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تقديم:
استم ار اًر لمبادرات قائد الوطن وتوجيهاته السامية والنوعية على الساحة األردنية والتي تؤكد على اهتمامه
بشؤون الوطن والمواطن ومنهم األشخاص ذوي اإلعاقة.

وبهدف تغيير نظرة المجتمع األردني نحو اإلعاقة لوضعها في مقدمة األجندة التنموية الوطنية يطيب لي
تقديم هذا التقرير السنوي الذي جاء نتاج التنسيق والتشبيك والتعاون بين مختلف المؤسسات الرسمية وغير
الرسمية وكافة منظمات المجتمع المدني.
لذا ،يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر واالحترام والتقدير لدولة رئيس الوزراء وأصحاب المعالي الوزراء وكافة
المؤسسات الرسمية واألهلية التي ساهمت وشاركت في هذه اإلنجازات مع تقديري لجهود الزمالء في المجلس
األعلى وكافة العاملين والشركاء الذين ساهموا في هذا اإلنجاز.
دما لالستمرار في ضمان وصول األشخاص ذوي اإلعاقة لحقوقهم ،فإننا
ونحن إذ نحرص على المضي ق ً
نعاهد اهلل للسعي دوماً لتحسين حياة األشخاص ذوي اإلعاقة والمساهمة في توفير حياة كريمة لهم في ظل

الراية الهاشمية بقيادة سيدي صاحب الجاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين المعظم.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

رئيس المجلس
مرعد بن رعد بن زيد
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المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين في سطور
النشأه :تأسس المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين بموجب قانون حقوق األشخاص المعوقين رقم
( )31لسنة  ،2007ليشكل المظلة القانونية والحقوقية لألشخاص ذوي اإلعاقة في المملكة األردنية الهاشمية
بهدف مواكبة التطورات المحلية والدولية وما يستجد من قضايا في مجال اإلعاقة.
الرؤيه :مجتمع يتمتع فيه األشخاص ذوو اإلعاقة بحياة كريمة مستدامة تحقق لهم مشاركة فاعلة قائمة على
اإلنصاف والمساواة.
الرساله :رسم السياسات والتخطيط والتنسيق والمتابعة والدعم لجميع األنشطة المبذولة لخدمة األشخاص ذوي
اإلعاقة باعتماد نهج اإلدارة التشاركية والحاكمية الرشيدة والمساءلة والشفافية.
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من مهام وصالحيات المجلس
كما وردت في المادة السابعة من "قانون حقوق األشخاص المعوقين رقم ( )31لسنة "2007
 .1رسم السياسة الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة ومراجعتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات

العالقة بقصد توحيد جميع الجهود الرامية لتحسين مستوى وظروف معيشة األشخاص المعوقين

وتسهيل دمجهم في المجتمع.

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

 .3متابعة ودعم تنفيذ بنود االستراتيجية الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة وما ينبثق عنها من خطط
وبرامج وأنشطة.

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

 .5وضع المعايير الالزمة لجودة البرامج والخدمات المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة بالتنسيق مع
الجهات ذات العالقة.

 .6المشاركة في الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف المواثيق واالتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون
األشخاص ذوي اإلعاقة التي صادقت عليها المملكة.

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

 .8إيجاد مراكز وطنية ريادية للتدريب واجراء البحوث والدراسات وانشاء قواعد البيانات المتعلقة بشؤون
األشخاص ذوي اإلعاقة.

 .9تشكيل لجان دائمة ومؤقتة لمساعدة المجلس على القيام بمهامه وتحديد صالحياتها ومكافآتها.
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أعضاء مجلس اإلدارة:
 رئيس المجلس

 أمين عام المجلس

 أمين عام و ازرة التنمية االجتماعية
 أمين عام و ازرة العمل

 أمين عام و ازرة الصحة
 أمين عام و ازرة المالية

 أمين عام و ازرة التربية والتعليم
 وكيل أمانة عمان الكبرى

 أمين عام المجلس األعلى للشباب

 أمين عام اللجنة البارالمبية األردنية
 ستة ممثلين عن األشخاص ذوي اإلعاقة اثنان منهم من ذوي اإلعاقة البصرية واثنان من ذوي
اإلعاقة الحركية واثنان من ذوي اإلعاقة السمعية

