فأنهم قد 

بالمعدات المناسبة للتعامل مع إعاقتهم وأن تقع بالقرب من منازلهم. وإذا ما نجحوا �ف
عاقتهم. ي تلك المدرسة، مثل العثور عىل معدات التعلم الالزمة لإ

يواجهون صعوبات �ف

ي تتطابق مع إعاقتهم. ويزداد الأمر تعقيداً عندما يتم 
ي لجانب العرض فذات صلة بإيجاد المناهج المناسبة ال�ت

أما الحاجز الثا�ف
تشخيص الأطفال بإعاقات متعددة.

عاقة. فهذا يستلزم  وكما تم التأكيد عليه خالل المقابالت، إنّه من الصعب عىل المدارس أن تتعامل لوجستياً من جميع أنواع الإ
تهيئة فصول دراسّية مختلطة للعمل عىل خدمة العديد من الأطفال الذين يُعانون من إعاقات مختلفة، مما يقلل من جودة 

ي يتلقاها كل طفل من هؤلء الأطفال.
التعليم ال�ت

بية والتعليم بهدف الحد من تكلفة إنشاء فصول دراسّية عديدة وكذلك لخدمة  وتم فرض الفصول المختلطة من قبل وزارة ال�ت
بية والتعليم الكث�ي من الضغوط عىل إنشاء مدارس جديدة  انية المحدودة لوزارة ال�ت ف عاقات. لقد سّلطت الم�ي جميع أنواع الإ

ف  عاقة. وأثّرت هذه القيود المالية أيضاً عىل إمكانية توظيف المعلم�ي وفصول دراسّية متخصصة لخدمة العديد من أنواع الإ
ي الصف الواحد.

عاقات والطالب �ف ف الذين يمكنهم التعامل مع أنواع عديدة من الإ المؤهل�ي
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ي سياسة الفصول الدراسّية المختلطة. 
تها عىل تب�ف ي أج�ب

انيتها المحدودة هي ال�ت ف بية والتعليم، إن م�ي فمن وجهة نظر وزارة ال�ت
ي المناطق 

ي المدارس الواقعة �ف
بية والتعليم نفسها مضطرًة لخلق الفصول الدراسية المختلطة، وخاصة �ف وتجد وزارة ال�ت

ات تعليمية وتربوية مناسبة لهم. ف عاقة يتطلبون تجه�ي  المكتظة بالسكان وذلك عىل الرغم من إيمانها أن الأطفال من ذوي الإ
إن تطبيق هذه السياسة يؤثر سلباً عىل تحصيل الطالب الدراسي ويزيد من معدلت تغّيب الطالب ومن معدلت الت�ب.

ي تؤثر أيضاً عىل معدلت 
بية والتعليم، ذات صلة بجانب الطلب وال�ت هناك حواجز أخرى أبعد من محدوديّة موارد وزارة ال�ت

لتحاق بالمدارس مثل: وعي الوالدين بأهمية إرسال أطفالهم إىل المدارس، ومعرفتهم ومعلوماتهم عن المدارس  التسجيل والإ
ف بمواجهة تحديات العالم الخارجي. المتوفرة، وقدراتهم المالّية، ومعتقدات الوالدين المتنوعة حول السماح لالأطفال المعوق�ي

عاقة اىل  ي إرسال أطفالهم من ذوي الإ
ي أجريت، أن معظم الآباء ليس لديهم أي رغبة �ف

وقد بَدا واضحاً خالل المقابالت ال�ت
. ي مجتمعهم وذلك بسبب إعاقتهم ح�ت لو تلقوا التعليم الأساسي

المدرسة. فهم يعتقدون أنه لن يكون لأطفالهم أّي دور �ف

عاقة اىل الفصول الدراسية  وبالإضافة إىل ذلك، فإن معظم الآباء يقلقون من فكرة إرسال أطفالهم الفتيات من ذوي الإ
ي 

عاقة �ف المختلطة، وبذلك يثنون عىل حاجز آخر مرتبط بجانب الطلب. فهم يعتقدون أن وضع أطفالهم الفتيات من ذوي الإ
. مكانية العنف والتحرش الجنسي عاقة أيضاً سوف يُعرضهم لإ  أحد الفصول الدراسية مع الأطفال الأولد من ذوي الإ

ي 
إن مثل هذه الممارسات والمعتقدات الإجتماعية والثقافية قد دفعت ببعض الآباء بإزالة مبايض الأطفال الفتيات اللوا�ت

يمكنهم الحمل من أجل تجنب الحمل غ�ي المرغوب فيه.

عاقة والمرتبطة بالبيئة هي الوضع الماىلي لأ�هم. حيث ل تشجع القدرات  ي تواجه الأطفال من ذوي الإ
ومن الحواجز الأخرى ال�ت

ف ويمنعهم من تلقي  المالية المحدودة الآباء عىل إرسال أبنائهم إىل المدارس، وهذا بدوره يقلل من إلتحاق الأطفال المعوق�ي
التعليم الالزم.

ف لخطر الت�ب  الأطفال المعرض�ي  3.3

عدادية حواجز عديدة يمكن أن تدفعهم للت�ب من المدرسة. وبعض أسباب هذه الحواجز  بتدائية والإ يُواجه طالب المرحلة الإ
ذات الصلة بالبيئة والبعض الآخر تتعلق بجانب العرض وجانب الطلب.

، فإن هناك ثالثة أسباب رئيسية تؤدي اىل ت�ب الطالب من المدرسة وهي: غياب الطالب عن  ي
ي الفصل الثا�ف

وكما كان مبيناً �ف
متحانات المدرسّية. إن تحليل المقابالت مع أبرز  ي الإ

ي مستوى الأداء �ف
المدرسة، والرسوب أو تكرار المرحلة الدراسية، وتد�ف

ي تدفع بالطلبة إىل الت�ب من المدارس. ومن الأمثلة عليها هي حواجز 
ف قد وّضح الحواجز ال�ت ك�ي ين ومع مجموعات ال�ت المخ�ب

الحالة الصحية مثل وجود مرض السكري أو ال�ع. 

ي الفصول الدراسية."
 "أنا أعرف طالبًة مصابة بال�ع قد تركت مدرستها وكان ذلك بسبب شعورها بالخجل من كونها �ف

ي الرمثا(
بية والتعليم �ف ف وزارة ال�ت )م�ش

وهناك عامل مهم آخر يتعلق بمواقفهم الشخصية تجاه مزايا وفوائد إكمال تعليمهم، وخصوصاً عندما يرون أو يسمعون أن 
. فمثل هذه المواقف تشجع الطالب عىل ترك المدرسة  ف ف أو المؤهل�ي ف المتعلم�ي ف الخريج�ي ي مرتفع ب�ي

معدل البطالة الوط�ف
ي أي مهنة متاحة، مثل تعلم النجارة أو الحدادة.

والبدء �ف

ي أرى الكث�ي من خريجي الجامعات من حوىلي الذين ل يجدون عمالً". )طالب مت�ب من الرمثا(.
ي لأن�ف

"قررت أن أترك مدرس�ت

ي 
بتدائية سلباً بزمالئهم ويبدأون بالتغّيب من المدرسة، ثم يرسبون �ف وبالإضافة إىل ذلك، يتأثر العديد من طالب المرحلة الإ

ي نهاية المطاف.
صفوفهم ويت�بون من المدرسة �ف

حواجز جانب الطلب  3.3.1

قتصادية. ووفقاً لنتائج عدة مقابالت، تواجه الأ� أوضاعاً  وتتعلق هذه الحواجز أساساً بأوضاع الطالب والأ� الإجتماعية والإ
ة، مثل زواج الوالدين المتعدد والطالق والذي يؤدي بدوره إىل إنهيار العالقات والهيكل الأ�ي،  إجتماعية وإقتصادية خط�ي

ي سبيل تغطية تكاليف 
يجاد طريقتهم الخاصة �ف عتماد عىل ذاتهم، بالإضافة اىل حاجتهم لإ وتشجيع أفراد الأ�ة عىل الإ

إحتياجاتهم اليومية.
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ي العمل من أجل تلبية إحتياجات أطفالهم.
عتماد عىل الأمهات �ف  إحدى التوابع الهامة لمثل هذه الحالت الأ�يّة هي الإ

 وعندما تصبح الأم هي الشخص الوحيد المسؤول ضمن الأ�ة، فيمكن أن يؤدي ذلك اىل تدهور تماسك الأ�ة وتشجيع
ل لرعاية  ف ي الم�ف

أفرادها الآخرين )الأولد والفتيات( عىل الت�ب من المدرسة إما بهدف دخول سوق العمل أو البقاء �ف
لية الأخرى. إن إتخاذ مثل هذه القرارات قد يشجعها وبشكل كب�ي أمّية الوالدين وقلة  ف الأطفال الصغار والقيام بالأعمال الم�ف

وعيهم بأهمية تعليم الأطفال.

ي تشجيع 
ي تحظر عمالة الأطفال، تسهم أيضاً �ف

بية والتعليم ووزارة العمل ال�ت إن ضعف تطبيق سياسات كل من وزارة ال�ت
ف  بية والتعليم وب�ي ف وزارة ال�ت ي العمل. إن تنفيذ مثل هذه السياسات يتطلب التعاون والتنسيق القوي ب�ي

الأطفال عىل الأنخراط �ف
ضافة اىل الوزارات الأخرى من أجل مقاومة مشكلة عمالة الأطفال. وزارة العمل بالإ

ي بعض الحالت الطريقة الوحيدة أمام 
ومن العواقب الأخرى لأنهيار هيكل الأ�ة هي زواج الفتيات المبّكر، والذي قد يكون �ف

ي معظم الحالت، يؤدي الزواج المبكر إىل الطالق، وتجد الفتيات أنفسهّن 
ي حياتهم. ولكن، و�ف

ستقرار �ف الفتيات لتحقيق الإ
ي العمل.

وحيدات، وبحاجة إىل البدء �ف

اً آخر يُشجع طالب المدارس  ُعائقاً خط�ي إن هجرة العائالت البدوية الموسمّية وذلك بحثاً عن الغذاء والماء والمأوى، تعت�ب
بتدائية عىل الت�ب من المدرسة.  الإ

 "كان هناك العديد من الطالب الذين ت�بوا من المدرسة مؤخراً، وعندما سألُتهم عن السبب قالوا، لقد قّرر والدينا الهجرة
ي البادية الجنوبية(

إىل منطقة أخرى وذلك بسبب شّحت الأمطار لهذا العام." )مدير مدرسة �ف

تهم عىل إعطاء الأولوية لمشاكل معيشتهم بدلً من  ي أُج�ب
إن أسلوب الحياة هذا هو المسيطر عىل المجتمعات البدوية ال�ت

إعطاء الأولوية لتعليم أبنائهم. وتزيد حقيقة عدم إعطاء التعليم أيّة قيمة من قبل الوالدين، أو أمّية أحد الوالدين أو كالهما 
من تشجيع نمط الحياة هذا.

ي بعض الأحيان ضعف 
ي تكون فيها الأ� قد عانت من أوضاع إجتماعية وإقتصادية صعبة، تُظهر هذه الأ� �ف

ففي الحالت ال�ت
. وم�ت ما أصبح  ف أطفالهم، مما يؤدي إىل خفض مستوى تحصيل الأطفال الدراسي ي التواصل مع مدرسة ومعلم�ي

ي المتابعة و�ف
�ف

، فأنهم يفقدون إهتمامهم بالمدرسة ويبدأون بالت�ب منها. ف الأطفال غ�ي متفوق�ي

3.3.2 حواجز البيئة المواتية المتعلقة بجانب الطلب

ة، بالإضافة اىل ضعف جودة  بية والتعليم المتعلقة بأحجام الفصول الدراسية الكب�ي ف وسياسات وزارة ال�ت إن قواعد وقوان�ي
المدرسة، وعدم تهيئة الفصول الدراسّية وسياسات الفصول الدراسّية المختلطة، هي أمثلة عىل خلق بيئات تدفع بالطلبة إىل 

الت�ب من المدرسة.

ي تَفرُض عليها 
ي إستلمتها الوزارة من الحكومة، هي ال�ت

انية المحدودة ال�ت ف بية والتعليم، إن الم�ي ومن وجهة نظر وزارة ال�ت
بية والتعليم تعتقد  ة و/أو الفصول الدراسية المختلطة، وذلك عىل الرغم من أن وزارة ال�ت أستخدام الفصول الدراسّية الكب�ي
ي 

ي تقع �ف
أن مثل هذه السياسات خاطئة تربوياً، فإنها تجد نفسها مضطرًة لحل مشاكل المدارس، ول سيما تلك المدارس ال�ت

المناطق المكتظة بالسكان. إن تنفيذ هذه السياسات يؤثر عىل التحصيل الدراسي للطالب ويؤدي اىل عواقب سلبية مثل زيادة 
معدلت تغّيب الطالب وإرتفاع معدلت الت�ب من المدرسة.

ف  ف أولياء الأمور من جهة، وب�ي بية والتعليم وب�ي ف وزارة ال�ت وقد تذّمر العديد من الآباء والأمهات من ضعف التعاون والتنسيق ب�ي
ي المدرسة.

بية والتعليم والوزارات الحكومية الأخرى من جهة أخرى، مثل وزارة الداخلية، لضمان وجود الأطفال �ف  وزارة ال�ت
. ف إن هذا التنسيق الضعيف قد أدى اىل ضعف تتّبع الطالب الذين ل يذهبون إىل المدارس أو المت�ب�ي

لزامي الوطنية قد أدى أيضاً إىل خروج الأطفال من المدارس.  ي تطبيق سياسة التعليم الإ
بية والتعليم �ف قّلة متابعة وزارة ال�ت

ف عّدة وزارات وهيئات حكومية من أجل تطبيق أو فرض هذه السياسة وذلك بهدف  نحن بحاجة اىل التعاون والتنسيق القوي ب�ي
إيصال الطالب اىل المدرسة ومنعهم من الت�ب.
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3.3.3 حواجز جانب العرض

: ف ف رئيسيت�ي وتصّنف الحواجز جانب العرض إىل فئت�ي

الخدمات اللوجستية المادية والتعليمية للمدرسة  l

القضايا المتعلقة بالمعلم.  l

ي المدرسّية. وقد أّدى ذلك اىل وجود 
بية والتعليم غ�ي قادرة عىل بناء أو ترميم المبا�ف انية المحدودة، فإن وزارة ال�ت ف وبسبب الم�ي

ي تعاملهم مع تلك 
ف �ف ة أو الصفوف المكتظة بالطالب، الأمر الذي يُسلط الكث�ي من الضغوطات عىل المعلم�ي الصفوف الكب�ي

ي معظم الحالت إدارة هذه الصفوف 
ف �ف الصفوف بينما يحاولون المحفاظة عىل جودة التعليم العالية. ول يستطيع المعلم�ي

. وبذلك تخفض فرص التعلم لطالبهم وبشكل كب�ي

ي دفع الطالب خارج 
والأك�ش من ذلك، تصبح هذه الصفوف المزدحمة أماكناً خصبًة لعنف الطالب، والذي يُسهم أيضاً �ف

المدرسة كوسيلة لتجنب البيئة المدرسية الغ�ي آمنة.

 وعالوة عىل ذلك، فقد تذّمر عدد من الأشخاص الذين تم إجراء المقابالت معهم من المناهج الدراسّية الصّعبة والمكثفة،
ي مستوى التحصيل العلمي،

نهائها. تسبب هذه الحواجز الإحباط وتد�ف  الأمر الذي يتطلب أك�ش من فصل دراسي واحٍد لإ
نقطاع عن الدراسة. والذي بدوره يدفع الطالب أيضاً إىل الإ

اً هي تلك  ي المشكلة، إلّ إّن الحواجز الأك�ش خطراً وتأث�ي
عىل الرغم من أن لكّل من الحواجز المذكورة أعاله مساهمته ودوره �ف

قتصادي الحالية،  نكماش الإ قتصادي لبعض الأ�، وخصوصا خالل مرحلة الإ المتعلقة بجانب الطلب. إن الوضع الإجتماعي والإ
بالغ،  . إن مثل هذه الحالت، وإىل جانب ضعف الرصد وسياسات الإ ي

بتدا�أ يُثبط من عزيمة الأطفال عىل إكمال تعليمهم الإ
نقطاع عن المدرسة  بية والتعليم والوزارات المعنّية الأخرى، تسمح لالأطفال بالإ وضعف تنفيذ اللوائح الجديدة من قبل وزارة ال�ت

ومن دون أي مساءلة.

بتدائية عىل إكمال تعليمهم، فإن حل هذه الحواجز يعت�ب ي سن الدراسة الإ
ي بإتجاه مساعدة الأطفال �ف

 وإذا ما أردنا أن نمصف
أمراً بالغ الأهمّية.

ف وضع الأطفال اللجئ�ي  3.4

ف  ف والم�ي�ي ف والسوداني�ي ف ومن جنسيات متعدّدة، بما فيهم العراقيون والصومالي�ي اً من الالجئ�ي ي الأردن عدداً كب�ي
يوجد �ف

ف أن هناك أك�ش من 1.5 مليون لجئ  ي ح�ي
ف الـ 600,000 لجىء، �ف ف العراقي�ي . ووفقا لـ DOS، فقد تجاوز عدد الالجئ�ي ف والسوري�ي

ي سوريا اىل نزوح كب�ي للسكان، مرسلًة مئات الآلف من الناس 
ي البالد )DOS ،2013(. وقد أدى ال�اع الذي طال أمده �ف

سوري �ف
ي الأردن بموجب مذكرة التفاهم مع وزارة الداخلية 

ف �ف اىل الأردن )CARE ،2013(. وتعمل المفوضية العليا لشؤون الالجئ�ي
ف  ف السوري�ي الأردنية وهي المسؤولة عن التعامل مع طلبات اللجوء وتحديد الوضع. ففي البداية، كانت الأردن تُرّحب بالالجئ�ي

. ومن خالل هذا النظام، تمكن السوريون من الدخول ع�ب  ف نقاذ حيث تقوم الأ�ة الأردنية بضمان السوري�ي من خالل نظام الإ
. ولكن، وإعتبارا من آب  ي

مرافق الإجراءات الحدودية منذ أوائل عام 2011 وح�ت حزيران 2012، ليستقروا داخل المجتمع الأرد�ف
( قد نقلوا مبدئياً إىل مخيم  ي

ف الذين يدخلون اىل الأردن من أجل اللجوء )أعت�ب الدخول غ�ي قانو�ف 2012، كان جميع السوري�ي
ي تسيطر عليها الحكومة.

