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  :تقديم

زيد  مير رعد بنشخاص المعوقين خلفًا لسمو األعلى لشؤون األمنذ أن تسلمت موقعي رئيسًا للمجلس األ
التأثير والتغيير في المجتمع األردني لما حققته  بعد أن لمستو  ،على عاتقي ةأدركت حجم المسؤولية الملقا

تنا لتفعيل ا تلك الجهود التي أوصلعاليً  نثم  أ  ال أن إفال أملك  مير رعد.سمو األ لى يدي  عنجازات الكبيرة إلا
 .ووضع تلك القضايا في مقدمة األجندة التنموية الوطنية اإلعاقةعاقةاإلقضايا األشخاص ذوي 

لعمل اأولويات  تحديد إعدادلزامًا علينا ان ك ،المسيرةاالستمرار في في المجلس من  لعمالولنتمكن مع فريق 
( 2017-2015) القادمة لمجلس للسنوات الثالثةخاصة با الل خطة استراتيجيةعوام القادمة من خلأل

قانون "والدولية  "اإلعاقةعاقةاإلذوي األشخاص اتفاقية حقوق " محاور عمل المجلس في ضوءم تضمنة 
 ."2007لسنة  (31)شخاص المعوقين رقم حقوق األ

معوقين هي نتاج التفاعل والتشبيك مع شخاص العلى لشؤون األنجازات المجلس األإفي أن  ،شكا من وم
 لى منظمات المجتمع المدني والقطاع التطوعي.إضافة إالمختلفة،  ودوائرها الدولة مؤسسات

نني  نجازات المجلس ونشاطاته خالل عام مضى، ألتقدم بالشكر إبتقديم هذا التقرير السنوي حول  ذ أسعدإوا 
 في خدمة أهدافه.والتقدير لموظفي المجلس على جهودهم وتفانيهم 

تقدم بعميق الشكر والتقدير لدولة رئيس الوزراء على دعمه المباشر أال أن إكما ال يسعني في هذا المجال 
سسات وتسهيل حياتهم اليومية، والشكر الموصول لكافة الدوائر الرسمية والمؤ  اإلعاقةعاقةاإلمتابعة قضايا ل

 .اإلعاقةعاقةاإلالمختلفة المعنية بقضايا 

لحقوقهم واتباع  اإلعاقةعاقةاإلشخاص ذوي األلوصول  هذا النهجلالستمرار بدمًا اهلل على المضي ق  هدين م عا
كريمة لهم في ظل الراية الهاشمية بقيادة سيدي صاحب الجاللة الحياة الوتوفير تهم لتحسين حياأفضل السبل 

 بن الحسين المعظم.االملك عبداهلل الثاني 

 رئيس المجلس                                                                            

 بن زيد بن رعد رعدم                                                                              
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 من مهام وصالحيات المجلس

قانون حقوق األشخاص "مادة السابعة من لكما وردت في اال المجلسوصالحيات  مهاممن كما وردت في 

 ":2007( لسنة 31المعوقين رقم )

عاقة ومراجعتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات إالسياسة الخاصة باألشخاص ذوي اإل رسم .1
قين ذات العالقة بقصد توحيد جميع الجهود الرامية لتحسين مستوى وظروف معيشة األشخاص المعو 

 وتسهيل دمجهم في المجتمع. 

المشاركة مع الجهات ذات العالقة في وضع خطة وطنية شاملة للتوعية والوقاية للحد من حدوث  .2
 اإلعاقات وتخفيف حدتها والعمل على منع تفاقمها. 

وما ينبثق عنها من  اإلعاقةاإلعاقةمتابعة ودعم تنفيذ بنود االستراتيجية الوطنية لألشخاص ذوي  .3
 رامج وأنشطة. خطط وب

واألنظمة والتعليمات الالزمة  اإلعاقةاالعاقةاقتراح تعديل التشريعات ذات العالقة باألشخاص ذوي  .4
 لتنفيذ أحكام هذه التشريعات. 

عاقة بالتنسيق مع اوضع المعايير الالزمة لجودة البرامج والخدمات المقدمة لألشخاص ذوي اإل .5
 الجهات ذات العالقة. 

ود الرامية إلى تحقيق أهداف المواثيق واالتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون المشاركة في الجه .6
 التي صادقت عليها المملكة.  اإلعاقةاالعاقةاألشخاص ذوي 

 التعاون مع المؤسسات والجهات الوطنية واإلقليمية والدولية التي تخدم أهداف المجلس.  .7

جراء البحوث وال .8 نشاء قواعد البيانات المتعلقة بشؤون إيجاد مراكز وطنية ريادية للتدريب وا  دراسات وا 
 .        اإلعاقةاالعاقةاألشخاص ذوي 

 تشكيل لجان دائمة ومؤقتة لمساعدة المجلس على القيام بمهامه وتحديد صالحياتها ومكافآتها.  .9
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 2014م عاخالل ت جنجااااإل

 ستراتيجية الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقةحسب محاور ال

 

 :أولا: محور التشريعات
  محاور ل اً تنفيذمع  ةموائمالو  "اإلعاقة ذوي لألشخاص الوطنية الستراتيجية"تنفيذًا لمحاور

ص ذوي اتفاقية حقوق األشخا"بنود مع  ةموائمالو االستراتيجية الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة 
ة في المجلس أوشكت اللجنة القانوني ،على ال المجلسأوشكت اللجنة القانونية في  "اإلعاقةاإلعاقة
( 31قانون حقوق األشخاص المعوقين رقم )"ـ لقانون المعدل لانتهاء من إعداد مسودة االعلى 
 ."2007لسنة 

  اإلعاقة ذوي لألشخاص نيةالوط الستراتيجية"البدء بإجراءات رصد ومتابعة المرحلة الثانية من 
 الوطنية االستراتيجيةبهدف إعداد تقرير رصد وتقييم المنجزات المتحققة من  ("2015- 2010)

 .2015بعد عام  اإلعاقة ذوي لألشخاص
 

   
  اإلعاقة ذوي لألشخاص الوطنية االستراتيجية من الثانية المرحلة ومتابعة رصدالبدء بإجراءات 

تقرير رصد وتقييم المنجزات المتحققة من االستراتيجية تمهيدًا  بهدف إعداد(. 2015- 2010)
 .2015إلعداد االستراتيجية الوطنية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ما بعد عام 

 

 لألشخاص ذوي اإلعاقةالوطنية ستراتيجية اال"محاور  تنفيذل التنسيق والتعاون مع الجهات الشريكة" 
 ".حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة"ية اتفاقبنود مع تها موائمالحرص على و 
 لسنة  (31)رقم المعوقين حقوق األشخاص  قانونـ "المعدل ل قانونلانتهاء من إعداد مسودة اال

2007" . 
 اإلعاقة ذوي لألشخاص الوطنية االستراتيجية" من الثانية المرحلة ومتابعة رصدبإجراءات بدء ال 

