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 فرٌق العمل:
الدراساترئٌس وحدة اي جً كارمٌل،   

 علً البطران، منسق المشروع
مدٌرمحمد الحسٌنً،   

 
 

 العدالة اإلجتماعٌة فً االردن
1ورقة سٌاسات رقم.  

 

 بجزٌل الشكر لكل من ساهم خالل المقابالت و مجموعات التركٌز بتقدٌم وجهات نظرهم و آرائهم. وباألخص، نود شكر ٌتقدم مركز هوٌة 
 ٌشكر البحثٌة. إضافة الى ذلك، األعلى لشؤون األشخاص المعوقٌن ووزارة التربٌة و التعلٌم على تعاونهم التام مع جهودناالمجلس كل من 

 ومجموعات تركٌز آسٌا ٌاغً، عبد الرزاق المحتسب، نبٌلة غٌشان و ربى حّماد لجهودهم فً تنسٌق جلسات نقاشٌة مركز هوٌة كل من
 فاعلة إلتمام هذه الورقة. 

 
محتاااوذ هاااذه المطبوعاااة مساااؤولٌة  ٌن.تااام بااادعم مااان مؤسساااة روزا لوكسااامبوري المكتاااب االقلٌماااً فلساااط ورقاااة السٌاساااات هاااذهانتاااا  

 مركز هوٌة وال ٌعبر بالضرورة تحت أي ظرف عن موقف مؤسسة روزا لوكسمبوري المكتب االقلٌمً فلسطٌن.
 



 

 ملّخص تنفيذي

ٌطحٌّح جٌطضَ جألسدْ ذكّح٠س قمٛق رٚٞ جالقط١حؾحش جٌخحفس ٚمّحْ ٚفٌُٛٙ ٌفشؿ جٌطؼ١ٍُ جٌؼحَ. ففٟ ػحَ 
جٌطؾش٠ؼحش جٌٛه١ٕس ، ٚٚمغ جٌّؼٛل١ٓفحدق جألسدْ ػٍٝ جضفحل١س جألُِ جٌّطكذز ٌكمٛق جألؽخحؿ  7002

  . جٌّؼٛل١ِٓٚٓ غُ خشؼ ذحالعطشجض١ؿ١س جٌٛه١ٕس ٌألؽخحؿ  ،جٌّغطؿ١رس ٌٙح

، فأٙح ٌُ 7002ػٍٝ ٚؽه جالٔطٙحء فٟ ػحَ  جٌّؼٛل١ٓٚسغُ أْ جٌغٕٛجش جٌػّحٟٔ ٌالعطشجض١ؿ١س جٌٛه١ٕس ٌألؽخحؿ 
ػٍٝ  جٌّؼٛل١ٓ ؿجضؿحٖ جألؽخح ش٠ؼ١سضكمك أ٘ذجفٙح قطٝ جٌٍكظس، ٌُٚ ضطّىٓ ِٓ ضشؾّس جٌطضجِحش جألسدْ جٌطؾ
جٌكك فٟ جالٌطكحق ذحٌّذجسط  جٌّؼٛل١ٓأسك جٌٛجلغ. ٚوٕط١ؿس ٌٍٙٛز ذ١ٓ جٌطؾش٠غ ٚجٌطٕف١ز، فأٗ أفرف ٌٍطالخ ِٓ 

   جٌكى١ِٛس، ئال أْ ِؼظُ ٘زٖ جٌّذجسط غ١ش ِإٍّ٘س ٌطٍر١س جقط١حؾحش ٘زٖ جٌفثس ِٓ جٌطالخ. 

جٌّؿٍظ جألػٍٝ ٌؾإْٚ جألؽخحؿ جٌّؼٛل١ٓ، ئٌٝ أْ ػذَ لذسز ٚلذ أؽحسش وً ِٓ ٚصجسز جٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ ٚ
جٌّذجسط جٌؼحِس ػٍٝ ضٍر١س جقط١حؾحش جٌطالخ جٌّؼٛل١ٓ ٟ٘ ٔط١ؿسً ٌؼذَ وفح٠س جٌّخققحش جٌّح١ٌس فٟ جٌّٛجصٔس، 

 ٌالؾث١ٓ. جٌىر١ش طذفكجٌئٌٝ ؾحٔد جٌنغٛه جٌغىح١ٔس ػٍٝ جٌّٕظِٛس جٌطؼ١ّ١ٍس خحفسً ِغ 

١م١س ػٍٝ أسك جٌٛجلغ ٚأْ ٔؿحـ جٌّٕظِٛس جٌطؼ١ّ١ٍس جٌؾحٍِس ٠ؼطّذ ػٍٝ جٌطضجَ ِحٌٟ أورش ِٚغ أْ ٘زٖ جٌمنح٠ح قم
ص٠حدز مخّس فٟ ِخققحش  ططٍدِٓ جٌكىِٛس، ئال أْ جٌخطٛجش جألعحع١س جألٌٚٝ ٔكٛ جٌّٕظِٛس جٌؾحٍِس ال ض

 ؿ جٌّؼٛل١ٓ.جٌطؼ١ٍُ أٚ جٌّؿٍظ جألػٍٝ ٌؾإْٚ جألؽخحٚ جٌطشذ١س جٌّٛجصٔس جٌكح١ٌس ٌذٜ أٞ ِٓ ٚصجسز

خالي جٌغٕٛجش جٌػّحٟٔ جٌغحذمس،  جٌذجِؽضكم١ك جٌطؼ١ٍُ  ٌس ٔكٛؼٛجتك أِحَ جٌّكحٚالش جٌغحذمس جٌّرزٚجٌٚذؼذ ِشجؾؼس 
حضٙح ئٌٝ ٚصجسز جٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ ٚجٌّؿٍظ جألػٍٝ ٌؾإْٚ جألؽخحؿ جٌّؼٛل١ٓ ِٕٚظّحش ضمذَ ٘زٖ جألهشٚقس ضٛف١

. ٚلذ سّوضش جٌذجِؽِٓ أؾً جٌرذء ذحضخحر جٌخطٛجش جألٌٚٝ ٚجٌفؼحٌس ِٓ ق١ع جٌطىٍفس ٔكٛ جٌطؼ١ٍُ  جٌّؿطّغ جٌّذٟٔ
  ٝ ِح ٠ٍٟ:  ٍضٍه جٌطٛف١حش ػ

 جٌٛػٟ:  ص٠حدز

x  ذحٌطؼحْٚ ِغ ٚصجسز جٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ ٚجٌّؿٍظ جألػٍٝ ٌؾإْٚ جٌّؼٛل١ٓ  جٌّؿطّغ جٌّذ٠ٟٔؿد أْ ضطٍك ِإعغحش
ِٚٓ غُ  جٌّؼٛل١ٓ،كمٛق جألؽخحؿ ذ ذحالمحفس جٌٝ جٌطؼش٠ف ،قّالش ضٛػ٠ٛس ضغطٙذف أفكحخ جإلػحلحش أٔفغُٙ

 .جٌذجِؽجٌطؼ١ٍُ أ١ّ٘س ضكم١ك ذ جٌطٛػ١س
x  ،ًٚجٌطٟ ػ١ٍٙح أْ ضشّوض ػٍٝ  ،ز فٟ جٌّذجسطٌٝ ؾحٔد ئهالق ِرحدسجش ِشوضئؾٙٛد ضٛػ٠ٛس ضخحهد جٌّؿطّغ وى

  ٔمـ.  ص١ٌٚغجإلػحلس جخطالف  أْ ضمرًّ جإلػحلس ذك١ع ٠ذسن جٌؾرحخ

  : ١ٓضذس٠د جٌّؼٍّّ

x  ِٓ سز جٌّؼٛل١ٓسفغ ئِىح١ٔحش جٌّؼ١ٍّٓ فٟ جٌطؼحًِ ِغ جٌطالخ ّٛ ، ٠ّٚىٓ ضكم١ك رٌه ِٓ خالي ضٛص٠غ ضذس٠رحش ِق
( أعح١ٌد ضذس٠ظ جٌطالخ ِّٓ 7، جٌذجِؽ( أفٛي جٌطذس٠ظ فٟ جٌطؼ١ٍُ 0غ١ش ِىٍفس ئٌٝ جٌّذجسط ذك١ع ضشوض ػٍٝ: 

 ( ضٛم١ف جإلؾشجءجش جٌفّؼحٌس جٌطٟ ِٓ ؽأٔٙح جعط١ؼحخ جإلػحلحش ٚجقطنحٔٙح. 3ٌذ٠ُٙ أؽىحي ِخطٍفس ِٓ جإلػحلحش، ٚ

 جٌّؼ١ٍّٓ:  ِغحػذز

x  ٠ّىٓ ٚمغ ِؿّٛػس ِٓ ج١ٌ٢حش جٌرغ١طس ِٓ أؾً جٌطؼ٠ٛل ػٓ جألػذجد ٚجٌّإ٘الش غ١ش جٌىحف١س ٌٍّؼ١ٍّٓ، وٛمغ
 ٔظحَ ِغحػذ أٚ ذشٔحِؽ سجٍع ٌٍذػُ. 

 ضك١ًٍ ئِىح١ٔس جٌٛفٛي: 

x ش قٛي ٘زٖ حٔح٠ٛؾذ ػذد ِكذٚد ِٓ جٌّذجسط جٌّطحقس أِحَ جٌّؼٛل١ٓ ٌىٕٙح ذكحؾس العطغالي أفنً، ئال أْ جٌر١
 ِٓ جٌنشٚسٞ ؾّغ جٌّؼٍِٛحش قٛي ئِىح١ٔس جٌٛفٛي ئٌٝ جٌّذجسط جٌّإٍ٘س ٚضٛف١ش٘ح ٌٍؼحِس.  جٌّذجسط غ١ش وحف١س.

 جٌطؼحْٚ:

x  ْ٠ؿد ضٛم١ف جٌّغإ١ٌٚحش جٌّٕحهس ذىً ِٓ جٌّؿٍظ جألػٍٝ ٌؾإْٚ جٌّؼٛل١ٓ ٚٚصجسز جٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ، ق١ع أ
 ؼحف فحػ١ٍس ؾٙٛدّ٘ح جٌّؾطشوس. جٌطؼحْٚ جٌّكذٚد ذ١ٓ جٌؿٙط١ٓ ٠إدٞ ئٌٝ ئم

x  ٠ؿد أْ ضؼًّ ٚصجسز جٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ ٚجٌّؿٍظ جألػٍٝ ٌؾإْٚ جٌّؼٛل١ٓ ػٍٝ جٌطٕغ١ك ٚجٌطؼحْٚ ِغ ِإعغحش
ٌىٟ ٠غطف١ذ جٌطشفحْ ِٓ جٌخرشز جٌفؼ١ٍس ٌٙزٖ جٌّإعغحش ٌٚنّحْ  جٌّؼٛل١ٓجٌخذِس جٌّؿطّؼ١س جٌؼحٍِس ػٍٝ لنح٠ح 

 َ ؾ١ّغ جألؽخحؿ ِٓ رٚٞ جالقط١حؾحش جٌخحفس. ٚمٛـ جٌغ١حعحش ٚجٌطؼ١ٍّحش أِح
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 1 

 ِمذِس . 0

 جٌٙذف ِٓ جٌذسجعس  0.0

، ٚفٟ ٔفظ جٌغٕس جٌطٟ ٚلغ ف١ٙح جٌّؼٛل١ٓجضفحل١س جألُِ جٌّطكذز ٌكمٛق جألؽخحؿ ػٍٝ  7002فحدق جألسدْ ػحَ 
ألش جألسدْ لحْٔٛ قمٛق جألؽخحؿ جٌّؼٛل١ٓ ضٍه جالضفحل١س )ٚجٌطٟ ضمنٟ ذطشؾّس ذٕٛد٘ح فٟ جٌطؾش٠ؼحش جٌٛه١ٕس(، 

ٚأهٍك جعطشجض١ؿ١طٗ جٌٛه١ٕس جٌخحفس ذحألؽخحؿ جٌّؼٛل١ٓ. ٚذٙزٖ جٌٛغحتك جٌػالظ، أٌضَ جألسدْ ٔفغٗ ذاؾشجء 
 ضكغ١ٓ ؽحًِ ألٚمحع جألؽخحؿ جٌّؼٛل١ٓ ٚمّحْ قمُّٙ فٟ جٌطّطّغ ذىحفس قمٛلُٙ. 

: ٟٚ٘ فٍغفس ِّٚحسعس جٌذجِؽضطّكٛس قٛي ضكم١ك جٌطؼ١ٍُ ٚوؿضء ِٓ جٌٙذف جٌؼحَ، أدسن جألسدْ غح٠س أعحع١س 
ض جٌفشؿ جٌّطىحفثس فٟ جٌطؼ١ٍُ أِحَ ؾ١ّغ جٌطالخ ذغل جٌٕظش ٠ضؼ١ّ١ٍس ضمَٛ ػٍٝ ِرحدب جٌّغحٚجز جٌّؿطّؼ١س ٚضؼض

 ضّطّغ ؾ١ّغ جٌطالخ جٌّؼٛل١ٓ ِٓ قمٛلُٙ ذحٌطؼ١ٍُ فكغد، ٚئّٔح جٌذجِؽجٌطؼ١ٍُ  ٠نّٓػٓ ٚؾٛد ئػحلس أَ ال. ٚال 
 رٌه جٌكك فٟ ذ١ثس ِطىحٍِس ٠طؼٍُ جٌطالخ ف١ٙح ِؼحً. ِّحسعس  سئِىح١ٔضؼضص ِٓ 

، ذحضص جالعطشجض١ؿ١س جٌٛه١ٕس ٌألؽخحؿ جٌّؼٛل١ٓٚذؼذ ِشٚس غّحْ عٕٛجش ِٓ جٌؼًّ ػٍٝ قمٛق جألؽخحؿ 
ٌشغُ ِٓ ؛ ٚػٕذ جٌٕظش ئٌٝ ِح ضُ ضكم١مٗ ػٍٝ أسك جٌٛجلغ، ٔؿذ أٔٗ ذح7002ػٍٝ ٚؽه جالٔطٙحء فٟ  جٌّؼٛل١ٓ

 جٌذجِؽجألؽخحؿ جٌّؼٛل١ٓ ِٕز ئهالق جالعطشجض١ؿ١س، فاْ جٌطغ١١ش فٟ ِرذأ جٌطؼ١ٍُ  قٛمضكم١ك ضكّغٓ ٍِكٛظ  فٟ ق
ال  جٌّؼٛل١ٓجٌطالخ ِٓ ٌُ ٠طشأ ذحٌؾىً جٌّطٍٛخ. ٚسغُ أْ جٌطؾش٠غ جألعحعٟ فٟ ِىحٔٗ جٌقك١ف، ئال أْ ِؼظُ 

 جٌّقحدسٍس أٚ جٌّذجسط جٌذجخ١ٍس أٚ جٌقفٛف جٌخحفس ٚغشف س جٌّٕفق٠١حَ جٌذسجعجأل٠ؼطّذْٚ ػٍٝ ٔظحَ  ٠ْضجٌٛ
جٌّطٛجؾذز مّٓ جٌّذجسط جٌؼحِس جٌؼحد٠س. ٘زج جٌٕظحَ جٌّٕفقً فٟ جٌطذس٠ظ، ٠غٍد ِٓ جألؽخحؿ جٌّؼٛل١ٓ ئِىح١ٔس 

 . جٌذجِؽضّطّؼُٙ ذكمُّٙ فٟ جٌطؼ١ٍُ 

فٟ فشؿ جٌطؼ١ٍُ  جٌكحٌٟئٌٝ ؾحٔد جٌطذٟٔ  جٌذجِؽجٌطؼ١ٍُ  جضؿحٖضمذ٠شجً ٌٍطكغ١ٕحش جٌطؾش٠ؼ١س جٌّّٙس جٌطٟ ضّص 
، ضركع ٘زٖ جٌذسجعس فٟ جألعرحخ جٌن١ّٕس ٚسجء ٘زج جٌفشق جٌؾحعغ ذ١ٓ جٌطؾش٠غ ٚجٌطٕف١ز، ٚضمذَ جٌطٛف١حش جٌذجِؽ

 جٌالصِس ِٓ أؾً جٌّغحّ٘س فٟ ِؼحٌؿطٙح. 

 

 آ١ٌس جٌذسجعس  7.0

ضُ ئؾشجء جٌركع فٟ ٘زٖ جٌذسجعس فٟ فطشز ؽٙش٠ٓ 
جٌّىطر١س فٟ . ذذأش جٌركٛظ 7002 ِٓ ذذج٠س ػحَ

( 0فطشز لحَ خالٌٙح فش٠ك جٌركع ذّشجؾؼس وً ِٓ: 
 جٌذجِؽجٌّكطٜٛ جألوحد٠ّٟ ف١ّح ٠طؼٍك ذحٌطؼ١ٍُ 

 ( ضمحس٠ش ِٕظّحش جٌّؿطّغ7ٚجٌطؼ١ٍُ فٟ جألسدْ؛ 
( 3ٚجٌّشوض جٌٛهٕٟ ٌكمٛق جإلٔغحْ؛  جٌّذٟٔ

جٌطمحس٠ش جٌطٟ أؾشضٙح جٌّٕظّحش غ١ش جٌكى١ِٛس 
( جٌمٛج١ٔٓ ٚجٌغ١حعحش جألسد١ٔس 1ٚجألُِ جٌّطكذز؛ 

جٌّطؼٍمس ذٛصجسز جٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ ٚجٌّؿٍظ جألػٍٝ 
جالضفحل١حش ٚجٌّؼح٘ذجش ( 3ٌؾإْٚ جٌّؼٛل١ٓ؛ 

جٌذ١ٌٚس جٌّشضرطس ذحٌكك فٟ جٌطؼ١ٍُ ٚقمٛق 
  .جٌّؼٛل١ٓؽخحؿ جأل

، لحَ فش٠ك جٌركع ذق١حغس خطو ٌٍّمحذالش جٌّرحؽشز سجٌّرذت١ سجٌّىطر١ جٌٕطحتؽ جٌطٟ أفنص ئ١ٌٙح جٌركٛظِٚٓ 
ضٕحٌٚص  جٌّؼ١١ٕٓ. ٚلحَ جٌفش٠ك ػرش ضٍه جٌّمحذالش ذحٌكذ٠ع ِغ ِؿّٛػحش ِخطٍفس ِٓ ِٚؿّٛػحش جٌركع
( ِذسجء ِإعغحش 7ٚجٌّؿٍظ جألػٍٝ؛ سز جٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ ( أُ٘ جألسلحَ جإلققحت١س ٌذٜ ٚصج0جٌّٛجم١غ جٌطح١ٌس: 

 جٌطشذ١سجٌّذجسط جٌؼحِس ِٚؼٍّٟ جٌقف ِٚؼٍّٟ  ِذسجء( 3ٚجٌؿٙحش جٌّخطقس ذؾإْٚ جٌّؼٛل١ٓ؛  جٌّؿطّغ جٌّذٟٔ
. فٟ جٌٛلص رجضٗ، لحَ جٌّؼٛل١ٓ( ئمحفس ئٌٝ ِّػ١ٍٓ ػٓ ِإعغحش جٌطؼ١ٍُ جٌخحؿ جٌطٟ ضخذَ جألؽخحؿ 1؛ سجٌخحف

ؽٍّص ِؿّٛػحش ِؼحْ ِٚحدذح فٟ وً ِٓ ِؼحْ ِٚحدذح ٚػّحْ.  ضشو١ضغالظ ِؿّٛػحش  ذؼمذ٠ٛس" ِشوض "٘
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 جٌّؼٛل١ٓ"ؾّؼ١س أٔح ئٔغحْ" ٌكمٛق  ِٕظّس جٌّؿطّغ جٌّذٟٔػّحْ فمذ أؾشضٙح  سأِح ِؿّٛػ ،ِؼ١ٍّٓ ٚهالخ
 . جٌّؼٛل١ٓٚقنش٘ح ػذد ِٓ جألؽخحؿ 

ػرش٘ح  ضٛجفً جعططالع ٌٍشأٞ ػرش جٌٙحضف"٠ٛ٘س" ذاؾشجء  ِشوض د جٌّمحذالش ِٚؿّٛػحش جٌؼًّ، لحَٚئٌٝ ؾحٔ
جٌشأٞ جٌؼحَ جألسدٟٔ  ٍٛفٛي ئٌٝ ؽش٠كس أورش ٌِٓ جالعططالع جٚ٘ذف ٘زِٛجهٓ أسدٟٔ.  200ِغ ػ١ٕس ِٓ 
جش جٌفؼً جضؿحٖ ٚل١حط سدّ  جٌّؼٛل١ٓجألسدٟٔ قٛي جألؽخحؿ  جٌؼحَ ِشوض "٠ٛ٘س" ئٌٝ فُٙ أورش ٌٍشأٞذك١ع ٠قً 

 س جٌّإلطس. ضٛف١حش جٌذسجع

ِّٓ ؽحسوٛج فٟ ٘زج جٌركع ػٍٝ أُٔٙ وحٔٛج ِغطػْٕٛ ِٓ جٌكٛجسجش جٌّطؼٍمس  جٌّؼٛلْٛٚلذ أوذ جألؽخحؿ 
ذكمٛلُٙ. ِٚٓ أؾً جٌطؼ٠ٛل ػٓ ٘زج جالعطػٕحء ٚجٌؼًّ ػٍٝ ئدِحؾُٙ فٟ جٌكٛجس، ضٍمٟ ٘زٖ جٌذسجعس جٌنٛء ػٍٝ 

مٛلُٙ ٚقّح٠س ق جٌّؼٛل١ٓجٌذٚس جٌُّٙ ٌٙإالء جألؽخحؿ جٌز٠ٓ ؽحسوٛج فٟ جٌركع، فٍنّحْ ئدِحؼ جألؽخحؿ 
 .0ٚوشجِطُٙ، ال ذذ ِٓ ئ٠قحي فٛضُٙ

 

 إلققحت١حش جٌشت١غ١س  ج 3.0

 ػذد ِإعغحش جٌطؼ١ٍُ جألعحعٟ فٟ جألسدْ  0.3.0

٠ّطذ جٌطؼ١ٍُ جألعحعٟ فٟ جألسدْ ِٓ جٌقف جألٚي ئٌٝ جٌؼحؽش، ٟٚ٘ ِشقٍس دسجع١س ئٌضج١ِس ٌؿ١ّغ جألسد١١ٔٓ 
ِذسعس ٌٍطؼ١ٍُ  3303جألسد١ٔس، ٠ٛؾذ فٟ جألسدْ  جٌؼحِس جإلققحءجشٚفمحً ٌذجتشز ِٚؿح١ٔس فٟ جٌّذجسط جٌكى١ِٛس. 