ي أو اىل إحدى مناطق المخيمات الأخرى ال�ت الزع�ت

ي، فإنهم غالباً  ف إىل الأردن يتم إرسالهم اىل مخيم الزع�ت ف القادم�ي ف السوري�ي وعىل الرغم من أن الغالبّية العظمى من الالجئ�ي
نسانية( أو بشكل غ�ي رسمي. ووفقا لتقديرات المفوضية  نقاذ )الحالت الإ كون المخيم إّما بشكل رسمّي من خالل نظام الإ ما ي�ت
، تحدث حالت ترك المعسكر بمعدل يصل إىل 300 شخص يومياً. ومن ثمَّ يجد هؤلء الناس طريقهم  ف العليا لشؤون الالجئ�ي
ية. وتش�ي الأدلة القولية إن غالبية هؤلء الناس يذهبون إىل محافظات المفرق وإربد والزرقاء وعّمان وذلك  إىل المناطق الح�ف

ية،  ي المناطق الح�ف
كزوا وبشكل كب�ي �ف ف ليبقوا وي�ت بحثاً عن فرص العمل والخدمات. وقد سبب هذا إتجاه توزيع السكان الالجئ�ي

ف للخطر، وتقييم إحتياجاتهم  عند محاولة تحديد موقع السوريون الضعفاء والمعرض�ي مما يشكل تحدياً أك�ب من ذلك بكث�ي
وتوفر الخدمات لهم.
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ستيعابية  ف إىل الأردن تماماً ضمن الطاقة الإ ف القادم�ي وكان لحالة الطوارىء بداية بطيئة نوعاً ما مع الأعداد الأولية لالجئ�ي
ي 

ستيعابية وب�عة، إذا لم تكن قد إستنفدت بالفعل �ف للمجتمع المحىلي )CARE ،2013(. ولكن تم إستنفاد هذه القدرة الإ
ف السابقة اىل الأردن، فإن السوريون عموماً يفتقرون اىل التعليم  مناطق مثل المفرق وإربد. وعىل العكس من تدفقات الالجئ�ي

ي 
ي المناطق ذات الدخل المحدود حيث �عان ما تم إستيعابهم �ف

ويمتلكون موارد محدودة للغاية، مما سبب إستقرارهم �ف
ي المناطق 

ف يستقرون �ف ية. وتش�ي أعداد المفوضية السامية إىل أن أك�ش من ٪70 من الالجئ�ي ي المناطق الح�ف
أوساط الفقراء �ف

ف إىل الأردن. ي تعت�ب من الوجهات الأساسية التقليدية لالجئ�ي
ية، وال�ت الح�ف

وعىل الرغم من التقدم الذي تم إحرازه، فما زال هناك ما يُقدر ب 57,000 طفل مؤهل للتعليم الرسمي ولكن لم يلتحق 
ي المدارس العامة. إن الحاجز الرئيسي الذي 

ي قائمة إنتظار أماكن شاغرة �ف
بالتعليم )اليونسيف، 2013(، منهم 19,500 طالب �ف

بية والتعليم للقدرات والموارد. فالمدارس تتطلب المزيد من الموارد،  ي طريق هؤلء الأطفال هو أفتقار مدارس وزارة ال�ت
يقف �ف

دارة، والمزيد من الكتب المدرسية والقرطاسية، لكي تكون قادرة عىل دعم 'مناوبة' ي الإ
ف �ف ، وموظف�ي ف ف إضافي�ي  مثل معلم�ي

. وقد حاولت المدارس الحصول عىل مساحة إضافية، ولكن بسبب التمويل المحدود والمنافسة من  ف اضافية للطالب السوري�ي
ي الرمثا. 

ف �ف قبل القطاع الخاص للحصول عىل هذه المساحة، شّكل هذا تحدياً. وتم بناء ثالث مدارس جديدة لخدمة الالجئ�ي
ها من التكاليف الأخرى. ويحتاج الطالب أيضاً اىل الحقائب والزي المدرسي وغ�ي

لتحاق بالمدرسة لبقية الطفال الذين يبلغ عددهم 33,734 طفل والذين ليسوا  ي طريق الإ
وتوجد تحديات أخرى تقف عائقاً �ف

ي بداية عام 2013، فلم يكن هناك أي تقّييم آخر يُركز 
. وبخالف تقييم REACH  الذي أجري �ف ف عىل قائمة النتظار ول ملتحق�ي

ي المجتمع المضيف. وكان تقييم REACH عبارة عن مسح كمّي واسع 
ف �ف ف الالجئ�ي عىل التعليم وواسع النطاق قد تم إجرائه ب�ي

ي ولغاية آذار 2013. ووجه هذا المسح 
ي المحافظات الشمالية، وذلك إبتداًء من كانون الثا�ف

النطاق أجري عىل 25,000 أ�ة �ف
ين والمقابالت  ي أعدت عىل أساس أبرز المخ�ب

أسئلة حول أسباب عدم الحضور إىل المدرسة مع إختيار مجموعة الإجابات وال�ت
، فال تزال هذه الردود توفر نقطة إنطالق يمكن من  ف ي الوصول إىل التعليم منذ ذلك الح�ي

لية. ورغم الزيادة الحاصلة �ف ف الم�ف
لتحاق. خاللها تحليل الأسباب المحتملة وراء إنخفاض معدلت الإ

ي تتعلق بالتعليم الرسمي حسب العمر. ولكنه من المرجح أن يكون للطالب الأصغر 
ي الإحصائيات المصّنفة وال�ت

هناك نقٌص �ف
ي تحليل إحتياجات الأطفال 

ي المعلومات أن تُساعد �ف
سناً معدلت حضور أعىل من الطالب الأك�ب سناً. ومن شأن هذه الفجوة �ف

ي من شأنها تعزيز المزيد من التحليل 
ي المعلومات المصنفة حسب نوع الجنس وال�ت

بأعمار مختلفة. وأيضاً، هناك نقص �ف
)اليونسف، 2013(.

3.4.1 حواجز جانب العرض

ي المدارس. إن معظم هذه الحواجز تُهم جانب الطلب،
لتحاق �ف ف من الإ  هناك أسباب عديدة تمنع الأطفال الالجئ�ي

، ووقت وصولهم إىل الأردن، والمهارات الالزمة للتكيف مع وضعهم ف  مثل معتقداتهم حول وضعهم الحاىلي كالجئ�ي
. الجديد، وصحتهم وضعهم الماىلي

." )أم صومالية( ي بلدهم الأصىلي
ف ُمسبقاً �ف "لم يذهب أطفالنا إىل المدارس لأنهم لم يكونوا ملتحق�ي

"يرفض طفىلي الذهاب إىل المدرسة بسبب مواقف وسلوكيات زمالئه." )أم عراقية(

ي الأردن هو أن العديد من الأطفال
ي المدارس �ف

ف �ف ي طريق إلتحاق الأطفال الالجئ�ي
ي تقف عائقاً �ف

 إن من أخطر الحواجز ال�ت
نتظار ح�ت يعودوا إىل بلدهم الأصىلي من أجل مواصلة دراستهم. و/أو أولياء أمورهم يرغبون بالإ

"لقد قّررُت عدم ارسال أطفاىلي إىل المدارس الأردنية عىل أمل العودة إىل سوريا. أنا وأولدي غ�ي قادرين عىل البقاء عىل قيد 
الحياة هنا ". )لجئ سوري أب(

يدهم إىل بلد آخرعقدة. ومع  قتصادية لت�ش ف والأطفال النفسية والعاطفية والإجتماعية والإ وتمثل إستجابات كل من البالغ�ي
ف ولوائح وزارة  ي المدارس الأردنية عوائق تتعلق بقوان�ي

لتحاق �ف ذلك، تواجه تلك الأ� وأطفالهم الذين وافقوا عىل محاولة الإ
ي تتطلب من 

بية والتعليم ال�ت ف يرفضون سياسة وزارة ال�ت ف السوري�ي بية والتعليم. وعىل سبيل المثال، إن معظم الالجئ�ي ال�ت
ي الأردن. ويؤدي رد الفعل 

ف تكرار مرحلتهم الدراسّية الماضية وذلك من أجل إعدادهم للنظام التعليمي �ف الأطفال السوري�ي
، وهم أصالً فوق السن الرسمي بسبب  هذا اىل تأخ�ي إلتحاق الأطفال ويُصبحوا أك�ب بكث�ي من السن الرسمي لفصلهم الدراسي

. حاجتهم لتكرار المرحلة الدراسّية، وبذلك يُخلق حاجزاً أك�ب بكث�ي
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 ومن الحواجز الأخرى المتعلقة بجانب العرض، هي تلك المرتبطة بموارد الأطفال وإمكانية وصولهم إىل المدارس. ومن
الأمثلة عىل هذه الحواجز هي: موقع المدرسة، والرسوم، وتوفر وسائل النقل، وعدم مقدرة الوسائل التعليمية الخاصة 

ف من تلقي التعليم المناسب. فعىل سبيل المثال، ذكر أحد أولياء  . كل هذه الحواجز تمنع الأطفال الالجئ�ي ف بالأطفال المعوق�ي
: ف الأمور العراقي�ي

ي مدارس الأطفال من 
"لم يذهب أطفاىلي الستة إىل المدرسة وذلك لأن أربعًة منهم صّم وتعذرعلينا العثور عىل مكان لهم �ف

عاقة." ذوي الإ

ة الآخرى، هو فقدان الوثائق الرسمّية مثل شهادات الميالد والشهادات المدرسّية وسجالت الأ�ة.  ومن العوائق الخط�ي
ي مستوى الصف المناسب لهم.

ف الأفضل لالأطفال �ف  إن كل هذه الوثائق مطلوبة لدخول المدارس وذلك من أجل التعي�ي
ولذلك السبب، فإن الأطفال الذين ليملكون هذه الوثائق، ل يسمح لهم بدخول المدارس، وإذا ُسمح لهم بذلك فإنهم 

ي مستوى الصف الخطأ.
يُوضعون �ف

ف أيّة إجراءات واضحة حول كيفية  وتصبح هذه الحواجز المتعلقة بجانب العرض أك�ش تعقيداً عندما لتجد عائالت الالجئ�ي
ي تتبعها 

ي المدارس. لقد أثار معظم من تم مقابلتهم مشكلة السياسة هذه لأنهم وجدوا سياسة القبول ال�ت
تسجيل أبنائهم �ف

ي المدارس الأردنية، إما متناقضة أو غامضة.
ف �ف ف الالجئ�ي ي تُنظم قبول الأطفال السوري�ي

بية والتعليم وال�ت وزارة ال�ت

ف من التغلب عىل هذه الحواجز العديدة ودخلوا اىل المدارس، فإّن معظمهم سُيواجه  وإذا ماتمكن هؤلء الأطفال الالجئ�ي
ي فهم المناهج المدرسّية. ويعتقد العديد ممن تم مقابلتهم، أن المناهج الدراسّية الأردنية ليست مناسبة لالأطفال 

مشاكل �ف
ي تعلم الدراسات الإجتماعية والوطنية.

، ول سيما تلك المناهج ال�ت ف السوري�ي

3.4.2 حواجز جانب الطلب

ف تتعلق بجانب الطلب من س�ي العملية. إحدى هذه ف الالجئ�ي ي يواجهها الأطفال السوري�ي
 مجموعة أخرى من العوائق ال�ت

ي الأردن،
ف عن وضعهم الغ�ي مستقر وترددهم بشعور البقاء بشكل دائم �ف ف السوري�ي  العوائق هي معتقدات آباء الالجئ�ي

ي المدارس.
دد آثار سلبية عىل إلتحاق أبنائهم �ف بدلً من العودة إىل سوريا أو الهجرة إىل بلد آخر. إن لهذا ال�ت

ف حاجزاً آخر يُثبط من عزم الآباء عىل إرسال أبنائهم إىل المدرسة. فمعظم قتصادية لعائالت الالجئ�ي  وتعت�ب الأوضاع الإ
غاثة الدولية الأخرى. وتعتمد العوائل عىل هذه الموارد ها من وكالت الإ  العوائل تعتمد عىل دعم الأمم المتحدة وغ�ي

المالية المحدودة للبقاء عىل قيد الحياة وليس لتغطية نفقات إضافية مثل إرسال أبنائهم إىل المدرسة. إن هذا الحاجز يؤثر 
. ف عىل الأطفال الذين يعيشون خارج مخيمات الالجئ�ي وبشكل كب�ي

رساله ي لإ
 "لقد ترك طفىلي مدرسته هذا العام لأن الأمم المتحدة توقفت عن تقديم الدعم ىلي ولم يكن لدّي المال الكا�ف

إىل المدرسة." )أم عراقية(

ي تقرير اليونيسيف لعام 2013 والذي أشار إىل أن معظم 
ف �ف لقد تم تناول هذه الحواجز المتعلقة بالعوائل والأطفال الالجئ�ي

ي بالإضافة  ي مخيم الزع�ت
ي الأردن ل يذهبون إىل المدرسة، حيث يوجد ٪78 من الأطفال �ف

ف �ف ف الالجئ�ي الفتيات والأولد السوري�ي
ي مجتمعات مضيفة، كلهم خارج المدرسة. ويوثق التقرير أسباب رئيسية عديدة وراء إنخفاض معدلت 

ف �ف اىل 50 إىل ٪95 متوزع�ي
لتحاق بالمدارس وهي:  الإ

ي معلومات الخدمات التعليمية المتاحة
النقص �ف  l

ف بأنهم سيعودون اىل الوطن قريباً إعتقاد السوري�ي  l

العنف والتحرش أثناء الذهاب من وإىل المدرسة  l

ىلي أو العمل المأجور
ف امات الأطفال بالعمل الم�ف ف إل�ت  l

المسافات البعيدة إىل المدرسة، وخاصة بالنسبة للفتيات  l

تكاليف النقل  l
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ي داخل المخيمات قد توقفت بسبب
ي المدرسة، فإن بيئات التعلم �ف

ف الذين هم �ف  ولكن، بالنسبة لالأطفال السوري�ي
)اليونسيف، 2013(:

تغذية الطالب الرديئة  l

الفصول الدراسّية المزدحمة  l

عدم كفاية اللوازم المدرسّية  l

ف ومديري المدارس ي من قبل المعلم�ي
إستخدام العقاب البد�ف  l

العنف والتحرش من قبل الطالب  l

ي مدارس المجتمع المضيف
ف �ف التمي�ي  l

ي ي مخيم الزع�ت
ف �ف ة المعلم�ي عدم خ�ب  l

التغلب عىل الحواجز  3.5

اتيجيات جارية متعلقًة بمشكلة إستبعاد الأطفال من كل من المدرسة وداخل  ويوفر هذا القسم تلخيصاً وتحليالً لسياسات واس�ت
ي هذه الدراسة.

ي تناولها المشاركون �ف
احات وقرارات لالإختاللت ال�ت المدرسة. كما ويوفر عدة إق�ت

اتيجيات جانب الطلب 3.5.1 سياسات واس�ت

اتيجيات الإجتماعية والثقافية  حّدد كل من اليونيسيف ومعهد اليونسكو لالإحصاء )2011( أنواعاً عديدًة من السياسات والس�ت
ف 

ّ اتيجيات الرامية إىل المشاركة، ورفع مستوى التوعية، ومعالجة مواقف التح�ي من جانب الطلب، مثل التعبئة المجتمعية والس�ت
اتيجيات  س�ت . وتشمل السياسات والإ ي

اكات مع المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المد�ف ، وال�ش ف تجاه الأطفال المهمش�ي
ة  ، والحد من التكاليف الغ�ي مبا�ش ي

بتدا�أ ي لمرحلة التعليم قبل الإ
قتصادية من جانب الطلب مبادرات مثل التعليم المجا�ف الإ

ل ومعالجة  ف مثل الزّي المدرسي والكتب الدراسّية، والتداخالت المستهدفة مثل المنح الدراسية للفتيات، وأخذ الطعام إىل الم�ف
اتيجيات عىل إنتباه صانعي  س�ت تكاليف الفرصة وخاصة للعمال الأطفال. ومع ذلك، لم تحصل هذه الأنواع من السياسات والإ

. ف السياسة الأردني�ي

اً جديداً من قبل واضعي السياسات.  اتيجيات الإجتماعية-الثقافية من جانب الطلب، تتطلب تفك�ي إن تنفيذ السياسات والس�ت
ي بداية هذا الفصل، 

ي تواجه الطالب والمتعلقة بجانب الطلب، وذلك كما ناقشنا �ف
كما وتتطلب أيضاً فهماً أفضل للحواجز ال�ت

ي 
ي حل هذه الحواجز. ورغم مجانية التعليم، كما هو الحال �ف

بية والتعليم �ف ضافة اىل الدور الذي يمكن أن تلعبه وزارة ال�ت بالإ
عالة أ�هم من خالل  ة، مثل النقل؛ وحاجة الأطفال لإ ي الناس من التكاليف الأخرى ذات الصلة والغ�ي مبا�ش

الأردن حالياً، يُعا�ف
بية والتعليم أن تلعب دوراً  ، يجب عىل وزارة ال�ت . وبالتاىلي ف ضافة اىل الحواجز الإجتماعية المتعلقة بالأطفال المعوق�ي العمل بالإ

ي الحد من حواجز التعليم هذه.
حيوياً �ف

وع إصالح  ، وذلك من خالل م�ش ي الوقت الحاىلي
امج مع وكالت الدعم الدولية �ف بية والتعليم لبعض ال�ب ورغم تنفيذ وزارة ال�ت

ي جميع أنحاء البالد ورفع مستوى وعيهم بأهمية رياض الأطفال 
، فهناك حاجة للوصول إىل جميع الناس �ف ي

التعليم الوط�ف
امج الدولية هو برنامج حملة "يا فتيات دعونا نذهب إىل المدرسة" الذي تم  والتعليم الأساسي بالنسبة لالأطفال. ومثال عىل ال�ب

ف الذين رفعوا من مستوى الوعي عن  نامج من خالل شبكة واسعة من المتطوع�ي ي عام 2003. ويعمل هذا ال�ب
ي تركيا �ف

إطالقه �ف
ي المدارس )اليونسيف، 2012(. ونتيجة لهذه الحملة، فإن ما 

قيمة وأهمية التعليم بالإضافة اىل إقناع الأ� بتسجيل الفتيات �ف
ي المدرسة.

يقدر بنحو 350,000 طفل – العديد منهم ولكن ليس كلهم من الفتيات – كانوا قد إلتحقوا �ف

ي تُعرضهم لخطر الت�ب منها،
ي تدفع بالأطفال خارج المدرسة أو تلك ال�ت

 وهناك أيضاً حاجة لتفهم أفضل للحواجز ال�ت
نتباه إىل الأطفال الذين هم  نذار المبكر من أجل منع ت�بهم. سيكون أك�ش حكمة وفاعلية أن نوّجه الإ ورة وجود نظام لالإ مع رصف
عرضة لخطر الت�ب، من محاولة حّثهم عىل العودة إىل المدرسة بعد أن يكونوا قد تركوها مسبقاً. إّن الحاجة إىل تعزيز التعاون 

ي مكافحة مشكلة ت�ب 
ي المحىلي الأخرى )أي المساجد( تعت�ب مهمة �ف

بية والتعليم وهيئات الحكم الذا�ت ف وزارة ال�ت والتنسيق ب�ي
ي رفع مستوى وعي الناس 

ي المساجد قد أثبت فاعليتة �ف
ي الإجتماعات الأسبوعية للناس �ف

ستثمار �ف ة. ويبدو أّن الإ الطالب الخط�ي
ي يمكن أن 

ي المدارس. ومن الأمثلة عىل الموضوعات ال�ت
ي تؤثر عىل إلتحاق الأطفال �ف

ة ال�ت للعديد من المشاكل الإجتماعية الخط�ي
، ّ  يُعالجها الأئمة من خالل إجتماعاتهم أو ُخطبهم الأسبوعية هي، تثبيط الزواج المبكر للفتيات، وإدانة العنف المدرسي

نتباه إىل  ، ولّفت الإ ف الخدمة من أجل رعاية وتعليم الأطفال المعوق�ي شادة بالأشخاص الذين عملوا عىل توف�ي شارة اىل والإ والإ
ي تواجها المجتمعات والمدارس.

