
ة اإلعاقذوي األشخاص االنجازات في مجال تعزیز حقوق برز أ
2016للعام 



على مستوى قطاع اإلعاقة
على الصعید اإلحصائي-1

حصرل)واشنطنمجموعة(جدیدةمعیاریةأسئلةوفقالسكانيالتعدادتطبیق
عمرمنإعاقاتھموأنواعالجغرافيوتوزیعھماإلعاقةذوياألشخاصأعداد
.فأكثرسنواتخمس

اإلیجابیات:
فيرافيالجغوتوزیعھااإلعاقةونوعوالعمرالجنسوفقاإلعاقةلنسبقاعدةتوفیر

.المملكة

التحدیات:
فقطفأكثرسنوات)5(عمرمنالسكانالتعدادشمل.
فسیةالنلإلعاقاتشمولھوعدماإلعاقةفئاتلكافةاإلعاقةتعریفشمولیةعدم.
باإلعاقةالمتعلقةالفرعیةاإلحصائیةالمعلوماتعلىالحصولصعوبة.



على المستوى التشریعي-2
تركةالمشاللجنةالىاإلعاقةذوياألشخاصحقوققانونمشروعإحالة:أوالً 
.)اإلجتماعیةوالتنمیةالعملولجنةالقانونیةاللجنة(

التحدیات:
اإلیواءبتفكیكالمتعلقةالمادةعلىالبعضتحفظ.
المالیةالمواردعلىالنوابمجلسأعضاءموافقةمدى.
للقانونالنوابمجلسأعضاءفھم.
الوقتعامل.



یة المقدمة تعلیمات الخدمات المصرف”إصدار تعلیمات البنك المركزي : ثانیاً 
.“66/2016من البنوك لذوي اإلعاقة رقم 

اإلیجابیات:
خاصةتعلیماتأطلقتالتياإلقلیميالمستوىعلىالدولأوائلمناألردن

.اإلعاقةذويلألشخاصالبنكیةبالتعامالت

التحدیات:
عدم الترویج اإلعالمي للتعلیمات.
عدم معرفة البنوك بكیفیة تطبیق ھذه التعلیمات.
طبیقعدم وضع التعلیمات من قبل بعض البنوك على جدول أولویات الت.



على مستوى الوصول للعدالة-3
للعدالةالوصولسبلتیسیرحیثمناإلعاقةبموضوعالعدلوزارةاھتمام

.القضاةوتدریباإلعاقةذويلألشخاص

االیجابیات:
للعدالةاإلعاقةذوياألشخاصوصولتسھیلخططھاضمنالعدلوزارةوضع.
2016عامفيالقانونسیادةمشروعمعاتفاقیةعقد.

التحدیات:
قلة الخبراء في تدریب رجال القضاء والمدعیین العامیین.
عامل الوقت.
عدم توفر آلیة للمتابعة وقیاس األثر.



اللجنةمنلألردنوردتالتيالمسائلقائمةعلىالردتقریراعداد-4
لمملكةلاألوليالتقریرعلىبناءً اإلعاقةذوياألشخاصبحقوقالمعنیة
.الھاشمیةاألردنیة

االیجابیات:
اعداد التقریر بشكل تشاركي.
وضع اإلجابات في تقریر واحد.

التحدیات  :
ضیق الوقت المخصص إلعداد التقریر.
تأخر بعض الجھات بإرسال الرد.
ساسیة فیھلم تقم األمم المتحدة بترجمة التقریر أو اكتفت بترجمة البنود األ.



2025-2016اإلستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة -5

االیجابیات:
اإلستراتیجیةفياإلعاقةمحورورد.

التحدیات:
قحفيالتعمقودونبسیطةعباراتخاللومنضعیفاإلعاقةمحور

.التعلیميالدمجوتحقیقالدامجالتعلیم
فيإشراكھأوالمعوقیناألشخاصلشؤوناألعلىالمجلسدعوةعدم

.اإلستراتیجیة



النیابیةاإلنتخاباتفياإلعاقةذويلألشخاصالسیاسیةالمشاركةتعزیز-6

اإلیجابیات:
ومنظماتھماإلعاقةذوياألشخاصقبلمناإلقتراعمراكزبعضرصد
.اإلعاقةذويلألشخاصالسیاسیةالمشاركةتعزیزعلىللعمل

التحدیات:
الرصدلعملیةتحلیليتقریرإصدارإخفاق.



اإلنسانلحقوقالوطنیةالخطةفياإلعاقةعنمحورتضمین-7

اإلیجابیات:
زیعزممااالنسانحقوقمنظومةتعالجوطنیةخطةضمناإلنسانحقوقوضع

.التضمینمبدأ
اإلعاقةذوياألشخاصوحقوقاإلعاقةواقععلىالمشتركالفریقاطالع

.بھمالمتعلقةوالتشریعات

التحدیات:
الفریقأعضاءمعظمعلىالرعائیةالتقلیدیةالمفاھیمغلبة.
الدقةینقصھاالتيالمعلوماتبعضورود.
عاقةاإلمحورذلكفيبماوإجرائيعمليبشكلالخطةتنفیذآلیاتوضوحعدم.



اإلعاقةذوياألشخاصلحقوقالوطنيالفریقتشكیل-8

اإلیجابیات:
ذويخاصاألشلحقوقالدولیةالحمایةآلیاتعلىوتدریبھالفریقتشكیل

.اإلعاقة
كالً للجنةامالحظاتتطبیقوتراقبتتابعالتيالنواةھوالفریقیكونأن

.اختصاصھحسب

التحدیات:
.المستقلةھویتھلدیھولیسمحدودةجھاتیمثلالفریق



اإلعاقةذوياألشخاصلتوظیفأخطبوطمعرض-9

اإلیجابیات:
التعاملاتیكیتحولالشركاتوممثلياخطبوطشركةفيالعاملونتدریب

.اإلعاقةذوياألشخاصمع
المعرضرافقتالتياإلعالمیةالحملة.
اشارةلغةمترجميتوفیر.