(2010 -2015)". 
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 :إلعاقةااإلعاقةثانياا: محور الصحة و 
 قدرات بناء  اإلعاقةمتخصصة في مجال  بياناتألهمية إيجاد قواعد في إطار سعي المجلس ل

قات المبكرة/ جبل ربط مركز تشخيص اإلعاتم الكوادر العاملة في مجال الكشف المبكر فقد 
"نظام المعلومات الوطني لألشخاص الحسين، ومركز حطين للكشف المبكر عن اإلعاقات والتأهيل بـ 

بهدف توثيق  .التنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التنمية االجتماعيةبمن خالل  "اإلعاقةاإلعاقةذوي 
  .بيانات األشخاص ذوي اإلعاقة ممن تم تشخيصهم في هذه المراكز

  بهدف رفع جودة عملية التشخيص وصواًل إلى تقارير  "ملف التشخيص"تطوير عمل المجلس على
والذي يانات والفحوصات واإلجراءات التشخيصية الواجب إجراؤها أكثر دقة من خالل توثيق الب

تشخيص  لجراؤها خاللإجراءات التشخيصية الواجب يتضمن مجموعة من البيانات والفحوصات واإل
ليتم المبكرة/ جبل الحسين  في مركز تشخيص اإلعاقاتمه اواستخد اإلعاقةاإلعاقةاألشخاص ذوي 

لغايات اعتماده وتعميمه على باقي مراكز  وزارة الصحةالتابع لمراكز التشخيصاستخدامه في كافة 
  .التشخيص

  المساهمة خالل من آثارها وتفاقم منها والحد   اإلعاقات عن المبكر الكشف تعزيزساهم المجلس في 
 الكرك مستشفى في الدرقية والغدة "(PKU) يوريا كيتون الفينل"إلجراء فحوصات  مختبر إنشاء في

 .الجنوب إقليم في الوالدة حديثي لألطفال خدماته بتقديم المختبر وبدأ الحكومي
  
  المساهمة آثارها من خالل اإلعاقات والحد  منها وتفاقم  تعزيز الكشف المبكر عنعلى  المجلسعمل

 أوبد في مستشفى الكرك الحكوميوالغدة الدرقية ( PKUتشغيل مختبر الفينل كيتون يوريا )إنشاء  في
 والذي ساهم المجلس في إنشائه.  .إقليم الجنوبفي  لألطفال حديثي الوالدةه خدمات تقديمبالمختبر 

 

عادة التأهيل والخدمات المساندة:  ثالثاا: محور التأهيل وا 
  في تحقيق االستقاللية للمساهمة بهدفلتحسين مستوى وظروف معيشة األشخاص ذوي اإلعاقة و

عمل عمل المجلس على تقديم المجتمع في هم في وتيسير دمجهم  اإلعاقةذوي دمجتيسير  لألشخاص 
صرف المعينات واألجهزة من خالل  بدعم ، فقام الخدمات التعويضية لهمالمجلس على تقديم 

في كما هو مبين في  صرف المعينات واألجهزة المساندةو  برامج التدخل المبكر وجلسات النطق،المساندة
والدعم المقدم في مجال  المعينات ن:اوضحً يتالم البياني والرس التاليالجدول و  .مختلف مناطق المملكة
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أقاليم  بحسبموزعة التي تم صرفها لألشخاص ذوي اإلعاقة  برامج التدخل المبكر وجلسات النطق
 المملكة:

  
  
 

 المعينات واألجهزة المساندة
 اإلعاقةاإلعاقةلذوي 

 ركزالم
 الرئيسي

 مكتب
 إقليم الوسط

 مكتب
 إقليم الجنوب

 مكتب
 المجموع م الشمالإقلي

 1146 51 424 229 442 معينات حركية
 947947 65 95 237 550 معينات سمعية
 60 17 3 7 33 حاسوب محمول
 66 17 3 11 35 معينات بصرية

 146 31 12 45 58 مختلفةمستلزمات 
 589589 4 1 133 451 امج تدخل مبكر وجلسات نطقبر 

 2954 المجموع
 
 

مجموع المعينات التي تم صرفها لألشخاص ذوي اإلعاقة بحسب نوع المعينة

مستلزمات مختلفة; 146
معينات بصرية; 66

برامج تدخل مبكر وجلسات نطق; 

589

معينات سمعية; 947

معينات حركية

1146 ;

 
 

  فقد عمل المجلس على شراء خدمات برامج التدخل المبكرشراء خدمات  بهدف تعزيز دعمبهدف 
بقيمة  وتمويل هذه الخدمة  سنواتست ال( 6ما دون ) اإلعاقةلألطفال ذوي  التدخل المبكر
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"اتفاقية دعم المؤسسات والبرامج التنموية من خالل من خالل ( سبعين ألف دينار 70,000)
( Local Currency") ( مئة ألف 100,000، حيث تم رصد مبلغ )بالتعاون مع وزارة التخطيط

( 100,000مبلغ ) رصدتم  لهذه الخدمات ( سبعين ألف دينار70,000)دينار أردني خصص منها 
  .خدماتلهذه ال( سبعين ألف دينار 000,70)خصص منها أردني دينار مئة ألف 

  ة العمل وآلية متابع من خالل  التأهيل المجتمعي  برامج  تطويرال في إطار السعي المساهمة في
ذه هلمتابعة عمل  من الجهات ذات العالقةبالتعاون مع "لجنة التأهيل المجتمعي"تم تشكيل فيها 
 بالتعاون" معان/ المريلة قضاة في المجتمعي التأهيل" لمشروع فيذيةنالت الخطة داد.إعوتم  .البرامج

 .األردن نهر مؤسسة مع
 

 :حور التربية والتعليم الدامجرابًعا: م

  اإلعاقةاإلعاقةذوي من للطلبة تعزيز البرامج الدامجة بهدف بهدف تعزيز البرامج الدامجة للطلبة من 
 وتوفير الدعم المالي مالي الالدعم  حيث خصص المجلس  التنسيق مع وزارة التربية والتعليمم ت  تم 
الحركية من االلتحاق  اإلعاقةتمكين األشخاص ذوي ل ةمدرسشرين ( ع20) ( ع20)تهيئة لهيئةتل

 ضمنكما ت، من اإللتحاق بها  األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةتمكين ل وفير تكما تضمن ذلك ، بها
حافالت لنقل الطلبة الوتوفير  ، العقلية البسيطة اإلعاقةاإلعاقةغرف صفية للطلبة ذوي توفير ذلك 

 :على النحو التالي تلك الصفوفعلى النحو التالي الصفوفتلك في الملتحقين 
  

 عدد المدارس / وزارة التربية والتعليمالمديرية
 4 قصبة عمان
 1 لواء القويسمة
 2 لواء الجامعة