ِٕٙح فٟ ق١ٓ  027خحفس، ٚضذ٠ش جألٔشٚج  979ِٕٙح قى١ِٛس ٚ  7300، 7003ٚ  7007جألعحعٟ فٟ جٌفطشز ذ١ٓ 
 . 7ِذجسط 3ضمَٛ ١٘ثحش قى١ِٛس أخشٜ ذحإلؽشجف ػٍٝ 

 فٟ جألسدْ  جٌّؼٛل١ٓأػذجد جألؽخحؿ  7.3.0

 379693أٔٗ ٠ٛؾذ  جٌؼحِس ، ٚؾذش دجتشز جإلققحءجش7001جٌغىحٟٔ جألخ١ش ٌألسدْ ٚجٌزٞ أػّذ ػحَ فٟ جٌطؼذجد 
، ٚذزٌه، فاْ جٌطؼذجد ٠ؾ١ش ئٌٝ أْ جألؽخحؿ 3(290039336فٟ جألسدْ )ِٓ ِؿّٛع عىحٟٔ ٠رٍغ  ِؼٛلحؽخقحً 
 . 7001جٌطؼذجد جٌغىحٟٔ جألسدٟٔ ػحَ % فمو ِٓ ٠0.73ؾىٍْٛ ِح ٔغرطٗ  جٌّؼٛل١ٓ

قغ١ٓ أذٛ فشجػ، فمذ  جٌّؼٛل١ٓذكغد ِح لحٌٗ ِذ٠ش جٌطخط١و ٚجٌركٛظ فٟ جٌّؿٍظ جألػٍٝ ٌؾإْٚ جألؽخحؿ ٚ
، أظٙش أْ ػذد جٌؼحِس لحَ جٌّؿٍظ ِإخشجً ذؼًّ جخطرحس ١ِذجٟٔ فٟ ػّحْ ٚجٌضسلحء ذحٌطؼحْٚ ِغ دجتشز جإلققحءجش

حْ )ضؼىظ ٘زٖ جٌٕغرس قغحذحش ػٍٝ % ِٓ ٔغرس جٌغى07.07فٟ ٘حض١ٓ جٌّكحفظط١ٓ ٠رٍغ  جٌّؼٛل١ٓجألؽخحؿ 
ٔطحق جٌٍّّىس ٌؼذد ور١ش ِٓ جٌّٕظّحش جٌؼح١ٌّس(، ئال أْ أذٛ فشجػ أوذ أْ جٌٕغرس جٌى١ٍس ٌٍّؼحل١ٓ فٟ جألسدْ ال 

 . ٠1ّىٓ عٜٛ ضمذ٠ش٘ح فٟ ٘زٖ جٌّشقٍس

 )ذٕحءج ػٍٝ آ١ٌس ِؿّٛػس ٚجؽٕطٓ إلققحءجش جالػحلس( ٚأؽحس أذٛ فشجػ أْ ج١ٌ٢س جٌّطرؼس فٟ جٌفكـ ج١ٌّذجٟٔ
فٟ جألسدْ ػٕذ ئؾشجتٙح  جٌّؼٛل١ٓفٟ ضكذ٠ذ ػذد جألؽخحؿ  جٌؼحِس ٟ٘ رجضٙح جٌطٟ عططرٕح٘ح دجتشز جإلققحءجش

جٌزٞ ع١طٍك فٟ فٟ ضؾش٠ٓ جٌمحدَ، ٚذحٌطحٌٟ فٙٛ ٠إِٓ ذأْ جألسلحَ فٟ جٌطؼذجد جٌؿذ٠ذ  7002ؼذجد ٌؼحَ ِغٛقحش جٌط
 عٛف ضؼىظ ذؾىً لش٠د جألسلحَ جٌٕحضؿس ػٓ ِغٛقحش جٌّؿٍظ جألػٍٝ ٌؾإْٚ جألؽخحؿ جٌّؼٛل١ٓ.  7003

                                                
 216-215(، 1999جون رولز، نظرٌة العدالة، النسخة المعدلة )كامبردج، صحٌفة جامعة هارفرد  1
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 : ٔمـ جٌر١حٔحش جٌّؼٛل١ٓٔغرس جالٌطكحق ٌألؽخحؿ  3.3.0

% ِٓ جألهفحي جألسد١١ٔٓ ِٓ 22ئٌٝ أْ  7002جٌقحدسز فٟ  جٌّؼٛل١ٓضؾ١ش جالعطشجض١ؿ١س جٌٛه١ٕس ٌألؽخحؿ 
لذ جٌطكمٛج ذحٌطؼ١ٍُ جألعحعٟ فٟ رٌه جٌٛلص، ٚلحِص جالعطشجض١ؿ١س آٔزجن ذٛمغ ٘ذف ( 01-2)ذغٓ  جٌّؼٛل١ٓ

ذحٌٕظش ٌألِش ِٓ جٌخحسؼ ٔؿذ  . 7002% ٌٍؼحَ 90ٚ٘ذف أخ١ش ذٕغرس  7006% ػحَ 32ل١حعٟ ٌطقرف جٌٕغرس 
 أْ جٌٕغرس جألعحع١س ٌٍذِؽ ضرذٚ ؾ١ذز ؾذجً ٚأْ أ٘ذجف جالعطشجض١ؿ١س ضرذٚ ٚجلؼ١س ِّٚىٕس. 

 7001أْ جالعطشجض١ؿ١س جػطّذش ػٕذ ٚمغ أ٘ذجفٙح ٚغح٠حضٙح ػٍٝ جإلققحءجش جٌغىح١ٔس جٌّٕرػمس ػٓ ضؼذجد ئال 
ذحٌؼٍُ ذأْ  ِغ% ِٓ ٔغرس جٌغىحْ فٟ جٌٍّّىس. 0.73رٍغ ٠ جٌّؼٛل١ٌٍٓغىحْ، ٚجٌطٟ أؽحسش أْ ػذد جألؽخحؿ 

% ِٓ عىحْ جٌٍّّىس، 03ذٕغرس  ٛل١ٓجٌّؼجٌّؿٍظ جألػٍٝ ٚجٌّٕظّحش غ١ش جٌكى١ِٛس ضمّذس ج٢ْ أػذجد جألؽخحؿ 
ِّٓ ٠ٍطكمْٛ ذحٌّذسعس ػٕذ ئهالق  جٌّؼٛل١ٓٚضشفذ أ٠نحً ص٠حدز عىح١ٔس فٟ جٌؼمذ جألخ١ش، فاْ ػذد جألهفحي 

 %. 00وحْ ألً ِٓ  جٌّؼٛل١ٓجعطشجض١ؿ١س جألؽخحؿ 

( جٌؼحِس جتشز جإلققحءجش)ٚال د جٌّؼٛل١ٓ٘زج ٚال ضٍّه أٞ ِٓ ٚصجسز جٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ ٚال جٌّؿٍظ جألػٍٝ ٌؾإْٚ 
جٌٍّطكم١ٓ قح١ٌحً ذحٌطؼ١ٍُ جألعحعٟ. ٚسغُ رٌه، ق١ٓ ضمَٛ دجتشز  جٌّؼٛل١ِٓكّذغس قٛي ػذد جٌطالخ  أسلحَ

، فّٓ جٌّشؾف أْ ضىؾف ٔغرس جٌطكحق ألً ذىػ١ش ِٓ ضٍه جٌّذسؾس ذطؼذجد٘ح جٌؿذ٠ذ خالي ٘زٖ جٌغٕس جإلققحءجش
 .2%69أٚ  62ٚجٌرحٌغس 

 

 ِطؾّؼرس ٌإلػحلحش ضؼش٠فحش  1.0

 جألغش جٌطؼش٠فٟ ػٍٝ جإلققحءجش  0.1.0

ئمحفس ئٌٝ جألعح١ٌد جٌّطؾؼرس فٟ ؾّغ جٌر١حٔحش ٚػذَ ١ٔس جٌؼذ٠ذ ِٓ جألسد١١ٔٓ فٟ جٌىؾف ػٓ قحالش جإلػحلس، فاْ 
. 3جٌّؼٛل١ِٓؼٕٝ جإلػحلس صجد ِٓ ضؼم١ذ جٌؼ١ٍّس جإلققحت١س جٌخحفس ذحألؽخحؿ ػٍٝ ضؼش٠ف ػذَ ٚؾٛد ئؾّحع 

ٚلذ ؽطرص ِؿّٛػس ِٓ جٌّغٛقحش ٚجٌطؼش٠فحش جٌٛه١ٕس ضق١ٕف ذؼل جٌكحالش ضكص جعُ جإلػحلس، ِػً 
 .2فؼٛذحش جٌطؼٍُ ٚجالمطشجذحش جٌغٍٛو١س، ٚسّوضش جإلػحلس ذّفِٙٛٙح ػٍٝ جالخطالالش جٌؿغذ٠س

 ئػحدز ضؼش٠ف جإلػحلس  7.1.0

( جٌؾخـ جٌّؼحق ذأٔٗ أٞ ؽخـ 7002ٌٍؼحَ  30)سلُ  جٌّؼٛل٠ٓ١ؼّشف جٌمحْٔٛ جألسدٟٔ ٌكمٛق جألؽخحؿ 
٠ؼحٟٔ/ضؼحٟٔ ِٓ أٞ خًٍ دجتُ، ؾضتٟ أَ وحًِ، ٠إغش فٟ لذسجضٗ/٘ح جٌكغ١س ٚجٌؿغذ٠س ٚجٌٕفغ١س ٚجٌؼم١ٍس، ذذسؾس 
ضكذ ِٓ لذسضٗ/٘ح ػٍٝ جٌطؼٍُ ٚجٌؼًّ أٚ ئػحدز جٌطأ١ً٘، أٚ ذأٞ هش٠مس ضّٕؼٗ/٘ح ِٓ أدجء ِٙحِٗ/٘ح ج١ِٛ١ٌس 

 9.ضكص ظشٚف ِؾحذٙس ٌألؽخحؿ ِٓ غ١ش جإلػحلحش جالػط١حد٠س

ف جالعطشجض١ؿ١س جٌٛه١ٕس ٌّفَٙٛ "جإلػحلس"، ضؼشّ  جٌّؼٛل١ٓكمٛق جألؽخحؿ جٌؼح١ٌّس ٌؿٕس جٔغؿحِحً ِغ ضؼش٠ف جٌٍ
"جإلػحلس" ذأٔٙح جٌٕمـ فٟ جٌمذسز ػٍٝ جٌم١حَ ذحٌٕؾحهحش ج١ِٛ١ٌس أٚ ِّحسعس قك أٚ قش٠س أعحع١س ػٍٝ لذَ 

                                                
. انظر قسم اإلحصاءات 2112% لكال الجنسٌن فً 97.1بة االلتحاق بالتعلٌم اإللزامً باألردن بلغت وفقاً إلحصاءات األمم المتحدة بأن صافً نس 5

(" 2114تموز  7صافً نسبة االلتحاق فً التعلٌم االبتدائً فً األردن )المعدلة فً  2.1لألمم المتحدة، "مؤشرات أهداف التنمٌة لأللفٌة، 
<http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx>  انظر أٌضاً التقرٌر األخٌر لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائً "استراتٌجٌة مكافحة الفقر

 .  2113كانون الثانً  28باألردن"، 
ٌمً فً علً عودات، "التعلٌم الدامج ضمن إطار العمل القانونً األردنً: نظرة على الواقع ومقترحات للمستقبل"، "المجلة العالمٌة للبحث األكاد  6

 .226-221(: 2114) 5، رقم 4علوم العمل والمجتمع، العدد 
، 2، رقم 23ً األردن"، مجلة اإلعاقات الفكرٌة والتنموٌة"، العدد انظر منى الحدٌدي، "البرامج التعلٌمٌة لألطفال ذوي االحتٌاجات الخاصة ف 7
(1998 :)147-154 
 (. 1( )2، قانون حقوق األشخاص المعوقٌن، البند )2117للعام  31المملكة الهاشمٌة األردنٌة، القانون رقم   8
 .1961كانون األول  14منظمة الٌونسكو، اتفاقٌة مكافحة التمٌٌز فً التعلٌم  9
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خش٠ٓ، ٔط١ؿس ٌطشجوُ جٌؼٛجتك جٌر١ث١س ٚجٌّؿطّؼ١س ٚجٌغٍٛو١س ئمحفس ئٌٝ ٚؾٛد خًٍ خٍمٟ ِشتٟ أٚ جٌّغحٚجز ِغ ج٢
 . 6غ١ش ِشتٟ، أٚ ػٍس ٔفغ١س أٚ فىش٠س

ٚفمحً ٌطؼش٠ف ٘زج جٌمحْٔٛ، ضٛفف جإلػحلس ذأٔٙح جٌّكذدجش جٌؾخق١س ٌٍفشد جٌٕحضؿس ػٓ لذسجضٗ/٘ح جٌؿغذ٠س أٚ 
ؾخـ ٚذ١ٓ جٌذحٌطغ١ش ِإخشجً، ذّح ٠غحػذٔح فٟ فُٙ جإلػحلس ػٍٝ أٔٙح جٌؼاللس ذ١ٓ جٌؼم١ٍس. ئال أْ فُٙ جإلػحلس ذذأ 

ِك١طٗ/٘ح. ٠ٚٛؾذ ضؼش٠ف آخش ٌإلػحلس ال ٠خطٍف وػ١شجً ػٓ ٘زج فٟ جضفحل١س جألُِ جٌّطكذز ٌكمٛق جألؽخحؿ 
ر١ٕ٘س أٚ قغ١س ُ٘ ِٓ ٌذ٠ُٙ ػح٘حش ؾغذ٠س أٚ ػم١ٍس أٚ  جٌّؼٛل١ٓ. ق١ع ضؾ١ش جالضفحل١س أْ جألؽخحؿ جٌّؼٛل١ٓ

ه٠ٍٛس جألِذ، ٚجٌطٟ ضإدٞ فٟ ِٛجؾٙطُٙ ٌٍؼشجل١ً ئٌٝ ػذَ جٌّؾحسوس جٌىحٍِس ٚجٌفحػٍس فٟ جٌّؿطّغ ذحٌطغحٚٞ ِغ 
. وّح ضذػٛ جالضفحل١س ئٌٝ فُٙ أْ "ئػحلس" ٟ٘ وٍّس ِططٛسز ٚأٔٙح ٔحضؿس ػٓ جٌطفحػً ذ١ٓ جألؽخحؿ ِّٓ 00ج٢خش٠ٓ

ِٓ جٌّؾحسوس جٌفؼ١ٍس ٚجٌىحٍِس فٟ جٌّؿطّغ ػٍٝ لذَ جٌّغحٚجز ِغ  ٌذ٠ُٙ خًٍ ِٚؼٛلحش عٍٛو١س ٚذ١ث١س ضّٕؼُٙ
 .00ج٢خش٠ٓ
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  جٌّؼٛل١ٓجٌطضجِحش جألسدْ جٌطؼ١ّ١ٍس أِحَ جٌؼحٌُ ٔكٛ جألؽخحؿ  0.7

 063007جضفحل١س ِىحفكس جٌط١١ّض فٟ ِؿحي جٌطؼ١ٍُ  0.0.7

  0623جألسدْ ػٍٝ جضفحل١س ِىحفكس جٌط١١ّض فٟ ِؿحي جٌطؼ١ٍُ ػحَ  قفحد .0

( ِٓ جالضفحل١س ذـ"جٌغح٠س ِٓ 0فٟ جٌطؼ١ٍُ ، ٠ؾ١ش جٌرٕذ ) جٌّّٕٛػس ٚفٟ ِكحٌٚس ضكذ٠ذ أؽىحي جٌط١١ّض .7
جالضفحل١س، ٠ؾطًّ ِقطٍف "جٌط١١ّض" ػٍٝ أٞ ضفشلس أٚ جعطػٕحء أٚ ضكذ٠ذ أٚ أفن١ٍس..." "ضٙذف أٚ ضإغش فٟ 

 ء أٚ ئخالي جٌّغحٚجز فٟ جٌّؼحٍِس فٟ جٌطؼ١ٍُ ٚخحفس فٟ جألٚؾٗ جٌطح١ٌس:  ئٌغح

 .ِشقٍس أٞ قشِحْ أٞ ؽخـ أٚ ِؿّٛػس أؽخحؿ ِٓ فشؿ جٌطؼ١ٍُ ِٓ أٞ ٔٛع أٚ ( أ
 .ّٛػس أؽخحؿ ذطؼ١ٍُ ِٓ ِغطٜٛ ِطذْضكذ٠ذ أٞ ؽخـ أٚ ِؿ ( خ
ضذس٠غ١س ِٕفقٍس ٌؾخـ أٚ ِٓ جالضفحل١س، ئٔؾحء أٚ جالقطفحظ ذأٔظّس أٚ ؾٙحش  7ٚفمحً ٌرٕٛد جٌفمشز  ( ش

 .03ِؿّٛػس ِٓ جألؽخحؿ
 فشك ظشٚف غ١ش التمس ذىشجِس جإلٔغحْ ػٍٝ أٞ ؽخـ أٚ ِؿّٛػس أؽخحؿ. ( ظ

 069601جضفحل١س قمٛق جألهفحي،  7.0.7

x  ٟ0660فحدق جألسدْ ػٍٝ جضفحل١س قمٛق جٌطفً ف . 

x  ك ذغررٙح. ال ٠غّف جٌطفش٠ جخطالفٚذؼىظ جٌٛغحتك جٌغحذمس، ؽذدش ٘زٖ جالضفحل١س ػٍٝ أْ جإلػحلس 

x ق ؾغ١ّحً أٚ ػم١ٍحً ٛضفحل١س "٠ؿد أْ ٠طّطغ جٌطفً جٌّؼل١ٓ، أؽحسش جالٛٚذخقٛؿ قمٛق جألؽخحؿ جٌّؼ
ذك١حز وش٠ّس ٚوحٍِس، فٟ ظشٚف ضنّٓ ٌٗ وشجِطٗ ٚضؼضص جػطّحدٖ ػٍٝ ٔفغٗ ٚضغًّٙ ِؾحسوطٗ جٌفحػٍس فٟ 

 جٌّؿطّغ. 
                                                

  
 اتفاقٌة حقوق األشخاص المعوقٌن، الفقرة التمهٌدٌة )هـ(. انظر أٌضاً منظمة الصحة العالمٌة، "اإلعاقة" 11
 .2117شباط  6المملكة األردنٌة الهاشمٌة، االستراتٌجٌة الوطنٌة للمعوقٌن، عمان،  11
 .1961كانون األول  14منظمة الٌونسكو، اتفاقٌة مكافحة التمٌٌز فً التعلٌم  12
)ج( ٌنص على: "إنشاء أو إبقاء مؤسسات تعلٌمٌة خاصة، إن لم ٌكن الهدف منها إقصاء  2)ج(، إال أنه تجدر اإلشارة إلى أن البند  1وفقاً للفقرة  13

لتعلٌم المقّدم أي مجموعة شرط توفٌر المرافق التعلٌمٌة إلى جانب تلك التً توفرها الجهات الخاصة، إذا تم تحدٌثها وفقاً لهذا الهدف، وإذا كان ا
 ٌتوافق مع المعاٌٌر المطبقة والموافق علٌها من قبل الجهات المعنٌة، خاصة فً التعلٌم من المرحلة الدراسٌة نفسها". 

