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  التقریر السنوي الثاني 

 ألوضاع األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوقهم

 في المملكة األردنیة الهاشمیة 

2019/2020لعامي   

/أ) من قانون حقوق األشخاص 9"صادر باالستناد للمادة (
"2017) لسنة 20ذوي اإلعاقة رقم (  
 

" ال یجوز حرمان األشخاص ذوي اإلعاقة من 

حقوقهم أو حریاتهم أو تقیید تمتعهم بها أو 

ممارستهم ألي منها، وال یجوز تقیید حریتهم في 

 اتخاذ قراراتهم على أساس اإلعاقة أو بسببها."
 )2017) لسنة 20من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم ( /أ5(المادة 
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 عمان 
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 مدیر مدیریة االعتماد السیدة هاله حمد 

 فریق الرصد

 الوصول والتصمیم الشاملمدیر مدیریة  السید رافت الزیتاوي

 مدیر مدیریة االعتماد السیدة هاله حمد

 مدیر مدیریة الرصد والتنسیق السید عبداهللا الجالودي

 مدیر مدیریة العیش المستقل السیدة ریزان الكردي       

 مدیر مدیریة البرامج التعلیمیة السید إبراهیم الزبون

 التشبیك والدعم الفنيرئیس قسم  السید عبدالرحمن عبدالقادر
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 امل�خص التنفيذي

التقر�ـــــــــر الســـــــــنوي الثـــــــــا�ي ألوضـــــــــاع األ�ـــــــــخاص  1االعاقـــــــــةيصـــــــــدر املجلـــــــــس األع�ـــــــــ� �حقـــــــــوق األ�ـــــــــخاص ذوي 

باالســـــــــــــــتناد للمـــــــــــــــادة  2019/20202ذوي اإلعاقـــــــــــــــة وحقـــــــــــــــوقهم �ـــــــــــــــ� اململكـــــــــــــــة األردنيـــــــــــــــة الهاشـــــــــــــــمية للعـــــــــــــــام�ن 

ولغايـــــــــــات إعـــــــــــداد هــــــــــــذا ، 2017لســـــــــــنة  20رقـــــــــــم  التاســـــــــــعة مـــــــــــن قـــــــــــانون حقـــــــــــوق األ�ـــــــــــخاص ذوي اإلعاقــــــــــــة

 التقر�ــــــــــــر شــــــــــــ�ل املجلــــــــــــس 
ً
للرصــــــــــــد وإعــــــــــــداد التقر�ــــــــــــر الــــــــــــذي قــــــــــــام بمراجعــــــــــــة التشــــــــــــريعات ا�خاصــــــــــــة  فر�قــــــــــــا

ا�حـــــــــــــق �ـــــــــــــ� : و�ـــــــــــــ� 2019/2020لعـــــــــــــام�ن اتقر�ـــــــــــــر لها املجلـــــــــــــس كمحـــــــــــــاور ال�ـــــــــــــي اعتمـــــــــــــدالعشـــــــــــــرة باملحـــــــــــــاور 

ا�حـــــــق �ـــــــ� املشـــــــاركة ، العـــــــيش املســـــــتقل، ا�حـــــــق �ـــــــ� ال�ـــــــحة ،العمـــــــل، ا�حمايـــــــة االجتماعيـــــــة، التعلـــــــيم

لطــــــــوارئ وخــــــــدمات ا�حمايــــــــة االجتماعيــــــــة وا�خــــــــدمات ا�حــــــــق �ــــــــ� الوصــــــــول إ�ــــــــ� خــــــــدمات ا، السياســــــــية

ا�حــــــــق �ــــــــ� ممارســــــــة ، األساســــــــية �ــــــــ� ضــــــــوء ا�حالــــــــة الطارئــــــــة، ا�حــــــــق �ــــــــ� الســــــــياحة والثقافــــــــة وال��فيــــــــھ

و�عـــــــــد عقـــــــــد اللقـــــــــاءات ا�حوار�ـــــــــة ومخاطبـــــــــة ا�جهــــــــــات  .ا�حـــــــــق �ـــــــــ� التنقـــــــــل، الشـــــــــعائر الدينيـــــــــة والعبـــــــــادة

توثيــــــــــق وتحليــــــــــل هــــــــــذه الــــــــــردود تمــــــــــت و  مألح�ــــــــــالالرســــــــــمية ل�حصــــــــــول ع�ــــــــــ� معلومــــــــــات عــــــــــن مــــــــــدى تطبيقهــــــــــا 

صـــــــــــياغة التقر�ـــــــــــر الـــــــــــذي تضـــــــــــمن عشـــــــــــرة محـــــــــــاور تنـــــــــــاول �ـــــــــــل محـــــــــــور حًقـــــــــــا مـــــــــــن حقـــــــــــوق األ�ـــــــــــخاص ذوي 

 .اإلعاقة

 :املحور األول: ا�حق �� التعليم

مجـــــــــال التعلـــــــــيم األسا�ـــــــــ�ي والثـــــــــانوي ضـــــــــرورة قيـــــــــام وزارة ال��بيـــــــــة والتعلـــــــــيم �ـــــــــ�  التقر�ـــــــــر  توصـــــــــياتشـــــــــملت 

، و�عليمـــــــــات امتحـــــــــان شـــــــــهادة 2020/2021النجـــــــــاح واإلكمـــــــــال والرســـــــــوب لعـــــــــام مراجعـــــــــة أســـــــــس بمـــــــــا ي�ـــــــــ�: 

ضـــــــــــد الطلبـــــــــــة مـــــــــــن ذوي خاصـــــــــــة وإزالـــــــــــة جميـــــــــــع مظـــــــــــاهر التمي�ـــــــــــ�  2017 ) لســـــــــــنة8الثانو�ـــــــــــة العامـــــــــــة رقـــــــــــم (

�شـــــــــــــطة إثرائيـــــــــــــھ داعمـــــــــــــة لتعلـــــــــــــيم الطلبـــــــــــــة ذوي أتـــــــــــــوف�� اســـــــــــــ��اتيجيات متخصصـــــــــــــة و . و اإلعاقـــــــــــــة البصـــــــــــــر�ة

وضــــــــــبط جـــــــــــودة اإلعاقــــــــــة،  ذوي لــــــــــتعلم أســــــــــوة بنظــــــــــرا��م مـــــــــــن غ�ــــــــــ� صــــــــــعو�ات الــــــــــتعلم لتعز�ــــــــــز حقهــــــــــم �ـــــــــــ� ا

ســــــــــعار �ــــــــــ� غــــــــــرف مصــــــــــادر الــــــــــتعلم والتعلــــــــــيم املســــــــــاند داخــــــــــل الغــــــــــرف الصــــــــــفية �ــــــــــ� املــــــــــدارس ا�خــــــــــدمات واأل 

وضــــــــع آليــــــــة وا�ــــــــحة و تطــــــــو�ر برنــــــــامج للتــــــــدر�ب امل�ــــــــي ملعل�ــــــــي الطلبــــــــة الصــــــــم، و  لقطــــــــاع ا�خــــــــاص.لالتا�عــــــــة 

املشـــــــــــرف�ن ومعل�ـــــــــــي الطلبـــــــــــة  قـــــــــــدراتلتطـــــــــــو�ر اللغـــــــــــة االشـــــــــــار�ة األ�اديميـــــــــــة، ووضـــــــــــع آليـــــــــــة وا�ـــــــــــحة لبنـــــــــــاء 

. أمــــــا �ــــــ� التعلــــــيم العــــــا�� فركــــــز التقر�ــــــر ع�ــــــ� ضــــــرورة الصــــــم تتضــــــمن اكســــــا��م مهــــــارة التعلــــــيم بلغــــــة االشــــــارة

�وس والتجســـــــــ�� والدراســـــــــات تطـــــــــو�ر السياســـــــــة العامـــــــــة لقبـــــــــول الطلبـــــــــة ذوي اإلعاقـــــــــة �ـــــــــ� مرحل�ـــــــــي الب�ـــــــــالور 

عاقــــــــــة واعطــــــــــا��م �ســــــــــبة القبــــــــــول �ــــــــــ� �عــــــــــض التخصصــــــــــات ع�ــــــــــ� أســــــــــاس اإل  مــــــــــنالعليــــــــــا وعــــــــــدم حرمــــــــــا��م 

نــــــــــــص عل��ــــــــــــا القــــــــــــانون، وتضــــــــــــم�ن معــــــــــــاي�� اعتمــــــــــــاد مؤسســــــــــــات التعلــــــــــــيم العــــــــــــا�� ملتطلبــــــــــــات ا�خصــــــــــــم ال�ــــــــــــي 

جـــــــــــزء مـــــــــــن ، وتخصـــــــــــيص لهـــــــــــموصـــــــــــول الطلبـــــــــــة ذوي اإلعاقـــــــــــة وال��تيبـــــــــــات التيســـــــــــ��ية ال�ـــــــــــي ينب�ـــــــــــ� توفرهـــــــــــا 

هم. وفيمـــــــــا ي�ـــــــــ� أبـــــــــرز ا�جهـــــــــود املبذولـــــــــة مخصصـــــــــات صـــــــــندوق البحـــــــــث العل�ـــــــــي لألبحـــــــــاث املتعلقـــــــــة بحقـــــــــوق

 والنقاط ال�ي تحتاج ملز�د من ا�جهود �� هذا املحور:

�عليم الطالب املكفوف�ن وضعاف البصر الشديد مبحث الر�اضيات واملباحث العلمية �� مرحل�ي  •

 التعليم األسا��ي والثانو�ة العامة

                                                           
 .2017لسنة  20ون" وال�ي سيقصد ��ا قانون حقوق األ�خاص ذوي اإلعاقة رقم �لمة "القاناستخدام هذا امل�خص ب سيكتفى فيما ي�� من -1
�� تقر�ر واحد �سبب ما رافق جائحة  2020و 2019قرر املجلس �غطية أوضاع حقوق اال�خاص ذوي االعاقة �� اململكة االردنية الهاشمية للعام�ن  -2

 واملؤسسات العامة.�ورونا من حظر شامل واغالقات وعمل جميع الوزارات 
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: قيام وزارة ال��بية والتعليم �سلسلة من االجراءات لتأم�ن �عليم أبرزهاأظهر التقر�ر جملة من االيجابيات 

ملا ورد من وزارة  وفق(الطلبة املكفوف�ن وضعاف البصر الشديد مبحث الر�اضيات واملباحث العلمية 

بتعليم الطلبة املكفوف�ن وضعاف  مدرسة دامجة متخصصة3) 1194توف�� (تم من أهمها: ) ال��بية والتعليم 

وتوف�� مدرسة عبد هللا بن أم مكتوم الثانو�ة  ،) مدير�ة تر�ية و�عليم42البصر الشديد موزعة ع�� (

املختلطة للمكفوف�ن/ أ�اديمية املكفوف�ن كمدرسة ح�ومية مختصة بتعليم الطلبة املكفوف�ن وضعاف 

حافظات وتؤمن مبيت للطلبة املكفوف�ن وضعاف البصر البصر الشديد وال�ي �ستقبل الطلبة من �افة امل

الشديد الذين �سكنون �� مناطق جغرافية �عيدة عن موقع املدرسة، هذا وقد بلغ عدد املعلم�ن املؤهل�ن 

 ومعلمة، موزع�ن �� (2061لتعليم الطلبة املكفوف�ن وضعاف البصر (
ً
وقد أظهر  ) محافظات.8) معلما

�� مجال �عليم الطالب املكفوف�ن وضعاف البصر الشديد �� مبحث الر�اضيات التقر�ر جملة من التحديات 

) 8تضم�ن التعليمات ا�خاصة بامتحان شهادة الدراسة الثانو�ة العامة رقم (واملباحث العلمية �� مقدم��ا: 

 وي االعاقةعاقة والطلبة من غ�� ذبأح�ام تمي��ية وان��اك ملبدأ املساواة ما ب�ن الطلبة ذوي اإل  2017لسنة 

فروع �� ذات املستوى األ�ادي�ي، كإعفاء املش��ك الكفيف من مبح�ي الر�اضيات وا�حاسوب �� ال

ما الواقع العم�� فقد أظهر أاتية، والتعليم الص��)، إلدارة املعلوماالشر��، و ، األ�اديمية اآلتية: (األد�ي

واملباحث العلمية �� مرحل�ي التعليم الثانوي،  عدم ال��ام وزارة ال��بية والتعليم بتعليمهم مبحث الر�اضيات

وكذلك ضعف اس��اتيجيات �عليمهم املباحث العلمية والر�اضيات �� املرحلة األساسية، وعدم وجود 

منا�ج مكيفة تتناسب مع احتياجا��م. وعدم تب�ي الوزارة الس��اتيجيات ووسائل �عليمية خاصة بتعليم 

 بصر ملباحث الر�اضيات واملواد العلمية.الطلبة الصم واملكفوف�ن وضعاف ال

ا�خدمات وال��امج التعليمية املقدمة للطالب ذوي صعو�ات التعلم �� املدارس ا�حكومية وا�خاصة  •

 من حيث املحتوى وال�لف املالية امل��تبة ع�� األسر

صعو�ات التعلم �� هم االجراءات االيجابية حول ا�خدمات وال��امج التعليمية املقدمة للطالب ذوي أتمثلت 

قيام وزارة ال��بية  :املدارس ا�ح�ومية وا�خاصة من حيث املحتوى وال�لف املالية امل��تبة ع�� األسر باآل�ي

 �خطة  2020/2021والتعليم �� بداية العام الدرا��ي 
ً
بتعميم ضوابط العمل �� غرف مصادر التعلم تنفيذا

للتعليم الدامج وال�ي تضمنت حق الطلبة ذوي اإلعاقة ��  العشر�ةاإلس��اتيجية وزارة ال��بية والتعليم و 

بلغ عدد املدارس ال�ي تحتوي التعليم ع�� أساس املساواة وت�افؤ الفرص وتوف�� بيئة �عليمية دامجة. وقد 

، فيما بلغ ) مدير�ة �� جميع محافظات اململكة42) غرفة موزعة ع�� (1035ع�� غرفة املصادر مفعلة (

 لألرقام الواردة من وزارة ال��بية والتعليم ةطالب وطالب 4)17777و�ات التعلم (عدد طلبة ذوي صع
ً
 وفقا

قلة عدد ما أهم املعيقات ال�ي �جلها التقر�ر �� هذا الصدد ف�انت: أ .موزع�ن ع�� جميع املحافظات

�� مجال ال��بية املشرف�ن ال��بو��ن �� وزارة ال��بية والتعليم املؤهل�ن لإلشراف ع�� املعلم�ن العامل�ن 

للطلبة ذوي  ةداعمة خاصوضعف تطبيق اس��اتيجيات �عليم متخصصة وأ�شطة إثرائيھ  ا�خاصة،

صعو�ات التعلم؛ وعدم توفر معل�ي صعو�ات �علم �� جميع املدارس، و�� حال وجود معلم�ن فإن أغل��م ال 

 يمتل�ون مهارات التعامل مع الطلبة.

امل��جم�ن واألثر الفع��  من حيث جود��ا وكفاءة املدرس�ن/املنا�ج التعليمية بلغة اإلشارة  •

 لتدريسها ع�� التحصيل األ�اديمي للطالب �� مرحلة التعليم األسا��ي والثانوي 

                                                           
  3-.كما  جاء برد وزارة التربیة والتعلیم بموجب كتابھم رقم: 4858/13/68 تاریخ 2021/2/3

 .- كما ورد من وزارة التربیة والتعلیم بموجب كتابھم رقم: 4858/13/68 تاریخ 2021/2/3 4 
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هم االجراءات االيجابية ا�خاصة بالبيانات املتوفرة حول واقع املنا�ج واألثر الفع�� للتدريس بلغة أتمثلت 

) طالب وطالبة 640بلغ عدد الطلبة الصم الك�� (حيث ، �� مقاعد الدراسة اإلشارة بازدياد الطلبة الصم ع

دارس املتخصصة بتعليم الطلبة الصم �� املعدد املعلم�ن املعين�ن و ، ملتحق�ن �� مدارس األمل للصم

ما أهم أ ومعلمة ا) معلم50عدد املعلم�ن املعين�ن ع�� حساب التعليم اإلضا�� (و ومعلمة  ا) معلم292(

ة الالزمة يقلة ال��امج التدر�ب املعيقات ال�ي �ع��ض �عليم الطلبة الصم وضعاف السمع ف�انت كما ي��:

لتطو�ر قدرات معل�ي ومعلمات مدارس األ�خاص الصم �� التواصل والتعليم بلغة اإلشارة، وضعف مهارة 

وزارة ال��بية املختص�ن  �� الغرفة الصفية. وقلة أعداد مشر�� فهاالتواصل بلغة اإلشارة وكيفية توظي

ضعف اإلشراف والتقييم ال��بوي وتقييم األداء ملعلم�ن ومعلمات األ�خاص الصم . و بتعليم الطلبة الصم

 وعدم وجود ضوابط لعملهم مع الطلبة الصم.

 : مدى ��يئة املرافق واملبا�ي وا�خدمات التعليمية �� مؤسسات التعليم العا�� •

 2020) لســـــــنة 4القـــــــرار رقـــــــم (�ـــــــ� مقـــــــدم��ا صـــــــدور ��ـــــــذا املحـــــــور واليجابيـــــــة أظهـــــــر التقر�ـــــــر أهـــــــم التطـــــــورات ا

 قـــــــانون ال/أ) مـــــــن 22عـــــــن ديـــــــوان تفســـــــ�� القـــــــوان�ن والـــــــذي خلـــــــص ا�ـــــــ� أن �ســـــــبة اإلعفـــــــاء الـــــــواردة �ـــــــ� املـــــــادة (

ع�ـــــــــــ� الدراســـــــــــات العليـــــــــــا بحيـــــــــــث ي�ـــــــــــون ا�حـــــــــــد األع�ـــــــــــ� الـــــــــــذي يتحملـــــــــــھ األ�ـــــــــــخاص ذو اإلعاقـــــــــــة �ـــــــــــ�  تطبــــــــــق

. كمـــــــا أكـــــــد الـــــــديوان �ـــــــ� ذات القـــــــرار ع�ـــــــ� املمنوحـــــــة لطلبـــــــة الب�ـــــــالور�وس بـــــــذات النســـــــب الدراســـــــات العليـــــــا

أن التعلـــــــــــيم العـــــــــــا�� هـــــــــــو �ـــــــــــل �علـــــــــــيم مـــــــــــا �عـــــــــــد ا�حصـــــــــــول ع�ـــــــــــ� شـــــــــــهادة الثانو�ـــــــــــة العامـــــــــــة ب�افـــــــــــة مراحلـــــــــــھ 

أضــــــــــــــافت أســــــــــــــس قبــــــــــــــول الطلبــــــــــــــة ذوي اإلعاقــــــــــــــة �ــــــــــــــ� مؤسســــــــــــــات التعلــــــــــــــيم العــــــــــــــا�� �ــــــــــــــ� ومســــــــــــــتو�اتھ كمــــــــــــــا 

تصــــــــــنيفات جديــــــــــدة مــــــــــن اإلعاقــــــــــة النفســــــــــية  2020/2021ية للعــــــــــام ا�جــــــــــام�� ا�جامعــــــــــات األردنيــــــــــة الرســــــــــم

وع�ــــــــــ� النحــــــــــو اآل�ــــــــــي: (الفصــــــــــام العق�ــــــــــ�، الفصــــــــــام العق�ــــــــــ� الــــــــــزوري، الــــــــــذهان الــــــــــزوري، اضــــــــــطراب املــــــــــزاج 

باملقابـــــــل أظهـــــــر التقر�ـــــــر وجـــــــود تبـــــــاين �ـــــــ� مـــــــدى ��يئـــــــة مرافـــــــق ومبـــــــا�ي ا�جامعـــــــات ملتطلبـــــــات  ثنـــــــائي القطـــــــب).

فا�جامعـــــــــــات ال�ـــــــــــي تـــــــــــم إ�شـــــــــــاؤها حـــــــــــديثا تؤكـــــــــــد ع�ـــــــــــ� قيامهـــــــــــا ب��يئـــــــــــة املرافـــــــــــق  اال�ـــــــــــخاص ذوي االعاقـــــــــــة،

تحــــــــــاول إيجـــــــــــاد فبــــــــــا�� ا�جامعــــــــــات  اإلعاقــــــــــة، أمــــــــــاواملبــــــــــا�ي وتــــــــــوف�� ال��تيبــــــــــات التيســــــــــ��ية للطلبــــــــــة مــــــــــن ذوي 

ظهـــــــــــر وجـــــــــــود تبـــــــــــاين بقناعــــــــــات قيـــــــــــادات ا�جامعـــــــــــات بحقـــــــــــوق األ�ـــــــــــخاص ذوي اإلعاقـــــــــــة و  ،حلــــــــــول متفاوتـــــــــــة

عاقــــــــة إال يوجــــــــد لــــــــد��ا طلبــــــــة ذوي : بقولهــــــــاردود ا�جامعــــــــات ال�ــــــــي اكتفــــــــت  مــــــــن ، و�ت�ــــــــح ذلــــــــكمــــــــن عــــــــدمها

ن أ تبـــــــ�نو و لــــــم تجــــــب ع�ــــــ� �ســــــاؤالت املجلــــــس ممــــــا �عكـــــــس غيــــــاب الــــــو�� لــــــد��ا بأهميــــــة ��يئــــــة ا�جامعــــــات. أ

تـــــــــــــــوفر وحـــــــــــــــدات خاصـــــــــــــــة لتســـــــــــــــهيل وصـــــــــــــــول الطلبـــــــــــــــة ذوي اإلعاقـــــــــــــــة ل�خـــــــــــــــدمات  لـــــــــــــــمأغلبيـــــــــــــــة ا�جامعـــــــــــــــات 

) جــــــــاءت إجابا��ــــــــا شــــــــ�لية �ســــــــتخلص م��ــــــــا 7التعليميــــــــة، كمــــــــا أن أغلــــــــب ردود ا�جامعــــــــات والبــــــــالغ عــــــــددها (

عــــــــــــدم قيــــــــــــام و ة للطلبــــــــــــة مــــــــــــن ذوي اإلعاقــــــــــــة. يــــــــــــعــــــــــــدم تقــــــــــــديم الوحــــــــــــدات املنشــــــــــــأة �خــــــــــــدمات فعليــــــــــــة حقيق

و تقــــــــديم أو تــــــــوف�� ال��جمــــــــة اإلشــــــــار�ة أطلبــــــــات الــــــــتعلم عــــــــن �عــــــــد ة لتــــــــوف�� متا�جامعــــــــات بــــــــإجراءات حقيقيــــــــ

 وضـــــــــــــعفاملحتـــــــــــــوى العل�ـــــــــــــي بأشـــــــــــــ�ال ميســـــــــــــرة تتفـــــــــــــق مـــــــــــــع متطلبـــــــــــــات الطلبـــــــــــــة مـــــــــــــن مختلـــــــــــــف االعاقـــــــــــــات. 

لتــــــــــوف�� إم�انيــــــــــة الوصــــــــــول وال��تيبــــــــــات التيســــــــــ��ية للعــــــــــامل�ن مــــــــــن األ�ــــــــــخاص  الفعليــــــــــة املتبعــــــــــةجــــــــــراءات اإل 

 م من التدرج الوظيفي. ضمان ت�افؤ الفرص وتمكي��و ذوي اإلعاقة 

 املحور الثا�ي: ا�حماية االجتماعية:

: وضــــــــع آليــــــــة وطنيــــــــة تضــــــــمن توحيــــــــد آليــــــــات اســــــــتقبال أبرزهــــــــاالتوصــــــــيات �ــــــــ� هــــــــذ املجــــــــال بأو�ــــــــ�ى التقر�ــــــــر 

شــــــــــــ�اوى العنــــــــــــف األســــــــــــري ال�ــــــــــــي ي�ــــــــــــون �ــــــــــــحاياها مــــــــــــن األ�ــــــــــــخاص ذوي اإلعاقــــــــــــة وآليــــــــــــات توثيقهــــــــــــا بمــــــــــــا 

ت ا�خاصــــــــــة تــــــــــوف�� جميــــــــــع املعلومــــــــــا، و اســــــــــبة املعتــــــــــدينيضــــــــــمن تفعيــــــــــل حقهــــــــــم �ــــــــــ� تقــــــــــديم الشــــــــــ�اوى ومح
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بمــــــــــا يضــــــــــمن اطــــــــــالع األ�ــــــــــخاص باألشــــــــــ�ال امليســــــــــرة  املعونــــــــــة الوطنيــــــــــة صــــــــــندوق با�خــــــــــدمات ال�ــــــــــي يقــــــــــدمها 

ذوي اإلعاقــــــــــة واإلشــــــــــراك الفع�ــــــــــ� ملمث�ــــــــــ� األ�ــــــــــخاص ذوي اإلعاقــــــــــة �ــــــــــ� وضــــــــــع ورســــــــــم سياســــــــــة الصــــــــــندوق 

 ي اإلعاقة.�ضمن تقديم الصندوق املساعدة ا�حقيقية لأل�خاص ذو و 

ا�حماية من العنف األسري من حيث ��يئة آليات الش�اوى والتوثيق وعدد ا�حاالت ومدى شمولية  •

 : برامج إعادة تأهيل ال�حايا وإيوا��م املؤقت الستيعاب ال�حايا من ذوي اإلعاقة

قيام مدير�ة و�ان من أهمها:  2019/2020أظهر التقر�ر جملة من االجراءات االيجابية ال�ي تمت خالل عامي 

األسري من اال�خاص ذو االعاقة �� مكتب االستقبال وشرح  فاالمن العام باستقبال �حايا العن

اصل املتنوعة (لغة االشارة، االجراءات وتبعا��ا من خالل تقديم املعلومات الالزمة لهم باستخدام بدائل التو 

كما يتم التعامل مع ال�حية بمنت�ى السر�ة وتوف�� م��جم لغة الصور، املعلومات الشفو�ة واملكتو�ة). 

االشارة مع اال�خاص الصم. و�عدها اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة واجراء الدراسة االجتماعية وتقديم 

�خطر وذلك من خالل استضاف��م �� دور االيواء املختصة والتا�عة ا�خدمات اإليوائية لل�حايا املعرض�ن ل

سباب العنف أو أمالئمة او ت�ون االسرة �� أحد  ةالجتماعية عندما يتعذر ايجاد أسر لوزارة التنمية ا

تطو�ر الر�ط املباشر ب�ن األ�خاص ذوي اإلعاقة (الصم) ومدير�ة من العام بكما قامت مدير�ة األ  االهمال.

. العام مما سينعكس إيجابا ع�� �سهيل عملية التقدم باإلبالغ والش�وى بخصوص العنف األسري االمن 

كما أظهر التقر�ر وجود خط ساخن لدى وزارة التنمية االجتماعية لتلقي البالغات عن حاالت العنف من 

اون مع املنظمات قيام وزارة ال�حة بالتدر�ب السنوي بالتعو ال�خص ذي االعاقة او أحد املقر��ن ل�حالة، 

حاالت العنف األسري وإدارة  ھأتمتالداعمة لل�وادر ال�حية من أطباء وتمر�ض وقبالة وفني�ن ع�� نظام 

ا�حالة املعمول بھ و�ش�ل مبدئي �� قسم اإلسعاف والطوارئ �� مستشفيات البش�� والذي سيتم التوسع 

بتنفيذه �� با�� محافظات اململكة، وقيامها بتدر�ب ال�وادر العاملة �� وزارة ال�حة ع�� آلية الكشف املبكر 

�شاء إال��بية والتعليم فقد عملت ع��  ما وزارةأ��ا ورفع القدرات. لية التبليغ ععن حاالت العنف األسري وآ

ال��يد رصد الش�وى موثقة عن طر�ق و الطلبة من ذوي االعاقة خط ساخن الستقبال الش�اوى من 

و��  أو تقديمها باليد، وتتعامل مع الش�وى وفق درجة خطور��ا وفق األصول املعمول �� الوزارة.اإللك��و�ي 

آليات معتمدة ومهيأة لتوثيق ش�اوى العنف من أهمها: عدم وجود  التحدياتهر التقر�ر جملة من املقابل أظ

ووزارة التنمية األسري ال�ي ي�ون �حاياها من اال�خاص ذوي االعاقة �� �ل من مدير�ة األمن العام 

ب�ن هذه ا�جهات االجتماعية ووزارة ال�حة والنيابة العامة، و�ظهر ذلك جلًيا من خالل تضارب االرقام 

غياب عملية التقييم حول حاالت العنف ال�ي �ان �حاياها من اال�خاص ذوي االعاقة، كما أظهر التقر�ر 

عدم . و آلليات استقبال الش�وى وتوثيقها لدى هذه ا�جهات مما �ع�ي غياب عملية التطو�ر لهذه االليات

غياب ال��امج ا�خاصة و  ل وتوثيق الش�اوى وجود برامج تدر�ب حقيقية لدى هذه ا�جهات ع�� آليات استقبا

داخل األسرة او داخل املؤسسات التا�عة لوزارة العنف بإعادة تأهيل �حايا العنف األسري سواء وقع 

 . التنمية االجتماعية

مدى شمولية برامج الدعم املقدمة من وزارة التنمية االجتماعية من خالل صندوق املعونة  •

غ��ة؛ ملتطلبات وصول األ�خاص ذوي اإلعاقة وأسرهم إل��ا واالستفادة الوطنية ودعم املشاريع الص

 م��ا: 

�ـــــــان أهمهـــــــا: صـــــــدور  2019/2020تمـــــــت خـــــــالل عـــــــامي  �ـــــــية الأظهـــــــر التقر�ـــــــر جملـــــــة مـــــــن االجـــــــراءات االيجابيـــــــ

  2019�عليمــــــــــــــات املعونــــــــــــــات املاليــــــــــــــة �حمايــــــــــــــة األســــــــــــــر املحتاجــــــــــــــة لســــــــــــــنة 
ً
 خاصــــــــــــــا

ً
وال�ــــــــــــــي خصصــــــــــــــت فصــــــــــــــال
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بلــــــــــــغ عــــــــــــدد ملعونــــــــــــات أســــــــــــر ذوي اإلعاقــــــــــــة وتوســــــــــــع �ــــــــــــ� مــــــــــــنح املســــــــــــاعدات لأل�ــــــــــــخاص ذوي االعاقــــــــــــة. وقــــــــــــد 

 12464األ�ـــــــــــــخاص مـــــــــــــن ذوي اإلعاقـــــــــــــة املســـــــــــــتفيدين مـــــــــــــن ال�ـــــــــــــ�امج ال�ـــــــــــــي يقـــــــــــــدمها الصـــــــــــــندوق (
ً
) �خصـــــــــــــا

) دينــــــــــــــار، فيمــــــــــــــا بلــــــــــــــغ عــــــــــــــدد املســــــــــــــتفيدين مــــــــــــــن األ�ــــــــــــــخاص ذوي اإلعاقــــــــــــــة مــــــــــــــن معونــــــــــــــة 591820بمبلــــــــــــــغ (

) دينـــــــــــــار. كمـــــــــــــا لـــــــــــــم يـــــــــــــرفض الصـــــــــــــندوق 211627) أســـــــــــــرة بمبلـــــــــــــغ (669( 2020م التأهيـــــــــــــل ا�جســـــــــــــما�ي عـــــــــــــا

أي طلبـــــــــــــات تقـــــــــــــدم ��ـــــــــــــا اال�ـــــــــــــخاص ذوي االعاقـــــــــــــة �ـــــــــــــ� حـــــــــــــال �انـــــــــــــت هـــــــــــــذه  2019/2020خـــــــــــــالل العـــــــــــــام�ن 

�ــــــــ� مقـــــــدم��ا: عــــــــدم اتخــــــــاذ  املعيقـــــــاتباملقابــــــــل أظهـــــــر التقر�ــــــــر مجموعـــــــة مــــــــن  الطلبـــــــات مطابقــــــــة للتعليمـــــــات.

لتحديـــــــــــــد وســـــــــــــائل لتقيـــــــــــــيم مـــــــــــــدى نجـــــــــــــاح صـــــــــــــندوق  2019/2020الصـــــــــــــندوق أي إجـــــــــــــراءات خـــــــــــــالل عـــــــــــــامي 

املعونـــــــة الوطنيـــــــة �ـــــــ� وصـــــــول األ�ـــــــخاص ذوي اإلعاقـــــــة وأســـــــرهم إليـــــــھ واالســـــــتفادة مـــــــن خدماتـــــــھ، كمـــــــا لـــــــم 

يتخــــــــــــــذ الصــــــــــــــندوق أي إجــــــــــــــراءات لتــــــــــــــوف�� املعلومـــــــــــــــات ا�خاصــــــــــــــة ب�ــــــــــــــ�امج الصــــــــــــــندوق وخدماتــــــــــــــھ وشـــــــــــــــروط 

، كمــــــــــــا لــــــــــــم يــــــــــــوفر الصــــــــــــندوق أي معلومــــــــــــات االنتفــــــــــــاع م��ــــــــــــا باألشــــــــــــ�ال امليســــــــــــرة لأل�ــــــــــــخاص ذوي اإلعاقــــــــــــة

خاصـــــــــــــة بالعـــــــــــــائالت ال�ـــــــــــــي مـــــــــــــن بـــــــــــــ�ن أعضـــــــــــــا��ا ا�ـــــــــــــخاص مـــــــــــــن ذوي االعاقـــــــــــــة ضـــــــــــــمن قاعـــــــــــــدة املعلومـــــــــــــات 

 .لديھالشاملة املوجودة 

 املحور الثالث: ا�حق �� العمل:

قدم التقر�ر جملة من التوصيات لتعز�ز حق اال�خاص ذوي االعاقة �� ا�حصول ع�� فرص عمل �� 

) 44لنظام ا�خدمة املدنية املتضمن �عديل املادت�ن ( املعدلصدار النظام إسرعة  العام أهمها:القطاع 

��يئة ) من نظام ا�خدمة املدنية بالصيغة املق��حة من املجلس بالتنسيق مع ديوان ا�خدمة املدنية. و 45و(

ر عملهم ا�� مقمبا�ي املؤسسات ال�ي تقوم بتعي�ن ا�خاص من ذوي اإلعاقة ليتمكنوا من الوصول 

قيام مجلس الوزراء بالتعميم والتأكيد ع�� جميع . أما �� القطاع ا�خاص فأهم التوصيات: والقيام بھ

� �ا�جهات بتوف�� ال��تيبات التيس��ية ملرش�� �عبئة الشواغر من اال�خاص ذوي االعاقة والعمل ع�� �غي

ي�ن اال�خاص ذوي االعاقة، واطالق اتجاهات املسؤول�ن عن التوظيف بحيث ي�ونوا أك�� تقبال لتع

جراءات التحف��ية للقطاع ا�خاص �� حال �شغيل اال�خاص ذوي االعاقة وتوف�� ا�ح�ومة �حزمة من اإل 

ور�ط قاعدة البيانات املتوفرة �� وزارة العمل باملجلس ملعرفة عدد ال��تيبات التيس��ية الالزمة لهم، 

ل ع�� العمل وا�جهات ال�ي قامت بتوظيف األ�خاص ذوي األ�خاص ذوي اإلعاقة امل�جل�ن ��ا ل�حصو 

 .اإلعاقة

أثر األح�ام ا�خاصة �شرط اللياقة ال�حية املنصوص عليھ �� نظام ال�جان الطبية وكذلك اإلحالة  •

إ�� املرجع الط�ي لتقر�ر مدى لياقة املتقدم للعمل من األ�خاص ذوي اإلعاقة �� نظام ا�خدمة 

األ�خاص ذوي اإلعاقة �� حقهم �� العمل وا�حصول ع�� فرص مت�افئة ��  املدنية؛ ع�� فاعلية تمتع

 ؛هذا الصدد

جملة من االجراءات االيجابية ال�ي ساهمت �� �عز�ز حقوق اال�خاص ذوي  2019/2020شهد عامي 

الذي تجنب  2020) لسنة 9االعاقة �� العمل �� القطاع العام من أهمها: صدور نظام ا�خدمة املدنية رقم (

اإلشارة ا�� االعاقات البدنية والعقلية كما�ع من التعي�ن �� الوظائف العامة كما �ان عليھ ا�حال �� نظام 

يون ا�خدمة املدنية بالتنسيق مع املجلس برفع مق��ح اقام د. كما 2013لسنة  82ا�خدمة املدنية املل�� رقم 

ل مجلس ا�خدمة املدنية، وال�ي تنص ع�� ) من نظام ا�خدمة املدنية �عد اعتماده من قب45بديل للمادة (

) من هذا النظام، �ع�ن األ�خاص ذوي االعاقة 44ع�� الرغم مما ورد �� الفقرة (د) من املادة ( -ما ي��: (أ

وفقا لتعليمات اختيار و�عي�ن املوظف�ن �� الوظائف ا�ح�ومية من الفئات األو�� والثانية والثالثة والعقود 
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يصدر عن �جنة ت�افؤ الفرص املش�لة �� املجلس ووفقا لألسس ال�ي �عتمدها الشاملة بموجب تقر�ر 

وتجدر اإلشارة ا�� أن املق��ح معروض حاليا ع�� ال�جنة القانونية �� ديوان التشريع  املجلس لهذه الغاية).

ة ) �خص بنسب182( 2019والرأي. وقد بلغ عدد األ�خاص من ذوي االعاقة الذين تم �عيي��م خالل عام 

اال�خاص ذوي  ) �خص من100( 2020نات، فيما بلغ عدد املعين�ن خالل عام ي) من اجما�� التعي2.3%(

التي سجلها التقرير  الفجواتهم أاما  نات.ياجمالي التعي ) من%1.7الاعاقة، وبنسبة (

) من األمراض ال�ي تحول دون التعي�ن واالبتعاث 1استمرار العمل با�جدول رقم (ف�انت ع�� النحو اآل�ي: 

، الذي اش��ط 2014) لسنة 13) من نظام التقار�ر وال�جان الطبية رقم (17الصادر باالستناد لنص املادة (

، فيمن �ع�ن بالوظائف عدد من الشروط م��ا: أن يتمتع �سمع طبي��، وأن يخلو من األمراض األذنية

وسالمة العين�ن، األمر الذي �ع�ي استمرار عدم ا��جام أح�ام �ل من نظام ا�خدمة املدنية األرد�ي، ونظام 

) من األمراض ال�ي تحول دون التعي�ن واالبتعاث مع أح�ام 1التقار�ر وال�جان الطبية، و�ا�جدول رقم (

عامة ع�� أساس من املساواة ، مما يحرم األ�خاص ذوي اإلعاقة من الوصول إ�� الوظائف القانون ال

التعامل غ�� الالئق من قبل ال�جان الطبية مع املتقدم�ن من ذوي �جل التقر�ر و وت�افؤ الفرص مع غ��هم. 

والدوائر الرسمية بتشغيل األ�خاص ذوي اإلعاقة �� املؤسسات  راتاال��ام الوز و اإلعاقة للمنح الدراسية، 

انھ يتم التواصل مع مؤسسات وطلب �شغيلهم من هذه  بالنسب املحددة �� القانون، والذي يحصل

 دون م��ر، أي ان عملية التشغيل ت�ون وهمية فقط بأسلوب 
ً
املؤسسات و�تم �عدها ا��اء خدما��م قصر�ا

 �عسفي إل��اء خدما��م دون أي مسؤولية قانونية. 

جها الباحثون عن دور القطاع ا�خاص �� �عز�ز �شغيل األ�خاص ذوي اإلعاقة والتحديات ال�ي يوا •

 عمل من ذوي اإلعاقة �� القطاع ا�خاص.

جملة من االجراءات االيجابية ال�ي ساهمت �� �عز�ز حقوق اال�خاص ذوي  2019/2020شهد عامي 

) من قانون العمل بموجب القانون 13�عديل املادة (: االعاقة �� العمل �� القطاع ا�خاص ومن أهمها

توقيع مذكرة تفاهم ب�ن املجلس ومؤسسة  7/10/2019كما تم بتار�خ  ،2019لسنة  14املعدل رقم 

لتطو�ر ثالث معاهد تدر�ب م�ي  التدر�ب امل�ي ملدة عام�ن ال��م بموج��ا املجلس بتقديم الدعم الف�ي

لتحو�لها ا�� معاهد نموذجية دامجة لأل�خاص ذوي اإلعاقة، ورفع كفاءة العامل�ن �� معاهد التدر�ب امل�ي 

س��دفة وتدر���م ع�� حقوق األ�خاص ذوي اإلعاقة وآليات التواصل معهم بما �� ذلك لغة اإلشارة. وقد امل

بلغ عدد معاهد التدر�ب امل�ي الدامجة املهيأة �ش�ل �امل الستقبال املتدر��ن من األ�خاص ذوي اإلعاقة 

تطو�ر �عض املنا�ج ر�ب امل�ي ب. كما قامت مؤسسة التدمراكز وجاري العمل ع�� تأهيل املركز السادس )5(

. وقد وال��امج التدر�بية للمشارك�ن ب��امج مراكز التدر�ب امل�ي لتتواءم مع متطلبات األ�خاص ذوي اإلعاقة

�� ال��امج ال�ي  2020-2019بلغ عدد املشارك�ن من ذوي اإلعاقة الذين تلقوا برامج تدر�بية خالل عامي 

) مشارك، فيما بلغ عدد األ�خاص من ذوي اإلعاقة الذين تمكنوا من 170تنفذها مؤسسة التدر�ب امل�ي (

 2020-2019ا�حصول ع�� فرص عمل عن �عد أثر مشارك��م ب��امج مؤسسة التدر�ب امل�ي خالل عامي 

)23 .
ً
) من 13لم ينعكس �عديل املادة (عدد من االن��ا�ات �ان من أهمها: و�املقابل �جل التقر�ر ) �خصا

ل ع�� ز�ادة �سبة �شغيل األ�خاص من ذوي اإلعاقة، ويعود ذلك لعدم ��يئة األ�خاص من قانون العم

. كما أظهر  تأهيلهمذوي اإلعاقة لسوق العمل عدم 
ً
أل��م لم يحصلوا ع�� فرص التعليم والتدر�ب مسبقا

من خالل التحقق من �شغيل ، قانون الالتقر�ر عدم وجود دور فاعل ملفت��ي العمل �� تفعيل نصوص 

النسبة الواردة �� قانو�ي العمل وحقوق األ�خاص ذوي اإلعاقة، وعدم توفر ال��تيبات التيس��ية �� أماكن 



16 
 

العمل �سبب التقص�� �� ��يئة البنية التحتية �� أماكن العمل مما يؤدي إ�� صعو�ة وصول األ�خاص ذوي 

ص��ة من ا�حصول قوفقدا��ا �عد ف��ة  مل مت�افئة،اإلعاقة للعمل و�حرمهم من ا�حصول ع�� فرص ع

 عل��ا. وقلة املوارد املالية املرصودة لتوف�� ال��تيبات التيس��ية �� أماكن العمل �� القطاع�ن العام وا�خاص.

 املحور الرا�ع: العيش املستقل:

�� تنفيذ ا�خطة سرعة الس��  �� محور العيش املستقل:ل��ا إص اهم التوصيات ال�ي خل أورد التقر�ر 

التنفيذية ل�خطة الوطنية لبدائل االيواء، ورفد الوحدة ال�ي تم استحدا��ا �� وزارة التنمية االجتماعية 

املؤهلة �� مجال العيش املستقل، تحف�� منظمات املجتمع املد�ي ع�� تنفيذ  در ملتا�عة تنفيذ ا�خطة بال�وا

أما من حيث التأهيل والتدر�ب لل�وادر فأكد التقر�ر  حمالت للمناصرة �� مجال ا�حق �� العيش املستقل.

عقد ورش تدر�بية للعامل�ن �� املراكز اإليوائية لرفع قدرا��م للتعامل مع اال�خاص ذوي االعاقة، ضرورة: 

و�� مجال  وتحف�� منظمات املجتمع املد�ي ع�� تنفيذ حمالت للمناصرة �� مجال ا�حق �� العيش املستقل.

إيجاد نظام إحالة وا�ح ومعلوم لدى جميع العامل�ن  ف�انت التوصية: وحدات التدخل املبكر تجو�د عمل 

مع األطفال ابتداء من األطباء �� مراكز األمومة والطفولة واملراكز ال�حية الشاملة الذين �عملون ع�� 

تم تحو�ل الطفل إ�� الكشف املبكر لألطفال املعرض�ن ل�خطر واألطفال ذوي التحديات �� التطور النمائي لي

املراكز ال�ي �عمل ع�� تقديم خدمات التدخل املبكر، ومأسسة التعليم الدامج �� مرحلة الطفولة املبكرة 

من خالل تطو�ر سياسة خاصة ودليل اجرائي موّجھ للتعليم الدامج �� ر�اض األطفال بحيث يتسق مع 

 .التوجهات ا�حديثة �� الطفولة املبكرة

ي اإلعاقة �� املراكز اإليوائية ا�حكومية وا�خاصة وما يتم تقديمھ من خدمات أوضاع األ�خاص ذو  •

 �� تلك املراكز وأثر اإليواء ع�� امللتحق�ن من ذوي اإلعاقة 

جملة من االجراءات االيجابية ال�ي ساهمت �� �عز�ز أوضاع اال�خاص ذوي  2019/2020شهد عامي 

) 29بلغ عدد مراكز االيواء العاملة �� اململكة ( :ومن أهمها خاصةاالعاقة �� املراكز اإليوائية ا�ح�ومية وا�

 موزعة ا��: (
ً
 تا�عة للقطاع ا�خاص، ومركز�ن تا�ع�ن 22) مراكز تا�عة للقطاع ا�ح�ومي و(5مركزا

ً
) مركزا

) مركز �عد 29(صبحت للقطاع التطو��. و��ن التقر�ر تناقص عدد مراكز االيواء �� السنوات األخ��ة؛ إذ أ

 عام شهددامجة. كما النظومة نحو التحول ا�� امليجا�ي إوهذا مؤشر  ) مركز36( 2018ن �انت �� عام ا

 �ل مدة مراحل، بثالثة التنفيذية املراحل حددت وال�ي اإليواء لبدائل وطنيةال ا�خطة وإطالق إعداد 2019

 ا�خطة اعتماد 2020 عام شهد فيما مرحلة، ل�ل تنفيذية خطط إعداد وتتضمن سنوات ثالث م��ا مرحلة

كما صدر قرار مجلس . 31/5/2021 ولغاية 1/4/2020من تبدأ وال�ي ا�خطة من األو�� للسنة التنفيذية

 باستحداث وحدة بدائل االيواء �� وزارة التنمية االجتماعية لغايات تنفيذ بنود ا�خطة 2020الوزراء �� عام 

عدم وجود برامج تأهيل  :ل أظهر التقر�ر �عض السلبيات أهمهاو�املقاب. التنفيذية ��اوخطالوطنية 

ال �عزز مهارات العيش فللملتحق�ن بمراكز االيواء ف�ي مجرد م�ان رعائي وان وجدت �عض ا�خدمات 

لمنتفع�ن، وعدم كفاية عدد املراكز ا�ح�ومية ال��ار�ة وسوء توزيعها ف�ي ال �غطي جميع لاملستقل 

 محافظات اململكة مما يحرم 
ً
من األ�خاص ذوي اإلعاقة �� املحافظات من ا�خدمات التأهيلية  عددا

�� مراكز  لعامل�نلالتأهيل املناسب  وضعفوالتعليمية والعالجية ال�ي قد يحتاجها األ�خاص ذوي اإلعاقة، 

مما يحرمهم من  �او�ذات الوقت ارتفاع عدد امللتحق�ن ف�املقدمة.  االيواء مما ينعكس ع�� جودة ا�خدمات

 الرعاية الالئقة والتأهيل املناسب.
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مدى توفر برامج التدر�ب والتأهيل ع�� مهارات العيش املستقل ال�ي �شمل مهارات ا�حركة  •

غ��ها من املهارات ال�ي تمكن من ممارسة �شاطات ا�حياة والتنقل والعناية الذاتية والتواصل و 

 اليومية باستقالل

توف�� برامج التدر�ب والتأهيل ع�� جملة من االجراءات االيجابية �ان من أهمها:  2019/2020شهد عامي 

عدد من الدورات التدر�بية  2019مهارات العيش املستقل فقد عقدت وزارة التنمية االجتماعية �� عام 

ل�وادر الوزارة العامل�ن �� املراكز اإليوائية ال�ي سيتم ف��ا تنفيذ ا�خطة التنفيذية لبدائل االيواء من أجل 

طور راكز بمضمون االس��اتيجية الوطنية لبدائل االيواء. اما املجلس فقد رفع و�� العامل�ن �� هذه امل

تضمنت املواضيع  حقيبة تدر�بية �عنوان "دور برامج التأهيل املجتم�� �� �عز�ز منظومة العيش املستقل"،

أهيل الت اآلتية: التوعية والتعر�ف بحقوق األ�خاص ذوي اإلعاقة، بناء قدرات ال�وادر العاملة �� برنامج

املجتم��، التمك�ن، الدمج واملشاركة، تطو�ر خدمات بديلة للرعاية اإليوائية، خطة عمل حول التأهيل 

) مشارك من 25املجتم�� لتعز�ز منظومة العيش املستقل، كما نفذ املجلس برنامج تدر��ي �س��دف (

 العامل�ن �� برنامج التأهيل املجتم�� ع�� مضام�ن ا�حقيبة التدر�بية.

 منظومة التدخل املبكر: •

جملة من االجراءات االيجابية ال�ي قامت ��ا وزارة التنمية االجتماعية وساهمت ��  2019/2020شهد عامي 

�عز�ز منظومة التدخل املبكر من حيث جود��ا وأثرها وكفاي��ا ومن أهمها: بلغ عدد وحدات التدخل املبكر 

، فيما بلغ عدد 91ة، و�لغ عدد العامل�ن ف��ا () وحد12التا�عة لوزارة التنمية االجتماعية (
ً
) عامال

. وتم �شكيل فر�ق 121( 2020املستفيدين من خدمات هذه املراكز خالل شهر �انون االول 
ً
) مستفيدا

للتدخل املبكر �� الوحدات التا�عة لوزارة التنمية االجتماعية يت�ون من: أخصائي ال��بية ا�خاصة، أخصائي 

أخصائي العالج الوظيفي، أخصائي اللغة والنطق (إن توفر)، أخصائي نف��ي أو اجتما��. العالج الطبي��، 

�شراء خدمات للتأهيل النطقي لألطفال  31/12/2020ا��  1/1/2020لف��ة من ااما املجلس فقد قام خالل 

ة االسرة ) طفل إ�� معهد العناية ب�ح35)، وتحو�ل (11ذوي التأخر النمائي واإلعاقة السمعية وعددهم (

لالستفادة من خدمات املعهد، كما وقع املجلس مذكرة تفاهم مع معهد العناية ب�حة األسرة (مؤسسة نور 

ا�حس�ن) لغايات توف�� جلسات التأهيل النطقي برسوم رمز�ة يتحملها ال�خص ذو اإلعاقة وإعفاء ذوي 

تم عملها من خالل املعهد، كما أطلق الدخل املحدود من رسوم تقديم ا�خدمة بناًء ع�� دراسة ا�حالة ال�ي ي

املجلس دراسة واقع برامج التعليم الدامج �� ر�اض األطفال �� اململكة األردنية الهاشمية وال�ي خلصت ا�� 

 عدد من التوصيات ��دف ال��وض بواقع برامج الدمج �� ر�اض األطفال.

 املحور ا�خامس: ا�حق �� ال�حة والذي اشتمل ع��:

: أبرزهاد من التوصيات لتطو�ر وتحس�ن اجراءات الت�خيص لأل�خاص ذوي االعاقة قدم التقر�ر عد

عملية الت�خيص �� املراكز العاملة �� اململكة، وسرعة  ةألتمتسرعة توف�� األجهزة وال��امج التقنية الالزمة 

ر�ط مراكز الت�خيص بنظام حكيم املعمول بھ �� وزارة ال�حة وا�خدمات الطبية امللكية واملستشفيات 

سرعة قيام وزارة ال�حة بتحديد ال�جان وإصدار النموذج الذي سيتم بموجبھ تحو�ل و ا�جامعية، 

الثالث التالية: وزارة ال�حة، وا�خدمات الطبية امللكية، واملستشفيات ال�خص ذي اإلعاقة إ�� ا�جهات 

: سرعة قيام وزارة ال�حة باتخاذ فخلص التقر�ر إ�� برامج الكشف املبكر  مجال �� أما ا�جامعية الرسمية.

فع اإلجراءات الالزمة لضمان الزامية برنامج الكشف املبكر عن اإلعاقة أسوة ب��نامج التطعيم الوط�ي، ور 

لكشف املبكر عن اإلعاقة اكفاءة العامل�ن من ال�وادر الطبية وال�حية العاملة �� املراكز ال�حية �� مجال 
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 خدمات توصيات تحس�نو�� مجال  لغايات التحو�ل ا�� ال��امج العالجية والتأهيلية بأسرع وقت ممكن.

ات الرعاية ال�حية النفسية التوسع �� خدممقدم��ا:  �ان ��النفسية لأل�خاص ذوي االعاقة  ال�حة

يتم توف�� ا�خدمات ع�� نطاق أوسع ليتم سهولة الوصول ال��ا من قبل مستخدم��ا من اال�خاص بحيث 

املراكز ال�حية األولية املنتشرة �� �افة مناطق اململكة، ذوي اإلعاقة كما يجب توف�� هذه ا�خدمات �� 

را للتأث�� السل�ي لبعض األطباء لصرف األدو�ة البديلة نظ وتوف�� أدو�ة األمراض النفسية مما يقلل من �جوء

قيام بتنفيذ حملة للتوعية باإلعاقة النفسية و�غي�� الصورة الع�� املر��ى �� �عض ا�حاالت، و األدو�ة 

  النمطية ع��ا.

تقييم عملية ��خيص األ�خاص ذوي اإلعاقة من خالل مراكز ��خيص اإلعاقات وال�جان  •

ن حيث دقة الت�خيص وأثره ع�� ممارسة ال�خص �حقوقھ وحر�اتھ ووصولھ إ�� الطبية اللوائية م

 ا�خدمات املختلفة

 أبرزها:ر عملية ��خيص اال�خاص ذوي االعاقة وتطو  نلتحس أظهر التقر�ر جملة من االجراءات اإليجابية

تطبيق �عز�ز إجراءات عملية ��خيص األ�خاص ذوي اإلعاقة من خالل  2019/2020شهد عامي 

معاي�� اعتماد مراكز ��خيص األ�خاص ذوي تب�ي ، و اصة بإصدار تقار�ر ال�جان الطبيةتعليمات ا�خال

لوصول إ�� أفضل مخرجات ممكنة من عملية ��خيص األ�خاص ذوي اإلعاقة، ا�� ا اإلعاقة ال�ي ترمي

ملكة تقوم كما أظهر التقر�ر وجود ثالثة مراكز لت�خيص اإلعاقات موزعة ع�� شمال ووسط وجنوب امل

املجلس . وقد استمر  2020-2019) تقر�ر خالل عامي 7506�عملية الت�خيص، وقد اصدرت هذه املراكز (

ال�وادر العاملة �� مجال الت�خيص �� األقاليم الثالث ع�� املعاي�� الصادرة عن  بتدر�ب 2019خالل عام 

ومجلس اعتماد املؤسسات ال�حية لتطو�ر اتفاقية مع وزارة ال�حة املجلس كما أبرم ، 2018املجلس عام 

األدلة السر�ر�ة (ال��وتو�والت) لت�خيص اإلعاقات الذهنية واضطراب طيف التوحد �� اململكة األردنية 

وذلك لغايات توحيد االجراءات واآلليات املتعلقة بت�خيص هذه االعاقات �� املستشفيات  الهاشمية

باملقابل رصد التقر�ر جملة من املعيقات أهمها:  محافظات اململكة. واملراكز التا�عة لوزارة ال�حة �� جميع

 عدم اتباع مراكز الت�خيص إجراءات موحدة (بروتو�والت) لت�خيص جميع األ�خاص ذوي اإلعاقة،

التجه��ات واألدوات �� مراكز الت�خيص الالزمة للت�خيص الدقيق، وعدم وجود بعض وجود نقص بو 

لم يتم تخصيص موازنة خاصة ملراكز ، كما اقات موحدة ب�ن مراكز الت�خيصنماذج لتقار�ر ��خيص اإلع

عملية الت�خيص �� املراكز املختصة غ�� دقيق حيث ال يتم أخذ الوقت ان الت�خيص لغاية تار�خھ، كما 

 الك�� إلجراءات عملية ��خيص شاملة ودقيقة.

 برامج الكشف املبكر من حيث جود��ا وكفاي��ا وشمولي��ا •

ل��امج تب�ي وزارة ال�حة  :أبرزهابرامج الكشف املبكر  التقر�ر جملة من االجراءات اإليجابية �� مجالأظهر 

الكشف املبكر عن اإلعاقة �� مراكز األمومة والطفولة واملستشفيات واملراكز ال�حية الشاملة ال�ي تتم من 

فل ملتا�عة النمو والتطور خالل: مسوحات حدي�ي الوالدة، مسوحات السمع والبصر، وإعداد ملف للط

وقد بلغ عدد مراكز األمومة والطفولة ال�ي تقدم  والكشف املبكر عن التأخر النمائي التطوري واإلعاقة،

�عمل وزارة ال�حة كما  . موزعة ع�� مختلف مناطق اململكة ) مركز 506خدمات و�رامج الكشف املبكر (

ليات واإلجراءات ال�ي يتم اتباعها لدى آلاخيص لبيان مع املجلس إليجاد مسارات إحالة و�روتو�والت للت�

فيما أظهر التقر�ر أهم  .اكتشاف اإلعاقة عند األطفال وا�جهات ال�ي يتم اإلحالة عل��ا لتقديم ا�خدمات

: عدم عمل ا�جهات ال�حية ع�� توف�� ا�خدمات ال�ي تحول أبرزهابرامج الكشف املبكر  مجال التحديات ��
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اإلعاقات لعدم وجود برامج متخصصة ��ذا املجال بما يحول دون تفاقم إعاق��م و�مك��م من دون تفاقم 

االندماج �� املجتمع، وعدم الزامية الفحوصات السمعية �� املستشفيات ا�ح�ومية مما يؤدي ا�� تفاقم 

ومتطورة �� اإلعاقة السمعية لدى األطفال وتأخر اكتشافهم، وعدم توافر أجهزة ومعدات وآليات حديثة 

 .املراكز �ساعد األخصائي�ن �� الكشف عن اإلعاقة

 

 

 خدمات ال�حة النفسية من حيث جود��ا وأثرها وإم�انية الوصول إل��ا. •

خدمات ال�حة النفسية ومن أهمها: بلغ عدد عيادات  أظهر التقر�ر جملة من االجراءات اإليجابية �� مجال

، وتنفيذ ح والتأهيل املنتشرة �� اململكةستشفيات ومراكز االصال ) عيادة موزعة ع�� امل55ال�حة النفسية (

استمرت الوزارة ، كما ال��امج التوعو�ة املجتمعية للتعر�ف باإلعاقات النفسية جملة منوزارة ال�حة 

بتدر�ب ال�وادر العاملة �� املستشفيات ا�ح�ومية ع�� أساليب التعامل الفعال مع األ�خاص ذوي اإلعاقة 

لم �عط إن قانون ال�حة العامة  فيما ي��:مثل تفتال�ي وثقها التقر�ر  املعيقاتما أهم أ .النفسية

حيث لم يفرد �عا�ج مسائل ال�حة النفسية بالش�ل املطلوب،  أو  �خاص ذوي اإلعاقة االهتمام ال�افاأل

 نصوص
ً
راكز يوفر لأل�خاص ذوي اإلعاقة إم�انية الوصول للطبيب وامل أو خاصة بال�حة النفسية.  ا

يتوافر أخصائي عالج نف��ي او طبيب مختص بال�حة النفسية �� ، كما ال ال�حية �� الوقت املناسب

 بالوزارة. ز ال�حيةجميع املراك

 

 املحور السادس: ا�حق �� املشاركة السياسية:

بوضع قيام الهيئة املستقلة لالنتخاب أجمل التقر�ر التوصيات �� مجال املشاركة السياسية بما ي��: 

اس��اتيجية ل��يئة مراكز االق��اع وتدر�ب ال�وادر العاملة �� العملية االنتخابية ورفع الو�� بأهمية املشاركة 

قيام دائرة االحوال املدنية وا�جوازات و السياسية لأل�خاص ذوي اإلعاقة بالتنسيق مع ا�جهات املعنية.

ذوي االعاقة حال  لأل�خاصالعامة باالستفادة من قاعدة البيانات ال�ي ستوفرها البطاقة التعر�فية 

توزيع املق��ع�ن قائمة بيانات وا�حة ومحدثة لأل�خاص ذوي اإلعاقة لتمك�ن الهيئة من  عدادإل اصدارها 

تفعيل مشاركة اال�خاص ذوي االعاقة �� ولماكن سك��م. األقرب أل  هيأةذوي االعاقة ع�� املراكز املمن 

) من قانون األحزاب 6�عديل نص املادة ( فقد �انت أهم التوصيات ��ذا الصدد ما ي��: ا�حياة ا�حز�ية

الذي �ش��ط أن ي�ون العضو املؤسس �امل األهلية والذي قد ي�ون ذريعة العتبار �عض  السياسية

عاقة الذهنية أو النفسية بأ��م غ�� �ام�� األهلية مما يمنعهم من ممارسة حقهم �� األ�خاص من ذوي اإل 

بحيث ي�ون  2020) لسنة 155و�عديل نظام املساهمة املالية لدعم األحزاب السياسية رقم ( هذا املجال،

�� ز�ادة  قيادات أحد األسباب ال�ي �ساهمالاش��اك األ�خاص ذوي اإلعاقة �� الهيئة العامة لألحزاب و 

 الدعم املا�� ا�ح�ومي لألحزاب.

مدى ��يئة مراكز االق��اع من حيث متطلبات إم�انية الوصول بمعناها الواسع وال��تيبات  •

 التيس��ية وتوزيعها ع�� الدوائر االنتخابية وأثر ذلك ع�� �سبة املق��ع�ن من ذوي اإلعاقة

بلغت �سبة مراكز االق��اع : �� مقدم��ا�ان  جالهذا املأظهر التقر�ر جملة من االجراءات اإليجابية �� 

تجه�� ، كما تم )%1مقارنة بمجموع مراكز االق��اع املعتمدة �� الدوائر االنتخابية �� اململكة ( النموذجية

) مركزا يتوفر ف��ا كمبيوتر لو�� مجهز باالتصال املرئي مع مركز اتصال تم ا�شاؤه �� مقر الهيئة 1824(
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بلغ عدد األ�خاص املق��ع�ن من  وقد، ) اتصاال يوم االق��اع150م��جم�ن لغة اشارة تلقوا ( )10�عمل ف��ا (

ومن  .) مر�ًحا18عدد املر�ح�ن من األ�خاص من ذوي اإلعاقة ( كما بلغ) �خص، 14512ذوي اإلعاقة (

رصد العديد من االن��ا�ات أثناء عملية االنتخاب: �� ال�ي �جلها التقر�ر �� مجال ا�حق  التحدياتأهم 

العليا أو إخراج  الطوابقإ�� ا�حركية األ�خاص ذوي اإلعاقة حمل اق��اع األ�خاص ذوي اإلعاقة وم��ا 

وضعف مشاركة األ�خاص ذوي اإلعاقة �� ، من االق��اع �مصناديق االق��اع خارج مب�ى املركز لتمكي�

 العملية االنتخابية سواء تر�
ً
، اق و ا حا

ً
عدم إشراك املجلس �� اختيار املدارس ال�ي ست�ون مراكز و ��اعا

اق��اع نموذجية وعدم األخذ بتوصية املجلس بأن يتم اختيار مراكز االق��اع من املدارس ال�ي تم بناؤها 

 لتوف�� اش�ال إم�انية الوصول ف��ا. USAIDبتمو�ل من الو�الة األمر�كية للتنمية الدولية 

القانونية والدستور�ة ا�خاصة بأهلية ال���ح واالق��اع ع�� ا�حق �� االنتخاب �شقيھ أثر األح�ام  •

 .(تر�ح واق��اع) لأل�خاص ذوي اإلعاقة

األح�ام ��  ) لم �شهدا أي مبادرة من ا�ح�ومة او ال��ملان إلعادة النظر 2019/2020أظهر التقر�ر أن عامي (

 ع�� حق األ�خاص ذوي اإلعاقة �� القانونية والدستور�ة ا�خاصة بأهلية ال���ح 
ً
واالق��اع وال�ي تؤثر سلبا

االنتخاب �شقيھ ال���ح واالق��اع، و�النظر للتأث�� السل�ي لهذه األح�ام ع�� ممارسة األ�خاص ذوي اإلعاقة 

) من 75�حقهم بال���ح واالق��اع يؤكد املجلس ع�� ضرورة مراجعة األح�ام القانونية اآلتية: املادة (

) لسنة 41، وقانون البلديات رقم (2016) لسنة 6ور األرد�ي، وقانون االنتخاب ملجلس النواب رقم (الدست

قانون حقوق ��  )44(مطلع الفقرة (أ) من املادة ، و 2015لسنة  )49(وقانون الالمركز�ة اإلدار�ة رقم  2015

نافذة ال يجوز حرمان ال�خص وال�ي تنص ع�� " مع مراعاة ما ورد �� التشريعات ال األ�خاص ذوي اإلعاقة

او تقييد حقة �� ال���ح او االق��اح �� االنتخابات النيابية او البلدية او النقابية او أي انتخابات عامة ع�� 

 أساس اإلعاقة او �سب��ا".

وصول األ�خاص ذوي اإلعاقة إ�� األحزاب السياسية من حيث شمولية التشريعات الناظمة  مدى •

رة السائدة لدى األ�خاص ذوي اإلعاقة ع��ا ولدى املنتسب�ن إ�� األحزاب من غ�� لعمل األحزاب والنظ

 ذوي اإلعاقة

وصول األ�خاص ذوي اإلعاقة إ�� األحزاب السياسية،  أظهر التقر�ر جملة من االجراءات اإليجابية �� مجال

�عز�ز اإلعاقة و  السياسية ع�� بناء قدرات األ�خاص ذوي تنمية عملت وزارة ال :ما ي��بها تمثل اهم

 ا�حياة��  �متنفيذ مجموعة من األ�شطة تتعلق بالتدر�ب وتطو�ر قدرا�ك مشارك��م �� ا�حياة العامة

السياسية. كما لم ترصد وزارة التنمية السياسية وال��ملانية أي حالة رفض النضمام �خص من ذوي 

ضعف : اجمالها ع�� النحو اال�ي نيمك التقر�ر ال�ي رصدها  التحدياتما أهم أاإلعاقة ألي حزب سيا��ي. 

 النساء ذوات اإلعاقة
ً
عدم وجود تقبل و ، مشاركة األ�خاص ذوي اإلعاقة �� األحزاب السياسية خصوصا

اجتما�� للمشاركة السياسية لأل�خاص ذوي اإلعاقة، وغياب قضايا اإلعاقة عن ال��امج االنتخابية 

 . لألحزابضايا اإلعاقة �� املواثيق األساسية للمر�ح�ن لالنتخابات النيابية، وعدم تضم�ن ق

 املحور السا�ع: ا�حق �� السياحة والثقافة وال��فيھ 

صر ومراجعة و�عديل التشريعات املعمول ��ا �� القطاع وجاء فيھ توصيات عدة من أهمها: ح

األثر  ، وتنفيذ دراسة تب�نالسيا�� وتضم�ن متطلبات إم�انية الوصول لأل�خاص ذوي اإلعاقة ف��ا

 التوصيةالتقر�ر بخلص . و االقتصادي �� حال تم توف�� متطلبات السياحة الدامجة لأل�خاص ذوي االعاقة

واملسارح وقصور الثقافة ير�ا��ا مبا�ي الوزارة ومد��يئة للوزارة الثقافة �سرعة وضع خطة تنفيذية  املوجھ
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وتوف�� الكتب ، �اخدما�واالستفادة من �ا ال�واملكتبات العامة لتمك�ن اال�خاص ذوي االعاقة من الوصول 

تنفيذ تدر�ب و ، والدور�ات والنشرات ال�ي يتم طباع��ا من قبل الوزارة او بتمو�ل م��ا باألش�ال امليسرة

 ها.رصد املبالغ الالزمة لتنفيذو التواصل الفعال مع األ�خاص ذوي اإلعاقة، ع�� للعامل�ن 

اإلعاقات وأثر ذلك ع�� املدخول اإلجما�� للسياحة الداخلية مدى ��يئة األماكن السياحية ملختلف  •

 وا�خارجية

عنية خالل العام�ن ا�جهات امل قيام :هااهم املتخذةأظهر التقر�ر جملة االجراءات اإليجابية 

��م ب��يئة موقع جبل القلعة الستقبال اال�خاص ذوي اإلعاقة، وتطبيق املتطلبات ا�خاصة  2019/2020

) �� �ل من وسط محافظة مأدبا، الكرك، �جلون، 2014-2007مشروع السياحة الثالث خالل األعوام ( ��

عدم قيام وزارة السياحة تضم�ن �عليمات : التحديات ابرزهاباملقابل �جل التقر�ر عدد من  جرش، البلقاء.

ة مما �ع�ي بال��اية غياب تراخيص املهن السياحية املعاي�� ا�خاصة بإم�انية الوصول لأل�خاص ذوي اإلعاق

ال��ام الشر�ات واملنشآت السياحية بإم�انية الوصول لأل�خاص مدى اآللية ال�ي تمكن الوزارة من رصد 

ذوي االعاقة، كما لم تتخذ الوزارة أي إجراءات لتوف�� نماذج توضيحية باألش�ال امليسرة للمعالم األثر�ة 

وزارة النشرات الل إل��ا والتعرف عل��ا، كما لم توفر ال�ي يتعذر ع�� األ�خاص ذوي اإلعاقة الوصو 

 واملطبوعات واملعلومات �� األماكن السياحية واألثر�ة املختلفة باألش�ال امليسرة.

 مدى ��يئة املرافق الثقافية من حيث املبا�ي واملعلومات واملحتوى  •

وزارة الثقافة عند إ�شاء املراكز مراعاة  :اآل�يبأظهر التقر�ر جملة من االجراءات اإليجابية تمثلت 

ان تصمم وتنفذ بصورة تؤمن جميع االحتياجات ا�خاصة لأل�خاص ذوي اإلعاقة، ا�جديدة الثقافية 

وتقديم وزارة الثقافة الدعم املا�� السنوي ل�جمعيات الثقافية ال�ي �ع�ى باأل�خاص ذوي اإلعاقة، 

ون ��ا ضمن سالسل النشر املعتمدة �� الوزارة �شر املخطوطات ال�ي يتقدم، وامل�جلة ضمن اختصاصها

شراء الكتب ال�ي يتم تأليفها من قبل األ�خاص ذوي  ،وتقديم الدعم ا�جزئي ضمن مسار دعم املخطوطات

ال�ي �جلها التقر�ر فقد تمثلت �عدم بذل وزارة الثقافة جهود حقيقية خالل  التحدياتاما أهم  اإلعاقة.

��يئة املرافق الثقافية وتأم�ن الكتب والدور�ات باألش�ال امليسرة، وتدر�ب  للعمل ع�� 2019/2020العام�ن 

 العامل�ن �� قطاع الثقافة ع�� سبل التواصل الفعال مع األ�خاص ذوي اإلعاقة. 

 والعبادة 5املحور الثامن: ا�حق �� ممارسة الشعائر الدينية

قيام وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية بوضع خطة تنفيذية بالتنسيق مع املجلس 

واالستفادة  ال��ااملساجد واملرافق التا�عة لها لتمك�ن اال�خاص ذوي االعاقة من الوصول �شمل ع�� ��يئة 

وتوف��  �� املساجدمن ا�خدمات ال�ي تقدمها، وتوف�� ترجمة بلغة االشارة �� ا�خطب والدروس والعظات 

 .املطبوعات والنشرات الدينية باألش�ال امليسرة

 مدى ��يئة املساجد والكنائس من حيث البنية الهندسية وتدر�ب الوعاظ ورجال الدين •

) ثمانمائة وأر�عة 804(تمثل االجراء االيجا�ي الذي أظهره التقر�ر بقيام وزارة االوقاف ب��يئة 

 من وعمل منحدر ف��ا لأل�خ مساجد
ً
من اهمها:  التحدياتاص ذوي اإلعاقة. و�املقابل أظهر التقر�ر عددا

خالل  أي دورات لالئمة والوعاظ للتواصل الفعال مع اال�خاص ذوي االعاقةبتنفيذ  وزارةعدم قيام ال

وي�جل املجلس  أي مطبوعات او �شرات دينية باألش�ال امليسرة. اصدار كما لم يتم  ،2019/2020عامي 

عدم قيام مجلس الكنائس بالرد ع�� قائمة املسائل ال�ي وجهت لھ من قبل املجلس وللمرة الثانية ع�� 
                                                           

 . 2021//25تار�خ  2/1/1/801جميع املعلومات املنسو�ة لوزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية مستخلصة من كتا��م رقم  -5 
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قانون ال) من 41التوا��، مما �عكس عدم اك��اث مجلس الكنائس بتنفيذ ال��اماتھ ال�ي نصت عل��ا املادة (

 وعدم وضع حقوق األ�خاص ذوي اإلعاقة ع�� سلم اولو�اتھ.

اب الدي�ي السائد والفتاوى مع مضام�ن حقوق اإل�سان وحقوق األ�خاص مدى ا��جام ا�خط •

 ذوي اإلعاقة

ا��جام ا�خطاب الدي�ي السائد والفتاوى مع مضام�ن حقوق  تمثل االجراء االيجا�ي �� مجال

تضم�ن خطط الوزارة واقع األ�خاص ذوي االعاقة بما �عزز اإل�سان وحقوق األ�خاص ذوي اإلعاقة، ب

م�ان��م �� املجتمع وقبولهم باعتبارهم جزء من طبيعة التنوع البشري من خالل الدروس واملواعظ و�سليط 

ومن  التحدياتاملقابل أظهر التقر�ر جملة من �� موضوع حقوق اال�سان.  �ا�جمعة ع�الضوء �� خطب 

حيث ان جد ال�ي توفر ترجمة بلغة اإلشارة �� ا�خطب والدروس والعظات �� املساجد : قلة عدد املسابي��ا

 عدد املساجد ال�ي تقدم هذه ا�خدمة ال يتجاوز خمسة مساجد �� مختلف مناطق اململكة.

 املحور التاسع: ا�حق �� التنقل 

ية او عن �عد �� توف�� خدمة ال��جمة االشار�ة ا�ح: ع�� ما ي�� هذا املحور أهم توصيات  اشتملت

�خاص ذوي اإلعاقة، ملركبات األاملخصصة  أماكن االصطفافوز�ادة  مرافق السفر املطارات واملوا�ئ،

املطارات واملوا�ئ ومرافق السفر وتوف�� املؤشرات األرضية واألشرطة الدليلية واللوحات اإلرشادية �� مرافق 

، مع األ�خاص ذوي اإلعاقةالفعال وتدر�ب السائق�ن ع�� التواصل  النقل العام التحاف ��يئة .املختلفة

، خدمات النطق املختلفةتدر�ب ال�وادر الهندسية والفنية ع�� متطلبات وصول األ�خاص ذوي اإلعاقة 

حقوق اال�خاص ذوي  واءم��ا مع قانون الناظمة لقطاع النقل ملمراجعة و�عديل وتضم�ن التشريعات 

 االعاقة.

 اتجاهات الكوادر العاملة.مدى ��يئة ا�خدمات واملرافق �� مطار امللكة علياء  •

��يئة ا�خدمات واملرافق �� مطار امللكة علياء  أظهر التقر�ر جملة من االجراءات اإليجابية �� مجال

 :االيجابية باآل�يهم االجراءات أتمثلت و وسلوكيات العامل�ن فيھ وتوجها��م مع املسافر�ن من ذوي اإلعاقة، 

توافق هيئة الط��ان املد�ي مع املجلس ع�� خطة عمل تضمن إم�انية وصول األ�خاص ذوي االعاقة 

، كما يتوفر نظام محوسب يتم من خاللھ التعرف ع�� 2022و 2021للمطار وسيتم تنفيذها �� األعوام 

 بوجودهم ع�� م�ن األ�خاص ذوي اإلعاقة من قبل ا�خطوط ا�جو�ة من �حظة حجز الرحلة مرو 
ً
 العالجرا

وان��اًء ب�حظة وصولهم، كما يتم التواصل مع وجهات سفرهم إلجراء ال��تيبات الالزمة وتقديم ا�خدمات 

: ارتفاع ال�اون��ات ا�خاصة �� ر املحو  التقر�ر ال�ي أظهرها  تحدياتالما أبرز أ املطلو�ة عند وصولهم.

ا�حرة (املبيعات وال�افت��يات) مما �عيق التواصل البصري  �شر�ات الط��ان وا�جوازات و�اون��ات السوق 

لأل�خاص مستخدمي الكرا��ي املتحركة مع املوظف خلف ال�اون��ات، وعدم اكتمال ��يئة املرافق ال�حية 

 املخصصة لأل�خاص ذوي اإلعاقة.

تواصل مع مدى ��يئة منظومة النقل العام من حيث ��يئة ا�حافالت وتدر�ب السائق�ن ع�� إتيكيت ال •

 األ�خاص ذوي اإلعاقة

��يئة ا�حافالت وتدر�ب السائق�ن ع��  أظهر التقر�ر جملة من االجراءات اإليجابية �� مجال

األخذ �ع�ن االعتبار خالل مرحلة  :اهمها بما ي��تمثلت و إتيكيت التواصل مع األ�خاص ذوي اإلعاقة، 

الزرقاء أن ت�ون -التصميم ألعمال البنية التحتية ال�ي ستخدم مشروع الباص السريع ال��دد ب�ن عمان

متوافقة ومتوائمة مع املتطلبات والشروط ا�خاصة ل�ودات متطلبات البناء ا�خاص لأل�خاص ذوي 
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وتزو�د املجلس ألمانة عمان باملواصفات االرد�ي،  اإلعاقة الصادرة بموجب أح�ام قانون البناء الوط�ي

واملتطلبات الواجب توف��ها لأل�خاص ذوي اإلعاقة �� حافالت الباص السريع لتضمي��ا �� شروط العطاء 

��يئة ا�حافالت وتدر�ب السائق�ن ع�� إتيكيت  ال�ي رصدها التقر�ر �� مجال التحدياتما أهم أ ا�خاص ��ا.

وجود �عض النواقص �� مشروع باص عمان ذوي اإلعاقة ف�انت ع�� النحو اآل�ي: التواصل مع األ�خاص 

املتحركة  كراس��مامل�ان املخصص لأل�خاص مستعم�� الكرا��ي املتحركة ملز�د من التثبيت لكحاجة 

داخل الباص. وعدم تفعيل شاشة املعلومات لتمك�ن األ�خاص ذوي اإلعاقة السمعية والبصر�ة من 

الرحلة باإلضافة لعدم مناسبة موقع الشاشة مل�ان جلوس األ�خاص ذوي اإلعاقة  معرفة معلومات

ا�حركية. عدم ��يئة ا�حافالت العاملة ع�� ا�خطوط ا�خارجية الستخدام األ�خاص ذوي اإلعاقة ا�حركية، 

واقتصار ا�خصم املعطى من قبل أمانة عمان ملستخدمي ا�حافالت داخل حدود العاصمة ع�� األ�خاص 

ذوي اإلعاقة ا�حركية، وعدم وجود مواصالت مهيأة لأل�خاص ذوي اإلعاقة �� أغلب مناطق اململكة من 

مما يضطر الناس ملساعد��م وحملهم ورفعهم إ�� وسائل النقل، وعدم ��يئة الشوارع واألرصفة الستخدام 

 ئة.تفتقر للمنحدرات والدر�ز�ن وغ��ها من وسائل ال��يحيث ا��ا األ�خاص ذوي اإلعاقة 

املحور العاشر: وصول األ�خاص ذوي اإلعاقة إ�� خدمات الطوارئ وخدمات ا�حماية االجتماعية 

 وا�خدمات األساسية خالل جائحة كورونا 

ناء ع�� ا�جهود واالجراءات ال�ي قيام وزارة ال��بية والتعليم بالب ةالتوصية بضرور  التقر�ر خلص 

ن تتيح خطوط الطوارئ وخطوط الدعم األسري وأ  ذوي االعاقة.قام ��ا املجلس لتوف�� التعليم للطلبة من 

من خالل التطبيقات ال�ي توفر ال��جمة االشار�ة بما يحقق  هاو توف�� أاملرئية بلغة االشارة  خاصية امل�املات

وضرورة توف�� البيانات واملعلومات ت�افؤ الفرص �� الوصول ا�� خدمات الطوارئ وخدمات الدعم املختلفة، 

تفعيل نظام و�عليمات تصر�حات ا�خاصة بحالة االزمات باألش�ال امليسرة لأل�خاص ذوي االعاقة. و وال

العمل املرن لأل�خاص ذوي اإلعاقة وأفراد اسرهم مقدمي الرعاية لهم، تدر�ب مقّدمي ا�خدمات ا�ح�ومّية 

ره املجلس، وتدر�ب الذي أصدا�خاص ��م  عزل الع�� طرق التواصل مع األ�خاص ذوي اإلعاقة و�روتو�ول 

جراءات التعامل مع اال�خاص ذوي االعاقة �� بإالعامل�ن �� القطاع الص�� ع�� ال��تو�ول الص�� ا�خاص 

حالة العزل او ثبوت االصابة، وشمول جميع برامج حماية النساء إلجراءات تتعلق بحماية النساء والفتيات 

األ�خاص ذوي اإلعاقة وتمكي��م �� سوق العمل  دعم املبادرات ال�ي ��دف ا�� �شغيلو  .ذوات اإلعاقة

 .أك�� عرضة لإلقصاء وفقد الوظيفة �� ظل الظروف االقتصادية الناجمة عن جائحة �ورونال�و��م 

 مدى شمولية خدمات التعليم لأل�خاص ذوي اإلعاقة خالل ا�جائحة •

� عدد من �ا�جائحة بتوفخالل قيام املجلس : أظهر التقر�ر جملة من االجراءات اإليجابية من أهمها

 الوسائل ال�ي ساعدت الطلبة ذوي االعاقة ع�� االستمرار �� التعلم خالل ف��ة تب�ي وزارة ال��بية والتعليم

توف�� املنا�ج الدراسية الصوتية للطلبة املكفوف�ن ألسلوب التعلم عن �عد ومن أهم هذه الوسائل ما ي��: 

) Autonomyاستقاللية ( تطو�ر تطبيقالعاشر األسا��ي، و خالل ا�جائحة من الصف األول ح�ى الصف 

خالل ا�جائحة وفق املعاي�� العاملية إلم�انية الوصول لتمك�ن الطالب ذوي اإلعاقة من الوصول للمنا�ج 

)، وإ�شاء PDFوWORD(بصيغة املدرسية من الصف األول ح�ى الثا�ي عشر، وتوف�� املنا�ج بأش�ال ميسرة 

ما أهم أ لطلبة املكفوف�ن، للطلبة الصم، وللطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية وأسرهم.ثالث قنوات يوتيوب ل

حرمان األطفال ذوي االعاقة من ا�حصول ع�� فرص التعليم  ال�ي رصدها التقر�ر فتمثلت باآل�ي: التحديات

إم�انية وذلك لعدم توفر معاي��  نا وما رافقها من اعتماد اسلوب التعلم عن �عد،و خالل ف��ة جائحة �ور 
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الوصول اإللك��ونية �� املنصات التعليمية املختلفة، وعدم تحميل املنا�ج باألش�ال امليسرة ع�� هذه 

أو ��جيالت صوتية، عدم  Wordاملنصات  سواء �ان ذلك بلغة اإلشارة أو ا�حروف الكب��ة أو صيغة 

  استفادة الطلبة من ذوي اإلعاقة
ً
الذهنية وصعو�ات التعلم من املنصات التعليمية اإللك��ونية  خصوصا

 لسبب غياب عنصر التعليم التفاع�� ف��ا.