 1 اء ناعورلو 
 1 لواء وادي السير

 3 األولى الزرقاء
 1 لواء قصبة إربد
 1 لواء الرصيفة
 6 لواء ماركا
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 .مديرية قصبة عمان /أربعة مدارس .1
 .مديرية لواء القويسمة /مدرسة واحدة .2
 مديرية لواء الجامعة. مدرستان/ .3
 .مديرية لواء ناعور مدرسة واحدة/ .4
 السير.مديرية لواء وادي  مدرسة واحدة/ .5
 .ثالث مدارس مديرية الزرقاء األولى .6
 .ربدية لواء قصبة إمدير  مدرسة واحدة/ .7
 .مديرية لواء الرصيفة مدرسة واحدة/ .8
 .مديرية لواء ماركاست  مدارس/  .9

 تحسين نوعية الخدمات المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة وتعزيًزا لبرامج ل في إطار سعي المجلس
 المقدمةمعايير العتماد والدليل الجرائي الخاص بالبرامج "ار التعليم الدامج، قام المجلس بإصد

 ."معايير العتماد والدليل اإلجرائي الخاص بالمدارس الدامجة"و "للطلبة ذوي صعوبات التعلم
  ًاإلعاقةاإلعاقةألشخاص ذوي حق ال في إطار سعي المجلس لتحسين نوعية الخدمات المقدمة تعزيزا 

 المقدمةبرامج الخاص لل معايير العتماد"بإصدار  بإصدار المجلسأصدر قامقام وضبط جودتها 
 والدليل اإلجرائي "معايير المدارس الدامجةو ،"والدليل اإلجرائي للمعايير للطلبة ذوي صعوبات التعلم

في التعليم الدامج قدم المدارس الدامجة والدليل الخاص بها."لتطبيقات واستخدامات المعايير
دل مواصالت لـ ب دعم   يتوفر في محيط سكنهم مدارس للقطاع العام ن لللطلبة مم المجلس

إناث( بهدف  135وذكور،  234وستين طالباا وطالبة من ذوي اإلعاقة )تسعة ئة و ا( ثالثم936)
والشكل التالي يوضح توزيع المستفيدين من  بالمدارس الدامجة على حق التعليم همحصولتسهيل 

 .هذا الدعم بحسب اإلقليم

  لتعزيز حقهم في التعليم  لتسهيل التحاقهم بالمدارس اإلعاقةذوي  الطلبةمواصالت لقد م المجلس دعًما
 :دعومينالم اإلعاقةذوي الطلبة توزيع لح ايضإوتالًيا 
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عدد الطلبة الذكور اإلناث

توزيع الطلبة المستفيدين من دعم المواصالت في المدارس الدامجة بحسب الجنس واإلقليم للعام الدراسي )2015/2014(

إقليم الوسط إقليم الشمال إقليم الجنوب
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 ولحين توفير كافة التسهيالت  اإلعاقةاإلعاقة بأهمية تعليم األشخاص ذويالمجلس  من اً إيمان
 اإلعاقةاإلعاقةالتعليم العام يستمر المجلس بتقديم الدعم للبرامج التعليمية للطلبة ذوي بهم لتحاقال

في القطاعين العام والخاص، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبة المدعومين لبرامج التعليم 
كما هو إناث( و  758ذكور،  1155)طالبًا وطالبة ثالثة عشر ئة و امتسعو  ( ألفاً 19131913)

 :بحسب الجنس واإلقليم المستفيدين أعداد يوضح توزيع التالي الشكلموضح في 
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اإلناث الذكور عدد الم سسات

دعم البرامج التعليمية في م سسات التربية الخاصة بحسب عدد الم سسات وأعداد الطلبة 

المستفيدين من الدعم بحسب الجنس واإلقليم

إقليم الوسط إقليم الشمال إقليم الجنوب

 

تقييم ل دراسة علميةمشروع تم تنفيذ  اإلعاقةاإلعاقةضمان جودة الخدمات المقدمة للطلبة ذوي لبهدف  -
فيها والعمل على  حتياجات التدريبيةإمراكز المنار التابعة لوزارة التنمية االجتماعية بهدف حصر اال

حيث تم إعداد  ،الملتحقين بهذه المراكز اإلعاقةاإلعاقةرفع مستوى الخدمات المقدمة للطلبة ذوي 
"مذكرة التفاهم حول تحديد األدوار من خالل التوصيات الواردة في الدراسةذ ينفت  سلخطة إجرائية 
 ..التعليم ووزارة التنمية االجتماعيةالتي تم توقيعها مع كل من وزارة التربية التربية و  والمسؤوليات"

ربية الخاصة مؤسسات التالخدمات المقدمة في  جودةمستوى تحسين حرص المجلس على  -
 قام المجلس بتكريم تمي ز ستمرار في الاللعلىوتحفيزاً لهذه المؤسسات حفيزها تو ألشخاص ذوي اإلعاقة ل

المؤسسات تكريم م فقد تة ص ذوي اإلعاقاإلستمرار في تمي زها في تقديم خدماتها لألشخا من خالل 
على مؤسسات بهدف تحفيز كافة ال التي أعدها المجلسو  عتماد العام والخاصاالتي حققت معايير اإل

 .من خاللها المقدمة ةات الخدمبما يسهم في رفع جودة و المعايير هذه تحقيق متطلبات 

  

-  
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 :محور التعليم العالي والبحث العلميخامساا: 
 المترتبة الدراسية لنفقاتفي ا المجلسساهم  الرسمية بالجامعات الملتحقين اإلعاقة ذويلطلبة ل ادعمً  -

 وأربعين وتسعة ستمائة( 649) همعدد بلغوقد  "زيد بن رعد األمير سمو منحة" خالل من عليهم
 إلعاقةا ذويدعًما للطلبة توزيع يوضح التالي والشكل( إناث 308 ذكور، 341) منهم وطالبة طالباً 

 منحة" خالل من عليهم المترتبة الدراسية لنفقاتفي ا المجلسساهم  الرسمية بالجامعات الملتحقين
 ذكور، 341) وطالبة طالباً  وأربعين وتسعة ستمائة( 649) همعدد بلغوقد  "زيد بن رعد األمير سمو
 قليم وعددالمستفيدين من المنحة بحسب الجنس واإل توزيع يوضح التالي والشكل( إناث 308

 .وعدد الجامعات والكليات بحسب الجنس واإلقليمالمستفيدين من المنحة  الجامعات والكليات.
-  
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اإلناث الذكور عدد الجامعات/الكليات

"منحة سمو األمير رعد بن زيد"

عدد الطلبة ذوي اإلعاقة ممن استفادوا من المنحة بحسب الجنس، اإلقليم، الجامعات والكليات   

إقليم الوسط إقليم الشمال إقليم الجنوب

 
  
الثانوية العامة من لتحاق طلبة اتسهيل التنسيق مع وزارة التعليم العالي ووحدة تنسيق القبول الموحد ل -

لتسهيل  سيق مع وزارة التعليم العالي ووحدة تنسيق القبول الموحدالتنذوي اإلعاقة بالجامعات الرسمية
( 2014/2015بالجامعات الرسمية للعام الدراسي ) اإلعاقةالتحاق طلبة الثانوية العامة من ذوي 