  1989تشرٌن الثانً  21الجمعٌة العامة لألمم اامتحدة، اتفاقٌة حقوق الطفل،  14
<http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx> 
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x  د جٌشػح٠س جٌخحفس ٌألهفحي ّٚ وّح ضؾ١ش ئٌٝ أْ ؾ١ّغ جألهشجف، ٚذكغد جٌّٛجسد جٌّطٛفشز، أْ ضض
 ، ٠ٚؿد أْ ضىْٛ ٘زٖ جٌشػح٠س ِؿح١ٔس لذس جٌّغططحع. جٌّؼٛل١ٓ

x جٌطفً  كس ضٍضَ جألهشجف جٌّؼ١ٕس ذطأ١ِٓ قل١ٓ، فاْ جالضفحل١ٛطؼٍك ذكمٛق جٌطؼ١ٍُ ٌألؽخحؿ جٌّؼٚف١ّح ٠
 ٍٝ ٔكٛ ِطٕحَ ٚػٍٝ لذَ جٌّغحٚز".ضٛف١ش ٘زج جٌكك ػذحٌطؼٍُ، ِغ مشٚسز 

 700302، جٌّؼٛل١ٓجضفحل١س جألُِ جٌّطكذز ٌكمٛق جألؽخحؿ  3.0.7

x  7002 ػحَ فٟ جٌّؼٛل١ٓفحدق جألسدْ ػٍٝ جضفحل١س جألُِ جٌّطكذز ٌكمٛق جألؽخحؿ. 
x  ١سأعحعحً ٌالعطشجض١ؿ١س جألسدٔ، ٚضؼطرش جٌّؼٛل١ٓضؼّذ جالضفحل١س جألُ٘ ػح١ٌّحً ف١ّح ٠طؼٍك ذكمٛق جألؽخحؿ 

 ل١ٓ. ٛجٌٛه١ٕس ٌٍّؼ
x  ضؼطرش أ٠نحً أدجز ؽحٍِس ٌكمٛق جإلٔغحْ، فٟٙ ضكذد ذذلس ئهحس ػًّ ٌنّحْ ضطر١ك جالٌطضجِحش

 .03ٙحٚضشع١خ
x  ضٕحلؼ جالضفحل١س ِؿّٛػس ٚجعؼس ِٓ جٌمنح٠ح ذّح ف١ٙح جٌطؼ١ٍُ ٚجٌؼًّ ٚجٌقكس ٚجٌنّحْ جالؾطّحػٟ، ذك١ع

 ضخحهد والً ِٕٙح ِٓ ق١ع جٌطٛفش ٚئِىح١ٔس جٌٛفٛي ٌٙح ٚجٌطى١ّف ٚلرٌٛٙح. 
x ٌّأوذش جالضفحل١س ػٍٝ مشٚسز ضأوذ جألهشجف جٌذجِؽل١ٓ فٟ جٌطؼ١ٍُ ؼٛٚجٔغؿحِحً ِغ قمٛق جألؽخحؿ ج ،

 ِّح ٠ٍٟ: 
ذغرد ئػحلحضُٙ، ٚأال ٠غطػْٕٛ وزٌه ِٓ جٌطؼ١ٍُ ِٓ ٔظحَ جٌطؼ١ٍُ جٌؼحَ  جٌّؼٛل١ٓأال ٠غطػٕٝ جألؽخحؿ  -

 .ٓ جٌطؼ١ٍُ جٌػحٔٛٞ ذغرد ئػحلحضُٙجإلٌضجِٟ جٌّؿحٟٔ، أٚ ِ
جٌّؿحٟٔ ٚجٌطؼ١ٍُ جٌػحٔٛٞ ػٍٝ ٚئٌٝ فشفُٙ فٟ جٌطؼ١ٍُ جٌؿ١ذ ٚجٌؾحًِ  جٌّؼٛل١ٓأْ ٠قً جألؽخحؿ  -

 .شُ٘ فٟ جٌّؿطّغ جٌزٞ ٠ؼ١ؾْٛ ف١ٗجٌّغحٚجز ِغ غ١لذَ 
 .ِىحْ ئلحِس ِؼمٛي ٠طٛفش ف١ٗ جقط١حؾحش جٌفشد جٌنشٚس٠س -
ؼ١ٍّس ػٍٝ جٌذػُ جٌالصَ فٟ ٔظحَ جٌطؼ١ٍُ جٌؼحَ ِٓ أؾً ضغ١ًٙ جٌ جٌّؼٛلْٛأْ ٠كقً جألؽخحؿ  -

 .جٌطؼ١ّ١ٍس جٌفحػٍس ألؾٍُٙ
ثحش ضكفّض جٌططٛس جألوحد٠ّٟ ٚجالؾطّحػٟ، ذّح ٠طفك جضخحر جإلؾشجءجش جٌذجػّس ٚجٌفشد٠س جٌفّؼحٌس فٟ ذ١ -

 ِغ جٌٙذف ِٓ ػ١ٍّس جٌذِؽ. 
 

  جٌّؼٛل١ٓجٌغ١حعحش جٌطؼ١ّ١ٍس جٌٛه١ٕس فٟ جألسدْ جضؿحٖ جألؽخحؿ  7.7

 062702دعطٛس جٌٍّّىس جٌٙحؽ١ّس جألسد١ٔس،  0.7.7

x  ٟٚضُ ئدخحي فمشض١ٓ ذخقٛؿ جإلػحلحش ٟٚ٘: س، ضُ ضؼذ٠ً جٌذعط7000ٛف ، 
جألِِٛس ٚجٌطفٌٛس ٚجٌّغ١ٕٓ، ٠ٚرذٞ ج٘طّحِحً خحفس ٌألهفحي (: "جٌمحْٔٛ ٠كّٟ 2( جٌفمشز )3جٌرٕذ ) -

 ".٠ٚك١ُّٙ مذ أٞ أرٜ أٚ جعطغالي جٌّؼٛل١ٓٚأٌٚثه ِٓ 
ٍؼح١ٍِٓ جٌز٠ٓ ٠ؼ١ٍْٛ ػٍٝ لحْٔٛ جٌؼًّ أْ ٠خقـ ضؼ٠ٛنحً خحفحً ٌ، د(: "7)( جٌفمشز 73جٌرٕذ ) -

 .جٌطٛل١ف ػٓ جٌؼًّ ٚجٌّشك ٚجإلػحلس ٚجٌطٛجسب جٌٕحضؿس ػٓ جٌؼًّ"س فٟ قحالش فػحتالش، خح

ٚذّح أْ أ٠حً ِٓ جٌفمشض١ٓ جٌغحذمط١ٓ ال ضغطٕذجْ ػٍٝ أعٍٛخ رٚ أعحط قمٛلٟ أٚ ضٕحلؼ جٌطؼ١ٍُ ػٍٝ ٚؾٗ       
ف١ّح  ( ضؾ١ش ئٌٝ "أْ ؾ١ّغ جألسد١١ٔٓ ِطغحْٚٚ أِحَ جٌمحْٔٛ دْٚ أٞ ض١١ّض0( جٌفمشز )3جٌخقٛؿ، فاْ جٌرٕذ )

( ِٓ ٔفظ جٌرٕذ ضٕـ: "ػٍٝ جٌذٌٚس أْ ضإِٓ فشؿ جٌؼًّ ٚجٌطؼ١ٍُ لذس 3ذ١ُٕٙ فٟ جٌكمٛق ٚجٌٛجؾرحش"، ٚجٌفمشز )
 جإلِىحْ، ٚأْ ضنّٓ جألِحْ ٚجٌفشؿ جٌّطىحفثس ٌؿ١ّغ جألسد١١ٔٓ".

                                                
 (.1، الفقرة )2117كانون ثانً  24الجمعٌة العامة لألمم المتحدة، اتفاقٌة حقوق األشخاص المعوقٌن،   15

<http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf> 
، جانٌت لورد ومٌتشل أشلً ستٌن، "الدمج المحلً لقانون حقوق اإلنسان واتفاقٌة األمم المتحدة لحقوق األشخاص المعوقٌن"، إصدارات الكلٌة  16

 <http://scholarship.law.wm.edu/facpubs/665> . 2118، 665األطروحة 
 . 2111المملكة األردنٌة الهاشمٌة، الدستور األردنً وتعدٌالته، منشورات مجلس النواب،   17

<http://www.representatives.jo/pdf/constitution_en.pdf> 
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 066109، 3لحْٔٛ جٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ سلُ  7.7.7

. ٠ٕـ جٌمحْٔٛ ذاٌضج١ِس 0661ٌؼحَ  3جٌمحْٔٛ جٌشت١غٟ جٌزٞ ٠خحهد لن١س جٌطؼ١ٍُ فٟ جألسدْ ٘ٛ جٌمحْٔٛ سلُ   
٠كذد  جٌطؼ١ٍُ فٟ جألسدْ ٚأ٘ذجفٗ ٚع١حعحضٗ ئٌٝ ؾحٔد ِٙحَ ٚصجسز جٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ. وّح فٍغفسجٌطؼ١ٍُ ٠ٚٛمف 

 جٌمحْٔٛ أٔظّس ٌٍىطد جٌّذسع١س ٚجٌّٕح٘ؽ ٚجالِطكحٔحش.

x جٌذجِؽفٟ جٌطؼ١ٍُ  جٌّؼٛل١ٓزوش جٌمحْٔٛ ذحٌطكذ٠ذ قك جألؽخحؿ ال ٠ . 

x ْٛٔ٠زوش ِٛمٛع جإلػحلس فٟ وال ذٕذٞ جٌمح ٌُ. 

ٚ( ضٕـ ػٍٝ أْ جٌّإعغحش جٌطؼ١ّ١ٍس ٠ؿد أْ ضٛفش ذشجِؽ ٌٍطؼ١ٍُ جٌخحؿ، ( جٌفمشز )2جٌرٕذ ) -0
 ٍطٍرس جٌّطفٛل١ٓ ٚجٌطالخ رٚٞ جالقط١حؾحش جٌخحفس. ٚذشجِؽ ٌ

( جٌفمشز )أ( ضؾ١ش ئٌٝ مشٚسز ل١حَ ٚصجسز جٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ ذطط٠ٛش ذشجِؽ ٌٍطؼ١ٍُ جٌخحؿ 10جٌرٕذ ) -7
 قغد ِح ضمطن١ٗ لذسجضٙح.  

 700206(، 30)سلُ  جٌّؼٛل١ٓلحْٔٛ قمٛق جألؽخحؿ  3.7.7

x  ٟ0663ٌؼحَ  جٌّؼٛل١ٓذّشجؾؼس لحْٔٛ جألؽخحؿ  سػذ ذٓ ص٠ذش ١، لحِص ٌؿٕس ذشتحعس عّٛ جأل7003ِف 
، ٚذحٌطحٌٟ ٚمغ جٌمحْٔٛ جٌّؼٛل٠ٓ١ؼىظ ِططٍرحش جالضفحل١س جٌؼح١ٌّس ٌكمٛق جألؽخحؿ  ِٓ أؾً مّحْ أْ

 .0663ذذ٠الً ٌمحْٔٛ ػحَ  30سلُ 
x  ٌإلػحلس ذأٔٙح ػاللس جٌفشد ِغ جٌّؿطّغ ٚجٌر١ثس، ٠ؾذد جٌمحْٔٛ  جٌّؼٛل١ٓجضفحل١س قمٛق ٚجٔغؿحِحً ِغ ضؼش٠ف

 . جٌّؼٛل١ٌٓر١ثحش ٌطٍرّٟ جقط١حؾحش جألؽخحؿ ػٍٝ جٌكحؾس ئٌٝ ضط٠ٛش ج
x ٙحش جٌّؼ١ٕس ِح ٠ٍٟ: ؿٟ جٌؾحًِ، ف١ؾطشه جٌمحْٔٛ ػٍٝ جٌٚف١ّح ٠طؼٍك ذحٌطؼ١ٍُ جالذطذجت 

 ذفشؿ جٌطؼ١ٍُ جٌؼحِس ذّح ٠طفك ٚئػحلحضُٙ ػرش ػ١ٍّس جٌذِؽ.  جٌّؼٛل١ٓضض٠ٚذ جألؽخحؿ  -0
ٚضٕف١ز ضٍه جٌرشجِؽ مّٓ ئهحس  جٌّؼٛل١ٓ١ش ٚصِالتُٙ غ جٌّؼٛل١ٌٍٓطٍرس  جٌذجِؽضرٕٟ ذشجِؽ جٌطؼ١ٍُ  -7

 ػًّ جٌّإعغحش جٌطؼ١ّ١ٍس. 
ػٍٝ جٌطؼٍُّ ٚجٌطٛجفً ٚجٌكقٛي ػٍٝ  جٌّؼٛل١ِٓشجفك ؾ١ذز ِٚؼمٌٛس ضغحػذ جألؽخحؿ  ضٛف١ش -3

 ٚجٌرىُ جٌطذس٠د ٚلحذ١ٍس جٌكشوس. ٠ٚؿد أْ ضطأٌف ٘زٖ جٌخذِحش ِٓ ٔظحَ ذش٠ً، ٌغس جإلؽحسز ٌٍقُ
 ٚغ١ش٘ح ِٓ جألدٚجش ٚجٌّؼذجش جٌنشٚس٠س.

جٌم١حَ ذفكٛفحش ضؼ١ّ١ٍس مّٓ فش٠ك ػًّ جٌفكـ جٌؾحًِ ِٓ أؾً ضكذ٠ذ هر١ؼس جإلػحلحش ٚدسؾحضٙح  -1
 ِٚططٍرحضٙح.

 . جٌّؼٛل١ٓضٛف١ش وحدس ضمٕٟ ِإًّ٘ ِٓ أؾً جٌطؼحًِ ِغ جٌطٍرس  -2
 ٚأعشُ٘.  جٌّؼٛل١ٓضٕف١ز ذشجِؽ ئسؽحد٠س ٚضٛػ٠ٛس ٚضٛؾ١ٙ١س ٌٍطالخ  -3
ِذجسط جٌمطحع جٌؼحَ ٚجٌخحؿ، ذّح ف١ٙح ضؼ١ٍُ  فٟ جٌّؼٛل١ٓضٛف١ش آ١ٌحش قذ٠ػس ٌطذس٠ظ جٌطالخ  -2

 جٌش٠حم١حش ِٚٙحسجش جٌكحعٛخ. 
 ذّح ف١ٙح أدٚجش ضشؾّس جإلؽحسجش.    جٌّؼٛل١ٓضٛف١ش عرً جٌطٛجفً ِغ جألؽخحؿ  -9

 70 7002-7002ٌألػٛجَ  جٌّؼٛل١ٓجالعطشجض١ؿ١س جٌٛه١ٕس ٌألؽخحؿ  1.7.7

x ٌؿٕس ِطخققس ذطؾى١ً جالعطشجض١ؿ١س جٌٛه١ٕس ٌألؽخحؿ  ص، لح7003ِػحَ  جٌٍّى١س جعطؿحذسً ٌإلسجدز
. ضؼّذ ٘زٖ جالعطشجض١ؿ١س جٌطٟ ٔفّزش ػٍٝ ِشقٍط١ٓ 7002، ٚجٌطٟ ٚجفك ػ١ٍٙحً ضرحػحً ؾالٌطٗ فٟ ػحَ جٌّؼٛل١ٓ

  .جٌّؼٛل١ٓ(، أوػش ؽّٛالً ِٓ لحْٔٛ قمٛق جألؽخحؿ 7000-7002ٚ  7002-7000)

                                                
 . 1994لعام  3المملكة األردنٌة الهاشمٌة، قانون التربٌة والتعلٌم رقم   18

<http://www.moe.gov.jo/Departments/DepartmentsMenuDetails.aspx?MenuID=324&DepartmentID=5> 
 المملكة األردنٌة الهاشمٌة، قانون حقوق األشخاص المعوقٌن.   19

 (سكواا (جنة األمم المتحدة االقتصادٌة واالجتماعٌة لغرب آسٌال 21 
<http://www.escwa.un.org/divisions/div_editor/Download.asp?table_name=divisions_other&field_name=

ID&FileID=1194> 
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x  ٚضؼض٠ض جٔذِحؾُٙ فٟ  جٌّؼٛل١ٓٚضطّكٛس أ٘ذجفٙح جألعحع١س قٛي ئ٠ؿحد جقطشجَ أورش ٌكمٛق جألؽخحؿ
 جٌّؿطّغ ٚفٟ جٌك١حز جاللطقحد٠س ٚجٌؼحِس. 

x  جٌذجِؽئٌٝ جٌطؼ١ٍُ  جٌّؼٛل١ِٓٚٓ أؾً ضكم١ك ٘زٖ جأل٘ذجف ٚجٌطٟ ِٓ أّ٘ٙح مّحْ ٚفٛي جألؽخحؿ ،
 ٟ: ضكذد جالعطشجض١ؿ١س خّغس ِكحٚس ٌٍؼًّ ٚ٘

ٚفٛي جٌطالخ  ٌنّحْ جٌّؼٛل١ٓجعطكذجظ لٛج١ٔٓ ضؼ١ّ١ٍس ضؼىظ ذٕٛد جضفحل١س قمٛق جألؽخحؿ  -0
 فٟ جٌّذجسط جٌؼحِس.  جٌذجِؽئٌٝ جٌطؼ١ٍُ  جٌّؼٛل١ٓ

ؾطًّ ػٍٝ جٌرشجِؽ جٌطؼ١ّ١ٍس جٌخحفس ذحألهفحي ِٓ مّحْ ضٛفش ِرحٟٔ ِذسع١س ٠غًٙ جٌٛفٛي ئ١ٌٙح ٚض -7
 حهك جٌٍّّىس. ِخطٍك أؽىحي جالقط١حؾحش فٟ ِخطٍف ِٕ

ٍّذجسط ٌطٍرٟ جقط١حؾحش جٌطالخ رٚٞ جالقط١حؾحش ذّح ٠ٕغؿُ ِغ لذسجضُٙ ٌ جٌّٕٙؿ١س ّشجؾؼسجٌ -3
 ٚئِىحٔحضُٙ ػرش وً جٌّشجقً جٌذسجع١س. 

ضم٠ٛس جٌمذسز جٌّإعغ١س ٌٛصجسز جٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ ذك١ع ضطّىٓ ِٓ ضط٠ٛش ضذس٠د جٌؼح١ٍِٓ ف١ٙح ٚضّّىُٕٙ  -1
 . ئػحلحضُٙ ذّخطٍف أٔٛجع جٌّؼٛل١ِٓٓ جٌطؼحًِ ِغ جٌطالخ 

ئػحدز ١٘ىٍس ِذ٠ش٠س جٌطؼ١ٍُ جٌخحؿ ٌطقرف دجتشز جٌطؼ١ٍُ جٌخحؿ ٚجٌطٛؾ١ٗ ِغ ضؼ١١ٓ هحلُ ِطخقـ  -2
 فٟ ؾ١ّغ أٔٛجع جإلػحلحش. 

 700270-7006، ِٓ أؾً جاللطقحد جٌمحتُ ػٍٝ جٌّؼشفسجٌطؼ١ٍُ   ذشٔحِؽ ئفالـ 2.7.7

x  جٌطؼ١ٍُ ِٓ أؾً جاللطقحد وحٔص لذ ذذأش ذؼذ جوطّحي جٌّشقٍس جألٌٚٝ جٌّشقٍس جٌػح١ٔس ِٓ ذشٔحِؽ ئفالـ
ذّإعغحش س ٌطض٠ٚذ جٌطالخ جٌٍّطكم١ٓ فِىٛٔحش ِقٕ 2(، ٚجٌطٟ ضأٌفص ِٓ 7006-7003ٌٍرشٔحِؽ )

 جٌطؼ١ٍُ ِح لرً جٌػحٌع ذحٌّٙحسجش جٌالصِس ٌٍّؾحسوس فٟ جاللطقحد جٌمحتُ ػٍٝ جٌّؼشفس. 
x ٔحِؽ ذطط٠ٛش ذشجِؽ جٌؼح١ٍِٓ فٟ جٌطشذ١س جٌخحفس، ٚجٌطٟ ٠ٕذسؼ ضكطٗ جٌطؼ١ٍُ ٠طؼٍك جٌّىْٛ جٌشجذغ ِٓ جٌرش

، ٠ٚٙذف ٘زج جٌرٕذ ئٌٝ "ضؼض٠ض فشؿ جٌٛفٛي ئٌٝ ذشجِؽ جٌطؼ١ٍُ جٌؿ١ذ 1.3جٌخحؿ فٟ ذٕذ فشػٟ 
 ". جٌّؼٛل١ٓٚجٌخذِحش جٌّطؼٍمس ذحٌطالخ ِٓ 

x  :ٟ٘ٚ ً٠طأٌف جٌرٕذ جٌفشػٟ ِٓ خّظ ِٕحهك ٌٍطذخ 
 جٌغ١حعحش ٚجألٔظّس ٚجإلؾشجءجش ٚجٌّّحسعحش. ِشجؾؼس ٚضط٠ٛش  -0
 جٌطط٠ٛش جٌّإعغٟ ٌٍّذ٠ش٠حش جٌّشوض٠س ٚج١ٌّذج١ٔس.  -7
 ضط٠ٛش ٚضٛف١ش ذشجِؽ ٚخذِحش ِٚشجؾغ ٌٍطؼٍُّ جٌؿ١ذ.  -3
 ضذس٠د جٌّؼ١ٍّٓ ٚص٠حدز جٌٛػٟ. -1
 ضط٠ٛش ٚضٛف١ش جٌّشجفك ٚجٌّؼذجش جٌالصِس.  -2

 

 فٟ جٌّذجسط، ٌىٓ دْٚ ضؼ١ٍُ. 3

 فٟ جألسدْ  جٌذجِؽضطر١ك جٌطؼ١ٍُ  0.3

، ق١ع 77ال أْ جٌفىشز ضرمٝ ػحٌمس فٟ ِشقٍس جٌٕؾٛءئ، جٌذجِؽطط٠ٛش جٌطؼ١ٍُ ذسغُ جالٌطضجِحش جٌمح١ٔٛٔس ػٍٝ جألسدْ 
ذحٌطؼٍُّ فٟ ذ١ثحش ِٕؼضٌس عٛجء فٟ أ٠حَ دسجع١س ِٕفقٍس ػٓ ج٢خش٠ٓ أٚ فٟ جٌّذجسط  جٌّؼٛل٠ٓ١غطّش جٌطالخ 

ٚجٌقفٛف جٌخحفس فٟ جٌّذجسط جٌكى١ِٛس  جٌّقحدسجٌذجخ١ٍس أٚ جٌّذجسط ج١ٌّٕٙس جٌخحفس، أٚ قطٝ فٟ غشف 
ضٛفش فشؿ جٌطؼ١ٍُ جٌطٟ  جٌؿح١ٌس جٌذ١ٌٚسِذسعس . ٠ٚٛؾذ ػذد ل١ًٍ ِٓ جٌّذجسط جٌخحفس فٟ جٌٍّّىس ِػً 73جٌؼحد٠س
. 71، ئال أْ ضىٍفس ٘زٖ جٌّذجسط جٌرح٘ظس ضكٛي دْٚ ضّّىٓ جألغٍر١س ِٓ جالٌطكحق ذٙحجٌّؼٛل١ٌٍٓطالخ  جٌذجِؽ

ِٓ فغحس جٌغٓ، فخ١حسُ٘ جٌٛق١ذ فٟ جألسدْ ٘ٛ جٌّذجسط  جٌّؼٛل١ٓٚذحٌٕغرس ٌٍغحٌر١س جٌؼظّٝ ِٓ جألؽخحؿ 

                                                
، وظهر 1993(، وتمت الموافقة على الفاتورة المؤقتة فً 34الموافقة على القانون المؤقت لرعاٌة األشخاص المعوقٌن )رقم  1989تمت عام   21

 ( حٌز الوجود.1993) 12قانون رعاٌة األشخاص المعوقٌن رقم 
 3المملكة األردنٌة الهاشمٌة، االستراتٌجٌة الوطنٌة لألشخاص المعوقٌن، الفصل   22
": وثٌقة بٌانات المشروع، المرحلة التقٌٌمٌة، تقرٌر رقم 2المرحلة  –البنك الدولً، "برنامج إصالح التعلٌم من أجل االقتصاد القائم على المعرفة   23

AB4460 ،19  2119أٌار <http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2009/01/30/000104615_2009020310