 مدى شمولية خدمات اإلسعاف والعالج والعزل  

�عد ان الحظ عدم كفاية ما قيام املجلس  :أظهر التقر�ر جملة من االجراءات اإليجابية �� مقدم��ا

لوصول ا�� خدمات الطوارئ لبمساعدة األ�خاص ذوي اإلعاقة  ؛الصددهذا جهات املعنية �� تقوم بھ ا�

وا�حصول ع�� �عض األدو�ة من خالل استحداث خدمة االتصال با�خط الساخن بطرق ميسرة خالل 

كما ، خالل ف��ة ا�حظر الشامل م�املة 16000 ما يقاربحيث تم استقبال  استفسارا��ملرد ع�� واا�جائحة 

خاص إلجراءات العزل الوقائي او العال�� لأل�خاص ذوي اإلعاقة حيث تم اعتماده إعداد بروتو�ول تم 

خط الطوارئ استجابة  طئ ��ب: من بي��ا لتحدياتامن كما رصد التقر�ر جملة  .و�عميمھ من وزارة ال�حة

املخصص الستقبال ش�اوى األ�خاص الصم نظرا للضغط الكب�� ع�� خدمات الطوارئ خالل ا�حظر  114

مراكز  عدم ��يئةو وا�حة لعزل األ�خاص ذوي االعاقة،  واجراءاتخاصة  معاي�� وعدم وجود مل، الشا

عدم تمك�ن وصول األ�خاص ذوي اإلعاقة ا��  املصاب�ن بالفايروس،ا�حجر الص�� املخصصة ملر��ى 

قيد بالتا�خدمات ال�حية �ش�ل منتظم اثناء ا�حظر الشامل حيث �عذر ع�� العديد من األ�خاص القيام 

 مع �عليق وزارة ال�حة الز�ارات للعيادات ا�خارجية واملراكز ال�حية.
ً
 بمراجع��م ال�حية  خصوصا

 مدى شمولية خدمات ا�حماية االجتماعية •

أظهر التقر�ر جملة من االجراءات اإليجابية حول مدى شمولية خدمات ا�حماية االجتماعية، 

باملساعدة  ھالتجول لأل�خاص ذوي اإلعاقة وأسرهم، وقيامقيام املجلس بإصدار تصار�ح  :فيما ي��تمثلت و 

 مثلمعها من خالل دعم مبادرات خدماتية متنوعة والتشبيك  خدمات ا�حماية االجتماعية ع�� توف�� 

توقيع اتفاقية خالل ا�جائحة مع منصة حبايبنا ، و التعليم عن �عد ملركز الرجاء لل��بية ا�خاصة مشروع

وتوقيع  ات لدعم أسر األ�خاص ذوي اإلعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحدلدعم مبادرة مشروع م�امل

 ما أهمأاتفاقيات مع جمعية الطب الطبي�� والنخاع الشو�ي وتقديم مساعدات طبية ومعونات طارئة، 

 انخفاض أو  فقدان العديد من األ�خاص ذوي االعاقة ألعمالهم اليومية مما نتج عنھ: ف�انت التحديات 

 دخلهما�عدام 
ً
توقف ا�خدمات االجتماعية ال�ي عن  فضال ، ياومة امل بنظام�عملون الذين  ألولئك، خصوصا

التأث�� السل�ي و  يؤم��ا املجتمع املح�� واملنظمات غ�� ا�ح�ومية لتلبية احتياجا��م اليومية األساسية،

عاقة او ألفراد أسرهم إلجراءات العزل الذا�ي وا�حجر الص�� لأل�خاص املصاب�ن سواء لأل�خاص ذوي اال 

فيھ برامج ال�حة النفسية والدعم تراجعت االكتئاب �� وقت ر�ما للقلق و  هممما زاد من �سبة �عرض

 .النف��ي واالجتما�� لهم

تال�� اآلثار مدى شمولية خدمات دعم العمال واملوظف�ن واألعمال املتوسطة والصغ��ة ل •

 االقتصادية ل�جائحة

دعم ا�خاصة بدفاع الوامر أ صدور : فيما ي�� جراءات اإليجابية تمثلتأظهر التقر�ر جملة من اال 

و�ناء ع�� مبادرة من  2020املنشآت املتوسطة والصغ��ة والعامل�ن؛ إذ أصدر رئيس الوزراء خالل عام 

تطبيق ف�انت كما ي��:  لتحدياتاما أ  املؤسسة العامة للضمان االجتما�� أر�عة أوامر دفاع لهذه الغاية.

 ع�� املنشآت املتوسطة والصغ��ة 
ً
 بالغا

ً
سياسة ا�حظر الشامل وا�حظر ا�جزئي، األمر الذي خلف أثرا
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اإلعاقة هم األك�� تأثرا ل�و��م  ي ، و�� هذا الصدد �ان العمال ذو باإلضافة للمشاريع املن�لية وعمال املياومة

 ى. األك�� عرضة لفقد العمل مع صعو�ة حصولهم ع�� فرصة عمل أخر 
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لعدم تنفيذ التوصیة من قبل اجلهات  2020واليت مت �كرارها يف تقر�ر �ام  2020 -2019و توصیات تقر�ر الرصد لعايم  2018التوصیات املشرتكة يف تقر�ر الرصد 
   املعنیة

أسباب عدم تنفیذ 

 التوصیة

حتى نهایة  اإلجراء المتخذ المرصود التغییر

2020 

 التوصیة المشتركة

  

 الرقم المحور

تم تعدیل أسس النجاح  

واإلكمال والرسوب بما 

یتوائم مع قانون حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة 

فیما عدا دراسة مبحث 

الریاضیات للطلبة 

المكفوفین و لم یتم مراجعة 

تعلیمات الثانویة العامة 

 حتى تاریخه

تشكیل لجنة مشتركة تم 

بین المجلس ووزارة التربیة 

لمراجعة التشریعات  والتعلیم

 2021التربویة في العام  

 ومستمر عملها لحتى اآلن 

سرعة قیام وزارة التربیة والتعلیم 

بمراجعة أسس النجاح واإلكمال 

، 2020/2021والرسوب لعام 

تعلیمات امتحان شهادة الثانویة 

 2017) لسنة 8العامة رقم (

وٕازالة جمیع مظاهر التمییز ضد 

الطلبة من ذوي اإلعاقة البصریة 

وبما ینسجم مع ما ورد في 

قانون حقوق األشخاص ذوي 

 1 محور التعلیم
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أسباب عدم تنفیذ 

 التوصیة

حتى نهایة  اإلجراء المتخذ المرصود التغییر

2020 

 التوصیة المشتركة

  

 الرقم المحور

 .2017) لعام 20اإلعاقة رقم (

لم یتم اتخاذ أي اجراء 

 بسبببهذا الخصوص 

، واوامر جائحة كورونا

 الدفاع والعمل عن ُبعد 

قیام وزارة التربیة والتعلیم بمراقبة  یتخذ أي إجراءلم  لم یطرأ أي تغییر

وضبط جودة الخدمات واالسعار 

في غرف مصادر التعلم والتعلیم 

المساند داخل الغرف الصفیة في 

المدارس التابعة القطاع 

 .الخاص

التغییر المستمر في 

ملف اولیات التعلیم 

والملفات  الدامج

من قبل  قام المجلس لم یطرأ أي تغییر

ومتطوعین من  هموظفی

  رصدب خارج المجلس

سرعة قیام المجلس بالتنسیق مع 

وزارة التربیة والتعلیم بوضع 

المعاییر الخاصة بتطویر 
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أسباب عدم تنفیذ 

 التوصیة

حتى نهایة  اإلجراء المتخذ المرصود التغییر

2020 

 التوصیة المشتركة

  

 الرقم المحور

األخرى أدى إلى تأخر 

النتائج خروج مراجعة 

وتطویر معاییر بناًء 

 على ذلك.

جمیع المناهج الوطنیة 

وبعض المناهج الدولیة 

لبیان مدى تناولها لقضایا 

بناًء  اإلعاقة كمرحلة أولى

على استمارات أعدت وتم 

تدریب من قام بالرصد 

 علیها.

 .المناهج

) 134تم قبول ( - 
طالب/ة ذوي إعاقة 

في الجامعات 
الرسمیة على النحو 

السیاسة العامة  تم تطویر 

لقبول الطلبة ذوي اإلعاقة 

بإضافة اإلعاقة النفسیة 

ر السیاسة العامة لقبول تطوی

الطلبة ذوي اإلعاقة في مرحلتي 

البكالوریوس والتجسیر والدراسات 
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أسباب عدم تنفیذ 

 التوصیة

حتى نهایة  اإلجراء المتخذ المرصود التغییر

2020 

 التوصیة المشتركة

  

 الرقم المحور

 التالي:
 )46بصریة (

 )56حركیة (

 )31سمعیة (

 )1نفسیة (

للعام الدراسي 

2019/2020 

طالبین في تم قبول  -
تخصص الطب 

واضطراب طیف التوحد 

من قبل المجلس وبالتنسیق 

 مع وزارة التعلیم العالي و

وحدة تنسیق القبول الموحد 

حرمان الطلبة  لضمان عدم

ذوي اإلعاقة من دراسة أي 

شریطة موافقة تخصص 

معدالت القبول لدراسة 

  التخصص.

العلیا وعدم حرمانهم من القبول 

في بعض التخصصات على 

أساس اإلعاقة واعطائهم نسبة 

الخصم والتي ینص علیها قانون 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

 .2017) لسنة 20رقم (
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أسباب عدم تنفیذ 

 التوصیة

حتى نهایة  اإلجراء المتخذ المرصود التغییر

2020 

 التوصیة المشتركة

  

 الرقم المحور

احدهما من ذوي 
اإلعاقة البصریة 
واآلخر من ذوي 
 اإلعاقة الحركیة

) طالب 3تم قبول ( -
تخصص دكتور 
صیدلة األول من 

ذوي اإلعاقة 
البصریة والثاني 
من ذوي اإلعاقة 
السمعیة والثالث 
من ذوي اإلعاقة 
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أسباب عدم تنفیذ 

 التوصیة

حتى نهایة  اإلجراء المتخذ المرصود التغییر

2020 

 التوصیة المشتركة

  

 الرقم المحور

 الحركیة.
 

 

 

 

تم صدور تعمیم عن وزیر 

بتاریخ الصحة 

بعدم   22/4/2021

تضمین التقاریر الصادرة 

عن اللجان الطبیة 

المختصة عبارة " غیر 

 الئق صحیًا"

 المعدلالنظام تم صدور 

بتاریخ للخدمة المدنیة 

بما یتوافق  22/1/2020

مع احكام قانون حقوق 

األشخاص ذوي إلعاقة 

النافذ وتعدیل الفقرة د. من 

من  45والمادة  44مادة ال

 النظام

سرعة اصدار النظام المعدل 

لنظام الخدمة المدنیة المتضمن 

) 45) و(44تعدیل المادتین (

من نظام الخدمة المدنیة 

من المجلس  بالصیغة المقترحة

ذوي األشخاص األعلى لحقوق 

االعاقة بالتنسیق مع دیوان 

 .المدنیةالخدمة 

 2 محور العمل

تم عمل ملحق في العام   لم یتم تنفیذ برامج لتفعیل  قیام كل من القطاع العام 
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أسباب عدم تنفیذ 

 التوصیة

حتى نهایة  اإلجراء المتخذ المرصود التغییر

2020 

 التوصیة المشتركة

  

 الرقم المحور

لإلستمرار بتنفیذ ما  2021

 ورد في مذكرة التفاهم.

ال بعد العودة إالعمل المرن 

الجزئیة من جائحة كورونا 

لجمیع الموظفین بمن فیهم 

  األشخاص ذوي اإلعاقة 

التوافق مع مؤسسة  تم -

التدریب المهني لتدریب 

األشخاص ذوي اإلعاقة 

من خالل توقیع مذكرة 

 2020عام تفاهم معهم 

وتهیئة عدد من معاهد 

والقطاع الخاص بتفعیل برامج 

ا یحفز العمل المرن بم

اإلعاقة على األشخاص ذوي 

العمل و  االنخراط بسوق العمل

مع الجمعیات ومنظمات 

المجتمع المدني من خالل 

برامج تأهیل لألشخاص  تصمیم

ذوي اإلعاقة وربط برامج التأهیل 

 .مع متطلبات سوق العمل
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أسباب عدم تنفیذ 

 التوصیة

حتى نهایة  اإلجراء المتخذ المرصود التغییر

2020 

 التوصیة المشتركة

  

 الرقم المحور

المؤسسة في أقالیم المملكة 

الثالث لتصبح مهیئة 

ودامجة لألشخاص ذوي 

 اإلعاقة

تم التأخر في تنفیذ 

الخطة التنفیذیة  بنود

 بسبب جائحة كورونا.

أولویات العمل إعادة توزیع  

نتیجة االغالقات خالل 

 الجائحة.

سرعة السیر في تنفیذ الخطة 

التنفیذیة لالستراتیجیة الوطنیة 

 .لبدائل االیواء

محور العیش 

 المستقل

3 

التوسع في استحداث وحدات    

التدخل المبكر في المحافظات 

التي ال یتوفر فیها كعجلون 
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أسباب عدم تنفیذ 

 التوصیة

حتى نهایة  اإلجراء المتخذ المرصود التغییر

2020 

 التوصیة المشتركة

  

 الرقم المحور

وجرش وأماكن في عمان 

عمان لیس فقط الشرقیة وجنوب 

من خالل مراكز المنار للتنمیة 

الفكریة بل من خالل التشبیك 

مع الجمعیات التي من أهدافها 

تقدیم خدمات لألشخاص ذوي 

 .اإلعاقة

مع دخول جائحة 

كورونا مطلع العام 

تم إیقاف تنفیذ  2020

إیجاد آلیة توثیق وطنیة تضمن   لم یتم تنفیذ التوصیة 

توثیق جمیع حاالت العنف التي 

یتعرض لها األشخاص ذوو 

محور الحمایة 

 من العنف

4 
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أسباب عدم تنفیذ 

 التوصیة

حتى نهایة  اإلجراء المتخذ المرصود التغییر

2020 

 التوصیة المشتركة

  

 الرقم المحور

العدید من البرامج 

على الرغم من ان 

توثیق الیات العنف 

برز كأحد األولویات 

التي یجب العمل 

علیها نتیجة زیادة 

حاالت العنف ضد 

األشخاص ذوي 

اإلعاقة  أثناء الجائحة 

بسبب الحظر الشامل 

وتكون موحدة لدى  اإلعاقة

جمیع الجهات المعنیة على أن 

تشمل جمیع حاالت العنف وأن 

تشمل معلومات كالنوع 

االجتماعي وطبیعة اإلعاقة 

والعمر ومكان وقوع الجریمة 

والمستوى التعلیمي للمجني 

 علیه.
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أسباب عدم تنفیذ 

 التوصیة

حتى نهایة  اإلجراء المتخذ المرصود التغییر

2020 

 التوصیة المشتركة

  

 الرقم المحور

والجزئي دون ان یتم 

توثیق تلك الحاالت 

 بشكل كاف.

قامت مجموعة المطار 

الدولیة برصد مبلغ 

خمسة االف  5000

تم للتدریب و دینار 

تأجیل تنفیذ الخطة 

التدریبیة بسبب جائحة 

 كورونا

تم وضع خطة أولیة لتنفیذ  

 2020التوصیة في العام 

 اال انه لم یتم تنفیذها

تدریب العاملین في المطار 

خاصة من لهم تواصل مباشر 

مع المسافرین على حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة 

 والتواصل الفعال معهم.

محور الحق في 

 التنقل

5 
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أسباب عدم تنفیذ 

 التوصیة

حتى نهایة  اإلجراء المتخذ المرصود التغییر

2020 

 التوصیة المشتركة

  

 الرقم المحور

والتبدیل المستمر في 

أعداد العاملین في 

األجهزة األمنیة في 

مما أدى إلى  المطار

بقاء الوضع على ما 

 هو علیه.

توفیر مباني  - 
ومرافق مهیأة 

لألشخاص ذوي 
اإلعاقة سواء في 
مباني الركاب او 

رصد المخصصات المالیة  

تطلبات وصول الالزمة لتوفیر م

إلى  األشخاص ذوي اإلعاقة

وسائط نقل مهیأة بین 
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أسباب عدم تنفیذ 

 التوصیة

حتى نهایة  اإلجراء المتخذ المرصود التغییر

2020 

 التوصیة المشتركة

  

 الرقم المحور

وسائط النقل داخل 
 مدینة عمان

 (الباص السریع)
بعض التعدیالت   -

في مطار الملكة 
علیاء الدولي من 

حیث تهیئة 
المصاعد 

لألشخاص ذوي 
 اإلعاقة

المحافظات ومحطات ركاب 

 مهیئة داخل المحافظات.

صدر نظام  -  
"خدمات أدالء 

حصر ومراجعة وتعدیل 

التشریعات المعمول بها في 

محور السیاحة  6 
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أسباب عدم تنفیذ 

 التوصیة

حتى نهایة  اإلجراء المتخذ المرصود التغییر

2020 

 التوصیة المشتركة

  

 الرقم المحور

) 31السیاح رقم (
والذي  2020لسنة 

أوجب في المادة 
) منه على 10/5(

الدلیل السیاحي 
"إحترام التنوع 

الثقافي والتعامل مع 
السائح دون تمییز 
عرقي أو جنسي أو 
دیني أو لغوي أو 
من ذوي اإلعاقات 
المختلفة ومراعاة 

السیاحي وتضمین القطاع 

متطلبات أمكانیة الوصول 

 لألشخاص ذوي اإلعاقة فیها.

 والثقافة والترفیه 
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أسباب عدم تنفیذ 

 التوصیة

حتى نهایة  اإلجراء المتخذ المرصود التغییر

2020 

 التوصیة المشتركة

  

 الرقم المحور

 .ظروفهم" 
 

تم تدریب عدد من العاملین   

في المواقع السیاحیة 

االدالء  اتوجمعی

والفنادق  السیاحیین

 والمطاعم

تدریب األدالء السیاحیین  

والعاملین في المواقع السیاحیة 

والمنشآت السیاحیة واالثریة 

(المطاعم والفنادق) على طرق  

التواصل الفعال مع األشخاص 

ذوي اإلعاقة ومتطلبات تهیئة 

المرافق السیاحیة وفق االدلة 

 الصادرة عن المجلس.
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أسباب عدم تنفیذ 

 التوصیة

حتى نهایة  اإلجراء المتخذ المرصود التغییر

2020 

 التوصیة المشتركة

  

 الرقم المحور

لم تقم وزارة الثقافة 

بالتنسیق مع المجلس 

من اجل تدریب 

العاملین على 

مع  التواصل الفعال

األشخاص ذوي 

 اإلعاقة 

 

تنفیذ برامج تدریبیة للعاملین في   

قطاع الثقافة على سبل التواصل 

الفعال مع األشخاص ذوي 

 اإلعاقة.

تم تأخیر التنفیذ بسبب 

جائحة كورونا  وعمل 

تم عمل زیارات  • 
میدانیة من قبل 

تهیئة المواقع السیاحیة واألثریة 

لألشخاص ذوي اإلعاقة وفق 
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أسباب عدم تنفیذ 

 التوصیة

حتى نهایة  اإلجراء المتخذ المرصود التغییر

2020 

 التوصیة المشتركة

  

 الرقم المحور

استراتیجیة وزارة 

السیاحة الجدیدة 

ووضع خطط تنفیذیة 

على ان لهذه المشاریع 

على تنفیذها العمل یتم 

-2021 عاميخالل 

2022 

 

 

لجنة فنیة مشتركة 
من وزارة السیاحة 
واالثار والمجلس 

االعلى ودائرة االثار 
العامة لخمس مواقع 
سیاحیة موزعة على 

إقلیم الشمال 
والوسط وهي 

(جرش، ام قیس، 
جبل القلعة، مأدبا، 

متحف األردن) 
واعداد تقاریر 

 الغایة.خطة یتم وضعها لهذه 
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أسباب عدم تنفیذ 

 التوصیة

حتى نهایة  اإلجراء المتخذ المرصود التغییر

2020 

 التوصیة المشتركة

  

 الرقم المحور

 

 

 

 

 

 

 

 

بمتطلبات إمكانیة 
الوصول وتحدید 

المسارات السیاحیة 
المهیأة الستخدام 
األشخاص ذوي 

 اإلعاقة.
تم عمل كشف  •

میداني لمنطقة 
البتراء لتهیئة الشارع 
السیاحي الستخدام 

األشخاص ذوي 
اإلعاقة وتم اعداد 
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أسباب عدم تنفیذ 

 التوصیة

حتى نهایة  اإلجراء المتخذ المرصود التغییر

2020 

 التوصیة المشتركة

  

 الرقم المحور

 

 

 

 

 

 

 

 

التقریر الفني 
الخاص بذلك 

وتسلیمه لسلطة 
 إقلیم البتراء.

تم عمل كشف  •
میداني لمنطقة 

المتنزه البحري في 
العقبة وتم اعداد 

التقریر الفني 
الخاص بذلك 

وتسلیمه لسلطة 
منطقة العقبة 



45 
 

أسباب عدم تنفیذ 

 التوصیة

حتى نهایة  اإلجراء المتخذ المرصود التغییر

2020 

 التوصیة المشتركة

  

 الرقم المحور

 

لم یتم التنفیذ بسبب 

 جائحة كورونا

 

 

 

 

 

االقتصادیة 
 الخاصة.

قام المجلس  •
بمراجعة 

المخططات 
الخاصة بمشروع 

ساحة الثورة العربیة 
الكبرى وبیت 

الشریف حسین بن 
علي في مدینة 

 العقبة.
بل تم تهیئة مدخل ج •
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أسباب عدم تنفیذ 

 التوصیة

حتى نهایة  اإلجراء المتخذ المرصود التغییر

2020 

 التوصیة المشتركة

  

 الرقم المحور

 

 

 

 

 

التنفیذ بسبب  تأخر

 جائحة كورونا

القلعة الستخدام 
األشخاص ذوي 

اإلعاقة الحركیة من 
خالل تقدیم الدعم 

الفني لوزارة السیاحة 
مع وبالتعاون 

، مؤسسة ولي العهد
تم االنتهاء من 
إنجازه في الیوم 
العالمي للشباب 

 .2020خالل 
 



47 
 

أسباب عدم تنفیذ 

 التوصیة

حتى نهایة  اإلجراء المتخذ المرصود التغییر

2020 

 التوصیة المشتركة

  

 الرقم المحور

 

بسبب تداعیات جائحة 

 الكورونا 

اشراك المجلس في اعداد المواد  لم یتم تنفیذ التوصیة 

التدریبیة وتنفیذ الخطة التدریبیة 

للعام  وزارة األوقاف التي أعدتها 

لضمان ترسیخ ثقافة  2020

التنوع واحترام حقوق االشخاص 

 ذوي االعاقة وكرامتهم المتأصلة.

محور الحق في 

ممارسة الشعائر 

 الدینیة والعبادة

7 

بسبب اغالق المساجد 

 خالل الجائحة

تم توفیرها بشكل محدود  

وغالبا من قبل متطوعین 

توفیر ترجمة بلغة االشارة في 

الخطب والدروس والعظات في 

المساجد توفیر المطبوعات 
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أسباب عدم تنفیذ 

 التوصیة

حتى نهایة  اإلجراء المتخذ المرصود التغییر

2020 

 التوصیة المشتركة

  

 الرقم المحور

والنشرات الدینیة باألشكال  من مترجمي لغة االشارة

 المیسرة.

) من 6تعدیل نص المادة ( لم یتم تنفیذ التوصیة  جائحة كورونا.بسبب 

قانون األحزاب السیاسیة الذي 

یشترط أن یكون العضو 

المؤسس كامل األهلیة والذي قد 

یكون ذریعة العتبار بعض 

األشخاص من ذوي اإلعاقة 

الذهنیة أو النفسیة بأنهم غیر 

كاملي األهلیة مما یمنعهم من 

محور الحق في 

المشاركة 

 السیاسیة

8 
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أسباب عدم تنفیذ 

 التوصیة

حتى نهایة  اإلجراء المتخذ المرصود التغییر

2020 

 التوصیة المشتركة

  

 الرقم المحور

 هذا المجال.ممارسة حقهم في 

بوضع الهیئة  تقم لم   

، استراتیجیة وخطة تنفیذیة

 وانما اكتفت باآلتي:

من خالل المجلس تم  -1
 ألعضاءتدریب 

ورؤساء لجان االنتخاب 
على التواصل الفعال 
مع األشخاص ذوي 
اإلعاقة المقترعین 

والتوعیة بحقوقهم في 

قیام الهیئة المستقلة لالنتخاب 

بوضع استراتیجیة وخطة تنفیذیة 

مجلس لتهیئة بالشراكة مع ال

مراكز االقتراع وتعزیز المشاركة 

السیاسیة لالشخاص ذوي 

االعاقة بما في ذلك تدریب 

الكوادر العاملة في مراكز 

االقتراع والفرز وتوعیة 

االشخاص ذوي االعاقة 
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أسباب عدم تنفیذ 

 التوصیة

حتى نهایة  اإلجراء المتخذ المرصود التغییر

2020 

 التوصیة المشتركة

  

 الرقم المحور

ممارسة العملیة 
وعلى  االنتخابیة

متطلبات إمكانیة 
الوصول والترتیبات 
التیسیریة المطلوب 

توفیرها للناخبین من 
ذوي االعاقات 

 المختلفة.
) مركز 23تم اختیار ( -2

اقتراع ضمن الدوائر 
االنتخابیة الرئیسیة وتم 
 تهیئتها من الهیئة

باجراءات الترشح واالقتراع 

بطرق میسرة. اعتماد المدارس 

التي تم بناؤها بتمویل من 

نمیة الدولیة الوكالة األمریكیة للت

USAID  كجزء من المدارس

التي سیتم اختیارها كمراكز 

اقتراع لتوفر المتطلبات األساسیة 

الخاصة باألشخاص ذوي 

 اإلعاقة فیها.
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أسباب عدم تنفیذ 

 التوصیة

حتى نهایة  اإلجراء المتخذ المرصود التغییر

2020 

 التوصیة المشتركة

  

 الرقم المحور

من ومالي وبدعم فني 
 المجلس 

تم تدریب المراقبین من  -3
األشخاص ذوي اإلعاقة 
وغیرهم على قائمة 
التحقق من توفر 
متطلبات الوصول 
لألشخاص ذوي اإلعاقة 
والترتیبات التیسیریة 
التي یجب ان تتوفر في 

من  االقتراعمراكز 
 خالل المجلس.
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أسباب عدم تنفیذ 

 التوصیة

حتى نهایة  اإلجراء المتخذ المرصود التغییر

2020 

 التوصیة المشتركة

  

 الرقم المحور

 

) 7000مبلغ (تم رصد   

من خالل الهیئة  دینار

وبدعم  لالنتخابالمستقلة 

كما ساهم   USAIDمن 

المجلس بتقدیم دعم مالي  

) دینار 5000مقداره (

للهیئة لیصبح مجموع 

) دینار  12000المبلغ (

 مراكز اللتهیئة بعض 

رصد مخصصات مالیة لتهیئة 

مراكز االقتراع التي سیتم 

اختیارها الستقبال األشخاص 

 ذوي اإلعاقة.
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 المقدمة:

إننا في المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، لنشعر بالفخر ونحن نصدر تقریرنا 

 2019الثاني الخاص برصد أوضاع حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في المملكة عن العامین 

، حیث كان لجائحة كورونا علینا األثر السلبي ذاته الذي كان على الجمیع من حیث 2020و

أجیل العدید من البرامج واألنشطة في مختلف مؤسسات الدولة ووزاراتها وفي تباطؤ وتیرة العمل وت

منظمات المجتمع المدني، األمر الذي جعلنا نجمل ما رصدناه خالل هذین العامین في تقریر 

 واحد تناول عددًا من المحاور األساسیة التي تمس حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وحیاتهم.

من تقدم ملموس على صعد مختلفة تحققت في مجاالت عدة، لقد سررنا بما الحظناه    

، ومع ذلك، فإن تكرار عدد كبیر من التوصیات على 2018وذلك مقارنًة بما تم رصده عام 

مستوى السیاسات والممارسات في هذا التقریر، یعد مؤشرًا على بطء التقدم في مجاالت أخرى لم 

عة ما بین صدور التقریرین األول والثاني. من المؤكد أن نلمس تغییرًا كبیرًا علیها في الفترة الواق

الجائحة وما ترتب علیها من تدابیر أثرت بشكل كبیر على وتیرة العمل لدى معظم الجهات 

التنفیذیة، إال أن أوضاع األشخاص ذوي اإلعاقة أثناء الجائحة كان بحد ذاته تجربًة قاسیًة 

ن دائرة االهتمام والشأن العام حتى في ظل األزمات ومؤشرًا مزعجًا على غیاب قضیة اإلعاقة ع

 التي یكون األشخاص ذوو اإلعاقة أول وأكثر القطاعات تأثرًا بها.

لقد كانت خدمات الطوارئ وتلك المتعلقة بمنظومة الحمایة االجتماعیة أثناء الجائحة غیر    

مما دفع المجلس  مستوعبة لمتطلبات وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلیها والحصول علیها،

األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إلى تولي مهام لیست من اختصاصه، حیث قام فریق 

المجلس بتقدیم الدعم اللوجستي والمالي والخدمات المنزلیة لعدد كبیر من األشخاص ذوي اإلعاقة 

تي تم في مختلف مناطق المملكة؛ سعیًا منه لسد الثغرات التي اكتنفت منظومة الخدمات ال

تقدیمها للكافة، كما وجد المجلس نفسه مضطرًا لتعویض الغیاب الكامل إلمكانیة الوصول في 

منصات التعلیم، حیث قام بتوفیر مناهج صوتیة للطلبة المكفوفین وبلغة اإلشارة للطلبة الصم، 

 هذا فضًال عن توفیر خدمات الدعم النفسي عن بعد لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنیة وأسرهم.
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لقد أكدت الجائحة المؤكد، وسلطت مزید من الضوء على ما نطالب به منذ سنوات، أال    

وهو ضرورة وضع حقوق وقضایا األشخاص ذوي اإلعاقة على أعلى سلم أولویات الجهات 

التنفیذیة المختلفة وكذلك الجهات الدولیة المانحة التي یغفل عدد منها عن تضمین متطلبات 

 عاقة وشمولهم في المشاریع والبرامج التي تمولها.وصول األشخاص ذوي اإل

، یشیر وال ریب إلى إحراز تقدم جید على مستوى 2020و 2019إن تقریر الرصد لعامي    

التشریعات الناظمة للحق في العمل التي تم تعطیل "شرط اللیاقة الصحیة" فیها، وٕاصدار نظام 

جیدة في مجال التعلیم الدامج مع وزارة تشغیل األشخاص ذوي اإلعاقة، وكذلك تنفیذ خطوات 

التربیة والتعلیم والجهات الداعمة، وفي مجال العیش المستقل وبدائل اإلیواء الذي یحرز تقدمًا 

مستمرا على المستویین التشریعي والتنفیذي. ومع ذلك، فإن الحاجة باقیة وملحة إلى أن تحتل 

واالهتمام على أجندة صناع القرار والجهات هذه القضایا وغیرها المرتبة ذاتها من األولویة 

 التنفیذیة كما هي علیه على سلم أولویات األشخاص ذوي اإلعاقة.

التفاؤل بأننا سنحقق شيًء  یملئنيإنني على ثقة أننا نسیر في االتجاه الصحیح، وٕانني    

ذوي نفخر به جمیعًا في مجال اإلعاقة، وذلك بجهود أصحاب القضیة أنفسهم من األشخاص 

اإلعاقة وأسرهم ومناصریهم ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، خاتًم بإسداء الشكر 

الجزیل وعالي التقدیر لفریق المجلس الذي قام على إعداد هذا التقریر، مقدرًا لكل الجهات التي 

وأن یعیننا  تعاونت معنا جهودها ومساندتها، سائًال اهللا عز وجل أن یحفظ بلدنا وقیادتنا الهاشمیة

 على تلبیة توقعات وطموح كل شخص من ذوي اإلعاقة على ثرى أردننا الطاهر.

 مرعد بن رعد بن زید.
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 عداد التقریرإمنهجیة 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في المملكة  الفعلي ألوضاع واقعالالوقوف على بهدف 

من المفید ان یسلط الضوء في فقد وجد المجلس  2019/2020خالل العامین األردنیة الهاشمیة 

؛ وذلك من خالل: بیان هذا التقریر على قضایا ذات صلة مباشرة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 20قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم حكام ألالجهات الحكومیة المختلفة  تطبیقمدى 

التي  بیان التحدیات، وبذات الوقت بهذه القضایا والتشریعات األخرى ذات الصلة 2017لسنة 

 السیاسات  اوأحكام هذه التشریعات تطبیق الجهات المعنیة بهذه القضایا سواء في مجال واجهت 

؛ ببیان هذه التحدیات من وجهة نظر المؤسسات الرسمیة المعنیة، في الواقع العمليالحكومیة 

ومن ثم اقتراح  ومن وجهة نظر األشخاص ذوي اإلعاقة ومؤسسات المجتمع المدني التي تمثله.

 التوصیات الالزمة لتحسین واقع األشخاص ذوي اإلعاقة ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم.

 المبینة أدناه في اعداد هذا التقریر:المنهجیة عتماد افقد تم ولتحقیق ذلك كله، 

للعامین  محاور التقریر اعتمدت قیادة المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي االعاقة .1

وكذلك اعتماد  ر.والتي تم تحدیدها بعشرة محاور المبینة في التقری 2019/2020

 المنهجیة العامة إلعداد التقریر. 

 مضمون التقریر. تشكیل فریق من موظفي المجلس إلعداد .2

 صلةال ذات التشریعات مراجعةقام فریق اعداد التقریر بدراسة محاور التقریر وتحدید و  .3

في قانون حقوق األشخاص  ةمع األحكام الوارد بمحاور التقریر وبیان مدى انسجامها

 ذوي اإلعاقة النافذ.

التي سیتم سائل تحدید المالدراسة األولیة لواقع الحقوق التي سیتضمنها التقریر و  .4

مناقشتها في اللقاءات الحواریة مع األشخاص ذوي اإلعاقة وممثلي مؤسسات المجتمع 

 اإلعاقة.المدني المعنیة بحقوق وقضایا األشخاص ذوي 

وممثلي مؤسسات المجتمع األشخاص ذوي اإلعاقة ة لقاءات حواریة مع عقد ثالث .5

 عبر تطبیق الزووم. في األقالیم الثالثة المعنیة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة المدني

والمعیقات التي تعترض تمتع األشخاص ذوي  تحیث استمع الفریق إلى اإلشكالیا

 ا التقریر. التي سیتناوله حقوقالاإلعاقة ب
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المعلومات والبیانات التي تم الحصول علیها من اللقاءات الحواریة مراجعة وتحلیل  .6

والتي النقاش  التقریر وتحدید المسائل التي تحتاج لمزید منوتصنیفها ضمن محاور 

 أربعة مجموعات. استناقش مع المختصین في مجموعات التركیز والتي بلغ عدده

اعتماد المخطط النهائي لمحاور التقریر وٕاعادة تجمیع وتصنیف المعلومات والبیانات  .7

 واإلحصاءات وتصنیفها ضمن المحاور التي تم تحدیدها. 

إعداد قائمة المسائل الخاصة بالوزارات والمؤسسات العامة ذات صلة بحقوق  .8

الحقوق وما  األشخاص ذوي اإلعاقة والتي تبین ما تم إنجازه لتعزیز وحمایة تلك

واجهها من تحدیات بهذا الخصوص، وتوجیه مخاطبات رسمیة لهذه المؤسسات لتزوید 

المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بالبیانات والمعلومات واإلحصاءات 

 الواردة في قائمة المسائل. 

ضمن البیانات الواردة في ردود الوزرات والمؤسسات العامة وتصنیفها مراجعة وتحلیل  .9

 .محاور التقریر

تجمیع محتوى المعلومات والبیانات واإلحصاءات وتحلیل الشكاوى وصیاغتها ضمن  .10

المعتمدة، ومن ثم مراجعتها وتنقیحها ووضع التوصیات الالزمة للتغلب محاور التقریر 

على التحدیات وتعزیز الممارسات الفضلى سواء كان ذلك من خالل تعدیل التشریعات 

 سات او الممارسات.او تطویر السیا
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 الحق في التعلیم  االول: حورالم

فقــد ألــزم قــانون حقــوق األشــخاص للطلبــة ذوي اإلعاقــة البصــریة  الــدامجلتعلــیم اانطالقــًا مــن أهمیــة 

ووزارة التربیة والعلیم تـوفیر  6ذوي اإلعاقة كل من المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

یــة ، كمــا الــزم القــانون وزارة الترب)8(للطلبــة ذوي اإلعاقــة 7الحــد األعلــى مــن البیئــة التعلیمیــة الدامجــة

مـا ك. )9(قبـول ودمـج األطفـال ذوي اإلعاقـة فـي المؤسسـات التعلیمیـةوالتعلیم بالتنسیق مع المجلـس 

حرمــان الطالــب ذي اإلعاقــة مــن دراســة أي مبحــث أكــادیمي أو ترســیبه أو ترفیعــه  القــانون حظــر 

. وبـــذات الوقـــت الـــزم القـــانون المجلـــس األعلـــى لحقـــوق )10(تلقائیـــًا علـــى أســـاس إعاقتـــه أو بســـببها

األشــخاص ذوي اإلعاقــة وبالتنســیق مــع وزارة التربیــة والتعلــیم وضــع المعــاییر الخاصــة بالتشــخیص 

التربــوي ومعــاییر تطــویر المنــاهج، وطــرق تدریســها للطلبــة ذوي اإلعاقــة فــي المؤسســات التعلیمیــة، 

                                                           
باستخدام كلمة القانون والتي سیقصد بها قانون حقوق األشخاص ذوي  التقریرسیكتفى فیما یلي من هذا  -6 

  تي سیقصد بها المجلس األعلى لحقوق االشخاص ذوي االعاقة.، والكتفاء باستخدام كلمة المجلس والاإلعاقة
من اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومع ما جاء بتعلیق اللجنة المعنیة  24نص المادة وهذا ینسجم مع  -7 

) من اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على 34بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة المنصوص علیها في المادة (

التعلیم الشامل (الدامج) للجمیع یعتبر المبدأ الوحیـد الـذي یكفـل إتاحـة تعلـیم نـوعي ونمـاء اجتمـاعي لألشـخاص ان 

ذوي اإلعاقة، ویضمن تحقیق مبدأي العموم وعدم التمییـز فـي التمتـع بـالحق فـي التعلـیم. إذ ینطـوي التعلـیم الشـامل 

ـــوي یشـــمل إدخـــال تغییـــرات وتعـــدیالت فـــي: ـــى عملیـــة إصـــالح بنی ـــیم، وأســـالیب التعلـــیم، والـــُنُهج،  عل محتـــوى التعل

والهیاكل، واالستراتیجیات المستخدمة بخصوصه للتغلب على المعوقات بقصد العمل على تزوید جمیع الطلبـة مـن 

الشـریحة العمریـة المعنیـة بتجربـة تعلیمیـة منصـفة وتشــاركیة وعلـى تهیئـة بیئـة مناسـبة لمتطلبـاتهم وتفضـیالتهم علــى 

، كما أكدت اللجنة على أن إلحاق الطلبة ذوي اإلعاقة بالصفوف العادیة دون ان یرافق ذلك تغییرات الوجه األكمل

جوهریــة تلحــق بــالتنظیم والمنــاهج والتعلــیم واســتراتیجیات الــتعّلم ال یعــد تعلیمــا دامجــًا،  فاإلدمــاج التلقــائي  ال یصــلح 

الـدامج یجـب ان یرافقـه اعـداد المنـاهج المهیئـة للطلبـة  للقول باالنتقال من نظام الفصل إلى الشمول، بل ان التعلیم

مــن ذوي اإلعاقــة الـــتأهیل الحقیقــي والمناســب للمعلمــین وتــوفیر والوســائط المتعــددة المیســورة االســتعمال الطلبــة مــن 

  ).7(ذوي االعاقة

 /ب) من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.19المادة ( - 8
 األشخاص ذوي اإلعاقة /ب) من قانون حقوق18المادة ( - 9

/أ) منها الدول األطراف وفي إطار سعیها 24/2تلزم اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في المادة ( - 10
على كفالة عدم استبعاد األشخاص ذوي اإلعاقة من النظام التعلیمي العام على أساس  إلعمال الحق في التعلیم

من التعلیم االبتدائي أو الثانوي المجاني واإللزامي على أساس  اإلعاقة، وعدم استبعاد األطفال ذوي اإلعاقة
 اإلعاقة.
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عدد من الضوابط في مقدمتها تحقیق الحد األعلى للمسـتوى وتدریب الكوادر علیها وتأهیلهم، وفقًا ل

 .11األكادیمي للطلبة ذوي اإلعاقة بما یكفل وصولهم إلى مراحل تعلیم أعلى

ــــــر  ــــــى لحقــــــوق األشــــــخاص ذوي اإلعاقــــــة خــــــالل اعــــــداده لهــــــذا التقری ــــــس األعل ــــــین للمجل وقــــــد تب

یم الــــدامج وقــــد بـــــدا مــــن االشــــخاص ذوي االعاقـــــة وعــــائالتهم بمفهــــوم التعلـــــ العدیـــــدعــــدم معرفــــة 

 العادیـــــةلمـــــدارس باوجـــــود العدیـــــد مـــــن االســـــر التـــــي ال تلحـــــق أبنـــــائهم واضـــــحا مـــــن خـــــالل  كذلـــــ

الترتیبــــــات التیســــــیریة ومتطلبــــــات تــــــوافر  باإلضــــــافة لعــــــدم للحــــــرج والتنمــــــر تعرضــــــهمخوفــــــًا مــــــن 

األمـــــر  .ي اإلعاقـــــةلطلبـــــة ذو ا تعلـــــیم امكانیـــــة الوصـــــول واســـــتراتیجیات التعلـــــیم المتخصصـــــة فـــــي

ـــــذي یســـــتدعي ضـــــرورة تعریـــــف االشـــــخاص ذوي االعاقـــــة وعـــــائالتهم بهـــــذا   المفهـــــوم وتطبیقـــــهال

 وزارة التربیة والتعلیم.تطبیقا سلیما على ارض الواقع من قبل 

ركـز المجلـس االعلـى لحقـوق األشـخاص ذوي  واقـع التعلـیم الـدامج للطلبـة ذوي اإلعاقـةیان بول

النظـام التعلیمـي األردنـي بیـان إمكانیـة تطـویر  علـى 2019/2020اإلعاقة في تقریره للعـامین 

، اذ ان النجـاح لیواكب متطلبات دمج الطلبـة ذوي اإلعاقـة البصـریة والسـمعیة وصـعوبات الـتعلم

لـیم الـدامج فـي األردن كمـا ورد الـنص سیشكل مدخال حقیقیا للتعم في توفیر التعلیم الحقیقي له

  . 2017لسنة  )20( /ج) من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم19علیه في المادة (

تعلیم الطالب المكفوفین وضعاف البصر الشدید مبحث الریاضیات والمباحث العلمیة في أ. 

 مرحلتي التعلیم األساسي والثانویة العامة؛

تعلیم الطالب المكفوفین ب وزارة التربیة والتعلیماألول عدم التزام  تقریره إعدادثبت للمجلس خالل 

 وضعفالثانوي  وضعاف البصر الشدید مبحث الریاضیات والمباحث العلمیة في مرحلتي التعلیم

استراتیجیات تعلیم الطلبة المكفوفین وضعاف البصر للریاضیات والمباحث العلمیة في المرحلة 

، والتي ما تزال مطبقة ویأتي في التشریعیة النافذة خالل بعض االحكام، وذلك من األساسیة

 مقدمة هذه االحكام ما یلي:

 (الفیزیاء والریاضیات والحاسوب والكیمیاء)الطالب الكفیف في مباحث  تقدیر تحصیل •
 .)12(لتلك المباحث ةریطة حضوره جمیع الحصص المقرر ش

                                                           
 ) من قانون حقوق األشخاص ذوي االعاقة19المادة ( -11 



59 
 

 )13(2017) لسنة 8الدراسة الثانویة العامة رقم (جاءت التعلیمات الخاصة بامتحان شهادة   •

الطلبة من غیر ذوي اإلعاقة و  يبأحكام تمییزیة وانتهاك لمبدأ المساواة ما بین الطلبة ذو 

اإلعاقة من بعض المباحث  يذو  ةت الطلبلفغفي ذات المستوى األكادیمي؛ إذ أ االعاقة 

 :)14(سئلة على النحو التاليواأل

من مبحثي الریاضیات والحاسوب في الفروع األكادیمیة اآلتیة:  عفاء المشترك الكفیفإ -
 (األدبي، والشرعي، واإلدارة المعلوماتیة، والتعلیم الصحي)

عفاء المشترك األصم من مبحث الریاضیات في الفروع األكادیمیة اآلتیة: (األدبي، إ -
 والشرعي، واإلدارة المعلوماتیة، والتعلیم الصحي).

 2019/2020خالل عامي  المكفوفین وضعاف البصرواقع تعلیم الطلبة 
 رد وزارة التربیة والتعلیم . 1
 :15ظهر رد وزارة التربیة والتعلیم الحقائق اآلتیةأ

 عدد المدارس الدامجة المتخصصة بتعلیم الطلبة المكفوفین وضعاف البصر الشدیدبلغ  •

 -وسط-(الشمالأقالیم  3تعلیم في ) مدیریة تربیة و 42مدرسة موزعة على ( )1194(

 .16الجنوب)

 المختصة فقط بتعلیم الطلبة المكفوفین وضعاف البصر الشدید الحكومیة عدد المدارسبلغ  •

مدرسة واحدة فقط (مدرسة عبد اهللا بن أم مكتوم الثانویة المختلطة للمكفوفین/أكادیمیة 

مبیت للطلبة المدرسة تؤمن المكفوفین)، حیث یتم استقبال الطلبة من كافة المحافظات كون 

المكفوفین وضعاف البصر الشدید الذین یسكنون في مناطق جغرافیة بعیدة عن موقع 

 المدرسة.

                                                                                                                                                                      
 ) من أسس النجاح واإلكمال والرسوب 7، 6) الفقرات (9انظر في هذا الخصوص المادة ( - 12
تم الرجوع  t.ly/JGjw التعلیم على الرابط التالي:النص الكامل للتعلیمات منشور على موقع وزارة التربیة و  - 13

 مما یعني ان هذه التعلیمات ما زالت مطبقة. 18/1/2020إلى هذا الموقع بتاریخ 
 /أ) من تعلیمات شهادة الدراسة الثانویة العامة.22انظر بهذا الخصوص المادة ( -14

 .3/2/2021تاریخ  68/13/4858جاءت ردود وزارة التربیة والتعلیم بموجب كتابهم رقم:  - 15
ان هذه المدارس لیست متخصصة بدمح االشخاص ذوي االعاقة البصریة وانما دامجة  المجلس ویسجل  - 16

 لهم دون وجود برامج متخصصة,
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، ومعلمة اً ) معلم2061(البصر عدد المعلمین المؤهلین لتعلیم الطلبة المكفوفین وضعاف بلغ  •

تم ، ) محافظات: عمان، الزرقاء، اربد، مأدبا، المفرق، جرش، عجلون، الكرك8موزعین في (

 :ةاآلتیعلى المهارات  17تدریبهم من قبل منظمة میرسي كور

 اكتساب مهارات التعامل مع الطلبة ذوي اإلعاقة داخل الغرفة الصفیة. -

 معلمي الظل.تأهیل توفیر جلسات التأهیل و  -

 تزوید المدارس بأدوات تكنولوجیة مساندة والتدریب علیها لمعلمي الصفوف الثالث األولى. -

ستراتیجیات ووسائل تعلیمیة خاصة بتعلیم الطلبة الصم والمكفوفین الوزارة العدم تبني  •

تم تبادل ، فقد أكتفى الرد ببیان انه حث الریاضیات والمواد العلمیةاوضعاف البصر لمب

للمعلمین والطلبة واحدة فقط عقد دورة تدریبیة و التعاون بین الوزارة وشركة النجار التجاریة 

 18سمارتیوة وضعاف البصر الشدید على كیفیة استخدام أجهزة ذوي اإلعاقة البصری

(SMARTIO) ویبقى السؤال األلهم بهذا  ) أجهزة للوزارة.7) جهاز للطلبة و(100( عدد

 الصدد هل تم توزیع هذه االجهزة على الطلبة بعد التدریب علیها وبما یحقق الغایة م شراءها. 

ستخدم لتدریس ت لدى وزارة التربیة والتعلیم محددة وواضحة وسائل تعلیمیةعدم وجود  •

ببیان الوزارة رد ، فقد أكتفى المكفوفین وضعاف البصرالریاضیات والمباحث العلمیة للطلبة 

تعاونت مع مدارس میار الدولیة في تنفیذ مشروع "نور" على مرحلتین في تصمیم ان الوزارة 

ویؤكد المجلس  المكفوفین وضعاف البصر.الوسائل التعلیمیة الملموسة والتي تناسب الطلبة 

على ان الوسائل المذكورة في رد الوزارة تم تصمیمها من قبل طالب مدرسة المیار الخاصة 

بمبادرة طالبیة وهذه المبادرة ال تعكس نهج الوزارة وال تكفل دیمومة واستمراریة توفیر الوسائل 

 وال تضمن جودتها.

                                                           
یظهر رد وزارة التربیة والتعلیم عدم قدرتها على تنظیم دورات تأهلیه لمعلمي الطلبة المكفوفین وضعاف  -17 

 البصر وعدم قدرتها كذلك على االستمرار في تدریب المعلمین ورفع قدراتهم. 
) كبسة بارزة (بأحرف وارقام) ویتصل مع 20جهاز یتكون من ( SMARTIO):( یقصد بجهاز سمارتیو -18 

الهاتف الذكي من خالل البلوتوث ویتم ادخال االحرف من خالله عن طریق لوحة المفاتیح البارزة ویهدف الى 
) مرة من الكتابة 150تمكین المكفوفین وضعاف البصر من الكتابة على الهواتف الذكیة بشكل أسرع بأكثر من (

 على الهاتف بشكل مباشر.
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وضعاف البصر، إذ بین رد  كفوفینملتعلیم الطلبة ال ة للغرف الصفیةعدم التهیئة الكامل •

جراءات لموائمة الغرف باتخاذ مجموعة من اإل 2019/2020خالل عامي  الوزارة قیامها

 :تمثلت باآلتي الصفیة والمختبرات المدرسیة

 تم إضافة الصقات مكتوبة بطریقة برایل. -

 توفیر مجسمات ملموسة ومحسوسة (نماذج ُمَشِكلة). -

 بیت المقاعد في أماكن ثابتة داخل الغرفة الصفیة.تث -

 توفیر تسجیالت صوتیة مفسرة بشكل أوضح للطلبة المكفوفین وضعاف البصر.-

متابعة جودة البرامج التعلیمیة ل مؤهلینالتربویین المشرفین بعدد الوجود نقص حاد  •

الطلبة المكفوفین  وضمان حصول واستراتیجیات التعلیم المقدمة للطبة ذوي اإلعاقة البصریة

) 3(وجود الوزارة  ردتي الریاضیات والعلوم؛ إذ أظهر وضعاف البصر على حقهم بتعلم ماد

مدیریات التربیة والتعلیم (مأدبا،  3تخصصهم تربیة خاصة موزعین على فقط مشرفین 

على الطلبة ذوي اإلعاقة بشكل عام والطلبة المكفوفین  إلشرافناعور) یتولون االسلط، 

، علما بان هؤالء المشرفین لم یتلقوا أي دورات متخصصة في البصر بشكل خاص فوضعا

استراتیجیات تعلیم الطلبة المكفوفین وضعاف البصر فهم لم یشتركوا باي دورة متخصصة 

 بهذه االستراتیجیات

أهم الصعوبات والمعیقات التي تواجه الطلبة المكفوفین وضعاف البصر في أظهر رد الوزارة  •

 على النحو اآلتي:  مبحث الریاضیات والمباحث العلمیةتعلم 

 صعوبة تطبیق التجارب العملیة التطبیقیة خصوًصا مادة الفیزیاء. -

 صعوبة فهم رموز مبحث الریاضیات وصعوبة وصفه. -

معظم المواد العلمیة یظهر فیها الكثیر من الصور، خصوًصا عند طرح سؤال "فسر  -

 تفاصیل عن الشكل.الشكل اآلتي" دون ذكر 

وحل  اوٕادراكه اال یوجد رموز ریاضیة مطبوعة بطریقة برایل لذا من المستصعب فهمه -

 السؤال بالشكل المطلوب.

خطورة تنفیذ التجارب العملیة على الطلبة المكفوفین وضعاف البصر بسبب وجود  -

 الحرارة أو تفاعل كیمیائي.
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بسبب تقدیر م الخوض في تفاصیل أكثر االكتفاء بالمادة النظریة واختصارها وعد -

 عدم فائدتها للطلبة المكفوفین وضعاف البصر. المعلمین

الطرق المستخدمة لتقییم تحصیل الطلبة المكفوفین وضعاف البصر لمبحث  عدم انسجام •

تدریسهم  افذة وأسالیب التعلیم المتبعة فيمع التشریعات الن الریاضیات والمباحث العلمیة

المستخدمة والتي ال توفر لهم فرصة حقیقیة لتعلم هاتین المادتین؛ إذ تتمثل وسائل التقییم 

 بالوسائل اآلتیة: 

التحصیل اللفظي مع الطلبة المكفوفین وضعاف البصر من خالل عقد امتحان قصیر  -

طلبة تناسب مع إمكانیات وقدرات التالطالب وقیام المعلم بطرح أسئلة بین المعلم و 

 المكفوفین وضعاف البصر.

تقییم االستجابة السریعة من قبل الطلبة المكفوفین وضعاف البصر داللة على الفهم  -

 للمبحث.

 المشاركة الصفیة من خالل اإلجابة عن أسئلة المعلم من خالل حصص صفیة. -

 تكییفات أوعدد من البعمل "   2019/2020خالل عامي  جاء برد الوزارة انها قامت  •

مع المجلس األعلى لحقوق ها تعاونمن خالل  ها على منصات التعلم اإللكترونیةإضافت

قامت مجموعة من المعلمین  ، إذ األشخاص ذوي اإلعاقة في إطالق مبادرة "بصیرة"

والمعلمات من ذوي اإلعاقة البصریة في ترجمة المباحث الدراسیة في الصفوف من األول 

اسي في كل من المواد (اللغة العربیة، اللغة اإلنجلیزیة، األساسي حتى الصف العاشر األس

الریاضیات، التربیة اإلسالمیة، علوم)، ونشرها على موقع المجلس األعلى لحقوق األشخاص 

ویؤكد المجلس ان  ."ذوي اإلعاقة لتسهیل وصول الطلبة المكفوفین وضعاف البصر إلیها

لیم، وانما قام بها معلمي وزارة التربیة والتعمبادرة بصیرة المذكورة أعاله لم تكن نتاج جهد 

مجموعة من المتطوعین والمتطوعات من مبادرة بصیرة من خالل شراكة ما بین المبادرة 

ة وانما یولم تكن ترجمة للمباحث الدراس والمجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،

 تسجیالت صوتیة للمباحث الدراسیة المذكورة أعاله.

الصعوبات التي واجهت الطلبة المكفوفین وضعاف البصر في الوصول وزارة أهم بین رد ال •

البث التلفزیوني للطلبة المكفوفین وضعاف البصر بعدم مناسبة  تمثل إلى المنصات التعلیمیة
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مصطلحات مجردة وغیر ملموسة مثل انظر، ماذا  أثناء اشرح یستخدم حیث كان المعلم

  ترى؟ صف الشكل، صف الصورة التي أمامك.. الخ.

 . واقع الطلبة المكفوفین وضعاف البصر كما جاء في اللقاءات الحواریة2
ومجموعة التركیز التي نفذها المجلس األعلى لحقوق  )19(ن في اللقاءات الحواریةو المشارك بین

 االشخاص ذوي االعاقة للتعرف على واقع حقوق االشخاص ذوي االعاقة ما یلي:
للمكفوفین لعلوم ومواد اوالریاضیات ة انعكاس ما جاء بالتعلیمات على واقع تعلیم ماد •

طلبة المكفوفین وضعاف البصر مدارس ال تعلم الالف ،المدارسفي  وضعاف البصر

تي ماد اعتبار، باألسلوب السماعيوتكتتفي بمادتي الریاضیات والعلوم بشكل كامل 

العملیات الریاضیة  ، ویكتفى بتدریسثانویة مثل الفن والریاضة الریاضیات والعلوم مواد

للطلبة  وعقد امتحاناتها بطریقة شفویة فقط مما ینتج عنه عدم التقییم الحقیقياألساسیة 

المكفوفین وضعاف البصر، ویشكل هذا الوضع إقرار رسمي بعدم قدرة هؤالء الطلبة على 

التي أعفت الطلبة ذوي  الثانویة العامةتعلم هاتین المادتین بموجب تعلیمات امتحان 

 كمال والرسوبواإل النجاح أسسفي من االمتحان لهاتین المادتین  بصریةاالعاقات ال

 التربیة والتعلیم. المعتمدة في وزارة

تتناسب مع احتیاجات الطالب المكفوفین وضعاف البصر  20عدم وجود مناهج مكیفة •

برایل  طریقةببما في ذلك غیاب المناهج المكیفة  21یةالعلمالمواد الریاضیات و  ةلتعلم ماد

، )22(وعدم إیصالها لجمیع المدارس التي یوجد بها طالب من ذوي االعاقات البصریة
                                                           

، اما اللقاء 26/10/2020ول إلقلیم الشمال والذي عقد بتاریخ تم عقد ثالثة لقاءات حواریة خصص األ - 19
، فیما خصص اللقاء الثالث إلقلیم الجنوب 28/10/2020الثاني فخصص إلقلیم الوسط والذي عقد بتاریخ 

 ، إذ تم عقد اللقاءات الثالثة عبر تطبیق برنامج زوم. 2/11/2020والذي عقد بتاریخ 
اهج خاصة یتنافى من الممارسات الفضلى والتي تستدعي وجود یؤكد المجلس على ان وجود من - 20

 استراتیجیات تعلیم متخصصة وأنشطة إثرائیه داعمة..
یذكر ان أحد المشاركین في اللقاءات الحواریة بین من خالل االطالع على التجربة التعلیمیة في دولة قطر  -21

تكییف المناهج من الصفوف األساسیة وحتى  كان یقوم بها متخصصین من المعلمین ومعدي المناهج حتى یتم
الثانویة للطلبة المكفوفین بحیث یستطیع الطالب ممارسة حقه بالتعلم بشكل كامل. لكن حقیقة انا لم أرى خالل 
وجودي في المملكة سواء وانا طالب او معلم شيء ممثًال لهذا االمر من حیث إضافة المادة مع إدارة المناهج 

 ب.قبل تهیئتها للطال
یذكر ان أحد المشاركین في اللقاءات الحواریة بین انه قد تم تطویر طریقة برایل حیث أصبحت ال تقتصر  - 22

م لمناقشة التطورات الحاصلة على المباحث 2001على رموز حسابیة بسیطة، وتم عقد مؤتمر في الریاض سنة 
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 .لطلبة من ذوي االعاقة البصریةا لتعلیمیمكن الركون الیها  الفالمناهج المعتمدة حالیًا 

على توفیر التعلیم  ةغیر قادر  یةالعلمالمواد الریاضیات و  ةفالمنهاج المخصص لماد

المسائل البسیطة في هم فهو ال یتعدى تدریس للطلبة المكفوفین وضعاف البصر، الحقیقي

 طریقةیتم تدریس مادتي الریاضیات والعلوم سماعیًا ولیس باستخدام و  مادة الریاضیات،

تجربتها في مجال تعلم ة صریمن ذوات االعاقة الب . وقد شاركت احدى السیدات23برایل

كنت اعاني من دراسة مادة الریاضیات ویتم تدریسها مادتي الریاضیات والعلوم بقولها: " 

برایل، وفیما یتعلق بمادة الوراثة في االحیاء ة طریقمن خالل السماع ولم یتوافر مناهج ب

برایل طریقة لو تم توفیر المواد بو تم اعفائي منها من المعلمات كوني اواجه صعوبة، 

عدم توافر مناهج والمتمثل باال ان هذا الواقع  ،الریاضیاتمادة اعلى في  عالماتيكانت ل

لدراسة الفرع  نيواضطر الیه  كنت اطمح حرمني من دراسة الفرع العلمي الذي مهیأة

 "االدبي في الثانویة العامة.

ـــــــدریس  د معلمـــــــین مـــــــؤهلین ومتخصصـــــــینو وجـــــــعـــــــدم  • ـــــــوفین وضـــــــعاف لت الطلبـــــــة المكف
لتربیـــــــــة والتعلـــــــــیم والمـــــــــدارس فـــــــــي وزارة ا یـــــــــةالعلموالمـــــــــواد  تالریاضـــــــــیا مـــــــــادةالبصـــــــــر 
 جهـــــدالال یبـــــذلون فـــــانهم یوجـــــد فیهـــــا معلمـــــون مؤهلـــــون  وفـــــي الحـــــاالت التـــــي .الخاصـــــة

عـــــــدم تأهیـــــــل المعلمـــــــین مـــــــن أخطـــــــر مـــــــا ینـــــــتج عـــــــن و  .فـــــــي هـــــــذا الصـــــــدد المطلـــــــوب
ان الطالـــــب یقـــــوم  بحجـــــة ة المكفـــــوفین وضـــــعاف البصـــــرالـــــتخلص مـــــن الطلبـــــتهم محــــاول

ـــــاب الشـــــفقة.  ـــــاقي الطـــــالب او تدریســـــه مـــــن ب ـــــد بـــــین المشـــــاركون بالتشـــــویش علـــــى ب وق
عـــــدم هـــــو  نمؤهلـــــو عـــــدم وجـــــود معلمـــــون أســـــباب  أهـــــم الحواریـــــة ان مـــــن تفـــــي اللقـــــاءا

أســــــــــالیب تــــــــــدریس هــــــــــاتین لتــــــــــأهیلهم وتزویــــــــــدهم بتنفیــــــــــذ دورات تدریبیــــــــــة متخصصــــــــــة 

                                                                                                                                                                      
حث وتم تطبیق ذلك في هذه الدول لكن لم یتم العلمیة حتى یتمكن الشخص الكفیف من القراءة والكتابة لهذه المبا

ممازجة ذلك في األردن ولم یتم االهتمام به. وأصبح الطالب المكفوف في دول الخلیج العربي یستطیع دراسة 
المناهج لوجود رموز تم تطویرها للدراسة، اما في المملكة فهي غیر متواجدة وال یوجد من یشرف على طباعتها، 

 ذه العناصر حتى یستطیع الطالب الكفیف  استخدام هذه المناهج ودراسة جمیع المواد.ونحن بحاجة توفیر ه

من تعلیقها  23یتفق هذا الواقع مع ما أشارت الیه لجنة اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في الفقرة  - 23
مواد التعلیمیة بأشكال بقولها: " وتشدد اللجنة على النقص الواسع النطاق في الكتب المدرسیة وال 4العام رقم 

متیّسرة والنقص في تعلیم اللغات، ال سیما لغة اإلشارة. ویجب على الدول األطراف أن تستثمر في تطویر الموارد 
في الوقت المناسب سواء المكتوبة بالحبر أو بطریقة برایل أو المعروضة في أشكال رقمیة، بما في ذلك باستخدام 

 تكنولوجیا مبتكرة."
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ـــــة  ـــــكالمـــــادتین للطلب ـــــي ذل ـــــوفین وضـــــعاف البصـــــر، بمـــــا ف ـــــة التعامـــــل للمكف ـــــان  كیفی واتق
 (برایل) التعلیمیة لمادتي العلوم والریاضیات.بطریقة الرموز 

بـــــــین المشـــــــاركون فـــــــي اللقـــــــاءات الحواریـــــــة ومجموعـــــــة التركیـــــــز مـــــــن المعلمـــــــین وجـــــــود  •
ـــــیم الریاضـــــیات للطلبـــــة المكفـــــوفین وخصوصـــــًا فـــــي مجـــــال  ـــــواجههم فـــــي تعل صـــــعوبات ت

 إیصال الرموز الریاضیة والعلمیة للطلبة من ذوي االعاقات البصریة. 
ــــــــیم الریاضــــــــیات واالوســــــــائل التعلیمیــــــــة عــــــــدم تهیئــــــــة  • ــــــــوم للطــــــــالب المســــــــتخدمة لتعل لعل

ویرجـــــع ذلـــــك الســـــتخدام وســـــائل مخصصـــــة الســــــتخدامها  المكفـــــوفین وضـــــعاف البصـــــر

الطلبـــــة المكفـــــوفین وضــــــعاف  فیهــــــالــــــف كلیـــــا عـــــن البیئــــــة التـــــي یتواجـــــد تتخ بیئـــــة فـــــي 

ـــــــي االردن ـــــــك عـــــــن ، البصـــــــر ف ـــــــز ناهی ـــــــرات اعـــــــدم تجهی یمكـــــــن معهـــــــا لمـــــــدارس بمختب

مـــــــؤهلین الســـــــتخدام هـــــــذه  باإلضـــــــافة لعـــــــدم وجـــــــود معلمـــــــین ،اســـــــتخدام هـــــــذه الوســـــــائل

بـــــین بعـــــض هـــــذا و  الوســـــائل فـــــي المنـــــازل،الوســـــائل، كمـــــا ال یمكـــــن تـــــوفیر مثـــــل هـــــذه 

ــــاءات الحواریــــة ان ممــــا یزیــــد مــــن تفــــاقم هــــذه المشــــكلة أن  المنــــاهج المشــــاركون فــــي اللق

دول متطـــــورة ذات مـــــوارد عالیـــــة فـــــي عملیـــــة التأهیـــــل. فـــــي مبنیـــــة علـــــى وســـــائل متـــــوافرة 

 .هج مبنیة على أسلوب التلقین لكن كانت ابسطفي الماضي كانت المنا

(ریاضــــــیات لغــــــة  المختلفــــــة المتخصصــــــون بالمنــــــاهج نمشــــــرفین التربــــــویینقـــــص خبــــــرة ال •

 انجلیزیة وغیرها) باستراتیجیات تعلیم الطلبة ذوي اإلعاقة.

عدم تهیئة الغرف الصفیة لتعلیم الریاضیات والعلوم للطالب المكفوفین وضعاف البصر،  •

وال یوجد أي مدرسة  ،لتعلیم الطلبة المكفوفین من وضع استراتیجیات تدریس المعلممما یمنع 

مدرس معین یرغب فردیة من حكومیة تعتني بذوي اإلعاقة البصریة اال في حاالت اجتهاد 

 . المدارس الخاصة بعض الغرف المخصصة في بمساعدة طالبه، باستثناء

ناء الطلبة المكفوفین من تطبیق أسس الرسوب انتقد المشاركون في اللقاءات الحواریة استث •

اإلعاقة من ذوي لبة مساواة الطوطالبوا ب تیهم فیما یخص مبحث الریاضیالوالنجاح ع

 .باح والرسو جفي مجال الناإلعاقة األخرى ذوي بغیرهم من الطلبة من البصریة 

ــــــة  • ــــــیم الطلب ــــــادة الصــــــعوبة فــــــي تعل ــــــى زی ــــــة ذوي   أكــــــدوا عل البصــــــریة فــــــي ظــــــل اإلعاق

 جائحة كورنا والتي فرضت تعلیم جمیع الطلبة عن بعد.
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یمیة المكفوفین القدرة على برایل، مع العلم انه یتوافر في اكادطریقة عدم طباعة المناهج ب •

 . 24ولكنها ال تقوم بذلك لعدم وجود شخص مختص بها ،هجاطباعة هذه المن

ة الحقیقي والفعلي لمادحرمان الطلبة ذوي اإلعاقة البصریة من التعلیم  یتضح مما سبق

ة بصریذوي اإلعاقة ال، مما یشكل تمییزًا واضحًا بحق الطلبة یةالعلمالمواد الریاضیات و 

) من االتفاقیة والمادة 24) من الدستور األردني والمادة (6ومخالفة صریحة لنص المادة (

 ذوي اإلعاقة.  ) من قانون حقوق األشخاص/ج4(

 

 توصیات:أهم ال

التربیة والتعلیم توفیر فرص متساویة للطلبة ذوي اإلعاقة البصریة لتعلم  یجب على وزارة •
مادة الریاضیات والمواد العلمیة من خالل تطویر أسالیب تدریس واستراتیجیات تعلیم 

 الطلبة ذوي اإلعاقة البصریة وتفعیل التعلیم بطریقة برایل.

او مـن /ن منصـات تعلیمیـة وتطویر منظومـة التعلـیم المـدمج والتعلـیم عـن بعـد بمـا فیهـا مـ •

خـــالل شاشـــة التلفزیـــون بحیـــث تتضـــمن متطلبـــات وصـــول األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة وبمـــا 

لهم، واعطائهم األولویة باالستفادة من فرص الحصـول علـى  إثرائیهیسمح بإضافة أنشطة 

األجهـــزة المســـاندة وحـــزم االنترنـــت التـــي تمكـــنهم مـــن االســـتفادة مـــن بـــرامج التعلـــیم المـــدمج 

 لیم عن بعد.عوالت

ـــــــویین المـــــــؤهلین لمتابعـــــــة وتطـــــــویر  • ـــــــادة عـــــــدد المشـــــــرفین الترب ـــــــام الـــــــوزارة بزی ســـــــرعة قی

ـــــة  ـــــدریس الطلب ـــــة ت ـــــل دور و  یةالبصـــــر ذوي اإلعاق ـــــق هـــــمتفعی ـــــه المعلمـــــین  فیمـــــا یتعل بتوجی

تــــــــدریس مــــــــادة الریاضــــــــیات ومتابعــــــــة جــــــــودة التعلــــــــیم المقــــــــدم واســــــــتخدام اســــــــتراتیجیات 

 .للطلبة ذوي االعاقة والمواد العلمیة

ــــــام  • ــــــة متابعــــــة باالهــــــل قی ــــــائهم مــــــن الطلب ــــــام والتأكــــــد مــــــن ق یةالبصــــــر  ذوي االعاقــــــةأبن ی

وان ال یتــــــرك  یــــــةالعلمالمــــــواد الریاضــــــیات و ة مــــــادلتعلــــــیهم المنــــــاهج المعتمــــــدة المــــــدارس 

 معلمین.  األمر لل

                                                           
هذا وبعد تحقق المجلس من دقة هذه المعلومات تبین له إن االكادیمیة تقوم بطباعة المناهج ولكنها تتأخر  -24 

 في الطباعة خاصة في حال تأخر الورق الخاص بالطباعة وارتباطه بعطاءات حكومیة. 
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ـــــــیم بمراجعـــــــة  • لعـــــــام  أســـــــس النجـــــــاح واإلكمـــــــال والرســـــــوبســـــــرعة قیـــــــام وزارة التربیـــــــة والتعل

 وٕازالــــــــة 2017 ) لســــــــنة8، تعلیمــــــــات امتحــــــــان شــــــــهادة الثانویــــــــة العامــــــــة رقــــــــم (2020/2021

ــــة ــــة مــــن ذوي اإلعاق ــــز ضــــد الطلب ــــع مظــــاهر التمیی وبمــــا ینســــجم مــــع مــــا  البصــــریة جمی

 . 2017) لعام 20ورد في قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم (

ــــــــات التیســــــــیریة واألدوات الالزمــــــــة • ــــــــة  تــــــــوفیر الترتیب ــــــــیم والوســــــــائل التعلیمیــــــــة المكیف لتعل

 اسوة بأقرانهم. ذوي االعاقة البصریة الطلبة

تحویل األكادیمیة الملكیة للمكفوفین الى مركز ریادي لمصادر التعلم والتدریب وتعلیم  •
 المعلمین حول استراتیجیات تعلیم الطلبة ذوي اإلعاقة البصریة.

الصف السادس كمرحلة أولى لیتم بعد  اقتصار الصفوف التعلیمیة في األكادیمیة حتى •
ذلك دمج الطلبة المكفوفین وضعاف البصر في المدارس األقرب لمناطق سكنهم وفق 
منهجیة تراعي توفیر متطلبات الدمج الالزمة لهم وتدریب المعلمین وتهیئة المدارس 

 للدمج.
التخطیط لتحدید مدرسة واحدة دامجة على األقل في كل محافظة من ریاض األطفال  •

وحتى المرحلة الثانویة كمرحلة أولى وتوفیر كافة متطلبات دمج الطلبة ذوي اإلعاقة 
فیها من حیث تهیئة البیئة المادیة وتدریب الكوادر وتوفیر معلم برایل والتدریب البصریة 

ل؛ حیث أن التكلفة المالیة في حال تم توزیعها ستكون أقل من على مهارات التعرف والتنق
حیث اختصار كلف المواصالت المرتفعة، وتكلفة اإلقامة في السكن الداخلي، وكلف 
صیانة المبنى والكوادر المساندة فیها خاصة ان بعض الصفوف في األكادیمیة ال یزید 

 عدد الطلبة فیها عن أربعة طالب.
على المدارس األقرب لمناطق سكنهم وعدم ذوي اإلعاقة البصریة ین إعادة توزیع المعلم •

 .االكادیمیه تكدیسهم في 
االستفادة من خبرات العاملین في األكادیمیة عند اعداد برامج دمج الطلبة ذوي اإلعاقة  •

 البصریة.
المشرفین زیادة أعداد الواردة برد وزارة التربیة والتعلیم والمتمثلة ب التوصیاتالتأكید على  •

التربویین لإلشراف على سیر العملیة التربویة والتعلیمیة للطلبة المكفوفین وضعاف 

تخصیص برامج تدریبیة ودورات متخصصة للمعلمین العاملین مع الطلبة ، و البصر

 . المكفوفین وضعاف البصر بشكل دوري 
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في المدارس الحكومیة الخدمات والبرامج التعلیمیة المقدمة للطالب ذوي صعوبات التعلم ب. 

 والخاصة من حیث المحتوى والكلف المالیة المترتبة على األسر؛

/ج) من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على وزارة التربیة والتعلیم 18أوجبت المادة (

مع المجلس العمل على توفیر الترتیبات التیسیریة المعقولة واألشكال المیسرة في  .بالتنسیق

علیمیة الحكومیة، والتحقق من توفیرها في المؤسسات التعلیمیة الخاصة، بما في المؤسسات الت

ها بلغة ة الذهنیة وتمكینهم من اإلجابة علیذلك توفیر أسئلة االمتحانات للطلبة ذوي اإلعاق

 .25مبسطة، ومنحهم وقتًا إضافیًا في االمتحانات وأي تسهیالت ضروریة

كما الزم القانون المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبالتنسیق مع وزارة التربیة  

وطرق تدریسها ، ومعاییر تطویر المناهج بوضع المعاییر الخاصة بالتشخیص التربويوالتعلیم 

عدد من ل، وتدریب الكوادر علیها وتأهیلهم، وفقًا ذوي اإلعاقة في المؤسسات التعلیمیة للطلبة

لضوابط وفي مقدمتها تطبیق األسالیب التربویة الحدیثة في المؤسسات التعلیمیة، بما في ذلك ا

ذوي اإلعاقة الذهنیة والطلبة ذوي اإلعاقات المتعددة، على أن  برامج التربیة الخاصة للطلبة

اللهم تكون غایة تلك البرامج تحقیق الدمج، وتنمیة قدراتهم األكادیمیة واالجتماعیة، وتعزیز استق

 .)26(الفردي إلى الحد الممكن

بتعمیم ضوابط  2020/2021یذكر ان وزارة التربیة والتعلیم قد قامت في بدایة العام الدراسي 

تنفیذًا لخطة وزارة  اجاءقد  مؤكدة على ان التعمیم والضوابط )27(العمل في غرف مصادر التعلم

التربیة والتعلیم والخطة العشریة للتعلیم الدامج والتي تضمنت حق الطلبة ذوي اإلعاقة في التعلیم 

على أساس المساواة وتكافؤ الفرص وتوفیر بیئة تعلیمیة دامجة ومستوعبة لمتطلبات وصول 

 ادیمي بحده األقصى.األشخاص ذوي اإلعاقة الى البرامج والخدمات التعلیمیة والتحصیل االك

تناول القسم األول التعریف بالطلبة ذو  ،اقسام رئیسیة خمسةالى هذه الضوابط  قسمتوقد  

فیما تناول القسم الثاني تحدید الشروط الواجب توفرها في غرفة مصادر التعلم،  ،صعوبات التعلم

                                                           
على حاجة  4من تعلیقها العام رقم  71تؤكد اللجنة المعنیة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في الفقرة  -25

المعلمون إلى توجیه ودعم في مجاالت منها: تقدیم التعلیم الفردي؛ وتعلیم نفس المحتوى باستخدام أسالیب 
تعلیمیة متنوعة للتعامل مع أنماط التعلم والقدرات الفریدة من نوعها لكل شخص؛ وتطویر خطط تعلیمیة فردیة 

  وب تربوي یركز على األهداف التعلیمیة للتالمیذواستخدامها لدعم متطلبات تعلیمیة محددة؛ واألخذ بأسل
 /ج) من قانون حقوق األشخاص ذوي االعاقة19المادة ( - 26
 .15/9/2020تاریخ  68/13/32772كتاب صادر عن وزارة التربیة والتعلیم رقم  27-
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اما القسم الرابع  ،لماما القسم الثالث فقد خصص للتشخیص والتقییم التربوي لطلبة صعوبات التع

غرف مصادر صعوبات التعلم وأخیرا خصص القسم  لیات العمل فيخصص آلواألخیر فقد 

 الخامس لمهام معلم غرف مصادر صعوبات التعلم.

 :نهاأوبدراسة هذه الضوابط یجد المجلس 

یجب ان تشیر الضوابط الى العالقة ما بین معلم الصف ومعلم غرفة المصادر بهدف  .1

تكاملیة الخدمات الداعمة التي یتم تقدیمها للطلبة وبهدف تعمیم المهارات التي یتم التدریب علیها 

 .في غرفة المصادر في الغرفة الصفیة

یة مدة السنتین المخصصة لبرامج صعوبات التعلم فالطالب من ذوي صعوبات التعلم فاعدم ك. 2

یحتاج الى متابعة لبرامج الصعوبات التي تم تنفیذها بما یحقق الغایة منها خصوصا في حال 

 انتقاله الى مرحلة دراسیة متقدمة.

طلبة ذوي اإلعاقة تجدر اإلشارة بضرورة تقدیم برامج التدخل المبكر في ریاض األطفال لل. 3

والطلبة المعرضین للخطر وذي التأخر النمائي من قبل كادر مدرب ومؤهل لهذه الغایة لیتم 

  تقدیمها داخل ریاض األطفال دون الحاجة الى تحویلهم الى غرف الصعوبات.  

تعلیمات تنظیم مؤسسات ومراكز فتحكمها التابعة للقطاع الخاص  اما مراكز التربیة الخاصة

) مواد بدء 6، وتتكون هذه التعلیمات من (2002) لسنة 4رقم ( )28(التربیة الخاصة وترخیصها

احكام ، شروط واجراءات القبول في المؤسسةم القانون، والتعریفات، وشروط التأسیس، من اس

وتكمن أهمیة هذه التعلیمات في الشروط التي تطلبتها التعلیمات لترخیص  .، وااللغاءاتعامة

 راكز والتي تقسم الى:هذه الم

 :أوًال: الشروط الواجب توفرها بالمبنى الذي سیخصص لمركز التربیة الخاصة وأهمها
 بالموقع الجغرافي المناسب واستقاللیة البناء وان تكون مساحته ومساحة ساحته تتناس •

 الساحة من مساحة) متر مربع 2.5 - 2ث یخصص لكل طالب (یمع عدد الطلبة بح
قابلة لالنزالق او مثیرة  مستویة وارضیتها غیرأن تكون  الخارجیة التي یشترط فیها

 .المركباتالمخصصة لمواقف  للغبار وغیر مشتركة مع الساحة
یة، غرفة الصفالفي  مربع ) متر2.5-2ان ال تقل المساحة المخصصة للطالب عن ( •

ملساء وخالیة  هاجدرانوان تكون ، ) سم280(ها عن ارتفاع سقفالتي یجب أن ال یقل 
                                                           

تاریخ والذي تم الرجوع الیه ب t.ly/ivXDتم االطالع على هذه التعلیمات من خالل الرابط اآلتي: -28 
201/2021. 
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وتكون  ،غیر امن والتشققات والثقوب ومن أي عیوب تجعل البناء من التصدعات
بالسجاد او  االرضیات مبلطة ومستویة وخالیة من أي عیب وسهلة التنظیف ومفروشة

 معا،الطبیعیة والصناعیة  تتوفر في الغرفة الصفیة االضاءة الجیدةالموكیت، وان 
من مساحة ارضیة  10:1 وان تكون مساحة النوافذ خدام لمبات النیون.ویفضل است
 .أدنيالغرفة كحد 

والسالمة العامة التي  ان یتوفر في البناء شروط التهویة المناسبة وشروط االمنو  •
 وغیرها.تتطلبها اجهزة الدفاع المدني 

 :مهاثانیًا: الشروط الواجب توفرها بالمرافق التي تؤدي الخدمات للطلبة وأه
 .واألمنةكافیة والان تتوفر في المبنى وسائل التكییف المناسبة  •
توفیر المشارب الخاصة والتجهیزات والمعینات الالزمة لتسهیل حركة الطلبة ذوي  •

 .طالبا 15 -10وتامین سالمتهم بمعدل مشرب لكل  االحتیاجات الخاصة
) طالب 10ال یقل عدد حنفیات الشرب المخصصة للطلبة عن حنفیة واحدة لكل ( ان •

 .علیهاحنفیة بمانع لوضع الفم  وتزوید كل على االقل
 تتناسب مع حالة الطالب ذو اإلعاقة وأن) طالب من ذوي 10لكل ( ر حمام واحدیتوف •

 .ة)اإلعاقالبناء الخاصة بذوي  بكودات( االعاقة وحجمه وكما هي معتمدة
ان اطوالهم، و طالب على ان تناسب  )10( ن یتوفر بكل مرفق صحي مغسلة لكلأ •

من مصدر امن من الناحیة الصحیة وان تكون  مأخوذةتكون میاه الشرب في المؤسسة 
) 50لكل ( مكعب) متر(سعة بواقع خزان  ومحكمة االغالق وكافیة الخزانات نظیفة

 .طالبا
خدمة الطلبة ذوي االعاقات الحركیة او المكفوفین مصاعد ل ان یتوفر في بناء المؤسسة •

 الطوابق. كان البناء متعدد  إذا
 الى المركز في ینلالعام التعلیمات قسمت ثالثًا: الشروط الواجب توفرها بالعاملین في المركز:

 والطبیب، االجتماعي صائيواالخ والمعلمون والفنیون داریینواال المركز بمدیر بدء فئات ست
 المعلمات من عدد ركزالمب یتوفر ان اشترطت فقد ،منهم بكل توفرها الواجب الشروط وبینت

 بحسب االكادیمیة والتخصصات الخاصة، التربیة مجال في والمؤهلین المتخصصین والمعلمین
 ،االمر استدعى اذا االطفال وریاض وغیرها، العربیة) واللغة والریاضیات (كالعلوم الحاجة،

 الثانیة، الجامعیة الشهادة حملة من والمعلمات المعلمین تعین ویفضل ،االجتماعیة والخدمات
 .المتفوقین للطلبة 25:1 وبنسبة ، االعاقة ذوي للطلبة 6:1 بواقع الطلبة الى نسبتهم تكون وان
 المؤسسة في المقدمة والبرامج الخدمات طبیعة بحسب مساندة فنیة وظائف توفیر اشترطت كما

 (كاالجتماعیات انسانیة مواد منسق انشطة، منسق تربوي، مشرف وتقویم، تشخیص فني مثل:
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 طبیعي، معالج الخ)، … والریاضیات (كالعلوم علمیة مواد ومنسق( الخ العربیة.. واللغة والدین
 ومعلم ریاضیة، تربیة ومعلم وممرضة، ولغة، نطق ومدرب مهني ومدرب وظیفي، ومعالج
 بالمؤسسة، الملتحقین احتیاجات لتلبیة كافیة الكوادر هذه تكون بحیث الخ .موسیقا. (مدرب)
 التعلیمات. هذه في ورد ما غیر من المؤسسة تمارسه اخر نشاط ألي مختصین وتوفیر

 :29التعلیمات هذه على اآلتیة المالحظات المجلس ویسجل
 حقوق واتفاقیة االعاقة ذوي االشخاص حقوق قانون مع تتناسب ال رعائیة مصطلحات وجود .1

 المجلس مع بالتنسیق والتعلیم التربیة وزارة من یستدعي الذي األمر االعاقة، ذوي االشخاص
 يالحقوق المنحى مع انسجامها لضمان التعلیمات هذه مراجعة سرعة االشخاص لحقوق األعلى

 والقانون. االتفاقیة تتبناه الذي
 ذوي من للطلبة التعلیمات هذه في الوصول امكانیة متطلبات بعض ذكر من الرغم على .2

 الخاص البند في االعاقة ذوي لألشخاص البناء متطلبات بكودة ربطها یتم لم هان اال االعاقة
 ویوصي للكودة، توفیرها تمی التي التهیئة مطابقة عدم الى یؤدي قد والذي الصحیة، بالمرافق
   االعاقة. ذوي االشخاص لحقوق الناظمة التشریعات مع لتناسب التعلیمات بمراجعة المجلس

 في التربوي التقییم واقع على  لالطالع فریق 2018 عام خالل األعلى المجلس شكل وقد هذا

 مؤسسة )69( خاللها زار العسكریة والثقافة اواألونرو  والخاصة الحكومیة القطاعات مدارس

 وارتباطها الجهد هذا نتائج ألهمیة ونظرا التربوي، التقییم واقع حول تقریر وأصدر تعلیمیة

 تبلغ باآلتي: اجمالها یمكن والتي الجهد هذه نتائج على المجلس یؤكد العام هذا تقریر بموضوع

الكلي للطلبة، وبلغ ) من العدد %5.71الطلبة ذوي اإلعاقة في المؤسسات التعلیمیة ( نسبة

) طالًبا، وفي المقابل 14.27متوسط عدد الطلبة ذوي اإلعاقة الملتحقین بالمؤسسات التعلیمیة (

أكثریة الطلبة الملتحقین فیما كان  ) طالبًا.250بلغ متوسط عدد الطلبة من غیر ذوي اإلعاقة (

أعداد الملتحقین  ن) م%47.92بغرف المصادر من الطلبة ذوي صعوبات التعلم حیث یشكلون (

)، فیما لم یكن هناك أي طلبة من %24.70بغرف المصادر، یلیهم ذوي اإلعاقة الحركة بنسبة (

جاء مستوى رضا هذا وقد  ذوي اإلعاقة النفسیة أو اإلعاقات المتعددة أو الطلبة الصم المكفوفین.

                                                           
انه وبسبب قدم هذه التعلیمات وبهدف تطویر أحكامها بما ینسجم مع احكام قانون حقوق األشخاص یذكر  -29 

بالتنسیق على وضع مسودة تعلیمات جدیدة ورفعها ذوي اإلعاقة عملت وزارة التربیة والتعلیم بالتنسیق مع المجلس 
 الى سرعة اعتماد تلك التعلیمات.الى رئاسة الوزراء العتمادها ویدعو المجلس 
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مدارس النظامیة اقة في الالمعلمین واإلداریین وأولیاء أمور الطلبة عن واقع دمج الطلبة ذوي اإلع

السلبیة نحو دمج الطلبة ذوي اإلعاقة في األكثر  االتجاهاتتمثلت فیما  متوسًطا بشكل عام.