التحدیات:
األشخاصأعدادمنوالتحققالمعرضخاللمنانجازهتممامتابعةضعف
.توظیفھمتمالذیناإلعاقةذوي



على مستوى المجلس االعلى لشؤون االشخاص المعوقین

حولدراسةلعملالھولندیةشیرنتمؤسسةمنتمویلعلىالحصول-1
األردنفياإلعاقةذويلألشخاصاإلنجابیةالصحةواقع

اإلیجابیات:
عملخطةستوضعمخرجاتھاعلىوبناءً مھملموضوعالدراسةتطرق

.اإلعاقةذويلألشخاصاإلنجابیةالصحةمجالفي

التحدیات:
حساسةمواضیعإلىالدراسةتطرق.
المجالھذافيالخبرةندرة.



االشارةلغةلمترجمياألولالعربيالملتقىعقد-2

اإلیجابیات:
لصمااألشخاصمنوبمشاركةالعربالمترجمینیضمعربيملتقىأول.
یةدراسوموادتخصصاتاستحداثأھمیةعلىتؤكدبتوصیاتالخروج

.المؤشرةاللغویاتوعلماإلشاریةبالترجمةتتعلق

التحدیات:
یتملمیةاإلشاربالترجمةوتخصصاتموادباستحداثالمتعلقةالتوصیات

.األردنیةالجامعاتفيتنفیذھا
لثانیةادورتھفيالملتقىاستضافةفيالمشاركةالدولمنأيمبادرةعدم.



ووزارة(HCAC)الصحیةالمؤسساتاعتمادمجلسمعالشراكة-3
مناإلعاقةذوياألشخاصحقوقتعزیزمشروعفياإلجتماعیةالتنمیة

اإلعاقةذوياألشخاصمؤسساتفيشاملجودةنظامتطویرخالل

واقعدراسةوطباعةالثانیةالمرحلة/المبكرالتدخلمعاییرتطویر-4
المبكرالتدخلخدمات

خاصاألشلتشخیصالستخدامھامقننةحدیثةاختباراتبطاریاتشراء-5
اإلعاقةذوي

الكفاءةورفعالتدریب-6



اإلعاقةذوياألشخاصمنللمجلسوردتالتيالمالحظاترصد-7
حقوقبانتھاكوالمتعلقةالمجتمعأفرادكافةومنوأسرھمومنظماتھم
)134(عددھاوالبالغاإلعاقةذوياألشخاص

التحدیات:
.ومتابعتھاالشكاوىالستقبالواضحةمنھجیةالمجلسلدىالیوجد

جلسالمفيالكھربائیةالطاقةلتولیدالشمسیةالطاقةمشروعتنفیذ-8

المجلسوربطاإللكترونیةالحكومةبرنامجفيالمجلسدورتفعیل-9
حمایةمانوضالموحداإللكترونيالبریدوتفعیلاآلمنةالحكومیةبالشبكة
والبیاناتاإللكترونیةالشبكة



تمویلیةمقترحاتوتطویرتصمیم-10

دعدبلغحیثالعاليالتعلیممؤسساتفياإلعاقةذويالطلبةدعم-11
الجامعاتفياإللتحاقشروطعلیھمتنطبقممناإلعاقةذويالطلبة

.وطالبةطالب)83(2016/2017للعامالرسمیة

باتلمتطلنفاذیةأكثرلیصبحللمجلساإللكترونيالموقعتطویر-12
العالمیةالمعاییرأفضلوفقاإلعاقةذوياألشخاص
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Chart1

		نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة

		نسبة الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة

		نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة من العمر 5-17 سنة

		نسبة الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة من العمر 5-17 سنة



Sales

نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة حسب التعداد العام للسكان والمساكن 2015
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Sheet1

				Sales

		نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة		11%

		نسبة الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة		2.70%

		نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة من العمر 5-17 سنة		6.10%

		نسبة الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة من العمر 5-17 سنة		1.30%

				To resize chart data range, drag lower right corner of range.






Chart1

		1994

		2004

		2015



النسبة المئوية للأشخاص ذوي الإعاقة حسب التعداد العام للسكان والمساكن

النسبة المئوية للأشخاص ذوي الإعاقة حسب التعداد العام للسكان والمساكن للفترة من 1994-2015
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Sheet1

				النسبة المئوية للأشخاص ذوي الإعاقة حسب التعداد العام للسكان والمساكن

		1994		1.20%

		2004		2%

		2015		11%

		4th Qtr		1.2

				To resize chart data range, drag lower right corner of range.
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عدد الورش التوعویة والتثقیف
عدد الورش التوعیة والتثقیف عدد الذكور عدد اإلناث


Chart1
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Sheet1

				عدد الدورات التدريبية		عدد الذكور		عدد الإناث

		إقليم الوسط		38		224		549

		إقليم الشمال		12		6		270

		إقليم الجنوب		21		58		373

		Category 4		4.5		2.8		5

				To resize chart data range, drag lower right corner of range.
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Sheet1

				عدد الورش التوعية والتثقيف		عدد الذكور		عدد الإناث

		إقليم الوسط		17		106		501

		إقليم الشمال		4		37		52

		إقليم الجنوب		8		24		97

		Category 4		4.5		2.8		5

				To resize chart data range, drag lower right corner of range.
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عدد الشكاوي التي تم رصدھا
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				عدد الشكاوي
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		مؤسسات تربية خاصة		3
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		تأمين صحي		1
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