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ر حفظه هللا ي بن الحسي 
ر
ة صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد هللا الثان  حضر

 



 

 
 

 

 

ي ولي العهد
ر
ر بن عبد هللا الثان  صاحب السمو الملكي األمي  الحسي 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي الطويلة ما بعد الجائحة، علينا أن ندرك أن التقدم ال بينما يتطلع عالمنا "
ة التعاف  ي للبدء بمسير

حقيق 

ال يمكن إحرازه دون تنمية شاملة تحمي حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. ولطالما آمن بلدي األردن 

جميع الفرص لتعزيز االندماج، وندرك أن الطريق أمامنا ما زالت طويلة، لكننا ستثمر بذلك، فنحن ن

ي نق  ".وم بإحراز تقدم تدريج 

إن تحقيق الدمج والشمولية من مصلحة الجميع، فهما يجعالن جميع المجتمعات أفضل وأقوى. "

ي أي حال من األحوال أقل أهمية من انخراطهم 
واالنخراط السياسي لألشخاص ذوي اإلعاقة ليس ف 

ي كل مكان، ويجب أن ينعكس ذلك عىل 
جميع مناحي الحياة، اقتصاديا، فهم جزء من المجتمعات ف 

ي عن 
مثل التعليم والرعاية الصحية وقطاع األعمال والرياضة والسياحة، وال يمكن التغاض 

اض أنها كماليات ي أي من هذه القطاعات بافي 
 ".مشاركتهم ف 

ر  ي بن الحسي 
ر
 عبد هللا الثان

 

 

 

 

 

 



 

  الملخص التنفيذي: 
 

ي التقرير السنوي لعام ي
ي حققها المجلس خالل عام ليسلط الضوء عىل أبرز  2021أت 

ي تركزت  2021اإلنجازات الت 
والت 

ي قانون 
 من مهام المجلس المحددة ف 

ً
ي تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إنطالقا

حول عدة محاور أساسية تساهم ف 

 . 2017( لسنة 20حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم )

ي واجهت عمل المجلس بسبب انعكاسات
ي عرقلت وبالرغم من التحديات الت 

ي  جائحة كورونا والت 
التقدم والمكاسب الت 

ي عملية إعادة ترتيب األولويات لدى الجهات 
ي مجال تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والبطئ ف 

حققها المجلس ف 

اماتها بموجب قانون حقوق األشخاص ذوي  ي من جائحة كورونا خاصة فيما يتعلق بالي  
يكة خالل مرحلة التعاف  الشر

ي التعاإلعاقة
امات، وقلة فرص العمل المتاحة وإعطاء األولوية ف  يير  ، ورصد المخصصات المالية الالزمة لتنفيذ هذه االلي  

ي عدم وضع اإلعاقة من قبل بعض الجهات المناط  بها 
لألشخاص ذوي اإلعاقة ، عدا عن التحدي األكي  المتمثل ف 

م أولوياتها وعدم ادراج حقوقهم ضمن   2017نة لس 20تنفيذ بنود قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم 
َ
عىل سل

امات، باإلضافة اىل  ي تنفذها ورصد المخصصات المالية الكافية لتنفيذ هذه االلي  
امج الت  تعارض بعض المشاري    ع والي 

يكة مع بنود قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم ) ي تحكم عمل الجهات الشر
يعات الت  م عدو  2017( لسنة 20التشر

 انتوفر البيانات واالحصائيات الدقيقة المتعلقة باإلعاقة لدى مختلف الجهات
ا
المجلس استطاع ان يحقق العديد  ، اَل

: م ي يمكن تلخيصها بما يىلي
ي تعزز من حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والت 

 ن اإلنجازات الت 
 

  دولية لكافة المراحل الدراسية لغايات تم رصد المناهج الدراسية الوطنية وال : محور الدراسات والتطوير المؤسسي

إعداد دراسة "مدى تناول المناهج الدراسية لحقوق وقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة" وكيفية تناولها وطرحها 

 لقضايا اإلعاقة وسيتبعها مرحلة تحليل البيانات والخروج بنتائج وتوصيات الدراسة. 
 

 يعات وحقوق اإلنسان بالتعاون  2021( لسنة 35غيل األشخاص ذوي اإلعاقة رقم )تم إصدار نظام تش : محور التشر

ي بيئة العمل، و 
ية واألشكال الميشة ف  تيبات التيسير

ح منمع وزارة العمل والذي تضمن إلزام صاحب العمل بتوفير الي 

ي العمل 
 . ةصالحيات التفتيش والتحقق من نسبة التشغيل المقرر مفتسر

 

  اتيجية الوطنية لبدائل اإليواء م : محور العيش المستقل وبدائل اإليواء ن تم متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لالسي 

ي البيوت الجماعية، وتقييم  تثلمخالل اتخاذ خطوات عملية ت
ي تطوير أدلة إجرائية الختيار المرافق الشخصي ف 

ف 

ي المراكز اإليوائية وأرسهم لتحديد البدائل والخدمات وإعداد الخطط اإلنتقال
بويالملتحقير  ف  ة ية والتعليمية الي 

، وإصدار نظام بدائل اإليواء والخدمات المساندة لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية رقم ) ( لسنة 62للمنتفعير 

ي كل من   . 2021
 
ي مجال العيش المستقل ف

 
كما تم متابعة تطوير برامج التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة ف

ي  منطقة الضليل واألغوار الجنوبية من خالل
 إيجاد برامج تأهيل مجتمعي فاعلة تنفيذ عدة برامج تساهم ف 

 

  ية للتعليم الدامج لسنة  : محور التعليم الدامج والتعليم العاىلي اتيجية العشر  2021تم متابعة تنفيذ الخطة االسي 

كاء المعنيير  حيث تم اختيار ) بية والتع18بالتعاون مع الشر ي مديري( مدرسة من المدارس التابعة لوزارة الي 
ات ليم ف 

بية والتعليم  وذلك ضمن الخطة  GIZوتربية عجلون، ماركا، والكرك وفق معايير محددة بالتعاون مع وزارة الي 

اتيجية التعليم الدامج. كما تم توقيع اتفاقيات مع عدد من مؤسسات التعليم العاىلي لغايات نقل  التنفيذية السي 

جمي لغة اإلشارة المقدملف  اء مي   مة للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية/ الصم الملتحقير  فيها. خدمات رسر



 

  ( برنامج 83تم تنفيذ ) : محور بناء القدرات وإذكاء الوعي

ي أقاليم ا
ي وتوعوي ف  ( 1615لمملكة الثالثة ل  )تدريت 

من مختلف القطاعات الحكومية وغير ة / ُمشارك

ي 
الحكومية حول عدة مواضيع متخصصة تساهم ف 

تعزيز حق األشخاص ذوي اإلعاقة والتوعية بإتيكيت 

التواصل الفعال معهم والتعريف بمتطلبات وصولهم 

 والمرافق العامة. بما فيها الخدمات المرصفية للخدمات 
 

 المية محور اإلتصال واإلعالم: تم إطالق مسابقة إع

، ووضع  ي
 للنهج الحقوف 

ً
" بهدف تطوير منتجات إعالمية إبداعية وفقا بعنوان" تناولوا موضوعي بشكل موضوعي

قضية اإلعاقة عىل أولويات وسائل اإلعالم وتطوير منهجيات التناول اإلعالمي لها. كما تم تطوير عدة أفالم توعوية 

ها بهدف رفع الوعي بقضايا وحقوق األشخاص ذوي ا  إلعاقة بمختلف المجاالت. ونشر
 

  مة ما بير  المجلس ومعهد ي العمل وتكافؤ الفرص: تم تنفيذ المرحلة األوىل من مذكرة التفاهم المي 
محور الحق ف 

ي شملت تدريب عدد من األشخاص ذوي اإلعاقة من حملة 
اإلدارة العامة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والت 

ي مجاالت )ريادة  شهادة الدبلوم المتوسط والمدرجة أسماؤهم عىل قوائم ديوان
الخدمة المدنية ورفع قدراتهم ف 

األعمال، والحاسوب الشامل( بهدف تمكينهم وتهيئتهم لسوق العمل. كما تم استكمال متابعة تنفيذ مذكرة 

ي حيث تم تنفيذ زيارات الكشف الحسي ل  )
( معهد تابع 34التفاهم ما بير  المجلس ومؤسسة التدريب المهت 

المعاهد لتصبح مهيأة ودامجة لألشخاص ذوي اإلعاقة. وتم تطوير قدرات  للمؤسسة لتحديد متطلبات

ي المجلس لغايات 
األشخاص ذوي اإلعاقة من أصحاب المؤهالت العلمية من خالل إيجاد فرص تطوع لهم ف 

 تهيئتهم لسوق العمل. 
 

  تم تطوير األدلة الشيرية  : محور االعتماد

لتشخيص اإلعاقة الذهنية واضطراب طيف 

ي تهدف إىل توحيد إجراءات تشخيص الت
وحد والت 

. كما  ي
األشخاص ذوي اإلعاقة عىل المستوى الوطت 

تم تنفيذ زيارات ميدانية لتحليل الفجوات لعدد 

من المؤسسات العاملة مع األشخاص ذوي اإلعاقة 

الراغبة بتطبيق المعايير الوطنية لخدمات 

األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية/ واضطراب طيف 

امج  التوحد  بهدف تحسير  جودة الخدمات والي 

 المقدمة لهم. 
 
 

 ي القائمة  : محور إمكانية الوصول والتصميم الشامل
تم متابعة تنفيذ بنود الخطة الوطنية لتصويب أوضاع المبات 

ي لعدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية من خالل  (2029-2019والمرافق العامة )
وتقديم الدعم الفت 

تنفيذ الزيارات الميدانية للكشف الحسي عىل مواقع هذه الجهات لغايات التأكد من مطابقتها لمتطلبات إمكانية 

 . عليها الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة وتدريب العاملير  فيها 
 

  ي وتكنولوجيا
وت  ي الخاص بالبطاقة التعريفية  : المعلومات محور التحول اإللكي 

وت  تم تطوير النظام االلكي 

ي إصدار البطاقة التعريفية. 
ة ف   لألشخاص ذوي اإلعاقة وربطه مع الجهات المعنية بهدف المبارسر



 
 

 تفتيشية وتقييمية لمراقبة أوضاع األشخاص ذوي  تنفيذ جوالت تم  : محور رصد أوضاع األشخاص ذوي اإلعاقة

ي 
بية الخاصة لضمان مراقبة تطبيق معايير جودة الخدمات وضوابط العمل الموضوعة، اإلعاقة ف 

مؤسسات الي 

، والتنسيب بها  العنف أو اإلساءة أو اإلهمال المرتكب ضد األشخاص ذوي اإلعاقة الملتحقير   ورصد حاالت 

 للجهات المختصة التخاذ ما يلزم لمعالجة جوانب القصور. 
 
 

  ي لعدد من دعم تقديم التم  : الرياديةمحور دعم المبادرات
ي شملتالمبادرات الماىلي والفت 

 : الت 

 ة     ع جمعي      ق م         ة بالتنسي   دمات التعليمية والتأهيلية والتوعوية والتدريبية لألشخاص ذوي اإلعاق    ديم الخ        تق -
/مركز األردن للتدريب والدمج الشامل.       الحسير 

 ن  ذي      المتوسطة والة و        ة البسيط        الخدمات التعليمية والتأهيلية والتدريبية للطلبة ذوي اإلعاقة الذهنيديم      تق -
ة بالتنسيق مع     بية الخاصة. يصنفون أغلبهم من أرس فقير  جمعية مركز الشابات المسلمات للي 

ي متوفير فرص عمل لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية وتقديم  -
 ع     يق مل بالتنس       كان العم       التدريب الالزم لهم ف 

 جمعية سنا لألشخاص ذوي اإلعاقة.    

ي ك      وير وتفعيل م        تط -
  –إربد  –الكرك  –ق عمان رسر  –اء         لزرقا –ن المناطق التالية: )صويلح          ل م       راكز التمير  ف 

 ات   دم    ة النفسية وخ  نجابية والجنسية والصحات الصحة اإل      ات ومعلوم    م خدم   ك لتقدي     معان(، وذل-ديرعال   

ي عىل النوع االجتماعي وخدمات التأهيل لألشخاص ذوي اإلعاقة بالتنسيق مع    
 معهد العناية بصحة العنف المبت 

 األرسة.    

 شبكة اإلعالم  الل         ن خ          االنتهاكات الواقعة عىل هذه الحقوق، مإبراز حقوق اإلنسان وتسليط الضوء عىل أبرز  -

 عمان نت(.  –المجتمعي )راديو البلد    

 ل المكالمات لمنصة         ام تحوي            ديم استشارات مجانية عن بعد ألرس األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية عي  نظ            تق -

كة أبناؤنا بقدراتهم/ حبايبنا للتطبيقات والمحتوى الرقمي )منصة حبايبنا(. حبايبنا نت بالتنسيق مع      رسر

 تدريب وتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية لتمكينهم العيش خارج نطاق اإلعاقة ودمجهم بالمجتمع من  -
 خالل مساعدتهم عىل العمل بالتنسيق مع مركز سيدة السالم/مشغل الصابون.    
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 سنشأة المجل
 

والذي تم بموجبه تأسيس المجلس األعىل  2007( عام 31صدر قانون حقوق األشخاص المعوقير  رقم )
 لشؤون األشخاص المعوقير  كمؤسسة عامة مستقلة يرأسها صاحب السمو الملكي األمير رعد بن زيد. 

  سير  الح بتعيير  سمو األمير ِمرعد بن رعد بن زيد  21/4/2014وقد صدرت اإلرادة الملكية بتاري    خ 
ً
رئيسا

ي عهد سموه صدر قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم )
 
والذي بموجبه تم  2017( لسنة 20للمجلس وف

 تعديل اسم المجلس ليصبح المجلس األعىل لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 

 الرسالة                                                              الرؤية                         

       
 

 

 

 

 

 

   

 

 القيم الجوهرية                                                                    

 
 

 

 

 

 



 

 2 

 مهام المجلس
 

  اح السياسة العامة لحقوق األ الخدمات المختلفة ورفعها لمجلس  إىلووصولهم  عاقةذوي اإل  شخاصاقي 

 الوزراء. 