القضايا الأمنية ال�ت
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ي تدفع بالأطفال 
ي التغلب عىل العوامل ال�ت

ي المدارس من أجل المساعدة �ف
ف �ف ومن المهم تعزيز دور المرشدين الإجتماعي�ي

ي محاولة إعادة وإبقاء الأطفال الذين ت�بوا من 
إىل الت�ب من المدرسة. وتحتاج المدارس إىل تطوير خطط العمل الفردية �ف

مدارسهم بالفعل.

ي نظام التعليم، وذلك لأنها ليست 
ومن المهم أيضاً عدم إعتبار مشكلة الأطفال خارج المدرسة عىل إنّها أحد أوجه القصور �ف

ها من الأمور الأخرى. بل وتشمل  ، وغ�ي ف فقط مشكلة من جانب العرض تتعلق بتوف�ي المدارس والكتب المدرسية، والمعلم�ي
ي قّررت عدم إرسال أطفالهم إىل المدرسة أو 

بية والتعليم لدعم العوائل ال�ت ي يمكن أن توفرها وزارة ال�ت
يجابية ال�ت أيضاً الطرق الإ

وري فيما يتعلق بهذا الصدد، ي وقت مبكر. وتعت�ب تعبئة المجتمع أمر رصف
ي تخرجهم من المدرسة �ف

 العوائل ال�ت
ستبعاد. ف السكان حول الطبيعة المعقدة والأوجه المتعددة لالإ وذلك من أجل رفع مستوى الوعي ب�ي

اتيجيات جانب العرض 3.5.2 سياسات واس�ت

اتيجيات جانب العرض تتضمن: جودة التعليم،  ووفقا لليونيسيف ومعهد اليونسكو لالإحصاء )2011(، إن سياسات واس�ت
ف المرافق المدرسّية، وجودة المعلم، واللوازم الكتب  والمسارات المتعددة للتعلم )أّي التعليم الغ�ي رسمي(، وتحس�ي

المدرسية وبرامج التغذية.

ي 
ي جميع أنحاء العالم. لقد شاركت العديد من البلدان من جميع أنحاء العالم �ف

ايد �ف ف إّن جودة التعليم هي مصدر قلق م�ت
إختبارات TIMSS و PISA الدولّية، وذلك للحكم عىل جودة التحصيل الدراسي لطالبها بالإضافة اىل جودة نظامهم التعليمي  

ي كل من العلوم والرياضيات 
ف �ف ة لهذه الإختبارات، كان مستويات تحصيل الطلبة الأردني�ي بشكل عام. وبناءاً عىل النتائج الأخ�ي

ي الأردن تُحاول 
بية والتعليم �ف ي دورة الإختبار السابقة )2007(. من المهم أن نالحظ أن وزارة ال�ت

أقل من مستويات تحصيلهم �ف
بية والتعليم توظيف  ي المناهج التعليمية بهدف تعزيز جودة تعّلم الطالب. وتواصل وزارة ال�ت

إعادة النظر وبشكل دوري �ف
ي البالد.

، وذلك من أجل ضمان جودة التعليم �ف ف ي المستمر للمعلم�ي
أساليب التدريس المبتكرة وتقديم التطوير المه�ف

بية والتعليم من أجل ضمان جودة التعليم العالية، ي تتطلب إهتماماً جّديٍا من قبل وزارة ال�ت
 والمشكلة الأخرى ال�ت

ي الفصل الأول، فقد أشارت نتائج الطلبة 
ية. وكما ناقشنا �ف ف المناطق الريفية والح�ف ي جودة المدارس ب�ي

هي الإختالف الكب�ي �ف
ي المناطق الريفية أقل 

ة أن جودة التعليم �ف ي إختبارات المدرسة العالمية للرياضيات والعلوم )TIMSS( و PISA الأخ�ي
ف �ف الأردني�ي

ية والريفية، ف المدارس الح�ف بية والتعليم بحاجة إىل تقليص الفجوة الحاصلة ب�ي ي المدن. إن وزارة ال�ت
 مما هي عليه �ف

ف المكّثفة بالإضافة اىل توف�ي المزيد من الموارد امج، مثل برامج تدريب المعلم�ي  وذلك من خالل تنفيذ التدخالت وال�ب
التعليمية للمدارس الريفية.

ة بالنسبة لمسألة توزيع الموارد. إّن أحدى  بية والتعليم عواقب خط�ي ومن المرجح أن يُواجه نظام التمويل الحاىلي لوزارة ال�ت
ي 

ف المدارس، وفضالً عىل ذلك، توف�ي التمويل الإضا�ف أهم مهام أيّة صيغة تمويل، هي التأّكد من التوزيع العادل للموارد ب�ي
:)Levacic 1999: 29 و Ross( ف من العدالة ف مختلف�ي ف شكل�ي فت الدراسات المنشورة ب�ي

ّ ة. وقد م�ي للمجتمعات الفق�ي

ف الذين تكون إحتياجات متشابهة. العدالة الأفقية: المعاملة المماثلة للمتلق�ي  1

ف الذين تختلف إحتياجاتهم. العدالة العمودية: تطبيق مستويات التمويل التفاضلية للمتلق�ي  2

ي مدارس بنفس أو أفضل ظروٍف 
وشّدد البحث أيضاً عىل أن الأطفال من خلفيات إجتماعية-إقتصادية متدنية ينبغي أن يكونوا �ف

عتبار هذه  ف الإ بية والتعليم أن تأخذ بع�ي مدارس الأطفال من خلفيات إجتماعية – إقتصادية غنّية. ولذلك فإن عىل وزارة ال�ت
حظاً إجتماعياً وإقتصادياً. وبالإضافة إىل ذلك،  المعلومة، وذلك من أجل تصحيح الخلل الحاصل بتفضيل المدارس الأك�ش

ف لإختبارات ي نتائج الطلبة الأردني�ي
ي ظهرت �ف

 هناك حاجة إىل المزيد من الأبحاث لدراسة وتحليل الفوارق الجغرافية ال�ت
ة. الـ TIMS و PISA الأخ�ي

دارة والتوجيه اتيجيات الإ 3.5.3 سياسات واس�ت

دارة والتوجيه تنمية اتيجيات الإ  ووفقاً لكل من اليونيسيف ومعهد اليونسكو لالإحصاء )2011(، تتضمن سياسات واس�ت
ف الُمساءلة والشفافية، وزيادة مشاركة ودعم المجتمعات المحلية. الأنظمة النافذة، وبناء بيانات وآليات رصد موثوقة، وتحس�ي

ي تواجه نظام التعليم
ي الأردن لمواجهة التحديات الحرجة ال�ت

 ويجري حالياً تنقيح أو تعديل إدارة وتوجيه التعليم �ف
ي تقدم المساعدة 

بية والتعليم، هناك العديد من الأطراف الأخرى ال�ت ي تبذلها وزارة ال�ت
ضافة إىل الجهود ال�ت . وبالإ ي

الوط�ف
،)ERSP( وبرنامج دعم إصالح التعليم ،)NCFA( ي لشؤون الأ�ة

ي تعديل السياسات الحالية، مثل المجلس الوط�ف
 والدعم �ف

.)QRTA( وأكاديمية الملكة رانيا للمعلم
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كاء وذلك من أجل مواجهة التحديات هتمام من قبل جميع ال�ش  وتحتاج مجالت السياسات ذات الأولوية التالية إىل زيادة الإ
ي هذه الدراسة. 

ف �ف ي ُذكرت من قبل المشارك�ي
ال�ت

. ي
ي وقبل البتدا�أ

ي كل من مدارس التعليم البتدا�أ
ي دعم أو تمديد برنامج الصحة المدرسّية �ف

ستمرار �ف الإ  l

ف المهارات ذات الصلة بشكٍل أفضل. عتبار نهج الكفاءة من أجل تضم�ي ي الإ
تحديث المحتوى التعليمي، آخذين �ف  l

توف�ي التعليم الجامع.  l

ف المدارس بوسائل التعليم والتعلم الالزمة.  تجه�ي  l

تشخيص ورصد نتائج العملّية التعليمية.  l

ف من بلدان وأعراق مختلفة. ضمان تطوير التعليم المتعدد الثقافات من أجل دمج الأطفال القادم�ي  l

ي المدارس. 
تصالت �ف تهيئة الظروف لتطوير إستخدام تكنولوجيا المعلومات والإ  l

ف التحصيالت العلمية للطالب. ي تعمل بإنتظام عىل تحس�ي
ف والمدارس الذين/ال�ت ف وتشجيع المعلم�ي تحف�ي  l

. ف ي للمعلم�ي
ف زيادة التدريب وبرنامج التطوير المه�ف تحس�ي  l

. ف ف بنية رواتب المعلم�ي تحس�ي  l

وع الإصالحي  ي ERfKE II. إن هذا الم�ش
لقد تم تناول هذه المجالت بالإضافة اىل بعض الإصالحات السياسية الملّحة الأخرى �ف

ف جودة التعليم المقدم  بية والتعليم الرئيسية لإصالح سياساتها وممارساتها التعليمية من أجل تحس�ي الواعد هو أداة وزارة ال�ت
بية تحتاج أن تعمل بالتعاون مع وزارات ووكالت أخرى ذات صلة من أجل إصالح  . ومع ذلك، فإن وزارة ال�ت ف للطالب الأردني�ي

بية والتعليم. فعىل سبيل المثال، تحتاج وزارة  ي تكون أعمالها مرتبطة بعمل وزارة ال�ت
سياساتهم، وخاصة تلك الوزارات ال�ت

العمل إىل تعديل سياساتها من أجل منع عمالة الأطفال. ورغم أن بعض هذه السياسات قد تم وضعها مسبقاً، ولكن هناك 
حاجة ملحة لتعزيز تنفيذها.

ي هذه 
ف �ف حة من قبل المشارك�ي ي سياساتها. وبناءاً عىل التوصيات الُمق�ت

وتحتاج وزارة التنمية الإجتماعية أيضاً إىل إعادة النظر �ف
الدراسة، فإن هذه الوزارة بحاجة اىل تقديم الدعم الماىلي لالأ� ذات الدخل المنخفض لتمكينهم من إرسال أطفالهم إىل رياض 

بتدائية. الأطفال والمدارس الإ

ف الذين يحتاجون إىل التعاون فيما بينهم واىل  كاء الوطني�ي عاقة، فهناك العديد من ال�ش أّما فيما يتعلق بالأطفال من ذوي الإ
ي يمكن تقديمها 

ي المدارس. ومن الأمثلة عىل الخدمات ال�ت
ف �ف تنسيق عملهم من اجل زيادة نسبة إلتحاق الأطفال المعوق�ي

ستشارات الطبية  ي من وإىل المدرسة، بالإضافة اىل الإ
ي والنقل المجا�ف

عاقة هي توف�ي التعليم المجا�ف لالأطفال من ذوي الإ
ها من الإحتياجات. ول تزال هذه مجرد خطوات  المجانّية، وإعطائهم تخفيضات عىل مواد مثل الدواء والكراسي المتحركة وغ�ي

ف حالياً. ي يُواجهها الأطفال المعوق�ي
ة ال�ت ة نسبياً نحو مواجهة الحواجز الكب�ي صغ�ي

 وعالوة عىل ذلك، ومن أجل معالجة مشكلة الأطفال خارج المدرسة، فإن عىل وزارة التنمية الإجتماعية أن تتجاوز
ة والمحرومة عىل اتيجيات من شأنها تشجيع الأ� الفق�ي ف سياسات واس�ت ف الإجتماعي والمساعدة، وأن تبدأ بتضم�ي  التأم�ي

ي قّدمها اليونيسيف ومعهد اليونسكو لالإحصاء )2011( تعت�ب مهمة:
احات التالية وال�ت ق�ت إرسال أطفالهم إىل المدارس. إن الإ

ّ والكتب بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية.  ي ذلك الزّي المدرسي
ة، بما �ف الحد من تكاليف التعليم الغ�ي مبا�ش  l

ل.  ف إستخدام التدخالت المستهدفة مثل المنح الدراسّية للفتيات، والطعام الذي يمكن أخذه للم�ف  l

معالجة مشكلة تكاليف الفرصة، وخاصة لالأطفال العّمال.  l
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بية والتعليم ووزارة الداخلية ودائرة الأحوال المدنية. إحدى أهم نتائج هذا  ف وزارة ال�ت ف التنسيق ب�ي هناك حاجة ملّحة لتحس�ي
ف  ي الخارج. وكما ُذكر سابقاً، هناك الكث�ي من الأردني�ي

ف الذين يعيشون �ف التنسيق هو التمكن من تسجيل عدد الأطفال الأردني�ي
الذين يعيشون خارج البالد، وإن تسجيلهم عىل أنهم أطفال خارج المدرسة قد أّدى اىل تضخيم العدد الحقيقي لالأطفال خارج 
المدرسة. ويعمل كل من اليونيسيف واليونسكو يداً بيد للسيطرة عىل هذا العدد من خالل بناء قاعدة بيانات وطنية تعمل عىل 

ف الجهات الحكومية المعنية. فتقار للتعاون ب�ي توف�ي إحصائيات دقيقة، ولكن كل هذه الجهود ليست ناجحة نظراً لالإ

ي تتحكم 
بية والتعليم إعادة النظر فيها وتعديلها هي سياسات القبول، ول سيما تلك ال�ت ي تحتاج وزارة ال�ت

ومن الأمور الأخرى ال�ت
ي البالد. وينبغي أيضاً تنسيق هذه الجهود مع جهات حكومية وغ�ي حكومية أخرى 

ف الذين يعيشون �ف ي قبول الأطفال الغ�ي أردني�ي
�ف

مثل وزارة الداخلية ودائرة الأحوال المدنية ووزارة التنمية الإجتماعية ومنظمة اليونيسيف. إّن الحاجة إىل هذا التنسيق عاجلة جداً 
ي المدارس لحد الآن وذلك 

ف �ف ف الذين دخلوا الأردن ولكنهم غ�ي ملتحق�ي ف السوري�ي وذلك من أجل زيادة إلتحاق الأطفال الالجئ�ي
بسبب عدم وجود أيّة وثائق رسمية أو شهادات ميالد أو مستندات إقامة أو تصاريح عمل للوالدين.
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ستنتاجات       4 التوصيات والإ

ي يُقارب ٪98. وبالرغم من ذلك، 
بتدا�أ ي مرحلة التعليم الإ

ي �ف
لتحاق الصا�ف ة اىل أن معدل الإ وتش�ي البيانات الإحصائية الأخ�ي

ك المدرسة، فيميُل الطالب إىل الت�ب من  ي متدنياً. أّما فيما يتعلق ب�ت
بتدا�أ ي مرحلة التعليم قبل الإ

لتحاق �ف فال يزال معدل الإ
عدادية ويرجع ذلك اىل العديد من العوامل مثل عمالة الأطفال والزواج المبكر أو الحمل. المدرسة خالل المرحلة الإ

ي فقط،
بتدا�أ ي والإ

بتدا�أ ي التعليم قبل الإ
ي أمر الأطفال الذين لم يلتحقوا �ف

ي أنها ل تنظر �ف
 وتكمن أهمية هذه الدراسة �ف

ي المدرسة ولكنهم عرضة لخطر الت�ب منها. إن الأطفال الذين يدخلون المدارس 
ولكنها تشمل أيضاً الأطفال الذين هم حالياً �ف

ي معدلت 
ي هم أك�ش عرضة لخطرالت�ب، وبالتاىلي فإن حقيقة تد�ف

بتدا�أ بتدائية من دون الحصول عىل تجربة التعليم قبل الإ الإ
. التحصيل الدراسي المنخفض هو أحد عوامل الت�ب  ي الردن، تعت�ب مصدر قلٍق كب�ي

ي �ف
بتدا�أ ي مرحلة قبل الإ

لتحاق �ف الإ
ة الأخرى، حيث أشارت النتائج الوطنية لإختبارات المدرسة العالمية للرياضيات والعلوم TIMSS و PISA إىل  الخط�ي

. قليمي والدوىلي ي بالمقارنة مع تقديراتهم السابقة ومع المتوسط الإ
ف يعت�ب متد�ف أن التحصيل الدراسي للطلبة الأردني�ي

ي الأردن 
يجابية. وعىل الرغم من أن النسبة المئوية لالأطفال خارج المدرسة �ف ات الإ ويعرض هذا التقرير العديد من المؤ�ش

أعىل مما تودها الحكومة، لكنها وبنفس الوقت أد�ف من النسب المئوية لالأطفال خارج المدرسة إذا ما تم مقارنتها مع بلدان 
بية والتعليم حالياً عىل تنفيذ  ي كل من المنطقة أوحول العالم. وتعمل وزارة ال�ت

ي مستويات تنمية إقتصادية مماثلة �ف
أخرى �ف

شارة إىل أن المؤسسات  . ومن المهم الإ ي
بتدا�أ ي مرحلة التعليم قبل الإ

لتحاق �ف ي شامل بهدف زيادة معدل الإ
وع إصالح وط�ف م�ش

ي كل من مرحلة التعليم قبل 
ف �ف ف جودة التعليم المقدم للطالب الأردني�ي ي تحس�ي

ي النمو وتساهم �ف
التعليمية الخاصة آخذًة �ف

. ي
بتدا�أ ي والإ

بتدا�أ الإ

ي 
بتدا�أ ي كل من مرحلة التعليم قبل الإ

بية والتعليم من خفض معدلت الأطفال خارج المدرسة �ف وبعد أن تتمكن وزارة ال�ت
ي أظهرتها إختبارات الـ 

ّي النتائج ال�ت
ف جودة التعليم المقدم للطالب. ورغم تد�ف ها القادم سيكون عىل تحس�ي ف ، فإّن ترك�ي ي

بتدا�أ والإ
ي 

ي حد ذاتها خطوة مهمة نحو تحديد أوجه القصور �ف
ي هذه الإختبارات الدولّية هي �ف

ة، فإّن المشاركة �ف TIMSS والـ PISA الأخ�ي
ف جودة التعليم. نظام التعليم وتنفيذ التداب�ي الرامية إىل تحس�ي

احات والتوصيات ذات الصّلة. وبناءاً عىل هذه الدراسة، تعرض الفقرات التالية مجموعة من المق�ت

ي
بتدا�أ زيادة جودة وإمكانية الوصول ال التعليم قبل الإ  1

ي منخفضة جداً، ولكن تم إتخاذ خطوات مهمة لتعزيز هذا المعدل. 
بتدا�أ ي مرحلة التعليم قبل الإ

لتحاق �ف ماتزال معدلت الإ
ي سن مبكرة جداً، وذلك لأّن السنوات الأوىل من حياة الطفل 

ي الأطفال �ف
ستثمار �ف وأّكدت العديد من الدراسات عىل أهمية الإ

امج الطفولة  ي الكب�ي ل�ب يجا�ب ي المستقبل. ووجد أن الدورالإ
ي التنمية أو التطور الذي سيشهده الطفل �ف

تعت�ب ذات أهمية بلغية �ف
 المبكرة ذات الجودة العالية عىل التنمية المعرفية للطفل كان راسخاً، وإن آثارها تكون أك�ب عىل الأطفال الأصغر سناً

، ي
بتدا�أ ي التعليم ذات الجودة العالية لمرحلة قبل الإ

ستثمار �ف  )من عمر 2 إىل 3 سنوات(. كما وأّكدت الدراسات أيضاً أن الإ
ستثمار فيها وذلك فيما يتعلق بالفوائد المعرفية وغ�ي المعرفية والعوائد  ة الأك�ش فاعلية من حيث التكلفة لالإ ي الف�ت

هو �ف
ي العمر )هيكمان ,2006(3. ويمكن للتداخالت 

ي تصبح أقل فاعلية من حيث التكلفة مع التقدم �ف
قتصادية المستقبلية، وال�ت الإ

ف  ف ولأولئك الطالب المنتم�ي ف التالميذ من كال الجنس�ي ي التحصيل الدراسي ب�ي
المبكرة أيضاً التقليل من الفوارق المستقبلية �ف

لمستويات إجتماعية – إقتصادية مختلفة.

http://jenni.uchicago.edu/papers/Heckman_Science_v312_2006.pdf  3
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، حيث أظهرت الدراسات أن الأطفال من دون تجربة  ي
بتدا�أ ي مرحلة التعليم قبل الإ

لتحاق �ف ف معدلت الإ لقدُعّززت أهمية تحس�ي
ي المدرسة غ�ي جيد بشكل عام 

ي هم أك�ش عرضة لخطر الت�ب من المدرسة وإن متوسط أدائهم �ف
بتدا�أ  مرحلة قبل الإ

: )OECD ،2013(. وتتضمن الخطوات الواجب إتخاذها ما يىلي

ي وذلك بإضافة المرحلة 2 من رياض الأطفال كسنة دراسية إضافية 
ي نظام التعليم الوط�ف

لزامي �ف زيادة سنوات التعليم الإ  l

إىل نظام التعليم.

