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، صل واذـطـ، (AIRظؿؼرؼر بوظؿعوون عع ادلعوػد األعقرطقي ظألبقوث )تقعلقن عـ جوععي ؼقرك، صل ادلؿؾؽي ادلؿقدة بنسداد ػذا ا -ضوم جقؾقون ػوعؾدن

األوغروا مبلوػؿي عـ شوبرؼقؾ بقغقف وبدسؿ عـ طوروظني بقغؿػراطً. وضد مت تصؿقؿ اظدرادي، ووضعفو، وجؿع اظؾقوغوت عـ ضؾؾ اظزعالء اظؿربقؼني صل 
 .صل عـورؼ سؿؾقوت األوغروا اخلؿس بعد تؾؼل اظؿدرؼى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2013وطوظي األمم ادلؿقدة إلشوثي وتشغقؾ اظالجؽني اظػؾلطقـقني صل اظشرق األدغك،© 

جؿقع احلؼقق عقػقزي. ال ؼفقز اضؿؾوس عقؿقى ػذه اظـشرة أو إسودة ادؿكداعفو أو تكزؼـفو صل غظؿ ادؿرجوع، أو حتقؼؾفو بلي 
ؽوغقؽقي أو غلكقي أو تلفقؾقي أو أي ودقؾي أخرى دون احلصقل علؾؼوً سؾك ذؽؾ أو أي ررؼؼي دقاء طوغً إظؽؿروغقي أو عق

عقاصؼي خطقي عـ وطوظي اظغقث. ظالدؿػلور حقل ادؿكدام أو إسودة ادؿكدام اظـص أو أي أجزاء أخرى عـ ػذه اظـشرة، ؼرجك 
ظؾقصقل سؾك ادلقاصؼي عـ أجؾ ادؿكدام أو إسودة  info.education@unrwa.orgاالتصول بدائرة اظؿربقي واظؿعؾقؿ صل وطوظي اظغقث 

ادؿكدام ػذه ادلودة عـ ضؾؾ األوغروا، وؼـؾغل ذطر أن حؼقق ػذا اظـص تعقد ظألوغروا، وؼـؾغل أؼضو إردول غلكي عـ ادلـشقر اظذي 
،وصقؿو ؼؿعؾؼ بوظـلخ أو إسودة  info.education@unrwa.orgظؿعؾقؿ صل األوغروا ؼقؿقي سؾك ادلودة ادلعود ادؿكداعفو إظك دائرة اظؿربقي وا

 ادؿكدام اظـص ألشراض جتورؼي، عـ ادلؿؽـ أن تػرض األوغروا شراعوت  ظؼوء ذظؽ.
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ظؿؼرؼر غؿوئٍ درادي أُجرؼً سؾك علؿقى اظقطوظي حقل تلرب اظطالب عـ عدارس األوغروا صل ادلرحؾؿني االبؿدائقي ؼعرض ػذا ا
واإلسدادؼي. وضد تقظك اظؿربقؼقن صل وطوظي اظغقث عفؿي اظؼقوم بنجراء اظدرادي صل عـورؼ سؿؾقوتفو اخلؿس بنذراف دائرة 

 172. وضد ادؿكدعً اظدرادي سقـي عؽقغي عـ 2011/2012م اظدرادل اظؿربقي واظؿعؾقؿ صل اظرئودي اظعوعي خالل اظعو
عدردي صل جؿقع أغقوء ادلـورؼ اخلؿس، ومت حتؾقؾ اظؾقوغوت عـ ضؾؾ جوععي ؼقرك صل ادلؿؾؽي ادلؿقدة، وادلعوػد األعرؼؽقي 

 . ظألبقوث صل واذـطـ، وذظؽ مبشورطي صوسؾي عـ ضؾؾ صرؼؼ سؿؾ األوغروا

شوف األدؾوب اظؽوعـي وراء تلرب اظطالب صل عدارس األوغروا عـ وجفي غظر اظطالب أغػلفؿ تلعك اظدرادي إظك ادؿؽ
وذوؼفؿ وععؾؿقفؿ، وذظؽ عـ أجؾ تؽقؼـ صفؿ أصضؾ ظألدؾوب اظؽوعـي وراء تلرب اظطالب عـ ادلدردي، أو طؿو ؼلؿقف 

لني ضدرة ادلدارس وادلعؾؿني سؾك حتدؼد (. إن عـؾ ػذا اظػفؿ عـ ذلغف حت2013اظؿؼرؼر "اظؿلؾؾ" عـ ادلدردي )ػوعؾدن، ج، 
؛ "اإلذورات اظؿقذؼرؼي" و"سقاعؾ اخلطر"، بققٌ ؼصؾح بوإلعؽون وضع اآلظقوت اظقضوئقي وآظقوت اظدسؿ صل عؽوغفو اظصققح

 ظؾقدّ عـ ػذه اظظوػرة.

اطؿراثفؿ بودلدردي، اظطالب اجتوه حتصقؾفؿ األطودميل، وسدم  غظرةتشقر اظـؿوئٍ اظرئقلي ظؾدرادي إظك ضرورة ععوجلي 
وخقصفؿ عـ االعؿقوغوت. طؿو تلؾط اظضقء سؾك أػؿقي إذراك أوظقوء األعقر )أو عؼدعل اظرسوؼي( صل تعؾقؿ أرػوظفؿ 
وضؿون إطؿوظفؿ ظف. وبوظـلؾي ظـظوم اظؿعؾقؿ صل األوغروا بصػي سوعي، تشقر اظـؿوئٍ إظك ضرورة اظـظر صل تلثقر اظردقب 

أن اظطوظى اظذي ؼعقد صػف )رادى( ؼؽقن احؿؿول تلربف عـ ادلدردي سشرة أضعوف اظطوظى  ادلدردل، حقٌ تؾني اظدرادي
 .اظذي ال ؼردى 

سؿقعوً، ؼؼدم ػذا اظؾقٌ واظـؿوئٍ اظؿل تقصؾ إظقفو، علوػؿي ضقؿي صل ادللوسل اظؿل تطؿح صل وصقل اظؿعؾقؿ صل 
دظي وؼؿؿ تؼدميف جلؿقع اظطالب صل جؿقع ادلدارس. طؿو األوغروا إظك علؿقى ؼؿؿقز بفقدة سوظقي، بققٌ ؼؽقن ضوئؿوً سؾك األ

 أغف ؼلفؿ صل إثراء اظؿقجفوت اظعوعي وصل حتلني صفؿـو دلو ؼصػف اظؿؼرؼر بلغف "ضضقي سودلقي دائؿي".

 

 

 

 

 

 

 د. طوروظني بقغؿػراطً 
 عدؼرة دائرة اظؿربقي واظؿعؾقؿ

جؽني اظرئودي اظعوعي ظقطوظي األمم ادلؿقدة إلشوثي وتشغقؾ اظال
اظػؾلطقـقني )األوغروا(، سؿون
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صل اظقضً اظذي ؼُعؿؾر صقف اظؿلرب عـ ادلدارس ضضقي دائؿي وعؾقي صل جؿقع أغقوء اظعوظؿ، ال تزال األبقوث 
اظعودلقي اظؿل مت إجراؤػو  صل ػذا اجملول ضؾقؾي غلؾقوً. وسؾك اظرشؿ عـ أن احلد عـ اغؿشور زوػرة اظؿلرب عـ اظؿعؾقؿ 

ً صل ادلـورؼ اظؿل ؼعؿؾر صل جؿق ع اظـظؿ ادلدردقي تعؿؾر عـ اظؼضوؼو اظفوعي، أصؾقً ػذه اظظوػرة أطـر بروزا
صقفو إمتوم ادلرحؾي ادلدردقي أعراً حققؼوً ظؿقؼقؼ اظعدؼد عـ اظـؿوئٍ األدودقي االضؿصودؼي واالجؿؿوسقي واظصققي. 

فو حدث صردي ؼؿقضػ صقف اظطوظى ذات ؼقم سـ اظذػوب وشوظؾوً عو ؼؿؿ اظـظر إظك زوػرة اظؿلرب عـ ادلدردي سؾك أغ
إظك ادلدردي. ظؽـف ال ؼـؾغل اسؿؾور األعر طذظؽ، إال صل حوالت غودرة جداً. صظوػرة اظؿلرب عـ ادلدارس شوظؾوً عو 
تؽقن غؿقفي ظلؾلؾي عـ األحداث أو اظعؿؾقوت اظؿل ؼمدي تراطؿفو إظك اظـؿقفي اظـفوئقي اظؿل تؿؿـؾ صل ذػوب 

ظى إظك ادلدردي ظؾؿرة األخقرة. وبدالً عـ اإلذورة إظك ػذا اظلؾقك مبصطؾح اظؿلرب، ميؽـ وصػف مبصطؾح اظطو
ً ظذظؽ، صؼد ؼؽقن ػـوك اظعدؼد عـ اظـؼوط اجلدؼرة بوالػؿؿوم خالل اظعؿؾقي ادلمدؼي  آخر ػق "اظؿلؾؾ". وغظرا

إظك جتـى سؿؾقي اظؿلرب؛ ظذا صنّن اظؿعرف  ظؾؿلؾؾ، بققٌ ميؽـ اتكوذ اإلجراءات اظالزعي واظلقر مبـففقي تمدي
سؾك اظعقاعؾ اظؿل تُعد عمذرات سؾك احؿؿوظقي اظؿلرب عـ ادلدارس واالدؿفوبي ظفو ضد ميـع اظطالب عـ ترك 

 عداردفؿ ضؾؾ األوان.

اظؿعؾقؿ صل تقصقر  تؿؿـؾ رؤؼي وطوظي األمم ادلؿقدة إلشوثي وتشغقؾ اظالجؽني اظػؾلطقـني )األوغروا( ادلؿعؾؼي بنصالح
تعؾقؿ غقسل ميؽّـ اظالجؽني اظػؾلطقـقني عـ حتؼقؼ إعؽوغوتفؿ اظؽوعؾي، دقاء طون ذظؽ سؾك ادللؿقى اظػردي أو 
بوسؿؾورػؿ أسضوء صل اجملؿؿع احملؾل واظعودلل، وذظؽ عـ أجؾ ادلشورطي اظػوسؾي وادلـؿفي صل احلقوة االجؿؿوسقي 

ادلدارس، وتؼدمي ادلـوػٍ اظدرادقي،  إدارةوتُعد وطوظي اظغقث اجلفي ادللموظي سـ  1واظلقودقي واالضؿصودؼي واظـؼوصقي.
وتقزقػ أسضوء اظفقؽي اظؿدرؼلقي  صقفو بوإلضوصي إظك تدرؼؾفؿ وتطقؼرػؿ عفـقوً. وطفزء عـ سؿؾقي اإلصالح، 

اخلوصي  ضوعً وطوظي اظغقث بقضع ادؿراتقفقي ظألبقوث بفدف دسؿ سؿؾقي صـع اظؼرارات ووضع اظلقودوت
بوظؿعؾقؿ. وتعؿؾر درادي زوػرة اظؿلرب عـ ادلدارس واحدة عـ ادلقضقسوت اظرئقلي ضؿـ ادؿراتقفقي اظؾققث صل 
األوغروا إلؼفود دؾؾ صوسؾي تفدف ظؿقلني اإلجراءات اظعؿؾقي ظألوغروا دلعوجلي زوػرة اظؿلرب. وضد ذؿؾً اظدرادي 

األدؾوب أو األوضوع اظؿل تمدي إظك اظؿلرب. وضد طشػً حتؾقؾ خصوئص اظطالب اظذؼـ ؼؿلربقن عـ ادلدردي و
سؿؾقي جؿع وحتؾقؾ اظؾقوغوت اخلوصي بوظطالب ادلؿلربني عـ ادلدارس اخملصصي ظالجؽني اظػؾلطقـقني صل طؾ عـ 
ضطوع شزة، واألردن، وظؾـون، ودقرؼو، واظضػي اظغربقي سـ اإلذورات اظؿقذؼرؼي وسقاعؾ اخلطر اظؿل ميؽـ حتدؼدػو ضؾؾ 
أن ؼؿرك اظطوظى ادلدردي ضؾؾ األوان، طؿو ودؿلوسد تؾؽ اظدرادي صل وضع اظؿدخالت وتؼدمي اظدسؿ دللوسدة 

 .اظطالب سؾك عقاصؾي تعؾقؿفؿ

 172ؼلؿـد اظؿقؾقؾ اظقارد صل ػذا اظؿؼرؼر إظك اظؾقوغوت اظؿل مت جؿعفو عـ خالل سقـي عـ اظطالب ادلؿلربني عـ 
اخلؿس وػل: شزة، واألردن، وظؾـون، ودقرؼو، واظضػي اظغربقي. وضد ذؿؾً اظعقـي  عدردي صل عـورؼ سؿؾقوت األوغروا

صل شزة وظؾـون ودقرؼو   9-7( أو اإلسدادؼي )اظصػقف 6-1اظطالب اظذؼـ تلربقا عـ ادلرحؾي االبؿدائقي )اظصػقف 
رس اخملؿؾطي. وضد مت أخذ واظضػي اظغربقي، واظصػ اظعوذر صل األردن(، دقاء عـ عدارس اظذطقر أو اإلغوث أو ادلدا

% عـ  10اظعقـوت بطرؼؼؿني عكؿؾػؿني، صػل اظضػي اظغربقي، ودقرؼو، واألردن مت أخذ سقـي سشقائقي عؽقغي عـ 
%  10جؿقع ادلدارس، ومت جؿع ادلعؾقعوت عـ جؿقع ادلؿلربني صل ادلدارس اظؿل مت اخؿقورػو. صل ظؾـون وشزة، مت اخؿقور 

ع ادلدارس. وضد مت تعرؼػ اظطالب ادلؿلربني سؾك أغفؿ اظطالب اظذؼـ ترطقا ادلدردي عـ جؿقع ادلؿلربني صل جؿق
ومت إجراء عؼوبالت ععفؿ عـ ضؾؾ عرذد ادلدردي، أو ادلعؾؿ ادلرذد ، أو عدؼر  2011.2-2010خالل اظعوم اظدرادل 

                                                
 1 www.unrwa. 

اظقاحد. وال ؼـؾغل  اظدرادل اظعوم خالل اظؿلربظذظؽ، صل ػذه اظدرادي، تشقر ععدالت اظؿلرب صل اظصػ أو ادلرحؾي إظك عؿقدط   2
الت اظؿلرب اظؿراطؿل اظؿل تـظر إظك اظعدد اإلجؿوظل ظؾطالب ظدصعي ععقـي صل بداؼي ادلرحؾي بودلؼورغي عع سدد اخلؾط بني ػذا وبني ععد

اظذؼـ ترطقا اظدرادي عـفؿ ضؾؾ إطؿول ادلرحؾي. إن اظؿلرب "اظؿراطؿل" رقال صؿرة اظؿعؾقؿ األدودل )أي غلؾي اظطؾؾي عـ اظدصعي اظؿل 

http://www.unrwa.org/
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. وضد دعً األبقوث 2012م ادلدردي، أو خؾقر اظؿقجقف واإلرذود، أو عـلؼ اظؾقٌ واظؿطقؼر صل األوغروا خالل سو
 :جلؿع ادلعؾقعوت اظؿوظقي

  دؾؾوً عقؿؿالً ظؾؿلرب وُرؾى عـفؿ حتدؼد صقؿو إذا طون  32مت تزوؼد اظطالب ادلؿلربني بؼوئؿي عؽقغي عـ
 .طؾ عـفو ؼعؿؾر دؾؾوً رئقلوً، أو دؾؾوً ثوغقؼوً، أو دؾؾوً ال ؼـطؾؼ سؾقف ضرارػؿ ادلؿعؾؼ بؿرك ادلدردي

 دؾوب اظؿلرب، ُرؾى عـ ادلؿلربني حتدؼد عـ اظذي ضوم بوتكوذ ضرار ترك اظدرادي )أي ػؾ بوإلضوصي إظك أ
طون اظؼرار صودرا سـفؿ أو سـ أحد أصراد اظعوئؾي(، وحتدؼد وضعفؿ احلوظل )أي صقؿو إذا طوغقا ؼعؿؾقن حوظقوً 

ػذا اظؼؾقؾ( ، وصقؿو إذا أو أغفؿ ؼدردقن صل عرطز ظؾؿعؾقؿ اظؿؼـل أو ادلفـل أو أغفؿ ال ؼػعؾقن ذقؽوً عـ 
 طوغقا ؼشعرون بوألدػ واظـدم سؾك ترطفؿ اظدرادي.

  طؿو مت جؿع عزؼد عـ اظؾقوغوت تؿعؾؼ بوظطالب ادلؿلربني عـ اظلفالت ادلدردقي. وترتؾط ػذه ادلعؾقعوت
 . 2011-2010بوظطالب ادلؿلربني سـدعو طوغقا سؾك عؼوسد اظدرادي صل اظعوم اظدرادل 

 عؾقعوت ادلؿعؾؼي بوظطالب، دعً اظدرادي إظك جؿع ععؾقعوت عـ سدد أضؾ عـ أوظقوء بوإلضوصي إظك ادل
األعقر وادلربني، حقٌ أتوح ذظؽ اظػرصي  ظؿقدؼد أؼي  تـوضضوت رئقلي عـ وجفي غظر طؾ عـ اظطالب 

 واالدرة واجلفوت اظػوسؾي صل ادلدردي واظؿل ضد تمدي إظك اظؿلرب.

ؾي ادلؽقؼي ظؾطالب اظذؼـ تلربقا خالل اظعوم اظدرادل عؼورغي بفؿقع اظطالب ظؼد مت احؿلوب ععدل اظؿلرب واظـل
ادللفؾني خالل اظلـي اظدرادقي. وتلخذ ععدالت اظؿلرب اظؿل مت احؿلوبفو، ضؿـ ػذا اظؿؼرؼر، بعني االسؿؾور 

 . اخؿالف اخؿقور اظعقـوت عـ بني اظطالب ادلؿلربني

ادلدردي، وضوم عقزػق اإلضؾقؿ بنجراء حتؾقؾ أوظل بـوًء سؾك اظـؿوذج وضد مت جؿع اظؾقوغوت صل دقرؼو سؾك علؿقى 
ً ظؾظروف ادلؿغقرة صل ادلـطؼي، ظؿ تعد  اظقرضقي اظؿل مت جؿعفو، وذظؽ ضؾؾ اظؼقوم بندخول اظؾقوغوت. وظؽـ غظرا

اظؿقؾقالت. ظذظؽ، اظؾقوغوت اظؿل مت جؿعفو عـ اظطالب عؿقصرة وظؿ ؼعد بوإلعؽون اظؼقوم بندخوظفو إلجراء ادلزؼد عـ 
صنن ادلعؾقعوت اخلوصي بوألدؾوب اظؽوعـي وراء تلرب اظطالب عـ ادلدارس ظقلً عؿوحي بشؽؾ سوم بوظـلؾي 

 . ظلقرؼو. وعع ذظؽ، دقؿؿ سرض اظـؿوئٍ اخلوصي بلقرؼو حقـؿو طون ذظؽ ممؽـوً 

ادلؿعؾؼي بوظعقـي. وؼؿـوول ؼعرض اظؼلؿ األول عـ ػذا اظؿؼرؼر ععدالت اظؿلرب عـ ادلدارس بشؽؾ سوم واظـلؾي 
اظؼلؿ اظـوغل اخلصوئص اظشكصقي وادلدردقي ذات اظصؾي بوظـلؾي ظؾطالب ادلؿلربني. وؼؾقٌ اظؼلؿ اظـوظٌ 
صل صوحى ضرار ترك ادلدردي. وؼرطز اظؼلؿون اظرابع واخلوعس سؾك األدؾوب اظؿل ضدعفو اظطالب واظؿل طوغً وراء 

جملؿقسوت األدؾوب اظؿل ضُدعً ظؾؿلرب. بقـؿو ؼعرض اظؼلؿ األخقر تلربفؿ. وؼؼدم اظؼلؿ اظلودس حتؾقالً 
ععؾقعوت حقل اإلذورات اظؿقذؼرؼي احملؿؿؾي اظؿل ضد تلوسد ادلدارس سؾك حتدؼد اظطالب ادلعرضني بشؽؾ خوص 

 .بخلطر اظؿلر

 

 

                                                                                                                                       
اظذي مت اظؿقصؾ إظقف عـ خالل ػذه  اظؿلرب ععدلقاضع أسؾك بعشر عرات تؼرؼؾوً عـ عؿقدط ظؿ تلؿؽؿؾ اظصػ اظعوذر(، ػق صل اظ

 اظدرادي.
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اظؿوبعي ظقطوظي اظغقث صل ادلـورؼ اخلؿس خالل اظعوم  تراوحً غلؾي اظطالب اظذؼـ تلربقا عـ ادلدارس •
 صل ادلؽي. 2-1بني  2011-2010اظدرادل 

سؿقعوً، أذورت حوالت اظؿلرب اظؿل متً درادؿفو إظك أن األدؾوب ادلؿعؾؼي بودلشورطي األطودميقي طوغً  •
 أبرز األدؾوب وراء اظؿلرب عـ ادلدردي.

