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المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين 
في سطور

التأسيس: 
تأسس المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين  بموجب قانون 
المظلة  ليشكل   ،2007 لسنة   (31) رقم  المعوقين  األشخاص  حقوق 
األردنية  المملكة  في  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  والحقوقية  القانونية 
الهاشمية بهدف مواكبة التطورات المحلية والدولية وما يستجد من 
قضايا في مجال اإلعاقة، ويرأس مجلس إدارته سمو األمير رعد بن زيد 

المعظم. 

رؤيتنا: 
مستدامة  كريمة  بحياة  اإلعاقة  ذوو  األشخاص  فيه  يتمتع  مجتمع 

تحقق لهم مشاركة فاعلة قائمة على االنصاف والمساواة.

رسالتنا:
لجميع  والدعم  والمتابعة  والتنسيق  والتخطيط  السياسات  رسم 
األنشطة المبذولة لخدمة األشخاص ذوي اإلعاقة باعتماد نهج اإلدارة 

التشاركية والحاكمية الرشيدة والمساءلة والشفافية.



مهام وصالحيات المجلس:
ومتابعة  ومراجعتها  اإلعاقة  ذوي  باألشخاص  الخاصة  السياسة  رسم 
الجهود  توحيد جميع  بقصد  العالقة  ذات  الجهات  بالتنسيق مع  تنفيذها 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  معيشة  وظروف  مستوى  لتحسين  الرامية 

وتسهيل دمجهم في المجتمع. 

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

تفاقمها. 

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

واألنظمة  المعوقين  باألشخاص  العالقة  ذات  التشريعات  تعديل  اقتراح 
والتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 

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

واالتفاقيات  المواثيق  أهداف  تحقيق  إلى  الرامية  الجهود  في  المشاركة 
عليها  صادقت  التي  المعوقين  األشخاص  بشؤون  المتعلقة  الدولية 

المملكة. 
وضع الخطط والسياسات الالزمة الستثمار أموال المجلس. 

ذات  والدولية  واإلقليمية  الوطنية  والجهات  المؤسسات  مع  التعاون 
العالقة بأهداف المجلس. 

أيجاد مراكز وطنية ريادية للتدريب وإجراء البحوث والدراسات وإنشاء قواعد 
البيانات المتعلقة بشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة .                

العربية  والهيئات  المؤسسات  لدى  المملكة  تمثيل  في  المشاركة 
واإلقليمية والدولية المعنية بشؤون األشخاص المعوقين  . 

بمهامه  القيام  على  المجلس  لمساعدة  ومؤقتة  دائمة  لجان  تشكيل 
وتحديد صالحياتها ومكافآتها. 

إقرار الموازنة السنوية التقديرية للمجلس ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة 
عليها. 

المصادقة على الحساب الختامي السنوي المدقق. 
إصدار التعليمات التنفيذية المتعلقة بالشؤون المالية واإلدارية والفنية في 

المجلس. 
والمهام  الوظائف  ووصف  للمجلس  التنظيمي  الهيكل  تحديد 

والمسؤوليات فيه. 
أي أمور أخرى يحيلها الرئيس اليه . 
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مذكرة تتيح ل�شخاص ذوي ا�عاقة  السمعية ا�تصال المرئي بالطوارئ