1235/Rendered/PDF/JO010ERfKE0II01aisal0Stage010Jan.28.pdf> 
مجلة العالمٌة حمزة محمود السهور وأزنان تشً أحمد، "التوجه نحو التعلٌم الدامج للطالب المعوقٌن فً األردن: علم، ممارسة ومبادئ، "ال  24

 .268(: 2115) 1، رقم 2للبحوث المتقدمة"، العدد 
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جٌكى١ِٛس جٌؼحِس ٚجٌّذجسط جٌخحفس جٌطٟ ضٛفش٘ح جٌكىِٛس، ػٍّحً ذأْ جٌّذجسط جٌخحفس ال ضٛفش ذشجِؽ جٌطؼ١ٍُ 
 . جٌذجِؽ

ِٕغ ٚضطغرد لذسضٙح جالعط١ؼحذ١س ٚضٛص٠ؼٙح جٌؿغشجفٟ جٌّكذٚد فٟ  72ٚضطرح٠ٓ ؾٛدز جٌّذجسط جٌخحفس ذؾىً ور١ش، 
فٟ جٌّٕحهك جٌٕحت١س ِٓ جٌٍّّىس، ِٓ جٌٛفٛي ئ١ٌٙح. ٌٚىٓ سغُ ٘زٖ  جٌّطٛجؾذْٚ ذؼل جٌطالخ، خحفس أٌٚثه

، ضغطّش ٘زٖ جٌّإعغحش جٌّٕفقٍس جٌذجِؽجالػطرحسجش، ئٌٝ ؾحٔد ػذَ لذسز جٌّذجسط جٌخحفس ػٍٝ ِٕف جٌطؼ١ٍُ 
 ِغ. ٚفٟ ِمحذٍس جٌّؼٛل١ٌٓٙح لن١س جٌطالخ ِٓ ذطّػ١ً جالعطشجض١ؿ١س جٌشت١غ١س ٌٛصجسز جٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ فٟ ضٕحٚ

فٟ دجتشز جٌطشذ١س جٌخحفس فٟ ٚصجسز جٌطشذ١س  فؼٛذحش جٌطؼٍُست١غس لغُ ػر١ش ؽكحض١ص، ِشوض "٠ٛ٘س" أؽحسش 
فىشز ؾ١ذز ئال أٔٙح ضؾىً ع١حعس ِٓ ع١حعحش جٌٛصجسز، ضشوض ذؾىً ست١غٟ ػٍٝ  جٌذجِؽٚجٌطؼ١ٍُ، ذأْ جٌطؼ١ٍُ 

 .73كحمشجٌّغطمرً أوػش ِٓ جٌ

 

 ال ٠ؼٕٟ جٌذِؽ فٟ جٌّذجسط  جٌذجِؽجٌطؼ١ٍُ  7.3

ش جٌمحدس٠ٓ ػٍٝ جالٌطكحق ذحٌّذجسط جٌخحفس ١جٌطالخ غ
٠ٚخطحسْٚ ِذجسط جٌمطحع جٌكىِٟٛ ذذ٠الً ٌٙح، ٠طُ لرٌُٛٙ 
فمو ألْ جٌّذجسط جٌكى١ِٛس ِطحٌرس لح١ٔٛٔحً ذأْ ضىْٛ ؽحٍِس، 

 جٌّؼٛل١ٓف١ّىٓ ٌٍطحٌد دخٛي جٌّذسعس، ئال أْ جٌطالخ ِٓ 
. ففٟ ِمحذالش جٌذجِؽال ٠طُ ئدخحٌُٙ فٟ ػ١ٍّس جٌطؼ١ٍُ 
ٚذ١ٓ ِؼٍّٟ  جٌّؼٛل١ِٓٚؿّٛػحش ذكػ١س ِغ هالخ ِٓ 

ِٓ ، أّوذ جٌّؾحسوْٛ ػٍٝ أٔٗ ذحٌشغُ جٌكى١ِٛسجٌّذجسط 
فٟ جٌّذجسط  جٌّؼٛل١ٓجٌطكحق ػذد ور١ش ِٓ جألؽخحؿ 

، ئال أْ دٚسُ٘ ال ٠طؼذٜ جٌؿٍٛط فٟ جٌغشفس جٌكى١ِٛس
جٌقف١س، دْٚ ئِىح١ٔس ِطحذؼس جٌّؼٍُ أٚ جٌٛفٛي ئٌٝ جٌطٛؾ١ٗ 
 جإلمحفٟ جٌّطٍٛخ ٚال جٌّٛجد جٌطٟ ضّّىُٕٙ ِٓ فُٙ دسٚعُٙ. 

)ٚذحٌطحٌٟ ٠ؼضصْٚ  جٌذجِؽٌكك جٌمحٟٔٛٔ جٌّّٕٛـ ٌُٙ فٟ جٌطؼ١ٍُ فٟ ٘زٖ جٌكحٌس ٠طّطّؼْٛ فمو ذح جٌّؼٛل١ٓجٌطالخ 
جإلققحءجش جٌٍّفطس فٟ جٌطؼ١ٍُ جٌطٟ ٠كظٝ جألسدْ ِٓ خالٌٙح ذحٌىػ١ش ِٓ جإلػؿحخ(، ئال أْ ٘إالء جٌطالخ  فٟ 

 . 72ٚجلغ جألِش ال ٠غطف١ذْٚ ذحٌىحًِ ِٓ قمٛلُٙ ٚقش٠حضُٙ فٟ جٌطؼ١ٍُ

أؾشٞ ٌغح٠حش ضخذَ ٘زج جٌركع  جعططالع سأٞ ػرش جٌٙحضفذجً فٟ جألسدْ، ففٟ ٘زٖ جالصدٚجؾ١س جٌّإعفس ِٕطؾشز ؾ
 جٌطؼ١ٍُ جٌكىِٟٛلطحع ِٓ جٌّؾحسو١ٓ أذذٜ جػطمحدٖ ذأْ % فمو 02ِٛجهٓ أسدٟٔ، ٚؾذ أْ  200ِغ ػ١ٕس ِػٍّص 

 . 79ذحٌذسؾس جٌىحف١س جٌّؼٛل٠ٓ١ٍرٟ جقط١حؾحش جٌطٍرس 

 

                                                
إال أن وزارة التنمٌة االجتماعٌة تساهم فً رعاٌة  39694وزارة التربٌة والتعلٌم مسؤولة عن توفٌرخدمة التعلٌم ضمن مدارسها العامة الـ   25

 17مؤٌٌة منها،  27فً األردن تدٌر وزارة التنمٌة االجتماعٌة  272ـ األشخاص المعوقٌن العقلٌة. ومن ضمن مؤسسات التعلٌم العامة والخاصة ال
منها مؤسسة خاصة  66منها خٌرٌة من منظمات غٌر حكومٌة، و 179الباقٌة،  245منها مهنٌة. أما الـ  5تعمل لٌالً ونهاراُ، و 5منها تعمل ٌومٌاً و 
 تعمل مقابل رسوم. 

ٌّف والتطوٌر، من رغم أن عدد المؤسسات الخاصة التً توفر   26 تعلٌماً جامعاً ٌعّد محدوداً، هناك عدد أقل ٌوفر برامج معّدلة أكثر من مجّرد التك
 أجل العمل على إدماج األشخاص المعوقٌن. 

نوعٌة التعلٌقات حول نوعٌة التوجٌه فً المدارس الخاصة كان متنوعاً جداً، فبعض المشاركٌن فً المقابالت ومجموعات العمل كان راضٌاً ب  27
ٌل أو التوجٌه الذي تلقّوه من المدارس الخاصة، فً حٌن أشار البعض إلى أن بعض المعلمٌن فً مدارس الصم والبكم لم ٌكونوا على دراٌة بلغة بر

 اإلشارة. 
شباط  24مركز "هوٌة" مقابلة مع أشارت عبٌر شحاتٌت، رئٌسة قسم صعوبات التعلّم فً دائرة التربٌة الخاصة فً وزارة التربٌة والتعلٌم،   28

2115. 

 أهمٌة توّفر المرافق الصحٌة سهلة االستعمال 
 ُ أمانة  وٌعمل فًأحد الطالب الخّرٌجٌن حدٌثا

عمان الكبرى قال لمركز "هوٌة" بأن المدرسة 
ٌمكنه االلتحاق بها ال كان  الوحٌدة التً

تحتوي على حمام ٌمكنه دخوله بكرسٌه 
المدولب، مما اضطره للذهاب إلى المنزل كل 

 مرة احتاج فٌها الدخول إلى الحمام.
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 جٌفؿٛجش ذ١ٓ جٌمحْٔٛ ٚجٌططر١ك  3.3

 جٌّرحٟٔ جٌّذسع١س  0.3.3

، قذدش ػذدجً ِٓ جٌقؼٛذحش ٚجٌطكذ٠حش 7002فٟ  جٌّؼٛل١ٓػٕذ ئهالق جالعطشجض١ؿ١س جٌٛه١ٕس ٌؾإْٚ جألؽخحؿ 
. وحْ جٌطكذٞ جٌّذسؼ 76جٌّؼٛل١ٌٓألؽخحؿ  جٌذجِؽجألعحع١س جٌطٟ لذ ضٛجؾٗ ؾٙٛد٘ح ِٓ أؾً مّحْ فشؿ جٌطؼ١ٍُ 

ٍْ ِغطأؾشزجألٚي ٘ٛ ئِىح١ٔس جٌٛفٛي جٌقؼرس ئٌٝ جٌّذجسط،  . ٚفٟ ِمحذالش ِشوض 30فمذ وحْ ذؼنٙح لحتّحً فٟ ِرح
أْ ضكغ١ٓ جٌٛمغ  جٌّؼٛل١ٓ"٠ٛ٘س" أوذ وً ِٓ ٚصجسز جٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ ٚجٌّؿٍظ جألػٍٝ ٌؾإْٚ جألؽخحؿ 

فٟ  جٌّؼٛل١ٓف١ض٠حتٟ ٌٍّذجسط جٌؼحِس ِكٛس أعحعٟ فٟ ػٍُّٙ ِٚٓ أٌٚٝ أ٠ٌٛٚحضُٙ، ِٓ أؾً ِغحػذز جألؽخحؿ جٌ
 . جٌذجِؽجٌٛفٛي ئٌٝ جٌطؼ١ٍُ 

ٚػٍٝ جٌشغُ ِٓ ئدسجن مشٚسز ضكغ١ٓ جٌٛفٛي ئٌٝ ِرحٟٔ جٌّذجسط، ئال أْ جٌّؼ١ٍّٓ ٚجٌطالخ ٚجٌطٍرس ِٓ 
ش ِشوض "٠ٛ٘س" أوذٚج أْ ضغ١١شجش هف١فس ؾذجً فٟ جٌٛفٛي ئٌٝ جٌّذجسط لذ رفٟ ِمحذالش ِٚؿّٛػحش ػ جٌّؼٛل١ٓ

ٚق١ٓ هٍد ئ١ٌُٙ ئػطحء أِػٍس ػٓ جٌّذجسط جٌّّىٓ جٌٛفٛي ئ١ٌٙح، سّوض  ٌٛقظص خالي جٌػّحٟٔ عٕٛجش جٌّحم١س.
ٚجقذز  قى١ِٛسٌّذسعس  جٌّؼٛل١ٓػٍٝ فؼٛذس ئ٠ؿحد جألؽخحؿ  ٌّؿطّغ جٌّذِٟٔٚإعغحش ج جٌّؼٛل١ٓجٌطالخ 

ُٔٙ ضطّطغ ذاِىح١ٔس ٚفٛي عٍٙس. ٚال ضؼٕٟ ٘زٖ جإلؾحذحش ذحٌنشٚسز ػذَ قذٚظ أٞ ضط٠ٛش فٟ جٌر١ٕس جٌطكط١س، ئال أ
أؽحسٚج ئٌٝ جٌطأغ١ش جٌّكذٚد ألٞ ضطٛسجش قذغص ذخقٛؿ جٌفثس جٌّغطٙذفس، ئٌٝ ؾحٔد جٌٕمـ جٌؾذ٠ذ فٟ جٌر١حٔحش 

 .30ئٌٝ جٌّذجسط جٌّطؼٍمس ذأٞ ضطٛس ػٍٝ ئِىح١ٔس جٌٛفٛي

ٚقح١ٌحً ٠ٛؾذ ٔمـ فٟ جٌّؼٍِٛحش قٛي ػذد جٌّذجسط جٌؼحِس 
جٌّطحقس ئمحفس ئٌٝ ِح ٟ٘ جٌّذجسط رجش ئِىح١ٔس جٌٛفٛي 

ٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ ٚال جٌّؿٍظ جٌّشٔس. ٌُٚ ضىؾف أٞ ِٓ ٚصجسز ج
جألػٍٝ ػٓ جٌّؼٍِٛحش جٌّطؼٍمس ذاِىح١ٔس جٌٛفٛي ئٌٝ جٌّذجسط 

 . 37جٌّطحقس جٌكى١ِٛس

ػ١ٍّس  طحقس ٌٍؼٍٓ فمو، ٚئّٔح ٠رذٚ أْ٘زٖ جٌّؼٍِٛحش ١ٌغص ِ
ضط٠ٛش ئِىح١ٔس جٌٛفٛي ٌٍّذجسط ال ٠طُ ِشجلرطٙح دجخ١ٍحً، ػٍّحً 

 رس ضٕف١زِشجلذأْ جٌّؿٍظ جألػٍٝ ٘ٛ جٌّغإٚي ػٓ 
ل١ٓ ذؾىً ػحَ ٚأْ ٚصجسز جٌطشذ١س ٛجالعطشجض١ؿ١س جٌٛه١ٕس ٌٍّؼ

ضطر١ك جالعطشجض١ؿ١س ذؾىً ِرحؽش جضؿحٖ  ضٕف١زٚجٌطؼ١ٍُ ِٕحه ذٙح 
جٌطؼ١ٍُ جالذطذجتٟ، ٚأْ ػٍٝ أقذ جألهشجف ِطحذؼس جإلققحءجش 
ه٠ٍٛس جألِذ ف١ّح ٠طؼٍك ذطط٠ٛش جٌر١ٕس جٌطكط١س. ٌٚىٓ ػٕذ ل١حَ 
ِشوض "٠ٛ٘س" ذغإجي جٌّؿٍظ جألػٍٝ ػٓ ػذد جٌّذجسط 
جٌؼحِس جٌّطحقس وحٔص جإلؾحذس ذأْ جٌٛصجسز ػٍٝ جألسؾف ِٓ 

ّغ ِػً ضٍه جألسلحَ. ٚق١ٓ ّٚؾٗ جٌغإجي رجضٗ ئٌٝ ٚصجسز ٠ؿ
جٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ هٍُد ئٌٝ جٌّشوض ِشجؾؼس جٌّؿٍظ جألػٍٝ ذٙزج 

 جٌخقٛؿ. 

ٚسغُ ػذَ ضٛفش جألسلحَ، فاْ جٌٛصجسز ٚجٌّؿٍظ ٚػذد آخش ِٓ جٌّغح١ّ٘ٓ جٌّك١١ٍٓ ٚجٌؼح١١ٌّٓ لذ لحِٛج ذطؿذ٠ذ 
. ٚسغُ رٌه، فرحٌٕغرس جٌّؼٛل١ٓهالق جالعطشجض١ؿ١س جٌٛه١ٕس ٌألؽخحؿ ٚضكم١ك ئٔؿحصجش فٟ ذؼل جٌّذجسط ِٕز ئ

ٚجٌّٕظّحش جٌّذ١ٔس جٌؼحٍِس ػٍٝ لنح٠ح فشد٠س ِٓ جإلػحلحش، فاْ جٌّرحٟٔ جٌّكّغٕس ٚقطٝ  جٌّؼٛل١ٌٍٓطالخ ِٓ 
١ٍ١س أوػش ِٕٙح ، فحٌؼذ٠ذ ِٓ جٌطكغ١ٕحش جٌّشضرطس ذحإلػحلحش، ضرذٚ ضىٌّّؼٛل١ٌُٓ ض١ّٙأ ذحٌىحًِ الجٌّذجسط جٌؿذ٠ذز 

 ػ١ٍّس. 

                                                
فٌا العدد محاولة لشرح الفرق بٌن تفعٌل الحقوق والتمتع بها، انظر نٌكوالس ولترسترورف، "العدل فً المجتمع لكن بال عدالة مجتمعٌة"، فٌلوسو  29
41 (2113 :)384 . 
% 61.26حٌن سؤل المشاركون فً البحث عن "هل ٌحظة األشخاص المعوقٌن بالرعاٌة الكافٌة فً نظام التعلٌم؟"، كانت اإلجابة بالنفً بنسب  31

 % منهم بعدم التأكد. 24.36% وأشار 1538واإلجابة بالموافقة بنسبة 
 . 3ٌة الوطنٌة لألشخاص المعوقٌن، الفصل المملكة األردنٌة الهاشمٌة، االستراتٌج  31
 2114-2113، أشارت دائرة التخطٌط فً زارة التربٌة والتعلٌم بأنه خالل السنة الدراسٌة 2115شباط  24فً مقابلة مع مركز "هوٌة" فً   32

 بمنًى مستأجراً.  893اعتمدت الوزارة على 

 التدفئة المركزٌة 
أشار طالب جامعً من عّمان أن نقص 
الدفئة فً مدرسته الحكومٌة كان مشكلة 

الطالب، إال أن تأثٌرها كان  تؤثر فً جمٌع
سلبٌاً جداً بالنسبة له، ونظراً لعدم قدرته 
على استخدام رجلٌه، ذكر أنه لم ٌكن قادراً 
على التحرك لٌشعر بالدفء كاآلخرٌن 
حٌن تكون غرفة الصف باردة. فكان ٌبقى 
شعوره بالبرد مسٌطراً علٌه لدرجة أنه ٌفقد 

 تركٌزه على الدرس.
ة التدفئة، قام جاللة الملك وانطالقاً من أهمٌ

بتوجٌه الحكومة  2115عبد هللا الثانً عام 
من أجل تركٌب التدفئة المركزٌة فً كل 

 مدارس المملكة.  
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ٌّشوض "٠ٛ٘س" ذأٔٗ ق١ٓ ضُ ضؿذ٠ذ ِذجسعُٙ، ضُ ئؾشجء  جٌّؼٛل١ٓٚلذ أوذ ػذد ِٓ هالخ جٌّذجسط جٌؼحِس ِٓ 
ضغ١١شجش عطك١س فمو، فرؼل جٌّذجسط ػٍٝ عر١ً جٌّػحي لحِص ذأؾحء ِّشجش ٌٍىشجعٟ جٌّذٌٚرس خالي جٌػّحْ 

ِٛجلف جٌغ١حسجش ِّح ؾؼً ضٍه جٌّّشجش غ١ش ِف١ذز ٚذال ؾذٜٚ.  أػٛجَ جٌّحم١س، ئال أٔٙح وحٔص لش٠رس ؾذجً ِٓ
ٚوزٌه جألِش ػٕذ ل١حَ ذؼل جٌّذجسط ذط١ٙثس ِشجفك فك١س رجش ئِىح١ٔس ٚفٛي عٍٙس، فمذ وحٔص ضٕمقٙح ػ١ٍّحش 

 جٌق١حٔس جٌذٚس٠س، ٚفٟ ذؼل جألق١حْ، وحٔص ضغطخذَ جٌّذجسط ضٍه جٌّشجفك وأِحوٓ ٌٍطخض٠ٓ. 

 جٌّؼ١ٍّٓ  7.3.3

٠نحف ئٌٝ فؼٛذس جٌٛفٛي ئٌٝ جٌّذجسط جٌكى١ِٛس ِٓ ٔحق١س جٌطق١ُّ، أٌمص جالعطشجض١ؿ١س جٌٛه١ٕس ٌألؽخحؿ 
( ػذَ ِالتّس جٌرشجِؽ جٌطؼ١ّ١ٍس فٟ جٌطؼحًِ ِغ جٌطالخ 0جٌنٛء ػٍٝ جٌؼذ٠ذ ِٓ جٌؼ١ٛخ جٌطق١ّ١ّس:  جٌّؼٛل١ٓ

١١ٓ قحٍِٟ ؽٙحدز جٌرىحٌٛس٠ح فٟ جٌطؼحًِ ِغ جٌذجِؿ( ػذَ لذسز جٌخّش٠ؿ١ٓ 7رٚٞ فؼٛذحش ر١ٕ٘س ٚضؼ١ٍّّس، 
( ٔمـ جٌىفحءجش ٚ٘ؿشضٙح خحفس جٌّخطقس 3خحفس ف١ّح ٠خـ ٌغس ذش٠ً ٌٚغس جإلؽحسز،  جٌّؼٛل١ٓجألؽخحؿ 

 .33ذؾإْٚ جإلػحلحش

ذطكذ٠ذ جٌؼ١ٛخ جٌطؼ١ّ١ٍس وأ٠ٌٛٚس ٌٙح ٚلحِص ضرحػحً  جٌّؼٛل١ٓٚفٟ مٛء ٘زٖ جٌمنح٠ح، لحَ جٌّؿٍظ جألػٍٝ ٌؾإْٚ 
١غ ِزوشز ضفحُ٘ ٚجضفحل١حش ِغ ٚصجسجش ِٕٚظّحش أخشٜ ِٓ أؾً ضٕف١ز ذشجِؽ ضذس٠د. ٚسغُ رٌه، فاْ قم١مس ذطٛل

أْ ِذز جالعطشجض١ؿ١س لذ ؽحسفص ػٍٝ جالٔطٙحء، فمذ ضُ ضٕف١ز جٌم١ًٍ ِٓ ضٍه جٌّؾحس٠غ قطٝ ٘زج ج١ٌَٛ ٚوحْ ضأغ١ش٘ح 
 ِكذٚدجً ؾذجً ػٍٝ جٌفثس جٌّغطٙذفس. 