 صل طؾ عـ ظؾـون وشزة واألردن ػؿ عـ اظطالب اظذؼـ طوغً اظغوظؾقي اظعظؿك عـ اظطالب ادلؿلربني •
ردؾقا صل صػ واحٍد سؾك األضؾ، وؼـطؾؼ ػذا األعر سؾك  اظذطقر واإلغوث سؾك حدٍّ دقاء. وضد وجد أن 
اظطالب اظذؼـ ؼردؾقن بلحد اظصػقف وؼضطرون إظك إسودتف ععرضقن أطـر بعشر عرات عـ شقرػؿ 

 ظؾؿلرب.
%(. وضد وجد بلن ععدالت اظؿلرب  56ػؿ عـ اظذطقر ) 2011-2010اظدرادل  ععظؿ ادلؿلربني خالل اظعوم •

صل جؿقع عدارس اظذطقر أسؾك عـفو صل جؿقع عدارس اإلغوث وادلدارس اخملؿؾطي. وصل اظقضً اظذي طون 
صقف متـقؾ اظطالب ادلؿلربني عـ اظذطقر شقر عؿـودى صل أربعي عـ ادلـورؼ اخلؿس)وػل شزة وظؾـون 

 ػي اظغربقي(، تػقضً غلؾي اظؿلرب صل صؽي اإلغوث سؾك غظقرتفو ظػؽي اظذطقر صل األردن.ودقرؼو واظض
وضعً ععظؿ حوالت اظؿلرب صل ادلرحؾي اإلسدادؼي )اظصػقف عـ اظلوبع إظك اظؿودع، أو اظصػ اظعوذر  •

سؾك اظرشؿ صل األردن( أطـر عـفو صل ادلرحؾي االبؿدائقي )اظصػقف عـ األول إظك اظلودس(، بودؿــوء شزة )
صل اظصػ اظقاحد صل ادلرحؾي االبؿدائقي  صل شزة عو زال أضؾ عـ ععدل  اظؿلرب ععدلعـ أن عؿقدط 

 دـي. 16ادلرحؾي اإلسدادؼي(. عو ؼمطد ذظؽ ارتػوع غلؾي ادلؿلربني اظذؼـ ترطقا اظدرادي صل دـ 
ورر االجؿؿوسقي أو ععظؿ اظطالب اظذؼـ تلربقا طوغقا ضد سوغقا عـ سوعؾ واحد سؾك األضؾ عـ اخمل •

 االضؿصودؼي.
تؾني أن أوظقوء أعقر غلؾي طؾقرة عـ اظطالب ادلؿلربني ظؿ ؼؽؿؾقا إال عرحؾي اظؿعؾقؿ األدودل صؼط، بؾ  •

% عـ ادلؿلربني إعو أغفؿ  87إن بعضفؿ ظؿ ؼلؿؽؿؾفو . وػذا صل ظؾـون سؾك وجف اظؿقدؼد، وجد أن آبوء 
 أو أغفؿ أعققن. ضد أطؿؾقا عرحؾي اظؿعؾقؿ األدودل صؼط،

وجد أن عو ؼؼرب عـ غصػ أوظقوء أعقر اظطالب ادلؿلربني صل األردن واظضػي اظغربقي ظدؼفؿ علؿقؼوت  •
 %(. 14عـكػضي عـ االػؿؿوم بوظؿعؾقؿ. وطوغً ػذه اظـلؾي صل شزة أضؾ عـ ذظؽ بؽـقر )

 ععظؿ اظطالب ادلؿلربني طوغقا ميضقن أضؾ عـ دوسي واحدة ؼقعقوً صل اظدرادي. •
ون شوظؾقي اظطالب ادلؿلربني صل طؾ عـ ظؾـون ودقرؼو واظضػي اظغربقي عـ ذوي اظؿقصقؾ ادلؿدغل أو ط •

ادلؿدغل جداً، طؿو تؾني عـ خالل اظلفالت ادلدردقي. وال ؼؾدو أن ػذا ػق احلول صل طؾ عـ ضطوع شزة 
 رئقلو ظؾؿلرب. واألردن، إال أن اظغوظؾقي اظعظؿك عـ اظطالب أصودوا أن تدغل اظؿقصقؾ طون دؾؾوً 

 أصود ععظؿ اظطالب ادلؿلربني أن ضرار اإلغؼطوع سـ اظدرادي طون ضرارػؿ وحدػؿ. •
طوغً غلؾي اظذطقر اظذؼـ أصودوا أن رشؾؿفؿ صل احلصقل سؾك االدؿؼالظقي ػل اظلؾى اظرئقس اظذي  •

أصدن أن اظزواج دصعفؿ ظؾؿلرب أطـر عـ غلؾي اإلغوث اظؾقاتل أصدن بذظؽ. وضد طوغً غلؾي اإلغوث اظؾقاتل 
 ادلؾؽر ػق اظلؾى اظرئقس اظذي دصعفـ ظؿرك اظدرادي أسؾك عـ غلؾي اظذطقر اظذؼـ أصودوا بذظؽ.

طون اظطالب ادلؿلربقن اظذؼـ ردؾقا بصػٍّ واحٍد سؾك األضؾ أطـر عقالً ظالسؿراف بلغفؿ تلربقا عـ  •
ؿلربني اظذؼـ ظؿ ؼردؾقا. وطون ادلدردي ألدؾوب تؿعؾؼ بودلشورطي األطودميقي بودلؼورغي عع اظطالب ادل

 اظػورق أطـر بروزاً صل ظؾـون.
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طون تدغل اظؿقصقؾ اظلؾى اظرئقس ظؾؿلرب صل ععظؿ األحقون طؿو أصود اظطالب صل شزة ، إال أن  •
دردي، ال ؼؾدو عؿدغقوً طؿو ػق احلول صل ععظؿ ادلـورؼ حتصقؾفؿ األطودميل، طؿو ؼؿؾني عـ دفالت ادل

 األخرى.
أصود حقاظل غصػ اظطالب ادلؿلربني صل شزة بلن جتووز سؿرػؿ ظؾعؿر احملدد ظؽؾ صػ ػق اظلؾى اظرئقس  •

اظذي دصعفؿ ظؾؿلرب، وػق أسؾك علؿقى صل جؿقع ادلـورؼ اخلؿس. ظؽـف ال ميؽـ تػلقرػذه اظظوػرة 
ودا سؾك غلؾي اظطالب صل اإلضؾقؿ اظذؼـ تؿفووز أسؿورػؿ احلد ادللؿقح بف. صؼد بوظـلؾي ظإلغوث اسؿؿ

 طون ععدل ردقب اظػؿقوت صل شزة ػق األضؾ ضؿـ عـورؼ سؿؾقوت األوغروا.
طون اظؼؾؼ عـ االعؿقوغوت، بوإلضوصي إظك اظؾقؽوت األدرؼي واالجؿؿوسقي واالضؿصودؼي اظؿل ذؽؾً غلؾي  •

 ؾؿلرب صل شزة.أضؾ، عـ األدؾوب اظؾورزة ظ
 

طون تدغل اظؿقصقؾ ػق اظلؾى اظرئقس ظؾؿلرب صل ظؾـون، ال دقؿو بوظـلؾي ظؾذطقر، ممو دصع غلؾي أطؾر  •
 عـ اظذطقر ظؾؿلرب وترك اظدرادي عؼورغًي مبعظؿ ادلـورؼ األخرى.

اإلغوث. وضد % عـ  20% عـ اظذطقر و 37طون جتووز سؿر اظطالب ظؾعؿر احملدد ظؽؾ صػ دؾؾوً رئقلوً ظؿلرب  •
 ؼؽقن ػذا اغعؽودوً عؾوذراً دلعدالت اظردقب اظعوظقي صل ظؾـون.

طوغً اظؼضوؼو األدرؼي واالضؿصودؼي أطـر وضقحوً صل ظؾـون عـفو صل ادلـورؼ األخرى. وطون اظؿلثقر اظلؾؾل  •
 % عـ اظذطقر. 42ظ ظألصدضوء أؼضوً دؾؾوً رئقًس ظؾؿلرب 

ت بلن اظزواج ادلؾؽر ػق اظلؾى اظرئقس ظؾؿلرب. وترك عو ؼؼرب أصود خؿلي وسشرون صل ادلؽي عـ اظػؿقو •
% عـ جؿقع اظػؿقوت عداردفـ صل ظؾـون بلؾى اظزواج ادلؾؽر طلؾى رئقس، عؼورغي عع أضؾ عـ  2عـ 

 % صل األراضل اظػؾلطقـقي احملؿؾي )شزة واظضػي اظغربقي(.1

اظلؾى اظرئقس ظؾؿلرب صل األردن، ممو دصع سددا أصود اظطالب صل طـقر عـ األحقون أن تدغل اظؿقصقؾ ػق  •
أطؾر عـ اإلغوث إظك اظؿلرب عؼورغي عع ععظؿ ادلـورؼ األخرى. عع ذظؽ، بدا أن اظؿقصقؾ اظدرادل 

ظؿ ؼؽـ عـكػضوً صل األردن طؿو ػق احلول صل  -طؿو تؾنّي عـ خالل بقوغوت ادلدردي -ظؾطالب ادلؿلربني
األدرؼي واالضؿصودؼي عشؽؾي أطؾر غلؾقوً صل االردن عؼورغًي عع شقرػو  شقرػو عـ ادلـورؼ. وطوغً اظؼضوؼو

 عـ ادلـورؼ، مبو صل ذظؽ )بوظـلؾي ظؾذطقر( عـ أجؾ احلوجي ظؾعؿؾ دللوسدة األدرة.
بوظرشؿ عـ أن اظؼضوؼو ادلؿعؾؼي بودلدردي )عـؾ ضؾي االػؿؿوم بوظدرادي، وسدم تقاصرادللوسدة أو ادلؿوبعي  •

واظعؼوب اظؾدغل، وسدم وجقد اتصول عع اظعوئؾي( غودراً عو طوغً اظلؾى اظرئقس ظؾؿلرب  عـ ضؾؾ ادلعؾؿني،
 صل ادلـورؼ األخرى، إال أغفو طوغً طذظؽ صل األردن، خوصي بوظـلؾي ظؾذطقر.

% عـ اظطوظؾوت صل األردن. وػذه اظـلؾي  6طون اظزواج ادلؾؽر ػق اظلؾى اظرئقس ظؾؿلرب بوظـلؾي ظـ  •
صل األراضل اظػؾلطقـقي احملؿؾي )شزة واظضػي اظغربقي( )اظؿل طوغً اظـلؾي صقفو أضؾ  أسؾك بؽـقر عـفو

 %(.1عـ 

 طون تدغل اظؿقصقؾ دؾؾوً رئقلوً ظؾؿلرب صل اظضػي اظغربقي. •
%  48طوغً طـرة عشوػدة اظؿؾػوز وادؿكدام اإلغؿرغً أؼضوً دؾؾوً رئقلوً ظؾؿلرب بـلؾي بؾغً  •

 .% بوظـلؾي ظإلغوث 38وبوظـلؾي ظؾذطقر 
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صل ادلؽي صل ادلـورؼ  2-1بني  2011-2010ادلعدل اظلـقي ظؾؿلرب عـ ادلدارس ظؾعوم اظدرادل ؼؿراوح عؿقدط 
األدغك صل شزة  طون حني صل ،%( 1.86)رب وصل دقرؼو طون أسؾك عؿقدط دلعدل اظؿل 3(.1اخلؿس )اغظر اجلدول رضؿ 

ععؾقعوت حقل طؾ عـطؼي صقؿو ؼؿعؾؼ مبعدالت اظؿلرب وادللؿقى اظؿعؾقؿل  1%(. وؼؼدم اجلدول رضؿ  0.44)
 )االبؿدائل واإلسدادي( عؾقـوً ذظؽ بوظـلى ادلؽقؼي ظؽؾ عـ اظذطقر واإلغوث.

 

 2011-2010ؽني اظػؾلطقـقني صل اظعوم اظدرادل : اغؿشور زوػرة اظؿلرب عـ ادلدارس بني اظالج1اجلدول 

 ادلـطؼي
عؿقدط 

 ععدل اظؿلرب
 10 /9-7اظصػقف  -ادلرحؾي اإلسدادؼي    6-1اظصػقف —ادلرحؾي االبؿدائقي

 اجملؿقع اإلغوث اظذطقر   اجملؿقع اإلغوث اظذطقر

 2.72 2.28 3.10  0.50 0.35 0.62 1.21 اجملؿقع

اظضػي 
 2.25 1.40 3.44  0.27 0.13 0.46 0.93 اظغربقي

 2.57 1.59 2.62  1.08 0.66 1.14 1.56 ظؾـون

 1.58 1.21 1.95  0.36 0.91 0.51 0.71 ضطوع شزة

 3.51 4.01 3.04  0.81 0.76 0.83 1.90 األردن

 4.90 2.57 6.71  0.54 0.52 0.56 1.90 دقرؼو

 

، 0.50عؼوبؾ  2.72ي أسؾك عـف صل ادلدارس االبؿدائقي ) ؼؿضح أن ععدالت اظؿلرب عـ اظؿعؾقؿ صل ادلدارس اإلسدادؼ
سؾك اظؿقاظل( صل ادلـورؼ اخلؿس. وضد طون ػذا اظـؿط ثوبؿوً صل طؾ عـطؼي عـ عـورؼ اظعؿؾقوت. صػل اظضػي 
اظغربقي، طون ععدل اظؿلرب صل ادلرحؾي اإلسدادؼي ؼعودل ثؿوغقي أضعوف غظقره صل ادلرحؾي االبؿدائقي. وصل ادلؼوبؾ، 

 طون ععدل اظؿلرب صل ادلرحؾي اإلسدادؼي صل ظؾـون ضعػل ععدل اظؿلرب صل ادلرحؾي االبؿدائقي.
صل طؾ عـ ادلرحؾؿني  2011-2010سؿقعو، طوغً ععدالت تلرب اظذطقر أسؾك عـفو ظإلغوث صل اظعوم اظدرادل 

ظؿقاظل(. وطون ػـوك صروضوت ، سؾك ا2.28عؼوبؾ  3.1، سؾك اظؿقاظل( واإلسدادؼي ) 0.35عؼوبؾ  20.6االبؿدائقي )
عؾققزي صل ععدالت اظؿلرب صل ادلرحؾي االبؿدائقي بني اظذطقر واإلغوث صل طؾ عـ اظضػي اظغربقي وظؾـون وشزة. 

، سؾك اظؿقاظل(. إال أن 3.04عؼوبؾ  4.01صل ادلرحؾي اإلسدادؼي، طون ععدل تلرب اإلغوث أسؾك عـف ظؾذطقر صل األردن )
 أسؾك صل ادلرحؾي اإلسدادؼي عؼورغي عع ععدل اإلغوث صل ادلـورؼ األربع األخرى.ععدل تلرب اظذطقر طون 

عدردي عـ عكؿؾػ أغقوء ادلـورؼ  172تلؿـد اظؾقوغوت اظقاردة صل ػذا اظؼلؿ إظك سقـي عـ اظطالب ادلؿلربني صل 
االخؿالصوت صل ععدالت اظؿلرب صل طؾ . وبوظـظر ظطرق أخذ اظعقـوت، تؾدو 2011-2010اخلؿس صل اظعوم اظدرادل 

عـطؼي واضقي بني طؾ عـ اظؾقوغوت اظعودلقي اظقاردة أساله واظؾقوغوت ادلؼدعي صل اجلزء اظالحؼ عـ ػذا اظؿؼرؼر. 
ععدل اظؿلرب ظؾعقـي، وسدد ادلدارس ادلشؿقظي صل اظعقـي، واظـطوق اظذي تؼع ضؿـف  2وؼؿضؿـ اجلدول رضؿ 

بلن ػـوظؽ ضدر طؾقر عـ اظؿؾوؼـ صل ععدالت  2ي. وتشقر اظؾقوغوت اظقاردة صل اجلدول رضؿ ععدالت اظؿلرب عـ ادلدرد
اظؿلرب عـ ادلدارس صل جؿقع أغقوء ادلـورؼ اخلؿس. وسؾك األخص، طون ععدل اظؿلرب صل عدردي واحدة صل شزة 

 تؼرؼؾوً.  23بقـؿو طون غظقره صل عدردي أخرى صل شزة  0.06ؼلووي 

ػل بقوغوت طؾقي تشؿؾ جؿقع حوالت اظؿلرب صل جؿقع عدارس وطوظي اظغقث. وػذه اظؾقوغوت ظؿ  1إن اظؾقوغوت اظقاردة صل اجلدول رضؿ   3                                                
. وبودؿــوء اظضػي اظغربقي 2ت اظؿلرب بوظـلؾي ظؾقوغوت اظعقـي صل اجلدول رضؿ ؼؿؿ احلصقل سؾقفو عـ اظعقـي. وضد مت سرض ععدال
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 تؾعوً ظؾؿـطؼي واظـطوق اظذي تؼع ضؿـف ععدالت اظؿلرب عـ ادلدرديظؿلرب، وسدد ادلدارس، : ععدل ا2اجلدول 

 ادلـطؼي
عؿقدط ععدل 

 4اظؿلرب
سدد ادلدارس صل 

 اظعقـي

اظـطوق اظذي تؼع ضؿـف ععدالت اظؿلرب صل 
 ادلدارس

 األسؾك األدغك

 22.85 0.06 172 1.76 اجملؿقع

 2.54 0.13 10 0.94 اظضػي اظغربقي

 7.21 0.34 35 1.58 ظؾـون

 22.85 0.06 87 0.69 ضطوع شزة

 13.73 0.52 28 3.08 األردن

 6.13 0.25 12 2.49 دقرؼو

 

غلؾي ادلؿلربني حلى غقع ادلدردي صقؿو إذا طوغً عكصصي ظؾذطقر، أو ظإلغوث، أو ظؾؿعؾقؿ  3وؼؾني اجلدول رضؿ 
صقفو اظطوظى ادلؿلرب. وعـ بني اظطالب ادلؿلربني صل اظعقـي  اخملؿؾط. ومتـؾ ػذه اظؾقوغوت آخر عدردي طون ؼدرس

%( ؼدردقن صل عدارس عكصصي ظؾذطقر صؼط. وصل  71ادللخقذة عـ ضطوع شزة، طون عو ؼؼرب عـ ثالثي أربوسفؿ )
.ظؾـون، طوغً غلؾي اظطالب اظذؼـ ؼدردقن صل عدارس عكؿؾطي أسؾك ممو طوغً سؾقف صل عـورؼ أخرى عـ اظعقـي

5
 

 : اظـلؾي ادلؽقؼي ظؾطالب ادلؿلربني وصؼوً ظـقع ادلدردي3ل اجلدو

 ادلدارس اخملؿؾطي إغوث صؼط ذطقر صؼط ادلـطؼي

 29.2 33.3 37.5 اظضػي اظغربقي

 46.2 28.2 25.6 ظؾـون

 7.6 21.2 71.2 ضطوع شزة

 – 56.0 44.0 األردن

 – 55.6 44.4 دقرؼو

   ال تـطؾؼ  –

 

لؿعرض ػذا اظؼلؿ خصوئص اظطالب ادلؿلربني صل اظعقـي اظؿل مت اخؿقورػو. وضد مت أخذ ػذه اخلصوئص عـ ؼ
 -حقـؿو طون ذظؽ عـودؾوً  -خالل اظلفالت ادلدردقي أو عـ خالل ادلؼوبالت اظؿل مت إجراؤػو. وؼعرض ػذا اظؼلؿ

اظؿل حددػو اظطالب سؾك أغفو عـ أدؾوب  ادلعؾقعوت ادلؿعؾؼي بكصوئص اظطالب ادلؿلربني بوإلضوصي إظك اظعقاعؾ
 اظؿلرب.

بوظـلؾي ظؾضػي اظغربقي واألردن ودقرؼو, مت احؿلوب ععدالت اظؿلرب عـ خالل حلوب ععدل اظؿلرب ظؽؾ عدردي أوالً ثؿ حلوب   4                                                
 احؿلوب ععدل اظؿلرب عـ خالل ترجقح حوالت اظؿلرب ظؿلووي علؿقؼوت ادلعدل ظؽؾ عـطؼي. وبوظـلؾي ظؾؾـون وضطوع شزة, صؼد مت

. بوظـلؾي ظؼطوع 2011-2010ممـؾي ظفو ومت ضلؿي سدد حوالت اظؿلرب سؾك عفؿقع سدد اظطؾؾي صل طؾ عـطؼي خالل اظعوم اظدرادل 
 .32191, وصل ظؾـون طون ػذا اظرضؿ ؼلووي 212371شزة، طون ػذا اظرضؿ ؼلووي 

تقضقح ػذه اظؾقوغوت ػـو ظقصػ اظعقـي, وال ؼـؾغل ادؿكالص االدؿـؿوجوت صقؿو ؼؿعؾؼ بوظعالضي بني زوػرة اظؿلرب عـ ادلدارس ظؼد مت   5
 وغقع ادلدردي.
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% عـ اظذطقر. وسؾك اظرشؿ عـ سدم إعؽوغقي  56% عـ عفؿقع اظطالب ادلؿلربني عـ اإلغوث و  44طون عو ؼؼرب عـ 
اظعدؼد عـ ادلؿغقرات، إال أن اظؾقوغوت اظؿل مت إجراء ادلؼورغوت بني اظطالب ادلؿلربني واظطالب شقر ادلؿلربني عـ خالل 

جؿعفو سؾك علؿقى ادلدردي تعطل سدد جؿقع اظطالب وصؼوً ظؾـقع االجؿؿوسل وتلؿح بنجراء ادلؼورغي بني 
اظطرصني. وضد طون اظؿقزؼع اظـقسل جلؿقع اظطالب صل ادلـورؼ اخلؿس عؿلووؼوً تؼرؼؾوً، حقٌ بؾغً غلؾي اظذطقر 

اظؿقزؼع اظـقسل ظؾطالب ادلؿلربني وجلؿقع اظطالب صل  4%. وؼقضح اجلدول رضؿ 49لؾي اإلغوث % صل حني بؾغً غ51
 طؾ عـطؼي. 