 للعام الدراسيمائة  (127الذين التحقوا بالجامعات هذا العام ) اإلعاقةحيث بلغ عدد الطلبة ذوي 
( مئة 127)بالجامعات لهذا العام غ عدد الطلبة ذوي اإلعاقة الذين التحقوا ( حيث بل2014/2015)

، تراوحت معدالتهم في الثانوية العامةوالذين  إناث( 63ذكور، و 64ن طالبًا وطالبة )يو وسبعة وعشر 
 :.في الثانوية العامة حسب التالي تهمالطلبة بحسب معدالأعداد  والجدول التالي يوضح توزيع

  
  

 عدد الطلبة ي الثانوية العامةف المعدل
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(90-98) 14 
(80-89) 28 
(70-79) 57 

 28 (70أقل من )
-  

 طالبًا وطالبة. أربعة عشر( 98-90معدالت تتراوح بين )  .1

 طالبًا وطالبة.ن يثمانية وعشر ( 89-80معدالت تتراوح بين ) .2

 طالبًا وطالبة.( سبعة وخمسين 79-70معدالت تتراوح بين ) .3

 ثمانية وعشرين طالبًا وطالبة.( 70) معدالت أقل من .4

وهذا  ،(فأكثر 80) معدالتهم كانت اإلعاقة ذوي من وطالبة طالًبا وأربعين اثنان( 42) أن ويتضح 
على معدالت ممتازة وجيدة جدا في حال توف ر األشخاص ذوي اإلعاقة حصول إمكانية يدل على 

 .والتهيئة المالئمة لهمفرص ال

  

التعليم كافة مراحل  كافة مستويات  عاقة فياالرسمية لمنح الطلبة ذوي اإلمع الجامعات   التنسيق -
( % 90)على الرسوم الجامعية يبلغ  على الرسوم الجامعية يبلغ  خصماً للبرنامج التنافسي العالي 

( تاريخ 222قرار وزارة التعليم العالي رقم )موجب بالمترتبة عليهم من قيمة الرسوم الجامعية 
المتقدمين للقبول  اإلعاقةتوزيع الطلبة ذوي  وضح الشكل التاليي كما .،ترتبة عليهمالم9/6/2011

 : الموحد بحسب الجنس واإلقليم
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الذكور اإلناث

توزيع أعداد الطلبة المتقدمين للقبول الموحد 2014 بحسب الجنس واإلقليم

إقليم الوسط إقليم الشمال إقليم الجنوب

 
 

  :جتماعيةمحور التمكين األسري والحماية االسادًسا: 

 البرامج بعةمتاالل قيامه بلحقوقهم، من خ اإلعاقة ذوي شخاصالمجلس على وصول األ حرص -
حيث  الغاية، لهذه المعتمدة معاييرالب هاالتزام من لتأكدوا ،هملمقدمة لا واالجتماعية والتربوية التعليمية

 مع التنسيقهم بمع العاملة الخيرية والجمعيات المدني المجتمع لمؤسسات افنيً  ادعمً قد م المجلس 
 .ذات العالقة واألهلية الرسمية المؤسسات

والتي من شأنها تعزيز قدراتهم  اإلعاقةمية تطوير نوعية الخدمات المقدمة لألشخاص ذوي تأكيدًا على أه -
نصت اتفاقية مع االتحاد العام للجمعيات الخيرية المجلس  قعو الالزمة لهم وتأمين الحماية االجتماعية 

 :على
شأنها أن تعزيز والتي من  نوعية الخدمات المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة طويرتتأكيًدا على أهمية  -

اتفاقية مع االتحاد العام للجمعيات  المجلس قعو  الالزمة لهمقدراتهم وتأمين الحماية االجتماعية 
 :نصت علىالخيرية 

 في بما المبكر التدخل برامج على المحافظات مختلف في والمؤسسات الجمعيات في العاملين تدريب 
 . البورتيج برنامج ذلك

 المؤسسات  في البصرية اإلعاقةاإلعاقة ذوي لألشخاص المساندة األجهزةو  البصرية المعينات توفير
 .التابعة لالتحاد العام المؤسسات التابعة لالتحاد العام للجمعيات الخيرية

 المبكر التدخل لبرامج الالزمة التعليمية بالوسائل الجمعيات بعض تجهيز . 
 في مجال برامج التدخل المبكر، و اد العامالتابعة لالتحمؤسسات ال في العاملة الكوادر قدرات بناء 

 .اإلعاقةاإلعاقة ذوي األشخاص لدى واللغة النطق اضطرابات مع التعامل على
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 :محور التمكين اإلقتصاديسابًعا: 

لتنمية قدراتهم  اإلعاقةحرًصا من المجلس على توفير فرص التدريب المهني لألشخاص ذوي  -
في الحصول على فرص عمل متكافئة تحقق لهم ومهاراتهم بما يتالئم وسوق العمل ومساعدتهم 

 االستقاللية، فقد عمل المجلس على:

ألشخاص ذوي اإلعاقة لتطوير قدراتهم لتوفير فرص التدريب المهني حرصًا من المجلس على  
م في الحصول على فرص عمل متكافئة ومساعدته سوق العملبما يتالئم و وتنمية مهاراتهم 

 عمل المجلس على:
 

 األشخاص لتشغيل التنسيق بهدف "والتحديات الواقع: للتشليل الوطني الحواري اللقاة" عقد 
 (.إناث 15 ذكور، 25) مشارًكا أربعين( 40)حيث شارك في اللقاء  اإلعاقة ذوي

  سمعية في مصنع النجمة ال اإلعاقةاإلعاقةمن األشخاص ذوي عشر شخصًا  ستة( 16)تشغيل
 .(ذكور 5إناث، و 11) للحلويات

 اإلعاقةوالخاصة لتوفير فرص عمل لألشخاص ذوي  الرسمية الكتبمخاطبة الجهات  إصدار. 
  لتسهيل حصولهم ( إناث 24 ذكور، 96) اإلعاقة ذوي من شخًصا ئٍة وعشرينام( 120) لـ

 .والخاص العام القطاع مؤسسات فيوظائف  ىعل
 عمل فرص توفير بهدف( معرضان)  العمل وزارة تنظمها التي الوظيفية المعارض في ةالمشارك 

 :اآلتيوتضمن ذلك ك اإلعاقةاإلعاقة ذوي لألشخاص
 في "السادسة للمرحلة اإلعاقةاإلعاقة ذوي باألشخاص الخاص الثاني الوظيفي المعرض".1

 ذوي من عملال عنوباحثة  باحثاً  وثالثين وثمانية مئة( 138) بمشاركةعم ان 
 .13/2/2014-9 من الفترة خالل( إناث 24 ذكور، 114) اإلعاقةاإلعاقة

( 12) بمشاركة ناعور لواء في "الخامسة للمرحلة للوظائف العام الثاني الوظيفي المعرض".2
( إناث 3 ذكور، 9) اإلعاقةاإلعاقة ذوي من العمل عن باحثاً وباحثة  باحثاً  عشر اثنى
 .28/3/2014-27 من الفترة خالل

وباحثة  باحثاً ( خمسة وسبعين 75) بمشاركة المدينة الرياضية في ""الحملة الوطنية الثالثة.3
-27 من الفترة خالل( إناث 3 ذكور، 9) اإلعاقةاإلعاقة ذوي من العمل عن باحثاً 
28/3/2014. 
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3.  