ا�مير رعد يرأس اجتماع� لدعم التعليم الدامج لذوي ا�عاقة

االمير رعد يرعى حفل تسليم رخص مزاولة مهنة ترجمة لغة االشارة

االمير رعد يرعى اللقاء الحواري الوطني لتشغيل االشخاص ذوي االعاقة

ا�مير رعد يرعى حفل فرقة شعاع النور �حياء التراث



أبرز أخبار الربع األول من عام 2014

العام  المعوقين، كبير األمناء، ومدير األمن  المجلس األعلى لشؤون األشخاص  رئيس  زيد  وقع سمو األمير رعد بن 
الفريق أول ركن توفيق  الطوالبة امس مذكرة تفاهم حول رقم خدمة الطوارئ لألشخاص ذوي اإلعاقة. وتأتي هذه 
المذكرة، التي جرى التوقيع عليها في مركز القيادة والسيطرة، لتوفير إمكانية االتصال المرئي لألشخاص ذوي اإلعاقة 
عبر رقم موحد مجاني من شبكات االتصال كافة.  وأشار سمور األمير رعد الى أن الرعاية التي ستوفرها هذه الخدمة 
لألشخاص ذوي اإلعاقة، تظهر جلية بتسخير التقنيات الحديثة والمهارات البشرية، لتمكينهم من التواصل في حاالت 
الطوارئ مع مركز القيادة والسيطرة، لتتجاوز حاجز اإلعاقة في التعامل معهم ومع احتياجاتهم الطارئة األمنية منها 
والمرورية والخدمية.  وثمن سموه حرص مديرية األمن العام على تضمين حقوق االشخاص ذوي اإلعاقة في مختلف 
وحداتها، الفتا الى أن هذه الخدمة التي وقع المذكرة بشأنها موجهة إلى األشخاص ذوي اإلعاقة، ما يدل على دور 
شمول  على  المديرية  حرص  أكد  الطوالبة  الفريق  والمروري.  واالمني  والشرطي  اإلنساني  الخدمي  العام  األمن 
خدماتها المواطنين والزوار الموجودين على أراضي المملكة  كافة، مشيرا الى أن توقيع المذكرة ينظم اإلطار العملي 

 

خط الطوارئ للصم

مذكرة تتيح ل�شخاص ذوي ا�عاقة 
بالطوارئ المرئي  السمعية ا�تصال 
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الهادفة  االجراءات  ومباشرة 
األشخاص  فئة  تمكين  الى 
من  السمعية  اإلعاقة  ذوي 
رقم  خدمة  من  االستفادة 
رسالتهم  وإيصال  الطوارئ، 
ومالحظاتهم  األمنية 
المختلفة بيسر وسهولة بدون 
الطوالبة  وقال  معوقات.  أي 
بالتعاون  العمل  سيباشر  إنه 
لتهيئة  االتصال  شركات  مع 
لتلقي  الالزمة  التقنية 
بواسطة  مرئية  مكالمات 
بتقنية  المزودة  األجهزة 
مجانا  الفيديوية  المكالمات 
المتصل،  بدون أي كلفة على 

وتخصيص رقم خاص موحد على شبكات االتصال بالمملكة، وتأهيل مجموعة مدربة على لغة اإلشارة من كادر مركز 
القيادة والسيطرة لتلقي االتصاالت من األشخاص األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية عبر رقم الطوارئ الخاص بهم. 
ووفق المذكرة فإن المجلس، سيدرب ويؤهل كوادر عاملة بمركز القيادة على استخدام لغة اإلشارة، كما سيوفر أجهزة 
مزودة بتقنية االتصال الفيديوي (المرئي) لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية ، وسيكون اإلعالن عن الرقم المخصص حال 

تحديده للمستفيدين من هذه الخدمة عبر المراكز التابعة للمجلس. 
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اإلتفاقية الثالثية

ا�مير رعد يرأس اجتماع� لدعم التعليم 
الدامج لذوي ا	عاقة

المجلس  رئيس  زيد  بن  رعد  االمير  سمو  ترأس 
امس  المعوقين  االشخاص  لشؤون  االعلى 
لتنفيذ  اجرائية  خطة  لوضع  اجتماعا  االربعاء، 
مذكرة التفاهم التي وقعها المجلس مع وزارتي 
لتحديد  االجتماعية  والتنمية  والتعليم  التربية 
ادوار ومسؤوليات كل طرف في مجال التعليم 

الدامج للطلبة ذوي االعاقة.

لجهود  ترجمة  ياتي  االجتماع  إن  سموه  وقال 
المجلس التي بداها قبل عدة اشهر بالتعاون مع 
توجت  والتي  الدولي  والتعاون  التخطيط  وزراة 
المناطة  االدوار  لتحديد  التفاهم  مذكرة  بتوقع 

بوزارتي التربية والتعليم والتنمية االجتماعية.

المذكرة  نصوص  ترجمة  يجب  انه  سموه  وقال 
خمس  مدى  على  عمل  خطة  وضع  خالل  من 
ادوار ومسؤوليات  يتم بموجبها تحديد  سنوات 
االعاقة  ذوي  الطلبة  لدمج  االطراف  جميع 

العقلية البسيطة والمتوسطة في المدارس 

ذات  التاهيلية  الخدمات  وتقديم  الحكومية 
العقلية  االعاقة  ذوي  لالشخاص  الجودة 
التابعة  التاهيلية  المراكز  الشديدة والمركبة في 
إن  سموه  واضاف  االجتماعية.  التنمية  لوزارة 
التعاون  تحقيق اهداف المذكرة يتطلب تفعيل 
وضع  عبر  وذلك  العالقة  ذوي  االطراف  بين 
ارض  على  للتنفيذ  القابلة  والمقترحات  الخطط 

الواقع و خالل فترة زمنية محددة.