  .اح القوانير  واألنظمة ذات الصلة بمهام المجلس
 اقي 

  اتيجياتها وخططها ي وضع اسي 
 
ي للوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية ف

تقديم الدعم الفت 

 . عاقةذوي اإل  شخاصوبرامجها، لضمان شمولها لحقوق األ 

  ي مجال التنسيق مع الوزارات
 
والجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، لتحديد األدوار واالختصاصات ف

 . عاقةاإل 

  ( لسنة 20رقم ) عاقةذوي اإل  شخاصمتابعة ورصد تطبيق الجهات ذات العالقة ألحكام قانون حقوق األ

اتيجيات الوطنية ذات الصلة وإواال  2017  . عاقةذوي اإل  شخاصتفاقية حقوق األ سي 

  والتحقق من الشكاوى الفردية  عاقةذوي اإل  شخاصرصد أوضاع األ ، ي
وحقوقهم عىل المستوى الوطت 

 أو بسببها.  عاقةوالمؤسسية المتعلقة بالتميير  عىل أساس اإل 

  ام الجهات المعنية بتطبيقها ي القانون والتدريب عليها، ومراقبة مدى الي  
 
 . إصدار المعايير المنصوص عليها ف

 وتقييم الخدمات عاقةذوي اإل  شخاصلشاملة والمتخصصة والمتعلقة باأل إجراء المسوحات والدراسات ا ،

 المتاحة لهم ومدى وصولهم إليها، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

  .إبرام االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ومتابعة تنفيذها 

  يعات النافذة. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وإقرار نتائج عملها  للتشر
ً
 وتحديد مكافآت أعضائها وفقا
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 الهيكل التنظيمي للمجلس
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كاء المجلس  شر
 

يك يكة صفة الشر  الجهات الشر

وزارات ودوائر 

ومؤسسات 

 حكومية

ي    ع والرأي. رئاسة الوزراء، مجلس االمة،   ديوان التشر

بية والتعليم، وزارة التنميالمؤسسات الرسمية عىل سبيل المثال ال الحرص: و  جميع الوزارات ة وزارة الي 

لعامة ة االشغال اادة، وزارة السياحة واالثار، وزار وزراة االقتصاد الرقمي والري االجتماعية، وزراة الصحة،

المجلس األعىل واإلسكان، دائرة الجمارك العامة، دائرة اإلحصاءات العامة، الجامعات الرسمية، 

، مؤسسة اإلذاعة  للسكان ي
، البنك المركزي األردت  ي

، مجلس البناء الوطت  ي
،مؤسسة التدريب المهت 

، المؤسسات اإلعالمية عي والتلفزيون، ديوان الخدمة المدنية، المؤسسة العامة للضمان االجتما

، صندوق المعونة الوطنية، صندوق التنمية والتشغيل ومديرية األمن دائرة الموازنة العامة، الرسمية

ى. العام.   أمانة عمان الكي 

 مؤسسات وطنية

ومؤسسات مجتمع 

ي 
 مدنر

ي لشؤون األرسة
الملكية، الجمعية العلمية  الوطنية األردنية لشؤون المرأة، اللجنة ،المجلس الوطت 

 الهيئة الهاشمية للمصابير   اللجنة البارالمبية األردنية، ،عاقةذوي اإل  شخاصالمؤسسات العاملة مع األ 

 ، مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، معهد  غرف الصناعة والتجارة، مجلس الكنائس،العسكريير 

ي لحقوق االنسان، النقابات المهنية، 
الجامعات االهلية، الشبكة العناية بصحة االرسة، المركز الوطت 

بية المدنية/انهر   ، الجهات اإلعالمية المختلفة. العربية للي 

الجهات المانحة 

 والدولية

، اليونسكو، لجنة األمم المتحدة  ت وكاال  ي
األمم المتحدة: اليونيسف، برنامج األمم المتحدة اإلنماتئ

االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا، وكالة األمم المتحدة للمرأة، صندوق األمم المتحدة للسكان، 

، برنامج األغذية العالمية، الوكالة األلمانية للتنم ر ية، بنك اإلعماالمفوضية العليا لشؤون الالجئير 

، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ي
ة، ، وزارة التنمية الدولية لحكومة المملكة المتحدUSAID األلمات 

، هيئة األمم المتحدة للمرأة.  ي  منظمة شمال إيرلندا لالتحاد األوروت 

ي المملكة األردنية الهاشمية
 
يطانية، سفارة الواليات المتحدة األمريكية،  :السفارات ف السفارة الي 

فارة  السفارة البلجيكية، السفارة الكندية، السفارة اليابانية، السفارة اإلسبانية، السفارة السويشية، س

  . ، السفارة األلمانيةكوريا الجنوبية

 (،ENAT) بية للسياحة الميشةلشبكة األورو ، ابلدية برشلونة،  GIZالوكالة األلمانية للتعاون الدوىلي 

ي      لس الوط     مجال(، RTIدريب الدوىلي )   حث والت   د الب    معه، ندا    إيرل (NDA)اقة    ية لإلع   ئة الوطن  الهي
ت 

الجمعية ،  Harkinمعهد ، ZERO PROJECTشبكة ،  الواليات المتحدة األمريكية - (NCD)قة لإلعا

 )إيرلندا الشمالية(.  NI-CO، منظمة  LUMOS، منظمة اإلسكوا -الدولية للجودة/ 
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 تقديم

والذي  2021 لسنةأن يقدم تقريره السنوي  عاقةذوي اإل  شخاصيُشّ المجلس األعىل لحقوق األ 

اح السياسات لدعم عملية صنع القرار وتطوير  ُيسلط الضوء عىل أهم إنجازاته المتعلقة باقي 

اتيجيات وخطط العمل الوطنية عىل المستوى المؤسسي  ، وبحسب أفضل الممارسات العالمية االسي 

ي مجال اإل 
 
ي بناء القدرات الوطنية ف

 
، عاقةواالستثمار ف كسب و  عىل المستويير  الفردي والمؤسسي

 عاقةذوي اإل  شخاصالتأييد والمنارصة ورفع الوعي وتعزيز االتجاهات اإليجابية والحقوقية نحو األ 

 
ً
ي التعامل مع اإل  إىلوصوال

 
ي ف

 
ي األردن.  عاقةترسيخ المنظور الحقوف

 
 ف

:  اإلنجازاتتقسيم  ي يعمل عليها المجلس وهي
 بحسب المحاور التر
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 العمل بحسب محاورالمجلس  إنجازاتبرز أ
 

أ   أ

: ال
ً
 والتطوير المؤسسي  دراساتأوال

  اتيجية للمجلس ي والسيدة رسى ، من خالل االستعانة 2024-2022إعداد الخطة االسي 
ة د. عال زوات  بخي 

ي المجلس الخزاعي 
اتيجية والمؤسسية للمرحلة وبمشاركة فاعلة من موظق  ، حيث تم وضع األهداف االسي 

ات األداء القادمة  اتيجيات  الرئيسية لكل هدفومؤرسر وتطوير رؤية المجلس ورسالته وبما يتوافق مع االسي 

 والخطط القطاعية ذات الصلة والتطورات المرحلية لعمل المجلس. 
 

  وع دراسية لغايات رصد المناهج الدراسية الوطنية والدولية لكافة المراحل الاستكمال المرحلة األوىل لمشر

مدى بهدف رصد  "ناهج الدراسية لحقوق وقضايا األشخاص ذوي اإلعاقةمدى تناول الم"عداد دراسة إ

لتعرف عىل اتجاهات المعلمير  وكيفية تناولهم احقوق األشخاص ذوي اإلعاقة و لالمناهج المقررة تناول 

ي المرحلة األوىل عاقة. وطرحهم لقضايا حقوق األشخاص ذوي اإل 
 
مراجعة ورصد وقد تضمنت العملية ف

ي المرحلة الثانية تحليل البيانات وإعداد تقرير الدراسة. 
 
 المناهج الدراسية الوطنية والدولية، وسيتم ف

 

  ي
كاء المجلس لدى رضا القياس مدى اعداد دراست  ي المجلس رسر

بهدف تطوير أداء  2021 سنةلوموظق 

كاء   الرضا  مستوىأن ببما ينسجم مع مهامه. وبينت نتائج الدراسة  المجلس  لدى الشر
ً
، كان بدرجة جيد جدا

كاء. ىل إ وخلصت ورة وضع منهجية شاملة ومتكاملة إلدارة العالقة مع الشر قياس الرضا نتائج  كما بينت  رص 

ي المجلس 
،كان بدرجة بأن مستوى الرضا  لدى موظق 

ً
ورة وضع منهجية شاملة ىل وخلصت إ جيد جدا رص 

ي 
 إنتاجيتهم.  المجلس وتعزيز ومتكاملة لتعزيز متطلبات رضا موظق 

                           

   ي البدء بالتحضير والسير بإجراءات
ي جائزة الملك عبد هللا الثات 

 
لتمير  األداء تهيئة المجلس للمشاركة ف

تعزيز ل الجائزةعريفية بتال لقاءاتمجموعة من العقد و حيث تم تشكيل فريق عمل  ،الحكومي والشفافية

ي ترسيخ مالجائزة وأهمية فكرة ال
 
ي المجلس، ومساهمتها ف

 
ّ  ف عدد من لعداد مسودة إو فهوم التمير

و تشكيل فريق عمل من كادر المجلس لغايات مأسسة كافة العمليات  المنهجيات بحسب معايير الجائزة

الرئيسية ووضع إجراءات عمل ُمبسطة لكل عملية مع األخذ بعير  االعتبار هندسة كافة العمليات 

 واإلجراء
ً
ي المجلس وصوال

 
ة.  إات ف

ا
 ىل إجراءات عمل مبسط

 

 ي سيتم  2022 طة السنوية التنفيذية للمجلس لسنةإعداد الخ
امج واألنشطة الت  متضمنة المشاري    ع والي 

 . 2022لعمل عليها خالل عام ا
 

  الدولية وكالة األمريكية للتنميةائرة اإلحصاءات العامة والمع دوالتنسيق التعاون USAID  تضمير  لغايات

ي 
 
الذي سيتم تنفيذه خالل  رسيةالسكان والصحة األ مسح أسئلة مجموعة واشنطن إلحصاءات اإلعاقة ف

ي األسئلة  هذه تضمير   ىلباإلضافة إ، 2022 سنة
 
  السنويةالدورية أحد جوالت مسح قوة العمل  ف

ً
من بدءا

 . 2023 سنة
 

  ات تتعلق باألشخاص ذو كاء لمؤرسر اتيجية للشر ي اإلعاقة بهدف جعل المشاري    ع تضمير  الخطط االسي 

اتيجيات دامجة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.  ي االسي 
 
 واألنشطة الواردة ف
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  ي
 
بعنوان )العنف ضد النساء والفتيات ذوات اإلعاقة: الوصول إىل العدالة( ة ورقة سياسعداد إالمشاركة ف

العمل عىل تفعيل قانون حقوق  الدراسةكانت توصيات حيث   بالتعاون مع مؤسسة الملك حسير  

 حسب  2017( لسنة 20األشخاص ذوي اإلعاقة رقم )
ً
وحث جميع المؤسسات الرسمية ذات العالقة "كال

ام بتفعيل النصوصاخت ي القانون صاصه" عىل اإللي  
 
 . المدرجة ف

 

  يكة للمجلس مختلف من يمثل ضباط ارتباط تشكيل فريق لغايات متابعة ورصد وتقييم ما الجهات الشر
الوطنية لضمان حقوق األشخاص ذوي  ةلتنفيذ محاور وثيقة السياستم إنجازه من مبادرات ومشاري    ع 

ي المملكة األردنية الهاشمية 
 
 . 2030–2020اإلعاقة ف

 

 ثاني
ً
يعات وحقوق اإلنسان: ا  التشر

  :يعات   التشر

ح يتضمن تعديل ألحكام المادة ) - ي تتعلق( من الدستور 5/6إعداد مقي 
بحقوق األشخاص ذوي  والت 

ي شت  مناحي الحياة، ورفعه للجنة تحديث المنظومة 
 
اإلعاقة وحمايتهم وتعزيز مشاركتهم واندماجهم ف

ي تم تشكيلها من ق
ي السياسية الت 

 لالنسجام بل جاللة الملك عبد هللا الثات 
ً
، وذلك تحقيقا بن الحسير 

عة الدولي ة واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لتوسيع نطاق الحماية مع مبادئ وأحكام الشر

ي تقريرها الذي 
 
اح وتضمينه ف والتمكير  لألشخاص ذوي اإلعاقة، حيث تمت موافقة اللجنة عىل االقي 

.  عبد هللاتم رفعه لجاللة الملك  ي بن الحسير 
  الثات 

يعات المرتبطة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لغايات موائمتها مع أحكام بعض مراجعة  - قانون التشر

تفعيل المهام والصالحيات للجهات كل  أو  2017( لسنة 20حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم )

التأمير  الصجي لألشخاص ، حيث شملت عىل سبيل المثال نظام قانونالحسب اختصاصه بموجب 

، ل اإليواء والتعليمات الناظمة لهبدائنظام و من القانون،  (24)م المادة ذوي اإلعاقة حسب أحكا

كاء  تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقةوتعليمات نظام   . بالتنسيق مع الشر

 2021( لسنة 62صدور نظام بدائل اإليواء والخدمات المساندة لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية رقم ) -

ي الجريدة 
 
ي الدمج األرسي والبيوت الجماعية إضافة إىل والذي تضمن البدا الرسمية،ف

 
ئل المتمثلة ف

، المرافق  ،الخدمات المساندة كالتأهيل المجتمعي احة  الشخصي ة،االسي  التدخل المبكر،  القصير

وط العاملير  لتنفيذ بدائل اإليواء والخدمات  كما   . المراكز النهارية الدامجة التدريب، تضمن رسر

ي ب تحديد لتشكيل لجنة و المساندة 
 
إعداد دائل اإليواء والخدمات المساندة، و قيم المخصص الماىلي ف

 . المجلس ووزارة التنمية االجتماعيةتعليمات النظام من خالل  دةمسو 

ي الجريدة الرسمية والذي نص  2021( لسنة 35صدور نظام تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة رقم )  -
 
ف

ية واأل  إلزامعىل  تيبات التيسير
ي بيئة العمل، صاحب العمل بتوفير الي 

 
إضافة إىل شكال الميشة ف

ي مكان العمل و 
 
ي العمل بالتفتيش والتحقق من نسبة التشغيل ف

عدم وجود تميير  عىل صالحيات مفتسر

ي لكما ونص النظام عىل التنسيق ما بير  وزارة العأساس اإلعاقة،  
 تهيئةمل ومؤسسة التدريب المهت 
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امج التدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة.  ي وتطوير الي 
عىل إعداد  يجار  )والعملمراكز التدريب المهت 

امج التدريبية حسب المادة   من النظام من خالل التنسيق مع وزارة العمل(.   (7)تعليمات الي 

حة عىل قانون العقوبات النافذ  إعداد  - الخصيتير   تجريم عمليات استئصال األرحام أو لتعديالت مقي 

 ودون وجود 
ً
ي يتم إجراؤها بقصد تعقيم األشخاص ذوي اإلعاقة قشا

أو أي جزء من الجهاز التناسىلي الت 

 صارخ
ً
ورة طبية عالجية كون تلك العمليات تعتي  انتهاكا  رص 

ً
ي تكامله وكونها  ا

 
لحرمة الجسد والحق ف

ع  أيضا محرمة رسر
ً
 2014 سنةاء العام بهذا الخصوص ( الصادر عن دائرة اإلفت194بموجب القرار رقم ) ا

   . ورفعه للدائرة

حات عىل مشاري    ع القوانير  المعروضة عىل مجلس النواب -
أمانة وقانون  العمل،كقانون   ،رفع مقي 

ىعمان  حات لتحقق التوائم مع قانون حقوق األ  . الكي  شخاص ذوي اإلعاقة النافذ وجاءت تلك المقي 

ي حيث تم عقد لقاء 
 
حات.  مع اللجان المعنية ف ديوان  تزويد كما تم   مجلس النواب لمناقشة تلك المقي 

ي    ع والرأي وع قانون المجلس  مالحظاتب التشر قانون حقوق األشخاص  ليوائم وذلك الطفل،حول مشر

ي تضمنها 
ي النصوص القانونية الت 

 
ذوي اإلعاقة النافذ وتضمير  حقوق األطفال من ذوي اإلعاقة ف

وع القانون كالصحة والتعليم.     مشر

يكة- يعية للجهات الشر ي عضوية اللجان التشر
 
يعات  المشاركة ف لغايات دراسة ومراجعة تلك التشر

يعات  ومنها: وموائمتها مع قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  لجنة و  النقللجنة مراجعة تشر

 لجنة موائمة، يتعلق بالجداول المرفقة بالنظام مراجعة ودراسة نظام اللجان الطبية وخاصة ما 

ي وزارة العدل
 
يعات الوطنية مع اتفاقيات حقوق اإلنسان المشكلة ف ي ، و التشر

 
لجنة الحاالت اإلنسانية ف

 لتعليمات اختيار وتعيير  الموظف
ً
ير  ديوان الخدمة المدنية لغايات االعتماد عىل الحاالت اإلنسانية وفقا

ي الوظائف الحكومية من الفئات األوىل والثانية والثالثة والعقود ا
 
لشاملة لجميع العالوات لسنة ف

2020 . 

  سودة تعليمات البطاقة التعريفيةإعداد م -
ً
( من قانون حقوق األشخاص ذوي 16ألحكام المادة ) سندا

اإلعاقة والمتضمنة تشكيل لجان التشخيص للبطاقة وآلية تقديم الطلب والحصول عىل البطاقة 
 التعريفية. 

لتقيد لكافة الجهات ل 20/10/2021تاري    خ  1/12/44964رقم  الوزراءدولة رئيس تعميم ر و صد -
أن اإلعاقة ال تحول "والمتضمنة من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  ب( / 5بأحكام المادة )

 
ً
 صحي بذاتها دون اعتبار الشخص الئقا

ً
للتوظيف والعمل والتعلم والتأهيل وممارسة جميع ا

ر عبارة غي  الحقوق والحريات واإلشارة إل تعميم معالي  وزير الصحة للجان الطبية بعدم تضمي 
الوزارات  كافة  وإلزام ،وطبيعتها"ا واالكتفاء بتشخيص اإلعاقة بتحديد نوعها ودرجتها الئق صحيً 

اموالدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة  بالتقارير الطبية الصادرة عن اللجان الطبية  بااللي  
ي وزارة الصحة لغاي

 
وعدم إعادة عرض  اإلعاقة،ات استكمال إجراءات تعيير  األشخاص ذوي المختصة ف

المرشحير  لشغل الوظائف العامة من األشخاص ذوي اإلعاقة عىل اللجان الطبية لتحديد مدى 
ي صدور التعميم . أخرىمرة  لياقتهم

استجابة لمتابعات المجلس مع كل من وزارة الصحة ورئاسة  ويات 
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ي الحصول عىل  الوزراء لهذا الموضوع الذي
 
ي يواجهها األشخاص ذوي اإلعاقة ف

يشكل أحد العوائق الت 
 العمل. 