فٟ ٚصجسز جٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ ئٌٝ أْ جٌطذس٠د ػٍٝ  ٌّؼٛل٠ٓ١س" أؽحسش ست١ظ دجتشز جٌطؼٍُّ الفٟ ِمحذٍس ِغ ِشوض "٘ٛ
ٚذحٌٕظش ئٌٝ جٌطذس٠رحش جٌّٕفّزز عٛجء ذحٌطؼحْٚ ِغ جٌّؿٍظ جألػٍٝ أٚ . 31ال ٠ضجي فٟ هٛس جٌّٕٛ جٌذجِؽجٌطؼ١ٍُ 

٠رمٝ غ١ش ِطٛفشجً(، فمذ أؽحسش جٌّٕظّحش جألخشٜ )سلُ أْ ػذد جٌّؼ١ٍّّٓ جٌّذّسذ١ٓ وؼذد جٌّذجسط جٌّؿذدز 
ؽكحض١ص أْ دجتشضٙح خططص ٌطط٠ٛش ذشجِؽ جٌطذس٠د فٟ جٌّغطمرً، وّح روشش أْ لغّٙح لذ هٍد ِإخشجً ِٓ لغُ 

 )ٌىٕٙح ٌُ ضىٓ ؾح٘ضز ق١ٕٙح(.  جٌذجِؽجٌطذس٠د ضق١ُّ ِٛجٍد ٌٍطؼ١ٍُ 

ٚسّوضش ِمحذالش ِٚؿّٛػحش ػًّ ِغ ِذ٠شٞ ِٚذّسعٟ جٌّذجسط جٌؼحِس ػٍٝ أْ جٌّؼ١ٍّٓ ٌُ ٠كقٍٛج ذؼذ ػٍٝ 
فُٙ ال ٠خنؼْٛ عٜٛ ئٌٝ فطشز ضذس٠د لق١شز ذؼذ . جٌّؼٛل١ٓجٌطذس٠د جٌىحفٟ ِٓ أؾً جٌطؼحًِ ِغ جألؽخحؿ 

ْٚ جٌكحؾس ئٌٝ أخز ؽٙحدز خحفس ضكق١ٍُٙ ؽٙحدز جٌرىحٌٛس٠ٛط ٚلرً ٚلٛفُٙ أِحَ جٌطالخ فٟ جٌغشف جٌقف١س، د
ِٓ أؾً ذٕحء لذسجش جٌّؼ١ٍّّٓ  -ئْ ٚؾذ –ذحٌطذس٠ظ. ٚخالي ٘زج جٌطذس٠د جٌمق١ش، ٠طُ ضخق١ـ ٚلص ل١ًٍ ؾذجً 

. ٚلذ أوذ ِؼظُ جٌّؼ١ٍّّٓ جٌّؾحسو١ٓ فٟ ذكػٕح أُٔٙ 32جٌذجِؽأٚ ئدجسز ذ١ثحش جٌطؼ١ٍُ  جٌّؼٛل١ٌٓطذس٠ظ جٌطالخ 
فٟ  جٌّؼٛل١ٓذس٠ظ فٟ أٚمحع ؽ١ٌّٛس، ذغرد ػذَ جٌطشو١ض ػٍٝ جٌطالخ ٠ؾؼشْٚ ذأُٔٙ غ١ش ؾح٘ض٠ٓ ٌٍط

 . 33ضذس٠رُٙ

؛ ٚذحٌشغُ 32ٚذؼذ ئضّحَ ضذس٠د ِح لرً جٌؼًّ، ققً جٌّؼٍّْٛ أ٠نحً ػٍٝ جٌكذ جألدٔٝ أغٕحء ضذس٠رُٙ خالي جٌؼًّ
ـ جٌطذس٠د ِٓ أْ ذؼل جٌّذ٠ش٠ٓ أؽحسٚج أْ ٘زج جٌٕمـ ٠ؼٛد ػٍٝ ػذَ سغرس جٌّؼ١ٍّٓ ذحٌؼَّٛ ذكنٛس قق

رشجِؽ ِغحًء ذؼذ ٠َٛ وحِٓ ِٓ جٌؼًّ فٟ جٌطذس٠ظ، ق١ع جؽطىٝ جٌىػ١ش ِٓ جٌّؼ١ٍّٓ ذأْ ػذدجً ل١ٍالً ؾذجً ِٓ جٌ
جٌطذس٠ر١س لذ ػشمص ػ١ٍُٙ. وّح أؽحسٚج أٔٗ ق١ٓ ضطٛفش ضٍه جٌرشجِؽ، ال ضقٍُٙ جٌٍرالغحش قٌٛٙح ذحٌؾىً جٌىحفٟ، 

س ٌؼذَ ققٛي جٌّؼ١ٍّٓ ػٍٝ جٌطذس٠د جٌىحفٟ ػحٜ جٌطشذ١س جٌخحفس، ٚٔط١ؿِّح ٠ؿؼً قنٛس جٌّؼ١ٍّٓ ئ١ٌٙح فؼرحً. 
 خ، دْٚ ضمذ٠ُ ِٛجد أٚ دػُ ئمحفٟ.وغ١شُ٘ ِٓ جٌطال جٌّؼٛل٠ٓ١ؼحًِ جٌؼذ٠ذ ِٓ جٌّؼ١ٍّٓ جٌطالخ 

                                                
لٌم العام فً المسوحات الهاتفٌة، ورغم تركز الحكومة طوٌل األمد على زٌادة نوعٌة وجد نقص غٌر مباشر فً التطّور المالحظ فً نظام التع  33

% 69.74التعلٌم العام، إال أنه وبسؤال المشاركٌن: "هل تعتقد أن التعلٌم االبتدائً والثانوي قد تطور خالل العقد الماضً فً األردن؟"، أجاب 
 لجواب. % بعدم التأكد من ا5.26% باإلٌجاب و 25بالنفً، و 

ن مهتّمة نّوه أحد الموظفٌن بأنه قد وضع خرٌطة للمدارس ذات إمكانٌة الوصول المرنة وقّدمها إلى وزارة التربٌة والتعلٌم إال أن الوزارة لم تك  34
 بها.
 3المملكة األردنٌة الهاشمٌة، االستراتٌجٌة الوطنٌة اللمعوقٌن، الفصل   35
 مركز "هوٌة"، مقابلة مع عبٌر شحاتٌت.  36
؛ كرٌستن 413-399( 2111) 3، رقم 41منى عمرو "تدرٌب المعلم حول التعلٌم الدامج فً العالم العربً: قضٌة األردن"، توقعات العدد   37

كانون ثانً  22كز األمرٌكً للبحوث، روجمان ومنار شكري "بٌداغوجٌا التعلّم التفاعلً كمبادرة لإلصالح: قضٌة األردن" واشنطن العاصمة: المر
 1رقم  22؛ وجمال الخطٌب "مسح حول معرفة معلّمً القطاع العام باإلعاقات فً التعلّم فً األردن"، الصحٌفة العالمٌة للتربٌة الخاصة العدد 2111

(2117 :)72-76 
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ٚجٌطر١ؼ١١ٓ( ِّٓ ؽحسوٛج ذّؿّٛػحش جٌركع أْ جٌّؼ١ٍّٓ ٚجٌّذسجء ٔحدسجً  جٌّؼٛل١ٓأؽحس هالخ جٌّذجسط جٌؼحِس )
. جٌّؼٛل١ٓجٌطالخ  جٌّؿطّغ جٌّذِٟٔح ٠مِْٛٛ ذطؼذ٠الش قطٝ ٌٛ وحٔص ذغ١طس ٚغ١ش ِىٍفس فٟ جٌّذسعس ِٓ أؾً 

طد ػ١ٍٗ، لٍّّح فّػالً، أؽحس هحٌد رٚ ئػحلس ذقش٠س ذأٔٗ ػٍٝ جٌشغُ ِٓ قحؾطٗ ٌٍؿٍٛط لش٠رحً ِٓ جٌٍٛـ ٌشؤ٠س ِح ٠ى
جٌكشو١س،  جٌّؼٛل٠ٓ١طّخز جٌّؼٍّْٛ جٌؿٙذ جٌّطٍٛخ ٌنّحْ ِىحْ ؾٍٛعٗ. ٠ٕطرك جألِش رجضٗ ػٍٝ ػذد ِٓ جٌطالخ 

ق١ع أوذ ذؼنُٙ أْ جإلؾشجءجش جٌالصِس ال ضطُ ذحعطّشجس ٌنّحْ ٚفٌُٛٙ ئٌٝ جٌقف ذغٌٙٛس. ٚأؽحسٚج أْ 
رحً ِح ضنغ ففٛفُٙ فٟ جٌطٛجذك جألٌٚٝ ٚجٌػح١ٔس ِّشجش أٚ ِقحػذ جٌّذجسط غ١ش ِطحقس، ٚأْ جإلدجسز غحٌ

 سجفن١ٓ ئٔضجٌٙح ئٌٝ ِٛلغ ِالتُ فٟ جٌطحذك جألسمٟ ١ٌغّف ذٛفٛي ِغطخذِٟ جٌىشجعٟ جٌّذٌٚرس. 

لذ قذدش "ػذَ ِشٚٔس ٚٔمـ ١ِضز جٌطى١١ف ٌٍّٕح٘ؽ  جٌّؼٛل١ٓٚسغُ قم١مس أْ جالعطشجض١ؿ١س جٌٛه١ٕس ٌألؽخحؿ 
، ٠رذٚ أْ جٌم١ًٍ ِٓ جٌذجِؽ" وؼحتك ور١ش أِحَ جٌطؼ١ٍُ جٌّؼٛل١ٓٚجٌؿّحػ١س ٌٍطالخ ذّح ٠ٍرٟ جالقط١حؾحش جٌفشد٠س 

 .39جٌطغ١١ش لذ ضُ ئقذجغٗ خالي جٌػّحٟٔ أػٛجَ جٌّحم١س

  جٌّقحدسغشف  3.3.3

فٟ  غشف جٌّقحدسذأْ  جٌّؼٛل١ٓأوذ ِّػٍْٛ ػٓ ٚصجسز جٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ ٚجٌّؿٍظ جألػٍٝ ٌؾإْٚ جألؽخحؿ 
ئٌٝ جٌّغحػذز جٌالصِس ٚجٌطٟ ال ضطٛفش  جٌّؼٛل١ٓجٌّذجسط جٌكى١ِٛس ضغطخذَ وٛع١ٍس أعحع١س ٌنّحْ ٚفٛي جٌطٍرس 

. ٚٚفمحُ ٌٛصجسز جٌطشذ١س جٌذجِؽفٟ جٌغشف جٌقف١س جٌؼحد٠س، ٌزٌه، فٟٙ ضّػً أدجز أعحع١س فٟ جٌطٕف١ز جٌفّؼحي ٌٍطؼ١ٍُ 
ِذسعس  3.361ٚسغُ ٚؾٛد . 36فٟ ِذجسط جٌٍّّىس جٌكى١ِٛس قح١ٌحً  ِقحدسغشفس  930ٚجٌطؼ١ٍُ، ٠ٛؾذ قٛجٌٟ 

؛ 10ِقحدس، ئال أْ سذؼٙح فمو ٠كطٛٞ ػٍٝ غشفس 7001-7001قى١ِٛس ػحٍِس فٟ جألسدْ فٟ جٌغٕس جٌذسجع١س 
ٌُ  غشف جٌّقحدسٚرٌه ئْ دي ػٍٝ ؽٟء، فٙٛ ٠ذي ػٍٝ ضكغٓ وّٟ ِٕز ذذج٠س جالعطشجض١ؿ١س، ئال أْ ٔٛػ١س 

ٟ. جٌىحدس ٚجٌّشجؾغ جٌّطحقس ١ٌغص ٚقذ٘ح غ١ش جٌىحف١س، ذً أ٠نح ج١ٌ٢حش فٟ جٌطؾخ١ـ  ّّ ضٛجود جٌطكغٓ جٌى
ضغطخذَ وأِحوٓ خحفس ٠شعً ئ١ٌٙح جٌطالخ جٌز٠ٓ ٠فؾً  غشف جٌّقحدسٚجٌّطحذؼس، ٚٔط١ؿس ٌزٌه، أفركص 

 . جٌذجِؽ١ُ جٌّؼٍّْٛ فٟ جٌطؼحًِ ِؼُٙ، ذذالً ِٓ أْ ضغطخذَ وأدجز فّؼحٌس فٟ جٌطؼٍ

 جٌطؾخ١ـ 

ٚجؾٗ جألسدْ جٔطمحدجُ ور١شجً ذغرد ٚعحتً جٌطؾخ١ـ غ١ش جٌّالتّس فٟ جٌّذجسط، فمرً ئهالق جالعطشجض١ؿ١س، وحْ 
. ٚأٚمكص 10أٚ ضطشن ٌٍفكـ جٌطرٟ غشف جٌّقحدس٠طشن جٌطؾخ١ـ ذ١ٓ أ٠ذٞ ِؼٍّٟ جٌغشف جٌقف١س ٚ

ألسدْ ذأٔٙح "ػ١ٛخ فٟ ٔظحَ جٌطمّقٟ جٌّرىش ٚجٌخذِحش جٌؼ١ٛخ جٌطؾخ١ق١س فٟ ج ٌٍّؼٛل١ٓجالعطشجض١ؿ١س جٌٛه١ٕس 
لحٌص ست١غس لغُ فؼٛذحش جٌطؼٍُ فٟ ٚصجسز جٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ فٟ ِكحٌٚس ٌطكغ١ٓ ؾٛدز جٌطؾخ١ـ، جٌطؾخ١ق١س". 

أْ جٌطط٠ٛش أفرف ِخطٍفحً ج١ٌَٛ، ٚؽشقص أٔٗ ق١ٓ ٠شَعً جٌطحٌد ئٌٝ غشفس جٌّشجؾغ ِٓ أؾً جٌكقٛي ػٍٝ 
غُ ٠شَعً جٌطحٌد/ـس ئٌٝ جٌفكـ جٌطرٟ ٚجٌرذٟٔ )ذؼذ ِٛجفمس أ١ٌٚحء جألِٛس(. ؼع وطحخ ئٌٝ جٌٛصجسز جٌّغحػذز، ٠طُ ذ

 . 17ٚأمحفص أٔٗ فٟ ذؼل جٌكحالش ضمَٛ جٌٛصجسز ذض٠حسجش ١ِذج١ٔس ٌطكذ٠ذ جقط١حؾحش جٌطحٌد/ـس

 غشف جٌّقحدسجٌقف ٚ ٠ر١ٓ ٘زج جإلؾشجء ضطٛسجً ٍِّٛعحً ػٓ جالػطّحد جٌغحذك ػٍٝ ضك١ًٍ جٌّؼٍُ، ئال أْ ِؼٍّٟ
لحٌٛج أْ جٌؼ١ٍّس جٌؿذ٠ذز ٔحدسجً ِح ضكذظ. ٚأوذٚج أٔٗ ذحٌشغُ ِٓ ِكحٚالش جٌٛصجسز فد ضكغ١ٓ جٌطؾخ١ـ، ئال أْ 
جٌطالخ ٠شعٍْٛ ئٌٝ غشفس جٌّشجؾغ ِٓ لرً جٌّؼ١ٍّٓ، ٠ٚمَٛ ِؼٍّٛ جٌغشف ذحٌطحٌٟ ذطٌٟٛ ِّٙس جٌطؾخ١ـ دْٚ 

جٌّؾحسوْٛ فٟ ِؿّٛػحش جٌركع ذأُٔٙ ضٕمقُٙ جٌّؼشفس جٌالصِس ِشجؾؼس أٚ ِطحذؼس. أٚمف ِؼٍّٛ جٌّشجؾغ 
الضخحر ذؼل جٌمشجسجش، ٌىٓ ٘زٖ جٌنشٚسز جٌؼ١ٍّس ضنغ ػٍٝ ػحضمُٙ ِغإ١ٌٚس ور١شز. وّح جؽطىٝ جٌّؼٍّْٛ ِٓ 

هالذحً ٠غررْٛ جٌّؾحوً ال أوػش أٚ هالذحً رٚ أدجٍء مؼ١ف؛  غشف جٌّقحدسغحٌرحً ِح ٠شعٍْٛ ئٌٝ أْ ِؼٍّٛ جٌقف 
 ٚضٛجؾذ هالخ ال ٠ؼحْٔٛ ِٓ أٞ ئػحلحش.  غشف جٌّقحدسإوذ٠ٓ أْ ٘زٖ جٌطش٠مس ضإدٞ ئٌٝ جصدقحَ ِ

                                                
الع الرأي عبر الهاتف الذي أجرٌة لخدمة هذا البحث. وحٌن سئل ٌشاع االعتقاد بأن المعلمٌن األردنٌٌن غٌر مدربٌن جٌداً وورد ذلك عبر استط  38

بالقبول و  12.82% بالنفً، 81.77المشاركون عن "هل تعتقد أن معلمً المدارس الحكومٌة قد حصلوا على التدرٌب الكافً؟"/ كانت اإلجابات 
 بعدم التأكد من اإلجابة.  6.41

"نرظة لبرامج التربٌة الخاصة فً األردن: الممارسات الحالٌة، التحدٌات، والتوقعات"، مجلة انظر حمزة محمود الشورى وأزنان تشً أحمد،   39
 .43-24(: 2114) 4-3، األرقام 15التربٌة الخاصة وإعادة التأهٌل العدد 

 3المملكة األردنٌة الهاشمٌة، االستراتٌجٌة الوطنٌة لشؤون األشخاص المعوقٌن، الفصل   41
 ة مع عبٌر شحاتٌت مركز "هوٌة"، مقابل  41
 . 2115شباط  24مركز "هوٌة، مقابلة مع دائرة التخطٌط بوزارة التربٌة والتعلٌم،   42
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 جٌّطحذؼس 

أٚمكص ست١غس لغُ فؼٛذحش جٌطؼٍُ ذحٌٛصجسز أٔٗ ق١ٓ ال ضطّىٓ جٌٛصجسز ِٓ ئؾشجء جٌض٠حسجش ذٕفغٙح ٔظشجً 
، 13فٟ ٔطحق ِغإ١ٌٚحضٙح  ف جٌّقحدسغشٌمقٛس ػذد جٌؼح١ٍِٓ، فاْ ِذ٠ش٠حضٙح جٌّك١ٍس ضمَٛ ذّطحذؼس ِٚشجلرس 

 قحدسجٌّ ججٌّفطشك أْ ٠قّّٙح ِؼٍّٛ ٚخالي ػ١ٍّس جٌّطحذؼس، ضطُ ِشجؾؼس ٚئلشجس ذشجِؽ جٌطشذ١س جٌفشد٠س جٌطٟ ِٓ
 ٌىً هحٌد ػٍٝ قذز. 

أٔٗ ٔظشجً ٌٍؼذد جٌىر١ش ِٓ جٌطالخ مّٓ ِغإ١ٌٚطُٙ، ػحدز ِح ال ٠طّىْٕٛ ِٓ ٚمغ ذشجِؽ  جٌّقحدس جٚأؽحس ِؼٍّٛ
٘ٛج ئٌٝ أُٔٙ لٍّّح ٠ضٚسْٚ جٌّذ٠ش٠حش جٌّك١ٍس ٚأٔٗ ٔحدسجً ِح ٠طُ عإجٌُٙ 11ؼ١ٍُ فشد٠سض ّٛ ؛ ػالٚز ػٍٝ ِح عرك، فمذ ٔ

ػذد وٛجدسُ٘ ٠ّٚىٓ ضفُّٙ ػذَ لذسز جٌّذ٠ش٠حش ػٍٝ أدجء ِٙحَ جٌّشجلرس ذغرد لٍس ػٓ ذشجِؽ جٌطؼ١ٍُ جٌفشد٠س. 
جٌّطحقس ِٕز ذذء  غشف جٌّقحدس. ٌزٌه، فشغُ ص٠حدز ػذد جٌطحذؼس ٌىً ِذ٠ش٠س قحدسٚجٌؼذد جٌىر١ش ِٓ غشف جٌّ

 ال ٠ضجي ِكذٚدجً.  جٌذجِؽجالعطشجض١ؿ١س، ئال أْ ٔٛػ١طٙح ٚضأغ١ش٘ح فٟ ئدخحي جٌطؼ١ٍُ 

  جٌّقحدسغشف  جِؼٍّٛ

مس ِٕز  ّّ جألسد١ٔس  جٌؿحِؼسفٟ ِؿحي جٌطذس٠د فٟ جٌطشذ١س جٌخحفس. ٚذذأش  0690ؾشش ذحألسدْ ضكغ١ٕحش ِؼ
ذطشـ ؽٙحدجش جٌّحؾغط١ش ، ٚفٟ ذذج٠س جٌطغؼ١ٕ١حش ذذأش 0690ذطٛف١ش دذٍَٛ ِذضٗ عٕط١ٓ  ٌٍطشذ١س جٌخحفس ِٕز 

ٌرىحٌٛس٠ٛط ؛ ٚضمذَ جٌؼذ٠ذ ِٓ جٌّإعغحش جألوحد١ّ٠س فٟ جألسدْ ج١ٌَٛ ذشجِؽ ج12فٟ ٔفظ جٌطخقـ زٚجٌذوطٛسج
 فٟ ِؿحي جٌطشذ١س جٌخحفس.  زٚجٌّحؾغط١ش ٚجٌذوطٛسج

أْ جٌّؼ١ٍّٓ جٌكحف١ٍٓ ػٍٝ ضذس٠د فٟ جٌطشذ١س جٌخحفس، ٠ؼٍّْٛ ذذج٠س فٟ جٌّذجسط جٌخحفس ذذالً ِٓ جٌّذجسط ئال 
١س جٌخحفس، ؽٙحدز فٟ جٌطشذ غشف جٌّقحدسجٌكى١ِٛس جٌؼحِس. ٚال ضؾطشه ٚصجسز جٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ ػٍٝ ِؼٍّٟ 

أٚ  جٌؼشذ١س ٚجٌكحف١ٍٓ ػٍٝ ئِح دذٍَٛغس ِٓ خّش٠ؿٟ جٌش٠حم١حش أٚ جٌٍ غشف جٌّقحدس ٛجٚغحٌرحً ِح ٠ىْٛ ِؼٍّ
، ٚٔط١ؿس ٌطٍه جٌّّحسعحش، ٠رمٝ جٌٕمـ فٟ ِؼٍّٟ جٌطشذ١س جٌخحفس 13ضذس٠د ِكذٚد فٟ جٌّططٍرحش جٌخحفس ٌٍطؼ١ٍُ

 ٚجقذ ِٓ أُ٘ جٌمنح٠ح ٚأفؼرٙح.  جٌّؼٛل١ٓجٌّذّسذ١ٓ ٚجٌّذسؼ مّٓ ِؼ١محش جالعطشجض١ؿ١س جٌٛه١ٕس ٌألؽخحؿ 

ئْ ضشو١ض ٚصجسز جٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ ػٍٝ ضؼ١١ٓ ِؼٍّٟ جٌش٠حم١حش ٚجٌؼشذٟ ذذالً ِٓ ِؼٍّّٟ جٌطشذ١س جٌخحفس ٠ذي ػٍٝ 
، ٚذذالً ِٓ رٌه، لحِص جٌٛصجسز ذطؼ١١ٓ ِٛظف١ٓ فٟ جٌّؼٛل١ٓألؽخحؿ ٌ غشف جٌّقحدسأْ جٌٛصجسز ٌُ ضؿّٙض 

١طس ٚجٌطٍرس جٌّطأخش٠ٓ فٟ ففٛفُٙ ال ِٓ أقً ِغحػذز هالخ ٠ؼحْٔٛ ِٓ فؼٛذحش ضؼٍُّ ذغ غشف جٌّقحدس
. ٚألْ جٌّؼ١ٍّٓ غ١ش غشف جٌّقحدسئٌٝ  ئػحلحضُٙ ذّخطٍف أٔٛجع جٌّؼٛل١ٓأوػش. سغُ رٌه، ٠غطّش ئسعحي جٌطالخ 

فؼٛذحش ِؾحذٙس ٌطٍه جٌّٛؾٛدز فٟ غشف جٌقف  جٌّؼٛل١ِٓإ١ٍ٘ٓ وفح٠س ٌٍطؼحًِ ِؼُٙ، ٠ٛجؾٗ جٌطٍرس ِٓ 
 جٌؼحد٠س. 