ي 
ية حيث يوجد عدد كب�ي من الأطفال �ف ي المناطق الح�ف

إنشاء مراكز المرحلة 2 من رياض الأطفال )غ�ي ملحقة بالمدارس( �ف  l

ستيعاب وتلبية الحاجة.  سن المرحلة 2 من الروضة وكذلك حيث ل تمتلك المدارس القدرة عىل الإ

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

بية السليمة وتشجيعهم عىل إرسال أطفالهم ي برنامج الرعاية الوالدية من أجل تثقيف الآباء بممارسات ال�ت
التوسع �ف  l 

إىل رياض الأطفال. 

ف المدارس من الحصول عىل المزيد من المساحات المخصصة لهذه الفئة العمرية.  تمك�ي  l

بية والتعليم للتغذية  ي تزويد الأطفال الصغار بوجبات الطعام المدرسّية الخفيفة من خالل برنامج وزارة ال�ت
ستمرار �ف الإ  l

لتحاق برياض الأطفال.  المدرسّية، كحافز لالإ

عالم  ف المدارس وأولياء الأمور من خالل إستخدام طرق التواصل التقليدية والجديدة، مثل المساجد والإ تعزيز التواصل ب�ي  l

ونية المدرسّية … الخ  عالم الإجتماعي والمواقع الألك�ت ذاعة والإ والإ

ف الناس بأهمية تعليم رياض الأطفال. إطالق حمالت التوعية الوطنية من أجل رفع مستوى التوعية ب�ي  l

. ف جراءات المّتخذة لمعالجة مشاكل الأطفال خارج المدرسة الغ�ي أردني�ي البدء ب/زيادة الإ  2

 ، ف هم، هم الأطفال الغ�ي أردني�ي ستبعاد من التعليم أك�ش من غ�ي ف الأطفال الذين تعرضوا لالإ وأشارت هذه الدراسة إىل أن من ب�ي
ي المدارس الردنية. قد يكون هؤلء 

الذين يفتقرون إىل بعض الوثائق الرسمية المطلوبة من قبل الحكومة الأردنية للتسجيل �ف
ف  . ومن أجل تمك�ي ف ف والعراقي�ي ف والصومالي�ي ف والسوري�ي ي ذلك، ولكن ليس ح�اً عىل، الفلسطيني�ي

ف أو ل، بما �ف الأطفال لجئ�ي
ف من الوصول اىل المدارس، يجب إتخاذ الإجراءات الأساسية التالية: هذه الفئة المعينة من الأطفال الضعفاء الغ�ي ُمحصن�ي

. ويعت�ب هذا  ف ف الالجئ�ي بية والتعليم الأردنية لتقديم خدمة أفضل لالأطفال السوري�ي دعوة المجتمع الدوىلي إىل دعم وزارة ال�ت  l

ي مدارسها، وكذلك من أجل المحافظة عىل 
بية والتعليم عىل مواصلة تسجيلهم �ف ف وزارة ال�ت الإجراء مطلوب من أجل تمك�ي

ي المدارس العامة.
جودة التعليم المقدم لجميع الأطفال �ف

ف والأطفال الغ�ي ي تنظم قبول الالجئ�ي
بية والتعليم وال�ت ي وزارة ال�ت

مراجعة وتبسيط سياسة القبول الحالية �ف  l 

عتبار ظروف أولئك الذين يدخلون البالد ويلتحقون بالمدارس بعد بداية  ف الإ ي المدارس العامة، مع الأخذ بع�ي
ف �ف أردني�ي

 . العام الدراسي

توف�ي برامج التعليم البديل المرنة والغ�ي نظامية لالأطفال خارج المدرسة.  l

وطة بإلتحاق وحضور أطفالهم اىل المدارس.  ي تكون م�ش
تقديم المساعدة لالأ� الالجئة الضعيفة وال�ت  l

ف من أجل تعزيز صحتهم النفسية  ف السوري�ي توف�ي المزيد من برامج الدعم النفسي والإجتماعي لالأطفال الالجئ�ي  l

ف تحصيلهم الدراسي بالإضافة اىل منع إحتمالية ت�بهم من المدرسة. والإجتماعية، وتحس�ي

ف  كز فيها الكث�ي من الالجئ�ي ي ي�ت
ي المناطق ال�ت

، وذلك �ف ف إفتتاح المزيد من المدارس وتحويل المزيد منها لتعمل بدوام�ي  l

. ف ايدة من قبل الأطفال السوري�ي ف ستجابة لطلبات التعليم الم�ت ف بهدف الإ السوري�ي

، بما فيهم المعوقون. ف ف الالجئ�ي إجراء عمليات تقييم ميدانية لتحديد الإحتياجات التعليمية الخاصة بالأطفال السوري�ي  l

ي الأردن. أن مثل هذه
ي الحاىلي �ف

ي نظام التعليم الوط�ف
ف �ف ف الالجئ�ي إجراء دراسة لتقييم أثر إدماج الأطفال السوري�ي  l 

ي المدارس العامة لتجعلها أك�ش مالئمة وفاعلية وكفاءة وإستدامة.
مجة المتعلقة بجميع الأطفال �ف الجهود يمكنها إعالم ال�ب

ف عىل إرسال أطفالهم إىل المدارس من خالل زيادة وعيهم حول إمكانية الوصول اىل ف السوري�ي تشجيع أ� الالجئ�ي  l 

ف القبول �ف المدارس الأردنية والتأكيد عىل  المدارس وأهمية التعليم لمستقبل أبنائهم، بالإضافة اىل توضيح قوان�ي
ف يُفكرون بالعودة إىل ف السوري�ي ي سوريا، حيث إن العديد من الالجئ�ي

ٌف بها �ف  حقيقة أن الشهادات الأردنية مع�ت
سوريا عندما يكون ذلك ممكناً.
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ف من خلفيات إجتماعية ف أو الأطفال القادم�ي ي تُعيق الأطفال العامل�ي
معالجة القضايا ال�ت  3 

وإقتصادية ضعيفة

 إن معالجة مشاكل مثل الفقر وإنهيار كيان الأ�ة وعمالة الأطفال، ليس أمراً سهالً ويتطلب جهود العديد من
الوكالت وأفراد المجتمع وعىل مختلف المستويات، وخاصة فيما يتعلق بالتدخالت عىل مستوى السياسات الإجتماعية. 

اح التوصيات التالية: وتم إق�ت

وطة مثل  ي ذلك تقديم برامج المساعدات النقديّة الم�ش
دعم الدخل الأ�ي للحد من التعرض لعمالة الأطفال، بما �ف  l

ف وصندوق الزكاة للجنسيات الأخرى. "صندوق المعونة الوطنية" لالأردني�ي

ي ذلك الدعم النفسي والمشورة.
تعزيز تقديم خدمات الحماية لالأطفال وأ�هم، بما �ف  l

ي لمكافحة عمالة الأطفال.
طار الوط�ف ف عمالة الأطفال وتعزيز تنفيذ آليات الحماية الوطنية مثل الإ تطبيق قوان�ي  l

طة المحلية، ي ذلك خدمات البلدية، وخدمات التفتيش الخاصة بالعمل وال�ش
بناء قدرات الخدمات المحلية، بما �ف  l 

لتقديم دعم أفضل لنظم الإحالة، وبالإضافة اىل أنظمة الحماية وإدارة الحالت.

ف مع تقديم الدعم النفسي والإجتماعي. تقديم خدمات التعليم المرنة/البديل لالأطفال خارج المدرسة العامل�ي  l

عالمية ورفع مستوى التوعية لإطالع الآباء عىل أفضل خيارات التعليم المتاحة والنتائج السلبية لعمالة  تنفيذ الحمالت الإ  l

ي ذلك تطوير المواد والرسائل المهمة حول أهمية التعليم والنتائج السلبية لعمالة الأطفال.
الأطفال، بما �ف

ي وبرامج المهارات
دعم المزيد من التنمية لخيارات التعليم الغ�ي نظامية والغ�ي رسمية ذات الصلة بالتدريب المه�ف  l 

ف ودعم الند للند. الحياتية للمراهق�ي

تعزيز/فرض التداب�ي لمنع الت�ب من المدارس  4

ي زيادة ت�ب الأطفال من المدرسة منها: 
ي تُساهم �ف

ابطة ال�ت وكما ناقشنا مسبقاً، هناك مزيج من العديد من العوامل الم�ت
ات طويلة من المدرسة. إن السياسات  ي والغياب لف�ت

بتدا�أ لتحاق المتأخر بالمدرسة والأفتقار لتجربة التعليم قبل الإ الفقر والإ
اتيجيات المتعلقة بجانب العرض، غ�ي كافية وحدها لضمان أن الأطفال الذين يواجهون مثل هذه الحواجز لن يت�بوا  س�ت والإ
امج الموّجهة من أجل زيادة وعي الأطفال ضمن هذه الفئة العمرية حول  من المدرسة. وهناك حاجة ملحة إىل الإجراءات وال�ب

ي 
لتحاق و�ف ي كل من زيادة معدلت الإ

ي جميع أنحاء العالم �ف
أهمية إستمرار دراستهم. وقد كانت برامج التغذية المدرسّية فّعالة �ف

ة، يُمكن أن يكون ناجحاً  ي المناطق الفق�ي
امج وعىل نطاق واسع �ف تقليل نسبة الغياب من المدارس. ولذلك، فإّن تنفيذ هذه ال�ب

ي تمنع 
ي الحد من عدد الأطفال خارج المدرسة. وعالوة عىل ذلك، هناك حاجة أيضاً اىل فرض تنفيذ العديد من السياسات ال�ت

�ف
ي نفس الوقت، للتخفيف من خطر ت�بهم من المدارس. ومن 

لتحاق بالمدارس و�ف عمالة الأطفال وذلك لتشجيع الطالب عىل الإ
امج: الأمثلة عىل هذه ال�ب

، بهدف تعزيز ُقدراتهم عىل التعامل مع الطالب الذين هم عرضة ف ي للمعلم�ي
تقديم برامج محّددة للتطوير المه�ف  l 

لخطر الت�ب.

تقديم برامج التقوية وإعادة التدريب لالأطفال ضعيفي الأداء، وذلك لمنع ت�بهم من المدرسة.  l

ي التعامل مع المشاكل الأكاديمية والنفسية والإجتماعية
ي المدارس �ف

ف �ف تعزيز دور المرشدين الإجتماعي�ي  l 

لالأطفال ضعيفي الأداء.

ي المدارس.
تعزيز تنفيذ حملة "معاً" للحد من العنف �ف  l

بية والتعليم من خالل مراجعة وتنسيق التعريف لكل ما يُشّكل أو يُدرج تحت  مراجعة سياسة الت�ب داخل وزارة ال�ت  l

مصطلح "الت�ب" بشكل خاص.

ي ذلك المزيد من المهارات 
اً عىل تحقيق نتائج أك�ش جودة بما �ف ف مراجعة المناهج الدراسّية الوطنية الحالية، وجعلها أك�ش ترك�ي  l

ي تعالج مشاكل الحماية مثل المدارس بدون عنف، بالإضافة اىل المخاطر والأخطار 
ذات الصلة، والمفاهيم السائدة ال�ت

المرتبطة بعمالة الأطفال.

ف المتعلقة بعمالة الأطفال. تطبيق القوان�ي  l

ي معدلت الغياب.
ي تمتاز بإرتفاع معدلت الحضور وتد�ف

مكافأة المدارس ال�ت  l

التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات الغ�ي حكومية للحد من إرتفاع معدلت الت�ب.  l

تبة عىل الت�ب. ي توعية الأ� حول أهمية التعليم والعواقب الم�ت
عالم �ف ي ووسائل الإ

تعزيز التعاون مع المجتمع المد�ف
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عاقة وجودته تعزيز إمكانية الوصول إل التعليم الُمّقدم ال الأطفال من ذوي الإ  5

نتقال من  عاقة"، إن الإ ي تقريرها لعام )2008( والذي كان تحت عنوان "تقييم حالة الأطفال من ذوي الإ
وكما أوَصت اليونسيف �ف

عاقة. وسيتطلب ذلك إعادة  ف حياة الأطفال من ذوي الإ عاقة، هو أمر مهم لتحس�ي ي إىل نموذج قائم عىل حقوق الإ النموذج الط�ب
يعات لتصبح أك�ش شموليًة  ضافة اىل البحوث والت�ش امج وعملية تقديم الخدمات، بالإ ي كل السياسات والإجراءات وال�ب

النظر �ف
. ف لالأطفال المعوق�ي

ي 
عاقة. وكما ذكرنا �ف نتقال إىل نموذج قائم عىل أساس الحقوق من أجل تغي�ي التّصور العام والمواقف تجاه الإ وثّمة حاجة لالإ

ي الوصول إىل المدارس وذلك بسبب الإختناقات 
عاقة يواجهون العديد من التحديات �ف الفصل السابق، إن الأطفال من ذوي الإ

ف وعدم قدرتهم عىل تلبية إحتياجاتهم. ويتطلب التصدي لهذه الحواجز  ي قدرات المعلم�ي
المادية والقضايا الإجتماعية وتد�ف

جهداً منّسقاً من قبل الجهات المعنية الرئيسية وعىل مختلف مستويات المجتمع مثل:

 . ف ي الأردن من أجل تقديم خدمة أفضل لالأطفال المعوق�ي
عاقة �ف يعات المتعلقة بالإ ف والت�ش مراجعة/تطبيق القوان�ي  l

عاقة وإمكاناتهم. إطالق حمالت التوعية الوطنية حول أهمية التعليم لالأطفال من ذوي الإ  l 

ف وأ� جميع الطالب والمجتمع بإ�ه.  ف ومدراء المدارس والطالب الغ�ي معوق�ي وينطبق هذا عىل كل من المعلم�ي

ي لتشخيص إعاقة الأطفال بشكل شامل. ويهدف هذا التشخيص اىل تقييم قدرات الطفل ليس فقط من 
إنشاء مركز وط�ف  l

الناحية الطبّية، ولكن أيضاً من الناحية الفكري أو من ناحية قدراتهم عىل التعلم.  

ف مختلف الجهات )أو شبه( الحكومية المعنّية لتقديم خدمة أفضل  تصالت والتعاون ب�ي تعزيز التنسيق وشبكات الإ  l

عاقة )HCD( ومديرية الإحصاء ووزارة  عاقة مثل: المجلس الأعىل لشؤون الأشخاص من ذوي الإ لالأشخاص من ذوي الإ
 . ي

التنمية الإجتماعية ووزارة الصحة ومراكز التدريب المه�ف

ف الخطة  ي الأردن. ويجب أن تُب�ي
عاقة �ف تطوير خطة عمل مرحلية تشاركية شاملة للتعليم الشامل لالأطفال من ذوي الإ  l

ي يجب إتخاذها من قبل الجهات المختلفة سواء كانت )أو شبه( حكومية أوغ�ي حكومية 
وبوضوح كل الإجراءات الالزمة ال�ت

بالإضافة اىل جميع تكاليف هذه الإجراءات. 

ي مناطق جغرافية معينة مثل عّمان. 
ي تخدم الصم �ف

زيادة أعداد المدارس ال�ت  l

عاقة.  توف�ي المناهج الدراسّية والتقييمات المخصصة لالأطفال من ذوي الإ  l

عاقة.  مراجعة سياسات التعليم الغ�ي نظامي وجعلها أك�ش مرونة لتلبية إحتياجات الأطفال من ذوي الإ  l

بية والتعليم فقط،  عاقة. ل ينبغي أن يقت� ذلك عىل وزارة ال�ت امج الأطفال من ذوي الإ تخصيص المزيد من الأموال ل�ب  l

انية المخصصة لخدمات الأطفال، ف ي إعتبار جميع الجهات الحكومية أثناء وضع الم�ي
 وإنما يجب أن يُؤخذ �ف

عاقة ووزارة التنمية الإجتماعية ووزارة الصحة.  مثل المجلس الأعىل لشؤون الأشخاص من ذوي الإ

عاقة، وذلك بإستخدام أدوات جديدة لجمع البيانات وضمان التغطية تعزيز تحديد أماكن الأطفال من ذوي الإ  l 

بية والتعليم من الوصول إىل الأطفال خارج المدرسة ف وزارة ال�ت  الوطنية أثناء جمع البيانات، وذلك من أجل تمك�ي
عاقة تم ف وإىل أقص حد ممكن وضمان توف�ي الخدمات التعليمية ذات الصلة ولأقرب أطفال من ذوي الإ  المعوق�ي

الوصول إليهم/تحديد مكانهم.