يكة مع  تفاهم توقيع مذكرات - وزارة النقل واألشغال العامة والمتعلق  : مثلعدد من الجهات الشر
ي بموضوع الباص الشي    ع )مذكرة تفاهم ثالثية

 
ي لغايات توفير مراكز تأهيل ف

( ووزارة الصحة وحملة ابت 
 من المراكز الصحية الشاملة. عدد 

 

  :حقوق اإلنسان 

ي  -
 
ي واجهت األشخاص ذوي اإلعاقة خالل جائحة كورونا ف

إعداد ورقة موقف حول أبرز التحديات الت 
لمجلس لغايات مختلف المجاالت التعليمية والصحية والتنقل وما تم اتخاذه من إجراءات من قبل ا

 تلك التحديات.  مواجهة

ي   -
 
ي مجال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الواردة ف

 
إعداد ورفع تقارير دورية حول أبرز اإلنجازات ف

 ة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان. الخط

التنسيق مع مركز العدل للمساعدة القانونية لتأمير  مساعدة قانونية لثالثة أشخاص من ذوي اإلعاقة  -
ة من   . 31/7/2021ولغاية  1/1/2021خالل الفي 

 

 :
ً
  المستقل وبدائل اإليواء العيش ثالثا

  اتيجية الوطنية لبدائمتابعة الخطة التنفيذية : ب القيامل اإليواء حيث تم لالسي   ما يىلي

 ي لبناء قاعدة بيانات ل
وت  ي المراكز  لملتحقير  والمسجلير  عىل قوائم االنتظار متابعة تطوير النظام اإللكي 

 
ف

 اإليوائية. 

  ي البيوت الجماعية وطرق تصحيح أدوات التقييم تطوير أدلة إجرائية
 
الختيار المرافق الشخصي ف

 للملتحقير  بالمراكز اإليوائية وأرسهم. 

 م      ي       قي        ر أدوات الت  وي        ط           ت

ز             راك     م     ير  بال             حق           لت      للم

  . اإليوائية وأرسهم

 ي       ي       حق         لت           م الم        يي       تق
 
ن ف

رهم      ة وأس   وائي    راكز اإلي    الم

لتحديد البدائل والخدمات 

ي م
 
رك واألمل          زي الك       رك      ف

منتفع  75والبالغ عددهم )

ي م
 
ي  15رك و             ز الك        رك        ف

 
 ف

 . (مركز األمل

 ية              قال      إعداد الخطط االنت

 ة   وي       رب         ية الت         م        لي        ع         والت

 .  للمنتفعير 

 ي المراكز اإليوائية
 
فير  ف بوية واالنتقالية من خالل مدراء الحالة والمشر ي تنفيذ الخطط الي 

 
 البدء ف
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  ي المناطق التالية:  المجتمعية الدامجة والشاملةالتنمية تطوير برامج
 
ي مجال العيش المستقل ف

 
 ف

متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم ما بير  المجلس وجمعية سيدات الضليل حيث تم  : منطقة الضليل -

بية الخاصة من خالل:   للي 

لتعزيز  الدامجةالتنمية المجتمعية لغايات متابعة تنفيذ برنامج  للجمعيةالمتابعات الدورية  -أ

 منظومة العيش المستقل. 

ي إعداد حيث محلية ( لجان 6) عقد لقاءات مع-ب
 
ي ف

تم تشكيلها بالمنطقة لغايات تقديم الدعم الفت 

 . بصورتها النهائية الخطط اإلجرائية لكل لجنة عىل حده

ي المنطقة.  الجمعيةالمتابعة مع  -ج
 
 لغايات تيسير تنفيذ خطط اللجان المحلية ف

  

توقيع مذكرة تفاهم بير  المجلس والجمعية الوطنية للتأهيل  حيث تم : األغوار الجنوبيةمنطقة  -

ي األ  المجتمعي 
 
ي مجال غوار الجنوبية ف

 
لغايات تطوير برامج التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة ف

 : القيام بما يىلي حيث تم العيش المستقل 

 تطوير استمارة مسح المستفيدين من خدمات الجمعية.  -أ

الزيارة وإجراءات تنفيذ  عىل استمارة المسح متطوعير  من كوادر الجمعية (10)تطوير قدرات  -ب

  . الميدانية

ي منطقة األغوار الجنوبية. ية لإعداد خطة تنفيذ -ج
 
ي ف

 لمسح الميدات 

 األشخاص ذوي اإلعاقة بالمنطقة.  شاملة عنتصميم قاعدة بيانات  -د

ي الشامل ) -ه
لية(الزيارات تنفيذ المسح الميدات  ة من المي   ي الفي 

 
ي  6/12/2021إىل  6/10/2021 ف

 
ف

ي تمت زيارتها  بلغ عدد األرس حيث  منطقة األغوار الجنوبية،
  . ( أرسة1140) الت 

ي الحضانات عىل دمج األطفال ذوي  -و
 
ي التطور تأهيل الكوادر العاملة ف

 
ي التحديات ف

األطفال و  النماتئ

ي دور الحضانة ذوي 
 
 : حيث تماإلعاقة ف

  ي الحضانات ع ُمقدمات الرعايةلتدريب وتأهيل  الدليل التأسيسي  اعتماد
 
ىل الطفولة الُمبكرة ف

 إىل أرب  ع سنوات.  منذ الميالد

 ي الحضانات برامج تدريبية  ةتنفيذ ثالث
 
عىل الدليل التأسيسي لتدريب وتأهيل ُمقدمات الرعاية ف

ي لعىل الطفولة الُمبكرة منذ الميالد إىل أرب  ع سنوات الذي تم 
شؤون تطويره مع المجلس الوطت 

ي الرعاية  ألرسة لمقدماتا
 
ي  اتدور الحضانف

 
 اإلجماىلي بلغ عدد أقاليم المملكة حيث  ف

المشاركير 

:  كما يوضح الشكل   ة شارك/ ( مُ 44)  التاىلي
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  ي ( برامج دعم 3) تنفيذ
 
أقاليم المملكة  تماثىلي لألشخاص ذوي اإلعاقة )مشورة النظراء( ف

دأ زيز مبعوي اإلعاقة ودمجهم بالمجتمع وتذتمكير  األشخاص ل، الجنوب(و  )الشمال، الوسط

 خرين من خالل تعزيز االعتماد عىل الذات وبناء العالقات االجتماعية. المساواة مع ال 

  لية لأل  (8) تنفيذ ي مختلف مناطق المملكة شخاص من ذوي اإلعاقةزيارات مي  
 
غايات ل وذلك ف

ات دراسة واقع حال األشخاص ذوي اإلعاقة وتقديم الخدمات المطلوبة من قبل الجهإعداد 

ي 
 
ي تم عقدها ضمن لجنة األ الزيارات ال فريق المشاركة ف

وزارة من )والمكونة دوية كشفية الت 

 ( مركز 29ل  )الخدمات الطبية الملكية، والمجلس( التنمية االجتماعية، مؤسسة الغذاء والدواء، 

ي بهدف ضمان آلية رصف األ 
، باإلضافة إىل دوية النفسية لإيواتئ زيارات المتابعة لغايات لمنتفعير 

 التحقق من تصويب المالحظات. 

  ي تم عقدها ضمن لجنة األدوية والمكونة من )وزارة
ي فريق الزيارات الكشفية الت 

 
المشاركة ف

( مركز 29ة، والمجلس( ل  )ية الملكيالتنمية االجتماعية، مؤسسة الغذاء والدواء، الخدمات الطب

ي 
 . إيواتئ

 ية            الذهن درات             م الق                  ي             قي      ت
ي 
 
ة        تشق  الكرام     مسللمنتفعير  ف
افة إىل         ، باإلض سي           للتأهيل النف
ييم النفسي للمنتفعير        إجراء التق
.      فريق األطباء النمن قبل   فسيير 

 ي المج       ط              اليوم ال يذ       تنف ي                    ت 
ات 

ة                  ناي         د الع        ه            عاون مع مع   بالت

ي من       ح         بص
 
قة غور       ط      ة األرسة ف

( شخص من ذوي 90المزرعة ل  )

 اإلعاقة. 
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 ابعر 
ً
 التعليم الدامج: ا

  التعليم العام: 

 ية للتعليم الدامج مشاري    ع الخطة اتنفيذ  متابعة اتيجية العشر : من خالل  2021 لسنةالسي  ي
 الت 

ي  -
 
يةالخطة التنفيذية لمراجعة وتطوير المشاركة ف اتيجية العشر  وزارةلتعليم الدامج بالتعاون مع ل إلسي 

بية والتعليم والوكالة  . GIZ (2021-2023) األلمانية للتعاون الدوىلي  الي 

بية والتعليم والوكالة األلمانية للتعاون الدوىلي )التعاون مع  -
ن ( مدرسة م18)ختيار ال ( GIZوزارة الي 

ي مديرية تربية عجلون، ماركا  التابعة للوزارة المدارس
 
ي وفق معا والكرك ف

 
ي تم وضعها ف

 يير المدارس الت 

ي سيتم استخدامهليتم العمل عىل  ،2020 سنة
 ا. إعداد ومراجعة النماذج الت 

بية والتعليمالتعاون مع  - فاهم تمن خالل توقيع مذكرة  (GIZوالوكالة األلمانية للتعاون الدوىلي ) وزارة الي 

ي  لغايات
 
ي التعليم حق األشخاص ذوي اإلعاقةمجال تعزيز إحداث نقلة نوعية ف

 
وتحقيق الدمج  ف

ام  والمساواة وتكافؤ الفرص وتنفيذ الخطة التنفيذية  االختالفوترسيخ ثقافة التنوع واحي 

اتيجية ية للتعليم الدامج، لالسي  بية والتعليم والمجلس.  العشر  وتنفيذ تقييم مؤسسي لوزارة الي 

ي مراجعة أداة قياس كفاءة المعلم للممارسات الدامجة بالتشارك م -
 
بية والتعليمالمشاركة ف  ع وزارة الي 

صور لغايات تكييف هذه األداة عىل البيئة األردنية لمعرفة الت (GIZ) والوكالة األلمانية للتعاون الدوىلي 

ي إدارة البيئة الصفية الدامجة وتلبية متطلبات التعلم المتنوعة للطلبة ليتم بناءً 
 
 لكفاءة المعلمير  ف

امج التدريبية المناسبةعىل نتائج تطبيق هذه األداة وضع   .الي 
 

  ية للتعليم الدامج و ش    ر ال إعداد اتيجية العش    ر  لتعاونباط المرجعية للهيكل التنظيمي لمتابعة تنفيذ االس    ي 
ي تم ( GIZالوكالة األلمانية للتعاون الدوىلي ) مع

 ء. لوزرا رئاسة اقبل من  إقرارها والت 
 

 الوكالة األلمانية للتعاون الدوىلي مع  التعاون والتنس  يق(GIZ) س  س  ي ورفع مؤ التقييم لغايات الس  كو واليون
ي مجال التعليم الدامج ومدى  تص       ور ش       امل عن قدرات

 
بية والتعليم والمجلس ف مع  االنس       جاموزارة الي 

اماتها الهيكل التنظيمي واإلداري لكال المؤس          س          تير  لإليفاء  ية للتعليم  بالي   اتيجية العش          ر بموجب االس          ي 
ي ( ش    خص 20( ورش عمل ومش    اركة )3بناًء عليه تم عقد )و  . الدامج

 
يكة ف من عدة منظمات وجهات رسر

ية للتعليم الدامج )المجلسانفاذ االس     ي   امج التعلياتيجية العش     ر بية والتعليم، مس     ؤوىلي الي 
مية ، وزارة الي 

ي الس
 
يطانية والكندية، اليف اون والوكالة األلمانية للتعمة األمم المتحدة لشؤون الالجئير  سكو، منظونفارة الي 

توظيف مخرجات و  ( حيث تم تحديد قائمة باألطفال األكير عرضة لالستبعاد من نظام التعليمGIZالدوىلي )
 . الدامج وتطوير تعرف شامل للتعليم هذه الورش إلعداد خارطة طريق لبناء القدرات

 

 ي للتعليم الدامج الذي تم إعداده وإطالقه من المشاركة
ي مراجعة الدليل اإلجراتئ

 
سي كور  قبل ف منظمة مير

ي المدارس النظامية الحكو 
 
بية والتعليم والذي يهدف إىل تنفيذ التعليم الدامج ف مية  بالتعاون مع وزارة الي 

ي المبادئ والمفاهيم والممارسات ال
 
 تعليمية. كونه أداة مرجعية للمدرسة بكوادرها ف
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 ( ي
 
ية للتعليم الدامج 6المشاركة ف اتيجية العشر وع التعليم الدامج واالسي  ( حلقات نقاشية للتعريف بمشر

ي تنفيذ الخطة التنفيذية 
 
بية والمدارس المختارة( ف بية والتعليم )مديريات الي  ي وزارة الي 

 
كاء ف ودور الشر

ي هذه الحلقات النقاشية 
 
اتيجية حيث شارك ف بية شارك ( م101)لالسي  وذلك بالتعاون مع وزارة الي 

:  كما يوضح الشكل  (GIZ)والتعليم والوكالة األلمانية للتعاون الدوىلي   التاىلي

 
 

 

 

 

 

 

  ي المدارس
 
ي حمالت التوعية بالتعليم الدامج للكوادر العاملة وأهاىلي الطلبة ذوي اإلعاقة ف

 
المشاركة ف

ية للتعليم الدامج من خالل تدريب مجموعة من المستهدفة ضمن الخطة التنفيذية  اتيجية العشر لالسي 

ي عدد من هذه المدارس بالتعاون معتالم
 
لحقوق األشخاص نسان أجيال السالم وجمعية أنا إ هيئة دربير  ف

بية وا (GIZ) وبالتنسيق مع الوكالة األلمانية للتعاون الدوىلي ذوي اإلعاقة  ( 14) بمشاركةلتعليم ووزارة الي 

ي بهدف تأهيلهم كشبكة  ،ومتدربة متدرب
 
( مدرسة 18)ال امتداد لتنفيذ حمالت التوعية بالتعليم الدامج ف

 . مستهدفة
 

  ة ي عضويتها ممثلير  من ذوي الخي 
 
بوية برئاسة المجلس تضم ف يعات الي  تشكيل لجنة لمراجعة التشر

بوية وبرامج الطلبة ذوي  يعات الي  ي التشر
بية والتعليم وممثلير  من وممثلير  من مديريت 

ي وزارة الي 
 
اإلعاقة ف

: (GIZ) الوكالة األلمانية للتعاون الدوىلي   ، حيث تعمل اللجنة عىل ما يىلي

ي سيتم مراجعتها حسب األولوية.  -
يعات الت   حرص التشر

اح التعديالت بما يتوافق مع قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  - يعات واقي  دراسة التشر
اتيجية  ية للتعليم الدامج والخطة التنفيذية المنبثقة عنها. واالسي   العشر

حة للجنة التوجيهية للتعليم الدامج وذلك ل - اعتمادها ورفعها غايات رفع تقارير دورية بالتعديالت المقي 
بية والتعليم حسب األصول.   لوزارة الي 

 

  ي محافظة الكرك حيث تم
 
: دعم برنامج التعليم الدامج/ تطوير مدارس دامجة ف  ما يىلي

بية والتعليم دينار لحساألف ( 30600تحويل مبلغ )  - ي تأهيل مدرستير  غايات لب أمانات وزارة الي 
 
ف

ية واألشكال  محافظة الكرك تيبات التيسير
لتكونا دامجتير  من خالل توفير إمكانية الوصول والي 

امج التدريبية حول حقوق األشخاص  الطلبة ذوي اإلعاقة وتنفيذ عدد  الميشة الخاصة بتعليم من الي 
اتيجيات التدريس والوسائل المستخد ي تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة ضمن خطة ذوي اإلعاقة واسي 

 
مة ف

ة لهذه الغاية. 
ّ
 معد
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ي لرفع كفاءة المعلمير  بالتواصل والتعليم بلغة اإلش ترنامج بتنفيذ  - ي مدرسة األمل للص   دريت 
 
م/    ارة ف

نامج الت  انية والثالثة( حي  )المرحلة الث الكركمحافظة  ي الي 
 
ن مة    ( معلم/ 24ي )   دريب  ث شارك ف

 . المدرسة
 

  ي وزارة التنمية االجتماعية لتطوير منظومة شاملة للتدخل
 
ي عضوية اللجنة الفنية المشكلة ف

 
المشاركة ف

ي المملكة األر 
 
لغايات توفير خدمات  (HI) والدمجية ة اإلنساندنية الهاشمية وبالتعاون مع منظمالمبكر ف

ي المعرضير  للخطر األطفال تدخل مبكر وضمان جودتها لجميع األطفال ذوي اإلعاقة و 
 
مرحلة الطفولة  ف

ي األردن. 
 
