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مببادرة ملكية �سامية من �صاحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني حفظه اهلل ورعاه،
و�ضعت اال�سرتاتيجية الوطنية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة للأعوام ( )2015 – 2007والتي
با�رشت امل�ؤ�س�سات الوطنية تنفيذها .وحيث تن�ص بنود اال�سرتاتيجية على �رضورة مراجعتها بعد
عامني من تنفيذها ،ي�رشفنـي �أن �أ�ضع بني �أيديكم املرحلة الثانية منها ( )2015 - 2010بعد �أن
قام املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني مب�شاركة كاملة من �أع�ضاء ميثلون املجتمع املدين
مبراجعة �شاملة لبنودها وحماورها كافة ،علم ًا ب�أنه �شارك يف و�ضع هذه املرحلة جمموعة من اخلرباء
يف جمال الإعاقة بقطاعاتها املختلفة.

كلمة رئي�س املجل�س

وما كان لهذا اجلهد �أن يتحقق لوال الدعم املتوا�صل من جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني
املعظم ،والذي �أمر بو�ضع هذه اال�سرتاتيجية ،والتي �أثمرت عن �إ�صدار قانون حقوق الأ�شخا�ص
املعوقني وت�أ�سي�س املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني كم�ؤ�س�سة وطنية حكومية م�ستقلة
تعنى بر�سم ال�سيا�سات وتفعيل الت�رشيعات وحماية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من خالل
التن�سيق والت�شبيك مع اجلهات املختلفة.
وتدعو املرحلة الثانية من اال�سرتاتيجية وفق ًا لن�صو�ص �إتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة� ،إىل
الت�أكيد على مواطنة ال�شخ�ص ذي الإعاقة وعلى �رضورة مكافحة كل �أ�شكال التمييز �ضده ،و�إىل
احرتام ا�ستقاللية الأفراد ذوي الإعاقة واعتبار تطوير قدراتهم ا�ستثماراً وطني ًا ذا عائد اقت�صادي
و�إجتماعي �إيجابي على املجتمع ككل.
وتراعي هذه اال�سرتاتيجية املنهجية احلقوقية املنبثقة عن االتفاقيات الدولية واملواثيق والقوانني
الوطنية .كما تعتمد على التوجه نحو الإ�سناد الإجتماعي و�رشاء اخلدمات حيثما يكون ال�رشيك
اال�سرتاتيجي (القطاع الأهلي) �أقدر على �أداء املهمة وحتمل �أعبائها .وقد راعت هذه اال�سرتاتيجية
مبد أ� اجلندرية وامل�ساواة بني الرجل واملر�أة �إنطالق ًا من �أن املمار�سة ت�شري �إىل �أن املر�أة ذات الإعاقة
هي الأكرث تهمي�ش ًا بني فئات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وتتعر�ض �إىل متييز مزدوج .كما �أكدت
اال�سرتاتيجية على م�س�ؤولية املجل�س يف متابعة الفئات الأكرث �ضعف ًا ،ومنهـا الأيتام ذوي الإعاقة،
وذوي الإعاقة النف�سية ،و�شديدي ومتعددي الإعاقة ومنهم الأفراد التوحديني والناجني من الألغام.
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ويعتمد بناء املرحلة الثانية من هذه اال�سرتاتيجية على درا�سة حتليلية لواقع حال الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة ،والتي ا�ستمدت منها اال�سرتاتيجية الأولويات الوطنية لكل حمور ،مبا يف ذلك الهدف
العام والأهداف املحددة والأن�شطة واملخرجات .كما مت �إ�ضافة حموري العنف والإ�ستغالل
وحمور يتعلق بدور منظمات املجتمع املدين .وتتميز هذه اال�سرتاتيجية بوجود نظام رقابي للر�صد
يرتبط بتنفيذ �أهداف و�أن�شطة اال�سرتاتيجية.
وت�ؤكد هذه اال�سرتاتيجية على �أن التغيري لن يتحقق يف حياة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ما مل يتم
الرتكيز يف م�ؤ�س�سات الدولة الأردنية على �ستة جوانب ،هي:
�أوالً :اجلانب الت�رشيعي ،ويعني تفعيل الت�رشيعات عن طريق �إ�صدار �أو تعديل الأنظمة والتعليمات
لتتوافق مع قانون حقوق الأ�شخا�ص املعوقني رقم ( ) 31ل�سنة .2007
ثانياً :اجلانب الب�رشي ،ويعني بناء قدرات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ومتكني امل�ؤ�س�سات املختلفة
من التعامل مع ق�ضايا الأفراد ذوي الإعاقة.

ويقت�ضي تنفيذ هذه اال�سرتاتيجية ت�ضافر اجلهود يف قطاعات اململكة الأردنية كافة وتكثيف
اجلهود لتوظيف قطاعات م�ستحدثة للعمل يف جمال حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة مثل القطاع
اخلا�ص والقطاع اال�ستثماري والتنموي ومنظمات حقوق الإن�سان.
وي�سعدين و�أنا �أ�ضع بني �أيديكم هذه الوثيقة الوطنية �أن �أتقدم بجزيل �شكري وعميق تقديري
للخرباء الذين ق�ضوا �ساعات طويلة يف �سبيل و�ضع هذه اال�سرتاتيجية ،و�إىل كل من �ساهم
يف عملية �إخراجها �سواء من خالل امل�شاركة يف الإجتماعات الت�شاورية �أو من خالل �إعداد
الدرا�سات والتقارير والتي �ساعدت على حتديد واقع حال الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،و�إىل كافة
اخلرباء وامل�ست�شارين على جهودهم و�آرائهم الثمينة التي �ساهمت يف بلورة هذه اال�سرتاتيجية
ب�شكلها النهائي.
وفقنا اهلل و�إياكم خلدمة �أبناء وبنات هذا الوطن الغايل حتت قيادة �صاحب اجلاللة الها�شمية امللك
عبداهلل الثاين ابن احل�سني حفظه اهلل ورعاه وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ثالثاً :اجلانب التوعوي ،ويتمثل بامل�س�ؤولية الكبرية امللقاة على عاتق اجلهات الإعالمية لتغيري
ال�صورة النمطية اخلا�صة بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
رابعاً :اجلانب البيئي ،ويعني توفري البيئة ال�صديقة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،مبا يف ذلك توفري
التجهيزات الالزمة وو�سائل النقل العامة واملي�رسة لهذه الفئة من املجتمع.
خام�ساً :اجلانب الرقابي ،ويهدف �إىل تفعيل الرقابة على جودة اخلدمة املقدمة للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة ،وبالأخ�ص تفعيل الرقابة على مراكز الت�شخي�ص ومراكز الت�أهيل و�إعادة الت�أهيل واخلدمات
امل�ساندة مما ي�ؤدي �إىل �إزالة كل �أ�شكال الإزدواجية و�سوء الإ�ستغالل وهدر املوارد املالية.
�ساد�ساً :اجلانب التمويلي ،ويهدف �إىل جمابهة التحدي الأكرب وهو توفري املوارد املالية الالزمة
لتنفيذ بنود اال�سرتاتيجية الوطنية.
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رعد بن زيد
رئي�س املجل�س

حتقيقـ ًا لر�ؤية قائد الوطن جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم ،والتي تتمثل يف �إيجاد
جمتمع �أردين يتمتع فيه الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بحياة كرمية م�ستدامة ،حتقق لهم امل�شاركة الفاعلة
القائمة على الإن�صاف واالحرتام ،وبتوجيهات مـن جاللته و�ضعـت اال�سرتاتيجية الوطنية
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وبو�رش بتطبيقهـا يف اجلزء الأول من عام  .2007وتغطي هذه
اال�سرتاتيجية فرتتني زمنيتني :املرحلة الأوىل يف الفرتة من ( ،)2009-2007واملرحلة الثانية
من ( .)2015-2010وقد انبثق عن اال�سرتاتيجية �إلغاء قانون رعاية املعوقني رقم ( )12ل�سنة
 ،1993و�إ�صدار قانون حقوق الأ�شخا�ص املعوقني رقم ( )31ل�سنة � ،2007إ�ضافة �إىل ت�أ�سي�س
املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني ،و�صندوق دعم الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وفق هذا
القانون اجلديد.

املقدمة

وانطالق ًا من مهام املجل�س يف ر�صد تنفيذ بنود اال�سرتاتيجية الوطنية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
( )2015-2007ومتابعتها ،ومتابعة تنفيذ �إتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وحيث �أن
املرحلة الأوىل من اال�سرتاتيجية انتهت مع نهاية عام  ،2009ولتفعيل ما ن�صت عليه اال�سرتاتيجية
يف وثيقتها من ناحية �رضورة تقييم �أداء املرحلة الأوىل لها ،لي�صار �إىل مراجعتها ب�شكل كامل متهيداً
لإعداد برامج وخطط العمل للمرحلة الثانية ،والتي ت�ستغرق (� )6سنوات من عام  2010وحتى
نهاية عام  ،2015قام املجل�س ب�إجراء مراجعة �شاملة ملنجزات هذه اال�سرتاتيجية وعر�ضها خالل
امل�ؤمتر الوطني الأول حول اال�سرتاتيجية الوطنية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ()2015 -2007
والذي عقد خالل �شهر ت�رشين الثاين .2009
وقد دلت نتائج تقييم املرحلة الأوىل من اال�سرتاتيجية على �أن اعتماد درا�سة حتليل مراكز القوى
يف عملية الإعداد والتقييم يعترب �أ�سا�سي ًا ،وذلك نظراً ملحدودية املوارد الب�رشية واملادية والفنية،
الأمر الذي دعانا لإعتمادها يف كل حمور من حماور اال�سرتاتيجية.
كما ا�ستعان املجل�س بخرباء �ساهموا يف تنفيذ وتقييم املرحلة الأوىل منها ،فاعتمد حتليل مراكز
ب�شكل كبري على ر�أي الوزارات واملنظمات غري احلكومية يف �إجنازات املرحلة الأوىل
القوى
ٍ
والتو�صيات للمرحلة الثانية منها ،والتي قام املجل�س بجمعها عن طريق التقارير املقدمة من
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الوزارات املعنية والإجتماعات التي نظمتها اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية بهدف تقييم املرحلة
الأوىل من هذه اال�سرتاتيجية.
وقد بني هذا التحليل �رضورة اعتماد اال�سرتاتيجية على املنهجية احلقوقية وتعيني وزارة م�س�ؤولة
عن تنفيذ كل حمور وفق ًا ملهامها ،كما بني �رضورة الت�أكيد على مراعاة اجلندرية يف برامج العمل
و�إيالء الأولوية للمر�أة املعاقة كونها الأكرث تعر�ض ًا للتمييز والتهمي�ش وخل�صو�صية الربامج املوجهة
لها .كما بني تقييم املرحلة الأوىل ،غياب بع�ض ال�رشكاء الأ�سا�سيني عن بع�ض املحاور وبالأخ�ص
حموري الت�أهيل و�إعادة الت�أهيل والريا�ضة ،وحمدودية دور القطاع الأهلي واخلا�ص .كما بني
�رضورة مراعاة دمج ق�ضايا الفئات املهم�شة ومنها الناجني من الألغام يف برامج الت�أهيل و�إعادة
الت�أهيل.

• الإعالم والتثقيف والتوعية.
• العنف والإ�ساءة والإ�ستغالل �ضد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
• دور املجتمع املدين.
نوجه كل ال�شكر والتقدير لكل من �ساهم يف و�ضع هذه اال�سرتاتيجية� ،آملني �أن ن�ستطيع مع ًا
حتقيق �أهدافها خالل املرحلة الثانية منها ،وذلك خلدمة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ب�شكل خا�ص
و�أبناء وبنات وطننا الغايل ب�شكل عام بقيادة �سيد البالد �صاحب اجلاللة الها�شمية امللك عبداهلل
الثاين ابن احل�سني.

وقد يكون من �أهم خمرجات تقييم املرحلة الأوىل �إ�ضافة حمور عن العنف والإ�ستغالل يف قطاع
الإعاقة ،ملا لهذا املحور من �أهمية للفئة الأكرث تهمي�ش ًا وبالأخ�ص فئة الإعاقة العقلية والتي قد
يتعذر عليها تقدمي �شكوى �أو الإف�صاح عن �أي نوع من �أنواع الإ�ساءة �أو الإعتداء مهما بلغت
�شدتها .كما متت �إ�ضافة حمور عن الت�شبيك مع قطاع املجتمع املدين.
وتت�ألف املرحلة الثانية من اال�سرتاتيجية من �إثني ع�رش حموراً ،وهي:
		
• الت�رشيعات.
• ال�صحة والإعاقة.
• الت�أهيل و�إعادة الت�أهيل واخلدمات امل�ساندة.
• الرتبية والتعليم الدامج.
• التعليم العايل والبحث العلمي.
• التمكني االقت�صادي.
• التمكني الأ�رسي واحلماية الإجتماعية.
• �إمكانية الو�صول.
• الريا�ضة والرتفيه والثقافة واحلياة العامة.
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د� .أمل نحا�س
�أمني عام املجل�س

يتقدم املجل�س ببالغ ال�شكر والتقدير لكل من �ساهم يف و�ضع هذه اال�سرتاتيجية الوطنية للأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة – املرحلة الثانية ( )2015 – 2010مبا يف ذلك �أكرث من ثمامنائة م�شارك وم�شاركة
ممن �شاركوا يف �أعمال امل�ؤمتر الوطني الأول حول اال�سرتاتيجية الوطنية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
والذي عقد يومي  23و 24ت�رشين الثاين .2009

�شكر وتقدير

كل ال�شكر للجنة التوجيهية العليا برئا�سة معايل د .حممد ال�صقور ،والتي عملت مع �ضباط ارتباط
الوزارات على تقدمي تقارير وطنية حول املنجز من اال�سرتاتيجية .وكل ال�شكر لأع�ضاء جمل�س
الإدارة وممثلي الإعاقات وجمموعة املنظمات غري احلكومية ،والذين عملوا ب�شكل ت�شاركي على
مراجعة املرحلة الأوىل من اال�سرتاتيجية .ونخ�ص بال�شكر ال�سيدة منى عبد اجلواد م�ساعد الأمني
العام لل�ش�ؤون الفنية يف املجل�س على �إدارة عملية املراجعة بالتعاون مع �رشكاء املجل�س .ويقدر
املجل�س جهد الدكتور �سيد الرطروط من م�ؤ�س�سة نهر الأردن يف و�ضع حمور العنف والإ�ستغالل،
وال�سيدة �آين ابوحنا من جمعية احل�سني لذوي التحديات احلركية يف و�ضع حمور املجتمع املدين.
ون�شكر كل من ال�سيدة فايل ياين وال�سيدة جان نايت من منظمة انرتاك لإ�سهاماتهما يف مراجعة
هذه الوثيقة ا�ستناداً ملنهج حقوق الإن�سان والنوع الإجتماعي ،وجهودهما يف و�ضع نظام الر�صد
والرقابة والتقييم لهذه الوثيقة.
كما يخ�ص املجل�س بال�شكر املجل�س الثقايف الربيطاين والذي �أ�سهم من خالل م�رشوع م�شرتك
ب�إدارة ال�سيدة هند ال�سمان وبتمويل من ال�سفارة الربيطانية يف عملية �إ�صدار هذه الوثيقة .كما
يتقدم املجل�س ببالغ ال�شكر لأكادميية تطوير التعليم ،والتي �ساهمت من خالل م�رشوع م�شرتك
ب�إدارة ال�سيدة فران�سي�س �أبو زيد وبتمويل من وكالة الإمناء الأمريكية يف �ضمان م�شاركة املجتمع
املدين يف عملية مراجعة املرحلة الأوىل من اال�سرتاتيجية الوطنية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
وكل ال�شكر للوكالة اليابانية للتعاون الدويل والتي �ساهمت يف و�ضع املحور اخلا�ص بالتمكني
االقت�صادي.
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الف�صل الأول
واقع الإعاقة يف الأردن
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�أوالً� :إح�صاءات حول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
�أ .امل�سوحات والإح�صاءات والبيانات:
	.1ال يزال �أمر معرفة حجم الإعاقة يف الأردن وحتديد انت�شارها وخ�صائ�صها غري متفق عليه
بني الباحثني والعاملني يف هذا القطاع يف اململكة.
 .2ت�شري بيانات تعداد ال�سكان وامل�ساكن لعام � 2004إىل �أن ن�سبة الإعاقة يف اململكة ت�صل
�إىل  ،%1.23بينما ت�شري الن�سب الدولية �إىل �أن ن�سبة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �أي دولة
ترتاوح بني  %10-5من عدد ال�سكان .وي�ؤكد تقرير البنك الدويل حول الإعاقات
يف دول منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا على �أن ن�سبة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
يف الأردن ت�صل يف �أدنى تقدير �إىل  %5-4من عدد ال�سكان �أي ما يعادل � 300ألف
�شخ�ص .ومن اجلدير ذكره �أنه لو مت احت�ساب عدد العائالت املت�أثرة بالإعاقة ،فقد ي�صل
عدد الأ�شخا�ص املت�أثرين بالإعاقة �إىل حوايل مليون �شخ�ص.
 .3قامت وزارة التنمية الإجتماعية عام  2007وبالتعاون مع املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون
الأ�شخا�ص املعوقني وجلنة ال�سجل الوطني ووزارة ال�صحة ب�إجراء م�سح حلاالت الإعاقة يف
كافة حمافظات اململكة فيما عدا حمافظة العا�صمة ،حيث �أ�شارت بيانات امل�سح �إىل �أن عدد
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بلغ ( )25143حالة �أي ما ن�سبته  %0.5من عدد ال�سكان عام
.2007
 .4قامت وزارة الرتبية والتعليم وبرنامج الت�أهيل املجتمعي التابع للجنة العليا لإدارة برامج
وم�شاريع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف الأردن ومركز الأمري احل�سن للت�شخي�ص املبكر
للإعاقات ،ب�إجراء م�سح تربوي �شامل للطلبة من ال�صف الأول وحتى ال�صف الرابع يف
حمافظات الكرك ،والطفيلة ،واربد خالل الأعوام  2001ولغاية  2004/2003وكان
جمموع الذين مت الك�شف عنهم  4120طالب من ذوي الإعاقات .1ومت �إجراء امل�سح
ملدار�س البادية ال�شمالية الغربية /املفرق ،وقد بلغ جمموع احلاالت التي مت الك�شف عنها
� 5925شخ�ص ًا من ذوي الإعاقات وكان الهدف العام للم�سح حتديد اخلدمات التي
� 1شمل امل�سح لواء الق�رص وفقوع ،وادي عربة ،ولواء البادية الغربية ،وحمافظة الطفيلة ،ولواء املزار اجلنوبي ،ولواء الو�سطية،
وال�شونة اجلنوبية.

يحتاجها الذين مت الك�شف عنهم والربامج الرتبوية التي يجب �أن ت�ستحدث لهم.
 .5ي�شري تقرير وزارة ال�صحة �إىل �أن مركز ت�شخي�ص الإعاقات الذي يقوم بت�شخي�ص احلاالت
من الوالدة ولغاية عمر � 18سنة ،قد �شخ�ص  40259حالة �إعاقة من عام  1990وحتى
نهاية عام .2009
 .6ت�شري بيانات مديرية �ش�ؤون املعوقني يف وزارة التنمية الإجتماعية �إىل �أن عدد احلاالت
التي مت ت�شخي�صها يف مركز الك�شف املبكر عن الإعاقات والت�أهيل املجتمعي يف منطقة
تل املنطح ومركز الك�شف املبكر عن الإعاقات يف منطقة حطني /لواء الر�صيفة بلغت
( )2941حالة خالل الأعوام  2007وحتى تاريخ �إعداد التقرير يف عام .2009
 .7قام مركز الأمري احل�سن للت�شخي�ص املبكر للإعاقات بت�شخي�ص حاالت بلغ جمموعها
( )1897حالة خالل الأعوام .2009 -2007
 .8مل ت�صدر اللجان الطبية اللوائية التابعة لوزارة ال�صحة وهي اجلهة امل�س�ؤولة عن ت�شخي�ص
احلاالت ملن تزيد �أعمارهم عن ( )18عام ًا �أية تقارير تو�ضح �أعداد الذين مت ت�شخي�صهم.
 .9بد�أ املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني بتنفيذ م�رشوع توحيد البيانات اخلا�صة
بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،حيث �س ّلم احلاالت امل�سجلة يف ال�سجل الوطني الذي ُنفذ
بالتعاون مع وزارة التنمية الإجتماعية �إىل الهيئة التن�سيقية للتكافل الإجتماعي والتي
بدورها قامت ب�إدخال ( )8000حالة �إىل قاعدة بياناتها ،والعمل جارٍ على �إدخال بقية
البيانات .كما بد�أ املجل�س مب�رشوع ح�رص �أعداد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة املخدومني يف
اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات واملراكز اخلا�صة بالإعاقة.
 .10قام برنامج الت�أهيل املجتمعي التابع للمجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني وبالتعاون
مع منظمة الهاندي كاب �إنرتنا�شونال وجمعية �سيدات ال�ضليل ب�إجراء م�سح يف منطقة
ال�ضليل (بيت لبيت) يف عام  ،2009حيث بلغت ن�سبة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف
املنطقة  .%4.8ويقوم املجل�س حاليا ب�إجراء م�سح مماثل يف كل من عجلون واملزار اجلنوبي
والأغوار اجلنوبية ،و�سيكمل عملية امل�سح يف كل من منطقة اربد /الو�سطية ،والروي�شد
خالل العام  2010متهيداً مل�سح بقية مناطق اململكة.
 .11قام املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني وبالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم بح�رص
عدد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف املدار�س التابعة للوزارة ،وقد ت�ضمن هذا احل�رص بيانات
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خا�صة بالطلبة ذوي الإعاقات واملعلمني والإداريني العاملني يف مديريات الرتبية والتعليم
يف املحافظات .ومل ي�صدر تقرير نهائي بنتائج هذا امل�سح حتى تاريخه.
 .12بد�أ املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني يف �إر�ساء قواعد بنك معلومات وطني
يت�ضمن البيانات الكاملة عن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ونوع اخلدمات املقدمة لهم .كما
بد�أ ب�إجراء امل�سوحات امليدانية ال�شاملة (بيت لبيت) بالتعاون مع اجلمعيات املحلية من
خالل برامج الت�أهيل املجتمعي.
� .13ساهم تعاون املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني مع دائرة الإح�صاءات العامة
يف ت�ضمني ق�ضايا الإعاقة يف جمموعة من امل�سوحات التي جتريها الدائرة دوري ًا ،ومنها:
م�سح فر�ص العمل امل�ستحدثة ،وم�سح الإ�ستخدام وتعوي�ضات العاملني ،و�سل�سلة امل�سوح
الإقت�صادية ،كما مت مراجعة وتعديل اجلزء اخلا�ص مب�سح الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف م�سح
ال�سكان وامل�ساكن والذي �سينفذ يف عام .2014
ب .عوامل تباين ن�سبة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف اململكة:
يرتبط التباين بني الن�سبة العاملية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والن�سبة الوطنية بعدة عوامل �أهمها:
 .1الإختالف يف التعريف املعتمد للإعاقة ،ويف الت�صنيف لفئات الإعاقة.
 .2امليل الإجتماعي لإخفاء الإعاقة – خا�صة لدى الإناث.
 .3وجود �أعداد من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة غري امل�شخ�صني.
 .4غياب وجود �آلية وطنية لتوحيد بيانات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة امل�شخ�صني لدى اجلهات
املختلفة وت�سجيلهم.
 .5عدم �صدور تقارير دورية عن مراكز الت�شخي�ص يف اململكة.
 .6عدم وجود معايري معتمدة للت�شخي�ص.
 .7عدم وجود جهة رقابية وطنية على مراكز الت�شخي�ص يف اململكة.
�	.8إغفال �إدراج العدد الكبري من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة امل�سجلني لدى اجلمعيات
وامل�ؤ�س�سات واملراكز اخلا�صة بالإعاقة �ضمن �سجل وطني موحد.