عاقة المتوفرين، وإتاحة هذه المعلومات لأ� الأطفال من ذوي ف مقّدمي الخدمات لالأطفال من ذوي الإ تعي�ي  l 

عاقة عىل شكل دليل. الإ

عاقة.  التعلم من نماذج الدول الأخرى حول كيفية تصميم وتقديم التعليم الشامل لالأطفال من ذوي الإ  l

عاقة، وخصوصاً معلمي الصفوف ومعلمي غرف  ف لتمكينهم من تلبية إحتياجات الأطفال من ذوي الإ بناء قدرات المعلم�ي  l

مصادر التعلم.

عاقة والحد من إستخدام المدارس المستأجرة ي متناول الأطفال من ذوي الإ
ي هي �ف

زيادة بناء المدارس ال�ت  l 

ي يصعب تخصيصها.
ال�ت
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ف لخطر ي عن الأطفال خارج المدرسة أو الأطفال المعرض�ي
بلغ الوط�ف ف نظام الرصد والإ تحس�ي  6 

الت�ب منها  

ي أرقام الأطفال خارج المدرسة. فعىل سبيل المثال، كان رقم معهد 
ة �ف لقد أشارت العديد من التقارير اىل تناقضات خط�ي

، بينما تعت�ب هذه المرحلة غ�ي رسمية  ي
بتدا�أ ي مرحلة التعليم قبل الإ

اليونسكو لالإحصاء لالأطفال خارج المدرسة يتضمن الأطفال �ف
ي الأردن. ولذلك، أصبح من المهم تحديد أسباب هذه التناقضات ومن ثّم حلها، حيث إن هذه 

ي �ف
ي نظام التعليم الوط�ف

�ف
ف وزارة  ي الأردن. وبالإضافة إىل ذلك، إن الجهد المنّسق ماب�ي

الأرقام تظهر واقعاً مختلفاً تماماً عن وضع الأطفال خارج المدارس �ف
ف وزارة الداخلية، أمر بالغ الأهمية من أجل معرفة عدد الأطفال الذين تم حسابهم عىل أنهم أطفال خارج  بية والتعليم وب�ي ال�ت

ي الواقع لم يعودوا يعيشوا داخل الأردن.
المدرسة ولكنهم �ف

ي الحاىلي لرصد الأطفال خارج المدرسة:
ف النظام الوط�ف ورية من أجل تحس�ي إّن الخطوات التالية رصف

ات جديدة لقواعد بيانات الـEMIS والـ DOS لرصد الأطفال خارج المدرسة، وذلك وفقاً لالأبعاد  تحديث أو إضافة مؤ�ش  l

ي هذا التقرير.
ي تم مناقشتها وإستخدامها �ف

ستبعاد وال�ت الخمسة لالإ

ف إدارة المدرسة والمجتمعات  ي المدارس بهدف تمك�ي
توسيع نطاق وإستخدام برامج الرصد وبرامج إتخاذ الإجراءات �ف  l

ي مراحل سابقة.
المحلية من العمل معاً عىل منع ومعالجة أسباب الت�ب �ف

بية والتعليم من تتّبعهم  ف وزارة ال�ت مشاركة وإستخدام مصادر البيانات المختلفة المتعلقة بالأطفال خارج المدرسة لتمك�ي  l

عىل نحو أك�ش فاعلية.

ف  ف وت�بوا من المدرسة( وتنسيق هذه التعاريف ب�ي ملتحق�ي ات وتعاريف واضحة لالأطفال خارج المدرسة )غ�ي وضع مؤ�ش  l

جميع المنظمات المعنية.

ي للمدارس لتعمل عىل تسجيل وتقديم المعلومات وبدقة عن الأطفال 
ي أو التق�ف

تقديم المزيد من الحوافز والدعم الف�ف  l

ي قاعدة بيانات الـ EMIS الوطنية.
ف أو ت�بوا من المدرسة( �ف خارج المدرسة )غ�ي ملتحق�ي

ي يواجهها الأطفال مثل الفرد، الأ�ة، المدرسة أو بالبيئة ذات الصلة بها 
ف مستويات المخاطر ال�ت ف ب�ي دعم المدارس للتمي�ي  l

ي قاعدة بيانات الـ EMIS الوطنية.
بالغ عنها �ف ومن ثّم الإ

ف ومدراء المدارس، وذلك من أجل تحديد  توضيح أدوار ومسؤوليات المنّظمات والأشخاص، بما فيهم الحّكام المحلي�ي  l

.EMIS ي قاعدة بيانات الـ
بالغ عن وتسجيل الأطفال خارج المدرسة عىل مستوى المدرسة وإدخال هذه البيانات �ف والإ
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المصادر

ي مؤسسة 
ي مدينة إربد. مركز المعلومات والبحوث �ف

أبو حمدان، ت. ومركز فريق المعلومات والبحوث )2005(. عمالة الأطفال �ف
. الأردن. ف الملك حس�ي

، إ. )2005(. ممارسة البحث الجتماعي. بلمونت، كاليفورنيا: وادز ورث. ي با�ب

بوجدان، ر. س.، وبكلن، س. ك. )1998(. البحث النوعي للتعليم: مقدمة للنظرية والأساليب )الطبعة الثالثة(. نيدهام هايتس، 
ف وبيكون. MA: أل�ي

ف  ي المجتمع ب�ي
ي ح�ف الأردن: تقييم جديد للضعفاء الذين تم تحديدهم �ف

ف �ف ف السوري�ي الرعاية – الأردن. )2013(. الالجئ�ي
ي إربد ومأدبة والمفرق والزرقاء.

ف الذين يعيشون �ف ف السوري�ي الالجئ�ي

 USAID/ي الأردن
قتصادي �ف وع الأردن لالإصالح الماىلي II. مكتب النمو الإ تشابمان، ر. )2011(. م�ش

دائرة الإحصاء العامة. )2009(. مسح عن سكان الأردن وصحة الأ�ة.

ي الأردن. العمل والبطالة.
عاقة �ف دائرة الإحصاء العامة. )2010(. الإ

 http://www.dos.gov.jo/dos_home_e/main :ي 13 حزيران 2013 من
جع �ف دائرة الإحصاء العامة. )2013(. إس�ت

ي الأردن. مجلة رعاية دورية،
ف العمال الأطفال �ف ساءة ب�ي  غرايبة، م.، وهويمان .س )2003(، المخاطر الصحية وأخطار الإ

.140-147 )2( 18

NY ،كة : مقدمة. الطبعة الثانية. أديسون ويسىلي لونجمان، �ش ف ف نوعي�ي جلسن، س. )1999(. أن تصبحوا باحث�ي

منظمة العمل الدولية. )1999(. إتفاقية أسوأ أشكال عمالة الأطفال، )رقم 182(. جنيف.

ي مجال التعليم: إنشاء أجندة بحوث. مسارات كرييت لسلسلة 
ف الوصول، والعدالة والتحولت �ف لوين، ك.م. )2007(. "تحس�ي

الوصول، رقم 1. برايتون: جامعة ساسكس.

. رسالة ماجست�ي غ�ي منشورة. الجامعة الأردنية. عّمان. ي
ي المجتمع الأرد�ف

مرقة، س. )1999(. عمالة الأطفال �ف

بية والتعليم. )2013(. إصالح التعليم من أجل إقتصاد المعرفة المرحلة الثانية )ERfKE II(. تقرير ال�د السنوي. وزارة ال�ت

ي إختبارات الـ TIMSS والـ PISA الدولّية.
ية. )2013(. أداء طالب الأردن �ف ي لتنمية الموارد الب�ش

المركز الوط�ف

ي الأردن.
ي لشؤون الأ�ة. )2010(. الآثار الجسدية والنفسية لعمل الأطفال �ف

المجلس الوط�ف

ي جميع أنحاء العالم.
ي جنوب أفريقيا: لمحة موجزة. الدعوة اىل حقوق الأطفال ترست �ف

موسفوتو، إ. )2007(. عمالة الأطفال �ف

ي إيبادان،
ي سن المدرسة �ف

ف آباء الأطفال �ف  أوموكهودوين، ف. و يوجندو، أو. )2010( تصّور وممارسة عمالة الأطفال ب�ي
يا. الطفل: الرعاية والصحة والتنمية، 36 )3(: صو304 – 308. جنوب غرب نيج�ي

و وباكستان.  راي، آر. )2000(. عمالة الأطفال، وتعليم الأطفال وتفاعلهم مع عمل الكبار: الأدلة التجريبية لب�ي
، 14 )2(: ص 67 – 347. والمجلة القتصادية للبنك الدوىلي

سالزاري، أم. و كالزينوفج، و. )1998(. عمل الأطفال والتعليم )اليونسف، دار ن�ش إستاكيت(.

ي آسيا. )جنيف، منظمة العمل الدولية(.                                                    
تجاهات والتحديات �ف تايس، ج. )1997( عمل الأطفال: الإ

رشاد الأ�ي. الزرقاء. ي مدينة الزرقاء: دراسة المجال الإجتماعي. الإ
ترك، أف. )2000(. عمالة الأطفال �ف

ي الأردن: منظور نقدي.
عاقة والتوف�ي �ف ، أم. )1999(. سياسة الإ ي

ترموسا�ف

ف – الأردن. ف السوري�ي اتيجية الطوارئ لتعليم الالجئ�ي اليونيسيف. )2013(. اس�ت

ي الأردن.
ف �ف : التحديات والأولويات لالأطفال والنساء السوري�ي ف اليونيسيف. )2013(. محطم�ي

نامج القطري. صندوق الأمم المتحدة للطفولة، المجلس التنفيذي، 5 – 8 حزيران. اليونيسيف. )2012(. مسودة وثيقة ال�ب
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ف                                                                                                                                    ف الجنس�ي ق الأوسط وشمال أفريقيا: MENA ملخص المساواة ب�ي ي منطقة ال�ش
اليونيسيف. )2011(. نظرة إقليمية عامة �ف

ق الأوسط وشمال أفريقيا. ي منطقة ال�ش
وضع الفتيات والنساء �ف

 اليونيسيف ومعهد اليونسكو لالإحصاء )2011(. المبادرة العالمية لالأطفال خارج المدرسة:
طار المفاهيمي والمنهجي )CMF(. نيويورك. الإ

عاقة. اليونسف )2008(. تقييم حالة الأطفال من ذوي الإ

ي 13 حزيران 2013 من:
جا �ف . )2013(. إس�ت ف  المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي
 http://www.unhcr.org/pages/49e486566.html

ي شمال الأردن.
ي المجتمعات المحلية �ف

ف �ف ف المقيم�ي ف السوري�ي ي بر المم المتحدة. )2012(. التقييم الشامل لالجئ�ي
بون�ت
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الملحقات
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الملحق الأول: نموذج قائمة جرد البيانات لالأطفال خارج المدرسة

أسم البلد

الأردن

مصادر بيانات الأطفال خارج المدرسة

مصدر المعلومات

ي
نظام معلومات إدارة التعليم الوط�ف

الوكالت المسؤولة عن جمع توزيع البيانات

بية والتعليم دائرة الإحصاء العامة، وزارة ال�ت

) تاريخ جمع المعلومات )وليس تاريخ الن�ش

ح�ت الآن

) ف تكرار جمع المعلومات )مثال عىل ذلك: سنوياً أو كل سنت�ي

ي كل فصل دراسي
�ف

تعريف الطفل خارج المدرسة )مثال عىل ذلك : غ�ي ملتحق، لم يحرصف ال المدرسة خلل الأشهر الثلثة الماضية

غ�ي ُملتحق أو ترك المدرسة 

تعريفات للمصطلحات التعليمية الأخرى

6 عمر دخول المدرسة

الطفل الذي عمره 6 سنوات وإلتحق بالصف الأول لتحاق الإ

ّ الحاىلي ي أي وقت خالل العام الدراسي
الطفل الذي يح�ف اىل المدرسة �ف الحضور

ّ الحاىلي ، ولكنه لم يح�ف اىل المدرسة أثناء العام الدراسي ي
ّ الما�ف الطفل الذي ح�ف اىل المدرسة خالل العام الدراسي نقطاع الإ

) بتدائية، الثانوية، التعليم العاىلي ها الشخص )الإ أعىل مرحلة دراسّية يح�ف مستوى التحصيل العلمي

مصطلحات أخرى ذاُت صلة

تصميم النموذج وتغطية جمع البيانات )عىل سبيل المثال، عىل مستوى الوطن، منطقة جغرافية محّددة، مجموعة محددة من الفئات السكانية الفرعية(

عىل مستوى البلد 

ي كانت فيها الإحصائيات عن السكان خارج المدرسة دقيقة إحصائياً
مساحات إدارية أصغر وال�ت

المدرسة

جتماعية، قتصادية والإ وة، المجموعة الإ ائح الخمسية لل�ش  أنواع التصنيف الممكنة مع البيانات )مثال عىل ذلك: حسب العمر، نوع الجنس، المنطقة، ال�ش
العرق، الدين، نوع المدرسة(

العمر والجنس ونوع المدرسة

جراءات للحصول عىل البيانات( توافر البيانات وإمكانية الوصول إليها )تشمل معلومات عن نوع البيانات المتاحة والإ

متوفرة عند الطلب 

محدودية البيانات )تغطيتها، دقتها(

ء ي
لسش

معلومات أخرى
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مصادر بيانات الأطفال خارج المدرسة: مثال عىل بيانات مسح الأ�ة

مصدر البيانات

نفاق الأ�ة عام ي لإ
المسح الوط�ف

الوكالت المسؤولة عن جمع وتوزيع البيانات

ي
مكتب الإحصاء الوط�ف

) تاريخ جمع البيانات )وليس تاريخ الن�ش

ي – آذار 2010
كانون الثا�ف

) ف تكرار جمع المعلومات )مثال عىل ذلك: سنوياً أو كل سنت�ي

ف منذ 2000 كل سنت�ي

تعريف الطفل خارج المدرسة )مثال عىل ذلك : غ�ي ملتحق، لم يحرصف ال المدرسة خلل الأشهر الثلثة الماضية

ي سبقت المسح  )المصدر: دليل المسح(
لم يح�ف الطفل اىل المدرسة خالل الثالثة أسابيع ال�ت

تعريفات للمصطلحات التعليمية الأخرى

لم يُستخدم عند جمع البيانات )المصدر: دليل المسح( عمر دخول المدرسة

لينطبق لتحاق الإ

ي أّي وقت أثناء السنة الدراسّية الحالّية )المصدر: دليل المسح(
الطفل الذي يح�ف اىل المدرسة �ف الحضور

الطفل الذي ح�ف اىل المدرسة خالل السنة الدراسّية الماضية ولكنه لم يح�ف إليها خالل السنة الدراسّية الحالّية. نقطاع الإ

) بتدائية، الثانوية، التعليم العاىلي ها الشخص )الإ أعىل مرحلة دراسّية يح�ف مستوى التحصيل العلمي

مصطالحات أخرى ذات صلة

تصميم النموذج وتغطية جمع البيانات )عىل سبيل المثال، عىل مستوى الوطن، منطقة جغرافية محّددة، مجموعة محددة من الفئات السكانية الفرعية(

ف تمثالن ٪2 من عدد سكان البالد. ف نائيت�ي ، بأستثناء جزيرت�ي ي
مسح نموذجي عىل الصعيد الوط�ف

ي كانت فيها الإحصائيات عن السكان خارج المدرسة دقيقة إحصائياً
مساحات إدارية أصغر وال�ت

عىل مستوى المحافظة

جتماعية، قتصادية والإ وة، المجموعة الإ ائح الخمسية لل�ش  أنواع التصنيف الممكنة مع البيانات )مثال عىل ذلك: حسب العمر، نوع الجنس، المنطقة،ال�ش
العرق، الدين، نوع المدرسة(

/الريف، ومستوى التعليم وة، الح�ف ائح الخمسية لل�ش الفئة العمرية، ونوع الجنس، وال�ش

جراءات للحصول عىل البيانات( توافر البيانات وإمكانية الوصول إليها )تشمل معلومات عن نوع البيانات المتاحة والإ

ي 
عند الطلب بيانات عىل مستوى الفرد )بدون معلومات شخصية( متوفرة من مكتب الإحصاء الوط�ف

 وفورمات ستاتا SPSS البيانات متاحة بشكل 

www.xxx.gov.xx/surveys/hhsurvey2010 ي
تقرير المسح متوفر �ف

محدودية البيانات )تغطيتها، دقتها(

ف تمثالن ٪2 من عدد سكان البالد  ف نائيت�ي أستث�ف المسح جزيرت�ي

عدد كب�ي من الأرقام المفقودة وذلك رداً عىل الأسئلة بخصوص دخل الأ�ة

معلوماٍت أخرى

وتم إرفاق إستبيان وجداول مع أمثلة عن الأخطاء.
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دارية مصادر بيانات الأطفال خارج المدرسة: مثال عىل البيانات الإ

مصدر البيانات

ي
نظام معلومات إدارة التعليم الوط�ف

الوكالت المسؤولة عن جمع وتوزيع البيانات

بية والتعليم قسم التخطيط، وزارة ال�ت

) تاريخ جمع البيانات )وليس تاريخ الن�ش

آذار 2010

) ف تكرار جمع المعلومات )مثال عىل ذلك: سنوياً أو كل سنت�ي

سنوياً.