الدكتورة امل  المجلس  بدورها قالت امين عام 
في  تاسيسه  منذ  المجلس  تجربة  إن  النحاس 
الالزمة  السياسات  ورسم  االعاقة  ذوي  خدمة 
الجهات  مع  بالتعاون  بالمجتمع  لدمجهم 
بين  ثغرة  وجود  الى  بوضوح  اشارت  المعنية 
واهاليهم من  االعاقة  حاجات ومتطلبات ذوي 
شتى  في  لهم  المقدمة  الخدمات  وبين  جهة 

المجاالت من جهة اخرى.

في  التعليمية  البرامج  مديرية  مدير  وقدمت 
المجلس غدير الحارس عرضا تضمن مسؤوليات 
المجلس بحسب مذكرة التفاهم والمحاور التي 
للمجلس  الخمسية  التنفيذية  الخطة  ستشملها 
بنود  تنفيذ  متابعة  وابرزها   ، للمذكرة  استنادا 
الوطنية  االستراتيجية  من  الثانية  المرحلة 
لالشخاص ذوي االعاقة واصدار معايير المدارس 
االجرائي  والدليل  التعلم  وصعوبات  الدامجة 
العقلية  لالعاقة  مرجعي  منهاج  وتطوير  لهما 

ومنح رخصة مزاولة مهنة ترجمة لغة االشارة.

التربية والتعليم  من جانبهم قدم ممثال وزارتي 
المقترحات  حول  عرضا  االجتماعية  والتنمية 
مذكرة  بنود  لتنفيذ  الالزمة  والملحوظات 

التفاهم.
  

http://www.alrai.com/article/638170.html
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امتحان لغة اإلشارة

مزاولة  رخص  تسليم  حفل  يرعى  رعد  االمير 
مهنة ترجمة لغة االشارة

رئيس  زيد  بن  رعد  االمير  سمو  أكد 
االشخاص  لشؤون  االعلى  المجلس 
ذوي  األشخاص  حق  المعوقين 
الفاعل  بالتواصل  السمعية  اإلعاقة 
مع  انسجاما  وذلك  المجتمع،  مع 
المعوقين  االشخاص  حقوق  قانون 
ذوي  األشخاص  حقوق  واتفاقية 
الوطنية  واالستراتيجية  اإلعاقة 
االعاقة.وقال  ذوي  لالشخاص 
سموه لدى رعايته اليوم الثالثاء حفل 
تسليم رخص مزاولة مهنة ترجمة لغة 
للمترجمين  الرابعة"  "الدورة  االشارة 

االمتحان  اجتياز  من  تمكنوا  الذين  والمترجمات 
الرئيسة  الوسيلة  المترجم هو  ان  بذلك،  الخاص 
التي يتم من خاللها التواصل مع األشخاص ذوي 
قدراتهم  تطوير  استدعى  ما  السمعية  اإلعاقة 
اداء  من  ليتمكنوا  وتأهيلهم  تدريبهم  خالل  من 

دورهم على اكمل وجه.

واشار سموه الى ان جهود المجلس التي يبذلها 
للتشريعات  تنفيذا  تأتي  المجال  هذا  في 
والقوانين واالتفاقيات المحلية والدولية وصوال 
السمعية  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  دمج  الى 
صناعة  في  الطبيعي  دورهم  واخذ  بالمجتمع 
بدورها  الشاملة.  التنمية  واحداث  مستقبله 
بالمجلس  التعليمية  البرامج  مديرية  مدير  قالت 
باهتمام  حظيت  االشارة  لغة  ان  الحارس  غدير 
باعتبارها  والخاصة  الرسمية  المؤسسات  جميع 
اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  االساسية  الوسيلة 
سبل  وتيسير  المجتمع  مع  للتواصل  السمعية 
الوصول لديهم وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين 

جميع الفئات.

لشؤون  االعلى  المجلس  ان  الحارس  واضافت   
في  واضحة  جهودا  بذل  المعوقين  االشخاص 
مقننة  معايير  وضع  خالل  من  االطار  هذا 
مهنة  مزاولة  تراخيص  واستصدار  للمترجمين 
ترجمة لغة االشارة التي تعد التجربة االولى في 
المنطقة العربية ، بهدف ضمان حق الشخص ذو 
العاقة السمعية بالمساواة مع االخرين وتعريف 
وواجباته  بحقوقه  االشارية  اللغة  مترجم 
المجلس  ان  الى  واشارت  المهنة.  واخالقيات 
الذي بدأ بإصدار رخص مزاولة المهنة عام 2010 
يسعى باستمرار الى تطوير آليات عقد االمتحان 
في  العالمية  التجارب  على  االطالع  خالل  من 
في  المحلية  الخبرات  من  واالستفادة  عقده 

االعداد لالمتحان واالشراف عليه.