ج -اخل�صائ�ص الدميوغرافية وال�صحية والإجتماعية االقت�صادية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة:
يف ظل غياب البيانات املعتمدة عن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،ف�إن اخل�صائ�ص الدميوغرافية
وال�صحية والإجتماعية االقت�صادية لهذه الفئة تعتمد على نتائج التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن
لعام  .2004والتي �أظهرت الآتي:
 %42 .1من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ممن �أعمارهم � 15سنة ف�أكرث هم �أميون ،و %6.4ملم
بالقراءة والكتابة ،وحوايل  %14منهم م�ستوى تعليمهم �إبتدائي ،و %13م�ستواهم التعليمي
�إعدادي ،و %9.2م�ستوى تعليمهم ثانوي� ،أما ن�سبة الذين يزيد م�ؤهلهم عن الثانوية العامة
فقد بلغت  ،%5.9وتبني �أن  %58ممن �أعمارهم � 15سنة ف�أكرث غري متزوجني .كما تبني
هذه النتائج �أن ن�سبة البطالة لدى الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بلغت .%39.5
 .2ت�شكل ن�سبة الذكور بني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة  ،%60.6وبلغت ن�سبة الإناث ،%39.4
�أما بيانات ال�سجل الوطني فت�شري �إىل �أن ن�سبة الذكور ذوي الإعاقة هي  %61.1ون�سبة
الإناث  ،%38.9وت�شري نتائج م�سح ال�ضليل (بيت لبيت) �إىل ن�سب م�شابهة وهي %60
ذكور و� %40إناث.
�	.3أن توزيع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بح�سب فئة الإعاقة كانت كالآتي :ن�سبة الإعاقة احلركية
بلغت  ،%28.6تلتها فئة الإعاقة ال�سمعية والنطقية  ،%16.4ثم الإعاقة العقلية ،%16.1
ثم الإعاقات املتعددة  ،%13.8بينما بلغت ن�سبة الإعاقة الب�رصية  ،%9.3وفئة ال�شلل
الدماغي  .%8.4كما ت�ؤكد درا�سات وزارة ال�صحة والتي ُنفذت بالتعاون مع منظمة
ال�صحة العاملية �أن ن�سبة �ضعف ال�سمع بكافة �أنواعه مرتفعة يف الأردن مقارنة مع دول
املنطقة ،فقد �أ�شار تقرير الرابطة ال�رشق �أو�سطية للعناية بال�سمع  -املكتب االقليمي �إىل �أن
ن�سبة الإ�صابة ب�ضعف ال�سمع املكت�سب بلغت  .%1كما بلغت ن�سبة الأطفال املعر�ضني
خلطر الإ�صابة ب�ضعف ال�سمع  %11بنا ًء على بيانات الك�شف التي �شملت  8000طفل
حديث الوالدة يف عام .2004
�	.4أن توزيع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بح�سب �أقاليم اململكة كانت كالآتي� :إقليم ال�شمال
 ،%1.4وت�ساوت الن�سبة يف �إقليمي الو�سط واجلنوب حيث بلغت .%1.2
 .5وعلى الرغم من �أن حمافظة العا�صمة غري م�شمولة يف ال�سجل الوطني� ،إال �أن توزيع ن�سبة

- 19 -

الإعاقة بح�سب املحافظات كان كالآتي :حمافظة �إربد كانت الأعلى وبن�سبة ،%38.9
تلتها الزرقاء  ،%13.3ثم البلقاء بن�سبة  ،%11.8تليها املفرق بن�سبة  ،%7.4ثم جر�ش
 ،%7.1فالكرك بن�سبة  ،%6.8ثم عجلون بن�سبة  ،%5.3ومن ثم مادبا  ،%3.7ثم العقبة
 ،%2.4والطفيلة بن�سبة  ،%2.3و�أخرياً معان بن�سبة .%1.1
ثانياً :اخلدمات املقدمة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة:
 .1بلغ عدد امل�ؤ�س�سات التي تقدم خدماتها للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ( )266م�ؤ�س�سة بح�سب
“دليل امل�ؤ�س�سات التي تُعنى بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة” والذي �أعده املجل�س الأعلى
ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني عام  .2010كما توجد ( )8م�ؤ�س�سات جرى ت�أ�سي�سها يف
نهاية العام .2009
 .2على الرغم من �أن كافة البيانات املتوفرة ت�شري �إىل �أن ن�سبة الإعاقة يف �إقليم ال�شمال �أعلى
منها يف الو�سط واجلنوب� ،إال �أن عدد امل�ؤ�س�سات يف الإقليم بلغ ( )74م�ؤ�س�سة وبن�سبة
( )%27.8والتي تعترب متدنية مقارنة بن�سبتها يف �إقليم الو�سط  155( %58م�ؤ�س�سة) ،كما
يت�ضح �أن عدد امل�ؤ�س�سات يف �إقليم اجلنوب ( )37م�ؤ�س�سة وبن�سبة .%13.9
 .3تتميز امل�ؤ�س�سات التي تقدم اخلدمات للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ب�ضعف التخ�ص�ص حيث
تتعدد فئات الإعاقة املخدومة فيها ،فمن بني ( )266م�ؤ�س�سة تُعنى ب�ش�ؤون الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة يوجد ( )106م�ؤ�س�سات تهتم بفئات متعددة من الإعاقات ،و( )78م�ؤ�س�سة
متخ�ص�صة بالإعاقة العقلية ،و( )28م�ؤ�س�سة متخ�ص�صة بالإعاقة احلركية (الإعاقة احلركية
وال�شلل الدماغي) ،و( )31م�ؤ�س�سة تهتم بالإعاقة ال�سمعية ،و( )12م�ؤ�س�سة تهتم بالإعاقة
الب�رصية ،وم�ؤ�س�ستان ل�صعوبات التعلم ،وم�ؤ�س�سة واحدة متخ�ص�صة باحلاالت النف�سية.
 .4هناك بع�ض امل�ؤ�س�سات العامة التي تقدم خدماتها للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،منها اجلامعات
الر�سمية التي تقدم خ�صم ًا خا�ص ًا على الر�سوم اجلامعية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ي�صل �إىل
 %90يف مرحلة البكالوريو�س ،و %50يف مرحلتي املاج�ستري والدكتوراة .كما متنح دائرة
اجلمارك العامة ووزارة الداخلية �إعفا ًء على و�سائط النقل ور�سوم الإقامة للعامالت املنزليات،
كما تقدم وزارة التخطيط والتعاون الدويل دعم ًا لربامج الإعاقة يف عدد من اجلمعيات غري
احلكومية .كما تقدم اجلمعيات والهيئات الدولية الدعم لربامج الإعاقة يف اململكة.

ثالثاً :الواقع الت�رشيعي للإعاقة يف اململكة:
 .1يف عام  2005فاز الأردن بجائزة فرانكلني روزفلت الدولية للإعاقة ،وذلك جلهوده
الريادية يف و�ضع الإعاقة يف مقدمة الأولويات الوطنية .ويف عام  2007بادر جاللة امللك
عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم ب�إ�صدار الإرادة امللكية ال�سامية لو�ضع اال�سرتاتيجية الوطنية
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .2015 -2007
 .2لقد كانت �أوىل خمرجات املرحلة الأوىل من اال�سرتاتيجية الوطنية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
�إلغاء قانون رعاية املعوقني رقم ( )12ل�سنة  ،1993و�صدور قانون حقوق الأ�شخا�ص
املعوقني رقم ( )31ل�سنة .2007
 .3ت�شكل املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني كم�ؤ�س�سة حكومية م�ستقلة مبوجب
قانون حقوق الأ�شخا�ص املعوقني رقم ( )31ل�سنة  2007برئا�سة �سمو الأمري رعد بن
زيد املعظم ،ويت�ألف جمل�س الأمناء وفق املادة ( )6من القانون من الأمناء العامني للوزارات
وامل�ؤ�س�سات احلكومية بالإ�ضافة �إىل �سبعة �أ�شخا�ص ممثلني عن الإعاقات واملنظمات غري
احلكومية والأهايل وثالثة �أ�شخا�ص من املتميزين يف جمال الإعاقة .وتت�ألف موارد املجل�س
الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني وفق املادة ( )15من القانون من املخ�ص�صات املر�صودة
يف املوازنة العامة للدولة والر�سوم والهبات والتربعات.
 .4حددت املادة ( )7من القانون رقم ( )31ل�سنة  2007مهام و�صالحيات املجل�س على
النحو التايل:
�أ .ر�سم ال�سيا�سة اخلا�صة بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ومراجعتها ومتابعة تنفيذها بالتن�سيق
مع اجلهات ذات العالقة.
ب .و�ضع خطة وطنية �شاملة للتوعية.
ج .متابعة ودعم تنفيذ بنود اال�سرتاتيجية الوطنية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وما ينبثق عنها
من خطط وبرامج و�أن�شطة.
د .اقرتاح تعديل الت�رشيعات ذات العالقة بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والأنظمة والتعليمات
الالزمة لتنفيذ القانون.
هـ .و�ضع املعايري الالزمة جلودة الربامج واخلدمات املقدمة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة.
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و�	.إيجاد مراكز وطنية للتدريب.
ز�	.إجراء البحوث والدرا�سات و�إن�شاء قواعد البيانات املتعلقة ب�ش�ؤون الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة.
ح .امل�شاركة يف اجلهود الرامية لتحقيق املواثيق واالتفاقيات الدولية املتعلقة ب�ش�ؤون
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والتي �صادقت عليها اململكة.
� .5صادق الأردن على �إتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،حيث دخلت هذه الإتفاقية
حيز التنفيذ يف عام  ،2008و�أوكل جمل�س الوزراء مهمة متابعة تنفيذ تطبيق هذه الإتفاقية
�إىل املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني تنفيذاً للمادة ( )33فقرة ( )1مبا يف ذلك
رفع التقرير احلكومي وفق املادة ( )35من هذه الإتفاقية للجنة الدولية املكلفة بر�صد تنفيذ
هذه الإتفاقية ،و�شكل املركز الوطني حلقوق الإن�سان جلنة ر�صد وطنية تنفيذاً للمادة ()33
فقرة ( )2من الإتفاقية .وت�ستعد املنظمات غري احلكومية لتقدمي تقرير الظل املوازي للتقرير
احلكومي.
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الف�صل الثاين
مفاهيم عامة
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�أوال :مفهوم النموذج الإجتماعي للإعاقة واملنهج القائم على حقوق الإن�سان
ت�ستجيب اال�سرتاتيجية الوطنية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة للأدلة الإح�صائية ب�أن الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة �أكرث عر�ضة للأمية والتعطل عن العمل ،ولديهم ات�صال �ضعيف ب�شبكات الدعم الوطنية
مقارنة ب�أقرانهم الأ�شخا�ص غري املعوقني ،لذا ،ن�شري يف هذا اجلزء �إىل االجتاهات العامة املتعلقة
بالإعاقة.
تقدر منظمة ال�صحة العاملية �أن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ي�شكلون  %10-7من �سكان العامل،
وهي الفئة الأكرث تعر�ض ًا للتهمي�ش ،و�أكرث الفئات فقراً يف �أي جمتمع .وت�شري تقديرات البنك
الدويل �إىل �أن  % 5-4من �سكان الأردن هم من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،حيث �أن %14.8
هم من الذكور ،و %2.1هم من الإناث ،وقد يكون لهذا التفاوت عالقة بحقيقة �أن �إح�صاءات
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة نادراً ما تكون م�صنفة ح�سب اجلن�س( .انظر �إىل ق�سم اجلندرية
والإعاقة).
تعترب الإعاقة �سبب ًا للفقر ونتيجة له �أي�ض ًا ،فعلى �سبيل املثال ت�ستجيب احلكومات يف الكثري من
البلدان لق�ضية التوظيف على افرتا�ض مفاده عدم قدرة ال�شخ�ص ذي الإعاقة على املناف�سة يف
�سوق العمل املفتوح ،لذا تلج�أ �إىل �أ�سلوب فر�ض ح�ص�ص الكوتا .حيث يتم توظيف الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة يف وظائف �أقل �أهمية وم�ستوى و�أجر يقل عن نظرائهم ،ونف�س االفرتا�ض ي�ساق
يف ق�ضايا التعليم والتدريب ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل زيادة حمدودية فر�ص العمل �أو التعليم ويدفع
بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �إىل الإعتماد على امل�ساعدات واملعونات اخلريية واحلكومية.
تركز النظرة التقليدية على �أن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بحاجة �إىل احلماية والعالج وامل�ساعدة،
وعلى اعتبار �أن الفرد يحتاج للعالج للم�شاركة يف جمتمع خم�ص�ص للأ�شخا�ص غري املعوقني ،يتم
تقدمي اخلدمات للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من قبل “خرباء” من الأ�شخا�ص غري املعوقني ،ويقت�رص
دور الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على اال�ستجابة ورد الفعل دون امل�ساهمة املبا�رشة واحلقيقية يف
تقرير نوع وم�ستوى اخلدمة التي تقدم لهم� .إن هذه املنهجية �ضعيفة ومعروفة بالنموذج الفردي

للإعاقة (املعروف �أي�ضا ب�أنه النموذج الطبي �أو النموذج الرعائي) ،وب�شكل متنامي ،تغريت
املنهجية جتاه اعرتاف متزايد من وكاالت التنمية واملمار�سني ب�أن الإعاقة هي م�س�ألة تتعلق بحقوق
الإن�سان ،مع الت�أكيد على �أن “امل�شكلة” تكمن يف �سلوكيات املجتمع جتاه الإعاقة ولي�س يف الفرد
نف�سه .ففي عام � 2002رصح جيم�س ولفين�سون ،الرئي�س ال�سابق للبنك الدويل� ،أنه ما مل يتم
معاجلة ق�ضايا الإعاقة ،ف�إن الأهداف الإمنائية للأمم املتحدة لن تتحقق .وقد �ساهم هذا الت�رصيح
يف تغيري ال�سلوكيات ب�شكل �إيجابي ،مما زاد من فهم �أهمية دمج الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف
امل�شاريع الوطنية للحد من الفقر.
كانت اململكة الأردنية الها�شمية �أول دولة يف ال�رشق الأو�سط تتبنى ت�رشيع ًا وطني ًا للإعاقة يف عام
 .1993وهي من �أوىل الدول التي قامت بتحديث القانون ليتوائم مع �إتفاقية الأمم املتحدة حول
حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والتي وقعت اململكة الأردنية الها�شمية عليها يف عام .2007
وقد مت الت�صديق على قانون حقوق الأ�شخا�ص املعوقني رقم  31لعام  ،2007مما يجعل الأردن
ملتزم ًا بتبني بنود الإتفاقية.
ي�ؤكد رئي�س املجل�س� ،سمو الأمري رعد بن زيد� ،أن م�شاريع التنمية الب�رشية كانت من �أوىل �أولويات
تنفيذ املرحلة الأوىل من اال�سرتاتيجية الوطنية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والتي مت تنفيذها على
مرحلتني؛ امتدت املرحلة الأوىل منها من عام  2009 – 2007وذلك بالتعاون مع منظمات
املجتمع املدين ومنظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .وقد قام املجل�س بتي�سري عملية ا�ست�شارة
مو�سعة لغايات جمع البيانات بهدف تعديل املرحلة الثانية من اال�سرتاتيجية الوطنية بناء على
الدرو�س امل�ستقاة من املرحلة الأوىل .كما قام املجل�س بتطوير نظام �شامل ت�شاركي لقيا�س فعالية
املرحلة الثانية من اال�سرتاتيجية.
“جمتمع يتمتع فيه الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة بحياة كرمية
وبناء على ر�ؤية املجل�س والتي تن�ص على
ٍ
م�ستدامة حتقق لهم م�شاركة فاعلة قائمة على الإن�صاف وامل�ساواة” ،تبنى املجل�س منهجية
الإعاقة القائمة على حقوق الإن�سان بهدف الت�أثري على الأنظمة الوطنية الحرتام الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة كمواطنني مت�ساويني يف احلقوق والواجبات .ويعني هذا النهج القائم على احلقوق
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متكني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من خالل م�شاركتهم املت�ساوية يف احلياة ال�سيا�سية والإجتماعية
والثقافية .ويتطلب هذا املنهج من املجل�س وال�رشكاء الت�أكيد على �أن يكون الأ�شخا�ص ذوو
الإعاقة على دراية بحقوق الإن�سان اخلا�صة بهم وحقهم بعدم التعر�ض للتمييز ليتمكنوا من
حتدي الظلم والإق�صاء و�سوء املعاملة.

احلواجز يف املواقف (�أو العداوة �أو �سوء الفهم من جانب الأفراد جتاه الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة)،
احلواجز الفيزيائية  /احلواجز البيئية (ت�صاميم املباين التي ال ميكن و�صول و�سائل النقل �إليها �أو
ال يتوفر فيها ممرات امل�شاة ،الخ) واحلواجز امل�ؤ�س�ساتية (هيكل وعمل املنظمات وامل�ؤ�س�سات).
هذه احلواجز �أبعدت ب�شكل منهجي الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من امل�شاركة الكاملة يف املجتمع.

�إن التزامنا جتاه �إتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة قدم للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
�أداة قوية ت�ستخدم يف �إطار الدعوة وك�سب الت�أييد يف جمال حقوق الإن�سان .حيث �أن �إتفاقية الأمم
املتحدة ت�ستند على �أ�سا�س �أن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة لديهم نف�س حقوق الأ�شخا�ص غري املعوقني.

لذا ،ال يركز النموذج الإجتماعي على القيود التي يواجهها الأفراد نتيجة الظروف املادية �أو احل�سية
�أو النف�سية ،و�إمنا يتم الرتكيز على التمكني واالختيار وامل�ساواة يف احل�صول على حقوق الإن�سان،
لذلك ،ي�ؤكد النموذج الإجتماعي على �أن الإعاقة تنطلق من احلواجز املجتمعية التي يواجهها
الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة ،فعلى �سبيل املثال :عدم وجود منحدر يعيق �شخ�ص لديه �ضعف يف
احلركة من دخول املبنى .واملواد غري املي�رسة بطريقة برايل تعيق �شخ�ص كفيف من احل�صول على
املعلومات .وعدم وجود لغة الإ�شارة ،تعيق �شخ�ص يعاين من ال�صمم من االت�صال الفعال� .إن
املفتاح للنموذج الإجتماعي ،واملنهج القائم على احلقوق يتمثل يف �أن عدم قدرة الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة على امل�شاركة الكاملة يف جمتمعاتهم يعزى �إىل احلواجز الإجتماعية التي تعزلهم عن امل�شاركة
يف املجتمع .ويتحدى النموذج الإجتماعي منهجية احلماية والتمييز والنهج الأبوي يف النظرة
لق�ضية الإعاقة ،والتي �أدت �إىل �أن تقوم العديد من املدار�س بو�ضع الطالب ذوي الإعاقة �أو املواهب
املتنوعة يف مدار�س خا�صة �أو �صفوف درا�سية منف�صلة .ويعي�ش الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة الذهنية يف
م�ؤ�س�سات �إيوائية بعيداً عن �أ�رسهم وجمتمعاتهم عم ً
ال بافرتا�ض م�سبق �أن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
لي�سوا قادرين على العمل يف بيئات داجمة ويجب �أن ي�شاركوا يف م�شاريع العمالة املحمية.

ينطوي املنهج القائم على احلقوق على اخل�صائ�ص التالية:
 .1التعبري عن ال�صلة بحقوق الإن�سان (ربط الإعاقة مبجموعة كاملة من احلقوق املدنية وال�سيا�سية
واالقت�صادية والإجتماعية والثقافية ،وهذا يعني اعتبار الإعاقة ق�ضية من ق�ضايا حقوق
الإن�سان).
 .2امل�ساءلة (حتديد �أ�صحاب احلقوق – الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة – وحتديد من عليهم واجبات،
وحماية وتعزيز التمتع باحلقوق الواردة للفئة امل�ستهدفة).
 .3التمكني (تركز املنهجية القائمة على احلقوق على مبد�أ التمكني ،على العك�س من النهج
اخلريي الذي ي�سلب القوة).
 .4امل�شاركة (يتطلب النهج القائم على احلقوق امل�شاركة الكاملة لكافة �أ�صحاب العالقة ذوي
ال�صلة باملو�ضوع).
 .5عدم التمييز واالهتمام بالفئات ال�ضعيفة (يدعو النهج القائم على احلقوق �إىل �إيالء اهتمام خا�ص
لعدد من الق�ضايا مثل التمييز وامل�ساواة وجمموعات من الأ�شخا�ص الذين مت تهمي�شهم ب�شكل
خا�ص).
ت�أكيداً لنهج حقوق الإن�سان ،بنيت منظمات حركة الإعاقة الدولية و�إتفاقية الأمم املتحدة
املتعلقة بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على النموذج الإجتماعي للإعاقة .وي�ؤكد النموذج
الإجتماعي �أن الإعاقة تنبع من العقبات التي تواجه الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وعلى �سبيل املثال،

ويركز النموذج الفردي على �رضورة مالئمة الفرد للمجتمع املليء باحلواجز بد ًال من �رضورة
اتخاذ الإجراءات الالزمة ملوائمة املجتمع للفرد ذي الإعاقة .ومع ذلك ،ف�إنه ال ينبغي �أن نن�سى �أن
اخلدمات تلعب دوراً حا�سم ًا يف ت�سهيل ا�ستقالل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة  -الكرا�سي املتحركة
والأطراف اال�صطناعية و�أجهزة ال�سمع ،والع�صا البي�ضاء الخ ،والتي يحتاجها الأ�شخا�ص ذوو
الإعاقة حتى يت�سنى لهم القيام بدور ن�شط يف املجتمع ،ولكن بد ًال من �أن يكونوا متلقني �سلبيني
للخدمات ،ي�صبح للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة احلق يف امل�شاركة يف �صنع القرارات وحتديد �أولويات
احتياجاتهم.
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باخت�صار ،يتطلب النموذج الإجتماعي حتو ًال يف نظرة املجتمع �إىل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة:

النموذج الفردي

النموذج الإجتماعي

�أو منوذج الرعاية الطبية �أو الإجتماعية يركز العالج على الأفراد وحتديد �ضعفهم.

يكمن عالج م�شكلة الإعاقة يف �إعادة ت�شكيل �سلوكيات املجتمع ،واحلواجز امل�ؤ�س�سية والبيئية.

الإعاقة هي م�شكلة الفرد.

الإعاقة هي م�شكلة يف املجتمع.

االختالفات يف القدرة تعترب ق�صوراً.

االختالفات يف القدرة تعترب قوة.

ر�ؤية العجز.

ر�ؤية نقاط القوة.

اال�ستبعاد – الت�سامح.

ال�شمول – التقدير.

يتم االختيار للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

اختيار الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة لأنف�سهم ب�أنف�سهم.

اخلرباء �أكرث علم ًا.

احرتام اختالف املعرفة بني النا�س.

قائم على املنهجية اخلريية.

قائم على مبد�أ احلقوق.

مري�ض.

مواطن.

املوجه هو امل�ؤ�س�سة.

املوجه هو املجتمع.

ال�سيطرة �أو العالج.

ك�رس احلواجز يف البيئة وال�سيا�سات ويف ال�سلوكيات.

املجتمع مل يتغري.

املجتمع يتطور.
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ثانياً :اجلندرية والإعاقة
عادة ما يرتبط اجلندر ارتباط ًا وثيق ًا بالفرق بني الذكور والإناث ،وهو ما يفهم على �أنه م�س�ألة
تتعلق بنواحي اجل�سم البيولوجية والفيزيولوجية ،يف حني يفهم �أي�ض ًا على �أنه التف�سري الثقايف
لأدوار الفرد .وينظر للعالقة بني اجلن�سني يف املجتمعات على �أن �شكلها هرمي مع بع�ض
االفرتا�ضات مثل �أن الرجال �أكرث قوة وهيمنة ،يف حني �أن املر�أة �أقل قوة .وهذه العالقات تنتج
�صوراً منطية حول الذكورة والأنوثة.
وكما هو مذكور يف الفقرة ال�سابقة ،ي�ؤكد النموذج الإجتماعي للإعاقة �أن الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة هم معوقون من قبل املجتمع ب�سبب العديد من احلواجز مثل املواقف ال�سلبية ،البيئة املادية
وال�سيا�سات امل�ؤ�س�سية ،ومع ذلك ف�إن الن�ساء والرجال ذوي الإعاقة ميكنهم �أن يعي�شوا جتارب
�سلبية على �أ�سا�س التمييز بني اجلن�سني .وهذا ميكن �أن ي�ؤدي �إىل العزلة بنا ًء على الثقافة والتقاليد
والأحكام امل�سبقة ،والتي غالب ًا ما ت�ؤثر على الن�ساء ذوات الإعاقة �أكرث من الرجال ذوي الإعاقة.
يختلف و�ضع املر�أة من جمتمع �إىل �آخر ،ولكن يف املجتمعات املحافظة حيث يكون و�ضع املر�أة
�أقل ن�سبي ًا من الرجل ،يكون للإعاقة �أثر �سلبي م�ضاعف .هناك العديد من الأمثلة التي يظهر
فيها التمييز جلي ًا ،ف�أحد النتائج الرئي�سية هي �أن الن�ساء ذوات الإعاقة �أكرث فقراً من الرجال ذوي
الإعاقة والن�ساء غري ذوات الإعاقة .وت�سهم العديد من العوامل يف ذلك ،فالن�ساء �أكرث عر�ضة
�إىل عدم توظيفهن ،و�إذا ما مت توظيفهن ف�إنهن يح�صلن على �أجور �أقل من الرجال ذوي الإعاقة،
ويعترب التوظيف و�ضمان الدخل من الأمور الأ�سا�سية لعي�ش حياة كرمية �إال �أن ن�سبة م�شاركة
الن�ساء العربيات ذوات الإعاقة يف القوى العاملة ما زالت حمدودة ب�شكل عام.
عادة ما تبحث �إح�صاءات املر�أة يف حالة الن�ساء ذوات الإعاقة فقط ،فعزل وا�ستبعاد الن�ساء
ذوات الإعاقة امتد �إىل احلركات الن�سائية �أي�ض ًا ،وغالبا ما تتعر�ض الن�ساء غري ذوات الإعاقة يف
جميع �أنحاء العامل �إىل التمييز على �أ�سا�س اجلندر ،لكن الن�ساء ذوات الإعاقة قد يتعر�ضن �إىل متييز
م�ضاعف حتى �أن الأمر ي�صل �أحيان ًا �إىل �إنكار وجتاهل �أنهن �إناث.

يهيمن الرجال ذوي الإعاقة على حركات ومنظمات وجمعيات الإعاقة ،فالعديد من الن�ساء
ذوات الإعاقة ي�شتكني من �أن �أغلب الربامج م�صممة لتتنا�سب مع احتياجات الرجال ،مع
االفرتا�ض �أنها �ستدعم احتياجاتهن �أي�ض ًا ،على الرغم من �أن حركات الإعاقة املنظمة يجب �أن
متثل ومتكن جميع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ذكوراً و�إناث ًا ،لكن واقع احلال غري ذلك ففر�ص
امل�شاركة املتاحة للن�ساء �أقل من الرجال.
ويقوم النا�شطون يف حركات ومنظمات وجمعيات الإعاقة باملدافعة وال�ضغط لتغيري القوانني
التمييزية ،والتي ال متيل �إىل مراعاة الفوارق بني اجلن�سني ،على الرغم من �أن ال�ضغط من �أجل
الو�صول �إىل احلقوق �أمر بالغ الأهمية� ،إال �أن الن�ساء ذوات الإعاقة لن ي�ستفدن من ذلك �إذا ما
ا�ستمر التمييز �ضدهن ب�سبب اجلندر ،وقد وجدت الن�ساء ذوات الإعاقة �أنه من ال�صعب �إدخال
فكرة مراعاة اجلندر يف بيئة ال تراعي الفروق بني اجلن�سني ،ومع ذلك يف�ضلن البقاء داخل حركة
الإعاقة بد ًال من اخلروج منها.
ميكن النظر �إىل التحديات التي تواجه الن�ساء ذوات الإعاقة ب�أنها متاثل تلك التي تواجهها غريها
ولكن يف �سياق خمتلف .وميكننا يف هذه احلالة الإ�ستفادة من جتارب الآخرين ،فمن املعروف �أن
احلركة الن�سائية وحركة حترير املر�أة وت�أمني حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة قد اكت�سبت �أهمية
متزايدة من خالل التوا�صل والت�شبيك على امل�ستوى العاملي ،الأمر الذي و�ضع هذه التجربة �أمام
الن�ساء ذوات الإعاقة يف الأردن لبناء وتطوير روابط وعالقات على امل�ستويات الوطنية والإقليمية
والدولية.
ت�شري الأبحاث يف اململكة املتحدة �إىل �أنه يتم االعتداء على الن�ساء ذوات الإعاقة �أو اغت�صابهن
مبعدل مرتني �أكرث من الن�ساء غري ذوات الإعاقة .وتبني �أنه نتيجة لنق�ص الوعي واملعرفة واملوارد
ف�إن هناك نق�ص خطري يف خدمات جمابهة العنف يف منظمات الإعاقة .و�أ�شارت نتائج �أول
درا�سة يف اململكة املتحدة حول احتياجات الن�ساء ذوات الإعاقة الالتي يتعر�ضن للعنف املنزيل
�أن منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وب�شكل عام ال تعترب العنف املنزيل مو�ضوع ًا مهم ًا وذلك
بالرغم من تقدمي كامل املعلومات والإح�صاءات يف هذا اخل�صو�ص.
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كيف ميكن للإتفاقية الدولية للأمم املتحدة حول حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة خماطبة الن�ساء والفتيات
ذوات الإعاقة؟
�ش َعر وا�ضعو الإتفاقية الدولية �رضورة وجود مادة خا�صة بهذه الفئة ،حيث ت�ضمنت الإتفاقية
املادة ( )6مع غريها من املواد الأمر الذي ي�ؤكد �رضورة �أخذ �أحكامها يف االعتبار عند تف�سري
وتنفيذ جميع االلتزامات الفنية الأخرى.
ن�ص املادة ( )6من الإتفاقية:
 .1تقر الدول الأطراف ب�أن الن�ساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعر�ضن لأ�شكال متعددة من
التمييز ،و�أنها �ستتخذ يف هذا ال�صدد التدابري الالزمة ل�ضمان متتعهن متتع ًا كام ً
ال وعلى قدم
امل�ساواة بجميع حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية.
 .2تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املالئمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكني
للمر�أة ،بغر�ض �ضمان ممار�ستها حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية املبينة يف هذه الإتفاقية
والتمتع بها.
اقرتاحات ا�سرتاتيجيات ك�سب الت�أييد:
 ت�شجيع احلركة الن�سائية ب�ضم ن�ساء من ذوات الإعاقة �إليها. م�شاركتها كلما �أمكن لفهمها النموذج الإجتماعي للإعاقة و�ضمن ذلك اجلندر والإعاقةللت�صدي لتغيري املواقف الإجتماعية للأفكار امل�سبقة التي تتحدى ال�صور النمطية.
 تطوير حتالفات مع الإعالم لزيادة وعي اجلمهور ومقدمي اخلدمة و�صانعي القراراتحول حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم وقدراتهم من خالل منظور اجلندر.
 حتديد الأهداف الرئي�سية التي ميكن �أن حتدث تغيرياً �إيجابي ًا يف املواقف جتاه الإعاقة. دعم احرتام الذات لدى الن�ساء ذوات الإعاقة من خالل ت�شجيعهن على ت�شكيلجمموعات الدعم الذاتي والت�شبيك مع منظمات �إعاقة �أخرى عاملية.
 بناء الوعي لدى �أ�رس الأطفال ذوي الإعاقة ب�أن يدركوا �أن �أطفالهم هم �أ�صحاب حقوق،و�أنه على مقدمي اخلدمة االلتزام ب�ضمان �إمكانية ممار�سة هذه احلقوق.
 ت�شجيع الأهل على تعليم �أبنائهم ذوي الإعاقة (�أوالد وبنات).- 28 -

 ا�ستخدام الت�رشيع الوطني ،اال�سرتاتيجية الوطنية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،و�إتفاقيةالأمم املتحدة حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ك�إطار لتطوير حمالت ك�سب الت�أييد
واملنا�رصة.
 دعم منظمات املجتمع املدين ومنظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف معاجلة ق�ضاياالإعاقة من خالل منظور اجلن�سني.
 جمع املعلومات الأ�سا�سية ال�ستخدامها يف قيا�س مدى تقدم الن�ساء ذوات الإعاقة يفحتقيق حماور اال�سرتاتيجية الوطنية للإعاقة.