 قحدسذال ِ ِقحدسغشف 
دِٚحً ِح  غشف جٌّقحدسأْ  غشف جٌّقحدسِٚذسجء جٌّذجسط جٌؼحِس ِٚؼٍّٟ  جٌّؼٛل١ٓأؽحس وً ِٓ جٌطالخ 

. ٚذشسش ٚصجسز جٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ رٌه ذطذفّك جٌالؾث١ٓ جٌّؼٛل١ٓضىْٛ غ١ش ِؿّٙضز ذحٌىحًِ ذّح ٠خذَ جٌطٍرس 
ٌٝ ٔمـ فٟ جٌّٛجسد قطٝ ٌٍطالخ ٚجٌنغٛه جٌّطٛجفٍس ػٍٝ وحً٘ جٌٛصجسز ١ِٚضج١ٔطٙح جٌّكذٚدز ِّح أدٜ ئ

. ٚذؼ١ذجً ػٓ ِغأٌس جأل٠ٌٛٚحش جٌؿذ١ٌس، فاْ 12جٌّؼٛل١ٓجٌطٍرس  ِقحدسفال ؽه ذكذٚظ ٔمـ فٟ  -"جٌؼحد١٠ٓ"
غ١ش جٌّؿٙضز.  غشف جٌّقحدسجٌٕٛجلـ لذ دفؼص ذّؼٍّّٟ جٌقف ئٌٝ ضك٠ًٛ جٌطالخ ئٌٝ جٌىحدس غ١ش جٌّإً٘ ٚ

 ذّػحذس ِشوض ػٕح٠س ١ٌٚغص ِغحقس ٌٍطؼٍُّ.  غشف جٌّقحدس٠ؼطرش  ١ٓجٌّؼٛلٚذحٌطحٌٟ، فاْ جٌؼذ٠ذ ِٓ جٌطٍرس 

                                                
 Handicapسمٌر أبو شمس وعالء نزال، "الفرص المتكافئة فً التعلٌم: وضع األطفال المعوقٌن فً األردن"، الٌونسكو ومنظمة   43

International ،2113نصاف: األشخاص المعوقٌن الجسدٌة فً األردن؛" ومٌادة الناطور فً "الممارسات : إسكوا، "مسح أوجه عدم اإل
 .74-68(: 2118) 2، رقم 23والمعوقات الحالٌة"، المجلة العالمٌة للتربٌة الخاصة العدد 

 مركز "هوٌة"، مقابلة مع عبٌر شحاتٌت.  44
 .35الشورى وأحمد، "مراجعة لبرامج التربٌة الخاصة فً األردن"،   45
من المفروض أن ٌخصص لغرفة المراجع معلمٌن اثنٌن، الحظ فرٌق بحثنا بأن غرف المصادر غالباً ما تتألف من معلم واحد. وقد أكد هذه   46

 المالحظة معلمً غرف المصادر أنفسهم ممن تحدثنا معهم، ونّوهت عبٌر شحاتٌت أن هذه هً الحالة فً واقع األمر فً بعض األحٌان.
 .35د، "مراجعة لبرامج التربٌة الخاصة فً األردن"، الشورى وأحم 47
 مركز "هوٌة"، مقابلة مع عبٌر شحاتٌت  48
اشار المشاركون فً استطالع الرأي عبر الهاتف لغاٌات هذا البحث أٌضاً باعتقادهم بأن النقص فً المراجع موجود فً المدارس، ومن  49

 ر مجهزة بمواد التعلّم المناسبة. % منهم بأن المدارس غ81ٌ، أشار 511المشاركٌن الـ
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 : ٔظشز أوػش ؽ١ٌّٛس جٌذجِؽ. جٌطؼ١ٍُ 1

 ِح ٚسجء جإلفالـ جٌمحٟٔٛٔ  0.1

ِٚح ضُ ضٕف١زٖ فؼ١ٍحً ِٕز ئهالق جالعطشجض١ؿ١س  جٌّؼٛل١ِٓطذجسوحً جٌفشق جٌىر١ش ذ١ٓ ِح ٠غّٕٗ لحْٔٛ قمٛق جألؽخحؿ 
ّص جٌطغ١١شجش   19.ػٍٝ ضؼذ٠ً رٌه جٌمحْٔٛ جٌّؼٛل١ٓجٌٛه١ٕس، ٠ؼًّ جٌّؿٍظ جألػٍٝ ٌؾإْٚ جألؽخحؿ  ّّ ٚلذ ف

ٌطٕحٚي جٌغّٛك ٚجٌٙفٛجش جٌّٛؾٛدز فٟ جٌمحْٔٛ، ٚرٌه ِٓ أؾً مّحْ أْ ٠قرف جٌمحْٔٛ أٚمف ٚأعًٙ فٟ 
 جٌططر١ك. 

حسغس ٠ؾٛذٗ جٌغّٛك ٠ٚطشن ِغحقس ف جٌّؼٛل٠ٓ١الش غح٠س فٟ جأل١ّ٘س، فمحْٔٛ قمٛق جألؽخحؿ ضؼّذ ضٍه جٌطؼذ
ذ ِٓ جٌطفغ١شجش. ِػالً، ق١ٓ ٠ذػٛ جٌمحْٔٛ ظح٘ش٠حً ذنشٚسز مّحْ جٌٛفٛي جٌغًٙ ئٌٝ جٌّذجسط، ٠ٕـ ٠ٌٍؼذ

جٌطٟ ضغرد ػذَ  فس جٌر١حٔحش. ٚال ذذ ِٓ ئصجٌس وح16ػٍٝ "مشٚسز ػًّ جٌطكغ١ٕحش جٌالصِس ػٕذ جالعططحػس"
ذىً  ( جٌؿٙس جٌّغإٌٚس ػٓ ضٕف١ز جٌّططٍرحش7( جالٌطضجِحش جٌّطٍٛذس، 0سغُ وػشضٙح، ذك١ع ضّٛمف:  ـجٌٛمٛ
 جٌططر١ك ػٍٝ وً ِٓ ٠مّقش فٟ ضٕف١ز جٌرٕٛد فٟ جٌمحْٔٛ.   س( ػمٛذس ٚجمكس ٚع3ٍٙضكذ٠ذ، 

ؾ١ّغ جٌمنح٠ح  ِٕحلؾسِٚٓ جٌّطٛلغ أْ ضؼحٌؽ ضؼذ٠الش جٌّؿٍظ جٌؼذ٠ذ ِٓ جٌّؾحوً ٚجٌؼ١ٛخ. ئال أٔٗ قطٝ ٌٛ ضّص 
 جٌذجِؽِٓ قمٛلُٙ فٟ جٌطؼ١ٍُ  جٌّؼٛل١ٓفٟ جٌطؼذ٠الش جٌؿذ٠ذز، ضرمٝ جٌطؼذ٠الش جٌمح١ٔٛٔس غ١ش وحف١س ٌنّحْ جعطفحدز 

١ٌغص ٔط١ؿس ٌٍٛمغ  جٌذجِؽِٓ جٌؼ١ٛخ جٌكح١ٌس فٟ جٌطؼ١ٍُ  ػٍٝ لذَ جٌّغحٚجز؛ فٛفك جٌفمشجش جٌغحذمس، جٌؼذ٠ذ
 جٌمحٟٔٛٔ، ذً ذغرد آ١ٌحش ضٕف١ز جٌمحْٔٛ )أٚ ػذِٗ(. 

 

 جٌطغ١١ش جالؾطّحػٟ ئٌٝ ؾحٔد جٌطغ١١ش جٌمحٟٔٛٔ  7.1

وّح ٘ٛ جٌكحي ِغ جٌؼًّ جٌكمٛلٟ فٟ ع١حلحش ِخطٍفس، ٚػٍٝ جٌّغط١٠ٛٓ جٌّكٍٟ ٚجٌؼحٌّٟ، فاْ ؾٙٛد جألسدْ ٔكٛ 
وحْ ِشّوضجً فٟ جٌطغ١١ش جٌمحٟٔٛٔ ػٍٝ ٚؾٗ جٌطكذ٠ذ. ٚٔط١ؿس ٌٙزج جٌطشو١ض جٌّكذد، جٔكشف  جٌذجِؽم١ك جٌطؼ١ٍُ ضك

جال٘طّحَ ػٓ جٌّؿحالش جألخشٜ ِٓ ٔطحق جٌؼًّ ٚجٌّّٙس فٟ جٌطكٛي جالؾطّحػٟ جٌنشٚسٞ ٌنّحْ لذسز جٌمٛج١ٔٓ 
 ػٍٝ ئقذجظ جٌطغ١١ش. 

ٌّطٍٛذس ِٓ أؾً مّحْ قمٛق جإلٔغحْ جٌؼح١ٌّس ػٍٝ جٌّغطٜٛ جٌّكٍٟ، ال ذذ ٚضرحػحً ٌٍطغ١شجش جٌمح١ٔٛٔس جٌّك١ٍس ج
ِٓ ئؾشجء ضغ١١ش ٚضكٛي جؾطّحػٟ. ِٚغ قذٚظ ضؿحً٘ ١ٌ٢حش جٌطى١ف جالؾطّحػٟ ذؾىً ِطىشس فٟ جٌمٛج١ٔٓ 

١س ٚضأغ١شجً أ٠نحً، ٌىٕٙح ال ضمً أّ٘ جٌذ١ٌٚس ٚجٌؼًّ جإلفالقٟ ٌكمٛق جإلٔغحْ، ٚذزٌه وحْ ج٘طّحَ جألسدْ ذٙح ل١ٍال
 20.ػٓ ج١ٌ٢حش جٌمح١ٔٛٔس

 جالؾطّحػ١سفٟ جألسدْ ذكمٛلُٙ ٚذحٌطغحٚٞ ٠ططٍد ضمذ٠شجً أورش ٌم١ُ جٌؼذجٌس  جٌّؼٛل١ٓئْ مّحْ ضّطغ جألؽخحؿ 
ٚػحدجضٕح ٠ٛ٘ٚطٕح ٚقذٚد  أخاللٕح فٟوّرذأ ٠ٍضِٕح ذاػحدز جٌٕظش  جالؾطّحػ١سٚفّٙحً أػّك ٌّفَٙٛ جٌؼذجٌس 

ً ٚوحٔٙح ألً جٌّؼٛل١ٓئرج ٌُ ضطرّك ٘زٖ جٌؼ١ٍّس فٟ هش٠مس جٌٕظش ئٌٝ جألؽخحؿ  20.ِؿطّؼحضٕح َِ ، عطرمٝ قمٛلُٙ ضؼح
أِحِٕح وٟ ال ٔشٜ  ِشجؾؼس ِفَٙٛ "هر١ؼ١١ٓ" وطكذٍ  أ١ّ٘س ِٓ قمٛق "جألؽخحؿ جٌطر١ؼ١١ٓ". ٚفؼ١ٍحً ٠ؿذس ذٕح

 ٚوأُٔٙ غ١ش هر١ؼ١١ٓ.  جٌّؼٛل١ٓجألؽخحؿ 

                                                
 
 

 مركز "هوٌة"، مقابلة مع حسٌن أبو فراش 51
 ()هـ(.4المملكة الردنٌة الهاشمٌة، قانون حقوق األشخاص المعوقٌن، الفقرة ) 51
 " ج١ٌٙثس جٌٛه١ٕس ٌمحْٔٛ قمٛق جإلٔغحْ ٚجضفحل١س جألُِ جٌّطكذز ٌكمٛق جألؽخحؿ جٌّؼٛل١ٓ"ٌٛسد ٚعط١ٓ،  25
 ، 17-14، 2114للمناقشة حول العدالة االجتماعٌة كمفهوم دٌنامٌكً، انظر إي جً كرمل، "العدالة االجتماعٌة فً األردن"، مركز "هوٌة"  53

<http://identity-center.org/en/node/386> 
والتقلٌدي السائد الذي ٌؤثر سلباً على األشخاص تشٌر االستراتٌجٌة الوطنٌة لألشخاص المعوقٌن أن من أهم عوائق تنفٌذها هو السلوك الثقافً  54

 5المعوقٌن وأسرهم وتزٌد من معاناتهم، انظر المملكة األردنٌة الهاشمٌة، االستراتٌجٌة الوطنٌة لألشخاص المعوقٌن، الفصل 
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ي ٌفّٕٙح ّٛ ٌإلػحلس، ذذالً ِٓ أْ ضىْٛ ِؾىٍس فك١س فٟ جإلٔغحْ ضغطٛؾد جٌؼطف ئٌٝ ِفَٙٛ  ال ذذ ِٓ قذٚظ ضك
ق ٛر١ثس جٌطٟ ٠ؼ١ؼ ف١ٙح جٌّؼِخطٍف ؾذجً ػٍٝ أٔٙح ػاللس جٌؾخـ ذؿغذٖ ٚخقحتقٗ ِٓ ؾٙس ٚذ١ٓ جٌّؿطّغ ٚجٌ

 ؿفٟ ضّى١ٓ جألؽخح ِغحػذضِٗٓ ؾٙس أخشٜ. ِٓ ٘زج جٌّٕظٛس، جإلػحلس ال ضغطذػٟ ضؼحهف جٌّؿطّغ، ذً 
ال  جٌّؼٛل١ِٓٓ ئصجٌس ِخطٍف جٌؼٛجتك جالؾطّحػ١س ٚجٌر١ث١س. فحعطّشجس جإلِذجدجش جٌخ١ش٠س ٌألؽخحؿ  جٌّؼٛل١ٓ

 ضغحػذُ٘ فٟ جٌططٛس ٚجالصد٘حس، ٚئّٔح ٠طُ رٌه ذحقطشجَ أورش ٌكمٛلُٙ وأؽخحؿ. 

 

 : جٌّؾىٍس ال ضكً ذحٌمحْٔٛ فمو جٌخًٍ ذحٌرذج٠س 3.1

، ئال أْ جٌم١ًٍ ِٓ ٌالؽخحؿ جٌّؼٛل١ٓسغُ ٚمغ جٌطى١ف جالؾطّحػٟ وٙذف ِٓ أ٘ذجف جالعطشجض١ؿ١س جٌٛه١ٕس 
ّؿطّغ ِٕٚظّحش جٌ جٌّؼٛل١ٓٚلذ سّوض جألؽخحؿ  27.جٌرشجِؽ ٔكٛ ٘زج جٌطٛؾٗ لذ ضُ ضر١ّٕٙح ِٕز ئهالق جالعطشجض١ؿ١س

( لذ ذذأ ذحٌطكغٓ جٌرطٟء فٟ ؾغذ٠ح ٍّؼٛل١ٓػٍٝ أْ جٌمرٛي جالؾطّحػٟ )خحفس ٌ جٌطشو١ضفٟ ِؿّٛػحش  جٌّذٟٔ
ال ٠ضجٌْٛ ٠ٛجؾْٙٛ ِظح٘ش جٌط١١ّض جٌّؿكف. ٚسغُ أْ  جٌّؼٛل١ٓعٕس، ئال أْ جألؽخحؿ  72جألسدْ ػٍٝ ِش 
ال ٠ضجٌْٛ  جٌّؼٛل١ٓ، ئال أْ 23ذأُٔٙ "فنحت١١ٓ أٚ غ١ش هر١ؼ١١ٓ" ذحضص ألً ؽ١ٛػحً  جٌّؼٛل١ٓفىشز جألؽخحؿ 

 ذذالً ِٓ جػطرحسُ٘ أؽخحفحً ِغطم١ٍّٓ. ٠ؾؼشْٚ ذأُٔٙ ِؾحس٠غ خ١ش٠س

ٚوأُٔٙ ؾٙس ٌٍطرّشع ذذالً ِٓ  جٌّؼٛل١ٓ١ْٛ ذحٌٕظش ئٌٝ جألؽخحؿ ّس ؾذجً، فارج ِح جعطّش جألسدٔجٌّفحسلس ٕ٘ح ِٙ
. ٚلرً جٌذجِؽ، ػذج ػٓ قمٛلُٙ فٟ جٌطؼ١ٍُ ٍّؼٛل١ٓأؽخحؿ رٚٞ قمٛق، فٍٓ ٠طّىٕٛج ِٓ ضكم١ك جٌكك فٟ جٌطؼ١ٍُ ٌ

، ٚأْ ٌُٙ جٌكك فٟ جالعطفحدز جٌذجِؽٌُٙ جٌكك فٟ جٌطؼ١ٍُ  جٌّؼٛل١ٓضفؼ١ً جٌمحْٔٛ، ٠ؿد ػٍٝ جألسد١١ٔٓ جالػطمحد ذأْ 
جعططالع جٌشأٞ ِٓ ٘زج جٌطؼ١ٍُ، ٚأْ جٌّؿطّغ وىً ع١غطف١ذ ِٕٗ. ئال أْ ٘زج جالػطمحد غ١ش عحتذ قطٝ جٌٍكظس، ففٟ 

ٌألؽخحؿ  جٌذجِؽفٟ ٘زج جٌركع دػُّٙ ٌٍطؼ١ٍُ  200ف جٌّؾحسو١ٓ جٌـفٟ ٘زج جٌركع، أذذٜ فمو ٔق ػرش جٌٙحضف
فٟ غشف ِٕفقٍس  جٌّؼٛل٠ٓ١نحً أْ غّس ضأ١٠ذ أورش ٌطؼ١ٍُ جٌطٍرس ِٓ جػالٚز ػٍٝ ِح عرك، أؽحس جٌركع  .جٌّؼٛل١ٓ

 21. سجٌذجِؿذذالً ِٓ جٌر١ثحش 

فٟ ِغط١٠ٛٓ، جألٚي ٚ٘ٛ فطشٞ  جٌذجِؽ٠ؼ١ك ٚفٌُٛٙ ئٌٝ جٌطؼ١ٍُ  جٌّؼٛل١ٓئْ جٌط١١ّض جٌّغطّش مذ جألؽخحؿ 
فٟ ٔفظ جٌغشف جٌقف١س ِغ جٌطالخ ِٓ  جٌّؼٛل١ٓٚجٌّطّػً فٟ جٌشفل جٌىر١ش ٌٍطالخ ٚأ٘ح١ٌُٙ ٌذِؽ جألؽخحؿ 

غ١ش جإلػحلحش؛ ٚجٌّغطٜٛ جٌػحٟٔ ٘ٛ أغش رٌه جٌشفل ػٍٝ آسجء جٌّؼ١ٍّٓ ِّح ٠ذفؼُٙ ئٌٝ سفل جٌؿٙٛد جٌمح١ٔٛٔس 
 .  جٌّؼٛل١ٓخحؿ جٌطٟ ضنّٓ قك جٌطؼ١ٍُ ٌألؽ

  جٌذجِؽسفل جٌّؿطّغ ٌٍطؼ١ٍُ  0.3.1

، ٠نطش جألً٘ ػحدز ئٌٝ ػذَ جٌىؾف جٌّؼٛل١ٓٔط١ؿس ٌٛؾٛد غمحفس جٌؼ١د ٚجٌٛفّس جالؾطّحػ١س قٛي جألؽخحؿ 
ػٓ ٚؾٛد أفشجد ِؼحل١ٓ فٟ جٌؼحتٍس. ٚلذ سّوض ِؾحسوٛ جٌركع ِٓ جٌؼح١ٍِٓ فٟ جٌّٕظّحش جٌّؿطّؼ١س جٌّخطقس 

ػٍٝ أْ ػحدز ئخفحء قحالش جإلػحلحش جٌؾحذس عحتذز ؾذجً فٟ جٌّٕحهك جٌمش٠ٚس ِٓ جٌٍّّىس، ٟٚ٘  جٌّؼٛل١ٓذؾإْٚ 
 أوػش ؽ١ٛػحً ٌكحالش ئػحلحش جإلٔحظ. 

ئٌٝ ِذسعس ػحِس أٚ خحفس، ٠شضأٞ جٌؼذ٠ذ ِٓ جألً٘ ئسعحٌٗ/ج  جٌّؼٛل١ٓي حهفٚفٟ جٌغ١حق رجضٗ، ذذالً ِٓ ئسعحي جال
٘زٖ جٌغٍٛو١حش ؽحتؼس ٓ ٚصجسز جٌط١ّٕس جالؾطّحػ١س أْ ئٌٝ ِإعغس ٠رمٝ ف١ٙح جٌطفً هٛجي جٌٛلص. ٚأؽحس ِّػً ػ

ؼحذ١س ٌذسؾس أْ جٌّإعغحش جٌخّظ جٌطحذؼس ٌٍٛصجسز جٌطٟ ضٛفش جٌشػح٠س جٌقرحق١س ٚجٌّغحت١س لذ جِطألش لذسضٙح جالعط١
 22.ذحٌىحًِ

                                                
 

استخدمت كلمة "فضائٌٌن" من قبل عدد من المشاركٌن المعوقٌن فً مجموعات البحث فً محاولة لشرح ما ٌشعرون به بسبب نظرة المجتمع إلى  53
 األشخاص المعوقٌن.