یمثلون ة ذوي اإلعاقة الطلب الى أن الطلبة من غیر ذوي االعاقة نظرفتمثلت بالنظامیة  المدارس

 ر ذوي االعاقة فيوتعامل الطلبة من غی داخل الصف بسبب ضعف مستواهم الدراسية مشكل

 .الصف مع الطلبة ذوي اإلعاقة بطریقة غیر مالئمة

 الطلبة من ذوي صعوبات التعلمتعلیم واقع 

 30في رد وزارة التربیة والتعلیم جاءكما  الطلبة من ذوي صعوبات التعلمتعلیم  واقع. 1

) 42) غرفة موزعة على (1035( عدد المدارس التي تحتوي على غرفة المصادر مفعلةبلغ  •

  ).1المبین في الجدول رقم(على النحو  محافظات المملكة في جمیعمدیریة، 
 ) یبین عدد غرف المصادر المفعلة على مستوى المحافظات1الجدول رقم (

 العقبة معان الطفیلة الكرك جرش المفرق اربد مأدبا لسلطا لزرقاء عمان  المحافظة

 27 52 59 159 31 64 143 41 108 78 198 العدد

وبدراسة هذه االرقام یتبین عدم التطابق بین المجموع العام كما ورد في كتاب الوزارة والمجموع 

 غرفة مصادر. 960الحقیقي لهذه االرقام والبالغ 

موزعین  ) طالب وطالب ذوي صعوبات التعلم17777( عدد طلبة ذوي صعوبات التعلمبلغ  •

 وبدراسة). 2( رقم الجدول في مبین هوا النوع االجتماعي كمالمحافظات وحسب جمیعلى 

 الكلي فالعدد االرقام دقة عدم یتبین والتعلیم التربیة وزارة من للمجلس وردت التي االرقام

 بفارق )17777( هو الكلي العدد ان الوزارة كتاب في ورد نمایب )24450( یبلغ للطلبة

 فارق الى یشیر العاصمة في التعلم صعوبة ذوي من الطلبة عدد ان كما طالب، )6693(

 بفارق )8522( االناث بینما )15948( بلغ الذكور فعدد واالناث الذكور بین منطقي غیر

 المتعلقة البیانات لتوثیق فعال نظام وجود عدم االرقام تضارب من ویستنتج.  )7426( یبلغ

 .التعلم صعوبات ذوي للطلبة المقدمة بالخدمات

تقییم الطلبة ذوي صعوبات التعلم تربوًیا من قبل معلم التربیة الخاصة خالل تتم عملیة  •

أسبوعین من بدایة الفصل الدراسي األول، ویطبق االختبارات الرسمیة المتوفرة الخاصة 

  بطلبة ذوي صعوبات التعلم.

                                                           
 .3/2/20211تاریخ  68/13/4858جاءت ردود وزارة التربیة والتعلیم بموجب كتابهم رقم:  -30 
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یة المبنیة على االختبارات الرسمیة وغیر الرسماستراتیجیات  في غرفة المصادر تستخدم  •

 فقط. المناهج المدرسیة

 لتكییفالمبینة أدناه  جراءاتتعتمد الوازرة اال  •

 استراتیجیات تعلیم المناهج في الغرف الصفیة:

 استخدام الوسائل التعلیمیة. - 

األلواح توظیف التقنیات الحدیثة المتوافرة مثل  -

 ، الحواسیب، األجهزة التعلیمیة.الذكیة

تالءم مع تة إعداد خطط تربویة وتعلیمیة فردی -

 قدرات الطلبة ذوي صعوبات التعلم.

 إعداد أوراق عمل. -

تعتمد وزارة التربیة والتعلیم التخصص الجامعي  •

دریس طلبة صعوبات التعلم؛ تل المعلم كمعیار لتأهیل

على المؤهل العلمي في تخصص التربیة  أن یكون حاصالإذ یشترط في معلم صعوبة التعلم 

دبلوم عالي في صعوبات التعلم وعددهم  أوالخاصة، أو بكالوریوس عربي أو ریاضیات 

 ) مدیریة.42) معلم ومعلمة موزعین على (1262(

 تأهیل معلمي صعوبات التعلمو  لتدریب 2019/2020خالل العامین أربع دورات تم عقد  •

كیفیة التعامل مع الطلبة ذوي اإلعاقة  ركزتا علىلتعاون مع منظمة میرسي كور با دورتین

دورتین تدریبیتین من قبل جمعیة الحسین/مركز عمان و وتوظیف التكنولوجیا في التدریس، 

 للتدریب والدمج الشامل.

ضمان مالئمة غرف لبجملة من االجراءات  2019/2020الوزارة خالل عامي قامت  •

مخاطبة ، و المصادر غرف لىعالكشف الحسي : طلبة تمثلت باآلتيالمع احتیاجات المصادر 

مخاطبة إدارة اللوازم والتزوید و ، موافقة على استحداث غرفة المصادرمدیریة التربیة والتعلیم بال

 المصادر.من أجل تجهیز أثاث غرفة 

                                                           
األرقام الواردة في هذا الجدول تعكس األرقام كما جاءت بكتاب وزارة التربیة ویؤكد المجلس على وجود  -31 

 أخطاء في مجموع األرقام.

) یبین عدد الطلبة من ذوي 2الجدول رقم (
 31صعوبات التعلم

 المجموع اناث ذكور  المحافظة
 10636 1849 8787 عمان 
 1708 728 980 الزرقاء
 1691 932 759 البلقاء
 629 265 364 مأدبا
 2626 1378 1248 إربد

 1074 )410( )664( المفرق
 570 )339( )231( جرش

 600 )280( )320( عجلون
 2454 )1166( )1288( الكرك

 953 )372( )581( الطفیلة
 1000 )548( )452( معان 
 529 )255( )274( العقبة 

 )24470( )8522( ) 15948( المجموع
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على المعلمین العاملین  لإلشراف مؤهلینالوالتعلیم  وزارة التربیةقلة عدد المشرفین التربویین في  •

تخصص تربیة خاصة موزعین بمؤهلین اثنین  مشرفین، إذ یوجد التربیة الخاصةفي مجال 

مشرفین تربویین  الختیارالخطوات المبینة أدناه تتبع الوزارة ، علمًا بأن على االقالیم الثالث

 :في مجال التربیة الخاصة مؤهلین

 اإلعالن عن شواغر مشرفین تربویین كل سنة من ضمنه تخصص تربیة خاصة. -

خص مشرفین تربویین بشكل عام لإلشراف على الطلبة تالعمل على وضع تعلیمات  -

 ذوي اإلعاقة من ضمنهم صعوبات التعلم.

التربیة الخاصة في كل مدیریة كمشرف على غرف  ضباط ارتباطاالعتماد على  -

) ضابط ارتباط 42) مدیریة وعددهم (42مصادر صعوبات التعلم یتوزعون على (

 تربیة خاصة.

 :من وجهة نظر الوزارة هم الصعوبات والمعیقات التي تواجه الطلبة ذوي صعوبات التعلمأ

التأخیر في تغطیة شاغر معلم ، ي لتجهیز الغرف بالمستوى المطلوبنقص التمویل المال  •

  على حساب التعلیم اإلضافي في غرف المصادر.

 ؛ إذ بین الرد انتوفیر منصات تفاعلیة بین الطلبة ذوي صعوبات التعلم ومعلمیهمعدم  •

 افراد األسرة. أحدبین المعلم والطالب الكترونیا بمساعدة یتم التفاعل 

د تقییم ااعتمب ة ذوي صعوبات التعلمالطرق المستخدمة في تقییم تحصیل الطلبتتمثل  •

تحصیل الطلبة ذوي صعوبات التعلم من قبل معلم/معلمة التربیة الخاصة في غرفة المصادر 

 بالتشارك مع معلم المادة المعني.

 الحواریة اللقاءات نتائج يف كما جاء الطلبة من ذوي صعوبات التعلم واقع تعلیم  .2

التي نفذها المجلس األعلى لحقوق االشخاص ذوي االعاقة  الحواریةن في اللقاءات المشاركو  بین

 :اآلتيللتعرف على واقع حقوق االشخاص ذوي االعاقة 

لتحدید الطلبة الذین سیلتحقون بغرف  التربوي وجود ضعف كبیر في عملیة التشخیص •

تعلم او بطيء الذوي صعوبات من من خالل تحدید فیما إذا كان هذا الطالب  ،المصادر

تعلم، ویعود ذلك لقلة عدد مراكز التشخیص وعدم توزیعها المناسب في جمیع مناطق ال

ي واحد كز تشخیصالمملكة. فقد بین المشاركین في اللقاء الحواري إلقلیم الجنوب وجود مر 
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: (أ)عدم المركز عدد من المعیقات أهمها اویحیط بهذ في محافظة الكرك وهو مركز الحسن

ومقر  بعد المسافة بین المحافظات في الجنوب تبارات خاصة بصعوبات التعلم. (ب)توفر اخ

وهنالك حاجة  بةقفي محافظات الطفیلة ومعان والع اإلشكالیةالمركز في الكرك مما یزید 

 لثالثة مراكز تشخیص باإلقلیم على األقل باإلضافة لمركز تشخیص شامل.

التي یوجد بها  الخاصمدارس القطاع ة في لبلطاقبول  ةتسعیر  على حكومیةم وجود رقابة عد •

، مما یدفع بعض المراكز د سعر محدد بالنسبة للمواصالتو وجوعدم  غرف مصادر تعلم،

 .حرمان الطلبة من ذوي صعوبات التعلم االلتحاق بهذه المراكزبالنهایة الة باألسعار و اللمغ

ویتم  ل صعوبات التعلماألطفال في مجا د طبیب ثابت في أي مستشفى لتشخیصو وجعدم  •

نسبة الذكاء فقط ویتم تحویل التقاریر للجان اللوائیة وأطباء اللجان غیر االكتفاء بتحدید 

، ویجد المجلس ان هذه المعلومة غیر امینص حالة الشخص ألنهم أطباء عمؤهلین لتشخی

یتطلب  دقیقة كون تشخیص صعوبات التعلم یكون تشخیصًا تربویًا ولیس تشخیصًا طبیًا وهذه

من قبل المجلس ووزارة  رفع وعي أهالي الطلبة بمفهوم صعوبات التعلم وطرق التعامل معها

 التربیة والتعلیم.

مع بروز  التعلم،ذوي صعوبات  التعامل مع الطلبة من مهاراتلغلب المعلمین عدم امتالك أ •

باإلضافة الى ضیق  همهارات المعلم في التعامل مع كل طالب على حد واضح فيال ضعفال

الوسائل التعلیمیة  األدواتونقص االعداد التي یتم تدریسها بداخلها  معالغرف مقارنة 

  .الالزمة

المخصصة  مناهجإذ یتم تدریس اللدى الوزارة  32د مناهج خاصة لصعوبات التعلمو وجعدم  •

یوجد ، وان كان للصفوف الثالث األولى لذوي صعوبات التعلم من غیر ذوي االعاقةللطلبة 

  كتب مباعة في المكتبات مختصة بهذا الصدد.

وزارة التربیة  وتفتقر في جمیع المدارس، معلمي صعوبات تعلم او مشرف مصادرعدم توفر  •

ذوي  الطلبة من معبوصفه التخصص القادر على التعامل  التربیة خاصة والتعلیم لتخصص

عن هذه الغرف ومخرجاتها التعلیمیة  وال یوجد مشرف تربوي مسؤول كما صعوبات التعلم،

  ضعیفة.
                                                           

ان وجود مناهج خاصة یتنافى من الممارسات الفضلى والتي تستدعي وجود یؤكد المجلس على  -32 
 استراتیجیات تعلیم متخصصة وأنشطة إثرائیه داعمة.
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ممــــــا یــــــؤدي الــــــى الحــــــاق د خلــــــط كبیــــــر بــــــین صــــــعوبات الــــــتعلم وضــــــعف التحصــــــیل، و وجــــــ •

الطلبـــــة مـــــن ضـــــعاف التحصـــــیل بغـــــرف مصــــــادر الـــــتعلم االمـــــر الـــــذي ینـــــتج عنـــــه ارتفــــــاع 

ــــي غــــرف مصــــادر  ــــة ف ــــتعلمأعــــداد الطلب ــــى المعلمــــین ال ــــاء عل ــــة  ونقــــص، وزیــــادة األعب فعالی

 الطلبة من ذوي صعوبات التعلم.تعلیم 

ـــــتعلم و  األهـــــاليبعـــــض د رفـــــض مـــــن و وجـــــ • ـــــائهم بغـــــرف مصـــــادر ال ـــــة متابعـــــة إللحـــــاق أبن قل

تحقیـــــــق یـــــــؤدي إلـــــــى ضـــــــعف الـــــــذي یلحـــــــق بغـــــــرف مصـــــــادر الـــــــتعلم ممـــــــا االهـــــــل للطفـــــــل 

 من الحاق الطالب بهذه الغرف.االهداف المرجوة 

نقــــــص الترتیبــــــات ولكنهــــــا تعــــــاني مــــــن صــــــف المصــــــادر وصــــــعوبات الــــــتعلم یوجــــــد غــــــرف  •

ـــــة ـــــف المادی ـــــة وارتفـــــاع الكل ـــــص المعرف ـــــیم التیســـــیریة بســـــبب نق ـــــه عـــــدم التعل ـــــتج عن ، ممـــــا ین

 .%100بطرق صحیحة فیها 

ریاضیات او أشار بعض المشاركین الى ان تخصصات العاملین في غرف المصادر هي  •

ین عتوعلیه اقترحوا بضرورة  لغة عربیة، وال یشترط ان یكون مختص في صعوبات التعلم

فریق  وجودمعلم تربیة أو معلم مؤهل للتعامل مع صعوبات التعلم باإلضافة الى ضرورة 

 للعمل معهم مثل اخصائي ارشاد نفسي، تربیة خاصة، واخصائي نطق.  

ن العاملین في غرف یأظهر بعض المشاركون في اللقاءات الحواریة عدم جدیة بعض المعلم •

 الزیادة المالیة المخصصة والنخفاض نصابللحصول على مصادر التعلم؛ إذ یعملون بها 

 .للمعلمین فیها الحصص

 :التوصیات

ـــــــذ دراســـــــة • ـــــــس بتنفی ـــــــام المجل ـــــــة ســـــــرعة قی ـــــــة مـــــــن تحلیلی ـــــــین الجـــــــدوى المتحقق األســـــــالیب  تب

ــــي  ــــي التــــدریس ف ــــتعلمالمســــتخدمة ف ــــل دور غــــرف مصــــادر الــــتعلم و  ،غــــرف مصــــادر ال تفعی

. ولحـــــــین دعـــــــم تعلـــــــیم الطلبـــــــة ذوي اإلعاقـــــــةوفـــــــق الممارســـــــات الفضـــــــلى واســـــــتثمارها فـــــــي 

فالبـــــــد مـــــــن األخـــــــذ مصـــــــادر الـــــــتعلم غـــــــرف اء مـــــــن الدراســـــــة ولتحســـــــن العمـــــــل فـــــــي االنتهـــــــ

 بالتوصیات أدناه:

مراعــــاة متطلبــــات تعلــــیم الطلبـــــة ســــرعة قیــــام وزارة التربیــــة والتعلـــــیم مــــا یلــــزم مــــن إجـــــراءات ل •

 ج.     ذوي صعوبات التعلم في برامج التعلم عن بعد والتعلم المدم
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ـــــــدریب و  • ـــــــتعلم المعلمـــــــین لهیـــــــأتت ـــــــة مـــــــن ذوي صـــــــعوبات ال ـــــــدریس الطلب ـــــــین بت مـــــــن  المكلف

  خالل الحاقهم بسلسلة من البرامج التدریبیة.

ـــــیم بـــــالتحقق مـــــن  • ـــــام وزارة التربیـــــة والتعل ـــــة  البیئیـــــة فر التســـــهیالتاتـــــو قی جمیـــــع فـــــي المطلوب

 ة.عاقاإلالطلبة ذوي دمج تكون قادرة على لغرف مصادر التعلم 

ــــــة فــــــي المــــــدارس  قیــــــام • ــــــى بالاإلدارات التربوی ــــــین عل ــــــى تشــــــجیع المعلمــــــین واإلداری عمــــــل عل

ـــــائهم،  ـــــة مشـــــكالت تواجـــــه أبن ـــــة فـــــي حـــــل أی ـــــة ذوي اإلعاق ـــــاء أمـــــور الطلب التعـــــاون مـــــع أولی

 ووضع إجراءات وآلیات عمل لتحقیق هذا الغرض. 

ـــــــیم االمخصصـــــــة لاالســـــــتراتیجیات  ســـــــرعة مراجعـــــــة • ـــــــتعلم  ذوي لطلبـــــــة مـــــــنتعل صـــــــعوبات ال

ــــــوفیر اســــــتراتیجیات متخصصــــــة ــــــتعلم وانشــــــطة  داعمــــــة لت ــــــة ذوي صــــــعوبات ال ــــــیم الطلب لتعل

  .إثرائیه لتعزیز حقهم في التعلم أسوة بنظرائهم من غیر ذوي اإلعاقة

ـــــدریس  • ـــــویین المـــــؤهلین لمتابعـــــة وتطـــــویر ت ـــــادة عـــــدد المشـــــرفین الترب ـــــوزارة بزی ـــــام ال ســـــرعة قی

ـــــتعلم ـــــة مـــــن ذوي صـــــعوبات ال ـــــل دور و  الطلب ـــــق بأســـــس  هـــــمتفعی ـــــدریس فیمـــــا یتعل وأســـــالیب ت

 .هؤالء الطلبة

قیــــــام وزارة التربیــــــة والتعلــــــیم بمراقبــــــة وضــــــبط جــــــودة الخــــــدمات واالســــــعار فــــــي غــــــرف مصــــــادر  •

  القطاع الخاص. المدارس التابعة التعلم والتعلیم المساند داخل الغرف الصفیة في

بأهمیـــــة دور غـــــرف مصـــــادر الـــــتعلم وحـــــث لتوعیـــــة أكبـــــر لدور دعـــــوة وســـــائل االعـــــالم للقیـــــام بـــــ •

ــــــي  ــــــىالمجتمــــــع المحل ــــــل المجتمــــــع  عل ــــــتعلم تقب ــــــة مــــــن ذوي صــــــعوبات ال ــــــة التحــــــاق الطلب لعملی

  بغرف المصادر.  قلاللتحا
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المناهج التعلیمیة بلغة اإلشارة من حیث جودتها وكفاءة المدرسین/المترجمین واألثر . ج

 )33(في مرحلة التعلیم األساسي والثانوي الفعلي لتدریسها على التحصیل األكادیمي للطالب

الزم قانون حقوق األشخاص ذوي االعاقة المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

االستخدام األمثل للترتیبات التیسیریة المعقولة واألشكال تحقیق وبالتنسیق مع وزارة التربیة والتعلیم 

 . )34(وطرق التواصل الفّعال والعالج الوظیفي المیسرة، بما في ذلك الوسائل التعلیمیة المهیأة

حیث انهم  ،السریع لهذا االلتزام للتطبیقون حتاجالطلبة الصم من ضمن الطلبة الذین ی ویأتي 

والمعلمین المؤهلین والقادرین على التواصل  المرنة بسبب عدم توفیر الترتیبات التیسیریة والمناهج

بنظرائهم النوعي الذي یلبي متطلبات تعلیمهم أسوة  التعلیم والتعلیم بلغة اإلشارة ال یحصلون على

  من غیر ذوي اإلعاقة.

وزارة التربیة  به تقامما  ینالعام ینتقریر المجلس لهذ بینیولبیان واقع تدریس الطلبة الصم 

یر المناهج لتدریسها للطلبة الصم وبیان مدى وضع معاییر لتطو والمجلس في مجال والتعلیم 

أهم اإلجراءات التي تم اتخاذها خالل  ومن ثم ،معلمین قادرین على تدریس الطلبة الصمتأهیل 

  وعلى النحو اآلتي: جائحة كورنا لضمان حصول الطلبة الصم على حقهم بالتعلیم

  

                                                           
سنوات  5بلغت نسبة انتشار اإلعاقات السمعیة وصعوبة السمع بین األردنیین، ممن أعمارهم أكثر من  - 33
الصادر عن دائرة االحصاءات العامة والمجلس األعلى  2017ردن وفق تقریر واقع االعاقة في اال 3,1%

. وسجلت محافظة % 3,1، أما اإلناث % 3,2لحقوق ذوي االعاقة. كانت نسبة الذكور منهم بین األردنیین 
  .لكل منهما % 3,5عجلون والطفیلة أعلى نسبة انتشار بنسبة 

قة، وینسجم هذا مع اللجنة المعنیة بحقوق األشخاص /د) من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعا19المادة ( -34 
ذوي اإلعاقة على وجوب قیام الدول بإتاحة فرص للتالمیذ الصم والذین یعانون من إعاقات سمعیة لتعلم لغة 
اإلشارة واتخاذ تدابیر لإلقرار بالهویة اللغویة لألشخاص الصم وتعزیز تلك الهویة. كما أكدت على وجوب إتاحة 

مین من ذوي اإلعاقة على مستوى التواصل للتعبیر عن أنفسهم وتعلم استعمال طرق التواصل البدیلة فرص للمتعل
أو المحسِّنة، بما في ذلك أدوات مساعدة على التواصل بلغة اإلشارة أو المصممة بتكنولوجیا عادیة أو بتكنولوجیا 

). 34تواصل الصوتیة، وكتیبات المحادثة(عالیة مثل األلواح الحاسوبیة المزّودة بخاصیة الصوت، ومساعدات ال
كما أكدت ذات اللجنة على أن من أهم الوسائل التي یمكن ان تؤدي الى التعلیم الدامج أن یشمل التعلیم المقدم 
للمعلمین تعّلم كیفیة استخدام طرق ووسائل وأشكال االتصال المعززة والبدیلة مثل طریقة برایل، وتكبیر الخط، 

م، وتقنیات والوسائط المتعدد ة المیسورة االستعمال، والمواد سهلة القراءة، واللغة المبّسطة، ولغة اإلشارة وثقافة الصُّ
 ).34التعلیم، ومواد دعم األشخاص ذوي اإلعاقة(
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 لطلبة الصمالتعلیم المخصصة ج هامنالواقع 

كما  لطلبة الصمالتعلیم المخصصة هج امنالواقع . 1

 في رد وزارة التربیة والتعلیم جاء

) طالب وطالبة 640عدد الطلبة الصم الكلي (بلغ  •

ملتحقین في مدارس األمل للصم موزعین حسب 

النوع االجتماعي والمرحلة و  محافظات المملكة

)، فیما بین 3كما هو مبین في الجدول رقم ( الدراسیة

أعداد الطلبة الصم توفر بیانات عن رد الوزارة عدم 

ویالحظ  .2020/2021وفق المراحل الدراسیة للعام 

المجلس خلو رد الوزارة من االشارة الى عدد الطلبة 

 .الصم في محافظات المفرق وجرش وعجلون ومعان

ویود المجلس التأكید على وجود صفوف ملحقة بجمعیات لتعلیم الطلبة الصم او في مدارس 

تابعة لهذه الجمعیات، ولم یتطرق رد الوزارة ألعداد الطلبة في هذه الصفوف المدارس وال 

التساؤل حول دور الوزارة في توفیر للخدمات المقدمة لهم طلبة صم في منظمات وهذا بثیر 

مدارس الوزارة ومستوى الرقابة على جودة البرامج التي تقدم للطلبة الصم في تلك  التعلیم لهم في

 الجمعیات او المدارس التابعة لها.

) طالب 7( 2019في عام  عدد الطلبة الصم الذین نجحوا في امتحان الثانویة العامةبلغ   •

) اناث 4) منهم ذكور (3) طالب (7( 2020) اناث، كما نجح في عام 3) منهم ذكور (4(

موزعین على المحافظات كما هو مبین في الجدول رقم 

حول عدم نجاح أي طالب في مما یثیر التساؤل  ).4(

 بقیة المحافظات مثل العقبة والطفیلة.

وقد أغفل رد الوزارة تزوید المجلس بالبیانات الخاصة بأعداد 

الطلبة الصم موزعین وفق المراحل الدراسیة بما في ذلك 

الثانویة العامة األمر الذي یصعب معه تحدید النسبة المئویة 

اجمالي عدد الطالب مما للناجحین من الطلبة الصم من 

 یحول دون تقییم قدرة النظام التعلیمي على التعلیم الفعال للطلبة الصم.

الصم یبین عدد الطلبة  )3(الجدول رقم 
 وتوزیعهم على المحافظات

 المجموع اناث ذكور  المحافظة
 178 )101( )86( عمان 
 162 )72( )90( الزرقاء
 52 )22( )30( البلقاء
 51 )17( )33( مأدبا
 94 )42( )52( إربد

 42 )30( )12( الكرك
 25 )15( )10( الطفیلة
 42 )30( )12( العقبة 

 640 )294( ) 346 المجموع

) یبین توزیع الطلبة 4الجدول رقم (
الصم الناجحین في الثانویة العامة 

 على المحافظات
 2020 2019 المحافظة

 )4( )4( عمان 
 )1( )1( إربد

 )1( )1( الكرك
 )1( )1( معان

 )7( )7( المجموع
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تطویر منهاج لبعدد من االجراءات  2019/2020خالل عامي  وزارة التربیة والتعلیم تامق •

 :على النحو اآلتي تعلیم لغة اإلشارة للطلبة الصم وذویهم

العام للمناهج والتقویم للطلبة الصم وضعاف السمع" من اقتراح مخطوطة "وثیقة اإلطار  -

 قبل أساتذة الجامعات الحكومیة وخبراء في تعلیم الطلبة الصم وضعاف السمع.

تطویر مادة تدریبیة "لغة اإلشارة األردنیة التواصلیة واألكادیمیة" لرفع كفاءة المعلمین في  -

 اخل الغرف الصفیة.التواصل مع الطلبة الصم وضعاف السمع أكادیمًیا د

العام للمناهج والتقویم للطلبة الصم وضعاف  اإلطارویؤكد المجلس عدم اطالعه على وثیقة 

 السمع على الرغم من الطلب من الوزارة تزوید المجلس بنسخة منها.

 اإلجراءات التي تقوم بها وزارة التربیة والتعلیم لتقییم عملیة تعلیم الطلبة الصم: •

في تقییم تعلیم الطلبة الصم  2020/2021النجاح واإلكمال والرسوب للعام تبع أسس ت -

 ) مدارس موزعة في مناطق جغرافیة.10في مدارس األمل للصم وعددها (

تقوم إدارة مدارس األمل للصم بالتقییم وفق ما تراه بناء على قدرات الطلبة الصم كون  -

طیف  اضطرابإعاقة بصریة،  هناك طلبة صم لدیهم إعاقة مزدوجة (إعاقة ذهنیة،

 التوحد).

یتم تقییم الطلبة الصم مثل الطلبة من غیر ذوي اإلعاقة وفق ما ذكر في استراتیجیات  -

 .التقییموأدوات 

یتم تنفیذ التقییم في نهایة الفصل الدراسي بحیث یكون التقییم أدائي (مرة) ونظري  -

 (مرتین) وتقییم نهائي للفصل الدراسي.

م عملیة تعلیم الطلبة الصم غیر یجراءات التي تقوم بها الوزارة لتقیإلان ا ویجد المجلس

واضحة؛ إذ اورد رد الوزارة انه یتم اتباع اربعة اسالیب مختلفة للتقییم وغیر متكاملة وبعضها 

وبما یتعارض مع اسس النجاح واالكمال الرسوب  یعتمد على أسس شخصیة تعود للمعلم

  المعتمدة في الوزارة. 

وعلى الرغم من محاولة النظام التعلیمي االردني تخصیص مدارس خاصة لتعلیم الصم على أمل 

هذه المدارس في توفیر تعلیم حقیقي  على فشلضمان حقهم في التعلیم، اال ان الواقع یؤكد 

؛ إذ 2019/2020العامین نتائج امتحان الثانویة العامة من للطلبة الصم؛ ولیس أدل على ذلك 

 .لكل عام ) طالب فقط7الناجحین في هذین العامین (بلغ عدد 
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هذا التقریر وفي محاولة لتحدید اسباب فشل النظام التعلیمي االردني في تعلیم الطلبة الصم فان 

أهمیة وجود استراتیجیات تعلیم متخصصة لتعلیم الطلبة الصم وأنشطة  سیركز على بیان مدى

ویمكن بلغة االشارة تأهیل وتدریب معلمین قادرین على تعلیم الطلبة الصم  ومدىإثرائیه داعمة 

 على النحو اآلتي:الموضوعین توضیح هذین 

  طرق واستراتیجیات تعلیم تحقق متطلبات تعلیم الطلبة الصمتهیئة  مدىأوًال: 

تعلیم  طرق واستراتیجیات تعلیم تحقق متطلباتما من شك ان تعلیم الطلبة الصم یستدعي وجود 

أطول من بصري  تعتمد على تواصل طرق تدریس خاصةتحتوي على  بحیث الطلبة الصم

لنقاش الذي یجریه المعلم مع تالمیذه قبل على ا مكما یجب ان یعتمد تعلیم الطلبة الص الطلبة،

تطویر  یعتمد إذ اللغویة،تهم حصیلوزیادة التفكیر ب همتنمیة مهاراتبغیة  وأثناء وبعد عملیة القراءة

 مرنةلغة االشارة على تفاعل مستخدمي هذ اللغة فیما بینهم، األمر الذي یستدعي تطویر مناهج 

 لتعلیم الحقیقي.امكن الطلبة الصم من الوصول الى ت

 ةغیر مالئملدى مدارس وزارة التربیة  إن استراتیجیات التعلیم المستخدمة في تعلیم الطلبة الصم

متطلبات تعلیم الطلبة الصم األصم ألن وال یراعي الطالب مهارات القراءة لدى تطویر ل

 .والفروقات الفردیة بینهم

 في اللقاءات الحواریة كما جاء لطلبة الصمالتعلیم المخصصة هج امنالواقع . 2

 :الحقائق اآلتیة المشاركون في اللقاءات الحواریة على أكد

ـــــــــ • ـــــــــى رتفتق ـــــــــیم إل ـــــــــة والتعل ـــــــــاهج  : (أ)مـــــــــدارس التربی ـــــــــة الصـــــــــم. (ب) المن الخـــــــــاص بالطلب
 ومات بطریقة سلیمة للطلبة الصم.القادرین على إیصال المعل المدرسین

نظرًا لما علي للصم مركز االمل ونادي األمیر  الحواریة على تالمشاركون في اللقاءا أثنى  •

عقد لقاءات والتدریب على مواضیع هامة ، و في مجال تعلیم الطلبة الصمجهود  ه منیقدمان

  الخصوص. بهذا

یتلقون  الطالب الصم في اربدان المشاركون في اللقاءات الحواریة من اقلیم الشمال  بین •

اال ان المشكلة تكمن في  ،مختصكمركز مركز االمل للتربیة الخاصة  حقهم بالتعلیم في

للطلبة من غیر ذوي اإلعاقة السمعیة، وهي ذات المشكلة  ذات المناهج المعتمدةاستخدام 

المناهج  بقولهم ان محافظة الكركناء بالتي أكد علیها المشاركون في اللقاء الحواري من ا

 األشخاصتأهیل عدم سبب بذوي اإلعاقة السمعیة غیر مهیأة المخصصة للطلبة من 

 .القائمین على اعداد هذه المناهج
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المناهج توفیر بعض حال كین في اللقاءات الحواریة الى انه حتى في أشار عدد من المشار  •
 .موزعة بطریقة عشوائیة ونتكفإنها التعلیمیة بلغة اإلشارة 

قادرین على إیصال المعلومات للطلبة من ذوي اإلعاقة المدارس لوجود مترجمین ر افتقا •
تعلیم هذا في سوف تواجه ادارتها صعوبة طالب أصم أي یلجأ الیها ي مدرسة السمعیة، فأ

في  الطلبة الصم أحد یؤكدإذ  .مع واقع هذه المدرسة التكیفالطالب مما یمنعه بالنهایة من 
لقد اعتدنا على الدراسة "بقوله: ریر الصحفیة لصحفیة الیومیة اتصریح منشور في احدى التق

النجاح في االختبارات المدرسیة ال بطریقة حفظ المادة دون اي فهم او استیعاب والهدف هو 
م تأسیس الطلبة بصورة سلیمة في مراحل ویرجع سبب اعتماد الطلبة على الحفظ لعد ،"أكثر

بقولها: "كان  بذات التقریر الصحفي بات الصملالذي عبرت انه احدى الطاو الدراسة االولى، 
لغة اإلشارة مما بتدریس الهنالك إهمال وعدم مباالة بطرق التعلیم المتبعة، وضعف إتقان 
مدیرة في احدى    أكدته یوصل المعلومات الخاطئة للطلبة ویربك فهمهم للمادة". وهو ما 

ترجع أسباب تراجع مستویات الطلبة الصم العلمي بقولها: " في ذات التقریر الصحفيمدارس 
مهارات اللغویة إلى عدم تلقي هؤالء الطلبة التأسیس الجید في المراحل العمریة األولى في ال

، وعي االهل واهتمامهم بتطویر طفلهم الى يبشكل اساس" ولكنها ارجعت ذلك وقراءة الشفاه
إضافة الى عدم توفر كوادر تعلیمیة مؤهلة بشكل جید للتعامل مع الطلبة واتقان ترجمة لغة 

 .35االشارة
 تأهیل وتدریب معلمین قادرین على تعلیم الطلبة الصممدى ثانیًا: 

عملیة تعلیم الطلبة ذوي اإلعاقة السمعیة على عاتق المعلمین الذین یعّدون المفتاح عبئ  یقع

عملیة التعلیم وتطویر المخرجات التربویة المرتبطة بالطلبة ذوي اإلعاقة األساسي لنجاح 

، والتي ترتبط بدرجة جوهریة العدید من التحدیات والصعوبات تكتنفهاهم تعلیمعملیة ، فالسمعیة

مما قد یؤثر سلبًا على قدرة  والمعلمین لناطقینا نظرائهمبقدرتهم على التواصل اللغوي مع 

، االمر الذي یستدعي تركیز النظام المعلمین في التواصل مع هؤالء الطلبة داخل غرفة الصف

 .ین للقیام بالدور المأمول منهمالتعلیمي األردني على تأهیل المعلم

 تأهیل وتدریب معلمین قادرین على تعلیم الطلبة الصمواقع 

أظهر رد وزارة التربیة والتعلیم واقع معلمو الصم كما جاء في رد وزارة التربیة والتعلیم. 1

 الحقائق اآلتیة:

                                                           
صحفي نشر في أحد الصحف  تقریررصد المجلس هذا التصریح لمدیرة المدرسة من خالل من نشر في  -35 

 .5/2/2021، تم الرجوع الى هذه الرابط بتاریخ:t.ly/VSpeالیومیة على الربط اآلتي: 
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كفایات مهنیة وقواعد وأسس الختیار المعلمین والمترجمین الذین یدرسون عدم وجود  -

اختیار المعلمین بناء على الشاغر المتوفر دون النظر إلى معرفة یتم ، إذ الطلبة الصم

نقص أعداد ، وذلك بسبب المعلمین بلغة اإلشارة أو مهارات التعامل مع الطلبة الصم

 المعلمین والمترجمین المؤهلین للعمل في تدریس الطلبة الصم.

ارة ویتم العمل علیه الوز رد على بطاقة الوصف الوظیفي "معلم" كما ورد في تعتمد الوزارة  -

لغة ب بامتالك المعلم لمهارات التواصل ألي شرط یتعلقوال یوجد أي ذكر "وفق األصول، 

قواعد وأسس اختیار المعلمین والمترجمین الذي ضمن  "اإلشارة أو امتالكه لكفایات مهنیة

 یدرسون الطلبة الصم.

لغة اإلشارة بسبب عدم ذكرها ال تشترط الوزارة عند تعیین المعلمین والمترجمین اتقانهم ل -

 في بطاقة الوصف الوظیفي "معلم".

المعلمین والمترجمین إلى دورات  بإخضاعال تقوم الوزارة أو مدیریة التربیة والتعلیم  -

التعلیم بلغة اإلشارة قبل مباشرة العمل، وٕانما  تواستراتیجیامتخصصة في لغة اإلشارة 

اإلشارة من المعلمین السابقین أو الطلبة  بتعلم لغة یشرعونعند مباشرتهم في العمل 

 الصم أنفسهم.

) معلم 292( في المدارس المتخصصة بتعلیم الطلبة الصم عدد المعلمین المعینین رسمًیابلغ  •

) معلم 50عدد المعلمین والمعلمات المعینین على حساب التعلیم اإلضافي ( بلغفیما  ومعلمة

 ومعلمة.

على الرغم من  2019/2020ة االشارة خالل عامي لمعلمي لغنفیذ أي دورات تدریبیة عدم ت •

 :ةللدورات اآلتی أو إداریین) (معلمینع العاملون و خضوجوب 

 لغة اإلشارة األردنیة التواصلیة في مستویاته المختلفة. -

 لغة اإلشارة األردنیة األكادیمیة في المناهج الدراسیة. -

 البصر.الثقافة اللغویة للطلبة الصم وضعاف  -

 ثقافة مجتمع الصم. -

 توظیف لغة اإلشارة األردنیة في المناهج المدرسیة.-

 اكتساب مهارات التعامل مع الطلبة الصم وضعاف السمع. -
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متخصصون في اإلشراف على مدارس ال نالتربویین یمشرفالكافي من ال دعدم وجود العد •

في مدیریة التربیة والتعلیم للواء ناعور  یعملون أثنین فقط نییوجد مشرف، اذ األشخاص الصم

التحقا بدورات تدریبیة متخصصة سبق لهما أن ومأدبا لإلشراف على مدارس األمل للصم، و 

) مراحل 4بالتعاون مع الوكالة الكوریة للتعاون الدولي التي عقدت الدورات التدریبیة على (

 بالتنسیق مع جامعة كونغهام الكوریة.

 الصدد تسجیل المالحظات اآلتیة على رد الوزارة:ویود المجلس بهذا 

تخصیص برنامج یتضمن مسار تدریبي یشمل مهارات متقدمة وجوب  . یؤكد المجلس على1

بالتواصل بلغة اإلشارة، وثقافة األشخاص الصم، وطرق التدریس بلغة اإلشارة بحیث ال یسمح 

 تیاز هذا البرنامج.للمعلم بالعمل كمعلم رئیسي في مدارس األشخاص الصم دون اج

 رةة باي دو المشارك. وجود تعارض في رد الوزارة بین عدم اشتراط الوزارة عند تعیین المعلم 2

 ذا المجال.الدورات في ه لعدد منبلغة االشارة والفقرة التي تشیر الى وجوب خضوع المعلمین 

كما جاء یرد وزارة التربیة  أهم الصعوبات والمعیقات التي تعترض عملیة تعلیم الطلبة الصم

 :والتعلیم

محدودیة لغة اإلشارة، حیث یتم تعلیم المعلمین والمعلمات على أساسیات لغة اإلشارة  •

 للتواصل مع الطلبة األصم ولیس لغة إشارة أكادیمیة.

التدریبة الالزمة لرفع قدرات معلمي ومعلمات مدارس األشخاص الصم في  قلة البرامج •

 ة.اإلشار تطویر لغة 

صعوبة تدریس الطلبة الصم كلما تم الصعود من مرحلة دراسیة أعلى وصعوبة شرح  •

المادة الدراسیة بلغة اإلشارة بسبب عدم توفرها خصوًصا للمفاهیم والمصطلحات 

 األكادیمیة الواردة في المادة الدراسیة.

قلة أعداد مشرفي التربیة الخاصة خصوًصا مشرفي للطلبة الصم، كون المعلمین  •

حاجة لتقدیم النصائح واإلرشادات والتوجیه داخل الغرفة الصفیة وكیفیة شرح بالمعلمات  و 

 الطلبة الصم. متطلبات تعلیمیتالءم مع بما الدرس بطریقة مناسبة و 

ضعف اإلشراف والتقییم التربوي وتقییم األداء لمعلمین ومعلمات األشخاص الصم وعدم  •

 وجود ضوابط لعملهم مع الطلبة الصم.
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 في اللقاءات الحواریةواقع معلمو الصم كما جاء . 2

 أكد المشاركون باللقاءات الحواریة على النقاط اآلتیة:

بسبب  الصم یعانون من صعوبات بالقراءة والكتابة الطلبة معظمأشار بعض المشاركون ان  •

اإلشارة لصم ولكن یوجد معلمین یتعاملون بلغة لطلبة المخصصة مناهج تعلیمیة وجود عدم 

مؤهلین لتدریس الطلبة  غیرلمعلمون اأن ، فیما أشار البعض األخر اكفاء وذوي خبرات

 لیم على التع اقادر  المعلم ان یكونفاألصل ضعف شدید في هذا المجال.  مع وجودالصم 

 المعلمینال ان الواقع یشیر الى أن قسمًا كبیرا من إلغة اإلشارة وتدریس األطفال الصم، ب

 حالیًا. من الطلبةمهارات لغة اإلشارة سب هم من یكت

الكـرك باسـتثناء مـدیرة  األمـل للصـم فـي ال یوجد جهة مشرفة على هذا الموضوع فـي مدرسـة •

للمتابعـة مـن قبـل هي الوحیدة القادرة على استخدام لغة اإلشارة، ویوجد غیـاب التي المدرسة 

 .36لمسؤولینا

وبالتالي هو للغة اإلشارة، اعتماد مترجم المجلس هو الجهة الوحیدة التي تمنح شهادة   •
على القیام بالدور المأمول منه في تعلیم  الجهة الوحیدة القادرة على تقییم قدرة المعلمین

  الطلبة الصم.
أستاذ وجد وال یوجد مشرفین تربویین وی مال یوجد رقابة على تأهیل المعلمین وتحدید قدراته •

لكافة المساقات، ویتم تعیینه من التربیة دون رقابة الصم الطلبة واحد فقط هو من یدرس 

 على مستوى عمله.

ــــــون ( یوجــــــد • ــــــي محافظــــــة عجل ــــــدریس الصــــــم  )3ف مدیریــــــة غــــــرف مصــــــادر مخصصــــــة لت
 .االشارةمعلم غرفة مصادر للمشاركة في تعلم لغة  )14(أرسال ، وقد تم عجلون

 ثالثًا: أثر جائحة كورونا على حق الطلبة الصم بالتعلیم:

تشار وباء كورونا وما رافقه من اعالن العمل بأحكام قانون الدفاع سلبا على حق الطلبة أثر ان
بتوقف التعلیم صعوبة بالغة في تلقي دروسهم الیومیة بعد توقف الصم في التعلیم، فقد وجدوا 

باإلضافة الى  هذا الوباء،الحل األمثل لمواجهة بوصفه كان  التعلیم عن بعدالوجاهي واستبداله ب

                                                           
بتنفیذ دورة تدریبیة على قام   2019في عام اإلعاقة یذكر ان المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي  -36 

التواصل بلغة اإلشارة في مدرسة االمل في الكرك وكان من المفترض ان یتبعها دورتین متقدمتین اال انهما 
 جائحة الكورونا.تأجالتا بسبب 
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االشخاص الصم وضعاف السمع مما فاقم  تتوقف الشركات المزودة للبطاریات الخاصة بسماعا
 من مشكلة التعلم عن بعد.

منصات إلكترونیة تعلیمیة وخصصت قنوات تلفزیونیة لتبث وزارة التربیة والتعلیم انشأت  وقد
 الرابع وحتىالصف من الطلبة الصم اال انه لألسف لم یستفد  .المناهج التعلیمیة لجمیع المراحل

بلغة االشارة مما یعني عملیا الترجمة من هذه المنصات لعدم وجود الحادي عشر الصف 
وزارة التربیة والتعلیم والمجلس األعلى لحقوق ذوي فیما تمكنت  حرمانهم من حقهم في التعلیم،

للطلبة طلبة المرحلة الثانویة العامة للفرع األدبي لبلغة اإلشارة توفیر شرح المناهج من اإلعاقة 
وطلبة  -یشكل هؤالء الطلبة العدد األكبر من طلبة الثانویة العامة- الصم وضعاف السمع

المناهج  شرح قناة على یوتیوب تحتوي على من خاللالصفوف األول من األول وحتى الثالث 
 .بلغة اإلشارة

 

التكییفات التي تم عملها أو إضافتها على منصات التعلم م بین رد وزارة التربیة والتعلیم أه •

 والتي كانت على النحو اآلتي: 2019/200خالل عامي  اإللكترونیة

تصویر المواد الدراسیة (اللغة العربیة، اللغة اإلنجلیزیة، الریاضیات، العلوم) بلغة  -

 أدبي.-والصف الثاني الثانوي ىاإلشارة للصفوف الثالث األول

یر بعض المواد الدراسیة للصفوف من الصف الرابع األساسي حتى الصف تصو  -

  التاسع األساسي.

تقییم ترجمة المنهاج المدرسي من قبل لجنة تم اختیارها (مترجمي لغة اإلشارة) ولم یتم  -

 اختیار مقیمین من األشخاص ذوي اإلعاقة السمعیة.

الصم األردنیة للفصل الدراسي األول تم تصویر المناهج الدراسیة بلغة اإلشارة للطلبة  -

للمراحل الدراسیة من الصف األول األساسي حتى الصف الثاني  2020/2021

أدبي ونشرها على منصة درسك التعلیمیة التابعة لوزارة التربیة والتعلیم، وأیضا تم -الثانوي

 محدد. بثها على قناة تم تخصیصها من قبل التلفزیون األردني وبثها ضمن برنامج زمني

جاري العمل على تصویر المناهج الدراسیة بلغة اإلشارة للطلبة الصم للفصل الدراسي  -

للمراحل الدراسیة من الصف األول األساسي حتى الصف الثاني  2020/2021الثاني 

أدبي تمهیًدا لنشرها على منصة درسك التعلیمیة وعلى القناة التي سیتم -الثانوي

 األردني لبثها ضمن برنامج زمني محدد. تخصیصها من قبل التلفزیون
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نشر الفیدیوهات المصورة بلغة اإلشارة على موقع المجلس األعلى لحقوق األشخاص  -

 ذوي اإلعاقة لتوفیر إمكانیة الوصول إلیها.

الصعوبات التي واجهت الطلبة الصم في الوصول إلى المنصات التعلیمیة بین رد الوزارة  •
 النحو اآلتي: على أثناء جائحة الكورونا

 عدم امتالك أهالي الطلبة الصم هواتف ذكیة خصوًصا ممن یعیشون في القرى. -

في بدایة انتشار جائحة كورونا وقرارات الحكومة في تفعیل أوامر الدفاع والحجر  -

الشامل الذي امتد خالل ثالث أشهر لطلبة المدارس الحكومیة والخاصة خالل الفصل 

الفیدیوهات المصورة بلغة اإلشارة من قبل  یتم نشر، لم 2019/2020الدراسي الثاني 

المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على التلفزیون األردني واالكتفاء بنشر 

وعلى  الفیدیوهات المصورة على موقع المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 .منصة درسك التي اطلقتها وزارة التربیة والتعلیم

شراء حزم انترنت بشكل دائم نظًرا الستهالكها في على عدم قدرة أهالي الطلبة الصم  -

 مشاهدة الفیدیوهات المصورة بلغة اإلشارة.

او عدد الطلبة  من هذه المنصاتة الطلبة الصم ما مدى استفادولألسف لم یبین رد الوزارة 
 . الصم الذین تمكنوا من الدخول إلیها

التي نفذها المجلس األعلى  )37(ومجموعة التركیزویذكر ان المشاركین في اللقاءات الحواریة 
 لحقوق االشخاص ذوي االعاقة للتعرف على واقع حقوق االشخاص ذوي االعاقة قد بینوا ما یلي:

درسك مما قطع التواصل بین الطلبة الصم والعملیة منصة متوافرة على لم تكن لغة اإلشارة  •
 .التعلیمیة

ألشــــخاص الصــــم مــــن خــــالل التعلــــیم عــــن بعــــد ل ســــد ثغــــرة بتــــوفیر بمحاولــــةالمجلــــس ســــاهم  •
موقـــــــع االدبـــــــي ونشـــــــرها علـــــــى موقـــــــع المجلـــــــس و ترجمـــــــة منـــــــاهج الثانویـــــــة العامـــــــة الفـــــــرع 

 الیوتیوب. 
ممـــــا أثـــــر ســـــلبا علـــــى التحصـــــیل بشـــــكل مســـــتمر  ضـــــعیفة وتفصـــــلاالنترنـــــت  ت شـــــبكةكانـــــ •

جائحــــة فــــایروس كورونــــا بســــبب عــــدم القــــدرة علــــى التواصــــل، خــــالل العلمــــي للطلبــــة الصــــم 
 إمكانیة للوصول للمعلومة.ضعف و 

 

                                                           
 وعبر تطبیق برنامج زوم. 9/12/2020تم عقد مجموعة التركیز بتاریخ  -37 
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 التوصیات
تطویر منصة التعلیم عن بعد والتعلیم المدمج لتلبي متطلبات وصول الطلبة ذوي اإلعاقة  •

السمعیة/ الصم مع مراعاة توفیرها ألنشطة إثرائیه واستراتیجیات داعمة تلبي متطلبات 
 الطلبة ذوي اإلعاقة السمعیة بما فیهم الطلبة الصم.تعلیم 

 :تضمنتتطویر برنامج للتدریب المهني لمعلمي الطلبة الصم  •
بحیث یتم تدریب المعلمین وادارات مدارس الطلبة الصم على  :مرحلة ما قبل التعیین -أ

تعلیم لغة التواصل بلغة اإلشارة بمستویاتها المبتدئة والمتوسطة والمتقدمة، واستراتیجیات 
 الطلبة الصم بلغة اإلشارة.

مرحلة التدریب اثناء الخدمة لتشمل التواصل المتقدم بلغة اإلشارة وتدریس المواد  -ب
ة وغیرها من المواضیع المتقدمة ویمكن االستفادة من ممارسات فضلى في بلغة اإلشار 

 دول متقدمة بتعلیم الطلبة الصم.
 تطویر اللغة االشاریة األكادیمیة.لوضع آلیة واضحة  •

تتضمن اكسابهم مهارة  معلمي الطلبة الصمو  حة لبناء قدرات المشرفینلیة واضوضع آ •

  التعلیم بلغة االشارة.

 بهم.تطویر اسالیب تعلیم الطلبة الصم بما یضمن تلبیة المتطلبات الخاصة سرعة  •

سرعة قیام المجلس بالتنسیق مع وزارة التربیة والتعلیم بوضع المعاییر الخاصة بتطویر  •

 المناهج.

توفیر مترجمین لطلبة الثانویة العامة یكونوا قادرین على ترجمة اسئلة االمتحان بطریقة   •

 علمیة وواضحة.

عة قیام وزارة التربیة والتعلیم باالطالع على الممارسات الفضلى في الدول المتقدمة سر  •

 في مجال تعلیم الطلبة الصم.  

الطلبة الصم  لضمان حصول الواردة برد وزارة التربیة والتعلیم المقترحاتالتأكید على  •

 على حقهم في التعلیم:

للمعلمین والمعلمات قبل وأثناء تدریسهم عقد دورة لغة اإلشارة التواصلیة واألكادیمیة  -

 للطلبة الصم.
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تخصیص مشرفین تربیة خاصة خصوًصا مختصین في العمل مع الطلبة الصم  -

لتوجیه معلمي ومعلمات یقومون بتدریس المواد الدراسیة خصوًصا للمراحل الدراسیة 

 العلیا.

الصم تعیین معلمي ومعلمات من ذوي اإلعاقة السمعیة في مدارس األشخاص  -

شریطة  لدیمومة نشر لغة اإلشارة بین الطلبة الصم ومعلمي ومعلمات المواد الدراسیة

اجتیازهم لمتطلبات التدریب المتخصصة باستراتیجیات تعلیم الطلبة الصم أسوة 

 .بنظرائهم من غیر ذوي اإلعاقة السمعیة

العمل المتابعة الدوریة ألداء مدارس األشخاص الصم وتقییمها بناء على ضوابط  -

 المعتمدة في تقییم مدارس األشخاص الصم.

قیام وزارة التربیة والتعلیم بتضمین خطتهل التدریبیة مجموعة من الدورات التدریبیة  •

المتخصصة بالتواصل واسترایجیات التعلیم بلغة االشارة بحیث یخضع لها جمیع معلمي 

 مدارس األمل للصم.
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 والخدمات التعلیمیة في مؤسسات التعلیم العالي.د. مدى تهیئة المرافق والمباني 

) من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على عدم جواز استبعاد الشخص 21( أكدت المادة

من على أساس اإلعاقة أو بسببها من مؤسسات التعلیم العالي أو حرمانه من دراسة أي 

وعلى وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي والمؤسسات التعلیمیة التابعة  ،التخصصات المتاحة فیها

لها بالتنسیق مع المجلس القیام بتوفیر الترتیبات التیسیریة المعقولة واألشكال المیسرة وٕامكانیة 

الوصول الالزمة لضمان التحاق األشخاص ذوي اإلعاقة في التخصصات المتاحة، وأن تعمل 

ل الطلبة ذوي اإلعاقة في مؤسسات التعلیم العالي، بما یضمن احترام على تطویر أسس قبو 

 38خیاراتهم ورغباتهم، دون أي شكل من أشكال التمییز على أساس اإلعاقة أو بسببها.

 2019/2020خالل العامین التطورات التشریعیة 

ون المشار الیها ) من القان21وعلى الرغم من االلتزام المفروض على وزارة التعلیم بموجب المادة (
أي مبادرة من الجهات المختصة لتعدیل  لم یشهدا) 2020و 2019أعاله إال ان العامین (

) لسنة 18التشریعات الناظمة للتعلیم العالي في األردن وتحدیدًا قانون الجامعات األردنیة رقم (
الترخیص ، وتعلیمات 2018) لسنة 17، وقانون التعلیم العالي والبحث العلمي رقم (201839

التي خلت تمامًا من   2017لسنة  40إلنشاء الجامعات والمؤسسات الجامعیة "الخاصة" وٕاجراءاته

اإلشارة إلى المعاییر المقبولة لتوفیر بیئة تعلیمیة مادیة مالئمة سواء كانت للطلبة ذوي اإلعاقة ام 
 ة:ة اآلتیالتشریعیالتطورات  2020عام شھد فیما غیرهم من غیر ذوي اإلعاقة. 

                                                           
) التي أكدت على وجوب ان تقوم الدول األطراف 2) من التعلیق العام رقم (25وهو ما ینسجم مع الفقرة ( -38

، من خالل اعتماد إطار باعتماد معاییر وطنیة تبین مسألة إمكانیة الوصول وسن هذه المعاییر ورصد تنفیذها
قانوني المالئم، مع التأكید على استعراض الشامل للقوانین المتعلقة بإمكانیة الوصول بغرض تحدید ورصد 
ومعالجة الثغرات التي تعتري القوانین وعملیة تنفیذها، كما یتفق مع ما سبق ان أكدت علیه اللجنة في الفقرة 

مكانیة الوصول تقتضي أن یكون تعلیم  الطلبة من ذوي االعاقة میسور ): أن إ4/ز) من تعلیقها العام رقم (12(
التكلفة في كل المستویات وأن ال یترتب على إدخال الترتیبات التیسیریة المعقولة تكلفة إضافیة للمتعلمین من 

 ذوي اإلعاقة.
 نص القانون كامال منشور على موقع وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي على الرابط التالي: - 39

2018.pdf-http://www.mohe.gov.jo/ar/GovPapers/18 تم الرجوع إلى هذا الموقع بتاریخ ،
4/11/2018. 
 نص التعلیمات كامال منشور على موقع وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي على الرابط التالي: - 40

http://www.mohe.gov.jo/ar/GovPapers/2017.pdf تم الرجوع إلى هذا الموقع بتاریخ ،
4/11/2018. 

http://www.mohe.gov.jo/ar/GovPapers/18-2018.pdf
http://www.mohe.gov.jo/ar/GovPapers/2017.pdf
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) من 22بخصوص تفسیر المادة ( )41(قرار عن الدیوان الخاص بتفسیر القوانینصدور . 1

فیما یتعلق بموضوع الخصم الجامعي لجمیع المراحل في  اإلعاقة ذوي األشخاصقانون حقوق 

/أ تطبق 22الواردة في المادة  )42(مؤسسات التعلیم العالي والذي خلص الى أن نسبة اإلعفاء

على الدراسات العلیا بحیث یكون الحد األعلى الذي یتحمله األشخاص ذوو اإلعاقة في هذه 

بحیث ال تزید الرسوم التي یدفعها الطالب من  ،الممنوحة لطلبة البكالوریوس الدراسة بذات النسب

ذوي اإلعاقة في مؤسسات غیر للمقبولین من  )%10(ذوي اإلعاقة في الدراسات العلیا عن 

أكد الدیوان في كما للبرنامج الموازي.  )%25(و ،لبرنامج التنافسيفي ا التعلیم العالي الحكومیة

ذات القرار على أن التعلیم العالي هو كل تعلیم ما بعد الحصول على شهادة الثانویة العامة 

شمل البكالوریوس والدبلوم بكافة مراحله ومستویاته فال یقتصر على درجة علمیة بذاتها بل ی

 .وتتواله مؤسسات التعلیم العالي والدكتوراهوالماجستیر 

تعدیل السیاسة العامة لقبول الطلبة الحاصلین على الشهادة الجامعیة المتوسطة في . 2

 اإلعاقةإذ اصبح یتم قبول الطلبة ذوي  ؛2020/2021الجامعات األردنیة من خالل التجسیر 

القبول الموحد في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الناجحین في  من خالل وحدة تنسیق

امتحان الشهادة الجامعیة المتوسطة (االمتحان الشامل) نظام السنتین والثالث سنوات بمعدل ال 

) في جمیع التخصصات المناظرة لتخصصاتهم في الشهادة الجامعیة المتوسطة %65یقل عن (

نامج العادي وذلك زیادة عن العدد المقرر قبوله، كما یمكن قبولهم بالجامعات الرسمیة ضمن البر 

في الجامعات الخاصة حسب الطاقة االستیعابیة لكل جامعة من خالل مراجعة التقاریر الطبیة 

من قبل اللجنة الطبیة المشكلة في  اإلعاقةومطابقة شروط  اإلعاقةالمقدمة من قبل الطلبة ذوي 

 بحث العلمي.وزارة التعلیم العالي وال

                                                           
 1/9/2020) تاریخ 5657والمنشور في الجریدة الرسمیة في العدد رقم ( 2020) لسنة 4القرار رقم ( -41

 .2017) لسنة 22) من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم (22بخصوص المادة (
مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه /أ) من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على: " 21تنص المادة ( -42

الحد األعلى للرسوم التي یتحملها األشخاص ذوو اإلعاقة المقبولون في مؤسسات التعلیم العالي المادة یكون 

 ) للبرنامج الموازي.%25) للبرنامج التنافسي و(%10الحكومیة ال یزید على (
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في الجامعات األردنیة الرسمیة للعام الجامعي  اإلعاقة. تعدیل ترتیبات قبول الطلبة ذوي 3

ضمن أسس قبول الطلبة النفسیة  اإلعاقةمن إضافة تصنیفات جدیدة بحیث یتم  2020-2021

في الجامعات األردنیة الرسمیة للعام الجامعي في مؤسسات التعلیم العالي  اإلعاقةذوي 

اآلتي: (الفصام العقلي، الفصام العقلي الزوري، الذهان الزوري، وعلى النحو  2020/2021

اضطراب المزاج ثنائي القطب)، وذلك بموجب تقریر طبي صادر عن المركز الوطني للصحة 

 النفسیة في العاصمة.

یم العالي والبحث العلمي لتهیئة المرافق والمباني لسیاسات المتبعة من قبل وزارة التعلا

 والخدمات التعلیمیة في مؤسسات التعلیم العالي

للوقوف على مدى تهیئة المرافق والمباني والخدمات التعلیمیة في مؤسسات التعلیم العالي خاطب 

تهدف  ر عن مجموعة من المسائل التياستفسلالالمجلس وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

، وقد جاءت لبیان واقع تهیئة المرافق والمباني والخدمات التعلیمیة في مؤسسات التعلیم العالي

 ردود الوزارة مؤسسات التعلیم العالي على النحو اآلتي:

كتفى رد وزارة التعلیم العالي على قائمة المسائل المرسلة لهم من المجلس االعلى ا: أوالً 

والسیاسات التي تم تعدیلها خالل (تعلیمات، أسس) ریعات بخصوص أهم التشلألشخاص ذوي 

لتهیئة المرافق والمباني وتوفیر الترتیبات التیسیریة للطلبة ذوي  2020-2019عامي 

 بتزوید المجلس بـاآلتي: اإلعاقة

اقرار السیاسات العامة لقبول الطلبة أ. 

في الجامعات االردنیة لمرحلة 

البكالوریوس للعام الجامعي 

والتي خصصت المادة  2020/2021

) لبیان أحكام قبول 2+1(ثالثًا/ط/

الطلبة من ذوي اإلعاقة، حیث 

خصص البند االول للطلبة ذوي 

وفقًا لما هو من المقاعد  عددااإلعاقة 

)، فیما بین البند الثاني بأنه یتم اعتماد التقاریر الطبیة المقدمة من ذوي 5مبین لجدول الرقم (

اإلعاقة الراغبین باالستفادة من القبول ضمن هذه المقاعد من قبل لجنة من أطباء االختصاص 

الذي یبین عدد المقاعد المخصصة للطلبة  )5الجدول رقم (
 ذوي االعاقة في الجامعات االردنیة لمرحلة البكالوریوس

 العدد التخصص
 طالب واحد في احدى الجامعات طب

 طالب واحد في احدى الجامعات طب اسنان
 طالب واحد في كل الجامعات صیدلة أو دكتور صیدلة

التخصصات التي یكون العدد 
 طالب فما دون 40 المقرر فیها

طالب لكل تخصص في كل 
 جامعة

التخصصات التي یكون العدد 
 طالب  40المقرر فیها أكبر من 

طالب لكل تخصص في كل 
 جامعة
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وعضو من وحدة تنسیق القبول الموحد، یشكلها مجلس التعلیم العالي، تكون مهمتها تحدید 

روط التشخیص المعتمدة من المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي التقاریر المطابقة لش

 اإلعاقة. 

الطلبة الحاصلین على الشهادة الجامعیة المتوسطة في  إقرار السیاسات العامة لقبولب. 

، والتي خصصت المادة 2020/2021الجامعات االردنیة من خالل التجسیر للعام الجامعي 

لبة من ذوي اإلعاقة، حیث نصت الفقرة أ على: "یقبل من (ثالثًا/أ+ب) لبیان أحكام قبول الط

خالل وحدة تنسیق القبول الموحد الطلبة من ذوي اإلعاقة الناجحین في امتحان الشهادة الجامعیة 

) %65المتوسطة (االمتحان الشامل) نظام السنتین، ونظام الثالث سنوات بمعدل ال یقل عن (

لشهادة الجامعیة المتوسطة بالجامعات الرسمیة في التخصصات المناظرة لتخصصاتهم في ا

وذلك زیادة على العدد المقرر قبولهم في الجامعات الخاصة حسب   ضمن البرنامج (العادي)

الطاقة االستیعابیة. اما الفقرة (ب) فقد نصت على" یقوم مجلس التعلیم العالي بتشكیل لجنة من 

وحد تكون مهمتها مراجعة التقاریر الطبیة أطباء االختصاص وعضو من وحدة تنسیق القبول الم

المقدمة من الطلبة من ذوي اإلعاقة الراغبین باالستفادة من القبول ضمن هذه المقاعد عن طریق 

وحدة تنسیق القبول الموحد وتحدید التقاریر المطابقة لشروط التشخیص المعتمدة من المجلس 

 األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة."  

السریعة من قبل وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي وتسهیل  لس االستجابةویثمن المج

إجراءات فحص الطلبة من خالل لجنة طبیة متخصصة لحین صدور البطاقة التعریفیة، كما 

شملت اإلجراءات ألول مرة استكمال إجراءات تجسیر الطلبة ذوي اإلعاقة من خالل وحدة 

 واضحة.تنسیق القبول الموحد ضمن منهجیة 

والبرامج التي قامت بها مؤسسات التعلیم العالي لتهیئة المرافق والمباني وتوفیر  طالخط ًا:ثانی
: بین رد وزارة التعلیم في مؤسسات التعلیم العالي اإلعاقةالترتیبات التیسیریة للطلبة ذوي 

 ،على هذه المسألة سیتم من الجامعات والكلیات الجامعیة جابةان اإل والبحث العلمي العالي
 :)6المبین في الجدول رقم (على النحو  )43(وكانت ردود الجامعات والكلیات

                                                           
) 25) جامعات حكومیة و (10) مؤسسة منها (35ویذكر ان مجموع مؤسسات التعلیم العالي قد بلغ ( -43

) الذي t.ly/sAnPیة جامعیة خاصة، وكما هو مبین على الموقع االلكتروني لوزارة التعلیم العالي (جامعة وكل
، وقد تلقى المجلس الرد على قائمة المسائل المرسلة لوزارة التعلیم العالي حتى 2/3/2021تمت زبارته بتاریخ 

فریق تین.  هذا وقد قام ) جامعة خاصة وكلیتین خاص11) جامعات حكومیة و (5من ( 2/3/2021تاریخ 
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الخطط والبرامج التي قامت بها مؤسسات التعلیم العالي لتهیئة المرافق والمباني وتوفیر الترتیبات ) یبین 6جدول رقم (ال
 اإلعاقة في مؤسسات التعلیم العاليالتیسیریة للطلبة ذوي 

 الرد اسم الجامعة/ الكلیة #
لم یتضمن رد الجامعة أي إشارة لتهیئة المرافق والمباني واكتفت  جامعة اربد األهلیة  1

 في الجامعة اإلعاقةذوي من بالقول بأنه ال یوجد طلبة 
 مع متطلبات ذوي اإلعاقة تم تهیئة المباني والطرق ومواءمتها الكلیة الجامعیة المتوسطة 2
صممت الجامعة خارطة تشمل على المرافق التي توفر  - جامعة االمیرة سمیة للتكنولوجیا 3

 الترتیبات التیسیریة للطلبة ذوي اإلعاقة.
م التسهیالت المتعلقة بمواقف السیارات وخدمة الباصات یتقد -

 وتسجیل الطلبة حیث تعطى األولویة لذوي اإلعاقة.
 لم یتضمن رد الجامعة أي إشارة لتهیئة المرافق والمباني العلوم االسالمیةجامعة  4
 تم تهیئة المباني والطرق وموائمتها مع متطلبات ذوي اإلعاقة.  الكلیة الجامعیة العربیة للتكنولوجیا 5
كلیات توجد فیها مصاعد كهربائیة بینما كلیتین ال  5وجود  − جامعة العلوم التطبیقیة الخاصة 6

 ا مصاعد. میتوفر فیه
 في جمیع مباني الجامعة. اإلعاقةتوافر ممرات خاصة لذوي ت −
 في جمیع الكلیات.  اإلعاقةیتوافر دورات میاه خاصة بذوي  −
 المطابقة في جمیع ممرات الجامعة. األرصفةتوافر  −

لم یتضمن رد الجامعة أي إشارة لتهیئة المرافق والمباني. اال ان   الجامعة الهاشمیة 7
 الجامعة توفر الترتیبات التیسیریة اآلتیة: 

إعطاء نصف ساعة وقت إضافي االمتحانات الطلبة ذوي  -
 .اإلعاقة

تظهر على كشوف  اإلعاقةبجانب الطلبة ذوي  إشارةوضع   -
الحضور والغیاب لدى المدرسین عن طریق عمادة شؤون 
الطلبة وبالتعاون مع مركز الحاسوب لیتم معرفة أن لدیه طالب 

بالشكل  ة متطلباتهذو إعاقة بشكل رسمي ولیتم مراعا
 المطلوب.

ارة وبالتعاون مع المجلس شتأمین الطلبة الصم بمترجمي لغة إ -
 .اإلعاقة ألعلى لحقوق األشخاص ذويا

الحركیة الدخول للحرم الجامعي  اإلعاقةالسماح للطلبة ذوي  -
 اإلعاقةبسیاراتهم الخاصة، تأمین الطلبة المستجدین من ذوي 

 بمترجمین وقراء وكتبة خالل امتحانات المستوى.
تمت تهیئة كل المباني الجدیدة في الجامعة ومرافقها لتتناسب  − جامعة آل البیت 8

بأنواعها، باإلضافة إلى أن  اإلعاقةمع أوضاع الطلبة ذوي 
المباني القدیمة لها مداخل مؤهلة ، وأیضا تم توفیر كراسي 

عاقات الحركیة، وعدد من األدوات المساعدة اإل ذوي للطلبة 
                                                                                                                                                                      

باستبدال مصطلح االشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة بمصطلح االشخاص ذوي االعاقة كي تنسجم لغة  الرصد
 ام قانون حقوق االشخاص ذوي االعاقة واالتفاقیة الدولیة لحقوق االشخاص ذوي االعاقة.كالتقریر مع اح
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 لهم.
داخل خاصة وحمامات خاصة تحتوي المباني التالیة مصاعد وم −

كلیة الهندسة، كلیة االقتصاد والعلوم : مبنى اإلعاقةلذوي 
، كلیة التمریض، كلیة تكنولوجیا المعلومات، مجمع بني ریةااإلد

 هاشم، مجمع قریش، مبنى االرتباط، الصالة الریاضیة.
تخضع جمیع المباني الجدیدة في الجامعة والمباني المستقبلیة  −

 .اإلعاقةلكوده متطلبات البناء لألشخاص ذوي 
اإلعاقة الحركیة وعدد من األدوات  ذويتوفیر كراسي للطلبة  −

 المساعدة لهم.
لم یتضمن الرد أي إشارة لتوفیر الجامعة لهذه المتطلبات واكتفى الرد  اإلسراءجامعة  9

المجلس بكشف یتضمن أسماء الطلبة المسجلین في الجامعة  بتزوید
 من ذوي اإلعاقة.

لم یتضمن رد الجامعة أي إشارة لتهیئة المرافق والمباني واكتفت  الدلفیایجامعة ف 10
 بالقول بأنه یوجد طالبین  من ذوي اإلعاقة یدرسون في الجامعة.

 .اإلعاقةإنشاء ممرات خاصة للطلبة ذوي  جامعة البلقاء التطبیقیة 11
كافة مرافق الجامعة ومبانیها مهیأة للطلبة من ذوي اإلعاقة والتي  جامعة عمان العربیة 12

 تتضمن ممرات ومواقف سیارات ودورات میاه ومصاعد.
عمل مداخل خاصة للطلبة ذوي اإلعاقة وتم تجهیز المباني  - جامعة جرش 13

الطلبة قریبة من المدخل الرئیسي  بعمل مداخل خاصة لهؤالء
ومواقف سیارات ومرافق صحیة خاصة وتم عمل مصاعد 

 كهربائیة لبعض الكلیات.
 عمل ممرات خاصة قریبة من الباب الرئیسي ومواقف السیارات. -

المرافق تهیئة بقامت الجامعة من خالل كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة  األردنیةجامعة العلوم والتكنولوجیا  14
والمباني وتوفیر الترتیبات الخاصة بالطلبة؛ فقد تم خالل فترة حصول 

 كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة على االعتماد الدولي البریطاني

(AISIC)  توفیر وتجهیز حمامات خاصة في الكلیة وتهیئتها بما
یضمن سهولة استخدامها من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة حیث 

ت من المعاییر الهامة للحصول على االعتماد تعتبر هذه التسهیال
 .الدولي البریطاني

أما بخصوص الخطط والبرامج التي قامت بها الجامعة بتهیئة 
فقد  المرافق والمباني وتوفیر الترتیبات التیسیریة للطلبة ذوي اإلعاقة؛

تأسیس مداخل خاصة للطلبة ذوي اإلعاقة إلى المكتبة ووحدة  تم
القبول والتسجیل وغیرها باإلضافة إلى (تأمین كرسي كهربائي 
متحرك عند الحاجة، إدخال سیاراتهم مجانا إلى الحرم الجامعي 

 وتأمین مواقف للسیارات).
ن توفیر مكتب خاص للطلبة ذوي اإلعاقة في عمادة شؤو  − جامعة الزرقاء 15

 الطلبة
توفیر الممرات الخاصة بالطلبة ذوي اإلعاقة في مداخل  −
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 المباني والساحات والبوابات 
توفیر المصاعد في المباني والكلیات وتأمین بطاقات  −

 االستخدام للطلبة ذوي اإلعاقة
توفیر إضاءة جیدة في القاعات التدریسیة والمراسم والمختبرات  −

 .والقاعات
الخاصة بالطلبة ذوي اإلعاقة في توفیر المرافق الصحیة  −

 المباني والمكتبة
توفیر خلوات (قاعات خاصة للمطالعة والقراءة في المكتبة  −

 للطلبة ذوي اإلعاقة. 
 توفیر قاعات ومالعب ریاضیة للطلبة من ذوي اإلعاقة −

تسمح لهم بإیقاف للطلبة ذوي اإلعاقة تصاریح إصدار  − األوسطجامعة الشرق  16
 ن اصطفاف خاصة بذوي اإلعاقة.مركباتهم في أماك

ستخدام المصاعد لتسهیل الحركة والتنقل بین البطاقات إعطاء  −
 الطوابق.

 ممرات خاصة على مداخل مباني الجامعة.توفیر  −
 مصعد خاص لتسهیل الوصول إلى دائرة المكتبة.توفیر  −
 .تجهیزات خاصة في دورات المیاهتوفیر  −
 لوحات إرشادیة في مرافق الجامعة.تركیب  −
 مداخل خاصة لساحات الكلیات.عمل  −

نظرا لحداثة مباني جامعة الحسین بن طالل قد تم مراعاة إنشاء  جامعة الحسین 17
لجمیع مباني الجامعة باإلضافة  ةذوي اإلعاقالطلبة مداخل خاصة ب

إلى وجود المصاعد الكهربائیة لتسهیل وصول الطلبة إلى الخدمات 
 التعلیمیة والجامعیة. 

 الحركیة. اإلعاقةعمل ممرات في جمیع مباني الجامعة لذوي  − جامعة جدارا 18
وحدات صحیة حسب متطلبات االعتماد العام وقانون توفیر  −

 .اإلعاقةذوي  األشخاصحقوق 
 صرف بطاقات مصاعد للطلبة المعنیین. −

ویتضح من دراسة ردود الجامعات المبینة أعاله تباین ردود الجامعات فیما یتعلق بتهیئة المرافق 

والمباني، فالجامعات التي تم إنشاؤها حدیثا  تؤكد على قیامها بتهیئة المرافق والمباني وتوفیر 

لول  متفاوتة الترتیبات التیسیریة للطلبة من ذوي اإلعاقة،  بینما باقي الجامعات تحاول إیجاد ح

في هذا المجال، وعلى الرغم من أن أكثر ردود مؤسسات التعلیم العالي كانت على هذا التساؤل؛ 

) مؤسسة، اال انه یستخلص من هذه الردود تباین قناعات قیادات الجامعات 15إذ أجابت علیه (

قول بأنه بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من عدمها، فیتضح من ردود الجامعات التي اكتفت بال

ال یوجد لدیها طلبة ذوي من اإلعاقة او لم تجب على هذا التساؤل غیاب الوعي لدیها بأهمیة 
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تهیئة الجامعات، فیما یستخلص من ردود الجامعات التي بینت انها قد شرعت بتوفیر بعض 

الممرات والمصاعد في بعض الكلیات و لیس جمیعها قناعتها بأهمیة تهیئة البیئة الجامعیة 

 طلبة من ذوي اإلعاقة.لل

مؤسسات التعلیم العالي لتسهیل  فيوحدات خاصة لتوفیر إلجراءات التي تم اتخاذها ثالثًا: ا
لوحدات، اذه ه أماكن تواجد، و للخدمات التعلیمیة والجامعیة اإلعاقةوصول الطلبة ذوي 

، المؤسساتفي هذه من ذوي اإلعاقة الوحدات عند قبول الطلبة هذه التدابیر التي تتخذها و 
بین رد وزارة : بالجامعة الوحدات أثناء فترة التحاق الطلبةهذه التدابیر والبرامج التي تتخذها و 

، ولألسف الجامعات والكلیات الجامعیة قبل على هذه المسألة سیتم من جابةاإلالتعلیم العالي ان 
) جامعات فقط على هذا 7هذا التساؤل؛ إذ ردت (الجامعات والكلیات على لم تجب أغلب 
 ).7المبین في الجدول رقم (النحو التساؤل وعلى 

مؤسسات التعلیم العالي لتسهیل وصول  فيوحدات خاصة لتوفیر إلجراءات التي تم اتخاذها ) یبین ا7الجدول رقم (
 الطلبة ذوي اإلعاقة للخدمات التعلیمیة والجامعیة

 الرد الكلیةاسم الجامعة/  #
یتوفر في عمادة شؤون الطلبة، شعبة للطلبة ذوي اإلعاقة وقاعة خاصة بهم وللطلبة  الجامعة الهاشمیة 1

 المتطوعین معهم.
في عمادة شؤون الطلبة تعنى  اإلعاقة ذوي الطلبة من تم استحداث شعبة خاصة ب جامعة البلقاء التطبیقیة 2

 ومتابعة معامالتهم.بالطلبة من ذوي اإلعاقة من حیث توفیر مترجمین لغة إشارة 
في عمادة شؤون الطلبة یعمل  اإلعاقةتوفر الجامعة مكتبا إرشادیا للطلبة ذوي  - جامعة الزرقاء 3

 إلى الخدمات التعلیمیة والجامعیة. اإلعاقةعلى تسهیل وصول الطلبة ذوي 
توفر عمادة شؤون الطلبة رابطا إلكترونیا یتضمن نموذجا إلكترونیا من خالل موقع  -

 لتسهیل تقدیم الخدمات لهم اإلعاقةالجامعة للطلبة ذوي 
تجهیز لقاءات واجتماعات دوریة مع عمید شؤون الطلبة ورئیس الجامعة مع  -

 اإلعاقةالطلبة ذوي 
 ة للطلبة ذوي اإلعاقة.توفر عمادة شؤون الطلبة خدمة ترجمة لغة اإلشار  -
توفر عمادة شؤون الطلبة موظفا من العمادة لمساعدة الطلبة ذوي اإلعاقة في  -

 تأدیة االمتحانات.
إعداد استبانة خاصة للطلبة ذوي اإلعاقة لقیاس مستوى رضاهم عن الخدمات  -

 المقدمة لهم.
یهم من تتیح عمادة شؤون الطلبة للطلبة ذوي اإلعاقة تقدیم اقتراحاتهم أو شكاو  -

خالل عدة طرق منها: الشكاوى اإللكترونیة أو صنادیق الشكاوى واالقتراحات او 
 من خالل مكتب ذوي اإلعاقة في العمادة.

اإلعاقة أخذ دورات في عمادة شؤون الطلبة ویتم متابعة  يذو  من یستطیع الطالب -
 .الخریجین منهم ونشر قصص نجاحهم على موقع الجامعة

ة ذوي اإلعاقة ضمن األندیة الطالبیة في عمادة شؤون یتوفر نادي خاص للطلب -
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 الطلبة.
مع الطلبة ذوي اإلعاقة وعمید  على الواتساب " للتواصل ةخاص انشاء مجموعة " -

یستطیع الطالب ذو اإلعاقة حیث شؤون الطلبة والمختصین بتقدیم الخدمات لهم 
والشعر والموسیقى  المشاركة في كافة المهرجانات والفعالیات والمبادرات واألنشطة

 والمسرح والفرق الریاضیة.
توفیر نسخة من القرآن الكریم مكتوبة بلغة " بریل " باإلضافة إلى بعض المجالت  -

 لتسهیل قراءتها من قبل الطلبة المكفوفین. 
 .توفیر فرص تشغیل للطلبة ذوي اإلعاقة -

النفسي والتربوي تقدم خدماتها للطلبة ذوي یتوفر بعمادة شؤون الطلبة وحدة لإلرشاد  جامعة عمان العربیة 4
 اإلعاقة.

 بإیقاف سیارتهم في اماكن خاصة.للطلبة ذوي اإلعاقة تصاریح تسمح إصدار  جامعة الشرق األوسط 5
 بطاقات الستخدام المصاعدإعطائهم 

 مصعد خاص على مداخل المبانيتوفیر 
ذوي الطلبة من یوجد لدي عمادة شؤون الطلبة / دائرة الخدمات الطالبیة شعبة إرشاد  جامعة الحسین 6

 اهاتفی اإلعاقةذوي الطلبة من بتقدم جمیع الخدمات التي یحتاجها  ىوالتي تعناإلعاقة 
 وٕابالغهم بأي إعالنات تتعلق بهم.

بحیث تكون القاعات الدراسیة في الطوابق  الطلبة ذوي اإلعاقةتأمین محاضرات  جامعة جدارا  7
 االرضیة

) لم توفر وحدات خاصة لتسهیل 11یتبین من دراسة ردود الجامعات أن أغلبیة الجامعات (

) 7وصول الطلبة ذوي اإلعاقة للخدمات التعلیمیة، كما أن أغلب ردود الجامعات والبالغ عددها (

م تقدیم الوحدات المنشأة لخدمات فعلیة حقیقة ردود قد جاءت إجاباتها شكلیة یستخلص منها عد

 للطلبة من ذوي اإلعاقة.

اإلجراءات المتخذة مـن قبل وزارة التعلیم العالي لضمان توفیر كافة اإلعالنات في رابعًا: 
، توفیرها شارة(مثل: ترجمتها بلغة اإل اإلعاقةمؤسسات التعلیم العالي بشكل میسر للطلبة ذوي 

بین رد وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بأنها  طباعتها بطریقة برایل):أو WORD  بصیغة
ذوي  األشخاصتقوم من خالل وحدة تنسیق القبول الموحد وبالتعاون مع المجلس األعلى لحقوق 

القبول لمرحلتي  إعالناتخاصة  اإلعاقةبترجمة اإلعالنات الخاصة بالطلبة ذوي  اإلعاقة
ونشرها من خالل منصات التواصل االجتماعي الرسمیة  شارةاإللغة  لىإالبكالوریوس والتجسیر 

 . الخاصة بالوزارة إضافًة إلى موقعها اإللكتروني
: اإلجراءات المتخذة من قبل وزارة التعلیم العالي ومؤسسات التعلیم العالي لضمان خامساً 

توفیر المواد و لغة إشارة،  ةتوفیر ترجمك ،وصول الطلبة ذوي اإلعاقة لمنصات التعلم عن بعد

بین رد وزارة  .االمتحانات وغیرها أثناءٕاعطاء الطلبة وقت إضافي و ، WORDالتعلیمیة بصیغة 
الجامعات والكلیات الجامعیة وكانت  قبل على هذه المسألة سیتم من جابةالتعلیم العالي ان اإل



99 
 

) جامعات من الجامعات التي ارسلت 8لم تضمن ( ردود الجامعات والكلیات على النحو اآلتي:
) جامعات على هذا 10للمجلس ردود على قائمة المسائل إجابة على هذا التساؤل، فیما أجابت (

 )8النحو المبین في الجدول رقم ( التساؤل على
والمباني وتوفیر الخطط والبرامج التي قامت بها مؤسسات التعلیم العالي لتهیئة المرافق  ) یبین8الجدول رقم (

 الترتیبات التیسیریة للطلبة ذوي اإلعاقة في مؤسسات التعلیم العالي
 الرد اسم الجامعة/ الكلیة #
جامعة االمیرة سمیة  1

 للتكنولوجیا
من اوائل الجامعات التي استخدمت لغة اإلشارة على موقعها لإللكتروني  -

 .(جامعة الكترونیة)
تم اعطاء وقت اضافي یتوفیر ترتیبات خاصة اثناء فترة االمتحانات بحیث  -

 بعین االعتبار حجم الورق والخط.واألخذ كافي وغرف خاصة منفردة 
اقرار اجراءات خاصة بالطلبة ذوي اإلعاقة لتقدیم االمتحانات المحوسبة  - جامعة ال البیت 2

 وامتحانات المستوى. 
 موظف لكل طالب لمساعدته. تخصیص وقت اضافي وتوفیر -

 تأمین الطلبة الصم بمترجمي لغة اإلشارة. - الجامعة الهاشمیة 3
تأمین الطلبة المستجدین من ذوي اإلعاقة بمترجمین قراءة وكتابة خالل  -

 امتحانات المستوى.
 تأمین الطلبة بمساعدین عند تقدیمهم االمتحانات داخل الحرم الجامعي جامعة العلوم االسالمیة 4
الكلیة الجامعیة العربیة  5

 للتكنولوجیا
الترتیبات التیسیریة ذوي اإلعاقة ومنحهم  بطرق میسرة للطلبةتوفیر االمتحانات 

 الضروریة.
جامعة العلوم التطبیقیة  6

 الخاصة
 تطبیق مشروع التعلیم الرقمي.