عام  امين  حضرته  الذي  الحفل  ختام  وفي 
الخريجون  ادى  النحاس  امل  الدكتورة  المجلس 

القسم الخاص بالمهنة امام سموه.

  

http://www.petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx?Site_Id=2&lang=1&News
ID=145251&CatID=14&Type=Home&GType=0
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اللقاء الحواري

الوطني  الحواري  اللقاء  يرعى  رعد  االمير 
لتشغيل االشخاص ذوي االعاقة

رعى سمو االمير رعد بن زيد كبير األمناء ورئيس المجلس 

االعلى لشؤون االشخاص المعوقين اليوم الثالثاء، اللقاء 

الحواري الوطني لتشغيل االشخاص ذوي االعاقة.

لشؤون  االعلى  المجلس  نظمه  الذي  اللقاء  ويهدف 

االشخاص المعوقين الى التعرف على ابرز التحديات التي 

الية  ووضع  االعاقة  ذوي  االشخاص  تشغيل  دون  تحول 

للتنسيق بين الشركاء في عملية التشغيل وتطوير نموذج 

العام  القطاعين  في  والمتدربين  العاملين  اعداد  لرصد 

والخاص.

واكد سمو االمير رعد في كلمة له اهمية هذا اللقاء من 

اجل تحقيق حياة افضل لألشخاص ذوي االعاقة، مؤكدا 

ان التأهيل الحقيقي هو االندماج االجتماعي والذي يأتي 

والعمل  التشغيل  في  والحق  الفرص  تكافؤ  خالل  من 

لالعتماد على الذات والعيش باستقاللية.

وقال سموه انه على المستوى الدولي التزم االردن تجاه 

التي  الدول  اوائل  من  فكان  االعاقة  ذوي  االشخاص 

لحقوق  الدولية  االتفاقية  على  وصادقت  وقعت 

"العمل   27 رقم  المادة  االعاقة فكانت  االشخاص ذوي 

العمل  التي ستكون هدف  المواد  احدى  والعمالة" هي 

في هذا اليوم.

الجهات  بالتنسيق مع  المجلس يعمل  ان  واضاف سموه 

ذات العالقة مثل وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني 

وديوان الخدمة المدنية ومعكم انتم ايها الشركاء لتامين 

ابنائنا من ذوي االعاقة والتي  لتحسين حياة  فرص عمل 

وظائف  على  بالحصول  وتمكينهم  بتعيينهم  انعكست 

اسوة بالشخاص من غير ذوي االعاقة والتي جاءت نتاجا 

للتعديالت في القوانين المتعلقة بنسبة التشغيل الى 4 

بالمئة.

العام  خالل  تعقد  التي  المعارض  ان  الى  سموه  واشار 

بهدف التشغيل استطاعت ان تفتح افاقا جديدة لسوق 

العمل وبات واضحا اهمية القطاع الخاص في هذا الشأن 

من خالل المسؤولية المجتمعية.

بمكان حيث  االهمية  له من  لقاءنا هذا  ان  وقال سموه 

يضم القطاعات التشغيلية المتنوعة آملين ان نحقق نتائج 

على  المبني  والتدريب  العمل  سوق  الى  وصولنا  تسهل 

االعاقة  ذوي  االشخاص  مع  وتتناسب  المجتمع  حاجات 

وطموحاتهم وبحيث تكون نتائج لقاءنا متابعة منا جميعا 

ومن  المجلس  في  نصل  وان  لتحقيقها  خاصة  واالعالم 

يمكن  وواضحة  دقيقة  بيانات  قاعدة  بناء  الى  خاللكم 

على  منهم  حصل  ومن  للوظائف  للمتقدمين  متابعتها 

عمل.

من جهتها تحدثت مديرة مديرية متابعة االتفاقية الدولية 

واالستراتيجية الوطنية الرا ياسين عن المنهجية الحقوقية 

الخاصة بذوي  الوطنية  الدولية والتشريعات  المعايير  في 

االعاقة  الدولية لألشخاص ذوي  االتفاقية  االعاقة وعن 

التي صادق عليها االردن عام 2008 ونشرت في الجريدة 

الرسمية بحيث اصبحت جزءا من التشريع الوطني الواجب 

التطبيق.