 : اظـلؾي ادلؽقؼي حلوالت اظؿلرب واظـلؾي ادلؽقؼي جلؿقع اظطالب وصؼوً ظؾفـس4اجلدول 

 اإلضؾقؿ

عؿقدط 
ععدل 
 اظؿلرب

 اإلغوث   ظذطقرا

اظطالب 
   جؿقع اظطالب ادلؿلربني

ب اظطال
 جؿقع اظطالب ادلؿلربني

 58.1 43.8  41.9 56.3 0.94 اظضػي اظغربقي

 54.8 51.3  45.2 48.7 1.58 ظؾـون

 47.8 27.3  52.2 72.7 0.69 ضطوع شزة

 48.8 56.0  51.2 44.0 3.08 األردن

 46.9 44.4  53.1 55.6 2.49 دقرؼو

 

ؼوبؾ اظـلؾي ادلؽقؼي جلؿقع اظطالب عـ اإلغوث. وػذه اظـلؾي ادلؽقؼي ظؾطوظؾوت ادلؿلربوت ع 1ؼؾني اظشؽؾ رضؿ 
ادلـورؼ اظؿل جوءت صل اظردؿ اظؾقوغل أدػؾ اخلط ظدؼفو غلؾي تؾوؼـ أضؾ عـ اظطالب ادلـلقؾني عـ اإلغوث عؼورغًي 

% عـ جؿقع  27عع اجملؿقع اظؽؾل ظعدد اظطالب. سؾك دؾقؾ ادلـول، صل ضطوع شزة بؾغً غلؾي اإلغوث ادلؿلربوت 
% عـ اجملؿقع اظؽؾل ظعدد اظطالب. صل شزة، ذؽؾ اظذطقر غلؾًي تلووي  48ت اظؿلرب، صل حني ذؽؾً اإلغوث حوال

% عـ عفؿقع حوالت اظؿلرب. أّعو صل األردن، صؼد طوغً غلؾي  72% عـ عفؿقع اظطالب، إال أغفؿ ذؽؾقا  52
% عـ جؿقع  56، حقٌ ذؽؾً اإلغوث اظؿلرب بني اإلغوث أسؾك عـ غلؾي اإلغوث عـ اجملؿقع اظؽؾل ظعدد اظطالب

% صؼط عـ اجملؿقع اظؽؾل ظعدداظطالب، وطوغً ػذه ادلـطؼي  49حوالت اظؿلرب، سؾؿو بلن غلؾي اإلغوث تؾؾغ 
 اظقحقدة اظؿل أصرزت عـؾ ػذه اظـؿوئٍ.

 : اظـلؾي ادلؽقؼي ظؾؿؿلربني وظؾطالب عـ اإلغوث1اظشؽؾ رضؿ                         

 

 

 

 

% عـفؿ بـ  34دمال اظطالب ادلؿلربني خالل ادلؼوبؾي اظؿل أجرؼً ععفؿ سؿو اذا طوغقا ؼعؿؾقن حوظقوً، وضد أجوب  مت
(. طؿو أن غلؾي اظطالب 5% صل اظضػي اظغربقي )اغظر اجلدول رضؿ  42% صل دقرؼو إظك  19"غعؿ"، بـلى تؿراوح عـ 
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ت ادلدردقي اظؿل مت جؿعفو خالل اظعوم األخقر اظذي طوغقا صقف صل ادؿـوداً إظك اظؾقوغو -ادلؿلربني اظذؼـ طوغقا ؼعؿؾقن
ضرؼؾي جدا عـ غلؾي ادلؿلربني اظذؼـ أجوبقا خالل ادلؼوبؾي أن دؾى االغؼطوع سـ اظدرادي طون عـ أجؾ  -ادلدردي

صود اظعؿؾ دللوسدة األدرة )دؿؿؿ عـوضشي أدؾوب اظؿلرب بشؽؾ أطؾر صل اظؼلؿ اظؿوظل(. سؾك دؾقؾ ادلـول، أ
ً إظك بقوغوت ادلدردي،  2011-2010% عـ ادلؿلربني صل األردن أغفؿ طوغقا ؼعؿؾقن خالل اظعوم اظدرادل  39 ادؿـودا

% عـ ادلؿلربني أن دؾى ترطفؿ اظدرادي ػق اظعؿؾ دللوسدة األدرة. وطون ػـوك ادؿــوء واحد صل  38وضد ذطر 
دللوسدة األدرة ػق اظلؾى اظذي دصعفؿ ظؿرك ادلدردي،  % عـ ادلؿلربني أن اظعؿؾ 21اظضػي اظغربقي، حقٌ أصود 

 وصؼو ظؾقوغوت ادلدردي. 2011-2010% عـ عفؿقع ادلؿلربني طوغقا ؼعؿؾقن خالل اظعوم اظدرادل  42صل حني أن 

 (2011-2010: خصوئص اخلؾػقي ظؾطالب ادلؿلربني )صل ادلؽي( ظؽؾ عـطؼي )ادؿـوداً إظك اظؾقوغوت ادلدردقي ظؾعوم اظدرادل 5اجلدول 

 دقرؼو األردن شزة ظؾـون اظضػي اظغربقي خصوئص اخلؾػقي

 18.5 38.7 30.8 35.9 41.7 اظطوظى ؼعؿؾ

 5.6 10.0 2.3 2.6 6.3 اظطوظى عؿزوج

 100.0 68.7 47.7 84.6 77.1 ؼعقش صل عكقؿ

 — 24.0 31.8 15.4 100.0 طؿ 2ادللوصي إظك ادلدردي أطـر عـ 

 79.6 84.4 85.6 76.9 89.6 ؼعقش عع طال اظقاظدؼـ

 96.3 89.9 94.7 86.5 95.8 اظقاظد سؾك ضقد احلقوة

 98.1 92.0 96.2 97.3 95.8 األم سؾك ضقد احلقوة

      اظققوغوت شقر عؿقصرة —

 

 

% عـ  100بودؿــوء شزة، طون شوظؾقي اظطالب ادلؿلربني صل طؾ عـطؼي ؼعقشقن صل اخملقؿوت. صػل دقرؼو، ؼعقش 
اظطالب ادلؿلربني صل اخملقؿوت. وتـقسً ادللوصي اظالزم ضطعفو ظؾقصقل إظك ادلدردي بني إضؾقؿ وآخر. صعؾك دؾقؾ 
ادلـول، صل اظضػي اظغربقي، طون جؿقع اظطالب ادلؿلربني بقوجي ظؼطع علوصي أطـر عـ طقؾقعؿرؼـ ظؾقصقل إظك 

 ؼط. %  ص15ادلدردي . وصل ادلؼوبؾ، طوغً غلؾؿفؿ صل ظؾـون 
، 2011-2010ووصؼوً ظؾقوغوت ادلدردي، إن شوظؾقي اظطالب ادلؿلربني طوغقا ؼعقشقن عع اظقاظدؼـ خالل اظعوم اظدرادل 

عع وجقد غلى صغقرة صؼط ممـ تؾني أغفؿ طوغقا ؼعقشقن عع األم أو األب صؼط أو عع ضرؼى آخر. وظألدػ، ذفد 
%. طؿو  10ن، بؾغً غلؾي اظطالب ادلؿلربني اظذؼـ تقصل واظدػؿ بعض ادلؿلربني وصوة أحد اظقاظدؼـ. صل ظؾـون واألرد

ضد تراوحً بني  2011-2010خالل اظعوم اظدرادل  -وصؼوً ظلفالت ادلدردي -أن غلؾي ادلؿلربني اظذؼـ طوغقا عؿزوجني
 % صل األردن. 10% صل شزة و 2

صر عـ ععؾقعوت، ؼقؿؾقن اظؿرتقى اظرابع صل ادلؿقدط، طون اظطالب ادلؿلربني صل جؿقع ادلـورؼ األربع، حلؾؿو تقا
%  3.26(. وضد اخؿؾػ ػذا األعر ضؾقالً بوخؿالف ادلـطؼي حقٌ بؾغ ادلؿقدط  %4.17)صل ترتقى اإلخقة( صل أدرػؿ )

 دقرؼو. صل %3.24صل األردن ، و %4.24بوظـلؾي ظؼطوع شزة ، و % 4.74صل ظؾـون، و 

سؾك ععؾقعوت حقل علؿقى اظقاظدؼـ  2011-2010ادلدردقي اظؿل مت جؿعفو خالل اظعوم اظدرادلتشؿؿؾ اظؾقوغوت 
اظؿعؾقؿل. بوظـلؾي دلـورؼ اظعؿؾقوت اظؿل تقاصرت صقفو بقوغوت، إذ طوغً غلؾي سوظقي عـ أوظقوء أعقر اظطالب 

ذظؽ، طون ػـوك اخؿالصوت  (. عع6ادلؿلربني حوصؾني سؾك اظؿعؾقؿ األدودل أو أضؾ عـ ذظؽ )اغظر اجلدول رضؿ 
% عـ اظطالب ادلؿلربني ظدؼفؿ واظد حوصؾ سؾك اظؿعؾقؿ  87عؾققزي بني عـطؼي وأخرى. صل ظؾـون، طون 

األدودل صؼط أو أغف أُعل. بوإلضوصي إظك ذظؽ، ظؿ ؼؽـ ألي عـ ادلؿلربني صل ظؾـون أوظقوء أعقروصؾقا بؿعؾقؿفؿ إظك 
ؼطوع شزة واألردن، صنن ثالثي أربوع اظطالب ادلؿلربني ظدؼفؿ آبوء ؼؼعقن ضؿـ علؿقى اظدبؾقم أو اجلوععي. بوظـلؾي ظ
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%، سؾك اظؿقاظل(. عع ذظؽ، طوغً اظـلؾي صل اظضػي اظغربقي أضؾ عـ ذظؽ بؽـقر، حقٌ بؾغً  74و 75ػوتني اظػؽؿني )
37.5 .% 

 ادلؽي(: ادللؿقى اظؿعؾقؿل ألوظقوء أعقر اظطالب ادلؿلربني صل طؾ عـطؼي )صل 6اجلدول 

 اجملؿقع األردن ضطوع شزة ظؾـون اظضػي اظغربقي ادللؿقى اظؿعؾقؿل

      تعؾقؿ األب
 14.9 20.7 10.6 10.3 12.5 أُعل

 56.1 53.3 64.4 76.9 25.0 تعؾقؿ أدودل

 24.7 20.7 23.5 12.8 50.0 تعؾقؿ ثوغقي

 3.5 4.0 1.5 0.0 10.4 دبؾقم

 0.8 13 0.0 0.0 2.1 جوععي

      متعؾقؿ األ
 14.8 16.0 12.1 16.7 16.7 أُعقي

 50.5 46.7 58.3 61.1 33.3 تعؾقؿ أدودل

 26.2 30.7 18.9 11.1 43.8 تعؾقؿ ثوغقي

 4.4 4.7 5.3 2.8 2.1 دبؾقم

 4.1 2.0 5.3 8.3 4.2 جوععي

 
ؾك عـ اظؿعؾقؿ. بوظـلؾي ظؿعؾقؿ األعفوت، برز منط مموثؾ عـ األعفوت صل اظضػي اظغربقي عع وجقد علؿقؼوت أس

وضد أصود أطـر عـ غصػ أعفوت اظطالب ادلؿلربني صل اظضػي اظغربقي بلغفـ حوصالت سؾك اظؿعؾقؿ اظـوغقي أو أسؾك 
%، واألردن  29.5%، وضطوع شزة  22عـ ذظؽ. وػذا ؼؿـوضض عع ادلـورؼ األخرى اظؿل طوغً بقوغوتفو طؿو ؼؾل: ظؾـون 

قى تعؾقؿ اآلبوء، وجد أن علؿقؼوت تعؾقؿ األعفوت ظؾطالب ادلؿلربني طوغً %(. وطؿو ػل احلول بوظـلؾي دللؿ 37.4
عـكػضي. حقٌ طوغً أعفوت أطـر عـ ثالثي أربوع اظطالب  ادلؿلربني صل ظؾـون حوصالت سؾك اظؿعؾقؿ األدودل 

 صؼط أو أغفـ أعقوت.

إبداء اظرأي حقل عدى اػؿؿوم أدرة اظطوظى ادلؿلرب بوظؿعؾقؿ.  2011-2010ُرؾى عـ ادلدارس صل اظعوم اظدرادل 
% عـ اظطالب اظذؼـ اغؼطعقا سـ اظدرادي صل  40وصل ادلـورؼ األربعي اظؿل تقاصرت صقفو اظؾقوغوت، أصودت ادلدارس بلن 

ؾقؿ. عع ذظؽ، وُِجدَ غفوؼي ادلطوف طوغقا ؼـقدرون عـ أدر أزفرت علؿقؼوت سوظقي أو سوظقي جداً عـ االػؿؿوم بوظؿع
 (.7أن غلؾي طؾقرة عـ األدر شقر عفؿؿي بؿعؾقؿ أبـوئفو. )اجلدول رضؿ 

صؼط عـ اظطالب  %14وتؾعوً ظؾؾقوغوت ادلؿقاصرة صؼد مت اظؽشػ سـ اخؿالصوت بني ادلـورؼ. صػل حني طون ؼُـظر ظـ 
بوظؿعؾقؿ، طوغً اظـلى ادلؽقؼي  اظذؼـ تلربقا صل شزة سؾك أغفؿ ؼـؿؿقن ألدر ذات علؿقى عـكػض عـ االػؿؿوم

%( ؼـقدرون  35.9%(. وضد تؾني أن أطـر عـ ثؾٌ اظطالب صل ظؾـون ) 52%( واظضػي اظغربقي ) 48أسؾك بؽـقر صل األردن )
 عـ أدر ذات علؿقؼوت سوظقي جداً عـ ادلشورطي صل اظعؿؾقي اظؿعؾقؿقي.
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 )صل ادلؽي( : علؿقى اػؿؿوم األدرة بوظؿعؾقؿ صل طؾ عـطؼي7اجلدول 

 اجملؿقع األردن ضطوع شزة ظؾـون اظضػي اظغربقي علؿقى االػؿؿوم

 33.3 48.0 14.4 17.9 52.1 عـكػض

 26.8 32.7 19.7 15.4 37.5 عؿقدط

 21.7 11.3 34.8 30.8 10.4 عرتػع

 18.2 8.0 31.1 35.9 0.0 عرتػع جدا

 

علؿقؼوت عـكػضي عـ اػؿؿوم أدر اظطالب صل اظؿعؾقؿ،  تشقر ػذه اظؾقوغوت إظك أن األردن واظضػي اظغربقي ظدؼفو
طؿو ورد صل اظلفالت ادلدردقي، واظذي ضد ؼؽقن عمذراً عقؿؿالً ظؾؿلرب عـ ادلدارس. وسؾك اظرشؿ عـ ذظؽ، ضد ال 

 ؼؽقن ػذا ػق احلول صل طؾ عـ شزة وظؾـون.
ععني عـ اظذاتقي صل اظطرؼؼي اظؿل وؼفى تقخل احلذر سـد تػلقر ػذه ادلعؾقعوت. صؽؿو ػق واضح، ػـوك علؿقى 

ؼؿؿ بفو تؼققؿ اػؿؿوم أوظقوء األعقر صل ادلدارس وادلـورؼ اخملؿؾػي. سؾك دؾقؾ ادلـول، عو ؼؿؿ اسؿؾوره علؿقى 
 عـكػض عـ االػؿؿوم صل اظؿعؾقؿ صل اظضػي اظغربقي ميؽـ أن ؼُعؿؾر علؿقىً ععؿدالً عـ االػؿؿوم صل ظؾـون.

مت جؿع ادلعؾقعوت عـ اظطالب ادلؿلربني حقل اظصػ اظذي طوغقا صقف سـدعو ترطقا ادلدردي. وغؼصد بوظؿعؾقؿ 
صل اظضػي اظغربقي  9-7صل طوصي ادلـورؼ، صل حني ؼُؼصد بوظؿعؾقؿ اإلسدادي اظصػقف  6-1االبؿدائل اظصػقف عـ 

 صل األردن. 10-7وظؾـون وشزة ودقرؼو، واظصػقف 
. وضد طوغً حوالت 2011-2010تقزؼع حوالت اظؿلرب حلى اظصػ خالل اظعوم اظدرادل  8رضؿ  وؼؾني اجلدول

اظؿلرب صل ادلرحؾي اإلسدادؼي أطـر عـفو صل ادلرحؾي االبؿدائقي، بودؿــوء حوالت اظؿلرب صل شزة. صػل ظؾـون، طون 
ؿدائقي، صل حني بؾغً ػذه % عـ عفؿقع اظطالب ادلؿلربني ضد ترطقا ادلدردي خالل عرحؾي اظصػقف االب 44

% صؼط. وضد تؾني أن أطـر عـ ثؾٌ حوالت اظؿلرب صل دقرؼو وضعً صل اظلـي األوظك عـ  19اظـلؾي صل دقرؼو 
%. وطوغً  52ادلرحؾي اإلسدادؼي. أعو صل شزة، صؼد بؾغً غلؾي اظطالب اظذؼـ ترطقا ادلدردي صل ادلرحؾي االبؿدائقي 

%( 14اظـلؾي اظعوظقي عـ عفؿقع ادلؿلربني اظؿل حصؾً صل اظصػني اظرابع ) أبرز عالحظي ضؿـ تؾؽ احلوالت ػل
 %( صل ضطوع شزة. 16واخلوعس )

 



06 

. صل ادلـورؼ اظـالث 2011-2010اظـلؾي ادلؽقؼي ظؿقزؼع اظطالب ادلؿلربني خالل اظعوم اظدرادل  2ؼؾني اظشؽؾ رضؿ 
سوعوً. وضد طون  16غلؾي ظؾؿلرب  ضؿـ اظطالب اظذؼـ ؼؾؾغقن عـ اظعؿر  اظؿل تقصرت صقفو اظؾقوغوت، طوغً أسؾك

ً بني ضطوع شزة واألردن. وسؾك اظرشؿ عـ ذظؽ، طون ثؾٌ اظطالب ادلؿلربني صل ظؾـون ) %(  33اظؿقزؼع عؿشوبفوً جدا
% سؾك  15% و 20ؼؾؾغقن اظرابعي سشر عـ اظعؿر، صل حني طوغً اظـلى صل طؾ عـ شزة واألردن أضؾ عـ ذظؽ )

سوعوً أو عو ؼزؼد. وطون عؿقدط سؿر  18% عـ اظطالب ادلؿلربني ؼؾؾغقن عـ اظعؿر  12اظؿقاظل(. صل األردن، طون 
(، ثؿ ظؾـون 15.31(، ؼؾقف ضطوع شزة )15.75اظطالب ادلؿلربني صل األردن أسؾك عؿقدط بني عـورؼ اظعؿؾقوت )

(15.31(  . 

 ي ظؾطالب سـد اغؼطوسفؿ سـ اظدرادي صل طؾ عـطؼي: اظـلؾي ادلؽقؼي ظؾؿقزؼع اظعؿر2اظشؽؾ 

 

 

 

 

ادؿـوداً ظؾلفالت ادلدردقي، طوغً اظغوظؾقي اظعظؿك حلوالت اظؿلرب احلوصؾي صل طؾ عـ ظؾـون وشزة واألردن ضؿـ 
سؾك حدٍّ دقاء )اغظر صؽي اظطالب اظذؼـ ردؾقا صل صػٍّ واحٍد سؾك األضؾ. وؼـطؾؼ ػذا األعر سؾك اظذطقر واإلغوث 

% عـ جؿقع حوالت اظؿلرب طوغً ضؿـ  89(. وصل ادلـورؼ اظـالث اظؿل تقاصرت صقفو اظؾقوغوت، تؾني أن 9اجلدول رضؿ 
صؽي اظطالب اظذؼـ ردؾقا صل صػٍّ واحٍد سؾك األضؾ ضؾؾ ضقوعفؿ بؿرك اظدرادي. صػل شزة، طون جؿقع اظطالب 

% بوظـلؾي ظإلغوث(.  92% ظؾذطقر و 96رك ادلدردي ضد ردؾقا بلحد اظصػقف )تؼرؼؾوً اظذؼـ اغؿفك بفؿ األعر إظك ت
 % سؾك اظؿقاظل(. 84% و 90وطوغً اظـلى ادلؽقؼي ظؽؾ عـ ظؾـون واألردن أدغك عـ ذظؽ بؼؾقؾ )

ؾً عزؼداً عـ األعقر ادلؿعؾؼي بوظـلؾي اظعوظقي حلوالت اظؿلرب اظؿل حص 10وتؾني اظؾقوغوت اظقاردة صل اجلدول رضؿ 
ً ظعدم جؿع اظؾقوغوت عـ أوظؽؽ اظطالب اظذؼـ ظؿ  ضؿـ صؽي اظطالب اظذؼـ ردؾقا بصػٍّ واحٍد سؾك األضؾ. وغظرا

 10ؼؿرطقا ادلدردي، ال ميؽــو اظؼقوم بقلوبوت عؾوذرة الحؿؿوظقي اظؿلرب. وتؼدم اظؾقوغوت ادلُدرجي صل اجلدول رضؿ 
ً ظؾـلؾي ادلؽقؼي الحؿؿول ترك اظطوظى ظؾؿد ردي أو سدم ضقوعف بذظؽ )احؿؿول اظؿلرب(. وسؾك اظرشؿ عـ تؼدؼرا

، إال أن اظـؿوئٍ تؽشػ سـ بعض اظـؼوط ادلـقرة 10ضرورة احلذر سـد تػقص اظؿؼدؼرات ادلُدرجي صل اجلدول رضؿ 
 ظالػؿؿوم. وتؼؿصر اظؿقؾقالت اظؿل مت إجراؤػو سؾك طؾ عـ شزة واألردن غؿقفًي ظؿقاصر اظؾقوغوت صقفو.
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 .: اظـلؾي ادلؽقؼي ظؾطالب ادلؿلربني ممـ أسودوا صػقصفؿ )ردؾقا( وصؼوً ظؾفـس صل طؾ عـطؼي9اجلدول 

 غلؾي اظردقب ادلـطؼي

 89.1 اجملؿقع اظؽؾل

  ظؾـون

 89.7 اجملؿقع

 89.5 ذطقر

 90.0 إغوث

  ضطوع شزة

 94.7 اجملؿقع

 95.8 ذطقر

 91.7 إغوث

  األردن

 83.9 اجملؿقع

 83.3 ذطقر

 84.3 إغوث

 عالحظي: ال تؿقاصر بقوغوت بوظـلؾي ظؾضػي اظغربقي ودقرؼو.