 .wordبصیغة  اإلعاقةتوفر الجامعة موادها التعلیمیة للطلبة من ذوي  - جامعة عمان العربیة 7
یقوم أعضاء هیئة التدریس في حاالت معینة بإعطاء وقت إضافي أثناء  -

 االمتحانات.
الصم للطلبة الجامعة الحلول التكنولوجیة وخوارزمیات الذكاء االصطناعي  وفرت جامعة جرش 8

وبأعلى درجات  بلغة اإلشارةلكي تمكنهم من تصفح وقراءة المواقع اإللكترونیة 
المرونة والیسر، حیث تمت االستفادة من الطفرة الرقمیة والتحول التكنولوجي في 

 من قبل الطلبة الصم.ظل اإلقبال الكبیر على مواقع الجامعة اإللكترونیة والسیما 
جامعة العلوم  والتكنولوجیا  9

 االردنیة.
االمتحان في حال یستطیع الطالب التواصل مع مدرس المساق مسبقا قبل موعد 

عدم قدرته على الكتابة ومن ثم یقوم المدرس بتوفیر شخص یساعد بالقراءة والكتابة 
 وقت اضافي خالل االمتحانات.إعطاء وایضا 

 ترجمة المواد بلغة اإلشارة − جامعة الزرقاء 10
 والوقت الكافي للمحاضرات واالمتحانات pdf،  wordتوفر المواد بصیغة  −
 االمكان من قبل المحاضر.رفع الصوت قدر  −
 توفیر خاصیة تكبیر الخط لتسهیل القراءة على الطلبة ذوي اإلعاقة. −
االتصال مع  الطلبة ذوي اإلعاقة من خالل االتصال بشكل شخصي  −
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إلبالغهم عن االمتحانات والواجبات والمشاریع والبحوث، او بالتواصل مع 
 أهلیهم.

هذا التساؤل عدم قیامها بإجراءات حقیقیة لتوفیر یتضح من ردود الجامعات التي أجابت على 

متطلبات التعلم عن بعد او توفیر الترجمة اإلشاریة او تقدیم المحتوى العلمي بأشكال میسرة تتفق 

مع متطلبات الطلبة من مختلف االعاقات، فكان یؤمل من الجامعات ان تعمل على توفیر 

لتحقیق  ملقي المعارف والتفاعل مع أساتذتهمنصات تعلیم تمكن الطلبة من ذوي اإلعاقة من ت

 الغایة المرجوة في التعلم عن بعد.

 202-2019 العامین خالل اإلجراءات التي قامت بها مؤسسات التعلیم العاليسادسًا: 
واستحداث لسوق العمل  اإلعاقةذوي  ةبالدراسیة مساقات عملیة توهل الطل هاخططتضمین ل

على هذه المسألة سیتم  جابة: بین رد وزارة التعلیم العالي ان اإلالمناسبة لهذه الغایة المساقات
) جامعات فقط على هذا التساؤل 7، ولألسف فقد أجابت (الجامعات والكلیات الجامعیة قبل من

 ) 9النحو المبین في الجدول رقم ( اجاباتها علىوكانت 
تضمین ل 202-2019 العامین خالل بها مؤسسات التعلیم العالي اإلجراءات التي قامت) یبین 9الجدول رقم (

المناسبة لهذه  المساقاتواستحداث لسوق العمل  اإلعاقةذوي  منالطلبة هل ؤ الدراسیة مساقات عملیة ت هاخطط
 الغایة

 الرد اسم الجامعة/ الكلیة #
جامعة االمیرة سمیة  1

 للتكنولوجیا
مدخل الى المجتمع حول حقوق األشخاص ذوي تنظم الجامعة محاضرات ضمن مادة 

 اإلعاقة.
 اعداد دورات تدریبیة وورش عمل للطلبة ذوي اإلعاقة لغرض تهیئتهم لسوق العمل 

جامعة العلوم التطبیقیة  2
 الخاصة

 عمل تقییم مستمر للخطط الدراسیة ومدى مالءمتها لحاجات سوق العمل

طط الدراسیة في الجامعة مساقات للطلبة من ذوي اإلعاقة لتأهیلهم ال یوجد في الخ جامعة البلقاء التطبیقیة 3
السوق العمل في أي من التخصصات في الجامعة، باستثناء المساقات الموجودة في 

باألشخاص من ذوي اإلعاقة مثل  ىالتخصصات التي یقوم الطلبة بدراستها وتعن
 -اس والتشخیص (القی تخصص (التربیة الخاصة المرحلة البكالوریوس)، وتخصص

والتي تحتوي على مواد تؤهل األشخاص من ذوي اإلعاقة في حال ) اضطرابات التوحد
 دراسة هذه التخصصات لسوق العمل.

یوجد في الجامعة تخصص معتمد في مجال التربیة الخاصة لمرحلتي  - جامعة عمان العربیة 4
 البكالوریوس والماجستیر.

الطلبة من ذوي اإلعاقة لسوق العمل  سیتم دراسة إضافة مساقات عملیة تؤهل -
 في خطط برامج الجامعة األكادیمیة.

بالنسبة للمساقات التدریسیة یوجد بعض المواد التدریسیة في الجامعة من أجل ذوي  جامعة جرش 5
اإلعاقة حیث تتضمن كیفیة دمجهم في الصفوف، وطریقة التعامل معهم، وكیفیة 
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تقوم الجامعة  بصریة كلیةوجود ذوي إعاقة  انطالقهم للحیاة العملیة، وفي حال
 بتدریسهم على طریقة لغة ( بریل).

جامعة العلوم والتكنولوجیا  6
 االردنیة

قامت الجامعة بتعدیل واستحداث مساقات تدریسیة حول حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة (اإلعاقة والمجتمع) كمتطلب جامعة اختیاري یتم تدریسه في كلیة العلوم 

التطبیقیة یهدف الى تقدیم ثقافة جامعیة مبسطة للمساعدة في تفهم ومساعدة الطبیة 
 األشخاص ذوي اإلعاقة

یتم ذلك من خالل عمادة شؤون الطلبة إذ تطرح دورات متخصصة تؤهل الطلبة ذوي  جامعة الزرقاء 7
صندوق  -اإلعاقة لسوق العمل، من خالل مكتب اإلرشاد الوظیفي ومتابعة الخریجین 

عبداهللا للتنمیة، أو شعبة تكنولوجیا المعلومات، أو شعبة النشاط الثقافي  الملك
)  50والهیئات الطالبیة، أو مكتب تنمیة المجتمع المحلي، ویشار إلى أنه تم عقد ( 

دورة وورشة عمل في مجاالت عدیدة، منها: العلوم اإلداریة والمالیة وتكنولوجیا 
ة والتبرید والعمل التطوعي والصحة النفسیة المعلومات واالتصال والتواصل والهندس

 والرسم والموسیقى  والشعر والریاضة.

یتضح من ردود الجامعات عدم قیامها بطرح مساقات عملیة تؤهل الطلبة ذوي اإلعاقة لسوق 

وأن بعض الردود التي جاءت من بعض أو استحداث برامج لتهیئتهم لسوق العمل العمل 

 بهذا الصدد.الجامعات لیس لها عالقة 

 اإلعاقةلتمكین الطلبة من ذوي  من قبل مؤسسات التعلیم العالي اإلجراءات المتخذةسابعًا: 
الجتیاز االمتحان الوطني (التوفل) للغة اإلنجلیزیة لطلبة الدراسات العلیا، وامتحان المستوى 

بات وصول للغتین العربیة واالنجلیزیة لطلبة الدبلوم والبكالوریوس من خالل توفیر متطل
مثل اعطاؤهم وقت إضافي، تكبیر الخط وتغییر لون الخلفیة والترجمة ، اإلعاقةذوي  األشخاص

 قبل على هذه المسألة سیتم من جابةبین رد وزارة التعلیم العالي ان اإل وغیرها: شارةبلغة اإل
جامعات لم  )5( الجامعات والكلیات الجامعیة وكانت ردود الجامعات والكلیات على النحو اآلتي:

) جامعات من الجامعات الحاصة ببیان ان االمتحان 4تجب على هذا التساؤل، فیما اكتفت (
 ) جامعات على هذا التساؤل على8الوطني ال یعقد إال لدى الجامعات الحكومیة، فیما أجابت (

 )10النحو المبین في الجدول رقم (
الجتیاز  اإلعاقةلتمكین الطلبة من ذوي  من قبل مؤسسات التعلیم العالي اإلجراءات المتخذة ) یبین10الجدول رقم (

االمتحان الوطني (التوفل) للغة اإلنجلیزیة لطلبة الدراسات العلیا، وامتحان المستوى للغتین العربیة واالنجلیزیة لطلبة 
 الدبلوم والبكالوریوس

 الرد اسم الجامعة/ الكلیة #
جامعة االمیرة سمیة  1

 للتكنولوجیا
توفیر ترتیبات خاصة للطلبة الراغبین اثناء فترة االمتحانات بحیث یتم اعطاء  -

 .وقت اضافي وكافي خالل االمتحانات وغرف خاصة منفردة لمن یحتاج
ن الطالب من تأدیة االمتحان في مكتب المدرس، مع تحدید تاریخ مناسب یتمك -

 والخط.م الورق اخذًا بعین االعتبار الحاجات والمتطلبات من حج
بالتعلم االلكتروني والوسائل ذوي اإلعاقة توفیر مترجم لإلعاقة السمعیة و  -
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 .التعلیمیة والتكنولوجیة المتمثلة بتسجیالت للمحاضرات
والتزام المدرس بإرسال المحاضرة مسجلة للطالب حتى یستطیع الطالب ان   -

 .یرسلها للمترجم وحضورها لضمان وصولها له بوضوح وسهولة
 تأمین الطلبة بمساعدین لمساعدتهم على تقدیم االمتحانات داخل الحرم الجامعي. جامعة العلوم االسالمیة 2
الكلیة الجامعیة العربیة  3

 للتكنولوجیا
 توفیر االمتحانات التي تناسب الطلبة ذوي اإلعاقة ومنحهم التسهیالت الضروریة.

ي و ب ذالالطللغة اإلنجلیزیة  وطني االمتحان المكافئیعفى من تقدیم االمتحان ال الجامعة الهاشمیة 4
متطلبات الطلبة بینما یتم مراعاة ) %70( ماإلعاقة والذین تصل نسبة العجز لدیه

عجز وكذلك األمر بالنسبة لطلبة البكالوریوس من ذوي اإلعاقة والمتقدمین نسبة األقل 
فإنه یتم مراعاة وضعهم االمتحانات المستوى في اللغة اإلنجلیزیة واللغة العربیة 

 بإعطائهم وقت إضافي یمكنهم من اإلجابة عن جمیع األسئلة.
یقوم مركز اللغات بتسهیل وسرعة انجاز معامالت ذوي اإلعاقة والتسجیل  - جامعة آل البیت 5

لالمتحان الوطني المكافئ باللغة اإلنجلیزیة عن بعد لتسهیل اإلجراءات على 
الطلبة من المحافظات المختلفة، ویتم تقدیم االمتحانات في الطابق األرضي 

 .ركیةالطلبة ذوي اإلعاقة الحعوضا عن الطابق الثاني لمراعاة 
إقرار إجراءات خاصة بالطلبة من ذوي اإلعاقة لتقدیم االمتحانات المحوسبة  -

وتوفیر موظف لكل م وامتحانات المستوى تتضمن تخصیص وقت إضافي له
من هم طالب لمساعدته في قراءة األسئلة ورصد اإلجابات، وبما یساهم في تمكین

 التقدم لالمتحانات پیسر.
في تعلیمات امتحانات المستوى لطلبة الدبلوم والبكالوریوس للطلبة الذین نص ال - جامعة البلقاء التطبیقیة 6

یعانون من اإلعاقات البصریة بحیث یتم استبدال مادة مهارات الحاسوب بعد 
تقدیم امتحان المستوى بمادة من متطلبات الجامعة االختیاریة، أما فیما یتعلق 

لقبول الطلبة في برامج  العامةبطلبة الدراسات العلیا فیتم تطبیق السیاسة 
 الدراسات العلیا في الجامعات األردنیة.

توفیر مترجم لغة ، یتم للمساعدة الطلبة ذوي اإلعاقة من في حالة حاجة أي  -
وقت إضافي لالمتحان أو تكبیر الخط او تغییر لون الخلفیة أو إعطاء أو  إشارة

 لتقدیم االمتحانات.حتى في بعض األحیان یتم توفیر قاعة خاصة لهم 
 إعطاء الطلبة ذوي اإلعاقة وقتا إضافیا لتقدیم االمتحانات. - جامعة الزرقاء 7

 تكبیر الخط بشكل یسهل القراءة. -
 تغییر لون شاشة للحاسوب. -
 توفیر موظف من عمادة شؤون الطلبة لمساعدة الطلبة ذوي اإلعاقة. -
 توفیر مترجم إشارة. -
خالل البوابة اإللكترونیة للطالب ذوي اإلعاقة  غ الطالب باالمتحان مسبقا منیتبل -

 أو موظف عمادة شؤون الطلبة.
 .یتواجد مداخل خاصة وممرات للطلبة ذوي اإلعاقة داخل مركز االمتحان -
 توفیر إضاءة جیدة. -

یتعامل مركز اللغات مع كل طالب حسب احتیاجاته، حیث یتم تحدید مختبرات في  جامعة الحسین 8
ن یعانون من تحدیات حركیة وذوي اإلعاقة ممن ال یستطیعون الطابق األرضي لم
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 استخدام أیدیهم یقوم أعضاء لجنة االمتحان بمساعدتهم في إدخال الخیارات.

من  اإلعاقةیستخلص من ردود الجامعات عدم قیامها باتخاذ االجراءات التي تمكن الطلبة ذوي 

اجتیاز االختبار الوطني للغة االنجلیزیة للدراسات العلیا وامتحانات المستوى للغة العربیة 

ة أحقیقیة مثل توفیر مختبرات مهیءات واالنجلیزیة. فقد جاءت ردود الجامعات خالیة من اي اجرا

ت كافیة الستعمال الطلبة من ذوي اإلعاقة. ناهیك عن ان معظم الجامعات ال تتوفر لدیها معلوما

ار من حیث اعدادهم ونوع اإلعاقة بومسبقة عن الطلبة ذوي اإلعاقة الذین یتقدمون الى االخت

 ودرجتها. 

اإلجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة التعلیم العالي لتضمین متطلبات الطلبة ذوي ثامنًا: 
 إشارةلم یتضمن رد وزارة التعلیم العالي أي  في معاییر اعتماد مؤسسات التعلیم العالي: اإلعاقة

 ، مبینًا ان هذا یدخل في اختصاص هیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي.لهذه اإلجراءات
في مؤسسات  اإلعاقةالتدابیر الخاصة التي یتم تنفیذها في القبول الموحد للطلبة ذوي تاسعًا: 

الیها  شارةبتزوید المجلس بأسس القبول والتي سبق اإل: اكتفت وزارة التعلیم العالي التعلیم العالي
 عند بیان التطورات التشریعیة والسیاسات.

اإلجراءات المتخذة لتوفیر إمكانیة الوصول والترتیبات التیسیریة للعاملین من عاشرًا: 
في الهیئتین اإلداریة والتعلیمیة في مؤسسات التعلیم العالي لضمان  اإلعاقةذوي  األشخاص

 جابةلم یتضمن رد وزارة التعلیم العالي اإل: لألسف فؤ الفرص وتمكینهم من التدرج الوظیفيتكا
) موظفین یعملون في 8بین ان هناك ( 2018رد الوزارة لعام  أن على هذا السؤال على الرغم من

أغلب الجامعات  الوزارة، اما الجامعات والكلیات الجامعیة فقد كانت ردودها على النحو اآلتي:
) جامعات على هذا التساؤل 3) جامعة لألسف لم تجب على هذا السؤال، فیما أجابت (15(

 )11النحو المبین في الجدول رقم ( على
ذوي  األشخاصاإلجراءات المتخذة لتوفیر إمكانیة الوصول والترتیبات التیسیریة للعاملین من  یبین) 11(الجدول رقم 

 في الهیئتین اإلداریة والتعلیمیة في مؤسسات التعلیم العالي لضمان تكافؤ الفرص وتمكینهم من التدرج الوظیفي اإلعاقة
اسم الجامعة/  #

 الكلیة
 الرد

حصل عضوي هیئة تدریس من ذوي اإلعاقة على رتبة األستاذیة في الجامعة، وعین أحدهم  جامعة آل البیت 1
في عمیدة إلحدى الكلیات، كما وتم تعیین أحد الموظفین من ذوي اإلعاقة مساعدة المدیر 

 دائرة إداریة
وتعیینهم في األماكن المناسبة لهم، لكي یطوروا أنفسهم  الموظفین من ذوي االعقة تم اختیاری جامعة جرش 2

 لیكونوا أكثر تفاعلیة ، حیث أن نسبة العجز لدیهم بنسب متفاوتة ولیست كاملة.
 تقوم الجامعة بتوظیف الراغبین اداریًا في اقسام الجامعة. جامعة جدارا 3
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رد باقي الجامعات ان یتضح من دراسة ردود الجامعات الثالث التي أجابت وكذلك من عدم 

إمكانیة الوصول والترتیبات مؤسسات التعلیم العالي لم تتخذ إجراءات فعلیة وحقیقیة لتوفیر 

 الجامعاتفي الهیئتین اإلداریة والتعلیمیة في  اإلعاقةذوي  األشخاصالتیسیریة للعاملین من 

عدد العاملین في ي، وهذا مؤشر اما لقلة لضمان تكافؤ الفرص وتمكینهم من التدرج الوظیف

او عدم اهتمام ادارات  ، االتجاهات السلبیة تجاه توظیفهمالجامعات من األشخاص ذوي اإلعاقة

 الجامعات بهم.

الوزارة لتعدیل أو استحداث مساقات تدریسیة من قبل اإلجراءات التي تم اتخاذها حادي عشر: 
لیتم  اإلعاقةذوي  وكودة متطلبات البناء لألشخاص اإلعاقةذوي  األشخاصحول حقوق 

بین رد : تدریسها للطلبة في بعض الكلیات مثل كلیة الحقوق والهندسة وغیرها من الكلیات
، ولم معیةالجامعات والكلیات الجا قبل على هذه المسألة سیتم من جابةوزارة التعلیم العالي ان اإل

 ).12رقم (المبین في الجدول  على النحو )44(جامعات) 5تجب على هذا التساؤل سوى (
 األشخاصاإلجراءات التي تم اتخاذها الوزارة لتعدیل أو استحداث مساقات تدریسیة حول حقوق یبین  )12الجدول رقم(

لیتم تدریسها للطلبة في بعض الكلیات مثل كلیة الحقوق  اإلعاقةوكودة متطلبات البناء لألشخاص ذوي  اإلعاقةذوي 
 والهندسة وغیرها من الكلیات

 الرد الجامعة/ الكلیةاسم  #
تطرح الجامعة من خالل كلیتي الهندسة والقانون مواضیع تتعلق باحتیاجات ومتطلبات  جامعة آل البیت 1

من خالل المساقات التالیة: مساق احكام البناء وممارسة المهنة،  اإلعاقةالطلبة ذوي 
)، مساق 7) إلى (1مساق التصمیم المعماري من ( ، )2)  و (1مساق انشاء مباني (

 نظم اإلنشاءات المتقدمة، مساق قانون العمل والضمان االجتماعي.
یتم تدریسها للطلبة، كما  اإلعاقةمن ذوي  األشخاصهناك مساقات تدریسیة تعنى بتأهیل  جامعة البلقاء التطبیقیة 2

جامعة وتتضمن من ضمن مفرداتها تدرس مادة حقوق االنسان لطلبة كلیة الحقوق في ال
 .اإلعاقةبنود تتعلق بالطلبة من ذوي 

تضمن عدد من المساقات التي تدرس على مستوى الجامعة مواضیع تخص حقوق ت - جامعة عمان العربیة 3
االنسان، وقضایا ومشكالت في التربیة الخاصة، والتشریعات والقوانین الناظمة 

 لحقوق هذه الفئة.
بالخبراء من ذوي االختصاص في مجال التربیة الخاصة في الجامعة سیتم االستعانة  -

 لتحدید اهم اإلجراءات إلدماج وتأهیل الطلبة من ذوي اإلعاقة في سوق العمل.
سیتم العمل على تحدید المساقات العملیة لهذه الفئة من الطلبة التي سیتم استحداثها  -

باإلضافة إلى تصمیم  حول اإلعاقة وكودة البناء لألشخاص من ذوي اإلعاقة
 مساقات عملیة لتأهیل هذه الفئة من الطلبة لسوق العمل.

تضمن عدد من المساقات التي تدرس على مستوى الجامعة مواضیع تخص حقوق ت -
                                                           

الجامعات التي تدرس مساق حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة هنالك بعض یذكر ان المجلس على اطالع بأن  -44
 مثل جامعة عجلون وجاء ذلك استجابة للتنسیق مع الجامعة من قبل المجلس بهذا الخصوص.
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االنسان، وقضایا ومشكالت في التربیة الخاصة، والتشریعات والقوانین الناظمة 
  لحقوق هذه الفئة.

المساقات العملیة التي سیتم استحداثها حول اإلعاقة وكودة سیتم العمل على تحدید  -
البناء لألشخاص من ذوي اإلعاقة باإلضافة إلى تصمیم مساقات عملیة لتأهیل هذه 

 الفئة من الطلبة لسوق العمل.
جامعة العلوم  4

 والتكنولوجیا االردنیة
وي اإلعاقة، قامت الجامعة بتعدیل واستحداث مساقات تدریسیة حول حقوق األشخاص ذ

حیث تم استحداث مساق "اإلعاقة والمجتمع" كمتطلب جامعه اختیاري یتم تدریسه في 
 .كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة) قسم علوم التأهیل

ترجمة كتاب ذوي اإلعاقة  وكتاب تكنولوجیا التعلیم المساند لذوي اإلعاقة من قبل اعضاء  جامعة الشرق االوسط 5
 كلیة العلوم التربویةهیئة التدریس في 

 األشخاصاستحداث مساقات تدریسیة حول حقوق یتضح من ردود الجامعات عدم قیام أغلبها ب

أن أغلبها  یتضح مقرة لدیهاللمساقات الأشارت لجامعات التي بعثت ردود و اإلعاقة، بل اذوي 

بهدف تعزیز حقوق األشخاص ذوي ولم توضع  متطلب تخصص معینمتطلبات جامعیة او 

 .اإلعاقة

ثاني عشر: یتضح  من رد وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي وردود الجامعات عدم قیامهم 
في  سواء تدریب الكادر اإلداري والتعلیميلخطط برامج و بتنفیذ  2020-2019خالل عامي 

ومتطلبات  اإلعاقةذوي  األشخاصحقوق  على موضوعاتمؤسسات التعلیم العالي  وأالوزارة 
ما جاء برد جامعة االمیرة سمیة الذي  ءباستثناإمكانیة الوصول والترتیبات التیسیریة لهم 

 األشخاصیجري تدریب المرشدة االجتماعیة باستمرار على اسس التعامل وحقوق أوضح انه 
في  2018/2019والعام  2017/2018حیث تلقت تدریب في العام الدراسي اإلعاقةذوي 

 وصعوبات التعلم باإلضافة لتوفیر الدعم النفسي لهم. اإلعاقةل مع الطلبة ذوي مجال التعام
المبالغ المرصودة في موازنة عام  لألسف لم یتضمن رد وزارة التعلیم العالي بیان عشر: ثالث

 20رقم  اإلعاقةذوي  األشخاصلتنفیذ المهام وااللتزامات التي یتضمنها قانون حقوق  2021
المبین في على النحو  اجابتهاكانت ) جامعات فقط على هذا التساؤل و 3فیما اجابت ( ،2017/

 )13الجدول رقم (
لتنفیذ المهام وااللتزامات التي یتضمنها قانون  2021عام الجامعات لالمبالغ المرصودة في موازنة  ) یبین13الجدول رقم (

 2017لسنة  20رقم  اإلعاقةذوي  األشخاصحقوق 
 الرد الجامعة/ الكلیةاسم  #
شعبة الطلبة  -) دینار في موازنة عمادة شؤون الطلبة20,000تمت المطالبة برصد مبلغ ( الجامعة الهاشمیة 1

 2020/2021المعوقین 



106 
 

 .45)000,250( اإلعاقةالمساهمة في رسوم الطلبة ذوي  − جامعة البلقاء التطبیقیة 2
العمل  أماكنمن موظفین وطلبة الى  اإلعاقةتعدیل البنیة التحتیة لتسهیل وصول ذوي  −

 .)150,000( والدراسة
 )175,000( اإلعاقةایجاد مرافق خاصة بالموظفین والطلبة ذوي  −
 )575,000المجموع: ( −

العمل جاري على انشاء غرفة لذوي اإلعاقة البصریة في المكتبة مزودة بجهاز حاسوب  جامعة الشرق األوسط 3
 دینار) 15,000خاص بتكلفة (

یتضح مما سبق عدم تخصیص كل من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي وأغلب مؤسسات 

التعلیم العالي ألي مبالغ مالیة تساعد هذه الجهات على تنفیذ احكام قانون حقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة؛ األمر الذي یستخلص منه عدم إیالء هذه الجهات االهتمام الكافي لقضایا الطلبة من 

ذوي اإلعاقة. ویسجل لجامعة البلقاء التطبیقیة تخصیصها مبالغ مالیة لتوفیر متطلبات الطلبة 

 والعاملین في الجامعة من ذوي اإلعاقة.

 مالحظات عامة على ردود الجامعات

. اكتفى عدد من الجامعات بالرد على قائمة المسائل المرسلة من قبل المجلس بإرسال قائمة 1

الملتحقین بالجامعة، فیما اكتفت جامعة بالرد بعدم وجود طلبة  اإلعاقةوي بأسماء الطلبة من ذ

وهذا یظهر عدم الفهم السلیم ألحكام قانون حقوق األشخاص ذوي  ذوي إعاقة في الجامعة.

اإلعاقة والتي تتصف كباقي القواعد القانونیة بالعموم والتجرید والتي وضعت لتأمین حقوق كل 

 ه المؤسسات التعلیمیة.من سیلتحق مستقبًال بهذ

على قائمة المسائل  دقد تلقى المجلس الر ات مقارنة بالعدد الكلي للجامعات، ف. قلة ردود الجامع2

) جامعة 11) جامعات حكومیة و (5من ( 2/3/2021المرسلة لوزارة التعلیم العالي حتى تاریخ 

) مؤسسة منها 35بلغ (مجموع مؤسسات التعلیم العالي قد  ، علما بأنخاصة وكلیتین خاصتین

 ) جامعة وكلیة جامعیة خاصة.25و () جامعات حكومیة 10(

. لم تقم جامعات عریقة وتضم عدد كبیر من الطالب باإلجابة على قائمة المسائل المرسلة من 3

 قبل المجلس.

                                                           
التأكید على أن هذا المبلغ هو قیمة الخصم الجامعي الممنوح للطلبة ذوي اإلعاقة وهو الخصم  المجلسیؤد  -45 

 سمیة للطلبة ذوي اإلعاقة.الذي تمنحه كافة الجامعات الر 
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ذوي  األشخاص. تضمین بعض الردود مصطلحات ال تتفق مع المفهوم لحقوقي لحقوق 4

 2017لسنة  17رقم  اإلعاقةذوي  األشخاصها كل من قانون حقوق كما تضمن اإلعاقة

 .اإلعاقةذوي  األشخاصواالتفاقیة الدولیة لحقوق 

مما یوحي إما بعدم االهتمام  وجود عدد من الردود لم تكن منسجمة مع مضمون التساؤل .5

 بقضایا األشخاص من ذوي اإلعاقة او عدم الفهم السلیم ألحكام القانون. 

ص من هذه المالحظات عدم إیالء وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعلیم ویستخل

العالي االهتمام الكافي لحق الطلبة من ذوي اإلعاقة بالحصول على حقهم بالتعلیم كما هو 

 مضمون بقانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واالتفاقیة الدولیة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

المجلس األعلى لألشخاص ذوي اإلعاقة في تفعیل حق طلبة الجامعات من ذوي  ومتابعة من

اإلعاقة في تهیئة المرافق والمباني والخدمات التعلیمیة في مؤسسات التعلیم العالي فقد قام 

 باآلتي: 2019/2020خالل العامین 

لمتطلبات وصول الطلبة ذوي اإلعاقة في مؤسسات  اعداد جدول الترتیبات التیسیریة •
تم تشكیلها لهذه الغایة. وقد قامت اللجنة بالرجوع الى  من خالل لجنةالتعلیم العالي 

الممارسات العالمیة والخبراء من ذوي اإلعاقة في هذا المجال وعقد جلسات مع طلبة 

ة ویتم حالیًا العمل على ذوي إعاقة لعرض الجداول األولیة علیهم وأخذ التغذیة الراجع
دعم الدلیل بمجموعة من الصور التوضیحیة لتسهیل الرجوع الیه من قبل المختصین 

 .2021تمهیدا إلطالقه في الربع الثاني من عام 

لتقدیم الدعم الفني في مجال زیارات الى جامعات كالیرموك والعلوم والتكنولوجیا تنفیذ  •
 تهیئة تلك الجامعات.

معة اجامعة الیرموك وبلدیة اربد لتهیئة شارع جامعة الیرموك ومرافق الج توقیع مذكرة مع •

ضمن المنطقة النموذجیة التي یتم تهیئتها لمتطلبات وصول واستخدام األشخاص ذوي 

 اإلعاقة في اربد.

 شراء خدمات مترجمي لغة إشارة للترجمة للطلبة الملتحقین في مؤسسات التعلیم العالي. •

ة ذوي اإلعاقة الملتحقین في مؤسسات التعلیم العالي خالل جائحة متابعة أوضاع الطلب •

 كورونا وتقدیم الدعم لهم بالتنسیق مع الجامعات.

 المعیقات حسبما جاء على لسان المشاركین في اللقاءات الحواریة
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 .اإلعاقةلذوي  مؤسسات التعلیم العالي غیر مهیأةمعظم  •
ــــــــى تــــــــوفیر  • ــــــــیم العــــــــالي عل أشــــــــكال التهیــــــــأة للطلبــــــــة ذوي اإلعاقــــــــة تركــــــــز مؤسســــــــات التعل

الحركیـــة علــــى الــــرغم مــــن الحاجــــة الــــى تـــوفیر أشــــكال التهیــــأة لمختلــــف اإلعاقــــات بمــــا فیهــــا 
 .السمعیة والبصریة

ــــــــاء  • ــــــــا فــــــــي جامعــــــــة البلق ــــــــة ذوي اإلعاقــــــــة المســــــــجلین فــــــــي الدراســــــــات العلی حرمــــــــان الطلب
ـــــ ـــــة مـــــن الحصـــــول عل ـــــا األردنی ـــــوم والتكنولوجی ـــــة وجامعـــــة العل ى الخصـــــم الجـــــامعي التطبیقی

) مــــــن قــــــانون حقــــــوق األشــــــخاص ذوي اإلعاقــــــة رقــــــم 22والمنصــــــوص علیــــــه فــــــي المــــــادة (
 .2017) لسنة 20(

 التعلیم عن بعد مع متطلبات الطلبة ذوي اإلعاقة.منصات عدم مالئمة  •
عــــــــدم تطبیــــــــق كــــــــودة متطلبــــــــات البنــــــــاء لألشــــــــخاص ذوي اإلعاقــــــــة والترتیبــــــــات التیســــــــیریة  •

 رة وٕامكانیة الوصول.المعقولة واألشكال المیس
ـــــ • ـــــوفیر أغل ـــــه ال إن وجـــــد فإ الجامعـــــات لمترجمـــــي لغـــــة اإلشـــــارة فـــــي الجامعـــــات و  بعـــــدم ت ن

یكـــــــون مـــــــن مـــــــوظفي الجامعـــــــة بـــــــل یعمـــــــل بموجـــــــب عقـــــــد شـــــــراء خـــــــدمات مـــــــن المجلـــــــس 
 .األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 التوصیات

العالي والذي یعمل  ضرورة االنتهاء من دلیل الترتیبات التیسیریة في مؤسسات التعلیم •
المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على إعداده وضرورة البدء في تدریب 
العاملین في مؤسسات التعلیم العالي علیه تمهیدا لوضع معاییر لتحدید نسب الخصم 

لسنة  20/ب) من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم 22الجامعي وفقا لنص المادة (

2017 
في مرحلتي البكالوریوس والتجسیر  اإلعاقةلسیاسة العامة لقبول الطلبة ذوي تطویر ا •

والدراسات العلیا وعدم حرمانهم من القبول في بعض التخصصات على أساس اإلعاقة 

) 20رقم ( اإلعاقةذوي  األشخاصنص علیها قانون حقوق یواعطائهم نسبة الخصم والتي 
 .2017لسنة 

التعریفیة وٕاعطاء الطلبة ذوي اإلعاقة الراغبین بااللتحاق بمؤسسات سرعة اصدار البطاقة  •
ضمن حق التعلیم العالي أولویة في الفحص من قبل اللجان الطبیة المشكلة لهذه الغایة بما ی

بااللتحاق بالجامعات والحصول على الخصم المنصوص علیه  اإلعاقةالطلبة من ذوي 
 تكافؤ الفرص.  بالقانون بصورة سلیمة وبما یعزز مبدأ 
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تطویر آلیات اصدار التقاریر الطبیة الخاصة باإلعاقات النفسیة بما یضمن اثبات اعاقتهم  •
النفسیة وحصولهم على الخصم المنصوص علیه بالقانون بصورة سلیمة وبما یعزز مبدأ 

 تكافؤ الفرص.  
ل الدراسیة ) لجمیع المراح%90تطبیق الخصم الجامعي في كافة الجامعات الرسمیة بنسبة ( •

حسب ما نصت علیه المادة وللدراسات العلیا ) للبرنامج الموازي %75للبرنامج التنافسي و(

 .2017) لسنة 20رقم ( اإلعاقةذوي  األشخاص) من قانون حقوق 22(

تطویر منصات التعلیم عن بعد والتعلیم المدمج لتلبي متطلبات وصول واستخدام الطلبة ذوي  •

إعطائهم وقت إضافي في االمتحانات وتكبیر الخط وغیرها من الترتیبات اإلعاقة وبما یتیح 

 التیسیریة.

تخصیص جزء من مخصصات صندوق البحث العلمي لألبحاث المتعلقة بحقوق األشخاص  •

 ذوي اإلعاقة.

تضمین معاییر اعتماد مؤسسات التعلیم العالي لمتطلبات وصول الطلبة ذوي اإلعاقة  •

 تي ینبغي توفرها للطلبة ذوي اإلعاقة.والترتیبات التیسیریة ال

تشجیع الجامعات الرسمیة والخاصة لتكون انموذج في توفیر معاییر متطلبات إمكانیة  •

 الوصول والترتیبات التیسیریة التي ینبغي توفیرها للطلبة ذوي اإلعاقة. 
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 الحمایة االجتماعیة ویشمل: الثاني: محورال
تهیئة آلیات الشكاوى والتوثیق وعدد الحاالت ومدى  الحمایة من العنف األسري من حیثأ. 

 ؛الستیعاب الضحایا من ذوي اإلعاقةشمولیة برامج إعادة تأهیل الضحایا وٕایوائهم المؤقت 
حیث ، نوعیة للحد من هذا العنف األسري نقلةحقوق االشخاص ذوي اإلعاقة  قانون شكل 
، بدایة 46ص من ذوي االعاقةاشخضد االالعنف  تهدف للحد من أعمالنصا  )11(على  احتوى

كل فعل أو امتناع من شأنه حرمان الشخص ذي ؛ إذ اعتبر لعنفاتعریف من توسعه في 
اإلعاقة من حق أو حریة ما، أو تقیید ممارسته ألي منها، أو إلحاق األذى الجسدي أو العقلي أو 

كوادر  وزارة الصحة بتدریب، كما الزام القانون )47(عنفاً  النفسي به على أساس اإلعاقة أو بسببها
متخصصة على طرق الكشف عن حاالت العنف واإلساءة الجسدیة والنفسیة وكیفیة التعامل 

                                                           
جاء القانون منسجما مع اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التي خصصت مادتین للحد من اعمال  -46 

ال ُیعَّرض أي شخص للتعذیب أو المعاملة أو العقوبة  .1منه على: " 15العنف والتعذیب؛ إذ نصت الماد 
یعرض أي شخص إلجراء التجارب الطبیة والعلمیة علیه دون  القاسیة أو الالإنسانیة أو المهینة. وبشكل خاص ال

تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر التشریعیة واإلداریة والقضائیة وغیرها من التدابیر  . 2 .موافقته بكامل حریته
وبة الفعالة لمنع إخضاع األشخاص ذوي اإلعاقة، على قدم المساواة مع اآلخرین، للتعذیب أو المعاملة أو العق

تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر  .1فقد نصت على: "  16" اما المادة .القاسیة أو الالإنسانیة أو المهینة
التشریعیة واإلداریة واالجتماعیة والتعلیمیة وغیرها من التدابیر المناسبة لحمایة األشخاص ذوي اإلعاقة، داخل 

غالل والعنف واالعتداء، بما في ذلك جوانبها القائمة على منازلهم وخارجها على السواء، من جمیع أشكال االست
تتخذ الدول األطراف أیضا جمیع التدابیر المناسبة لمنع جمیع أشكال االستغالل والعنف  .2 .نوع الجنس

واالعتداء بكفالة أمور منها توفیر أشكال مناسبة من المساعدة والدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم ومقدمي 
هم تراعي نوع جنس األشخاص ذوي اإلعاقة وسنهم، بما في ذلك عن طریق توفیر المعلومات والتثقیف الرعایة ل

بشأن كیفیة تجنب حاالت االستغالل والعنف واالعتداء والتعرف علیها واإلبالغ عنها. وتكفل الدول األطراف أن 
تكفل الدول األطراف  . 3 .قتهمیراعى في توفیر خدمات الحمایة سن األشخاص ذوي اإلعاقة ونوع جنسهم وٕاعا

قیام سلطات مستقلة برصد جمیع المرافق والبرامج المعّدة لخدمة األشخاص ذوي اإلعاقة رصدا فعاال للحیلولة 
تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة لتشجیع  . 4دون حدوث جمیع أشكال االستغالل والعنف واالعتداء.

عافیتهم البدنیة واإلدراكیة والنفسیة، وٕاعادة تأهیلهم، وٕاعادة إدماجهم في المجتمع استعادة األشخاص ذوي اإلعاقة 
عندما یتعرضون ألي شكل من أشكال االستغالل أو العنف أو االعتداء، بما في ذلك عن طریق توفیر خدمات 

واحترامه لنفسه وكرامته الحمایة لهم. وتتحقق استعادة العافیة وٕاعادة اإلدماج في بیئة تعزز صحة الفرد ورفاهیته 
تضع الدول األطراف تشریعات . 5 .واستقالله الذاتي وتراعي االحتیاجات الخاصة بكل من نوع الجنس والسن

وسیاسات فعالة، من ضمنها تشریعات وسیاسات تركز على النساء واألطفال، لكفالة التعرف على حاالت 
ص ذوو اإلعاقة والتحقیق فیها، وعند االقتضاء، المقاضاة االستغالل والعنف واالعتداء التي یتعرض لها األشخا

 ".علیها
 /أ) من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 30المادة ( -47 
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وزارة التنمیة االجتماعیة العمل على أن تكون دور الحضانة ومراكز ومؤسسات  والزام ، 48معها
رعایة األیتام واألحداث وكبار السن وضحایا العنف األسري دامجة لألشخاص ذوي اإلعاقة، من 

فرق المتابعة  ، والزامخالل توفیر الترتیبات التیسیریة المعقولة واألشكال المیسرة وٕامكانیة الوصول
ش والتقییم التابعة أو المرخصة أو المعتمدة من وزارة التنمیة االجتماعیة أو وزارة التربیة والتفتی

دخول _التي یحق لها الوالتعلیم أو وزارة الصحة أو المجلس أو المركز الوطني لحقوق اإلنسان 
اقة تقدم خدمات الرعایة اإلیوائیة والنهاریة والتأهیلیة لألشخاص ذوي اإلعالى المراكز التي 

التبلیغ عن أي حالة عنف أو ب -واالطالع على سیر العمل فیها وعلى أوضاع الملتحقین بها
الزم كما  ./ج)28(م  49إساءة أو إهمال یشتبه في ارتكابها ضد أحد األشخاص ذوي اإلعاقة

وزارة التنمیة االجتماعیة ووزارة الصحة كل حسب اختصاصه بالتنسیق مع المجلس القیام القانون 
تصمیم وتنفیذ برنامج متكامل للرعایة البدیلة لضحایا العنف من األشخاص ذوي  :50یليبما 

وفیر ، وت51هذا القانونالتي یجب مراعاتها عند تطبیق أحكام  المبادئ العامةبفیه  یلتزماإلعاقة، 
خدمات الدعم النفسي االجتماعي والصحي، بما في ذلك إعادة التأهیل والعالج بأنواعه لضحایا 

توفیر برامج الوقایة من العنف والكشف عنه، الستغالل من األشخاص ذوي اإلعاقة، و ف واالعن
وكیفیة التبلیغ واإلخبار عند وقوعه وتدریب األشخاص ذوي اإلعاقة على ذلك، بمن فیهم األطفال 
 والنساء وكبار السن واألشخاص ذوو اإلعاقة الذهنیة واألشخاص ذوو اإلعاقة النفسیة وأسرهم.

ب وٕاعداد كوادر متخصصة للكشف عن حالت العنف، وكیفیة التعامل معها في مختلف تدریو 
 المراحل.

كل من ألزم القانون  ولضمان النجاح في الحد من العنف الموجه لألشخاص ذوي اإلعاقة فقد
الجهات القضائیة ، وأوكل الى یعلم بوقوع عنف ضد شخص ذي إعاقة تبلیغ الجهات المختصة

الحمایة الالزمة للمبلغین والشهود وغیرهم ممن یقومون بالكشف أو التبلیغ عن المختصة توفیر 
حاالت العنف المرتكبة ضد األشخاص ذوي اإلعاقة، أو بإعداد تقاریر أو تحقیقات 

  . 52استقصائیة

                                                           
 /ز) من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،32المادة ( -48 
 /ج) من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،28المادة ( -49 
 ) من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.29المادة ( انظر الفقرات (ح، ط، ي، ك، م) ما -50 
 ) من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.4لمعرفة هذه المبادئ انظر المادة ( -51 
) عدم اإلفصاح عن المعلومات 1إذ ألزم القانون الجهات القضائیة في مثل هذه الحاالت القیام یما یأتي: ( -52 

) السماح لهم باإلدالء بأقوالهم وشهاداتهم من خالل استخدام الوسائل التقنیة 2المتعلقة بهویتهم وأماكن وجودهم. (
) اتخاذ أي 4) عدم تعریضهم في أماكن عملهم ألي تمییز أو سوء معاملة. (3الحدیثة، وبما یكفل سالمتهم. (

 إجراء أو القیام بأي عمل ضروري یضمن سالمتهم. 
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اعتبر وقد  تشدد القانون في معاقبة من یرتكب العنف بحق األشخاص ذوي اإلعاقة بان  
، وفي حال  للعقوبة بحیث یعاقب الشخص بالعقوبة األشد المنصوص علیهااإلعاقة ظرف مشدد 

المنصوص علیها في الفقرة (أ) مرتكب العنف یعاقب عدم النص على عقوبة أشد في تشریع أخر 
) من هذا القانون بالحبس مدة ال تتجاوز سنة أو بغرامة ال تزید على ألف دینار 30من المادة (

  .53العقوبة في حالة التكراركما نص القانون على مضاعفة ن أو بكلتا هاتین العقوبتی
لعنف واالستغالل واإلیذاء من قبل یتعرضون ل ونظرًا الن األشخاص ذوي االعاقة قد

بما في ذلك اآلباء واألمهات وغیرهم من أفراد األسرة والمربون  ین لهممعروف /أشخاصشخص
أعمال العنف  عن ب تدني نسبة التبلیغ سببو . والمعلمون وأرباب العمل وسلطات إنفاذ القانون

ما ینتج عن و التي یتعرض لها االشخاص ذوي االعاقة في المحیط األسري، واالستغالل واإلیذاء 
فقد وجد المجلس األعلى لحقوق األشخاص الذین یرتكون هكذا أفعال الجناة ذلك من قلة مسألة 

ذا العامین على مدى قدرة السلطات ذوي اإلعاقة من األهمیة بمكان التركیز في تقریر ه
المختصة على الكشف عن العنف االسري وتقدیم مرتكبیه للعدالة، تمهیدًا لتطویر هذه الوسائل 

العنف الموجهة لألشخاص ذوي االعاقة أعمال  نإلفالت من العقاب عا للحد من حاالتووصوًال 
سبل االنتصاف الفعالة، وصول هؤالء األشخاص إلى العدالة و  ضمانلو الى أقصى حد ممكن 

، وشمولهم ببرامج تأهیل ضحایا العنف األسري من األشخاص ذوي والتعویض حسب االقتضاء
 اإلعاقة.

ولإلحاطة بإجراءات الجهات المعنیة بالحد من اعمال العنف ومعاقبة مرتكبیه سیسلط التقریر 
على اإلجراءات والخطوات المتبعة لدى كل من االمن العام، ووزارة التنمیة االجتماعیة، ووزارة 

على الصحة، ووزارة التربیة والتعلیم، ووزارة الداخلیة، والمجلس القضائي، وقد خاطب المجلس األ
لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة هذه الجهات وطلب منها تزویده بجملة من المعلومات والبیانات 
إجابة على قائمة المسائل التي حددها المجلس بهدف تقییم واقع العنف األسري واالجراءات 

 المتخذة لحدمنها وكانت إجابات هذه الجهات على النحو المبین أدناه: 
 54مأوال: جهاز االمن العا

 )14جاءت إجابات مدیریة االمن العام على النحو المبین في الجدول رقم (
) یبین االجراءات والخطوات التي قامت بها مدیریة االمن العام خالل عامي 14الجدول رقم (

 للحد من العنف األسري على االشخاص ذوي االعاقة 2019/2020
مدیریة االمن االجراءات والخطوات التي قامت بها  محور الحمایة 

 2019/2020العام خالل عامي 

                                                           
 األشخاص ذوي اإلعاقة. ) من قانون حقوق2+1/أ/48انظر المادة ( -53 
 .27/1/2021تاریخ  2/46/5646جاءت ردود مدیریة االمن العام بموجب كتابهم رقم: ق/ -54 
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اآللیات المعتمدة  والمهیأة  الستقبال شكاوى العنف 
األسري والتي یكون ضحایاها من األشخاص ذوي 

 اإلعاقة.

وصریح لم یتضمن رد مدیریة االمن العام ذكر واضح 
شكاوى العنف  المعتمدة والمهیأة الستقبال لآللیات

األسري والتي یكون ضحایاها من األشخاص ذوي 
 ما یلي: اإلعاقة، واكتفى الرد ببیان

الذي یتعرض  الشخص ذو اإلعاقةیتم استقبال   -
 شرحللعنف األسري في مكتب االستقبال و 

االجراءات وتبعاتها من خالل تقدیم المعلومات 
الالزمة لهم باستخدام بدائل التواصل المتنوعة 

االشارة، الصور، المعلومات الشفویة  (لغة
 .والمكتوبة)

یتم أخذ المعلومات واالستفسارات الالزمة بمنتهى  -
السریة وتدوین المعلومات وتوفیر مترجم لغة 
االشارة مع االشخاص الصم وتحویله الى غرفة 
المقابالت وهي غرفة مخصصة لمقابلة المجني 

فنات من علیهم تعطي شعور باالرتیاح للنساء المع
ذوي االعاقة، وكذلك غرفة مخصصة لألطفال 
ذوي االعاقة جهزت بتوفیر جو دافئ وهادئ دون 

 .أي تأثیرات او ضغوطات
یتم بعدها اتخاذ االجراءات القانونیة الالزمة  -

واجراء الدراسة االجتماعیة وتقدیم الخدمات 
اإلیوائیة للطفل او االنثى اذا كانت من فئة 

خطر وذلك من خالل االطفال المعرضین لل
استضافته في دور االیواء المخصصة لهذه الفئة 
والتابعة لوزارة التنمیة االجتماعیة عندما یتعذر 
ایجاد أسره مالئمة او تكون االسرة هي أحد 

 اسباب العنف أو االهمال.
اآللیات المعتمدة  والمهیأة لتوثیق شكاوى العنف 

ذوي األسري والتي یكون ضحایاها من األشخاص 
 اإلعاقة.

لم یتضمن رد مدیریة االمن العام ذكر لأللیات 
 المعتمدة  والمهیأة لتوثیق شكاوى العنف األسري.

لتوفیر ة االمن العام الخطوات التي قامت بها مدیری
آلیات شكاوى تضمن مبادئ (السریة، السالمة، 

 الشفافیة) وٕامكانیة وصول األشخاص ذوي اإلعاقة؟

ن العام بشكل صریح العتماد مبدأ أشار رد مدیریة االم
وكما هو واضح من بیان آلیات استقبال  السریة

لسالمة، الشفافیة، ا یشر لمبادئ، ولكنه لم الشكاوى
 وٕامكانیة وصول األشخاص ذوي اإلعاقة

لم یتضمن رد مدیریة االمن العام تفاصیل خاصة عدد الشكاوى الواردة لمدیریة األمن العام خالل 
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بخصوص العنف األسري  2019/2020العامین 
من األشخاص ذوي اإلعاقة التي یكون ضحایاها 

موزعة حسب آلیة استقبال الشكوى والمحافظة والنوع 
 االجتماعي والفئة العمریة ونوع اإلعاقة.

تقدم بها أشخاص من ذوي االعاقة بالشكاوى التي 
التي ثبت  والشكاوىعام  إلدارة حمایة االسرة بشكل

وانما اكتفى ببیان ان مجموع بشكل خاص، صحتها 
) قضایا موزعة على النحو اآلتي: 10القضایا كان (

خمس قضایا هتك عرض وأربع قضایا إیذاء وقضیة 
الضحایا ذكور وأربع  نواحدة اغتصاب، وكان ست م

ذوي  أناث، وكان من بین مجموع الضحایا طفلین
  .االعاقة

العام بخصوص عدد الشكاوى الواردة لمدیریة األمن 
العنف األسري التي یكون ضحایاها من األشخاص 
ذوي اإلعاقة وثبت وجود انتهاك واالجراءات التي تم 

 اتخاذها لوقف االنتهاك ومحاسبة المعتدي.
الخطوات التي قامت بها مدیریة األمن العام لتدریب 
وتأهیل العاملین في استقبال شكاوى األشخاص ذوي 

تقبال الشكاوى وتوثیقها اإلعاقة لضمان حسن اس
بالصور المثلى بما في ذلك آلیات الكشف عن 

یتعرض لها األشخاص ذوي  حاالت العنف التي
 .اإلعاقة

تركز إدارة حمایة األسرة بالتدریب على حقوق  -
األشخاص ذوي عاقة من خالل عقد دورات یتم 
عقدها في مركز التدریب اإلقلیمي وباألخص 

 .دورات حقوق االنسان
ذ برامج توعویة وتثقیفیة من خالل إعطاء یتنف  -

محاضرات تستهدف أسر األشخاص ذوي اإلعاقة 
وكوادر المؤسسات العاملة مع األشخاص ذوي 
اإلعاقة باإلضافة للمجتمع المحلي للتعریف 
بالعنف اتجاه األشخاص ذوي اإلعاقة ووجوب 
 التبلیغ عن حاالت العنف الى الجهات المختصة.

یبیة التي نفذت خالل عامي عدد البرامج التدر 
 .وعدد المشاركین بهذه الدورات 2019/2020

التي نفذت خالل عامي لم یذكر الرد عدد الدورات 
 .عدد المشاركین بهاال و  2019/2020

الخطوات التي تقوم بها مدیریة األمن العام لتقییم 
 .آلیات استقبال الشكاوى وتوثیقها نجاعة

قیام مدیریة االمن العام لم یتضمن الرد اإلشارة الى 
 بتقییم استقبال الشكاوى وتوثیقها.

اإلجراءات التي قامت بها مدیریة األمن العام أثناء 
جائحة كورونا لالستمرار بتقدیم الخدمات لألشخاص 
ذوي اإلعاقة لضمان استمرار استقبال شكاوى 
األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل أرقام الطوارئ 

 ).114) و (911(

نتهاء من اعداد تطبیق خاص للربط المباشر بین تم اال
األشخاص ذوي اإلعاقة (الصم) ومدیریة االمن العام 
وسیكون متاح على كافة الشبكات وكافة أنواع أجهزة 

اریخ ورود ت االتصال وبشكل مجاني خالل شهرین من
، مما یسهل )27/1/2021( رد مدیریة االمن العام

لمناسب بین مرتبات عملیة التواصل الفعال وبالشكل ا
  .55االمن العام واألشخاص ذوي اإلعاقة (الصم)

إجراءات التي قامت بها مدیریة األمن العام أثناء 
جائحة كورونا لتطویر خطوط الطوارئ وفق المعاییر 
العالمیة، وبما یضمن مشاركة كافة شركات االتصال 

 .العاملة في تقدیم خدمة االتصال المريء

 
                                                           

المخصص الستقبال مكالمات الفیدیو من قبل  114بأن التطبیق المشار الیه مرتبط بخط الطوارئ علمًا  -55 
 األشخاص الصم في مركز القیادة والسیطرة
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 تسجیل المالحظات اآلتیة على رد مدیریة االمن العام:یمكن للمجلس 
عدد الدورات وعدد المشاركین بها مما یستنتج منه عدم وجود برامج تدریب  لم یتضمن الرد. 1

 حقیقیة.
المحافظة والفئة العمریة ونوع توزیعها على:  وىاالشكاستقبال  آلیةبیان . لم یتضمن الرد 2

على واقع العنف األسري الذي یتعرض له األشخاص ذوي ، مما یصعب معه الوقوف اإلعاقة
 اإلعاقة.

آللیات استقبال الشكوى وتوثیقها مما یعني غیاب عملیة التطویر لهذه  م. غیاب عملیة التقیی3
 االلیات.

لربط المباشر بین األشخاص ذوي اإلعاقة (الصم) . یسجل لمدیریة االمن العام تطویر ا4
ینعكس إیجابا على تسهیل عملیة التقدم باإلبالغ والشكوى بخصوص مما س ومدیریة االمن العام

العنف األسري، لذا یدعو المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مدیریة االمن العام 
 لسرعة تفعیل التطبیق المباشر الخاص باألشخاص الصم.

ستنتج منه عدم فعالیة . قلة عدد حاالت العنف األسري الموثقة لدى مدیریة االمن العام مما ی5
ألیات استقبال الشكوى من األشخاص ذوي اإلعاقة وعدم اتاحتها امام األشخاص ذوي اإلعاقة 
من حیث اتاحتها بطرق میسرة لهم والتوعیة بطرق میسرة بوجود هذه اآللیات وطرق الوصول 

ذوي اإلعاقة  الیها واستخدامها؛ األمر الذي قد یؤدي الى استمرار العنف الواقع على األشخاص
في ظل التعتیم المجتمعي على هذه الظاهرة وفي ظل عدم قدرة أجهزة انفاذ القانون عن الكشف 

 عن هذه الحاالت وعدم تهیئة الوسائل المناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة لإلبالغ عنها.
 56ثانیًا: وزارة التنمیة االجتماعیة

 )15على النحو المبین في الجدول رقم ( وزارة التنمیة االجتماعیةجاءت إجابات 
االجراءات والخطوات التي قامت وزارة التنمیة االجتماعیة خالل عامي  ) یبین15الجدول رقم ( 

للحد من العنف األسري الذي یتعرض له األشخاص ذوي االعاقة 2019/2020  

 یةاالجراءات والخطوات التي قامت وزارة التنمیة االجتماع محور الحمایة 
2019/2020خالل عامي   

اآللیات المعتمدة والمهیأة من قبل الوزارة 
الستقبال شكاوى العنف األسري التي یكون 
ضحایاها من األشخاص ذوي اإلعاقة 

یتم تلقي البالغات عن حاالت العنف عن طریق الخط 
الساخن او أحد المقربین للحالة، كما یتم اتخاذ االجراء 

 بإحضار الحالة ومتابعتها وأخذ االجراء المناسب. 

                                                           
من  2019/2020ءات والخطوات التي قامت وزارة التنمیة االجتماعیة خالل عامي تم استخالص االجرا -56 

 .20/1/2021تاریخ  20/907كتاب وزارة التنمیة االجتماعیة رقم ت ح/
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ولمختلف اإلعاقات بمن فیهم األشخاص 
الصم، سواء وقعت حاالت العنف داخل 
األسرة أو في مراكز اإلیواء أو الرعایة 

 ارة. الخاضعة إلشراف الوز 
الخطوات التي قامت بها الوزارة لتوفیر آلیات 
شكاوى تضمن مبادئ (السریة، السالمة، 
الشفافیة) وٕامكانیة وصول األشخاص ذوي 

 اإلعاقة؟ 

الحفاظ على سریة وخصوصیة الحالة وأخذ الموافقة المستنیرة 
من ولي األمر غیر المسيء او من الحالة نفسها في حال 

 یم عوامل الخطورة مقدرتها على أخذ القرار وتقی

من قبل الوزارة   المعتمدة والمهیأةاآللیات 
لتوثیق شكاوى العنف األسري والتي یكون 

 ضحایاها من األشخاص ذوي اإلعاقة.

یتم توثیق الشكوى من خالل افادة بالتعاون مع الشركاء من 
 مرتبات االمن العام.

عدد الشكاوى الواردة للوزارة بخصوص العنف 
كان ضحایاها من األشخاص  األسري التي

ذوي اإلعاقة موزعة حسب آلیة الشكوى ونوع 
اإلعاقة والنوع االجتماعي والعمر والتوزیع 

    على المحافظات.

من  التي كان ضحایاها سرياألعنف بلغ عدد حاالت ال -
) 248(االعاقات األشخاص ذوي اإلعاقة ولمختلف 

  .حالة
حسب الیة  هذه الحاالت لم یبین رد الوزارة توزیع -

والنوع االجتماعي والعمر والتوزیع على  استقبالها
 المحافظات.

عدد الشكاوى الواردة للوزارة بخصوص العنف 
األسري التي كان ضحایاها من األشخاص 
ذوي اإلعاقة وثبت وجود انتهاك واالجراءات 
التي تم اتخاذها لوقف االنتهاك ومحاسبة 

 المعتدي.

ه الحاالت واكتفى ببیان إجراءات لم یبین رد الوزارة عدد هذ
 على النحو اآلتي:والتي كانت االنتهاك وطرق وقف 

(أ) أخذ اإلجراءات والتعهدات الالزمة لوقف اإلساءة للحالة. 
(ب) االحتفاظ ببعض الحاالت في دور االستضافة التابعة 

 لمدیریة الدفاع االجتماعي.
والرعایة (ج) تحویل بعض الحاالت التي تحتاج الى الحمایة 

 والتأهیل داخل المراكز.
(د) تحویل مرتكبي العنف للقضاء التخاذ االجراءات الالزمة 

  بموجب القوانین المحلیة.
الخطوات التي قامت بها الوزارة لتدریب وتأهیل 
العاملین في استقبال شكاوى األشخاص ذوي 
اإلعاقة لضمان حسن استقبال الشكاوى 

في ذلك آلیات وتوثیقها بالصور المثلى بما 
الكشف عن حاالت العنف التي یتعرض لها 

 األشخاص ذوي اإلعاقة.

اكتفى رد الوزارة بالقول أن هناك اشخاص مدربین وعلى قدر 
من الكفاءة من موظفي مكاتب الخدمة االجتماعیة في إدارة 

 الحالة والتعامل معها بمهنیة.

عدد البرامج التدریبیة التي نفذتها الوزارة خالل 
وعدد المشاركین بهذه  2019/2020مي عا

التي نفذتها الوزارة خالل عامي  لم یبین الرد عدد الدورات
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 .وعدد المشاركین بهذه الدورات 2019/2020 الدورات.

لتقییم نجاعة آلیات استقبال الشكاوى وتوثیقها 
 آلیات استقبال الشكاوى وتوثیقها.

لتقییم نجاعة آلیات لم یبین الرد أي خطوات تقوم بها الوزارة 
 استقبال الشكاوى وتوثیقها

اإلجراءات التي قامت بها الوزارة أثناء جائحة 
كورونا لالستمرار بتقدیم الخدمات لألشخاص 
ذوي اإلعاقة لضمان استمرار استقبال شكاوى 

 األشخاص ذوي اإلعاقة.

لم یبین الرد أي خطوات قامت بها الوزارة أثناء جائحة 
ر بتقدیم الخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة كورونا لالستمرا

 لضمان استمرار استقبال شكاوى األشخاص ذوي اإلعاقة.

 :وزارة التنمیة االجتماعیةیمكن للمجلس تسجیل المالحظات اآلتیة على رد 
عدم وجود آلیات واضحة الستقبال ضحایا العنف األسري من األشخاص ذوي اإلعاقة  .1

 وتوثیقها.
ارتفاع عدد حاالت العنف األسري التي استقبلتها الوزارة مقارنة بالحاالت التي وصلت لألمن  .2

العام والنیابة العامة مم یثیر أسئلة حول دقة ارقام هذه الجهات، خصوصا وان رد وزارة التنمیة 
 االجتماعیة لم یبین عدد الحاالت التي ثبت وجود انتهاك فیها.

م آلیات استقبال الشكاوى وتوثیقها ومحاسبة الجناة مما یستدل منه على . عدم وجود آلیات لتقیی3
خصوصا وان  تعدم جدیة العاملین في الوزارة الستقبال الشكوى وتوثیقها والحد من هذه االنتهاكا

العدید من حاالت العنف بصورة مقلقة تستدعي جدیة تعامل الوزارة شهدت مراكز االیواء والرعایة 
 .    مع هذه الحاالت

. عدم تأهیل وتدریب العاملین في الوزارة بشكل عام والعاملین في مراكز االیواء والرعایة بشكل 4
 خاص على آلیات استقبال شكاوى األشخاص ذوي اإلعاقة وتوثیقها بالصور المثلى.

یم إجراءات استقبال الشكاوى وتوثیقها ودور الوزارة في الحد من العنف ی. غیاب فلسفة تق5
األسري مما سیؤخر من تطور اإلجراءات القادرة على الحد من العنف األسري الذي یتعرض له 
األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع األردني بشكل عام في المؤسسات التابعة او الخاضعة 

 یة. لرقابة وزارة التنمیة االجتماع
غیاب البرامج الخاصة بإعادة تأهیل ضحایا العنف األسري سواء وقع داخل األسرة او داخل . 6

المؤسسات التابعة لوزارة التنمیة االجتماعیة؛ إذ طلب المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي 
ارة والمراكز اإلعاقة من وزارة التنمیة االجتماعیة وألكثر من تزویده ببرامج التأهیل التي تنفذها الوز 

التي یودع بها ضحایا العنف األسري وعدد النزالء الذین شاركوا ببرامج إعادة التأهیل، إال انه لم 
 یتلق ردًا بهذا الخصوص مما یستنتج مه عدم وجود هكذا برامج. 
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 57ثالثًا: ووزارة الصحة
 )16ى النحو المبین في الجدول رقم (عل الصحةوزارة جاءت إجابات 

للحد من  2019/2020االجراءات والخطوات التي قامت وزارة الصحة خالل عامي ) یبین 16(الجدول رقم 
 العنف األسري الذي یتعرض له األشخاص ذوي االعاقة

االجراءات والخطوات التي قامت وزارة الصحة خالل  محور الحمایة
2019/2020عامي   

 اآللیات المعتمدة والمهیأة من قبل الوزارة الستقبال
ضحایا العنف من األشخاص ذوي اإلعاقة ولمختلف 
 اإلعاقات في المؤسسات الخاضعة إلشراف وزراتكم.

 

/ 

آلیات التوثیق المعتمدة والمهیأة من قبل الوزارة  
الستقبال حاالت المعنفین من األشخاص ذوي 

 اإلعاقة؟

إلى نماذج التوثیق  "؟إضافة بند " هل یعاني من إعاقة
 واإلحالة واإلحصائیة الشهریة للحاالت)  (التبلیغ

 

عدد حاالت العنف التي تم تسجیلها في الوزارة التي 
یكون ضحایاها من األشخاص ذوي اإلعاقة موزعة 
حسب نوع العنف ونوع اإلعاقة والنوع االجتماعي 

 .والعمر والتوزیع على المحافظات

/ 

خالل العامین ة وزار لعدد الشكاوى الواردة ل
بخصوص العنف األسري التي یكون  2019/2020

 ضحایاها من األشخاص ذوي اإلعاقة.

/ 

لتدریب وتأهیل  الوزارةما الخطوات التي قامت بها 
العاملین في الكشف عن حاالت العنف التي 
یعترض لها  األشخاص ذوي اإلعاقة وتوثیقها 
بالصور المثلى بما في ذلك آلیات الكشف الجسدي 

ف الذي یتعرض لها األشخاص عن حاالت العن
 ذوي اإلعاقة

التدریب سنویا بالتعاون مع المنظمات الداعمة  -
للكوادر الصحیة من أطباء وتمریض وقبالة وفنیین 

حاالت العنف األسري وٕادارة  تمأتعلى نظام 
الحالة المعمول به وبشكل مبدئي في قسم 
اإلسعاف والطوارئ في مستشفیات البشیر والذي 

 .بتنفیذه في باقي محافظات المملكةسیتم التوسع 
عمل ورش تنشیطیة للجان المشكلة في  -

المستشفیات والمراكز الصحیة الشاملة وهي لجان 
حمایة األسرة المعنیة بالتعامل مع حاالت العنف 

 .األسري

                                                           
من كتاب وزارة  2019/2020تم استخالص االجراءات والخطوات التي قامت وزارة الصحة خالل عامي  -57 

 . 8/2/2021تاریخ 1459045/146الصحة  رقم ص أ/
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تدریب الكوادر الطبیة على آلیة التعامل مع  -
في جمیع  CMR حاالت االعتداء الجنسي

 محافظات المملكة.
ملة في المستشفیات والتي تدریب الكوادر العا -

واللجان المشكلة بها وفي  مستشفى )۳۲دها (دع
مركز ) ۱۱۲المراكز الصحیة الشاملة وعددها (

ف المبكر على رفع الوعي والمعرفة حول الكش
خمس من خالل عن حاالت العنف األسري 

مشارك في كل ورشة  )۲۰(ورشات تدریبیة بواقع 
  .۲۰۱۹تدریبیة في العام 

في جمیع محافظات توعویة  ندوة )۱۰۲(عقد  -
المملكة حول كیفیة التعامل مع حاالت العنف 

 األسري في المراكز الصحیة الشاملة.
تدریب الكوادر العاملة في وزارة الصحة على آلیة  -

الكشف المبكر عن حاالت العنف األسري وآلیة 
 .فع القدراتالتبلیغ عنها ور 

عدد البرامج التدریبیة التي نفذت خالل عامي  
 وعدد المشاركین بهذه الدورات؟ 2019/2020

/ 

 وزارة الصحة: یمكن للمجلس تسجیل المالحظات اآلتیة على رد
اإلجراءات التي قامت بها الوزارة لتدریب منتسبیها في  ن. جاء الرد مقتضًبا واكتفى فقط ببیا1

 مجال العنف األسري بشكل عام ولم یشر للعنف األسري بحق األشخاص ذوي اإلعاقة.
. عدم تبني وزارة الصحة إلجراءات محددة الستقبال حاالت العنف والكشف عنها وتوثیقها مما 2

د یراجع ضحایاه الجهات التابعة لوزارة یعني حدوث العدید من حاالت العنف األسري والتي ق
 الصحة دون قیامها باكتشاف هذه الحاالت وتوثیقها وتقدیم مرتكبیها للعدالة. 

. خال رد الوزارة من بیان عدد لحاالت العنف االسري التي اكتشفتها كوادر وزارة الصحة كما لم 3
مما یستخلص منه عدم وجود یبین الرد آلیات استقبال شكاوى العنف األسري وآلیات توثیقها 

 منهجیة مقرة من قبل الوزارة الستقبال الشكاوى من األشخاص ذوي اإلعاقة.
.غیاب فلسفة تقییم إجراءات استقبال الشكاوى وتوثیقها ودور الوزارة في الحد من العنف األسري 4

مما سیؤخر من تطور اإلجراءات القادرة على الحد من العنف األسري الذي یتعرض له 
األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع األردني بشكل عام في المؤسسات التابعة او الخاضعة 

 لرقابة وزارة التنمیة االجتماعیة.
 رابعًا: وزارة التربیة والتعلیم
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 )17لى النحو المبین في الجدول رقم (عربیة والتعلیم وزارة التجاءت إجابات 
 2019/2020التي قامت وزارة التربیة والتعلیم خالل عامي االجراءات والخطوات ) یبین 17الجدول رقم (

للحد من العنف األسري الذي یتعرض له االشخاص ذوي االعاقة   

تعلیم االجراءات والخطوات التي قامت وزارة التربیة وال محور الحمایة 
2019/2020خالل عامي   

اآللیات المعتمدة والمهیأة من قبل الوزارة الستقبال 
شكاوى العنف الواقعة في المؤسسات التعلیمیة 

والتي یكون ضحایاها من  الوزارةالخاضعة إلشراف 
 الطلبة ذوي االعاقة ولمختلف االعاقات.

تشكیل لجنة تحقیق مكون من الرئیس وأعضاء یتم  -
 اختیارهم من قبل الوزارة.

على إدارة الشؤون القانونیة  عرض الشكوى -
 لالستئناس بالرأي القانوني.

 إصدار توصیات للعمل في وضع حلول للشكوى. -
إصدار كتاب رسمي یتعلق بالشكوى وكیفیة التعامل  -

 .امعه
التوثیق من قبل آلیات التوثیق المعتمدة والمهیأة  

الوزارة الستقبال شكاوى العنف التي یكون ضحایاها 
 .وي االعاقةمن الطلبة ذ

التواصل عبر اإلیمیل اإللكتروني للوزارة (یتم  -
 الحصول علیه من الموقع).

االتصال الهاتفي والرسائل النصیة التي یتم إرسالها  -
إلى مدراء اإلدارات والمدراء المختصین ورؤساء 

 وأعضاء القسم.
تقدیم شكوى خطیة إلى قسم الرقابة في مدیریات  -

 م متابعتها وفق األصول.التربیة والتعلیم ویت
حضور أولیاء األمور إلى الوزارة لتقدیم الشكوى في  -

 وحدة الرقابة والشكاوى/مركز الوزارة خطًیا.
تلقي شكاوى من المركز الوطني لحقوق اإلنسان  -

 رسمًیا.
بخصوص العنف الواقع ة وزار لعدد الشكاوى الواردة ل

من في المؤسسات التعلیمیة التي یكون ضحایاها 
الطلبة ذوي االعاقة موزعة حسب آلیة الشكوى ونوع 
اإلعاقة والنوع االجتماعي والعمر والتوزیع على 

 المحافظات.

بلغ عدد الشكاوى المقدمة من الطلبة من ذوي االعاقة 
عاقة شكوى توزعت على االعاقات اآلتیة: اإل) 34(

ذهنیة، اضطراب العاقة اإلبصریة، اإلعاقة السمعیة، 
سنة  )11من (وقد راوحت اعمار الطلبة طیف التوحد، 

وكانت جمیع الشكاوى في محافظة  سنة ) 16(حتى 
 عمان.العاصمة 

بخصوص العنف التي  ةوزار لعدد الشكاوى الواردة ل
یكون ضحایاها من الطلبة ذوي االعاقة وثبت وجود 
 انتهاك واالجراءات التي تم اتخاذها لوقف االنتهاك

 ومحاسبة المعتدي.

تم تحویلها إلى وزارة العدل ى التي شكاو بلغ عدد ال
وقف االنتهاك ومحاسبة لالتخاذ اإلجراءات 

 .شكاوى فقط )3المعتدي(
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لتدریب وتأهیل ة وزار الما الخطوات التي قامت بها 
العاملین في الكشف عن حاالت العنف التي 
یعترض لها  األشخاص ذوي اإلعاقة وتوثیقها 
بالصور المثلى بما في ذلك آلیات الكشف الجسدي 
عن حاالت العنف الذي یتعرض لها األشخاص 

 ذوي اإلعاقة

لم یتم عقد تدریب وتأهیل المعلمین على استقبال 
الشكوى واالكتفاء بتوجیه المشتكي إلى قسم الرقابة في 

 المدیریة.

الخطوات التي قامت بها الوزارة لتدریب وتأهیل  
ي استقبال شكاوى العنف لضمان استقبال العاملین ف

الشكاوى وتوثیقها بالصور المثلى بما في ذلك الیات 
 الكشف.

عدد البرامج التدریبیة التي نفذت خالل عامي 
 وعدد المشاركین بهذه البرامج. 2019/2020

الخطوات التي قامت بها الوزارة لتوفیر آلیات شكاوى 
الشفافیة وٕامكانیة تضمن مبادئ (السریة، السالمة، 

الوصول للطلبة ذوي اإلعاقة) في حال تعرضهم 
 للعنف

 وضع الخط الساخن الستقبال الشكاوى. -
رصد الشكوى موثقة عن طریق اإلیمیل أو تقدیمها  -

 بالید.
یتم معاملة الشكوى وفق درجة خطورتها وفق  -

األصول المعمول في الوزارة (تحدید اإلدارة المسؤولة 
 ).عن المتابعة

تشكیل لجنة تحقیق بحیث یتم اختیار الرئیس  -
 وأعضائها من قبل الوزارة.

المتابعة في موضوع الشكوى من قبل لجنة التحقیق  -
وكتابة التوصیات ورفعها إلى األمین العام للشؤون 

 اإلداریة والمالیة لتنفیذ التوصیات.

الوزارة لتقییم نجاعة آلیات بها الخطوات التي قامت 
شكاوى العنف والتنمر اتجاه الطلبة من ذوي  استقبال

 اإلعاقة وتوثیقها ومعالجتها.

الشكوى  تالتحویل إلى الجهة القضائیة في حال كان -
 الخطورة.من على درجة 

المتابعة الدوریة ما بعد التدخل للشكوى وتقدیم  -
 الحلول لها.

االتصال الهاتفي مع أولیاء األمور للتأكد من زوال  -
 تنمرالعنف وال

اإلجراءات التي قامت بها الوزارة أثناء جائحة كورونا 
 لالستمرار في متابعة شكاوى العنف المؤسسي.

استقبلت الوزارة شكاوى من أولیاء أمور الطلبة الصم  -
بخصوص عدم توفر منصات تعلیمیة لهم مقارنة 

مدارس عدم قیام بالطلبة من غیر ذوي اإلعاقة، وكذلك 
األشخاص الصم بإرسال الدروس على مجموعات 

إلى الرجوع بالتواصل االجتماعي بسبب قرار الوزیر 
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 .منصة درسك للدراسة
الطلب المتكرر من أولیاء األمور بضرورة عودة  -

 أبنائهم ذوي اإلعاقة إلى مدارسهم (التعلم الوجاهي).
 / وعدد الشكاوى التي استقبلت خالل فترة الحظر

هي أهم التحدیات التي واجهت الطلبة ذوي وما 
 اإلعاقة في إیصال الشكاوى

/ 

 :وزارة التربیة والتعلیمیمكن للمجلس تسجیل المالحظات اآلتیة على رد 
. لم یبین الرد بشكل واضح اآللیات المطبقة في المرحلة األولى من استقبال الشكوى من 1

هي المرحلة األهم وتحتاج لتواصل فعال مع الطالب المعنف على الرغم من أن هذه المرحلة 
 الطلبة من ذوي االعاقة.

 . لم یتضمن الرد توضیح آلیات التوثیق فما ورد برد الوزارة ال یشكل إجراءات توثیق للشكاوى.2
. عدم اهتمام وزارة التربیة والتعلیم بتدریب المعلمین على آلیات استقبال الشكاوى وتوثیقها 3

 جود برامج للمساهمة إعادة تأهیل ضحایا العنف األسري.بصورة سلیمة وعدم و 
. عدم فاعلیة اإلجراءات التي قامت بها الوزارة خالل جائحة كورنا لضمان المساهمة في رصد 4

 حاالت العنف األسري والحد منها.
لرغم . لم یبین رد وزارة التربیة والتعلیم قیامها بتقییم إجراءات استقبال الشكاوى وتوثیقها على ا5

من الدور الهام لعملیة التقییم في تحسین وتطویر إجراءات استقبال الشكاوى ومحاسبة من تثبت 
 إدانتهم. 

 58خامسًا: المجلس القضائي/ النیابة العامة
 )18ى النحو المبین في الجدول رقم (علالمجلس القضائي جاءت إجابات 

 2019/2020  خالل عامي  المجلس القضائيبها  االجراءات والخطوات التي قام) یبین 18الجدول رقم (
 للحد من العنف األسري الذي یتعرض له االشخاص ذوي االعاقة

/ االجراءات والخطوات التي قام بها المجلس القائي محور الحمایة
2019/2020النیابة خالل عامي   

اآللیات معتمدة لدى النیابة العامة الستقبال شكاوى 
یكون ضحایاها من األشخاص العنف األسري التي 

ذوي اإلعاقة ولمختلف االعاقات بمن فیهم 
األشخاص الصم سواء وقعت حاالت العنف داخل 

 االسرة او عنف داخل المؤسسات التي تعنى بهم؟

جاء رد المجلس القضائي مقتضبا دون بیان ردود 
واضحة وكاملة على قائمة المسائل التي طلبها 
المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

عدد قضایا العنف االسري خالل أن واكتفى الرد ببیان 
) قضیة من مجموع 15بلغ ( 2019/2020عامي 

                                                           
 .24/1/2021تاریخ  2/1/30/266جاءت ردود المجلس القضائي بموجب كتابهم رقم:  - -58 
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عدد الشكاوى الواردة مباشرة للنیابات العامة خالل 
بخصوص العنف األسري  2019/2020العامین 

التي یكون ضحایاها من األشخاص ذوي اإلعاقة 
موزعة حسب آلیة استقبال الشكوى والمحافظة والنوع 

 االجتماعي والفئة العمریة ونوع اإلعاقة.

 قضیة. 3328قضایا العنف األسري البالغة 
تدریب القضاة وأعوانهم فقد أكتفى رد المجلس  اما عن

بیان ان الدورات التي نفذت خالل عامي 
قد بلغت خمس دورات ولم تكن  2019/2020

انت كمخصصة لقضایا األشخاص ذوي اإلعاقة  وانما 
ضمن الدورات التي مخصصة للتعریف باالتفاقیات 
الدولیة لحقوق االنسان وأهمیة تطبیقها على المستوى 

 ني.الوط

حاكم الصلح عدد القضایا المحالة للنیابة العامة وم
بخصوص العنف  2019/2020خالل العامین 

األسري التي یكون ضحایاها من األشخاص ذوي 
اإلعاقة موزعة حسب آلیة استقبال الشكوى 
والمحافظة والنوع االجتماعي والفئة العمریة ونوع 

 اإلعاقة.
عدد  قضایا العنف األسري التي نظرتها المحاكم 

عاقة وثبت وكان ضحایاها من األشخاص ذوي اإل
وجود انتهاك والعقوبات الصادرة بحق المعتدین 

موزعة حسب النوع  2020-2019خالل عامي 
 االجتماعي ونوع اإلعاقة ونوع العنف والمحافظات؟

الخطوات التي قام بها المجلس القضائي االردني 
لتدریب القضاة وأعوانهم والعاملین لضمان متابعة 

ذوي اإلعاقة الشكاوى الواردة من األشخاص 
المتعرضین للعنف بالصور المثلى بما في ذلك 
 اتیكیت التواصل الفعال مع األشخاص ذوي اإلعاقة.

عدد البرامج التدریبیة التي نفذت خالل عامي  
 وعدد المشاركین بهذه الدورات. 2019/2020

 :المجلس القضائيیمكن للمجلس تسجیل المالحظات اآلتیة على رد 
استخدم المجلس القضائي مصطلح ال یتفق مع النهج الحقوقي؛ اذ استخدم مصطلح ذوي  .1

 االحتیاجات الخاصة.
 عدم وجود توثیق سلیم للقضایا فلم یتضمن الرد أي تفصیالت خاصة بتوزیع القضایا حسب.2

 والمحافظة والنوع االجتماعي والفئة العمریة ونوع اإلعاقة. الشكوىاستقبال  آلیة
الرد أقصر من قائمة المسائل المرسلة من قبل المجلس الذي كان یتوقع ان یأتي الرد  . جاء3

مفصال، االمر الذي یستنتج منه عدم منح قضایا األشخاص ذوي اإلعاقة االهتمام الالزم بما 
، حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةینسجم مع أحكام قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واتفاقیة 

س األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على أهمیة دور القضاء في انصاف مع تأكید المجل
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ضحایا العنف األسري من األشخاص ذوي اإلعاقة وما یترتب على ذلك من الحد من ظاهرة 
 العنف األسري.

آلیات الشكاوى والتوثیق وعدد الحاالت ومدى شمولیة برامج إعادة تأهیل الضحایا تهیئة  واقع
 الحواریة  تكما جاء في اللقاءا الستیعاب الضحایا من ذوي اإلعاقةوٕایوائهم المؤقت 

عامة ویزید تأثیرها على األشخاص ذوي اإلعاقة مشكلة ر مشكلة العنف االسري اعتبا •
ك مشكلة هنابینوا أن النساء من ذوات اإلعاقة، و بحق بسبب التمییز المزدوج وخاصًة 

المعتدي بتوقیع ؛ إذ یكتفى في الحمایة الجنائیة خاصة في حالة االعتداء من ذوي القربى
 .مما یزید من فرصة التعرض العتداءات أخرىبعدم التكرار على تعهد 

أخطر أنواع العنف االسري ویؤدي  لألشخاص من ذوي االعاقة ريسر االخفاء القاعتبا •
النخفاض في احصائیات األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل اخفائه عن المجتمع ویتم 

 استبعاده وتعنیفه.
التنمر أحد اشكال االعتداء على األشخاص ذوي اإلعاقة، كما ان االعتداء اعتبار  •

 والعنف یبدأ من االسرة نفسها.
ما ألشخاص ذوي اإلعاقة وخصوصا الصم ما د كوادر مؤهلة للتواصل معو وجعدم  •

الى حاالت العنف األسري األمر الذي یفسر تدني حاالت  یشكل حاجز في الوصول
 العنف المسجلة لدى الجهات الرسمیة.

د أي اهتمام من الجهات الرسمیة بموضوع العنف تجاه األشخاص ذوي و وجعدم  •
بطرح یهتم بهذه الفئة وال یقوم اإلعاقة، بل هنالك استهتار وتهمیش وحتى االعالم ال 

 .بالصورة التي تتناسب مع واقعها قضایاهم
د موظفین في حمایة االسرة قادرین على التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة و وجعدم  •

 وخاصة الصم والمكفوفین. كما ال یوجد تخصص ارشاد في قسم حمایة االسرة.
وٕادارة الجهات األمنیة ؛ إذ تعمل سرة)(إدارة حمایة األألمن العام الكبیر لدور بیان ال •

تتحفظ على و  ،ر على األشخاص ذوي اإلعاقةمحمایة االسرة على متابعة الشكاوى والتن
أي شخص یتعرض للتهدید حتى یتم حمایته وتتدخل العشائریة والجهات المختلفة بهذا 

 یقومون بتقدیم محاضرات توعویة بهذا الموضوع.  ، كماالخصوص
عدم وجود دور واضح للكوادر الصحیة في الكشف عن حاالت العنف االسري ویعود  •

لى عدرة اقكوادر طبیة مؤهلة للتعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة و د و وجذلك لعدم 
 هم.التواصل مع

للتعریف منظمات المجتمع المدني عدم كفایة الدور التوعوي الذي تقوم به بعض  •
رض له األشخاص ذوي اإلعاقة والسبل التي تمكن بمخاطر العنف األسري الذي یتع
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األشخاص ذوي اإلعاقة من اللجوء لجهات انفاذ القانون إلنصافهم وتوفي الحمایة 
 الالزمة لهم.

بالوسائل واأللیات التي تمكنهم األشخاص ذوي اإلعاقة المعرفة الكافیة لدى عدم وجود  •
 .من التقدم بالشكوى في حال وقوع عنف بحقهم

عدم قدرة وتهیئة األشخاص ذوي االعاقات الحسیة والذهنیة الستخدام التكنولوجیا  •
 والبرامج المخصصة لتقدیم الشكاوى وطلب الحمایة. 

یا العنف األسري وٕاعادة بضحااو برامج متخصصة تهتم  إیوائیةد مراكز و وجعدم  •
 تأهیلهم.

التي كانت الوحیدة تم رصد العدید من حاالت العنف خالل فترة الجائحة، والجهة  •
التي كانت في هذا الخصوص هي اللجنة الوطنیة للمرأة و مع مؤسسات المجتمع تتعاون 

 .الرسمیة تتواصل مع كافة الجهات
) حاالت فقدان لذوي متالزمة داون ساندروم 7من أهم ما تم رصده خالل فترة الحظر ( •

دم قدرة االمن العام على وكان یتم التحفظ علیهم في المراكز األمنیة وكان یالحظ مع ع
 التعامل معهم وتمییزهم على الرغم من وجود برامج تدریبیة یطرحها المجلس. 

لألسرة في ارتكاب جرائم الدور األساسي أكد المشاركون في اللقاءات الحواریة على  •
من بعض االسر تتعامل مع الشخص وبینوا أن ، العنف ضد األشخاص ذوي اإلعاقة

مما كلفة إضافیة ه انسان غیر طبیعي او غیر سوي ویعتبرونذوي اإلعاقة بوصفه 
 حبسهم داخل المنازل. كبعض الحاالت في عرضة لإلساءة وتردي اوضاعهم یجعله 

وجود حاالت تعنیف نفسي احیانًا بحق األشخاص من ذوي اإلعاقة تتمثل بحرمان  •
 مال أرائه. الشخص ذوي اإلعاقة من التعبیر عن ذاته او اه

 التوصیات
 ل شـــــــكاوى العنـــــــف األســـــــري بعقـــــــد دورات تدریبیـــــــةاتقباســـــــالمعنیـــــــة بالجهـــــــات جمیـــــــع  قیـــــــام •

متخصصـــــة فـــــي مجـــــال الكشـــــف عـــــن حـــــاالت العنـــــف األســـــري الواقعـــــة علـــــى األشـــــخاص 
 ذوي اإلعاقة والتواصل الفعال معهم.