الف�صل الثالث
الر�صد والتقييم

- 29 -

يعر�ض هذا الف�صل موجزاً عام ًا عن الر�صد والتقييم للمرحلة الثانية من اال�سرتاتيجية الوطنية
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف الأردن ( ،)2015-2010حيث يو�ضح املفاهيم والعمليات
الأ�سا�سية يف الر�صد والتقييم بهدف تنفيذ اال�سرتاتيجية ب�صورة فاعلة وحتقيق الأثر املرغوب فيه
منها .وبناء عليه ،ف�إن الهدف من هذا الف�صل هو �إ�ستخدامه كمرجعية فقط يف جميع مراحل
العمل يف املرحلة الثانية من اال�سرتاتيجية الوطنية.
ويتكون هذا الف�صل من جزئني حيث يعر�ض اجلزء الأول موا�ضيع عامة حول الر�صد والتقييم
يف م�شاريع وبرامج التنمية الإجتماعية ،بينما يربط اجلزء الثاين الر�صد والتقييم باال�سرتاتيجية
الوطنية مبا�رشة.

اجلزء الأول :مفاهيم وعمليات �أ�سا�سية يف الر�صد والتقييم
تعريفات �أ�سا�سية
الر�صد :قيا�س مدى تقدم عمل ما ب�صورة نظامية وم�ستمرة للت�أكد من �أن العمل ي�سري ح�سب
اخلطة املو�ضوعة وللتمكن من عمل �أي تغيريات بطريقة نظامية.
التقييم :قيا�س دوري ملدى مالئمة و�أداء وفعالية و�أثر عمل ما �إعتماداً على �أهدافه .ويلخ�ص
اجلدول التايل الفرق بني الر�صد والتقييم:

الر�صد

التقييم

الفرق

مراجعة دورية يف مراحل هامة يف تطور امل�رشوع (نهاية امل�رشوع ،منت�صف
امل�رشوع ،تغيري مرحلي).

م�ستمر �أثناء امل�رشوع.

التوقيت

قيا�س مدى الإجناز باالعتماد على املخرجات وتقدم امل�رشوع نحو الأهداف
والغايات.

�أن�شطة يومية ،خمرجات ،م�ؤ�رشات تقدم وتغيري.

املجال

مقيمون وم�سهلون خارجيون ،م�ستخدمو وعمال امل�رشوع ،واملمولون.

عمال وم�ستخدمو امل�رشوع.

�إجتماعات غري عادية� ،أدوات �إ�ضافية جلمع املعلومات.

�إجتماعات دورية ،مقابالت ،مراجعات �شهرية وربع �سنوية� ،إلخ.

تقرير مكتوب ي�شمل تو�صيات لعمل تغيريات يف امل�رشوع وتعر�ض يف
ور�شات عمل ملختلف �أ�صحاب امل�صلحة.

تقارير دورية مل�ستخدمي امل�رشوع والإدارة واملمولني.
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امل�شاركون الأ�سا�سيون
العملية
املخرجات املكتوبة

�أغرا�ض الر�صد والتقييم
تختلف امل�شاريع والربامج يف �أغرا�ضها وعملياتها و�سياق عملها� ،أما �أغرا�ض الر�صد والتقييم
لأي م�رشوع �أو برنامج فعادة ما يتكون من خليط من الأمور التالية :امل�ساءلة �أو املحا�سبة (العليا
جتاه املمولني وال�سفلى جتاه امل�ستفيدين من امل�رشوع)؛ حت�سني الأداء؛ التعلم والدرو�س امل�ستفادة،
حتديد �إ�ستخدام املوارد ،حت�سني العالقات العامة والبحث عن متويل ،املراقبة والإ�رشاف ،تقدمي
دالئل املنا�رصة� :إدارة امل�رشوع �أو الربنامج ،حت�سني التوا�صل بني خمتلف �أ�صحاب امل�صلحة.

والتقييم ميكن و�صفه بالتايل :هادف ،وا�ضح ،ي�ضمن عامل امل�شاركة ،حتليلي لإتخاذ القرارات،
مرن ،نظامي يف عملياته ونتائجه ،مت�سق ،ذو ح�سا�سية للجندر.
�إطار عمل للر�صد
يعترب �إطار عمل الر�صد مبثابة الهيكل الأ�سا�سي الذي يحتوي على عدة مكونات تعمل مع ًا
ل�ضمان فاعلية عملية الر�صد املو�ضوعة ،وت�شمل هذه املكونات :امل�ؤ�رشات ،نظام �إدارة
املعلومات؛ �أنظمة و�ضع التقارير ،و�آليات التعلم وا�ستنباط الدرو�س امل�ستفادة.

نظام الر�صد والتقييم

�أوالً :امل�ؤ�رشات

نظام الر�صد والتقييم هو عبارة عن جمموعة من ال�سيا�سات واملمار�سات والعمليات التي متكن من
القيام بجمع وحتليل و�إ�ستخدام بيانات الر�صد والتقييم ب�صورة نظامية وفاعلة.

امل�ؤ�رش عبارة عن تغيري �أو حدث ملحوظ يقدم دليل على �أن �شيئ ًا ما قد حدث .هذا التغيري قد
يكون تقدمي خمرج �أو ت�أثري مبا�رش �أو تغيري طويل املدى ،ومثل هذا التغيري ميكن قيا�سه كمي ًا �أو نوعي ًا
�أو الإثنني مع ًا.

ويتطلب النظام اجليد للر�صد والتقييم ما يلي� :أغرا�ض وا�ضحة ،قاعدة بيانات ،حتليل الو�ضع
احلايل وحتليل �أ�صحاب امل�صلحة� ،أهداف وخطط ا�سرتاتيجية ،م�ؤ�رشات حمددة ،نظام وا�ضح
لإدارة املعلومات ،موارد منا�سبة (ب�رشية ،مالية ،فنية) .وبناء على ذلك ،ف�إن النظام اجليد للر�صد

امل�ؤ�رشات

وهناك ثالثة م�ستويات للم�ؤ�رشات ،والتي تتبع ما ي�سمى بت�سل�سل الأهداف :خمرجات ،نتائج،
و�أثر .ويو�ضح اجلدول التايل امل�ستويات الثالثة:

ماذا ن�س�أل؟

ماذا نقي�س؟

نقطة القيا�س

مدى تنفيذ الأن�شطة.

اجلهد

ماذا فعلنا؟

مدى �إ�ستخدام املخرجات ومدى �إ�ستمرارية الفوائد.

الت�أثري

ماذا حدث بنا ًء عليه؟

النتائج

الفرق بني الو�ضع احلايل والو�ضع الأويل.

التغيري

ماذا حدث فيما بعد (على املدى الطويل)؟

الأثر
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املخرجات

ثانياً� :إدارة البيانات
ت�شمل �إدارة البيانات بغر�ض الر�صد خم�س عمليات حيوية :جمع ،حتليل ،تخزين� ،إ�ستخدام ،ون�رش البيانات.
العملية

موا�ضيع ت�ؤخذ يف الإعتبار

�أ�سئلة

جمع البيانات

من يجمع ومن يجب �أن يجمع ،ماهية البيانات ،ما مدى �أهميتها ،متى ومدى دوريتها ،كيف جتمع (طرق و�أدوات).

حتليل البيانات

من يقوم بالتحليل ومع من ،متى ومدى دوريتها ،مدى عالقة البيانات بالأغرا�ض املحددة للر�صد والتقييم.

تخزين البيانات

يف �صورة مكتوبة �أو الكرتونية ،من ميكنه �إدخال و�إ�سرتجاع البيانات ،ما هي الإحتياجات الفنية لت�أ�سي�س قواعد بيانات.

�إ�ستخدام البيانات

من ي�ستخدم البيانات ،متى ،لأي غر�ض (التعلم ،امل�ساءلة ،حت�سني الأداء� ،إلخ).

ن�رش البيانات

م�شاركة خمتلف �أ�صحاب العالقة.
املوارد املطلوبة (ب�رشية ،مادية ،مالية ،فنية).
ادارة الوقت.
جمع بيانات كمية ونوعية.
حتديد �أولوية البيانات املطلوبة.
االلتزام بال�شفافية.

من امل�س�ؤول ،كيفية ن�رش البيانات ،مدى دوريتها ،لأي غر�ض.

و�ضع امل�ستفيدين دائم ًا مو�ضع الإهتمام.
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ثالثاً :نظام التقارير
تعترب التقارير �أحد العنا�رص احليوية يف عملية الر�صد وخا�صة لتحقيق �أهداف امل�ساءلة والتعلم،
ومن النقاط الهامة يف و�ضع نظام للتقارير ما يلي:
• �أ�سئلة �أ�سا�سية� :إ�س�أل ملاذا؟ (ما الغر�ض من التقرير؟) ،متى ومدى دورية الكتابة (�أ�سبوعي ًا،
�شهري ًا ،ربع �سنوي ًا� ،سنوي ًا)؟ ،من يكتب التقرير وملن؟ ،من ي�ستخدمه؟ ،كيف ميكن جتنب
الإزدواجية يف كتابة التقارير؟ ،احلجم املطلوب للتقرير؟ (ا�ستخدم قوالب حمددة م�سبق ًا).
• مدى التطور� :سجل نتائج الإجتماعات ،الزيارات امليدانية ،املقابالت ،ور�ش العمل،
املراجعات� ،أن�شطة �أخرى (م�ؤمترات).
• جودة التقارير� :إدرج اجلوانب الو�صفية (ذكر مدى التطور ،حتديد النجاحات والف�شل
والتحديات) وكذلك اجلوانب التحليلية (ال�س�ؤال ملاذا ،البحث عن ال�سببية� ،إقرتاح تو�صيات).
• ال�شكلية� :إجعل التقرير �سهل الإ�ستخدام عن طريق �إ�ستخدام اخلطوط العري�ضة ،النماذج،
الر�سومات والأ�شكال التو�ضيحية ،ال�صور ،درا�سة حاالت ،ق�ص�ص من امل�ستفيدين وعمال
امل�رشوع.
• الأثر� :أكتب التقرير ب�صورة مركزة ونظامية ومن�سقة من �أجل ت�سجيل التغيري عرب الزمن.

معايري �إطار العمل الفاعل للر�صد
• توفر املوارد ال�رضورية (ب�رشية ،مالية ،مادية ،فنية).
• ور�شات توعوية يف الر�صد والتقييم ب�صفة عامة وكذلك يف �أهمية ومتطلبات �إطار العمل
الفاعل للر�صد.
• نظامية التغذية الراجعة عن مدى تقدم امل�رشوع �أو الربنامج وكذلك عن عملية الر�صد ذاتها.
• منهجية نظامية يف �إدارة البيانات من جمع وحتليل وتخزين وا�ستخدام ون�رش البيانات.
• م�سوحات �إ�ضافية عند الإحتياج.
• م�شاركة �أ�صحاب امل�صلحة ل�ضمان امل�ساءلة.
• مراجعات داخلية منتظمة لت�سجيل النجاحات وحتديد التحديات واقرتاح تغيريات منا�سبة
و�رضورية.
• تقييمات خارجية لقيا�س التغريات طويلة املدى التي متت نتيجة للم�رشوع �أو الربنامج.

رابعاً� :آليات اال�ستفادة من الدرو�س امل�ستقاة
�إن توثيق اال�ستفادة من الدرو�س امل�ستقاة ب�صورة نظامية ي�ساعد يف خلق توازن بني الأغرا�ض
املختلفة للر�صد والتقييم (على �سبيل املثال امل�ساءلة وحت�سني الأداء) .ومن النقاط الهامة يف و�ضع
�آليات اال�ستفادة من الدرو�س امل�ستقاة ما يلي:
• الغر�ض :املحافظة على الذاكرة امل�ؤ�س�سية والرتكيز على قيا�س الأثر.
• املحتوى :ت�سجيل الدرو�س امل�ستفادة من عوامل النجاح وكذلك عوامل الف�شل.
• املنتديات :م�شاركة الدرو�س امل�ستفادة من خالل اجتماعات املراجعة ،تبادل الزيارات،
ور�شات �أ�صحاب امل�صلحة ،درا�سة حاالت ،الن�رشات الدورية ،العرو�ض� ،أفالم الفيديو.
• اال�ستخدام :حت�سني الأداء� ،صنع القرارات ،وو�ضع �سيا�سات.
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اجلزء الثاين :الر�صد والتقييم يف اال�سرتاتيجية الوطنية
حتتوي املرحلة الثانية من اال�سرتاتيجية الوطنية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف الأردن (-2010
 )2015على اثني ع�رش حموراً ،كل منها يركز على جانب خمتلف من الإعاقة .وكل حمور له
هدف عام و�أولويات وطنية وكذلك خطة عامة (�أنظر �أدناه) .وقد مت التخطيط لر�صد كل حمور

على م�ستويني :املخرجات والنتائج (�أو الأهداف املحددة) ،وكل م�ستوى له م�ؤ�رشاته اخلا�صة.
و�سيقوم املجل�س مبتابعة تنفيذ اال�سرتاتيجية من خالل:
جلان التي�سري يف املحافظات املنبثقة عن برامج الت�أهيل املجتمعي وجلان الفئات املهم�شة مثل جلنة املر�أة وجلنة
التوحد وجلنة �ضحايا الألغام الأر�ضية وغريها من الفئات املهم�شة.

الهدف العام
الأولويات الوطنية
الأهداف املحددة (النتائج)

املخرجات

هدف 1

خمرج :1
خمرج :2
خمرج :3

م�ؤ�رشات الهدف
1.
2.
3.

م�ؤ�رشات املخرجات:
1.
2.
3.

الأن�شطة

اجلهة املنفذة

ال�رشكاء

تاريخ التنفيذ

الكلفة التقديرية

وعند التخطيط لإطار عمل ر�صد املحاور الإثني ع�رش مت حتديد ثالثة موا�ضيع �شاملة يجب �أخذها يف الإعتبار طوال مدة اال�سرتاتيجية الوطنية ،وهي :املنهجية احلقوقية يف الإعاقة ،والنوع الإجتماعي
(اجلندر) ،والإعاقة .وقد مت عر�ض هذه املوا�ضيع يف ف�صول م�ستقلة من هذه الوثيقة.
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مراجعات داخلية منتظمة
يجب التخطيط لهذه املراجعات لكي تكون ربع �سنوية على م�ستوى كل حمور ،بينما تكون
�سنوية على م�ستوى اال�سرتاتيجية ككل .وبالرغم من �أن هذه املراجعات داخلية بطبيعة احلال،
مقيم) وخا�صة بالن�سبة �إىل املراجعات ال�سنوية .ويتلخ�ص
�إال �أنها تتطلب مي�رس خارجي (ولي�س ّ
دور املي�رس يف ثالث نقاط� :ضمان حتقيق الأهداف املحددة م�سبق ًا� ،ضمان �إ�ستخدام �أ�ساليب
امل�شاركة ،تخطيط وتنفيذ املراجعات بطريقة ت�ساعد امل�شاركني يف املحافظة على عن�رص التعلم
من خالل عملية املراجعة ذاتها.
تقييمات خارجية
�إن مدة املرحلة الثانية من اال�سرتاتيجية الوطنية هي �ست �سنوات ،ولذلك ف�إنه من الأهمية مبكان
�أن ي�شتمل التخطيط لل�سنوات ال�ست على تقييم يجري يف منت�صف املدة بعد ثالث �سنوات من
التنفيذ (بنهاية عام )2012؛ ثم تقييم نهائي بنهاية عمر اال�سرتاتيجية.
ويكون الرتكيز يف تقييم منت�صف املدة على مدى الفعالية والكفاءة واملالءمة يف كل حمور ،بالإ�ضافة
�إىل حتديد الدرو�س امل�ستفادة لباقي مدة اال�سرتاتيجية مع الإ�شارة �إىل مدى الأثر لال�سرتاتيجية.
�أما التقييم النهائي فبالإ�ضافة �إىل مدى الفعالية والكفاءة واملالءمة يجب �أن يكون الرتكيز على
قيا�س الأثر والإ�ستدامة .ولذلك ف�إن الإعداد لهذا التقييم يجب �أن يبد�أ ببداية ال�سنة الأخرية من
اال�سرتاتيجية وذلك لكي يتم التقييم نف�سه يف منت�صف تلك ال�سنة ،ويتم يف مرحلة الإعداد حتديد
فريق من املقيمني اخلارجيني وحتديد �إخت�صا�صاتهم يف وثيقة مرجعية ،على �أن يعمل هذا الفريق
مع املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني خالل جميع مراحل التقييم.
وهنا يجب التنويه �إىل �أن عملية تطوير املرحلة الثانية من اال�سرتاتيجية كانت على درجة عالية من
امل�شاركة من خمتلف �أ�صحاب امل�صلحة �أو ال�رشكاء فيها ،ولذلك ف�إنه من املهم مبكان �أن ت�ستخدم
�أ�ساليب امل�شاركة يف جميع مراحل وعمليات التقييم و�أن يتم الت�أكيد على هذا يف الوثيقة املرجعية
لكل من التقييمني (منت�صف املدة والنهائي).

- 35 -

- 36 -

الف�صل الرابع
الر�ؤية واملبادئ
و�أهداف اال�سرتاتيجية
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�أوالً :الر�ؤية
تقوم ر�ؤية اال�سرتاتيجية على �إيجاد جمتمع يتمتع فيه الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بحياة كرمية م�ستدامة
حتقق لهم م�شاركة فاعلة قائمة على الإن�صاف وامل�ساواة.
ثانياً :مبادئ اال�سرتاتيجية
تبنت اال�سرتاتيجية املبادئ واملرتكزات التالية:
 .1الت�أكيد على مواطنة ال�شخ�ص ذي الإعاقة وعلى �رضورة مكافحة كل �أ�شكال التمييز �ضد
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
 .2ا�ستقاللية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة مبا يف ذلك احلق يف تقرير م�صريهم وحتديد خياراتهم.
�	.3إعتبار تطوير قدرات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ا�ستثماراً وطني ًا له عائد اقت�صادي و�إجتماعي
�إيجابي على املجتمع ككل.
 .4الت�أكيد على النموذج احلقوقي لق�ضايا الإعاقة والذي يعترب �إزالة كل �أ�شكال التمييز �ضد فئة
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة مبا يف ذلك �إزالة العوائق البيئية حق من حقوق الإن�سان املكفولة
يف كافة املواثيق الدولية.
 .5التوجه نحو الإ�سناد الإجتماعي و�رشاء اخلدمات حيثما يكون ال�رشيك الإ�سرتاتيجي (القطاع
الأهلي) �أقدر على �أداء املهمة وحتمل �أعبائها.
 .6قبول الإعاقة كجزء من التنوع الإن�ساين والطبيعة الب�رشية.
 .7الت�أكد من �أن كافة ال�سيا�سات واخلطط والربامج تراعي اجلندرية وامل�ساواة بني الرجل واملر�أة
�إنطالق ًا من �أن املر�أة ذات الإعاقة هي الأكرث تهمي�ش ًا بني فئات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
وتتعر�ض �إىل متييز مزدوج.
ثالثاً� :أهداف اال�سرتاتيجية:
 .1تفعيل الت�رشيعات الوطنية من خالل التوعية وتعديل الت�رشيعات القائمة و�إ�صدار الأنظمة
والتعليمات الالزمة لها مبا يتالءم مع املعايري الدولية اخلا�صة بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
 .2ح�صول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على خدمات �صحية مبا يف ذلك �إيجاد �آليات �أكرث فاعلية
للك�شف املبكر والت�شخي�ص والتدخل املبكر والإحالة.
 .3ح�صول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة مبختلف فئاتهم على خدمات ذات جودة عالية يف جمال

الت�أهيل و�إعادة الت�أهيل يف كافة املحافظات.
 .4ح�صول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على حقهم يف التعليم من خالل �إيجاد بيئة تعليمية داجمة
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ذكوراً و�إناث ًا ويف كافة املحافظات ب�شكل متكافئ.
 .5ح�صول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على حقهم يف التعليم العايل من خالل �إيجاد بيئة تعليمية
داجمة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ذكوراً و�إناث ًا ويف كافة املحافظات ب�شكل متكافئ.
 .6تعزيز حق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف العمل واحل�صول على فر�صة مهنية متكافئة �أ�سوة
ب�أقرانهم من غري املعوقني.
 .7حت�سني م�ستوى اخلدمات امل�ؤ�س�سية املقدمة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة مبا يحقق مبد أ� الدمج
واال�ستقاللية ومتكني الأ�رسة �إجتماعيا ونف�سيا واقت�صاديا و�صحيا من خالل بناء قدرات
الأ�رسة للو�صول �إىل جمتمع �آمن دامج للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
 .8كفالة �إمكانية و�صول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ب�شكل متكافئ �إىل البيئة املادية املحيطة
وو�سائل النقل واملعلومات واالت�صاالت واملرافق واخلدمات العامة و�إزالة كل العوائق يف
كافة حمافظات اململكة.
 .9تو�سيع م�شاركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ودجمهم يف احلياة العامة مبا يف ذلك امل�شاركة يف
احلياة ال�سيا�سية والثقافية و�أن�شطة الرتفيه والريا�ضة.
 .10ن�رش الوعي بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة مبا يعزز عملية دجمهم باملجتمع.
 .11احلد من ومواجهة كافة املمار�سات التي قد تلحق العنف والإ�ساءة والإ�ستغالل بالأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة ،وتقليل ن�سبها وفق خطط منهجية حمكمة.
 .12ا�ستثمار اجلهود واملوارد املتوفرة واملتاحة لتح�سني م�ستوى اخلدمات والأن�شطة والربامج
املقدمة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
رابعاً :تعريف الفئة امل�ستهدفة
تن�ص املادة الأوىل من الإتفاقية الدولية حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على �أن ال�شخ�ص ذي
الإعاقة هو كل من لديه �إعاقة طويلة الأجل بدنية �أو عقلية �أو ذهنية �أو ح�سية ،قد متنعه لدى
التعامل مع خمتلف احلواجز من امل�شاركة ب�صورة كاملة وفعالة يف املجتمع على قدر امل�ساواة مع
ال �أم امر�أة �أم طف ً
الآخرين �سواء �أكان رج ً
ال.
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الف�صل اخلام�س
حماور اال�سرتاتيجية
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حماور اال�سرتاتيجية
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الت�رشيعات
ال�صحة والإعاقة
الت�أهيل و�إعادة الت�أهيل واخلدمات امل�ساندة
الرتبية والتعليم الدامج
التعليم العايل والبحث العلمي
التمكني االقت�صادي
التمكني الأ�رسي واحلماية الإجتماعية
امكانية الو�صول
الإعالم والتثقيف والتوعية
الريا�ضة والرتفيه والثقافة واحلياة العامة
العنف والإ�ساءة والإ�ستغالل �ضد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
الت�شبيك مع قطاع املجتمع املدين
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املحور الأول :الت�رشيعات
اجلهة امل�س�ؤولة عن التنفيذ :املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني
حتليل مراكز القوى

نقاط القوة

نقاط ال�ضعف

 .1وجود �إرادة �سيا�سية حقيقية مدعمة با�سرتاتيجية وطنية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ور�صدها عرب عقد امل�ؤمتر الوطني للإعاقة �سنوياً.

 .1تعدد وتناق�ض بع�ض الت�رشيعات التي لها عالقة بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وتعار�ض بع�ضها مع قانون حقوق الأ�شخا�ص املعوقني.

� .2صدور قانون حقوق الأ�شخا�ص املعوقني رقم ( )31ل�سنة .2007

 .2غياب الثقافة القانونية لدى �رشائح املجتمع فيما يتعلق بت�رشيعات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وقلة الوعي بالقانون واال�سرتاتيجية

 .3توقيع اململكة وم�صادقتها على �إتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ودخولها حيز التنفيذ .ورئا�سة الأردن للجنة الدولية
ملراقبة تطبيق بنود الإتفاقية الدولية للإعاقة.

والإتفاقية.
� .3ضعف وقلة وجود جماعات �ضغط بني امل�ؤ�س�سات غري احلكومية املعنية بت�رشيعات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،و�ضعف م�شاركة

 .4ت�أ�سي�س املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني وال�صندوق الوطني لدعم الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
 .5ح�رص كافة الت�رشيعات الوطنية يف جمال الإعاقة.

الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة واملنظمات املمثلة لهم يف الدفاع عن حقوقهم.
� .4ضعف الوعي ب�آليات ر�صد الت�رشيعات الوطنية و�رضورة تفعيل الإطار امل�ؤ�س�سي ملراجعة الت�رشيعات اخلا�صة بق�ضايا الإعاقة.
 .5عدم اكتمال �صدور الأنظمة والتعليمات لتفعيل قانون حقوق الأ�شخا�ص املعوقني.

املخاطر

الفر�ص
 .1التوعية بالت�رشيعات اخلا�صة بالإعاقة من خالل و�سائل الإعالم.