 

 

 : اظـلؾي ادلؽقؼي الحؿؿول اظؿلرب وصؼوً ظؾردقب صل أحد اظصػقف واجلـس صل طؾ عـطؼي.10اجلدول 

 ادلـطؼي

احلد األدغك ظؾـلؾي ادلؽقؼي 
الحؿؿول تلرب اظطوظى اظذي 

 ردى بلحد اظصػقف

الحؿؿول احلد األسؾك ظؾـلؾي ادلؽقؼي 
تلرب اظطوظى اظذي ردى بلحد 

 اظصػقف
احؿؿول تلرب اظطوظى اظرادى/ 
1احؿؿول ذظؽ ظؾطوظى شقر اظرادى  

    شزة

 31 0.5 25 ذطقر

 73 0.4 37 إغوث

    األردن

 10 4.8 47 ذطقر

 13 4.5 60 إغوث
ول أن ؼؼقم اظطوظى اظذي ردى بلحد اظصػقف سؾك األضؾ تؿضؿـ ػذه احللوبوت ضلؿي اظعؿقد األول سؾك اظعؿقد اظـوغل. وميـؾ اظرضؿ احؿؿ 1

 بوظؿلرب عـ ادلدردي عؼوبؾ اظطوظى اظذي ظؿ ؼردى بلي صػ.
ظؽؾ صػ صل احللوبوت ادلُدرجي صل ػذا اجلدول. وظؾؿزؼد عـ ادلعؾقعوت حقل طقػقي احؿلوب ػذا ادلعدل،  اظؾؼوءعالحظي: مت ادؿكدام ععدل 

 http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/eiguide09-en.pdfـقي.        عـ اظؿقجقفوت اظؿؼ 14اغظر صػقي 
 

إظك أن احلد األدغك ظـلؾي احؿؿول تلرب اظطوظى اظذي ردى بصػٍّ واحٍد سؾك األضؾ تؿراوح  10ؼشقر اجلدول رضؿ 
% أو أطـر عـ  60ؽـ تقضع أن % بوظـلؾي ظإلغوث صل األردن. وبعؾورٍة أخرى، مي 60% بوظـلؾي ظؾذطقر صل شزة، و 25بني 

اإلغوث ادلُلفالت صل عدارس وطوظي اظغقث صل األردن دقؿرطـ ادلدردي ضؾؾ اظؿكرج. سؾك اظـؼقض عـ ذظؽ، ميـؾ 
اظعؿقد اظـوغل غلؾي احؿؿول أن ؼؼقم اظطوظى اظذي ظؿ ؼردى بلي صػ بوظؿلرب عـ ادلدردي. وطؿو ػق عشور إظقف 

ي. صػل شزة، جند أّن احؿؿول تلرب اظطالب اظذؼـ ظؿ ؼردؾقا صل أي صػ ؼؾؾغ صل اجلدول، صنن تؾؽ اظـلى عؿدغق
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أضؾ عـ واحد صل ادلؽي عـ عفؿقع اظطالب. وسؾك اظرشؿ عـ اغكػوض ػذه اظـلؾي صل األردن، إال أغفو تزؼد بؼؾقؾ 
 سـ أربعي صل ادلؽي. 

ضعػو ظؾؿلرب عـ  73طـر احؿؿوال بـوضد مت تؼدؼر أن اظطوظؾي اظؿل ردؾً صل صػٍّ واحٍد سؾك األضؾ صل شزة أ
اظطوظؾي شقر اظرادؾي )اغظر اظعؿقد اظـوظٌ(. أعو بوظـلؾي ظؾطالب اظذطقر اظرادؾني صل شزة  صنن احؿؿول تلربفؿ 

ضعػو الحؿؿول تلرب شقر اظرادؾني. أعو اظػورق بني ػذه االحؿؿوالت صل األردن صفق أؼضوً جدؼر بوالػؿؿوم، إال  31ؼؾؾغ
 ر عـ غظقره صل شزة.أغف أضؾ بؽـق

مت جؿع اظؾقوغوت ادلؿعؾؼي بوظؿقصقؾ األطودميل عـ آخر عدردي اظؿقؼ بفو اظطالب ادلؿلربقن، وضد مت تصـقػ ػذه 
اظـلؾي ادلؽقؼي ظؿقزؼع اظطالب  11وؼؾني اجلدول رضؿ  6اظؾقوغوت إظك "عؿدٍن جداً"، و"عؿدٍن"، و"عؿقدط"، و"سوٍل".

  صل طؾ عـطؼي تؾعوً ظؾؿقصقؾ اظدرادل. ادلؿلربني

 : اظؿقصقؾ األطودميل ظؾطالب ادلؿلربني )صل ادلؽي(11دول اجل

اظضػي  اظؿقصقؾ األطودميل
 دقرؼو األردن شزة ظؾـون اظغربقي

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اجملؿقع   

 ً  1.9 11.5 7.0 21.6 35.4 عؿدٍن جدا

 79.6 9.8 36.0 59.5 54.2 عؿدنٍ 

 16.7 65.6 51.8 16.2 10.4 عؿقدط

 1.9 13.1 5.3 2.7 0.0 سولٍ 

 

ً إظك ػذا اظؿعرؼػ، صؼد طون اظؿقصقؾ األطودميل ظؾغوظؾقي اظعظؿك عـ اظطالب ادلؿلربني صل اظضػي  ادؿـودا
. وظؿ ؼؽـ ػذا ػق احلول  81%(، وصل دقرؼو ) 81%(، وصل ظؾـون ) 90اظغربقي ) صل شزة، حقٌ طون %( عؿدنٍّ جداً أو عؿدنٍّ

% صؼط عـ اظطالب ادلؿلربني ؼؼعقن ضؿـ صؽي اظؿقصقؾ األطودميل ادلؿدغل جداً أو ادلؿدغل. صل األردن، ظؿ ؼظفر  43
تدغل اظؿقصقؾ سؾك أغف عـ اخلصوئص ادلؿقزة ظؾطالب ادلؿلربني؛ صؿعظؿ اظطالب ادلؿلربني مت تصـقػفؿ سؾك أن 

% عـ  89األطودميل. وؼؾدو ػذا األعر عػوجؽوً غقسوً عو بوظـظر إظك أن  ظدؼفؿ علؿقى عؿقدط أو سوٍل صل اظؿقصقؾ
% عـ اظطالب ادلؿلربني صل األردن طوغقا ضد أذوروا إظك أن "تدغل اظؿقصقؾ" ػق أحد  80اظطالب ادلؿلربني صل شزة و

صل تػلقر ػذا األعر اظعقاعؾ اظؿل دصعً بفؿ إظك اتكوذ ضرار ترك ادلدردي. وسؾك اظرشؿ عـ ذظؽ، ال بد عـ احلذر 
 7اظذي رمبو ؼعقد إظك اخؿالف ررق تؼققؿ اظؿقصقؾ صل طؾ عـطؼي.

مت ررح ادؽؾي سؾك اظطالب ادلؿلربني خالل ادلؼوبؾي سـ اظزعـ اظذي ؼؼضقغف صل اظدرادي خورج ادلدردي ؼقعقوً. وضد 
ظؿلرب عـ اظدرادي أغفؿ طوغقا ميضقن أضؾ عـ دوسي واحدة أصود ععظؿ اظطالب اظذؼـ اغؿفك بفؿ األعر إظك ا

(. وضد أصود اظطالب صل ظؾـون عـ أغفؿ ميضقن وضؿوً أرقل صل اظدرادي عؼورغًي 3ؼقعقوً صل اظدرادي )اظشؽؾ رضؿ 
ًي % عـ اظطالب صل ظؾـون أطـر عـ دوسي واحدة ؼقعقوً عؼورغ 46بوظطالب صل شزة واألردن. صعؾك دؾقؾ ادلـول، ؼدرس 

 % صل شزة. 29% صل األردن و 31بـ

ظؿ تلؿكدم جؿقع اظؾقوغوت ادلؿعؾؼي بوظؿقصقؾ غػس وحدات اظؼقوس )أي غػس اظـلى ادلؽقؼي(. وظذظؽ صؼد مت حتقؼؾ اظؾقوغوت ظؽؾ   6                                                
 اظربع اإلحصوئل ألشراض اظؿؿوثؾ.عـطؼي إظك 

عو ؼؾدو بلغف علؿقى اظؿقصقؾل عؿؿوثؾ، بـوًء سؾك اظـلؾي ادلؽقؼي اظؿل مت احلصقل سؾقفو صل االعؿقوغوت، ضد ؼعـل صعالً أعقراً عكؿؾػي   7
 .صل ادلـورؼ اخملؿؾػي
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وضد تؽقن حؼقؼي األعر ػل أن ضؾي اظقضً اظذي ؼؼضقف اظطالب ادلؿلربقن صل اظدرادي رمبو ؼعقد إظك اظؿزاعوتفؿ 
اظـلؾي ادلؽقؼي ظؿقزؼع اظقضً اخملُصص ظؾدرادي تؾعوً حلوظي اظطوظى صل  12ادلؿعؾؼي بوظعؿؾ. ظذظؽ، ؼؾني اجلدول رضؿ 

اظـالث اظؿل تقاصرت صقفو اظؾقوغوت. صل األردن وشزة، طوغً اظغوظؾقي اظعظؿك عـ اظطالب اظذؼـ  اظعؿؾ ظؾؿـورؼ
أصودوا بلغفؿ ؼعؿؾقن ؼدردقن ظػؿرة أضؾ عـ دوسي ؼقعقوً. وبرزت اظػقارق صل اظعودات اظدرادقي بني اظطالب اظذؼـ 

سؾك اظؿقاظل(. صل ظؾـون، ظؿ تؽـ ػـوك %  61% عؼوبؾ  95ؼعؿؾقن وأوظؽؽ اظذؼـ ال ؼعؿؾقن بشؽؾ واضح صل شزة )
 صقارق ػوعي بفذا اظصدد بني اظطالب اظذؼـ ؼعؿؾقن وأوظؽؽ اظذؼـ ال ؼعؿؾقن.

 : اظقضً اظذي ؼؿؿ تكصقصف ظؾدرادي عـ ضؾؾ اظطالب ادلؿلربني صل طؾ عـطؼي )صل ادلؽي(3اظشؽؾ 
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ل ػذه اظدرادي بـوًء سؾك اظؾقوغوت ادلدردقي. صؼد ضوعً ادلدارس ظؼد مت درادي دؾقك اظطوظى ادلؿلرب أؼضوً ص
 4بؿقدؼد صقؿو إذا طون اظطوظى عؿعووغوً أو عشوطلوً أو إغعزاظقو أو سدواغقو بشؽٍؾ أو بكخر. وؼؾني اظشؽؾ رضؿ 

ء ظؾـون، طون اظـلؾي ادلؽقؼي ظؾطالب ادلؿلربني اظذؼـ متً اإلذورة إظقفؿ سؾك أغفؿ عؿعووغني صل ادلدردي. بودؿــو
غصػ أو أضؾ عـ غصػ اظطالب ادلؿلربني ػؿ ممـ طوغقا ؼعؿؾرون بلغفؿ عؿعووغقن صل عداردفؿ. وسؾك اظـؼقض 
عـ ذظؽ، صنن ثالثي أربوع اظطالب ادلؿلربني تؼرؼؾوً صل ظؾـون طوغقا ؼعؿؾرون بلغفؿ عؿعووغقن. بطرٍق عكؿؾػي، وميؽـ 

 ػؿؿوم اظطوظى بوظدرادي أو اغصراصف سـفو.اظـظر إظك ػذا ادلؼقوس سؾك أغف عمذر سؾك ا

ة   : اظـلؾي ادلؽقؼي ظؾطالب ادلؿلربني واظذؼـ أصودت ادلدردي بلغفؿ طوغقا عـ اظطالب ادلؿعووغني صل طؾ عـطؼ4اظشؽؾ 

 

 

ر ادلمدؼي إظك اظؿلرب. صؽؾؿو عـ ادلؿؽـ أن ؼؽقن سدد األؼوم اظؿل ؼؿغقى بفو اظطوظى سـ ادلدردي عـ سقاعؾ اخلط
ازداد تغقى اظطالب سـ ادلدردي، ازدادت إعؽوغقي إخػوضفؿ أطودميقوً وازدادت احؿؿوظقي سدم اغدعوجفؿ صل اظؾقؽي 

اظؾقوغوت ادلؿعؾؼي بوظؿغقى سـ ادلدردي ظؾطالب ادلؿلربني ضؿـ اظعقـي اخملؿورة.  13ادلدردقي. ؼقضح اجلدول رضؿ 
( ظؾطالب ادلؿلربني صل طؾ 2011-2010وثالً عـ أؼوم اظغقوب سـ ادلدردي )صل اظعوم اظدرادل وؼؿؾني بلن ػـوك سدد مم

أؼوم سؾك اظؿقاظل. حقٌ طون سدد أؼوم اظغقوب سـ ادلدردي أسؾك بؽـقر صل طؾ عـ شزة  21.9و 20.4عـ ظؾـون ودقرؼو )
 ؼقم(. 63.5ؼقم( واألردن ) 96.2)
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ظؾفـس. صػل جؿقع ادلـورؼ، طون سدد أؼوم اظغقوب سـ ادلدردي خالل اظعوم اتضح وجقد صروضوت عؾققزي تؾعوً 
ظؾطالب ادلؿلربني عـ اظذطقر أطؾر عـ غظقره ظإلغوث. صل ظؾـون، سؾك دؾقؾ ادلـول، طون  2011-2010اظدرادل 

ط عفؿقع ؼقعوً بودلؼورغًي عع اإلغوث اظؾقاتل طون عؿقد 30عؿقدط عفؿقع سدد أؼوم اظغقوب ظؾطالب اظذطقر ػق 
 أؼوم. وضد ظقحظ أمنوط مموثؾي صل ادلـورؼ اظـالث األخرى. 10سدد أؼوم شقوبفـ ػق 

وتعؿؿد ادلعؾقعوت ادلذطقرة أساله سؾك اظؿورؼخ اظذي ترك صقف اظطوظى ادلدردي خالل اظعوم )بداؼي أو غفوؼي اظعوم 
لرب خالل اظشفر اظلوبؼ ظالغؼطوع سـ اظدرادل(. ظذظؽ، مت جؿع اظؾقوغوت ادلؿعؾؼي بعدد أؼوم شقوب اظطوظى ادلؿ

، تغقى اظطالب ادلؿلربقن سـ 13(. وطؿو تشقر اظؾقوغوت اظقاردة صل اجلدول رضؿ 13اظدرادي أؼضوً )اجلدول رضؿ 
ادلدردي ألؼوٍم سدة خالل اظشفر اظلوبؼ الغؼطوسفؿ سـ اظدرادي. وسؾك اظرشؿ عـ ذظؽ، اخؿؾػ سدد أؼوم اظغقوب 

أؼوم خالل اظشفر  6صػل شزة وظؾـون، تغقى اظطالب ادلؿلربقن سـ ادلدردي مبو عفؿقسف  تؾعوً ظؾؿـطؼي واجلـس.
 اظلوبؼ ظالغؼطوع سـ اظدرادي. وصل طال احلوظؿني، طوغً ععدالت تغقى اظطالب اظذطقر أسؾك عـ ععدالت اإلغوث.

 7ؼطوع سـ اظدرادي ػق صل اظضػي اظغربقي، طون عؿقدط سدد أؼوم اظغقوب سـ ادلدردي خالل اظشفر اظلوبؼ ظالغ
أؼوم. وؼؿضح ظـو أن اظغقوب صل  5أؼوم تؼرؼؾوً عؼورغًي بوإلغوث اظؾقاتل بؾغ عؿقدط شقوبفـ  9أؼوم، بقـؿو طون ظؾذطقر 
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 18األردن طون أسؾك عـف صل ادلـورؼ األخرى. سؿقعوً، دفؾ اظطالب ادلؿلربقن صل األردن سدداً عـ أؼوم اظغقوب بؾغ 
وبؼ ظالغؼطوع سـ اظدرادي، صل حني دفؾً اإلغوث علؿقؼوت أسؾك عـ اظغقوب عـ اظذطقر ؼقعو خالل اظشفر اظل

 ؼقم(. 16عؼوبؾ  20)
وبوظـلؾي ظإلغوث عـ اظطالب ادلؿلربني، ظؿ تؽـ ععدالت اظؿغقى سـ ادلدردي خالل اظشفر اظلوبؼ ظالغؼطوع سـ 

ظؾـون حقٌ أن اإلغوث اظؾقاتل اغؼطعـ سـ اظدرادي عمذراً جقداً "ظؾكطر". وضد ؼؽقن ػذا األعر بشؽؾ خوص صل 
أؼوم صؼط سـ ادلدردي، صل ادلؿقدط، خالل اظشفر األخقر اظلوبؼ ظالغؼطوع سـ اظدرادي. 5اظدرادي، طـ ضد تغقنب   

 

 

ً بوظؿلرب. و ميؽـ أن تشؿؾ تؾؽ اظعقاعؾ اظزواج، ػـوك سدد عـ سقاعؾ اخلطر اظؿل ميؽـ أن جتعؾ اظطوظى عفددا
واظعؿؾ، ووصوة أحد اظقاظدؼـ. وضد مت تصـقػ اظطالب ادلؿلربني صل ػذه اظدرادي سؾك أدوس سدم وجقد أي سوعؾ 

 عـ ػذه اظعقاعؾ احملددة، أو وجقد سوعؾ واحد، أو سوعؾني، أو ثالثي.
تؾني أن ععظؿ اظطالب ضد ذفدوا سوعالً واحداً سؾك (، 5صل ادلـورؼ األربع اظؿل تقاصرت صقفو اظؾقوغوت )اغظر اظشؽؾ 

األضؾ. وطوغً سقاعؾ اخلطر ػذه ػل اظزواج )أو اإلصودة بلن اظزواج ػق أحد اظعقاعؾ اظرئقلي ظؾؿلرب(، واظعؿؾ )أو 
فو، اإلصودة بلن اظعؿؾ ػق أحد اظعقاعؾ اظرئقلقي ظؾؿلرب(، ووصوة أحد اظقاظدؼـ سؾك األضؾ. وصل ادلـورؼ األربع جؿقع

ً سـ غصػ اظطالب ادلؿلربني ظؿ ؼؿعرضقا إرالضوً ألي عـ سقاعؾ اخلطر االجؿؿوسقي  تؾني أن عو ؼؼؾ طـقرا
%(. وسؾك  40%، وصل اظضػي اظغربقي  38%، وصل ظؾـون  44%، وصل شزة  27واالضؿصودؼي )طوغً اظـلؾي صل األردن 

ـ سقاعؾ اخلطر. صػل األردن سؾك دؾقؾ ادلـول، اظرشؿ عـ ذظؽ، صنن غلؾي بلقطي صؼط تعرضً ظعوعؾني أو أطـر ع
 % تؼرؼؾوً عـ عفؿقع اظطالب ادلؿلربني تعرضقا ظعوعؾني أو أطـر عـ سقاعؾ اخلطر. 14تؾني أن 

 

 : اظـلؾي ادلؽقؼي ظؾطالب ادلؿلربني تؾعوً ظعدد سقاعؾ اخلطر االجؿؿوسقي واالضؿصودؼي5اظشؽؾ 
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اظطالب ادلؿلربني خالل ادلؼوبؾي اظؿل مت إجراؤػو ععفؿ سـ اظشكص اظذي اتكذ ضرار ترطفؿ  مت ررح أدؽؾي سؾك

ظؾدرادي. صل ظؾـون، ُدؽؾ اظطالب صقؿو إذا طوغقا غودعني سؾك ضرار ترك ادلدردي. وضد مت جؿع اظؾقوغوت عـ اظطالب 
 م طوعؾ سؾك اتكوذػؿ ضرار ترك ادلدردي.، وصل بعض احلوالت مت جؿع اظؾقوغوت بعد عرور سو2012ادلؿلربني خالل سوم 

: اظـلؾي ادلؽقؼي ظؾطالب ادلؿلربني اظذؼـ حددوا اظشكص اظذي اتكذ ضرار ترك ادلدردي6اظشؽؾ 

 

وصل جؿقع ادلـورؼ اظـالث اظؿل تقاصرت صقفو اظؾقوغوت، طون واضقوً أن صل ععظؿ احلوالت بلن اظطالب، حلى عو 
(. بوظـلؾي ظؾؿدارس، تعؿؾر ػذه ادلعؾقعوت شوؼي 6بلغػلفؿ )اغظر اظشؽؾ  أصودوا، ػؿ عـ اتكذوا ضرار اظؿلرب

بوألػؿقي. صػل حول طون اظطوظى ػق عـ اتكذ ضرار اظؿلرب، صؿـ ادلؿؽـ اظؿعوعؾ ععف بطرؼؼي ضد ال ؼؽقن عـ 
 ادلـودى اتؾوسفو ظق طون اظؼرار صودرا سـ وظل أعره.