یكـــــون وضـــــع آلیـــــة وطنیـــــة تضـــــمن توحیـــــد آلیـــــات اســـــتقبال شـــــكاوى العنـــــف األســـــري التـــــي  •
ـــــل حقهـــــم فـــــي  ـــــات توثیقهـــــا بمـــــا یضـــــمن تفعی ضـــــحایاها مـــــن األشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة وآلی

 تقدیم الشكاوى ومحاسبة المعتدین.
ء اهتمــــــام أكبــــــر مــــــن الجهــــــات المعنیــــــة باســــــتقبال شــــــكاوى العنــــــف األســــــري بــــــالتوثیق إیــــــال •

ــــوفیر البیانــــات والمعلومــــات لقیــــادات هــــذه الجهــــات لتمكینهــــا مــــن التق یــــیم الســــلیم والــــدقیق وت
 السلیم وتطویر اإلجراءات لخدمة أفضل لألشخاص ذوي اإلعاقة.
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جمیــــــع الجهــــــات المعنیــــــة باســــــتقبال شــــــكاوى العنــــــف األســــــري بتفعیــــــل أحكــــــام قــــــانون  قیــــــام •
لضـــــــمان محاســـــــبة المعتـــــــدین وانصـــــــاف الضـــــــحایا مـــــــن حقـــــــوق األشـــــــخاص ذوي اإلعاقـــــــة 

 األشخاص ذوي اإلعاقة.
ــــــف األســــــريالجهــــــات المعنیــــــة باســــــتقبال شــــــكاوى العقیــــــام  • ومؤسســــــات المجتمــــــع المــــــدني  ن

ــــــرامج تدریبیــــــة لألشــــــخاص مــــــن ذوي اإلعاقــــــة تتناســــــب مــــــع احتیاجــــــات  بوضــــــع وتنظــــــیم ب
 لها.ن ضحایا العنف االسري تمكنهم من التبلیغ عن أعمال العنف التي قد یتعرضو 

قیـــــــام وســـــــائل االعـــــــالم ومؤسســـــــات المجتمـــــــع المـــــــدني بتعریـــــــف األشـــــــخاص ذوي اإلعاقـــــــة  •
 ي ووسائل وآلیات تقدیم الشكاوى للجهات المعنیة.بالعنف المنزل

ــــــف األســــــري قیــــــام الجهــــــات • ومؤسســــــات المجتمــــــع المــــــدني  المعنیــــــة باســــــتقبال شــــــكاوى العن
ــــــــــین كیفیــــــــــة التعامــــــــــل مــــــــــع  ــــــــــة ألســــــــــر األشــــــــــخاص ذوي اإلعاقــــــــــة تب ــــــــــد دورات تدریبی بعق

 األشخاص ذوي اإلعاقة بصورة إنسانیة وبما یحد من حاالت العنف االسري بحقهم. 
إلبالغ عن التعرض للعنف والتي یجب ان تكون مهیأة الستخدام األشخاص لآلیات وضع  •

 .ذوي اإلعاقة
طرق میسرة لألشخاص ذوي اإلعاقة للتوعیة بوجود بضرورة الترویج اإلعالمي لهذه االلیات  •

 تلك االلیات وطرق استخدامها وتقدیم المساعدة في االستفادة منها عند الحاجة.
 
برامج الدعم المقدمة من وزارة التنمیة االجتماعیة من خالل صندوق المعونة  مدى شمولیة. 2

الوطنیة ودعم المشاریع الصغیرة؛ لمتطلبات وصول األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم إلیها 
 واالستفادة منها.

الشخص أو تقیید وصوله أي استبعاد عدم جواز على أكد قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  
وخدمات ومؤسسات التنمیة االجتماعیة والتأهیل ودور الحضانة على أساس اإلعاقة  إلى برامج
ا. ومن أهم مؤسسات التنمیة االجتماعیة التي تساهم في خدمة األشخاص ذوي اإلعاقة  أو بسببه

عدد من على تحقیق یعمل  59 ) من قانونه7(المادةالذي بموجب  صندوق المعونة الوطنیة
حمایة ورعایة االفراد واالسر المحتاجة من خالل تقدیم المعونة المالیة في مقدمتها االهداف 

العمل على توفیر فرص العمل او االنتاج للفرد او االسرة او و المتكررة او الطارئة لهم او لها 
وفیر التدریب المهني للفئات المنتفعة من وتالمهني او الجسماني  التأهیلزیادتها وذلك من خالل 

 .المؤسسات والجهات المختصة بذلكى الصندوق لد

                                                           
المنشور في عدد الجریدة  1986لسنة  36قانون رقم  1986قانون صندوق المعونة الوطنیة لسنة  - 59

    1/10/1986) بتاریخ 3425رقم ( الرسمیة
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ومن أهم األحكام المعززة لحقوق االشخاص ذوي اإلعاقة في قانون حقوق األشخاص ذوي  
على الرغم مما ورد في أي "اإلعاقة ما جاء في الفقرة (هـــــ) من المادة الخامسة التي تنص على: 
برنامج تأهیلي أو رعائي أو  تشریع آخر، ال یحول التحاق الشخص ذي اإلعاقة غیر العامل بأي

حصوله على أي راتب تقاعدي أو حصة من راتب تقل عن راتب المعونة أو استفادته من أي 
إعفاء منصوص علیه في هذا القانون، دون استمرار استفادته من المعونة النقدیة المتكررة وغیرها 

 "من أشكال الدعم النقدي الذي یقدمه صندوق المعونة الوطنیة.
ة یحماللیة املا المعوناتتعلیمات صدور  2019ومن التطورات التشریعیة التي شهدها عام  

والتي خصصت فصًال خاصًا لمعونات أسر ذوي اإلعاقة، وقد  2019 المحتاجة لسنةسر األ
تضمنت هذه التعریفات تعریفا للشخص 

لم یأتي منسجمًا مه  60ذوي اإلعاقة
التعریف الوارد بقانون حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة، ویسجل المجلس على هذا 

العوائق أثر الى التعریف اغفاله اإلشارة 
والتي قد یكون   المادیة والحواجز السلوكیة

لها دور كبیر في وصف الشخص باإلعاقة 
في حال تداخلها مع القصور الذي یعاني 

صرت التعلیمات منه الشخص، كما ق
األسر التي تستحق الدعم باألسر التي 
یكون أحد افرادها مشخص طبیا بأحد 

، ةالشدید اإلعاقة الذهنیةاالعاقات اآلتیة:  
حاالت  ،الشلل الدماغي المصاحب إلعاقة

،  خدمة نفسه الشخص ذي اإلعاقةاإلعاقة الحركیة المقعدة التي ال یستطیع معها ، تعدد اإلعاقة
كفیف البصر ، خدمة نفسهالشخص ذي اإلعاقة  العقلي والنفسي الذي ال یستطیع معهالمرض 

الكلي الذي لیس لدیه القدرة على تمییز الضوء أو حصي ثالثة أصابع عن مسافة ثالثة أمتار 
مقدار المعونات الشهریة المتكررة التي كما حددت التعلیمات  بمساعدة المعینات البصریة.

                                                           
كل شخص ثبت بالفحص والتشخیص الطبي انه مصاب  بأنه:من التعلیمات المعاق  37عرفت المادة  -60 

بقصور (كلي أو جزئي) بشكل مستقر فـي أي من حواسـه أو قدراتـه الجسمیة أو النفسیة أو العقلیة إلى المدى 
الذي یحد من إمكانیة تعلــمه أو تأهیله أو عمله بحیث ال یستطیع تلبیة متطلبات حیاته العادیة في ظروف أمثاله 

 من هذه التعلیمات. 38ر المعوقین، ویعاني من أحد أنواع اإلعاقات الواردة في المادة من غی

ر مقدار المعونة الشهریة المخصصة ألس ) یبین19( ل رقمالجدو 
 ذوي اإلعاقة

ة رقم شریح
 الدخل

دخل االسرة 
 المحتسب

 مقدار المعونة الشهریة
نفردی فرد واحد ادثالثة افر    

1 0 –  250  50 80 511  

2 251-300  40 70 105 

3 301-350  35 60 95 

4 351-400  30 50 85 

5 401- 450  30 40 75 

6 451-500  30 40 65 

7 501-650  0 30 55 
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اقة حسب مستوى دخلها المحتسب وف وحسب التفصیالت المبینة في تخصص ألسر ذوي اإلع
 .لشهریة المخصصة ألسر ذوي اإلعاقة) جدول مقدار المعونة ا19رقم ( الجدول

 ) المعونات اآلتیة:19للعائلة كما ورد في الجدول رقم( ویضاف الى المعونة المباشرة التي تمنح
) دینار لكل حالة وحسب الحاجة 600لى (. دعم مالي للتأهیل الجسماني یبلغ حده األع1

 ) دینار.650شریطة ان ال یتجاوز دخل األسرة (

) كل ثالثة شهور شریطة ان یزید عدد أفراد االسرة 120. معونة اضافیة لألسرة بحد أعلى (2
 عن اربعة أفراد.

ونة . بدل تدریب وتأهیل لألشخاص ذوي االعاقة من األسر التي تنطبق علیها تعلیمات المع3
 الوطنیة وحسب حاجة الشخص ذو االعاقة.

) من التعلیمات وتتراوح هذه 40في المادة ( ة. معونات الحاالت االنسانیة وفي حاالت محدد4
 دینار. 80الى  20المعونة ما بین 

خالل العامین  قدمها صندوق المعونة الوطنیة لألشخاص ذوي االعاقةواقع الخدمات التي 
 كما جاء برد صندوق المعونة الوطنیة 2019/2020

دى شمولیة برامج الدعم المقدمة من صندوق المعونة الوطنیة ودعم المشاریع الصغیرة؛ لبیان م
، فقد وجه المجلس قائمة لمتطلبات وصول األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم إلیها واالستفادة منها

ولم یجب على ة بالرد علیها بصورة مختصر الذي قام الوطنیة،  من المسائل الى صندوق المعونة
 أغلب المسائل، وكانت هذه التساؤالت واالجابة على بعضها على النحو اآلتي: 

والتي  ( من وجهة نظره)قام صندوق المعونة الوطنیة بكافة االجراءات والتدابیر الالزمة •
تكفل وصول االشخاص ذوي االعاقة الى الخدمات التي یقدمها الصندوق وتمكن 

وذلك من خالل النوافذ االلكترونیة لتقدیم  ؛االشخاص ذوي االعاقة من االستفادة منها
وانشاء  خدمات الصندوق من مكان سكنهم دون الحاجة الى تنقلهم وتعرضهم للمشقة

م بإنشاء حسابات بنكیة لتحویل مستحقاتهم النقدیة لهم دون المحافظ االلكترونیة والسماح له
تعرضهم الماكن االكتظاظ التي یصعب الوصول الیها، حیث مكن الصندوق االشخاص 
ذوي االعاقة وذویهم الوصول الى خدمات الصندوق وشروط االنتفاع بوسائل االتصال 

مختلفة واعداد االماكن المختلفة باإلضافة لتقدیم الخدمة من خالل مراكز الصندوق ال
 لتمكینهم التحرك بسهولة ویسر.
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 2019/2020لم یبین رد صندوق المعونة الوطنیة اإلجراءات التي قام بها خالل عامي  •
لتوفیر المعلومات الخاصة ببرامج الصندوق وخدماته وشروط االنتفاع منها باألشكال 

لقاءات الحواریة بینوا ان المیسرة لألشخاص ذوي اإلعاقة، علما بأن المشاركون في ال
الصندوق لم یوفر المعلومات الخاصة ببرامج الصندوق وخدماته وشروط االنتفاع منها 

 .باألشكال المیسرة
برامج التي یقدمها الصندوق ال من المستفیدینمن ذوي اإلعاقة  عدد األشخاصبلغ  •

 )18577(واسر المصابون بالعجز الدائم  ،) دینار591820بمبلغ (شخصًا ) 12464(
بلغ عدد المستفیدین من األشخاص ذوي اإلعاقة من دینار. فیما  )2538353بمبلغ ( أسرة

 .) دینار211627المبلغ ( أسره )669( 2020المعونة التأهیل الجسماني عام 
لتحدید  2019/2020خالل عامي  تم اتخاذهااإلجراءات التي  لم یبین رد الصندوق •

قة وسائل لتقییم مدى نجاح صندوق المعونة الوطنیة في وصول األشخاص ذوي اإلعا
 .وأسرهم إلیها واالستفادة منها

اإلجراءات التي قام  بأهماقتصر رد صندوق المعونة الوطنیة باإلجابة على السؤال الخاص  •
إلشراك منظمات األشخاص ذوي  2019/2020بها صندوق المعونة الوطنیة خالل عامي 

اإلعاقة والمجتمع المحلي في تصمیم وتنفیذ مشاریع وبرامج مكافحة الفقر، وٕاتاحة فرص 
اشراك األشخاص ذوي اإلعاقة بتصمیم وتنفیذ  على، العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة

مشاریع برامج مكافحة الفقر واشراك االشخاص ذوي االعاقة في برامجه من حیث إعطاء 
 عمل لهم في الصندوق.  فرص

أي الطلبات  2019/2020بین رد صندوق المعونة الوطنیة أنه لم یرفض خالل العامین  •
 طلبات مطابقة للتعلیمات.ذه الل كانت هتقدم بها االشخاص ذوي االعاقة في حا

من تم ذوي االعاقة  لألشخاصاهم االجراءات التي قام بها لتحسین الخدمة التي یقدمها  •
واعتماد مؤشرات خاصة لذوي االعاقة واسرهم لالستفادة من برامج  تعدیل التعلیماتخالل 

المحتاجة وال یكون بین  باألسروالدعم والمنح التي یقدمها الصندوق مقارنة المعونات 
ویتم من خالل مدیریة التأهیل والتدریب صرف مبلغ ال  .افرادها اشخاص ذوي إعاقة

ن شراء ما یحتاجه أي فرد في االسرة المحتاجة من دینار سنویا لتمكی 600یتجاوز 
المعینات واألجهزة الطبیة المساعدة وتكون ضروریة له وتتناسب مع بیئته وبنیته الجسدیة 

تحسین وتطویر قدراته ومهاراته حیث یتم صرف أجهزة للشلل الرباعي  بما یمكنه منوعمره 
اقة وعدسات الصقة بالقرنیة (إعاقة حركیة) مثل سریر طبي واجهزة خاصة لذوي اإلع

) دینار 400المخروطیة / عدسة انكساریة وجبائر وبوط طبي ومولد اكسجین بقیمة (
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دفع تكالیف التدریب النطقي والسمعي واالدراكي  ةإلمكانیطراف صناعیة باإلضافة أو 
 .بحسب عدد الجلسات ضمن حدود الدخل المسموح به والتي اقرتها التعلیمات النافذة

دون حسم معونة من الدعم استحقاقها تأخذ اسر ذوي اإلعاقة  صندوق المعونة ان بین رد •
ذوي اإلعاقة من مبلغ االستحقاق وبالتالي تكون معونة ذوي اإلعاقة للعنایة فیهم باإلضافة 

 .لمعونته كفرد من اسرة مستحقة لمعونة متكررة او مؤقتة
بالعائالت التي من بین أعضائها لم یتضمن رد الصندوق أي إشارة لتوفر معلومات خاصة  •

ولم لدى الصندوق الموجودة  ضمن قاعدة المعلومات الشاملة اشخاص من ذوي االعاقة
یتم االستناد إلیها عند منح أي نوع من أنواع المعونات المالیة التي یبین فیما إذا كان 

اسات یقدمها الصندوق، أو عند رسم السیاسات أو عند إجراء أي نوع من أنواع الدر 
 .واألبحاث التي تعود على المجتمع بالنفع وكم بلغ عدد هذه العائالت

عدد ونوع الشكاوى والمخالفات التي تم رصدها والمرتكبة لم یتضمن رد الصندوق أي إشارة ل •
 .على أساس اإلعاقة أو بسببها واإلجراءات المتخذة إلزالتها ووقف اآلثار المترتبة علیها

على وجود بعض الممارسات التي تتضمن في  اللقاءات الحواریةفي هذا وقد أكد المشاركون 
صندوق المعونة ات وخدم إلى برامجتقیید وصولهم  أو لألشخاص ذوي اإلعاقة طیاتها استبعاداً 

 ومن أبرز هذه الممارسات ما یأتي:الوطنیة 
 ة جمركم سیارةمن سیارتین او وجود  أكثرتملك كانت األسرة . عدم منح المساعدات في حال 1

 .احدیثً 

. قلة المعونة الوطنیة لألشخاص ذوي االعاقة فهي غیر كافیة لتلبیة حاجات االشخاص ذوي 2
 االعاقة.

 . عدم توفیر المعلومات الخاصة بالصندوق باألشكال المیسرة.3
 التوصیات

األشخاص ذوي اإلعاقة في وضع ورسم سیاسة الصندوق وبما  ن عنمثلیماالشراك الفعلي ل •
 یضمن تقدیم الصندوق المساعدة الحقیقیة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

توفیر جمیع المعلومات الخاصة بالخدمات التي یقدمها الصندوق باألشكال المیسرة وبما  •
 یضمن اطالع األشخاص ذوي اإلعاقة علیها.

الجمركیة او بدخل  باإلعفاءاتصة باإلعاقة، عدم ربطها ضرورة زیادة قیمة المعونة الخا •
 االسرة خاصة اذا كان دخل األسرة من عمل اإلخوة.

عاقة حیث واجهت الوزارة صعوبة للوصول إلضرورة تحدیث بیانات المستفیدین من معونة ا •
 للمنتفعین أثناء الجائحة
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اإلعاقة والتواصل تدریب الموظفین والعاملین في الصندوق على حقوق األشخاص ذوي  •
 الفعال معهم.

تبني سیاسات تقدیم قروض لألشخاص ذوي اإلعاقة تساعدهم على تنفیذ مشاریع خاصة بهم  •
توفر فرص عمل حقیقیة ومستدامة تخرجهم من دائرة الحاجة للدعم من أموال الصندوق 

 مستقبًال.
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 العمل الحق في  :المحور الثالث

أثر األحكام الخاصة بشرط اللیاقة الصحیة المنصوص علیه في نظام اللجان الطبیة وكذلك أ. 

اإلحالة إلى المرجع الطبي لتقریر مدى لیاقة المتقدم للعمل من األشخاص ذوي اإلعاقة في 

نظام الخدمة المدنیة؛ على فاعلیة تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة في حقهم في العمل والحصول 

 ؛في هذا الصدد فئةمتكاعلى فرص 

 التطورات التشریعیة. 1

الذي نص على شروط التعیین  2020لسنة  9صدور نظام الخدمة المدنیة رقم  2020شهد عام 

) فـیمن یعـین فـي الوظـائف العامـة ان 44في الوظائف العامة، إذ اشترطت الفقرة (د) مـن المـادة (

سالما من األمراض البدنیة والعقلیة التي تمنعه من القیام بأعمال الوظیفـة التـي سـیعین فیهـا یكون 

االشــخاص ذوي االعاقــة  لحقــوقبموجــب قــرار مــن المرجــع الطبــي المخــتص أو المجلــس االعلــى 

 حسب مقتضى الحال. 

تعین  منه الى التعلیمات لبیان آلیة )45(كما أحال نظام الخدمة المدنیة بموجب المادة 

یعین األشخاص ذوو اإلعاقة وفقًا لتعلیمات اختیار " األشخاص ذوي اإلعاقة فقد نصت على:

وتعیین الموظفین في الوظائف الحكومیة من الفئات األولى والثانیة والثالثة والعقود الشاملة، 

تقریر یصدر وتلتزم الدائرة بتوفیر الترتیبات التیسیریة الالزمة لتمكینهم من ممارسة العمل وفقا ل

 عن لجنة تكافؤ الفرص المشكلة في المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة."

ـــة كمـــانع مـــن 44ویالحـــظ ان نـــص المـــادة ( /د) قـــد تجنـــب اإلشـــارة الـــى االعاقـــات البدنیـــة والعقلی

لسـنة  82التعیین في الوظائف العامة كما كان علیـه الحـال فـي نظـام الخدمـة المدنیـة الملغـى رقـم 

، وأبقى على شرط السالمة البدنیة والعقلیة، وهذا ال یشكل التقدم المـأمول مـن تعـدیل نـص 2013

 /د) من النظام فالنص بصیغته الحالیة یؤدي الى ذات النتیجة في النظام السابق.44المادة (

االشــخاص  لحقــوقالطبــي المخــتص أو المجلــس االعلــى  المــادة كــل مــن المرجــعذات كمــا منحــت 

تحدیــد االمــراض التــي تمنــع الفــرد مــن القیــام بأعمــال الوظیفــة  قــة حســب مقتضــى الحــالذوي االعا

وبالتـــالي عـــدم تعیینـــه، ویفضـــل المجلـــس األعلـــى لحقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة ان یمـــنح هـــذا 

االختصاص للجنة مشتركة من المرجع الطبي والمجلس بحیث تراعي هذه اللجنة الوضع الصحي 

 ذي االعاقة. وبذات الوقت مصلحة الشخص
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ولغایات تحقیق الموائمة التشریعیة مع قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة النافذ وخاصة أحكام 
مجلس الخدمة المدنیة ورئیس دیوان  رئیسبمخاطبة كل من  /ب) منه فقد قام المجلس5(المادة 

 المجلساقتراح و  8/9/2020تاریخ  1178 / 16/ م. أ. عالخدمة المدنیة بموجب كتاب رقم 
بإلغاء عبارة البدنیة والعقلیة وذلك لحصر اختصاص اللجان الطبیة  )/د44(تعدیل أحكام المادة 

المعتمدة من الدیوان لغایات التعیین بفحص المرشحین للتعیین في مجال األمراض في حین 
) من 14یختص المجلس األعلى من خالل لجنة تكافؤ الفرص المشكلة بموجب نص المادة (

والتي تضم في عضویتها ممثلین عن الجهات  -حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة النافذ قانون 
بتحدید متطلبات تهیئة العمل حسب نوع ودرجة وطبیعة اإلعاقة بموجب  -المعنیة بحق العمل

وعلیه  .تقریر یصدر لهذا الغایة ووفق األسس التي تعتمدها بالتنسیق مع دیوان الخدمة المدنیة
 نحو اآلتي"لنظام الخدمة المدنیة على ا أحكام رح لتعدیلمقتفقد تم صیاغة 

تعدل الفقرة (د) بإلغاء عبارة البدنیة والعقلیة " من النظام كما یلي:  )د /44(المادة تعدیل  أوًال:
المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  (أوالواردة فیها، باإلضافة إلى الغاء عبارة 

 "الواردة في آخرها  الحال)حسب مقتضى 
على الرغم ") كما یلي: یلغى نص المادة ویستعاض عنه بالنص التالي: 45تعدیل المادة ( ثانیًا:

یعین األشخاص ذوو اإلعاقة وفقا لتعلیمات  النظام،من هذا  44مما ورد في الفقرة د من المادة 
لثانیة والثالثة والعقود من الفئات األولى وا ةاختیار وتعیین الموظفین في الوظائف الحكومی

عن لجنة تكافؤ الفرص المشكلة في المجلس األعلى لحقوق  الشاملة بموجب تقریر یصدر
التي یعتدها، وتلتزم الدائرة بتوفیر الترتیبات التیسیریة  لألسساألشخاص ذوي اإلعاقة وفقا 

 ".لالزمة لتمكینهم من ممارسة العملا
تعلیمات اختیار وتعیین الموظفین في ) من نظام الخدمة المدنیة صدرت 45وتنفیذا لنص المادة (

 2020الوظائف الحكومیة من الفئات األولى والثانیة والثالثة والعقود الشاملة لجمیع العالوات 

لتعیین والتي ضمنت أسس تعیین األشخاص ذوي اإلعاقة ضمن الفصل الخامس المخصص ل

انها قد تضمنت بعض األحكام وتظهر دراسة احكام هذه التعلیمات ، ت اإلنسانیةعلى الحاال

 :الخاصة بتعیین االشخاص ذوي االعاقة في الوظیفة العامة على النحو اآلتي

میة االجتماعیة والمجلس تشكل لجنة من دیوان الخدمة المدنیة ووزارة الصحة ووزارة التن. 1

بقرار من رئیس دیوان الخدمة المدنیة، تتولى النظر في ة ذوي اإلعاقاألشخاص  حقوقاألعلى ل

الطلبات المقدمة ضمن الحاالت اإلنسانیة وفق معاییر وضوابط یعتمدها الدیوان واعتمادها 

 .، بما في ذلك حالة اإلعاقةاالنسانیةوحسب كل حالة من الحاالت 
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لإلعاقة حسب التعریف القانوني و . اعتبار األشخاص ذوي اإلعاقة من الحاالت اإلنسانیة 2
إعاقتهم على أدائهم لمهام الوظائف التي یرشحون لها بناء على توصیه لجنة  شریطة أال تؤثر

طبیة خاصة یشكلها وزیر الصحة تتولى االطالع على التقاریر الطبیة من اللجان اللوائیة 
 جان الطبیة المعمول به.المختلفة ومدى توافق نسبة العجز المحددة في التقاریر مع نظام الل

حاالت االستفادة من التعیین كاألسرة الواحدة من من منع أعضاء  استثناء حاالت اإلعاقة. 3
 إنسانیة أكثر من مرة واحدة.

التعیین ) من األمراض التي تحول دون 1الجدول رقم (ب العمل استمرار المجلس یسجل
الصادر باالستناد  61واالبتعاث

) من نظام 17لنص المادة (
) 13التقاریر واللجان الطبیة رقم (

اشترط  الذي، 201462لسنة 
فیمن یعین بالوظائف عدد من 

ن یتمتع بسمع أالشروط منها: 
ن یخلو من األمراض أو  ،طبیعي
 األمر، وسالمة العینین، األذنیة

الذي یعني استمرار عدم انسجام 
أحكام كل من نظام الخدمة 

ونظام التقاریر  ،المدنیة األردني
الجدول رقم وب ،واللجان الطبیة

) من األمراض التي تحول 1(
 أحكامدون التعیین واالبتعاث مع 

 إلىاألشخاص ذوي اإلعاقة من الوصول   حرمما یمقانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 
 افؤ الفرص مع غیرهم.ساس من المساواة وتكأالعامة على  الوظائف

                                                           
 نص الجدول كامال منشور على الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة على الرابط التالي:- 61 
-85b2-47c3-b749-http://www.moh.gov.jo/Echobusv3.0/SystemAssets/be281ceb

0ff42b64e8b5.pdf 15/11/2018، تم الرجوع إلى  هذا الموقع بتاریخ. 
 .194، ص16/1/2014، بتاریخ 5264الجریدة الرسمیة العدد  تم نشر النظام في - 62

) المعینون من ذوي اإلعاقة  موزعین حسن نوع اإلعاقة 20الجدول رقم (

2019والجنس خالل عام   

ة الحاالت اإلنسانی  النسبة المجموع  ذكر انثى 

%18.1 69 29 40 بصریة   

%7.1 27 8 19 سمعیة  

%22.6 86 43 43 حركیة   

مجموع ذوي 

 اإلعاقة 

102 80 182 47.8%  

اجمالي الحاالت 

 اإلنسانیة

270 111 381 100%  

%70.9 النسبة  29.1%  100.0%   

http://www.moh.gov.jo/Echobusv3.0/SystemAssets/be281ceb-b749-47c3-85b2-0ff42b64e8b5.pdf
http://www.moh.gov.jo/Echobusv3.0/SystemAssets/be281ceb-b749-47c3-85b2-0ff42b64e8b5.pdf


135 
 

  2019/2020. واقع حق األشخاص ذوي االعاقة في العمل بالقطاع العام  خالل عامي 2
 63كما جاء برد دیوان الخدمة المدنیة

 (د)عدم اشتراط السالمة من االمراض البدنیة والعقلیة الوارد النص علیها بالفقرة ضمان ل  •
 في نظام )45(دیوان الخدمة على اضافة المادة  عمل المدنیةمن نظام الخدمة  )44(من المادة 

الخدمة المدنیة والتي تنص على " یعین األشخاص ذوي اإلعاقة وفقا لتعلیمات اختیار وتعیین 
 زم ـــلتتقود الشاملة، و ــــــالموظفین في الوظائف الحكومیة من الفئات األولى والثانیة والثالثة والع

الدائرة بتوفیر الترتیبات التیسیریة 
م من ممارسة العمل نهكیتمالالزمة ل

وفقا لتقریر یصدر عن لجنة تكافؤ 
الفرص المشكلة في المجلس 
األعلى لحقوق األشخاص ذوي 

وذلك بهدف استثناء ذوي "، اإلعاقة
فقرة  )44(االعاقة من نص المادة 

ي نصت على اشتراط والت (د)
السالمة من األمراض البدنیة 
 هوالعقلیة عند التعیین لتمییز هذ

یة اقرار اللیاقة لتولي عة في مرجفئال
 .الوظیفة

كما قام دیون الخدمة  •
للمادة  بدیل ترحقرفع مالمجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي االعاقة ب التنسیق معبالمدنیة 

ومعروض حالیا  المدنیة،من قبل مجلس الخدمة بعد اعتماده  نظام الخدمة المدنیة ) من45(
على الرغم مما ورد  -أیلي: (على اللجنة القانونیة في دیوان التشریع والرأي والتي تنص على ما 

) من هذا النظام، یعین األشخاص ذوي االعاقة وفقا لتعلیمات 44من المادة ( (د)في الفقرة 
ائف الحكومیة من الفئات األولى والثانیة والثالثة والعقود اختیار وتعیین الموظفین في الوظ

الشاملة بموجب تقریر یصدر عن لجنة تكافؤ الفرص المشكلة في المجلس االعلى لحقوق 
 .ةلهذه الغای األعلىدها المجلس تمعیالتي  ألسسلاألشخاص ذوي االعاقة ووفقا 

لتمكین األشخاص ذوي االعاقة من  تلتزم الدائرة بتوفیر الترتیبات التیسیریة الالزمة -ب 
 "). ممارسة العمل 

                                                           
 13/4/20121تاریخ  27/1988كتاب دیوان الخدمة المدنیة رقم  - 63

حسب نوع یبین المعینون من ذوي اإلعاقة موزعین ) 21(الجدول رقم 

2020عام اإلعاقة والجنس خالل   

اإلنسانیةالحاالت   النسبة المجموع ذكر انثى  

%22.8 50 20 30 إعاقة حركیة   

%15.1 33 5 28 بصریة  

%7.8 17 4 13 سمعیة  

%45.7 100 29 71 مجموع ذوي اإلعاقة   

اجمالي الحاالت 

 اإلنسانیة

172 47 219 100%  

%78.5 النسبة   21.5%  100%   
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) شخص 182( ۲۰۱۹ معدد األشخاص من ذوي االعاقة الذین تم تعیینهم خالل عابلغ  •
)، فیما بلغ عدد 20ات وكما هو مبین في الجدول رقم () من اجمالي التعین%2.3وبنسبة (

االعاقة، وبنسبة ) شخص من االشخاص ذوي 100( ۲۰۲۰بلغ عدد المعینین خالل عام 
ن دیوان أـویذكر  ).21ت، كما هو مبین في الجدول رقم (اجمالي التعینا ) من1.7%(

 ما یلي: 2020الخدمة المدنیة قد بین في رده ان عام 
أوامر دفاع وقرارات لمجلس الوزراء تقضي بإیقاف إجراءات التعیین  قد شهد صدور -أ

في كافة األجهزة الحكومیة بسبب جائحة كورونا، مما انعكس على اعداد المعنیین في 

 هذا العام. 

) ال تشمل 21) ورقم (20عاله والمبینة في الجدولین رقم (االعداد المذكورة أ -ب

ضافة للمعنیین بموجب قرار مجلس الوزراء رقم المعینین بوظائف الفئة الثالثة، إ

) مرشح من ذوي اإلعاقة حسب 176والبالغ عددهم ( 22/1/2019) تاریخ 2879(

 تنسیب الدیوان بالخصوص.

اما بخصوص توزیع المعینین من األشخاص ذوي اإلعاقة على المحافظات والفئة الوظیفیة فقد 
 ) 22بین في الجدول رقم (كانت على النحو الم

) یبین توزیع المعینین من األشخاص ذوي اإلعاقة على المحافظات والفئة الوظیفیة22الجدول رقم (  

 

 

 المحافظة 

2019عام  2020عام    

الفئة  الفئة األولى 

 الثانیة 

نسبة ذوي  المجموع

اإلعاقة من 

الحاالت 

 اإلنسانیة 

الفئة 

 األولى 

نسبة ذوي  المجموع الفئة الثانیة 

اإلعاقة من 

الحاالت 

 اإلنسانیة 

%9.4 36 5 31 اربد  27 10 37 16.9%  

البادیة 

 الجنوبیة 

1 0 1 0.3%   - - - 

البادیة 

 الشمالیة 

4 0 4 1.0%  1 0 1 .5%  

البادیة 

 الوسطى 

1 0 1 0.3%  1 0 1 .5%  
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%1.6 6 1 5 البلقاء  8 1 9 4.1%  

%4.2 16 2 14 الزرقاء  4 2 6 2.7%  

%0.8 3 1 2 الطفیلة   2 1 3 1.4%  

%20.7 79 15 64 العاصمة   14 5 19 8.7%  

%0.8 3 0 3 العقبة  - - - - 

%1.8 7 0 7 الكرك  7 2 9 4.1%  

%0.5 2 0 2 المفرق  2 0 2 9%.  

%2.9 11 1 10 جرش  5 1 6 2.7%  

%1.6 6 0 6 عجلون  3 1 4 1.8%  

%1.3 5 0 5 مأدبا  1 0 1 5%.  

%0.5 2 0 2 معان  2 0 2 9%.  

مجموع ذوي 

 اإلعاقة 

157 25 182 47.8%  77 23 100 45.7%  

نسبة ذوي 

اإلعاقة من 

الحاالت 

 اإلنسانیة 

41.2%  6.6%  47.8%   135.2%  10.5%  45.7%   

) حالة.219فقد بلغ العدد ( 2020) حالة، اما في عام 381( 2019ة لعام یون ضمن الحاالت اإلنساننبلغ عدد المعی  

 
الجهات الحكومة والمؤسسات التي تقبلت وعارضت في لم یتضمن رد دیوان الخدمة المدنیة  •

تم ترشیح العدد االكبر من واكتفى بالقول:  اإلعاقة،لتعیین اشخاص ذوي  الترشیحاتقبول 
كون عدد شواغرهم األعلى بین  الصحة،األشخاص ذوي االعاقة لوزارة التربیة والتعلیم ووزارة 

أما باقي الدوائر فكانت الترشیحات محدودة نوعا ما  سنویة،الوزارات والدوائر الحكومیة 
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ولظروف جانحة كورونا وقرارات وقف التعیینات خالل عام  الشاغرة،لمحدودیة الوظائف 
  .64في القطاع العام ۲۰۲۰

في المجلس األعلى لحقوق األشخاص  لةتحویل أي حاالت للجنة تكافؤ الفرص المشكلم یتم  •
 كوروناالتعیین في كافة األجهزة الحكومیة بسبب جائحة  إجراءاتذوي االعاقة بسبب ایقاف 

 بهذا الصدد. الموقرصدور اوامر الدفاع وقرارات مجلس الوزراء وما تالها من 
ت المقدمة من العتبار الطلبابها االجراءات التي قام لم یبین رد دیوان الخدمة المدنیة  •

فقد اكتفى الوظائف الحكومیة من ذوي االعاقة ضمن الحاالت االنسانیة،  إلشغالالمتقدمین 
: أن آلیة اعتماد طلبات المتقدمین إلشغال الوظائف الحكومیة من ذوي االعاقة الدیوان اآلتي

 من تعلیمات اختیار وتعیین الموظفین) 31/1االت االنسانیة، وبحسب المادة (ضمن الح
دیوان الخدمة المدنیة ووزارة الصحة ووزارة التنمیة وظائف الحكومیة، تشكل لجنة من (بال

) بحیث یتم عرض االشخاص ةقاعذوي االاألشخاص  لحقوقاالجتماعیة والمجلس األعلى 
، واتخاذ المتقدمین على اللجنة لمشاهدتهم وفقا التقریر الطبي الصادر عن اللجان اللوائیة

، یتم تحویلهم الى لجنة اطباء معتمدةالبشأنهم، وفي بعض الحاالت غیر القرار المناسب 
اختصاصیین المشكلة في وزارة الصحة إلعادة النظر في حالتهم واتخاذ القرار المناسب 

) من الوظائف %4نسبته ( ، ویتم تخصیص مامع االحتفاظ بأدوارهم التنافسیة بشأنهم
من اجمالي الحاالت االنسانیة األخرى والبالغ  ،المعتمدین على بند ذوي االعاقة لألشخاص

 ). %16نسبتها (
االجراءات التي قام بها الدیوان لتأهیل وتدریب األشخاص ذوي  لم بین دیوان الخدمة المدنیة •

 : واكتفى ببیان اآلتيلحصول على وظائف على أساس من تكافؤ الفرص لاالعاقة 
، بمخاطبة دولة امه بهذه الفئة كفتة منتجةواهتم قام الدیوان وضمن مسؤولیته االجتماعیة -

استثناء موصیًا  31/12/2018تاریخ  27/12014رقم هم بموجب كتابالوزراء  رئیس
من عشر  أكثرلطلب التوظیف  مرشح من ذوي االعاقة ممن مضى على تقدمهم) ۱۷۹(

، وصدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على توصیة الدیوان على النحو المشار سنوات
د تاریخ  535/1/5/54الیه أنفأ بموجب كتاب دولة رئیس الوزراء األفخم 

28/1/2019. 

                                                           
یذكر ان دیوان الخدمة أكد على أنه سیتم التباحث مع المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  - 64

 .مستقبًال حول مدى استجابة الدوائر من عدمها
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ضمن إطار الجهود التي یبذلها دیوان الخدمة المدنیة في مجال دعم األشخاص ذوي  -
في التشغیل والحصول  نیة وتعزیز فرصهماإلعاقة المسجلین في مخزون الخدمة المد

األعلى لحقوق  مجلسال، قام الدیوان بالتعاون مع معهد اإلدارة العامة و على فرص عمل
بوضع كافة المتطلبات الالزمة لتنفیذ مشروع بناء قدرات االشخاص ذوي االعاقة 

اغر تتفق مع الشو  المسجلین في المخزون لغایات تدریبهم وٕاكسابهم معارف ومهارات
  المتاحة.

من المادة  (هـــ)لتفعیل الفقرة  من قبله االجراءات التي تم اتخاذها بین دیوان الخدمة المدنیة •
 :على النحو اآلتي 2017لعام  20من قانون حقوق األشخاص ذوي االعاقة رقم  )25(

حسب النسبة المقررة لك ذوي االعاقة وذ ن منمرشحیالیلتزم الدیوان بتزوید الدوائر والوزارات ب
زیع تو الى قیام الدیوان ب باإلضافة أعاله،والمنصوص علیها بالمادة المشار الیها  )4%(

هم من تعلیمات االختیار والتعیین المعتمدة وعددهم ؤ ص توي االعاقة الذین تم استثناااالشخ
 النسبة.على الدوائر التي لم تستكمل تلك  ،اً سنویمرشح  )59(وبواقع  شخص، )176(

هم االجراءات التي قام بها الدیوان خالل جائحة كورونا والتي بین دیوان الخدمة المدنیة أ •
والتي ألمت بالمملكة لحمایة موظفي القطاع العام من ذوي االعاقة من التعرض للعدوى 

والمتعلق  12/7/2020  تاریخ 4/12/4725تعمیم رقم الإصدار كانت على النحو اآلتي: 
الواجب اتباعها عند بدء عودة الموظفین التدریجي للعمل لموظفي الخدمة المدنیة  باإلجراءات

تضمن مجموعة من اإلرشادات ن ضمنهم الموظفین من ذوي االعاقة، والذي بشكل عام وم
األساسیة التي تمكن المؤسسات والوزارات والدوائر الحكومیة من وضع خارطة الطریق 

، بما یضمن السالمة العامة لة الحجر المنزليفترة عط إلعادة تفعیل العمل تدریجیا بعد
التعمیم  ىكما راع، ن ومتلقي الخدمة وأصحاب العالقةوالمحافظة على صحة الموظفی

 الظروف العائلیة للموظفین من أهالي األشخاص ذوي االعاقة ، وما یواجهونه من صعوبات
االستیعابیة لمراكز التربیة الخاصة ، بسبب محدودیة القدرة رعایة أبنائهم من ذوي االعاقةفي 
، بحیث یتم استثناء الموظفین الذین لدیهم حاالت اعاقة ي تقدم الخدمات الالزمة لرعایتهمالت

في األسرة ویتعذر التحاقهم بالعمل من الدوام في موقع الدائرة ، لحین اعادة تشغیل مراكز 
یكون الذي یقوم بالعنایة بالشخص  ، شریطة أنكاملةالصة بطاقتها االستیعابیة التربیة الخا

 . ذوي اإلعاقة من افراد اسرته
 2019/2020خالل عامي . واقع حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل بالقطاع العام 3

  كما ورد في اللقاءات الحواریة
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 سجل المشاركون في اللقاءات الحواریة المالحظات اآلتیة:

تعامــــــل اللجــــــان الطبیــــــة غیــــــر الئــــــق مــــــع المتقــــــدمین مــــــن ذوي اإلعاقــــــة للمــــــنح الدراســــــیة،  •

تمییــــز فــــي حــــال المــــنح الكاملــــة. واي شــــخص یــــتم توظیفــــه یكتــــب لــــه غیــــر الئــــق  وهنالــــك

 صحیًا وال یتم اعطاءه حقوقه اال بالمشادات الكالمیة.

 ة في المؤسساتتشغیل األشخاص ذوي اإلعاقعدم التزام الوزرات والدوائر الرسمیة ب •

یتم التواصل مع مؤسسات وطلب تشغیلهم  ، والذي یحصل انهبالنسب المحددة في القانون

من هذه المؤسسات ویتم بعدها انهاء خدماتهم قصریًا دون مبرر، أي ان عملیة التشغیل 

 نهاء خدماتهم دون أي مسؤولیة قانونیة.  تكون وهمیة فقط بأسلوب تعسفي إل

 .تسمح بتعیینهم في القطاع العام الصم شهادة لیاقة صحیةاالشخص ال یتم منح  •

هنالـــــك حالـــــة لشـــــابة كفیفـــــة تـــــم ترشـــــیحها مـــــن قبـــــل الحـــــاالت اإلنســـــانیة وراجعـــــت وقابلـــــت  •
ــــا للتربیــــة وتــــم عمــــل امتحــــان اخــــر  ــــدیوان، وتــــم تحویــــل اوراقهــــا لمؤسســــة الملــــك رانی فــــي ال

 سنوات. وتم ارجاع اوراقها للدیوان دون أي اجراء الحق منذ ثالثة 
ـــــي یلجـــــأ الیهـــــا قـــــوانین خاصـــــة بالعمـــــل  الحاجـــــة الـــــى • للتغلـــــب علـــــى الثغـــــرات القانونیـــــة الت

تجــــاوز هــــذه القــــوانین، وكــــم مــــن شــــخص ذوي إعاقــــة تــــم التنســــیب بــــه مــــن لأربــــاب العمــــل 
 دیوان الخدمة ویتم إیقاف إجراءات تعیینهم من الجهة التي یتم ارسالهم لدیها.

ال یوجــــــد تهیئــــــة للشــــــخص ذي اإلعاقــــــة لســــــوق العمــــــل ویــــــتم رفضــــــه ألنــــــه غیــــــر مطــــــابق  •
لمتطلبـــــات الوظیفـــــة، وهـــــو لـــــم یحصـــــل علـــــى فرصـــــة الســـــتكمال تعلیمـــــه وتدریبـــــه مســـــبقًا، 

 .على المجتمعإذا المشكلة األساسیة في عملیة التمكین وعدم اعتباره عالة 
فــي مــدارس  %4لنســبة القانونیــة لــیس هنالــك متابعــة لتعیــین األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى ا •

 التربیة والتعلیم، ویتم توظیفهم على حساب التعلیم اإلضافي.

المعینــــین علــــى حســــاب التعلــــیم  الصــــمالمعلمــــات  علــــى الــــرغم مــــن تأهیــــل وتــــدریب بعــــض •

صـــــم األ مـــــع الطالـــــبحتـــــى یتمكنـــــوا مـــــن التعامـــــل علـــــى تـــــدریس الطلبـــــة الصـــــم  اإلضـــــافي

ار مدرســــة تربیــــة خاصــــة ال یــــیــــتم اخت التربیــــة والتعلــــیمهم فــــي وزارة وفــــي حــــال طلــــب تعییــــن

 تعلم بلغة اإلشارة.

ـــــــــین اتالجهـــــــــ • ـــــــــي تقـــــــــوم بتعی ـــــــــأة لوصـــــــــول اشـــــــــخاص مـــــــــن ذوي اإلعاقـــــــــة  الت غیـــــــــر مهی

 األشخاص ذوي اإلعاقة وال یتم متابعتهم وخاصة ذوي اضطرابات طیف التوحد.
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 التوصیات

) 44سرعة اصدار النظام المعدل لنظام الخدمة المدنیة المتضمن تعدیل المادتین ( •

) من نظام الخدمة المدنیة بالصیغة المقترحة من المجلس األعلى لحقوق 45و(

 .مع دیوان الخدمة المدنیة االعاقة بالتنسیقاالشخاص األعلى لذوي 

تشغیل األشخاص ذوي على مدى التزام الوزرات والدوائر الرسمیة  تفعیل القوانین والرقابة •

 .بالنسب المحددة في القانون اإلعاقة في المؤسسات

لوصول ا اشخاص من ذوي اإلعاقة لیتمكنوا من التي تقوم بتعیینمباني المؤسسات تهیأة  •

 الى مقر عملهم والقیام به على أكمل وجه.

لتأهیل وتدریب األشخاص ذوي االعاقة  دورات خاصةالخدمة المدنیة بتنفیذ  م دیوانقیا •

على المتوفرة في القطاع العام بما یمكنهم المنافسة على الوظائف لتأهلیهم على المنافسة 

تنفیذ مشروع بناء قدرات المسجلین في المخزون لغایات سرعة و  أساس من تكافؤ الفرص

 .العمل تتوافق مع متطلبات سوقتدریبهم وٕاكسابهم معارف ومهارات 

الجهات الحكومة والمؤسسات بإصدار تقاریر سنویة تظهر دیوان الخدمة المدنیة  قیام •

قبول   عارضتالتي والجهات  اإلعاقةلتعیین اشخاص ذوي  الترشیحاتالتي تقبلت 

، مما یمكن المجلس والجهات ذات العالقة اإلعاقةلتعیین اشخاص ذوي  الترشیحات

 المتابعة مع الجهات التي عارضت تعیین االشخاص ذوي االعاقة. 

 یواجهادور القطاع الخاص في تعزیز تشغیل األشخاص ذوي اإلعاقة والتحدیات التي ب. 

 الباحثون عن عمل من ذوي اإلعاقة في القطاع الخاص.

 التطورات التشریعیة. 1

 2019لسنة  14) من القانون المعدل لقانون العمل رقم 13تعدیل المادة ( 2019شهد عام 

على صاحب العمل ان یشغل من العمال المعوقین النسبة المحددة "لیصبح على النحو اآلتي: 

في قانون حقوق االشخاص المعوقین النافذ ووفق الشروط الواردة فیه وان یرسل الى الوزارة بیانًا 

 " 65.یه االعمال التي یشغلها المعوقون واجر كل منهمیحدد ف

                                                           
) في القانون الملغي كانت تنص على: "على صاحب العمل الذي یستخدم 13ر ان نص المادة (یذك -65 

خمسین عامًال أو أكثر وتسمح طبیعة عمله باستخدام العمال المعوقین الذین تم تأهیلهم مهنیًا بواسطة برامج 
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وعلى الرغم من إیجابیة التعدیل یمكن لمن یدرس هذا التعدیل القول بان التعدیل كان إیجابیا 

) أي مضاعفة فرص العمل %4) الى (%2برفعه نسبة تعیین األشخاص ذوي اإلعاقة من (

تأثیر على عدم وجود أكد أظهر عكس ذلك فقد اال ان رد وزارة العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة 

توفیر عاقات تتطلب ان معظم االویعود ذلك الى  ) من قانون العمل،13لتعدیل المادة (إیجابي 

یصعب على أصحاب العمل توفیرها لهم مقابل التعیین، فكانت المخالفة لصاحب  ترتیبات خاصة

ینه المجلس بشكل واضح وجلي في وهذا ما بالعمل أسهل من تعیین شخص من ذوي اإلعاقة. 

في بیئة العمل لالشخاص ذوي ( أربعون سؤاًال وجوابا حول تحقیق تكافؤ الفرص  دلیل األربعون

التیسیریة المعقولة التي یتوجب توفیرھا في بیئة العمل حسب نوع اإلعاقة والتي قد ال  تالذي وضح الترتیبا  اإلعاقة)

 .دوالر 500تتجاوز كلفتھا حسب بعض الدراسات 

ام وزارة العمل بإعداد مسودة نظام تشغیل األشخاص ذوي یققد شهد  2020ویذكر ان عام 

ما في ذلك المجلس األعلى لحقوق والتي تم مناقشتها من كافة الجهات ذات العالقة ب ،اإلعاقة

كما تم األخذ بمالحظات  ،من خالل عقد ورشة عمل متخصصة لذلك، األشخاص ذوي اإلعاقة

والبد من اإلشارة أیضا إلى إقرار  .لجنة تكافؤ الفرص المعنیة بحق العمل والمشكلة في المجلس

ة لنظام تشغیل األسباب الموجب 4/10/2020مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاریخ 

األشخاص ذوي اإلعاقة المعد من قبل وزارة العمل بالتنسیق مع المجلس والتي تتعلق بتشغیل 

األشخاص ذوي اإلعاقة والترتیبات التیسیریة التي یجب توفرها في بیئة العمل إضافة إلى 

القانون  صالحیة مفتشي العمل التأكد من مدى التزام المنشأة بتحقیق نسبة التشغیل الواردة في

وتوفیر إمكانیة الوصول والترتیبات التیسیریة واألشكال المیسرة واآلن مسودة النظام موجودة لدى 

تمهیدًا إلقراره بالصیغة النهائیة، ویدعو  دیوان التشریع والرأي لغایات مناقشته من اللجنة الوزاریة

   ار هذا النظام. المجلس األعلى لحقوق االشخاص ذوي االعاقة مجلس الوزراء لسرعة اقر 

 2019خالل العامین  حقوق األشخاص ذوي االعاقة في العمل في القطاع الخاصواقع . 2

 كما جاء برد مؤسسة التدریب المهني 2020و

                                                                                                                                                                      
تعاون مع المؤسسات الرسمیة أو وترتیبات ومعاهد التأهیل المهني للمعوقین التي اعتمدتها الوزارة أو انشأتها بال

(اثنین بالمائة) من مجموع عماله وأن یرسل إلى  %2الخاصة أن یستخدم من أولئك العمال عددًا ال یقل عن 
 ".الوزارة بیانًا یحدد فیه األعمال التي یشغلها المعوقون الذین تم تأهیلهم مهنیًا وأجر كل منهم
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توقیع مذكرة تفاهم بین المجلس األعلى لحقوق االشخاص ذوي االعاقة  7/10/2019تم بتاریخ 

بموجبها المجلس بتقدیم الدعم الفني لتطویر ثالث ومؤسسة التدریب المهني لمدة عامین التزم 

معاهد تدریب مهني لتحویلها الى معاهد نموذجیة دامجة لألشخاص ذوي اإلعاقة، ورفع كفاءة 

العاملین في معاهد التدریب المهني المستهدفة وتدریبهم على حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

دیم الدعم الفني لتوفیر مناهج برامج التدریب وآلیات التواصل معهم بما في ذلك لغة اإلشارة، وتق

سرة لألشخاص ذوي اإلعاقة، وتقدیم الدعم الفني لمؤسسة التدریب یوالتأهیل المهني باألشكال الم

المهني لتضمین حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في السیاسات واالستراتیجیات والخطط الخاصة 

ج األشخاص ذوي اإلعاقة في برامج التدریب مؤسسة التدریب المهني بدم تبه. وبالمقابل التزم

المهني وتأهلیهم ومنحهم الشهادات 

والوثائق التدریبیة حسب األصول، 

 وتقدیم خدمات التدریب 

لألشخاص ذوي اإلعاقة دون مقابل، 

مفهوم خدمة المرافق وتضمین 

الشخصي لألشخاص ذوي اإلعاقة في 

البرنامج التدریبي، وتوفیر 

المخصصات المالیة لتهیئة المعاهد 

المستهدفة لتصبح نموذجیة ودامجة 

 لألشخاص ذوي االعاقة.

وتنفیذا لبنود مذكرة التفاهم قام  

المجلس األعلى لحقوق االشخاص 

 یذ النشاطات اآلتیة:بتنف 2019/2020ذوي االعاقة خالل عامي 

تدریب مفتشي العمل على حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واستمارات التفتیش على   •

 المؤسسات وتحریر المخالفات

وطرق  تدریب اإلداریین في مؤسسة التدریب المهني على حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة •

 التواصل الفعال معهم.

التدریب المهني الدامجة  یبین معاهد )23الجدول رقم (
ذوي  المهیأة بشكل كامل الستقبال المتدربین من األشخاص

 اإلعاقة
المركزاسم   مالحظات المحافظة 

مركز التأهیل والتشغیل 
 الرصیفة/المهني 

 مؤهل الزرقاء

 مؤهل  اربد معهد إربد لإلناث 

 مؤهل الكرك معهد االمیرة تغرید

 مؤهل الكرك إناث –معهد الكرك 

 مؤهل عجلون معهد عجلون

 جار العمل على تأهیله المفرق معهد المفرق
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تدریب المدربین في معاهد التدریب المهني على حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وطرق   •

التواصل بلغة 

اإلشارة 

واستراتیجیات 

تعلیم الطلبة 

 ذوي اإلعاقة

وتنفیذًا  وبالمقابل

لقانون حقوق 

األشخاص ذوي 

اإلعاقة وبنود مذكرة 

المجلس  بینالتفاهم 

لحقوق  األعلى

األشخاص ذوي 

ومؤسسة  االعاقة

فقد  التدریب المهني

 66بین رد وزارة العمل

ن مؤسسة التدریب أب

المهني قد قامت 

خالل عامي 

بما  2019/2020

 یلي:

عدد معاهد بلغ   •

 التدریب المهني الدامجة المهیأة بشكل كامل الستقبال المتدربین من األشخاص ذوي اإلعاقة

) أسماء هذه 23مراكز وجاري العمل على تأهیل المركز السادس ویبین الجدول رقم ( )5(

 تواجدها.وأماكن  المراكز
                                                           

 .28/1/2021تاریخ  1/780/كتاب وزارة التنمیة االجتماعیة رقم ف -66 

دریب األشخاص ذوي اإلعاقة المشاركون بالدورات التي نفذتها مراكز الت ) یبین24الجدول رقم (
   احسب المحافظات وانواع االعاقة والنوع االجتماعي والبرامج التي تلقوهالمهني موزعین 

اإلعاقةنوع  المعهد المحافظة  مالحظات انثى ذكر 
 اربد - اربد

اناث  -
 المشاریع

 حركي، بصري
، صم ، سمعي

 قصر قامة

 مشغلة الة درزة - 3 22
 صیانة األجهزة الخلویة -

 مشكل قش وخیزران -
 الرصیفة - الزرقاء

 الزرقاء -
 .سمعیة -

 .بسیطةذهنیة   -
 .حركیة -

في  صعوبة -
 .النطق

، مساعد نجار دیكور، نجار 29 60
، مساعد حالق رجال ذكور

، تمدیدات صحیة ، تجلید
شغل الة درزة ، خیاطة

حقائب صانع حقائب ، ذكور
: منزلي تدبیر، جلدیة ذكو 

: تجمیل، مساعد طاهي اناث
، مساعد حالق نساء اناث
 مساعد میكانیكي تمدیدا

مساعد مجلد ، صحیة ذكور
 مدخل بیانات، ذكور

 أبو نصیر العاصمة
 ماركا اناث

 .مدخل بیانات - 6 9 سمعیة
 .اإلكسسوارات -

 حركي - العقبة العقبة
 حركي بسیط -
 عقلي بسیط-
 متالزمة داون-

 والصابون الشمع صناعة 8 10
 

االمیرة  - الكرك
 تغرید الكرك

 غور الصافي–
 مؤاب –

 –سمعیة  –حركیة 
 –بصریة  – صم

حركیة وصعوبة 
ضعف  –نطق 
ذهنیة –بصر   

-حالق رجال-حالق نساء  
كهرباء -مدخل بیانات

نباتات الزینة -مركبات
وتنسیق االزهار على 

 الطریقة الیابانیة
 تمدیدات صحیة  1 سمعیة  جرش
 مجهز غرف فندقیة  1 صعوبة نطق  معان
   11

2 
58  
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توائم مع تمراكز التدریب المهني لبرامج بالمناهج والبرامج التدریبیة للمشاركین تطویر بعض   •

 فقد قام باآلتي: اإلعاقة متطلبات األشخاص ذوي

الرصیفة) الى برامج (تحویل برامج التدریب المستمر في مركز التأهیل والتشغیل  .أ

مزاولة مهنة وااللتحاق بسوق  منمرتبطة بمستوى تمكن الشخص من ذوي اإلعاقة 

 .العمل

حسب  2020عام موائمة البرامج والمناهج في ثالث معاهد من معاهد المؤسسة خالل ب. 

الخطة اإلجرائیة لمذكرة التفاهم بین المؤسسة والمجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي 

 باقي المعاهد في المؤسسة. ىلعاإلعاقة لغایات تعمیم الموائمة 

عدد بلغ   •

المشاركین من 

ذوي اإلعاقة 

الذین تلقوا برامج 

تدریبیة خالل 

-2019عامي 

في  2020

البرامج التي 

تنفذها مؤسسة 

 التدریب المهني

) مشارك 170(

ویبین الجدول رقم 

) األشخاص ذوي اإلعاقة المشاركون بالدورات التي نفذتها مراكز التدریب المهني 24(

 .حسب المحافظات وانواع االعاقة والنوع االجتماعي والبرامج التي تلقوهاموزعین 

بعد عن عدد األشخاص من ذوي اإلعاقة الذین تمكنوا من الحصول على فرص عمل لغ ب  •

) شخصًا، ویبین 23( 2020-2019مشاركتهم ببرامج مؤسسة التدریب المهني خالل عامي 

عدد األشخاص من ذوي اإلعاقة الذین تمكنوا من  یبین  )25الجدول رقم (
التدریب المهني خالل الحصول على فرص عمل بعد مشاركتهم ببرامج مؤسسة 

 2020-2019عامي 
عدد  اإلعاقةنوع  المحافظة

 المشتغلین
 7 قصر قامة –  صم –سمعي  –حركي  –بصري  اربد

 0 صعوبة نطق  –حركیة  –بسیطة  ذهنیة –سمعیة  الزرقاء 
 4 سمعیة العاصمة

متالزمة  – ةبسیط ذهنیة –حركي بسیط  –حركي  العقبة
 داون

5 

حركیة  –بصریة  –  صم  –سمعیة  –حركیة  الكرك
 ذهنیة –ف بصر عض –وصعوبة في النطق 

7 

 0 سمعیة جرش 
 0 صعوبة بالنطق معان
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موزعین ) عدد األشخاص من ذوي اإلعاقة الذین حصلوا على فرصة عمل 25الجدول رقم (

 .حسب المحافظات وأنواع اإلعاقة

تتمثل في السلطة القانونیة لهم  )13(الدور الذي یقوم به مفتش العمل في تفعیل المادة   •
على المنشآت التي ال تقوم  المخالفة)وفرض عقوبة المخالفة واالغالق (في حال تكرار 

من اعداد العاملین  % 4من قانون العمل وهي تشغیل ما نسبته  )13(بتطبیق أحكام المادة 
ن مدى التزام حیث تقوم فرق التفتیش ومن خالل الزیارات التفتیشیة الیومیة بالتحقق م

المنشآت في تشغیل النسبة المقررة من ذوي اإلعاقة حیث كانت عدد فرص العمل التي تم 
 فرصة  )16(توفیرها من مفتشي العمل 

من قانون حقوق  )/ب48(المؤسسات التي تم تحویلها للقضاء لمخالفتها احكام المادة  •
 .صفر )0(األشخاص ذوي اإلعاقة كانت 

 كورونااالجراءات خالل جائحة 

اإلجراءات التي قامت بها وزارة العمل خالل جائحة كورونا لحمایة العمال من ذوي اإلعاقة في 

القطاع الخاص من التعرض للعدوى ، ومن الفصل التعسفي حیث تم تركیز الجهود في وزارة 

رات العمل في المرحلة األولى على تدابیر الوقایة الصحیة والسالمة المهنیة واستقبال االستفسا

والشكاوي ذات العالقة من خالل مختلف وسائل التواصل المتاحة سواء عن طریق منصة حمایة 

التي أطلقتها وزارة العمل لهذه الغایة او عن طریق صفحة الوزارة على الفیسبوك او عن طریق 

) خطوط هاتفیة  8االتصال الهاتفي كما تم انشاء غرفة عملیات مركزیة داخل الوزارة بواقع ( 

العمال األردنیین كافة ( ومن ضمنهم الموظفین من ذوي اإلعاقة ) وفي  ستقبال شكاوىرضیة الا

حال تبین أن هناك انتهاك بحق العمالة یتم التعامل معهم بصفة ودیة وحل اإلشكاالت ما امكن 

، وفي حال رواتبهم وأجورهم المستحقة حینها من خالل ارجاع العمال المفصولین ومنح العمال

 .) وتحویلها الى المدعي العام6فة المنشاة حسب امر الدفاع رقم (صاحب العمل یتم مخالرفض 

، حسب طل األشخاص ذوي اإلعاقة عن العملعدد الشكاوى الواردة للوزارة بخصوص تعبلغ  -

 (عمان، )1(ذكور ، )3(اناث  النوع االجتماعي والتوزیع الجغرافي كانت على النحو التالي:

 .الضلیل)

جراءات التي قامت بها الوزارة لضمان حصول العمال من ذوي اإلعاقة المتوقفین عن اإل - 
العمل خالل جائحة كورونا على اجورهم الشهریة المستحقة تمثلت باإلیعاز لصاحب العمل 
بضرورة صرف األجور الشهریة للعمال المتوقفین عن العمل حسب أوامر الدفاع التي تم 
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لقطاعات األكثر تضررا وخالف ذلك یتم تحویل صاحب العمل اإلعالن عنها مع مراعاة ا
 للمدعي العام ومخالفته حسب اوامر الدفاع

، علما انه قد تم تضمین حتى تاریخ اعداد الرد 2021لعام  لم یتم اعتماد الموازنة السنویة - 
یضمنها قانون لتنفیذ المهام وااللتزامات التي  2021المبالغ المرصودة من موازنة الوزارة لعام 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ضمن الموازنة المخصصة لمدیریة التشغیل والتي من ضمنها 
 . قسم تشغیل األشخاص ذوي اإلعاقة

. واقع حقوق االشخاص ذوي االعاقة في العمل بالقطاع الخاص خالل عامي 3

 اللقاءات الحواریةكما جاء في  2019/2020

أن ذلــــك لــــم یــــنعكس علــــى ) مــــن قــــانون العمــــل اال 13علــــى الــــرغم مــــن تعــــدیل المــــادة ( •

تهیئـــــــــة نســـــــــبة تشـــــــــغیل األشـــــــــخاص مـــــــــن ذوي اإلعاقـــــــــة، ویعـــــــــود ذلـــــــــك لعـــــــــدم  زیـــــــــادة

ــــــة لســــــوق العمــــــل مــــــن ص اشــــــخألا ــــــض تشــــــغیلهذوي اإلعاق ــــــى رف ــــــؤدي ال ألن  مممــــــا ی

ــــر مطابقــــ ممــــؤهالته ــــات الوظیفــــة،  ةغی ــــأهلیهلمتطلب ــــم یحصــــل مألنهــــ مویعــــود عــــدم ت  وال

ــــیم و ال علــــى فــــرص فــــي عملیــــة التمكــــین تكمــــن  المشــــكلة األساســــیةفتــــدریب مســــبقًا، التعل

  .لألشخاص ذوي اإلعاقة

ـــــي فاعـــــل ل دور ال یوجـــــد • ـــــدریب المهنـــــي ف ـــــل مؤسســـــة الت ـــــدریب وتأهی االشـــــخاص مـــــن ت

العمــــــــل متكافئــــــــة فــــــــي الوصــــــــول الــــــــى فــــــــرص ذوي االعاقــــــــة للحصــــــــول علــــــــى فــــــــرص 

لمركـــــــز التــــــــابع ا أن یهـــــــا، وأكــــــــد المشـــــــاركین مــــــــن مدینـــــــة الكـــــــرك علــــــــىوالحصـــــــول عل

تــــــــدریب یــــــــوفر فــــــــرص متكافئــــــــة لالكــــــــرك ال مدینــــــــة  مؤسســــــــة التــــــــدریب المهنــــــــي فــــــــيل

ــــــى  ــــــة عل ــــــذها المركــــــزاألشــــــخاص ذوي اإلعاق ــــــي ینف ــــــة الت ــــــرامج المهنی بمــــــا یضــــــمن  الب

یــــتم تــــدریبها فــــي المركــــز  نــــوع إعاقــــةأكثــــر حصــــولهم علــــى فــــرص عمــــل خصوصــــًا وأن 

   الصم.هي من 

ـــــل فـــــيالعمـــــل لمفتشـــــي ال یوجـــــد دور فاعـــــل  • ـــــانون تفعی ـــــوق األشـــــخاص  نصـــــوص ق حق

، مــــــن خــــــالل التحقــــــق مــــــن تشــــــغیل النســــــبة الــــــواردة فــــــي قــــــانوني العمــــــل ذوي اإلعاقــــــة

ــــوق األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة، األمــــر الــــذي ســــیؤدي فــــي حــــال تفعلیــــه  تــــأمین الــــى وحق

المفتشــــــین  بــــــین المشــــــاركون ان كمــــــا .حصــــــول األشــــــخاص ذوي اإلعاقــــــة علــــــى العمــــــل

مـــــــن  % 70نســـــــبة شـــــــكل المـــــــأمول والـــــــدلیل علـــــــى ذلـــــــك أن بال غیـــــــر قـــــــائمین بعملهـــــــم
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ــــة لهــــا، ــــدخول األشــــخاص ذوي اإلعاق ــــأة ل ــــر مهی ــــك بعــــض  المؤسســــات غی ــــد حــــرم ذل وق

 األشخاص ذوي اإلعاقة من حقهم بالعمل.

حكــام قــانوني العمــل وحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة أعــدم قیــام الجهــات المعنیــة بتفعیــل  •

ــــى عــــدم  ــــة  حقــــوق ةیــــاحمأدى ال یتحایــــل ؛ إذ فــــي مجــــال العمــــلاألشــــخاص ذوي اإلعاق

  .بعدم تشغیل األشخاص ذوي اإلعاقة أصحاب العمل على القانون

التحتیـة تقصـیر فـي تهیئـة البنیـة بسـبب العدم تـوفر الترتیبـات التیسـیریة فـي أمـاكن العمـل  •

 ویحـرمهم مما یؤدي إلى صعوبة وصول األشخاص ذوي اإلعاقة للعمـلفي أماكن العمل 

  ها بعد فترة فصیرة من الحصول علیها.وفقدان ة،من الحصول على فرص عمل متكافئ

زیادة البطالة بین األشخاص ذوي اإلعاقة بسبب التوقف عن الى جائحة كورونا أدت  •

 .العمل

عدم توفر الترتیبات التیسیریة في أماكن العمل مما یؤدي إلى صعوبة وصول األشخاص  •

 ذوي اإلعاقة للعمل.

 .عدد مفتشي العملقلة  •

في أماكن العمل في القطاعین  ةقلة الموارد المالیة المرصودة لتوفیر الترتیبات التیسیری •

 .العام والخاص

 

 التوصیات

رتیبات قیام مجلس الوزراء بالتعمیم والتأكید على جمیع الجهات الحكومیة بتوفیر الت •

العمل على تغیر و التیسیریة لمرشحي تعبئة الشواغر من االشخاص ذوي االعاقة 

أكثر تقبال لتعیین االشخاص ذوي  وااتجاهات المسؤولین عن التوظیف بحیث یكون

   .االعاقة

اطالق الحكومة لحزمة من االجراءات التحفیزیة للقطاع الخاص في حال تشغیل  •

 االشخاص ذوي االعاقة وتوفیر الترتیبات التیسیریة الالزمة لهم.

تتعلق بتدریب األشخاص ذوي اإلعاقة على برامج ریادة اطالق الحكومة لبرامج تدریبیة  •

االعمال وٕادارة المشاریع الصغیرة وربط اجتیاز التدریب بحوافز ومنح ومتابعة للمشاریع 
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ـ وتبني مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المانحة المدعومة

 .لهذه البرامج

تفعیل برامج العمل المرن بما یحفز ب قیام كل من الطاع العام والقطاع الخاص •

العمل مع الجمعیات ومنظمات  األشخاص ذوي اإلعاقة على االنخراط بسوق العمل.

المجتمع المدني من خالل تصمیم برامج تأهیل لألشخاص ذوي اإلعاقة وربط برامج 

 .سوق العمل مع متطلباتالتأهیل 

العمل لغایة تشغیل  لقاءات مع الشركات الخاصة وأصحابعقد زیارات و تنفیذ  •

 .األشخاص ذوي اإلعاقة

شخاص ذوي لتضمین حقوق األوزارة العمل في تعدیل القوانین واألنظمة المعول بها  •

 .اإلعاقة

ربط قاعدة البیانات المتوفرة في وزارة العمل بالمجلس لمعرفة عدد األشخاص ذوي  •

للحصول على العمل والجهات التي قامت توظیف األشخاص ذوي  بها اإلعاقة المسجلین

 .اإلعاقة

تطویر قاعدة بیانات في مؤسسة التدریب المهني بأسماء الطلبة من ذوي اإلعاقة  •

 والملتحقین في معاهد التدریب المهني.

 .ةتزوید المجلس بأسماء أماكن العمل التي توفر الترتیبات التیسیری •

التنمیة والتشغیل ومناقشة تقدیم منح لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة عقد لقاء مع صندوق  •

 في المشاریع الصغیرة.
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 العیش المستقل  المحور الرابع:

رفع من خالل ، تساعد خدمات العیش المستقل على تحسین نوعیة الحیاة للشخص ذي اإلعاقة

تأهیل  یستدعي العمل علىاألمر الذي األساسیة، حیاته ته على تحقیق احتیاجات اقدر وتعزیز 

االشخاص ذوي االعاقة لیتمكنوا من العیش المستقل سواء كان یعیش مع أسرته او في أحد 

.  ویتطلب تأهیل األشخاص ذوي االعاقة للعیش المستقل داخل دور االیواء المراكز اإلیوائیة

من العیش المستقل، لذا نهم یداخل هذه الدور وتوفیر برامج تدریبیة وتأهیلیة لتمك ةمنآتوفیر بیئة 

وجد المجلس من المفید التركیز في تقریر هذین العامین على بیان أوضاع األشخاص ذوي 

مدى توفر برامج التدریب والتأهیل على مهارات العیش اإلعاقة في المراكز اإلیوائیة، وبیان 

  داخل هذه المراكز. المستقل

وائیة الحكومیة والخاصة وما یتم تقدیمه من أوضاع األشخاص ذوي اإلعاقة في المراكز اإلیأ. 

 من ذوي اإلعاقة؛ الملتحقینخدمات في تلك المراكز وأثر اإلیواء على 

على الرغم من ان القانون الحالي قد تبنى مبدأ دمج االشخاص ذوي االعاقة في مجتمعهم 

بوضع خطة وطنیة وزارة التنمیة االجتماعیة بالتنسیق مع المجلس الطبیعي بین أسرهم بأن ألزم 

، وتحویل الجهات 67شاملة تتضمن حلوًال وبدائل مرحلیة ودائمة لدور اإلیواء الحكومیة والخاصة

غیر الحكومیة اإلیوائیة الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة إلى جهات خدماتیة نهاریة دامجة، 

حقوق  قانونعلى أن یبدأ تنفیذ هذه الخطة خالل مدة ال تزید على سنة واحدة من تاریخ نفاذ 

، وحظر بذات الوقت منع 68) سنوات10وال یتجاوز استكمالها مدة ( األشخاص ذوي االعاقة

ترخیص إنشاء جهات إیوائیة خاصة جدیدة لذوي اإلعاقة بعد نفاذ أحكام قانون حقوق األشخاص 

م ، ویتضح من االحكام القانونیة السابقة استمرار مراكز االیواء بالعمل حتى عا69ذوي االعاقة

ولحین االنتهاء من تنفیذ الخطة االستراتیجیة الوطنیة لبدائل االیواء، مما یستوجب متابعة  2026

هذه المراكز خالل هذه المدة بهدف ضمان تمتعهم بالحقوق المنصوص  المنتفعین فيأوضاع 

  علیها في قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

یواء مجموعة من االلتزامات التي تضمن على القائمین على دور االفرض القانون الحالي 

من تطبیق معاییر جودة الخدمات التي  اهذه الدور بدءً  فيلتحقین الالئقة للمالمعاملة الحسنة و 
                                                           

 ) من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.1/ج/27المادة ( -67 
 ) من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.2/ج/27المادة ( -68 
 ) من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.27الفقرة (د) من المادة ( -69 
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، ومعاییر وضوابط العمل في هذه الجهات التي تصدرها وزارة 70رهاایجب على المجلس أصد

القائمین على مراكز االیواء بإجراء كشف جسدي ، مرورًا بإلزام 71التنمیة االجتماعیة ووزارة العمل

ونفسي وتقییم تربوي دوري على األشخاص ذوي اإلعاقة الملتحقین بهذه الجهات، مرة كل ثالثة 

أشهر على األقل وٕاطالع أولیاء أمورهم وفرق التفتیش على نتائج هذا الكشف، وقیامهم بتوفیر 

اإلعاقة الملتحقین بهذه الجهات، بما في ذلك أدوات وتقنیات تتیح مراقبة أوضاع األشخاص ذوي 

وانتهاء بتمكین فرق  ،تثبیت آالت التصویر المزودة بأنظمة تسجیل صوتي في مختلف المرافق

المتابعة والتفتیش والتقییم التابعة أو المرخصة أو المعتمدة من وزارة التنمیة االجتماعیة أو وزارة 

مجلس أو المركز الوطني لحقوق اإلنسان من دخول هذه التربیة والتعلیم أو وزارة الصحة أو ال

الجهات في أي وقت، واالطالع على سیر العمل فیها وعلى أوضاع الملتحقین بها وتمكین أسر 

اال ان . 72األشخاص ذوي اإلعاقة وأقاربهم من دخول هذه الجهات وزیارتهم في أي وقت

المركز الوطني لحقوق اإلنسان و لصحة المجلس یسجل قلة عدد الزیارات التي تقوم بها وزارة ا

الى هذه المراكز، وعدم تزوید المجلس االعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بنتائج هذه 

الزیارات كونه الجهة المختصة بمتابعة أوضاع األشخاص ذوي اإلعاقة، مما یستدعي قیام هذه 

 الجهات بتفعیل دورها بهذا الصدد.

ص ذوي االعاقة في ان یقیموا في مراكز االیواء بأوضاع تحافظ وایمانا من المجلس بحق األشخا

على انسانیتهم وكرامتهم، ونظرا لما تشكله هذه المراكز بطبیعتها من أماكن مغلقة مما قد یساهم 

 من شكالهم إلتعرضو لتحقین في ارتكاب انتهاكات ومخالفات من بعض العاملین فیها تسیئ للم

مجلس من انتهاكات وقعت داخل هذه المراكز، فان المجلس یؤكد ولما رصده ال لعنف واإلساءة،ا

سیشكل  أوضاع األشخاص ذوي اإلعاقة في المراكز اإلیوائیة الحكومیة والخاصةبیان أن على 

                                                           
یذكر ان المجلس قد قام بوضع معاییر خاصة بخدمات اإلعاقة الذهنیة واضطراب طیف التوحد بالشراكة  -70 

وذلك بعد تحلیل واقع مؤسسات التربیة القائمة حیث تم ربط  2016مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحیة عام 
اعتماد مقیمین على هذه بتأهیل و  2017هذه المعاییر بنظام اعتماد لدى المجلس وقام المجلس منذ عام 

المعاییر. فیما لم یقم المجلس بوضع معاییر لجودة الخدمات التي تقدمها مراكز االیواء كون المجلس یسعى 
 لتحویل المنظومة اإلیوائیة الى منظومة نهاریة دامجة. 

ع هذه على وض 2019/2020یذكر ان وزارة التنمیة االجتماعیة ووزارة العمل لم یعمال خالل عامي  -71 
 المعاییر والضوابط. 

 /أ) من قانون حقوق األشخاص ذوي االعاقة.28المادة ( -72 
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ویقلل من االنتهاكات التي قد یتعرضون في تلك المراكز مدخل حقیقي لتطویر الخدمات المقدمة 

 لها.

 :2019/2020العامین التطورات التشریعیة خالل 

على الرغم من تضمین المجلس تقریره األول جملة من التوصیات لتطویر عدد من التشریعات 

لضمان موائمتها مع قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبما یضمن تعزیز الرعایة والحمایة 

لمجال؛ إذ لم یشهدا أي تقدم في هذا ا 2019/2020مراكز االیواء، اال ان عامي  لتحقین فيللم

 التشریعات اآلتیة: اإلیوائیة، وخاصةو تعدیل التشریعات الخاصة بدور الرعایة النهاریة  لم یتم

، بحیث یتم النص 2012ندیة الخاصة بهم لسنة نظام ترخیص دور رعایة المسنین واأل •

ال بعد الحصول على موافقتهم الحرة إیداع المنتفعین بهذه الدور إصراحة على عدم جواز 

 .بعد تقدیم الدعم الالزم التخاذ القرار حسب االقتضاء تنیرةالمس

نسجم تألحكام التي ، لتضمینه ا2014لسنة ) 40رقم (نظام مراكز األشخاص ذوي اإلعاقة  •

لتأكید على التزام اوفي مقدمتها  مع األحكام الواردة في قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

معاییر جودة الخدمات التي یصدرها المجلس مراكز األشخاص ذوي اإلعاقة، بتطبیق 

مراكز معاییر وضوابط العمل في وبیان وتحدید على لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، األ

دوات وتقنیات لمراقبة أبذوي اإلعاقة بتوفیر  ةالتأكید على إلزام المراكز الخاصو  .االیواء

وضع هذه فیها المسموح  مع ضرورة تحدید األماكن ااألشخاص ذوي اإلعاقة الملتحقین به

 وظائف تعلیمیة أو تحدید الشروط الواجب توافرها فیمن یشغل أعمال أوو ، دوات والتقنیاتاأل

یة في دور ومراكز ومؤسسات الرعایة الخاصة فإشرا عالجیة أو تأهیلیه أو تربویة أو

 باألشخاص ذوي اإلعاقة.

 تشریعات قید التعدیل

الجتماعیة بوضع مسودة أولیة لنظام بدائل وخدمات االیواء قیام وزارة التنمیة ا 219شهد عام 

والتعلیمات المستندة الیه بمشاركة المجلس وعدد من الشركاء، وقبل صدور االستراتیجیة الوطنیة 

 عدم انسجام  ةلبدائل االیواء الحكومیة والخاصة وخطتها التنفیذیة، وتبین بعد صدور االستراتیجی

جاء باالستراتیجیة، وتم التوافق بین المجلس ووزارة التنمیة ما مع مسودة النظام مضمون 

االجتماعیة على اعادة صیاغة النظام بما یتوافق مع االستراتیجیة المقرة من قبل مجلس الوزراء، 
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وأستأنف العمل علیه  2020وبسبب جائحة كورنا لم یتم االنتهاء من مراجعة النظام خالل عام 

 .2021مع بدایة عام 

على تأخر صدور نظام بدائل االیواء وخدمات االیواء تأخر صدور تعلیمات تسرع من  ترتب

 تعلیماتك الى مراكز نهاریة دامجة مراكز االیواء تحویلتبني بدائل اإلیواء التي تخدم خطة 

تعلیمات المراكز النهاریة ، و المرافق الشخصي جماعیة، وتعلیماتالبیوت الالدمج األسري، 

الخدمات البدیلة لمراكز  مجموعة من ، بوصفهاتعلیمات برنامج االستراحة القصیرةو  ،الدامجة

 .یواءاإل

على نظام العامالت المنزلیات من اجل  تادخال أي تعدیال 2019/2021ولم یشهد عامي 

اعفاء رسم تصاریح العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ إذ تم تأجیل اصدار النظام المعدل من قبل 

االجتماعیة لحین اصدار البطاقة التعریفیة التي لم تصدر من قبل المجلس لغایة وزارة التنمیة 

 اعداد التقریر.

أوضاع األشخاص ذوي اإلعاقة في المراكز اإلیوائیة الحكومیة والخاصة وما یتم تقدیمه  واقع

خالل العامین  من ذوي اإلعاقةلملتحقین من خدمات في تلك المراكز وأثر اإلیواء على ا

2019/2020 

 73. الواقع كما جاء في رد وزارة التنمیة االجتماعیة1

) مراكز تابعة للقطاع 5) مركزًا موزعة الى: (29بلغ عدد مراكز االیواء العاملة في المملكة ( •

طاع التطوعي، ویظهر ) مركزًا تابعة للقطاع الخاص، ومركزین تابعین للق22الحكومي و(

سماء هذا المراكز وتوزیعها القطاعي والجغرافي واعداد المنتفعین من ) أ26الجدول رقم (

 خدمتها.
 أسماء هذا المراكز وتوزیعها القطاعي والجغرافي واعداد المنتفعین من خدمتهیبین ) 26الجدول رقم (

اعداد  العنوان المحافظة القطاع اسم المركز
 المنتفعین

 156 الوسیة الكرك الحكومي مركز الكرك للرعایة والتأهیل 
 195 جرش  جرش الحكومي  مركز جرش للرعایة والتأهیل

 53 الضلیل الزرقاء الحكومي مركز الضلیل للرعایة والتأهیل
 106 العیص الطفیلة الحكومي  مركز الطفیلة للرعایة والتأهیل

                                                           
تاریخ  20/907تم استخالص هذا الواقع مما جاء في كتب وزارة التنمیة االجتماعیة رقم ت ح/ -73 

20/1/2021 
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 46 یاجوز الزرقاء الحكومي الرصیفة  -مركز االمل الجدید لمتعددي االعاقات
 17 وادي السیر العاصمة التطوعي جمعیة الصحة النفسیة -االمل للتربیة الخاصة مركز

 11 الرصیفة الزرقاء التطوعي دار مرسالت المحبة
 22 الجیزة العاصمة الخاص مركز العنایة والرعایة للتربیة الخاصة

 28 ام العمد العاصمة الخاص مركز إیواء للتربیة الخاصة
 55 عین الباشا العاصمة الخاص للتوحدمركز التمییز الشامل 

 35 دوار الداخلیة العاصمة الخاص مركز اكادیمیة الحكمة لتأهیل الحاالت الخاصة
 51 خلدا العاصمة الخاص المركز العربي للتربیة الخاصة
 62 الجبیهة العاصمة الخاص المركز الدولي للتدخل السلوكي

 8 طریق المطار العاصمة الخاص القدراتاكادیمیة طوبى للتربیة الخاصة وتنمیة 
 71 شفا بدران العاصمة الخاص ةمركز القریة العربیة لذوي التحدیات الخاص

 55 أبو نصیر العاصمة الخاص المركز االستشاري للتوحد
 125 شفا بدران العاصمة الخاص االكادیمیة األردنیة للتوحد

 50 طبربور العاصمة الخاص المركز الدولي للتربیة الخاصة
 34 تالع العلي العاصمة الخاص مركز أطلس الشرق

 45 طبربور العاصمة الخاص معهد الشرق األوسط للتربیة الخاصة
 11 البنیات العاصمة الخاص مركز اكادیمیة البیان للتوحد والتطویر النمائي

 4 ام البساتین العاصمة الخاص مركز تواصل للتوحد
 121 المقابلین العاصمة الخاص الخاصةالمدرسة العربیة للتربیة 

 12 ش. عبداهللا غوشة العاصمة الخاص مركز ادراك للتربیة الخاصة
 36 الدوار السابع العاصمة الخاص مركز الرازي للتربیة الخاصة

 137 ضاحیة األمیر علي العاصمة الخاص المدرسة النموذجیة للتربیة الخاصة 
 8 ضاحیة الرشید العاصمة الخاص مركز الهدبان للتربیة الخاصة

 31 شفا بدران العاصمة الخاص مركز االكادیمیة الكندیة األردنیة للرعایة الشاملة
 14 شفا بدران العاصمة الخاص مركز حیاتي للتربیة الخاصة

 

تناقص عدد مراكز االیواء في السنوات األخیرة؛ إذ أضحت  من الجدول أعالهالمجلس الحظ وی
وهذا مؤشر ایجابي في تحویل المنظومة  ) مركز36( 2018بعد ان كانت في عام ) مركز 29(

 اإلیوائیة الى منظومة دامجة. 
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) اعداد العاملین في مراكز االیواء موزعین حسب النوع االجتماعي 27(یظهر الجدول رقم  •

 والدراجات العلمیة
 موزعین حسب النوع االجتماعي والدراجات العلمیةاعداد العاملین في مراكز االیواء یبین ) 27الجدول رقم (
 

 اسم المركز
 القطاع

عدد العاملین 
 المركز في

 الدرجة العلمیة 

دبلوم  بكالوریوس  دبلوم  توجیهي  اناث ذكور
 عالي

 دكتوراه ماجستیر

مركز الكرك للرعایة 
 والتأهیل 

 - 3 - 56 14 72 27 118 الحكومي

مركز جرش للرعایة 
 والتأهیل

 - 1 - 47 17 129  78 116 الحكومي 

مركز الضلیل 
 للرعایة والتأهیل

 1 1 - 8 16 33 50 9 الحكومي

مركز الطفیلة للرعایة 
 والتأهیل

 - - - 42 15 48 101 4 الحكومي 

مركز االمل الجدید 
 -لمتعددي االعاقات

 الرصیفة 

 - - 1 12 22 44 67 12 الحكومي

مركز االمل للتربیة 
جمعیة  -الخاصة

 الصحة النفسیة

 - - - 5 7 8 17 3 التطوعي

 - - - 1 7 2 8 2 التطوعي دار مرسالت المحبة
مركز العنایة 
والرعایة للتربیة 

 الخاصة

 - - - 4 4 4 8 4 الخاص

مركز إیواء للتربیة 
 الخاصة

 - - - 9 2 5 5 11 الخاص

مركز التمییز الشامل 
 للتوحد

 2 6 - 69 9 23 57 52 الخاص

مركز اكادیمیة 
الحكمة لتأهیل 

 الحاالت الخاصة

 1 1 1 10 5 10 13 15 الخاص

المركز العربي 
 للتربیة الخاصة

 - 3 - 20 6 16 22 23 الخاص

المركز الدولي 
الخلیجي للتدخل 

 - 2 - 18 10 8 25 13 الخاص
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 السلوكي
اكادیمیة طوبى 
للتربیة الخاصة 

 وتنمیة القدرات

 - - 1 2 2 3 3 5 الخاص

مركز القریة العربیة 
لذوي التحدیات 

 الخاص

 1 1 1 44 9 27 36 47 الخاص

المركز االستشاري 
 للتوحد

 1 5 - 58 9 43 70 46 الخاص

االكادیمیة األردنیة 
 للتوحد

 2 10 - 88 13 42 84 71 الخاص

المركز الدولي للتربیة 
 الخاصة

 - - - 21 9 14 25 19 الخاص

 2 2 1 48 11 6 51 19 الخاص مركز أطلس الشرق

معهد الشرق األوسط 
 للتربیة الخاصة

 - - - 19 12 18 14 35 الخاص

مركز اكادیمیة البیان 
للتوحد والتطویر 

 النمائي

 1 3 - 6 7 4 18 3 الخاص

 - 2 - 11 3 2 16 2 الخاص مركز تواصل للتوحد

المدرسة العربیة 
 للتربیة الخاصة

 - 1 2 61 34 65 118 45 الخاص

ادراك للتربیة مركز 
 الخاصة

 1 1 - 2 4 3 9 2 الخاص

مركز الرازي للتربیة 
 الخاصة

 - 1 - 11 3 5 15 5 الخاص

المرسة النموذجیة 
 للتربیة الخاصة 

 3 3 - 89 9 14 57 61 الخاص

مركز الهدبان للتربیة 
 الخاصة

 - 1 - 12 - 1 4 10 الخاص

مركز االكادیمیة 
الكندیة األردنیة 

 الشاملةللرعایة 

 - 2 - 36 6 10 32 22 الخاص

مركز حیاتي للتربیة 
 الخاصة

 2 1 - 6 4 1 10 4 الخاص
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نسبة للعاملین في المراكز هم من حملة الشهادة الثانویة ى ویالحظ من الجدول أعاله ان أعل

اقتصار الخدمات في هذه المراكز على الخدمات الرعائیة كون الرامج ى علالعامة وهذا یؤشر 

كما یالحظ ان عدد العاملین في   ،والتربویة تحتاج على متخصصین بهذه المجاالت ةالتأهیلی

 هذه المراكز ال یتناسب مع عدد المنتفعات مما یثقل كاهل العمل على المشرفات.