 .1عدم وجود مراكز درا�سات قانونية متخ�ص�صة يف الت�رشيعات اخلا�صة بالإعاقة.

 .2ت�شكيل جلنة برملانية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة كنواة لل�ضغط على �أ�صحاب القرار �أ�سوة باللجان الأخرى.

 .2عدم وجود عقوبات تلزم كافة اجلهات بتطبيق الت�رشيعات املتعلقة بالإعاقة.

 .3ا�ستعداد املنظمات غري احلكومية للعمل مع املجل�س ك�أذرع تنفيذية تهدف لتفعيل القانون.

� .3ضعف الوعي بالإلتزامات املرتتبة على دخول �إتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة حيز التنفيذ و�أثرها على الت�رشيعات املحلية.

الهدف العام الأول :تفعيل الت�رشيعات الوطنية من خالل التوعية وتعديل الت�رشيعات القائمة و�إ�صدار الأنظمة والتعليمات الالزمة لها مبا يتالءم مع املعايري الدولية اخلا�صة بحقوق الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة.
الأولويات الوطنية:
• التوعية بقانون حقوق الأ�شخا�ص املعوقني رقم ( )31ل�سنة  2007والإتفاقية الدولية حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
• مراجعة الت�رشيعات الوطنية مبا يتالءم مع قانون حقوق الأ�شخا�ص املعوقني والإتفاقية الدولية حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
• �إ�ستكمال الأنظمة والتعليمات لتفعيل قانون حقوق الأ�شخا�ص املعوقني رقم ( )31ل�سنة .2007
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املحور الأول :الت�رشيعات
الربامج وامل�شاريع
الهدف املحدد
 تفعيل قانون حقوق الأ�شخا�صاملعوقني رقم ( )31ل�سنة .2007

املخرج
 �أنظمة وتعليمات خا�صة بالقانون� ،آخذة يفالإعتبار اجلندرية.

م�ؤ�رش الهدف
 مدى �إلتزام اجلهات ذات العالقةبتطبيق الأنظمة والتعليمات

م�ؤ�رش املخرج
 عدد الأنظمة والتعليمات التي �صدرت ومتتوزيعها.
 فريق متعدد التخ�ص�صات لإعداد م�سودة الأنظمةوالتعليمات.
 عدد ونوعية احل�ضور يف الندوات واحللقاتالنقا�شية.

 تعديل الت�رشيعات الوطنية مبا يتالءممع الإتفاقية والتوعية بالتعديالت

 قانون معدل لقانون حقوق الأ�شخا�ص املعوقنيوت�رشيعات وطنية معدلة ومن�شورة من خالل
حمالت التوعية.

م�ؤ�رش الهدف
 تبني طلب م�رشوع القانون املعدلمن جمل�س الأمة واحلكومة.

م�ؤ�رش املخرج
 عدد الت�رشيعات التي مت تعديلها ون�رشها يفاجلريدة الر�سمية.
 عدد ونوعية الندوات واحللقات النقا�شيةبخ�صو�ص ت�أثري التعديالت على حياة الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة.

اخلا�صة بالقانون.

املتفق عليها.

اجلهة املنفذة

الأن�شطة
 ت�شكيل فريق لإعداد م�سودة الأنظمةوالتعليمات.
 تنظيم ندوات وحلقات نقا�شية للتوعيةبالأنظمة والتعليمات.

 املجل�س الأعلى ل�ش�ؤونالأ�شخا�ص املعوقني

ال�رشكاء
 الوزارات. املنظمات غرياحلكومية.
 جلنة الت�رشيعات. م�ؤ�س�سات املجتمعاملدين.

تاريخ التنفيذ
2010

2012

الكلفة التقديرية
10000

طرق التحقق تقارير �أداء امل�ؤ�س�سات واجلهات ذات العالقة.
 ت�شكيل فريق وطني متنوع ملراجعةالت�رشيعات الوطنية مبا فيها قانون حقوق
الأ�شخا�ص املعوقني رقم ( )31ل�سنة
 2007والعمل على �ضمان موائمتها
للإتفاقية الدولية حتت مظلة املجل�س.
 ندوات وحلقات نقا�شية يف كافة �أنحاءاململكة للتوعية بالإتفاقية والقانون
والتعديالت املقرتحة.
 �إ�صدار كتيبات ومطويات �إر�شاديةبالت�رشيعات والأنظمة والتعليمات اخلا�صة
بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وتوزيعها.

ا -ملجل�س الأعلى ل�ش�ؤون
الأ�شخا�ص املعوقني

 الوزارات. املنظمات غرياحلكومية.
 جلنة الت�رشيعات. م�ؤ�س�سات املجتمعاملدين.

طرق التحقق درا�سة ا�ستطالعية ملدى ت�أثري الت�رشيعات املعدلة على الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
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2010

2012

50000

املحور الأول :الت�رشيعات
الربامج وامل�شاريع
الهدف املحدد
 تعزيز حق الأ�شخا�ص ذويالإعاقة يف اللجوء للق�ضاء.
م�ؤ�رش الهدف
 مدى �إ�ستخدام الأ�شخا�صذوي الإعاقة من اجلن�سني للنظام
الق�ضائي.

 بناء قدرات الأ�شخا�ص ذويالإعاقة واملنظمات املمثلة لهم يف
جمال ر�صد وتفعيل الت�رشيعات.
م�ؤ�رش الهدف
 وجود حركات ك�سب وت�أييد قويةب�إجتاه تفعيل ور�صد تنفيذ القوانني.

املخرج
 جهاز ق�ضائي م�ؤهل ومهي أ� بالتجهيزات املنا�سبةوكفالة حق التقا�ضي للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
على �أ�سا�س امل�ساواة مع الآخرين وخا�صة من
منظور اجلندر.
م�ؤ�رش املخرج
 ( )% 50كادر ق�ضائي م�ؤهل وحمامني. عدد ونوعية الق�ضايا املف�صولة ل�صالح الأ�شخا�صذوي الإعاقة من اجلن�سني و�رسعة البت فيها.
 عدد مرتجمي الإ�شارة املعتمدين �أمام املحاكم�سنوياً.
 عدد املحاكم امل�ؤهلة والعاملني على وعي ودراية(بحقوق واحتياجات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
من اجلن�سني).
 نوعية الت�سهيالت البيئية يف املحاكم. نوعية املوا�ضيع املطروحة يف الندوات. �أ�شخا�ص ذوي �إعاقة مدربني لدى املنظماتاملمثلة لهم على الإتفاقية والقانون واال�سرتاتيجية.
م�ؤ�رش املخرج
 عدد املدربني من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة مناجلن�سني.
 عدد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من اجلن�سنياملدرجني يف حركات الت�أييد للمو�ضوعات املتعلقة
بالإعاقة.

اجلهة املنفذة

الأن�شطة
 تدريب الق�ضاة. تدريب مرتجمي لغة الإ�شارة يف املحاكم. متابعة حاالت الأ�شخا�ص ذوي الإعاقةالذين يراجعون املحاكم.
 تدريب املحامني. توفري الت�سهيالت البيئية. -ندوات حول حق التقا�ضي.

 املجل�س الق�ضائي. املحاكم. -وزارة العدل.

ال�رشكاء
 املجل�س الأعلىل�ش�ؤون
الأ�شخا�ص
املعوقني.
 املركز الوطنيحلقوق الإن�سان.
 م�ؤ�س�سات املجتمعاملدين.
 �أمانة عمان. دائرة الأبنيةاحلكومية.
 نقابة املحامني. وزارة الأ�شغالالعامة.

تاريخ التنفيذ
2010

2012

الكلفة التقديرية
50000

طرق التحقق ا�ستطالع �آراء الق�ضاة واملحامني وامل�ستفيدين حول حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
 ور�شات تدريب على الإتفاقية والقانونواال�سرتاتيجية.
 -تدريب مدربني من اجلن�سني.

 املجل�س الأعلى ل�ش�ؤونالأ�شخا�ص املعوقني.

طرق التحقق تقارير حتليلية حلركات الك�سب والت�أييد.
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 املنظمات غرياحلكومية.
 -جلنة الت�رشيعات.

2010

2012

60000

املحور الأول :الت�رشيعات
الربامج وامل�شاريع
الهدف املحدد
 ر�صد تنفيذ بنود الإتفاقية الدوليةوقانون حقوق الأ�شخا�ص
املعوقني.
م�ؤ�رش الهدف
 �آليات فعالة وت�شاركية ر�سميةووطنية لر�صد تطبيق الإتفاقية
الدولية والقانون.

املخرج
 -تقارير الر�صد الر�سمية وغري الر�سمية.

م�ؤ�رش املخرج
 عدد ونوعية الور�شات التدريبية والتوعوية. عدد ونوعية احل�ضور يف هذه الور�شات ونوعيةاملو�ضوعات املطروحة.
 عدد وحمتوى التقارير ال�صادرة الر�سمية وغريالر�سمية املقدمة للجنة الر�صد الدولية.

اجلهة املنفذة

الأن�شطة
 تدريب على �آليات الر�صد الوطنيةوالدولية.
 متابعة �أعمال جلنة الر�صد الوطنية. �إ�صدار التقرير احلكومي حول الإتفاقية( )2010و(.)2015
 ندوات ولقاءات حول متابعة �أعمالالفريق الوطني املكلف ب�إ�صدار التقرير.
 �إ�صدار تقرير الظل ( )2010و(.)2015 ندوات ولقاءات حول تنفيذ الإتفاقية. -متابعة �شكاوى املواطنني.

 املجل�س الأعلى ل�ش�ؤونالأ�شخا�ص املعوقني

 م�ؤ�س�سات املجتمع املدين. املركز الوطني حلقوقالإن�سان.

طرق التحقق التقارير التحليلية ال�صادرة عن اجلهات ذات العالقة .
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ال�رشكاء
 م�ؤ�س�سات املجتمعاملدين

 امل�ؤ�س�ساتاحلكومية املعنية.
 م�ؤ�س�سات املجتمعاملدين.

تاريخ التنفيذ
2010

2015

الكلفة التقديرية
45000

75000

املحور الثاين :ال�صحة والإعاقة
اجلهة امل�س�ؤولة عن التنفيذ :وزارة ال�صحة واخلدمات الطبية امللكية
حتليل مراكز القوى

نقاط القوة

نقاط ال�ضعف

 .1وجود �إرادة �سيا�سية حقيقية مدعمة با�سرتاتيجية وطنية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ور�صدها عرب عقد امل�ؤمتر الوطني للإعاقة �سنوياً.

� -ضعف برامج البحث للو�صول �إىل الأطفال املت�أخرين منائي ًا و�ضعف التن�سيق بني القطاعات املختلفة الالزمة للعمل يف جمال البحث

� .2صدور قانون حقوق الأ�شخا�ص املعوقني رقم ( )31ل�سنة .2007
 .3توقيع اململكة وم�صادقتها على �إتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ودخولها حيز التنفيذ .ورئا�سة الأردن للجنة الدولية
ملراقبة تطبيق بنود الإتفاقية الدولية للإعاقة.

والك�شف والت�شخي�ص والتقييم كالقطاع الطبي والت�أهيلي والرتبوي مما ي�ؤخر عمليات التدخل والت�أهيل.
 عدم اعتماد معايري وطنية للت�شخي�ص و�ضعف برامج الت�شخي�ص وتفاوت اخلدمات املقدمة لدى املراكز و�ضعف الرقابة عليها. -عدم توفر �أدوات ومقايي�س الت�شخي�ص على امل�ستوى الوطني للإعاقات املختلفة.

 .4ت�أ�سي�س املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني وال�صندوق الوطني لدعم الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

 -عدم ربط مراكز الت�شخي�ص ب�آلية وطنية للإحالة والإر�شاد وب�سجل وطني للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

 .5ح�رص كافة الت�رشيعات الوطنية يف جمال الإعاقة.

� -ضعف امل�ساءلة القانونية للأخطاء الطبية.

املخاطر

الفر�ص
 -الت�أمني ال�صحي املجاين لكافة الأطفال من الوالدة وحتى عمر (� )6سنوات.

� -ضعف برامج الك�شف والتدخل املبكر قد يزيد من ن�سبة الإعاقة يف املجتمع.

 -وجود املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني كجهة قادرة على �إيجاد �آلية رقابية تن�سيقية وطنية لربامج الت�شخي�ص.

� -ضعف برامج الت�شخي�ص ي�ؤدي �إىل االزدواجية وهدر املوارد الوطنية وتقليل اخلدمات املقدمة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

 -وجود مناذج ريادية للتوجهات العاملية يف جمال الك�شف والتدخل املبكر ،مثل :معهد العناية ب�صحة الأ�رسة التابع مل�ؤ�س�سة نور

 �ضعف برامج الرعاية ال�صحية الأولية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وبرامج ال�صحة الإجنابية ي�ؤدي �إىل زيادة التمييز �ضد الفئات الأكرثتهمي�ش ًا مثل املر�أة ذات الإعاقة.

احل�سني على �سبيل املثال ال للح�رص.
 دعم املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية ومنظمات املجتمع املحلي لق�ضايا الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة. -التوجهات الإيجابية لل�شباب الأردين للتطوع يف ق�ضايا الإعاقة.

الهدف العام الثاين :ح�صول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على خدمات �صحية مبا يف ذلك �إيجاد �آليات �أكرث فاعلية للك�شف املبكر والت�شخي�ص والتدخل املبكر والإحالة.
الأولويات الوطنية:
• تعزيز برامج البحث للو�صول �إىل الأطفال املت�أخرين منائي ًا وربطها بربامج الك�شف والتدخل املبكر.
• رفع جودة برامج الت�شخي�ص وتعزيز �آليات الرقابة الوطنية بالتن�سيق مع كافة الأطراف املعنية.
• ربط مراكز الت�شخي�ص ب�آلية وطنية للإحالة والإر�شاد وبال�سجل الوطني للأ�شخا�ص املعوقني.
- 45 -

املحور الثاين :ال�صحة والإعاقة
الربامج وامل�شاريع
الهدف املحدد
 تعزيز برامج البحث للو�صول �إىلالأطفال ذوي الإعاقة وربطها
بربامج الك�شف والتدخل املبكر.
م�ؤ�رش الهدف
 قاعدة بيانات �شاملة وحمددةباجلندر ونوع الإعاقة للأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة.
 �سجل وطني للأ�شخا�ص ذويالإعاقة.

املخرج
املخرج
 �آليات وتعليمات معتمدة لتنفيذ برامج الك�شفوالتدخل املبكر.
 مراكز للإ�ست�شارات الوراثية يف امل�ست�شفيات.م�ؤ�رش املخرج
 عدد الأطفال الذين مت الك�شف عنهم. عدد مراكز الإ�ست�شارات الوراثية ونوعيةاخلدمات املقدمة فيها.

اجلهة املنفذة

الأن�شطة
 تطبيق فح�ص اجلنني من (� )10 – 4أ�سابيعوالفحو�صات الدورية للمر�أة احلامل.
 امل�سح ال�سمعي حلديثي الوالدة. امل�سح املخربي للمواليد اجلدد عن مر�ضالفينيلكيتوريا ( )PKUونق�ص �إفراز
الغدة الدرقية اخللقي يف املراكز ال�صحية
ال�شاملة.
 �إجراء فحو�صات الكرومو�سومات للأ�رسالأكرث �إ�صابة بالإعاقات.
 �إن�شاء مراكز اال�ست�شارات الوراثية يفامل�ست�شفيات يف املحافظات.

 وزارة ال�صحة -اخلدمات الطبية امللكية.

ال�رشكاء
 املجل�س الأعلىل�ش�ؤون
الأ�شخا�ص
املعوقني.
 امل�ست�شفيات. وزارة التنميةالإجتماعية.
 نقابة الأطباء. اجلمعياتوامل�ؤ�س�سات.

تاريخ التنفيذ
2010

2012

الكلفة التقديرية
7000000

طرق التحقق التقارير الإح�صائية والتتبعية.
 تعزيز برامج الك�شف والتدخلاملبكر.
م�ؤ�رش الهدف
 معايري وطنية حمددة لربامجالك�شف والتدخل املبكر.

 برامج فاعلة من خالل �إيجاد كوادر ب�رشية وفنيةلدى مراكز الأمومة والطفولة وم�ؤ�س�سات
الطفولة.
م�ؤ�رش املخرج
 ( )350من الكوادر امل�ؤهلة املتخ�ص�صة العاملةيف مراكز الأمومة والطفولة وم�ؤ�س�سات الطفولة
ب�شكل عام.

 تطوير �أدوات الك�شف املبكر واعتمادها. دورات تدريبية للكوادر الطبية وال�صحيةيف ( )100مركز من مراكز الأمومة
والطفولة.
 متابعة برامج الك�شف والتدخل املبكر. ربط احلاالت املكت�شفة بنظام ال�سجلالوطني.
 �إدخال اجراءات الك�شف املبكر يفامل�ست�شفيات.
طرق التحقق التقارير الإح�صائية والتتبعية.
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 وزارة ال�صحة. اخلدمات الطبية امللكية. وزارة الرتبية والتعليم. املجل�س الأعلى ل�ش�ؤونالأ�شخا�ص املعوقني.

 اجلمعياتوامل�ؤ�س�سات
واملدار�س اخلا�صة.
 برامج الت�أهيلاملجتمعي.
 ريا�ض الأطفال. وزارة التنميةالإجتماعية.

2010

2012

1250000

املحور الثاين :ال�صحة والإعاقة
الربامج وامل�شاريع
الهدف املحدد

املخرج

الأن�شطة

اجلهة املنفذة

 رفع جودة برامج الت�شخي�صوتعزيز �آليات الرقابة الوطنية
بالتن�سيق مع كافة الأطراف املعنية.

 مراكز ت�شخي�ص وطنية معتمدة وذات كفاءة عاليةمن حيث املوارد املادية والب�رشية.
 -نظام فعال للمتابعة والتقييم ملراكز الت�شخي�ص.

م�ؤ�رش الهدف
 مدى جودة اخلدمات الت�شخي�صيةاملقدمة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
 -وجود نظام رقابة وطنية.

م�ؤ�رش املخرج
 كوادر فنية متعددة التخ�ص�صات وم�ؤهلةللت�شخي�ص.
� -آليات تنظيمية رقابية فعالة ملراكز الت�شخي�ص.

 و�ضع معايريودليل اجرائي متكامل لربامجالت�شخي�ص وتطبيقها وتدريب كوادر
مراكز الت�شخي�ص عليها.
 حتديث �أجهزة الت�شخي�ص بكافة �أ�شكالهاو�صيانتها.
 �إعادة تنظيم املركز من اجلانب الإداريوجتميع خدمات الت�شخي�ص يف وحدة
واحدة وتعيني كوادر متخ�ص�صة
للت�شخي�ص وفق املعايري مبا يف ذلك بناء
قدرة الكادر الإداري والفني واحلقوقي.
 توفري الكوادر الطبية والت�أهيلية والرتبويةاملتخ�ص�صة مبا يف ذلك مرتجمي لغة
الإ�شارة.
 تطوير مقايي�س للأطفال دون �سن الرابعةومقايي�س لت�شخي�ص حاالت التوحد.
 تقييم برامج الت�شخي�ص املقدمة يف اململكة. �إن�شاء مراكز ت�شخي�ص تكاملي يف �إقليمال�شمال والو�سط واجلنوب.
 تن�سيق �آليات الك�شف والت�شخي�ص وتوثيقبيانات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الذين مت
الك�شف عنهم.
 �إعادة النظر يف الت�رشيعات الناظمة ملراكزالت�شخي�ص و�إيجاد �آلية رقابية على مراكز
الت�شخي�ص املعتمدة و�إ�صدار نظام للتقارير
املعتمدة.

 وزارة ال�صحة. اخلدمات الطبية امللكية. وزارة التنمية الإجتماعية. -مراكز الت�شخي�ص الوطنية.

 تطوير �أدوات القيا�س النف�س تربوي وتطوير�أدوات للقيا�س التكاملي (نف�سي ،طبي،
تربوي� ،إجتماعي) وتقنني االختبارات
للبيئة الأردنية.

 املجل�س الأعلى ل�ش�ؤونالأ�شخا�ص املعوقني.
 اجلامعات الأردنية. وزارة ال�صحة. وزارة الرتبية والتعليم. -مراكز الت�شخي�ص الوطنية.

ال�رشكاء
 كافة املعنينيبالت�شخي�ص.
 املجل�س الأعلىل�ش�ؤون
الأ�شخا�ص
املعوقني.

طرق التحقق درا�سة تقييمية ملدى جودة اخلدمات املقدمة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وتقارير �إح�صائية وتتبعية.
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تاريخ التنفيذ
2010

2010

2015

2015

الكلفة التقديرية
5000000

500000

املحور الثاين :ال�صحة والإعاقة
الربامج وامل�شاريع
الهدف املحدد
 ربط مراكز الت�شخي�ص ب�آلية وطنيةللإحالة والإر�شاد وبال�سجل
الوطني للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
م�ؤ�رش الهدف
 �آلية وطنية معتمدة للإحالةواالر�شاد.
 �سجل وطني متكامل وموحدللأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

املخرج
 نظام الإحالة والإر�شاد الوطني.م�ؤ�رش املخرج
 عدد الأطفال الذين مت �إحالتهم من مراكزالت�شخي�ص.
 معايري حمددة للإحالة. عدد الأ�رس التي تلقت خدمات �إر�شادية من مراكزالت�شخي�ص.

اجلهة املنفذة

الأن�شطة
 تنفيذ حمالت �إعالمية للتوعية مبراكزالت�شخي�ص واخلدمات التي تقدمها.
 بناء قاعدة بيانات موحدة للأ�شخا�صذوي الإعاقة الذين مت ت�شخي�صهم ر�سميا
عن طريق توحيد البيانات لدى مقدمي
اخلدمة.
 �إ�صدار دليل عن الإح�صاءات املتعلقةبالإعاقة.
 تعيني مر�شد �إجتماعي يف كل مركزت�شخي�ص.
 ت�أ�سي�س نقاط ات�صال و�إر�شاد و�إحالة يفكافة املحافظات مبا يف ذلك توفري خط
�ساخن.
 دعم امل�ؤ�س�سات واجلمعيات واملراكزلتقدمي برامج الدعم التماثلي يف
امل�ست�شفيات ومراكز الت�شخي�ص.
 �إيجاد �آلية ملتابعة الفئات الأكرث تهمي�شاً:املر�أة ذات الإعاقة والتوحديني والإعاقات
النف�سية و�ضحايا الذخائر غري املنفجرة.
 �إيجاد �شبكة وطنية للك�شف والت�شخي�صوالإحالة عن طريق عقد الندوات
والدورات وامل�ؤمترات الوطنية.

طرق التحقق تقارير �إح�صائية وتتبعية.
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 املجل�س الأعلى ل�ش�ؤونالأ�شخا�ص املعوقني

ال�رشكاء
 وزارة ال�صحة. اخلدمات الطبيةامللكية.
 وزارة التنميةالإجتماعية.
 وزارة الرتبيةوالتعليم.
 دائرة الإح�صاءاتالعامة.
 منظمة ال�صحةالعاملية.
 اجلمعياتوامل�ؤ�س�سات.
 برامج الت�أهيلاملجتمعي.

تاريخ التنفيذ
2010

2015

الكلفة التقديرية
1500000

املحور الثاين :ال�صحة والإعاقة
الربامج وامل�شاريع
الهدف املحدد

املخرج

 تنفيذ اجراءات تغطية الأ�شخا�صذوي الإعاقة بالت�أمني ال�صحي.

 نظام معدل للت�أمني ال�صحي للأ�شخا�ص ذويالإعاقة.

م�ؤ�رش الهدف
 �إجراءات معتمدة لتغطيةالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بالت�أمني
ال�صحي.

م�ؤ�رش املخرج
 عدد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من اجلن�سنيامل�ستفيدين من نظام الت�أمني ال�صحي.

 تعزيز و�صول الأ�شخا�ص ذويالإعاقة خلدمات ال�صحة الإجنابية.

 برامج �صحية �سهلة الو�صول �إليها من ذويالإعاقة.

م�ؤ�رش الهدف
 مدى وجود ت�سهيالت تي�رسو�صول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
خلدمات ال�صحة الإجنابية.

م�ؤ�رش املخرج
 عدد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة امل�ستفيدين منبرامج ال�صحة الإجنابية املختلفة.

 حت�سني م�ستوى خدمات الك�شفاملبكر.

 -برنامج �شامل للك�شف املبكر عن الإعاقات.

اجلهة املنفذة

الأن�شطة
 تفعيل �آليات الـت�أمني ال�صحي املجاين منخالل �إ�صدار الأنظمة والتعليمات.
 تغطية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بالت�أمنيال�صحي.
 �إيجاد �آلية لتغطية الفئات الأكرث تهمي�ش ًامبا يف ذلك الت�أهيل و�إعادة الت�أهيل ومنها
�ضحايا املتفجرات املدنيني والأطفال
التوحديني حتت �سن (� )6سنوات.

 وزارة ال�صحة. -اخلدمات الطبية امللكية

ال�رشكاء
 �صندوق املعونةالوطنية.
 وزارة التنميةالإجتماعية.
 الديوان امللكيالعامر.
 جلان التوحدو�ضحايا الألغام
الوطنية.

تاريخ التنفيذ
2010

2012

الكلفة التقديرية
يتم احت�سابه الحق ًا

طرق التحقق تقارير اح�صائية وتتبعية.
 برامج ال�صحة الإجنابية للأ�شخا�ص ذويالإعاقة.

 وزارة ال�صحة. اخلدمات الطبية امللكية. -املجل�س الأعلى لل�سكان.

 املجل�س الأعلىل�ش�ؤون
الأ�شخا�ص
املعوقني.
 املجل�س الوطنيل�ش�ؤون الأ�رسة.
 م�ؤ�س�سات املجتمعاملدين.

2010

2012

طرق التحقق  -درا�سة ا�ستطالعية ملدى وجود ت�سهيالت خا�صة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة  -التقارير الإح�صائية والتتبعية.

م�ؤ�رش الهدف
 خدمات ك�شف مبكر يف املراكزال�صحية.

م�ؤ�رش املخرج
 كوادر فنية متعددة التخ�ص�صات وم�ؤهلة للك�شفاملبكر.
 عدد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الذين مت الك�شفعنهم.

 و�ضع مناذج و�آليات و�أدوات وطنيةللك�شف عن الإعاقة.
 و�ضع برنامج تدريبي للك�شف املبكرللكوادر ال�صحية وتنفيذه.
 تفعيل اجراءات الك�شف املبكر يفامل�ست�شفيات العامة.
 تنفيذ حملة وطنية للك�شف املبكر.طرق التحقق التقارير الإح�صائية والتتبعية.
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 وزارة ال�صحة. -اخلدمات الطبية امللكية.

 م�ؤ�س�سات املجتمعاملدين.
 اجلمعية امللكيةللتوعية ال�صحية.
 املجل�س الأعلىل�ش�ؤون
الأ�شخا�ص
املعوقني.