 المبكرة ف

 

  ي )استقاللية( للطلبة المكفوفير  وضعاف البرص بهدف تمكير  الطلبة إتطبيق تعليمي تطوير
وت  لكي 

ثرائية اال توفير مجموعة من المواد إىل المكفوفير  وضعاف البرص من الوصول للمناهج الوطنية باإلضافة 
( وملفات صوتية PDF( وصيغة )WORD)ة بما فيها القصص والكتب الالمنهجية بأشكال ميشة وبصيغ

ي التعليم المبارسر والتعليم عن ُبعد  وذلك لضمان
 
 . حقهم ف

 

 ( فرق عمل 5تشكيل )بية والتعليم ووزارة التنمية االجتماعية والمجلس  التنسيق والتشاركب ي الي 
مع وزارت 

 للمادة )
ً
بية الخاصة وفقا خيص لمؤسسات الي  ( من قانون حقوق 1ب/ / 20لغايات تحديد جهات الي 

بية والتعليم بالتنسيق  2017لسنة ( 20األشخاص ذوي اإلعاقة رقم ) ي تنص عىل" تتوىل وزارة الي 
والت 

اف عليها، حيث تم  يكة ترخيص المؤسسات التعليمية لألشخاص ذوي اإلعاقة واإلرسر مع الجهات الشر
: شملت كافة األقاليم الثالثة ( زيارة لهذه المؤسسات 106تنفيذ )  عىل النحو التاىلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بية والتعليم لشمول الطلبة ذوي بطء التعلم بأحكام المادة )التنسيق مع وزارة ب( من أسس النجاح / 9الي 
ي التعليم األساسي والثانو 

ي مرحلت 
 
وذلك من خالل  2020/2021ي للعام الدراسي واإلكمال والرسوب ف

ي عىل توفير المتطلبات الالزمة لهم ل
 
ي امتحان الثانوية العامة من حيث منحهم وقت إضاف

 
لنجاح ف

لمساعدة كاللة من زمن االمتحان األصىلي واستخدام الوسائل التعليمية ا (%30)االمتحان بنسبة 
ها خالل  تقديم االمتحان.  الحاسبة وغير

 

 ات  المساهمة ي األردن وتوحيد المعايير الكمية والنوعية للمؤرسر
 
ات لتنمية الطفولة المبكرة ف بتطوير مؤرسر

ي إعداد التقارير الوطو 
 
ي ستساعد ف

ي ستكون مرجعية الت 
نية ضمن منهج تشاركي لجمع البيانات الوطنية الت 
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ي اللجنة المشكلة لهذه الغاية مع 
 
ي األردن من خالل عضويته ف

 
إلعداد دراسة وضع الطفولة المبكرة ف

ي لشؤون األرسة. 
 المجلس الوطت 

 

 ي مؤسسات الي   التنسيق
 
بية الخاصة مع وزارة الصحة عىل شمول األشخاص ذوي اإلعاقة الملتحقير  ف

امج الصحة  ي وشمولهم بي 
نامج التطعيم الوطت  ي هذه المؤسسات بي 

 
النهارية واإليوائية وغير الملتحقير  ف

ي المدارس
 
 بالطلبة الملتحقير  ف

ً
 . المدرسية أسوة

 :   التعليم العالي

 ي وزارة التعليم العاىلي والبحث العلمي ال
 
ة  طالب/ ( 182قبول )ل تنسيق مع وحدة تنسيق القبول الموحد ف

ي مؤسسات التعليم العاىلي لمرحلة البكالوريوس
 
ضمن قائمة تنسيق القبول الموحد،  من ذوي اإلعاقة ف

: عىل النحو  عىل األقاليم الثالثة الطلبة عي    توز  كانحيث    التاىلي

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ي  وا توزعو  ،عىل نظام التجسير  ذوي اإلعاقةمن ( طالب/ ة 19) قبول
 
النحو عىل  أقاليم المملكة الثالثف

 : التاىلي 
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  ي مؤسسات التعليم
 
جمي لغة اإلشارة المقدمة للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية/ الصم ف اء خدمات مي  رسر

اء خدمات ) العاىلي  جم124حيث تم رسر  ة موزعير  عىل  / ( طالب119استفاد من هذه الخدمة )، و  ة / ( مي 

 :  أقاليم المملكة الثالث كما يوضح الشكل التاىلي
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( اتفاقيات مع مؤسسات التعليم العاىلي 8توقيع ) :موك، الجامعة التالية الجامعة األردنية، جامعة الير

ة ثروت الجامعية  الهاشمية، جامعة مؤتة، جامعة الحسير  بن طالل، جامعة البلقاء التطبيقية، كلية األمير

اء ملف نقل  ، لغاياتوجامعة الطفيلة التقنية المتوسطة جمي لغة اإلشارة المقدمة للطلبة خدمات رسر مي 

ة لها ذوي اإلعاقة السمعية/ الصم الم  . خالل ثالث سنوات لتحقير  فيها مبارسر
 

  كلية عمون   مذكرتير  تفاهم معتوقيع

الجامعية التطبيقية والكلية الجامعية العربية 

ي 
 
ي والمعرف

للتكنولوجيا لتقديم الدعم الفت 

ي مله
 
ا لغايات تمكينهم من تحقيق التمير  ف

ي والسياحة 
ي والتقت 

 
تقديم التعليم الفندف

 الميشة للطلبة ذوي اإلعاقة الملتحقير  فيها. 
 

  ية تيبات التيسير اعداد دليل توفير الي 

لمعقولة واألشكال الميشة وإمكانية الوصول ا

ي مؤسسات التعليم العاىلي وتعميمه عىل 
 
ف

مؤسسات التعليم العاىلي )الحكومية 

والخاصة( وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم 

العاىلي لغايات تضمينه ضمن المعايير الصادرة 

من قبلهم، حيث سيتبع ذلك تنفيذ برامج 

ي هذه 
 
المؤسسات تدريبية للكوادر المعنية ف

 للتدريب عىل كيفية استخدام الدليل. 
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  ،ي تفاهم مع الجامعة الهاشمية
 نموذج ال لتشك وجامعة مؤتةتوقيع مذكرت 

ً
ية  ا تيبات التيسير

ي توفير الي 
 
ف

 . ة الملتحقير  فيها وإمكانية الوصول للطلبة ذوي اإلعاق
 

  نت لسبعة كات االتصاالت لرصف ألواح رقمية واني   طلبة من ذوي اإلعاقة. التنسيق مع بعض رسر
 

 خامس
ً
 بناء القدرات وإذكاء الوعي : ا

 ( بر 19تنفيذ )ي ان ي أقاليم مج تدريت 
 
ة من  المملكة الثالثف بالتعاون مع فريق المجلس وأصحاب الخي 

ي  المجلس، شاركخارج 
 
امجه ف توزعت و من الجهات الرسمية وغير الرسمية،    ة/ ( ُمشارك284) ذه الي 

امج  : مواضيع هذه الي  ي
 عىل النحو الت 

 

 

 

 

 
 

 

نامج الرقم عدد  اسم الي 
امج  الي 

عدد  اإلقليم الفئة المستهدفة
 المشاركير  

 ناثاإل  الذكور

لغة اإلشارة المستوى  1
 األول

ذوي اإلعاقة  االشخاص رس أ 2
 السمعية

 25 4 29 الشمال

لغة اإلشارة المستوى  2
ي 
 الثات 

التدريب كوادر مؤسسة  2
ي 
 المهت 

 23 9 32 وسطال

بية الخاصة  جنوبال معلمي الي 

لغة اإلشارة المستوى  3
 الثالث

معلمي ومعلمات مدارس  1
بية الخاصة  الي 

 16 5 21 الجنوب

تدريب وتأهيل مقدمات  4
ي الحضانات 

الرعاية ف 
عىل الطفولة المبكرة 
منذ الميالد إىل أرب  ع 

 سنوات

فير  عىل لكوادر العاملة ا 3 والمشر
ي وزارة التنمية 

دور الحضانة ف 
 االجتماعية

األقاليم 
 الثالث

46 2 44 

رس األشخاص ذوي اإلعاقة أ 2 تعديل السلوك 5
ي مدرسة 

والكوادر العاملة ف 
 المرج األساسية

 28 3 31 شمالال

 جنوبال

ي  2 المدافعة وكسب التأييد 6
 المؤسساتالعاملون ف 

العاملة مع األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

 23 12 35 وسطال

األقاليم  األشخاص من ذوي اإلعاقة 3 مشورة النظراء 7
 الثالث

27 12 15 
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تأهيل الكوادر عىل  8
ية  االختبارات السيكومي 
المعدلة عىل البيئة 

 األردنية

ي وزارة  1
 
الكوادر العاملة ف

ي 
الصحة والمركز الوطت 

لصعوبات التعلم وكالة الغوث 
وبعض الجهات األردنية 

 المعنية

 13 5 18 وسطال

ا  9 مواجهة الكامير
 واإلطاللة عىل الجمهور

 8 5 13 وسطال كادر المجلس 1

تأهيل مقيمير  عىل  10
المعايير الوطنية 

لخدمات األشخاص 
 ذوي اإلعاقة الذهنية
واضطراب طيف 

 التوحد

ي مجال اإلعاقةو العامل 1
 
 11 11 22 وسطال ن ف

كتابة المقال وتحليل  11
 النصوص

ي و كادر المجلس والعامل 1
 
ن ف

 مجال اإلعاقة
 5 5 10 وسطال

 211 73 284 المجموع
 

 

ي 
ر
ر ف امج التدريبية بحسب اإلقليمالشكل التالي يوضح توزي    ع المشاركي   الير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كيت التواصل يإت عىلتركزت مواضيع هذه الورش    ة/ بتدر ( مُ 1331ية شارك بها )و توع ةورش( 64نفيذ )ت

ذكاء الوعي بقانون وإ ،للخدمات المرصفية عاقةذوي اإل  شخاصوصول األ عاقة، ذوي اإل  شخاصمع األ 

جهة وعدد المتدربير  توزي    ع هذه الورش بحسب الالجدول التاىلي يوضح  . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

ي تم تنفيذها فيها حيث شهدت 
ي عدد الورش التوعوية الت 

 
ا كانت عليه ما ع%( 45بنسبة )زيادة واضحة ف

ي 
 
 : 2021سنة ف
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 نوع التدريب الجهة اسم الورشة الرقم
عدد 
امج  الي 

عدد 
 المتدربير  

عدد 
 ذكورال

عدد 
 ناثاإل 

1 

اتيكيت التواصل مع األشخاص 
ذوي اإلعاقة ومتطلبات وصولهم 

 للخدمات المرصفية

ي اإلسالمي الدوىلي  عن بعد تفاعىلي  البنك العرت   11 247 196 51 

بنك اإلسكان للتجارة 
 والتمويل

 93 100 193 10 تفاعىلي عن بعد

 61 89 150 9 تفاعىلي عن بعد معهد الدراسات المرصفية

كة  األردنية للتمويل الشر
 متمويلك-األصغر 

عن بعد تفاعىلي   2 37 12 25 

2 

اتيكيت التواصل مع األشخاص 
ذوي اإلعاقة ومتطلبات وصولهم 

 للخدمات العامة

 41 8 49 2 وجاهي  معهد العناية بصحة األرسة

المفوضية السامية لشؤون 
 الالجئير  

 27 8 35 2 وجاهي 

3 

اتيكيت التواصل مع األشخاص 
وآلية تقديم الخدمة ذوي اإلعاقة 

ي المواقع السياحيةلهم 
 ف 

ي المطاعم والفنادق 
العاملير  ف 

 السياحية
 6 31 37 2 وجاهي 

4 

انون حقوق اذكاء الوعي بق
األشخاص ذوي اإلعاقة واتيكيت 

 التواصل معهم
عن بعد تفاعىلي  المعهد الجمهوري الدوىلي   1 143 46 97 

5 
مهارات دخول سوق العمل 

 للخريجير  الجدد
الخريجير  الجدد من 

 ذوي االعاقةاألشخاص 
 10 16 26 2 وجاهي 

6 
اذكاء الوعي بقانون حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة واتيكيت 
 التواصل معهم

للتعاون الوكالة األلمانية 
 GIZالدوىلي 

عن بعد تفاعىلي   1 23 0 23 

7 

تطوير قدرات ضباط ارتباط 
مع الجهات الحكومية المجلس 

ي التعامل مع 
وغير الحكومية ف 

 شكاوى األشخاص ذوي اإلعاقة

ضباط ارتباط المجلس مع 
الجهات الحكومية وغير 

 الحكومية
 11 12 23 1 وجاهي 

8 

اتيكيت التواصل مع األشخاص 
ذوي اإلعاقة ومتطلبات وصولهم 

 للخدمات العامة
ى  7 8 15 1 وجاهي  أمانة عمان الكي 

9 

 
اتيكيت التواصل مع األشخاص 
ذوي اإلعاقة ومتطلبات وصولهم 

 للخدمات العامة

كة كريستال إلدارة مراكز  رسر
 االتصال المتكاملة

 
عن بعد تفاعىلي   

1 12 8 4 

10 

اتيكيت التواصل مع األشخاص 
ذوي اإلعاقة ومتطلبات وصولهم 

 للخدمات العامة
 6 9 15 2 وجاهي  لاطفمتحف األ 
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11 

العاملير  والمدراء اإلداريير  اذكاء وعي 
ي القطاع العام والخاص

 
 والفنيير  ف

ي  عىل حق األشخاص ذوي االعاقة
 
ف

 العمل

ي 
 
المدراء اإلداريير  والفنيير  ف
 القطاع العام والخاص

 87 134 221 12 وجاهي 

12 
اذكاء الوعي بقانون حقوق 
 األشخاص ذوي اإلعاقة

ي وزارة 
 
الكوادر العاملة ف

وزارة -االجتماعية التنمية 
بية والتعليم  منظمات لا-الي 

عاملة مع األشخاص ذوي ال
 اإلعاقة

 27 21 48 3 وجاهي 

13 

اذكاء الوعي بقانون حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة واتيكيت 

 التواصل معهم

منظمة الصحة العالمية 
ي وزارة الصحة

 موظق 
 43 14 57 2 وجاهي 

 619 712 1331 64 المجموع

 

ي برامج التوعية بحسب اإلقليم
ر
ر ف  : الشكل التالي يوضح توزي    ع المشاركي 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 سادس
ً
 االعتماد: ا

  تطوير األدلة الشيرية لتشخيص اإلعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد : 
ي توالها المجلس بموجب اءت عملية إصدار ج

جم الصالحيات والمهام الت  وتوكوالت لتي  األدلة والي 
، بالتعاون مع الجهات ذات العالقة لتحسير  2017لسنة  )20(قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم 

 لهذه و ، عاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد لألشخاص ذوي اإل خدمات التشخيص المقدمة 
ً
تحقيقا

لمجلس بتوقيع مذكرة تفاهم ثالثية؛ ضمت كل من: وزارة الصحة األردنية بوصفها الجهة قام ا الغاية
وإصدار التقارير المخولة بتحديد الجهات الطبية المعتمدة لغايات فحص األشخاص ذوي اإلعاقة 

ي مجال التشخيصية لهم، 
 
ة واسعة ف مجلس اعتماد المؤسسات الصحية باعتباره مؤسسة رائدة وذات خي 

وتوكوالت ومنح اال  تطوير  ي مجال الرعاية الصحياألدلة الشيرية والي 
 
وقد  .ىل المجلسباإلضافة إ ةعتماد ف

وع من مختلف  ي اللجان التوجيهية والفنية لهذا المشر
 
اء المحليير  للمشاركة ف تم اختيار مجموعة من الخي 
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ي كل قطاع والخروج التج معية حت  يتم طرح كافةالقطاعات الحكومية والخاصة والعسكرية والجا
 