لضمان  2019/0202التنمیة االجتماعیة خالل العامین  إلجراءات التي قامت بها وزارةا

مراكز االیواء الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة وعدم تعرضهم لتحقین بملالرعایة الالئقة ل

   :74لجمیع أشكال االنتهاكات

 الملتحقین بهذه المراكز ومن راكز كافة للتأكد من صحة وسالمةتكثیف الزیارات على الم •

 .جودة الخدمات المقدمة لهم

المنتفعین صحة وسالمة مراكز االیواء للتأكید على عقد اجتماعات في الوزارة مع مدراء  •

 .الخدمات المقدمة وجودة

تشكیل لجان تحقیق وتوجیه   •

ثبت یللمراكز التي العقوبات 

وقوع مخالفات داخلها، بعد 

رد للوزارة الشكاوى التي تمتابعة 

بخصوص حاالت االساءة 

للمنتفعین، وقد بلغت الحاالت 

المؤكدة التي تم رصدها وأتخذ 

بحقها قرارات وعقوبات 

والتحویل االغالقات واالنذارات (

) خالل العامین للمدعي العام

على النحو  2019/2020

 اآلتي:

                                                           
األشخاص ذوي اإلعاقة  تم استخلص المعلومات الواردة في هذا القسم من اإلیمیل الوارد من الوزارة مدیریة -74 

 .8/2/2021بتاریخ 

 ) یبین المراكز المغلقة مؤقتًا وسبب اغالقها28الجدول رقم (
 سبب االغالق اسم المركز

بسبب  2019مغلق مؤقتا منذ عام  مركز إصرار للتربیة الخاصة
 .وجود مخالفات في المركز

مركز السوسنة للتربیة 
     الخاصة

تاریخ مغلق مؤقتا منذ 
بسبب وجود  10/1/2021

 مخالفات في المركز
مركز العون للتربیة 

       الخاصة
مغلق مؤقتا منذ تاریخ 

بسبب وجود  23/12/2020
 مخالفات في المركز

مركز التحدي للتربیة 
      الخاصة

 مغلق بسبب الحریق

الحكمة لتأهیل  ةمركز أكادیمی
 الحاالت الخاصة 

بسبب رصد انتهاكات اتجاه 
 االشخاص ذوي االعاقة,
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رقم وكما هو مبین الجدول  مراكزخمسة  مؤقتابلغ عدد المراكز التي تم أغالقها   -

)28( 

والتطوعي للعامین  القطاعین الخاصالمراكز التي تلقت انذارات في مراكز بلغ عدد   -

 المركز العون، مركز طوبى، مركز أكادیمیة  :مراكز هيسبعة  2020-2021

 .الحكمة مركز الهدبان، مركز ،السوسنة مركز العربیة، القریة مركز ،العربي

النحو كز على االمراكز التي تم تحویل عاملین فیها الى القضاء اربعة مر  بلغ عدد - 

 ).29المبین في الجدول رقم (

وتؤكد االرقام السابقة على ضرورة االسراع في 

الى منظومة دامجة  اإلیوائیةتحویل المنظومة 

لما یتعرض له الملتحقین من انتهاكات 

 واساءات بأشكال مختلفة.

مراكز ایواء كما جاء في  الملتحقین في. واقع 2

 اللقاءات الحواریة

بین المشاركون في اللقاءات الحواریة واقع مراكز االیواء 

 على النحو اآلتي: 2019/2020خالل العامین 

مراكز لتحقین بحقیقیة للمعدم وجود برامج تأهیل  •
رعائي مجرد مكان  فهي هذه المراكزي االیواء ف

 المستقل.   الملتحقین للعیش توصل فإنها البعض الخدمات فیها وان وجدت فقط 
 محافظاتجمیع ي ال تغطي هها فتوزیعوسوء النهاریة لمراكز الحكومیة عدم كفایة عدد ا •

مما یحرم العدید من األشخاص ذوي اإلعاقة في المحافظات من الخدمات  المملكة
  التي قد یحتاجها األشخاص ذوي اإلعاقة.والتعلیمیة والعالجیة  ةالتأهیلی

مما یحرمهم من الحصول على الرعایة اإلیوائیة  كزاالمر في بعض لتحقین ارتفاع عدد الم •
 الالئقة والتأهیل المناسب.

مع حقوق  والخاصة للنزالءالتي تقدمها المراكز اإلیوائیة الحكومیة  عدم انسجام الخدمات •
 األشخاص ذوي اإلعاقة.

ألبنائهم مقابل البدل الخدمات المقدمة جودة من  مراكزهذه الالملتحقین بأهالي عدم رضا  •
 المراكز.یدفع الى هذه  المالي الذي

) یبین عدد 29الجدول رقم (

من العاملین  المحالین الى القضاء

 في المراكز

 

 اسم المركز

عدد الموظفین 

 المحالین للقضاء

مركز الشرق 

 األوسط

4 

 1 المركز العربي

 1 مركز الحكمة

 5 مركز الكرك
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األشخاص ذوي اإلعاقة  سرأاإلیوائیة التابعة للقطاع الخاص بإیهام كز االمر قیام بعض  •

ًا لهم وتساعد على تطورهم نمائیًا مكان آمنتشكل و  مبنائهأل قدم الرعایة الفضلىبأنها ت

اال ان الواقع  وٕاعادة دمجهم في المجتمع، العیش المستقلمهارات للوصول الى اكتساب 

  یؤكد على عكس ذلك.

 اتجاهالمراكز اإلیوائیة  من قبل العاملین فيمعاملة تمییزیة اشار البعض الى وجود  •

 .األشخاص ذوي اإلعاقة، كممارسات اإلهمال والتعنیف

العاملین في  التأهیل المناسب لبعضعدم أورد بعض المشاركین في اللقاءات الحواریة  •

مما ینعكس على جودة الخدمات وبالتالي عدم اكتساب الملتحقین بهذه مراكز االیواء 

 المراكز لمهارات العیش المستقل. 

على العاملین سواء  الرقابة البشریة وضعفنقص في الكوادر أورد بعض المشاركین وجود  •

مما یزید من وقوع االساءات  من ادارات المراكز والجهات التي أناط بها القانون هذا الدور

  المنتفعین بهذه المراكز من العاملین فیها.  تواالنتهاكا

كما رصدها  2019/2020. واقع مراكز االیواء لألشخاص ذوي اإلعاقة خالل عامي 3

 المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

نفذ المجلس من خالل فریق المتابعة والتفتیش المشكل في المجلس بموجب احكام  •

 )30مبین في الجدول رقم (الو على النح) خمس زیارات 4/أ/28المادة (

) یبین عدد 30الجدول رقم (  
الزیارات التي نفذها المجلس خالل 

 2020عام 

 

المركز الذي تمت  تاریخ الزیارة
 زیارته

 اإلجراءات التي تم اتخاذها تم رصدها االنتهاكات التي

مركز الضلیل  24/2/2020
 للرعایة والتأهیل

 مهیأة حمامات یوجد ال -
 لحركیة اإلعاقة ذوي لألشخاص

 .نهائیاً  المركز في
 عن تبلیغ نموذج یوجد ال -

 ویكون انتهاكات او اعتداءات
 .لإلدارة شفوي بشكل التبلیغ

 لقص یخضعن المنتفعات جمیع -
 موافقتهن اخذ بدون شعرهن

 مدیرة اجابت السؤال وعند
 خوف بذلك یقومون انهم المركز

لتوصیات أوصى الفریق با
اآلتیة للقائمین على هذا 

 المركز:

تطویر برامج تأهیلیة  -
للمنتفعات تتناسب مع الفئات 

 العمریة والقدرات الذهنیة

رفع كفاءة العامالت في  -
المركز من خالل عقد برامج 

 تدریبیة متخصصة.
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 .الشعر امراض انتشار من
 المقدمة التأهیلیة البرامج -

 مع تتناسب وال محددة للمنتفعات
 وال العمریة والفئة اإلعاقة طبیعة
 المنتفعات تطور في تسهم

 على االعتمادیة وتساعد
 .االخرین

 مع یتناسب ال العامالت عدد -
 كاهل یثقل مما المنتفعات عدد

 .المشرفات على العمل

دامجة مع تفعیل أنشطة  -
منظمات المجتمع المدني 

 وتفعیل دورها.

توفیر إمكانیة الوصول في  -
 المبنى

مؤسسة تینا  3/9/2020
للتدریب 

 واالستشارات

المؤسسة غیر مرخصة حسب  -
األصول وتباشر عملها منذ 
ثالث سنوات دون الحصول 

 على التراخیص المناسبة.
 على الخمول من حالة لوحظ -

 الجناح في المتواجدین األطفال
 استجابتهم في وضعف األیمن

 مما الفریق أعضاء مع للتواصل
 احتمالیة في الشكوك یثیر

 اعطائهم او للعنف تعرضهم
 مخالف بشكل مثبطة األدویة
 .للقانون

 على الخدوش بعض مشاهدة تم -
 أنها مدعیة أماني السیدة یدي
 مشاهده تم كذلك األطفال من
 بعض ركب على خدوش أثار

 المشاهدات خالل من األطفال
 .العینیة

 من الطفل خصوصیة انتهاك -
 في الحمام على تدریبه خالل

 الجناح في الرئیسیة الصالة
 األطفال جمیع وامام األیمن

 .الجناح في المتواجدین
 6لوحظ وجود قواریر میاه عدد  -

متواجدة في المطبخ سعة لتر 
معبأة بالحصى یتم استخدامها 
في العالج دون أدنى خبرة من 

 الوزراء رئاسة مخاطبة -
 اإلداریة المخالفات لضبط

 االداري، الحاكم قبل من
 خالل من الفنیة والمخلفات

 االجتماعیة التنمیة وزارة
 من اإلنسانیة والمخالفات

 لحقوق الوطني المركز قبل
 .االنسان

 األطفال جمیع اخضاع -
 المؤسسة في الملتحقین

 في المتواجدین خاصة
 من للكشف األیمن الجناح

 بسبب الشرعي الطب قبل
 للعنف تعرضهم احتمال

 طبیة لعقاقیر تناولهم أو/و
 .للقانون مخالفة مثبطة

 غیر ألنها المؤسسة اغالق -
 .األصول حسب مرخصة

 التنمیة وزارة مع التنسیق -
 أوضاع لمتابعة االجتماعیة

 في الملتحقین األطفال
 بدائل وٕایجاد المؤسسة

 بما لهم مناسبة تربویة
 الفضلى المصلحة یضمن
 .للطفل
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الل تثبیتها بأربطة على ید خ
الطفل لمنع وضع یده في فمه 
كشكل من أشكال تعدیل السلوك 

 لاألطفامما یعرض سالمة 
للخطر نظرًا لما یعانیه البعض 
منهم من ضعف عام في قوة 
العضالت وأحیانًا هشاشة 

 العظام,
 للمركز  لوحة على مثبت - المجد والنقاء 23/11/2020

 یقدم المركز ان الخارجیة
 وجلسات خاصة تربیة خدمات

 وعالج طبیعي وعالج نطق
 ورد لما یخالف وهذا) وظیفي

 .المركز ترخیص في

تم إعطاء المركز مهلة لمدة 
شهرین من تاریخ الزیارة 
للحصول على التراخیص 
الالزمة، ومن ثم تنسیق زیارة 
للمركز مستقبًال حال حصولهم 

 ة.على التراخیص الالزم
 مركز الحكمة 27/7/2020

لتأهیل الحاالت 
 الخاصة

عدم تطبیق إجراءات السالمة  -
العامة المطلوبة كاستخدام 
المعقمات في كافة أرجاء 

 المركز والتباعد االجتماعي
انعدام النظافة العامة والتهویة  -

وانبعاث رائحة (البول) من 
المنامات بشكل الفت للنظر 
وأنه من الواضح عدم استخدام 
دورات المیاه من الملتحقین 
والملتحقات واالعتماد الكلي 
على تحفیضهم بمختلف 
 أعمارهم وعدم تدریبهم على
المهارات االستقاللیة والعنایة 
الذاتیة خاصة في جانب 

  .دورات المیاه استخدام
عدم وجود صابون في دورات  -

المیاه وهذا یدل على عدم 
االستخدام من قبل الملتحقین 
والملتحقات إضافة إلى وجود 
تسریب ماء في أحد دورات 
المیاه إلى غرفة العالج 

 الطبیعي. 
عدم وجود وسائل تبرید سواء  -

مراوح أو مكیفات في غرف 

مخاطبة رئاسة  -
الوزراء والمركز الوطني لحقوق 

ة التنمیة االنسان ووزار 
االجتماعیة، والمركز الوطني 
للطب الشرعي لضبط 
المخالفات االداریة والفنیة التي 
تم رصدها اثناء الزیارة التفتیشیة 

 التي قام بها فریق المجلس.
بعد  2/11/2020بتاریخ  -

الشكوى التي وردت للمجلس 
من أهل أحد المنتفعین في 
مركز الحكمة ومضمونها 

ن في اعتداء من أحد العاملی
المركز على ابنهم الملتحق 
بذات المركز، قام المجلس 
بمخاطبة مدعي شمال عمان 

ه بالتحقیق ر الذي قام بدو 
بالقضیة وارسال فریق طبي 
من المركز الوطني للطب 
الشرعي إلجراء الفحص 
للجمیع الملتحقین بالمركز، 
وقد تمت إحالة القضیة 
لمحكمة صلح شمال عمان، 

اء على وما تزال قضیة االعتد
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المنامات أو الغرف الصفیة في 
رة، ضوء ارتفاع درجات الحرا

ووجود موكیت في كافة أرجاء 
المركز مما یؤثر على 
الملتحقین والملتحقات كون 
ینبعث منه رطوبة تؤثر على 
صحتهم إضافة إلى أن األثاث 
في المركز بحاجة إلى صیانة 
كونه یشكل خطورة على 
الملتحقین والملتحقات سواء في 
المنامات أو الغرف الصفیة 
التي تحتوي على خزانات 

غیر ثابته ومعرضة أبوابها 
 للسقوط. 

ارتداء الملتحقین والملتحقات  -
لمالبس غیر مناسبة لدرجة 

 .حرارة الجو المرتفعة
وجود ملتحق من كبار السن  -

یتجول داخل المركز دون 
مراقبة وتظهر على یده خدوش 

السبب وعند  ةغیر معروف
االستفسار افاد مدیر المركز 

 بأنه یؤذي نفسه. 
إال  بالرغم من وجود ممرض -

أنه ال یوجد كشف دوري على 
الملتحقین والملتحقات لغایات 
كشف تعرضهم ألي شكل من 
أشكال االعتداء الجسدي أو 

 الجنسي. 
أما بخصوص األمور الفنیة  -

المتعلقة بالبرامج التعلیمیة 
والتأهیلیة فقد رصد الفریق 
الزائر أن المركز ال یقوم بتقدیم 
خدمات تأهیلیة تدریبیة 

ال یوجد خطط تربویة تعلیمیة، و 
وتعلیمیة فردیة وبرامج تعدیل 
السلوك وٕانما فقط تجمع 
الملتحقین والملتحقات حول 

الطفل منظورة من قبل 
 المحكمة.
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طاولة دون ممارسة أي مظهر 
من مظاهر األنشطة أو البرامج 
التعلیمیة والتأهیلیة بالرغم من 

 وجود صفوف لهذه الغایة.
24/2/2020 

 

مركز األمل الجدید 
 لمتعددي اإلعاقة 

 

 ذواتمن  منتفعات 4وجود  •
اإلعاقات المتعددة على أسرتهم 
في صالة مكشوفة لیس لها أي 

 خصوصیة.
) أسّرة في غرفة 6-4وجود ( •

المنام الواحدة. وهو عدد كبیر 
یؤدي إلى اكتظاظ الغرفة، 

حركة المنتفعین فیها. وٕاعاقة 
إال أن هناك مراعاة بالفصل 
 بین الذكور واإلناث في الغرف.

عدم إتاحة الفرصة لطلبة القسم  •
تطبیق ما یتم تدریبهم  اإلیوائي

علیه من مهارات العنایة الذاتیة 
عند عودتهم  في القسم النهاري

إلى القسم اإلیوائي وذلك تقّیًدا 
بقوانین المركز التي تحول دون 

لك حرًصا من المركز على ذ
سالمة األطفال، األمر الذي 

 یؤخر من عملیة تطّورهم.
عدم وجود خصوصیة أثناء  •

عملیة الكشف الجسدي على 
األطفال عند عودتهم من 
زیاراتهم األسریة، فمن الممكن 
أن یتم الكشف بوجود أكثر من 

 مشرفة.
صعوبة التمییز بین الذكور  •

واإلناث بسبب طبیعة حلق 
المتشابهة للمحافظة الشعر 

على نظافتهم وتجنًبا إلصابتهم 
بالكائنات المتطفلة. ویشیر ذلك 
إلى أن هذا القرار إداري بحت 
دون استشارة األطفال أو 

 استمزاج آرائهم.
الروتین الیومي الثابت، ویتضح  •

أوصى الفریق البدء بتفعیل 
التنفیذیة لالستراتیجیة  الخطة

الوطنیة لبدائل اإلیواء في مركز 
األمل لألسباب التالیة: قلة عدد 
المنتفعین في المركز وصغر 
سنهم، ولوجود لدیهم فرصة 
الدمج من خالل برامج التدخل 
المبكر والتعلیم الدامج، وطبیعة 
 البنیة التحتیة المناسبة للمركز. 
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االیواء  مراكزوارة التنمیة االجتماعیة لحمایة المنتفعین من  من قبلاإلجراءات المتخذة . 4
 كوروناخالل جائحة 

خالل جائحة كورنا مدیریة شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة والمدیریات المیدانیة  استمرت •
 للمراكز اإلیوائیة لمتابعتها. زیاراتال فیكثبت بمتابعة هذه المراكز

 من كافة القطاعات: اإلیوائیةاتخاذ اإلجراءات التالیة في جمیع المراكز  •
 جدیدة.وعدم الحاق حاالت للملتحقین في المراكز اإلیوائیة منع اإلجازات  -
  ممكنة.ألطول فترة  ةالمناوب الوردیةاستمرار عمل  -

لشخصیة االلتزام بكافة تعلیمات ضبط العدوی وتوفیر كافة الوسائل الالزمة واألدوات ا •
 والنظافة.لغایات التعلیم 

ألحد مراكز القطاع الخاص لمخالفته أسس  26/3/2020بتاریخ  إنذار نهائي توجیه •
 المخالفات.السالمة العامة والمتمثلة بارتكاب عدد من 

بتاریخ  اإلیوائیةشكیل لجنة تحقیق بوفاة منتفعة في أحد مراكز القطاع الخاص ت •
2020/4/20. 

اإلیوائیة موظفین للمدعي العام العتدائه على أحد المنتفعین في أحد المراكز  )3(تحویل  •
وأغالق مؤقت لثالثة  العام، لالدعاءي ئموظفین من مركز حكومي ایوا )5(وتحویل 

 مراكز
ٕاعداد دلیل والعید و رمضان شهر تم إعداد بروتوكول یتضمن خطوات شاملة إلجازات  •

 . ها في إجازاتئأبناستصطحب عامة لألسر التي إجراءات السالمة المتضمن ارشادي 
لجمیع القطاعات للتواصل على مدار الساعة مجموعات تواصل (واتس أب) عمل  •

  المنتفعین.لمتابعة كافة األمور المتعلقة بصحة وسالمة 
الوضع لتعامل مع على حدة متضمنة آلیات ا مركز إیوائیة اعداد خطط فردیة لكل •

 كل مركز. طبیعة وخصوصیةراعیا كورنا م جائحةالوبائي ب
  -19covid(في ضوء المستجدات على الوضع الوبائي الخاصة بجانحة كورونا  •

  التالیة:تم إصدار التعامیم  الثانیة)المرحلة 
 الخارجیة،تعلیق كافة األنشطة الالمنهجیة تضمن  2020/8/18تعمیم بتاریخ  -

واقتصار األنشطة الالمنهجیة الداخلیة على النشاطات المتعلقة بالتفریغ النفسي 

ذلك في الجداول الیومیة 
 المعّلقة في لوحات اإلعالنات.
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منع اإلجازات ، و مع مراعاة شروط السالمة العامة والتباعد االجتماعي للملتحقین
من تاریخه ولحین صدور تعمیم الحق بهذا  للملتحقین اعتباراوالزیارات 
 الخصوص.

اكز اإلیوائیة في قطاع اإلعاقة واألحداث لمدراء المر  2020/8/19تعمیم بتاریخ  -
بمجوعة من  للتقید والخاصةورعایة األطفال وكبار السن الحكومیة والتطوعیة 

 اإلعاشة وعلى النحو اآلتي:موضوع استالم  الضوابط بخصوص
   والكادر  للملتحقینأن یتم تأمین مواد اإلعاشة المختلفة بكمیات تكفي

 اسبوعین.المناوب لمدة ال تقل عن 
   مواد النظافة والتعقیم ومواد العنایة الشخصیة بكمیات تكفي  تأمینأن یتم

 اسبوعین.حاجة المركز لمدة ال تقل عن 
  في مكان .....لحوم  فواکه، (خضار،یتم استالم مواد االعاشة ان (

 .خارجي یخصص لهذه الغایة
 وتفرغ فیها المواد  بالمركز،االستالم من خالل أدوات معقمة خاصة  یتم

لجنة االستالم  ارتداءمع ضرورة  بالمتعهد،الموجودة في األدوات الخاصة 
وتعقیم المواد بعد  االستالم،القفازات والكمامات وتعقیم األیدي خالل 

  الالزمة.استالمها من المتعهد بمواد التعقیم 
 أعاله. یتم استالم مشتقات األلبان كل خمسة أیام وبنفس الطریقة الواردة 
  والتأكد من حفظ المواد حسب  الشركات،مع مندوبي  االحتكاك،مراعاة عدم

 األصول.
اسبوع مركز المنار / الرصیفة ومركز المنار / عین الباشا لمدة في دوام التعلیق  -

لوجود  2/9/202كتاب وزارة التنمیة االجتماعیة والصادر بتاریخ  بموجب
 .المركزینقریبة من موقع  ناو بمرض الكور  حاالت مرضیة

لتعزیز حقوق الملتحقین مراكز االیواء 2019/2020أهم ما قام به المجلس خالل عامي   

 بالشراكة مع وزارة التنمیة اإلجتماعیة االستراتیجیة الوطنیة لبدائل االیواء إطالق •

 لسنة )20( رقم اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق قانون من /ج)27( للمادة الصریح للنص تنفیذاً 
 ذوي األشخاص لحقوق األعلى المجلس مع بالتنسیق االجتماعیة التنمیة وزارة الزم الذي ،2017

 اإلیواء لدور األمد وطویلة مرحلیة وبدائالً  حلوالً  تتضمن شاملة وطنیة خطة وضعب اإلعاقة؛
 ماتخد إلى اإلعاقة ذوي باألشخاص الخاصة اإلیوائیة الخدمات وتحویل والخاصة الحكومیة

 بإعداد اإلعاقة ذوي األشخاص لحقوق األعلى المجلس مع بالتنسیق الوزارة قامت ،دامجة نهاریة
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 الفترة االستراتیجیة  حددت . 14/11/2019 بتاریخ اإلیواء لبدائل الوطنیة االستراتیجیة وٕاطالق
 لكل نفیذیةت خطط إعداد وتتضمن سنوات ثالث منها مرحلة كل مدة مراحل، بثالثة لتنفیذل الزمنیة
 ذوي لألشخاص أفضل واقع إیجاد اآلتیة: االهداف تحقیق إلى االستراتیجیة تهدف .مرحلة
 مستدام تغییرو  ،دامجة منظومة إلى األردن في اإلیوائیة المنظومة وتحویل ٕانهاءو ، ةاإلعاق
 .اإلعاقة ذوي األشخاص حمایة إلى یستند األمد وطویل

 7/9/2020 بتاریخ السنویة االیواء لبدائل الوطنیة لالستراتیجیة التنفیذیة الخطة اعتماد تم •
 االیواء لبدائل القادمة الثالث للسنوات التجریبیة الخطة من األولى السنة تمثل والتي

 31/5/2021 ولغایة 1/4/2020من تبدأ والتي والتطوعیة والخاصة الحكومیة للمؤسسات
 :یلي ما وتشمل

 المنظومة من التحول في نموذجیة ممارسات تطویر في تساهم برامج وتنفیذ میمتص     •
 .األولى السنة في حكومیتین مؤسستین اختیار خالل من دامجة منظومة إلى اإلیوائیة

 من المستهدفة اإلیوائیة بالمؤسسات للملتحقین الطبي التشخیص من التأكد بعملیة لقیاما •
 یكون قد ما على للوقوف وذلك والفاعلیة، الحیادو  الدقیقة التخصصیة تضمن آلیة خالل

 بناءً  لیتم ملتحق/ة لكل نوعیتها حتى أو درجتها أو اإلعاقة طبیعة على تغیر من طرأ قد
 التي البدیلة والخدمات البرامج حیث من التالي المسار تحدید العملیة هذه نتائج على
 .وتقدیمها توفیرها یجب

 االنتقالیة الخطط إعداد لغایات وأسرهم اإلعاقة ذوي لألشخاص فردیة تقییمات عمل •
 .الدامجة اإلیواء بدائل بخدمات االلتحاق قبل والفردیة

قام المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبالتعاون مع وزارة  2019في عام  •

 والنهاریة اإلیوائیةفي المراكز ن العاملی تدریبیة لتوعیةأربع ورشات  بعقد التنمیة
التابعة لوزارة التنمیة االجتماعیة على االستراتیجیة الوطنیة لبدائل االیواء 

  .مشارك 100حیث استهدفت الورشة 
برامج تدریبیة متخصصة في بدائل االیواء تستهدف  3 2020عام  عقد في •

العاملین في مركز الكرك والمقیمین من العاملین في المراكز النهاریة 
 والمحایدین    

التابعة للوزارة لتقییم والنهاریة  اإلیوائیةكز ایار فریق مقیمین من العاملین في المر تم اخت  •
كذلك مقیمین محایدین لضبط جودة عملیة التقییم بهدف تحدید بدائل المنتفعین وأسرهم و 
 والخدمات البدیلة. 
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تم إعداد نماذج تقییم األشخاص ذوي اإلعاقة واسرهم وبیناتهم وتحكیمها من خالل   •
 .ةالبریطانی  LUMOS نظمة م
 االجتماعیة الستحداثووزارة التنمیة المجلس ما بین  1/10/2020عقد اتفاقیة بتاریخ  •

الملتحقین بالمراكز اإلیوائیة وأسرهم والمسجلین على قوائم نظام الكتروني خاص ب
 االیواءاالنتظار حسب ما هو وارد في الخطة التنفیذیة لالستراتیجیة الوطنیة لبدائل 

 . دینار )7000(من المجلس األعلى بقیمة  بتمویل
قرار مجلس الوزراء باستحداث وحدة بدائل االیواء في وزارة نشر  15/10/2020بتاریخ  •

ود االستراتیجیة الوطنیة والخطة التنفیذیة البدائل تنفیذ بن التنمیة االجتماعیة لغایات
 .في الجریدة الرسمیة االیواء

لالستراتیجیة  دون االستمرار بتطبیق مشاریع وأنشطة الخطة التنفیذیة أهم المعیقات التي حالت

 الوطنیة لبدائل االیواء

نا والتي كان یؤمل اعتمادها مع بدایات و التأخر في اعتماد الخطة التنفیذیة بسبب جائحة كور  •

. ونتج عن التأخر باعتماد الخطة البدء 7/9/2020اال انها لم تعتمد اال بتاریخ  2020عام 

 بتنفیذ المشاریع والنشاطات المنبثقة عنها.

لمراكز في اتنفیذ البرامج واألنشطة و  الزیارات منعتعمیم وزارة التنمیة االجتماعیة والمتضمن  •

 اإلیوائیة لحمایة المنتفعین من االصابة بفایروس كورونا. 

مهارات الحركة مدى توفر برامج التدریب والتأهیل على مهارات العیش المستقل التي تشمل ب. 

والتنقل والعنایة الذاتیة والتواصل وغیرها من المهارات التي تمكن من ممارسة نشاطات الحیاة 

 الیومیة باستقالل؛

من االشخاص من غیر ذوي  مساواة بغیرهمبالذوي اإلعاقة یؤكد المجلس على حق األشخاص 
تدابیر ل من خالل اتخاذ الدولةبخیارات مساویة لخیارات اآلخرین، و العیش في المجتمع ب االعاقة

باالندماج في المجتمع فعالة ومناسبة تیسیر تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة الكامل بحقهم 
هم تمكنتدریبیة وتأهیلیة لألشخاص ذوي اإلعاقة ر برامج یتوفخالل  من  والمشاركة الفاعلة فیه

معالجة الصعوبات الشخصیة  من خاللر وضبط حیاتهم الخاصة بأك حیاتهم بحریة من ممارسة
ویؤكد المجلس على سرعة تفعیل قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الذي ألزم كل  .والبیئیة

من وزارة التنمیة االجتماعیة ووزارة الصحة كل حسب اختصاصه بالتنسیق مع المجلس لتعزیز 
ل توفیر برامج مهارات العیش المستقل واالعتماد على الذات لألشخاص ذوي اإلعاقة، من خال
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العالج الطبیعي والعالج الوظیفي واإلرشاد النفسي والتدریب على مهارات الحیاة الیومیة وفن 
 الحركة والتنقل وتعدیل السلوك.

 المنفذة في مراكز االیواء برامج التدریب والتأهیل على مهارات العیش المستقل واقع

كما جاء في رد وزارة التنمیة  المستقل برامج التدریب والتأهیل على مهارات العیش. واقع 1

 االجتماعیة.

یتضح من رد وزارة التنمیة االجتماعیة عدم تنفیذها لبرامج لتدریب وتأهیل الملتحقین بمراكز 

االیواء على مهارات العیش المستقل؛ إذ لم یذكر رد الوزارة أي برامج تدریبیة على مهارات العیش 

مات المبینة أدناه والتي لم تشر من قریب أو بعید لبرامج المستقل واكتفى الرد بذكر المعلو 

 التدریب على مهارات العیش المستقل ولم تشر الى اعداد المنتفعین:

تم عقد دورات تدریبیة لكوادر الوزارة العاملین  المستقل:البرامج والدورات الخاصة بالعیش  •
موظف في  30(سیتم فیها تنفیذ الخطة التنفیذیة لبدائل االیواء التي  اإلیوائیةفي المراكز 

 موظف 30ومركز الكرك للرعایة والتأهیل  وجمیع موظفيمركز الطفیلة للرعایة والتأهیل 
 30ومن مركز الضلیل للرعایة والتأهیل  موظف 30ومن مركز جرش للرعایة والتأهیل 

عاملین باالستراتیجیة الوطنیة لبدائل لرفع الوعي لدى ال )من مركز األمل الجدید موظف
  االیواء.

یتبع  البرامج التدریبیة والتأهیلیة الخاصة بالحركة والتنقل والعنایة الذاتیة والتواصل : •
 الذهنیة) مراكز رعایة وتأهیل تعني باألشخاص ذوي اإلعاقة 5لوزارة التنمیة االجتماعیة (

والصحیة لما  واإلیوائیةیة ئدم خدماتها الرعافي محافظات الزرقاء وجرش والكرك والطفیلة تق
من الدرجة المتوسطة والشدیدة والمتعددة  ذهنیة) شخص من ذوي اإلعاقة ال560یقارب (

واألیتام وذوي الظروف اإلنسانیة الصعبة،  فاقدي السند األسريمن كال الجنسین من فنات 
ومهارات العنایة الذاتیة واالستقاللیة وتقوم هذه المراكز على توفیر وتقدیم الخدمات التدریبیة 

والرعایة والخدمات األساسیة وتوفیر الحمایة االجتماعیة ودرء الخدمات التدریبیة ومهارات 
العنایة الذاتیة واالستقاللیة والرعایة والخدمات األساسیة وتوفیر الحمایة االجتماعیة ودرء 

شاد ألسرهم بما یلبي احتیاجاتهم ، ومن وتوفیر برامج التوعیة واإلر  لتحقین،المخاطر عن الم
) حالة سریریة اعتمادیة من ذوي اإلعاقات الشدیدة 157ضمن هذه الحاالت یوجد (

 والمتعددة تحتاج إلى عنایة طبیة دائمة أكثر من حاجتها للخدمات االجتماعیة مع أهمیتها.
قامت وزارة  ل :عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الذین تم تدریبهم على مهارات العیش المستق •

التنمیة االجتماعیة والمجلس بإعداد االستراتیجیة الوطنیة لبدائل االیواء والتي تم إطالقها 
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تحت رعایة صاحب السمو الملكي األمیر مرعد بن رعد بن زید  14/11/2019 بتاریخ
یس المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتم وضع خطة تنفیذیة لالستراتیجیة ئر 

وتم اختیار واعتمادها نیة في مركزي الكرك واألمل الجدید كجزء من المرحلة األولى الوط
عین وأسرهم فالتابعة للوزارة إلعادة تقییم المنت اإلیوائیةفریق مقیمین من العاملین في المركز 

تهم ناایم األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم وبوبیناتهم المحیطة بهم وتم إعداد نماذج تقیی
، ولكن لم یتم البدء بتنفیذ الخطة التنفیذیة ةالبریطانی  LUMOSمن خالل وتحكیمها 

قوق األشخاص ذوي الى قانون ح دتنساالیواء الم ئلتظار االنتهاء من أعداد نظام بدابان
عن مجلس الوزراء بناء على تنسیب  وزارة  والذي سیصدر 2017) لسنة 20اإلعاقة رقم (

 تدریب ذوي االعاقة حتى تاریخه .لذلك لم یتم التنمیة االجتماعیة 
توعویة في مراكز ة محاضر  30تم تنفیذ  اإلعاقة:البرامج التوعویة المقدمة ألسر ذوي  •

 .كورونایسبب جانحة  2020ولم یتم تنفیذ محاضرات عام  ،2019الوزارة لألسر لعام 
 كما جاء في اللقاءات الحواریة برامج التدریب والتأهیل على مهارات العیش المستقلواقع . 2

مع والتواصل ذوي اإلعاقة على مهارات التعامل األشخاص اغلب أهالي عدم اطالع  •

 تعلیمهم عن بعد. استراتیجیات أطفالهم من ذوي اإلعاقة و 

وهناك عدد قلیل من  للعیش المستقل مهارات االساسیةالعلى لألسر د تدریب و وجعدم  •

 المجتمع تقوم بهذا الدور. منظمات

عدم كفایة برامج تأهیل االشخاص ذوي االعاقة التي تعزز مهارات العیش المستقل  •

تنفیذ وتطبیق  التنمیة االجتماعیة في، والصحة ،وزارات التربیة والتعلیمالمنفذة من قبل 

 على مهارات العیش المستقل. لألشخاص ذوي االعاقة تأهیل برامج

تشمل تدریب دور االیواء على تقدیم الرعایة للملتحقین فقط وال ي الخدمات ف اقتصار •

 مهارات العیش المستقل.   األشخاص ذوي اإلعاقة على

سلبتًا على ضعف یؤثر القوة و النقاط حیث تحدید للمنتفعین من التقییم غیر الدقیق  •

للمهارات التي تمكنهم من العیش المستقل في  هماكتسابالبرامج التأهیلیة لهم ویحد من 

 المجتمع. 

مع األشخاص عدم قیام الجهات المعنیة بتنفیذ برامج تدریبیة خاصة لرفع كفاءة العاملین  •

 ..بشكل دوري ذوي اإلعاقة

 .إشراك األهل في اعداد الخطط التربویة والتعلیمیة الفردیةعدم  •
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 2019/2020خالل العامین نشاطات المجلس في مجال العیش المستقل 

تطویر حقیبة تدریبیة بعنوان "دور برامج التأهیل المجتمعي في تعزیز منظومة العیش  •

بناء ، التوعیة والتعریف بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةتضمنت المواضیع اآلتیة:  المستقل".

تطویر ، الدمج والمشاركة، التمكین، التأهیل المجتمعي قدرات الكوادر العاملة في برنامج

خطة عمل حول التأهیل المجتمعي لتعزیز منظومة العیش ، خدمات بدیلة للرعایة اإلیوائیة

 .المستقل

 على المجتمعي التأهیل برنامج في العاملین من مشارك) 25( یستهدف تدریبي برنامج عقد •

 .التدریبیة الحقیبة مضامین

 أهم التوصیات:

 الملتحقین ألبنائهم المناسب للبدیل التخطیط في االعاقة ذوي االشخاص أسر اشراك •

 .التنفیذ في األولى المرحلة تشملها التي االیوائیة المؤسسات في

 في الحق مجال في للمناصرة حمالت تنفیذ على المدني المجتمع منظمات تحفیز •
 .المستقل العیش

  االستراتیجیة تنفیذ لمتابعة االجتماعیة التنمیة وزارة في استحداثها تم التي الوحدة رفد •

 .المستقل العیش مجال في المؤهلة بالكوارد

 سرعة السیر في تنفیذ الخطة التنفیذیة لالستراتیجیة الوطنیة لبدائل االیواء. •

عقد ورشات تدریبیة للعاملین في المراكز اإلیوائیة لرفع قدراتهم للتعامل مع  •

 االشخاص ذوي االعاقة.

لوقف االنتهاكات والمخالفات التي قد تقع داخلها تشدید الرقابة على المراكز اإلیوائیة  •

 .لتحقینلضمان حمایة الم
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 منظومة التدخل المبكر من حیث جودتها وأثرها وكفایتها.ج. 

الزم القانون وزارة التنمیة االجتماعیة بالتنسیق مع المجلس بتوفیر برامج التدخل المبكر 
وعند مراجعة ، 75االجتماعیة لهذه الغایةوترخیصها وفقًا لتعلیمات یصدرها وزیر التنمیة 

برامج للكشف المبكر عن حاالت  وجود إلى ضرورةي نص یشیر أالتشریعات الوطنیة لم نجد 
 اإلعاقة. 

سیتم بیان واقعها سواء كما جاء رد  2019/2020ولإلحاطة بواقع التدخل المبكر خالل عامي 

 وزارة الصحة او كما جاء باللقاءات الحواریة ومن ثم بیان دور المجلس األعلى بهذا الصدد.

كما جاء في رد وزارة التنمیة  منظومة التدخل المبكر من حیث جودتها وأثرها وكفایتهاأ. 

 االجتماعیة

عدد وحدات  بلغ  •

التابعة  التدخل المبكر

 وزارة التنمیة االجتماعیةل

) وحدة ویبین 12(

) وحدات 31الجدول رقم(

حسب التدخل المبكر 

، التوزیع الجغرافي

ویالحظ المجلس 

اقتصار وجود وحدات 

) 7التدخل المبكر في (

محافظات فقط ووجود 

) محافظات من 5لوحدات في محافظتي العاصمة والزرقاء، بالمقابل خلت (نصف هذه ا

هي عجلون وجرش ومأدبا والكرك والطفیلة مما یعني حرمان أهالي وابناء و هذه الوحدات 

 هذه المحافظات من خدمات التدخل المبكر.

) اعداد 32) عامًال ویبین الجدول رقم (91( في وحدات التدخل المبكرعدد العاملین بلغ  •

 العاملین في هذه الوحدات 

 

                                                           
 من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. /زـ)29المادة ( -75 

 الجغرافي هازیعتو و ) یبین اسماء وحدات التدخل المبكر 31لجدول رقم (
اسم المركز التابع لوزارة التنمیة  #

 االجتماعیة
 الموقع الجغرافي

 عمان/األشرفیة مركز منار عمان 1
 عمان/األشرفیة مؤسسة الحسین االجتماعیة 2
 عمان/عین الباشا مركز منار عین الباشا 3
 الزرقاء جبل طارق مركز الزرقاء الشامل 4
 الرصیفة قرب مسجد الحجاج مركز منار الرصیفة 5
 اربد/ حوارة مركز منار اربد 6
 الكورة/ دیر ابي سعیدلواء  مركز الكورة الشامل 7
 المفرق قرب ضریبة الدخل مركز المفرق للتدریب والتأهیل 8
 لواء البترا/قرب محطة الغویري مركز البترا الشامل 9

 معان قرب مدیریة تنمیة معان مركز منار معان 10
 العقبة قرب مدیریة تنمیة العقبة مركز العقبة الشامل 11
 الرصیفة قرب مركز امن الرصیفة مركز حطین للخدمات الدامجة 12
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 ) یبین اعداد العاملین في وحدات التدخل المبكر32الجدول رقم (
عدد  اسم المركز #

العاملین 
من كادر 

 المركز

عدد العاملین 
المكلفین للعمل 

بالوحدة من خارج 
 المركز

عدد 
الموظفین 
 المدربین

ملین من اعدد الع
جهات شریكة 

متطوعین/ شراء 
 خدمات

 المجموع

 HI  10من منظمة 3 5 - 2 مركز المنار للتنمیة الفكریة/ عمان 1
 من مركز منار 2 2 مؤسسة الحسین االجتماعیة 2

 عمان
3 - 7 

مركز المنار للتنمیة الفكریة / عین  3
 الباشا

3 - 5 - 8 

من مركز  1 3 مركز الزرقاء الشامل 4
 الضلیل

5 - 9 

 مركز المنار للتنمیة الفكریة/ 5
 الرصیفة

من مركز  1 2
 الضلیل

5 - 8 

مركز حطین للخدمات النهاریة  6
 الدامجة

 HI 15 من منظمة  3 7 3 2

 6 - 4 - 2 مركز المفرق للتدریب والتأهیل 7
 HI 7من منظمة  3 3 - 1 مركز المنار للتنمیة الفكریة / اربد 8
 6 - 4 - 2 مركز الكورة الشامل 9

 4 - 2 - 2 مركز البتراء الشامل 10
مركز المنار للتنمیة الفكریة /  11

 معان
2 - 3 - 5 

 6 - 4 - 2 مركز العقبة الشامل 12

بكالوریوس تتمثل باآلتي: والتي للعاملین في هذه الوحدات  العلمیةوقد بین رد الوزارة المؤهالت 

، وأضاف بكالوریوس عالج وظیفي، بكالوریوس عالج طبیعي، دبلوم تربیة خاصة، تربیة خاصة

جمیع العاملین في وحدات التدخل المبكر تم تدریبهم على برنامج البورتج وتكلیفهم رد الوزارة بأن 

 .بموجب كتب رسمیة للعمل في الوحدات

) اعداد 33ویبین الجدول رقم (. ) مستفیداً 121(من هذه المراكز  المستفیدینبلغ عدد  •

المسجلة التي تتلقى الخدمة وعدد  حسب اسم المركز وعدد الحاالت موزعین نالمستفیدی

وعدد الحالت المسجلة على قوائم  2020الجلسات المنفذة خالل شهر كانون االول 

 االنتظار.
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الحاالت المسجلة والتي تتلقى الخدمة وعدد الجلسات المنفذة خالل شهر ) یبین اعداد 33الجدول رقم (
 االنتظاروعدد الحالت المسجلة على قوائم  2020كانون االول 

عدد  اسم المركز #
الحاالت 

المسجلة في 
 الوحدة

عدد الحاالت 
التي تتلقى 

 الخدمة

عدد الجلسات 
المنفذة خالل 

شهر 
12/2020 

عدد الحاالت 
المسجلة على 
 قوائم االنتظار

مركز المنار للتنمیة الفكریة/  1
 عمان

بدأ المركز بتقدیم  15 40
الخدمة بتاریخ 

1/1/2021 

25 

الحاالت ال زالت  12 12 الحسین االجتماعیةمؤسسة  2
 قید التقییم 

سیتم الحقا تقییم 
جمیع االطفال 

الملتحقین 
بالمؤسسة لغایات 

 تقدیم الخدمة لهم
مركز المنار للتنمیة الفكریة/  3

 عین الباشا
3 2 2 1 

 ال یوجد 49 30 30 مركز الزرقاء الشامل 4
مركز المنار للتنمیة الفكریة/  5

 الرصیفة
 ال یوجد 79 14 14

بدأ المركز بتقدیم  26 26 مركز المنار للتنمیة الفكریة/ اربد 6
الخدمة بتاریخ 

1/1/2021 

- 

 ال یوجد 40 38 38 مركز الكورة الشامل 7
الحاالت ال زالت  4 16 مركز المفرق للتدریب والتأهیل 8

قید التقییم 
 12وعددها 

- 

 یوجدال  14 7 7 مركز البتراء الشامل 9
مركز المنار للتنمیة الفكریة/  10

 معان
5 - - - 

 ال یوجد 117 11 11 مركز العقبة الشامل 11

حسب النوع االجتماعي والفئة العمریة ونوع ویالحظ ان رد الوزارة قد أغفل بیان توزیع المستفیدین 

أغفل بیان الوضع في . كما اإلعاقة المستفیدة، ومدى تهیئتها الستقبال األطفال من ذوي اإلعاقة

البرامج المقدمة في وحدات التدخل المبكر التابعة  مركز حطین للخدمات الدامجةبین رد الوزارة أن

للعمل مع األسر حیث یتم تطبیق أدوات  )البورتج(برنامج ب تتمثللوزارة التنمیة االجتماعیة 

هم من خالل الفریق العابر على األطفال بالتعاون مع اسر  )البورتج(الشطب الموجودة في برنامج 

للتخصصات الذي یعمل في وحدات التدخل المبكر ثم یتم بناء الخطط األسریة والتربویة بالتعاون 

البرنامج  (البورتج)ویعتبر  الحالة) (مدیرالخدمة  دیممع األسرة من قبل األخصائي المعني بتق
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هذه  وآلیات تقییموقد أغفل رد الوزارة بیان  المطبق حالیا في كل وحدات التدخل المبكر.

  بهذه البرامج. هل تم قیاس آثرها على األطفال الملتحقینالبرامج و 

مقاییس وأدوات التقییم المستخدمة في وحدات التدخل المبكر التابعة لوزارة  بین رد الوزارة ان •
ة من خالل اختبارات قبلیالبرنامج على األسر واطفالهم  أثرقیاس تتمثل ب التنمیة االجتماعیة

داء تحسن الطفل في كافة المجاالت التي یتم تدریب األسرة أتقیس مستوى  ةیدواختبارات بع
علیها لتدریبها للطفل حیث یتم مالحظة ذلك من خالل مجموعة صور وفیدیوهات مصوره 

الوزارة  وقد أغفل رد تبین مدى تفاعل الطفل اثناء التدریب ومدى تقدمه في انجاز المهارات.
 .لفئة اإلعاقة المستهدفة بیان فیما إذا كانت هذه المقاییس موحدة

ل في وحدات التدخل اطفاإلجراءات المتبعة في وزارة التنمیة االجتماعیة لقبول الحاق اال •

 تتمثل باآلتي:  المبكر

تعمل وحدات التدخل المبكر التابعة للوزارة على استقبال األسر واطفالهم بشكل مباشر  -
 خالل مراجعة هذه األسر للوحدات. من

قامت هذه الوحدات بالتشبیك مع مؤسسات المجتمع المحلي التابعة لها من خالل كتب  -
موافقات تم اصدارها لهذه الغایة مثل التشبیك مع مراكز األمومة والطفولة التابعة 

 للمنطقة أو المحافظة التي تتبع لها الوحدة.
االجتماعیة قسم األشخاص ذوي اإلعاقة وقسم الجمعیات التشبیك مع مدیریات التنمیة  -

وقسم االعالم لغایات استقطاب الحاالت واالعالن عن برنامج التدخل المبكر في 
 الوزارة.

  :) على النحو اآلتيیتم تنفیذ برنامج التدخل المبكر (البورتج •

 لها. یتم استقبال األسرة في المركز من خالل منسق األسرة وعمل دراسة الحالة  -

یتم تقییم الطفل من خالل قوائم الشطب الواردة في البرنامج من خالل أحد أعضاء  -

 الفریق والذي یوصي به منسق األسرة بحسب الحاجة الظاهرة للطفل. 

 یحدد مدیر الحالة للطفل وذلك بحسب حاجة الطفل الفضلى للخدمة.  -

 مدیر الحالة المعني.یتم البدء بتقدم الخدمة للطفل من خالل أسرته وذلك بإشراف  -

  سنوات). 6الى  (یوم المبكر:الفئة العمریة التي یتم قبولها في التدخل  -

 اإلعاقات.كافة  االعاقة:نوع  -

حیث تم إجراء صیانة لها وتأثیثها وتدریب  االعاقة،جمیع الوحدات مهیأة الستقبال ذوي  -

  الوظیفیة.الكوادر 
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 من: عة لوزارة التنمیة االجتماعیةیتكون فریق التدخل المبكر في الوحدات التاب •

 الخاصة.أخصائي التربیة  -

 أخصائي العالج الطبیعي. -

 أخصائي العالج الوظیفي. -

 توفر). (انأخصائي اللغة والنطق  -

 .أخصائي نفسي أو اجتماعي -

 لألسف لم یتضمن رد الوزارة بیان األمور اآلتیة: •

عدد وال لتحویل الحضانات إلى حضانات دامجة المتخذة من قبلها إلجراءات ا -

 الجغرافي.الحضانات بشكل عام والدامجة منها وحسب التوزیع 

د المؤسسات (قطاع خاص / تطوعي) التي تقدم برامج وخدمات تدخل مبكر اعدأ  -

عدد األطفال المستفیدین من ال البرامج المستخدمة لدیها و  والتوزیعها الجغرافي  وال

 .هذه البرامج

اإلجراءات التي قامت بها الوزارة أثناء جائحة كورونا لالستمرار بتنفیذ جلسات برامج  -

 .رالتدخل المبك

الموازنات المرصودة لوحدات التدخل المبكر التابعة لوزارة التنمیة االجتماعیة لضمان  -

 .استمراریتها

 ب. واقع برامج التدخل المبكر كما جاء في اللقاءات الحواریة

ن في اللقاءات الحواریة إلى عدد من اإلشكالیات في مجال الكشف المبكر عن و المشارك أشار 
 حاالت اإلعاقة أهمها:

تصمیم وتنفیذ برامج الكشف المبكر عن اإلعاقة في مراكز األمومة عدم قیام وزارة الصحة ب •
واحد الشاملة، وطالبوا بأن یتم تخصیص مستشفى والطفولة والمستشفیات والمراكز الصحیة 

 على األقل في كل محافظة لبرامج الكشف المبكر.
والتي تتلخص بما في المجال الصحي طفال ذوي اإلعاقة معاناة األبعض المشاركین لشار أ •

 ي:أتی
طباء أنمو وتطور،  لعالج األطفال ذوي اإلعاقة مثل (أطباء عدم توفر أطباء اختصاص -

 .اإلعاقة) أنواع للتعامل مع بعضمختصین سنان أ
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التي توصف لألطفال كاألدویة التي تستخدم لعالج الصرع والحلیب  دویةنقص في األ -
 الخاص بمرضى اضطراب التمثیل الغذائي. 

التي تجرى للوقوف على الحالة الصحیة لألطفال ذوي  بعض الفحوصات عدم توفر -
 اإلعاقة مثل فحص الوراثة والجینات الوراثیة.  

عامل مع الطفل قبل عمر سنتین یتم تأجیل التعامل مع نظرًا لعدم قدرة المراكز على الت -

   .حالته لوقت الحق

 .لذوي اإلعاقة السمعیةتقدم خدمات متخصصة في التدخل المبكر ال یوجد مراكز  -

 2019/2020أهم ما قام به المجلس في محور التدخل المبكر خالل عامي 

بشراء خدمات للتأهیل  2020/ 31/12الى  1/1/2020للفترة من  خالل قام المجاس. 1

النطقي لألطفال ذوي التأخر النمائي واإلعاقة 

هو مبین في الجدول  وكما )11السمعیة وعددهم (

) طفل إلى معهد العنایة 35( )، وتحویل34( رقم

 .بصحة االسرة لالستفادة من خدمات المعهد

توقیع مذكرة تفاهم مع معهد العنایة بصحة األسرة . 2

(مؤسسة نور الحسین) لغایات توفیر جلسات التأهیل 

النطقي برسوم رمزیة یتحملها الشخص ذو اإلعاقة 

المحدود من رسوم تقدیم الخدمة  وٕاعفاء ذوي الدخل

) طفل 35بناًء على دراسة الحالة التي یتم عملها من خالل المعهد، حیث قام المجلس بتحویل (

 ) إناث.15) ذكور و(20لتلقي الخدمة، (

أطلق المجلس دراسة واقع برامج التعلیم الدامج في ریاض األطفال في المملكة األردنیة . 3

؛ ى التعرف على واقع برامج التعلیم الدامج في ریاض األطفال في األردنالهاشمیة والتي تهدف إل

وهي: مركز الزرقاء الشامل للتربیة الخاصة،  موزعة على األقالیم الثالثةإذ تم زیارة أربعة مراكز 

 . مركز المنار للتنمیة الفكریة /الرصیفة، مركز الكورة للتربیة الخاصة، مركز لبنى للتربیة الخاصة

بهدف النهوض بواقع برامج الدمج في ریاض التوصیات عدد من  لصت الدراسة الىوقد خ

 األطفال .

 

عدد األطفال ) یبین 34(الجدول رقم 
 الذین

شراء خدمات التأهیل استفادوا من 
 النطقي

عدد الطلبة 
 المستفیدین

 فةالتكل
  المالیة

نسبة 
 الصرف

 إناث ذكور

3 8 6336 53%  
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 التوصیات

البد من إیجاد نظام إحالة واضح ومعلوم لدى جمیع العاملین مع األطفال ابتداء من  •

األطباء في مراكز األمومة والطفولة والمراكز الصحیة الشاملة الذین یعملون على 

 واألطفال ذوي التحدیات في التطور النمائيالكشف المبكر لألطفال المعرضین للخطر 

 التي تعمل على تقدیم خدمات التدخل المبكر.لیتم تحویل الطفل إلى المراكز 

التوسع في استحداث وحدات التدخل المبكر في المحافظات التي ال یتوفر فیها كعجلون  •

وجرش وأماكن في عمان الشرقیة وجنوب عمان لیس فقط من خالل مراكز المنار للتنمیة 

دمات لألشخاص الفكریة بل من خالل التشبیك مع الجمعیات التي من أهدافها تقدیم خ

  .ذوي اإلعاقة

مأسسة التعلیم الدامج في مرحلة الطفولة المبكرة من خالل تطویر سیاسة خاصة ودلیل  •
اجرائي موّجه للتعلیم الدامج في ریاض األطفال بحیث یتسق مع التوجهات الحدیثة في 

جة الطفولة المبكرة نظرا لخصوصیة هذه المرحلة العمریة، إذ أن غالبیة الریاض الدام
تنفذ العمل وفقا الجتهادات شخصیة، أو تعتمد على المشاریع التي تنفذها الجهات 
الداعمة والتي غالبا ما تستمر بوجود اشراف علیها وتتوقف في كثیر من األحیان مع 
توقف التعیینات المرتبطة بالمشاریع نظرا لعدم وجود سیاسة مكتوبة وأدلة توجیهیة بهذا 

یة العمل في التعلیم الدامج، ومن الممكن لهذه الغایة الخصوص تسهم في استمرار 
للتعلیم الدامج من  واالجتماعیةبأداة الدراسة التي تتناول معاییر البیئة المادیة  االستعانة

 شأنها أن ُتوّجه العمل. 
إیالء المزید من االهتمام ببعض المحافظات التي تقل فیها الخدمات الحكومیة المتعلقة  •

مج، وعدم قصرها على المحافظات التي ترتبط بالدعم المقدم من المؤسسات بالتعلیم الدا
الدولیة بهذا الخصوص (العاصمة، والزرقاء، والمفرق) مما یقلل فرص األسر محدودة 
الدخل في الحاق أطفالهم بالتعلیم الدامج نظرا الرتفاع التكلفة خصوصا في محافظات 

یرة في عدد ریاض األطفال التي تنفذ التعلیم اربد والبلقاء وجرش، كما أن هناك قلة كب
 الدامج في محافظات الجنوب خصوصا الطفیلة والكرك ومعان والعقبة.  

إیالء االهتمام بكافة اإلعاقات عند التفكیر بالتسهیالت البیئیة والبیئة االجتماعیة والمادیة  •
الداعمة، إذ أن غالبیة ریاض األطفال توفرت فیها التسهیالت المتعلقة باألطفال ذوي 
اإلعاقة الحركیة كتوفیر الرامب (ممر الكرسي المتحرك) وتهیئة دورات المیاه، فیما كانت 
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ت المتعلقة باإلعاقة البصریة والسمعیة غیر متوفرة وقد یكون هذا السبب في التسهیال
 انخفاض نسبة األطفال ذوي اإلعاقة البصریة والسمعیة الملتحقین في ریاض األطفال.

تسلیط الضوء على قصص النجاح والعمل على توثیقها ونشرها بهدف توجیه االتجاهات  •
األطفال ذوي اإلعاقة فیها سواء كانت بمبادرة من ورفع الوعي واالستفادة منها عند دمج 

األسر أو من الجهات الداعمة أو باجتهاد شخصي من إدارة الروضة وكادرها، وتفعیل 
 دور اإلعالم بهذا الخصوص.

زیادة االهتمام بخریجي التربیة الخاصة والعمل على تعیینهم في ریاض األطفال سواء  •
وأنهم یتلقون مساقات في نمو وتطور الطفل،  كمعلمین رئیسیین أو ُمساندین، خاصة

 وبالتالي لدیهم القدرة على العمل في ریاض األطفال وٕافادة كافة األطفال بال استثناء.
إعادة النظر بالخطط الدراسیة لتخصصات تربیة الطفل والتربیة الخاصة خصوصا  •

طفال في المیدانیة منها، ووضع ضوابط ومتطلبات سابقة لتعیین معلمات ریاض األ
القطاعین الخاص والعام، بحیث یكون من شروط تعینهن اجتیاز ورش عمل تدریبیة 
ُمكثفة في التوجهات الحدیثة في التعلیم الدامج من خالل الجهات التدریبیة المختصة 

 وفق إطار عام وآلیة یتم تحدیدها لهذه الغایة ُتراعي خصوصیة الطفولة المبكرة.
لعمل بعین االعتبار، خاصة وأن الكثیر من الممارسات أخذ موضوع التدریب أثناء ا •

الحالیة قدیمة وال تتناسب مع مبدأ الممارسات المالئمة تطوریا والمستندة إلى الروتین 
الیومي، إذ أن بعض األطفال ذوي اإلعاقة وخصوصا اإلعاقة الذهنیة یتلقون التعلیم في 

جهم بشكل كامل، كما أن غرف خاصة داخل ریاض األطفال الملتحقین بها دون دم
 الخطط الجماعیة شبه غائبة.

تفعیل مشاركة أولیاء األمور في البرامج المقدمة لدمج األطفال ذوي اإلعاقة في مرحلة  •

ما قبل المدرسة، وتشجیع أمهات األطفال من ذوي اإلعاقة ومن غیر ذوي اإلعاقة 

 بالتطوع إلنجاح التعلیم الدامج في ریاض االطفال.
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 :الحق في الصحة ویشمل :خامسالالمحور 

ذوي اإلعاقة من خالل مراكز تشخیص اإلعاقات واللجان  األشخاصتقییم عملیة تشخیص أ. 

وأثره على ممارسة الشخص لحقوقه وحریاته ووصوله دقة التشخیص حیث  اللوائیة منالطبیة 

 إلى الخدمات المختلفة؛

مستوى الخدمات الصحیة لتطویر النوعي على ال اإلعاقةذوي األشخاص حرص قانون حقوق 
حاالت  یجاد آلیة منهجیة وموضوعیة لتشخیصمن خالل إ اإلعاقةالمقدمة لألشخاص ذوي 

تشخیص المعنیة بالتشخیص وبما یضمن  سس ومرجعیات تنظم عمل المؤسساتوفقًا أل اإلعاقة
في مختلف أقالیم ذاتها لطرق واألدوات وباتباع اوفقًا لمعاییر دقیقة وموحدة  عاقاتاإلوتصنیف 

 ؛ إذ ألزم القانون وزارة الصحة باآلتي:المملكة لضمان نتائج دقیقة وموحدة
وٕاصدار التقاریر  اإلعاقةذوي األشخاص تحدید الجهات الطبیة المعتمدة لغایات فحص  -أ

 ودرجتها وطبیعتها. اإلعاقةالطبیة التي تبین نوع 
 . اإلعاقةالتعاون مع المجلس إلصدار تعلیمات خاصة لتشخیص حاالت  -ب
ذوي اإلعاقات األشخاص التعاون مع المجلس إلصدار تعلیمات خاصة بإعادة فحص  -ج

 غیر الدائمة.
تعلیمات إصدار تقاریر اللجان الطبیة لألشخاص وتنفیذا ألحكام القانون أصدر وزیر الصحة 

إصدار  لجنة لغایات دیحدت أوو/ ، والتي منحت وزیر الصحة حق تشكیل 76ذوي اإلعاقة
إصدار تقریر اللجنة الطبیة النهائي حسب ، وبینت أن مهمة هذه اللجنة تتمثل بالتقریر الطبي

تها. درجو  اإلعاقةنوع الذي یجب أن یبین فیه:  التعلیماتالتي أرفقت بأسس معاییر التشخیص 
بدل أجور فحص ومعاینة الحاالت التي  الصحة وزارة يتقاضدم وقد أكدت التعلیمات على ع

 .تعرض على اللجان الطبیة وفق أحكام هذه التعلیمات
الشخص و في الجهات الرسمیة ذات العالقة  وقد منحت هذه التعلیمات لكل من المختصین

وزیر لدى كل من ما ورد بالتقاریر الطبیة  في االعتراض علىالحق التقریر الطبي له الصادر 
إلى  التي أصدرت التقریر أو وللوزیر إحالة االعتراض للجنةوللمجلس  أو من یفوضه الصحة
 .التي یحددها وزیر الصحة بموجب أحكام نظام التقاریر واللجان الطبیة المعمول به اللجنة

التي ترمي  أسس معاییر اعتماد مراكز تشخیص األشخاص ذوي اإلعاقةوقد ألحق بالتعلیمات 
، بما یلبي كل اإلعاقةذوي األشخاص مخرجات ممكنة من عملیة تشخیص  أفضلإلى  للوصول

والحصول علیها، مع ضرورة وجود  الخدماتإلى وصول والوحریاتهم  تمتعهم بحقوقهممتطلبات 

                                                           
(تعلیمات إصدار تقاریر اللجان الطبیة لألشخاص ذوي اإلعاقة لسنة  2018لسنة  3تعلیمات رقم   -76 

2018 ( 
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 ثالثإلى ًا تم تصنیفها معیار  87وقد تضمنت األسس  .دور فعال لهم في عملیة صنع القرار
حیث ). كما تم وضع العناصر القابلة للقیاس لكل معیار بومتقدمة ،جوهریةو أساسیة، (فئات: 

تسرد العناصر القابلة للقیاس المتطلبات التي یجب أن تتوافق بشكٍل كامل مع المعیار. ویهدف 
قدٍر أكبر من الوضوح ومساعدة مراكز تشخیص  تحقیقإلى سرد العناصر القابلة للقیاس 

قد تم تصنیف المعاییر ضمن . و تثقیف العاملین بشأن المعاییر واإلعداد للتقییمعاقات على اإل
اإلدارة  ،إمكانیة الوصول، وتمكینهم اإلعاقةذوي األشخاص حقوق هي: مجموعات سبع 
ٕادارة ، و نظام إدارة المعلوماتو ، اإلعاقةذوي األشخاص تقییم وتشخیص و ، الكوادرو ، والقیادة

 .المبنى والمرافق
 2019/2020خالل العامین  تشخیص حاالت اإلعاقةواقع 

 واقع تشخیص حاالت اإلعاقة كما جاء رد وزارة الصحة
تشخیص اإلعاقات  مراكزعدد بلغ  •

ثالثة مراكز موزعة في الشمال 
  التالي:والوسط والجنوب على النحو 

/ مركز تشخیص االعاقات .أ
مدیریة ذوي اإلعاقة والصحة 

 النفسیة / عمان.
مركز تشخیص اإلعاقات/  .ب

 مستشفى األمیرة رحمة التعلیمي
لتشخیص ل الحسناالمیر مركز  .ج

 الكرك.المبكر / 
العاملین الذین یقومون بالعملیة  عدد •

  العلمیة:التشخیصیة ومؤهالتهم 
 ) العاملین35أوًال: یبین الجدول رقم (

تشخیص اإلعاقات/ مدیریة  مركزفي 
  .النفسیةذوي اإلعاقة والصحة 

) عدد 36ثانیا: یبین الجدول رقم ( 
مركز تشخیص اإلعاقات/ العاملین في 

. اربد-األمیرة رحمة التعلیمي مستشفى 
ویود المجلس التأكید على ان التدریب 
الذي تلقاه العاملین في المركز غیر 

مدیریة  مركز تشخیص االعاقات ) یبین عدد العاملین35الجدول رقم (
 ذوي اإلعاقة والصحة النفسیة / عمان.

 المؤهالت العدد المهنة
اثنان حاصلین على دورة تشخیص  3 اطباء اطفال

 وتقییم القدرات العقلیة
باحث نفسي 

 واجتماعي
اإلرشاد النفسي والتربوي /  دكتوراه 1

دورة تدریبیة على اختبارات الذكاء 
 وتقییم وتشخیص القدرات العقلیة

ماجستیر علم نفس تربوي/ دورة  1 ممرض قانوني
تدریبیة على اختبارات الذكاء وتقییم 

 القدرات العقلیة
لغة ب التواصلدورة تدریبیة على  1 ممرض مشارك

 اإلشارة
عیادات استشاریة تغطي جزئیا من قبل اخصائیین وهي عیادات 

األطفال والنفسیة والنطق والتأهیل والعالج الطبیعي والعظام  (اعصاب
 .والحنجرة)واألذن  واألنف

تشخیص اإلعاقات /  مركز في ) یبین عدد العاملین36الجدول رقم (
 مستشفى األمیرة رحمة التعلیمي

 المؤهالت العدد المهنة
  1 اطفال اخصائیة طب

ماجستیر تحلیل السلوك الصحي  1 تربیة خاصة  دكتوراه
التدریب على مقاییس التطبیقي / 

 الذكاء
ماجستیر علم نفس تربوي/ دورة  1 ممرض قانوني

تدریبیة على اختبارات الذكاء وتقییم 
 القدرات العقلیة
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كافي من وجهة نظر العاملین في المركز، فقد تلقى المجلس طلب من مدیریة ذوي االعاقة 
 ریب العاملین في المركز المشار والصحة النفسیة في وزارة الصحة لتد

 الیه على مقایس الذكاء الحدیثة.
) عدد العاملین في 37ثالثًا: یبین الجدول رقم (

مركز تشخیص مركز الحسن التشخیص المبكر/ 
 .الكرك

تباع مراكز التشخیص إجراءات موحدة عدم ا •
لتشخیص جمیع األشخاص  (بروتوكوالت)
، وستقوم الوزارة مستقبال بالعمل ذوي اإلعاقة
  .لهذه الغایة بروتوكوالتعلى وضع 

 واألدوات فيالتجهیزات بعض وجود نقص ب •
 الالزمة للتشخیص الدقیق.مراكز التشخیص 

للرقابة وتقییم التقاریر الصادرة ) 38المبینة في الجدول رقم (الوسائل واآللیات  تطبق الوزارة •
 . تشخیص اإلعاقات مراكزعن 

الواجب إلجراءات الم یتم تطبیق  •
اتباعها لتطبیق معاییر اعتماد 
مراكز التشخیص الصادرة عام 

بشكل كامل لوجود عدة  ۲۰۱۸
 بهذا األمر. مدیریات معنیة

اریر تشخیص نماذج لتقعدم وجود  •
 مراكزاإلعاقات موحدة بین 

 خیص.التش
عدد التقاریر التشخیصیة  بلغ •

) موزعة على المراكز 7506( 2020-2019الصادرة عن مراكز التشخیص خالل عامي 
الصادرة عن مركز تشخیص  التشخیصیةعدد التقاریر ) 39ویبین الجدول رقم ( ،الثالثة

التقاریر عدد ) 40الجدول رقم ( بینفیما ی اإلعاقات/ مدیریة ذوي اإلعاقة والصحة النفسیة
 في عام تشخیص اإلعاقات/ مستشفى األمیرة رحمة التعلیمي مركز التشخیصیة الصادرة عن

الحسن مركز التقاریر التشخیصیة الصادرة عن عدد ) 41الجدول رقم (ویبین  ،2020
 .2020خالل عام  للتشخیص المبكر/ الكرك

 

مركز الحسن  ) یبین عدد العاملین في37الجدول رقم (
 الكرك.التشخیص المبكر / 

 المؤهالت العدد المهنة
 / 1 اطفال اخصائیة طب

 / 2  فحص ذكاء -تمریض
 / 2 عالج طبیعي
 / 3 تخطیط سمع
  1 مدربة نطق

عیون ،  األسبوع):(دوام یوم او یومین في عیادات الجزئیة
 .أنف وأذن وحنجرة ، أطفال

للرقابة وتقییم المستخدمة واآللیات  الوسائلیبین ) 38الجدول رقم (
 تشخیص اإلعاقات مراكزالتقاریر الصادرة عن 

 وسیلة الرقابة مركز التشخیص
تشخیص اإلعاقات/  مركز

مدیریة ذوي اإلعاقة والصحة 
 النفسیة

بعد توقیع التقریر الطبي التشخیصي من 
الطبیب المشرف یتم تدقیقه وتوقیعه من 
رئیس قسم ذوي اإلعاقة ومدیر مدیریة 

 النفسیة.ذوي اإلعاقة والصحة 
مركز تشخیص اإلعاقات/ 
مستشفى األمیرة رحمة التعلیمي 

 اربد –

بعد توقیع التقریر الطبي من فاحص 
الذكاء یتم توقیعه من طبیب األطفال 

 المستشفى.ومدیر 
مركز الحسن للتشخیص المبكر 

 / الكرك
بعد توقیع التقریر الطبي من الطبیب 

كما جاء برد (. المركزالمشرف ومدیر 
 الوزارة)
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ویالحظ المجلس 
اعداد انخفاض 

التقاریر التشخیصیة 
الصادرة عن مراكز 
التشخیص التابعة 
لوزارة الصحة في 

مقارنة  2020العام 
 2019بالعام 

ویعزى ذلك الى 
جائحة كورونا حیث 
تحولت المراكز 
التشخیصیة الى 
مراكز تأمین عالج، 
مما حرم االشخاص 

من  ذوي االعاقة
الحصول على هذه 
الخدمة المالئمة في 
التشخیص التي 
یترتب علیها كافة 
الخدمات العالجیة 

والتربویة  ةوالتأهیلی
ویعود ذلك لعدم 
تنبه الجهات المعنیة 
بإصدار تصاریح 

اص تساعد االشخ
ذوي االعاقة وذویهم 

 لجمیع الخدمات الصحیة أثناء الحظر بسبب انتشار فایروس كورونا.للوصول 
تشخیص اإلعاقات في مستشفى  التشخیصیة في مركزالیات توثیق التقاریر عدم وجود  •

تشخیص اإلعاقات/ مدیریة ذوي اإلعاقة  اربد، فیما یتم التوثیق مركزاألمیرة رحمة التعلیمي 
ملف طبي في المدیریة خاص لكل مراجع یحتوي على التاریخ من خالل والصحة النفسیة 

مركز تشخیص اإلعاقات/ مدیریة التقاریر التشخیصیة الصادرة عن عدد  ) یبین39(الجدول رقم 
 ذوي اإلعاقة والصحة النفسیة

عدد  السنة
 التقاریر

 نوع االعاقة المحافظة إناث ذكور

 
 
 
 
 

2019 
 
 

 
 
 
 
 

3191 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2000 

 
 
 
 
 

1191 

 1023 تعلیم ئبط 2355 عمان
 546 ذهنیةاعاقة  66 اربد

 60 اعاقة بصریة 39 المفرق
 103 سمعیةاعاقة  103 جرش
 435 اعاقة حركیة 22 عجلون
 324 التوحد 251 البلقاء
 296 متالزمة داون 186 الزرقاء
 404 تعدد اعاقات 111 مأدبا
   17 الكرك
   9 الطفیلة
   11 معان
   21 العقبة

 
 
 

2020 
 
 
 
 

 
 
 

2850 

 
 
 

1780 

 
 
 

1070 

ئ بط 2174 عمان
 تعلیم

1008 
 

اعاقة  37 اربد
 عقلیة

276 

اعاقة  41 المفرق
 بصریة

53 

اعاقة  60 جرش
 سمعیة

111 

اعاقة  9 عجلون
 حركیة

267 

 298 التوحد 210 البلقاء
متالزمة  135 الزرقاء

 داون
217 

تعدد  115 مادبا
 اعاقات

619 

   11 الكرك
   17 الطفیلة
   6 معان
   35 العقبة
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مركز الحسن للتشخیص المبكر/ ، اما حوصات وصورة عن التقریرالمرضي واالستشارات والف
  من توثیقفیتم الالكرك 

 في یحفظ مراجع لكل طبیة ملفات خالل
 .المركز

مباني  المتخذة لتهیئةاإلجراءات  •
مراكز التشخیص وفق کودة 

ذوي ألشخاص لالبناء متطلبات 
 اإلعاقة: 

تهیئة مدیریة على اري العمل ج .أ
ذوي اإلعاقة حسب توفر 

 اإلمكانیات اللوجستیة.
تشخیص اإلعاقات/  مركز مبنى .ب

ى األمیرة رحمة التعلیمي مستشف
 وهو عبارة عن غرفة واحدة فقط. أغیر مهی

 ومجهز جیدا. أمهی ىنبالمبكر/ الكرك الملتشخیص ل لحسنمركز ا  .أ
 لم یتم تخصیص موازنة •

مراكز التشخیص لخاصة 
 تاریخه.لغایة 

إفراد جزء بلم تقم الوزارة  •
خاص باألشخاص ذوي 
اإلعاقة ضمن الخطط 

 .عاقة من فیروس كوروناالمستقبلیة لحمایة األشخاص ذوي اإل
 واقع تشخیص حاالت اإلعاقة كما جاء في اللقاءات الحواریةب. 

أكد المشاركون في اللقاءات الحواریة على عدد من اإلشكالیات في مجال التشخیص كان من  
 أهمها:
فحص السمع سنویًا ألي معاملة او المتكرر لطلب اإلعاقة السمعیة من الیعاني ذوي  •

 .یتقدم به ذو اإلعاقة السمعیة للجهات الرسمیة طلب

موضوع التشخیص یسیر نحو الدقة وتبقى المشكلة في الدخالء على االعاقة الذین  •

لالستفادة من الخدمات التي یستحقها  يیهدفون فقط للحصول على تقریر تشخیص

التقاریر التشخیصیة الصادرة ) یبین عدد 40( رقم لجدولا
تشخیص اإلعاقات/ مستشفى األمیرة رحمة  مركزعن 

 2020في عام  التعلیمي
 المجموع ذكر انثى الفئة

سمعیة،  ، حركیة،ذهنیة
 بصریة 

115 133 248 

 55 33 22 متالزمة داون
 78 62 16 توحد

صعوبات تعلم، 
 اضطرابات نطقیة

0 5 5 

 899 513 386 استشارات
 1285 746 539 المجموع

مركز التقاریر التشخیصیة الصادرة عن ) یبین عدد 41الجدول رقم (
 2020خالل عام  الحسن للتشخیص المبكر / الكرك

مجموع 
 االعاقات

اعاقة  انثى ذكر
 حركیة

اعاقة 
 عقلیة

اعاقة 
 سمعیة

اعاقة 
 بصریة

اعاقة 
 متعددة

180 114 66 33 81 16 14 36 
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بعض الجهات ال تقبل نفس كما أن مثل االعفاء الجمركي.   األشخاص ذوي اإلعاقة 

 . العالي التشخیص الوارد من اللجان وتعتمد لجان خاصة بها مثل مؤسسات التعلیم

یسهل في سیر اإلجراءات حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على البطاقة التعریفیة  •

دون الحاجة الى  الوصول للخدمات المقدمةالحكومیة المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة و 

 .طلب تقاریر طبیة عند انجاز أي معاملة

في فترة زمنیة لنفس الشخص المراكز التشخیصیة تقاریر طبیة تشخیصیة مختلفة تعطي  •

قصیرة نسبیًا وذلك لغایات استفادة أولیاء األمور من الخدمات الخاصة باألشخاص ذوي 

بحسب طبیعة  ل شدة اإلعاقة من منخفضة إلى شدیدةاإلعاقة وحقوقهم حیث یتم تحوی

 .الخدمة

وال یمنح العاملون في هذه المراكز  دقیقمراكز التشخیص غیر  أفاد البعض ان تشخیص •

 الوقت الكافي للتشخیص السلیم.ذوي اإلعاقة الطفل 
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 دور المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في تحسین واقع التشخیص 
المجلس بتدریب الكوادر العاملة في مجال التشخیص في األقالیم الثالث على ستمر ا •

بتنفیذ  2019، حیث قام المجلس خالل عام 2018 عام المعاییر الصادرة عن المجلس

 )42ة وكما هو مبین في الجدول رقم (برنامج تدریبي على مستوى األقالیم الثالث

الـتعریف بالمعاییر  ،االختبارات السیكومتریةعلما بان محاور التدریب تضمنت المحاور اآلتیة: 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  ،الكوادر العاملة ،اإلدارة والقیادة ،تطویرها ونبذة عنهاوآلیة 

األدلة  والمعلومات،إدارة الجودة  ،مكانیة الوصولإإدارة المبنى والمرافق. ، كودة البناء ،وتمكینهم

 ، تقییم األشخاص ذوي اإلعاقة وٕاصدار التقاریر الطبیة.السریریة واإلرشادات العلمیة

الصحة ومجلس اعتماد المؤسسات الصحیة لتطویر األدلة السریریة  إبرام اتفاقیة مع وزارة •

(البروتوكوالت) لتشخیص اإلعاقات الذهنیة واضطراب طیف التوحد في المملكة األردنیة 

في تشخیص هذه االعاقات ة بالمتعلق واآللیات وذلك لغایات توحید االجراءات الهاشمیة

 في جمیع محافظات المملكة.المستشفیات والمراكز التابعة لوزارة الصحة 

استمرار قیام المجلس بتدریب العاملین في مجال التشخیص إلقلیم الجنوب على  •

االختبارات السیكومتریة وتزویدهم بحقائب االختبارات الخاصة بذلك ضمن برنامج رفع 

السیكومتریة الحدیثة والمقننة على االختبارات كفاءة العاملین في مجال التشخیص على 

 ة االردنیة.البیئ

تدریبي المنفذ من قبل المجلس على مستوى األقالیم الثالثة خالل یبین فعالیات البرنامج ال ) 42الجدول رقم (
 2019عام 

لیم
إلق

ا
 

ین
ارك

مش
 ال

عدد
 

 المؤهل العلمي للمشاركین المسمیات الوظیفیة للمشاركین

یب
طب

ئي 
صا

أخ
ض 

مر
م

ص 
اح

ف
رى 

أخ
سط 

متو
وم 

دبل
س  

ریو
الو

بك
ي  

عال
وم 

دبل
 

یر
ست

اج
م

وراه 
دكت

 

 1 0 0 10 1 1 0 1 2 8 12 الشمال 

 2 4 0 8 0 0 1 0 6 7 14 الوسط 

 0 1 0 11 0 1 2 4 0 5 12 الجنوب 
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 العمل على تطویر نظام محوسب ألرشفة التقاریر الطبیة الصادرة من جهات التشخیص •

 .التعریفیة البطاقة اصدار لغایات

التعاون مع وزارة االقتصاد الرقمي والریادة ودائرة االحوال المدنیة بتطویر تطویر نظام  •

الدائمة لغایات إصدار البطاقة الكتروني یوثق البیانات الخاصة باألشخاص ذوي االعاقة 

 . مالتعریفیة له

تطویر قائمة تصنیف اعاقات لغایات اصدار البطاقة التعریفیة لألشخاص ذوي االعاقة  •
 مع كافة القطاعات الصحیة المختلفة.  تشاوربال

 أهم التوصیات
 مرصودة لتطویر منظومة التشخیص. المالیة الزیادة المخصصات  •

 ألتمتة عملیة التشخیص في المراكز العاملةوالبرامج التقنیة الالزمةاألجهزة توفیر سرعة  •

 .المملكة في

ربط مراكز التشخیص بنظام حكیم المعمول به في وزارة الصحة والخدمات الطبیة سرعة  •

 .الملكیة والمستشفیات الجامعیة

 .تنسیق بین الجهات الصحیة العاملة في مجال التشخیصالوجود ایجاد آلیات تضمن  •

اعتماد مراكز ومعاییر  2019) لعام 3اصدار التقاریر الطبیة رقم (فعیل تعلیمات ت •

 الصادرة عن المجلس.  تشخیص األشخاص ذوي اإلعاقة

معاییر التشخیص سرعة تدریب الكوادر التي ستكلف بمهمة التشخیص بموجب  •

 . والبرتوكوالت المنبثقة عنها

الذي سیتم بموجبه تحویل النموذج الصحة بتحدید اللجان وٕاصدار ارة سرعة قیام وز  •

الخدمات الطبیة ة، و وزارة الصحالجهات الثالث التالیة: احدى  إلى الشخص ذي اإلعاقة

 .77المستشفیات الجامعیة الرسمیةالملكیة، و 

 تفعیل آلیات الرقابة على تقاریر التشخیص الخاصة باألشخاص ذوي االعاقة. •

 جودتها وكفایتها وشمولیتهاشف المبكر من حیث برامج الكب. 