% أغفؿ شقر غودعني  55فؿ غودعقن سؾك ضرار ترك ادلدردي؛ صل حني أصود % عـ اظطالب ادلؿلربني بلغ 45صل ظؾـون، أصود 
 سؾك عـؾ ػذا اظؼرار.

 

دؾى عقؿؿؾ ظؾؿلرب عـ ادلدردي، ورؾى إظقفؿ  32خالل ادلؼوبؾي، مت تزوؼد اظطالب ادلؿلربني بؼوئؿي عؽقغي عـ 
وً"، أو "دؾؾوً ثوغقؼوً" ظؿرك ادلدردي. ومت تصـقػ حتدؼد صقؿو إذا طون طؾ دؾى "ال ؼعؿؾر دؾؾوً"، أو "دؾؾوً رئقل

األدؾوب ادلعطوة ضؿـ أربع صؽوت: أدؾوب عؿعؾؼي بوظطوظى، وأدؾوب عؿعؾؼي بودلدردي، وأدؾوب عؿعؾؼي بوألدرة، 
 وأدؾوب اجؿؿوسقي اضؿصودؼي.

دؾوب اظـالثي األوظك ادلمدؼي صل ادلـورؼ األربع جؿقعفو، أصود اظطالب ادلؿلربقن بلن األدؾوب ادلؿعؾؼي بوظطالب ػل األ
ظؾؿلرب عـ ادلدارس. صعؾك دؾقؾ ادلـول، طون اظلؾى األول صل األردن وظؾـون، و اظـوغل صل شزة واظضػي اظغربقي ػق 

وصل حول زـ اظطالب بلغفؿ ظـ ؼـفققا، صنغفؿ دقؼقعقن بؿرك  8(.7" )اغظر اظشؽؾ رضؿ تدغل اظؿقصقؾ"
ادلرتؾي اظؿوظقي بوظـلؾي ظألدؾوب األطـر ذققسوً ظؾؿلرب عـ ادلدردي صل جؿقع " صل سدم االػؿؿومادلدردي. وجوء "

" ػق اظلؾى األول اظذي دصعفؿ إظك سدم اظؼدرة سؾك ادلؿوبعيادلـورؼ. إال أن اظطالب ادلؿلربني صل شزة أصودوا بلن "
 9ترك ادلدردي.

" طون اظلؾى اظذي حملدد ظؾصػ اظدرادلجتووزػـ ظؾعؿر ا% أن " 69بوظـلؾي ظؿلرب اإلغوث صل ضطوع شزة، أصود 
صك ادلوئي حلوالت اظؿلرب بني  44دصعفـ إظك اظؿلرب )اغظر جداول ادلؾقؼ أ(. وضد طون ػذا ػق اظلؾى اظرئقس ظـ 

صل ادلوئي أن "جتووزػؿ  20اإلغوث، وػق اظلؾى اظذي حؼؼ أسؾك غلؾي بني إلغوث صل جؿقع ادلـورؼ. صل ظؾـون، أصود 
 كان صػ اظدرادل" طون دؾؾوً رئقلوً بوظـلؾي ظفؿ ظؾؿلرب عـ ادلدردي. وصل ػذا اظلقوق،ظؾعؿر احملدد ظؾ

ة ظؾؿقؾقؾ. صل ػذا اظؼلؿ، دقؿؿ سرض اظؾقوغوت غظراً ظؾصراع اظؼوئؿ صل دقرؼو, صنن بقوغوت ادؿؾوغي علؿقى اظطؾؾي ظؿ تؽـ عؿقصر 8                                                
 ألربع عـ عـورؼ اظعؿؾقوت اخلؿس.

 إن ػذه اجلؿؾي عؾفؿي وؼصعى تػلقرػو ظؿؽقن ذات ععـك صل ػذه اظدرادي. 9
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%. ظذظؽ، ؼؾدو أن عو أصودت بف اظطوظؾوت ؼؿؿوذك عع ادلعدالت  10.2ععدل اظردقب ظإلغوث صل ظؾـون ػق عؿقدط 
جتووز اظعؿر احملدد ؿلربوت ا أن "% عـ  ادل 44اإلجؿوظقي ظؾردقب. عع ذظؽ، ظؿ ؼؽـ ػذا ػق احلول صل شزة حقٌ أصودت 

ععدل اظردقب بقـفـ طون األدغك " ػق اظلؾى اظرئقس اظذي دصعفـ ظؿرك ادلدردي، ظؽـ عؿقدط ظؾصػ اظدرادل
 %. 1.5بني ادلـورؼ اخلؿس، حقٌ بؾغ 

 

 : غلؾي ادلؿلربني اظذؼـ حددوا اظلؾى اظرئقس أو اظـوغقي ظؾؿلرب )صل ادلؽي(7اظشؽؾ 

 

 

صودة اظطالب صل األردن، تؾني وجقد دؾؾني عـ األدؾوب ادلؿعؾؼي بوألدرة ضد حاّل ضؿـ األدؾوب اظـالثي وبـوًء سؾك إ
". وعـ ادلـقر سدم تقاصر بقؽي تعؾقؿقي جقدة"" واغشغول وظل األعراألوظك اظؿل دصعً اظطالب إظك اظؿلرب، وػؿو: "

ظؾدػشي أن اظطالب ادلؿلربني سؿقعوً، بوظـظر إظك وضعفؿ طالجؽني، ظؿ ؼضعقا األدؾوب ادلؿعؾؼي بودلدردي أو 
األدؾوب االجؿؿوسقي واالضؿصودؼي بني األدؾوب اظرئقلي اظؿل أدت إظك تلربفؿ. صل اظقاضع، تؾني عـ خالل ادلـورؼ 

)عـؾ اظزواج ادلؾؽر أو عؽون اإلضوعي( ضد جوءت  بعد تدغل اظؿقصقؾ بني  اخلؿس طؾفو، أن األدؾوب ادلؿعؾؼي بوألدرة
األدؾوب ادلمدؼي إظك اظؿلرب. وطوغً األردن ػل ادلـطؼي اظؿل متً اإلذورة صقفو صل ععظؿ األحقون إظك أن اظؿلرب 

 ، خوصي بوظـلؾي ظػؽي اظذطقر. ألدؾوب عرتؾطي بودلدرديؼعقد 
سدم اظؼدرة سؾك ، أصود ادلؿلربقن صل جؿقع ادلـورؼ صل ععظؿ األحقون بلن "واتلوضوً عع اظـؿوئٍ اإلجؿوظقي

"، ػل عـ األدؾوب اظشكصقي اظؿل تدصع اظطوظى إظك ترك ادلدردي، سدم االػؿؿوم"، و"تدغل اظؿقصقؾ"، و"ادلؿوبعي
ربقن، ذطقراً وإغوثوً، صل ضد أدت إظك ذظؽ. طؿو ذطر اظطالب ادلؿل األدؾوب اظصققي"صل حني أغفؿ غودراً عو أصودوا بلن "

" طون عـ بني األدؾوب اظرئقلي اظـالثي، صل حني طون ػذا اظلؾى دؾؾوً رئقلقو اظؼؾؼ عـ االعؿقوغوتاألردن أن "
 ظؿرك اإلغوث عداردفـ صل شزة.

ـون وجوء صل عؼدعي األدؾوب ادلؿعؾؼي بوألدرة واظؿل أدت إظك اظؿلرب حلؾؿو أصود بف اظطالب صل شزة، واألردن، وظؾ
شقوب اظؿقاصؾ بني األدرة "؛ وبوظـلؾي ظؾطالب صل اظضػي اظغربقي جوء "سدم وجقد عؿوبعي عـ ضؾؾ األدرة"

" صل عؼدعي األدؾوب، واظذي ؼعؿؾر أؼضوً عـ األدؾوب ادلؿعؾؼي بودلدردي. وبوظـلؾي ظؾطالب صل دقرؼو، وادلدردي
" عـ بني  ادلشوطؾ اظعوئؾقي"، و"وصوة أحد اظقاظدؼـغً "" صل عؼدعي األدؾوب. صل ادلؼوبؾ، طواغشغول وظل األعرجوء "

 األدؾوب اظؿل غودراً عو أذور إظقفو اظطالب سؾك أغفو عـ األدؾوب ادلمدؼي إظك اظؿلرب.
وطشػ ػذا اظـؿط عـ االجوبوت ادلؿعؾؼي بوألدؾوب االجؿؿوسقي واالضؿصودؼي ظؾؿلرب سـ اخؿالصوت ػوعي بودلؼورغي 

ظؿل مت إجراؤػو سؾك جؿقع األدؾوب. وسؾك وجف اظؿقدؼد، ظؿ ؼؿؿ تصـقػ دؾى صؽي عع اظؿصـقػوت األخرى ا
أدؾوب صل أي عـطؼي أخرى شقر اظضػي اظغربقي، ػذا سؾك اظرشؿ عـ  10" عـ بني أسؾك اظعؿؾ دللوسدة اظعوئؾي"

 أن اظطالب صل ععظؿ األحقون أذوروا إظقف عـ ضؿـ األدؾوب اظؿل ذطروػو. 
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"اظزواج ادلؾؽر" واحداً عـ أػؿ ثالثي أدؾوب اضؿصودؼي واجؿؿوسقي ظؾؿلرب بوظـلؾي ظؾطالب  إضوصًي إظك ذظؽ، طون
صل شزة، واألردن، واظضػي اظغربقي. عع ذظؽ، ظؿ ؼؽـ عـ أػؿ األدؾوب إال صل اظضػي اظغربقي. وحصؾ األردن سؾك 

ون اظلؾى صل اغؼطوسفؿ سـ أسؾك غلؾي صقؿو ؼكص اظطالب ادلؿلربني اظذؼـ أذوروا إظك أن اظزواج ادلؾؽر ط
اظدرادي. وطوغً اظـلؾي ادلؽقؼي ظؾػقج اظذؼـ ؼؿقضع اغؼطوسفؿ سـ اظدرادي غؿقفًي ظؾزواج ادلؾؽر بوسؿؾوره دؾؾوً 

%  2% صل األردن و 6% صل طؾ عـ ضطوع شزة واظضػي اظغربقي، صل حني طوغً اظـلؾي  1رئقلوً ظؾؿلرب ػل أضؾ عـ 
صل ادلوئي عـ اظطوظؾوت  3ل األدؾوب اظرئقلي واظـوغقؼي ظؾؿلرب، صؿـ ادلؿقضع أن تؼقم صل ظؾـون. وإذا عو مت اظـظر ص

%  7صل ظؾـون بوظؿلرب بققٌ ؼؽقن اظزواج ادلؾؽر ػق اظلؾى اظرئقس أو اظـوغقي ظذظؽ، صل حني تؾؾغ ػذه اظـلؾي 
 % أو أضؾ عـ ذظؽ صل اظضػي اظغربقي وضطوع شزة. 1.5صل األردن، و

% عـ اظطالب اظذطقر صل ظؾـون ضد أذوروا إظك "تلثقر أصدضوء اظلقء" بوسؿؾوره  42ػوجه إظك حد عو أن وأخقراً، عـ ادل
ضضوء وضً % عـ اإلغوث صل اظضػي اظغربقي ضد أذوروا إظك أن " 38% عـ اظذطقر و  48اظلؾى اظرئقس ظؾؿلرب، وأن 

 ؿلرب." ػق اظلؾى اظرئقس ظؾرقؼؾ صل عشوػدة اظؿؾػوز أو ادؿكدام اإلغؿرغً
وبوظـظر األدؾوب عفؿؿعي، ؼشقر االتلوق اظظوػر بني األدؾوب اظؿل ضُدعً ظؾؿلرب إظك أن اظطالب اظالجؽني 
ؼؿقضػقن سـ اظؿعؾقؿ ألدؾوب تؿعؾؼ بوظطوظى، إظك حد طؾقر، عـؾ سدم االػؿؿوم وتدغل اظؿقصقؾ، وألدؾوب تؿعؾؼ 

ء األعقر وادلعؾؿني. وسؾك اظرشؿ عـ إذورة اظطالب إظك بوألدرة، عـؾ اغشغول وظل األعر وشقوب اظؿقاصؾ بني أوظقو
بعض األدؾوب ادلؿعؾؼي بودلدردي وإظك بعض األدؾوب االجؿؿوسقي واالضؿصودؼي ظؾؿلرب، إال أغفو ال تؾدو بلغفو عـ 

سؾك أػؿ اظدواصع اظؿل أدت بوظطالب إظك اتكوذ ضرار اظؿقضػ سـ اظؿعؾقؿ. وعـ ادلفؿ اظؿلطقد سؾك أن ػذه األدؾوب، 
 .اظرشؿ عـ أغفو عؿعؾؼي بوظطوظى أو بوألدرة، ال ميؽـ أن تمثر سؾقفو ادلدارس إال جزئقوً 

أذور اظذطقر واإلغوث صل طؾ عـ شزة، واألردن، وظؾـون، واظضػي اظغربقي، إظك أن "تدغل اظؿقصقؾ"، و"سدم االػؿؿوم"، 
درة سؾك ادلؿوبعي"، بلغفو اظلؾى األول واظـوغل واظـوظٌ األطـر ذققسوً ظؾؿلرب عـ ادلدارس )اغظر اجلداول و"سدم اظؼ

صل ادلؾقؼ(. وطون "اظؼؾؼ عـ االعؿقوغوت" أؼضوً عـ بني أطـر خؿلي أدؾوب داصعي ظؾؿلرب. وطون ػـوك اخؿالف 
الدؿؼالظقي"، و"اظعؿؾ دللوسدة األدرة"، و"اظزواج عـقر ظالػؿؿوم بني اظذطقر واإلغوث صقؿو ؼؿعؾؼ بـ"اظرشؾي صل ا

% عـ اظذطقر إظك اظرشؾي صل االدؿؼالظقي بوسؿؾورػو اظلؾى اظرئقس ظؾؿلرب  39ادلؾؽر". وسؾك وجف اظؿقدؼد، أذور 
% عـ اظذطقر بلن "اظعؿؾ دللوسدة األدرة" ػق  34% صؼط عـ اإلغوث. صل اظقضً غػلف، أذور  8بودلؼورغي عع 

% عـ اإلغوث بلن اظزواج ادلؾؽر ػق  25% صؼط عـ اإلغوث. صل ادلؼوبؾ، أصود  4ئقس ظؾؿلرب ، عؼورغي عع اظلؾى اظر
 % صؼط. 5اظلؾى اظرئقس، صل حني بؾغً ػذه اظـلؾي بني اظذطقر 

ً إظك غقع اجلـس، سؽس اظطالب اظالجؽقن صل طؾ عـ شزة واظضػي اظغربقي واألردن اظـؿوئٍ اإلجؿوظقي  وادؿـودا
وب اظؿل تدصع اظطالب إظك اظؿلرب، ال دقؿو صقؿو ؼؿعؾؼ بـ"سدم االػؿؿوم" و"تدغل اظؿقصقؾ". وعرة أخرى، ظألدؾ

 طوغً األدؾوب ادلؿعؾؼي بوظطوظى عـ بني األدؾوب اخلؿلي اظرئقلي األوظك ظؾؿلرب ظؽال اجلـلني.
طون أؼضوً ضؿـ أسؾك  "ظدرادلجتووز اظطوظى ظؾعؿر احملدد ظؾصػ اوضد اخؿؾػً شزة سـ اظـؿوئٍ اظعوعي صل أن "

% عـ اظذطقر بلن اظعؿؾ إلسوظي أدرػؿ  32خؿلي أدؾوب رئقلي بوظـلؾي ظؾذطقر واإلغوث. بوإلضوصي إظك ذظؽ، أصود 
ػق اظلؾى اظرئقس ظؾؿلرب، وظؽـ ظؿ تشر أي عـ اإلغوث إظك ػذا. صل اظقضً غػلف،طوغً إجوبوت اظطالب اظذطقر 

ضضوء وضً رقؼؾ صل عشوػدة اظؿؾػوز أو ادؿكدام حقٌ أذوروا إظك أن " صل اظضػي اظغربقي بعقدة سـ ذظؽ
(. 8ػق عـ األدؾوب اظرئقلي ظؾؿلرب، خالصو دلو أصود بف اظطالب صل ادلـورؼ األخرى )اغظر اظشؽؾ رضؿ  "اإلغؿرغً

ػق دؾى رئقس  % عـ اظطالب اظذطقر إظك أن "اظعؿؾ دللوسدة األدرة" 47وبوظـظر إظك طال اجلـلني صل األردن، أذور
 % صؼط بني اإلغوث. 5ظؾؿلرب عؼوبؾ 
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: اظـلؾي ادلؽقؼي ظؾطالب اظذطقر اظذؼـ أذوروا إظك أن ضضوء اظؽـقر عـ اظقضً سؾك ذوذي اظؿؾػوز أو اإلغؿرغً، سؾك 8اظشؽؾ 
 أغفو أدؾوب ذكصقي رئقلي ظؾؿلرب، حلى طؾ عـطؼي

 

 

ؼكؿؾػ اظطالب اظالجؽقن صل ادلـورؼ األربعي بشؽؾ طؾقر صقؿو ؼؿعؾؼ بلدؾوب  بوظـلؾي ظؾقوظي االجؿؿوسقي، ظؿ
ذظؽ اظؿلرب بودلؼورغي عع اظـؿوئٍ اإلجؿوظقي. ورمبو ؼعقد ذظؽ إظك تدغل غلؾي اظطالب ادلؿزوجني اظذؼـ ذؿؾؿفؿ ػذه 

% عـ  18سقي. أوالً، أصود اظدرادي. وضد طون ػـوك اظعدؼد عـ االخؿالصوت ادلـقرة ظالػؿؿوم تؾعوً ظؾقوظي االجؿؿو
% صؼط عـ اظطالب اظعوزبني. ثوغقوً، طؿو ػق  7اظطالب ادلؿزوجني بلن وصوة أحد اظقاظدؼـ طوغً دؾؾوً رئقلو، عؼورغي بـ 

%( عؼورغًي  46عؿقضع، أذورت غلؾي أطؾر عـ اظطالب ادلؿزوجني إظك أّن اظزواج ادلؾؽرطون دؾؾوً رئقلوً ظؾؿلرب )
 %(. 12جني )بوظطالب شقر ادلؿزو

وغظرا ظضكظي  غلؾي اظطالب ادلؿزوجني صل ادلـورؼ، واظؿشوبف بني اظـؿوئٍ اظعوعي وتؾؽ اخلوصي بؽؾ عـطؼي، طون 
%، ادلـطؼي األغلى  ظؾؿقؾقؾ وادلـوضشي. وتشؿؾ اظـؿوئٍ ادلـقرة ظالػؿؿوم صل األردن 10األردن، بـلؾؿف اظؿل بؾغً 

ب ادلؿزوجقن وشقر ادلؿزوجني ػل عـ األدؾوب اظرئقلي ظؾؿلرب. وأصود اظطالب أن  األدؾوب اظعوئؾقي اظؿل أصود اظطال
اظالجؽقن صل األردن بلن "ادلشوطؾ اظعوئؾقي"، و"اغشغول وظل األعر"، و"سدم وجقد عؿوبعي عـ ضؾؾ األدرة"، و"شقوب 

سؾؿوً بلغّف ظؿ ؼؿؿ اظؿقصؾ اظؿقاصؾ بني األدرة وادلدردي" ػل األدؾوب اظرئقلي اظؿل حتؿؾ ادلراطز اخلؿلي األوظك. 
إظك ػذه اظدرجي عـ اظؿلثقر ظألدرة صل اظصقرة اظشوعؾي. سالوة سؾك ذظؽ، ؼقجد اخؿالف ذو دالظي بني اظطالب 
ادلؿزوجني وشقر ادلؿزوجني صقؿو ؼؿعؾؼ بـ"اظعؿؾ دللوسدة اظعوئؾي". إذ ظؿ ؼذطر أي عـ اظطالب ادلؿزوجني أن "اظعؿؾ 

 اظلؾى اظرئقس. % عـ اظطالب بلن ذظؽ ػق 26رئقلو ظؿرطف ظؾؿدردي، بقـؿو أصود  دللوسدة األدرة" طون دؾؾوً 

صل ادلـورؼ األربع اظؿل تقاصرت صقفو بقوغوت، طون "تدغل اظؿقصقؾ" ػق اظلؾى اظرئقس األول اظذي دصع اظطالب 
سـد طؾ علؿقى عـ علؿقؼوت اظؿقصقؾ.  اظالجؽني إظك اظؿلرب، واحؿؾ "سدم االػؿؿوم" ادلرطز اظـوغل أواظـوظٌ

وعـ ادلـقر ظالػؿؿوم أن األدؾوب ادلؿعؾؼي بوألدرة طوغً أطـر ذققسوً صقؿو ؼؿعؾؼ بوظؿقصقؾ اظدرادل عؼورغًي 
% عـ اظطالب ادلؿػقضني أن "ادلشوطؾ اظعوئؾقي" طوغً اظلؾى  56بكصوئص اظطوظى األخرى. سؾك دؾقؾ ادلـول، أصود 

 % عـ اظطالب ادلؿػقضني بلن "سدم وجقد عؿوبعي عـ األدرة" ػق دؾى رئقس. 52ود اظرئقس ظؾؿلرب ، وأص
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: اظـلؾي ادلؽقؼي ظؾطالب ادلؿلربني اظذؼـ أذوروا إظك األدؾوب اظرئقلي ادلؿعؾؼي بوظطوظى واظؿل أدت إظك اظؿلرب، 9اظشؽؾ 
 عـ خالل اظؿقصقؾ األطودميل.