منهم  %51حٌن سئل المشاركون "هل تعتقد أنه ٌجب تدرٌس األشخاص المعوقٌن فً المدارس العامة إلى جانب الطالب اآلخرٌن؟" أجاب  54
% أجابوا بعدم التأكد. وحٌن سئل المشاركون "هل تعتقد أنه من األفضل تدرٌس الطبة 11.25% منهم بالنفً، و39.74بالموافقة، فً حٌن أجاب 

% منهم كانوا غٌر 12.99% منهم بالنفً، و 28.57% منهم بالموافقة، 58.44المعوقٌن فً غرف منفصلة ضمن المدارس الحكومٌة؟" أجاب 
 ن.متأكدٌ

 
 . 2115شباط  3مركز "هوٌة"، مقابلة مع موظفٌن متعددٌن من وزارة التنمٌة االجتماعٌة،   55
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ألهفحي ٚلذ ضٕحٚي جٌطالخ ٚجٌّؼٍّْٛ ِٓ جٌّٕحهك جٌمش٠ٚس جٌّؾحسوْٛ فٟ جٌركع أعرحذحً ػذ٠ذز ٚسجء ئخفحء ج
ٚجعطرؼحدُ٘. ٌػمحفس جٌؼ١د دٚس ور١ش فٟ ٘زٖ جألعرحخ، ئال أُٔٙ أؽحسٚج أ٠نحً ئٌٝ خٛف جألً٘ ٚأهفحٌُٙ  جٌّؼٛل١ٓ

ٝ ضض٠ٚؿٙٓ ئرج ِح ػشف ج٢خشْٚ ذٛؾٛد أؽمحء ِؼحل١ٓ. وّح ّٚمكٛج ج٢خش٠ٓ )خحفس جإلٔحظ( ِٓ ػذَ جٌمذسز ػٍ
 فٟ جٌّذجسط خٛفحً ِٓ دفغ ِرحٌغ أورش ػٍٝ ضؼ١ٍُّٙ.  جٌّؼٛل١ٕٓحءُ٘ ِٓ ذٌؼذ٠ذ ِٓ جأل٘حٌٟ ٠شفنْٛ ضغؿ١ً أأْ ج

جٌؼذ٠ذ ِٓ  ٚجعطرؼحدُ٘ ألً ؽ١ٛػحً، ئال أْ جٌّؼٛل١ٓفٟ جٌّٕحهك جٌكنش٠س ِٓ جٌٍّّىس، ضؼّذ ػحدز ئخفحء جألهفحي 
ئٌٝ جٌّذجسط ذغرد ػذَ جلطٕحػُٙ ذحٌّرشسجش ٚسجء  جٌّؼٛل١ٓجأل٘حٌٟ ٠غطّشْٚ ذحالِطٕحع ػٓ ئدخحي أهفحٌُٙ 

، ٠شفل جٌؼذ٠ذ ِٓ جأل٘حٌٟ جٌّؼٛل١ٓجٌطىح١ٌف جٌرح٘ظس. ٚذغرد ػذَ جإل٠ّحْ ذحٌمذسجش جٌىحِٕس فٟ جألهفحي 
 . جٌّؼٛل١ٓجالعطػّحس فٟ ضؼ١ٍُ أذٕحتُٙ أٚ ذٕحضُٙ ِٓ 

خالي جٌّمحذالش ِٚؿّٛػحش جٌؼًّ.  جٌذجِؽوّح ٌٛقع سفل جأل٘حٌٟ ٌٍطالخ ِٓ غ١ش جإلػحلحش جضؿحٖ جٌطؼ١ٍُ 
س أْ أ٘حٌٟ جٌطالخ ِٓ غ١ش ئػحلحش غحٌرحً ِح ٠ؼطشمْٛ ػٍٝ ضٛجؾذ هالخ ٚأؽحس ِذسجء جٌّذجسط جٌؼحِس ٚجٌخحف

(. ٠ؼّذ ٘زج جٌّؼٛل١ٓذٗ ػذد ور١ش ِٓ فٟ ٔفظ جٌغشف جٌقف١س ِغ جذٕحتُٙ ٚذٕحضُٙ )أٚ ؾّؼُٙ فٟ فف  ِؼٛل١ٓ
ئٌٝ جٌٕظش ئٌٝ جإلػحلس  –ٚأذٕحتُٙ  -جٌشفل ٔط١ؿس ِرحؽشز ٌٕمـ جٌٛػٟ فٟ ِؿحي جإلػحلس، ِّح دفغ ذرؼل جأل٘حٌٟ

 ٚوأٔٙح ِشك لذ ٠ٕطمً ئٌٝ جألؽخحؿ "جٌؼحد١٠ٓ". 

جٌذػُ ٌفىشز جٌطؼ١ٍُ ٚأظٙش جٌطالخ ِٓ غ١ش جإلػحلحش ِّٓ ؽحسن فٟ ِؿّٛػحش جٌركع ِغط٠ٛحش ِطرح٠ٕس ِٓ 
. ففٟ ق١ٓ ػرّش ذؼنُٙ ػٓ ضشق١رُٙ ذٛؾٛد أؽخحؿ رٚٞ ئػحلحش فٟ ِذجسعُٙ، فٟ ق١ٓ لحي جٌرؼل جٌذجِؽ

، ف١ؿد أْ ٠طُ رٌه فٟ ِشجوض ِٕفقٍس. ئال أْ ِؼظُ جٌطٍرس لذ جٌّؼٛل١ٓج٢خش أٔٗ ئْ وحْ ال ذذ ِٓ ضذس٠ظ جٌطٍرس 
جإلػحلس فٟ ففٛفُٙ )خحفس  أٔٛجعد ِؾىٍس فٟ ضٛجؾذ ذؼل ضشجٚـ ِح ذ١ٓ ٘ز٠ٓ جٌشأ١٠ٓ، ِإّوذ٠ٓ ػذَ ٚؾٛ

 ٜ )جٌؼم١ٍس(. جإلػحلحش جٌكشو١س( ٚػرش ذؼنُٙ ػٓ جٌشفل ألٔٛجع أخش

 جٌذجِؽسفل جٌّشذ١ّٓ ٌٍطؼ١ٍُ  7.3.1

ػٍٝ هش٠مس ضٕحٚي جٌّشذ١ّٓ ٌر١ثحش  جٌذجِؽٚذكمٛلُٙ فٟ جٌطؼ١ٍُ  جٌّؼٛل١ٓوّح ٠إغش ػذَ جإل٠ّحْ ذمذسجش جألؽخحؿ 
فٟ ِؿّٛػحش جٌركع أْ ٔظشجتُٙ ال ٠ؼحٍُِٛٔٙ ذطش٠مس ع١ثس فكغد، ذً  جٌّؼٛل١ٓ، وّح أؽحس جٌطالخ جٌذجِؽجٌطؼٍُّ 

قطٝ أْ ِؼظُ جٌّؼ١ٍّٓ ال ٠طخزْٚ جإلؾشجءجش جٌىحف١س ٌّٕغ ٘زٖ جٌغٍٛو١حش. فٟ جٌكم١مس، ٌمذ أؽحس ػذد ِٓ 
ذٕفظ جٌطش٠مس جٌغ١ثس، ِػً ئهالق أٌمحخ  جٌّؼٛل١ٓجٌّؼ١ٍّٓ أٔفغُٙ ٠ؼحٍِْٛ جٌطالخ  ئٌٝ أْ جٌّؼٛل١ٓجألؽخحؿ 

 ع١ثس ػ١ٍُٙ، أٚ ئذمحء ِغحفس ف١ّح ذ١ُٕٙ، أٚ ئّ٘حٌُٙ ذحٌىحًِ وّح ٌٛ وحٔٛج ػرثحً ػٍٝ جٌقف. 

ِؼُٙ ذؾىً أٚ ضؾؿ١غ جٌطالخ ج٢خش٠ٓ ػٍٝ جٌطؼحًِ  جٌّؼٛل١ٓئْ جِطٕحع جٌؼذ٠ذ ِٓ جٌّؼ١ٍّٓ ػٓ ئدِحؼ جٌطٍرس 
 جٌذجِؽ، فّغ غ١حخ ضأغ١ش جٌّؼ١ٍّٓ جإل٠ؿحذٟ ٌٓ ٠طُ ضكم١ك جٌطؼ١ٍُ جٌذجِؽؾ١ذ ٠ّػً ػحتمحً أِحَ ئ٠ؿحد ذ١ثحش جٌطؼ١ٍُ 

ػٍٝ أسك جٌٛجلغ. ٌىٓ وّح ٘ٛ جألِش فٟ ِٛمٛع جٌطمرً جالؾطّحػٟ ٌإلػحلس، ٌُ ٠طُ ضأ١ِٓ جٔنّحَ جٌّؼ١ٍّٓ ذغرد 
ّّ غ١حخ جٌٛػٟ ٚجٌطفُٙ.  ال ٠ضجي ٠ؾٛذٗ جٌغّٛك عٛجء ٌذٜ جألسد١١ٔٓ أٚ  جٌذجِؽك أْ ِفَٙٛ جٌطؼ١ٍُ ٚأؽحس ذكع ِؼ

ِٓ خالي جٌّمحذالش ِٚؿّٛػحش  جالعطٕطحؾحشٚلذ ػضص ِشوض "٠ٛ٘س" ٘زٖ  23.جٌّشذ١ّٓ جألسد١١ٔٓ ػٍٝ قذ عٛجء
ِٚح ٟ٘ أعح١ٌرٗ،  جِؽجٌذجٌؼًّ. ٚألش جٌؼذ٠ذ ِٓ جٌّؼ١ٍّٓ جٌز٠ٓ ؽحسوٛج فٟ ذكػٕح ذأُٔٙ ٌُ ٠فّٙٛج قمحً ِح١٘س جٌطؼ١ٍُ 

 ٚػّشفٗ آخشْٚ ذأٔٗ جٌطكحق جٌطالخ ذحٌّإعغس جٌطؼ١ّ١ٍس رجضٙح فكغد. 

٘زج جٌٕمـ فٟ جٌفُٙ غ١ش ِفحؾة، ػٍّحً ذأْ ٚصجسز جٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ ال ضٛفش ضذس٠رحً ٌٍّؼ١ٍّٓ، ٚضىطفٟ ذطط٠ٛش 
، ألٔٙح ضٛجفً ذزي جٌذجِؽ. ٚفٟ ٚجلغ جألِش، ضرذٚ جٌٛصجسز ٔفغٙح غ١ش ِمطٕؼس ذأ١ّ٘س جٌطؼ١ٍُ جٌذجِؽِإعغحش جٌطؼ١ٍُ 

جٌطؼ١ٍُ جٌخحؿ فٟ جٌّذجسط جٌخحفس جٌّٕفقٍس، ِٛظّفس أغٍد جٌىٛجدس فٟ جٌطشذ١س جٌخحفس فٟ ٘زٖ ؾٙٛد٘ح فٟ 
 جٌّإعغحش ذذالً ِٓ ضٛظ١فُٙ فٟ جٌّذجسط جٌكى١ِٛس جٌؼحِس. 

 

                                                
الشورى وأحمد، "التوجه نحو التعلٌم الدامج للطالب المعوقٌن فً األردن"، بشٌر أبو هامور وحنان الحموز "التربٌة الخاصة فً األردن"،  56

، و ج الخطٌب وف الخطٌب "تعلٌم الطالب المعوقٌن 115-115(: 2113) 1، رقم 29لخاصة العدد "المجلة العالمٌة لتعلٌم ذوي االحتٌاجات ا
 . 116-119(: 2118) 1، الرقم 8الطفٌفة والذهنٌة فً األردن"، "مجلة الهٌئة الدولٌة للتربٌة الخاصة العدد 
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س، ضرذٚ ظفك قذ٠ػس ٚوٛجدس مخّس. ٚقطٝ جٌٍك١ٌظ ِؾشٚػحً سخ١ـ جٌطىٍفس، ذً ٠كطحؼ ئٌٝ ِشج جٌذجِؽئْ جٌطؼ١ٍُ 
. ِٚح ضُ ضخق١قٗ ئٌٝ ج٢ْ جٌذجِؽجٌكىِٛس جألسد١ٔس غ١ش ِٙطّس ذطخق١ـ جٌّرحٌغ جٌنشٚس٠س ٌطكم١ك جٌطؼ١ٍُ 

خققطٗ جٌٛصجسز ٌمغُ  حُ ال ٠ىفٟ، ٚذحٌطحٌٟ ١ِس ٚجٌطؼ١ٍٚٚصجسز جٌطشذ جٌّؼٛل١ٌٍّٓؿٍظ جألػٍٝ ٌؾإْٚ جألؽخحؿ 
ٔكٛ  جٌطٛؾْٗ عشػس ٚفؼح١ٌس اٖ جٌم١ٛد جٌّشضرطس ذح١ٌّضج١ٔس، فٚوٕط١ؿس ٌٙز 22.جٌطشذ١س جٌخحفس ال ٠ؼّذ وحف١حً وزٌه

 ِح ضضجي ِكذٚدز.  جٌذجِؽجٌطؼ١ٍُ 

، ٠ّىٓ جٌم١حَ  29)ٚجٌطؼ١ٍُ ذؾىً ػحَ( جٌذجِؽٚػٍٝ جٌشغُ ِٓ مشٚسز ضخق١ـ جٌكىِٛس ٌّقحدس أورش ٌٍطؼ١ٍُ 
ِض٠ذ ذاؾشجءجش ِح مّٓ ِكذدجش جٌّٛجصٔس جٌكح١ٌس ِٓ أؾً مّحْ ضؼض٠ض جٌٛػٟ جٌىحفٟ ٚجٌّؾحسوس جٌفحػٍس فٟ 

ِٓ جٌطط٠ٛش ػٕذ ضخق١ـ ِٛجصٔس وحف١س فٟ جٌّغطمرً. ضشّوض جٌطٛف١حش جٌطح١ٌس ػٍٝ ئؾشجءجش ذطىٍفس فّؼحٌس ِٓ 
 . جٌذجِؽحد أعحط ِط١ٓ ضرٕٟ ػ١ٍٗ ٔظحِحً فحػالً ٌٍطؼ١ٍُ أؾً ِغحػذز جألسدْ فٟ ئ٠ؿ

 

 ضؼض٠ض جٌٛػٟ  0.2

 قّالش جٌطٛػ١س جٌٛه١ٕس  0.0.2

جٌّذ١ٔس )ِٚٓ جألفنً ذحٌؾشجوس ِغ ٚصجسز جٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ ٚجٌّؿٍظ جألػٍٝ  ٌّؿطّغ جٌّذٟٔػٍٝ ِٕظّحش ج �
 .جٌّؼٛل١ٓ( أْ ضٕظُ قّالش ضٛػ٠ٛس قٛي قمٛق جألؽخحؿ جٌّؼٛل١ٌٓؾإْٚ جألؽخحؿ 

ق ػٍٝ ِػً ٘زٖ جٌرشجِؽ خطٍفس"، ئال أْ جإلٔفحٍمص ذؼل جٌرشجِؽ ِػً ذشٔحِؽ جٌّؿٍظ جألػٍٝ "لذسجش ِجٔط �
 ْ أػٍٝ.٠ٛؿد أْ ٠ى

ْ ٌؾإٌٚطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ ٚجٌّؿٍظ جألػٍٝ ِٓ أؾً ِنحػفس أغش ضٍه جٌرشجِؽ، ٠ؿد أْ ضطؼحْٚ وً ِٓ ٚصجسز ج �
، ق١ع ضٛؾذ ػذد ِٓ جٌّٕظّحش جٌّذ١ٔس جٌطٟ جٌّؼٛل١ِٓغ جٌؿٙحش جٌؼحٍِس فٟ ِؿحي قمٛق  جٌّؼٛل١ٓألؽخحؿ ج

 ضٍّه جٌخرشز جٌّطٍٛذس ٚجٌشغرس جٌكم١م١س إلهالق ِػً ٘زٖ جٌكّالش.  

 ٠ؿد أْ ضشوض قّالش جٌطٛػ١س ػٍٝ جٌغح٠حش جٌطح١ٌس:  �

x  .ٗضؼض٠ض فُٙ جإلػحلس ػٍٝ أٔٙح جٌؼاللس ِغ ذ١ثس جٌؾخـ ذذالً ِٓ جٌؼاللس ِغ جٌؾخـ ٔفغ 

x  جٌّؼٛل١ٓضٛم١ف قمٛق جألؽخحؿ . 

x  ض٠ض غح٠حش ؼؼدء ػٍٝ جٌّؿطّغ، ِّح ٠غحُ٘ فٟ ضوأفشجد فحػ١ٍٓ ١ٌٚظ و جٌّؼٛل١ٓئذشجص جألؽخحؿ
 جٌكّالش

x  جٌّؼٛل١ٓضٛف١ش ِفح١ُ٘ ِٚقطٍكحش أوػش ئ٠ؿحذ١س ٚؽّٛالً فٟ جٌٕمحػ قٛي جألؽخحؿ. 

x  ُٚجٌطالخ ذذْٚ ئػحلس.  جٌّؼٛل١ٓعٛجء ٌٍطالخ  جٌذجِؽئٌمحء جٌنٛء ػٍٝ فٛجتذ جٌطؼ١ٍ 

                                                
دٌنار للتربٌة الخاصة. وفً  492259111ٌة والتعلٌم، منها دٌنار لوزارة الترب 91395299111، تم تخصٌص 2114فً الموازنة العامة لعام   57

دٌنار. انظر هٌئة الموازنة العامة للملكة األردنٌة الهاشمٌة، "الموازنة  491669111نفس الموازنة، حصل المجلس األعلى لشؤون المعوقٌن على 
 <http://www.gbd.gov.jo/gbd/content/budget/MD/ar/2014/2.pdf>" 2114العامة 

أشارت مجموعات العمل والمسوحات الهاتفٌة إلى وجود دعم محدود فً رفع رسوم المدارس العامة من أجل تحسٌن نوعٌة التعلٌم العام. وحٌن   58
% 58.97سئل المشاركٌن بالمسح: "هل تؤٌد زٌادة بسٌطة على الضرائب أو الرسوم مقابل تحسٌن نوعٌة التعلٌم الحكومً فً األردن؟"، أجاب 

% بعدم التأكد. وبٌن معظم المشاركٌن فً مجموعات البحث أنهم ٌدعمونها بالمبدأ، إال أنهم ال ٌثقون باستخدام 5.13& بالموافقة و 35.9فض، و بالر
 الحكومة لألموال العامة وبالتالً ال ٌشجعون أي زٌادة فً الضرٌبة أو الرسوم. 
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x جٌّؼٛل١ِّٓٓ ٠ّىُٕٙ جٌم١حَ ذذٚس ِػً ٠ُكطزٜ ٌغ١شُ٘ ِٓ  حٌّؼٛل١ٓئذشجص لقـ جٌٕؿحـ جٌخحفس ذ .
ٓ جألفشجد ج١ٌٍّّٙٓ ِٓ جٌّؿطّغ جألسدٟٔ ِّٓ ٌذ٠ُٙ ئػحلحش ٚفٟ ٔفظ جٌٛلص ٠ٍّىْٛ فٕٙحن جٌؼذ٠ذ ِ

جٌطحلس ٚجٌطق١ُّ ٌالٔخشجه فٟ ِػً ٘زٖ جٌكّالش، ق١ع ٠ّىُٕٙ ِؾحسوس لقـ ٔؿحقُٙ ٚئذشجص لذسجش 
 . جٌّؼٛل١ٓجألؽخحؿ 

 جٌٛفٛي ئٌٝ جٌطالخ  7.0.2

ؾحٔد قّالش جٌطٛػ١س جٌؼحِس، ال ذذ ِٓ جٌؼًّ ِغ جٌّذجسط ِٓ أؾً جٌٛفٛي ئٌٝ فثس جألسد١١ٔٓ فغحس  ٝئٌ �
جٌغٓ. ٠ٚؿد أْ ضشّوض ٘زٖ جٌؿٙٛد ػٍٝ ؾؼً جإلػحلحش أِشجً هر١ؼ١حً فٟ جٌّذجسط، ذك١ع ٠رذأ جألهفحي 

 ذحعط١ؼحخ جإلػحلس وحخطالف ١ٌٚظ وأِش خحسؼ ػٓ جٌّأٌٛف. 
ي أٔؾطس ِذسع١س ضر١ّٓ جإلػحلحش ذؼ١ذجً ػٓ جٌقٛسز جٌّٕط١س جٌغٍر١س ٌإلػحلس، ٠ّٚىٓ ٠ّىٓ ضكم١ك رٌه ِٓ خال �

 أْ ضؾًّ ٘زٖ جألٔؾطس: 
x  ِؼٛلْٛئػذجد ػشٚك ضٕحلؼ جإلػحلحش أٚ ٠مَٛ ذؼشمٙح أؽخحؿ . 
x جٌّؼٛل١ٓف١ذ٠ٛ ٚأفالَ ػٓ جألؽخحؿ  ئػذجد . 
x ٠ذ ِٓ جٌّغحسـ فٟ جألسدْ ِػً ِغشـ ضٕظ١ُ ِغشق١حش ِٓ أؾً ؾؼً جإلػحلس أِشجً هر١ؼ١حً. )ضٛؾذ جٌؼذ

 ٚجٌشغرس ذحالٔخشجه فٟ ِؾحس٠غ ِٓ ٘زج جٌٕٛع(.  جالؾطّحػ١سجٌرٍذ، جٌزٞ ٠شوض ػٍٝ جٌؼذجٌس 
٠ّىٓ أْ ضغحُ٘ جٌّذجسط فٟ ؾؼً جإلػحلس أِشجً هر١ؼ١حً ِٓ خالي ضٛف١ش وطد ؽحٍِس ِٚٛجد ضؼ١ّ١ٍس، ق١ع ضُطرغ  �

خحؿ، ٚذطؼذ٠ً ذغ١و غ١ش ِىٍف ٠ّىٓ ئمحفس فٛس ألؽخحؿ ؽِغ فٛس ألج٢الف ِٓ أٚسجق جٌؼًّ ع٠ٕٛحً 
 . ِؼٛل١ٓ

٠ّىٓ ئ٠ؿحد فُٙ ئ٠ؿحذٟ أوػش ٌإلػحلس ٚذ١ثس ؽحٍِس أوػش ذاصجٌس جٌٛفّس جالؾطّحػ١س ئٌٝ ؾحٔد جٌم١حَ ذذػُ  �
جعّحُ أوػش ئ٠ؿحذ١س ِػً "ِشجوض جٌطؼٍُّ"  غشف جٌّقحدس. ٠ّٚىٓ ئػطحء غشف جٌّقحدسئمحفٟ ٚص٠حسجش ٌ

 ٚجٌطٍرس جٌّطمّذ١ِٓ ػٍٝ قّذ عٛجء. جٌّؼٛل١ٓذَ جٌطالخ ٚؾؼٍٙح ضخ
  

 ضك١ًٍ إلِىح١ٔس جٌٛفٛي ئٌٝ ِرحٟٔ جٌّذجسط  7.2
ٟٔ جٌمحتّس، فٟٙ ػ١ٍّس غ١ش ِىٍفس. ِٚغ جٌططٛسجش جٌرط١ثس فٟ ٘زج ذٕحء ِذجسط ؾذ٠ذز ٚضؿذ٠ذ جٌّرح �

فٟ جٌّطٕحٚي، ذك١ع  العطمرحي جٌّؼٛل١ٓ جٌخقٛؿ، ٠ؿد ٚمغ جٌّؼٍِٛحش جٌّطؼٍمس ذّٛجلغ جٌّذجسط جٌّطحقس
 ٠طُ جعطخذجَ ٘زٖ جٌططٛسجش ذحٌؾىً جألِػً ٌٍغح٠حش جٌطٟ جٔطٍمص ِٕٙح.