2010

2012

موازنة الربنامج لدى
وزارة ال�صحة

املحور الثالث :الت�أهيل و�إعادة الت�أهيل واخلدمات امل�ساندة
اجلهة امل�س�ؤولة عن التنفيذ :وزارة ال�صحة واخلدمات الطبية امللكية ووزارة التنمية الإجتماعية
حتليل مراكز القوى

نقاط ال�ضعف

نقاط القوة
 .1وجود مراكز ت�أهيل وطنية على امل�ستويني احلكومي وغري احلكومي موزعة على الأقاليم الثالثة ووجود كوادر مدربة.

� .1ضعف جودة اخلدمات املقدمة وعدم خ�ضوعها �إىل تقييم ،و�ضعف الرقابة على نوعية اخلدمة املقدمة يف كافة املجاالت.

 .2دعم مربمج من املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني لكلفة الت�أهيل و�إعادة الت�أهيل واخلدمات امل�ساندة و�إ�صدار معايري

 .2عدم توفر معايري وا�ضحة لتقدمي الت�أهيل واخلدمات امل�ساندة.
 .3ال يوجد ربط بني برامج الك�شف والت�شخي�ص والت�أهيل بني امل�ؤ�س�سات.

االعتماد العام لربامج الرتبية اخلا�صة.
 .3وجود برامج ت�أهيل جمتمعي منت�رشة يف مناطق عديدة وتوفر مناذج لربامج ريادية مثل م�شاريع املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص
املعوقني بالتعاون مع اجلمعيات املحلية.

� .4ضعف الربامج املخ�ص�صة للت�أهيل النف�سي والإجتماعي.
 .5قلة برامج التوعية والتثقيف وخا�صة مبا ورد بالقانون.

 .3توفري تعليم جامعي متخ�ص�ص يف جماالت الت�أهيل و�إعادة الت�أهيل.

 .6نق�ص يف بع�ض تخ�ص�صات الـت�أهيل لدى مراكز الت�أهيل ويف اخلدمات الت�أهيلية ببع�ض املناطق ويف الو�صول للمناطق النائية.
 .7عدم تفعيل ال�صندوق الوطني لدعم الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
 .8ال يوجد ربط بني برامج الك�شف املبكر والت�شخي�ص والت�أهيل بني امل�ؤ�س�سات.
 .9نق�ص يف التغطية الإعالمية حول برامج الت�أهيل الوطنية.

املخاطر

الفر�ص
 .1وجود ال�صندوق الوطني لدعم الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ولكنه بحاجة للتفعيل.

 .1الإ�ستغالل والإزدواجية يف تقدمي اخلدمات امل�ساندة (هدر املوارد).

 .2وجود مراكز ت�شخي�ص وت�أهيل لدى املجتمع املدين.

 .2عدم توفر قاعدة بيانات وطنية مل�ستحقي ومتلقي اخلدمة.

 .3وجود كليات لعلوم الت�أهيل يف اجلامعات الأردنية.

 .3كلفة برامج الت�أهيل عالية وارتفاع الطلب على اخلدمة ن�سبة �إىل اخلدمات املتوفرة وبالأخ�ص للإعاقات العقلية.

 .4توفري دليل ا�ست�شاري دويل لربامج الت�أهيل املجتمعي للربط بني مراكز الك�شف املبكر والت�شخي�ص والت�أهيل.

 .4عدم توفر الدعم والتمويل الكايف لربامج الت�أهيل.
 .5ت�رسب الكوادر املدربة وامل�ؤهلة.

الهدف العام الثالث :ح�صول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة مبختلف فئاتهم على خدمات ذات جودة عالية يف جمال الت�أهيل و�إعادة الت�أهيل يف كافة املحافظات.
الأولويات الوطنية:
• و�ضع معايري وطنية بهدف رفع جودة اخلدمة املقدمة من برامج الت�أهيل و�إعادة الت�أهيل وبرامج الت�أهيل املجتمعي ،وخلق �آلية رقابية تن�سيقية وطنية تتمثل يف جلنة من كافة امل�ؤ�س�سات ذات العالقة.
• دعم كلفة املعينات واخلدمات امل�ساندة وبرامج الت�أهيل و�إعادة الت�أهيل والتدريب والتعليم لكافة فئات الإعاقة للأ�شخا�ص الأكرث فقراً ويف املناطق النائية.
• زيادة توزيع خدمات الت�أهيل و�إعادة الت�أهيل والتدريب والتعليم لكافة فئات الإعاقة وبالأخ�ص يف املناطق الأكرث فقراً ويف املناطق النائية.
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املحور الثالث :الت�أهيل و�إعادة الت�أهيل واخلدمات امل�ساندة
الربامج وامل�شاريع
املخرج

الهدف املحدد
 رفع جودة اخلدمة املقدمة منبرامج الت�أهيل و�إعادة الت�أهيل
وبرامج الت�أهيل املجتمعي.

 معايري وطنية العتماد مراكز الت�أهيل والعالجالطبيعي والعالج الوظيفي والأطراف ال�صناعية
والت�أهيل اجل�سماين.

م�ؤ�رش الهدف

م�ؤ�رش املخرج
 وجود نظام ترخي�ص العتماد مراكز الت�أهيلوالعالج الطبيعي والعالج الوظيفي والأطراف
ال�صناعية والت�أهيل اجل�سماين مبوجب معايري

 برامج ت�أهيل تعمل مبوجب معايريمعتمدة خا�ضعة للرقابة.

الأن�شطة

اجلهة املنفذة

ال�رشكاء

 و�ضع معايري وطنية العتماد مراكز الت�أهيلوالعالج الطبيعي والعالج الوظيفي
والأطراف ال�صناعية والت�أهيل اجل�سماين.
 تدريب امل�ؤ�س�سات على تطبيق املعايريالوطنية.
 تقييم امل�ؤ�س�سات بناء على املعايري الوطنية. رفد املراكز بالكوادر متعددةالتخ�ص�صات.

 املجل�س الأعلى ل�ش�ؤونالأ�شخا�ص املعوقني.
 م�ؤ�س�سة اعتماد املراكزال�صحية.
 وزارة ال�صحة. اخلدمات الطبية امللكية. -وزارة التنمية الإجتماعية.

 اجلمعياتوامل�ؤ�س�سات.
 برامج الت�أهيلاملجتمعي يف
اجلمعيات.
 املعهد الوطنيللت�أهيل املجتمعي.

تاريخ التنفيذ
2010

2012

الكلفة التقديرية
500000

وطنية.
طرق التحقق تقارير مراكز رقابية.
 توزيع خدمات الت�أهيل و�إعادةالت�أهيل يف املحافظات.
م�ؤ�رش الهدف
 وجود برامج الت�أهيل و�إعادةالت�أهيل يف كافة املحافظات.

 تقدمي خدمات الت�أهيل والتدريب عن طريق �رشاءاخلدمات يف املراكز غري احلكومية ل (� )25ألف
�شخ�ص من ذوي الإعاقة.
 تفعيل ال�صندوق الوطني لدعم الأ�شخا�ص ذويالإعاقة.
م�ؤ�رش املخرج
 -عدد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة املدعومني.

 دعم الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف برامجالتدريب النطقي والعالج الطبيعي
والعالج الوظيفي وباملعينات احلركية
وال�سمعية والب�رصية الالزمة.
 دعم الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة احلركيةبالأطراف ال�صناعية والأجهزة الطبية.

 املجل�س الأعلى ل�ش�ؤونالأ�شخا�ص املعوقني.
 وزارة التنمية الإجتماعية. �صندوق املعونة الوطنية. وزارة ال�صحة. االحتاد العام للجمعياتاخلريية.
 وزارة الرتبية والتعليم. اخلدمات الطبية امللكية. اجلامعة الأردنية. جامعة عمان الأهلية. -جامعة العلوم التطبيقية.

 ايجاد م�صادر متويل حملية لدعم كلفةالتعليم والت�أهيل والتدريب.

 املجل�س الأعلى ل�ش�ؤونالأ�شخا�ص املعوقني.

طرق التحقق تقارير حتليلية.
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 م�ؤ�س�سات املجتمعاملدين.

 القطاعاال�ستثماري
اخلا�ص.

2010

2015

2500000

املحور الثالث :الت�أهيل و�إعادة الت�أهيل واخلدمات امل�ساندة
الربامج وامل�شاريع
الهدف املحدد

املخرج

 توزيع خدمات الت�أهيل و�إعادةالت�أهيل يف املحافظات.

 خدمات الت�أهيل املجتمعي يف كافة حمافظاتاململكة.

م�ؤ�رش الهدف
 وجود برامج ت�أهيل جمتمعييف اجلمعيات املحلية يف كافة
املحافظات.

م�ؤ�رش املخرج
 عدد الأ�شخا�ص امل�ستفيدين من برامج الت�أهيلاملجتمعي يف اجلمعيات املحلية.

 توزيع برامج التدخل املبكر يفاملحافظات.

 -برنامج البورتيج منت�رش يف كافة حمافظات اململكة.

اجلهة املنفذة

الأن�شطة
 و�ضع معايري و�سيا�سات وطنية للت�أهيلاملجتمعي.
 دعم بناء قدرات اجلمعيات املحليةودعم تنفيذ برامج الت�أهيل املجتمعي يف
اجلمعيات للمجتمعات املحلية الأكرث فقراً
يف ( )12حمافظة فني ًا ومادياً.
 دعم برنامج ربط برامج الت�أهيل املجتمعيبفرق متخ�ص�صة يف جمال الت�أهيل.
 تدريب الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة و�أ�رسهم،وتوفري خدمات الرعاية ال�صحية والتثقيف
ال�صحي للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة العقلية
و�أ�رسهم .وتوفري خدمات العالج الطبيعي
والوظيفي للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
العقلية .وتوفري خدمات الرعاية الالحقة
يف املجتمع.

 املجل�س الأعلى ل�ش�ؤونالأ�شخا�ص املعوقني.
 -وزارة ال�صحة.

ال�رشكاء
 وزارة التنميةالإجتماعية.
 اجلمعيات املحلية. املعهد الوطنيللت�أهيل املجتمعي.
 البلديات. الوزارات. امل�ؤ�س�ساتواجلمعيات
واملراكز ذات
العالقة.

تاريخ التنفيذ
2010

2012

الكلفة التقديرية
1000000

طرق التحقق تقارير حتليلية.

م�ؤ�رش الهدف
 برامج التدخل املبكر موزعة يفاملحافظات وفق معايري وطنية.

م�ؤ�رش املخرج
 -عدد اجلمعيات التي تنفذ برامج البورتيج.

 و�ضع معايري و�سيا�سات وطنية لربنامجتدريب الأمهات واملعلمني على الك�شف
للتعامل مع الإعاقة (البورتيج).
 دعم بناء قدرات اجلمعيات املحليةلتنفيذ برامج البورتيج يف اجلمعيات يف
املجتمعات املحلية الأكرث فقراً يف ()12
حمافظة فني ًا ومادياً.

طرق التحقق تقارير حتليلية.
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 املجل�س الأعلى ل�ش�ؤونالأ�شخا�ص املعوقني.

 وزارة التنميةالإجتماعية.
 وزارة ال�صحة. اخلدمات الطبيةامللكية.
 االحتاد العامللجمعيات
اخلريية.
 م�ؤ�س�سات املجتمعاملدين.

2010

2012

500000

املحور الثالث :الت�أهيل و�إعادة الت�أهيل واخلدمات امل�ساندة
الربامج وامل�شاريع
الهدف املحدد

املخرج

 توزيع خدمات املعاجلة احلكميةيف النظام ال�صحي.

 دعم عملية �إدراج وتعميم خدمات املعاجلةاحلكمية يف النظام ال�صحي.

م�ؤ�رش الهدف
 وجود خدمات املعاجلة احلكميةيف النظام ال�صحي.

م�ؤ�رش املخرج
 عدد مراكز املعاجلة احلكمية يف امل�ست�شفياتاحلكومية املوزعة يف حمافظات اململكة.

اجلهة املنفذة

الأن�شطة
 �إن�شاء مراكز للمعاجلة احلكمية يفامل�ست�شفيات احلكومية يف مراكز
املحافظات والألوية ،التي ال تتوفر فيها
هذه اخلدمة.

طرق التحقق تقارير حتليلية.
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 وزارة ال�صحة. -اخلدمات الطبية امللكية.

ال�رشكاء
 املجل�س الأعلىل�ش�ؤون
الأ�شخا�ص
املعوقني.
 القطاعات ال�صحيةوامل�ست�شفيات.

تاريخ التنفيذ
2010

2012

الكلفة التقديرية
900000

املحور الرابع :الرتبية والتعليم الدامج
اجلهة امل�س�ؤولة عن التنفيذ :وزارة الرتبية والتعليم
حتليل مراكز القوى

نقاط ال�ضعف

نقاط القوة
 .1االهتمام امللكي واملبادرات امللكية ال�سامية بالإ�ضافة �إىل الدعم الدويل لربامج الرتبية اخلا�صة.

� .1ضعف وجود ر�ؤية وفل�سفة متكاملة حول الدمج ومفاهيمه وتطبيقاته وممار�ساته مبا يف ذلك معايري وطنية للتعليم الدامج يف
الأردن واقت�صاره على بع�ض الفئات فقط وتركيزه على غرف امل�صادر بد ًال من برنامج الدمج يف الف�صل العادي� ،أو البدائل

 .2امل�صادقة على �إتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة واملادة رقم ( )4البند (ب) من قانون حقوق الأ�شخا�ص املعوقني رقم ()31

الأخرى كالف�صول امللحقة يف املدر�سة لبقية الإعاقات ونق�ص الكوادر املطلوبة له.

ل�سنة  2007ون�ص املادة رقم ( )5البند (و) من قانون الرتبية والتعليم حول تو�سيع �أمناط الرتبية لت�شمل الرتبية اخلا�صة.

 .2حمدودية التهيئة والتعديالت البيئية يف املدار�س وحمدودية التهيئة والتعديالت على املناهج وطرق التدري�س والتقييم الرتبوي

 .3وجود برنامج تعليم الطلبة ذوي �صعوبات التعلم املندجمني يف املدار�س من خالل ( )550غرفة م�صادر موزعة على خمتلف

وحمدودية برامج امل�شاركة الأ�رسية والربامج املوجهة للأ�رسة.

مديريات الرتبية والتعليم بامليدان.
 .4وجود مدار�س للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الب�رصية (مدر�سة عبداهلل ابن �أم مكتوم ومدر�سة املكفوفني الثانوية) تخدم (  ) 233طالبا

 .3الرتكيز على بديل غرف امل�صادر يف املدار�س العادية بالرغم من توفر الدرا�سات العديدة التي �أثبتت عدم فعالية برامج االن�سحاب

وطالبة .ووجود مدار�س تخدم الطلبة ال�صم وعددها ( )10تخدم ( )800طالب وطالبة.

امل�ؤقت.

 .5وجود برامح �صفوف للطلبة ال�صم يف املدار�س العادية عددها (� )10صفوف حتى ال�صف الرابع ويتم نقل الطلبة بعدها �إىل

 .4قلة برامج تدريب معلمي ال�صفوف العاديني لتطبيق مبادىء الدمج وممار�ساته وعدم توفر درا�سات لتقييم فعالية برامج الدمج

املدار�س العامة .ووجود برامج لدمج فئة الإعاقة احلركية يف املدار�س.

القائمة.

 .6تعديل �أ�س�س النجاح والر�سوب والإكمال وتعليمات امتحانات طلبة الثانوية العامة لل�صم واملكفوفني و�أ�س�س تقييم الطلبة ذوي

 .5عدم وجود �آلية تن�سيقية وا�ضحة بني اجلهات املعنية للك�شف املبكر عن الإعاقات و�ضعف الت�شخي�ص لكافة فئات الإعاقة مبا يف

�صعوبات التعلم.
 .7توفري بع�ض و�سائل املوا�صالت للطلبة ال�صم واملكفوفني والإعاقة العقلية.

ذلك الت�شخي�ص الرتبوي الت�أهيلي وبالأخ�ص يف مرحلة ما قبل املدر�سة واحلاجة لتو�ضيح �آليات الإحالة.
 .6نق�ص الكوادر املتخ�ص�صة يف علم النف�س والإر�شاد الأ�رسي والعالج الوظيفي وخدمات الت�أهيل املهني والرتبية البدنية واخلا�صة
ونق�ص برامج الإر�شاد الأ�رسي لذوي الطلبة ذوي الإعاقة.
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املخاطر

الفر�ص
 .1وجود مبادرة ملكية لت�أ�سي�س �أكادميية للمكفوفني وفق موا�صفات عاملية.

� .1ضعف املخ�ص�صات املالية واحلوافز للكوادر العاملة يف جمال الرتبية اخلا�صة والتخ�ص�صات امل�ساندة.

 .2ا�ستعداد مبادرة “مدر�ستي” ل�ضم فئة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

 .2احلاجة �إىل خدمات الدمج على م�ستوى مديريات امليدان.

 .3وجود حمور للرتبية اخلا�صة لدى م�رشوع التطوير الرتبوي نحو اقت�صاد املعرفة (اريفكي).

� .3ضعف الربط مع برامج الك�شف والتدخل املبكر.

 .4ان�شاء ( )10مدار�س بديلة للطلبة ال�صم مبوا�صفات حديثة .و( )6مدار�س من خالل م�رشوع التطوير الرتبوي (– 2010

 .4املباين املدر�سية امل�ست�أجرة.
 .5وجود برنامج تعليم الطلبة ذوي �صعوبات التعلم من ال�صف الثاين لل�صف ال�ساد�س يقلل من فاعلية نتائجه.

 )2016وان�شاء (� )7صفوف للطلبة ال�صم يف املدار�س احلكومية.
 .5توقيع �إتفاقية بني وزارة الرتبية والتعليم وامل�ؤ�س�سة ال�سويدية للإغاثة الفردية من �أجل ا�ستحداث �صفوف للإعاقة العقلية ال�شديدة

� .6إلغاء التعليم الداخلي للمكفوفني يعزز من �أهمية تهيئة املدار�س العامة ال�ستقبال الأ�شخا�ص املكفوفني.

�ضمن املدار�س العامة بواقع (� )10صفوف .وتوقيع �إتفاقية بني وزارة الرتبية والتعليم وجمعية احل�سني لذوي التحديات احلركية

 .7الت�أخر يف برنامج التهيئة املهنية للطلبة ذوي الإعاقة ال�سمعية والب�رصية.

لدمج الطلبة خريجي املدر�سة التابعة للجمعية.

 .8نق�ص و�سائل النقل للطلبة ذوي الإعاقة وبالأخ�ص يف املناطق النائية.

 .6تخ�صي�ص املوازنات يف الوزارة لتعديل ( )30 – 20مدر�سة قائمة �سنوي ًا لتلبية حاجات الطلبة ذوي الإعاقة احلركية.

� .9ضعف التن�سيق ووجود �إزدواجية يف اخلدمات امل�ساندة املقدمة للطلبة من عدة جهات على م�ستوى الوطن مما قد ي�ؤدي �إىل هدر

 .7ا�ستمرار ا�ستحداث وحدات ملعاجلة النطق واللغة.

املوارد.

 .8البدء ب�إ�صدار تعليمات ت�أ�سي�س وترخي�ص م�ؤ�س�سات وبرامج الرتبية اخلا�صة يف القطاع اخلا�ص.

� .10إيقاف برنامج امل�سح الرتبوي بعد ت�أ�سي�س املجل�س.

 .9م�رشوع الالمركزية على م�ستوى املحافظات.

 .11ت�رسب العاملني يف ميدان الرتبية اخلا�صة �إىل اخلارج �أو �إىل القطاع اخلا�ص.

 .10وجود معايري اعتماد مراكز وم�ؤ�س�سات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

الهدف العام الرابع :ح�صول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على حقهم يف التعليم من خالل �إيجاد بيئة تعليمية داجمة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ذكوراً و�إناث ًا ويف كافة املحافظات ب�شكل متكافئ.
الأولويات الوطنية:
• تعديل الت�رشيعات الرتبوية مبا يتالءم مع �إتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وقانون حقوق الأ�شخا�ص املعوقني.
• تعزيز برامج الدمج لفئات الإعاقة املتنوعة و�إيجاد الكوادر امل�ؤهلة يف وزارة الرتبية والتعليم والتي ت�شمل:
 الت�شخي�ص الرتبوي الت�أهيلي وبالأخ�ص يف مرحلة ما قبل املدر�سة. �آليات الإحالة وما قبل الإحالة لكافة فئات الإعاقة وتو�ضيح دور معلمي غرف امل�صادر و�إجراءات الإحالة. �آليات التدري�س والعالقة مع الأهايل ومتابعة حت�صيل الطلبة يف امليدان وتوعية الأهايل والطلبة واملجتمع املحلي. مراجعة املناهج وتوفري الت�سهيالت.• العمل على زيادة وتطوير الطاقم الوظيفي يف �إدارة الرتبية اخلا�صة باخلربات ال�رضورية وتفعيل �أق�سام برامج الرتبية اخلا�صة يف مديريات الرتبية والتعليم ب�شكل المركزي عن طريق رفدها بالكوادر
املدربة والإ�رشاف الفني على الربامج (املوجهني).
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الربامج وامل�شاريع
الهدف املحدد
 تعديل الت�رشيعات اخلا�صة بالتعليمبهدف التحفيز على دمج
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف
التعليم العام.
م�ؤ�رش الهدف
 تعديالت مقرة ب�صورة ر�سميةون�رشها وتوزيعها علي اجلهات
املعنية.
 الأنظمة والتعليمات اخلا�صةبتنفيذ الت�رشيعات املعدلة.
 حت�سني م�ستوى خدمات الك�شفوالت�شخي�ص والتقومي.
م�ؤ�رش الهدف
 معايري حمددة ملراكز الت�شخي�صالقائمة.

املخرج
 -ت�رشيعات معدلة خا�صة بالتعليم.

م�ؤ�رش املخرج
 وجود تعليمات حمددة متعلقة باملدار�س احلكوميةواخلا�صة الداجمة ل�ضمان تعليم دامج لكال
اجلن�سني.

اجلهة املنفذة

الأن�شطة
 ت�شكيل جمموعة عمل ملراجعة الت�رشيعاتاخلا�صة بالتعليم و�إعداد م�سودة
بالتعديالت الالزمة.

 -وزارة الرتبية والتعليم.

ال�رشكاء
 املجل�سالأعلى ل�ش�ؤون
الأ�شخا�ص
املعوقني.
 اجلمعيات. امل�ؤ�س�سات. -املراكز.

تاريخ التنفيذ
2010

2012

الكلفة التقديرية
10000

طرق التحقق تقارير وزارة الرتبية.
 برامج للك�شف والت�شخي�ص والتقييم.م�ؤ�رش املخرج

 عدد ونوعية الكوادر املدربة للك�شفوالت�شخي�ص والتقييم.
 -عدد الأ�شخا�ص الذين مت الك�شف عنهم.

 دعم بناء قدرات كوادر املعلمني علىالك�شف والتعامل مع ذوي الإعاقة يف
ريا�ض الأطفال لـ ( )100مدر�سة.

 تبني معايري وا�ضحة لتعريفات وت�صنيفاتفئات الإعاقة وحتديد �آلية الك�شف املبكر
عنها.
 ت�أمني متطلبات الك�شف من االختباراتوالكوادر املطلوبة لتنفيذ عملية الك�شف.
 تطبيق برامج امل�سح الرتبوي يف مدار�سوزارة الرتبية والتعليم.

طرق التحقق تقارير امل�سح.
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 -وزارة الرتبية والتعليم.

 املجل�س الأعلىل�ش�ؤون
الأ�شخا�ص
املعوقني.
 مبادرة«مدر�ستي».
 وزارة التنميةالإجتماعية.
 دائرة الإح�صاءاتالعامة.
 كلية الأمريةثروت.
 اجلامعاتالأردنية.

2010

2012

300000

املحور الرابع :الرتبية والتعليم الدامج
الربامج وامل�شاريع
الهدف املحدد
 التوعية والتثقيف حول الت�رشيعاتواخلدمات الرتبوية.
م�ؤ�رش الهدف
 ن�سبة دمج الطلبة ذوي الإعاقات�ضمن �إطار املدر�سة العادية.
 مدى زيادة تقبل الأقران من غريذوي الإعاقة للطلبة ذوي الإعاقة
املدموجني.
 ا�ستحداث �إدارة للرتبية اخلا�صةورفدها بالكوادر املدربة.
م�ؤ�رش الهدف
 خدمات تربوية وخدمات م�ساندةيف التعليم الدامج والتدريب
والت�أهيل.
 معايري برامج التدريب املقدمةملعلمي الرتبية اخلا�صة واملعلمني
العاديني.

املخرج
 حملة وطنية مكثفة للتوعية بحق التعليمللأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
م�ؤ�رش املخرج
 عدد ونوعية الندوات واملحا�رضات وجل�ساتالتوعية للجن�سني حول اخلدمات الرتبوية.
 عدد الن�رشات واملطبوعات واملقاالت يف الإذاعةاملدر�سية ومدى و�صولها للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة.
 �أق�سام للرتبية اخلا�صة يف مديريات الرتبية والتعليمبكوادر م�ؤهلة من كال اجلن�سني متخ�ص�صة يف
كافة فئات الإعاقة.
م�ؤ�رش املخرج
 عدد �أق�سام الرتبية اخلا�صة يف مديريات الرتبية. عدد الكوادر والتخ�ص�صات املتنوعة لكالاجلن�سني يف �أق�سام املديريات.
 مدى مالءمة التدريب للإحتياجات التعليميةللأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

اجلهة املنفذة

الأن�شطة
 ندوات ،حما�رضات وجل�سات تدريبيف املدار�س بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام كافة
و�سائل الإعالم للتوعية.

 املجل�س الأعلى ل�ش�ؤونالأ�شخا�ص املعوقني.
 وزارة الرتبية والتعليم. -مبادرة «مدر�ستي».

ال�رشكاء
 وزارة الرتبيةوالتعليم.
 و�سائل الإعالم. م�ؤ�س�سات املجتمعاملدين.

تاريخ التنفيذ
2010

2012

الكلفة التقديرية
300000

طرق التحقق تقارير وزارة الرتبية.
 رفد الإدارة بالكوادر الفنية املتخ�ص�صة يفجماالت الإعاقة الب�رصية  /فقدان ال�سمع
والإعاقه ال�سمعية  /ال�صم /والإعاقات
العقلية (خفيفة ،متو�سطة� ،شديدة)/
والتوحد /و�صعوبات التعلم /والإعاقات
اجل�سدية ،بالإ�ضافة �إىل خدمات الإر�شاد
للطلبة ذوي الإعاقة و�أ�رسهم وخدمات
مدر�سية /تعليمية نف�سية (خدمات
الت�شخي�ص) خدمات ا�ضطرابات النطق
واللغة ،واال�ضطرابات ال�سلوكية /
العاطفية.
 رفد �أق�سام الرتبية اخلا�صة يف مديرياتالرتبية والتعليم بالكوادر املتخ�ص�صة
التالية :متخ�ص�ص يف علم النف�س الرتبوي
مبهارات ت�شخي�صية جيدة� ،أخ�صائي نطق
ولغة مبهارات ا�ست�شارية جيدة ،معلم
خمت�ص متجول يف جماالت الإعاقة الب�رصية
والإعاقة ال�سمعية ومعلم تربية خا�صة
و�أخ�صائي عالج وظيفي.
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 -وزارة الرتبية والتعليم.