 

 

ضطوع شزة، واألردن، طون "تدغل اظؿقصقؾ" و"سدم االػؿؿوم" ػؿو أطـر بوظـلؾي ظالجؽني صل اظضػي اظغربقي، و
األدؾوب اظرئقلي اظؿل أصود اظطالب أغفو تمدي إظك اظؿلرب سـد طؾ علؿقى حتصقؾل )ضؾقؾ جداً، ضؾقؾ، عؿقدط، 

 وضد طون منط اإلجوبي صل ظؾـون عكؿؾػ. صػل ػذه ادلـطؼي، طون اظطالب ذوو 10(.9سوٍل( )اغظر اظشؽؾ رضؿ 
ً اظقحقدؼـ اظذؼـ أصودوا بلن "تدغل اظؿقصقؾ" ػق اظلؾى اظرئقس األول ادلمدي إظك اظؿلرب.  اظؿقصقؾ ادلؿدغل جدا

% عـ اظطالب  64% عـ اظطالب ذوي اظؿقصقؾ ادلؿدغل جداً صل ظؾـون و 75وسؾك وجف اظؿقدؼد، جوء ذظؽ صل إجوبوت 
%  100و اظؿقصقؾ ادلؿقدط أو اظعوظل. صل اظقاضع، أصود ذوي اظؿقصقؾ ادلؿدغل، وظؽـ ظؿ ؼلت سؾك ذطره اظطالب ذو

عـ اظطالب اظالجؽني ادلؿػقضني ممـ اغؼطعقا سـ اظدرادي بلن "سدم اظؼدرة سؾك ادلؿوبعي"، و"اظرشؾي صل 
االدؿؼالظقي"، و"ادلشوطؾ اظعوئؾقي"، و"اظزواج ادلؾؽر" ػل األدؾوب اظرئقلي ظؾؿلرب. وصل شزة، متً اإلذورة إظك 

 ب ادلؿعؾؼي بوألدرة أطـر عـفو صل ادلـورؼ األخرى.األدؾو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اذؿؿؾً اظضػي اظغربقي سؾك صؽوت اظؿقصقؾ األطودميل ادلؿدغل جداً وادلؿدغل وادلؿقدط صؼط. 10                                                
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حدد اظطالب ادلؿلربقن أدؾوبوً عؿعددةً ظؾؿلرب عـ ادلدردي. وؼُعدّ صفؿ طقػقي اجؿؿوع ػذه األدؾوب ععوً جزءا 
 ت عـ األدؾوب، وػل طوظؿوظل:صل اجملؿقع، مت حتدؼد دؾع عفؿقسو 11ػوعو عـ ػذا اظؿقؾقؾ.

 
  اظؾـقد ادؿ اجملؿقسي

 تدغل حتصقؾ اظطوظى االغكراط  األطودميل
 سدم اػؿؿوم اظطوظى/ اظطوظؾي بدرادؿف/ درادؿفو

 ذعقر اظطوظى بوإلحؾوط واظقلس
 سدم عؼدرة اظطوظى سؾك عؿوبعي اظدرادي
 اخلقف واظؼؾؼ عـ االعؿقوغوت وعـ اظردقب

 عرض اظطوظى أو اظؿداسقوت اظصققي األخرى قياظشعقر بوالغؿؿوء واظص
 ذعقر اظطوظى بوغف ذكص شقر عرشقب صقف عـ ضؾؾ ادلعؾؿني

 ذعقر اظطوظى بلغف ُععرض ظؾلكرؼي عـ ضؾؾ زعالئف

 تلثقر أصدضوء اظلقء تشؿً االغؿؾوه
 ضضوء اظطوظى وضؿوً رقؼالً صل عشوػدة اظؿؾػوز أو ادؿكدام اإلغؿرغً

 اظؿل تشؿً اظطوظى )عـؾ اظلقـؿو، اظـقادي..إظخ( ضرب ادلدردي عـ األعوطـ
 ضرب ادلدردي عـ ادلدارس اخملصصي ظؾفـس اآلخر

 رشؾي اظطوظى صل االدؿؼالظقي وطلى اظعقش صل وضً عؾؽر االغؿؼول إظك دـ اظرذد
 جتووز اظطوظى ظؾعؿر احملدد ظؾصػ اظدرادل

 عؾؿني عـ تعؾقؿ اظطالب بشؽٍؾ عـودىسدم متؽـ سدد عـ ادل ادلقارد ادلدردقي ومموردوت ادلعؾؿني
 سدم اػؿؿوم ادلعؾؿني مبؿوبعي اظؿقصقؾ اظدرادل

 ادؿكدام اظعؼوب اظؾدغل أو ادلعـقي عـ ضؾؾ ادلعؾؿني
 دقء سالضي اظطالب عع ععؾؿقفؿ وزعالئفؿ
 سؾك جتووز عشؽالتفؿ سدم وجقد أحد صل ادلدردي دللوسدة اظطالب

 ففقي صل ادلدرديسدم وجقد األغشطي اظؿرصقفقي واظالعـ
 سدم عؿوبعي حوالت اظغقوب عـ ضؾؾ ادلدردي

 سدم تقاصر بقؽي تعؾقؿقي جقدة صل ادلـزل عشورطي أوظقوء األعقر
 اغشغول وظل األعر

 سدم عؿوبعي األدرة ظؾؿقصقؾ األطودميل ظؾطوظى
 شقوب اظؿقاصؾ بني األدرة وادلدردي

 ادلشوطؾ اظعوئؾقي صل ادلـزل اظصعقبوت اظعوئؾقي
 وة أحد اظقاظدؼـ أو طؾقفؿووص

 حوجي األدرة إظك ادللوسدة عـ األبـ/ األبـي

 

سـدعو متً عؼورغي ػذه اجملؿقسوت ضؿـ ادلـورؼ وصقؿو بقـفو، برز سدد عـ األمنوط. صل جؿقع ادلـورؼ اظؿل تقاصرت 
اظلوبؼني سؾك أغفو عفؿقسي عـ أبرز األدؾوب  صقفو اظؾقوغوت، مت حتدؼد ادلشورطي األطودميقي ادلؿدغقي عـ ضؾؾ اظطالب

اظؿل أدت بفؿ إظك اظؿلرب عـ ادلدردي. وضد طون ػذا ػق احلول بشؽٍؾ سوم وسؾر ادلـورؼ األربع اظؿل تقاصرت صقفو 
(. وضد طوغً ثوغل أبرز عفؿقسي ػل تؾؽ ادلؿعؾؼي بعدم عشورطي أوظقوء األعقر، تؾقفو 14اظؾقوغوت )اغظر اجلدول رضؿ 

ؾوب ادلعـقي بوالغؿؼول إظك دـ اظرذد. وحتؿؾ ادلرتؾي اظرابعي اجملؿقسي ادلرتؾطي بوظصعقبوت اظؿل تعؿرض األدرة، األد

 ضؿـ أي عفؿقسي 32غشوء ػذه اجملؿقسوت اظلؾع. وظؿ ؼؽـ بوإلعؽون إدراج أربعي عـ اظؾـقد اظـ مت ادؿكدام حتؾقؾ اظعقاعؾ إل 11                                                
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صل حني طوغً اجملؿقسي اخلوعلي تؿعؾؼ مبقارد ادلدردي ومموردوت اظؿدرؼس صقفو، أعو اظلوددي صؽوغً تؿعؾؼ 
 مبقاجفي اظطوظى خملؿؾػ عصودر تشؿً االغؿؾوه.

  ترتقى عفؿقسوت أدؾوب اظؿلرب عـ ادلدردي صل طؾ عـطؼي: 14اجلدول 
 اإلجؿوظل األردن ضطوع شزة ظؾـون اظضػي اظغربقي ادلـطؼي

 1 1 1 1 1  ادلشورطي األطودميقي

 7 7 4 7 7  اظشعقر بوالغؿؿوء واظصقي

 6 6 7 5 2  سقاعؾ اظؿشؿقً

 3 5 2 2 3  االغؿؼول إظك دـ اظرذد

 5 4 6 6 4  دوت ادلعؾؿنيادلقارد ادلدردقي وممور

 2 2 3 3 5  عشورطي أوظقوء األعقر

 4 3 5 4 6 اظصعقبوت اظعوئؾقي

      عالحظي: ال تؿقاصر اظؾقوغوت بوظـلؾي ظلقرؼو

 

وبوظـظر إظك طؾ عـطؼي سؾك حده، ميؽـ عالحظي بعض االخؿالصوت. صؼد وجد أن سدم عشورطي أوظقوء األعقر ضد 
ـ ترتقى أػؿ اظعقاعؾ صل األردن، إال أغف حؾ صل ادلرتؾي اخلوعلي صل اظضػي اظغربقي. وسؾك احؿؾ ادلرتؾي اظـوغقي ضؿ

اظعؽس، أصود اظطالب اظلوبؼقن صل اظضػي اظغربقي أن سقاعؾ تشؿً االغؿؾوه اخملؿؾػي طوغً اظلؾى اظـوغل األطـر 
ً بني األدؾوب ادلمدؼي ظؾؿلرب، وظؽـ ظؿ ؼؽـ ػذا ػق احلول صل ظؾـون ) ادلرتؾي اخلوعلي(، واألردن )ادلرتؾي بروزا

 اظلوددي(، وضطوع شزة )ادلرتؾي اظلوبعي(.

ً ظالخؿالصوت احملؿؿؾي حلى غقع اجلـس، مت اظؼقوم بـػس اإلجراء ظؿرتقى اظذطقر واإلغوث داخؾ طؾ عـطؼي.  غظرا
بروزاً بوظـلؾي ظؽؾ عـ اظذطقر واإلغوث )اغظر اجلدول رضؿ سؿقعوً، طون ضعػ ادلشورطي األطودميقي ػق اظعوعؾ األطـر 

عع ذظؽ، طون ػـوك صورق واحد عؾققظ . صػل األردن، طون اظلؾى اظذي احؿؾ أسؾك عرتؾي ػق سدم عشورطي  12(.15
الب أوظقوء األعقر بوظـلؾي ظإلغوث عؼورغي بؿدغل ادلشورطي األطودميقي بوظـلؾي ظؾذطقر. بوإلضوصي إظك ذظؽ، أذور اظط

ادلؿلربقن اظذطقر صل األردن، صل ادلؿقدط، إظك أن سدم عشورطي أوظقوء األعقر ػق اظلؾى األضؾ احؿؿوالً بني األدؾوب 
ادلمدؼي إظك اظؿلرب. وبنجراء حتؾقؾ ععؿؼ ألدؾوب اظؿلرب تؾعوً ظـقع اجلـس، تؾني أن "ادلشورطي األطودميقي" 

أغفو عؿدغقي، صؼد أذور سدد أضؾ عـ اظطوظؾوت إظك أن اظؿلرب  بوظـلؾي ظإلغوث صل األردن ظؿ ؼؿؿ تصـقػفو سؾك
حصؾ ظفذه األدؾوب صل األردن عؼورغي بغقره عـ ادلـورؼ، إال أن سدد اظػؿقوت اظؾقاتل ذطرن أدؾوبوً أخرى ظؾؿلرب 

 طون أطؾر عؼورغًي بودلـورؼ األخرى.

مت إجراء حتؾقؾ أؼضوً حلى اظصػ اظذي ترك اظطوظى سـده ادلدردي. وظؿ ؼؿؿ اظعـقر سؾك اخؿالصوت عؾققزي وبوظؿوظل ظؿ ؼؿؿ سرض  12                                                
 اظـؿوئٍ صل ػذا اظؿؼرؼر.
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ة ضقؼي إظك أن اظطالب اظذؼـ ؼردؾقن صل صػٍّ واحٍد سؾك األضؾ ضدعً اظؿقؾقالت اظؿل أجرؼً سؾك اظؾقوغوت إذور
ععرضقن أطـر خلطر اظؿلرب عـ أوظؽؽ اظذؼـ ظؿ ؼردؾقا عـ ضؾؾ. بوظؿوظل، عـ ادلفؿ حتدؼد اخلصوئص اظؾورزة ظفمالء 

ر صل اظطالب دللوسدة ادلدارس صل اظؽشػ ادلؾؽر سـ اظطالب ادلعرضني أطـر خلطر اظؿلرب عـ ادلدردي. وطؿو ذط
جزء دوبؼ عـ ػذا اظؿؼرؼر، طوغً شوظؾقي اظطالب ادلؿلربني عـ أوظؽؽ اظذؼـ ردؾقا بصػٍّ واحٍد سؾك األضؾ، وؼـطؾؼ 

 ػذا األعر سؾك طؾ عـ اظذطقر واإلغوث سؾك حدٍّ دقاء.

قضح اظؾقوغوت صل ادلـورؼ . وت16ميؽـ اظـظر صل اظؿقزؼع اظـلؾل ظدرجي اظؿلرب تؾعوً ظؾردقب صل اجلدول رضؿ 
اظـالث عفؿؿعي ) شزة، واألردن، وظؾـون( أغف بوظـلؾي ظؾطالب اظذؼـ دؾؼ أن ردؾقا بلحد اظصػقف ال ؼقجد درجي 
واضقي تشقر إظك ادلدى اظذؼـ ؼؽقغقن صقف سرضي ظؾؿلرب عـ ادلدردي. صل ادلؼوبؾ، بوظـلؾي ألوظؽؽ اظذؼـ ظؿ 

رطقن ادلدردي صل اظصػ اظـوعـ أو اظؿودع. وؼقصر ػذا اظؿقؾقؾ ععؾقعوت ضد % عـفؿ ؼؿ 65.7ؼردؾقا عـ ضؾؾ، صنن 
تؽقن عػقدة ظؾؿدارس وؼلؾط اظضقء سؾك اظقضً اظذي ؼـؾغل أن ؼؿؿ صقف وضع االدؿراتقفقوت ادلؾؿؽرة ادلقجفي 

 ظؾطالب شقر اظرادؾني.

ع سـ اظدرادي صل ادلـورؼ اظـالث . اظؿقزؼع اظـلؾل ظؿلرب اظطالب حلى اظصػ اظذي  مت سـده االغؼطو16اجلدول 
 عفؿؿعي

 اظصػ اظذي مت سـده االغؼطوع سـ اظدرادي  

 10 9 8 7 6 5 4 3 حوظي اظردقب

 8.6 25.7 40.0 0 17.1 2.9 5.7 0.0 ظؿ ؼردى

 9.1 19.6 18.6 17.9 15.8 10.2 8.1 0.7 دؾؼ أن ردى

 اظـلى ادلؽقؼي اجملؿقع اظعوم ظؼطوع شزة، واألردن، وظؾـون عفؿؿعي. اظؾقوغوت شقر عؿوحي صل طؾ عـ اظضػي اظغربقي ودقرؼو. ومتـؾ



21 

سؾك ادلؿلربني اظذؼـ ردؾقا بصػٍّ واحٍد سؾك األضؾ، وؼدرس االخؿالصوت صل تقضقً اظؿلرب  17ؼرطّز اجلدول رضؿ 
ظصػقف عـ حلى اجلـس. وؼشقر اظـؿط اظعوم سؾر ادلـورؼ اظـالث إظك أن اظذطقر اظذؼـ دؾؼ أن ردؾقا صل أحد ا

% عـ اظذطقر اظذؼـ  64.7ادلرجح أن ؼؿرطقا ادلدردي صل صػ عؾؽر أطـر عـ اإلغوث. سؾك دؾقؾ ادلـول، مت اإلصـودة بلن 
طوغقا ضد ردؾقا دوبؼوً ضد ترطقا ادلدردي ضؾؾ غفوؼي اظصػ اظلوبع. أعو صقؿو ؼكص اإلغوث، صؼد طوغً اظـلؾي أضؾ 

ً سؾك ػذه اظؾقوغوت، ػق أن  تؾدأ االبؿؽورات  %. وسؾقف صنّن عو 36.4بؽـقر حقٌ بؾغً  ميؽـ اضؿراحف، اسؿؿودا
 ادلُلؿفِدصي ظؾطالب اظرادؾني صل وضً أبؽر ظؾذطقر عؼورغًي بوإلغوث.

. اظؿقزؼع اظـلؾل ظؿلرب اظطالب حلى اظصػ اظذي  مت سـده االغؼطوع سـ اظدرادي ظؾطالب اظذؼـ ردؾقا بصػٍّ واحٍد 17اجلدول 
 دلـورؼ اظـالث عفؿؿعي حلى اجلـسسؾك األضؾ صل ا

 اظصػ اظذي مت سـده االغؼطوع سـ اظدرادي  

 10 9 8 7 6 5 4 3 حوظي اظردقب

 5.5 13.4 16.5 22.0 18.3 11.0 12.2 1.2 ذطقر

 14.0 28.1 21.5 12.4 12.4 9.1 2.5 0.0 اإلغوث

 ؽقؼي عفوعقع ضطوع شزة، واألردن، وظؾـون عفؿؿعي.اظؾقوغوت شقر عؿوحي عـ طؾ عـ اظضػي اظغربقي ودقرؼو. ومتـؾ اظـلى ادل

ً إظك أن ععظؿ ادلؿلربني طوغقا ضد أذوروا إظك أن تدغل ادلشورطي األطودميقي طون اظلؾى األبرز بوظـلؾي ظفؿ  غظرا
وًء سؾك اظردقب. بعؾورة أخرى، ػؾ ظؿرك ادلدردي، صؼد متّ إجراء حتؾقؾ دلعرصي صقؿو إذا طون ػـوك اخؿالصوت تذطر بـ

طون اظطالب اظذؼـ ؼؽوصققن عـ أجؾ االغكراط أطودميقوً، واظذؼـ اضطروا إلسودة صػ واحد سؾك األضؾ أطـر عقالً 
 ظإلصودة بلغفؿ ترطقا اظدرادي ألدؾوب أطودميقي؟

أطـر عقالً ظإلصودة بلغفؿ ، طون اظطالب ادلؿلربقن اظذؼـ ردؾقا بصػ واحد سؾك األضؾ 18وطؿو ؼشقر اجلدول رضؿ 
ترطقا ادلدردي ألدؾوب ادلشورطي األطودميقي عؼورغًي بوظطالب ادلؿلربني اظذؼـ ظؿ ؼردؾقا. وطون اظػورق األبرز صل 

 ظؾـون.