ارب ف

، حيث تم35حدة والذين بلغ عددهم )بأدلة رسيرية )بروتوكوالت( مو  للجان بشكل  لقاءاتعقد  ( خبير

  دوري. 
ي األشخاص تشخيص مراكز  معايير اعتماد جاءت هذه األدلة بناًء عىل ما تم تطويره من 

ذوي اإلعاقة الت 

اإلعاقة عىل  إجراءات تشخيص األشخاص ذوي؛ وتهدف هذه األدلة إىل توحيد مجلسأصدرها ال

ي حيث 
الصحة، وسيتم العمل عىل تنفيذ هذه  وزارةتم اعتماد األدلة اإلرشادية من قبل المستوى الوطت 

كاء.   األدلة من خالل برامج تدريبية للشر

 ية ي مجال االختبارات السيكومي 
 
 : رفع كفاءة الكوادر العاملة ف

ي 
 
ي الحصول عىل تشخيص شامل متعدد التخصصات، الواردة ف

 
تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ف

التدريب الكوادر العاملة  استهدفحيث ، 2017 ( لسنة20)قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم 
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ي مجال التشخيص لدى 
 
مركز تشخيص  : كل منالصحة حيث شارك فيه   الجهات التابعة لوزارةف

ة رحمة المبكرة، اإلعاقات  األمير
ي اربد،  مستشق 

 
ة ثروت ف ي كلية األمير

 
ي لصعوبات التعلم ف

المركز الوطت 

ي مجال التشخي، الجامعية المتوسطة
 
ي وكالة الغوث الدولية، و العاملير  ف

 
المنظمات العاملة مع ص ف

يكةقبل من   ة/ ( مشارك16) المشاركير   األشخاص ذوي اإلعاقة. بلغ عدد   . الجهات الشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، وحملة الماجستير )5حملة الدكتوراه ) عدد حيث بلغ  ؛تنوعت الدرجات العلمية لهمو  ( 7( مشاركير 

،4) والبكالوريوس، ك/ ةشار مُ  ي  لنوع االجتماعي موزعير  حسب ا ( مشاركير 
 : عىل النحو الت 

 

 

 

  ي لألطفال ذوي اإلعاقة )مسار الخدمات لألشخاص ذوي
 : اإلعاقة(مسارات اإلحالة الوطت 

ي    
 
ي موحد لخدمات األطفال ذوي اإلعاقةالمشاركة ف

لتعزيز أنظمة الكشف  تطوير مسار إحالة وطت 
ها وتحسينها   HIمنظمة اإلنسانية واإلدماج  بالتنسيق معوالتدخل المبكر وتوحيد الخدمات وتوفير
ي جميع الجهات 

 
بية  وزارةالمعنية ) راتاوالوز والذي يشمل الخدمات المقدمة ف الصحة، وزارة الي 

والمجلس األعىل لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة(. وهدفت هذه  االجتماعية التنمية وزارةوالتعليم، 
 المسارات إىل: 

 تحديد الجهات مقدمة الخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة واألماكن المتاحة.  -

ي الجهات مقدمة الخدمات.  -
 
 حرص الخدمات المتوقعة لألشخاص ذوي اإلعاقة ف
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 تبسيط إجراءات الوصول للخدمات المتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة.  -
 

  إعداد وتأهيل المقيمير  عىل المعايير الوطنية لخدمات األشخاص ذوي االعاقة الذهنية واضطراب طيف
 : 2021التوحد 

إعداد فريق من المقيمير  عىل المعايير الوطنية لخدمات األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية واضطراب  -
ي تنفيذ الزيارات التقييمية للمؤسسات. وقد بلغ طيف ال

 
توحد مؤهلير  ومدربير  لالستعانة بهم ف

نامج، من مختلف التخصصات والدرجات معتمد    ة/ مقيم( 22عددهم ) تجاوزوا جميع متطلبات الي 
( مقيمير  من حملة درجة 5( مقيمير  من حملة درجة الدكتوراه و )8) تأهيلتم العلمية حيث 

( مقيمير  من حملة درجة البكالوريوس، 8الماجستير ومقيم واحد من حملة درجة الدبلوم العاىلي و)
:  عىل النحو   المعتمدين عىل أقاليم المملكةوزع المقيمير  تو   التاىلي

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  ذوي اإلعاقة عىل المعايير الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة تحضير المؤسسات العاملة مع األشخاص
 : 2021الذهنية واضطراب طيف التوحد 

 لنشر ثقافة االعتماد ورفع الوعي لدى المؤسسات العاملة مع األشخاص ذوي اإلعاقة  -
ً
تقديم و تحقيقا

ة خدمات وبرامج األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد وفق المعايير الصادر 
ي  تم تنفيذ  عنه،

ي أقاليم المملكة وعددها )تم زيارات ميدانية للمؤسسات الت 
 
( مؤسسة 15تحديدها ف

ي ترغب بتطبيق المعايير الوطنية لخدمات األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية/ امن المؤسسات 
 لت 

تحليل الفجوات لهذه المؤسسات وباالستعانة بالمقيمير   يهدف ذلك اىل، واضطراب طيف التوحد 
وع 8ورشح المقيمون المعتمدون ) . المعتمدين من قبل المجلس ي مشر

 
( مؤسسات للدخول ف

ي حصلت عليها  لمحققة لكل مؤسسة، والنسبة المئويةابناًء عىل المعايير  التحضير 
العامة الت 

ي تم اختيارها . و المؤسسة
:  عىل النحو  عىل كافة أقاليم المملكة الثالثةتوزعت المؤسسات الت   التاىلي
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 سابع
ً
 االتصال واإلعالم: ا

 ووضع قضية إطالق مسابقة إعالمية تهدف إ ، ي
 
ا للنهج الحقوف

ً
ىل تطوير منتجات إعالمية إبداعية وفق

 اإلعاقة عىل أولويات وسائل اإلعالم. 
 

  ي لحسابات المجلس عىل مواقع التواصل االجتماعي حيث تم تطوير أكير
 
تطوير محتوى إعالمي ومعرف

، وتضمن ذلك مشاركة اللقاءات التلفزيونية والتقارير واألخبار 2021 ( منشور خالل سنة380)من 

ي اإالصحفية ذات صلة بعمل المجلس، والمقاالت 
 
ألنشطة ىل جانب االقتباسات حول آراء المشاركير  ف

امج التدريبية الخاصة بالمجلس، كما تم تطوير أكير من   بوسي  انفوغرافيك.  (25)والي 
 

  3توعوي وأفالم  فيلم (126)تطويرD  ،حيث بهدف رفع الوعي بقضايا حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 : األفالم عىل النحو التاىلي توزعت هذه 

وي    ج عن 34) - ( فيلم توعوي، للي 

شخاص تشغيل األ  قصص نجاح

ي ذوي اإلعاقات المختلفة، 
 
تجارب ف

اح الجي                    ج           ة ن           ص          الشوارع وق

، ي جبل الحسير 
 
ي ف قصص  النموذح 

اإلعاقة طلبة ذوي الدمج عن نجاح 

ي ال
 
مل    ات ع                وي                  أولدارس،            م                ف

تيبات                 مي       أهو س،           ل        ج                الم ة الي 

ي حياة 
 
ية وإمكانية الوصول ف التيسير

األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل 

حدى السيدات من إعرض تجربة 

.  عاقةاإل  اتذو  ر والكتابة بواسطة النظر بالعير  ي تستخدم كمبيوتر يعمل بأشعة اللير 
 الت 

ية الواجب تو  3Dعىل صيغة لمان يف - تيبات التيسير
ي قطاعات محددةاحول إمكانية الوصول والي 

 
 فرها ف

ي  مثل
 
 حافالت النقل العام. و ، القطاع المرصف

جمة بلغة اإلشارة  ( فيلم توعوي90)أكير من  - لألشخاص الصم همة واألخبار الرئيسية عالنات الماإل لي 

ي وسائل التواصل االجتماعي 
 
ها عىل مواقع المجلس ف ي ىل دعم المؤسسات باإلضافة إونشر

األخرى الت 

 جعل منتجاتها التوعوية مهيأة لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية. تقوم بحمالت توعوية و 
 

  ير تصميم عدد من المطبوعات والكتيبات الخاصة بالمجلس حيث تضمنت هذه المطبوعات: تطو

ي مؤسسات التعليم 
 
ية وإمكانية الوصول الواجب توفرها ف تيبات التيسير

التصميم الخاص بدليل الي 

، تطوير بروشور عام عن المجلس، كتيب االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، عدد  العاىلي

ات ال من ات كبير توعوية واإلنفوغرافيك، باإلضافة إالبوسي 
ي مبت  تم تركبيها  ةىل بوسي  عىل جانت 

 المجلس. 
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  ،ي وسائل اإلعالم
 
توقيع اتفاقية مع شبكة اإلعالم المجتمعي بهدف تطوير تقارير إعالمية توعوية تنشر ف

  وتوعية
ً
، ودعم برنامج  اإلعالميير  بقضايا اإلعاقة وفقا ي

 
" تناول قضايا 52بعنوان " أسبوعي للنهج الحقوف

 . اإلعاقة

 

  ي المشاركة
 
، بهدف UNICEFمع مؤسسة نهر األردن بالتعاون مع منظمة  "مش صح" الحملة التوعوية ف

 جعل الفيديوهات اإلعالمية التوعوية مهيأة وميشة لألشخاص ذوي اإلعاقة. 
 

  ي لمتحف السيارات من خالل تطوير فيديوهات بلغة اإلشارة للوحات
التعريفية تقديم الدعم الفت 

ي المتحف ل
 
ن األشخاص الصم والمكفوفير   (QR Code)تطوير و لسيارات الموجودة ف

ّ
خاص بحيث يمك

 من قراءة اللوحات بشكل ميش. 
 

  .ي وسائل اإلعالم
 
ه ف  تطوير تقرير إعالمي شهري عن إنجازات المجلس ونشر
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ً
 الوصول والتصميم الشامل : إمكانيةثامنا

  ي القائمة والمرافق العامة متابعة
: تنفيذ بنود الخطة الوطنية لتصويب أوضاع المبات  ي

 من خالل الت 

وضمن المواقع  (والجنوب )الوسط، الشمال أقاليم المملكةالمناطق النموذجية ضمن تهيئة متابعة  -
 التالية: 

موك -أ   ،محيط جامعة الير
ً
ى لمذكرة التفاهم الموقعة مع بلدية إربد  تنفيذا موكالكي   . وجامعة الير

ي إدارية ل -ب
ى مانة عمانمناطق أتهيئة مبات  ي كل م الكي 

 
 ن           ن صويلح ووادي السير والعبدىلي ضم      ف

 . المنطقة النموذجية     
 

 ية المعقولة تيبات التيسير
ي مجال إمكانية الوصول والي 

 
ي ف

 للجهات التالية:  تقديم الدعم الفت 

ي  نك وإعداد ( ب2ل  )فروع  (8)كشوفات ميدانية عىل   تنفيذ  : مؤسسات المرصفيةال -
تقارير الدعم الفت 

( 32لهذه الفروع والمتطلبات الواجب توفرها فيها لتصبح مهيأة لألشخاص ذوي اإلعاقة، وعقد )

تيبات التيس ي المؤسسات المرصفية عىل الي 
 
 ية وإمكانية الوصول. ير ورشة تدريبية للعاملير  ف

ي    ع ف      ري    روع الباص الس   مش -
ارات      يذ زي     تنف : مدينة عمان

ر    وفي    ت د من    أك    لت    دانية ل     مي
ول األشخاص    متطلبات وص

ة للبنية التحتية   اق    ذوي اإلع 
وع  اب   من محطات ركللمشر

 ام      ي      ة والق     ي      رع     ة وف    سي   رئي
ة      ى كاف        ي عل       س      كشف حب

ة        ي            رع        ف       ات ال             ط      ح        الم
ا         دده                 الغ ع   والرئيسية الب

ي ت           ة ال        ط             ح                م (25)
م  ت 

ها ضمن المرحلة        ل      غي          ش          ت
س أن ر       ي      التجريبية الواقعة ب

ي تم رصدها والتوصية ألم العير  ومحطة صويلح وإعداد 
ي بالمالحظات الت 

ى  ة عمان      ان     تقرير فت  الكي 
ع          ري   روع الباص الس    افالت مش     ة لح    تمت مراجعة المواصفات الفنيكما   . لتصويب كافة المالحظات
ذوي  اص      خ  لألشمتطلبات إمكانية الوصول لو الديزل للتأكد من شمولها أسواء الحافالت الكهربائية 

وع إ باإلضافةطرح عطاء التوريد الخاص بها  بإجراءاتاالعاقة قبل السير  ىل متابعة تنفيذ مراحل مشر
وع.   الباص الشي    ع بير  عمان والزرقاء من حيث البنية التحتية والمرافق الخاصة بالمشر

ي مؤسسة التدريب  -
معهد من المعاهد التابعة لمؤسسة  (37)الكشف الحسي عىل ب القيام : المهت 

ي 
ي كافة محافظات المملكة وإعداد التدريب المهت 

 
تنفيذ بنود  ىلإ باإلضافةك، ذلب التقارير الفنية  ف
ي ثالثة مراكز ومعاهد. تنفيذ التهيئة المطلمذكرة التفاهم ل

ي مبات 
 
 وبة ف

ي كافة محافظات المملكة وعدد12ميدانية للكشف عىل )وزارة الصحة: تنفيذ زيارات  -
 
 ( مستشق  ف

 المستشفيات هذه لتهيئة خطة وضع من الصحة وزارة لتمكين الفنية التقارير وإعداد الصحية المراكز من
 والمراكز الصحية لوصول األشخاص ذوي اإلعاقة اليها خالل السنوات القادمة. 
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( مراكز 8)و إلصالح والتأهيلل( مراكز 4)تنفيذ جوالت ميدانية وكشوفات عىل  : من العاماأل مديرية  -
  أمنية

ً
ي تنفيذا

ي كافة أقاليم المملكة لتمكينهم من وضع خطط تنفيذية لتهيئة هذه المبات 
 
لبنود خطة  ف

 من العام. أل ا

بية والتعليم -  GIZ،Mercy Corps كشوفات ميدانية بالتنسيق مع منظمات دولية )تنفيذ   : وزارة الي 
ي أقاليم المملكة لتصبح مدارس دامجة.  (32)( عىل 

 
 مدرسة حكومية ف

 

  ي والمرافق العامةدلة والمعايير الخاصة األ إعداد
 : من خالل بتصميم المبات 

ة مريكية للتنمية الدوليوالممولة من الوكالة األ مراجعة المعايير التصميمية الخاصة بالمدارس الدامجة  -
(USAID .) 

العامة شغال وزارة األ ذوي االعاقة مع  لألشخاصمن مراجعة دليل كودة متطلبات البناء  االنتهاء -
 الملكية.  والجمعية العلميةواإلسكان 

ي مراجعة دليل األ  -
 
 مع وزارة االشغال العامة واإلسكان.  بنية المدرسية الدامجةالمشاركة ف

عن إمكانية الوصول مساق تعليمي  د عداإل اللجنة الفنية المشكلة  / المتابعة مع الجامعة األردنية -
ي  االعاقة حت  ذوي  لألشخاص

 
يكون ضمن الخطة الدراسية والمناهج التعليمية لطلبة كلية الهندسة ف

 الجامعة. 