والتشخیص على ضرورة ایجاد برامج للكشف المبكر  اإلعاقةذوي األشخاص قانون حقوق  أكد

  .في المؤسسات العالجیة، والحیلولة دون تفاقمها اإلعاقةعن حاالت الشامل متعدد التخصصات 

                                                           
بطاقة التعریفیة بما یتواءم مع معاییر ویرى المجلس الحاجة إلى مراجعة هذه التعلیمات عند البدء بإصدار ال -77 

 اعتماد مراكز تشخیص األشخاص ذوي اإلعاقة الصادرة عن المجلس.
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ان التشریعات الوطنیة الصحیة لم تتضمن أي نص  2018یذكر انه سبق للمجلس أن بین في تقریره األول لعام 

یشیر إلى ضرورة وجود برامج للكشف المبكر عن حاالت اإلعاقة، ولألسف یسجل المجلس ان 

المجلس ولهذا وجد .  لم یشهدا أي تطویر للتشریعات الصحیة بهذا الصدد 2019/2020عامي 

ن الضروري التركیز في هذا التقریر على جودة وكفایة وشمولیة برامج الكشف المبكر وعلى م

 النحو اآلتي: 

كما جاء في رد وزارة  جودتها وكفایتها وشمولیتهابرامج الكشف المبكر من حیث . واقع 1

 الصحة

برامج الكشف المبكر عن اإلعاقة في وزارة الصحة على تبنیها  تكدأ

والطفولة والمستشفیات والمراكز الصحیة الشاملة والتي مراكز األمومة 

تتم من خالل: مسوحات حدیثي الوالدة، مسوحات السمع والبصر، 

وٕاعداد ملف للطفل لمتابعة النمو والتطور والكشف المبكر عن التأخر 

تعقد باستمرار دورات تدریبیة وندوات كما  النمائي التطوري واإلعاقة.

  المبكر عن اإلعاقات. توعویة وتثقیفیة للكشف

المجلس من الوقوف الحقیقي على هذه االجابة المقتضبة لم تمكن و 

واقع برامج الكشف المبكر، مما نتج عنه عدم قدرة المجلس على تقییم 

جودة وكفایة هذه البرامج؛ إذ لم تقم الوزارة باإلجابة على تساؤالت 

 المجلس اآلتیة:

لألطفال حدیثي الوالدة  ما مدى إلزامیة برامج الكشف المبكر •

 على مستوى المملكة؟

على ماذا تشمل برامج الكشف المبكر عن اإلعاقة وما هي  •

 أبرز الخدمات التي تقدم فیها؟

ما أهم االجهزة واألدوات المتوفرة في المراكز ذات الصلة   •

 لتفعیل برامج الكشف المبكر؟

اإلعاقة لدى األطفال والجهات  ماهي اآللیات واإلجراءات التي یتم اتباعها لدى اكتشاف  •

التي یتم اإلحالة علیها لتقدیم الخدمات فیها وهل هنالك كشف تفصیلي بالجهات التي 

 یمكن اإلحالة علیها لتقدیم الخدمات الالزمة لألطفال؟

) یبین 43(الجدول رقم 
عدد مراكز االمومة 

وتوزیعها على 
 المحافظات

 عدد المحافظة
 المراكز

 81 العاصمة 
 35 لزرقاءا

 52 البلقاء
 19 مادیا
 98 اربد

 22 الرمثا
 62 المفرق
 24 عجلون
 19 جرش
 43 الكرك

 19 الطفیلة 
 19 معان
 5 البتراء
 19 العقبة 

 517 المجموع
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هل هنالك توثیق لحاالت اإلعاقة التي یتم اكتشافها لدى مراكز االمومة والطفولة خالل  •

في حال هنالك توثیق تزویدنا بكشف یتضمن عدد حاالت و  2019/2020األعوام 

 اإلعاقة المكتشفة موزعة حسب النوع االجتماعي ونوع اإلعاقة والمحافظة؟

هل تم تخصیص موازنات لمراكز التشخیص ضمن موازنة وزارة الصحة وكم تبلغ  •

 القیمة؟

 فیما بین رد وزارة الصحة الحقائق اآلتیة: 

إحالة مسارات  االعلى الحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إلیجادمع المجلس تعمل الوزارة  •
واإلجراءات التي یتم اتباعها لدى اكتشاف اإلعاقة عند  لیاتآلالبیان وبروتوكوالت التشخیص 

  .األطفال والجهات التي یتم اإلحالة علیها لتقدیم الخدمات
مركز  )506(مراكز األمومة والطفولة التي تقدم خدمات وبرامج الكشف المبكر عدد  بلغ •

موه وتطوره والتي تشمل خدمات الكشف نتقدم خدمات رعایة الطفل ومتابعة  78أمومة وطفولة
تقدم خدماتها على و  )43المبكر موزعة على المحافظات على النحو المبین في الجدول رقم (

 النحو اآلتي:
حیث  المطاعیم،یتم استقطاب األطفال حدیثي الوالدة من خالل زیاراتهم للحصول على  .أ

سنوات في مراكز األمومة والطفولة ابتداء  5یتم متابعة نمو وتطور األطفال حتى عمر 
 .من حدیثي الوالدة

متابعة تقدیم خدمات الكشف المبكر من خالل تقدیم خدمات متابعة النمو والتطور  .ب
م العمل حالیا على إعداد مسار تشخیص الشلل الدماغي وخلع الورك الوظیفي ویت

 المعتمدة.الوالدي عند األطفال ومن ثم عند تشخیصها یتم اإلحالة إلى المراكز 
 لألطفالتتوفر في مراكز األمومة والطفولة أجهزة قیاس الوزن والطول ومحیط الراس  .ت

للكشف عن خلع الورك  كما تتوفر في بعض المراكز اجهزة التصویر اإلشعاعي
 الوالدي. 

یوجد برنامج الكشف المبكر عن اإلعاقة في مراكز األمومة والطفولة والمستشفیات  .ث
مسوحات السمع والبصر وجود ملف للطفل  الوالدة،والمراكز الشاملة كمسوحات حدیثي 

 واإلعاقة.النمائي  التحدیات في التطورلمتابعة النمو والتطور والكشف المبكر عن 

                                                           
یالحظ المجلس ان هناك فوارق بین البیانات التفصیلیة والمجموع الوارد من قبل الوزارة فالمجموع الصحیح  -78 

 )506ولیس كما ورد فر ردهم () 517لعدد المراكز المذكورة في المحافظات تفصیال برد الوزارة (
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یتم باستمرار عقد دورات تدریبیة للكشف المبكر عن اإلعاقات وتقدیم كافة التسهیالت  .ج
 المتابعة.الالزمة سواء بالتحویل او في مراكز 

لقاءات كما جاء في ال اجودتها وكفایتها وشمولیتهبرامج الكشف المبكر من حیث ب. واقع 
 الحواریة ومجموعة التركیز

ف المبكر عن االعاقات یحقق نتائج أفضل كشالمبكر فالالتأكید على أهمیة الكشف  •

فریق متعدد التخصصات یتم من قبل للتعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة، ویفترض ان 

 تسهم في عملیة التأهیل المبكر للطفل. حیث ان عملیة الكشف المبكر 

أن الجهات في  -كما أفاد أولیاء األمور في اللقاءات الحواریة  -إال أن المشكلة تكمن  •

الصحیة ال تعمل على توفیر الخدمات التي تحول دون تفاقم اإلعاقات لعدم وجود برامج 

    من االندماج في المجتمع.  همما یحول دون تفاقم إعاقتهم ویمكنبمتخصصة بهذا المجال 

عدم قدرة المراكز الصحیة ومراكز االمومة والطفولة على التعامل مع الطفل ذي بسبب  •

  .بل عمر سنتین یتم تأجیل التعامل مع حالته لوقت الحقاإلعاقة ق

الزامیة الفحوصات السمعیة في المستشفیات الحكومیة یؤدي الى تفاقم اإلعاقة عدم  •

 السمعیة لدى األطفال وتأخر اكتشافهم. 

في عن اإلعاقة المبكر كشف االعاقة واللألطفال ذوي  الدقیقلیات للتقییم آ عدم توافر •

الموجود حالیا في معظم هذه المراكز  یستطیع الكادر والاالمومة والطفولة،  مراكزمعظم 

 لألطفال ذوي اإلعاقة بناء على نتائج التقییم التي یجب تقدیمهاالخدمات والبرامج  تحدید

 . والكشف

فر أجهزة ومعدات وآلیات حدیثة ومتطورة في المراكز تساعد األخصائیین على اتو عدم  •

 الالزمة لألطفال ذوي اإلعاقة.رامج بتحدید ال

في مراكز االمومة المبكر كشف على منظومة البشكل سلبي جائحة كورونا أثرت  •

 .من حیث جودتها وأثرها وكفایتهاوالطفولة 

 التوصیات

سرعة قیام وزارة الصحة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان الزامیة برنامج الكشف المبكر عن  •

 عیم الوطني. اإلعاقة أسوة ببرنامج التط

 .اإلحالة مساراتعلى  كوادر مراكز االمومة والطفولة تدریب  •
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قیام وزارة الصحة بالتشبیك مع مؤسسات المجتمع المدني إلنشاء مجموعات دعم أسري  •

 .لألسر التي یتم اكتشاف اإلعاقة عند أبنائهم

التي تقدم  الصحیة وأقسام األمومة والطفولة المراكزأسماء  االعالن عن قیام وزارة الصحة ب •
مما یساعد على تحویلهم ضمن نظام االحالة لتلقي  لالطفال الكشف المبكر  خدمات 

  .خدمات التدخل المبكر

لمراكز الصحیة واقسام االمومة والطفولة فیها لمعرفة ا قیام الوزارة بتحلیل واقع حال •
 اإلعاقة.برنامج للكشف المبكر عن االحتیاجات ومتطلبات تفعیل 

لقیام هذه الكوادر  زیادة عدد الكوادر الطبیة والصحیة المؤهلة والمدربة في المراكز الصحیة •
 بإجراءات الكشف المبكر بصورة سلیمة وفعالة

في مجال رفع كفاءة العاملین من الكوادر الطبیة والصحیة العاملة في المراكز الصحیة  •
بأسرع وقت  ةعاقة لغایات التحویل الى البرامج العالجیة والتأهیلیلكشف المبكر عن اإلا

 ممكن.

ألطفال ذوي اإلعاقة الذین یتم سر اتوفیر كوادر تقدم خدمات التوجیه واإلرشاد النفسي أل •
 وجود إعاقة لدیهم. الكشف عن
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 خدمات الصحة النفسیة من حیث جودتها وأثرها وٕامكانیة الوصول إلیها.ج. 

النفسیة  إلعاقاتاشموله  2017لسنة  20یسجل لقانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم 

فقد ، خرىاأل اتضمن مفهوم اإلعاقة وكفالة حقوقهم أسوة بغیرهم من األشخاص ذوي اإلعاق

على قیام وزارة الصحة والجهات ذات العالقة بالتنسیق  اإلعاقةذوي األشخاص أكد قانون حقوق 

مع المجلس بتدریب كوادر متخصصة على طرق الكشف عن حاالت العنف واإلساءة الجسدیة 

. كما أكد على قیام وزارة التنمیة االجتماعیة ووزارة الصحة كل 79والنفسیة وكیفیة التعامل معها

وفیر برامج الوقایة من العنف والكشف عنه، حسب اختصاصه بالتنسیق مع المجلس القیام بت

على ذلك، بمن فیهم  اإلعاقةذوي األشخاص عند وقوعه وتدریب  عنه وكیفیة التبلیغ واإلخبار

النفسیة  اإلعاقةذوو األشخاص الذهنیة و  اإلعاقةذوو األشخاص األطفال والنساء وكبار السن و 

 . 80وأسرهم

 كما جاء برد الوزارةم 2019/2020خالل عامي  خدمات الصحة النفسیةواقع 
) عیادة موزعة على المستشفیات ومراكز االصالح 55(عدد عیادات الصحة النفسیة بلغ  •

 توزیع) 44یبین الجدول رقم (و وعلى بعض المراكز الصحیة في المملكة والتأهیل المنتشرة 

 .عیادات الصحة النفسیة وعدد العیادات في األسبوع وعدد المستفیدین منها

 

                                                           
 /ز) من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 23المادة ( - 79
 /ي) من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.29المادة ( - 80

 توزیع عیادات الصحة النفسیة وعدد العیادات في األسبوع وعدد المستفیدین منها) یبین 44الجدول رقم (
 مراجعین السنويلامعدل عدد  عدد العیادات   التسلسل

 19188 /أسبوع24 مستشفى المركز الوطني للصحة النفسیة 1
 30000 /أسبوع24 العیادة االستشاریة  2
 5712 /أسبوع6 المدمنینمركز تأهیل  3
 7968 /أسبوع3 مركز صحي الهاشمي 4
 21888 /أسبوع12 مستشفى البشیر 5
 8628 یوم/أسبوع 2 مستشفى الكرامة-قسم التأهیل النفسي  6
 660 یوم/أسبوع 1 سجن سواقة 7
 876 یوم/أسبوع 1 سجن الجویدة 8
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 288 یوم/أسبوع 1 سجن رمیمین 9
 180 یوم/أسبوع 1 حمایة االسرة 10
 300 یوم/أسبوع 1 حمایة االسرة شرق عمان 11
 552 یوم/أسبوع 1 جمعیة االسرة البیضاء 12
 240 یوم/أسبوع 1 مركز الصفصاف 13
 1356 یوم/أسبوع 1 مستشفى الشونة الجنوبیة 14
 1800 یوم/أسبوع 1 مستشفى دیر عال 15
 5772 یوم/أسبوع 2 مستشفى الحسین/ السلط 16
 192 یوم/أسبوع 1 سجن السلط 17
 5436 یوم/أسبوع 2 مستشفى عجلون 18
 5400 یوم/أسبوع 2 مستشفى جرش الحكومي 19
 32856 /أسبوع14 مستشفى األمیرة بسمة/ اربد  20
 780 یوم/أسبوع 1 مستشفى األمیرة رایة  21
 3540 یوم/أسبوع 1 مستشفى أبو عبیدة 22
 960 یوم/أسبوع 1 مستشفى المفرق 23
 600 یوم/أسبوع 1 سجن أم اللولو 24
 312 یوم/أسبوع 1 سجن المفرق 25
 6600 أیام/أسبوع 3 مستشفى الزرقاء الحكومي 26
 4680 أیام/أسبوع 4 مستشفى األمیر فیصل 27
 360 یوم/أسبوع 1 سجن الهاشمیة 28
 1020 یوم/أسبوع 1 مركز تشخیص االعاقات/ الرصیفة 29
 288 یوم/أسبوع 1 للمسنینمركز سلمى  30
 1320 یوم/أسبوع 1 مركز صحي التطویر الحضري 31
 480 یوم/أسبوع 1 1سجن الموقر  32
 960 یوم/أسبوع 1 2سجن الموقر  33
 336 یوم/أسبوع 1 المؤسسة السویدیة 34
 5964 یوم/أسبوع 2 مستشفى الكرك الحكومي 35
 252 یوم/أسبوع 1 سجن الكرك 36
 1020 یوم/أسبوع 1 مركز تشخیص االعاقات  37
 4008 أیام/أسبوع 6 مستشفى معان الحكومي 38
 228 یوم/أسبوع 1 سجن معان 39
 1200 یوم/أسبوع 1 وادي موسى 40
 7344 یوم/أسبوع 2 مركز صحي العقبة 41
 1284 یوم/أسبوع 1 الطفیلة 42
 216 یوم/أسبوع 1 سجن الطفیلة 43
 264 یوم/أسبوع 1 سجن العقبة 44
 1776 یوم/أسبوع 1 الرمثا 45
 360 یوم/أسبوع 1 مركز أمل لإلعاقات 46
 360 یوم/أسبوع 1 مستشفى الیرموك 47
 240 یوم/أسبوع 1 مستشفى األمیرة رایة  48
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) عیادة وبلغ عدد 19(بواقع ویتضح من توزیع العیادات النفسیة ان أغلبها یوجد في المستشفیات 

) عیادة وبلغ عدد 17( بواقع ومراكز اإلصالح والتأهیل ،مراجع )121068(مراجعیها السنوي 

خاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة، ) عیادات في مراكز 3مراجع، و ( 0)1158(مراجعیها 

 وعیادتین في المراكز الخاصة بكبار السن وعیادتین لدى إدارة حمایة االسرة وأحد أقسامها.

عدد أطباء اختصاص الصحة النفسیة العاملین في المراكز وما هي لم یبین رد وزارة الصحة  •

اإلعاقات ي من ذو  لتقدیم الخدمات لكافة المراجعین ة عددهماختصاصاتهم ومدى كفای

االطباء  عددتقییم مدى كفایة قیام المجلس ب والبالغین، مما یحول دوناألطفال  منالنفسیة 

؛ وهو بالصورة المناسبةالنفسیین وقدرتهم على تقدیم الرعایة المالئمة لألشخاص ذوي االعاقة 

 في عدد نقصوجود یؤكد ما أفاد به المشاركون في اللقاءات الحواریة وجلسة التركیز من 

 االطباء وعدم منح المرضى الوقت الكافي لتقییم حالتهم الصحیة وتقدیم الرعایة الالزمة لهم.

اإلجراءات یبین  ولملدى وزارة الصحة  مدى توفر العالجات النفسیةیبین رد وزارة الصحة لم  •

المتخذة في حال عدم توفر عالج ما وهل جمیع االدویة تدخل ضمن نطاق التأمین الصحي 

وجلسة التركیز من عدم  مما قد یؤكد ما أفاد به المشاركون في اللقاءات الحواریة، لمدنيا

 االمراض النفسیة بشكل دائم ومن عدم مناسبة األدویة البدیلة في بعض الحاالت.أدویة توفر 

مدیریة ذوي االعاقة والصحة النفسیة بكتابة الوصفات الطبیة بین رد وزارة الصحة استمرار  •

تم توصیل ، كما بینت الوزارة بانه كان یالنفسیین خالل فترة جائحة كوروناللمرضى 

 لدولیة وجمعیة األطباءالعالجات المرضى للبیت وبالتعاون مع النقابة والهیئة الطبیة ا

النفسیین، وتم تشكیل فریق من المركز الوطني لتقدیم الخدمات النفسیة العالجیة اثناء فترة 

الحظر في الفنادق  ولمرضى كورونا بالمستشفیات، وتم تنفیذ العدید من اللقاءات التوعویة 

عن االضطرابات النفسیة المترافقة مع كورونا من خالل وسائل االعالم المرئیة والمسموعة 

ویذكر ان المشاركین في اللقاءات الحواریة أكدوا على عدم توفر بعض األدویة . روءةوالمق

في المراكز الصحیة والمستشفیات خالل الجائحة وفي حال تم ایصالها لهم من قبل الوزارة 

بسبب عدم ربط بعض عیادات الصحة النفسیة بنظام حكیم كالمركز  كانت تصل متأخرة

 180 یوم/أسبوع 1 سجن باب الهوى 49
 240 یوم/أسبوع 1 مستشفى البادیة الشمالیة 50
 2018اعتبارًا من بدایة  یوم/أسبوع 1 سجن بیرین 51
 2018اعتبارًا من بدایة  یوم/أسبوع 1 مركز تشخیص االعاقات/ الكرك 52
 2018اعتبارًا من بدایة  یوم/أسبوع 1 مركز رعایة المعاقین/ جرش 53
2020اعتبارًا من بدایة  ا یوم/ أسبوع  عیادة اإلدمان/ بیرین 54  
2020اعتبارًا من بدایة    ا یوم/ أسبوع   دار العنایة اإلنسانیة 55  
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یادات االستشاریة (دوار المدینة الریاضیة) وعیادة البادیة الوطني للصحة النفسیة والع

 . المفرق وعیادة اربد، وعیادة دیرعال /الشمالیة

خصصة للصحة النفسیة مهیأة تالمستشفیات الملم یبین رد وزارة الصحة فیما إذا كانت  •

 ةیریالتیسلألشخاص ذوي اإلعاقة بجمیع أنواعها من حیث إمكانیة الوصول وتوفر الترتیبات 

 . واألشكال المیسرة

هنالك خطط مستقبلیة لدى وزارة الصحة لضمان عدم لم یبین رد وزارة الصحة فیما إذا كان  •

بقاء األشخاص ذوي اإلعاقة النفسیة لفترات زمنیة طویلة في المستشفیات التي تقدم صحة 

 .نفسیة

التي نفذتها الوزارة مجتمعیة للتعریف باإلعاقات النفسیة التوعویة البرامج بین رد الوزارة ال •

 والتي كانت على النحو اآلتي:

  تطویر فیلم توعوي عن تدابیر الوقایة من اإلصابة بفایروس كورونا. .1
  لقاًءا إعالمیًا عن أهمیة توفیر خدمات الطوارئ بأشكال میسرة. 30أكثر من  .2
األشخاص ذوي اإلعاقة إلى خدمات إصدار بیانات دوریة حول وضعیة وصول  .3

الطوارئ وترجمة البیانات الصحفیة الیومیة الصادرة عن الجهات المختصة بلغة 
 اإلشارة.

إعداد ورقة مبادئ حول معاییر إجرائیة آللیات التواصل مع األشخاص ذوي  .4
 باإلصابة والعزل. االشتباهاإلعاقة عند الفحص أو 

ذوي اإلعاقة بعمل " ملخص تنفیذي لورقة قام المجلس األعلى لحقوق األشخاص  .5
المبادئ التوجیهیة للتدابیر الوقائیة والعالجیة من فیروس كورنا لألشخاص ذوي 

 االعاقة "، وتم إعداد دلیل خدمات أثناء جائحة كورونا
تدریب الكوادر العاملة في المستشفیات الحكومیة على بین رد وزارة الصحة استمرارها ب •

إذ تم تنفیذ  النفسیة؛لفعال بأسلوب التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة أسالیب التعامل ا

 الدورات المبینة أدناه: 2019/2020خالل عامي 

بعقد دورة تدریبیة بعنوان إدارة الحالة في الصحة  IMCقامت الهیئة الطبیة الدولیة  -

المشاكل النفسیة أو  (بخصوصخط ساخن  الصحة وعملالنفسیة لكوادر وزارة 

قامت بعمل  النفسي) كماوكیات الجدیدة وٕاذا لزم األمر التحویل إلى االخصائي السل

حسب قوانین في كافة المحافظات  الصحیةكوادر المراكز من ندوات توعیة لعدد قلیل 

 .19 –مختلفة من المشاكل النفسیة والتعامل مع كوفید  الدفاع لمواضیع
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. بعمل ورشة عمل حول اإلدماج المستدام GIZقامت الوكالة االلمانیة للتعاون الدولي  -

المفرق  (سحاب،لخدمات الصحة النفسیة والدعم النفسي االجتماعي في المراكز الصحیة 

قامت بتشكیل لجنة توجیهیة بخصوص تنفیذ الخدمة النفسیة في المدرسة  والزرقاء) كما

 .الموظفینتدریبیة لضباط ارتباط الرعایة الذاتیة ورعایة  وعقد دورة

لصحة ااستراتیجیة  لتقییم ONLINEقامت منظمة الصحة العالمیة بتنفیذ ورشة عمل  -

  الصحة.النفسیة مع وزارة 

بعمل جلسات توعویة عبر االنترنت لمواضیع  SAMSقامت الجمعیة الطبیة األمریكیة  -

وقامت بتنفیذ  ،خالل جائحة كورونا ةواالجتماعی ةالنفسی التعامل مع الضغوطمختلفة 

لكوادر مدیریة ذوي االعاقة والصحة النفسیة بعنوان إدارة  ONLINEل عمورشة 

النفسیة األولیة  (االسعافاتورشات تدریبیة بعنوان  )4(كما قامت بتنفیذ  الضغوطات،

وتقوم حالیًا بعمل دراسة  الصحة،وزارة  والشمال لكوادرفي اقلیم الوسط  األزمات)خالل 

  الصحة.ي االجتماعي بالتعاون مع وزارة تقییم العاملین في مجال الدعم النفس

) طبیــــــــــــب وممـــــــــــرض مـــــــــــن مختلــــــــــــف المحافظـــــــــــات علــــــــــــى 30تـــــــــــدریب حـــــــــــوالي ( -

برنـــــــــامج ســـــــــد الفجـــــــــوة للصـــــــــحة النفســـــــــیة وزیـــــــــادة عـــــــــدد المراكـــــــــز الصـــــــــحیة التـــــــــي 

ــــــــم تــــــــدریب كوادرهــــــــا علــــــــى برنــــــــامج ســــــــد الفجــــــــوة للصــــــــحة النفســــــــیة إلــــــــى ( ) 64ت

رعایــــــــــة الصــــــــــحیة دمــــــــــج خــــــــــدمات الصــــــــــحة النفســــــــــیة وبرنــــــــــامج البهــــــــــدف  مركــــــــــز

 األولیة.

عقــــــــــــد دورة تدریبیــــــــــــة بعنــــــــــــوان إدارة الحالــــــــــــة والصــــــــــــحة النفســــــــــــیة بالتعــــــــــــاون مــــــــــــع  -

 الصحة.) موظف من كوادر وزارة 19الهیئة الطبیة بمشاركة (

االســــــــــــــتمراریة بتعزیــــــــــــــز قــــــــــــــدرات ضــــــــــــــباط ارتبــــــــــــــاط الرعایــــــــــــــة الذاتیــــــــــــــة ورعایــــــــــــــة  -

ـــــــــــــنهم 12المـــــــــــــوظفین وعـــــــــــــددهم ( ـــــــــــــد ورشـــــــــــــات عمـــــــــــــل لتمكی ) مـــــــــــــن خـــــــــــــالل عق

 اآلخرین.والعمل على تعزیز الرعایة الذاتیة ورعایة 

برامج تعلیم مستمر للعاملین في مراكز ویالحظ ان الدورات التدریبیة المنفذة لم تأت ضمن 

، ویستدل على ذلك عدم تحدید عدد المشاركین بهذه الدورات بشكل دقیق، ةالصحة النفسی

وانما أغلبها جاء بجهود من منظمات أجنبیة، األمر الذي یستدعي ان تقوم وزارة الصحة 
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الرعایة  برامجبما یعزز بشكل ممنهج بوضع خطة تدریبیة تقوم الوزارة على تنفیذها 

 النفسیة في المملكة.

الضمانات التي توفرها وزارة الصحة للتأكد من الحصول على الموافقة الحرة  وبخصوص •

فقد  المستنیرة لذوي اإلعاقة النفسیة سواء فیما یتعلق بالعالج والمكان المقترح لتقدیم العالج

یتم إشراك المریض باتخاذ القرارات التي تخص الخطة العالجیة قدر بین رد الوزارة انه 

یتم كما  تدعم مشاركة المرضى في تخطیط الخدمات ورصدها وتقییمها.ارة ، وان الوز اإلمكان

إدخال المرضى في مستشفى المركز الوطني للصحة النفسیة الذین یشكلون خطًرا على 

 حالتهم.أنفسهم أو على اآلخرین لحین تحسن 

لمیة هنالك ضوابط واضحة تمنع إجراء أي تجارب طبیة أو علم یبین رد وزارة فیما إذا كان  •

 من عدمها. على األشخاص ذوي اإلعاقة النفسیة

متابعة حاالت العنف من خالل  حاالت التعرض للعنف:أكد رد وزارة الصحة متابعة الوزارة ل •
رصد ، و ومتابعة حاالت العنف داخل المؤسسات اإلیوائیة معها، ورصداألسري والتعامل 

اإلعالم ووسائل التواصل وتحري حاالت التعرض للعنف التي یتم نشرها عبر وسائل 
قام معهد العنایة بصحة األسرة بتشكیل فریق دعم نفسي اجتماعي طارئ كما  االجتماعي.

یتكون من مجموعة من االخصائیین ذوي الكفاءة في المعهد، حیث یتم العمل على خطوط 
الدعم الساخن وتقدیم خدمات االستشارات النفسیة والدعم. كما تم تخصیص كوادر ذات 

صصة في االقسام التأهیلیة وذلك من خالل كفاءة مهنیة عالیة لتقدیم االستشارات المتخ
تقدیم مواد تثقیفیة وبرامج تأهیلیة منزلیة عن و خطوط الدعم الساخنة التي تم االعالم عنها 

طریق النشرات التوعویة  والفیدیوهات التثقیفیة تحتوي على أنشطة موجهه لألشخاص ذوي 
نفسیة للمجتمع من خالل اصدار االعاقات المختلفة، وتم تقدیم خدمات التوعیة والوقایة ال

مواد تثقیفیة حول االسعافات النفسیة األولیة وتقدیم هذه المواد للمجتمع المحلي لزیادة الوعي 
وتم تقدیم الخدمات وجلسات المتابعة الطبیة والنفسیة والتأهیلیة والشبابیة لمراجعي ، المجتمعي

رئي وكما تم إجراء دراسات ( دراسة المعهد على المكالمات الهاتفیة وعن طریق التواصل الم
وعالقته ( "19 –كوفید "  مستوى الصحة النفسیة الناتج عن الحجر المنزلي في ظل أزمة

تمعي )، ( دراسة جودة الحیاة في ظل التفشي المجالمتغیرات لدى عینة من االردنیینببعض 
حاالت عنف رصد  لم یتماال ان رد وزارة الصحة بین انه  ،.في األردن ) 19  -ل كوفید 

 واقعة على األشخاص ذوي اإلعاقة النفسیة.
ن موازنة وزارة الصحة مللصحة النفسیة ضت خصصلم یبین رد الوزارة المبالغ المالیة التي  •

 . 20121ولم تبین المبالغ المرصودة للصحة النفسیة في موازنة  2019/2020للعامین 
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 اللقاءات الحواریة وجلسة التركیزفي كما جاء  النفسیةخدمات الصحة  واقع .2
لم یعط قانون الصحة العامة األشخاص ذوي اإلعاقة االهتمام الكافي ولم یعالج مسائل  •

النفسیة بالشكل المطلوب، فقانون الصحة العام لم یخصص نصوص خاصة  الصحة
 فسیة.  نبالصحة ال

إمكانیة الوصول للطبیب لم یوفر النظام الصحي في االردن لألشخاص ذوي اإلعاقة النفسیة  •
مستشفیات بعیدة او غیر مهیأة مما یعیق والمراكز الصحیة في الوقت المناسب فمواقع ال

  حصول األشخاص ذوي اإلعاقة النفسیة على الدواء في الوقت المناسب.
ال یتوافر أخصائي عالج نفسي او طبیب مختص بالصحة النفسیة في جمیع المراكز  •

، وعلى سبیل المثال في مناطق البادیة ال یوجد تدریب ة الصحةر وزالاالتابعة الصحیة 
على التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة النفسیة المراجعین لهذه لألطباء والممرضین 

  المراكز.
كانت األدویة الخاصة باألمراض النفسیة متوفرة في المراكز الصحیة خالل جائحة فایروس  •

صول هذه االدویة بسبب إجراءات الحظر، وكان كورونا ولكن كانت هنالك صعوبة في و 
لألشخاص ذوي اإلعاقة النفسیة خاصة في المناطق التي ال هنالك انقطاع في تزوید االدویة 
  یتوفر فیها عیادات صحة نفسیة.

 طبیبكانت مقصورة على برزت مشكلة صالحیة صرف االدویة للمریض النفسي والتي  •
ریض وٕاذا لم یعطي الموافقة على الصرف ال یستطیع الذي كان یتعالج لدیه المالنفسیة 

الحصول على ادویته من مركز صحي أخر فمثال إذا كان المریض مسجًال في مستشفى 
 البشیر ال یمكنه صرف الدواء من مستشفى الجامعة.

أكد المشاركون في مجموعة التركیز على حصول اعراض جانبیة في حال صرف ادویة  •
 النفسیة  او تم استخدامها بجرعات مختلفة .بدیلة لذوي االعاقة 

اإلعاقة یتمكن ذوي االعاقة النفسیة من المشاركة الفاعلة في المجتمع كغیرهم من غیر ذوي  •
من یمكنه بما ومتابعة عالجه بسریة بوضعه النفسیة في حال عدم معرفة االفراد المحیطین 

لتي یعرف افراد المجتمع وأماكن ممارسة حیاته واالندماج في المجتمع. اما في الحاالت ا
من ذوي اإلعاقة النفسیة یتم عزله من عمله وانهاء خدماته بسبب عدم وجود  بأنهالعمل 
 وعي.

بین المشاركون في مجموعة التركیز ان المركز الوطني للصحة النفسیة قام بعمل قسم  •
یز قسم ریادي نجوم یتوافر فیه جمیع اشكال الترفیه والمزایا، ویتم االن تجه 5عالجي 

للبنات. اما باقي المراكز فهي شبیهة للسجون حیث یتم وضع قبضان حمایة مماثلة للزنزانة 
وفي الشتاء ال یتم وضع سجاد بحجة ان المرضى یقومون بالتبول علیه. والمریض ذو 
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الصحة النفسیة یخاف من الشكوى لكیال یتم االنتقام منه الحقًا في حال عودته. وبالنسبة 
مالبس غیر مناسبة وال یتم تحدید ، كما أن البس یتم وضع جزء كبیر منها على األرضللمال

 زي مخصص لهم، اما الطعام فال یوجد به أي مشاكل ویتم تقدیمه بالموعد.
یشكل لوحده مما  المریض النفسي ال یستطیع الحركة والذهاب إلى الوحدات الصحیة  •

 .لى الحركةصعوبة له ألنه یأخذ عالجات تحد من قدرته ع
ال یتم إعطاء المراجع في العیادات وقت كافي لتبیان حالته مما یجعل تشخیص حالته غیر  •

 الطبیب المعالج في حال تغیب الطبیب األصلي تكون سیئة جدا. معاملة دقیق. كما ان
على خالف األصل الذي تعامل كوادر مستشفیات الصحة النفسیة المرضى بنمط التجارب  •

 وبإنسانیه. بأریحیة وأسلوب مهني یفترض معاملتهم
ال یـــتم االلتـــزام بمبـــدأ العـــالج الحـــر المســـتنیر ففـــي حـــال كانـــت الحالـــة مستعصـــیة یـــتم اجبـــار  •

المــریض او ربطــه للوصــول علــى المستشــفى النفســي. ویــتم اســتخدام المهــدئات عنــد وصــولهم 

المستشـفیات یكـون لكي یتمكنوا من السیطرة علـیهم ثـم یـتم اعطـائهم العالجـات. فالـدخول الـى 

غیر طوعي في الغالب في حال كانـت الحالـة مستعصـیة ویمكـن ان تسـبب اذى قبـل وصـوله 

 ویتم التعامل مع الحاالت بناء على شدتها من خالل تقییم مبدئي.

العیادات الصحة النفسـیة وال یـتم تخصـیص وقـت كـاف للمـریض،  یوجد تعقید كبیر في دخول •

محـدود ویـتم اسـتخدام نفـس ر مـن المرضـى فـي وقـت زمنـي حیث یتم انهاء مراجعات عدد كبی

 عــبءحالتــه. ویوجــد نقــص فــي االدویــة ممــا یشــكل  تطــور دون مراعــاةالــدواء لوصــفة المقــدار 

 .وأسرهم مادي على المرضى

ـــــوافرة  • ـــــر مت ـــــة غی ـــــي مستشـــــفیات وزارة الصـــــحة االدوی ـــــي الصـــــیدلیاتأســـــعارها و ف  الخاصـــــة ف

 ى مع وجود خصم.أسعار مرتفعة جدًا حتبل  غیر منطقیة

ــــــوم  • ــــــاألذى یق ــــــه فــــــي حــــــال شــــــعور المــــــریض ب ــــــز ان ــــــین المشــــــاركون فــــــي مجموعــــــة التركی ب

مارســــــة بعــــــض صــــــور العنــــــف، ولكــــــنهم ملممــــــا یــــــدفع الكــــــوادر الصــــــحیة  بممارســــــة العنــــــف

 في المركز الوطني.جلسات العالج بالكهرباء أكدوا على عدم معرفتهم بوجود 

ـــــز  • ـــــي مجموعـــــة التركی ـــــین المشـــــاركون ف ـــــه ب ـــــى المرضـــــى النفســـــیین  البأن یوجـــــد تجـــــارب عل

 الموافقات من وزارة الصحة. أخذاال بعد 
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 أهم التوصیات

التوسع في خدمات الرعایة الصحیة النفسیة بحیث توجد العیادات النفسیة بالقرب من  •

اماكن سكن المرضى ویقترح ان تكون العیادات في المراكز الصحیة األولیة المنتشرة في 

 كافة.مناطق المملكة 

التوسع في قبول وتأهیل االطباء في تخصص الصحة النفسیة مما یساعد على تغطیة  •

 المراكز الصحیة في جمیع مناطق المملكة.

توفیر أدویة األمراض النفسیة مما یقلل من لجوء األطباء لصرف األدویة البدیلة نظرا  •

 الحاالت.تأثیر السلبي لبعض األدویة البدیلة على المرضى في بعض لل

تفعیل اآللیات التي تسمح للمرضى النفسیین بشراء األدویة المخصصة لهم من القطاع  •

الخاص في حال عدم توفرها في وزارة الصحة، وضبط أسعار األدویة المخصصة 

 لألمراض النفسیة فقسم كبیر منها تكون مرتفعة األسعار.

س بتنفیذ حملة للتوعیة قیام كل من وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني والمجل •

  باالعاقة النفسیة وتغییر الصورة النمطیة عنها.

زیادة عدد أیام العیادات النفسیة باألسبوع وزیادة عدد األطباء بحث یتمكن المرضى من  •

مریض، من قبل األطباء لكل عیادات الصحة النفسیة وتخصیص وقت كاف مراجعة 

ة حال تطور دون مراعاةت الوصفة السابقة واالستماع للمرضى وعدم االكتفاء بتكرار ذا

 المریض. 

ــ • جمیــع حــاالت عــالج المرضــى النفســیین وعــدم فــي زام بمبــدأ العــالج الحــر المســتنیر االلت

 . ةالنفسی ى على الدخول الى المستشفیاتضاجبار المر 
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 لحق في المشاركة السیاسیة ویشمل:ا :سادسالمحور ال

مدى تهیئة مراكز االقتراع من حیث متطلبات إمكانیة الوصول بمعناها الواسع والترتیبات ا. 

 ؛اإلعاقةالتیسیریة وتوزیعها على الدوائر االنتخابیة وأثر ذلك على نسبة المقترعین من ذوي 

حرمان الشخص أو تقیید حقه في أكد قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على عدم جواز 

الترشح أو االقتراع في االنتخابات النیابیة أو 

البلدیة أو النقابیة أو أي انتخابات عامة، على 

ولما كانت تهیئة  أو بسببها. اإلعاقةأساس 

من حیث متطلبات إمكانیة مراكز االقتراع 

الوصول بمعناها الواسع والترتیبات التیسیریة 

ذات أثر كبیر ائر االنتخابیة وتوزیعها على الدو 

على افساح المجال لألشخاص ذوي اإلعاقة 

للمشاركة الفاعلة بالعملیة االنتخابیة، فقد وجد 

المجلس أنه من المفید أن یركز في تقریره 

على هذه المسألة كون  2019/2020لعامي 

شهد أول انتخابات عامة بعد إقرار  2020عام 

ة في عام قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاق

، وللوقوف على الواقع الفعلي لمشاركة 2017

األشخاص ذوي اإلعاقة في االنتخابات النیابیة 

تم توجیه قائمة من المسائل للهیئة المستقلة 

لالنتخاب. وقد أظهر رد الهیئة المستقلة 

 لالنتخاب على هذه المسائل الحقائق اآلتیة:

بلغت نسبة مراكز االقتراع النموذجیة مقارنة  •
المعتمدة في الدوائر  االقتراعمجموع مراكز ب

 تمحیث ، )%1االنتخابیة في المملكة (
الهیئة  التفاقتنفیذا تجهیز هذه المراكز 

المستقلة لالنتخاب مع المجلس األعلى 
على تهیئة  لحقوق االشخاص ذوي االعاقة

یبین توزیع المقترعین من ذوي  )45( الجدول رقم
 اإلعاقة حسب الدوائر االنتخابیة

 مجموعال إناث ذكور الدائرة المحافظة
 348 102 246 االولى  العاصمة
 389 81 308 الثانیة العاصمة
 154 41 112 الثالثة العاصمة
 472 111 361 الرابعة العاصمة
 395 81 314 الخامسة العاصمة

 1132 324 808 البلقاء البلقاء
 757 200 557 االولى الزرقاء
 389 118 271 الثانیة الزرقاء
 527 147 380 مأدبا مأدبا

بدو  البادیة
 الشمال

474 191 665 

بدو  البادیة
 الوسط 

255 84 339 

بدو  البادیة
 الجنوب

279 151 430 

 1102 293 809 االولى اربد
 969 267 702 الثانیة  اربد
 592 153 439 الثالثة اربد
 1277 332 945 الرابعة اربد

 546 149 397 المفرق المفرق
 923 253 670 جرش جرش

 777 266 511 عجلون عجلون
 1517 510 1007 الكرك الكرك

 324 86 238 الطفیلة  الطفیلة
 292 88 204 معان معان 
 196 57 139 العقبة العقبة

 14512 4085 10427 المجموع
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ئة المستقلة قیام الهیضرورة  ، ویجد المجلسدائرة انتخابیة )23(في  ) مركزا نموذجیا23(
وخطة تنفیذیة لتهیئة مراكز االقتراع وتعزیز المشاركة السیاسیة لالنتخاب بوضع استراتیجیة 

لالشخاص ذوي االعاقة بما في ذلك تدریب الكوادر العاملة في مراكز االقتراع والفرز وتوعیة 
  االشخاص ذوي االعاقة باجراءات الترشح واالقتراع بطرق میسرة.

 )571(ضمن كشوفات الناخبین في المراكز النموذجیة  اإلعاقةبلغ عدد المسجلین من ذوي  •
شخص، موزعین  )14512( اإلعاقةالمقترعین من ذوي  األشخاصبلغ عدد ، فیما ناخب

 .)45رقم ( حسب المحافظة والدائرة االنتخابیة كما هو مبین في الجدول
 األشخاصحجام إسجلین والمقترعین یدل على ن الفارق الوارد بین عدد المأویرى المجلس 

عاقة لیمارسوا حقهم إعن التسجیل ضمن كشوفات الناخبین كأشخاص ذوي  اإلعاقةذوي 
كن اممائهم في مراكز اقتراع بعیدة عن أسأدراج إباالقتراع في المراكز النموذجیة، خشیة من 
بضرورة مراجعتهم دائرة  اإلعاقةذوي  األشخاصسكناهم أو عدم معرفة نسبة كبیرة من 

إضافة الى تأخر الهیئة المستقة لالنتخاب  حوال المدنیة لیتم تسجیلهم في المراكز المهیأة.األ
في االعالن عن أسماء مراكز االقتراع، الذي صادف مع اقتراب االنتهاء على  االعتراض 

من قبل االشخاص  على مراكز االقتراع وبالتالي لم یكن هنالك وقت لتعدیل مركز االقتراع
ذوي االعاقة، ناهیك عن أن بعض مراكز االقتراع التي أعلنت عنها الهیئة ثبت انه ال 
یتوفر فیها متطلبات امكانیة الوصول لالشخاص ذوي االعاقة بعد الكشف علیها من قبل 

  ، مما ترتب علیه تغییر هذه المراكز بمراكز أخرى.المجلس
ي مع مركز ئكمبیوتر لوحي مجهز باالتصال المر  توفر فیهای) مركزا 1824تم تجهیز ( •

) اتصاال 150ة اشارة تلقوا (غ) مترجمین ل10(یعمل فیها اتصال تم انشاؤه في مقر الهیئة 
 .یوم االقتراع

ن األجهزة اللوحیة الخاصة بالترجمة أویذكر انه قد وردت للمجلس العدید من الشكاوى تفید ب
ن لجان االقتراع لم یكن لدیهم أو أن بطاریتها لم تكن مشحونة أو أكان معظمها ال یعمل 

ن بعض اللجان لم تكن تعلم سبب وجود الجهاز اللوحي، وقد أمعرفة بتشغیل نظام الترجمة و 
 ساند هذه الشكاوى ما رصدته بعض الجهات العاملة على رصد العملیة االنتخابیة.

ساء لجان االقتراع في حال حضور ناخب بین رد الهیئة ان اإلجراءات المتخذة من قبل رؤ  •
لجان  اقتصرت على قیامه وتبین أن المركز غیر مهیأ للمركز المسجل فی اإلعاقةمن ذوي 
اإلداري  وضابط االرتباطالمركز  والفرز (مدیرمركز االقتراع  والفرز وکادراالقتراع 

لغرف  اإلعاقةوذوي م بأنفسه االقتراععلی ارشاد الناخبین غیر القادرین على  والمتطوعین)
باإلضافة الى  لتمكینهم من الوصول لتلك الغرف وتقدیم المساعدةاالقتراع المسجلین فیها 

 .تقدیم المساعدة للناخبین الذین حضروا بدون مرافق
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 األشخاصوقد رصد المجلس في وسائل االعالم العدید من االنتهاكات أثناء عملیة اقتراع 
خراج صنادیق إو أإلى الطوابق العلیا  اإلعاقةذوي  األشخاصومنها حمل  اإلعاقةذوي 

الذي یدل  ، األمرمن االقتراع اإلعاقةذوي  األشخاصاالقتراع خارج مبنى المركز لتمكین 
لعاملین في هذه لوعدم التدریب الكافي  اإلعاقةعلى عدم تهیئة المراكز لألشخاص ذوي 

 التواصل الفعال معهم.وطرق  اإلعاقةذوي  األشخاصالمراكز على حقوق 
اإلجراءات المتخذة من قبلها لتعریف لجان االقتراع باألدوات والوسائل  لم یبین رد الهیئة •

عمال ببیان انه و ى الرد وطرق االستفادة منها، واكتف اإلعاقةالتي تم توفیرها لألشخاص ذوي 
من ذوي ) من التعلیمات التنفیذیة تعطى األولویة في االقتراع للناخبین 9بأحكام المادة (

ولألشخاص ، كانوا قادرین على ذلك إذا مبأنفسه االقتراعبحیث یمارسوا حقهم في اإلعاقة 
ممارسة هذا الحق  بأنفسهمغیر القادرین على ممارسة حقهم في االنتخاب  من ذوي اإلعاقة

وتم إعداد مادة تدریبیة تتعلق  ،مرافقین وبحسب اختیارهم ممن یحق لهم االنتخاببواسطة 
والفرز تتضمن هذه البنود وتم تجهیز المراكز باألدوات المناسبة  االقتراعبإجراءات 

، ةبن ممارسة حقهم باالقتراع مثل (رملتساعدهم على دخول غرفة االقتراع والفرز لیتمكنوا م
و اإلعاقة البصریة، اقالم خاصة لمرضى لكبار السن وذ لقراءةلرات بكرسي متحرك، مک

توجیه لجان االنتخاب كما أكدت الهیئة على قیامها ب). ، حمامات خاصة لهمالروماتیزم
ة أي یئولم ترد لغرفة العملیات في اله وكبار السن. اإلعاقةذوي  أمامتذلیل كافة التحدیات ل

أثناء ممارسة حقهم  اإلعاقةشكوى مسجلة بخصوص معیقات واجهت المقترعین من ذوي 
. اال ان رد الهیئة لم یبین الدورات التدریبیة الخاصة بتسهیل عملیة اقتراع باالقتراع

االنتحاب عدد الدورات التدریبیة المقررة للجان األشخاص ذوي اإلعاقة فقد اكتفى الرد ببیان 
 )1361( والبالغة والفرزالجلسات التدریبیة للجان االقتراع و  تدریبیة،جلسة  )36(والبالغة 

 .جلسة تدریبیة
بعمل  اإلعاقةلذوي  األعلىوبالتعاون مع الشركاء والمجلس  لالنتخابقامت الهیئة المستقلة  •

قالب بالستیكي بلغة بریل لیتم وضعه على ورقة االقتراع لمساعدة المكفوفین من القیام 
الفایروس من خالل المالمسة  شروتفادي نوبسبب تطور الوضع الوبائي  بأنفسهم،قتراع باال

 .تم استبعاد هذا اإلجراء
ولم ، مرشح )18( قد بلغ اإلعاقةمن ذوي  األشخاصعدد المرشحین من بین رد الهیئة ان  •

ولم یبین نسبتهم من  اإلعاقة،توزیعهم حسب المحافظة والنوع االجتماعي ونوع الرد  یبین
رشحین ت. وأكدت الهیئة انه لم یردها أي شكوى بخصوص التنمر بحق الممجموع المترشحین

 ذوي اإلعاقة. من
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لتنفیذ المهام وااللتزامات التي  2021لمبالغ المرصودة في موازنة عام ما بخصوص اا •
فقد بین رد الهیئة انه لیس ، 2017/ 20رقم  اإلعاقةذوي  األشخاصیتضمنها قانون حقوق 

ة لهذه ئأي تعدیل أو تهی إلجراءللهیئة اي صالحیات مباشرة على مراكز االقتراع والفرز 
المراكز خارج اإلطار الزمني للعملیة االنتخابیة كون هذه المراكز تعود ملكیتها لوزارة التربیة 

 .والتعلیم
 اب ما یلي:ویستخلص المجلس من دراسة رد الهیئة المستقلة لالنتخ

لم تستثمر الدولة االردنیة عام  .1
وهو عام اجراء  2020

االنتخابات النیابیة للبدء 
بتطویر البنیة التحتیة لتمكین 

من  اإلعاقةذوي  األشخاص
ممارسة حقهم في االنتخاب، 

) من مراكز %1فتهیئة (
االقتراع هو انجاز متواضع 

صًا وأن التهیئة كانت خصو 
 بشكل جزئي.

 األشخاصضعف مشاركة  .2

في العملیة  اإلعاقةذوي 

االنتخابیة سواء ترشیحا ام 

 في السبب ویعود ،اقتراعاً 

 التوعویة مجراالب قلة إلى ذلك

 ذوي األشخاص بحقوق

 المشاركة في اإلعاقة

، وعدم ثقة السیاسیة

األشخاص ذوي اإلعاقة بمدى 

توفر متطلبات الوصول الى 

مراكز االقتراع حسب تجاربهم 

في االنتخابات السابقة، 

 دراسة حالة

تعرضت الناشطة الكفیفة روان  5/9/2020بتاریخ 

ساءة والتنمر على مواقع التواصل بركات لإل

من قبل مجموعة من رواد مواقع  االجتماعي

بسبب إعالنها عن نیتها  التواصل االجتماعي

، النیابیة للمجلس التاسع عشر لالنتخاباتالترشح 

اللذان تعرضت لهما الناشطة إن اإلساءة والتنمر 

تمییزا مضاعفا فمن ناحیة هو تمییز  انروان یعد

ومن  اإلعاقةكونها من ذوات  اإلعاقةعلى أساس 

ناحیة أخرى هو تمییز على أساس النوع االجتماعي 

كونها فتاة، باإلضافة إلى أن اإلقصاء الذي 

بمبدأ المساواة تعرضت له الناشطة روان أخل 

للنساء  مشاركة السیاسیةالمجال في وتكافؤ الفرص 

بشكل خاص. ویقترح  اإلعاقةبشكل عام وذوات 

) من قانون حقوق 48المجلس تفعیل المادة (

باعتبار أن التمییز  اإلعاقةذوي  األشخاص

واالقصاء الذي تعرضت له الناشطة روان شكل من 

 اإلعاقةواألذى النفسي على أساس  أشكال العنف

 السیاسیة.یقید حقها في المشاركة 
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ویحجم األشخاص ذوي اإلعاقة عن الترشح لعضویة مجلس النواب خوفا من الصورة 

 النمطیة بحقهم وعدم تقبل اآلخرین لهم.

وعدم األخذ ستكون مراكز اقتراع نموذجیة  شراك المجلس في اختیار المدارس التيإعدم  .3

المدارس التي تم بناؤها بتمویل من بتوصیة المجلس بأن یتم اختیار مراكز االقتراع من 

لتوفرها على المتطلبات األساسیة الخاصة  USAIDالوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة 

 .اإلعاقةذوي  األشخاصب

 التوصیات

بوضع استراتیجیة لتهیئة مراكز االقتراع وتدریب الكوادر  لالنتخابقیام الهیئة المستقلة  •

العاملة في العملیة االنتخابیة ورفع الوعي بأهمیة المشاركة السیاسیة لألشخاص ذوي 

 بالتنسیق مع الجهات المعنیة. اإلعاقة

 سرعة قیام الهیئة بمسح لتحدید مراكز االقتراع بشكل ثابت وقبل فترة زمنیة كافیة تمكن •

 الجهات المسؤولة عن هذه االماكن من تجهیزها الستقبال األشخاص ذوي اإلعاقة.

باالستفادة من قاعدة البیانات التي ستوفرها  قیام دائرة االحوال المدنیة والجوازات العامة •
بإعداد قائمة بیانات واضحة البطاقة التعریفیة لالشخاص ذوي االعاقة حال اصدارها 

توزیع االشخاص ذوي االعاقة على  لتمكین الهیئة من عاقةاإلومحدثة لألشخاص ذوي 
  المراكز المهیأة األقرب الماكن سكنهم.

تدریب الكوادر الهندسیة العاملة مع الهیئة المستقلة لالنتخاب ورفع كفاءتها لتوفیر  •
 متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة في مراكز االقتراع. 

التي سیتم اختیارها الستقبال األشخاص  رصد مخصصات مالیة لتهیئة مراكز االقتراع •
 ذوي اإلعاقة.

قیام الهیئة المستقلة لالنتخاب بوضع استراتیجیة وخطة تنفیذیة بالشراكة مع المجلس  •

لتهیئة مراكز االقتراع وتعزیز المشاركة السیاسیة لالشخاص ذوي االعاقة بما في ذلك 

تدریب الكوادر العاملة في مراكز االقتراع والفرز وتوعیة االشخاص ذوي االعاقة 

المدارس التي تم بناؤها بتمویل من اعتماد بطرق میسرة. باجراءات الترشح واالقتراع 

كجزء من المدارس التي سیتم اختیارها كمراكز  USAIDالوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة 

 .فیهااإلعاقة ذوي  األشخاصالمتطلبات األساسیة الخاصة ب لتوفر اقتراع
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االنتخابیة وأوراق االقتراع وضع آلیة لتوفیر المنشورات التوعویة ذات العالقة بالعملیة  •

 باألشكال المیسرة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

 النمطیة الصور لتغییر اإلعالمیة السیاسات في اإلعاقة ذوي األشخاص قضایا تضمین •
 السلوك في یؤثر وبمافي المشاركة السیاسیة  اإلعاقةذوي  األشخاصحق  عن سائدةلا

 خر.وقبول اآل لتنوعثقافة ا یرسيالمساواة و  ویحقق یجابیا،تأثیرا ا الجمعي
أثر األحكام القانونیة والدستوریة الخاصة بأهلیة الترشح واالقتراع على الحق في االنتخاب .2

 ؛اإلعاقةبشقیه (ترشح واقتراع) لألشخاص ذوي 

األحكام بأي مبادرة من الحكومة او البرلمان إلعادة النظر  2019/2020لم یشهد عامي 
األشخاص ذوي حق لى والتي تؤثر سلبًا عالقانونیة والدستوریة الخاصة بأهلیة الترشح واالقتراع 

، وبالنظر للتأثیر السلبي لهذه األحكام على واالقتراعالترشح في االنتخاب بشقیه اإلعاقة 
جعة ممارسة األشخاص ذوي اإلعاقة لحقهم بالترشح واالقتراع یؤكد المجلس على ضرورة مرا

 األحكام القانونیة اآلتیة:
علیه ولم یرفع الحجر  من كان محجوراً التي تمنع  األردنيالدستور ) من 75المادة ( •

أو في مجلس النواب  ن یكون عضواً أمن " معتوهًا" أو "مجنونًا" عنه، ومن كان
الذي  "وللجنون" و"العته"ن یحدد الدستور المعاییر المقبولة للحجر أ، دون 81عیاناأل
، ویبقى المرجع عیانفي مجلس النواب واأل ن یكون عضواً أحرم معه الشخص من یُ 

المختص في تحدید ضوابط وعوارض األهلیة القانونیة هو القانون المدني النافذ والذي 
لم تعد أحكامه التي وضعت في سبعینیات القرن الماضي تتناسب مع المفاهیم المتعلقة 

القانون المدني یتبنى مقاربات یعتریها الغموض باإلعاقة في الوقت الحالي؛ إذ ما یزال  
"المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفیه"؛ حیث تتسم هذه المسألة بقدر بس في تعریف والل

تمییزًا وٕاقصاًء  والذي ینتج عنه في أغلب االحیان  كبیر من التعمیم وعدم الموضوعیة،
 الذهنیة. اإلعاقةذوي  األشخاصالنفسیة و  اإلعاقةفعلیین لألشخاص ذوي 

                                                           
من لم ال یكون عضوًا في مجلسي األعیان والنواب: (أ).  ) من الدستور على:"75/1حیث نصت المادة ( -81

یكن أردنیًا. (ب). من كان محكومًا علیه باإلفالس ولم یستعد اعتباره قانونیًا. (ج). من كان محجورًا علیه ولم 
یرفع الحجر عنه. (د). من كان محكومًا علیه بالسجن مدة تزید على سنة واحدة بجریمة غیر سیاسیة ولم 

من أقارب الملك في الدرجة التي تعین بقانون یعف عنه. (ه). من كان مجنونًا أو معتوهًا. (و). من كان 
 خاص. 
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الذي سار على ذات النهج  201682) لسنة 6قانون االنتخاب لمجلس النواب رقم ( •
أو  ) منه من كان مجنوناً 3/2في المادة ( حرم حیثالذي تبناه الدستور االردني؛ 

هم في جداول سمائأ دراجإومنع  ،من حقه في االنتخاب علیه محجوراً أو  معتوهاً 
) لسنة 9التنفیذیة رقم ( ) منه والتعلیمات 39كما ان القانون في المادة (. 83الناخبین
وتعدیالتها قد استخدمت مصطلحات تمییزیة وغیر حقوقیة باستخدامه مصطلح  2016

 اإلعاقةذوي  األشخاصوهذا مصطلح یركز على القصور الجسدي لدى  المعوقین""
 دون النظر للعوائق البیئیة والسلوكیة التي تواجههم.

رقم  وقانون الالمركزیة اإلداریة 201584) لسنة 41قانون البلدیات رقم (تبني كل من  •
ذات  نذات النهج المتبع في قانون االنتخاب لمجلس النواب بحرما 201585لسنة  49

ه ) من39في المادة ( قانون البلدیاتكد علیه أوهذا ما  ،من حقها في االنتخابات لفئا
 منه. 13وقانون الالمركزیة في المادة 

 منه 44 المادة من(أ)  الفقرة مطلعذوي اإلعاقة الذي ما یزال  األشخاص حقوق قانون •
: "مع مراعاة تقول عبارة المادة هذه تصدرت حیث كافًة، أحكامها إنفاذ على قیداً  یشكل

ال یجوز حرمان الشخص أو تقیید حقه في الترشح أو االقتراع في  التشریعات النافذة
ة أو أي انتخابات عامة، على أساس اإلعاقة أو االنتخابات النیابیة أو البلدیة أو النقابی

حرمان األشخاص ذوي اإلعاقة من ممارسة حقهم في  رهنبسببها." األمر الذي 
الترشیح واالقتراع بما تسمح به وتجیزه التشریعات األخرى، التي من بینها قوانین 

 نونقا نصوص یفرغ النهج هذا أن األمر واقعاالنتخاب ومن قبلها نصوص الدستور. 
 حیث مضمونها، من برمتها 2017 لسنة 20 رقم اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق

 باألحكام تعج التي األخرى، القوانین به تسمح ما على دائماً  وٕانفاذها نفاذها سیتوقف
                                                           

 .1442، ص15/3/2016، بتاریخ 5386تم نشر القانون في الجریدة الرسمیة، العدد  -82
لكل أردني بلغ ثماني عشرة سنة شمسیة من عمره قبل تسعین یوما  -) من القانون على:" أ3نصت المادة ( -83

 -ب .الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانونمن التاریخ المحدد إلجراء االقتراع 
یوقف استعمال حق االنتخاب لمنتسبي القوات المسلحة / الجیش العربي والمخابرات العامة واألمن العام 

یحرم من  -ج .وقوات الدرك والدفاع المدني في أثناء وجودهم في الخدمة الفعلیة باستثناء المستخدم المدني
المجنون أو المعتوه أو - 2 .المحكوم علیه باإلفالس ولم یستعد اعتباره قانونیا- 1 - :ة حق االنتخابممارس

ال تدرج الدائرة في جداول الناخبین اسم من یوقف استعمال حقه في االنتخاب أو یحرم  -د .المحجور علیه
 .منه وفق أحكام الفقرتین (ب) و (ج) من هذه المادة

 .8244، ص18/10/2015، بتاریخ 5363ي الجریدة الرسمیة، العدد تم نشر القانون ف -84
015-12-بتاریخ: 5375)المـــنشور في عدد الجــــــــریدة الرسمیة ( 2015لسنة  49قانــــــون الالمركزیة رقم  -85

 م.2 31
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 مواد مختلف في المبین النحو على اإلعاقة، ذوي األشخاص ضد اإلقصائیة التمییزیة
 .التقریر هذا

اإلجراءات المتخذة من قبلها لمراجعة التشریعات الهیئة المستقلة االنتخاب لم یبین رد هذا و 
الذهنیة والنفسیة لحقهم في االنتخاب  اإلعاقةذوي  األشخاصالتي تحول دون وصول 

 والترشح.
 فقد أكدوا على:اما المشاركون في اللقاءات الحواریة 

مخالفة لالتفاقیة الدولیة غیر حقوقیة استمرار استخدام التشریعات الوطنیة لمصطلحات   -
 .2017لسنة  20لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وقانون اإلعاقة رقم 

الصورة النمطیة عن األشخاص ذوي اإلعاقة بعدم التي تعزز استخدام المصطلحات  استمرار -
 قدرتهم على المشاركة في الشؤون السیاسیة.

 التوصیات
لغاء إ لسرعة مراجعة التشریعات المذكورة أعاله و  ةوالتنفیذییدعو المجلس السلطتین التشریعیة 

الذهنیة والنفسیة في الحیاة من خالل  اإلعاقةذوي  األشخاصالمواد التي تحول دون مشاركة 
 الترشح واالنتخاب.  

السیاسیة من حیث شمولیة التشریعات  األحزابإلى  اإلعاقةذوي  األشخاصمدى وصول ب. 

عنها ولدى المنتسبین إلى  اإلعاقةذوي  األشخاصوالنظرة السائدة لدى  األحزابالناظمة لعمل 

 .اإلعاقةمن غیر ذوي  األحزاب

من ) 6أي توجه من قبل الدولة األردنیة لتعدیل نص المادة ( 2019/2020لم یشهد عامي 
ن یكون العضو أط شتر الذي ی وتعدیالته 2015) لسنة 39السیاسیة رقم ( األحزاب قانون

من ذوي  األشخاصقد یكون ذریعة العتبار بعض ة، والذي هلیة القانونیكامل األالمؤسس 
مما یمنعهم من ممارسة حقهم في هذا  ،هلیةكاملي األ الذهنیة أو النفسیة بأنهم غیر اإلعاقة
وهو األمر الذي ما زال ینعكس على واقع األحزاب السیاسیة كما یتضح ذلك من رد  .المجال

 سیة الذي أظهر الحقائق اآلتیة:وزارة التنمیة السیا
ویظهر شخًصا ) 85اإلعاقة المسجلین في األحزاب السیاسیة (ذوي  األشخاصبلغ عدد  •

حسب  السیاسیة موزعینالمنتسبین لألحزاب  اإلعاقةذوي  األشخاص) 46الجدول رقم (
 والحزب المنتسب إلیه اإلعاقةالمحافظات والنوع االجتماعي ونوع 
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 السیاسیةالمنتسبین لألحزاب  اإلعاقةذوي  األشخاصیبین ) 46الجدول رقم (

 والحزب المنتسب إلیه اإلعاقةحسب المحافظات والنوع االجتماعي ونوع  موزعین
 الصفة الحزبیة األشخاصعدد  اإلعاقةنوع  النوع االجتماعي المحافظة الحزب #

 العاصمة الحیاة االردني 1

 العاصمة

 اربد

 ذكر

 انثى

 ذكر

 حركیة

 بصریة

 حركیة

1 

1 

1 

 قیادي

 قیادي

 قیادي

 اربد الحركة القومیة 2

 اربد

 ذكر

 ذكر

 حركیة

 حركیة

 قیادي 1

 قیادي

 العاصمة االتجاه الوطني 3

 الكرك

 انثى

 ذكر

 حركیة

 حركیة

1 

1 

 قیادي

 قیادي

البعث العربي  4
 التقدمي

 قیادي 1 حركیة ذكر العاصمة

 العاصمة المستقبل 5

 العاصمة

 ذكر

 انثى

 بصریة

 حركیة

2 

1 

 عضو

 عضو

 عضو 2 حركیة ذكر العاصمة النداء 6

 بصري سمعي حركي انثى ذكر العدد المحافظة الرقم مساواة 7

 انثى ذكر ذكر انثى ذكر انثى

 0 2 2 1 6 15 6 20 26 الكرك 1

 1 3 1 5 6 7 5 18 23 عمان 2

 1 2 0 0 1 3 1 6 7 الزرقاء 3

 0 0 1 0 4 1 5 1 6 اربد 4

 0 2 1 0 0 2 2 3 5 جرش 5

 0 1 0 1 0 2 1 3 4 عجلون 6

 0 0 0 1 0 1 1 1 2 مأدبا 7

 2 10 5 8 17 52 21 52 73 المجموع 
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ان هناك ضعف في مشاركة األشخاص  )46(رقمویتضح من دراسة االرقام الواردة في الجدول 
) عضو موزعین على سبعة أحزاب، 85االرقام أن (ذوي اإلعاقة في الحیاة الحزبیة، حیث تظهر 

) عضو منهم في حزب واحد یرأسه شخص من ذوي اإلعاقة. في حین أن باقي األحزاب 73(
) عضو فقط، فیما بلغ عدد األحزاب التي لم یسجل فیها مشاركة من 12تضم ( 6وعددها 

لیة لألشخاص ذوي وهذا ال یعبر عن مشاركة فع 86قائما ) حزبا49األشخاص ذوي اإلعاقة (
 اإلعاقة في الحیاة الحزبیة.

شخص من ذوي اإلعاقة النضمام أي حالة رفض لم ترصد وزارة التنمیة السیاسیة والبرلمانیة  •
 سي.سیاحزب  ألي

وتعزیز  اإلعاقةذوي  األشخاصتعمل وزارة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة على بناء قدرات  •
التدریب وبناء طة تتعلق بمشاركتهم في الحیاة العامة من خالل تنفیذ مجموعة من األنش

 .المتابعة، و الدمج واإلشراك، و اإلعاقةذوي  األشخاصقدرات 
خالل عامي  األحزابالذین تولوا مناصب قیادیة في  اإلعاقةذوي  األشخاصبلغ عدد  •

أربعة منهم في محافظة العاصمة وثالثة في محافظة اربد أشخاص ) 8( 2019/2020
الحركیة وواحد فقط من ذوي  اإلعاقةوواحد في محافظة الكرك. وكان سبعة منهم من ذوي 

 البصریة. كما كان ستة منهم من الذكور واثنین من االناث. اإلعاقة
خصوصًا  السیاسیة األحزابفي  اإلعاقةذوي  األشخاصویتضح مما سبق ضعف مشاركة 

تعدیل قامت وزارة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة بولتعزیز هذه المشاركة فقد  ،النساء ذوات اإلعاقة
والذي جاء بهدف  ،2020لسنة  )155(السیاسیة رقم  األحزابعلى نظام المساهمة المالیة لدعم 

وضمان وصولها إلى  االنتخاباتالسیاسیة للقیام بدورها وتشجیعها على خوض  األحزابتمكین 
كما جاء النظام  السیاسیة، األحزابوالعمل على تعزیز مشاركة الشباب والنساء في  البرلمان،قبة 

السیاسیة ولیشجع دمجها وٕامكانیة  واالئتالفاتالسیاسیة  األحزابالجدید لیعمل على تقویة 
 .البرلمانوصولها إلى 

 على اآلتي: اما المشاركون في اللقاءات الحواریة فقد أكدوا
وجود تقبل اجتماعي للمشاركة السیاسیة لألشخاص ذوي اإلعاقة، فبالرغم من أن عدم  •

التشریعات تتیح لهم المشاركة في األحزاب السیاسیة والترشح لالنتخابات سواء النیابیة او 
 البلدیة او النقابیة، إال أن المجتمع ال یمنحهم فرصة حقیقیة للمشاركة في هذه الفعالیات.  

 غیاب قضایا اإلعاقة عن البرامج االنتخابیة للمرشحین لالنتخابات النیابیة. •

                                                           
لمانیة بتاریخ تم الحصول على عدد األحزاب القائمة من الموقع االلكتروني لوزارة الشؤون السیاسیة والبر  -86
1/3/2021 
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 عدم تضمین قضایا اإلعاقة في المواثیق األساسیة الخاصة باألحزاب.  •
عدم قیام وزارة التنمیة السیاسیة ومؤسسات المجتمع المدني بالتوعیة بأهمیة مشاركة  •

 یعزز من ثقافة التنوع وقبول اآلخر. األشخاص ذوي اإلعاقة في الحیاة السیاسیة وبما
 التوصیات

بحیث  2020لسنة  )155(السیاسیة رقم  األحزابالمساهمة المالیة لدعم  تعدیل نظام •
یكون اشتراك األشخاص ذوي اإلعاقة في الهیئة العامة لألحزاب وفي قیادات األحزاب 

 أحد األسباب التي تساهم في زیادة الدعم المالي لحكومي لألحزاب.
قیام وزارة التنمیة السیاسیة واألحزاب ومؤسسات المجتمع المدني برفع قدرات األشخاص  •

 .األحزابلهم لتولي مناصب قیادیة في یوتأه اإلعاقةذوي 
ن یكون العضو أشترط الذي ی السیاسیة األحزاب) من قانون 6تعدیل نص المادة ( •

 اإلعاقةمن ذوي  األشخاصیكون ذریعة العتبار بعض  والذي قدهلیة المؤسس كامل األ
هلیة مما یمنعهم من ممارسة حقهم في هذا كاملي األ الذهنیة أو النفسیة بأنهم غیر

 .المجال
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 الحق في السیاحة والثقافة والترفیه ویشمل: :السابعالمحو 

مدى تهیئة األماكن السیاحیة لمختلف اإلعاقات وأثر ذلك على المدخول اإلجمالي للسیاحة . 1

 والخارجیة؛ الداخلیة

ألزم قانون حقوق االشخاص ذوي االعاقة وزارة السیاحة واآلثار وهیئة تنشیط السیاحة بالتنسیق 

مع المجلس توفیر الترتیبات التیسیریة المعقولة وٕامكانیة الوصول في المواقع السیاحیة واألثریة، 

الطبوغرافیة واألثریة بما یتیح لألشخاص ذوي اإلعاقة الوصول إلیها، وبما ال یخل بالطبیعة 

ن توفیر الترتیبات التیسیریة هو المدخل الرئیس لتفعیل حق أوایمانًا من المجلس ب للموقع.

 وجد من المفید التركیز في ،االشخاص ذوي االعاقة في الوصول الى المرافق السیاحیة والثقافیة

ماكن لتهیئة األ 2019/2020معنیة خالل العامین التقریر على ما قامت به الجهات المهذا 

یتبین ان واقع تهیئة  رد وزارة السیاحةالسیاحیة الستقبال االشخاص ذوي االعاقة، وبالرجوع الى 

 االماكن السیاحیة كان على النحو اآلتي:

اقتصرت اإلجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة السیاحة لتهیئة األماكن السیاحیة  •

اإلعاقة تطبیقًا لما ورد في الخطة الوطنیة لتصویب والمواقع االثریة لألشخاص ذوي 

 أوضاع المباني القائمة والمرافق العامة على:

أ.  تهیأة موقع جبل القلعة الستقبال االشخاص ذوي اإلعاقة من خالل اتخاذ اإلجراءات 

اآلتیة: المسار االول: من المدخل الرئیسي باتجاه معبد هرقل، المسار الثاني: من 

ئیسي باتجاه متحف االثار االردني، المسار الثالث: من المدخل الرئیسي المدخل الر 

 .ةالبیزنطی باتجاه البركة االمویة والكنیسة

ب. تطبیق المتطلبات الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة في مشروع السیاحة الثالث خالل 

) في كل من وسط محافظة مأدبا، الكرك، عجلون، جرش، 2014-2007األعوام (

ء، حیث تم التنسیق مع مهندسي المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة البلقا

 بخصوص تطبیق هذه المتطلبات والتي شملت على سبیل المثال ما یلي:

 األرصفة والممرات، بحیث تضمنت ممرات منحدرة وفق المیالن المسموح به. -

 .توفیر أسیجة للمساعدة في حركة كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة -

تحدید خط المسار السیاحي بلون وملمس یسهل تمییزه من قبل األشخاص ذوي   -

 .اإلعاقة (تم استخدام حجر الجرانیت وتخشینه لمنع االنزالق)
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إنشاء مناطق اصطفاف مركبات األشخاص ذوي اإلعاقة، وتركیب شواخص  -

 .مروریة وعالمات على الشوارع دالة علیها

 .)ساحات اصطفاف، شاشات عرضمتحف معان التراثي (ممرات مائلة، م -

مشروع تطویر الشارع السیاحي المؤدي إلى قلعة الطفیلة والمتضمن انشاء مبنى  -

 البانوراما (المطل).

 .مشروع مركز زوار مأدبا (وحدات صحیة مهیأة وممرات مائلة وأسیجة حمایة) -

 .االعاقة تین لنقل األشخاص ذويأهیزوید مركز زوار مأدبا بحافلتین مت -

مركز زوار رحمة / العقبة (تم إنشاء وحدات صحیة مهیأة لألشخاص ذوي مشروع  -

 .اإلعاقة وساحات اصطفاف وممرات مائلة وسیاج حمایة)

وحدات صحیة وساحات اصطفاف تم إنشاء مركز زوار الحمیمة في العقبة ( -

 .وممرات مائلة)

قة، مبنى وزارة السیاحة واآلثار تم تخصیص ممر مائل لتسهیل دخول ذوي اإلعا -

تم تخصیص نافذة و ومواقف سیارات أمام مدخل الوزارة مخصصة لذوي اإلعاقة، 

 .لتسییر جمیع معامالت ومتطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة

 اال ان المجلس یود توضیح ما یلي:

من خالل لجنة شارك بها مندوب عن المجلس األعلى  2020في قامت وزارة السیاحة   -

بتنفیذ دراسة لرصد مدى توفر امكانیة الوصول والترتیبات شخاص ذوي االعاقة لحقوق األ

التیسیریة الالزمة لألشخاص ذوي االعاقة في خمس مواقع سیاحیة وأثریة (مدینة جرش 

االثریة، موقع جبل القلعة االثري، ومدینة ام قیس األثریة، ومركز زوار مأدبا، ومتحف 

هذه المواقع  ةءات والتوصیات لتهیئاألردن في عمان)، وأوصت الدراسة بسلسلة من االجرا

الستقبال االشخاص ذوي االعاقة. وقد شارك المجلس بتهیئة المدخل الرئیسي لمنطقة جبل 

 / احدى مبادرات مؤسسة ولي العهد وىمبادرة نل الفنيالقلعة األثري من خالل تقدیم الدعم 

البدء بتهیئة المسارات الثالثة  یتم ولم التي قامت بتهیئة المدخل بالتنسیق مع وزارة السیاحة،

 داخل الموقع األثري كما ورد برد الوزارة.

یتضح من رد الوزارة اقتصار فهمها لمفهوم السیاحة الدامجة على توفیر مواقف سیارات  -

ناهیك عن أن معظم  والمرافق الصحیة والمنحدرات الالزمة لألشخاص ذوي االعاقة
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 اإلطاروهي خارج  2014ولغایة  2007تغطي الفترة من االنجازات الواردة في اجابة الوزارة 

 الزمني للتقریر الحالي.

 وبالمقابل فقد أظهر رد وزارة السیاحة وجود تقصیر واضح في المسائل اآلتیة:

لم تتخذ الوزارة أي إجراءات لتضمین تعلیمات تراخیص المهن السیاحیة المعاییر الخاصة  •

بإمكانیة الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة مما یعني بالنهایة غیاب اآللیة التي تمكن 

صد التزام الشركات والمنشآت السیاحیة بإمكانیة الوصول لألشخاص ذوي ر الوزارة من 

 االعاقة. 

لتوفیر نماذج توضیحیة  2019/2020ة أي إجراءات خالل عامي لم تتخذ الوزار  •

باألشكال المیسرة للمعالم األثریة التي یتعذر على األشخاص ذوي اإلعاقة الوصول إلیها 

 والتعرف علیها. 

لتوفیر النشرات والمطبوعات  2019/2020لم تتخذ الوزارة أي إجراءات خالل عامي  •

 األثریة المختلفة باألشكال المیسرة.والمعلومات في األماكن السیاحیة و 

لتنفیذ برامج تدریبیة للكوادر  2020-2019لم تتخذ الوزارة أي إجراءات خالل عامي  •

العاملة في مجال السیاحة واألدالء السیاحیین على سبل التواصل الفعال (اتیكیت 

 .التواصل مع األشخاص ذوي اإلعاقة)

بینوا ان أغلب المواقع السیاحیة في االردن غیر مهیأة فقد اما المشاركون في اللقاءات الحواریة 

وانه قد تم التركیز على بعض المواقع السیاحیة كالبترا والسلط، كما ذكروا ان هیئة تنشیط السیاحة 

ا تقوم به والمكاتب السیاحیة ال تولي االشخاص ذوي االعاقة االهتمام المناسب من خالل م

لتسهیل  2019/2020ات، ولم یلمسوا أي تحسن خالل عامي نشر  نمنشاطات وما یصدر عنها 

 وصولهم للمراكز السیاحیة.

السیاحة لتضمین متطلبات السیاحة الدامجة  وزارةوعلى الرغم من وجود مساع من خالصة القول 

طط على الواقع للوصول الى سیاحة في خططها وبرامجها اال اننا ما زلنا بحاجة لعكس هذه الخ

ذوي االعاقة من السیاح  لألشخاصاالردن مقصدا سیاحیا جعل و  ذوي االعاقة دامجة لألشخاص

مبالغ مالیة تساعد على تحسین الوضع المالي لموازنة الدولة مما بالدولة  ورفد میزانیةاالجانب 

 یساعد في تهیئة مرافق سیاحیة اخرى مستقبال. 
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 التوصیات

توفیر السیاحة الدامجة لألشخاص ذوي تنفیذ دراسة تبین األثر االقتصادي في حال تم  •

  االعاقة سواء القادمین من الخارج او السیاح االدنیین.

 .تهیئة المواقع السیاحیة واألثریة لألشخاص ذوي اإلعاقة وفق خطة یتم وضعها لهذه الغایة •
والعاملین في المواقع السیاحیة واالثریة والمنشآت السیاحیة   تدریب األدالء السیاحیین •

التواصل الفعال مع األشخاص ذوي اإلعاقة ومتطلبات تهیئة   (المطاعم والفنادق) على طرق
 المرافق السیاحیة وفق االدلة الصادرة عن المجلس

تصمیم وتنفیذ حمالت توعویة للتعریف بأهمیة السیاحة الدامجة تستهدف أصحاب  •
 السیاحیة ومكاتب السیاحة والسفر  المنشأت

التشریعات المعمول بها في القطاع السیاحي وتضمین متطلبات حصر ومراجعة وتعدیل  •
 .أمكانیة الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة فیها

 مدى تهیئة المرافق الثقافیة من حیث المباني والمعلومات والمحتوى.. 2

ذوي األشخاص على حقوق  اإلعاقةذوي األشخاص قانون حقوق ) من 38ت المادة (أكد
 القانون لزم؛ إذ أاإلعاقةذوي األشخاص اتفاقیة حقوق وبما ینسجم مع  ثقافیةاإلعاقة في حیاة 
على والعمل على تنفیذها بالتعاون مع المجلس األ بجملة من االلتزاماتخذ وزارة الثقافة األ

تطبیق إمكانیة الوصول على مراكز  مقدمة هذه االلتزامات وفي ،اإلعاقةذوي األشخاص  لحقوق
، وسبق للمجلس لألعلى لحقوق 87لمكتبات العامة والفعالیات الثقافیةومسارح وقصور الثقافة وا

توفیر ممرات خاصة بوزارة الثقافة وع شر األشخاص ذوي اإلعاقة ان بین في تقریره األول 
في عدد من المراكز الثقافیة في عمان والمحافظات ومرافق الوزارة  اإلعاقةذوي األشخاص ب

سبعة مراكز،  اإلعاقةذوي األشخاص األخرى؛ حیث بلغ عدد المراكز والهیئات المهیأة لوصول 
وفي محاولة من  ة التي تم توفیرها في المراكز السبعة.ین لم یبین رد الوزارة نوع التهیئفي ح

فقد استفسر  المباني والمعلومات والمحتوىلمرافق الثقافیة من حیث المجلس للوقوف على واقع ا
 من وزارة الثقافة عن جملة من المسائل وكان رد الوزارة على النجو اآلتي:

 تصمم وتنفذ بصورة تؤمن انمراكز الثقافیة بین رد وزارة الثقافة انها تراعي عند إنشاء ال أوال:
 مبنىالوزارة بوصفه  ىنباإلعاقة، باستثناء مي ذو جمیع االحتیاجات الخاصة لألشخاص 

 المستطاع.للكراسي المتحركة بقدر منحدرات ، وقد تم عمل مستأجر

                                                           
 /ج) من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.38المادة ( -87 
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ویجد المجلس ان رد الوزارة قد اقتصر على بیان واقع المراكز الثقافیة ومبنى الوزارة ولم 
ت العامة التابعة یتطرق لإلجراءات التي تم تخاذها لتهیئة مباني المدیریات والمسارح والمكتبا

 لها.
التي تعنى باألشخاص ذوي  الدعم السنوي للجمعیات الثقافیةتقدم انها وزارة الثقافة  : بین ردثانیا

ار القامة ، وجمعیة قصالملتقى الثقافي للمكفوفین، ومنها (اإلعاقة، والمسجلة ضمن اختصاصها
م و دعم األنشطة والفعالیات التي تقكما أكد الرد على  .)النخبة للمكفوفین ديللثقافة والفنون، ونا

 .سنویةبها الجمعیات الثقافیة ضمن خططهم ال
، أو شرات الصادرة عن الوزارةفیما یتعلق باإلجراءات المتخذة لتوفیر الكتب والدوریات والن ثالثا:

 باإلجراءات اآلتیة:ا قد قامت ، فقد بین رد الوزارة انهممولة من قبلها باألشكال المیسرةال
وي اإلعاقة في اللجان المنبثقة عن مدیریة الدراسات والنشر، ذدمج بعض الكتاب من  •

سواء في تقییم المخطوطات، او اعضاء في لجان المسابقات الثقافیة، وتنظیمها، 
 .واإلشراف علیها

مشاركة بعض المثقفین من ذوي اإلعاقة في عضویة هیئات تحریر المجالت التي تصدر  •
  الثقافة.عن وزارة 

نشر المخطوطات التي یتقدمون بها ضمن سالسل النشر المعتمدة في الوزارة، بعد  •
مرورها باإلجراءات اإلداریة والقانونیة، وتقدیم الدعم الجزئي ضمن مسار دعم 

 المخطوطات. 
صدارات وزارة الثقافة من كتب ومجالت إلى العدید من المؤسسات واألندیة التي إهداء إ •

 وي اإلعاقة.ذتعني باألشخاص 
 شراء الكتب التي یتم تألیفها من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة.  •
مشاركة المثقفین من ذوي اإلعاقة في العدید من األنشطة والفعالیات التي تشرف علیها  •

 .عرض عمان الدولي للكتابوزارة الثقافة ومنها م
ومنظماتهم اال ان هذه ذوي االعاقة  م المقدم من الوزارة لألشخاصوعلى الرغم من الدع

لتوفیر الكتب والدوریات من قبل الوزارة المتخذة  االجابة ال تتضمن أي توضیح لإلجراءات
 . باألشكال المیسرةا أو الممولة من قبلههم والنشرات الصادرة عن

فقد بین رد الوزارة ان المكتبة الوطنیة قامت  مبنى دائرة المكتبة الوطنیةب اما فیما یتعلق رابعًا:

 اآلتیة:باإلجراءات 

وزارة الخارجیة إلبداء الرأي القانوني حول توقیع دائرة المكتبة الوطنیة اتفاقیة مع  مخاطبة •

) لتتمكن من استخدام الخدمة العالمیة للكتب WIPOالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة (
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التابعة التحاد الكتب المیسرة الذي تدیره المنظمة، والتي تحدد الشروط واألحكام الخاصة 

بتبادل النسخ القابلة للنفاذ بالنسق المیسر والبیانات الوصفیة عبر الحدود بین الهیئات 

ت إذن صاحب الحق. وال زلالمعتمدة المشاركة في هذه الخدمة ودون الحصول على 

 . الخارجیة وزارةرد  ربانتظاالمكتبة 

وسائل وصول میسرة لذوي االعاقة من حیث المسارات الخاصة بهم والممرات  تأمین •

  .ودورات المیاه ومواقف السیارات

توفیر عدد من المطبوعات بلغة برایل في مكتبة الطفل واتاحتها لألطفال ذوي اإلعاقة  •

 لالستفادة منها خالل زیارتهم للمكتبة.البصریة 

خالل عامي  ها الوزارةعدد البرامج التدریبیة التي عقدتلم یتضمن رد الوزارة بیان  خامسًا:

مجال الثقافي على سبل التواصل الفعال (إتیكیت التواصل الللكوادر العاملة في  2019-2020

بتنظیم عدد من رة المكتبة الوطنیة واكتفت ببیان ما قامت به دائمع األشخاص ذوي اإلعاقة) 

 .2020 -2019النشاطات الترفیهیة لألطفال ذوي اإلعاقة داخل مبنى الدائرة خالل عامي 

لتنفیذ المهام  2021ة لمبالغ المالیة المرصودة في موازنا لم یتضمن رد الوزارة بیان: سادساً 

 وااللتزامات التي یتضمنها قانون حقو االشخاص ذوي االعاقة. 