٠ططٍد رٌه ذذج٠سً ضك١ٍالً ؽحِالً إلِىح١ٔس جٌٛفٛي ٌٍّذجسط جٌؼحِس ٚجٌخحفس فٟ جألسدْ، ٠ّٚىٓ جٌم١حَ ذزٌه  �
جٌّؿطّغ أٚ ػرش ؽرىحش ِٕظّحش  جٌّؼٛل١ٓ ٚجٌطؼ١ٍُ ٚجٌّؿٍظ جألػٍٝ ٌألؽخحؿعٛجء ػرش ٚصجسز جٌطشذ١س 

 ٚ/أٚ جٌّٕظّحش غ١ش جٌكى١ِٛس جٌؼح١ٌّس. جٌّذٟٔ
أْ ٠مِٛٛج ذطٛف١ش جٌّؼٍِٛحش ٌٍؼحِس  جٌّؼٛل٠ٓ١ؿد ػٍٝ ٚصجسز جٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ ٚجٌّؿٍظ جألػٍٝ ٌألؽخحؿ  �

 ٚر٠ُٚٙ. جٌّؼٛل١ٓفٛس ؾّؼٙح، خحفس ٌٍطالخ 
   

 جٌذػُ ِٓ غ١ش ِؼٍُّ  3.2
ِٓ ضخق١ـ ِرحٌغ ِكذٚدز ؾذجً ٌٛصجسز جٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ، ٚلغُ جٌطشذ١س جٌخحفس ػٍٝ ٚؾٗ جٌطكذ٠ذ، ذّح ػٍٝ جٌشغُ 

ال ٠ىفٟ ضىح١ٌف ضٛظ١ف ِؼ١ٍّٓ ؾذد ٚضٛف١ش ِٛجسد ؾذ٠ذز، ئال أٔٗ ٠ّىٓ ضطر١ك أٔظّس ذغ١طس فٟ جٌّذجسط ِٓ 
ف١حش ضُ جلطشجقٙح ذؾىً ِطىشس ِٓ ضٛ حْؼىغ٠ؾىالش. جٌّػح١ٌٓ جٌّٛمك١ٓ أدٔحٖ أؾً جٌّغحّ٘س فٟ قً ٘زٖ جٌّ

 ِّٓ ؽحسوٛج ذركػٕح:  جٌّؼٛل١ٓلرً جألؽخحؿ 

 ٔظحَ فذ٠ك  0.3.2

٠ؿد أْ ضنغ وً ِذسعس ٔظحِحً ٠ّٕف جٌطالخ جٌّطمّذ١ِٓ )جٌز٠ٓ ال ٠كقٍْٛ ػٍٝ جال٘طّحَ جٌىحفٟ ٌط١ّٕس  �
ع فشفحً ٌالٔنّحَ ئٌٝ ٔظحَ فذ٠ك، ذك١ع ٠طّىٓ جٌطحٌد جٌّطفٛق  جٌّؼٛل١ِٓٙحسجضُٙ( ٚجٌطالخ  ّٛ ِٓ جٌطط

 ٌّغحػذز جٌطالخ ج٢خش٠ٓ فٟ جٌطغٍد ػٍٝ جٌقؼٛذحش جٌطٟ ضٛجؾُٙٙ فٟ جٌّذسعس ٔط١ؿس ٔمـ جٌّٛجسد. 
فٟ ئضّحَ دسجعطُٙ ٠ٚغحػذُ٘ فٟ جٌطفحػً ِغ أفذلحتُٙ ٚغ١شُ٘ ِٓ  جٌّؼٛل٠ٓ١غحػذ جٌرشٔحِؽ جٌطالخ  �

جٌطالخ، ِّح ٠ؼضص ِٓ غمطُٙ ذأٔفغُٙ. فٟ ق١ٓ عٛف ٠غحػذ جٌرشٔحِؽ جٌطحٌد جٌّطفٛق ِٓ جٌٕحق١س جألخشٜ 
 ػٍٝ ضى٠ٛٓ فُٙ أورش ٌالخطالف ٚجٌطؼح٠ؼ.  
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٠مؼحْ مّٓ دجتشز جٌطشذ١س جٌخحفس فٟ ِغ جألخز ذحالػطرحس أْ لغُ فؼٛذحش جٌطؼٍُ ٚلغُ جٌطالخ جٌّٛ٘ٛذ١ٓ  �
 ٚصجسز جٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ، ٠ّىٓ ضٕغ١ك ٘زج جٌرشٔحِؽ/ جٌٕظحَ ِٓ خحسؼ ٘زٖ جٌذجتشز. 

 ذشجِؽ جٌشػح٠س  7.3.2

سعَٛ جٌطؼ١ٍُ، ٠ّىٓ ضطر١ك رجش جٌفىشز  ٟ ٠ىفً ذٙح ِٛجهٓ ٠ط١ُ ٠ٚذفغ ٌٗضّحؽ١حً ِغ ذشجِؽ جٌىفحٌس جٌكح١ٌس جٌط �
 خـ رج ئػحلس ِّٓ ال ٠مذس ػٍٝ ضأ١ِٓ سعَٛ جٌطؼ١ٍُ. ِٓ أؾً وفحٌس ضؼ١ٍُ ؽ

ئٌٝ جٌطؼ١ٍُ جٌؼحَ ذك١ع ال ٠طٍد ُِٕٙ ض٠ًّٛ ٌٍطؼ١ٍُ، ذً ضخّقـ  جٌّؼٛل١ٓمّحْ ٚفٛي جألؽخحؿ  �
 ِغحّ٘حش ٌنّحْ ٚفٛي جٌطالخ ئٌٝ: 

x ِٓ ٚعحتً جٌّٛجفالش ِٓ ٚئٌٝ جٌّذسعس، ٚجٌطٟ لذ ضىْٛ ذح٘ظس ٔٛػحً ِح خحفس فٟ جٌّٕحهك جٌٕحت١س 
 جٌٍّّىس. 

x  .ِقحدس جٌطؼٍُّ جٌخحؿ جٌطٟ ال ضٛفش٘ح جٌّذجسط 
x  .ِغحػذز ضؼ١ّ١ٍس خحفس مّٓ جٌّذجسط جٌكى١ِٛس 
 ٚفٕحد٠ك جٌضوحز.  جٌّؿطّغ جٌّذ٠ّٟٔىٓ ضٕظ١ُ ذشجِؽ جٌشػح٠س ِٓ خالي ٚصجسز جٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ ِٕٚظّحش  �

 

 ضذس٠د جٌّؼ١ٍّٓ  1.2

س ػرش جٌف١ذ٠ٛ 0.1.2 ّٛ  جٌطذس٠د جٌّق

ػرش جٌٍّّىس أِشجً  جٌذجِؽٔظشجً ٌّخققحش جٌّٛجصٔس جٌكح١ٌس، ضؼطرش ؾٍغحش جٌطذس٠د جٌؾحٍِس قٛي جٌطؼ١ٍُ  �
سز ػرش جٌف١ذ٠ٛ ذذ٠الً ل١ًٍ جٌطىٍفس ٌزٌه جٌٙذف.  ّٛ  ذؼ١ذجً ػٓ جٌّطٕحٚي، ٌىٓ ٠ّىٓ أْ ضغطخذَ جٌطذس٠رحش جٌّق

ألهرحء ٚجٌّّشم١ٓ و١ف١س جٌطٛجفً ِغ جٌّشمٝ أٔطؿص ؾّؼ١س جٌىشن ٌإلػحلحش جٌكشو١س ف١ذ٠ٛ ضذس٠رٟ ٌطؼ١ٍُ ج �
ُّ ذحالػطّحد ػٍٝ ذشٔحِؽ ضذس٠رٟ ٔفّزضٗ جٌؿّؼ١س فٟ ِغطؾفٝ جٌىشن جٌكىِٟٛ. ِٚٓ جٌّّىٓ جعطخذجَ ٘زج  جٌق

حش جٌكشو١س ٚجأل١ِٓ جٌؼحَ جٌف١ذ٠ٛ وّػحي فّؼحي إلٔطحؼ ف١ذ٠ٛ خحؿ ذحٌّؼ١ٍّٓ. )ٚأؽحس ِذ٠ش ؾّؼ١س جٌىشن ٌإلػحل
 جدٖ إلػحدز جٌطؿشذس ٌٍّذجسط ئرج ِح ضٛفش جٌط٠ًّٛ جٌّطٍٛخ(. ذ، ئٌٝ جعطؼءؾشفحج١ٌش ِغحٚجز، صٌ٘كضخ 

سز ػٍٝ ِح ٠ٍٟ:  � ّٛ  ٠ؿد أْ ضشوض جٌطذس٠رحش جٌّق
x  ُجٌذجِؽأعح١ٌد جٌطؼ١ٍ. 
x  ػٍٝ جخطالف ئػحلحضُٙ. جٌّؼٛل١ٓضػم١ف جٌطالخ 
x فٟ جٌّذجسط. جٌّؼٛل١ٓس ضٛم١ف ئؾشجءجش ضى١١ف١س ذغ١طس ٌٍّؼ١ٍّٓ ٚجٌّذسجء ِٓ ؽأٔٙح ِغحػذز جٌطٍر 

 ضذس٠د جٌّؼ١ٍّٓ: جٌٙذف جٌزٞ ٠ؿد ضخق١ـ جٌذػُ جٌّحٌٟ ٌٗ  7.1.2

٠ّىٓ جٌرذء ذطذس٠د جٌّؼ١ٍّٓ ذٛجعطس ِرحدسجش ِٕخفنس جٌطىٍفس ِػً جٌطذس٠د ذحٌف١ذ٠ٛ، ئال أْ جٌٕؿحـ ه٠ًٛ  �
فٟ جألسدْ ٠ؼطّذ ػٍٝ ؾٛدز جٌطذس٠د جٌزٞ ٠طٍمحٖ جٌّؼ١ٍّٓ. ٠ؿد سفغ ِخققحش جٌّٛجصٔس  جٌذجِؽجألِذ ٌٍطؼ١ٍُ 

ٌٛصجسز جٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ أوػش ِٓ جٌّخققحش جٌكح١ٌس، وّح ٠ؿد ص٠حدز جٌذػُ ٌذجتشز جٌطشذ١س جٌخحفس ذؾىً 
 ور١ش. 

ٛػٟ جٌىحفٟ جٌط٠ًّٛ ػٕقش أعحعٟ ذك١ع ٠ؿد أْ ٠كقً وً هشف ػحًِ ذحٌطؼ١ٍُ ػٍٝ جٌطذس٠د ٚجٌ �
 ٌنّحْ ِؾحسوطُٙ جٌفحػٍس.  جٌذجِؽذخقٛؿ جٌطؼ١ٍُ 

ػ١ٍٗ أْ ٠ٛفش جٌطذس٠د  جٌّؼٛل٠ٓ١ؿد أْ ٠طُ جٌطذس٠د ػٍٝ وحفس جألفؼذز، فحٌّؿٍظ جألػٍٝ ٌؾإْٚ جألؽخحؿ  �
ٌىحفس دٚجتش ٚصجسز جٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ، دْٚ جاللطقحس ػٍٝ دجتشز جٌطشذ١س جٌخحفس. ٚفٟ جٌّمحذً، ػٍٝ جٌٛصجسز أْ 

٠ٚمّذسْٚ  جٌذجِؽضنّٓ أْ ؾ١ّغ جٌّذسجء ٚئدجسجش جٌّذجسط ٚجٌّغطؾحس٠ٓ جألوحد١١ّ٠ٓ ٠فّْٙٛ ِرذأ جٌطؼ١ٍُ 
 ٚذحٌطحٌٟ ٠ؿد أْ ٠ّطذ جٌطذس٠د جٌؾحًِ ١ٌؾًّ جٌّؼ١ٍّٓ. ِٕحفؼٗ. 

، وّح ٠ؿد ضٛف١ش جٌذجِؽ٠ؿد أْ ٠ّطذ ضذس٠د ِح لرً جٌؼًّ ٌٍّؼ١ٍّٓ قطٝ ٠ؾًّ ؾضءجً ور١شجً ِٓ جٌطؼ١ٍُ  �
جش ٌٍطط٠ٛش جٌّٕٟٙ ذطىشجس أورش ٚأ٘ذجف أُ٘ قطٝ ٠رمٝ جٌّؼٍّْٛ ػٍٝ جهاّلع ػٍٝ أقذظ جٌغرً فٟ دٚس

 س جٌٕحؾؼس.  جٌذجِؿضكم١ك جٌر١ثحش 
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 جٌطٕغ١ك  2.2

 جٌطٕغ١ك جٌكىِٟٛ جٌذجخٍٟ  0.2.2

 ٌؾإْٚئْ جٌطٕغ١ك جٌّكذٚد ذ١ٓ جٌؿٙحش جٌكى١ِٛس جٌّؼ١ٕس )ٚصجسز جٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ ٚجٌّؿٍظ جألػٍٝ  �
، وّح ٠ؿد ضكذ٠ذ جٌّؼٛل٠ٓ١ؼ١ك جٌطٕف١ز جٌفّؼحي ٌالعطشجض١ؿ١س جٌٛه١ٕس ٌألؽخحؿ  (جٌّؼٛل١ٓ جالؽخحؿ

ٚضٛم١ف جٌّٙحَ ٚجٌّغإ١ٌٚحش جٌٍّمحز ػٍٝ ػحضك وً ١٘ثس وٟ ال ضغمو ٘زٖ جٌّغإ١ٌٚحش ذ١ٓ جٌفؿٛجش أٚ ال 
 ضطشن ِطٙح٠ٚس ذ١ٓ جٌذٚجتش جٌّخطٍفس.

ضطر١ك لحْٔٛ  ِشجلرس ج١ٌٙثس جٌمح١ٔٛٔس جٌٛق١ذز جٌّغإٌٚس ػٓ جٌّؼٛل١ٓخحؿ ئْ جػطرحس جٌّؿٍظ جألػٍٝ ٌألؽ �
ذحٌغحوٕس . ضٛفف ٘زٖ جٌّؾىٍس جٌذجِؽأّدٜ ئٌٝ ضم١ٍـ جٌطضجِحضٙح فٟ ضطر١ك جٌطؼ١ٍُ  جٌّؼٛل١ٓقمٛق جألؽخحؿ 

ألٔؾطس وؿٙس ِغإٌٚس فمو ػٓ جٌطؾش٠غ ٚدجػّس ٌطٕف١ز جٌمحْٔٛ ٚئدخحٌٗ فٟ فٍد ج سغُ ئدسجن جٌّؿٍظ ٌذٚسٖ
 26.جٌطٕف١ز٠س

٠ؿد عذ جٌفؿٛجش فٟ جٌّغإ١ٌٚحش، ق١ع ٠ؿد ئٔؾحء ١٘ثس ِغإٌٚس ػٓ ؾ١ّغ جٌمنح٠ح جٌّشضرطس ذحقط١حؾحش  �
. فك١ٓ وحْ ٠ؼطمذ جٌؼذ٠ذ ِٓ جٌّؼ١١ٕٓ ذأْ ٘زٖ جٌّغإ١ٌٚس ضمغ مّٓ ِٙحَ جٌّؿٍظ جألػٍٝ جٌّؼٛل١ٓجألؽخحؿ 
١ٌإدٞ ٘زج  ظمك قطٝ جٌٍكظس، ٚئْ ٌُ ٠ىٓ جٌّؿ٠ٍطك، ئال أْ ؽ١ثحً ِٓ ٘زٖ ج٢ِحي ٌُ جٌّؼٛل١ٌٓألؽخحؿ 

 . جٌّؼٛل١ٓجٌذٚس، فاْ ؾٙس ِٕفقٍس ػ١ٍٙح أْ ضطقشف وكٍمس ٚفً ف١ّح ٠طؼٍك ذحألؽخحؿ 
 جالؽخحؿ ِٓ أؾً ضط٠ٛش ٚضكغ١ٓ ػ١ٍّس جٌطٕغ١ك، ال ذذ ِٓ ضؼ١١ٓ ِّػً ػٓ جٌّؿٍظ جألػٍٝ ٌؾإْٚ �

طر١ك ؼ١ٍُ، ق١ع ال ٠نّٓ ٘زج جٌطّػ١ً ضطشذ١س ٚجٌطصجسز جٌٌٍؼًّ دجخً دجتشز جٌطشذ١س جٌخحفس ٌذٜ ٚ جٌّؼٛل١ٓ
 جٌغ١حعحش ئٌٝ ذشجِؽ فؼ١ٍس فكغد، ٚئّٔح ٠نّٓ ٔؿحـ ػ١ٍّس جٌّشجلرس جٌفحػٍس ٌططر١ك جالعطشجض١ؿ١س. 

 جٌّؿطّغ جٌّذٟٔجٌطٕغ١ك ذ١ٓ جٌكىِٛس ِٕٚظّحش  7.2.2

، ٟٚ٘ ضّػً جٌّؼٛل٠ٓ١ٛؾذ قح١ٌحً فٟ جألسدْ ػذد ؾ١ذ ِٓ جٌّٕظّحش جٌّؿطّؼ١س فحقرس جٌخرشز فٟ ؽإْٚ  �
جضؿحٖ ع١حعحضّٙح  جٌّؼٛل١ٓلحػذز فّؼحٌس ؾذجً جٌطٟ ٠ّىٓ ٌٍٛصجسز ٚجٌّؿٍظ ِٓ خالٌٙح ِؼشفس آسجء جألؽخحؿ 

، ٠ؿد أْ ٠طٛفش فٟ جٌّؿٍظ جألػٍٝ جٌّؼٛل١ٓجٌٍؿٕس جٌّؼ١ٕس ذؾإْٚ جألؽخحؿ ٚٚفمحُ ٌؾشٚه ٚذشجِؿّٙح. 
، ٚضؼذ ٘زٖ جٌّؼٛل٠ٓ١ؾحسوْٛ فٟ ضؾى١ً ٚضٕف١ز ِٚشجلرس جالعطشجض١ؿ١س جٌٛه١ٕس ٌؾإْٚ  جٌّؼٛل١ِٓٛظف١ٓ ِٓ 

جٌخطٛز ِّٙس ؾذجً ٚرجش فؼح١ٌس ور١شز، ئال أْ فؼح١ٌس وً ِٓ جٌّؿٍظ ٚجٌٛصجسز ضضدجد ِغ جٌفُٙ جألورش ٢سجء 
 فٟ ٘زج جٌّؿحي ػٍٝ أسك جٌٛجلغ.جٌّٕظّحش جٌّؿطّؼ١س جٌؼحٍِس 

ٍٛج وأفشجد فحػ١ٍٓ فٟ  � َِ جٌّطٍد جٌٛق١ذ ٚجألورش جٌزٞ هشقٗ جألؽخحؿ جٌّؾحسو١ٓ فٟ ٘زج جٌركع ٘ٛ أْ ٠ؼح
 جٌّؿطّغ ٚأْ ٠طُ ئدِحؾُٙ فٟ ػ١ٍّس فٕغ جٌمشجس ذؾىً أورش.  

ؼ١ٍُ ٚجٌّؿٍظ جألػٍٝ ػٍٝ وْٛ ٚصجسز جٌطشذ١س ٚجٌط جٌّؼٛل١ٓسّوضش جٌّٕظّحش جٌّؿطّؼ١س جٌّخطقس ذؾإْٚ  �
 غ١ش ِطمر١ٍّٓ فٟ ِؼظُ جألق١حْ ألؽىحي جٌطٕغ١ك أٚ ضرحدي جٌذػُ ِؼٙح. 

ِٕظّس ػحٍِس فٟ ؽإْٚ جإلػحلس ٚضّػًّ ١٘ثس ٔؾطس ٠ّىٓ ٌٍكىِٛس أْ  ٠30طأٌف جالضكحد جألسدٟٔ ٌإلػحلحش ِٓ  �
 ضّٕغك جٌؼًّ ِؼٙح ذؾىً أفنً ِٓ أؾً ضط٠ٛش ٚضٕف١ز ع١حعحضٙح. 
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