تعريف الطفل خارج المدرسة )مثال عىل ذلك : غ�ي ملتحق، لم يحرصف ال المدرسة خلل الأشهر الثلثة الماضية

ي المدرسة
الطفل الذي لم يُسّجل �ف

تعريفات للمصطلحات التعليمية الأخرى

الطفل الذي بلغ الخامسة من العمر قبل الأول من أيلول عمر دخول المدرسة

ي المدرسة )متوفرة من تعداد المدرسة(
ف �ف كل الأطفال المسجل�ي لتحاق الإ

ون اىل المدرسة )متوفرة من سجالت الحضور المدرسية( كل الأطفال الذين يح�ف الحضور

الطفل الذي توقف عن حضور المدرسة أثناء السنة الدراسّية نقطاع الإ

أعىل مرحلة دراسّية يكملها الشخص مستوى التحصيل العلمي

الراسب أو الُمعيد: الطالب الذي يلتحق بنفس الصف خالل السنة الدراسّية الحالية والماضية مصطلحات أخرى ذات صلة

تصميم النموذج وتغطية جمع البيانات )عىل سبيل المثال، عىل مستوى الوطن، منطقة جغرافية محّددة، مجموعة محددة من الفئات السكانية الفرعية(

.) ي
لتحاق الوط�ف ، ولكن بعض مناطق ال�اعات لم تقدم أيّة بيانات )حواىلي ٪5 من الإ ي

عىل الصعيد الوط�ف

ي كانت فيها الإحصائيات عن السكان خارج المدرسة دقيقة إحصائياً
مساحات إدارية أصغر وال�ت

مدرسة الحي

جتماعية، قتصادية والإ وة، المجموعة الإ ائح الخمسية لل�ش  أنواع التصنيف الممكنة مع البيانات )مثال عىل ذلك: حسب العمر، نوع الجنس، المنطقة،ال�ش
العرق، الدين، نوع المدرسة(

 العمر، ونوع الجنس، المنطقة الجغرافية، نوع المدرسة )عامة، خاصة، تديرها المنظمات الغ�ي حكومية(، المرحلة الدراسية، ومستوى التعليم،
عاقة مع أو بدون منحة دراسية، الإ

جراءات للحصول عىل البيانات( توافر البيانات وإمكانية الوصول إليها )تشمل معلومات عن نوع البيانات المتاحة والإ

www.moe.gov.xx/schcensus/reports ي
يحتفظ قسم التخطيط بقاعدة البيانات منذ 2005. وتتوفر التقارير الإحصائية السنوية �ف

محدودية البيانات )تغطيتها، دقتها(

لتحاق مبالغ فيه ي بعض الحالت، من المحتمل أن يكون الإ
�ف

لتحاق بعمر محدد، يجب أن تُف� بحذر، وبسبب الفيضان 2009 البيانات المتعلقة بالإ

غ�ي متوفرة للعام الدراسي A 2010 – 2009 و B فإن البيانات السابقة لكل من

معلومات أخرى
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: أوراق عمل تقيّيم جودة البيانات ي
الملحق الثا�ف

الأردن

إسم مصدر البيانات:

نظام إدارة معلومات التعليم

ترتيب معاي�ي تقييم مصدر البيانات:

النتيجة

(؟ العمر: م�ت ُجمعت البيانات )لم تن�ش  1

قبل 6 – 10 سنوات )2003 – 2007( 	£  )1(

قبل 3 – 5 سنوات )2008 – 2010( 	£  )2(

) ة )2011 – الوقت الحارصف ف الأخ�ي ي غضون السنت�ي
�ف 	S  )3(

التكرار: كم مرة تُجمع البيانات؟ )إمكانية البيانات المتسلسلة زمنياً(  2

البيانات ناتجة من الجمع لمرة واحدة  £  )1(

البيانات ناتجة من الجمع المتكرر أو الدوري )عىل سبيل المثال: كل 3 – 5 سنوات(  £  )2(

البيانات ناتجة من الجمع السنوي أو الشبه سنوي  S  )3(

دقة بيانات العمر: كيف يتم جمع بيانات عمر الأطفال؟  3

بيانات عمر لم يُبلغ عنها  £  )1(

يتم جمع بيانات عمر الأطفال من المعلم أو المجيب من الأ�ة  £  )2(

ها( يتم جمع بيانات عمر الأطفال من السجالت الرسمية )شهادة الميالد، وغ�ي  S  )3(

ي فورمات مألوفة للتحليل )خام، مستوى الوحدة(؟
جراء للحصول عىل الوصول إل مجموعة البيانات �ف سهولة الوصول: ما هو الإ  4

إجراء الوصول إىل البيانات هو مضيعة للوقت وإحتمال الوصول غ�ي مؤكد  £  )1(

إجراء الوصول إىل البيانات هو مضيعة للوقت وإحتمال الوصول مؤكد  £  )2(

إجراء الوصول إىل البيانات ليس مضيعة للوقت وإحتمال الوصول مؤكد  S  )3(

مجيات المستخدمة بشكل عام لتحليل هذه البيانات؟ ي ال�ب
مجيات اللزمة لتحليل البيانات: هل هناك قدرة كافية �ف ة ال�ب خ�ب  5

قدرات غ�ي كافية  £  )1(

هناك بعض القدرة أو إمكانية التدريب أو الدعم  £  )2(

قدرات كافية  S  )3(

الغرض: إل أي مدى تم تصميم مصدر البيانات هذا لجمع البيانات عن التعليم؟ )مع مراعاة فيما إذا كان يتضمن وحدة قياس نمطية محددة للتعليم أول،   .6
وتغطية فئات العمرية المناسبة، وتصميم العينة )إذا كان مسح(

ها( ل يقصد من جمع البيانات خلق إحصائيات التعليم )القوى العاملة، والصحة، وغ�ي  £  )1(

ها من القطاعات )الصحة والتعليم( ويقصد من جمع البيانات خلق إحصائيات عن التعليم وغ�ي  £  )2(

ي المقام الأول لخلق إحصائيات التعليم
يهدف جمع البيانات �ف  S  )3(

؟ ي عمر يتم جمع بيانات الحضور المدرسي الحالي تغطية بيانات العمر: لإ  7

عدادية بتدائية والإ عمر الإ  £  )1(

بتدائية إىل عمر الثانوية عمر ما قبل المرحلة الإ  S  )2(

عمرما قبل المرحلة البتدائية إىل سن التعليم العاىلي  £  )3(

ي يتم جمعها بيانات الحضور؟
تغطية مستويات التعليم: للحصول عىل مستويات التعليم ال�ت  8

ي
التعليم البتدا�أ  £  )1(

ي والثانوي
التعليم البتدا�أ  S  )2(

ي إىل التعليم العاىلي
ما قبل التعليم البتدا�أ  £  )3(

ي الدولة )مثال: العام، والخاص، 
ي )أو أنها تتضمن( جميع أنواع المؤسسات التعليمية �ف

تغطية أنواع المؤسسات التعليمية: هل تم جمع البيانات �ف  9
والمنظمات الغ�ي حكومية والدينية والمجتمع أو المدارس الغ�ي مسجلة(؟

إستبعد جمع البيانات بعض الأنواع الهامة من المؤسسات التعليمية  £  )1(

تضمن جمع البيانات معظم أنواع المؤسسات التعليمية  S  )2(

تضمن جمع البيانات جميع أنواع المؤسسات التعليمية  £  )3(
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ي تم تصميم مصدر البيانات من أجلها لغرض توف�ي إحصائيات موثوقة وتمثيلية عن 
فائدة تحليل البيانات المصنفة: ما هي أصغر مساحة إدارية وال�ت  10

الأطفال خارج المدرسة؟

ي فقط
المستوى الوط�ف  £  )1(

قامة )الح�ف / الريف( دارية الكلية )عىل سبيل المثال: الولية أو المقاطعة( ومنطقة الإ المنطقة الإ  S  )2(

دارية الجزئية أو الصغرى )عىل سبيل المثال، الحي أوال قرية( المنطقة الإ  £  )3(

( ممكناً مع مصدر بيانات هذا )عىل سبيل المثال، حسب  ي
فائدة تحديد خصائص الأطفال خارج المدرسة: إل أي مدى يكون التصنيف )التحليل دون الوط�ف  11

قليم، ووضع عمالة الأطفال(؟ وة، والعجز، والعرق، والإ العمر ونوع الجنس، والمنطقة، وال�ش

التصنيف المحدود ممكن )عىل سبيل المثال، عن طريق نوع الجنس فقط(  £  )1(

وة يعت�ب ائح الخمسية لل�ش قامة وال�ش بعض التصنيف ممكن، ولكن بعض المجموعات الهامة غ�ي متوفرة )عىل سبيل المثال، التحليل حسب منطقة الإ  S  )2( 
عاقة( ممكناً، ولكن ليس العرق أو الإ  

ها( ي ذلك معظم الفئات ذات الأولوية العالية )عىل سبيل المثال، حسب العجز، ووضع عمالة الأطفال، وغ�ي
التصيف المهم ممكن، بما �ف  £  )3(

ي مصدر البيانات:
يجب مراعاة تعريفات المصطلحات الرئيسية التالية المستخدمة �ف

ي المدرسة"؟(
المشاركة المدرسية )ما هو تعريف "�ف  l

الت�ب من المدرسة )ما نوع الغياب المدرسي والذي يعت�ب "ت�ب"؟(  l

التحصيل العلمي  l

مصطلحات أخرى ذات الصلة  l

تطابق مصطلحات التعليم: كيف تقيم هذه المصطلحات من ناحية تطابقها مع التعاريف الدولية الموحدة؟ )مؤ�ش معهد اليونسكو للإحصاء وتعاريف   12
ي قاموس www.uis.unesco.org/Pages/Glossary.aspx مصطلحات معهد 

ية والفرنسية �ف ف نجل�ي مصطلحات التعليم يمكن إيجادها باللغة العربية والإ
ي ) ملخص معهد اليونسكو لإحصاء التعليم العالمي(

اليونسكو للإحصاء و�ف

عدد قليل جداً من مصطلحات التعليم تتطابق مع التعريفات القياسية  £  )1(

بعض مصطلحات التعليم تتطابق مع التعريفات القياسية  £  )2(

معظم مصطلحات التعليم تتطابق مع التعريفات القياسية  S  )3(

ي التعاريف مع مصادر البيانات الوطنية أخرى؟
إمكانية مقارنة مصطلحات التعليم: ماهو مدى المقارنة �ف  13

عدد قليل جًدا من مصطلحات التعليم قابلة للمقارنة مع مصادر البيانات الوطنية الأخرى  £  )1(

بعض مصطلحات التعليم قابلة للمقارنة مع مصادر البيانات الوطنية الأخرى  £  )2(

معظم مصطلحات التعليم قابلة للمقارنة مع مصادر البيانات الوطنية الأخرى  S  )3(

معاي�ي إضافية أخرى ذات صلة بمصادر بيانات المسح الأ�ي 

ت مصدر البيانات تغطية الفئات المحرومة عند جمعها للبيانات الخاصة بها )تصميم  ة للإهتمام: إل أي مدى إعت�ب تغطية بيانات الفئات السكانية المث�ي  14
العينة(؟

ي تغطية الفئات المحرومة
إن تصميم العينة لينظر بشكل رصيح �ف  £  )1(

يراعي تصميم عينة تغطية بعض الفئات المحرومة  S  )2(

يراعي تصميم عينة تغطية العديد من الفئات المحرومة  £  )3(

ي مصادر 
؟ )و�ف ف شهر بداية العام الدراسي ف أعمار الأطفال المسجلة وب�ي ي ب�ي

تطابق بيانات العمر مع بيانات المشاركة المدرسية: إل أي مدى هناك فارق زم�ف  15
ي تغطي معظم الحالت )< 50٪(.

جابة ال�ت ات الطويلة لجمع البيانات، إخ�ت الإ الف�ت

ة( يتم تسجيل بيانات العمر بعد أك�ش من 6 أشهر من بداية شهر العام الدراسي )فجوة كب�ي  £  )1(

ة( ف 2 و 6 أشهر بعد شهر بداية  العام الدراسي )فجوة صغ�ي تسجل البيانات العمر ب�ي  S  )2(

يتم تسجيل بيانات العمر خالل شهر بداية العام الدراسي )لتوجد فجوة(  £  )3(

هل هناك أي مزايا أو قيود أخرى لمصدر البيانات هذه؟

مجموع النقاط:

90٪



69الأردن التقرير القطري حول الأطفال خارج المدرسة

ي 2013
ين الثا�ف ت�ش

مصادر البيانات

بية  ف مصادر البيانات المختلفة من حيث الأعداد التقديرية والنسب المئوية لالأطفال خارج المدرسة )أنظر الجدول أدناه(. ورغم أن أن وزارة ال�ت هناك تباين كب�ي ب�ي
ة من قبل  ف بيانات إلتحاق الـ EMIS والبيانات السكانية المقدمة مبا�ش ي البداية، إلّ إن الجمع ب�ي

والتعليم قد قّدمت تقديرات منخفضة لعدد الأطفال خارج المدرسة �ف
عدادي. ي والإ

بتدا�أ ي مرحلة الإ
، أي حواىلي ٪10 من الأطفال �ف دائرة الإحصاء العامة، يُش�ي إىل وجود عدداً أك�ب من ذلك بكث�ي

4 . ومن الممكن أن 
ي
بتدا�أ ي المائة عىل مستوى المرحلة الإ

ف 1.2-2.5 �ف اوح ب�ي ومع ذلك، تش�ي المسوحات الأ�يّة عموماً اىل وجود نسبة أقل من الأطفال خارج المدرسة، ت�ت
ي عمل المسح تغطيتها ، والذي قد يقلل من عدد الأطفال خارج المدرسة. أو بدلً 

ف من الفئات ال�ت يكون قد تم حذف بعض الفئات المحرومة مثل المهاجرين والالجئ�ي
عداد السكان التابعة  ستناد إىل بيانات الـ EMIS والـDOS عالية جداً، ربما لأن التقديرات المستقبلية لإ من ذلك، قد تكون تقديرات أعداد الأطفال خارج المدرسة وذلك بالإ

للـ DOS عالية جداً. ولالأسف، يبدوا أنه من الصعب التوصل إىل إستنتاجات قويّة حول العدد الحقيقي لالأطفال خارج المدرسة دون الحصول عىل المزيد من أحدث 
بيانات التقديرات المستقبلية لأعداد السكان.

طفال خارج المدرسة الملحق ثلث: مدخالت بيانات تقرير الأردن لمبادرة الإ

خارج المدرسة ٪

تاريخ المسح المسح
 عمر 12 – 15

)البعد الثالث(
عمر 7 – 11

عمر 6 – 11  
) ي

)البعد الثا�ف

13.4 10.5 9.6 2012 بإستخدام البيانات   EMIS DOSالسكانية للـ

5.5 1.2 1.2 ين الأول – حزيران 2007 ت�ش DHS 5 الجولة

3.7 1.1 16.0 ين الأول – كانون الأول 2009 ت�ش DHS 6 الجولة

3.1 1.4 2.5 ي 2010
كانون الثا�ف فريق مسح سوق العمل

3.9 1.0 2.0 نيسان 2010 – نيسان 2011 مسح دخل ونفقات الأ�ة

. ي بداية العام الدراسي
ملحظة: بالنسبة لـDHS الجولة 5، فقد تم خصم سنة واحدة من عمر الطالب لحساب أعمارهم �ف

الجداول الأساسية

البعد الأول

ي حسب الجنس وخصائص أخرى )البعد 1(
بتدا�أ ي أو الإ

بتدا�أ ي التعليم قبل الإ
ي والذين ليسوا �ف

بتدا�أ ي سن التعليم قبل الإ
النسبة المئوية للأطفال �ف  1

ي سن التعليم قبل 
ة. وبدلً من ذلك، يمكن إستخدام بيانات الـ EMIS لتبيان عدد ونسبة الأطفال �ف ها من مصادر البيانات الأخ�ي وهذا غ�ي متوفر من الـHEIS أو غ�ي

ف بالمدارس، مصنفة حسب الجنس. ي والغ�ي ملتحق�ي
بتدا�أ الإ

ي المائة فقط إذا تم إستبعاد الأطفال بعمر الست سنوات. وعادة ما يكون هناك بعض عدم الدقة 
ي المائة. ولكن هذا يصبح 1.1 �ف

ي منها تم إحتساب ما يُقّدربـ 16 �ف
ستثناء هو الـDHS الجولة 6، وال�ت الإ  4

ي هذه الحالة، فإن بعض الأطفال الذين كانوا بعمر الست سنوات أثناء إجراء المسح قد يكونوا بعمر الخمس سنوات، وبالتاىلي فإنهم صغار جداً عىل المدرسة، 
ي مسوحات الأ�، و�ف

تُحيط بالأعمار فيما �ف
. ي بداية العام الدراسي

�ف



ق الأوسط وشمال إفريقيا مبادرة الأطفال خارج المدرسة ال�ش 70

ي
البعدالثا�ف

، حسب العمر والجنس وخصائص أخرى )البعد 2( ي
بتدا�أ ي سن التعليم الإ

النسبة المئوية للأطفال خارج المدرسة والذين هم �ف  2

المصدر: مسح دخل ونفقات الأ�ة 2010/11.

ي سن متأخرة، والذين ربما يكونوا صغاراً جداً عىل 
وكما ذكر أعاله، فإن معظم الأطفال خارج المدرسة هم بعمر الستُّ سنوات والذين من المحتمل أن يبدؤا المدرسة �ف

بتدائية، هم من أشد الأ� فقراً من حيث معدل إنفاق الفرد الواحد. ويبدو أن  . إّن معظم الأطفال خارج المدرسة ضمن المرحلة الإ ي بداية العام الدراسي
بدء المدرسة �ف

ي المناطق الريفية.
ية منها �ف ي المناطق الح�ف

المعدلت أعىل بقليل �ف

ي توفرت فيها البيانات[
بتدائية )البعد 2(، ]السنوات ال�ت ي سن المدرسة الإ

نسبة وعدد الأطفال خارج المدرسة الذين هم �ف

هناك حاجة إىل المزيد من البيانات من أجل هذا – النسبة المئوية وأعداد الأطفال خارج المدرسة للسنوات السابقة.

، حسب الجنس ي
بتدا�أ ي سن الإ

تجربة المدرسة للأطفال خارج المدرسة الذين هم �ف  3

الإجمالي ٪ ناث ٪ الإ الذكور ٪ تجربة المدرسة

16.3 13.7 18.2 ترك المدرسة

74.5 59.6 78.6 ي المستقبل
توقع أن يلتحق �ف

9.1 26.7 3.3 توقع أن ليلتحق أبداً

المصدر: DHS 2007/UNPD ُجمعت البيانات من قبل معهد اليونسكو لالإحصاء

المصدر: DHS 2007/UNPD ُجمعت البيانات من قبل معهد اليونسكو لالإحصاء

، وذلك لأنه سيتطلب ي
من غ�ي الممكن إستخدام الـ HEIS الأحدث من أجل تحديث كل من الجدول والرسم البيا�ف  ملحظة: 

. ي
بتدا�أ ي التعليم الإ

ف الجدد �ف بيانات حول كون الأطفال من الداخل�ي  
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ملتحقون بالمدرسة

خارج المدرسة الأطفال

تركوا المدرسة

من المحتمل أن يدخل المدرسة قبل بلوغ سن 17 سنة

ي المستقبل
من غ�ي المحتمل أن يلتحقوا بالمدرسة �ف

9٪

16

75٪

الإجمالي ٪ ناث ٪ الإ الذكور ٪ الإجمالي ٪ ناث ٪ الإ الذكور ٪

MOE-EMIS قاعدة بيانات الـ 2013المصدر مسح دخل ونفقات ال�ة 2011/2010

العمر

4.8 4.5 5.2 7.4 9.4 4.8 6

3.5 3.2 3.7 0.7 0.0 1.3 7

11.1 11.0 11.3 0.9 0.3 1.4 8

10.2 9.4 10.9 0.9 1.8 0.2 9

14.9 15.3 14.6 0.6 1.2 0.0 10

12.6 12.1 13.2 1.7 2.9 0.7 11

قامة مكان الإ

1.5 1.4 1.7 الريف

2.1 3.2 1.2 الح�ف

نفاق ائح الخمسية للإ نصيب إنفاق الفرد ضمن ال�ش

3.1 4.4 1.9 الأك�ش فقراً

1.5 2.8 0.2 ي
الثا�ف

2.1 1.8 2.3 الوسط

0.6 0.9 0.4 الرابع

0.0 0.0 0.0 الأغ�ف
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المصدر: مسح دخل ونفقات الأ�ة 2010/11.