للعمل على  2019/2020مما سبق عدم بذل وزارة الثقافة جهود حقیقیة خالل العامین ویتضح 

وتدریب العاملین في قطاع ، باألشكال المیسرة مین الكتب والدویراتوتأ تهیئة المرافق الثقافیة

سرعة قیام ولذلك یوصي المجلس ب .سبل التواصل الفعال مع األشخاص ذوي اإلعاقة الثقافة على

 تشمل ما یلي:تنفیذیة وزارة الثقافة بوضع خطة 

لتمكین  قصور الثقافة والمكتبات العامةالمسارح و الوالوزارة والمدیرات التابعة لها و  مبانيتهیئة . 1

 .االشخاص ذوي االعاقة من الوصول لها واالستفادة من الخدمات التي تقدمها

یتم طباعتها من قبل الوزارة او بتمویل منها باألشكال  توفیر الكتب والدوریات والنشرات التي .2

 .المیسرة

تنفیذ برامج تدریبیة دریب العاملین في قطاع الثقافة على سبل التواصل الفعال مع األشخاص  .3

 ذوي اإلعاقة.

 .الفعالیات المذكورة أعالهرصد المبالغ الالزمة . 4
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 والعبادة ویشمل: 88الحق في ممارسة الشعائر الدینیة :ثامنالمحور ال

 مدى تهیئة المساجد والكنائس من حیث البنیة الهندسیة وتدریب الوعاظ ورجال الدین؛ .1

وزارة األشغال العامة واإلسكان بالتنسیق مع أمانة  قانون حقوق االشخاص ذوي االعاقة الزم

األعلى لحقوق  عمان الكبرى والبلدیات ومن في حكمها ومجلس البناء الوطني األردني والمجلس

والجهات الحكومیة وغیر الحكومیة ذات العالقة القیام بوضع خطة االشخاص ذوي االعاقة 

بتنفیذ هذه الخطة خالل مدة ال تزید على سنة وطنیة لتصویب أوضاع دور العبادة، على أن یبدأ 

. كما الزم القانون 89) سنوات10واحدة من تاریخ نفاذ أحكام هذا القانون وال یتجاوز استكمالها (

األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمیة ومجالس الكنائس بتدریب الكوادر العاملة في  وزارة

ع وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وسبل التواصل المؤسسات ذات الطابع الدیني على ثقافة التنو 

 .90الفعال معهم

وقد وجد المجلس انه من الضروري التركیز على مدى تهیئة المساجد ودور العبادة ومدى تدریب 

األوقاف  وزارةوللوقوف على هاتین المسائلتین طلب المجلس من  .رجال الدین على ثقافة التنوع

بیان ما تم اتخاذه األردني والمجمع اإلنجیلي  الس الكنائسوالشؤون والمقدسات اإلسالمیة ومج

وللمرة الثانیة على  ولألسف. 2019/2020خالل العامین  من خطوات في هذین المجالین

بالتعاون مع المجلس ولم یزوده باإلجابة على قائمة الكنسیه  التوالي لم یقم مجلس الطوائف

، كما حدث في تقریر 7/1/2021تاریخ  21/42ع/م أ لهم بموجب الكتاب رقم  المرسلةالمسائل 

واقتصر الرد من المجمع اإلنجیلي األردني وفق ما ورد ،2018الرصد األول الذي غطى عام 

 سابقًا .

رد وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمیة على قائمة المسائل المرسلة الیها من المجلس  

 فانه یظهر الحقائق األتیة: 

 )804(لألشخاص ذوي اإلعاقة منحدر فیها ساجد التي تم تهیئتها وعمل عدد المبلغ  •
عدد لم یبین عام ومختصر ف. وقد جاء رد وزارة االوقاف بشكل ثمانمائة وأربعة مساجد

                                                           
جمیع المعلومات المنسوبة لوزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمیة مستخلصة من كتابهم رقم  -88 
 . 2021//25تاریخ  2/1/1/801
 /ب) من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.32المادة ( -89 
 /هـــ) من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.41المادة ( -90 
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التي  2017لسنة  20ص ذوي اإلعاقة رقم المساجد القائمة قبل نفاذ قانون حقوق األشخا
وفق ما ورد في الخطة  2019/2020عامي تمت تهیئتها لألشخاص ذوي اإلعاقة خالل 

عدد المساجد التي لم یبین  ، كماالوطنیة لتصویب أوضاع المباني القائمة للمرافق العامة
وكانت مهیئة الستقبال األشخاص ذوي اإلعاقة وطبیعة  2019/2020بنیت خالل عامي 

   .هذه التهیئة وتوزیعها الجغرافي على المحافظات
مة والوعاظ للتواصل الفعال أي دورات لالئ 2019/2020ل عامي خاللم تنفذ الوزارة  •

لعقد ورش عمل  ۲۰۲۱خطة تنفیذیة للعام مع االشخاص ذوي االعاقة، فیما وضعت 
من خالل مدیریة التطویر المؤسسي االعاقة لتعامل مع ذوي ودورات متخصصة ل

إلعداد الدعاة  ومدیریة الوعظ واإلرشاد وبالتعاون مع معهد الملك عبد اهللا الثاني
 وتأهیلهم وتدریبهم تستهدف األئمة والوعاظ والواعظات في مختلف محافظات المملكة.

نشرات دینیة  وامطبوعات بطباعة أي  2019/2020خالل عامي لم تقم وزارة االوقاف  •
 2021المیسرة، فقد اكتفى رد الوزارة بالتأكید على أن الوزارة ستوفر خالل عام باألشكال 

مطبوعات ونشرات دینیة تتناول حقوق األشخاص ذوي االعاقة واهمیة دمجهم في 
  المجتمعات.

األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمیة  وزارةخالصة القول وعلى الرغم من وجود مساع من 
 ،االعاقةلعقد ورش عمل ودورات متخصصة للتعامل مع ذوي  ۲۰۲۱تنفیذیة للعام لوضع خطة 

تهیئة دور العبادة الستخدامها من قبل لذ ما یلزم الم تولي االهتمام الكافي واتخ اال انهاإال ان 
األشخاص ذوي اإلعاقة وتدریب رجال الدین على ثقافة التنوع وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

 .وسبل التواصل الفعال معهم
للمجلس اإلجراءات التي قام بها المجمع والكنائس التابعة  هتقریر بالمجمع االنجیلي األردني  وبین

له لتعزیز وحمایة حقوق األشخاص ذوي االعاقة بشكل عام؛ إذ لم یتقید التقریر باإلجابة على 

-2019قائمة المسائل التي أعدها المجلس بما ینسجم مع متطلبات إعداد التقریر للعامین (

عدد من مظاهر القصور في تعزیز وحمایة حقوق )، ویتضح من دراسة التقریر وجود 2020

 األشخاص ذوي االعاقة والتي یمكن یمكن إجمالها باآلتي:

عدم التهیئة البیئیة ألغلب مباني الكنائس التابعة للمجمع االنجیلي بسبب عدم التقید  .1

أغلب  المصاعد  بما في ذلك ان بكودة متطلبات البناء لألشخاص ذوي اإلعاقة 

 الكنائس صغیرة وال تسع لشخص على كرسي متحرك.المستخدمة في 
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وبالمقابل تضمن التقریر اإلشارة إلى بعض الممارسات اإلیجابیة لتعزیز حقوق األشخاص ذوي 

 اإلعاقة وفي مقدمتها:

ودة وقررت ان في منطقة الیادقیام  كنیسة االتحاد المسیحي بتأسیس مدرسة الالینس  .1
رغم الصعوبات المالیة التي  في سیاسة الدمج والمدرسة مستمرة  دامجة تكون مدرسة 

 .91تواجهها
انشاء مركز الصم التابع للطائفة المعمدانیة في  شارع عبداهللا غوشه والذي یتقدیم دورات  .2

 في لغة اإلشاره.

ادي األبطال نالمفرق بتاسیس ناد أطلقت علیه  -قیام كنیسة االتحاد المسیحي االنجیلیة .3
وفر النادي لبعض من األطفال من   حیثیقدم بعض الخدمات لألطفال ذوي اإلعاقة؛ 

 دامج مع أطفال من غیر ذوي االعاقة.التعلیم خدمات الذوي االعاقة  
 

للمرة و مجلس الكنائس على قائمة المسائل التي وجهت له من قبل المجلس رد عدم ویعكس هذا
) من قانون حقوق 41ه بتنفیذ التزاماته التي نصت علیها المادة (اكتراثعدم لي االثانیة على التو 

 األشخاص ذوي اإلعاقة وعدم وضع حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على سلم اولویاته.
 

 التوصیات
قیام وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمیة بوضع خطة تنفیذیة بالتنسیق مع المجلس . 1

 وي اإلعاقة تشمل: األعلى لحقوق األشخاص ذ

المساجد والمرافق التابعة لها لتمكین االشخاص ذوي االعاقة من الوصول لها تهیئة  -

 واالستفادة من الخدمات التي تقدمها.

توفیر المطبوعات  توفیر ترجمة بلغة االشارة في الخطب والدروس والعظات في المساجد  -

 .والنشرات الدینیة باألشكال المیسرة

 الخطة التدریبیة التي أعدتها الوازرة للعام تنفیذاعداد المواد التدریبیة و اشراك المجلس في  .2

 لضمان ترسیخ ثقافة التنوع واحترام حقوق االشخاص ذوي االعاقة وكرامتهم المتأصلة. ۲۰۲۱

 

 

                                                           
 یذكر انھ لم یتسنى للمجلس التحقق من تطبیق ھذه المدرسة لمفھوم التعلیم الدامج بشكل فاعل ام ال؟ - 91
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األردني  بوضع خطة تنفیذیة بالتنسیق مع المجلس األعلى لحقوق  االنجیلي. قیام المجمع 3

 شخاص ذوي اإلعاقة تشمل: األ

الكنائس والمرافق التابعة لها لتمكین االشخاص ذوي االعاقة من الوصول لها تهیئة  -

 واالستفادة من الخدمات التي تقدمها.

توفیر المطبوعات توفیر ترجمة بلغة االشارة في الخطب والدروس والعظات في الكنائس و   -

 .والنشرات الدینیة باألشكال المیسرة

 

مدى انسجام الخطاب الدیني السائد والفتاوى مع مضامین حقوق اإلنسان وحقوق  .2

 األشخاص ذوي اإلعاقة.

وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمیة ومجالس ألزم قانون حقوق االشخاص ذوي االعاقة 

یه الخطاب الكنائس وغیرها من الجهات الدینیة الرسمیة والوطنیة بالتنسیق مع المجلس القیام بتوج

الدیني بما یعزز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وقبولهم باعتبارهم جزءًا من طبیعة التنوع 

 البشري.

  األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمیة ومجالس الكنائس وللوقوف على مدى التزام وزارة

ولألسف لم یتلق  .بهذا االلتزام وجه المجلس قائمة من المسائلاألردني  االنجیليوالمجمع 

 المجلس أي رد من مجالس الكنائس فیما أظهر رد وزارة األوقاف الحقائق اآلتیة:

واقع األشخاص ذوي االعاقة بما یعزز مكانتهم في اول الكثیر من خطط الوزارة نت •
المجتمع وقبولهم باعتبارهم جزء من طبیعة التنوع البشري في المجتمعات من خالل 

یط الضوء في خطب الجمعة التي ركزت على موضوع حقوق الدروس والمواعظ وتسل
 .۲۰۲۱وسیتم ادراج المحاور الخاصة بهذا الجانب ایضا یخطب عام  اإلنسان،

المساجد التي توفر ترجمة بلغة اإلشارة في الخطب والدروس العدد المتواضع جدًا من  •
مترجمي لغة تكلیف عدد من ، إذ بین الرد المحافظات في جمیعوالعظات في المساجد 

ة، وبدأ العمل بترجمة لغة یاإلشارة للقیام بترجمة خطب الجمعة في المساجد الرئیس
اإلشارة لخطبة الجمعة في المسجد األقصى المبارك في القدس الشریف ومسجد الشهید 
الملك المؤسس منطقة العبدلي، ومسجد الحسن البصري في محافظة الزرقاء ، ومسجد 

محافظة اربد، وسیتم تكلیف أحد في  سحاب، ومسجد الهاشميسحاب الكبیر في منطقة 
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مترجمي لغة اإلشارة في محافظة العقبة خالل األیام القادمة ، والعمل جار على توفیر 
 .الشأنهذه الخدمة في جمیع مساجد المملكة مستقبال، وٕاعداد تعلیمات خاصة بهذا 

لتدریب  2019/2020خالل عامي عدد الدورات التي نفذتها الوزارة لم یبین رد الوزارة  •
الكوادر العاملة فیها بمن فیهم األئمة والوعاظ على ثقافة التنوع وحقوق األشخاص ذوي 

ص ذوي اإلعاقة وكرامتهم اإلعاقة وسبل التواصل الفعال معهم واحترام حقوق األشخا
 .المتأصلة

ألشخاص ذوي عدد خطب یوم الجمعة التي تضمنت مواضیعها حقوق الم یبین رد الوزارة  •
 .اإلعاقة

 
 :األردني  االنجیليهذا واظهر رد المجمع 

بعض اإلشارات في المواعظ لموضوع اإلعاقة وهناك أمثلة من الكتاب المقدس وجود ل •
 .لمعجزات شفاء ألشخاص من ذوي اإلعاقة

 2019/2020خالل عامي  المجمع  ها عدد الدورات التي نفذلم یبین رد المجمع  •
لتدریب الكوادر العاملة فیه على ثقافة التنوع وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وسبل 

 .ص ذوي اإلعاقة وكرامتهم المتأصلةالتواصل الفعال معهم واحترام حقوق األشخا
التي تضمنت مواضیعها حقوق األشخاص الخطب والعظات عدد  المجمع لم یبین رد  •

 .ذوي اإلعاقة
 

فقد جاءت أراءهم منسجمة مع الواقع المستخلص من رد اما المشاركون في اللقاءات الحواریة 
وزارة االوقاف فق بینوا عدد من المعیقات التي تعترض االشخاص ذوي االعاقة في مجال 

 ممارسة الشعائر الدینیة وأهمها:
لرئیسیة في عدم تهیئة المساجد الستقبال االشخاص ذوي االعاقة اال بعض المساجد ا •

 المدن الرئیسیة.
اال في عدد قلیل من عدم وجود ترجمة اشارة لمضمون خطب الجمعة والدروس الدینیة  •

 في المملكة.والكنائس المساجد 
خلو الخطب الدینیة من التعریف بحقوق االشخاص ذوي االعاقة وتبني النظرة الرعائیة  •

 ولیس النظرة الحقوقیة.
انسجام الخطاب الدیني الى یستخلص مما سبق شروع وزارة األوقاف بتبني خطط وبرامج تهدف 

اال ان هذه الجهود  السائد والفتاوى مع مضامین حقوق اإلنسان وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 لذا یوصي المجلس باآلتي: .ما زالت بحاجة الى المزید من التركیز والتطویر
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ما بحیث یمكن قیاس أثرها فی الثالث سنوات القادمةى مدار وضع خطط برامج محددة عل •
 بكل سهولة ویسر سواء في مجال تهیئة المساجد او تدریب الوعاظ ورجال الدین.بعد 

اإلشارة سرعة قیام وزارة االوقاف بإصدار التعلیمات الخاصة بتوفیر خدمة الترجمة بلغة  •
لجمعة بأكبر عدد ممكن من ووضعها موضع التنفیذ مما یوفر خدمة ترجمة خطبة ا

 المساجد.
 المیسرة.نشرات الدینیة باألشكال والمطبوعات سرعة قیام وزارة االوقاف بطباعة ال •
سرعة توفیر خط مخصص لإلفتاء واالجابة على استفسارات األشخاص الصم بلغة  •

 اإلشارة.
نشرات الدینیة باألشكال والمطبوعات بطباعة الاألردني  االنجیليالمجمع سرعة قیام  •

 المیسرة.
 األردني بتوفیر ترجمه اإلشارة اثناء الخطب والعظات الدینیة . االنجیليالمجمع قیام  •
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 الحق في التنقل ویشمل: :عتاسالمحور ال

 أمانةوزارة النقل وهیئة تنظیم النقل البري و على كل من  اإلعاقةذوي األشخاص قانون حقوق  ألزم

عمان الكبرى والبلدیات ومن في حكمها وهیئة تنظیم الطیران المدني وشركات تشغیل المطارات 

مجموعة من ب وشركة العقبة إلدارة وتشغیل الموانئ وسلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة،

في مقدمتها توفیر في حریة التنقل  اإلعاقةذوي األشخاص االلتزامات لحمایة وتعزیز حق 

ات التیسیریة المعقولة وٕامكانیة الوصول إلى المطارات والموانئ البحریة ومحطات السكك الترتیب

قد وجد المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي و  .92الحدیدیة ومواقف حافالت النقل العام

الملكة  مدى تهیئة الخدمات والمرافق في مطاربیان اإلعاقة من األهمیة بمكان التركیز على 

النقل العام من حیث تهیئة الحافالت وتدریب السائقین على إتیكیت التواصل مع منظومة و  علیاء

 .اإلعاقةاألشخاص ذوي 

وسلوكیات العاملین فیه وتوجهاتهم  الملكة علیاء مطارمدى تهیئة الخدمات والمرافق في . 1

 ؛اإلعاقةمع المسافرین من ذوي 

 : 93هیئة الطیران المدنيواقع تهیئة الخدمات والمرافق في المطار كما جاء برد 

إمكانیة الوصول للمطار: تم التوافق على خطة عمل مع ممثل المجلس األعلى لحقوق  .أ

 .2022و 2021وسیتم تنفیذها في األعوام  اإلعاقةاألشخاص ذوي 

تدریب الموظفین: قامت مجموعة المطار الدولي بالتخطیط والتنسیق لعقد جلسات تدریبیة  .ب

، واتیكیت التواصل الفعال مع األشخاص ذوي اإلعاقةعلى قانون حقوق األشخاص ذوي 

 ولكن لم یتم عقدها نظرًا لجائحة كورونا. اإلعاقة

المتعلق بالدخول الذاتي الجزء تنوي هیئة الطیران المدني تفعیل : 2021مشاریع العام  .ج

وبوابات التحقق التي تلبي احتیاجات المسافرین من ذوي محدودیة الحركة.  فحص 

تتعلق بأعداد المسافرین من ذوي اإلعاقة ممن تم  إحصائیاتتوفر تفایروس كورونا: ال 

وعمومًا یستطیع المسافر ذو اإلعاقة من دخول الممر والخضوع للفحص  ،فحصهم

م رصد أي شكوى عن عملیة الفحص خالل وصول األشخاص ذوي بسهولة، ولم یت

 اإلعاقة.

                                                           
 /هـــ) من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.36المادة ( -92
 27/1/2021تاریخ  1/1/2/655كما جاء بكتاب وزارة النقل رقم  -93 
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من قبل الخطوط الجویة من  اإلعاقةالنظام المحوسب: یتم التعرف على األشخاص ذوي  .د

لحظة حجز الرحلة مرورًا بوجودهم على متن الرحلة وانتهاًء بلحظة وصولهم، عادة في 

اصل مع وجهات سفرهم إلجراء الترتیبات األنظمة الجویة للحجز والمغادرة، كما یتم التو 

 الالزمة وتقدیم الخدمات المطلوبة تمهیدًا لوصولهم.  

ع مطار الملكة علیاء الدولي منهجیة قیاس رضا بِ : یتَّ اإلعاقةقیاس رضا األشخاص ذوي  .ه

 .اإلعاقةالعمالء من خالل رصد عینة عشوائیة من المسافرین بمن فیهم األشخاص ذوي 

اغلبها یتعلق بطول المدة  2020-2019شكوى خالل العامین  19الشكاوى: تم تلقي  .و

الزمنیة التي تستغرقها خدمة تزوید األشخاص بالكراسي المتحركة، وجودة الخدمات 

المقدمة، وعملیة التفتیش األمني لألشخاص ذوي اإلعاقة، وترتبط هذه الشكاوى بشكل 

 المناولة األرضیةأو عمالء /رئیسي بالخط الجوي و

بأنه قد تمت معالجة كافة ان هیئة الطیران المدني قد بینت في ردها ومن الجدیر بالذكر 

 كما  الشكاوى المقدمة وفقًا إلجراءات التعامل مع الشكاوى المعتمدة في مجموعة المطار الدولي.

شخاص ذوي جهدها لضمان رفاه وسالمة األ مجموعة المطار الدولي أنها ستبذل قصارى أكدت

 اإلعاقة.

بالكشف المیداني لمبنى ومرافق مطار الملكة علیاء  24/11/2019قام المجلس بتاریخ وقد 
شمول المباني والمرافق المختلفة لمتطلبات إمكانیة الوصول لألشخاص  الدولي وذلك للتأكد من

خلص فریق  ذوي اإلعاقة كون المطار من المباني الهامة للواجهة السیاحیة في األردن، وقد
الكشف المیداني إلى أن المطار یتضمن بعض أشكال التهیئة باستثناء بعض المالحظات التي 

 وردت بالتقریر ومنها:
الكاونترات الخاصة بشركات الطیران والجوازات وكاونترات السوق الحرة (المبیعات  •

المتحركة مي الكراسي والكافتیریات) مرتفعة وال تتیح التواصل البصري لألشخاص مستخد
 نترات. و ف الكامع الموظف خل

ولكنها غیر مكتملة  اإلعاقةوجود بعض المرافق الصحیة المخصصة لألشخاص ذوي  •
ة (عدم وجود المقابض الثابتة والمتحركة حول المقعد و/أو المغسلة أو نقصها، ئالتهی

وعدم  ارتفاع المغسلة واإلكسسورات الموجودة مثل حاملة الصابون غیر مطابق للكودة)،
 المتوضأ. أةتهی
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المصاعد المهیأة لیست مكتملة التهیئة حسب متطلبات الكودة من حیث نقص المقابض  •
غیر مزودة بناطق وهي الجانبیة الداخلیة في بعضها، أبعاد وارتفاع المرآة الداخلیة، 

 صوتي لبیان حالة حركة المصعد (نزوًال وصعودًا والتعریف بالطوابق).
یر مهیأة من حیث تحدید منطقة البدایة والنهایة لهذه األدراج لركاب األدراج المتحركة غ •

البصریة أو ضعاف البصر وغیر مزودة باألشرطة المتمایزة  اإلعاقةالترانزیت من ذوي 
 بصریًا (من حیث اللون) لألدراج. 

 قد قامت بما یلي:هیئة تنظیم الطیران المدني  أن 94هذا وقد جاء بكتاب وزارة النقل

) 5000) بقیمة (2021المالیة السنویة لعام ( موازنتهافي  إضافیة غمبالتخصیص  •

 .اإلعاقةذوي  األشخاصدینار لتدریب موظفیها وزیادة الوعي بحقوق  آالفخمسة 

 أحكامالثالثة والتأكد من تطبیق  األردنیةالرقابة والتفتیش على مشغلي المطارات  •

 اإلعاقةلتمكین ذوي  2017ة ) لسن20رقم ( اإلعاقةذوي  األشخاصقانون حقوق 

 .وتلبیة مطالبهم

شركات  ألزمتوالتي  2020) لسنة 209إقرار تعلیمات حمایة المستهلك الجزء ( •

 الطیران بمنحهم عنایة خاصة.

وضعت خطة لتهیئة مباني المطار، وتدریب العاملین فیه ویذكر ان إدارة مطار الملكة علیاء قد 
 .2021لعام  اال ان تنفیذ هذه الخطة تم تأجیله

 التوصیات 
مثل التطبیقات التي توفر الترجمة  توفیر مترجمي لغة إشارة أو أي وسائل إلكترونیة -1

مناسبة للتواصل مع األشخاص الصم للسیر بإجراءات السفر المختلفة، وزیادة  اإلشاریة
 .مواقف السیارات المخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة

 الدلیلیة واللوحات اإلرشادیة في مرافق المطار كافة.توفیر المؤشرات األرضیة واألشرطة  -2
تدریب العاملین في المطار خاصة من لهم تواصل مباشر مع المسافرین على حقوق  -3

 األشخاص ذوي اإلعاقة والتواصل الفعال معهم.
 یل وغیره.اتوفیر المنشورات بأشكال میسرة وذلك بطباعتها بخط كبیر و/أو طریقة بر  -4

  

                                                           
 27/1/2021تاریخ  1/1/2/655كتاب وزارة النقل رقم  -94 
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مدى تهیئة منظومة النقل العام من حیث تهیئة الحافالت وتدریب السائقین على إتیكیت . 2

 اإلعاقةالتواصل مع األشخاص ذوي 

المتطلبات التي تم توفیرها في مشروع  ءعام لهذه المتطلبات باستثنا العام بشكلیفتقر نظام النقل 

التنفیذ)، ومشروع الباص قید (باص عمان، ومشروع الباص السریع التردد في مدینة عمان 

قید التنفیذ)، حیث اشتملت األرصفة والمباني ومحطات (السریع بین محافظتي عمان والزرقاء 

 الركوب والنزول الخاصة بهذه المشاریع على متطلبات وصول األشخاص ذوي اإلعاقة.

لمجلس بعض النواقص في مشروع باص عمان والتي یمكن ارصد : 95مشروع باص عمان. 1
المكان المخصص لألشخاص مستعملي الكراسي المتحركة لمزید من : حاجة باآلتي جمال أبرزهاإ

وي عدم تفعیل شاشة المعلومات لتمكین األشخاص ذو  داخل الباص. ةالتثبیت للكراسي المتحرك
السمعیة والبصریة من معرفة معلومات الرحلة باإلضافة لعدم مناسبة موقع الشاشة لمكان  اإلعاقة
لركوب والنزول لألشخاص ذوي امحطات افتقار و  األشخاص ذوي اإلعاقة الحركیة،جلوس 

وعدم تدریب السائقین على التواصل الفعال مع  اإلعاقة للتهیئة الالزمة لألشخاص ذوي اإلعاقة،
عدم التزام السائق بالتوقف عند محطات و  ،وآلیة تقدیم المساعدة لهم اإلعاقةاألشخاص ذوي 
الحركیة من  اإلعاقةالمكان المخصص لألشخاص ذوي باإلضافة إلى إشغال  ،النزول والركوب

 .اآلخرین ركابقبل 
ألمانة عمان بهذه النواقص وقد التزمت أمانة عمان بتالفي هذه النواقص في  اورفع المجلس تقریر 

ة الحافالت التي ستدخل الخدمة في المرحلة الثانیة للمشروع. وتنفیذا لهذا االلتزام ضمنت أمان

عمان المتطلبات الالزمة لألشخاص ذوي اإلعاقة ضمن شروط طرح العطاء لحافالت المرحلة 

 الثانیة.  

ویذكر أن المجلس قد رصد وجود بعض أعمال التخریب لمحطات الركوب الخاصة بباص عمان 

الكترونیة الخاصة بتتبع حركة رحالت الحافالت ومواعید وصولها، وٕالصاق  تمن تكسیر الشاشا

النات الترویجیة على محطات االنتظار، ویدعو المجلس أمانة عمان والشركة المشغلة لتنفیذ اإلع

                                                           
هــــذا وقــــد أكــــد رد أمانــــة عمــــان علــــى: تـــــم تهیئــــة المحطــــات واألرصــــفة بمــــا ینســــجم ومتطلبــــات المجلـــــس  -95

األعلـــــى لألشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة مـــــن حیـــــث میـــــل الرمبـــــات واســـــتخدام الـــــبالط الطرطـــــواري وٕامكانیـــــة الوصـــــول 

یتها علــــــى طــــــول المســــــار، وكــــــذلك منــــــاطق بیــــــع التــــــذاكر وتــــــم تصــــــمیمها بحیــــــث واتجاهــــــات الحركــــــة واســــــتمرار 

تتـــــــواءم مـــــــع احتیاجـــــــات األشـــــــخاص ذوي اإلعاقـــــــات، وكـــــــذلك تـــــــم إضـــــــافة مصـــــــاعد وحمامـــــــات خاصـــــــة وتـــــــم 

 استحداث جسور مشاه بأدراج كهربائیة ومصاعد.
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ألشخاص من ذوي اإلعاقة ومن ل العامة المهیأة مرافقالو  ،برامج توعویة بأهمیة هذا المشروع

 غیر ذوي اإلعاقة، وٕادامة عملیات الصیانة لهذه المرافق من قبل أمانة عمان والشركة المشغلة.

المالحظات الشفویة من أما التواصل الفعال مع األشخاص ذوي اإلعاقة فقد ورد للمجلس العدید 

من األشخاص ذوي اإلعاقة مستخدمي باص عمان حول افتقار سائقي الحافالت ألسس التواصل 

الفعال مع األشخاص ذوي اإلعاقة، ویؤكد المجلس على ضرورة تدریب سائقي الحافالت على 

 ل مع األشخاص ذوي اإلعاقة. التواصل الفعا

: یقوم المجلس ). مشروع الباص السریع (التردد في مدینة عمان والذي ما زال قید التنفیذ2

بتقدیم الدعم الفني لكافة مراحل تنفیذ المشروع، والتي تم إنجاز البعض منها من حیث محطات 

دراج الكهربائیة التابعة لها. الركوب والنزول واألرصفة المحیطة بها وجسور المشاة والمصاعد واأل

وقد وجد المجلس تعاون من أمانة عمان لتعدیل العدید من المالحظات فیما ال تزال بعض 

 المالحظات قید التعدیل حتى إعداد هذا التقریر.

ویذكر أن المجلس قد قام بتزوید أمانة عمان بالمواصفات والمتطلبات الواجب توفیرها لألشخاص 

 افالت الباص السریع لتضمینها في شروط العطاء الخاص بها.ذوي اإلعاقة في ح

قام المجلس بتدقیق المخططات .مشروع الباص سریع التردد بین مدینتي عمان والزرقاء: 3

عند البدء بتنفیذ  اإلعاقةوزارة النقل لضمان توفیر متطلبات األشخاص ذوي بالتنسیق مع 

والمتطلبات الالزمة لألشخاص ذوي  اصفات الفنیةالمشروع، باإلضافة لتزوید وزارة النقل بالمو 

 اإلعاقة في حافالت المشروع لتضمینها في شروط العطاء الخاص بها.

 البري تقوم باآلتي:هیئة تنظیم النقل ویذكر أن رد وزارة النقل قد بین أن 

ذوي  لألشخاصالمجهزة  عدد معین من الحافالتفي جمیع دعوات التشغیل توفیر  طلبال •

بالحسبان  ذلكتم اشتراط ذلك في جمیع دعوات التشغیل التي تم طرحها وتم اخذ وی اإلعاقة،

یتم التأكد من ذلك من خالل تجدید الترخیص السنوي  ، كمادعوات تشغیل مستقبلیة أيفي 

 الشروط ال یتم تجدید الترخیص للشركة وال للحافلة.بوفي حال عدم االلتزام أو اإلخالل 

في ویجد المجلس ان ما جاء برد وزارة النقل من قیام هیئة تنظیم النقل البري بالطلب 

اإلعاقة، ذوي  لألشخاصجمیع دعوات التشغیل توفیر عدد معین من الحافالت المجهزة 

یخالف التهیئة الالزمة لألشخاص ذوي اإلعاقة، فاألصل ان جمیع الحافالت مهیأة 

 وعدم االقتصار على عدد معین من الحافالت.الستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة 
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تم إضافة حیث یتم اآلن التجهیز لعقد دورات تدریبیة لكافة السائقین العاملین بالنقل البري،  •

هذه الدورات التدریبیة تعقد و  اإلعاقةبند لتدریب السائقین على التعامل مع األشخاص ذوي 

 بالتعاون مع االتحاد العربي للنقل البري.

، حیث أن اإلعاقةهیئة كافة مراكز االنطالق والوصول الستخدام األشخاص ذوي تّمت ت •

عالمیة ومن ضمن هذه المواصفات الجمیع المراكز التي تم استحداثها أنشئت بأعلى 

من خالل تجهیز  اإلعاقةالمواصفات تجهیزها وتهیئتها لالستخدام من قبل األشخاص ذوي 

بعین االعتبار جمیع المتطلبات الالزمة لتحقیق إمكانیة  األخذوتم  رامبات وتوفیر مصاعد،

في  اإلعاقةحسب كودة متطلبات البناء لألشخاص ذوي  اإلعاقةالوصول لألشخاص ذوي 

رامبات  إنشاءجمیع مراكز االنطالق والوصول (المجمعات) التي تم تأهیلها وذلك من خالل 

 وتوفیر وحدات صحیة حسب المواصفات الفنیة.

التحتیة في الشوارع الرئیسیة لم عدم تهیئة البنیة سبب بلمواقف التحمیل والتنزیل و لنسبة با •

من تحقیق هذا المتطلب علما بأنه تم تخصیص مكان لكرسي هیئة تنظیم النقل البري تمكن ت

 .والتنزیلمتحرك في بعض مواقف التحمیل 

على كافة البیانات  یتم االن تعدیل االنظمة المتعلقة بعمل الهیئة بحیث یمكن االطالع •

 للهیئة.المتعلقة بوسائط النقل بما في ذلك السائقین من خالل الموقع االلكتروني 

تم األخذ بعین االعتبار خالل مرحلة التصمیم ألعمال البنیة التحتیة التي ستخدم مشروع  •

وط الزرقاء أن تكون متوافقة ومتوائمة مع المتطلبات والشر -الباص السریع التردد بین عمان

الصادرة بموجب أحكام  اإلعاقةالخاصة لكودات متطلبات البناء الخاص لألشخاص ذوي 

 قانون البناء الوطني االردني، حیث أظهرت التصامیم المعروضة للمشروع:

الحركیة في  اإلعاقةم) لألشخاص ذوي  2-1.5توفیر ممشى بعرض یتراوح بین ( -

وأن ال یقل العرض  ،الخاصة بالمشروعوالمناطق السكنیة المتاخمة للمحطات  المحطات

 هه محاط بمعیقات تمنع ان یكون عرضسم في حال كان الممشى المراد تصمیم 90عن 

ن یكون أو  وأن یكون الممشى مستوي لتسهیل عملیة الحركة، كما هو موضح أعاله،

 ذو إضاءة ممتازة.و  سطحه ضد االنزالق

وبالط بازلتي خشن  %1یالن مقداره الحركیة بم اإلعاقةتوفیر منحدرات لألشخاص ذوي  -

ووجود بالط بازلتي خشن الملمس خاص لإلرشادات التحذیریة  tactile)( الملمس
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، او تواجدهم المخاطر مثل القرب من منحدر شدیدلتحذیرهم من  اإلعاقةلألشخاص ذوي 

 قرب من الكندرین الفاصل بین الممشى والشارع.لبا

الحركیة لتسهیل حركتهم داخل  اإلعاقةتوفیر مصاعد ورافعة مخصصة لألشخاص ذوي  -

 المحطات وامكانیة الوصول للحافالت.

 .اإلعاقةتوفیر اشارات سمعیة تحذیریة عند التقاطعات لألشخاص ذوي  -

 ألماكن شراء التذاكر. اإلعاقةامكانیة وصول األشخاص ذوي  -

 .اإلعاقةتوفیر مرافق صحیة خاصة لألشخاص ذوي  -

توفیر مقاعد داخل المحطات قابلة للطي ودعامات إذا تجاوزت فترات االنتظار خارج  -

 ) دقائق.5أوقات الذروة (

عال من التدریب  توفیر موظفین في مرافق الباص السریع وسائقین للحافالت، على قدر -

 ومساعدتهم عند الحاجة. اإلعاقةللتعامل مع األشخاص ذوي 

محطات لتسهیل عملیة تنقل الفي   (sliding doors)ربائیةتوفیر ابواب سحاب كه -

 .الشخاص ذوي اإلعاقة داخا المحطاتا

تخطیط مسارات الباص السریع بحیث تكون محطات التحمیل والتنزیل مخدومة لالتصال  -

 ).ذلك مواقف الحافالت بین المدن وما الى ،ماط النقل االخرى (مسارات للمشاةنأب

) سم ویفضل ان 10عن ( لفاصل بین منصة المحطة وباب الحافلةان ال یتجاوز الفراغ ا -

 .(PLATFORM TO BUS FLOOR GAP) ) سم7,5تكون (

 . اإلعاقةان تكون جمیع الحافالت مجهزة لخدمة االشخاص ذوي  -

وذلك نظرا لتخفیض موازنة الهیئة في  2021لم یتم رصد اي مخصصات مالیة في العام  •

ع مشاریعها ودعوات التشغیل ین الهیئة في جمبأعلما  ،%67بما نسبته  2021العام 

امها من قبل االشخاص ذوي خذت بالحسبان تهیئة كافة المرافق الستخدأالمتعلقة بها 

 .اإلعاقة

بالمقابل فقد أكد المشاركون في اللقاءات الحواریة على عدد من المشاكل والصعوبات التي 

 نقل وأهمها:تعترض حق األشخاص ذوي اإلعاقة في حریة الت



230 
 

 اإلعاقةعدم تهیئة الحافالت العاملة على الخطوط الخارجیة الستخدام األشخاص ذوي  •

 الحركیة.

عمان لمستخدمي الحافالت داخل حدود العاصمة  أمانةاقتصار الخصم المعطى من قبل  •

 الحركیة. اإلعاقةعلى األشخاص من ذوي 

مما یضطر  اإلعاقةشخاص ذوي ة لألأأغلب مناطق المملكة ال یوجد فیها مواصالت مهی •

 إلى وسائل النقل. مالناس لمساعدتهم وحملهم ورفعه

للمنحدرات فهي تفتقر  اإلعاقةالستخدام األشخاص ذوي  واألرصفة عدم تهیئة الشوارع •

 والدربزین وغیرها من وسائل التهیئة.

الستخدام األشخاص ذوي  وفي المحافظات تهیئة الحافالت العاملة على الخطوط الخارجیة •

 .اإلعاقة الحركیة

 التوصیات

في قطاع  اإلعاقةتدریب الكوادر الهندسیة والفنیة على متطلبات وصول األشخاص ذوي  •

 .النقل

متها مع قانون حقوق ءلمتطلبات الالزمة وموال تشریعاتالمراجعة وتعدیل وتضمین  •

 .اإلعاقةاألشخاص ذوي 

 اإلعاقة.رصد المخصصات المالیة الالزمة لتوفیر متطلبات وصول األشخاص ذوي  •

  



231 
 

إلى خدمات الطوارئ وخدمات الحمایة األشخاص ذوي اإلعاقة  وصول: اشرعال المحور

 خالل جائحة كورونااالجتماعیة والخدمات األساسیة 

َجلي  بشكل، وكشفت االردنیینة ة على مجمل حیاظت أزمة جائحة كورونا المستجد تأثیرات ففخل
في المجتمع االردني؛ إذ  التهمیش الذي یعانیه األشخاص ذوي اإلعاقةاالقصاء و عن مدى 

مخاطرها، لذا وجد المجلس من المفید التركیز  كورونا عن هذه المظاهر وزادت منجائحة كشفت 
 معاناة أنو  في هذا التقریر على وضع االشخاص ذوي االعاقة في ظل جائحة كورنا خصوصا

االشخاص ذوي االعاقة اكثر من االشخاص من غیر ذوي االعاقة بسبب عدم تهیأة متطلبات 
الحیاة الخاصة لهم بشكل كامل في جمیع مناحي الحیاة، والستخدامهم احیانا لبعض األدوات 

 ماستخدعلى سبیل المثال مضطرون ال األشخاص المكفوفینالضروریة لممارسة حیاتهم الیومیة؛ ف
في بعض  على االلتزام بالتباعد االجتماعيغیر قادرین و أیدیهم في ممارسة أعمالهم الیومیة 

، كما ان األشخاص الفیروس أكثر من أي شخص أخرمما یجعلهم عرضة لإلصابة ب ،األحیان
الصم غیر قادرین على فهم رسائل التوعیة للوقایة من الفایروس او كیفیة التعامل معه في حال 

في حال عدم بث برامج التوعیة بالوقایة منه بلغة االشارة، كما یصعب على االشخاص  االصابة
ذوي االعاقة الحركیة الوصول بسهولة لخدمات الرعایة الصحیة او الحركة بدون استخدام 

 المركبات في حاالت حظر التنقل بها.
ة وٕاجراءات واضحة ذ تدابیر محددتختونظرا لهذه الخصوصیة كان یفترض بالحكومة االردنیة ان 

، وبروتوكوالت التعامل معهم في ذوي االعاقة ألشخاصحمایة الجائحة لفي وقت مبكر من و 

على  تأثیر التباعد االجتماعي والحظر الشاملحال االصابة، كما كان یؤمل منها ان تدرس 

ألن م خاصة وتقدیم الدعم الالزم لهاالشخاص ذوي االعاقة بما یمكنها من توفیر الحمایة 

ة االخرین سواء في المنزل او في مراكز االیواء او مراكز التربیة مساعد یحتاج الىم بعضه

 الخاصة.

ولإلحاطة بأهم الصعوبات التي اعترضت االشخاص ذوي االعاقة بسبب جائحة كورونا، ما 

 ورافقها من اجراءات حكومیة للحد منها، سیركز هذا المحور على المسائل اآلتیة. 

 لألشخاص ذوي اإلعاقة خالل الجائحة ة خدمات التعلیممدى شمولی .1

أظهر المحور األول من هذا التقریر جملة من المشاكل التي یعاني منها الطلبة من ذوي 

اإلعاقة، وخصوصًا الطلبة الصم او المكفوفین وضعاف البصر وذوي صعوبات التعلم، اال ان 

  ما رافقها من إجراءات الحظر، ومن أهم الطلبة زادت مع انتشار جائحة كوروناؤالء معاناة ه
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ذوي  عانى منها الطلبةالصعوبات التي 

 :االعاقة

األطفال ذوي االعاقة من حرمان  •
فترة الحصول على فرص التعلیم خالل 

كورنا وما رافقها من اعتماد  جائحة
ویتضح هذا  ،اسلوب التعلم عن بعد

من عدم مالئمة العدید من الحرمان 
المنصات التعلیمیة للطلبة ذوي 
االعاقة، باإلضافة إلى عدم مناسبة 

أسر لعدید من التعلم عن بعد لوسائل 
ذات الدخل األشخاص ذوي االعاقة 

لم تتمكن من توفیر المتدني التي 
خدمات التقنیة كاإلنترنت وأجهزة ال

 .الالزمة للتعلم عن بعد الحاسوب
قدرة وزارة التربیة والتعلیم على عدم  •

تتناسب بطرق میسرة ناهج وضع الم
مع أنواع اإلعاقات المختلفة، كذوي 
اإلعاقة السمعیة وذوي اإلعاقة 
البصریة وذوي اإلعاقة النطقیة، ومع 
كل ما یحتاجه الطالب من وسائل 

 .إیضاحیة، وتعلیم بالتجربة والمشاركة
ذوي االعاقة  الطلبةعدم انتظام  •

 باستخدام منصات التعلم عن بعد
هم عن الحصص غیابمعدالت ارتفاع و 

لوب التعلم عن بعد بسبب افتقار اس
الطلبة من  عتحفز وتشجل التي لوسائل

ذوي االعاقة على االنتظام بهذه 
عدم امتالك عن ناهیك ، الحصص

لمهارات األساسیة لبعض اآلباء 

 شهر بسبب جائحة كورناأ 3تأخر نقل طالب أصم 

تقدمت والدة طالب في الصف  20/8/2020بتاریخ 

األول ثانوي كان یدرس في مدرسة خاصة للصم بشكوى 

للمجلس األعلى لحقوق االشخاص ذوي االعاقة مفادها 

مدرسة رفض المدرسة اعطائها ملف ابنها لنقله الى 

أخرى، وبعد تواصل المجلس مع مدیر المدرسة حصلت 

السیدة على ملف ابنها، اال انه تبین بعد مراجعة مدیریة 

التربیة والتعلیم لنقل ابنها الى مدرسة األمل للصم/ الزرقاء 

رفضت نقل الطالب كون المدرسة المنقول منها مغلقة 

بقرار رسمي وال یسمح لها ممارسة أي نشاط تعلیمي، 

األمر الذي یعني انه رفع في صفین من الصفوف 

األساسي والصف العاشر دون أخذ موافقة وزارة التربیة 

والتعلیم، مما یستدعي اعادة دراسة  هذه الصفوف، علما 

) عامًا. وقد تدخل المجلس 20بان عمر الطالب قد بلغ ( 

للمرة الثانیة وقام بمخاطبة وزارة التربیة والتعلیم لحل 

، وقد تم تحویل 24/8/2020طالب بتاریخ مشكلة ال

كتاب المجلس الى الدائرة القانونیة في الوزارة، وقد بقیت 

المعاملة لدى الدائرة القانونیة لمدة شهر دون اتخاذ أي 

اجراء بسبب عدم دوام الموظفین لحصول حاالت كورونا 

بینهم، مما أضطر المجلس لمخاطبة الوزارة مجددًا بتاریخ 

التي حولت الكتاب مجددًا للدائرة ، 16/9/2020

القانونیة، وبعد متابعة حثیثة من المجلس تم تشكیل لجنة 

في الوزارة للنظر في قبول الطالب في الصف االول 

في  22/11/202ثانوي والتي قررت قبول الطالب بتاریخ 

 .مدرسة االمل /الزرقاء

ویؤكد المجلس األعلى لحقوق االشخاص ذوي االعاقة 

ذه الحالة تعكس عدم االهتمام الكافي على أن ه

بالمدارس المخصصة لتعلیم الصم، فأین الجهات 

المسؤولة عن المدرسة الخاصة، التي استمرت باستقبال 

الطلبة لمدة اكثر من سنتین بعد صدور قرار بإغالقها، 

ویبقى السؤال األهم ما هو مصیر باقي الطلبة الذین 

 یدرسون بالمدرسة
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قد یحرم الطلبة من ذوي االعاقة وخصوصا صغار ا مالالزمة الستخدام التكنولوجیا م
 تهم فيمساعدبسبب عدم قدرة الوالدین على التعلیمیة، االستفادة من المنصات السن من 

 عن بعد. مالتعل
عدم قدرة الطلبة من ذوي االعاقة على االستفادة الحقیقیة من منصات التعلم عن بعد  •

؛ بسبب عدم قدرة التعلم في تفاعليالسلوب األأسلوب تلقیني أكثر من التي تستخدم عادة 
التعلیم  لفترات طویلة امام االجهزة المستخدمة في جلوس الطلبة من ذوي االعاقة على ال

، األمر الذي جعل من التعلیم عن من ضعف االنتباهعن بعد نظرًا ألن بعضهم یعاني 
عدم تكییف المناهج واألسالیب وطرق خصوصا في ظل دون جدوى بشكلیًا و  اً تعلیمبعد 

 التعلیم لهؤالء الطلبة أثناء تعلیمهم عن بعد.
الصور لوسائل تعلیمیة كوسائل التعلیم عن بعد عبر التي كانت تقدم الدروس تضمین  •

 .لألطفال من ذوي اإلعاقة البصریةغیر المهیأة  والفیدیوهات
 المتنقلة وأجهزت الحاسوب وااللواح االلكترونیة األجهزة اإللكترونیة كالهواتفعدم توفر  •

العدد ومحدودة الدخل،  األسر كبیرةوصًا صلدى بعض أسر الطلبة من ذوي االعاقة خ
في بعض  خدمات الكهرباء واإلنترنت من ضعفنى التحتیة البباإلضافة الى تردي 

 المناطق التي تقطنها أسر األشخاص ذوي االعاقة.
األدوات التي  تعقیم من ذوي االعاقة البصریة والحركیة علىالطلبة عدم قدرة  •

ن فها بسبب عدم تلقیهم سواء في منازلهم او المدارس الداخلیة التي یقیمو  یستخدمونها
افي بهذا الصدد مع صعوبة تدریب الطلبة صغار السن سواء في مرحلة التدریب الك

وأحیانا عدم توفیر المساعدة التي قد  االطفال او الصفوف الثالث االولى،ریاض 
األدوات التي یستخدمها لتعقیم  او ذوي االعاقة الحركیة یحتاجها الطالب الكفیف

 وكذلك أدوات المنزل بأكملها. 
ذوي  ةلطلباعلیم لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في المساعدة على تدور المجلس األعلى 

 عن بعد  اإلعاقة
وفر المجلس خالل الجائحة عدد من الوسائل التي ساعدت الطلبة ذوي االعاقة على االستمرار 

الوسائل ما  ألسلوب التعلم عن بعد ومن أهم هذهعلم خالل فترة تبني وزارة التربیة والتعلیم تفي ال
 یلي: 

من الصف األول خالل الجائحة توفیر المناهج الدراسیة الصوتیة للطلبة المكفوفین  •
األساسي بالتعاون مع مبادرة بصیرة على موقع المجلس وحتى الصف العاشر 
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مصنفة ومبوبة حسب المادة والوحدة بما یتیح  االلكتروني من خالل رابط خاص بها
 .سهولة الوصول الیها

وفق المعاییر العالمیة إلمكانیة خالل الجائحة ) Autonomy(استقاللیة  تطویر تطبیق •
الوصول لتمكین الطالب ذوي اإلعاقة من الوصول للمناهج المدرسیة من الصف األول 

 WORDوحتى الثاني عشر وتوفیر المناهج بأشكال میسرة (ملفات صوتیة، وبصیغة 
 ).PDFو

من خالل قناة على خالل الجائحة توفیر المناهج الدراسیة للطلبة الصم بلغة اإلشارة  •
الیوتیوب لشرح المواد الدراسیة من الصف األول األساسي ولغایة الصف الثالث 
األساسي وكذلك للصف الثاني ثانوي بلغة اإلشارة من خالل الدخول لرابط القناة المتاح 

 على موقع المجلس االلكتروني.
الصم، والثالثة  طلبة، والثانیة للالمكفوفین طلبةإنشاء ثالث قنوات یوتیوب، واحدة لل •

ذوي اإلعاقة من مواكبة  طلبة، وذلك بهدف تمكین الوأسرهم ذوي اإلعاقة الذهنیة طلبةلل
ملفات العملیة التعلیمیة خالل فترة التعلیم عن بعد، كما تم تحمیل الدروس على شكل 

 :ذلكبلغة اإلشارة على الموقع االلكتروني للمجلس، وتضمن فیدیوهات مترجمة صوتیة و 
 درس (فیلم) مسموع بالتعاون مع مبادرة بصیرة.  1550تحمیل أكثر من  -
 درس (فیلم) بلغة اإلشارة.  590تحمیل أكثر من  -

 .فیدیو توعوي لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنیة 160تحمیل أكثر من  -
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 والعالج والعزلمدى شمولیة خدمات اإلسعاف . 2

خدمات اإلسعاف تشكل 

أدوات هامة  والعالج والعزل

للحد من أثار اإلصابة 

بفیروس كورونا، ویجب 

توفیرها لجمیع المواطنین 

والمقیمین على األراضي 

األردنیة، وتزداد أهمیة توفیرها 

لألشخاص ذوي اإلعاقة بسبب 

حاجتهم الى تهیئة هذه 

الخدمات بصورة مهیأة 

لألشخاص ذوي اإلعاقة 

وتوفیرها بالوقت والمكان 

مهیأة المناسبین وبصور 

لتمكین األشخاص ذوي 

اإلعاقة لالستفادة منها، 

ویمكن للمجلس ان یسجل 

المالحظات اآلتیة حول توفیر 

هذه الخدمات خالل جائحة 

 كورونا: 

 114خط الطوارئ لم یكن  •

المخصص الستقبال 

  شكاوى األشخاص الصم

نظرا  فعال بالشكل المناسب

للضغط الكبیر على 

 في الرئیسیة الشوارع إحدى في عنها متخلى اإلعاقة ذوي من فتاه
 كورونا بفایروس صابتها مشتبه كونه عمان العاصمة

 أحد منزل في تقیم التيو  حركیةال عاقةاإل ذوي من یتیمة فتاة أصیبت
 في ارتفاع من إنفلونزا بأعراض 2020 عان من الرابع بالشهر اشقائها،
 مستشفى الى بها التوجه الى أسرتها دفع شدید وسعال الحرارة درجات
 اجریا فحصین نتائج اظهرت حیث لكورونا، فحص إلجراء حمزة األمیر

 .بالفیروس تهااصاب عدم مختلفة اوقات في
 مجرد منه انيتع ما وأن كورونا فیروسب اصابتها عدم ثبات بعد 

 ونقلها حمزة األمیر مستشفى من هاتخریج تم ،عادیة انفلونزا اعراض
 ،استقبالها رفضت شقیقتها لكن شقیقاتها، احدى منزل الى المدني الدفاع
 بعد لكن استقبلتها والتي قریباتها احدى منزل الى بها الذهاب وطلبت
مما  .الشارع الى هابطرد السیدة تلك ابناء أحد قام المدني الدفاع مغادرة

ة الى االتصال بالمجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي لفتااضطر ا
 اقرب الى جهو تال المجلس منها وطلب لیال، العاشرة حوالي االعاقة 

 ما وهذا ،الطبیة المدینة طوارئ الى نقلها منهم تطلب أنو  شرطة دوریة
 خاللها  تواصل ساعات، عدة وأمضت الطوارئ قسم ستقبلهاا حیث تم

  ،لها والمساعدة المأوى لتقدیم الرسمیة الجهات من العدید مع المجلس
 المجلس، مع استجابت التي الوحیدة الجهة هي األسرة حمایة ادارة كانت

 لمحاولة اللیل منتصف بعد الطبیة المدینة طوارئ الى هاكوادر  توجهت إذ
 تمكنت أن الى المدینة طوارئ في بقیت التي الفتاة، لقضیة حل ایجاد
 ضواحي احد في تقطن وهي شقیقاتها، احدى ناعبإق الحمایة كوادر
 على معزولة غرفة في ألنا تعیش التي الفتاة، استقبال من البعیدة عمان

 كوادر تمكنت أن بعد برعایتها حالیا تقوم التي شقیقتها منزل في السطوح
 ما وأن خطر اي تشكل ال الفتاة ان االسرة اقناع من االسرة حمایة

 .عادیة اانفلونز  مجرد به اصیبت
 هذه أن على االعاقة ذوي االشخاص لحقوق األعلى المجلس ویؤكد 

 ذوي االشخاص یواجهها التي التحدیات أهم من واحدة تعكس الحالة
 في حقوقهال انتهاكا یشكلو  ،واألوبئة األزمات فترات خالل االعاقة
 واضحة خطة اقرار سرعة یتطلب مما ،.”والرعایة والصحة الحمایة
 دامج نهج على تقوم خدمات وتوفیر االعاقة ذوي األشخاص مع للتعامل
 .االعاقة ذوي األشخاص احتیاجات یراعي وشمولي
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 .شاملخدمات الطوارئ خالل الحظر ال

 ةعدم تهیأو واضحة لعزل األشخاص ذوي االعاقة، بروتوكوالت عدم وجود اجراءات خاصة و  •
ذوي اإلعاقة من ستقبال االشخاص من الالمخصصة لمرضى الكورونا  مراكز الحجر الصحي

ناحیة توفیر المتطلبات واالجراءات الالزمة لحجر االشخاص ذوي االعاقة مثل توفیر مرافق  
ذوي  المالئمة لألشخاصخدمة التؤمن المستشفیات  لمما ك، لغة االشارةوتوفیر ترجمة 

عدم قدرة أسرة الشخص المصاب من ذوي االعاقة على توفیر العنایة المناسبة له ، و االعاقة
مما كون بعضهم قد یحتاج للعنایة به ومساعدته ألكثر من شخص والتعامل معه عن قرب 

ان قام المجلس بعمل بروتوكول لعزل األشخاص ذوي ر ویذك. یعني نقل العدوى ألفراد أسرته
اإلعاقة في حال تم الشك بإصابتهم او ثبتت اصابتهم بفیروس كورونا وتم الموافقة علیه من 

 قبل لجنة الوبئة وتعمیمه على كافة المؤسسات الصحیة

ان عدم تأهیل الكوادر الطبیة للتعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة المصابین؛ إذ ال یعقل  •

ة وهو غیر قادر على خدمة نفسه بحجة انه ال أیحجر شخص ذو إعاقة في غرفة غیر مهی

 یمكن للكادر الطبي مخالطته عن قرب.

توفیر الترتیبات التیسیریة لألشخاص ذوي االعاقة والمستلزمات الطبیة الخاصة عدم مراعاة  •
 سواء من حیث: خالل الحظر للوقایة من فایروس كورونا

تأمین جمیع المستلزمات التي یحتاجها األشخاص ذوي االعاقة بما في ذلك األدویة  عدم -
 ومستلزمات الوقایة من فایروس كورونا كالكمامات والقفزات والمعقمات.

عدم مراعات احتیاجات االشخاص ذوي االعاقة في اجراءات الحجر فمثال عند السماح  -
االشخاص ذوي االعاقة الحركیة الذین ال  للمواطنین بالحركة على االرجل لم یتم مراعاة

 یستطیعون الحركة على األرجل مما یعني حرمانهم من تأمین احتیاجاتهم الیومیة.
مراكز االیواء من ذوي اإلعاقة الملتحقین في عدم منح تصاریح حركة ألهالي المنتفعین   -

 التربیة الخاصة.وفي مراكز 
باالحتیاجات األساسیة من الغذاء عاقة عدم تأمین متدني الدخل من األشخاص ذوي اال -

وتقدیم مساعدات مالیة باستثناء التي تم تقدیمها من صندوق المعونة الوطنیة والتي لم 
تصل للكثیر من مستحقیها من ذوي اإلعاقة بسبب عدم تحدیث بیانات المنتفعین من 

 الصندوق.
عدم توفیر برامج التوعیة التي نفذتها الحكومة للتوعیة بأخطار فیروس كورونا وسبل الوقایة  •

منه سواء عبر المحطات التلفزیونیة أو وسائل التواصل االجتماعي بأشكال تمكن 
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ذوي اإلعاقة من االطالع علیها وفهم مضامینها مثل توفیرها بلغة االشارة ألشخاص 
 .بلغة مبسطة لالشخاص ذوي االعاقة الذهنیة لالشخاص الصم او توفیرها 

بصورة سلبیة خاصة مع عدم توفیر برامج اثر الحظر على األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنیة  •
وعدم توفیر العالج السلوكي لهم مما زاد من حاالت العنف الدعم النفسي لهم وألسرهم 

 بحقهم.
ذوي االعاقة، او اقتصار  لألشخاصلیة توزیع الخبز والتي لم تكن مناسبة عدم مناسبة آ •

 .فتح المحال على البقاالت الصغیرة دون السماح بخدمة التنقل بالمركبات
 جائحة خالل المدني والدفاع الصحة وزارة من كل في الطوارئ خدمات خط فاعلیة تراجع •

 الخطوط. هذه على الضغط بسبب جائحةال قبل لیهع كانت عما كورونا
یة خدمات شمولدور المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في المساعدة على 

 اإلسعاف والعالج والعزل

حكومة بهذا الصدد قام بمساعدة األشخاص ذوي التقوم به  ابعد ان الحظ المجلس عدم كفایة م

 الحصول على بعض األدویة من خالل اإلجراءاتو ل الى خدمات الطوارئ و اإلعاقة في الوص

 المبینة أدناه:

وطلبات  اتاستفسار على استحداث خدمة االتصال بالخط الساخن خالل الجائحة للرد  •
 مكالمة. 16000حوالي  استقبال حیث تم من خالله األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم

من  حالة مرضیة وحاالت اشتباه باإلصابة بفایروس كورونا 100التعامل مع أكثر من  •
ات الدفاع المدني في المحافظات ومدراء المستشفیات الحكومیة خالل التنسیق مع مدیری

في مختلف محافظات المملكة، باإلضافة الى التنسیق مع أماكن العزل في البحر المیت 
ومستشفى األمیر حمزة بخصوص األشخاص ذوي اإلعاقة من داخل المملكة والقادمین 

 .من خارج البالد
حالة، وتوفیر بطاریات سماعات وقوقعة  1200توفیر أدویة وطرود غذائیة ألكثر من  •

 شخص. 100ومستلزماتها ألكثر من 
 ثبتت او بإصابتهم الشك تم حال في اإلعاقة ذوي األشخاص لعزل بروتوكول عمل •

 كافة على وتعمیمه الوبئة لجنة قبل من علیه الموافقة وتم كورونا بفیروس اصابتهم
 .الصحیة المؤسسات

میسرة لألشخاص ذوي اإلعاقة حول كیفیة الوقایة من فایروس تطویر أفالم موشن بطرق  •
 كورونا، وترجمة العدید من الفیدیوهات التوعویة بلغة اإلشارة.
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 الحمایة االجتماعیةمدى شمولیة خدمات . 3

ولجزء من الیوم في باقي  ر ألیام الجمعةامل او الحظر الشوامر الدفاع بالحظترتب على قرارات أ

الذي شهد وباء الكورونا، الحاق اضرار اقتصادیة كبیرة بأغلب أبناء الشعب،  2020أیام عام 

بسبب تقلیص قیمة رواتب القسم األول منهم، أو فقدان القسم اآلخر ألعمالهم التي تعتبر مصدر 

على دخلهم یومًا بیوم، دخلهم الوحید كعمال المیاومة وأصحاب المهن البسیطة الذین یحصلون 

 وقد تأثر األشخاص ذوي اإلعاقة من هذا الوضع وعلى أكثر من صعید وعلى النحو اآلتي: 

ا منتج عنه فقدانهم لمصادر فقدان العدید من األشخاص ذوي االعاقة ألعمالهم الیومیة مم •
ة في مهن میاومعمال كیعملون  ذوي اإلعاقةمن األشخاص  قسماً خصوصًا وأن دخلهم، 

، ولیس لدیهم وظائف ورواتب ثابتة بسیطة تتناسب مع تهیئة المرافق التي یعملون بها
یعتمد على العمل  خاص صغیر عملیتقاضونها في نهایة كل شهر. ومنهم من لدیهم 

كما فقد العدید من األشخاص ذوي اإلعاقة  .ولیس عندهم وظائف ورواتب ثابتة الیومي
 تغناء عن خدماتهم من غیرهم من غیر ذوي اإلعاقة.أعمالهم حیث كانوا أكثر عرضة لالس

الخدمات االجتماعیة التي یؤمنها المجتمع المحلي والمنظمات غیر الحكومیة لتلبیة توقف  •
 من. وبرزت مخاوف لبعض األشخاص من ذوي االعاقة احتیاجاتهم الیومیة األساسیة

الحظر الشامل راءات إجوالمساعدات بسبب ما فرضته الحكومة من انقطاع هذه الخدمات 
 والجزئي.

لألشخاص المصابین سواء  العزل الذاتي والحجر الصحي التأثیر السلبي إلجراءات •
نسبة تعرض ذوي اإلعاقة للقلق  من دامما ز لألشخاص ذوي أي االعاقة او ألفراد أسرهم 

فیه برامج الصحة النفسیة والدعم  تتضاءلي وقت اب والضیق والكآبة واإلحباط فواالكتئ
 .لهم عيجتماي واالالنفس

التي  الذاتي،تباعد االجتماعي والحجر الحظر من التدابیر التي رافقت  التأثیرات السلبیة •
جعلت من المستحیل على األشخاص من ذوي اإلعاقة الحصول على الدعم الالزم من 

 اآلخرین كمساعدتهم في تناول الطعام واللباس واالستحمام وغیرها من احتیاجاتهم الخاصة.
ممارسة حیاتهم ونشاطاتهم الحركیة الیومیة بشكل قدرة االشخاص من ذوي اإلعاقة على عدم  •

 مما ساهم، اجراءات الحظر والتباعد االجتماعي واغالق المرافق الریاضیةطبیعي بسبب 
التي ترفیهیة البدنیة و النشاطات كونهم أصبحوا غیر قادرین على ممارسة ال بإضعاف مناعتهم

األمر الذي تسهم بتنشیط الدورة الدمویة لدیهم كالسباحة والریاضة والموسیقى والفنون كافة، 
 لهم.لنفسیة تدهور الصحة ابنعكس ا
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لغضب وسرعة االنفعال بسبب وجود كالعدوانیة وا غیر مرغوب بهابروز سلوكیات  •
وبسبب ضیق المساحات وعدم قدرة  جدران،ذوي اإلعاقة داخل المنزل بین أربعة  ألشخاصا

توفره الحیاة الطبیعیة وتغیر الروتین الیومي الذي األهالي على تعویض المجال الحیوي الذي 
 .ألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنیة واضطراب التوحدتعود علیه ا

صعوبات في التنقل من منازلهم من أجل التبضع والتموین أو االشخاص ذوي االعاقة  جدو  •
 .ضروریةالعالجات لحصول على الإلحضار األدویة، أو بسبب الحاجة الماسة للطبابة أو ل

بإیواء ورعایة األشخاص ذوي االعاقة وعدم السماح للمتطوعین إغالق المراكز الخاصة  •
هذه  خلف الجدرانومؤسسات المجتمع المدني خالل فترة الحظر الشامل، أدى لبقائهم 

الصماء وافتقادهم للحیاة االجتماعیة ولتلك األنشطة المسلیة التي تجنبهم الملل  المراكز
ت على األهل أن یتحملوا مسؤولیة هؤالء والوحدة، هي أمور أوجدتها الجائحة قسرا، وبا

األطفال بمفردهم ومن دون مساعدة من أحد وأن یبحثوا عن حلول مجدیة تخفف عنهم قسوة 
 .المحنة، وخاصة أنه ال أحد یعلم متى ستنتهي وتعود الحیاة كما كانت

مؤّسسات ومرافق الطّب النفسي والسجون من نزالء األشخاص ذوي اإلعاقة زیادة تعرض  •
 على هذه المؤسسات. نقص الرقابة الخارجیةخصوصًا في ظل  خطر اإلصابة بالفیروسل

الحمایة خدمات  دور المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في المساعدة على توفیر
 االجتماعیة

 تشبیك معهاالدعم مبادرات خدماتیة متنوعة و  أوًال:

ضمن استجابة المجلس للجائحة دعم مشروع التعلیم عن بعد لمركز الرجاء للتربیة الخاصة  •
من خالل اتفاقیة تم إبرامها بین المجلس والمركز لتوفیر تعلیم عن بعد للطلبة ذوي اإلعاقة 
  الذهنیة المسجلین لدیهم من خالل دعم شراء أجهزة لوحیة وتوفیر اشتراكات شهریة لإلنترنت. 

بالشراكة مع الجمعیة الخیریة األردنیة لرعایة خالل الجائحة مبادرة "شدة وبتزول"  إطالق •
مصابي الحبل الشوكي، وجمعیة أطباء الطب الطبیعي وأمراض المفاصل والتأهیل في نقابة 
األطباء، وأطباء من وزارة الصحة. وقد تضمنت هذه المبادرة حزمة من الخدمات الطبیة 

شملت: المشورة الطبیة الهاتفیة، تأمین العالجات الالزمة وحسب لألشخاص ذوي اإلعاقة 
الحالة المرضیة، الغیار على الجروح والتقرحات بحسب األولویة، باإلضافة إلى صیانة 

 بعض األجهزة الطبیة واألطراف االصطناعیة بحسب اإلمكانیات المتاحة.
مشروع مكالمات لدعم أسر لدعم مبادرة خالل الجائحة مع منصة حبایبنا توقیع اتفاقیة  •

األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنیة واضطراب التوحد من خالل التواصل مع أخصائیین في 
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العالج الوظیفي والعالج النطقي والتربیة الخاصة وعلم النفس. وقد استفاد من هذه الخدمات 
) شخص من ذوي اإلعاقة الذهنیة واضطراب التوحد. وتضمنت هذه الخدمات: تقدیم 400(

خدمات استشاریة نفسیة واجتماعیة لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنیة (التوحد) وأسرهم من 
 خالل منصة حبایبنا.

كفوف  -كمامات تشمل ( بمستلزمات طبیةللتعاون الدولي التبرع من الوكالة الكوریة توزیع  •
 معقمات) على جمعیات األشخاص ذوي اإلعاقة في مختلف محافظات المملكة.-ة طبی

لتقدیم انشاء منصة الكترونیة تم  وأسرهم:إصدار تصاریح التجول لألشخاص ذوي اإلعاقة : ثانیاً 
طلبات الحصول على تصاریح الحركة والتنقل لألشخاص ذوي االعاقة أثناء فترة الحضر وأوقات 

) 1000مختلفة بالتنسیق مع ادارة األزمات ووزارة الداخلیة حیث تم اصدار ما یقارب من (
 .وفق اإلجراءات التي تم وضعها لهذه الغایةتصریح تنقل في مختلف محافظات المملكة 

مولیة خدمات دعم العمال والموظفین واألعمال المتوسطة والصغیرة لتالفي اآلثار مدى ش. 4

 االقتصادیة للجائحة.

عالمیا والمتمثل  استجابة األردن لجائحة فیروس كورونا متماشیة مع المبدأ العام المعتمدجاءت 

ظهور عدد قلیل من حاالت  في الحیاة والسالمة الجسدیة، فبعد اإلنسانلحق إعطاء األولویة ب

سیاسة الحظر الشامل والحظر التي طبقت  اإلصابة بالعدوى، كان األردن من أوائل البلدان

لمشاریع باإلضافة لالصغیرة و  المتوسطة أثرًا بالغًا على المنشآت األمر الذي خلف الجزئي،

 احتیاطات نقدیة هاأغلب المنشآت المتوسطة والصغیرة لم یكن لدی. فوعمال المیاومة المنزلیة

الحصول على  كما لم تكن قادرة على، تمكنها من االستمرار في العمل وموارد وأصول مالیة

، اما المشاریع المنزلیة وعمال المیاومة فقد توقف عمل أغلبها وأضحت قروض لمواجهة األزمة

 بحاجة للمساعدة االجتماعیة والخیریة لتستمر بالحیاة.

فیف من االثار االقتصادیة الناتجة عن الحظر بجزئیة الشامل والجزئي وقد حاولت الحكومة التخ

من خالل سلسلة من االجراءات، والتي لم تخصص أي احكام منها باألشخاص ذوي االعاقة، 

 وقد تمثلت هذه االجراءات باآلتي:

أصدر رئیس : أوًال: اصدار اوامر دفاع لدعم المنشآت المتوسطة والصغیرة والعاملین فیها

، وجاء اصدار هذه األوامر بناء على أربعة أوامر دفاع لهذه الغایة 2020الوزراء خالل عام 

 وكانت على النحو اآلتي: مبادرة من المؤسسة العامة للضمان االجتماعي،
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من  )2تطبیق تأمین الشیخوخة المنصوص علیه في البند (): الذي علق 1. امر الدفاع رقم (1

 2020من قانون الضمان االجتماعي لألشهر آذار ونیسان وأیار لعام  )3الفقرة (أ) من المادة (

، األمر الذي یعني على جمیع العمال الخاضعین ألحكام قانون العمل في منشآت القطاع الخاص

اعفاء هذه المنشآت من دفع المبالغ المالیة المترتبة على هذا التأمین للمؤسسة العامة للضمان 

؛ إذ خفض االشتراكات من تخفیف المالي عن هذه المنشآتاالجتماعي، وذلك بهدف ال

) من قیمة راتب الموظف الخاضع ألحكام قانون الضمان %5.25) الى (21.75%(

، بهدف الحفاظ على هذه المنشآت واستمرار عمل العاملین بها. وایمانًا من واضعي االجتماعي

سبة ال تتجاوز بالمجتمع فقد خصص االمر نهذا األمر بأهمیة الحفاظ على الفئات األكثر ضعفًا 

من إیرادات اشتراكات تأمین األمومة السنویة لتقدیم إعانات عینیة ومادیة لغیر المقتدرین  % 50

 من كبار السن والمرضى أو عائالتهم بالطرق واآللیات التي تحددها المؤسسة.

 ) الذي استحدث البرامج اآلتیة:9. امر الدفاع رقم (2

) من %50بتخصیص (المؤسسة العامة للضمان االجتماعي : الذي ألزم )1تضامن ( أ. برنامج

) 500دینارا شهریا وال یزید على ( 165اجر المؤمن علیه الخاضع لالقتطاع وبما ال یقل عن 

) من اجر المؤمن علیه %20دینار على ان تدفع المنشاة للمؤسسة وقبل الصرف ما نسبته (

، للعمال المنقطعین عن ممارسة اعمالهم ) دینارا250یزید على (الخاضع لالقتطاع وبما ال 

جمیع عمالها ، والعاملین في منشآت التي كانت قد شملت 2020خالل شهري نیسان وایار لسنة 

 . قانون الضمان االجتماعي بأحكام

قانون  بأحكامغیر المشمولة  آتكل عامل في المنشالذي اعتبر  ):2ب. برنامج تضامن (

مشموال بتامین التعطل  عملهم،االجتماعي والمنقطع جمیع او بعض عمالها عن ممارسة الضمان 

اعتبارا  التأمیناتویتم شمول العاملین في المنشاة بكافة  31/12/2020: عن العمل فقط لغایة

تتقدم المنشاة التي ترغب باالستفادة من هذا البرنامج في موعد ال ، شریطة ان 1/1/2021من 

بطلب لشمول كافة العاملین لدیها واصحاب العمل ومن في حكمهم  31/5/2020 : یتجاوز

) دینارا عن كل عامل یتم شموله 140بتامین التعطل عن العمل مقابل تحملها مبلغا مقداره (

  .ولمرة واحدة
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بصرف ما نسیته  المؤسسة العامة للضمان االجتماعيالذي ألزم  ):1ج. برنامج مساند (

) دینار وال یزید 150لخاضع لالقتطاع على ان ال یقل البدل المصروف عن () من اجرة ا50%(

) دینارًا شهریًا ولمدة ثالثة أشهر فقط، للمؤمن علیه المشترك بتأمین التعطل والذي 350على (

 أنهیت خدمته او المؤمن علیه الذي أوقف عمله لدى المنشأة.

بأن تصرف للمؤمن علیه  لضمان االجتماعيالمؤسسة العامة لالذي ألزم  ):2د. برنامج مساند (

األردني والمؤمن علیه غیر االردني المقیم في المملكة مبالغ على حساب رصیده االدخاري في 

 ) دیناًر تصرف على ثالثة أشهر.450تأمین التعطل عن العمل وبحد أقصى (

رف للمؤمن بأن تص المؤسسة العامة للضمان االجتماعيالذي ألزم  ):3ه. برنامج مساند (

) دینار سلفة 500علیه المشترك في الضمان االجتماعي وال یزید أجره الخاضع لالقتطاع على (

) من مجموع أجوره المشمولة بالضمان وبحد %5على حسابه لدى المؤسسة بنسبة ال تزید على (

) دینار تصرف على ثالثة أشهر، شریطة ان یكون المستفید غیر مشمول 450أقصى مقداره (

 حكام قانون الضمان االجتماعي عند تقدیم طلبه للسلفة.  بأ

 الذي استحدث البرامج اآلتیة:): 14. امر الدفاع رقم (3

منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاعي السیاحة والنقل خصص ل الذي أ. برنامج حمایة:

العامة للضمان المؤسسة البرنامج  ألزم هذا ؛ إذالمشمولة بأحكام قانون الضمان االجتماعي

) من أجر المؤمن علیه الخاضع لالقتطاع وبما ال یقل % 50بتخصیص ما نسبته ( االجتماعي

على أن تدفع  عنه،) دینار عن كل شهر یتم الصرف 400) دینارا وال یزید على (220عن (

) من أجر المؤمن علیه الخاضع لالقتطاع وبما % 20المنشأة للمؤسسة وقبل الصرف ما نسبته (

) دینار وعلى أن یتم التخصیص من بدایة الشهر الذي تقدمت فیه المنشأة 200 یزید على (ال

شریطة ان یكون المؤمن علیه بالطلب وعلى أن یتم دفع هذا المبلغ من المؤسسة للمؤمن علیه. 

المستفید من هذا البرنامج   مشموًال بأحكام قانون الضمان االجتماعي في شهر حزیران من عام 

مدة االستفادة من هذا البرنامج ، وتكون ولغایة الشهر الذي تتقدم فیه المنشأة بالطلب 2020

 . 2020ابتداء من شهر حزیران ولغایة شهر كانون األول من سنة 

المستفیدة من هذا البرنامج شمول والذي منح المنشآت  ):1ب. برنامج تمكین اقتصادي (

العاملین لدیها بشكل جزئي بتأمین الشیخوخة مع التزامها بشمولهم بشكل كامل بتأمین العجز 

المنشأة المستفیدة بتأدیة إذ اكتفى بإلزام والوفاة وبقیة التأمینات األخرى المطبقة بأحكام القانون. 
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) من تلك % 3.25لدیها واقتطاع ما نسبته () من أجور المؤمن علیهم العاملین % 5ما نسبته (

) من تلك األجور عن شمولهم % 1(األجور عن شمولهم بتأمین الشیخوخة وتأدیة ما نسبته 

بتأمین العجز والوفاة إضافة إلى االلتزامات المترتبة علیها وعلى المؤمن علیه عن باقي التأمینات 

/ج) من قانون الضمان االجتماعي وحسب 64بما في ذلك االشتراكات المترتبة بموجب المادة (

) %21.75، األمر الذي یعني تخفیض قیمة االشتراكات التي تدفعها المنشأة من (مقتضى الحال

 ) من قیمة راتب الموظف الخاضع ألحكام قانون الضمان االجتماعي. 13.5الى (

على طلبه سلفة  صرف للمستفید من هذا البرنامج بناءالذي  ):2برنامج تمكین اقتصادي (ج. 

) من مجموع أجوره الخاضعة لالقتطاع على حساب تعویض الدفعة الواحدة وبحد 5بنسبة (%

زید یال ، شریطة ) دینار تصرف دفعة واحدة یتم تسدیدها عند تسویة حقوقه200مقداره ( أقصى

) دینار وذلك عن فترات شموله 700الخاضع لالقتطاع في آخر منشأة عن (ر المستفید أج

 كام قانون الضمان االجتماعي. بأح

 والذي تضمن األحكام اآلتیة: )24. امر الدفاع رقم (4
 2020 ) لسنة1العمل بتعلیق تأمین الشیخوخة الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (أ. إعادة 

لیمات یصدرها وفقا لآللیات والمدد التي تحددها المؤسسة العامة للضمان االجتماعي بموجب تع

 .المؤسسةمدیر عام 

  برنامج للمحافظة على فرص العمل في القطاع الخاص یسمى برنامج "استدامة"انشاء ب. 

مخصص لكل من المنشآت األكثر تضررَا والذي یتیح للمدیر العام صالحیة تحدیدها بموجب 

تعلیمات تصدر لهذه الغایة، والمنشآت غیر المصرح لها بالعمل والتي تحدد بموجب قرارات 

من  تكون مساهمة المؤسسة العامة للضمان االجتماعي في هذا البرنامجلى أن حكومیة، ع

تتولى المؤسسة العامة للضمان االجتماعي إدارة البرنامج  ، على أنفوائض تأمین إصابات العمل

وتحدد القطاعات والمنشآت المستفیدة منه وشروط االستحقاق والمبالغ المخصصة للعاملین فیها 

 .بموجب بالغ یصدره رئیس الوزراءومدته وسائر الشؤون المتعلقة به  وآلیات الصرف منه

ویالحظ على جمیع أوامر الدفاع أعاله انها قد ساعدت المنشآت المتوسطة والصغیرة على 

االستمرار بدفع جزء رواتب العاملین فیها، ومساعدة من یتعطل عن عمله في الحصول على بدل 

ة عن تطبیق الحظر سواء أكان كلیًا ام جزئیًا. ویالحظ تعطل، مما یخفف من األثار الناتج
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بالوقت ذاته عدم تخصیص أحكام للعاملین بهذه المنشآت من األشخاص ذوي االعاقة، على 

 افتراض انهم یستفیدون حكما من هذه االحكام إذا كانوا من العاملین في هذه المنشآت.

المشمولین بأحكام قانون الضمان  ثانیًا: انشاء حساب الخیر لدعم االفراد واألسر غیر

 االجتماعي

الفئات الضعیفة والفقیرة والمحتاجة والتي تعد األكثر تأثرًا وتضررًا نتیجة انقطاع مصدر اما 

البرامج التي استحدثتها أوامر الدفاع المشار الیها أعاله، فقد ولم تستفد من  دخلها خالل األزمة

حساب للتخفیف هذا الیهدف التابع لصندوق همة وطن، و  حساب الخیرقامت الحكومة بإنشاء 

هذه  من حدة اإلجراءات االحترازیة التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فیروس كورونا على

واألسر الذین ال داعم لهم واألقل دخال واالكثر احتیاجا  لألفرادالحساب الدعم الفئات. قد قدم هذا 

 .عي وأبناء االردنیات وأبناء غزةوغیر المشمولین بالضمان االجتما

األشخاص ذوي أهملت  قد فیروس "كورونا" أزمة لمواجهةوخالصة القول إن خطة االردن 
اإلعاقة، الذین لم یحصلوا على الرعایة الصحیة والتعلم عن بعد وغیرها من الخدمات بشكل 

بالفیروس أو یؤَخذ برأیهم الذین لم یحصلوا على المعلومات المتعلقة و  متساٍو لمواجهة األزمة
 .عندما وضعت الحكومة خطة الطوارئ

 التوصیات

قیام وزارة التربیة والتعلیم بالبناء على الجهود واالجراءات التي  قام بها المجلس لتوفیر التعلیم  •
 للطلبة من ذوي االعاقة.

وتوفیر برامج تطویر منصات التعلم عن بعد بما یتیح للطلبة ذوي اإلعاقة االستفادة منها  •
 تعلیم عن بعد داعمة للطلبة ذوي اإلعاقة على اختالف نوع اعاقتهم.

التخطیط في كافة خطط استشارة المنظمات المعنّیة باألشخاص ذوي اإلعاقة وٕاشراكها في  •
لتضمین حقوقهم في كل ما یتم  لتصّدي لفیروس كورونا المستجدّ ل وبرامج استجابة الحكومة

 .اتخاذه من اجراءات
، والمنشورات ترجمة بلغة اإلشارة للتصریحات المتلفزةتوفیر استراتیجیات التواصل  مینتض •

المواقع اإللكترونیة على ، و التوعویة والبالغات الصادرة عن رئاسة الوزراء او مركز األزمات
 .التي یسهل االطالع علیها من قبل األشخاص ذوي اإلعاقات المختلفة
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الدعم األسري خاصیة  المكالمات المرئیة بلغة االشارة او ان تتیح خطوط الطوارئ وخطوط   •
توفیر ترجمة لغة اإلشارة من خالل التطبیقات التي توفر الترجمة االشاریة بما یحقق تكافؤ 

 .الفرص في الوصول الى خدمات الطوارئ وخدمات الدعم المختلفة
لتصدي لمبذولة لالدروس المستفادة من الجهود اوالشركاء حول  ةالتنسیق بین الحكوم •

العالمیة على التجارب  واالطالعلتداعیات الجائحة وتأثیرها على االشخاص ذوي اإلعاقة، 
الدول لحمایة المجتمعات وصوًال إلى خارطة طریق تلك المختلفة واآللیات التي تضعها 

 .وحمایتهم في وقت األزماتتمكین األشخاص ذوي اإلعاقة تصب بمصلحة 
لألشخاص ذوي اإلعاقة  وأفراد اسرهم مقدمي الرعایة  تفعیل نظام وتعلیمات العمل المرن  •

 لهم. 
طرق التواصل مع األشخاص ذوي الحكومّیة والمسعفین على تدریب مقّدمي الخدمات  •

 ذوي اإلعاقة الذي أصدره المجلس.  اإلعاقة وبروتوكول عزل األشخاص
البرتوكول الصحي الخاص یاجراءات التعامل مع تدریب العاملین في القطع الصحي على  •

 االشخاص ذوي االعاقة في حالة العزل او ثبوت االصابة.
 .ذوات اإلعاقة والفتیات حمایة النساءتتعلق بجراءات إلجمیع برامج حمایة النساء  شمول •
حاالت الطوارئ الصحیة العامة  لألشخاص ذوي اإلعاقة في اعتماد بروتوكوالت واضحة •

وضمان أّال ُیمارس أّي تمییز ضّد ذوي اإلعاقة عند الحصول على الرعایة الصحیة في حال 
 شّح الموارد الطبیة، بما في ذلك تدابیر إنقاذ الحیاة.

توفیر جمیع المعلومات حول كیفیة الوقایة من فیروس كورونا واحتوائه لجمیع فئات المجتمع  •
بطرق میسرة تشمل لغة اإلشارة وتوفیرها بصیغ مقروءة  شخاص ذوي االعاقةبما فیهم األ

WORD التوعویةالحمالت  بما في ذلك، وبلغة مبسطة لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنیة 
 .الصحیة الجهاتوالمعلومات التي تنشرها 

دعم المبادرات التي تهدف الى تشغیل األشخاص ذوي اإلعاقة وتمكینهم في سوق العمل  •
نهم أكثر عرضة لإلقصاء وفقد الوظیفة في ظل الظروف االقتصادیة الناجمة عن جائحة أل

 كورونا.
إعطاء األشخاص ذوي اإلعاقة األولویة لالستفادة من التدابیر الوقائیة التي توفرها الحكومة  •

 بما فیها اللقاحات ألنهم أكثر عرضة لإلصابة بالفیروس.
التي  ةومتطلبات إمكانیة الوصول في الخدمات اإللكترونیمراعاة توفیر الترتیبات التیسیریة  •

تطلقها الحكومة للحصول على الدعم بمختلف أشكاله بما في ذلك األدلة االرشادیة لالستفادة 
 من الدعم المرتبط بكل خدمة. 
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التوعیة بطرق اإلبالغ عن العنف لألشخاص ذوي اإلعاقة وٕاتاحة خطوط وطرق اإلبالغ عنه  •
 لألشخاص ذوي اإلعاقة.بطرق میسرة 

توفیر قاعدة بیانات محدثة لألشخاص ذوي اإلعاقة العاملین في القطاع الخاص ولألشخاص  •
ذوي اإلعاقة المستفیدین من خدمات صندوق المعونة الوطنیة بما یتیح سرعة الوصول الیهم 

 في حاالت الطوارئ.
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