  محافظات " في جميع ال"برنامج التوعية المهنيةالتنسيق مع مؤسسة التدريب المهني للبدء بتنفيذ
والتي تستهدف األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل محاضرات حول اختيار المهنة وأهمية التدريب 

 المهني والبرامج التدريبية الخاصة بذوي اإلعاقة.
 

 :محور إمكاجنية الوصولثامنًا: 

وتنفيذًا  الدولية "اإلعاقةاإلعاقةحقوق األشخاص ذوي الدولية ل  اتفاقية"ـ للتمشيًا مع المبادئ العامة  -
لألشخاص  المناسبة على حق الوصول وتوفير التسهيالت البيئية تؤكدوالتي لبنود المادة التاسعة منها 

( لسنة 31( الفقرة )ه( من قانون حقوق األشخاص المعوقين رقم )4وتنفيًذا للمادة ) ،اإلعاقةاإلعاقةذوي 
 فقد عمل المجلس على ما يلي: 2007

 إلجراء  ةحول تهيئة منطقة نموذجي اإلعاقةاإلعاقةي األشخاص ذوي ستطالع رأعمل ال تنظيم ورشة
 تم االتفاق على تهيئة منطقة دوار فراس وشارع سكينة في جبل الحسين.و التسهيالت البيئية فيها 

  رشادي لمتطلبات كودة البناءالدليل اإل"ئة نسخة من ا( ثالثم300) بـ نقابة المهندسينتزويد 

 .مكاتب الهندسية في عمان والزرقاءى الليتم توزيعها عل "الخاص

  عاممديرية األمن الة التابعة لبالتعاون مع إدارة القيادة والسيطر  "خط الطوارئ للصم"إطالق مشروع 
قوم حيث ت "ردنزين األ  –الشركة األردنية لخدمات الهواتف المتنقلة "( بدعم من 114الرقم ) على

هدف باصة لدى مركز القيادة والسيطرة خالل أجهزة خاستقبال مكالمات الفيديو من على فكرة ال
 .األفرادأسوة بغيرهم من  في الحاالت الطارئة سهيل مهمة التواصل مع األشخاص الصمت

  ًوتأكيداً  المختلفة البرامج في الجامعي تحصيلهم إكمال في اإلعاقةاإلعاقة ذوي األشخاص لحق تعزيزا 
 في الصم للطلبة اإلشارة لغة مترجمي توفير على لمجلسا عمل فقد حياتهم في استقالليتهم ألهمية
 للغة ومترجمة مترجًما( 31) توفير تم حيث األردنية والمعاهد المجتمع وكليات الجامعات مختلف
 وطالبة طالب( 85) لخدمة اإلشارة لغة مهنة مزاولة رخصة على والحاصلين المؤهلين من اإلشارة

 .الصم من

 8ذكور، و 21) 2014عام  مترجمًا ومترجمةتسعة وعشرين ( 29رة لـ )منح رخصة ترجمة لغة اإلشا 
 (.2014 – 2011والشكل التالي يوضح أعداد الحاصلين على الرخص خالل األعوام ) إناث(
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 الرياضة والترفيه والثقافة والحياة العامة: تاسًعا: محور

في ممارسة األنشطة الثقافية  اإلعاقةاإلعاقةي في إطار سعي المجلس لضمان حقوق األشخاص ذو  -
والرياضية المختلفة فقد حرص على تنظيم اللقاءات الدورية مع األندية الرياضية والثقافية لألشخاص 

لتحقيق األهداف وتنفيذ البرامج واألنشطة المتضمنة في االستراتيجية الوطنية  اإلعاقةاإلعاقةذوي 
 . اإلعاقةاإلعاقةلألشخاص ذوي 
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دعم أنشطة وبرامج اللجنة البارالمبية األردنية وكافة األندية المختصة برياضة األشخاص ذوي  -
 لتمكين هذه المؤسسات من القيام بدورها وتأدية مهامها على أفضل وجه. اإلعاقةاإلعاقة

  

-  
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 :محور اإلعالم والتثقيف والتوعيةعاشًرا: 

فراد والمؤسسات وألهمية التثقيف وضرورته في ألهمية اإلعالم ودوره في رفع مستوى الوعي لدى األ -
 فقد عمل المجلس على: اإلعاقةاإلعاقةإحداث التغيير بالنظرة النمطية للمجتمع تجاه األشخاص ذوي 

 
األردنية  مؤسساتالبالتعاون مع  لمدة ثالثين يوماً  "مكاني بينكم"شعار تحت ية و حملة توعتنفيذ  -

ذوي  من المواطنين نحو أهمية الدمج التعليمي للطلبة رفع وعيالرسمية والخاصة وذلك بهدف 
 . والخاصة النظامية الحكوميةضمن المدارس  اإلعاقةعاقةاإل

تحت رعاية سمو األمير مرعد بن رعد  ث"حياة الترااشعاع النور إل"إطالق الموسم الثالث لفرقة  -
مع الفنان  بالتنسيق الحركية والبصرية اإلعاقةاإلعاقةبن زيد بمشاركة عدد من الطلبة ذوي 

 .لمكفوفينلا الملكية كاديميةاألمدرسة عبد اهلل بن أم مكتوم/ موسى حجازين و 
-  
الذي نظمته وزارة التنمية االجتماعية واالتحاد  "اإلعاقةاإلعاقة"اإلعالم و المشاركة في مؤتمر  -

 .2014/ 4/ 21العربي للمكفوفين والذي عقد بتاريخ 

-  
التعليم الدامج في المدارس النظامية في  اإلعاقةعاقةاإللبة ذوي لطاحق بتوعية المجتمع بهدف  -

الفضائية لتضمين  رؤيا ومحطة األردني، األطفال متحف مع اتفاقية عقد تم الحكومية والخاصة
 الخاصة بها. واالستراتيجيات الخطط في اإلعاقةاإلعاقةقضايا 

الذي  "لساة  وم   ساو  دامجة لمجتمع م  القرارات ال"مشروع ستشارة الفنية ضمن فعاليات اتقديم اإل -
حيث تم العمل  ،نسان لحقوق المعوقين بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطانيإنا أجمعية تنفذه 

بالتعاون مع جمعية أنا إنسان ومجموعة من " دليل حول صنع القرار الدامج"مسودة على إعداد 
 الخبراء واألكاديميين.