 ممثل عن أهالي األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية
 ثالثة أشخاص من المتميزين في مجال اإلعاقة
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التقرير السنوي خالل عام 2015
أولا :محور التشريعات
قام المجلس بمتابعة موائمة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الدولية بهدف دعم تنفيذ بنود االستراتيجية
الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة في مرحلتها الثانية ،وحرص على التوعية بقانون حقوق األشخاص المعوقين
رقم ( )31لسنة  2007فكانت من أهم مساهمات المجلس اآلتي:
 بهدف بحث أطر التعاون في مجال "تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في اللجوء إلى القضاء"
تم التنسيق مع و ازرة العدل حول تعديل قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية.
 بهدف حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على حقوقهم تم إعداد مجموعة التقارير المتعلقة بهذه الحقوق
وهي كما يلي:
 تقرير حول المادة رقم ( )40من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان.
 تقرير حول "الحماية القانونية لألشخاص ذوي اإلعاقة".
 تقرير حول "أبرز اإل نجازات المتعلقة بتنفيذ التوصيات التي حظيت بموافقة األردن للتقرير
الوطني الدوري الشامل لحقوق اإلنسان" والخاص باألشخاص ذوي اإلعاقة.
 تنفيذ عدد من اللقاءات التشاورية في أقاليم المملكة الثالثة للحصول على التغذية الراجعة ومناقشة
التعديالت المقترحة على "مسودة القانون المعدل لقانون حقوق األشخاص المعوقين الحالي".
ثاني ا :محور الصحة واإلعاقة
ا

 ساهم المجلس في وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى حقهم في الصحة بما في ذلك خدمات إعادة
التأهيل وتوفير الكشف المبكر والتدريب وبناء القدرات فيما يتعلق بالرعاية الصحية في القطاعين
العام والخاص (مدرج في بند الدورات التدريبية).
 التنسيق والمتابعة مع و ازرة الصحة الستحداث "مديرية شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة" في الو ازرة.
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ثالثاا :محور التأهيل وا عادة التأهيل والخدمات المساندة
ساهم المجلس في تحسين حياة األشخاص ذوي اإلعاقة وتحقيق االستقاللية لهم وتيسير دمجهم في المجتمع

حيث قدم لهم الخدمات التعويضية والمعينات المختلفة في أقاليم المملكة الثالثة كاآلتي:
مكتب

مكتب

مكتب

المعينات واألجهزة المساندة
معينات حركية

328

175

338

72

913

معينات سمعية

248

172

29

53

502

معينات بصرية

1

0

0

0

1

حاسوب محمول

7

23

1

18

49

مستلزمات صحية

63

50

19

65

197

لذوي اإلعاقة

المركز

الرئيسي

إقليم الوسط إقليم الجنوب إقليم الشمال

المجموع

1662

حاسوب محمول
ومعينة بصرية 50

مستلزمات صحية
197

معينات حركية
913
معينات سمعية
502
حاسوب محمول ومعينة بصرية

المجموع

مستلزمات صحية

9

معينات سمعية

معينات حركية

 ساهم المجلس في تقديم برامج متخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل تقديم الدعم المالي
للبرامج لألشخاص ذوي اإلعاقة كاآلتي:

شراء خدمات

المقدم لألطفال ذوي إعاقة
الدعم ُ
الشمال الوسط الجنوب
المركز

المجموع

برامج تدخل مبكر

158

12

61

0

231

مركز إيوائي

88

0

0

0

88

تدريب نطق

30

0

19

0

49

تدريب نطق
49

مركز إيوائي
88

برامج
تدخل مبكر
231
تدريب نطق

مركز إيوائي

برامج تدخل مبكر

 المشاركة في إيجاد أسس واضحة لحصول األشخاص ذوي اإلعاقة على خدمات التدخل المبكر من
خالل التنسيق مع و ازرة التنمية االجتماعية في إعداد أسس ترخيص مراكز التدخل المبكر.

 التنسيق مع المراكز التي تقدم برامج تدخل مبكر لألطفال ذوي اإلعاقة في مرحلة الطفولة المبكرة
لمتابعة وتقييم مدى الجودة في تقديم الخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة.