 األطودميقي ظؾطالب ادلؿلربني وصؼوً حلوالت اظردقب صل طؾ عـطؼي: عؿقدط درجي دؾى ادلشورطي 18اجلدول 

 طودميقيادلشورطي األ ادلـطؼي

 2.21 اجملؿقع

  ظؾـون

 1.80 شقر اظرادؾني

 2.11 اظرادؾني

  ضطوع شزة

 2.34 شقر اظرادؾني

 2.44 اظرادؾني

  األردن

 1.91 شقر اظرادؾني

 2.09 اظرادؾني

 .اظؾقوغوت شقر عؿوحي عـ طؾ عـ اظضػي اظغربقي ودقرؼو

ً 4طؿو ػق عؾني صل اظشؽؾ رضؿ  ظؾؿلرب بوظـلؾي ظؾطالب ػؿو "تدغل اظؿقصقؾ"  ، صنن اظلؾؾني األطـر بروزا
عؿقدط درجوت تدغل اظؿقصقؾ وسدم االػؿؿوم، دقاء طون اظطوظى  20و 19و"سدم االػؿؿوم". وتقضح اجلداول رضؿ 

 ضد ردى صل صػٍّ واحٍد سؾك األضؾ أو أغف ظؿ ؼردى ضؾؾ اظؿلرب عـ ادلدردي.
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 ادلؿلربني وصؼوً حلوالت اظردقب صل طؾ عـطؼي: عؿقدط درجي دؾى تدغل اظؿقصقؾ ظؾطالب 19اجلدول 

 تدغل اظؿقصقؾ  ادلـطؼي    

 2.47 اجملؿقع

  ظؾـون

 1.50 شقر اظرادؾني

 2.40 اظرادؾقن

  ضطوع شزة

 2.57 شقر اظرادؾني

 2.69 اظرادؾقن

  األردن

 2.13 شقر اظرادؾني

 2.46 اظرادؾقن

 .ودقرؼواظؾقوغوت شقر عؿوحي عـ طؾ عـ اظضػي اظغربقي 

 

، طون اظطالب ادلؿلربني ممـ ردؾقا صل صػٍّ واحٍد سؾك األضؾ أطـر عقالً ظإلذورة إظك 20و 19وطؿو تشقر اجلداول رضؿ 
تدغل اظؿقصقؾ وضؾي االػؿؿوم بوظدرادي وادلدردي عؼورغًي بوظطالب عـ شقر اظرادؾني.  وطون اظػرق واضقو بني 

 تدغل  اظؿقصقؾ. اظرادؾني وشقر اظرادؾني صل ظؾـون عـ حقٌ

 : عؿقدط درجي دؾى سدم االػؿؿوم ظؾطالب ادلؿلربني وصؼوً حلوالت اظردقب صل طؾ عـطؼي20اجلدول 

 سدم االػؿؿوم ادلـطؼي

 2.37 اجملؿقع

  ظؾـون

 2.00 شقر اظرادؾني

 2.36 اظرادؾقن

  ضطوع شزة

 2.29 شقر اظرادؾني

 2.51 اظرادؾقن

  األردن

 2.04 شقر اظرادؾني

 2.26 اظرادؾقن

 .اظؾقوغوت شقر عؿوحي عـ طؾ عـ اظضػي اظغربقي ودقرؼو

 

 

سؾك اظرشؿ عـ أن اظعقاعؾ االضؿصودؼي ال تزال أضؾ اغؿشوراً عـ أدؾوب ادلشورطي األطودميقي ظؾؿلرب عـ ادلدردي، إال 
عـ أجؾ اظعؿؾ دللوسدة أدرػؿ طون سوعالً رئقلو أو  أن غلؾي طؾقرة عـ اظطالب اظذطقر أصودوا بلن ترك ادلدردي

ثوغقؼوً التكوذ ضرارػؿ. وظذظؽ، دقؽقن عـ ادلـقر ظإلػؿؿوم أن غرى صقؿو اذا طوغً ػـوك اخؿالصوت بني اظطالب اظذؼـ 
ؾ صل ردؾقا بصػٍّ واحٍد سؾك األضؾ وأوظؽؽ اظذؼـ ظؿ ؼػعؾقا. وضد ؼؽقن األعر أن اظطالب اظذطقر اظذؼـ ردؾقا بوظػع
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أحد اظصػقف  أطـر سرضي ظؾؿلرب دللوسدة أدرػؿ ألغفؿ ضد واجفقا بوظػعؾ صعقبوت صل درادؿفؿ، ورمبو 
ؼـظرون إظك اظعؿؾ سؾك أغف بدؼؾ جقد دلقاصؾي تعؾقؿفؿ. وبودلـؾ، أزفر غػس ػمالء اظطالب صؿقداً عـ خالل إسودة 

 ترك ادلدردي ظؾعـقر سؾك سؿؾ.اظصػ واالدؿؿرار صل درادؿفؿ، حؿك أغفؿ طوغقا أضؾ تردداً صل 
، أصودت غلؾي أسؾك عـ اظذطقر شقر اظرادؾني عؼورغًي بوظرادؾني بلن اظلؾى اظرئقس 10وطؿو ؼؾني اظشؽؾ رضؿ 

%، سؾك اظؿقاظل(. ورمبو طون علؿقى ػمالء  34.1% عؼوبؾ  52.9بوظـلؾي ظفؿ ظؾؿلرب طون اظعؿؾ دللوسدة أدرػؿ )
أغفؿ ظؿ ؼردؾقا علؾؼوً(، إال أن اظعقاعؾ االضؿصودؼي ػل اظؿل عـعؿفؿ عـ عقاصؾي اظطالب جقداً  صل ادلدردي )أي 

 درادؿفؿ.

: اظؿقزؼع اظـلؾل ظؾذطقر اظذؼـ أصودوا بلن احلوجي إظك اظعؿؾ دللوسدة أدرػؿ طوغً اظلؾى اظرئقس أو اظـوغقي أو أغفو ظؿ تؽـ 10اظشؽؾ 

 اظلؾى اظداصع ظؾؿلرب

 

مت جؿع بعض اظؾقوغوت اإلضوصقي صل اظضػي اظغربقي عـ خالل إجراء عؼوبالت عع أوظقوء األعقر وادلعؾؿني وعدؼري 
ادلدارس. حقٌ مت ررح عفؿقسي عـ األدؽؾي ادلؿعؾؼي بوألدؾوب اظؿل تدصع اظطالب ظؾؿلرب واظعقاعؾ اظؿل تلفؿ 

 ال ادللؿفقؾني حقل اجلفقد ادلؾذوظي دلـع اظطوظى عـ اظؿلرب عـ ادلدردي.صل ذظؽ. وبوإلضوصي إظك ذظؽ، مت دم

 . اظعقاعؾ ادللموظي سـ تلرب اظطوظى طؿو أصود وظل األعر، وعدؼر ادلدردي، وادلعؾؿ )صل ادلؽي(21اجلدول 

 ادلعؾؿ عدؼر ادلدردي وظل األعر اظعوعؾ

 86 50 63 اظطوظى

 14 30 30 األدرة

 0 0 0 ادلدردي

 0 20 7 ف اضؿصودؼي واجؿؿوسقيزرو
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غقسو عـ سدم اظؿقاصؼ صل اآلراء بني أوظقوء أعقر اظطالب ادلؿلربني، وعدؼر ادلدردي، وادلعؾؿ  21وؼظفر اجلدول رضؿ 
% عـ ادلعؾؿني بلن اظطالب  86صقؿو ؼؿعؾؼ بؿقدؼد اظعوعؾ ادللمول سـ دصع اظطوظى إظك اظؿلرب. صؼد أصود 

% عـ عدؼري ادلدارس  50دى إظك االغؼطوع سـ اظدرادي، صل حني أن ػذه اظـلؾي بؾغً أغػلفؿ ػؿ اظعوعؾ اظذي أ
% عـ أوظقوء األعقر. وسؾك سؽس ادلعؾؿني وأوظقوء األعقر، أذور خؿلي عدؼرؼـ بلن اظظروف االجؿؿوسقي  63و

 واالضؿصودؼي ػل اظعقاعؾ ادلمدؼي إظك اظؿلرب.
دؼد إظك أي عدى أدفؿً ادلدردي واألدرة صل دصع اظطوظى إظك ورؾى عـ طؾ عفؿقسي عـ اجملؿقسوت اظـالث حت

، طون ػـوك اظؽـقر عـ اظؿقاصؼ بني عدؼر ادلدردي وادلعؾؿني. إظك حد 22اظؿلرب عـ ادلدردي. طؿو ؼشقر اجلدول رضؿ 
ضؾقالً صل  عو، اتػؼ أوظقوء األعقر عع اظعوعؾني صل ادلدردي إظك أن ععظؿ اظعقاعؾ األدرؼي تلفؿ إدفوعوً طؾقراً أو

 37%( أو ضؾقؾ ) 57% عـ أوظقوء األعقر أن األدرة دوػؿً بشؽؾ طؾقر ) 94دصع اظطوظى إظك ترك ادلدردي. وضد أصود 
 %( صل دصع اظطوظى إظك اظؿلرب عـ ادلدردي.

 )صل ادلؽي(: عدى علوػؿي ادلدردي واألدرة صل تلرب اظطالب وصؼوً إلجوبوت وظل األعر، وعدؼر ادلدردي، وادلعؾؿ 22اجلدول 

 ادلعؾؿ عدؼر ادلدردي وظل األعر ادللوػؿي

    ادلدردي

 0 0 0 طؾقرة

 0 0 17 ضؾقؾي

 100 100 83 ال تلفؿ

    األدرة

 100 100 57 طؾقرة

 0 0 37 ضؾقؾي

 0 0 6 ال تلفؿ

 

واألدرة دلـع اظطوظى عـ  وُدؽؾ أوظقوء األعقر، وعدؼرو ادلدارس، وادلعؾؿقن أؼضوً سـ اجلفقد ادلؾذوظي عـ ضؾؾ ادلدردي
صل  23سـ شقوب اظؿقاصؾ بني ممـؾل ادلدردي وأوظقوء األعقر. صعؾك دؾقؾ ادلـول، أصود  23اظؿلرب. وؼؾني اجلدول رضؿ 

% عـ ادلعؾؿني أغف مت تقصقر اإلرذود وإجراء اجؿؿوسوت صردؼي عع اظطالب. صل ادلؼوبؾ، ظؿ  31ادلوئي عـ عدؼري ادلدارس و
قوء األعقر حدوث عـؾ ػذه االجؿؿوسوت. وعـ ادلؿؽـ بوظطؾع أن تؽقن ػذه اظـصوئح واالجؿؿوسوت ضد ؼذطر أي عـ أوظ

 حدثً خالل اظققم اظدرادل دون أن ؼدرك أوظقوء األعقر أغفو ضد حدثً.

 

 ، وادلعؾؿ )صل ادلؽي(. اجلفقد ادلؾذوظي عـ ضؾؾ ادلدردي دلـع اظطالب عـ اظؿلرب وصؼوً إلجوبوت وظل األعر، وعدؼر ادلدردي23اجلدول 

 ادلعؾؿ عدؼر ادلدردي وظل األعر اظعؿؾ

 31 23 0 االدؿشورات اظػردؼي واالجؿؿوسً عع اظطالب

 66 63 93 اظؿقاصؾ عع أوظقوء األعقر

 3 7 7 اظزؼورات ادلـزظقي

 0 7 0 ادلشورطي صل األغشطي ادلدردقي واظؾراعٍ اظعالجقي

 

%(. عع ذظؽ، صنغف عـ ادلـقر  93) بـلؾي عع ادلدردي صقؿو ؼؿعؾؼ بشلن إبـفؿأصود أوظقوء األعقر بلغفؿ تقاصؾقا 
ظالػؿؿوم أن غالحظ بلن سدداً ضؾقالً عـ أوظقوء األعقر وعدؼري ادلدارس وادلعؾؿني ضد أصودوا بلغف مت اظؼقوم بزؼورات عـزظقي 

 عـ أجؾ ادللوسدة صل عـع اظطوظى عـ اظؿلرب.
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 ـ ضؾؾ األدرة دلـع اظطالب عـ اظؿلرب وصؼوً إلجوبوت وظل األعر، وعدؼر ادلدردي، وادلعؾؿ )صل ادلؽي(. اجلفقد ادلؾذوظي ع24اجلدول 

 ادلعؾؿ عدؼر ادلدردي وظل األعر اظعؿؾ

 0 0 79 اظؿقجقف واإلرذود

 100 100 21 ال ذلء

ممـؾق ادلدردي بلغفؿ وسـدعو مت ررح أدؽؾي حقل اجلفقد اظؿل بذظؿفو األدرة صل عـع اظطالب عـ اظؿلرب، أذور 
% عـ أوظقوء األعقر اغفؿ ضدعقا اظـصح واإلرذود ألبـوئفؿ  79ؼعؿؼدون بلن اظعوئؾي ظؿ تػعؾ ذقؽوً. صل ادلؼوبؾ، أصود 

 (.24)اغظر اجلدول رضؿ 
وتلؾط ػذه اظؾؿقي حقل اظقضع صل اظضػي اظغربقي اظضقء سؾك احؿؿول صشؾ االتصول عـ جوغى طؾ عـ 

قر اظطالب ادلؿلربني. وطؿو تشقر اظؾقوغوت، إن اخؿالف اظؿصقرات ظؾقضع بشلن اظطوظى جدؼرة ادلدردي وأوظقوء أع
 بودلالحظي وادلؿوبعي.

أطد حتؾقالت ادلـورؼ اخلؿس عو غعرصف بوظػعؾ صل عفوالت طـقرة. أوالً، ؼؽوصح اظطالب ادلؿلربقن عـ أجؾ اإلغدعوج 
د عـ حوالت اظؿلرب بؿدغل اظؿقصقؾ اظدرادل، واظغقوب ادلؿؽرر سـ ادلدارس، صل ادلدردي. وضد ارتؾط اظعدؼ

واظردقب صل اظصػ. وػذه األدؾوب، بطؾقعي احلول، عؿرابطي وشوظؾوً عو ؼؽقن عـ اظصعى ععرصي أي عـ ػذه 
ـؾ سدم اظعقاعؾ سفؾً صل حدوث اظعقاعؾ األخرى. وصل اظقضً اظذي طون ػـوك سددٌ عـ احملددات ظفذه اظدرادي، ع

وجقد عفؿقسي عؼورغي عؽقغي عـ رؾؾي ظؿ ؼؿرطقا درادؿفؿ )شقر عؿلربني(، إال أن اظـؿوئٍ اظؿل مت احلصقل سؾقفو 
عـ ذلغفو أن تزود ادلدارس بصقرة ذوعؾي حقل وضع اظطالب ادلؿلربني عـ اظالجؽني اظػؾلطقـقني، وأن تؼدم حتؾقالً 

 ط.سؾك علؿقى اإلضؾقؿ وظقس سؾك علؿقى ادلدردي صؼ
وظؿقدؼد اإلذورات أو اظعالعوت اظؿقذؼرؼي احملؿؿؾي ظؾؿلرب، ميؽـ ظؾـؼوط اظؿوظقي أن تلوسد ادللموظني سؾك 

 علؿقى اإلضؾقؿ وادلدردي :
إن اظغوظؾقي اظعظؿك عـ اظطالب ادلؿلربني ػؿ ممـ ردؾقا صل أحد اظصػقف. وميؽـ إجراء ادلزؼد عـ  .1

سؾك أن عو ال ؼؼؾ سـ ربع اظطالب اظرادؾني دقـؿفل بفؿ اظؿقؾقالت صل ضطوع شزة واألردن ظالدؿدالل 
عرات عـ شقر اظرادؾني. وصل ػذا  10األعر إظك اظؿلرب، حقٌ ؼؽقن اظرادؾقن أطـر سرضي ظؾؿلرب بـ

 اظلقوق، ؼؽقن اظؿرطقز سؾك اظطالب اظرادؾني ودقؾي جقدة جدا الدؿفداف اظطالب ادلرذقني ظؾؿلرب.
أحد اظصػقف، صؿـ ادلرجح أغف ؼؽوصح عـ أجؾ ادلشورطي واالغكراط صل  إذا طون أحد اظطالب ضد ردى صل .2

ادلدردي. وضد وجد أن اظطالب ادلؿلربني اظذؼـ ردؾقا بلحد اظصػقف أطـر عقالً ظإلذورة إظك ادلشورطي 
 األطودميقي بقصػفو اظداصع ظؾؿلرب وظقس تدغل اظؿقصقؾ صؼط.

حتذؼرؼي عقؿؿؾي، ؼفى سؾك ادلدارس تطؾقؼ عؼقوس سـد ادؿكدام اظغقوب سـ ادلدردي بوسؿؾوره إذورة  .3
ظإلغوث ؼكؿؾػ سـ ذظؽ ادللؿكدم ظؾذطقر. حقٌ وجدت ػذه اظدرادي أن ععدل شقوب اظطالب ادلؿلربني 
عـ اإلغوث طون عـكػضو عؼورغي مبعدل شقوب ادلؿلربني عـ اظذطقر. ظذظؽ، إن اظغقوب سـ ادلدردي 

 ؼي جقدة تدل سؾك أن اظطوظؾي ضد تـقي االغؼطوع سـ اظدرادي.بوظـلؾي ظإلغوث ضد ال ؼؽقن إذورة حتذؼر
أذور شوظؾقي ادلؿلربني أغفؿ اتكذوا ضرار االغؼطوع سـ اظدرادي بلغػلفؿ. وػذا ؼقصر صرصي ظؾؿدارس  .4

ظؾؿعوعؾ عع اظطوظى وجتـى صعقبي اظؿعوعؾ عع ادلشؽؾي صقؿو ظقطون أحد واظدي اظطوظى ػق اظذي أرشؿف 
 سؾك اظؿلرب.

قك اظطوظى عمذراً جقدا سؾك احؿؿوظقي اظؿلرب. بودؿــوء ظؾـون، أذورت ادلدارس إظك أن أضؾ عـ ؼعد دؾ .5
غصػ ادلؿلربني طوغقا عؿعووغني. وعـ ادلؿؽـ أن تشؽؾ ادلؿوبعي ادللؿؿرة ظلؾقك اظطالب وتؼدمي تغذؼي 

ب ممـ ظدؼفؿ راجعي حقل ذظؽ ادؿراتقفقي عػقدة ظؾؿدارس صل ػذا اجملول، خوصي صقؿو ؼؿعؾؼ بوظطال
 اػؿؿوعوت أخرى تػقق االػؿؿوعوت اظدرادقي.

ؼعؿؾر اظطالب ادلؿلربقن أن تدغل ادلشورطي األطودميقي ػق اظلؾى األبرز بوظـلؾي ظفؿ ظؾؿلرب عـ  .6
ادلدردي. وميؽـ ظؾؿدارس أن تمثر سؾك علؿقؼوت حتصقؾ اظطوظى، حقٌ ميؽـفو أن تلوسدػؿ سؾك 

وميؽـفو أن تقصر اظدسؿ ظؾطوظى اظذي ؼشعر بوإلحؾوط، وميؽـفو اظؿغؾى سؾك خقصفؿ عـ االعؿقوغوت، 
أؼضو أن تراسل عصؾقي اظطوظى صل درادؿف، وطذظؽ اظؿقاصؾ عع األدرواظعؿؾ ععفو، ودسؿ اظطوظى 
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اظذي ؼؿقجى سؾقف إسودة صػف. ؼؼدم ػذا اظؾقٌ أدظي تشقر إظك أغف ؼـؾغل سؾك ادلدارس أن ترطز جفقدػو 
عؾؿ واظدرادي األطودميقي. وصل اظقضً اظذي تعؿؾر صقف اظعقاعؾ األخرى عـؾ زؼودة سؾك دعٍ اظطالب صل اظؿ

عشورطي أوظقوء األعقر عفؿي، صنغّف ميؽـ تكصقص ادلقارد، واظقضً، واجلفد بشؽؾ أصضؾ ظدعٍ اظطالب 
 صل درادؿفؿ.

وردوت طون ػـوك إذورة بلقطي جدا إظك أن اظطالب ضد ترطقا ادلدردي بلؾى عقارد ادلدردي أو مم .7
ادلعؾؿني. وػذا ؼعؿؾر مبـوبي غؿقفي إؼفوبقي ظؾؿدارس. إال أغفو تشقر إظك أغف سؾك اظرشؿ عـ أن اظطالب 
ادلؿلربني ظؿ ؼؾقعقا ادلدارس سؾك تلربفؿ، صنن اظعدؼد عـ األدؾوب اظؿل أوردوػو ميؽـ أن تؿلثر بشدة 

ً عـ اظؿق ً واحدا ؾقالت اإلضوصقي ظؾضػي اظغربقي، وػق بودلؿوردوت ادلدردقي. وميؽــو أن غلؿكؾص أعرا
حوجي ادلدارس ظؾؿػؽقر صل طقػقي اظؿقاصؾ عع أوظقوء األعقر واظقضً ادلالئؿ ظذظؽ، وذظؽ سـدعو ؼظفر بلن 
اظطوظى ععرض خلطر اظؿلرب. وسؾك اظرشؿ عـ طـوصي ادلقارد، ضد تؽقن اظزؼورات ادلـزظقي ودقؾي عػقدة 

 وت عع أدر اظطالب.ظضؿون اظؿقاصؾ اظػعول وإضوعي اظشراط
ً بني األدؾوب اظؿل ضدعفو ادلؿلربقن،  .8 سؾك اظرشؿ عـ أن ادلشورطي األطودميقي طوغً اظلؾى األطـر بروزا

طوغً ػـوك اخؿالصوت بني اظذطقر واإلغوث صل أسؾك عفؿقسؿني تصـقػقؿني عـ األدؾوب. ظذظؽ، عـ ادلفؿ 
 قط الدؿراتقفقوت احلد عـ أسداد ادلؿلربني.أن تؼقم ادلدارس بوظـظر إظك ػذه االخؿالصوت سـد اظؿكط

إن عو ؼؼرب عـ ثؾـل اظطالب ادلؿلربني عـ شقر اظرادؾني طوغقا عقوظني ظؿرك ادلدردي صل اظصػ اظـوعـ أو  .9
اظؿودع. ظذظؽ، ؼـؾغل وضع اظؿدخالت ادللؿفدصي ظفمالء اظطالب ضؾؾ بداؼي اظصػ اظـوعـ. وبوظـلؾي 

ردؾقا صل أحد اظصػقف، صؿـ ادلرجح أن ؼؿرك اظذطقر ادلدردي ضؾؾ ألوظؽؽ ادلؿلربني اظذؼـ دؾؼ أن 
 غفوؼي اظصػ اظلوبع. ظذا، ؼـؾغل أن تؾدأ اظؿدخالت ادللؿفدصي ظفمالء اظطالب ضؾؾ اظصػ اظلوبع.