 املجل�س الأعلىل�ش�ؤون
الأ�شخا�ص
املعوقني.
 م�ؤ�س�سات املجتمعاملدين.
 اجلامعاتالأردنية.
 املعهد الوطنيللت�أهيل املجتمعي.
 م�ؤ�س�ساتالتدريب الوطنية.
 اخلرباءوالأكادمييون.

2010

2012

يتم احت�سابها من قبل
وزارة الرتبية والتعليم

املحور الرابع :الرتبية والتعليم الدامج
الربامج وامل�شاريع
الهدف املحدد

املخرج

اجلهة املنفذة

الأن�شطة

ال�رشكاء

 بناء برنامج تدريبي ميداين خلريجي كلياتالرتبية واملعلمني العاديني يف جماالت
الرتبية اخلا�صة مب�ستوياتها الثالثة.
 تقييم احلاجات التدريبية للعاملني يفبرامج الدمج يف الوزارة.
 و�ضع برنامج تدريبي �أثناء اخلدمة ورفدمعلمي غرف امل�صادر باملهارات العملية
يف جمال الرتبية اخلا�صة .وتنفيذ برنامج
تدريب مدربني يف الوزارة بهدف تدريب
كافة املعلمني �أثناء اخلدمة على مبادئ
الرتبية اخلا�صة.
 توفري برامج تدريبية حمددة يف جماالتالرتبية اخلا�صة عاليــة الإخت�صــا�ص يف
جمال الإعــاقــة الب�صــريــة والإعـاقـة
ال�سمعيــة ،الإعـاقــة اجل�سـديـة ،الإعاقة
العقلية والتوحد وغريها.
 اقرار نظام مكاف�آت وعالوات ربطالربنامج التدريبي عايل الإخت�صا�ص
برواتب وعالوات املعلمني.
طرق التحقق تقارير وزارة الرتبية والتعليم ،تقارير تقييم الدورات التدريبية ،تقييم نتائج الدورات العملية.
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تاريخ التنفيذ

الكلفة التقديرية

املحور الرابع :الرتبية والتعليم الدامج
الربامج وامل�شاريع
الهدف املحدد

اجلهة املنفذة

املخرج

الأن�شطة

 و�صول الطلبة ذوي الإعاقة �إىلاملنهاج العادي.

 مناهج تعليمية مطورة ومالءمة لإحتياجات الطلبةذوي الإعاقة.

م�ؤ�رش الهدف
 وجود �أدوات ومواد مي�رسةللأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

م�ؤ�رش املخرج
 مدى مالءمة املناهج املطورة لإحتياجاتالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
 عدد الطلبة ذوي الإعاقة (من اجلن�سني)امل�ستفيدين من املناهج املطورة.

 ت�شكيل فرق عمل لتطوير مناهج وم�صادر�إ�ضافية للمعلمني وفق فئة الإعاقة مبا يف
ذلك طباعة �أدوات ومواد تدري�س مي�رسة
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
 و�ضع وتنفيذ خطة عمل م�شرتكة معاجلهات املتخ�ص�صة.
 تكبري املناهج. تنفيذ برنامج م�شرتك لفئة الإعاقة العقليةيف وزارة الرتبية والتعليم.
 تطوير �أ�ساليب لتدري�س منهاج الريا�ضياتوتدريب املعلمني على تدري�سه.
 الإ�ستمرار بتوفري املناهج بطريقة برايل. مناهج التلمذة املهنية لذوي الإعاقة �ضمنمدار�س التعليم املهني.

 تعديل وتكييف االمتحاناتو�أ�ساليب تقومي الطلبة ذوي
الإعاقة.

 امتحانات و�أ�ساليب تقومي مكيفة ومعدلة للطلبةذوي الإعاقة.

 -وزارة الرتبية والتعليم.

ال�رشكاء
 املجل�س الأعلىل�ش�ؤون
الأ�شخا�ص
املعوقني.
 اجلامعاتالأردنية.
 اخلرباءوالأكادمييني.
 املراكزوامل�ؤ�س�سات.
 جمعيات حملية. امل�ؤ�س�سة ال�سويديةللإغاثة الفردية.

تاريخ التنفيذ
2010

2015

طرق التحقق تقييم املناهج من وجهة نظر الطلبة واجلهات املعنية.

م�ؤ�رش الهدف
 معايري تعديل وتقومي االمتحاناتللطلبة ذوي الإعاقة.
 مدى �إلتزام الإدارات املختلفةوالوزارة بتنفيذ هذه املعايري.

م�ؤ�رش املخرج
 عدد الطلبة ذوي الإعاقة امل�ستفيدين مناالمتحانات و�أ�ساليب التقومي.
 عدد املعلمني املدربني من كال اجلن�سني يف جماالتتطبيق وا�ستخدام االختبارات و�أ�ساليب التقومي.

 ت�شكيل فرق عمل لتطوير وتكييفاالمتحانات و�أ�ساليب التقومي وفق فئة
الإعاقة وو�ضع التعليمات املنا�سبة.
 تكييف وتعديل االمتحانات لفئات الطلبةذوي الإعاقة ال�سمعية ،والطلبة ذوي
الإعاقة الب�رصية ،والطلبة ذوي الإعاقة
العقلية.
 تدريب املعلمني على ا�ستخداماتوتطبيقات االمتحانات املعدلة و�أ�ساليب
التقومي.
طرق التحقق درا�سة تقييمية.
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 -وزارة الرتبية والتعليم.

 املجل�س الأعلىل�ش�ؤون
الأ�شخا�ص
املعوقني.
 اجلامعاتالأردنية.
 اخلرباءوالأكادمييون.

2010

2012

الكلفة التقديرية
400000

املحور الرابع :الرتبية والتعليم الدامج
الربامج وامل�شاريع
الهدف املحدد
 دعم توفري املرافق واملعداتالتعليمية وو�سائل نقل م�سهلة
ح�سب �إحتياجات الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة.
م�ؤ�رش الهدف
 موا�صفات معتمدة للمرافقاملختلفة.

املخرج
 مدار�س مهي�أة للطلبة ذوي الإعاقة.م�ؤ�رش املخرج
 عدد املدار�س املزودة بالتجهيزات املعقولة للطلبةذوي الإعاقة ال�سمعية ،والإعاقة الب�رصية ،وذوي
�صعوبات التعلم ،والتحديات احلركية.
 عدد وحدات النطق املجهزة بالتجهيزات املعقولةللطلبة ذوي ا�ضطرابات النطق واللغة.
 عدد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة امللتحقني من كالاجلن�سني يف مراكز حمو الأمية.
 عدد و�سائط النقل املكيفة واملهي�أة باملوا�صفاتالعاملية لنقل الطلبة ذوي الإعاقة.
 عدد الأجهزة واملعينات يف مدار�س الرتبيةوالتعليم.

اجلهة املنفذة

الأن�شطة
 اال�ستمرار بتوفري الأجهزة واخلدماتامل�ساعدة للطلبة املكفوفني وال�صم.
 اال�ستمرار با�ستحداث وجتهيز غرفالطلبة ال�صم يف املدار�س احلكومية بواقع
(� )100صف.
 اال�ستمرار با�ستحداث وجتهيز غرف الطلبةاملكفوفني يف املدار�س احلكومية بواقع
(� )50صف.
 اال�ستمرار يف تعديل البيئة يف املدار�ساحلكومية بواقع ( ) 80مدر�سة.
 اال�ستمرار با�ستحداث وجتهيز غرف الطلبةذوي الإعاقة العقلية يف املدار�س احلكومية
بواقع (� )100صف.
 اال�ستمرار با�ستحداث وجتهيز غرفامل�صادر يف املدار�س احلكومية ()65
غرفة.
 بناء وجتهيز مدار�س الطلبة ال�صم ()10مدار�س بد ًال عن املدار�س امل�ست�أجرة
حالياً.
 بناء وجتهيز مدار�س الطلبة املكفوفني(مدر�ستان) مبا فيها الأق�سام الداخلية بد ًال
عن املدار�س امل�ست�أجرة حالياً.
 �إن�شاء وحدات معاجلة ا�ضطرابات اللغةوالنطق يف كل مديرية تربية وتعليم.
 تغطية املناطق التعليمية لهذا الربنامج من�شمال اململكة �إىل جنوبها.
 توفري الأجهزة واملعدات امل�ساعدة للطلبةذوي الإعاقة.
طرق التحقق تقارير الوزارة.
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 -وزارة الرتبية والتعليم.

ال�رشكاء
 املجل�س الأعلىل�ش�ؤون
الأ�شخا�ص
املعوقني.
 مبادرة«مدر�ستي».
 اجلمعيات غرياحلكومية.
 وزارة الأ�شغالالعامة.
 دائرة الأبنيةاحلكومية.

تاريخ التنفيذ
2010

2015

الكلفة التقديرية
15000000

املحور اخلام�س :التعليم العايل والبحث العلمي
اجلهة امل�س�ؤولة عن التنفيذ :وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واجلامعات الر�سمية
حتليل مراكز القوى

نقاط ال�ضعف

نقاط القوة
 .1دعم م�ؤ�س�سات التعليم العايل الر�سمية واملجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني حلق التعليم العايل للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

 .1احلاجة لتفعيل وبذل جهود �أكرب يف عمليات املتابعة والتن�سيق لدعم الطلبة ذوي الإعاقة.

 .2وجود كليات تربية خا�صة ذات م�ستوى مناف�س على امل�ستوى الإقليمي.

 .2حاجة امل�ؤ�س�سات التعليمية �إىل توفري البيئة املنا�سبة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وتوفري الو�سائل امل�ساعدة.

 .3وجود كوادر �أكادميية متخ�ص�صة يف جماالت الت�أهيل و�إعادة الت�أهيل والرتبية اخلا�صة.

� .3ضعف الوعي بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة لدى �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة ب�شكل عام.

 .4وجود �ضباط ارتباط لدى كافة اجلامعات مع املجل�س.

 .4الفجوة بني النظرية والتطبيق ب�سبب احلاجة �إىل بذل اجلهد الكايف لرتجمة ونقل املعرفة العلمية النظرية �إىل ممار�سات واقعية
وق�صور البحث العلمي التطبيقي خلريجي الرتبية اخلا�صة.
� .5ضعف الدعم حلق الطلبة ذوي الإعاقة يف اجلامعات اخلا�صة.

املخاطر

الفر�ص
 .1وجود �إمكانية خللق بيئة داعمة يف جمال البحث العلمي على امل�ستوى الإقليمي.

� .1إ�ستقاللية اجلامعات قد ت�ؤثر على الدعم املقدم للطلبة ذوي الإعاقة.

 .2قبول الطلبة ذوي الإعاقة يف اجلامعات الر�سمية �رشيطة حتقيق احلد الأدنى للقبول.

 .2قلة الفر�ص للخريجني من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف اجلامعات الر�سمية.

� .3إمكانية رفع م�ستوى اخلريجني من الطلبة ذوي الإعاقة من خالل دمج هذه الفئة يف نظم االبتعاث �إىل اخلارج.

� .3ضعف التمويل الر�سمي لربامج البحث العلمي يف جمال الإعاقة.

� .4إمكانية الإ�ستفادة من الأندية الطالبية لدعم الطلبة ذوي الإعاقة يف اجلامعات.

 .4قلة الكوادر يف جماالت الت�أهيل و�إعادة الت�أهيل على امل�ستوى التطبيقي ن�سبة �إىل احلاجة الفعلية.

الهدف العام اخلام�س :ح�صول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على حقهم يف التعليم العايل من خالل �إيجاد بيئة تعليمية داجمة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ذكوراً و�إناث ًا ويف كافة املحافظات ب�شكل متكافئ.
الأولويات الوطنية:
• اال�ستمرار يف دعم فئة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة للح�صول على حقهم يف التعليم العايل ومتابعة حت�صيلهم العلمي يف اجلامعات الر�سمية واخلا�صة.
• دعم برامج البحث العلمي التطبيقي يف كافة املجاالت اخلا�صة بالإعاقة وفق الأولويات الوطنية ودعم فر�ص ت�أهيل كوادر وطنية م�ؤهلة ومدربة علمي ًا.
• تي�سري �سبل الو�صول للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف كافة اجلامعات مبا يف ذلك توفري اخلدمات امل�ساندة و�إعادة ت�أهيل البيئة وتوفري مرتجمي لغة �إ�شارة متفرغني خلدمة الطلبة وتوفري مناهج بطريقة
برايل وتوفري برامج ناطقة.
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املحور اخلام�س :التعليم العايل والبحث العلمي
الربامج وامل�شاريع
الهدف املحدد

املخرج

الأن�شطة

 تطوير الربامج واخلطط الدرا�سيةللطلبة يف م�ؤ�س�سات التعليم
العايل وبالأخ�ص يف برامج
الرتبية اخلا�صة مبا يتالئم وحقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

 خطط درا�سية معدلة مبا يتالئم واحتياجات الطلبةذوي الإعاقة يت�ضمن برنامج تطبيقي للتدريب
امليداين لطلبة وطالبات الرتبية اخلا�صة وم�ساقات
درا�سية خا�صة بق�ضايا الإعاقة لكافة الطلبة.

 ت�شكيل فريق متخ�ص�ص ملراجعة اخلططوالربامج الدرا�سية يف م�ؤ�س�سات التعليم
العايل مبا يتالئم ومتطلبات الطلبة ذوي
الإعاقة.
 تطوير الربامج الأكادميية وملختلفامل�ستويات اجلامعية ولغاية درجة
الدكتوراة بحيث تلتزم مبعايري االعتماد
وحاجات قطاع الرتبية اخلا�صة.
 �إ�ستحداث برامج ت�أهيل �أكادميي ومهنيللعاملني املمار�سني يف جمال الإعاقة.
 �إعداد وتنفيذ برنامج تطوير نظموتعليمات التدريب امليداين لطلبة الرتبية
اخلا�صة.
 طرح م�ساقني درا�سيني الأول :تعليمطريقة برايل ،والثاين :تعليم لغة الإ�شارة
لل�صم (ترجمة) .وذلك كم�ساق �إلزامي
(متطلب ق�سم) لطلبة بكالوريو�س الرتبية
اخلا�صة واخلدمة الإجتماعية .وكم�ساق
اختياري متطلب جامعة لباقي طلبة
اجلامعة.
 توفري م�ساق �إجباري لطلبة اجلامعات يفكافة التخ�ص�صات حول الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة.

م�ؤ�رش الهدف
 معايري حمددة لربامج الدرا�ساتاجلامعية تكفل حقوق الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة.

م�ؤ�رش املخرج
 عدد ونوعية اخلطط والربامج التي مت تعديلهاوتنفيذها.

اجلهة املنفذة

طرق التحقق تقارير اجلامعات.
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 وزارة التعليم العايلوالبحث العلمي.
 هيئات االعتماد. -م�ؤ�س�سات التعليم العايل.

ال�رشكاء
 املجل�س الأعلىل�ش�ؤون
الأ�شخا�ص
املعوقني.

تاريخ التنفيذ
2010

2012

الكلفة التقديرية
300000

املحور اخلام�س :التعليم العايل والبحث العلمي
الربامج وامل�شاريع
الهدف املحدد
 دعم الأ�شخا�ص ذوي الإعاقةمن اجلن�سني يف متابعة حت�صيلهم
العلمي يف م�ؤ�س�سات التعليم
العايل.
م�ؤ�رش الهدف
 �آلية حمددة لقبول ومتابعة الطلبةذوي الإعاقة يف م�ؤ�س�سات
التعليم العايل.

املخرج

الأن�شطة

 بيئة جامعية مي�رسة للطلبة ذوي الإعاقة احلا�صلنيعلى حقهم يف التعليم العايل.

 قبول طلبات اخل�صومات اجلامعية( )%90بكالوريو�س )%50( ،ماج�ستري
ودكتوراة) ومتابعة حت�صيلهم العلمي من
خالل اجلامعات الر�سمية وال�صندوق
الوطني لدعم الإعاقة.
 تخ�صي�ص مقاعد قبول الطلبة ذوي الإعاقةيف اجلامعات الر�سمية �رشيطة حتقيق احلد
الأدنى للقبول.
 �إ�ستحداث وحدة �إدارية متخ�ص�صة يف�ش�ؤون الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف وزارة
التعليم العايل.
 و�ضع ن�سبة لتعيني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقةيف اجلامعات الر�سمية �ضمن �سيا�سات
االعتماد اخلا�ص.
 دعم الطلبة ذوي الإعاقة مالي ًا من خاللمنحة �سمو الأمري رعد بن زيد.
 تعديل البيئة يف م�ؤ�س�سات التعليم العايلوتوفري الت�سهيالت والتجهيزات املعقولة
للطلبة (بناء على الكليات التي يلتحق بها
الطلبة).
 توفري مرتجمي لغة �إ�شارة يف م�ؤ�س�ساتالتعليم العايل.

م�ؤ�رش املخرج
 عدد الطلبة والطالبات ذوي الإعاقة امللتحقنييف برامج الدرا�سات العليا �سنويا ،وامل�ستفيدين
من منحة �سمو الأمري �سنويا ،واحلا�صلني على
خ�صومات جامعية �سنويا ،واملدعومني يف
اجلامعات اخلا�صة من ال�صندوق �سنويا.
 عدد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة املعينني يفم�ؤ�س�سات التعليم العايل �سنويا.
 عدد م�ؤ�س�سات التعليم العايل املهيئة بيئي ًا للطلبةذوي الإعاقة ونوعية الت�أهيل.
 مرتجم �إ�شارة كف�ؤ لكل طالب �أ�صم وطالبة�صماء.
 حا�سوب حممول وبرنامج ناطق لكل طالبكفيف وطالبة كفيفة ملتحق مب�ؤ�س�سات التعليم
العايل.
 تعليمات ملزمة ب�إن�شاء وحدة �إدارية متخ�ص�صةيف �ش�ؤون الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف وزارة
التعليم العايل.
 عدد العاملني يف هذه الوحدة ونوعيةتخ�ص�صاتهم.

اجلهة املنفذة

طرق التحقق تقارير وزارة التعليم العايل.
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 م�ؤ�س�سات التعليم العايل. هيئة االعتماد. -اجلامعات الأردنية.

ال�رشكاء
 وزارة التعليمالعايل والبحث
العلمي.
 املجل�س الأعلىل�ش�ؤون
الأ�شخا�ص
املعوقني.
 وزارة الأ�شغال. �أمانة عمان. دائرة الأبنيةاحلكومية.

تاريخ التنفيذ
2010

2012

الكلفة التقديرية
تدرج يف موازانات
اجلامعات
1000000

املحور اخلام�س :التعليم العايل والبحث العلمي
الربامج وامل�شاريع
الهدف املحدد
 ت�شجيع البحث العلمي يف كافةاملجاالت اخلا�صة بالإعاقة.
م�ؤ�رش الهدف
 �آليات حمددة لدعم برامج البحثالعلمي.

املخرج
 بحوث علمية متخ�ص�صة يف جمال الإعاقة.م�ؤ�رش املخرج
 عدد ونوعية البحوث العلمية املعدة يف جماالتالإعاقة من منظور اجلندر.

اجلهة املنفذة

الأن�شطة
 �إعداد وتنفيذ برنامج تطوير البحثالعلمي والن�رش ،عن طريق توجيهه نحو
تناول ق�ضايا ومو�ضوعات ذات ارتباط
بواقع الإعاقة مبا يف ذلك التقييم والتطوير
و�إ�صدار املجالت والن�رشات العلمية
املتخ�ص�صة.
 �إدراج املجاالت اخلا�صة يف الإعاقة �ضمنالأولويات الوطنية التي ت�ستحق الدعم من
�صندوق البحث العلمي.

 �صندوق دعم البحثالعلمي.
 وزارة التعليم العايلوالبحث العلمي.

ال�رشكاء
 املجل�س الأعلىل�ش�ؤون
الأ�شخا�ص
املعوقني.

تاريخ التنفيذ
2010

2012

الكلفة التقديرية
�ضمن خم�ص�صات
البحث العلمي يف
موازنة اجلامعات
الر�سمية والأهلية.

طرق التحقق تقارير �صندوق البحث العلمي.
 دعم فر�ص بناء قدرات كوادروطنية م�ؤهلة ومدربة علمي ًا يف
جمال الإعاقة.
م�ؤ�رش الهدف

 تعليمات مقرة لتدريب الكوادرالعاملة.
 ميزانية حمددة لتدريب الكوادرالعاملة.

 برامج تدريبية لبناء قدرات العاملني مع الأ�شخا�صذوي الإعاقة.
م�ؤ�رش املخرج

 عدد املتدربني من اجلن�سني. مدى مالءمة التدريب لإحتياجات الطلبةوالطالبات ذوي الإعاقة.

 حتديد االحتياجات التدريبية للعاملنييف اجلامعات الر�سمية للت�أهيل يف جمال
الإعاقة.
 ا�ستحداث برامج ت�أهيل �أكادميي ومهنيللعاملني املمار�سني يف جمال الإعاقة.
 برنامج التدريب العملي للعاملني يف برامجالرتبية اخلا�صة يف مرحلة الدبلوم العايل
فيما بعد البكالوريو�س يف الرتبية اخلا�صة.
طرق التحقق تقارير اجلامعات.
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 اجلامعات الر�سمية. وزارة التعليم العايلوالبحث العلمي.

 املجل�س الأعلىل�ش�ؤون
الأ�شخا�ص
املعوقني.

2010

2012

�ضمن موازنة اجلامعات.

املحور ال�ساد�س :التمكني االقت�صادي
اجلهة امل�س�ؤولة عن التنفيذ :وزارة العمل وديوان اخلدمة املدنية
حتليل مراكز القوى

نقاط ال�ضعف

نقاط القوة
 .1وجود ن�ص قانوين �إلزامي خا�ص بت�شغيل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

 .1قلة عدد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة امل�ؤهلني مهنياً.

 .2وجود جلنة وطنية لت�شغيل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

 .2غياب بع�ض اجلهات املعنية بالت�شغيل عن اللجنة الوطنية لت�شغيل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة مثل م�ؤ�س�سات الإقرا�ض وديوان اخلدمة
املدنية.

 .3وجود م�ؤ�س�سات ت�شغيل وطنية .
 .4وجود م�ؤ�س�سة التدريب املهني والتي تنت�رش خدماتها يف حمافظات اململكة.

� .3ضعف التمويل الالزم لت�أهيل مراكز التدريب املهني.

 .5وجود م�ؤ�س�سات غري حكومية �أهلية م�ستعدة للعمل مع القطاع احلكومي.

� .4ضعف القدرة على ت�أمني املوا�صالت الالزمة للو�صول ملراكز التدريب املهني.
 .5قلة عدد املدربني امل�ؤهلني للتعامل مع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
� .6ضعف البيانات والدرا�سات عن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة القادرين على العمل وعن تهيئة �سوق العمل ال�ستقبالهم.

املخاطر

الفر�ص
� .1إمكانية التفتي�ش على �أ�صحاب العمل من قبل فرق التفتي�ش.

 .1الإ�شكالية القانونية بني قانون حقوق الأ�شخا�ص املعوقني رقم ( )31ل�سنة  2007وقانون العمل.

� .2إ�ستعداد ورغبة بع�ض �أ�صحاب العمل ت�شغيل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف مهن معينة.

 .2عدم تفعيل املادة ( )12من قانون حقوق الأ�شخا�ص املعوقني رقم ( )31ل�سنة  2007والتي تن�ص على اجلزاءات.

 .3الإ�ستفادة من الربامج الدولية اخلا�صة بتدريب الأ�شخا�ص املعنيني بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

 .3قلة الأعداد من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الذين ي�ستجيبون لفر�ص العمل �أو التدريب.

� .4إمكانية دمج الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف مبادرات الت�شغيل الذاتي.

 .4قلة عدد امل�ؤ�س�سات التي تلتزم بتطبيق قانون حقوق الأ�شخا�ص املعوقني رقم ( )31ل�سنة .2007
 .5الرغبة يف تقا�ضي معونة وطنية بدل التدريب والت�شغيل.

الهدف العام ال�ساد�س :تعزيز حق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف العمل واحل�صول على فر�ص مهنية متكافئة �أ�سوة ب�أقرانهم من غري املعوقني.
الأولويات الوطنية:
• تفعيل الإلتزام بقانون حقوق الأ�شخا�ص املعوقني عن طريق حل الإ�شكالية القانونية بني الت�رشيعات و�إ�صدار الأنظمة الالزمة لذلك.
• دعم �إيجاد برامج تدريبية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة متنا�سبة مع احتياجات �سوق العمل و�إ�رشاك �أ�صحاب العمل يف ذلك.
• ت�شغيل فئة ذوي الإعاقة ح�سب الن�سبة املقررة يف القانون عن طريق �إقناع �أ�صحاب العمل وتهيئة البيئة املنا�سبة لهم ومتابعة ق�ضاياهم.
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املحور ال�ساد�س :التمكني االقت�صادي
الربامج وامل�شاريع
الهدف املحدد

املخرج

 �إعداد قاعدة بيانات �شاملةللأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الراغبني
يف الإلتحاق ب�سوق العمل.

 درا�سات تتعلق بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة العاملنيوالراغبني بالعمل يف �سوق العمل الأردين.
م�ؤ�رش املخرج
 -عدد ونوعية الدرا�سات التي يتم �إجرا�ؤها �سنوياً.

م�ؤ�رش الهدف
 اخل�صائ�ص الدميغرافية للفئةامل�ستهدفة.
 خ�صائ�ص واحتياجات �سوقالعمل.

 عدد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من اجلن�سني يفهذه الدرا�سات.
 التوزيع اجلغرايف و�شمولية الدرا�سة مكانياًوقطاعياً.

 تعديل الت�رشيعات اخلا�صة بالقطاعالإقت�صادي مبا يتالئم مع قانون
حقوق الأ�شخا�ص املعوقني رقم
( )31ل�سنة .2007

 ت�رشيعات معدلة ومتوافقة مع قانون حقوقالأ�شخا�ص املعوقني( .املادة ( )13من قانون
العمل ،املادة ( )28من تعليمات اختيار وتعيني
املوظفني احلكوميني).

م�ؤ�رش الهدف
 موافقة اجلهات ذات العالقة علىالتعديالت املطلوبة وتطبيقها.
 توافق الن�ص املعدل املنوي �إدخالهعلى الت�رشيعات املطلوب تعديلها
مع اجلندرية.

م�ؤ�رش املخرج
 عدد الت�رشيعات املعدلة ونوعيتها وتفعيلهاومراعاتها للجندرية.

اجلهة املنفذة

الأن�شطة
 �إعداد درا�سة حول �أعداد الأ�شخا�صذوي الإعاقة طالبي العمل وخ�صائ�صهم
ب�شكل عام.
 عمل درا�سة ل�سوق العمل للأ�شخا�صذوي الإعاقة.

 املجل�س الأعلى ل�ش�ؤونالأ�شخا�ص املعوقني.

ال�رشكاء
 وزارة العمل. م�ؤ�س�سة التدريباملهني.
 القطاع اخلا�ص. ديوان اخلدمةاملدنية.
 اللجنة الوطنيةللت�شغيل.