البعد الثالث

عدادية، حسب العمر والجنس وخصائص أخرى )البعد 3( ي سن المدرسة الإ
نسبة وعدد الأطفال خارج المدرسة الذين هم �ف  4

ي الأعمار 
ف قد إنعكست – الأولد خارج المدرسة أك�ش من البنات – وتزيد أعداد الأطفال خارج المدرسة �ف ف الجنس�ي عدادية، فإن الفجوة ب�ي ي سن الإ

أما بالنسبة لالأطفال �ف
نفاق. كز الأطفال خارج المدرسة ضمن الأ� الأك�ش فقراً وذلك حسب نصيب الفرد من الإ عدادية. ومرة أخرى، ي�ت ي نهاية المرحلة الإ

المتقدمة، ويش�ي ذلك إىل الت�ب �ف

ستغراب أن تكون  لهذه المحافظات معدلت أطفال خارج  اً لالإ ي محافظات المفرق وإربد. ولعله مث�ي
كزون �ف ومن الناحية الجغرافية، يبدو أن الأطفال خارج المدرسة ي�ت

ي 
عدادية، فقد وجد أّن أعىل نسب لالأطفال خارج المدرسة هي �ف المدرسة أعىل من المحافظات الجنوبية الأفقر مثل مّعان والعقبة. أما بالنسبة للفئة العمرية  لمرحلة الإ

محافظات البلقاء والمفرق وجرش.

ي توفرت فيها البيانات[
عدادية )البعد 3( ,]السنوات ال�ت ي سن المدرسة الإ

نسبة وعدد الأطفال خارج المدرسة الذين هم �ف  5

هناك حاجة إىل المزيد من البيانات من أجل هذا – النسبة المئوية وأعداد الأطفال خارج المدرسة للسنوات السابقة.

عدادية ، حسب الجنس ي سن الإ
تجربة المدرسة للأطفال خارج المدرسة الذين هم �ف  6

المصدر: DHS 2007/UNPD ُجمعت البيانات من قبل معهد اليونسكو لالإحصاء

المصدر: DHS 2007/UNPD ُجمعت البيانات من قبل معهد اليونسكو لالإحصاء
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خارج المدرسة الأطفال

تركوا المدرسة

من المحتمل أن يدخل المدرسة قبل بلوغ سن 17 سنة

ي المستقبل
من غ�ي المحتمل أن يلتحقوا بالمدرسة �ف

7٪

2٪

90٪

الإجمالي ٪ ناث ٪ الإ الذكور ٪ الإجمالي ٪ ناث ٪ الإ الذكور ٪ العمر

العمر

12.7 12.1 13.2 0.8 0.4 1.1 12

13.1 12.1 14.0 2.8 1.5 4.3 13

11.3 10.0 12.7 4.2 4.2 4.1 14

16.0 15.4 16.5 7.5 5.5 9.6 15

قامة مكان الإ

3.7 4.5 3.0 الريف

3.9 2.6 5.2 الح�ف

نفاق ائح الخمسية للإ نصيب إنفاق الفرد ضمن ال�ش

5.8 5.6 6.1 الأك�ش فقراً

4.4 1.1 7.1 ي
الثا�ف

2.3 2.5 2.0 الوسط

0.5 0.0 1.2 الرابع

1.0 0.0 1.7 الأغ�ف

الإجمالي ٪ ناث ٪ الإ الذكور ٪ تجربة المدرسة

90.3 90.4 90.3 ترك المدرسة

7.2 4.1 8.6 ي المستقبل
توقع أن يلتحق �ف

2.4 5.6 1.1 توقع أن ليلتحق أبداً
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البعد الرابع

ي والمتوقع أنقطاعهم من المدرسة قبل إكمال الصف الأخ�ي )البعد 4(
بتدا�أ ي التعليم الإ

نسبة وعدد الأطفال �ف  7

البعد الخامس

عدادية )البعد 5(، عدادي والمتوقع أنقطاعهم من المدرسة قبل إكمال الصف الأخ�ي للمرحلة الإ ي التعليم الإ
نسبة وعدد الأطفال �ف  8 

ي توفرت فيها البيانات[
]السنوات ال�ت  

المصدر: الـ EMIS، وتم حسابه من قبل معهد اليونسكو لالإحصاء.

عمالة الأطفال

ف 11-6 )3 أطفال فقط ضمن العينة(؛ اوح أعمارهم ب�ي ي الـ LMPS: 0.1٪ من الأولد الذين ت�ت
بالغ عن عدد قليل جداً من الأطفال الذين يعملون �ف  لقد تم الإ

بالغ عن أّي فتيات عامالت ضمن العينة. ولم يعد من المحتمل أن يكون الأطفال الذين  ف 12 – 15. ولم يتم الإ اوح أعمارهم ب�ي بالإضافة اىل ٪1.8 من الأولد الذين ت�ت
، هم خارج المدرسة من أولئك الذين ل يعملون. وبالرغم من ذلك، قد َوجد فهم عمالة الأطفالUCW(( من تحليله لبيانات الـ  يعملون ساعة واحدة أو أك�ش

ف هم خارج المدرسة. SIMPOC منذ عام 2007، أّن ٪40 من الأطفال العمال�ي

جمالي الإ ناث الإ الذكور
 
 العدد المتوقع 

إنقطاعه من المدرسة
ي المئة

�ف  العدد المتوقع
إنقطاعه من المدرسة

ي المئة
�ف  العدد المتوقع

إنقطاعه من المدرسة
ي المئة

�ف

15,667 3.22 5,500 2.30 10,167 4.12 2007

جمالي الإ ناث الإ الذكور
 
 العدد المتوقع 

إنقطاعه من المدرسة
ي المئة

�ف  العدد المتوقع
إنقطاعه من المدرسة

ي المئة
�ف  العدد المتوقع

إنقطاعه من المدرسة
ي المئة

�ف

 23,533 3.51 20,918 6.32 2,615 0.77 2007
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. وبعض الأسئلة المذكورة أدناه، فينبغي إّما تعديلها أو  ف ين الرئيسي�ي إن أداة المقابلة هذه، هي لغرض جمع المعلومات من العديد من المخ�ب
. ف التوسع بها أو حذفها وذلك إعتماداً عىل الفرد أو المجموعة المحددة من المستجيب�ي

إسم الشخص الذي يُجري المقابلة: …………………………………………………… التاريخ: ……………………………… 2013

الجزء الأول: معلومات عن خلفّية المستجيب

ف ك�ي ين ومجموعات ال�ت الملحق أربعة: دليل مقابلة أبرز المخ�ب

ين : أسئلة أبرز المخ�ب ي
الجزء الثا�ف

بية والتعليم ي وزارة ال�ت
ف �ف ي تم توجيهها ال المسؤل�ي

الأسئلة ال�ت

ي الناس عن إرسال أبنائهم
ي تُث�ف

قتصادية والإجتماعية والعائلية والتعليمية( ال�ت الرجاء أن تصف لنا، ومن تجربتك الخاصة، الأسباب )الأنظمة التعليمية والإ  1 
؟ ي

بتدا�أ إىل مدارس التعليم قبل الإ

ي الناس عن إرسال أبنائهم
ي تُث�ف

قتصادية والإجتماعية والعائلية والتعليمية( ال�ت الرجاء أن تصف لنا، ومن تجربتك الخاصة، الأسباب )الأنظمة التعليمية والإ  2 
؟ ي

بتدا�أ إىل مدارس التعليم الإ

ي الأطفال عىل
ي تُشّجع/تُث�ف

قتصادية والإجتماعية والعائلية والتعليمية( ال�ت الرجاء أن تصف لنا، ومن تجربتك الخاصة، الأسباب )الأنظمة التعليمية والإ  3 
الت�ب من المدرسة؟

أي تعليقات أو حلول أخرى؟  4

العنوان/الوظيفة: لمقابلة الفرد:  

إسم الُمستجيب:

M/F

المناصب:  : ف ك�ي لمجموعات ال�ت

F + ……………… الذكور العدد: ……………… 

= ……………… الإجماىلي     

تصال/معلومات عن المكان: لالإ المنظمة/المدرسة/المديرية: 

أيّة مالحظات أخرى عن الُمستجيب:
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ي ُوّجهت ال أولياء الأمور
الأسئلة ال�ت

العمر: ………………… الجنس: ………………… المنطقة: ………………… الوظيفة: ………………… الصحة: …………………

؟ لماذا نعم ولماذا ل؟ ي
بتدا�أ هل ترسل أطفالك اىل مدارس التعليم قبل الإ  1

بتدائية؟ نعم £ ل £ هل لديك أي طفل لم يدخل اىل المدرسة الإ  2

ي منعت ه/ها من دخول المدرسة.
إذا كانت الإجابة بنعم: الرجاء وصف الأسباب ال�ت   

قتصادية والإجتماعية والعائلية والتعليمية …(. نقاط لمن يُجري المقابلة: )الأنظمة التعليمية والإ   

هل لديك أي الطفل قد ت�ب من المدرسة؟ نعم £ ل £  3

ي تشجع ه/ها عىل الت�ب من المدرسة؟
إذا كانت الإجابة بنعم: الرجاء وصف الأسباب ال�ت   

قتصادية والإجتماعية والعائلية والتعليمية …(. نقاط لمن يُجري المقابلة: )الأنظمة التعليمية والإ   

أيّة تعليقات أو حلول أخرى؟  4

) ف ي تم توجيهها ال الأطفال بعمر المدرسة )غ�ي ملتحق�ي
الأسئلة ال�ت

العمر: ………………… الجنس: ………………… المنطقة: ………………… الوظيفة: ………………… الصحة: …………………

ي وقتك …(
تحّدث عن نفسك )مكان السكن ،ووضع العمل، وأين تقصف  1

ي تمنعك من الذهاب إىل المدرسة؟ 
قتصادية والإجتماعية والعائلية والتعليمية …(.ال�ت الرجاء وصف الأسباب )الأنظمة التعليمية والإ  2

ل، برنامج التثقيف عن الت�ب …(؟ ف ي الم�ف
هل لديك أي فكرة عن أنواع التعليم الأخرى )أي، برنامج التعليم �ف  3

أيّة تعليقات أو حلول أخرى؟  4

ف ي ُوّجهت للطلب المت�ب�ي
الأسئلة ال�ت

العمر: ………………… الجنس: ………………… المنطقة: ………………… الوظيفة: ………………… الصحة: …………………

ي أوقاتك …(
تحّدث عن نفسك )مكان السكن، ووضع العمل، أين تقصف  1

ي شّجعتك عىل الت�ب من مدرستك؟
قتصادية والإجتماعية والعائلية والتعليمية...(.ال�ت الرجاء وصف الأسباب )الأنظمة التعليمية والإ  2

ل، برنامج التثقيف عن الت�ب …(؟ ف ي الم�ف
هل لديك أي فكرة عن أنواع التعليم الأخرى )أي، برنامج التعليم �ف  3

أيّة تعليقات أو حلول أخرى؟  4

ف بعمر المدرسة ف السوري�ي ي تم توجيهها ال الطلب اللجئ�ي
الأسئلة ال�ت

ي وقتك …(
تحّدث عن نفسك )مكان السكن، ووضع العمل، أين تقصف  1

قتصادية والإجتماعية والعائلية والتعليمية…(. ي تمنعك من الذهاب إىل المدرسة؟ نقاط لمن يُجري المقابلة: )الأنظمة التعليمية والإ
الرجاء وصف الأسباب ال�ت  2

أيّة تعليقات أو حلول أخرى؟  3
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ستبعاد الملحق خمسة: طرق حساب الأبعاد الخمسة لالإ

البعد 1:

ي =
بتدا�أ ي سن التعليم قبل الإ

النسبة المئوية للأطفال خارج المدارس الذين هم �ف

ي
ي أو الأبتدا�أ

بتدا�أ ي التعليم قبل الإ
ف �ف ي الملتحق�ي

بتدا�أ ي سن التعليم قبل الإ
٪100 – نسبة الأطفال �ف

ي الُبعدين الرابع والخامس
قياس الت�ب: �ف

)DR( معدل الت�ب

المعلومات المطلوبة:  l

– معدل النجاح )PR( حسب الصف  

– معدل التكرار أو الرسوب )RR( حسب الصف  

]DR = 100 - ]PR + RR  

)PR( معدل النجاح

المعلومات المطلوبة:  l

t ي السنة
ي الصف n و�ف

لتحاق �ف – إجماىلي الإ  

t +1ي السنة
ي الصف n +1 و�ف

ف الجدد �ف – الملتحق�ي  

 = PR t   

)RR( معدل التكرار أو الرسوب

المعلومات المطلوبة:  l

t ي السنة
ي الصف n و�ف

لتحاق �ف – إجماىلي الإ  

t +1ي السنة
ي الصف n و�ف

ف �ف – عدد الراسب�ي  

= PR t   

n

n

t +1ي السنة
ي الصف n +1 و�ف

ف الجدد �ف الملتحق�ي

t +1ي السنة
ي الصف n و�ف

ف �ف عدد الراسب�ي

x 100

x 100

t ي السنة
ي الصف n و�ف

لتحاق �ف إجماىلي الإ

t ي السنة
ي الصف n و�ف

لتحاق �ف إجماىلي الإ

البعد 2:

ي =
بتدا�أ ي سن الإ

النسبة المئوية للأطفال خارج المدارس الذين هم �ف

ي الُمعّدل
بتدا�أ ي الإ

لتحاق الصا�ف ٪100 – معدل الإ

البعد 3:

عدادية = ي سن الإ
النسبة المئوية للأطفال خارج المدارس الذين هم �ف

عدادية ي سن الإ
عدادي الُمعّدل – النسبة المئوية لالأطفال �ف ي الإ

لتحاق الصا�ف  ٪100 – معدل الإ

ي
بتدا�أ ي التعليم الإ

ف �ف ف والملتحق�ي المسجل�ي
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ف المحافظات والسلطات التعليمية، 2013 الملحق ستة: عدد وتوزيع أقسام رياض الأطفال ب�ي

الإجمالي بية والتعليم الحكومية والغ�ي تابعة لوزارة ال�ت الخاصة عدد الطلب

عدد الطلبالمحافظة عدد الطلب عدد الطلب عدد الطلب عدد الطلب عدد الطلب عدد الطلب عدد الطلب عدد الطلب

0 23 9,655 0 0 23 8,380 0 1,275 إربد
1,080 9 9,010 0 0 9 7,499 0 1,511

0 969 0 0 0 828 0 141 0

1,080 1,001 18,665 0 0 860 15,879 141 2,786

0 9 4,739 0 0 9 3,827 0 912 البلقاء
485 8 4,303 0 0 7 3,328 1 975

0 439 0 0 0 346 0 93 0

485 456 9,042 0 0 362 7,155 94 1,887

0 45 6,535 0 113 44 5,744 1 678 الزرقاء
744 28 5,848 0 105 27 5,033 1 710

0 629 0 6 0 561 0 62 0

744 702 12,383 6 218 632 10,777 64 1,388

0 3 1,203 0 0 3 812 0 391 الطفيلة
101 2 1,089 0 0 2 699 0 390

0 100 0 0 0 65 0 35 0

101 105 2,292 0 0 70 1,511 35 781

0 78 22,199 0 0 73 20,431 5 1,768 عّمان
2,962 47 20,053 0 0 44 18,097 3 1,956

0 2,300 0 0 0 2,135 0 165 0

2,962 2,425 42,252 0 0 2,252 38,528 173 3,724

0 1 1,954 0 0 0 1,351 1 603 العقبة
172 0 1,816 0 0 0 1,174 0 642

0 163 0 0 0 106 0 57 0

172 164 3,770 0 0 106 2,525 58 1,245

0 11 3,009 0 0 7 1,929 4 1,080 الكرك
305 1 2,677 0 0 0 1,658 1 1,019

0 288 0 0 0 175 0 113 0

305 300 5,686 0 0 182 3,587 118 2,099

1 2 2,445 0 0 1 1,125 1 1,320 المفرق
245 5 2,305 0 0 4 1,031 1 1,274

0 242 0 0 0 117 0 125 0

246 249 4,750 0 0 122 2,156 127 2,594

0 2 1,858 0 0 2 1,286 0 572 جرش
191 1 1,716 0 0 1 1,135 0 581

0 179 0 0 0 124 0 55 0

191 182 3,574 0 0 127 2,421 55 1,153

0 9 1,283 0 0 9 861 0 422 عجلون
171 6 1,274 0 0 6 817 0 457

0 143 0 0 0 93 0 50 0

171 158 2,557 0 0 108 1,678 50 879

0 1 1,891 0 0 0 1,343 1 548 مادبا
179 1 1,678 0 0 1 1,128 0 550

0 165 0 0 0 113 0 52 0

179 167 3,569 0 0 114 2,471 53 1,098

0 5 1,637 0 0 3 883 2 754 مّعان
188 1 1,594 0 0 1 827 0 767

0 175 0 0 0 85 0 90 0

188 181 3,231 0 0 89 1,710 92 1,521

1 189 58,408 0 113 174 47,972 15 10,323 المجموع 

6,823الإجماىلي 109 53,363 0 105 102 42,426 7 10,832

0 5,792 0 6 0 4,748 0 1,038 0

6,824 6,090 111,771 6 218 5,024 90,398 1,060 21,155
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ي )رياض الطفال(
بتدا�أ الملحق سبعة: ملخص إستجابات جميع المناطق عن مرحلة التعليم قبل الإ

ةالبادية الجنوبية ف الرمثادير علالج�ي

أدوات:

Insufficient KG classrooms ي جميع المناطق
عدم وجود صفوف رياض اطفال كافية �ف  l

Far location of KG schools بعد الروضة عن كث�ي من التجمعات السكانية مما يُصّعب التحاق اطفالهم بها  l

KG classroom capacity بوية يعات ال�ت القدرة الستيعابية لصفوف رياض الأطفال بحيث ل تتجاوز 25 طالب حسب الت�ش  l

ها محدودية صفوف رياض الأطفال الموجودة وعدم القدرة عىل استحداث غ�ي  l

High cost ارتفاع تكاليف رياض الطفال الخاصة  l

ي أبنية رياض الطفال الحكومية، ادى اىل تقليل فرص إلتحاق الطلبة برياض الطفال مما ادى اىل القبال عىل رياض الطفال الخاصة عىل حساب الحكومية 
النقص �ف  l

ي تعمل حسب رغبة اولياء المور
ي كالرياض الخاص ال�ت

المقيدة بمنهاج محدد  ول تركز عىل الجانب المعر�ف

 Improper preparation of KG teachers ي ضعف تأهيل معلمي رياض الطفال حول اساليب التعامل مع رياض الطفال والطفولة المبكرة
اسباب تعليمية تتمثل �ف  l