في  اإلعاقةاالعاقةك عبداهلل الثاني للياقة البدنية بهدف إدماج ذوي المشاركة في لجنة جائزة المل -
من خالل وضع  اإلعاقةاإلعاقةالجائزة وتعمل اللجنة على التحضير إلدماج األشخاص ذوي 

 المعايير المناسبة لمشاركتهم.
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 .ونيةالمقابالت اإلذاعية والتلفزيإلعاقة من خالل تنظيم لالتغطية اإلعالمية لأليام العالمية  -
-  

 :اإلعاقةاإلعاقةمحور العنف واإلساءة واإلستغالل ضد األشخاص ذوي حادي عشر: 

التي  اإلعاقةاإلعاقةفي إطار حرص المجلس على تنفيذ بنود االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي  -
ن واالجتماعية والتعليمية وغيرها م"ضرورة اتخاذ جميع التدابير التشريعية واإلدارية  :تنص على

ستغالل والعنف واإلساءة اكافة أشكال اإلمن  اإلعاقةاإلعاقةالتدابير المناسبة لحماية األشخاص ذوي 
 فلقد عمل المجلس على ما يلي: "بما في ذلك جوانبها القائمة على الجنس

 الوقاية طرق حول المؤسسات في العاملين قدرات وبناء اإلساءة أشكال من الحدالمساهمة في  -
لكوادر للكوادر  "واإلساةةفي بناة قدرات االمساهمة العنف "حول  تدريبي برنامج ذتنفي تم منها

للتعرف على محافظة الكرك بالتابعة لوزارة التنمية اإلجتماعية في العاملة في مراكز المنار 
( مائة مشارك 100( أربع ورش عمل استهدفت )4حاالت العنف واإلساءة حيث تم تنفيذ )

 إناث(. 40وذكور،  06)ومشاركة 
رفع كفاية الكوادر العاملة في وزارة التنمية االجتماعية ومساعدتهم للتعرف على حاالت العنف  -

 "."الدليل اإلجرائي للوقاية من إساءة معاملة األطفال ذوي اإلعاقةواإلساءة من خالل التدريب على 
 

 :المجتمع المدجنيقطاع محور التشبيك مع ثاجني عشر: 

 والدولية والمؤسسات الوطنية واإلقليميةلس الرامية للتعاون مع كافة الجهات ضمن إطار جهود المج -
، وفي سبيل تنفيذ السياسات الرامية للتشبيك مع تلك اإلعاقةاإلعاقةالعاملة مع األشخاص ذوي 

وتحقيق  اإلعاقةاإلعاقةالجهات لمتابعة دعم تنفيذ محاور االستراتيجية الوطنية لألشخاص ذوي 
 يق واالتفاقيات الدولية فقد عمل المجلس على:أهداف المواث

تشكيل اللجان المساندة لعمل المجلس )مثل: لجنة المرأة، لجنة التسهيالت البيئية، اللجنة  -
اإلعالمية، اللجنة القانونية، ولجنة تكافؤ الفرص( من كافة الجهات الرسمية واألهلية ذات 

 عمل المجلس. ل مساعدة لتشكل أذرعاً  اإلعاقةاإلعاقةالعالقة ب
: اإلعاقةاإلعاقة"الدليل اإلرشادي للمؤسسات التي ت عنى باألشخاص ذوي تحديث بيانات  -

 مؤسسة.ثالثمائة وواحٍد وأربعين ( 341كان عدد المؤسسات )و بشكل دوري حيث  "2014
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 التدريب وبناء القدرات:
 

 لسأولا: الدورات التدريبية والورش التوعوية المنفذة من قبل المج

ألهمية التدريب في بناء القدرات وتنمية مهارات الكوادر العاملة في المؤسسات العاملة مع نظًرا  -
الرسمية واألهلية فقد عمل المجلس وبحسب مهامه المنصوص  اإلعاقةاإلعاقةاألشخاص ذوي 

 عليها في القانون على تنظيم وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية كاآلتي:
- تتالئم التي المهن مختلف في اإلعاقةاإلعاقة ذوي لألشخاص تدريبية برامج تسعة (9) تنفيذ 

 مئة( 101) التدريبية الدورات هذه من استفاد وقد ،المهني التدريب مؤسسة مع بالتعاون وقدراتهم
 .إناث( 51ذكور،  50) اإلعاقةاإلعاقةمن األشخاص ذوي  ومشاركة مشارًكا وواحد

- في جمعية أم الرصاص خالل الفترة  "بورتيج"امج التعليم المبكر تنفيذ دورة تدريبية ضمن برن
( مشاركات وتزويد الجمعية باأللعاب التربوية الالزمة 6لـ ) 2014/ 3/11 – 10/ 27من 

 الستحداث وحدة للتدخل المبكر لخدمة المنطقة.
- ( خمسة عشر أ  15تنفيذ دورة تدريبية في جمعية الياسمين لـ ) متالزمة مًا من أمهات أطفال

 ."الحياة الستقاللية والحياة اليومية"داون على برنامج 
-  لخدمات على ا وحصولهم السمعية اإلعاقةعاقةاإلذوي بهدف تيسير وصول األشخاص

 من كوادر وزارة الصحة( سبعة وعشرين مشاركًا ومشاركة 27تدريب )المناسبة تم  صحيةال
 ليتمكنوا والزرقاءعمان  في محافظتي   ارة""للة اإلشعلى  (ومستشفيات حكومية ،مراكز صحية)

  .السمعية اإلعاقةاإلعاقةمع ذي التواصل من 
-  ( 31المعوقين رقم )شخاص األ حقوق وقانون اإلعاقةعاقةاإلفي مجال تدريبية تنفيذ دورة

ذوي حقوق األشخاص اتفاقية بموجب والحقوق الممنوحة لهم بموجب هذا القانون و  2007لسنة 
من كوادر وزارة الصحة ومشاركة  امشاركً سبعة وعشرون  (27شارك بها )الدولية  ةاإلعاقاالعاقة

 .العاصمة والزرقاء حكومية في محافظتي  المستشفيات الصحية و المراكز الالعاملين في 
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-  بالتعاون مع سلطة منطقة  "تشخيص وعالج اضطراب التوحد"تنفيذ المرحلة الثانية من دورة
ًا مشاركواحٍد وثالثين ( 31) ـ( ساعات تدريبية ل108وبواقع ) العقبة االقتصادية الخاصة

 .مشاركةو 
- بدعم من شركة البوتاس  "تشخيص وعالج اضطراب التوحد" تدريبية بعنوان دورة تنفيذ

ومشاركة من العاملين في ًا مشاركستة وعشرين  (26)لـ ساعة تدريبية  (70)برومين وبواقع 
 .غوارواأل ،ليةالطفيو الكرك، في محافظة جمعيات ال
- للكوادر العاملة في مراكز  "تشخيص وعالج اضطراب التوحد" تدريبية بعنوان دورة تنفيذ

أربعة وعشرين  (24لـ )ساعة تدريبية  (60)المنارات التابعة لوزارة التنمية االجتماعية وبواقع 
  .ومشاركةًا مشارك