 التنسيق والمتابعة مع و ازرة التنمية االجتماعية بهدف صياغة نظام مراكز التربية الخاصة في المملكة
والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
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 تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج "تشخيص حالت اإلعاقة في مدارس لوائي األغوار الجنوبية ولواء
القصر" في محافظة الكرك من خالل "مركز األمير الحسن للتشخيص المبكر لإلعاقات" وكانت
نتائج البرنامج كما يلي:
عدد المؤسسات التي تمت

عدد الحالت التي تم

.1

غور المزرعة

10

151

.2

غور الصافي

3

23

.3

لواء القصر

26

215

39

389

م

المنطقة

زيارتها

المجموع

تشخيصها

طالبا وطالبة من ذوي اإلعاقة في ()26
 إصدار التقارير التشخيصية لـ ( )232مئتين واثنان وثالثين ً
ستة وعشرين مدرسة في إقليم الجنوب واصدار التقارير التشخيصية لهم بالتعاون مع فريق طبي
متخصص.

 تنفيذ ( )490أربع مائة وتسعون زيارة ميدانية من قبل "برنامج التأهيل المجتمعي" في األغوار الجنوبية
لتقديم خدمات العالج الطبيعي والعناية الذاتية واإلرشاد األسري.
ابع ا :محور التربية والتعليم الدامج
ر ا


التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية لتسهيل دمج الطلبة ذوي اإلعاقة في المؤسسات الحكومية من

طالبا وطالبة من ذوي اإلعاقة في برنامج "دعم
خالل قيام المجلس بدعم ( )413أربع مائة وثالثة عشر ً
المواصالت" في الفصل الدراسي األول ( )2015/2014في األقاليم الثالثة.
 المساهمة في وصول الطلبة ذوي اإلعاقة لحقهم في التعليم من خالل عقد اتفاقيات دعم تعليم مع ()82
اثنان وثمانين مؤسسة في القطاعين التطوعي والخاص حيث قدم المجلس الدعم المالي لـ ( )1895ألف
وثمانمائة وخمسة وتسعين منهم ( 1166ذكور 729 ،إناث).

 التنسيق مع المراكز التي تقدم خدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة لمتابعة وتقييم مدى تحقيق المراكز

لمعايير االعتماد العام والخاص لمؤسسات األشخاص ذوي اإلعاقة حيث تم تنفيذ ( )120مائة وعشرون

زيارة ميدانية لهذه المراكز.
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خامس ا :محور التعليم العالي والبحث العلمي
ا

 إعداد قوائم المنحة الدراسية الخاصة بـ "منحة سمو األمير رعد بن زيد" لدعم الطلبة ذوي اإلعاقة في
الجامعات للفصل الدراسي الثاني للعام  2015في أقاليم المملكة الثالث على النحو التالي:

طالبا وطالبة من ذوي اإلعاقة.
 .1عدد المتقدمين )1298( :ألف ومائتان وثمانية وتسعون ً
طالبا وطالبة من ذوي اإلعاقة (344
 .2عدد المستفيدين )664( :ستمائة وأربعة وستون
ً
ذكور 320 ،إناث).

 إعداد قوائم القبول الموحد لـ ( )125طالب وطالبة من ذوي اإلعاقة تنطبق عليهم شروط اإللتحاق
في الجامعات الرسمية للعام الدراسي الجامعي (.)2015/2014

سا :محور التمكين اإلقتصادي
ساد ً
ساهم المجلس في توفير فرص التدريب المهني والتشغيل لألشخاص ذوي اإلعاقة لتطوير قدراتهم وتنمية
مهاراتهم بما يتالئم وسوق العمل ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل متكافئة كالتالي:




شخصا من
التنسيق مع مصنع النجمة للحلويات لتوفير فرص عمل لتشغيل ( )25خمسة وعشرين
ً
األشخاص ذوي اإلعاقة ( 15ذكور 10 ،إناث).
التنسيق والمتابعة مع مؤسسة التدريب المهني ومؤسسات األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل تنفيذ
مركز للتدريب المهني والتأكيد على أهمية التدريب
جلسات "التوعية المهنية" لـ ( )12إثنى عشر
اً

المهني لألشخاص ذوي اإلعاقة وبدعم من الصندوق المهني والتقني.


التنسيق مع و ازرة العل بهدف توفير فرص عمل لألشخاص ذوي اإلعاقة في القطاع الخاص من

خالل "مبادرة التشغيل الوطنية" واشراكهم في الحمالت الوطنية للتشغيل.
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سابعًا :محور إمكانية الوصول
ساهم المجلس في تفعيل المادة ( /4ه) من قانون حقوق األشخاص المعوقين رقم ( )31لسنة  2007من
خالل العمل على اآلتي:
 إطالق مشروع "خط الطوارئ للصم" بالتعاون مع إدارة القيادة والسيطرة التابعة لمديرية األمن العام علىالرقم ( )114بدعم من "الشركة األردنية لخدمات الهواتف المتنقلة – زين األردن" بهدف استقبال
مكالمات الفيديو من خالل أجهزة خاصة لدى مركز القيادة والسيطرة لتسهيل التواصل بلغة اإلشارة مع

األشخاص الصم في الحاالت الطارئة أسوة بغيرهم من غير ذوي اإلعاقة.