ي المواقع والمشاري    ع المختلفة قيد التنفيذ من خالل الزيارات  -
 
تدريب الكوادر الهندسية العاملة ف

ي مجال  
 
 . ء كودة البنا الميدانية وتقديم االستشارات ف

 

  الحكومية والخاصة لغايات التأكد من مطابقتها  المرافقعدد من عىل  للكشف يدانيةم ( زيارة213)تنفيذ
ي تمت  وعددها  المرافقنوع الشكل التاىلي يوضح و ، لمتطلبات إمكانية الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة

الت 
 زيارتها: 
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 ي االندماج
 
:  تعزيز حق األشخاص الصم ف ي المجتمع من خالل ما يىلي

 
 ف

كات االتصاالت وإدارة العمليات والسيطرة لتعاون مع هيئة تنظيم قطاع االتصاالت ا - من مديرية األ  / ورسر

ي  تطوير تطبيقغايات العام ل
وت  لتمكير  األشخاص الصم من الوصول لخدمات خط الطوارئ  الكي 

كات االتصالشبكات كافة من خالل   (114)  األجهزة الذكية. وكافة أنواع  رسر

جمي لغة اإلشارة لمراجعة طلبات الراغبير  بتجديد شهادة اعتماد  لقاء (18عقد ) - للجنة الفنية لمي 

جم لغة إشارة ممن انتهت صالحية شهاداتهم حيث وافقت اللجنة عىل تجديد الشهادات ل  ) ( 31مي 

جم/   ة.  مي 

جمي لغة اإلشارة عقد ام - : ( مي  7)اجتاز  حيثتحان اعتماد مي   االمتحان عىل النحو التاىلي
 جمير 

 

 

 

 

جمة اإلشارية ل  ) - ات ( لقاء وورشات و 94توفير الي   شارة. بلغة اإل محارص 

  ميشة من خالل:  بأشكالرشادية وتوفير المنشورات التوعوية اإلدلة األ إعداد 

ية  - تيبات التيسير
واألجهزة والتكنولوجيا لرئاسة الوزراء إلقراره وإعفاء األدوات ورفعه إعداد جدول الي 

ائب بما فيها الرسوم الجمركية ي الجدول من كافة الرسوم والرص 
 
 . المساندة الواردة ف

باستخدام لغة اإلشارة بطريقة صوتية وبلمؤسسات القطاعير  العام والخاص  ( بروشور تابع22)توفير  -

(QR Code .) 
 

  ي
ونية للمؤسسات التابعة للقطاعير  العام والخاص المواقع والتطبيقات اإل لتهيئةتقديم الدعم الفت 

لكي 

المنصة العربية لإلدماج الرقمي : وشملت منها  صول األشخاص ذوي اإلعاقة لها واالستفادةلتحقيق و 

ي للمؤسسة العامة للضمان اإل الموقع، وزارة العمل / المنصة الوطنية للتشغيل، التابعة لإلسكوا 
وت  لكي 

ونيةالمواقع ، االجتماعي  كات اإللكي  التابع موقع رزنامة األردن  ،االتصاالت )زين، أمنية، أورانج( التابعة لشر

بية والتعليم، منصة شعاع التعليمية ،لهيئة تنظيم قطاع السياحة تطبيق  ،منصة درسك التابعة لوزارة الي 

، تطبيق األردن المهيأ  بال  ي اية بصحة األرسة، تطبيق معهد العن ،Accessible Jordanدور، تطبيق كتت 

 تطبيق بخدمتكم. و تطبيق سند، 
 

 ي األا ردنية ل تقديم ورقة عمل عن التجربة األول للتصميم الشامل للتعلم من خاللمشاركة بالمؤتمر العرت 

ي والمرافق العامة. 
 لتهيئة المبات 

 

  المشاركة مع منظمة االسكوا لوضع معايير ونماذج والسياسات الخاصة لتمكير  األشخاص ذوي اإلعاقة

 .  من النفاذ الرقمي
 

 ثار من خالل: حة الدامجة مع وزارة السياحة وال متابعة ملف السيا 
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دامجة  لسياحيةاجعل المواقع غايات ل( 2022-2021) للوزارة التنفيذيةالمشاركة بوضع الخطة  -

يعات، بناء قدرات العاملير  عدة محاور منها: عاقة من خالل ي اإل ذو  لألشخاص البنية التحتية، التشر

ي 
 
 وحمالت التوعية بالسياحة الدامجة. المرافق السياحية )فنادق ومطاعم(، المواقع و  ف

تيبات عمال البنية التحتية والي  ( لموقع جبل القلعة من أ2022-2021التنفيذية ) تنفيذ الخطةمتابعة  -

ية  ي المواقع والمرافق ال وتدريب الكوادر التيسير
 
سياحية عىل إتيكيت التواصل مع األشخاص العاملة ف

 عاقة ومتطلبات إمكانية الوصول. ذوي اإل 

ي المشاركة مع  -
 
ي كل من الوزارة ف

 
 ذيبان وطبقة فحل للتأكد من  منطقة تدقيق مخططات مراكز الزوار ف

ي موقع أم الرصاص شمولها لمتطلبات إمكانية الوصول
 
 . وعقد ورشة عمل إلدارة المواقع السياحية ف

 

 ي المهيأة الشاملة لمتطلبات إجائزة الومعايير إلطالق  سسطوير أت
تيبات مكامبات  نية الوصول والي 

ية.   التيسير
 

  ي مجال تهيئة المناطق النموذجية والمناطق األثرية والسياحية تقديم متابعة
 
ي ف

ة المختار تنفيذ الدعم الفت 
ي وبلدية برشلونة

 .مع التعاون االسبات 
 

  2022تطوير إطار عام لخطة توعوية تستهدف أصحاب المنشآت السياحية ليتم إطالقها خالل سنة . 
 

  :إعداد عدد من مذكرات التفاهم المختلفة مع الجهات التالية 

ي التخرج.  سكان لتدريب المهندسير  وزارة االشغال العامة واإل  -
 حديتر

عىل  وتدريب العاملير  ليكون مهيأ الستقبال األشخاص ذوي اإلعاقة متحف االطفال لتهيئة المبت   -

 . آلية تقديم الخدمة لهم

دد عمان  - وع الباص الشي    ع الي   . لزرقاء ا –وزارة االشغال العامة واالسكان ووزارة النقل لمتابعة مشر

ى لتجديد وبيان أ - . طر التعاون بير  الفريقأمانة عمان الكي   ير 

ي القضاة لتهيئة ) -
عية3دائرة قاض  ي من المجلس ( محاكم رسر

 . بدعم ماىلي وفت 
 

 
ً
ي التحول اال: تاسعا

ر
ون   وتكنولوجيا المعلوماتلكير

 باألجهزة والشبكات االرتباط التابعة للمجلسبطاقة التعريفية وتجهير  مكاتب االنتهاء من تطوير أنظمة ال 
وع، إضافة إىل الربط اإلالالزمة ل ي مع وزارة الصحة ومتابعة المالحظات من قبل لمشر

وت   الوزارةلكي 
ي تواجههم

 . وتصحيح البيانات ومتابعة حل المشاكل الت 
 

  ونية من خالل رفدها الخارطة استدامة العمل عىل ببيانات جديدة تشمل المدارس الدامجة االلكي 
 ، المعنية بذوي اإلعاقة، علقة بالمدارس والمؤسسات الصحية المت وتحديث البياناتومدارس المكفوفير 

اع بالتعاون مع الهيئو  تماعية االجالتابعة لوزارة التنمية  ة المستقلة لالنتخاب والبياناتبيانات مراكز االقي 
ي تم جمعها من

 المدارس والمستشفيات.  وإعادة تنظيم البيانات الت 
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 فرات بأفضل متطلبات الت ات لمتطلبات تجهير  غرفة السير شغيل لضمان بيئة آمنة، وتوفير أنظمة وتجهير 
 (. VPNالعمل عن بعد من خالل تقنية )

 

    ي منطقة المدينةتجهير
 
الرياضية بشبكة األلياف الضوئية وربط  وحدة البطاقة التعريفية والخدمات ف

 مكاتب االرتباط مع المجلس من خالل شبكة آمنة. 
 

  ي تطوير نظام الحضور والغياب
 
ي وتوفير نظام إوربطه مع نظام البصمة للدوام،  المجلسف

وت   حديث لكي 
 . لمتابعة دوام الموظفير  

 

 فرات الجديدة و تفعيل نظام أرشفة العطاءا  أرشفة عطاءات المجلس غير المؤرشفة. ت عىل السير

 من تطوير أنظمة التشغيل (Windows )إ( ىلWindows10( وأنظمة )Microsoft Office  ألجهزة )
ي المجلسكافة 

 
 . الموظفير  ف

 

  
ً
ونيا ي الستقبال ومتابعة طلبات التطوع إلكي 

وت   . تطوير نظام إلكي 
 

  .ه للبدء بالعمل عليه  تفعيل نظام الشكاوى ونشر
 

 ي قاعة االجتماعات
 
ي تحديث أنظمة الصوت ف

 
ي  المشاركة ف

 
 المجلس.  الرئيسية ف

 

  إىل النظام الجديد آنقل البيانات من نظام التشخيص 
ً
 . (Data Migration)ليا

 

 
ً
ا  الدولي التعاون و  االتصال: عاشر

 بهدف مع سفراء دول ووكاالت اإلنماء العالمية لقاءاتالعديد من المع الجهات المانحة وعقد  التشبيك 
 و  استقطاب المنح

ً
واكتساب  ،المنححيث كانت نتائج هذه اللقاءات الحصول عىل  تمكير  األردن دوليا

ي   وأخذ رأي المجلس ثقة المانحير  
 
وع ف ي مجالكل مشر

 
 . عاقةاإل  له عالقة ف

 

  عىلالعمل مع وزارة التخطيط والتعاون الدوىلي : 

ي تتضمن طلب بيان الرأي من  الوزارةىل يل المقدمة من المنظمات الدولية إاستقبال طلبات التمو  -
والت 

ي تلك ال
 
ي طلبات الخاصة باإلعاقة باإلضافة إالمجلس ف

تندرج ضمن خطة االستجابة ىل تلك الت 
 األردنية لألزمة السورية ومراجعتها. 

يكة وعقد  - لمناقشة خطط عمل المشاري    ع والوقوف  عدة لقاءاتالتواصل والتنسيق مع الجهات الشر
 عىل مراحل العمل. 

ورفع تقارير الزيارات الميدانية  القائمة لمواقع عمل المشاري    ع من قبل المجلسعقد زيارات ميدانية  -
ي تتطلب الوقوف عىل مراحل العمل. وتوص

ي المشاري    ع الت 
 
 يات الفريق الزائر ف

 

 ي لقاء
 
ي لالس التحضير والمشاركة ف

ية للتعليم الدامج بحسبالمانحير  الثات  اتيجية العشر ية الخطة التنفيذ ي 
 .األوىل ثالثال للسنوات
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 من الجهات الدولية المانحة بما يتوافق مع أولويات عمل المجلس وهي  استقطاب المنح التالية : 

ي  -
( آالف يورو لدعم متابعة تطبيق 310بقيمة ) (GIZ) استقطاب منحة من التعاون الدوىلي االلمات 

ية للتعليم الدامج اتيجية العشر  .االسي 

ألف دينار من الوكالة الكورية  (200) -
قع وا( لتقييم KOICA) للتعاون الدوىلي 

ي 
 
تعليم الطلبة الصم بلغة اإلشارة ف
المدارس المتخصصة بتعليم الطلبة 

ي المملكة
 
 . الصم ف

ألف دينار من الوكالة الكورية  (50) -
لغايات ( KOICAللتعاون الدوىلي )

ي 
 
توزيعها عىل  مساعدة المجلس ف

الجهات التطوعية وذلك لتعزيز تدابير 
 الوقاية من جائحة كورونا. 

 

 ة الفرنسية التعاون متابعة تنفيذ لغايات  (NICO، LUMOS)و( EXPERTISE FRANCE) مع كل من الخي 
اتيجية  ي لتطبيق االسي  ي المقدم من االتحاد األوروت 

الوطنية لبدائل دور اإليواء الحكومية الدعم الفت 
ي األردن 

 
 . منظومة دامجةىل لتحويل المنظومة االيوائية إوالخاصة المتخصصة باألشخاص ذوي اإلعاقة ف

 

  ي لغايات تنظيم عملية منح الدعم للجهات المتقدمة بحيث يتم بتوصية التعاون مع بعثة االتحاد األوروت 
 من قبل المجلس. 

 

 يكة لوضع  االجتماعية التنمية التنسيق مع وزارة ات خاصة تتعلق ببدائل والجهات الدولية الشر مؤرسر
 االيواء للمنحة المقدمة للحكومة األردنية. 

 

  ي التعاون
تطوير تقرير حول   وهيئة األمم المتحدة للمرأة لغاياتمع برنامج األمم المتحدة اإلنماتئ

المجلس هو  حيث يعتي  محور المشاركة السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة  / ابات النيابيةاالنتخ
ي العملية االنتخابية. المرجعية الفنية فيما يتعلق بمشاركة األشخاص ذو 

 
 ي اإلعاقة ف

 

  ي مجال اإلعاقة ومنها عىل سبيل
 
ات ف التنسيق والتشبيك مع المنظمات والجهات الدولية لتبادل الخي 

 : الحرص 

 . مستشار حقوق اإلنسان / منسق األمم المتحدة المقيم -

 (. ILOمنظمة العمل الدولية ) -

  ENAT))الشبكة األوروبية للسياحة الميشة  -
ً
  حيث أصبح المجلس عضوا

ً
ي الشبكة.  مشاركا
 
 ف

ي إيرلندا )ال -
 
 (. National Disability Authorityسلطة الوطنية لإلعاقة ف

ي إيرلندا.  -
 
ي للتعليم الدامج ف

 المجلس الوطت 
 
 

  



 

 32 

  :تنفيذ زيارات للمجلس من قبل الجهات التالية 

ي المملكة، عمل المجلس من أعضاء مجلس الشيوخ األمريكي  مجموعة -
 
لالطالع عىل واقع اإلعاقة ف

ي واألو 
ي تواجهلويات الت 

 . لمجلسا يعمل عليها باإلضافة إىل المتطلبات والتحديات الت 

الممثل الخاص لألمير  العام لألمم المتحدة لمحاربة العنف ضد األطفال لالطالع عىل التقدم المحرز  -
ي 
 
ي األردن ف

 
ام األردن بأجندة إنهاء  مجال محاربة العنف ضد األطفال ف ، والي   خالل العامير  الماضيير 

ي هذا المجال، وكسب التأييد العنف ضد 
 
ي حققها األردن ف

األطفال والبناء عىل اإلنجازات الرئيسية الت 
ي مجال إنهاء 

 
كة لدعم األردن الرائد ف من أصحاب المصلحة لتطوير خارطة طريق لإلجراءات المشي 

كاء كافو العنف ضد األطفال،  ي مكتب األردن والشر
 
 ة. بالتعاون الوثيق مع فريق األمم المتحدة ف

ي لصندوق النقد الدوىلي لالطالع عىل برامج عمل المجلس وبحث سبل التعاون بير   -
الممثل األردت 
 .  المؤسستير 

 

  ي
 
 فعاليات التالية: الالتحضير والمشاركة ف

ي مىل الطلب من الالسنوي حول التشغيل باإلضافة إ ”Zero Project“ال  مؤتمر  -
 
جلس المشاركة ف

 . وتكنولوجيا المعلوماتحول إمكانية الوصول  2022 سنةمشاري    ع مرشحة ل (7)تحكيم 

ي اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.  -
 
 مؤتمر األمم المتحدة للدول األطراف ف

ي  - ي دت 
 
اضية لإلعاقة ف ي اكسبو  والذي عقد قمة منتدى هاركن االفي   2020بالتنسيق مع تحالف دت 

رئيس المجلس ركزت عىل أولويات األردن  بمناسبة اليوم العالمي لإلعاقة من خالل كلمة مسجلة لسمو 
ي المجال. 

 
 ف

ي المنفذ من  -
اض  ي األردن.  الوكالة اإليطالية للتعاون الدوىلي  قبلالمؤتمر االفي 

 
 حول اإلعاقة ف

. لسلس - ي
يطات  ي الي 

 
اضية حول التعليم الدامج المنفذة من قبل المجلس الثقاف  ة المؤتمرات االفي 

 

:  حادي ي العمل وتكافؤ  عشر
ر
 الفرص الحق ف

  ي
ي لغايات متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع مؤسسة التدريب المهت 

تهيئة معاهد التدريب المهت 

 لمبدأ تكافؤ الفرص  لتصبح مهيأة ودامجة لألشخاص ذوي اإلعاقة
ً
: ب حيث تم القيامتحقيقا  ما يىلي

ي  - نامج التدريت  لغة اإلشارة المستوى  / السمعيةقة آلية التواصل مع األشخاص ذوي اإلعا حول تنفيذ الي 

ي المعاهد الثالث )معهد الرصيفة، 
 
ي ف

ة تغريد معهد األ الثات  ( 11مشاركة )ب معهد المفرق(و  مير

 ذكور.  6إناث و 5بمشاركة ،   ة/ متدرب

ي  -
ي بإضافة توقيع ملحق مذكرة تفاهم مع مؤسسة التدريب المهت 

ضمن  معهد المفرق للتدريب المهت 

ي سيتم العمل عليها 
  للطلبة من ذوي اإلعاقة.  ةومهيأ ةصبح دامجتل معاهد التدريب الت 

ي لتحديد متطلبات المعاهد 34)  تنفيذ زيارات الكشف الحسي ل -
( معهد تابع لمؤسسة التدريب المهت 

 لتصبح مهيأة ودامجة لألشخاص ذوي اإلعاقة. 