وسؾك  تلؿـد اظؾقوغوت ادلؼدعي صل ػذه اظدرادي إظك اظعؿؾ ادلقداغل صل بعض ادلـورؼ اظؿل تعوغل عـ اظصراع.
اظرشؿ عـ أن طؾ عقووظي طوغً تلعك ظضؿون احلصقل سؾك سقـي متـقؾقي، إال أغف عـ اظصعى إجراء علح سؾك 
اظلؽون طـقري اظؿـؼؾ صل بقؽوت عؿغقرة وشقر علؿؼرة. ورمبو تؽقن سقـوت اظطالب وادلدارس واألدر ادلؿـؾي صل 

صل طـقر عـ اظـقاحل شقر ادلعروصي ظدؼـو. وميؽـ  اظؾقوغوت عكؿؾػي سـ اظطالب وادلدارس واألدر عـ خورج اظعقـي
ظفذه االخؿالصوت أن تمدي إظك اظؿققز صل اظؿؼدؼرات ادلؼدعي. وضد طون ػذا األعر عؾؿقدو صل دقرؼو اظؿل تشفد 
صراسوت علؿؿرة. ظذظؽ، سـدعو مت جؿع اظؾقوغوت صل دقرؼو، ظؿ ؼؽـ بوإلعؽون إدخول ععظؿ ػذه اظؾقوغوت 

 .وإردوظفو ظؾؿقؾقؾ
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 اظضػي اظغربقي -: أدؾوب اظؿلرب1-اجلدول أ

 إغوث ذطقر اجملؿقع اظؽؾل اظضػي اظغربقي

 أدؾوب اظؿلرب
ظقس 

 ً  سوعال

سوعؾ 

 ثوغقي

سوعؾ 

 أدودل

ظقس 

 ً  سوعال

سوعؾ 

 ثوغقي

سوعؾ 

أدود

 ي

ظقس 

 ً  سوعال

سوعؾ 

 ثوغقي

سوعؾ 

 أدودل

  البأدؾوب تؿعؾؼ بوظط

 81.0 4.8 14.3 88.9 7.4 3.7 85.4 6.3 8.3 تدغل اظؿقصقؾ

 85.7 14.3 0.0 88.9 3.7 7.4 87.5 8.3 4.2 ضؾي االػؿؿوم

 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 أدؾوب صققي

 4.8 9.5 85.7 7.4 18.5 74.1 6.3 14.6 79.2 خفؾ اظطوظى

 38.1 23.8 38.1 29.6 22.2 48.1 33.3 22.9 43.8 اظقلس واإلحؾوط

 4.8 19.0 76.2 18.5 22.2 59.3 12.5 20.8 66.7 تلثقر أصدضوء اظلقء 

ضضوء وضً رقؼؾ صل عشوػدة اظؿؾػوز 

 أو ادؿكدام اإلغؿرغً

45.8 10.4 43.8 40.7 11.1 48.1 52.4 9.5 38.1 

 14.3 19.0 66.7 18.5 11.1 70.4 16.7 14.6 68.8 اظرشؾي صل االدؿؼالظقي

 57.1 9.5 33.3 33.3 40.7 25.9 43.8 27.1 29.2 سدم اظؼدرة سؾك ادلؿوبعي

 14.3 33.3 52.4 18.5 3.7 77.8 16.7 16.7 66.7 اظؼؾؼ عـ االعؿقوغوت

ذعقر اظطوظى بلغف شقر عرشقب بف عـ 

 ضؾؾ ادلعؾؿ

93.8 4.2 2.1 100.0 0.0 0.0 85.7 9.5 4.8 

 0.0 4.8 95.2 0.0 0.0 100.0 0.0 2.1 97.9 اظشعقر بلغف عدسوة ظؾلكرؼي

جتووز اظطوظى ظؾعؿر احملدد ظؾصػ 

 اظدرادل

97.9 2.1 0.0 96.3 3.7 0.0 100.0 0.0 0.0 

 أدؾوب تؿعؾؼ بودلدردي

 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 سدم طػوءة ادلعؾؿني 

 0.0 0.0 100.0 0.0 3.7 96.3 0.0 2.1 97.9 سدم اػؿؿوم ادلعؾؿني

 0.0 0.0 100.0 0.0 3.7 96.3 0.0 2.1 97.9 ادؿكدام ادلعؾؿني ظؾعؼوب اظؾدغل

 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 دقء اظعالضي عع ادلعؾؿ

سدم وجقد أحد صل ادلدردي دللوسدة 

 اظطالب

91.7 4.2 4.2 92.6 0.0 7.4 90.5 9.5 0.0 

االصؿؼور إظك األغشطي اظؿرصقفقي صل 

 يادلدرد

100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 

سدم عؿوبعي حوالت اظؿغقى سـ 

 ادلدردي

 

 

 

85.4 6.3 8.3 77.8 11.1 1.11 95.2 0.0 4.8 
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 أدؾوب تؿعؾؼ بوألدرة

 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 عشوطؾ سوئؾقي

 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 وصوة أحد اظقاظدؼـ

 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 سدم تقاصر بقؽي تعؾقؿقي جقدة

 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 اغشغول وظل األعر

 0.0 4.8 95.2 0.0 0.0 100.0 0.0 2.1 97.9 سدم وجقد عؿوبعي عـ ضؾؾ األدرة

 0.0 4.8 95.2 7.4 3.7 88.9 4.2 4.2 91.7 حوجي األدرة ظؾؿلوسدة

 9.5 0.0 90.5 7.4 3.7 88.9 8.3 2.1 89.6 شقوب اظؿقاصؾ بني األدرة وادلدردي

 أدؾوب اجؿؿوسقي اضؿصودؼي

 4.8 9.5 85.7 18.5 7.4 74.1 12.5 8.3 79.2 اظعؿؾ دللوسدة األدرة

 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 بُعد عؽون اإلضوعي سـ ادلدردي

 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 طـ اظؿرصقفقي ضرب األعو

ضرب ادلدردي عـ ادلدارس اخملصصي 

 ظؾفـس اآلخر

97.9 2.1 0.0 100.0 0.0 0.0 95.2 4.8 0.0 

 14.3 0.0 85.7 3.7 0.0 96.3 8.3 0.0 91.7 اظزواج ادلؾؽر

 

 ظؾـون -: أدؾوب اظؿلرب2-اجلدول أ

 وثإغ ذطقر اجملؿقع اظؽؾل ظؾـون

 أدؾوب اظؿلرب
ظقس 

 ً  سوعال

سوعؾ 

 ثوغقي

سوعؾ 

 أدودل

ظقس 

 ً  سوعال

سوعؾ 

 ثوغقي

سوعؾ 

أدود

 ي

ظقس 

 ً  سوعال

سوعؾ 

 ثوغقي

سوعؾ 

 أدودل

  أدؾوب تؿعؾؼ بوظطالب

 35.0 30.0 35.0 68.4 26.3 5.3 51.3 28.2 20.5 تدغل اظؿقصقؾ

 45.0 15.0 40.0 73.7 21.1 5.3 59.0 17.9 23.1 ضؾي االػؿؿوم

 5.0 5.0 90.0 10.5 0.0 89.5 7.7 2.6 89.7 دؾوب صققيأ

 15.0 15.0 70.0 0.0 15.8 84.2 7.7 15.4 76.9 خفؾ اظطوظى

 25.0 20.0 55.0 10.5 26.3 63.2 17.9 23.1 59.0 اظقلس واإلحؾوط

 15.0 20.0 65.0 36.8 15.8 47.4 25.6 17.9 56.4 تلثقر أصدضوء اظلقء 

اظؿؾػوز  ضضوء وضً رقؼؾ صل عشوػدة

 أو ادؿكدام اإلغؿرغً

66.7 20.5 12.8 63.2 15.8 21.1 70.0 25.0 5.0 

 10.0 10.0 80.0 42.1 36.8 21.1 25.6 23.1 51.3 اظرشؾي صل االدؿؼالظقي

 55.0 10.0 35.0 73.7 5.3 21.1 64.1 7.7 28.2 سدم اظؼدرة سؾك ادلؿوبعي

 35.0 45.0 20.0 15.8 10.5 73.7 25.6 28.2 46.2 اظؼؾؼ عـ االعؿقوغوت

ذعقر اظطوظى بلغف شقر عرشقب بف عـ 

 ضؾؾ ادلعؾؿ

61.5 25.6 12.8 57.9 26.3 15.8 65.0 25.0 10.0 

 10.0 15.0 75.0 10.5 5.3 84.2 10.3 10.3 79.5 اظشعقر بلغف عدسوة ظؾلكرؼي
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جتووز اظطوظى ظؾعؿر احملدد ظؾصػ 

 اظدرادل

46.2 25.6 28.2 36.8 26.3 36.8 55.0 25.0 20.0 

 أدؾوب تؿعؾؼ بودلدردي

 0.0 25.0 75.0 5.3 15.8 78.9 2.6 20.5 76.9 سدم طػوءة ادلعؾؿني 

 5.0 20.0 75.0 5.3 31.6 63.2 5.1 25.6 69.2 سدم اػؿؿوم ادلعؾؿني

 5.0 30.0 65.0 10.5 31.6 57.9 7.7 30.8 61.5 ادؿكدام ادلعؾؿني ظؾعؼوب اظؾدغل

 15.0 15.0 70.0 10.5 5.3 84.2 12.8 10.3 76.9 دقء اظعالضي عع ادلعؾؿ

سدم وجقد أحد صل ادلدردي دللوسدة 

 اظطالب

71.8 17.9 10.3 73.7 21.1 5.3 70.0 15.0 15.0 

االصؿؼور إظك األغشطي اظؿرصقفقي صل 

 ادلدردي

71.8 17.9 10.3 78.3 15.8 5.3 65.0 20.0 15.0 

سدم عؿوبعي حوالت اظؿغقى سـ 

 ادلدردي

87.2 5.1 7.7 84.2 10.5 5.3 90.0 0.0 10.0 

 أدؾوب تؿعؾؼ بوألدرة

 30.0 10.0 60.0 26.3 5.3 68.4 28.2 7.7 64.1 عشوطؾ سوئؾقي

 16.7 5.6 77.8 5.6 11.1 83.3 11.1 8.3 80.6 وصوة أحد اظقاظدؼـ

 40.0 5.0 55.0 21.1 21.1 57.9 30.8 12.8 56.4 سدم تقاصر بقؽي تعؾقؿقي جقدة

 25.0 15.0 60.0 38.9 11.1 50.0 31.6 13.2 55.3 ظل األعراغشغول و

 30.0 15.0 55.0 26.3 26.3 47.4 28.2 20.5 51.3 سدم وجقد عؿوبعي عـ ضؾؾ األدرة

 15.0 5.0 80.0 26.3 10.5 63.2 20.5 7.7 71.8 حوجي األدرة ظؾؿلوسدة

 25.0 5.0 70.0 26.3 0.0 73.7 25.6 2.6 71.8 شقوب اظؿقاصؾ بني األدرة وادلدردي

 أدؾوب اجؿؿوسقي اضؿصودؼي

 10.0 5.0 85.0 15.8 15.8 68.4 12.8 10.3 76.9 اظعؿؾ دللوسدة األدرة

 5.0 5.0 90.0 0.0 5.3 94.7 2.6 5.1 92.3 بُعد عؽون اإلضوعي سـ ادلدردي

 15.0 0.0 85.0 5.3 5.3 89.5 10.3 2.6 87.2 ضرب األعوطـ اظؿرصقفقي 

ادلدارس اخملصصي ضرب ادلدردي عـ 

 ظؾفـس اآلخر

82.1 10.3 7.7 84.2 10.5 5.3 80.0 10.0 10.0 

 25.0 10.0 65.0 0.0 0.0 100.0 12.8 5.1 82.1 اظزواج ادلؾؽر
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 شزة -: أدؾوب اظؿلرب3-اجلدول أ

 إغوث ذطقر اجملؿقع اظؽؾل شزة

 أدؾوب اظؿلرب
ظقس 

 ً  سوعال

سوعؾ 

 ثوغقي

سوعؾ 

 أدودل

ظقس 

 ً  سوعال

وعؾ س

 ثوغقي

سوعؾ 

أدود

 ي

ظقس 

 ً  سوعال

سوعؾ 

 ثوغقي

سوعؾ 

 أدودل

  أدؾوب تؿعؾؼ بوظطالب

 72.2 13.9 13.9 82.3 7.3 10.4 79.5 9.1 11.4 تدغل اظؿقصقؾ

 50.0 30.6 19.4 68.8 19.8 11.5 63.6 22.7 13.6 ضؾي االػؿؿوم

 11.1 2.8 86.1 6.3 4.2 89.6 7.6 3.8 88.6 أدؾوب صققي

 8.3 19.4 72.2 10.4 18.8 70.8 9.8 18.9 71.2 خفؾ اظطوظى

 37.1 28.6 34.3 47.9 25.0 27.1 45.0 26.0 29.0 اظقلس واإلحؾوط

 8.3 11.1 80.6 18.8 15.6 65.6 15.9 14.4 69.7 تلثقر أصدضوء اظلقء 

ضضوء وضً رقؼؾ صل عشوػدة اظؿؾػوز 

 أو ادؿكدام اإلغؿرغً

75.0 16.7 8.3 78.1 17.7 4.2 66.7 13.9 19.4 

 5.6 2.8 91.7 43.8 22.9 33.3 33.3 17.4 49.2 اظرشؾي صل االدؿؼالظقي

 66.7 22.2 11.1 74.0 16.7 9.4 72.0 18.2 9.8 سدم اظؼدرة سؾك ادلؿوبعي

 63.9 27.8 8.3 43.8 18.8 37.5 49.2 21.2 29.5 اظؼؾؼ عـ االعؿقوغوت

ذعقر اظطوظى بلغف شقر عرشقب بف عـ 

 ضؾؾ ادلعؾؿ

55.3 27.3 17.4 53.1 29.2 17.7 61.1 22.2 16.7 

 22.2 11.1 66.7 10.4 15.6 74.0 13.6 14.4 72.0 اظشعقر بلغف عدسوة ظؾلكرؼي

جتووز اظطوظى ظؾعؿر احملدد ظؾصػ 

 اظدرادل

28.8 22.0 49.2 28.1 20.8 51.0 30.6 25.0 44.4 

 أدؾوب تؿعؾؼ بودلدردي

 8.3 8.3 83.3 8.5 22.3 69.1 8.5 18.5 73.1 سدم طػوءة ادلعؾؿني 

 0.0 27.8 72.2 10.5 25.3 64.2 7.6 26.0 66.4 سدم اػؿؿوم ادلعؾؿني

 5.6 25.0 69.4 12.6 27.4 60.0 10.7 26.7 62.6 ادؿكدام ادلعؾؿني ظؾعؼوب اظؾدغل

 5.7 20.0 74.3 11.6 29.5 58.9 10.0 26.9 63.1 دقء اظعالضي عع ادلعؾؿ

دي دللوسدة سدم وجقد أحد صل ادلدر

 اظطالب

84.7 9.9 5.3 84.2 8.4 7.4 86.1 13.9 0.0 

االصؿؼور إظك األغشطي اظؿرصقفقي صل 

 ادلدردي

71.8 22.1 6.1 66.3 26.3 7.4 86.1 11.1 2.8 

سدم عؿوبعي حوالت اظؿغقى سـ 

 ادلدردي

86.3 10.7 3.1 84.2 12.6 3.2 91.7 5.6 2.8 

 أدؾوب تؿعؾؼ بوألدرة

 5.6 36.1 58.3 13.5 17.7 68.8 11.4 22.7 65.9 عشوطؾ سوئؾقي

 2.8 5.6 91.7 3.2 3.2 93.7 3.1 3.8 93.1 وصوة أحد اظقاظدؼـ
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 25.0 33.3 41.7 35.4 16.7 46.9 32.6 21.2 45.5 سدم تقاصر بقؽي تعؾقؿقي جقدة

 19.4 25.0 55.6 24.0 24.0 52.1 22.7 24.2 53.0 اغشغول وظل األعر

 28.6 40.0 31.4 28.1 32.3 39.6 28.2 34.4 37.4 ـ ضؾؾ األدرةسدم وجقد عؿوبعي ع

 13.9 8.3 77.8 24.0 19.8 56.3 21.2 16.7 62.1 حوجي األدرة ظؾؿلوسدة

 22.2 38.9 38.9 23.2 27.4 49.5 22.9 30.5 46.6 شقوب اظؿقاصؾ بني األدرة وادلدردي

 أدؾوب اجؿؿوسقي اضؿصودؼي

 0.0 0.0 100.0 32.3 17.7 50.0 23.5 12.9 63.6 اظعؿؾ دللوسدة األدرة

 16.7 2.8 80.6 8.4 12.6 78.9 10.7 9.9 79.4 بعد عؽون اإلضوعي سـ ادلدردي

 0.0 0.0 100.0 1.0 13.5 85.4 0.8 9.9 89.3 ضرب األعوطـ اظؿرصقفقي 

ضرب ادلدردي عـ ادلدارس اخملصصي 

 ظؾفـس اآلخر

97.0 1.5 1.5 96.9 1.0 2.1 97.2 2.8 0.0 

 19.4 11.1 69.4 5.2 3.1 91.7 9.1 5.3 85.6 اظزواج ادلؾؽر

 

 األردن -: أدؾوب اظؿلرب4-اجلدول أ

 إغوث ذطقر اجملؿقع اظؽؾل األردن

 أدؾوب اظؿلرب
ظقس 

 ً  سوعال

سوعؾ 

 ثوغقي

سوعؾ 

 أدودل

ظقس 

 ً  سوعال

سوعؾ 

 ثوغقي

سوعؾ 

أدود

 ي

ظقس 

 ً  سوعال

سوعؾ 

 ثوغقي

سوعؾ 

 أدودل

  أدؾوب تؿعؾؼ بوظطالب

 54.8 16.7 28.6 69.7 21.2 9.1 61.3 18.7 20.0 تدغل اظؿقصقؾ

 40.5 26.2 33.3 59.1 24.2 16.7 48.7 25.3 26.0 ضؾي االػؿؿوم

 4.8 14.5 80.7 13.6 22.7 63.6 8.7 18.1 73.2 أدؾوب صققي

 11.9 16.7 71.4 12.1 28.8 59.1 12.0 22.0 66.0 خفؾ اظطوظى

 14.3 36.9 48.8 22.7 39.4 37.9 18.0 38.0 44.0 اظقلس واإلحؾوط

 17.9 21.4 60.7 30.3 37.9 31.8 23.3 28.7 48.0 تلثقر أصدضوء اظلقء 

ضضوء وضً رقؼؾ صل عشوػدة اظؿؾػوز 

 أو ادؿكدام اإلغؿرغً

60.0 26.0 14.0 51.5 28.8 19.7 66.7 23.8 9.5 

 7.1 8.3 84.5 39.4 19.7 40.9 21.3 13.3 65.3 اظرشؾي صل االدؿؼالظقي

 28.6 25.0 46.4 57.6 16.7 25.8 41.3 21.3 37.3 سدم اظؼدرة سؾك ادلؿوبعي

 27.4 32.1 40.5 33.3 33.3 33.3 30.0 32.7 37.3 اظؼؾؼ عـ االعؿقوغوت

ذعقر اظطوظى بلغف شقر عرشقب بف عـ 

 ضؾؾ ادلعؾؿ

58.7 24.7 16.7 54.6 25.8 19.7 61.9 23.8 14.3 

 8.3 32.1 59.5 12.1 22.7 65.2 10.0 28.0 62.0 لكرؼياظشعقر بلغف عدسوة ظؾ

جتووز اظطوظى ظؾعؿر احملدد ظؾصػ 

 اظدرادل

63.5 23.6 12.8 53.9 30.8 15.4 71.1 18.1 10.8 

 أدؾوب تؿعؾؼ بودلدردي
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 10.7 25.0 64.3 16.7 34.9 48.5 13.3 29.3 57.3 سدم طػوءة ادلعؾؿني 

 7.1 21.4 71.4 19.7 30.3 50.0 12.7 25.3 62.0 سدم اػؿؿوم ادلعؾؿني

 7.1 11.9 81.0 21.2 22.7 56.1 13.3 16.7 70.0 ادؿكدام ادلعؾؿني ظؾعؼوب اظؾدغل

 10.7 34.5 54.8 15.2 31.8 53.0 12.7 33.3 54.0 دقء اظعالضي عع ادلعؾؿ

سدم وجقد أحد صل ادلدردي دللوسدة 

 اظطالب

40.7 41.3 18.0 30.3 47.0 22.7 48.8 36.9 14.3 

االصؿؼور إظك األغشطي اظؿرصقفقي صل 

 ادلدردي

52.7 33.3 14.0 43.9 39.4 16.7 59.5 28.6 11.9 

سدم عؿوبعي حوالت اظؿغقى سـ 

 ادلدردي

76.0 12.7 11.3 66.7 13.6 19.7 83.3 11.9 4.8 

 أدؾوب تؿعؾؼ بوألدرة

 34.9 27.7 37.4 37.9 16.7 43.9 36.5 23.0 40.5 عشوطؾ سوئؾقي

 10.7 6.0 83.3 18.2 13.6 68.2 29.3 28.7 42.0 وة أحد اظقاظدؼـوص

 31.0 27.4 41.7 27.3 30.3 42.4 36.0 24.0 40.0 سدم تقاصر بقؽي تعؾقؿقي جقدة

 32.1 25.0 42.9 40.9 22.7 36.4 36.0 24.0 40.0 اغشغول وظل األعر

 44.1 25.0 31.0 43.9 27.3 28.8 44.0 26.0 30.0 سدم وجقد عؿوبعي عـ ضؾؾ األدرة

 11.9 10.7 77.4 47.0 25.8 27.3 27.3 17.3 55.3 حوجي األدرة ظؾؿلوسدة

 26.5 32.5 41.0 42.4 30.3 27.3 33.8 31.8 35.1 شقوب اظؿقاصؾ بني األدرة وادلدردي

 أدؾوب اجؿؿوسقي اضؿصودؼي

 4.8 10.7 84.5 47.0 19.7 33.3 23.3 14.7 62.0 اظعؿؾ دللوسدة األدرة

 2.4 19.3 78.3 9.1 15.2 75.8 5.4 17.6 77.7 عد عؽون اإلضوعي سـ ادلدرديب

 3.6 3.6 92.8 15.2 21.2 63.6 8.8 11.5 80.4 ضرب األعوطـ اظؿرصقفقي 

ضرب ادلدردي عـ ادلدارس اخملصصي 

 ظؾفـس اآلخر

70.3 15.5 14.9 69.7 16.7 13.6 69.9 14.5 15.7 

 30.1 6.0 63.9 7.6 10.6 81.8 20.3 8.1 72.3 اظزواج ادلؾؽر
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