ترجما ومترجمة للغة اإلشارة ( 16ذكور 49 ،إناث) بهدف
 عقد شراء خدمات لـ ( )65خمسة وستين م ًحصول الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية على حقهم في التعليم العالي في الجامعات.
 -بهدف ضمان جودة الخدمات المقدمة لألشخاص الصم قام المجلس بمنح رخصة مهنة مزاولة لغة

اإلشارة لـ ( )4مترجمين ( 1ذكر 3 ،إناث) من بين ( )34مترجم ومترجمة تقدموا المتحان مزاولة

المهنة.

ثامن ًا :محور الرياضة والترفيه وال ثقافة والحياة العامة
 بهدف إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة في األنشطة والبرامج الرياضية المنفذة من قبل اللجنةالبارالمبية قدم المجلس الدعم المادي والفني لهم وبشكل مستمر.

تاسعًا :محور اإلعالم والتثقيف والتوعية:
ألهمية اإلعالم ودوره في رفع مستوى الوعي لدى األف ارد والمؤسسات وألهمية التثقيف وضرورته في إحداث
التغيير بالنظرة النمطية للمجتمع تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة فقد عمل المجلس على:
 بهدف رصد قضايا اإلعاقة التي يتم عرضها ضمن البرامج الصباحية ويتم بثها عبر أثير اإلذاعاتالرسمية تم تطوير آلية عمل مناسبة لخصوصية اإلعاقة.
 بهدف تسليط الضوء على الفعاليات واألنشطة المنفذة من المجلس واأليام العالمية لإلعاقة تم التنسيقمع الجهات ذات العالقة إلبرازها في وسائل اإلعالم المختلفة.
 بهدف إذكاء الوعي بقضايا اإلعاقة تتم متابعة الشكاوى والمالحظات الواردة عبر وسائل اإلعالمالمرئية والمسموعة وحلها بالطريقة المالئمة هذا باإلضافة إلى تحديث الموقع االلكتروني للمجلس.
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عاش ًر ا :محور التشبيك مع قطاع المجتمع المدني
 بهدف م تابعة تنفيذ محاور االستراتيجية الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة وتحقيق أهداف المواثيقواالتفاقيات الدولية ساهم المجلس بالتشبيك مع كافة الجهات والمؤسسات الوطنية والدولية المعنية
باإلعاقة.
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عدد سكان المملكة

مؤشرات اإلعاقة
 9 ,531 ,712نسمة

عدد السكان األردنيين

 6 ,613 ,587نسمة

عدد السكان غير األردنيين

 2 ,918 ,125نسمة

عدد األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع األردني

حوالي  900.000نسمة
 % 11نسبة اإلعاقة في األردن

نسبة اإلعاقة في المجتمع األردني /لألفراد الذين
أعمارهم أكثر من ( )5سنوات

 % 46ذكور
 % 54إناث
اإلعاقة البصرية % 29
اإلعاقة السمعية % 23
اإلعاقة الحركية % 15

نسبة اإلعاقة حسب نوع اإلعاقة /لألفراد الذين
أعمارهم أكثر من ( )5سنوات

صعوبة في التذكر أوالتركيز % 14
صعوبة في العناية الشخصية % 10
صعوبة في التواصل مع اآلخرين % 9
مشتغل% 28 :
متعطل% 7 :

معدل المشاركة االقتصادية لألشخاص ذوي اإلعاقة

غير نشيط اقتصاد ًيا% 65 :
دائرة اإلحصاءات العامة :نتائج التعداد العام للسكان والمساكن .2015

15

اإلعفاءات الجمركية2015 /
عدد الحاالت ال ُمتقدمة بطلب
إعفاء جمركي
عدد األشخاص ذوي اإلعاقة

عدد الحاالت الحاصلة على
إعفاء جمركي

( )8615شخص :منهم
( 5328ذكور 3287 ،إناث)