ي لمعهد الرصيفة ومعهد األ تقديم الد -
لألشخاص  ودامجير  ئير  ليصبحا مهي وتهيئتها  ة تغريد مير عم الفت 

 ذوي اإلعاقة. 
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ي للمدربير  بأساليب تدريب الطلبة ذوي اإلعاقة ا -
ي إعداد محتوى مسودة الدليل اإلجراتئ

 
لملتحقير  ف

ي 
  . معاهد التدريب المهت 

 

  الخدمة  بالتنسيق مع معهد اإلدارة العامة وديواناألشخاص ذوي اإلعاقة لسوق العمل إعداد وتحضير

 المدنية من خالل: 

كة توقيع مذكرة تفاهم مع معهد اإلدارة العامة و  - بير  المجلس ومعهد اإلدارة إعداد خطة عمل مشي 

ي تشمل تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة من 
العامة وديوان الخدمة المدنية لتنفيذ المرحلة األوىل والت 

امج التدريبية)من مخزون ديوان الخدمة المدنية( حملة شهادة الدبلوم المتوسط   التالية:  عىل الي 

 . عمال، الحاسوب الشامل(ريادة األ )

 ذكور(.  6إناث،  9)من ذوي اإلعاقة  تدرب( م15بمشاركة ) عمالريادة األ  تنفيذ التدريب عىل برنامج -

ي بيئة العمل وتحقيق مبدأ المساواة والتنافس  -
 
لوظائف العامة لضمان حق األشخاص ذوي اإلعاقة ف

ي الخاص من خالل  والخاصة
وت   شكاوى العمل. بتفعيل النظام اإللكي 

 

 ( شكوى24استقبال )  : حيث  إناث( 9، ذكور  15)من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة عىل النحو التاىلي
: تكليف الشخص ذوي اإلعاقة بأعمال ال  تنوعت مضامير  الشكاوى المقدمة للجنة تكافؤ الفرص كما يىلي

، تكليف بمهام غير اختصاص،  عاقة، نقل من مكان العمل، االستنكافتتناسب مع نوع اإل  عن التعيير 
ي عبارة غير ال   التقرير الطت 

، استغناء عن الخدمات، تضمير  ي
ي تغيير المسم الوظيق 

 
ئق للعمل، تثبيت ف

ية، الحصول عىل ضمان مبكر، باحث عن عمل، الحصول عىل تيبات التيسير
 ترقية، العمل، توفير الي 
من قبل اللجنة  خاذ اإلجراءات المناسبة بخصوصها اتتم و ، والتميير  عىل أساس اإلعاقة. تعرض لإلساءة

 . ( شكوى17وإغالق )
توزي    ع عدد الشكاوى الُمقدمة للجنة تكافؤ الفرص من األشخاص ذوي اإلعاقة ليشير الرسم التاىلي و 

 ونوع اإلعاقة: النوع االجتماعي بحسب 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  ي القطاعير   العاملير   إذكاء وعي
 
فير  ف الحكومي  من األشخاص ذوي اإلعاقة والمدراء الفنيير  والمشر

ي العملوالخاص 
 
ي بيئة العمل، عىل حق األشخاص ذوي اإلعاقة ف

 
ي يجب توافرها ف

ية الت  تيبات التيسير
 والي 
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ي كافة محافظات المملكة تحيث تم تنفيذ عدة برامج 
 
الجدول  ، ويبير  متدرب( 221فيها )شارك دريبية ف

امج بحسب اإلقليم والمحافظة المتدربير  التاىلي توزي    ع  ي الي 
 
 : ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صدار غيل األشخاص ذوي اإلعاقة حيث تم إالتشبيك مع عدد من جهات العمل لغايات توظيف وتش

:  ( كتاب توصية بهذا الخصوص301)  عىل النحو التاىلي
 موزعير 

 

 

 

 

 

 ( 11توظيف )ي عدة  شخص
 
:   جهات من القطاع الخاصمن ذوي اإلعاقة ف ي الجدول التاىلي

 
 كما هو مبير  ف

 

 اسم الجهة
شخاص ذوي اإلعاقة عدد األ 

 الذين تم توظيفهم
 نوع اإلعاقة المؤهل العلمي 

 النوع االجتماعي 
 ذكر / انتر 

مجلس إدارة توزي    ع 
 الكهرباء

 0 1 حركية بكالوريوس 1

كة زين  2 2 حركية بكالوريوس 4 رسر

كة بن العميد  0 1 سمعية الثانوية العامة 1 رسر

كة التمويل   0 1 رصيةب الثانوية العامة 1 صغراأل رسر

 1 0 حركية بكالوريوس 1 مدارس االتحاد

 0 1 حركية بكالوريوس 1 البنك االستثماري

 0 1 سمعية بكالوريوس 1 االستشاريمستشق  

من  المتدربير  عدد  المحافظة اإلقليم
 األشخاص ذوي اإلعاقة

 أناث      /    ذكور    

من  عدد المتدربير  
 ذوي األشخاص من غير 
 اإلعاقة

 المتدربير  مجموع 

 
 الشمال

 18 3 4 11 جرش

 18 1 4 13 اربد

 23 3 8 12 المفرق

 17 3 8 6 عجلون

 19 12 5 2 الكرك الجنوب

 20 11 4 5 الطفيلة

 15 9 2 4 معان

 16 9 1 6 العقبة

 22 12 3 7 البلقاء الوسط

 24 3 7 14 الزرقاء

 17 4 5 8 عمان

 12 3 3 6 مأدبا

 221 73 54 94 المجموع
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الجامعة العربية 
 المفتوحة

 1 0 برصية دكتوراه 1

 

  ي العمل
 
لدى تطوير قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة من أصحاب المؤهالت العلمية من خالل التطوع ف

ي المجلس لعدد 
 
لمجلس لغايات تهيئتهم لسوق العمل حيث تم اإلعالن عن فتح باب التطوع للعمل ف

ي يحتاجها المجلس
فرز من االنتهاء  وبعد  ،( شخص للتطوع38تقدم ) ، حيثمن التخصصات العلمية الت 

وط عليهم جراء المقابالت الشخصية معهمالطلبات وإ ي 8) لحاقتم ا وانطباق الشر
 
( متطوعير  للعمل ف

 مديريات المجلس المختلفة ضمن مهام عمل محددة. 

 

ي 
ر
:  ثان  رصد أوضاع األشخاص ذوي اإلعاقةعشر

كافة الوس    ائل المتاحة وباألخص نظام الش    كاوى الحكومية   وذلك من خالل طلبش    كوى/ ( 1234)مع التعامل 
 مركزية تض  من رسية الش  كوى والتعامل معها بكل ش  فافية 

ً
ىل االس  تفس  ارات وعدالة، باإلض  افة إالذي يعتي  نافذة

كوى ما بير  ش     بالمجلس. وقد توزعت هذه الطلبات الخاص    ة قع التواص    ل االجتماعي امو والش    كاوى الواردة عي  
اح،  تم التع  ام  ل مع جميع ه  ذه الطلب  ات ض                من منهجي  ة مح  ددة تب  دأ ب  اس                تقب  ال و واس                تفس                 ار وثن  اء واقي 

الرس   م  يظهر و ، الش   كوى/الطلبالش   كوى/الطلب وتص   نيفها ومعالجتها ومن ثم ارس   ال الرد المناس   ب لص   احب 
ي 
ي تم استقبالها عي  نظام  البيات 

 لنوع الطلبالشكاوى الحكومية التاىلي توزي    ع الطلبات الت 
ً
 : وفقا

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي 
 الجدول التاىلي توزي    ع االستفسارات الت 

بالمجلس بحسب  الخاص( Facebookموقع )عي  وردت ويبير 

 الموضوع: 
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 العدد موضوع االستفسار الرقم

 20 مطعوم كورونا لألشخاص ذوي اإلعاقةعن االستفسار  . 1

 118 عفاء الجمركي اإل  . 2

 55 مالية مساعدة طلب خدمة/  . 3

 29 احصائيات وأرقامطلب  . 4

 201 تشغيل عمل/  . 5

 191 تعليم . 6

 34 مير  صجي الصحة، الحصول عىل عالج أو تأ . 7

 16 تعريفيةالبطاقة االستفسار عن ال . 10

جم إشارة / تسهيالت بيئية وإمكانية وصول . 11  25 توفير مي 

 65 مراكز كبار سن / معينات . 12

 51 دورات تعقد من خالل المجلس / خدمات المجلساستفسارات عن  . 13

 194 أخرى . 14

 17 االستفسار عن فرص التطوع لدى المجلس . 15

 8 شكوى . 16

ي مسابقات . 17
 
 18 ينظمها المجلس عالميةإ االستفسار عن المشاركة ف

 4 شكر . 18

 1046 جماىلي االستفساراتإ
 

ي التاىلي التوزي    ع 
ي تم استقبالها بحسب اإلقليم: كما ويظهر الرسم البيات 

ي للطلبات الت   النست 
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 ي المجلس لتفتيش والمتابعة والتقييميل فريق لشكت
 
  ف

ً
اماتتنفيذا ي المادة  لاللي  

 
ن م (ج-أ/ 28)الواردة ف

 التالية: للقيام بالمهام  2017لسنة  (20)قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم 
 

بية الخاصة لضمان إجراء جوالت تفتيشية  - ي مؤسسات الي 
 
لمراقبة أوضاع األشخاص ذوي اإلعاقة ف

مراقبة قيامها بتطبيق معايير جودة الخدمات وضوابط العمل الموضوعة وتوثيق نتائج هذه الجوالت 

امو  ،زم لمعالجة جوانب القصور إن وجدتوالتنسيب للجهات المختصة التخاذ ما يل  بإجراء االلي  

بوي الدوري ومدى توافر  الكشف الجسدي والنفسي لألشخاص الملتحقير  لديهم، وإجراء التقييم الي 

 بهذه المؤسسات. هم أدوات وتقنيات مراقبة تتيح مراقبة أوضاع

وط إشغالهم لهذه الوظائف.  - ي هذه المراكز للتأكد من توافر رسر
 
 االطالع عىل ملفات العاملير  ف

ي أو اإلهمال المرتكب ضد االعنف أو اإلساءة  رصد حاالت  -
 
 ألشخاص ذوي اإلعاقة الملتحقير  ف

ي حال حدوث أي  المؤسسات
 
 . بحقهمأو مخالفات  انتهاكف

ي المجلس خالل سنة قام وعليه 
 
( 41بالتنسيق مع الجهات الرسمية بتنفيذ )و  2021الفريق المشكل ف

لية توزعت كالتاىلي  زيارة تفتيشية وتقييمية  : مفاجئة وزيارات مي  
 

  . خاصقطاع  (19)وحكومي ( قطاع 3) حكومية وخاصة،تفتيشية لمراكز  (22) -أ

 ذوي االعاقة. األشخاص تعت  ب ومراكز خاصة ( زيارات تقييمية لجمعيات8) -ب

لية لجمعيات تعت  ب8) -ج  ذوي اإلعاقة. األشخاص ( زيارات مي  

 وتأهيل. صالح مراكز إلزيارات ( 3) -د

 : المعنية بما يىلي  التنسيب للجهاتوكانت أبرز نتائج الزيارة 
  . وجود مخالفات( جهات بسبب 3)نذار إ -أ

كات غير ربحية  (8)غالق إ -ب  . بدون ترخيص من الجهات المعنيةمؤسسات مسجله كشر

امج والخدمات المقدمةإعطاء توصيات  -ج   . لرفع جودة الي 
 
 

 ( مركز 14األزمات لحملة تطعيم األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل تخصيص ) التنسيق مع خلية

مخصص لمنح المطاعيم لألشخاص ذوي اإلعاقة، وتحويل أسماء األشخاص ذوي اإلعاقة إىل مركز إدارة 

 األزمات. 
 

:  ثالث  المبادرات الريادية دعم عشر

 مركز األردن للتدريب والدمج الشامل/  : جمعية الحسير 
دينار لمدة ثالث سنوات لغايات تقديم الخدمات التعليمية ألف ( 300.000دعم الجمعية بمبلغ وقدره )

عدد الطلبة المستفيدين من الدعم  حيث بلغ عاقةوالتأهيلية والتوعوية والتدريبية لألشخاص ذوي اإل 
ي برامج التأهيل )

 
ي المدرسة ف

 
المستفيدين من الدعم عدد األطفال ، فيما بلغ طالب( 22والملتحقير  ف

ي وحدة التدخل المبكر عىل نظام الجلسات الفردية )
 
 . طالب (19والملتحقير  ف
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  :بية الخاصة  جمعية مركز الشابات المسلمات للي 
تقديم الخدمات التعليمية غايات لمدة ثالث سنوات ل دينار ألف  (300.000دعم الجمعية بمبلغ وقدره )

من  حيث استفاد عدد الطلبةالبسيطة والمتوسطة  للطلبة ذوي اإلعاقة الذهنيةريبية والتأهيلية والتد
ي 
 : الدعم عىل النحو الت 

ي قسم الروضة  طالب (19)  -
 
اوح أعمارهم من )ف  . ( سنة11-6تي 

ي قسم المدرسة  طالب (19)  -
 
اوح أعمارهم من )ف  . ( سنة16-12تي 

ي  طالب (37)  -
ي قسم التأهيل المهت 

 
اوح أعمارهم من ف  فما فوق.  ( سنة17)تي 

 
 

 ة:      اق        ا لألشخاص ذوي اإلع  ن      جمعية س 
دره             غ وق             ل     ب     م      ة ب       ي     ع      م          م الج        دع
ان    ت  سن نار لمدة        دي ألف (214.648)

اص ذوي        خ        ل لألش    رص عم   ر ف لتوفي
ب   لتدريديم ا       ق        ة وت         ي          اإلعاقة الذهن

ي مكان العمل
 
غ        بلث     ي     ح الالزم لهم ف

 ة    اق          ذوي اإلع  العدد الكىلي لألشخاص
 تدريبهم والذين تم توظيفهمالذين تم 

م         ت 30)ن       مي         س           ق       ص م     خ  ( ش40)
ات    غاي     تدريب لتحت ال 10 توظيفهم،
 . التوظيف(

 

  :معهد العناية بصحة األرسة 
تطوير وتفعيل مراكز التمير  غايات لمدة ثالث سنوات لدينار ألف ( 950.000معهد بمبلغ وقدره )الدعم 

ي كل من
 
ق عمان  –الزرقاء  –)صويلح  المناطق التالية:  ف لتقديم  ، وذلكديرعال( –إربد  –الكرك  –رسر

ي الحماية من خدمات ومعلومات الصحة اإلنجابية والجنسية والصحة النفسية وخدمات 
العنف المبت 

: وخدوعىل اإلعاقة عىل النوع االجتماعي   مات التأهيل لألشخاص ذوي اإلعاقة عىل النحو التاىلي

ي محافظة معان بمبلغ وقدره ) لالتفاقيةملحق إعداد  -
 
دينار ألف  (558.973إلضافة مركز تمير  سابع ف

 . لمدة ثالث سنوات

لجنة تطبيق معايير  -لجنة دراسة البنية التحتية والمجلس )تشكيل لجان للمتابعة والتنسيق بير  المعهد  -
 جنة الفنية لمناقشة التدريب(. للا -التمير  

 ( أيام صحية. 7) عقد  -

 النفسية. و  واضيع الصحة اإلنجابية والجنسيةحول م اإلعاقةعقد جلسات رفع الوعي لألشخاص ذوي  -

 : الطبية، النفسية. التالية الخدمات حيث شملتلألشخاص ذوي اإلعاقة،  خدمة )1754(تقديم  -

-  . لية من قبل األخصائيير   
 القيام بستة زيارات مي 

 لتسهيل وصول االشخاص ذوي اإلعاقة لمركزي صويلح والزرقاء.  بتوفير متطلبات إمكانية الوصول القيام -
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ي األشخاص ذوي اإلعاقة لخدمات الصحة اإلنجابية والجنسية، خدمات الصحة  -
تطوير مسارات لتلق 

 النفسية، والخدمات التأهيلية والبدء بعملية المراجعة والتدقيق. 