تاريخ التنفيذ
2010

2012

الكلفة التقديرية
60000

طرق التحقق تقارير املجل�س و�/أو منظمات املجتمع املدين.
 عقد ندوات حول الت�رشيعات اخلا�صةبالقطاع االقت�صادي.
 ا�صدار الأنظمة الالزمة لتفعيل ت�رشيعاتالعمل يف القطاعني العام واخلا�ص.

 وزارة العمل. -ديوان اخلدمة املدنية.

طرق التحقق تقارير املجل�س و�/أو منظمات املجتمع املدين .
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 املجل�س الأعلىل�ش�ؤون
الأ�شخا�ص
املعوقني.

2010

2012

5000

املحور ال�ساد�س :التمكني االقت�صادي
الربامج وامل�شاريع
الهدف املحدد
 امل�ساهمة يف ت�أهيل الأ�شخا�صذوي الإعاقة ل�سوق العمل.
م�ؤ�رش الهدف
 عدد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقةامل�ؤهلني لدخول �سوق العمل.

املخرج
 دورات ت�أهيلية يف جماالت متعددة للت�شغيل. نظام حمدد لتحويل الطلبات من املجل�س �إىلاجلهات املعنية.
م�ؤ�رش املخرج
 عدد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الذين يتم ت�أهيلهممن اجلن�سني.
 عدد ونوعية الدورات التي يتم عقدها �سنوي ًالت�أهيل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .
 عدد ونوعية الطلبات املحولة من املجل�س �إىلاجلهات املعنية.

اجلهة املنفذة

الأن�شطة
 حتويل الطلبات املقدمة لدى املجل�سالأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني �إىل
اجلهات املعنية لدرا�ستها والعمل على
احلاقها بالفر�ص املتاحة.
 دعم تنظيم ( )36دورة مهارات ت�سويقالنف�س واالت�صال لطلبة اجلامعات ذوي
الإعاقات.
 دعم ( )100من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقةيف برامج التدريب والت�أهيل املهني.
 دعم الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �أماكنالعمل بالتجهيزات املعقولة.

 وزارة العمل. -ديوان اخلدمة املدنية.

ال�رشكاء
 املجل�س الأعلىل�ش�ؤون
الأ�شخا�ص
املعوقني.
 م�ؤ�س�سة التدريباملهني.
 القطاع اخلا�ص. م�ؤ�س�سة الت�شغيلالوطنية.
 م�ؤ�س�ساتالتدريب اخلا�صة.
 اللجنة الوطنيةللت�شغيل.

تاريخ التنفيذ
2010

2012

الكلفة التقديرية
1000000

طرق التحقق تقارير املجل�س و�/أو منظمات املجتمع املدين .
 زيادة فر�ص الأ�شخا�ص ذويالإعاقة يف احل�صول على قرو�ض
�إنتاجية.
م�ؤ�رش الهدف
 عدد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة مناجلن�سني احلا�صلني على قرو�ض
�سنوياً.
 عدد ونوعية امل�شاريع الإنتاجيةاملمولة من قرو�ض �إنتاجية
م�ستدامة.
 مدى دمج امل�ؤ�س�سات الإقرا�ضيةللأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

 �إجراءات حمددة للح�صول على قرو�ض ت�شغيليةللأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
م�ؤ�رش املخرج
 عدد امل�ؤ�س�سات الإقرا�ضية التي متكن الأ�شخا�صذوي الإعاقة من احل�صول على القرو�ض.

 التن�سيق مع اجلهات الإقرا�ضية لتحديدالإجراءات الالزمة حل�صول الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة على قرو�ض ت�شغيلية.
 تنفيذ دورات تدريبية لتوعية اجلهاتالإقرا�ضية بحقوق الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة .
 دعم دورات تدريبية للأ�شخا�ص ذويالإعاقة لت�سهيل احل�صول على قرو�ض
ت�شغيلية.

 كافة م�ؤ�س�سات الإقرا�ضال�صغرية.
� -صندوق التنمية والت�شغيل.

طرق التحقق تقارير املجل�س و�/أو منظمات املجتمع املدين .
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 املجل�س الأعلىل�ش�ؤون
الأ�شخا�ص
املعوقني.
 م�ؤ�س�ساتالتدريب اخلا�صة
مبهارات الت�شغيل
الذاتي.
 اجلمعيات غرياحلكومية.

2010

2012

100000

املحور ال�سابع :التمكني الأ�رسي واحلماية الإجتماعية
اجلهة امل�س�ؤولة عن التنفيذ :وزارة التنمية الإجتماعية
حتليل مراكز القوى

نقاط ال�ضعف

نقاط القوة
 .1وجود �شبكة من اجلمعيات والهيئات التطوعية التي تهدف �إىل توعية الأهل وتقدمي اخلدمة.

 .1غياب التن�سيق بني اجلهات العاملة يف الإخت�صا�ص مما ي�ؤدي �إىل الإزدواجية يف احل�صول على اخلدمة.

 .2وجود �إرادة �سيا�سية للإهتمام بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ووجود دعم مادي حملي ودويل لق�ضايا الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

 .2عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للأ�شخا�ص املخدومني.

 .3وجود برامج متخ�ص�صة لدى بع�ض اجلمعيات يف تدريب ومتكني الأ�رس والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة مثل برنامج الت�أهيل املجتمعي

نق�ص اخلدمات وافتقار بع�ض املناطق للجمعيات التي تعمل يف جمال متكني الأ�رس.
 .3عدم مواءمة الرتاخي�ص التي متنح للجمعيات حلاجات املجتمعات املحلية والأهداف الواردة يف �أنظمة هذه اجلمعيات.

والبورتيج� ،إ�ضافة �إىل وجود كفاءات ب�رشية متخ�ص�صة يف جماالت الإعاقة.

 .4نق�ص املعرفة ب�أماكن تواجد اخلدمات وبالأخ�ص يف املناطق النائية.

 .4وجود وزارات وهيئات ر�سمية متخ�ص�صة يف جمال الإعاقة.

 .5متركز اخلدمات يف مناطق معينة ،ونق�صها يف مناطق نائية.

املخاطر

الفر�ص
 .1وجود ت�رشيعات حملية ودولية تكفل حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

 .1ا�ستغالل بع�ض الأفراد لنفوذهم يف اجلمعيات.

 .2وجود املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني وال�صندوق الوطني لدعم الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة كجهة متويلية.

 .2عدم كفاية املوارد املالية لتقدمي اخلدمات ،و�ضعف امل�شاريع الإنتاجية املدرة للدخل للجمعيات والتي ت�ضمن دميومة عمل
اجلمعيات.

 .3وجود معايري االعتماد العام لربامج الرتبية اخلا�صة.
 .4وجود املنظمات والهيئات الدولية املانحة.

 .3قلة املوا�صالت ملراكز اخلدمة وبالأخ�ص يف املناطق النائية.

 .5وجود وزارة التنمية الإجتماعية كمظلة للجهات العاملة يف جمال الإعاقة وهي اجلهه امل�س�ؤولة عن منح الرتاخي�ص لهذه اجلهات.

 .4جودة اخلدمات املقدمة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ال ت�ستند ملعايري وطنية معتمدة.
 .5عدم كفاية الكوادر الب�رشية امل�ؤهلة يف امل�ؤ�س�سات واملراكز العاملة يف جمال الإعاقة.

الهدف العام ال�سابع :حت�سني م�ستوى اخلدمات امل�ؤ�س�سية املقدمة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة مبا يحقق مبد�أ الدمج والإ�ستقاللية ومتكني الأ�رسة �إجتماعي ًا ونف�سي ًا و�إقت�صادي ًا و�صحي ًا من خالل بناء قدرات
الأ�رسة للو�صول �إىل جمتمع �آمن دامج للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
الأولويات الوطنية:
• دعم برامج خدمات الت�أهيل والتدريب والتعليم.
• تعزيز الرقابة على خدمات الت�أهيل والتدريب والتعليم املقدمة بالتن�سيق مع ال�رشكاء.
• تقدمي الدعم للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف جمال ال�سكن واالعفاءات وغريه.
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املحور ال�سابع :التمكني الأ�رسي واحلماية الإجتماعية
الربامج وامل�شاريع
الهدف املحدد

املخرج

 تعزيز املتابعة والتقييم علىخدمات الت�أهيل والتدريب
والربامج امل�ؤ�س�سية املقدمة
بالتن�سيق مع ال�رشكاء.

 خطة عمل تف�صيلية ملتابعة خدمات الت�أهيلوالتدريب والربامج امل�ؤ�س�سية وفق �إطار زمني
حمدد تت�ضمن وجود فريق وطني مدرب يف جمال
املتابعة والر�صد.

م�ؤ�رش الهدف
 نظام متابعة وتقييم يت�ضمن املعايرياملعتمدة.
 خدمات نوعية وفق معايرياالعتماد.

م�ؤ�رش املخرج
 عدد املدربني من كال اجلن�سني. عدد الدورات املنعقدة �سنويا. -خطة تف�صيلية زمنية معتمدة من اجلهات املعنية.

 حت�سني م�ستوى اخلدماتامل�ؤ�س�سية للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة يف املراكز النهارية
والإيوائية.
م�ؤ�رش الهدف
 درا�سة تقييمية ملدى جودةاخلدمات املقدمة يف املراكز
النهارية والإيوائية.

 خدمات نوعية ذات جودة لكافة فئات الإعاقةالعقلية يف كافة �أنحاء اململكة ولكال اجلن�سني.
م�ؤ�رش املخرج
 عدد مراكز املنار املدعومة وجودة اخلدماتاملقدمة.
 عدد مراكز اخلدمات النهارية املدعومة وجودةاخلدمات املقدمة.
 عدد البيوت اجلماعية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقةاملدعومة وجودة اخلدمات املقدمة.

الأن�شطة
 دورات تدريبية حول معايري اعتمادامل�ؤ�س�سات و�آليات التقييم واملتابعة وكتابة
التقارير.

اجلهة املنفذة

ال�رشكاء

 املجل�س الأعلى ل�ش�ؤونالأ�شخا�ص املعوقني.
 وزارة التنمية الإجتماعية. االحتاد العام للجمعياتاخلريية.

 -اجلمعيات الأهلية.

تاريخ التنفيذ
2010

2012

الكلفة التقديرية
50000

طرق التحقق تقارير الوزارة و�/أو املجل�س و�/أو منظمات املجتمع املدين.
 ا�ستمرار دعم ( )11مركز من مراكز املنارللتنمية الفكرية.
 دعم اقامة ( )4مراكز منار جديدة. دعم اقامة ( )3مراكز نهارية يف عجلون،عني البا�شا ،مادبا.
 �رشاء اخلدمات من اجلمعيات التطوعيةوالقطاع اخلا�ص.
 دعم خم�سة مراكز تقدم خدمات نهاريةللإعاقة العقلية.
 دعم الطلبة ذوي الإعاقة يف املراكزواملدار�س التي تقدم خدمات نهارية.
 �إن�شاء مراكز رعاية نهارية. �إن�شاء بيوت جماعية للأ�شخا�ص ذويالإعاقة.
 تقدمي اخلدمات من خالل ( )3مراكز�إيوائية.
 -دعم تقدمي التجهيزات وال�صيانة.

 املجل�س الأعلى ل�ش�ؤونالأ�شخا�ص املعوقني.
 االحتاد العام للجمعياتاخلريية.
-اجلمعيات الأهلية.

طرق التحقق تقارير الوزارة و�/أو املجل�س و�/أو منظمات املجتمع املدين.
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 -اجلمعيات الأهلية.

2010

2012

50000

املحور ال�سابع :التمكني الأ�رسي واحلماية الإجتماعية
الربامج وامل�شاريع
الهدف املحدد

املخرج

الأن�شطة

اجلهة املنفذة

 دعم الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يفت�أمني حقهم يف ال�سكن.

 م�ساكن م�ؤهلة ومي�رسة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقةولأ�رسهم.

م�ؤ�رش الهدف
 مدى التزام اجلهات املعنية بت�أمنيم�ساكن م�ؤهلة للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة.

م�ؤ�رش املخرج
 عدد امل�ساكن امل�ؤهلة ونوعية الت�أهيل املالئمالحتياجات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

 حتديد عدد الأ�رس التي حتتاج �إىل م�ساكنم�ؤهلة و�إحتياجاتها.
 ت�أمني �أ�رس الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الفقريةمب�ساكن م�ؤهلة �أو �إعادة ت�أهيل امل�ساكن
وتوفري الت�سهيالت البيئية الالزمة �أو ال�رشاء
�أو البناء.

 -وزارة التنمية الإجتماعية.

 تقدمي املعونة املالية املنا�سبةالحتياجات الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة.

 خم�ص�صات مالية منا�سبة الحتياجات الأ�شخا�صذوي الإعاقة ومبنية على �أ�س�س حمددة.

م�ؤ�رش الهدف
 مدى التزام اجلهات املخت�صةبتوفري املعونة املنا�سبة الحتياجات
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

ال�رشكاء
 وزارة الأ�شغالالعامة.
 املجل�س الأعلىل�ش�ؤون
الأ�شخا�ص
املعوقني.

تاريخ التنفيذ
2010

2012

الكلفة التقديرية
وفق موازنة وزارة
التنمية الإجتماعية

طرق التحقق تقارير الوزارة و�/أو املجل�س و�/أو منظمات املجتمع املدين.

م�ؤ�رش املخرج
 ن�سبة املوارد املالية املنفقة على هذه اخلدمات. -عدد الأ�رس امل�ستفيدة من املعونة ونوعية املعونة.

 معونة نقدية متكررة للأ�شخا�ص ذويالإعاقة.
 رفع �سقف الدخل ال�شهري للأ�رسة املعتمدلتخ�صي�ص املعونة ال�شهرية لل�شخ�ص ذو
الإعاقة.
 �إعادة النظر يف اال�سرتاتيجيات املتبعة يفمنح املعونة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

� -صندوق املعونة الوطنية.

 وزارة التنميةالإجتماعية.
 الإحتاد العامللجمعيات
اخلريية.
 املجل�س الأعلىل�ش�ؤون
الأ�شخا�ص
املعوقني.

2010

2012

طرق التحقق تقارير الوزارة و�/أو املجل�س و�/أو منظمات املجتمع املدين.
 تقدمي الدعم للفئات الأكرثتهمي�شاً.

 �أ�شخا�ص ذوي �إعاقة (من الفئات الأكرث تهمي�شاً)مدعومني.

م�ؤ�رش الهدف
 برامج لدعم الفئات املهم�شة منالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

م�ؤ�رش املخرج
 عدد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة (من الفئات الأكرثتهمي�شاً) املدعومني.

 برنامج متكني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقةجمهويل الن�سب.
 زيادة الدعم للأ�شخا�ص ذوي الإعاقةو�شديدي الإعاقة من الأيتام ومتابعة
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بعد �سن ()18
�سنة.
 زيادة الدعم للأ�شخا�ص ذوي الإعاقةو�شديدي الإعاقة من فئة التوحد.

 -وزارة التنمية الإجتماعية.

طرق التحقق تقارير الوزراة و�/أو منظمات املجتمع املدين.
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 املجل�س الأعلىل�ش�ؤون
الأ�شخا�ص
املعوقني.
 م�ؤ�س�سات املجتمعاملدين.

2010

2012

وفق موازنة وزارة
التنمية الإجتماعية

املحور ال�سابع :التمكني الأ�رسي واحلماية الإجتماعية
الربامج وامل�شاريع
الهدف املحدد

املخرج

 تعديل حزمة من الت�رشيعات ذاتالعالقة بالأمن الإجتماعي.

 �أ�شخا�ص ذوي �إعاقة �أكرث وعي ًا بحقوقهمالإجتماعية.

م�ؤ�رش الهدف
 -عدد الت�رشيعات املعدلة.

م�ؤ�رش املخرج
 عدد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الذين ح�صلوا علىتدريب.

اجلهة املنفذة

الأن�شطة
 �إجراء درا�سة ا�ستق�صائية حول حقالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف الإرث.
 توعية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة واملنظماتاملمثلة بكيفية العي�ش امل�ستقل.
 توعية املر�أة ذات الإعاقة بحقوقها يفق�ضايا الزواج وتكوين الأ�رسة وا�ستئ�صال
الأرحام.
 توعية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بحقهم يفالتقاعد.

 املجل�س الأعلى ل�ش�ؤونالأ�شخا�ص املعوقني.

طرق التحقق تقارير الوزراة و�/أو منـظمات املجتمع املدين.
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ال�رشكاء
 وزارة التنميةالإجتماعية.
 االحتاد العامللجمعيات
اخلريية.
 م�ؤ�س�سة ال�ضمانالإجتماعي.
 -وزارة العدل.

تاريخ التنفيذ
2010

2012

الكلفة التقديرية
25000

املحور الثامن� :إمكانية الو�صول
اجلهة امل�س�ؤولة عن التنفيذ :وزارة الأ�شغال العامة.
حتليل مراكز القوى

نقاط ال�ضعف

نقاط القوة
 .1وجود كودة بناء خا�ص للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ووجود وحدة ذوي االحتياجات اخلا�صة يف �أمانة عمان الكربى.

 .1عدم كفاية البا�صات املي�رسة وامل�ؤهلة ل�سد �إحتياجات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ( )21با�ص.

 .2ت�ضمني �أ�س�س منح الرتاخي�ص والت�صاريح لت�شغيل خطوط الركاب باملوا�صفات الفنية لو�سائط نقل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ومت

 .2ت�شكل املوا�صالت عقبة كربى �أمام و�صول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة للخدمات.
� .3ضعف الرقابة على كودة البناء اخلا�ص من قبل اجلهات املعنية.

ن�رشها باجلريدة الر�سمية بتاريخ . 2009 / 7 / 16

� .4ضعف تفعيل كودة البناء اخلا�ص يف املحافظات.

 .3تقدمي خ�صم ال يقل عن ( )%50من التعرفة لبا�صات النقل لهذه ال�رشيحة.
 .4تد�شني ( )21حافلة جمهزة تنا�سب الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
 .5الإنتهاء من درا�سة حتديد حجم الطلب على �سيارات التاك�سي يف اململكة و�سيتم حتديد عدد ال�سيارات التي ت�ستخدم من قبل
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وفق املوا�صفات العاملية.
 .6قيام �أمانة عمان الكربى بت�أهيل مبانيها وبع�ض التقاطعات املرورية و�أر�صفة ال�شوارع.

املخاطر

الفر�ص
� .1إعطاء امل�شغلني احلاليني واجلدد حوافز لتجهيز و�سائط نقل تنا�سب الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

 .1الكلفة املالية املرتتبة على تعديل املباين العامة واخلدمية.

 .2تعاون �أمانة عمان.

 .2الكلفة املالية املرتتبة على جتهيز و�سائط النقل.
 .3الطبيعة اجلغرافية لبع�ض املناطق يف اململكة.

الهدف العام الثامن :كفالة �إمكانية و�صول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ب�شكل متكافىء �إىل البيئة املادية املحيطة وو�سائل النقل واملعلومات واالت�صاالت واملرافق واخلدمات العامة و�إزالة كل العوائق يف
كافة حمافظات اململكة.
الأولويات الوطنية:
• تعديل مرافق و�أبنية كافة الوزارات واملراكز اخلدمية العامة يف كافة املحافظات (القائمة منها).
• تي�سري كافة و�سائط النقل العامة لتالئم �إحتياجات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
• متابعة ور�صد تنفيذ تطبيق كودة البناء اخلا�ص يف املرافق العامة والتوعية بها.
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املحور الثامن� :إمكانية الو�صول
الربامج وامل�شاريع
الهدف املحدد
 تعديل كودة متطلبات البناءاخلا�ص بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
رقم ( )32لعام .1993
م�ؤ�رش الهدف
 �إقرار الكودة من اجلهة ذاتالعالقة و�إ�صدارها يف اجلريدة
الر�سمية وتعميمها على
امل�ؤ�س�سات.

املخرج
 كودة بناء معدلة خا�صة بالأ�شخا�ص ذويالإعاقة.
م�ؤ�رش املخرج
 ( )4500ن�سخة موزعة على مكاتب الهند�سةواجلهات املعنية بالتنفيذ.

اجلهة املنفذة

الأن�شطة
 و�ضع جلنة متخ�ص�صة ت�ضم يف ع�ضويتهاخرباء من كافة اجلهات ملراجعة وتعديل
كودة البناء احلايل و�إقرارها.

 وزارة الأ�شغال العامة.(جمل�س البناء الوطني)

طرق التحقق �صدور كودة البناء املعدلة اخلا�صة بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
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ال�رشكاء
 املجل�س الأعلىل�ش�ؤون
الأ�شخا�ص
املعوقني.
�أمانة عمانالكربى.
 وزارة البلديات.اجلمعية العلميةامللكية.
 -نقابة املهند�سني.

تاريخ التنفيذ
2010

2012

الكلفة التقديرية
15000

املحور الثامن� :إمكانية الو�صول
الربامج وامل�شاريع
الهدف املحدد

املخرج

الأن�شطة

اجلهة املنفذة

ال�رشكاء

 متابعة ور�صد تنفيذ تطبيق كودةالبناء اخلا�ص يف املرافق العامة.

 جلنة خم�ص�صة ملتابعة ور�صد تنفيذ (تطبيق)متطلبات كودة البناء وخطة تنفيذية وتف�صيلية
للمتابعة والر�صد.

 ت�شكيل جلنة متعددة الأطراف ملتابعةور�صد تنفيذ تطبيق كودة البناء اخلا�ص يف
املرافق العامة والتوعية بها.
 عقد الزيارات امليدانية للمرافق العامةبهدف ر�صد ومتابعة تنفيذ كودة البناء
اخلا�ص الأردنية فيها.
 مطالبة كافة اجلهات ب�إجراء تعديل تدريجيللمباين احلكومية من خالل و�ضع خطة
وتنفيذها.
 مطالبة وزارة ال�سياحة ب�إجراء تعديلتدريجي للمرافق ال�سياحية من خالل
برامج بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة.
 �إجراء تعديل تدريجي للمباين اخلدميةالأ�سا�سية يف القطاع اخلا�ص مثل ت�أهيل
بع�ض الفنادق واحلدائق الرئي�سية.
 ت�أهيل جمعيات ت�ستهدف الأ�شخا�ص ذوي�إعاقة.
 تدريب مرتجمي لغة الإ�شارة يف اجلامعاتوالوزارات ذات العالقة باجلمهور.

 املجل�س الأعلى ل�ش�ؤونالأ�شخا�ص املعوقني.
 املحافظات والبلديات. �أمانة عمان. وزارة الأ�شغال العامة(جمل�س البناء الوطني).

 دائرة الأبنيةاحلكومية.
 نقابة املهند�سني. اجلمعية العلميةامللكية.
 وزارة الثقافة. املراكز الثقافية. القطاع اخلا�ص. م�ؤ�س�سات املجتمعاملدين.
 القوات امل�سلحة. الأمن العام. الدفاع املدين. م�ؤ�س�سات التعليمالعايل.
 قوات الدرك. وزارة ال�سياحة.� -أ�صحاب الفنادق.

م�ؤ�رش الهدف
 جلان متعددة الأطراف ملتابعةوتقييم تنفيذ كودة البناء اخلا�ص
بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
 �رشوط خا�صة ملنح تراخي�ص البناءترتبط بتنفيذ الكودة معممة على
�أمانة عمان الكربى والبلديات.

م�ؤ�رش املخرج
 عدد املباين احلكومية التي طبقت كودة البناءاخلا�ص بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
 عدد املرافق ال�سياحية امل�ؤهلة. عدد الفنادق واحلدائق امل�ؤهلة ال�ستقبال الأ�شخا�صذوي الإعاقة.
 عدد اجلمعيات امل�ؤهلة والتي ت�ستهدف الأ�شخا�صذوي �إعاقة.
 عدد مرتجمي لغة الإ�شارة املعتمدين. عدد الإ�شارات ال�ضوئية وال�شوارع املهيئة. عدد امل�ست�شفيات واملراكز التجارية وامل�صاعدامل�ؤهلة.

طرق التحقق تقارير اللجنة و�/أو منظمات املجتمع املدين.
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تاريخ التنفيذ
2010

2012

الكلفة التقديرية
25000

املحور الثامن� :إمكانية الو�صول
الربامج وامل�شاريع
الهدف املحدد

املخرج

الأن�شطة

اجلهة املنفذة

ال�رشكاء

 متابعة ور�صد تنفيذ تطبيق كودةالبناء اخلا�ص يف املحافظات
والبلديات.

 كودة البناء اخلا�ص مطبقة يف املحافظاتوالبلديات.

 تدريب موظفي املحافظات والبلدياتعلى الإلتزام بكودة البناء اخلا�ص.
 و�ضع تنبيهات �صوتية ومرئية على بع�ض�إ�شارات املرور و�أماكن عبور امل�شاة
لت�ساعد ذوي الإعاقة ال�سمعية والب�رصية
�أثناء العبور.
 ت�أهيل تدريجي لكافة ال�شوارع والأر�صفة. �أماكن خا�صة ملواقف ال�سيارات اخلا�صة معو�ضع عالمات خا�صة بكل �إعاقة.
 و�ضع نظام رقابي �صارم ملخالفة كل مني�ستخدم مواقف الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
 تهيئة الأر�صفة واملمرات وو�ضع �أ�رشطةدليلية و�أن تكون �شاملة لكل الإعاقات.
 تزويد البوابات يف جميع املراكز التجاريةوامل�ست�شفيات بلوحات �إر�شادية مكتوبة
بطريقة برايل تو�ضح االجتاهات وو�ضع
مفاتيح التنقل بامل�صاعد باخلط البارز �أو
ال�صوت الناطق.

 املجل�س الأعلى ل�ش�ؤونالأ�شخا�ص املعوقني.
 املحافظات والبلديات. �أمانة عمان. وزارة الأ�شغال العامة(جمل�س البناء الوطني).

 دائرة الأبنيةاحلكومية.
 نقابة املهند�سني. اجلمعية العلميةامللكية.
 وزارة الثقافة. املراكز الثقافية. القطاع اخلا�ص. م�ؤ�س�سات املجتمعاملدين.
 القوات امل�سلحة. الدفاع املدين. م�ؤ�س�سات التعليمالعايل.
 قوات الدرك. وزارة ال�سياحة.� -أ�صحاب الفنادق.

م�ؤ�رش الهدف
 جلان ملتابعة وتقييم تنفيذ كودةالبناء اخلا�ص بالأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة يف املحافظات.

م�ؤ�رش املخرج
 عدد املحافظات والبلديات التي مت تطبيق كودةالبناء اخلا�ص فيها.

طرق التحقق تقارير اللجنة و�/أو منظمات املجتمع املدين.
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تاريخ التنفيذ
2010

2012

الكلفة التقديرية
�ضمن موازانات الدوائر
املعنية.