لثالثة عشر مشاركًا ومشاركة ( 13) ـل ""للة اإلشارة: المستوى المتقدمبعنوان  تدريبيةدورة  تنفيذ -
 .الدولية الهجرة منظمة مع وبالتعاون الداخلية وزارةكوادر  من ذكور، وأنثى( 12)
- ( خم5تنفيذ ) خط" برنامجضمن ئتي ساعة تدريبية ا( م200بواقع )س دورات تدريبية 

 مرتباتشاركة من ن مشاركًا وميعشر ( 20استفاد منها ) "للة اإلشارة"بعنوان  "للصم الطوارىة
 إناث(. 5ذكور، و 15) العام مناأل في والسيطرة القيادة

- ذوي شخاصاأل مع التعامل مهاراتالمهني:  التدريب"بعنوان  تدريبية ورشة تنفيذ 
 .الجنوب قليمإ في المهني التدريب مراكز من ًا ومدربةمدربلسبعة عشر ( 17) ـل "اإلعاقةعاقةاإل

-  سرةواأل عاقةاإل ذو الشخص على اإلعاقةعاقةاإل تأثير "وان بعندورتين تدريبيتين تنفيذ 
مشارًكا ومشاركة من الجهات سبعين ( 70) استهدفت "والدمج المجتمعي والتأهيل والمجتمع

 الحكومية والتطوعية في إقليم الوسط.
- ( سبع ورش تدريبية حول 7تنفيذ ) النهج الحقوقي"، و"اإلعاقةاإلعاقة"مساواة" ،

( إعالميًا 157استفاد منها ) "اإلعاقةاإلعاقةالصحيحة للتعامل مع قضايا "المصطلحات و
عالمية في إقليم الجنوب وجمعيات ومراكز وموظفي المجلس.  وا 

-  المشاركة في ورش العمل التي تنظمها الهيئة الوطنية لالنتخابات بهدف تأكيد حق المشاركة
 في العملية االنتخابية.  اإلعاقةاإلعاقةلألشخاص ذوي 
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جراة مرجعيال منهاجالو  الفردي التربوي البرنامج إعداد "بعنوان  تدريبية ورشة تنفيذ -  تقييمال وا 
الجمعيات والمراكز التي تعنى  منشاركة ًا ومثمانية وثالثين مشاركل( 38) ـل "للمؤسسة ذاتيال

 .اإلعاقةاإلعاقةباألشخاص ذوي 
  :كاآلتي 
 .(إناث 7) الرحمن أحباب جمعية .1
 .(إناث 3) قطينال أم جمعية .2
 .(إناث 2ذكور، 1) المفرق/ الخيرية المعاق الطفل رعاية جمعية .3
 .(إناث 4) المفرق/ الخيرية صبحا جمعية .4
 .(إناث 19) الخاصة للتربية المقدس بيت جمعية .5
- وزارة التنمية االجتماعية  للكوادر العاملة في "العام عتمادال معايير" تدريبية بعنوان دورة تنفيذ

 .في إقليم الجنوب (إناث 1ذكور، 6)عة مشاركين سب (7)لـ 
- مؤسسات في العاملة للكوادر واإلدارية الفنية الكفايات رفع" تدريبية بعنوان دورة تنفيذ 

 2)ًا ومشاركة مشاركثالثة وعشرين  (23لـ ) والجنوب والشمال الوسط إقليمفي  "الخاصة التربية
 (.إناث 21ذكور،

  "وزارة التنمية الجتماعيةمديريات برنامج تدريب الكوادر العاملة في "بعنوان  تدريبيةدورة  تنفيذ -
 5) والشمال ،(إناث 17ذكور، 9) الوسط إقليمفي  ًا ومدربةمدربين سبعألربعة و ( 74)

 .(إناث 17ذكور، 6) والجنوب ،(إناث 20ذكور،

واحد ( 71ا )استفاد منه "الدامجة المدارس معايير"( ثالث دورات تدريبية بعنوان 3تنفيذ ) -
وحسب  أقاليم المملكة الثالثةفي  والتعليم التربية وزارة كوادرمشاركًا ومشاركة من وسبعون 

 اآلتي:

  :إناث 19ذكور،  3إقليم الوسط. 

 إناث 19ذكور،  10: شمالإقليم ال. 

 إناث. 14ذكور،  6: جنوبإقليم ال 
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خمسة  (55استفاد منها ) "التعلم صعوبات معايير"( ثالث دورات تدريبية بعنوان 3تنفيذ ) -
في أقاليم المملكة الثالثة وحسب  والتعليم التربية وزارة كوادرومشاركة من مشاركًا وخمسون 

 اآلتي:

  :إناث 12ذكور،  9إقليم الوسط. 

  :إناث 13ذكور،  10إقليم الشمال. 

  :إناث. 9ذكور،  2إقليم الجنوب 

 استهدفت "العقلية اإلعاقةاإلعاقة ذوي الطلبة تعليم استراتيجيات"تنفيذ دورتين تدريبيتين بعنوان  -
  ذكور(. 7إناث، و  39) والتعليم التربية وزارة كوادرمن مشاركًا ومشاركة  ستة وأربعين (46)

 
 

"مهارات التعامل مع األشخاص ذوي في مجال للمؤسسات العامة  الوطنيالتدريبي البدء بتنفيذ البرنامج ثانياا: 
تم تنفيذ الدورات التالية خالل عام قد لتوجيهات رئاسة الوزراء في هذا المجال، و  تنفيذاً  "اإلعاقةاإلعاقة
2014:: 

 العاملة إلشراك كوادرهممن خالل رئاسة الوزراء والمؤسسات الحكومية  مخاطبة كافة الوزاراتقام المجلس ب
األشخاص  باعتبار "لتعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقةا مهارات"بهدف إكسابهم في مكاتب خدمة الجمهور 

 الدولة مؤسساتفي جميع جزء من المجتمع األردني ومن حقهم االستفادة من الخدمات المقدمة ذوي اإلعاقة 
مكانية استخدامهم لمرافقها من خالل ضمان وصولهم لتلك المؤسسات ( ثالثة وثالثون 33)أكدت  حيث، وا 

 (2015 – 2014ين )عامجدول زمني  لل البرنامجهذا لتنفيذ أ عد  و لالستفادة من هذه الدورات،  مؤسسة رغبتها
 :التالية الدورات 2014فذ منها في عام ن  

 .2014/ 8/ 23( متدرب ومتدربة/ تاريخ التنفيذ 24دائرة ضريبة الدخل والمبيعات/ ) .1
 .2014/ 9/ 16( متدرب ومتدربة/ تاريخ التنفيذ 21/ )المدني للدفاع العامة المديرية .2
 .2014/ 10/ 28( متدرب ومتدربة/ تاريخ التنفيذ 155/ )قوات الدركالمديرية العامة ل .3
 .2014/ 11/ 3( متدرب ومتدربة/ تاريخ التنفيذ 17وزارة الصناعة والتجارة/ ) .4