 وي اإلعاقة. األشخاص ذ متطلباتالبدء بتحديث تطبيق المعهد ليتالئم مع  -

 خاص بهم.  (QR Code)( بروشور مع إضافة 13طباعة ) -

ونية. 27نشر ) -  ( مقالة توعوية بمواضيع تتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة عىل الصحف اإللكي 
 

 

  مان نت(: ع –شبكة اإلعالم المجتمعي )راديو البلد 
اإلنسان وتسليط الضوء لمدة سنة واحدة إلبراز حقوق دينار ألف ( 20.800بمبلغ وقدره ) دعم الشبكة

: عىل أبرز اال   نتهاكات الواقعة عىل هذه الحقوق، وبناء عليه قامت الشبكة بما يىلي

( حلقة إذاعية عىل 17بث ) -

ث                 ي                  د ح        و البل     أثير رادي

ة    لف              تناولت مواضيع مخت

ون                 ان          ود ق         تعتمد عىل بن

خاص ذوي    وق األش             ق             ح

( لسنة 20م )        ة رق      اق            اإلع 

2017 . 

ن         ي              يم              م                          داد تص                  إع -

ت         اول              يك تن          راف           وج           إنف

ة    ص      ص          خ             وعات مت      موض

خاص ذوي   ا األش        اي           ض            بق

 اإلعاقة. 

ي الصحافة واإلعالم. 10تدريب ) -
 
 ( صحفيير  عىل مهارات التعامل مع قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة ف

 ن األشخاص ذوي اإلعاقة عىل فنون الهندسة اإلذاعية. ( م2تدريب ) -

 ( حلقات بودكاست وبثها ضمن حلقات أسبوعية ضمن واقع حياة األشخاص ذوي اإلعاقة. 7إنتاج ) -

ي منهم: )20إعداد ) -
ها ومشاركتها عىل منصات الشبكة.  4مكتوب و 16( تقرير صحق   مسموع( ونشر

  (. Facebookالتواصل االجتماعي )صفحة راديو البلد عىل موقع  عي  مشاركة الحلقات عىل هيئة فيديو  -

 

 كة أبناؤنا بقدراتهم/ ح  ي )منصة حبايبنا(:   م    وى الرق       ت       ح         ا للتطبيقات والم    ن   ب    اي       ب        رسر
ة أشهر لتقديم استشارات        ع     دة سنة وأرب   دينار لمألف ( 7500وقدره ) غ      ل       ب      م       ة ب      ي     ع      م        دعم الج

ال ذوي اإلعاقة الذهنية عي  نظام تحويل المكالمات لمنصة حبايبنا               ف         ر األط        د ألس          انية عن بع       ج     م
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كة بإجراء ) بية الخاصة والتأهيل حسب ( مكالمة 1087نت، حيث قامت الشر قسمت ضمن مجال الي 
 سنة.  (25متطلبات أرس األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية والتطورية، للفئة العمرية من عمر سنتان إىل )

 

 العقبة/ مشغل مركز سيدة السالم :   
ستة أشهر لتدريب دينار لمدة ألف ( 23,300بمبلغ وقدره ) غل الصابون مشمركز سيدة السالم/ دعم 

 . ص     خ        ( ش14ددهم )  وتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية وع

 

ي االقاليم مكاتب االرتباطإلنجازات عىل مستوى ا
ر
 : التابعة للمجلس ف

: مكتب ارتباط 
ً
 : الشمالإقليم أوال

 

  ي ميدامسح  محافظة اربد لتنفيذ التشبيك مع مجلس
ي ت 

 
حيث تم تخصيص لواء الكورة  لواقع اإلعاقة ف

 ألف دينار لتمويل المسح وتنفيذه بالتعاون مع دائرة اإلحصاءات العامة. ( 120.000مبلغ )
 

 ى  وبلدية اربد  المجلس الموقعة ما بير   لمذكرة التفاهملدورية المتابعة ا بخصوص التهيئة البيئية الكي 
وذجية، باإلضافة هة الغربية من المنطقة النمعمال الجمن قبل المجلس الستكمال أ دعم ماىلي  وتقديم
. إىل أ ي

ي حدائق الملك عبد هللا الثات 
 
 عمال التهيئة ف

 

 الستقبال األشخاص  التشبيك )  اإليطاىلي
مع جمعية مصح النور لألمراض الصدرية/المفرق )المستشق 

ي ذوي اإلعاقة وتقديم العالج الالزم لهم ب
 . شكل مجات 

 

 لغايات تقديم خدمة العالج الطبيعي  لجامعي توقيع مذكرة تفاهم مع مستشق  الملك المؤسس عبد هللا ا 
 لألشخاص ذوي اإلعاقة. 
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  مة لغايات تقديم  بير  المجلس وجامعة العلوم والتكنولوجيا لمدة عامير  ما تجديد مذكرة التفاهم المي 
ي 
 لألشخاص ذوي اإلعاقة.  العالج والتأهيل والتدريب النطق 

 

  ي يوفرها لألشخاص التشبيك مع عدد من المصانع مثل مصنع ريتش باين
واالطالع عىل فرص العمل الت 

 ذوي اإلعاقة واالتفاق عىل توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة والمحولير  من قبل المجلس. 
 

  ي مدينة الحسن الصناعية
 
ي غرفة صناعة اربد لغايات التنسيق مع المصانع ف

 
التشبيك مع وحدة التشغيل ف

 لقانون حقوق 
ً
ي العمل وفقا

 
ي وتأكيد حقهم ف

األشخاص ذوي اإلعاقة النافذ، حيث تم تنظيم يوم وظيق 
ي المصانع. 22لغايات تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة وتم توظيف )

 
 ( شخص من ذوي اإلعاقة ف

 

  متابعة الشكاوى الواردة من األشخاص ذوي اإلعاقة أو أرسهم وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع
ويوضح الشكل التاىلي عدد  ،بمواضيع مختلفة( شكوى 53)وتسوية الجهات المعنية، حيث تم استقبال 

 : الشكاوى حسب النوع االجتماعي لمقدميها 
 

 

 

 

 ( بية 18تنفيذ ( زيارة ميدانية للمؤسسات العاملة مع األشخاص ذوي اإلعاقة بالتعاون مع مديريات الي 
العامة المتبعة لديهم بخصوص والتعليم ومديريات التنمية االجتماعية لالطالع عىل إجراءات السالمة 

 جائحة كورونا. 
 

 ( زيارات لحضانات األطفال 3تنفيذ )تحويلها لحضانات دامجة لألطفال ذوي اإلعاقة وإعداد تقرير ل
 بذلك. 

 

 ( بية 59تنفيذ ( زيارة للمؤسسات النهارية العاملة مع األشخاص ذوي اإلعاقة بالتعاون مع مديرية الي 
 االجتماعية لغايات التصنيف وإعداد تقرير بذلك. والتعليم ومديرية التنمية 

 

  .ي غرفة صناعة اربد
 عقد جلسة توعوية عن القانون وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لموظق 

 

 مع فريق العمل المكون من الوكالة المشاركة ( األلمانية للتعاون الدوىليGIZ) ي زيارة مدرسة  والمجلس
 
ف

راجب لتكون مدرسة ريادية وتعبئة االستمارة الخاصة بقياس اتجاهات المعلمير  والمدراء والمسؤولير  
ي 
 
بية والتعليم  المدرسةعن التعليم ف ي ومديرية الي 

 
 محافظة عجلون. ف

 

 موك. نقل ملف لغة اإلشارة الموقعة مع جامعة ا متابعة اتفاقية  لير
 

 :
ً
 :  إقليم الجنوب مكتب ارتباطثانيا

  عقد عدة لقاءات مع محافظ الكرك ومحافظ العقبة لتضمير  قضايا وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

ي كل محافظة. 
 
اتيجية للمؤسسات والدوائر ف  ضمن الخطط االسي 
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  ي مع رئيس جامعة مؤتة ورئيس الجامعة األردنية/ فرع العقبة لبحث قضايا الطلبة ذوي
عقد لقاء تعريق 

ي الجامعة. اإلعاقة 
 
 ف

 

 جمي لغة االشارة مع اء خدمات مي   ،جامعة الطفيلة التقنية كل من: جامعة مؤتة،  توقيع اتفاقيات رسر
 وجامعة الحسير  بن طالل وتسمية ضباط ارتباط لمتابعة االتفاقيات. 

 

   التشبيك مع مديرية عمل الكرك وعقد عدة لقاءات لغايات بحث سبل تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة
 ة ضابط ارتباط من قبلهم للمتابعة مع المجلس. وتسمي

 

  وميير  و  مديرية العمل التشبيك مع كة الي  ( فرصة عمل 15معهم لتوفير ) واإلتفاق عىل إبرام اتفاقيةرسر
ي محافظة الكرك. 

 
 لألشخاص ذوي االعاقة ف

 

  حالة(. تنفيذ زيارات للمؤسسات العاملة مع األشخاص ذوي اإلعاقة وزيارات فردية لألرس )دراسة 

 اكة مع معهد العناية بصحة االرسةإ ي االغوار الجنوبية بالشر
 
ي ف

ي مجات   . قامة يوم طت 
 

  فرع العقبة( لالطالع عىل  / ردنيةالجامعة األ مؤتة،عقد لقاءات مع رؤس                 اء جامعات الجنوب )جامعة
ي الجامعات. وضاع الأ

 
 طلبة من ذوي االعاقة ف

 

   ي
مة مع مؤسسة التدريب المهت  ة  )مركز متابعة مذكرة التفاهم المي  ي محافظة الكرك تغريد(االمير

 
 . ف

 

 العقبة / صنع الصابون مع مركز سيدة السالممتابعة مبادرة م . 
 

 :
ً
 ة والخدماتيوحدة البطاقة التعريفثالثا

  توفير المعينات التشبيك مع عدد من الجمعيات والمراكز العاملة مع األشخاص ذوي اإلعاقة لغايات
" لعدد من األشخاص ذوي ية، وجهاز أكسجير  كراسي متحركة، فرشة تقرحات، فوط صحمثل"الحركية 
 اإلعاقة. 

 

 لية من قبل معهد العناية بصحة المعنية باإلعاقة  التشبيك مع عدد من الجمعيات لتنفيذ زيارات مي  
ي  (688) تم تنفيذ حيث األرسة ألرس األشخاص ذوي اإلعاقة 

 : زيارة موزعة عىل النحو الت 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ي محافظة الزرق التشبيك مع عدد من الجمعيات المعنية باإلعاقة لغايات
 
ي ف

اء تنفيذ يوم صجي مجات 
 لألشخاص ذوي اإلعاقة. 
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  عدد من المراكز والجهات المعنية لغايات تقديم جلسات دعم النطق لألطفال من ذوي التنسيق مع
 لكل منهم. 3( طفل بواقع )27)  اإلعاقة السمعية، حيث تم تقديم الخدمة ل

ً
 ( جلسات أسبوعيا

 

  مع معهد العناية بصحة األرسة لغايات تقديم خدمات العالج الطبيعي متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم
ي لألشخاص ذوي اإلعاقة حيث تم تقديم الخدمات التالية: 

ي والنطق 
 والوظيق 

بية الخاصة - ي وبرامج الي 
ي والنطق 

 إناث(.  5و ذكور  6) ( شخص11)ل   خدمات العالج الطبيعي والوظيق 

 (. إناث 5و ذكور  9) شخص( 14)  تقديم المعينات السمعية ل -
 

 دة من قبل األشخاص ذوي وتسويات للشكاوى الوار  المتابعة مع الجهات المختلفة لغايات إيجاد حلول

 رسهم. اإلعاقة وأ
 

 التشبيك مع الجهات التالية لتنفيذ مبادرات من قبلها عىل  : ي
 النحو الت 

( شخص 126مبادرة فرحة/ وهي مبادرة توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة حيث تم تزويدهم ببيانات ) -
 إناث(.  32و ذكور  94)

( شخص من ذوي اإلعاقة 204تزويد المؤسسة بأسماء وبيانات ) مؤسسة إنقاذ الطفل، حيث تم -
إناث( لغايات الحصول عىل معينات حركية وسمعية  87و ذكور  117والسمعية )الحركية والبرصية 

 وبرصية. 

 ( شخص من ذوي االعاقة البرصية23)أسماء امي للبرصيات، حيث تم تزويدهم ب مبادرة اوبتكوس ش -
 إناث( لغايات فحص نظر والحصول عىل نظارات طبية.  11و ذكور  12)

بية والتعليم  - تزويدهم بأسماء وبيانات أشخاص من ذوي اإلعاقة الحركية والبرصية  حيث تموزارة الي 
( شخص 78) بياناتوالسمعية للحصول عىل معينات حركية وسمعية وبرصية، حيث تم تزويدهم ب 

 إناث(.  37و ذكور  41)

كة زي -  لغايات توظيفهم.  ( أشخاص من ذوي اإلعاقة3ن بأسماء )تزويد رسر

إناث( لغايات  7و ذكور  17) / عاقة الحركيةمن ذوي اإل شخص ( 24تزويد كلية لومينوس بأسماء ) -
 متخصصة.  دورة تدريبية عطائهمإ

كة األردنية للتمويل األصغر)تمويلكم( لغايات عقد ورشة توعوية حول الثقافة المالية وزيادة الوعي  -  الشر
 إناث(.  1و ذكور  14)شخص ( 15الماىلي لألشخاص ذوي اإلعاقة ل  )

 

 لتنسيق مع دائرة الجمارك العامة لغايات متابعة انعقاد اللجان الطبية لإلعفاءات الجمركية حيث بلغ ل

 ذكور  1281( شخص )1998)مقابلتهم منذ بدء انعقاد اللجنة عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الذين تمت 

( 514ومؤجل من قبل اللجنة ) ( شخص571( شخص، ورفض )913تمت الموافقة عىل )إناث(، و  717و

 شخص. 
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ي واجهها المجلس خالل 
 2021سنة التحديات التر

  :أهم التحديات 

ي من جائحة  -
 
يكة خالل مرحلة التعاف ي عملية إعادة ترتيب أولويات العمل لدى الجهات الشر

 
البطئ ف

اماتها بموجب قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ورصد  كورونا خاصة فيما يتعلق بالي  

امات.   المخصصات المالية الالزمة لتنفيذ تلك االلي  

ي التعقلة فرص العمل المتاحة بسبب جائحة كورونا و   -
 
ير  لألشخاص من غير ذوي يإعطاء االولوية ف

 اإلعاقة.  

ي مجال عمله  -
 
ي تمتلك المهارات الفنية المتخصصة ف

الحاجة لرفد المجلس بمزيد من الكوادر الت 

ي والعيش المستقل واالعتماد والحاجة 
وتوسع نطاق عمله ليشمل مجاالت جديدة مثل الدعم التقت 

يكة والجهات الدولية  ايد عىل المجلس من قبل الجهات الشر  ديموالمانحة لتقلالستجابة للطلب المي  

ي تعمل عليها تلك الجهات. 
امج الت  ي كافة الي 

 
ي مجال تضمير  اإلعاقة ف

 
ي ف

 الدعم الفت 

ي مجال حقوق األشخاص ذوي  -
 
يكة ف ي المؤسسات الشر

 
الحاجة اىل تطوير قدرات الكوادر الفنية ف

ي مجال إمكانية الوصول والتصميم الشامل(. 
 
 اإلعاقة )مثل: بناء قدرات المهندسير  ف

يكة والجهات المانحة لتنفيذ بنود الحاجة اىل إيجا - د الية لتنسيق الجهود بير  الجهات الشر

ية للتعليم الدامج بما يضمن  اتيجية العشر اتيجيات القطاعية ذات الصلة باإلعاقة مثل االسي  االسي 

ي األدوار 
 
 المسؤوليات. و توحيد الجهود والحد من التداخل ف

بنود قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  ا تنفيذ بهعدم وضع اإلعاقة من قبل بعض الجهات المناط  -

ي يتم  2017لسنة ( 20رقم )
امج الت  عىل سلم أولوياتها وعدم إدراج حقوقهم ضمن المشاري    ع والي 

 قبلهم ورصد المخصصات المالية الالزمة لتنفيذها.  من تنفيذها

يكة مع بنود قانون حقوق  - ي تحكم عمل الجهات الشر
يعات الت  األشخاص ذوي تعارض بعض التشر

ونظام المعهد  مثل قانون األحوال المدنية ونظام اللجان الطبية 2017( لسنة 20اإلعاقة رقم )

 . ي
 القضاتئ

 عدم توفر البيانات واالحصائيات الدقيقة المتعلقة باإلعاقة لدى مختلف الجهات.  -
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