اإلعاقة الحركية

3222

اإلعاقة البصرية

1799

اإلعاقة الذهنية

2543

اإلعاقة السمعية

570

إعاقات ُمتعددة

360

اضطراب طيف التوحد

115

صعوبات التعلم

3

الصم المكفوفين

2

ال يوجد إعاقة

1

مالحظة :في األعوام ( :)2015 ،2014 ،2013حصل ( )29544تسعة وعشرون ألفا ً وخمسمائة وأربعة وأربعين شخصا ً
من ذوي اإلعاةة عل

عفاء جمركي.
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التدريب وبناء القدرات

تنفيذ الدورات التدريبية الخاصة بقضايا اإلعاقة
م

عنوان الدورة /الندوة /الورشة

.1

"مهارات التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة"

.2

" مساواة اإلعاقة".
" اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة".
" قانون حقوق األشخاص المعوقين".
" مهارات التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة".

الفئة المستهدفة
الكوادر العاملة في مكاتب خدمة الجمهور في الو ازرات والمؤسسات
الحكومية ( )115مشارك ومشاركة )84( :ذكور ،و( )31إناث.
الكوادر العاملة في المؤسسات والو ازرات الحكومية ( )61مشاركة
ضمن برنامج بناء القدرات القيادية /تمكين المرأة الذي نظمته و ازرة
تطوير القطاع العام.

.3

"مساواة اإلعاقة" Disability Equality Training

مفتشي و ازرة العمل /إقليم الوسط )9( :)30( :ذكور )21( ،إناث.

.4

"الدليل الرشادي لذوي اإلعاقة َّ
المؤمنين صحيا"

كوادر و ازرة الصحة ( )106( :)248ذكور )142( ،إناث.

.5

"العناية األولية بصحة العين".

.6

"آلية عمل وحدة التدريب والتشغيل"

العاملين في مكتب ارتباط المجلس /إقليم الجنوب.

.7

"معايير المدارس الدامجة"

إقليم البترا )12( :إناث.

.8
.9
.10
.11

"استراتيجيات الدعم النفسي"
"تمكين أسر األطفال ذوي اإلعاقة المستفيدين من دعم برامج التدخل المبكر"

"حملة مكاني بينكم"
(التعليم الدامج ،النهج الحقوقي)

"تعديل السلوك /البرنامج التربوي الفردي"
" ُمقدمة في التأهيل المجتمعي".

" .12رفع الكفايات للعاملين في مجال اإلعاقة".
.13

"التوعية ببرنامج التدخل المبكر".

كوادر مستشفى الملكة رانيا ومعلمي رياض األطفال /إقليم الوسط
والجنوب ( )47مشارك ومشاركة )16( :ذكور )31( ،إناث.

أهالي األطفال ذوي اإلعاقة )16( :أسرة.
العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة في األقاليم الثالثة:
( )230مشارك ومشاركة )78( :ذكور )152( ،إناث.
مركز الكرك للرعاية والتأهيل ( )20مشارك ومشاركة )3( :ذكور،
( )17إناث.
كوادر مؤسسات التربية الخاصة في األقاليم الثالثة ( )140مشارك
ومشاركة )40( :ذكور )100( ،إناث".
كوادر مؤسسات التربية الخاصة /إقليم الجنوب )26( :إناث.
أسر األطفال المستفيدين من برنامج التدخل المبكر ( )16مشارك
ومشاركة )2( :ذكور )14( ،إناث.

" .14تشخيص وعالج التوحد".

كوادر مؤسسات التربية الخاصة /الطفيلة والكرك )26( :إناث.

" .15التوعية بكيفية التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة

كوادر مراكز مؤسسة التدريب المهني في األقاليم الثالثة ( )65مشارك

في التدريب المهني".
.16

المتقدم بلغة اإلشارة المستوى الثاني"
"التواصل ُ

ومشاركة )40( :ذكور )25( ،إناث.
كوادر األمن العام /القيادة والسيطرة ( )18مشارك ومشاركة)12( :
ذكور )6( ،إناث.
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عنوان الدورة /الندوة /الورشة

م

الفئة المستهدفة

دورات التهيئة المهنية:
(أشغال يدوية ،عمل حديقة وتركيب العقل ،صيانة إلكترونيات ،األشخاص ذوي اإلعاقة في األقاليم الثالثة )113( :مشارك ومشاركة:
.17
عمل إكسسوارات ،أعمال النجارة ،القش والخيزران ،صناعة الشمع ( )52ذكور )61( ،إناث.
والصابون).