ي كث�ي 
ات المناسبة لها اضافة اىل بعد دورات المياه عنها �ف ف ي من الفو�ف وعدم التنظيم وغ�ي مجهزة بالتجه�ي

عدم تنظيم شعب رياض الطفال الحكومي فهي تعا�ف  l
Insufficient KG equipment من الحيان

Transportation cost ارتفاع أجور النقل   l

ي مرحلة رياض الأطفال حيث أن عدد صفوف رياض الأطفال 11 صف بينما عدد
 l  ضعف جاهزية المدارس الحكومية لستيعاب أعداد الأطفال �ف

ي سن الروضة 35,000
الأطفال �ف

مجتمع:

 Parents awareness جهل اؤلياء المور باهمية التحاق ابنائهم برياض الطفال  l

)Parents work style )agriculture(l.العمل بالرعي وانشغال اولياء المور وعدم اهتمامهم  l

Population density ي بعض المناطق
الكثافة السكانية �ف  l

Parents’ seasonal migration ف فصىلي الشتاء والصيف حال من مكان إىل آخر ب�ي ال�ت  l

Family disintegration .التفكك الأ�ي  l

Poverty الفقر  l

Parents attitudes and awareness of the importance of KG school عدم اقتناع العائلة بدور رياض الطفال  l

High level of divorce ظروف عائلية وارتفاع نسب الطالق   l

ي المدرسة اوانتهاء دوام امهاتهم
l  خوف اولياء المور عىل اطفالهم لن دوام رياض الطفال ينتهي الساعة 12 ظهرا اي قبل انتهاء دوام اخوانهم �ف

القبال عىل رياض الطفال الخاصة لن الحكومية تركز عىل المنهاج فقط بينما الخاصة تركز عىل المهارات والنشطة  l

Parents’ fear about their children going to school الخوف عىل الأطفال بهذا العمر  l

قواعد:

Classroom capacity MOE policy بوية يعات ال�ت القدرة الستيعابية للصفوف ل تتجاوز 25 طالب حسب الت�ش  l

The Cancellation of school nutrition project ي
وع التغذية المدرسية �ف إلغاء م�ش  l

Insufficient KG schools and classrooms عدم وجود رياض اطفال كافية  l

ي الصف الواحد
ي تحدد عدد الطفال ب 25 طالب �ف

ي تعليمات القبول ال�ت
وط مشددة عىل رياض الطفال تتمثل �ف هناك �ش  l
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ملخص استجابات جميع المناطق عن مرحلة التعليم الساس

أدوات:

 Far school locationتباعد التجمعات السكنية وبعد المسافات وبعد المدرسة   l

مجتمع:

Parents work nature النتقال داخل الصحراء والعمل بحرفة الرعي  l

ف ليلتحق البناء معا الجهل باهمية التعليم لالبناء والخوف عليهم، يدفع باولياء امورهم اىل تأخ�ي التحاقهم لمدة سنة او سنت�ي  l 
Parents’ awareness of the importance of child education

Family disintegration التفكك ال�ي  l

Family migration حال ال�ت  l

Child labour عمالة الأطفال  l

Poverty الفقر  l

High divorce rate تفكك ال�ة الناتج عن حالت الطالق ينعكس بدوره عىل الطلبة مما يؤدي اىل اهمال الطفال وت�بهم من المدرسة  l

Father disinterest about children عدم اهتمام الأب بأطفالة  l

Mother work ي الزراعة وعدم تعاون الأب
l  عمل الأم �ف

Family seasonal migration ف الغور ومناطق الشفا حسب المواسم وا التنقل ب�ي طبيعة حياة بعض السكان خصوصا البدو حيث انهم كث�ي  l

Family health situation الحالة الصحية لالأ�ة مثل وجود اعاقة عند أحدهم  l

Family financial status الظروف المادية الصعبة لالأهل  l

Father multiple marriages )wives(lي المدرسة نهائيا
الزواج من أخرى وعدم رعايته لأطفاله  حال دون الحاق ابنتها �ف  l

Mother sickness مرض الأم  l

قواعد:

Unregistered children ي لالبناء
l  عدم وجود قيد مد�ف

MOE incapability to open new classroom sections بوية :وأهمها محدودية الغرف الصفية وعدم استحداث غرف جديدة يعات والنظمة ال�ت الت�ش  l

Mixed ages classrooms ومشكلة الصفوف المختلطة  l

Old school buildings وجود مدارس قديمة البناء  l

Termination of school nutrition program وإلغاء برنامج  التغذية المدرسية  l

ي متابعة قضايا اللتحاق والت�ب
داري والجهات المسؤولة �ف عدم تعاون الحاكم الإ  l 

 Weak collaboration and coordination between MOE and other governing bodies

ي التعليم مثل القامة وت�يح العمل لالأب
وجات من أجانب �ف ف ي تعيق من التحاق أبناء الأردنيات الم�ت

يعات الوطنية وال�ت أسباب تتعلق بالت�ش  l 
 MOE educational legislations

Weak school mentoring بوي داخل المدارس وقلة التنسيق مع وزارة العمل حول متطلبات سوق العمل رشاد ال�ت ضعف الإ  l

ةالبادية الجنوبية ف الرمثادير علالج�ي
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ملخص استجابات جميع المناطق حول ت�ب الطلبة

أدوات:

Shortage of unqualified teachers ي للتعامل مع الطلبة واحتياجاتهم
ف والمعلمات بالقدر الكا�ف عدم تأهيل المعلم�ي  l

Poor school preparation ي كث�ي من الحيان وبعيدة عن بعض المساكن
ان المدرسة غ�ي جاذبة وغ�ي مجهزة بما يلزم �ف  l

Distanced schools المدارس البعيدة  l

ي متابعة مشاكل الطالب
ف �ف ف إدارة المدرسة والمعلم�ي ضعف التنسيق ب�ي  l 

Weak coordination between school leadership and teachers to follow up with students’ problems

Insecure school environment ي المدرسة
عدم توفر البيئة المنة �ف  l

Negative relation between teachers and students ف المعلم والطالب عدم وجود عالقة ايجابية ب�ي  l

Sudents’ sickness جهل المعلم بكيفية التعامل مع امراض الطلبة  l

ف فهي مناهج طويل ذات مستوى عاىلي ل يتالئم وواقع الطلبة ويبتعد عن المهارات ي منهاج الصف التاسع والعا�ش الساسي�ي
هناك مشاكل �ف  l 

Problems with school curricula

ات المدرسة مما أدى اىل تنف�ي الطلبة ف ي تجه�ي
كما ان الغرف الصفية غ�ي مالئمة وبدون مراوح وهناك نقص �ف  l

Peer interference تأث�ي الزمالء  l

Low achieving students ي ت�به من المدرسة
بوي والمعلم مع الطالب الضعيف قد تكون سبب �ف طريقة تعامل كل من المدير والمرشد ال�ت  l

Frequent school absence ي ت�به
ة قد تكون سبب �ف ف من الطالب المشاغب يسبب مشاكل كث�ي دارة والمعلم�ي انزعاج الإ  l

Weak follow-up for students عدم وجود من ينمي قدراته ويوجهه قد يسبب ت�به  l

مجتمع:

Family disintegration التفكك ال�ي  l

Early marriage الزوج المبكر  l

Parents’ multiple marriages تعدد الزوجات  l

Poverty الفقر  l

School cost عدم القدرة عىل دفع التكاليف وتوف�ي المواصالت للذهاب اىل المدرسة  l

Parents work nature العمل بالرعي والنتقال داخل الصحراء  l

ونهم عىل ترك المدرسة قّلة الوعي باهمية التعليم لالبناء وخاصة البنات حيث ل يتشجع كث�ي من اولياء المور عىل متابعة ابنائهم وبناتهم دراستهم ويج�ب  l 
Parents awareness of the importance of education and especially girls education

Drugs  addiction دمان وانتشار ظاهرة تعاطي الحبوب المخدرة اضافة اىل الإ  l

Low achieving students ي تحصيلهم
l  احباط الطلبة خصوصا عند تد�ف

Child labourers عمالة الطفال بسبب الأوضاع القتصادية  l

Family seasonal migration ف فصىلي الشتاء والصيف حال من مكان إىل آخر ب�ي ال�ت  l

Family economic problems دية العوامل القتصادية الم�ت  l

High divorce rate والطالق  l

Parents and students awareness of the importance of education الجهل بقيمة التعليم  l

Parents illiteracy اثهم بارسال ابنائهم اىل المدرسة ي ثقافة الب والم وعدم اك�ت
تد�ف  l

School violence مشاكل نفسية وسلوكية شجعت عىل ت�بهم مثل العنف والتنمر والشللية  l

الوضع الصحي للعديد من الطفال ادى اىل ت�بهم مثل مرض السكري ومرض ال�ع حيث يشعر الطالب بالحرج امام زمالئه مما يؤدي به  l 
Students’ sickness )diabetes, epilepsy(lاىل الت�ب

Girls’ early marriage الزواج المبكر والمية والجهل وعدم الهتمام بمتابعة المدرسة واللتحاق بها  l

ةالبادية الجنوبية ف الرمثادير علالج�ي
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ي ت�ب الطلبة ضعيفي التحصيل
ضغط الأهل عىل الطلبة للحصول عىل معدلت مرتفعة من أجل اللتحاق بالتعليم الأكاديمي مما يتسبب �ف  l 

.Parents pushes on children to enhance their academic achievement

Child labours and family labour/)العمالة والعمالة المبطنة )عمل الأطفال عند أباءهم  l

Weal collaboration between schools and parents عدم متابعة أولياء الأمور  l

 Child need for money ي العمل والحصول عىل الم�وف يسبب ت�به
رغبة الطالب �ف  l

Taking care of youngest brothers and sisters ي ت�ب الناث
ىلي ورعاية الصغار يتسبب �ف

ف ي العمل الم�ف
حاجة الأم اىل من يساعدها �ف  l

Father’s rejection to spend money on their kids رفض الأب تعليم الأبناء والبنات وانفاقه عليهم  l

Father’s addiction ادمان الأب وعدم رعايته لأطفاله  l

Mother’s labour إلتحاق الأم بسوق العمل من اجل مساعدة الأب  l

Family health issues ي الأ�ة
المشاكل الصحية �ف  l

قواعد:

Termination of school nutrition programme إلغاء برنامج التغذية المدرسية  l

Mixed classrooms مشكلة الصفوف المختلطة  l

Weak coordination between MoE and other involved government bodies ف ف والمت�ب�ي ي متابعة الطلبة الغ�ي ملتحق�ي
داري �ف عدم تعاون الحاكم الإ  l

MOE budgetary problems عدم استحداث غرف صفية جديدة  l

Weak communication between schools and parents ضعف التواصل مع  اولياء المور  l

Weak students’ follow-up بية والتعليم ف بمديرية ال�ت عدم جديّة تنفيذ إلزامية التعليم من قبل المعني�ي  l

ي زيادة نسب الت�ب 
داري يسهم �ف عدم وجود عقوبة رادعة لأولياء الأمور من قبل الحاكم الإ  l

ف ملخص استجابات جميع المناطق حول الطلبة المعوق�ي

مستوى رياض الأطفال:

موضوع:

Multiple types of disabilities تعدد العاقات لدى الطالب الواحد  l

Diverse problems and needs تب عليه ت�ب بعضهم صعوبة نطق الحروف مقارنة مع زمالئهم مما ي�ت  l

أدوات:

School location بعد الروضة عن مكان السكن  l

Availability of transportation عدم توفرالمواصالت اىل المدرسة  l

Transportation cost إرتفاع كلفة المواصالت  l

School fees 130 دفع الرسوم المدرسية البالغة  l

Unavailability of specialized people ي نطق ل يتيح للطلبة اللتحاق بالمدرسة
عدم توفر إخصا�أ  l

Unsuitable school preparation and equipment عدم جاهزية المدرسة لالعاقات الأخرى سبب للت�ب  l

No service after 10th grade ل توجد صفوف للطلبه بعد الصف العا�ش مما يدفعهم اىل الت�ب قبل الصف العا�ش  l

Students’ violence ،ف الطلبة وخاصة الطلبة الصم عوامل تربوية وأهمها: حالت العنف ب�ي  l

Unprepared teachers .ف مع هذه الفئة ضعف التأهيل المتخصص للمتعامل�ي  l

عماناربد
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Small number of specialized schools قلة عدد المدارس المتخصصة بالصم والبكم  l

Mixed classrooms ي التعلم
ي الصف الواحد مما يؤدي إىل صعوبات �ف

وجود مجموعة من الطلبة من أعمار مختلفة �ف  l

قلة أعداد المدارس الخاصة بالصم عىل مستوى المملكة إذا ل يزيد عددها عن 10 مدارس  l

Small numbers of specialized canters عاقات قلة مراكز تشخيص الإ  l

Unsuitable curricula عدم مرعاة المناهج لحتياجات هذه الفئة  l

Difficulty in transportation المواصالت غ�ي دقيقة المواعيد وقليلة  l

ي المدارس
يوجد فو�ف �ف  l

Poverty and high school cost ف العوامل القتصادية، وأهمها :الفقر، وارتفاع تكاليف تعليم الأبناء المعاق�ي  l

Mixed schools for high primary education ي الصفوف العليا يواجه برفض شديد من قبل أولياء المور
المدارس المختلطة �ف  l

مجتمع:

 Existing schools and services awareness of عدم المعرفة بوجود مدرسة حكومية للصم فيها صف مخصص لرياض الطفال  l

Parents’ disinterest to send their children to schools عدم إهتمام بعض اولياء المور بارسال ابنائهم اىل رياض الطفال  l

Ability to identify and diagnose the type of disability عدم القدرة عىل معرفة العاقة لدى ابنائهم وكيفية التعامل معها  l

Shame culture ناث تجعلهم يرفضون خروجهن للمجتمع ثقافة العيب وخاصة لالإ  l

العوامل الجتماعية: ثقافة الخجل من وجود ابن معاق  l

ي الأ�ة
الخجل من وجود ابن معاق �ف  l

الجهل بوجود مدارس وخدمات مقدمة لهذه الفئة  l

No collaboration between parents and disability centres .خوف الهل عىل أبنائهم وعدم تعاونهم مع الجهات المعنية  l

ف العوامل القتصادية، وأهمها :الفقر، وإرتفاع تكاليف تعليم الأبناء المعاق�ي  l

Students’ violence ف الطلبة الصم يوجد عنف شديد ب�ي  l

Parents’ beliefs of the advantage of education عدم إقتناع الأهل بجدوى هذه المدارس  l

ي المراكز الخاصة
شارة ولغة بريل �ف إرتفاع تكاليف تعليم لغة الإ  l

Parents’ fear of mixed classrooms ناث ي المرحلة الساسية العليا وخاصة عند الإ
الخوف من قضية الختالط �ف  l

ي الأ�ة، والجهل بوجود مدارس وخدمات مقدمة لهذه الفئة، وخوف الهل عىل أبنائهم وعدم تعاونهم مع 
العوامل الجتماعية: كالخجل من وجود ابن معاق �ف  l

ناث ي المرحلة الساسية العليا وخاصة عند الإ
الجهات المعنية ، والخوف من قضية الإختالط �ف

ف مع هذه الفئة. ف الطلبة وخاصة الطلبة الصم، ضعف التأهيل المتخصص للمتعامل�ي عوامل تربوية وأهمها: حالت العنف ب�ي  l

تقسيم العمل:

Problems of multiple disabilities تعدد العاقة لدى الطفل الصم مثل الشلل الدماغي وعدم امكانية المدرسة عىل إستقبال مثل هذه الحالت  l

Delay in diagnosing disability عاقة يؤدي إىل التأخر باللتحاق ي الكشف عن الإ
التأخر �ف  l

ف من هذه الفئة.  عاقات، وقلة الإحصاءات الوطنية الخاصة بأعداد المعاق�ي يعات والأنظمة الوطنية، وأهمها: ضعف  التشخيص المبكر للكشف عن الإ الت�ش  l 
Weak national statistics

قواعد:

يعات والنظمة  وأهمها: عدم وجود رياض أطفال مخصصة لهذه الفئة الت�ش  l

ف من هذه الفئة. عاقات، وقلة الإحصاءات الوطنية الخاصة بأعداد المعاق�ي يعات والأنظمة الوطنية، وأهمها: ضعف  التشخيص المبكر للكشف عن الإ الت�ش  l

( وعدم استحداث غرف جديدة ، تعدد المشكالت ف ي العاصمة عمان للمكفوف�ي
بوية  وأهمها محدودية هذه المدارس)واحدة فقط �ف يعات والنظمة ال�ت الت�ش  l 

Limited number of schools .الخاصة بوسائل النقل

School preparation and equipment ات المدرسية ف إعداد والتجه�ي  l
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ف ف اللجئ�ي ملخص استجابات الطلبة السوري�ي

موضوع:

Overage children ي عىل الجانب النفسي حيث يكون الطالب أك�ب سناً من زمالئه ي منتصف العام الدراسي له تأث�ي سل�ب
قدوم الطلبة إىل المنطقة �ف  l

Time of arrival to Jordan ي منتصف العام الدراسي
قدوم الطفال �ف  l

Incapability to adapt the new environment وا عليه جعلهم غ�ي قادرين عىل التكيف مع المجتمع رفض الواقع الذي أج�ب  l

Feel of being refugee شعورهم بالنقص  l

 Disability ي التحاقه
عاقة تشكل صعوبة �ف الإ  l

الحالة النفسية  l

Rejection to repeat the last school year ي سوريا
ي درسها الطلبة �ف

ة ال�ت رفض كل من الهاىلي والطلبة إعادة السنة الدراسية الخ�ي  l

أدوات:

Loss of documents ف الأوراق الثبوتية تأم�ي  l

The difference between educational systems in Jordan and Syria ي الأردن
إختالف نظام التعليم �ف  l

School location موقع المدرسة  l

مجتمع:

Parents’ fear of sending their children الخوف عىل الطفال من المجتمع وخاصة الطلبة الخرين  l

Parents' thinking of quick return to Syria .ي العودة اىل سوريا والتحاق أبنائهم هناك
ين �ف l  تأمل الكث�ي

Rejection to repeat the last school year ي سوريا
ي درسها الطلبة �ف

ة ال�ت رفض كل من الهاىلي والطلبة إعادة السنة الدراسية الخ�ي  l

Fear of sending females to schools عدم إرسال البنات اىل المدرسة بسبب الخوف عليهن  l

قواعد:

Ambiguity of regulations with respect to admitting Syrian refugees . ف عدم وضوح التعليمات الخاصة بإلتحاق الطلبة السوري�ي  l





  ولمزيٍد من المعلومات، يمكنك
نت ن�ت زيارة موقعنا عىل الإ

www.oosci-mena.org

 منظمة الأمم المتحدة للطفولة
مكتب الأردن
ص.ب 1551

عمان -11821 الأردن
الهاتف: 2402 550 6 962+
فاكس: 1112 553 6 962+

www.unicef.org/infobycountry/jordan.html : ي
و�ف لك�ت الموقع الإ