كما تحدثت عن محتوى االتفاقية المنظمة لمجموعة من 

المبادئ المرتبطة باالشخاص ذوي االعاقة خاصة المادة 

الفرص  تكافؤ  مبدأ  ترسخ  التي  االتفاقية  من   27

والتشغيل  التعيين  في  التمييز  وعدم  والمساواة 

لألشخاص ذوي االعاقة.

في  العمل  وزارة  تجربة  عرض  الحوارية  الحلقة  وتضمنت 

ذوي  باالشخاص  الخاصة  التشغيلية  المعارض  مجال 

االعاقة من حيث االنجازات والتحديات والصعوبات كما تم 

عرض قصص نجاح ألربعة اشخاص من ذوي االعاقة ممن 

انخرطوا في سوق العمل .

وهيئات  حكومية  جهات  الحوارية  الحلقة  في  وشارك 

من  العالقة  واصحاب  مهنية  ونقابات  ودولية  محلية 

العاملين  وغير  العاملين  االعاقة  ذوي  االشخاص 

والمشغلين واصحاب العمل.

  

http://www.petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx?Site_Id=2&lang=1&News
ID=145226&CatID=14&Type=Home&GType=0
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األمير رعد
 يرعى حفل 

فرقة شعاع النور 
إلحياء التراث



النشرة االخبارية 
العدد األول 10

الخميس حفل  اليوم  زيد مساء  رعى سمو االمير رعد بن 

على  التراث)  الحياء  النور  (شعاع  لفرقة  الثاني  الموسم 

الملكي.  وأشرف على  الثقافي  للمركز  الرئيسي  المسرح 

االشخاص  لشؤون  االعلى  المجلس  نظمه  الذي  الحفل 

المعوقين وبالتعاون بين وزارة التربية والتعليم واكاديمية 

تضمنت  حجازين.  موسى  االردني  الفنان  المكفوفين، 

الدكتور  والتعليم  التربية  وزير  حضره  الذي  الحفل  فقرات 

محمد الذنيبات على مجموعة من االغنيات ادتها اصوات 

والغناء  الموسيقى  موروث  من  وفردية  وثنائية  جماعية 

العربي االصيل وحازت على اعجاب وثناء الحضور.  من بين 

اندلسية  الحان  الفرقة  اطفال  بها  صدح  التي  االغنيات 

وتراثية ومعاصرة من انجازات قامات الغناء العربي االصيل 

مثل: يا شادي االلحان، ياما لعبت بها شمول، ليلية بترجع 

يا ليل، بتغني لمين يا حمام، ضمة ورد، ارضي عم بتقاسي، 

ميل يا غزيل، سالوني الناس، اغنية كفيف، وست الحبايب.

الملكية  األكاديمية  رئيس  بكلمة  الحفل  استهل 

قدرات  من  جوانب  فيها  بين  عنيزات  قاسم  للمكفوفين 

حقول  سائر  في  االعاقة  وذوي  المكفوفين  وطاقات 

القصائد  وكتابة  والحكايات  القصص  رواية  من  االبداع 

من  وتمكنهم  الغنائي  الصوت  وامتالك  االلحان  وابتكار 

اعاقاتهم  متجاوزين  الحديثة  التقنية  االجهزة  على  العمل 

دعم  اهمية  الى  الفتا  مجتمعهم،  في  فعالين  ليكونوا 

األشخاص ذوي اإلعاقة من المجتمع كي تشق طريقها 

بالحياة بقوة دون حواجز وتذليل ما تواجهه من صعوبات 

الدولية  والعالقات  االتصال  مديرة  وقالت  وتحديات. 

بالمجلس علياء زريقات لوكالة االنباء االردنية(بترا) :

االعاقة  ذوي  من  مقدمة  مبادرة  هو  اليوم  حفل  ان 

موسى  االردني  الفنان  اشراف  تحت  والبصرية  الحركية 

بالمجتمع  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  دمج  بهدف  حجازين 

والكشف عن امكانياتهم االبداعية في حقل الموسيقى 

ايضا  تأتي  الفعالية  هذه  ان  زريقات  واضافت  والغناء.  

ثقافية  المجلس من سياسات وخطط  رسمه  ما  بحسب 

واجتماعية وتوعوية تتبني مواهباألشخاص ذوي اإلعاقة 

وامتاعهم بعناصر من البهجة والترفيه وايضا من اجل كسر 

اإلعاقة  في  غير ذوي  أقرانهم من  وبين  بينهم  الحواجز 

القدرة على التنوير والعطاء داخل بيئتهم.

  

أبرز أخبار الربع األول من عام 2014



المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين


	1
	2
	3
	3+3
	4
	4+4
	5
	6
	7
	8
	9
	back