مالحظة :للتأكد من السيد عدنان العابودي هل تم تضمين تدريب جامعة العلوم والتكنولجيا  50طالب في
كلية الطب في (مساواة)
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المشاركة في دورات وندوات وورش عمل
عنوان الدورة /الندوة /الورشة

م
.1

ندوة "قضايا وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة".

.2

ندوة "إحصاءات اإلعاقة :أدوات ومنهجيات مجموعة واشنطن إلحصاءات اإلعاقة".

.3

ندوة "نفاذية األشخاص ذوي اإلعاقة لالنترنت".

.4

ورشة "مناقشة العائد من الفرصة السكانية" المجلس األعلى للسكان.

.5

ورشة "مناقشة الخطة الستراتيجية :أمانة عمان الكبرى".

.6

دورة "تمكين مؤسسات المجتمع المدني".

.7

دورة "اعتماد الخطة الستراتيجية للتشغيل".

.8

دورة "عمالة الطفال".

.9

دورة "العمل مع األطفال الصغار".

 .10دورة "الدلئل الرشادية للتأهيل المجتمعي".
 .11دورة "مدرب العمل".
 .12ندوة "التسهيالت البيئية :الجامعة الهاشمية".

المشاركة في المؤتمرات واللجان والزيارات اإلستطالعية
عنوان الدورة /الندوة /الورشة

م
.1

المشاركة في المعرض السنوي لمؤسسة  Sight Cityالمعنية بالمعينات البصرية في مدينة فرانكفورت /ألمانيا.

.2

المشاركة في المؤتمر السنوي الرابع الذي تنظمه وزارة اإلتصالت وتكنولوجيا المعلومات لألشخاص ذوي اإلعاقة.

.3

المشاركة في أعمال مؤتمر دول األطراف لتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الثامن ومنتدى المنظمة العالمية
لألشخاص ذوي اإلعاقة الثاني في نيويورك /الوليات المتحدة األمريكية.

.4

المشاركة في الزيارة الرسمية للوليات المتحدة لإلطالع على الدور الحكومي في تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بهدف
تبادل الخبرات والستفادة من التجربة األمريكية.

.5

المشاركة في اجتماعات "اللجنة الفنية للتعداد العام للمساكن والسكان" دائرة اإلحصاءات العامة.

.6

إعداد ورقة عمل بعنوان "استراتيجيات وآليات التمكين القتصادي للنساء ذوات اإلعاقة في األردن" وعرضها في الندوة التي
نظمتها منظمة العمل العربية في جمهرية مصر العربية.

.7

المشاركة في زيارة منظمة "لومس" في بريطانيا إلستقطاب الدعم إليقاف المراكز اإليوائية.

.8

المشاركة في الزيارة الستطالعية لالطالع على التجربة اإليرلندية وواقع حال مؤسسات التربية الخاصة عندهم بهدف تبادل
الخبرات في هذا المجال واستقطاب الدعم.

.9

إعداد ورقة عمل بعنوان "دمج الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية في المدارس النظامية" وعرضها في المؤتمر الوطني ال اربع
لمتالزمة داون.

19

اإلصدارات والدراسات:

 إصدار "التقرير التحليلي :اإلختبار الميداني للصعوبات الوظيفية في األردن."2014 ،

 إعداد دراسة "حصر الحتياجات التدريبية للكوادر العاملة في مؤسسات التربية الخاصة". إعداد دراسة "واقع خدمات وبرامج التدخل المبكر في مؤسسات التربية الخاصة في المملكة". إعداد "المعايير الوطنية اإلجرائية لخدمات وبرامج التدخل المبكر". إصدار "الدليل اإلجرائي للكشف المبكر عن التأخر النمائي واإلعاقات".

 إعداد تقرير تقييم محتوى وأداء "الستراتيجية الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة في مرحلتها الثانية
(.")2015 – 2010

 إعداد النظام المحوسب لموازنة إدارات المجلس الفنية ومكاتب اإلرتباط.
 إعداد التقارير التقييمية للدورات التدريبية التي ينفذها المجلس.
 تحديث بيانات "الدليل اإلرشادي للمؤسسات التي تُعنى باألشخاص ذوي اإلعاقة "2015 :وكان
عدد المؤسسات ( )332مؤسسة والشكل التالي يوضح توزيع المؤسسات بحسب المحافظة:

توزيع المؤسسات التي تعنى باألشخاص ذوي اإلعاقة حسب المحافظات
122
62
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