 .2014/ 11/ 3تاريخ التنفيذ ( متدربان/ 2مجلس األمة/ ) .5

 .2014 /11/ 10( متدرب ومتدربة/ تاريخ التنفيذ 21وزارة األشغال العامة واإلسكان/ ) .6
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 .2014/ 11/ 10( متدرب/ تاريخ التنفيذ 1دائرة الشراء الموحد/ ) .7

 .2014/ 11/ 17( متدرب ومتدربة/ تاريخ التنفيذ 22المركز الجغرافي الملكي/ ) .8

 .2014/ 12/ 17( متدرب ومتدربة/ تاريخ التنفيذ 75/ )الكبرى أمانة عمان .9

 .2014/ 12/ 22ين/ تاريخ التنفيذ ( متدرب3البنك المركزي األردني/ ) .10

 

 :اإلصدارات  والدراسات

 "المجلس من المقرة المعايير وفق الخاصة التربية مؤسسات لمتابعة المحوسب النظام" صدارإ -
من قبل المؤسسات العاملة في  ألشخاص ذوي اإلعاقةهدف التعرف على مستوى الخدمات المقدمة لب

 .مجال اإلعاقة
 ".2014ن، األرد في الوظيفية للصعوبات "ld TestingeFi" الميداني الختبار" التحليلي التقرير -
 "الخاصة التربيةالعاملة في مؤسسات  كوادرلل التدريبية حتياجاتال حصر" الوطنية دراسةال -

 .بالتعاون مع مركز اإلستشارات والدراسات والتدريب في جامعة البلقاء التطبيقية
 جمع من نتهاءاالوقد تم  "تواجهها التي والمشكالت اإلعاقة ذات المرأة واقع" الوطنية دراسةتنفيذ ال -

  .الدراسة تقرير إلعداد تمهيداً  الخاصة بها بياناتال
والدليل اإلجرائي  للطلبة ذوي صعوبات التعلم المقدمةبرامج الخاص لل معايير العتمادإصدار " -

 ."للمعايير
 ."تخدامات المعاييرلتطبيقات واس والدليل اإلجرائي "معايير المدارس الدامجة إصدار -
-  
"الدليل التوضيحي لمواد نظام التأمين الصحي التي تنطبق على األشخاص ذوي إصدار  -

( لسنة 83نظام التأمين الصحي المدني رقم ) فيوالذي يتضمن جميع المواد  ."اإلعاقةاإلعاقة
قدمي ستهدف األشخاص ذوي اإلعاقة ومتي توالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وال 2004

 حقوقهم.األشخاص ذوي اإلعاقة على الخدمات الصحية لغايات ضمان حصول 
في  اإلعاقةاإلعاقةاألشخاص ذوي لبيانات  الوطني المعلومات نظام" من الثاني اإلصدار تطوير -

 ."المملكة
 .المشروع من( %90) نسبته ما نجازا  و  الملكية العلمية الجمعية مع بالتعاون "الثاني اإلصدار : -
 خاللها من المقدمة الخدمات عن الرضا ومدى المجتمعي التأهيل برامج تقييم" تي  دراسق إطال". 
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  بهدف متابعة ما  "2014: اإلعاقة"الدليل اإلرشادي للمؤسسات التي تعنى باألشخاص ذوي تحديث
 استجد  من بيانات لهذه المؤسسات.

  الصادرة عن منظمة  يل المجتمعي""النسخة العربية للدلئل اإلرشادية للتأهإطالق المشاركة في
 .الصحة العالمية

  .عالن تشكيل الشبكة العربية للتأهيل المجتمعي  وا 
 " النظام المحوسب إلصدار رخص مزاولة مهنة للة اإلشارة"تطوير. 

  

  

 

 المجلس بياجناتالقاعدة 
 اإلعاقةاإلعاقةو  الصحة محور في المتضمنة والبرامج المشاريع إلدراج الصحة وزارة مع التنسيق 

 .عملهم أولويات ضمن( الثانية المرحلة) اإلعاقةاإلعاقة ذوي لألشخاص الوطنية باالستراتيجية
يعمل المجلس بالتعاون مع دائرة اإلحصاءات  اإلعاقةفي سبيل تحديث أدوات ومنهجيات إحصاءات  -

 واشنطن مجموعة ألسئلة القصيرة للمجموعة "الختبار الميدانيالعامة على تنفيذ المسح الميداني لـ 
( أربعمئٍة وخمس أسر في 405على عينة مكونة من ) "ld TestingeFi" اإلعاقة إلحصاةات

 . محافظتي  عمان والزرقاء
 "الخاصة التربيةالعاملة في مؤسسات  كوادرلل التدريبية حتياجاتال حصر" دراسة تنفيذالبدء ب -

 .امعة البلقاء التطبيقيةبالتعاون مع مركز اإلستشارات والدراسات والتدريب في ج
 جمع من نتهاءاالوقد تم  "تواجهها التي والمشكالت اإلعاقة ذات المرأة واقع" الوطنية دراسةتنفيذ ال -

  .الدراسة تقرير إلعداد تمهيداً  الخاصة بهابيانات ال
عداد المجلس، ينفذها التي التدريبية البرامج تقييم -  تم تدريبية ةٍ دور ( عشرين 20) لـ التقييمية التقارير وا 

 .2014 عام خالل تنفيذها
  للعمل على تطوير أداء المجلس والخدمات المقدمة من خالله. "التطوير المؤسسي"تشكيل لجنة 

  (".2017 - 2015"الخطة الستراتيجية للمجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين )إعداد 

     .2015 لعام المجلس خطة إعداد -
 ( 02114إستقبال معامالت لـ )اإلعاقةاإلعاقةشخصًا من ذوي ًا ومائة وأربعين واحٍد وعشرين ألف 

صدار 7425ذكور،  13715) عدد الجمركي لهم. والشكل التالي يظهر  بطاقات اإلعفاء إناث( وا 
 بحسب الجنس.و الحاصلين على اإلعفاء الجمركي  اإلعاقةاإلعاقةاألشخاص ذوي 
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 مع "اإلعاقةاإلعاقة ذوي لألشخاص الوطني المعلومات نظام" للمجلس اإللكتروني النظام ربط 

 ،اإلعاقةاإلعاقة ذوي لألشخاص الوطنية االستراتيجية محاور لتنفيذ الجهود توحيد بهدف شركائه
 :التالية الجهات مع النظام هذا ربط محيث ت

 عامةال الجمارك دائرة. 
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 الحسين جبل/ المبكرة اإلعاقات تشخيص مركز. 

 والتأهيل اإلعاقات عن المبكر للكشف حطين مركز. 

  الرسائل القصيرة تفعيل خدمة"SMS"  ،لنظام اإلعفاءات الجمركية والتي تشمل: تحديد المواعيد
عالم األشخاص ذوي   بنتائج التشخيص. اإلعاقةاإلعاقةوا 

 
 
 

 ... انتهى بحمد اهلل... 

 
 
 