املحور الثامن� :إمكانية الو�صول
الربامج وامل�شاريع
الهدف املحدد

املخرج

الأن�شطة

اجلهة املنفذة

ال�رشكاء

 التوعية مبتطلبات كودة البناءاخلا�ص بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

 برنامج توعوي بكودة البناء يف املرافق العامةومتطلباتها و�أهميتها يف توفري حياة �أكرث كرامة
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

 ور�ش عمل ت�ستهدف املهند�سني /مكاتبهند�سية ونقابة املهند�سني ووزارة الأ�شغال
والبلديات للتعريف بكودة البناء.
 توعية طلبة املدار�س واجلامعات بحقوقالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة عن طريق عقد
املحا�رضات �شهري ًا حول احلقوق وكودة
البناء اخلا�ص.
 تنفيذ حملة وطنية للتوعية بحقوقالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة (ن�رشات،
مقاالت ،مطويات ،اعالنات ،ندوات).
 ا�صدار ن�رشات تعريفية ودليل الهواتفالعامة للخدمات بطريقة برايل.
 ا�صدار دليل باملواقع املي�رسة للأ�شخا�صذوي الإعاقة.
 �إعداد كتيب دليل متطلبات كودة البناءاخلا�ص وحتديثه.
 ور�شات توعية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقةو�أ�رسهم باملرافق املطلوب التعديل فيها.
تزويد املكتبات العامة الرئي�سية مبتطلباتاملكفوفني من كتب و�أجهزة حا�سوب
ناطقة بطريقة برايل.

 املجل�س الأعلى ل�ش�ؤونالأ�شخا�ص املعوقني.
 املحافظات والبلديات. �أمانة عمان. وزارة الأ�شغال العامة(جمل�س البناء الوطني).

 دائرة الأبنيةاحلكومية.
 نقابة املهند�سني. اجلمعية العلميةامللكية.
 وزارة الثقافة. املراكز الثقافية. القطاع اخلا�ص. م�ؤ�س�سات املجتمعاملدين.
 القوات امل�سلحة. الأمن العام. الدفاع املدين. م�ؤ�س�سات التعليمالعايل.
 قوات الدرك. وزارة ال�سياحة.� -أ�صحاب الفنادق.

م�ؤ�رش الهدف
 ردود فعل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقةمن اجلن�سني حول املرافق املعدلة.

م�ؤ�رش املخرج
 عدد املدربني من املهند�سني. عدد املدربني من طلبة اجلامعات. عدد ونوعية الن�رشات واملقاالت والندوات ومدىو�صولها للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
 عدد املكتبات الرئي�سية املزودة مبتطلباتالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

طرق التحقق تقارير اللجنة و�/أو منظمات املجتمع املدين.
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تاريخ التنفيذ
2010

2012

الكلفة التقديرية
150000

املحور الثامن� :إمكانية الو�صول
الربامج وامل�شاريع
الهدف املحدد
 تعديل بع�ض و�سائط النقل العامةلت�ستخدم من قبل الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة.
م�ؤ�رش الهدف
 موا�صفات و�سائط النقل ل�ضمان�إمكانية و�صول الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة.
 ردود فعل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقةمن اجلن�سني حول الو�سائط
املعدلة.

املخرج
 و�سائط نقل مالئمة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.م�ؤ�رش املخرج
 عدد و�سائط النقل املالئمة ال�ستخدام الأ�شخا�صذوي الإعاقة.
 ردود فعل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من اجلن�سنيحول الو�سائط املعدلة.

الأن�شطة

اجلهة املنفذة

ال�رشكاء

 و�ضع خطة وطنية لتي�سري و�سائط نقل عامةمي�رسة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
 ت�سيري عدد متزايد من و�سائط النقل املي�رسةوفق خطة زمنية معدة.
 تي�سري عدد من �سيارات الأجرة التي�ستخدم الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وفق
املوا�صفات العاملية.
 توفري و�سائط نقل للجمعيات واملراكزاملي�رسة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
 و�ضع نظام رقابي �صارم على �سائقيالأجرة يف حالة رف�ض نقل الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة.

 هيئة تنظيم قطاع النقلالعام.

 املجل�س الأعلىل�ش�ؤون
الأ�شخا�ص
املعوقني.
 مديرية الأمنالعام.
 وزارة التخطيط. م�ؤ�س�سات املجتمعاملدين.

طرق التحقق تقارير اللجنة و�/أو منظمات املجتمع املدين.
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تاريخ التنفيذ
2010

2012

الكلفة التقديرية
�ضمن موازانات الدوائر
املعنية.

املحور التا�سع :الريا�ضة والرتفيه والثقافة واحلياة العامة
اجلهة امل�س�ؤولة عن التنفيذ :اللجنة الباراملبية الأردنية ووزارة الثقافة ووزارة التنمية ال�سيا�سية
حتليل مراكز القوى

نقاط ال�ضعف

نقاط القوة
 .1وجود االحتاد الأردين لريا�ضة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة (اللجنة البارملبية الأردنية) كم�ؤ�س�سة وطنية حققت العديد من الإجنازات

� .1ضعف الإقبال على ريا�ضة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف بع�ض املحافظات ،وعدم وجود الأندية لريا�ضة ذوي الإعاقة يف بع�ض
املحافظات.

الدولية.
 .2وجود �أندية متخ�ص�صة لريا�ضة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وح�صول العديد من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على ميداليات دولية يف

� .2ضعف م�شاركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف احلياة الثقافية وال�سيا�سية.

مناف�سات دولية.
 .3وجود دعم للريا�ضة من عدة جهات ومنها املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني.
 .4دعم وزارة الثقافة للعديد من الأن�شطة الثقافية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

الفر�ص
 .1وجود وزارة التنمية ال�سيا�سية كجهة ميكن �أن ت�ساهم يف تعزيز م�شاركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف احلياة ال�سيا�سية.

املخاطر
� .1ضعف ر�صد م�شاركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف احلياة ال�سيا�سية والثقافية.
� .2ضعف الدمج للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف جماالت الثقافة واحلياة العامة.

الهدف العام التا�سع :تو�سيع م�شاركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ودجمهم يف احلياة العامة مبا يف ذلك امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية والثقافية و�أن�شطة الرتفيه والريا�ضة.
الأولويات الوطنية:
• دعم ا�ستقطاب العبني جدد و�ألعاب جديدة لريا�ضة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
• دعم مبد�أ الدمج يف الن�شاطات الثقافية.
• دعم مبد�أ الدمج يف الن�شاطات ال�سيا�سية.
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املحور التا�سع :الريا�ضة والرتفيه والثقافة واحلياة العامة
الربامج وامل�شاريع
الهدف املحدد

املخرج

الأن�شطة

اجلهة املنفذة

 تو�سيع م�شاركة الأ�شخا�صذوي الإعاقة ودجمهم يف احلياة
الريا�ضية.

 م�شاركة مكثفة وفعالة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يفالأن�شطة الريا�ضية.

 دعم ن�شاطات اللجنة الباراملبية الأردنية. ا�ستقطاب العبني يف املحافظات. دعم الأندية يف �أن�شطتها الريا�ضية والثقافية. العمل على تعديل نظام الأندية. م�رشوع بناء بيت �شباب للأ�شخا�ص ذويالإعاقة.
 العمل على �إدخال ريا�ضات جديدة لفئاتجديدة من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
 -زيادة �أعداد الالعبني النا�شئني.

 اللجنة الباراملبية الأردنيةالريا�ضية.
 الأندية اخلا�صة بالأ�شخا�صذوي الإعاقة.

م�ؤ�رش الهدف
 ردود فعل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقةعلى مدى م�شاركتهم يف الأن�شطة
الريا�ضية املختلفة.
 �إجنازات وطنية و�إقليمية ودوليةريا�ضية من قبل الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة.

م�ؤ�رش املخرج
 خطة عمل تنفيذية �شاملة لتحفيز دمج الأ�شخا�صذوي الإعاقة يف املجاالت الريا�ضية املختلفة.
 نوعية الن�شاطات التي تقدمها اللجنة الباراملبية. نوعية الن�شاطات التي تقدمها الأندية الريا�ضيةاملختلفة.
 ن�سبة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �أندية غرياملعوقني ويف املدار�س.

ال�رشكاء
 املجل�س الأعلىل�ش�ؤون
الأ�شخا�ص
املعوقني.
 املجل�س الأعلىلل�شباب.
 وزارة الرتبيةوالتعليم.

تاريخ التنفيذ
2010

2012

الكلفة التقديرية
500000

 دمج ريا�ضة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف�أندية غري املعوقني.
 دمج ريا�ضة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يفاملدار�س.
طرق التحقق تقارير اللجنة البارملبية والأندية و/او منظمات املجتمع املدين.

 تو�سيع م�شاركة الأ�شخا�صذوي الإعاقة ودجمهم يف احلياة
ال�سيا�سية.

 م�شاركة فعالة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يفالأن�شطة ال�سيا�سية.

م�ؤ�رش الهدف
 ن�سبة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقةامل�شاركني يف احلياة ال�سيا�سية
(تر�شيح و�إنتخاب).

م�ؤ�رش املخرج
 عدد ونوعية الور�شات التوعوية. ن�سبة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة املنت�سبني للأحزاب. �آليات لر�صد م�شاركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يفالأن�شطة ال�سيا�سية.

 توعية الأحزاب ،والنواب والقياداتال�سيا�سية بحقوق الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة.
 ر�صد م�شاركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يفالأن�شطة ال�سيا�سية وتعزيزها.

طرق التحقق تقارير منظمات املجتمع املدين.
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 وزارة التنمية ال�سيا�سية. املجل�س الأعلى ل�ش�ؤونالأ�شخا�ص املعوقني.

 وزارة الداخلية. الأحزابال�سيا�سية.
 -جمل�س النواب.

2010

2012

500000

املحور التا�سع :الريا�ضة والرتفيه والثقافة واحلياة العامة
الربامج وامل�شاريع
اجلهة املنفذة

الهدف املحدد

املخرج

الأن�شطة

 تو�سيع م�شاركة الأ�شخا�ص ذويالإعاقة ودجمهم يف احلياة الثقافية.

 م�شاركة مكثفة وفعالة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقةيف الأن�شطة الثقافية.

م�ؤ�رش الهدف
 درا�سة حول مدى م�شاركةالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف
الأن�شطة الثقافية.
 تواجد مكثف وفعال للأ�شخا�صذوي الإعاقة يف املجاالت الثقافية
املختلفة.
 ردود فعل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقةعن مدى م�شاركتهم يف الأن�شطة
الثقافية املختلفة.

م�ؤ�رش املخرج
 ن�سبة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة امل�شاركني يفاملهرجانات الثابتة.
 عدد املقاالت والكتابات للأ�شخا�ص ذوي الإعاقةاملثقفني يف املجالت.
 عدد املعار�ض الت�شكيلية للأ�شخا�ص ذوي �إعاقة. عدد الندوات واملحا�رضات للأ�شخا�ص ذويالإعاقة.
 -ن�سبة امل�شاركني يف برنامج �إقر�أ وا�ستمتع.

 �إ�رشاك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة املثقفنييف املهرجانات الثابتة لدى وزارة الثقافة
(اخلالدية ،املفرق ،الأردن).
 م�شاركة املبدعني من الأ�شخا�ص ذويالإعاقة يف املجالت ،كمجلة �أفكار
وفنون وجملة و�سام للأطفال.
 ن�رش املنتج الإبداعي للأ�شخا�ص ذويالإعاقة من خالل املجموعة الق�ص�صية.
 دعم املعار�ض الت�شكيلية لذوي الإعاقةاحلركية واملكفوفني.
 دعم امل�شاريع الثقافية التي يقوم بها املبدعذو الإعاقة �سواء يف الأدب �أو امل�رسح �أو
الفنون الت�شكيلية.
 �إن�شاء مكتبات �صديقة لل�شخ�ص ذوالإعاقة.
 تنفيذ عدد من الندوات واملحا�رضات التيتتعلق بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة املثقفني.
 زيارة مكتبة الطفل املتنقلة للمنتدياتواجلمعيات ومدار�س ذوي الإعاقة لتنفيذ
براجمها و�أن�شطتها وتنمية ذوقهم و�إ�شاعة
ثقافة الفرح لديهم.
 تنفيذ برنامج �إقرا وا�ستمتع للأطفال ذويالإعاقة.
طرق التحقق تقارير وزارة الثقافة.
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 وزارة الثقافة. املراكز الثقافية. -رابطة الكتاب الأردنيني.

ال�رشكاء
 املجل�س الأعلىل�ش�ؤون
الأ�شخا�ص
املعوقني.
 �أمانة عمانالكربى.
 وزارة الأ�شغالالعامة.
 دائرة الأبنيةاحلكومية.
 نقابة املهند�سني. اجلمعية العلميةامللكية.
 وزارة الثقافة. اجلمعياتوامل�ؤ�س�سات ذات
العالقة.

تاريخ التنفيذ
2010

2012

الكلفة التقديرية
150000

املحور العا�رش :الإعالم والتثقيف والتوعية
اجلهة امل�س�ؤولة عن التنفيذ :املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني
حتليل مراكز القوى

نقاط ال�ضعف

نقاط القوة
� .1إنت�شار و�سائل الإعالم  /املرئي واملكتوب وامل�سموع واملواقع االلكرتونية.

 .1حجم التغطية الإعالمية ال يتنا�سب مع جتاوب اجلهات الإعالمية.

 .2مرونة الت�رشيعات الإعالمية ت�سمح بعر�ض ق�ضايا الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

 .2قلة الكوادر الإعالمية املتخ�ص�صة ب�ش�ؤون الإعاقة.

 .3جتاوب اجلهات الإعالمية مع تطور حركة الإعاقة على امل�ستوى الوطني والدويل.

� .3إ�رشاك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف احلديث عن ق�ضاياهم فقط.

 .4وجود مديرية االت�صال يف املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني.

 .4قلة الكوادر امل�ؤهلة يف جمال االت�صال.

 .5وجود جلنة �إعالمية ت�ساعد مبو�ضوعات التوعية والتثقيف.

� .5إقت�صار اجلانب التوعوي والتثقيفي على اجلهد الإعالمي دون تفعيل اجلهد االت�صايل وبخا�صة الوجاهي مثل دور العبادة
واملدار�س واملراكز ال�شبابية.

املخاطر

الفر�ص
 .1وجود �شبكة وا�سعة بني الإعالم واجلهات العاملة يف جمال الإعاقة.

 .1عدم وجود �أرقام عن واقع الإعاقة تو�ضع يف خدمة الإعالميني.

 .2وجود امل�ؤمترات الوطنية وور�ش العمل املتخ�ص�صة.

 .2عدم توحيد امل�صطلحات املتعلقة بالإعاقة.

 .3وجود جلنة �إعالمية يف املجل�س ت�ساعد مبجال التوعية والتثقيف.

 .3ق�ضايا الإعاقة لي�ست من �أولويات �أ�صحاب القرار الإعالمي.

الهدف العام االعا�رش :ن�رش الوعي بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة مبا يعزز عملية دجمهم باملجتمع.
الأولويات الوطنية:
• �إ�ستقطاب الإعالميني وال�صحفيني ملنا�رصة ق�ضايا الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وتدريبهم وتطوير قدراتهم للتعريف بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والتوعية بها وت�صميم ر�سائل �إعالمية تخاطب
خمتلف فئات املجتمع.
• �إ�رشاك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف التعبري عن حقوقهم وطرحها من خالل الفن والثقافة واملعار�ض والندوات واملدار�س والأندية واملراكز ال�شبابية.
• ح�شد قادة الر�أي ملنا�رصة ق�ضايا وحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وحتفيز امل�ؤ�س�سات احلكومية واملنظمات غري احلكومية لأداء دورها جتاه حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
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املحور العا�رش :الإعالم والتثقيف والتوعية
الربامج وامل�شاريع
الهدف املحدد

املخرج

الأن�شطة

اجلهة املنفذة

ال�رشكاء

 تطوير �شبكة من ال�صحفينيوالإعالميني املعنيني بق�ضايا
الإعاقة.

 �إعالميون منا�رصون لق�ضايا الإعاقة و�صحافةمتخ�ص�صة بق�ضاياها.

 عقد دورات تدريبية �سنوية للإعالميني. التوا�صل مع ر�ؤ�ساء حترير امل�ؤ�س�ساتالإعالمية ،وكتاب الأعمدة.
 �إ�رشاك الإعالميني ب�أن�شطة املجل�س. تبادل الزيارات بني �أمانة املجل�س وم�س�ؤويلامل�ؤ�س�سات الإعالمية.

 املجل�س الأعلى ل�ش�ؤونالأ�شخا�ص املعوقني.

 امل�ؤ�س�ساتالإعالمية.
 م�ؤ�س�سات املجتمعاملدين.

م�ؤ�رش الهدف
 درا�سة مدى وعي العاملني يفامل�ؤ�س�سات الإعالمية.
 مدى التغطية الإعالمية لق�ضاياالإعاقة املختلفة.
 التوعية بحقوق الأ�شخا�ص ذويالإعاقة وخا�صة من منظور
اجلندرية.
م�ؤ�رش الهدف
 مدى التزام اجلهات املختلفةب�إدماج ق�ضايا الإعاقة يف جماالت
العمل املختلفة.
 مدى التغطية الإعالمية لق�ضاياالإعاقة املختلفة وخا�صة من
منظور اجلندرية.
 تعزيز دور الوزارات وامل�ؤ�س�ساتاملعنية بتفيذ بنود اال�سرتاتيجة
والإتفاقية الدولية حلقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
م�ؤ�رش الهدف
 مدى التزام اجلهات املختلفة بتنفيذبنود القانون وحماور اال�سرتاتيجية.
 نوعية القرارات املتخذة لتنفيذ بنوداال�سرتاتيجية والإتفاقية.

م�ؤ�رش املخرج
 عدد ال�صحفيني والإعالميني املخت�صني بق�ضاياالإعاقة.
 مدى دورية التغطية الإعالمية ملو�ضوعات خا�صةبالإعاقة.
 خطة توعوية بق�ضايا الإعاقة �ضمن �إطار زمنيحمدد.
م�ؤ�رش املخرج
 عدد م�ستخدمي املوقع االلكرتوين. عدد حمالت التوعية. عدد الن�رشات التي مت توزيعها. -عدد الندوات التي انعقدت.

تاريخ التنفيذ
2010

2012

الكلفة التقديرية
50000

طرق التحقق تقارير اللجنة الإعالمية باملجل�س و�/أو منظمات املجتمع املدين.
 تنفيذ حمالت توعية وفق �أولوياتاملجل�س.
 عقد ندوات ولقاءات بالتعاون معامل�ؤ�س�سات الر�سمية والتطوعية.
 بناء قدرات اجلمعيات يف جمال التوعية. طباعة ن�رشات توعية. -ا�ستخدام املوقع االلكرتوين للمجل�س.

 املجل�س الأعلى ل�ش�ؤونالأ�شخا�ص املعوقني.

 امل�ؤ�س�ساتالإعالمية.
 م�ؤ�س�سات املجتمعاملدين.

2010

2012

50000

طرق التحقق تقارير اللجنة الإعالمية باملجل�س و�/أو منظمات املجتمع املدين.
 تغطية �إعالمية مكثفة لق�ضايا الإعاقة ودورالوزارات وامل�ؤ�س�سات املعنية بها.
م�ؤ�رش املخرج
 عدد الندوات واللقاءات وامل�ؤمترات ال�صحفية التيتنفذ مع امل�ؤ�س�سات املعنية.

 عقد ندوات م�شرتكة مع الوزارات. عقد م�ؤمترات �صحفية. عقد لقاءات جتمع ممثلني عن م�ؤ�س�ساتاملجتمع املدين وخمت�صني بق�ضايا الإعاقة.

 املجل�س الأعلى ل�ش�ؤونالأ�شخا�ص املعوقني.

طرق التحقق تقارير اللجنة االعالمية باملجل�س و�/أو منظمات املجتمع املدين.
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 امل�ؤ�س�ساتالإعالمية.
 م�ؤ�س�سات املجتمعاملدين.

2010

2012

25000

املحور العا�رش :الإعالم والتثقيف والتوعية
الربامج وامل�شاريع
الهدف املحدد

املخرج

الأن�شطة

اجلهة املنفذة

ال�رشكاء

 ا�رشاك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يفالتعبري عن حقوقهم وق�ضاياهم.

 برامج �إعداد للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف جمالاملدافعة والتعبري عن حقوقهم.
 �أ�شخا�ص ذوو �إعاقة قادرون على املدافعة عنحقوقهم ومدجمون يف مراكز �صنع القرار.

 عقد ملتقيات �شبابية مرتني �سنوي ًا جتمع بنيال�شباب من ذوي الإعاقة وغري املعوقني
تنفذ خاللها �أن�شطة يركز عليها �إعالمياً.
 تدريب دوري على الإت�صال والقيادةواملنا�رصة ودور الإعالم يف هذه املجاالت.

 املجل�س الأعلى ل�ش�ؤونالأ�شخا�ص املعوقني.

 امل�ؤ�س�ساتالإعالمية.
 م�ؤ�س�سات املجتمعاملدين.

م�ؤ�رش الهدف
 حركات لك�سب الت�أييد واملنا�رصةمن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف
ق�ضايا الإعاقة.
 تواجد فعال ومكثف للأ�شخا�صذوي الإعاقة يف جماالت ثقافية
و�إعالمية خمتلفة.

م�ؤ�رش املخرج
 عدد امللتقيات �سنوي ًا وعدد املتدربني من اجلن�سني. مدى م�شاركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �أن�شطةتتعلق باملدافعة عن حقوقهم.

طرق التحقق تقارير اللجنة االعالمية باملجل�س و�/أو منظمات منظمات املجتمع املدين.
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تاريخ التنفيذ
2010

2012

الكلفة التقديرية
50000

املحور احلادي ع�رش :العنف والإ�ساءة والإ�ستغالل �ضد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
اجلهة امل�س�ؤولة عن التنفيذ  :املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني و�إدارة حماية الأ�رسة.
حتليل مراكز القوى

نقاط القوة
 .1وجود وعي م�ؤ�س�سي وقوانني تعمل على حماية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من العنف والإ�ساءة والإ�ستغالل (قانون احلماية من

نقاط ال�ضعف
 .1عدم كفاية قواعد البيانات الوطنية املعتمدة ونظام الإح�صاءات لدى امل�ؤ�س�سات املعنية حول �أعداد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الذين

العنف الأ�رسي ،وغريها من القوانني الأخرى ذات العالقة).
 .2وجود م�ؤ�س�سات حتظى برعاية ملكية فاعلة ولديها الرغبة والدافعية للعمل يف جمال حماية ووقاية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من

تعر�ضوا ويتعر�ضون �إىل العنف والإ�ساءة والإ�ستغالل.
 .2عدم وجود ن�ص قانوين يف قانون حقوق الأ�شخا�ص املعوقني رقم ( )31ل�سنة  2007حول العنف والإ�ساءة للأ�شخا�ص ذوي

كافة �أ�شكال العنف والإ�ساءة والإ�ستغالل.

الإعاقة.

 .3امل�صادقة على الإتفاقية الدولية اخلا�صة بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

� .3ضعف الدور الإعالمي يف برجمة �سيا�سات العمل املناط بها يف ميدان العنف والإ�ساءة والإ�ستغالل للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

� -إلزامية التبليغ عن حاالت العنف والإ�ساءة والإ�ستغالل للجهات املعنية بالت�صدي لهذه املمار�سات.

� .4ضعف الت�شبيك والتن�سيق بني امل�ؤ�س�سات املعنية بحماية ووقاية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من العنف والإ�ساءة والإ�ستغالل.

 .4وجود �أطر ومرجعيات مثل الإطار الوطني حلماية الأ�رسة من العنف وا�سرتاجتيات وطنية ذات �صلة داعمة.

 .5عدم تكاملية الربامج وا�ستدامتها بني امل�ؤ�س�سات املعنية بحماية ووقاية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من العنف والإ�ساءة والإ�ستغالل
و�ضعف قدرة بع�ض امل�ؤ�س�سات على الإلتزام بربجمة ق�ضايا العنف والإ�ساءة والإ�ستغالل للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وحمايتهم

 .5الكوادر امل�ؤهلة للتدريب لدى بع�ض امل�ؤ�س�سات املعنية مبواجهة ظاهرة العنف والإ�ساءة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

وذلك �ضمن �أولوياتهم.
 .6تردد بع�ض امل�ؤ�س�سات التي تعمل مع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة عن التبليغ عن حاالت العنف والإ�ساءة والإ�ستغالل املكت�شفة من
قبلهم لأ�سباب �إجتماعية وثقافية.
 .7تدين قدرة ومهارة بع�ض امل�ؤ�س�سات و�ضعف ت�أهيل العاملني يف املنظمات وامل�ؤ�س�سات حيال مو�ضوع بناء القدرات للت�صدي
للعنف والإ�ساءة والإ�ستغالل الذي ميكن �أن يتعر�ض له الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وقلة الكوادر امل�ؤهلة لدى امل�ؤ�س�سات املعنية
مبواجهة العنف والإ�ساءة التي ميكن �أن يتعر�ض لها الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
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املخاطر

الفر�ص
 .1وجود �إهتمام ملكي مبو�ضوع حماية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من العنف و�سوء املعاملة و�إيالءهم العناية الكافية.

 .1التغريات الإجتماعية والثقافية يف املجتمع و�أثر ذلك على ممار�سة البع�ض لأمناط العنف والإ�ساءة والإ�ستغالل �ضد الأ�شخا�ص

 .2وجود وعي ديني راف�ض للممار�سات التي قد تلحق الأذى بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

ذوي الإعاقة.

 .3وجود بع�ض اخلطوط ال�ساخنة التي ميكن �أن تعمل على تطوير مهامها ملواجهة ق�ضايا العنف والإ�ساءة والإ�ستغالل وتقدمي الإر�شاد

 .2قلة الوعي املجتمعي ب�أهمية الت�صدي ملو�ضوع العنف والإ�ساءة والإ�ستغالل التي تلحق ببع�ض الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة جراء

والدعم.

�إ�صابتهم بالإعاقة.

 .4وجود م�ؤ�س�سات دولية قادرة على دعم امل�شاريع والربامج املتخ�ص�صة ملجابهة ظاهرة العنف.

 .3الفقر والبطالة ك�أحد امل�ؤ�رشات ال�ضاغطة على متا�سك الأ�رس يف املجتمع مما قد ينتج عنه التفكك الإجتماعي والقيمي.

 .5وجود �إتفاقيات دولية داعمة وم�صادق عليها.

� .4صعوبة ر�صد حاالت الإنتهاك املمار�سة �ضد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف مراكز الرعاية.
 .5ازدياد �أعباء الأ�رس وتخلي البع�ض عن �أدواره جتاه الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،و�ضعف قدرات بع�ض الأ�رس ومهاراتهم حيال التعامل
مع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وفق منحنى املمار�سات الإيجابية الواجب توفريها له�ؤالء الأ�شخا�ص.
 .6زيادة حاالت الإعاقة وتعر�ض البع�ض لأمناط الإ�ساءة والإهمال جراء �ضعف قدرة امل�ؤ�س�سات على تقدمي ما يلزم لها.
 .7النظرة الدونية لدى بع�ض فئات املجتمع �ضد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وممار�سة �أ�شكال الإ�ساءة والعنف والإ�ستغالل دون مالحقة
امل�سيئني نظراً ل�صعوبة �إثباتها.
� .8إخفاء كثري من الأ�رس حلاالت الإ�ساءة والعنف التي يتعر�ض لها الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة خوف ًا من املالحقة والو�صمة الإجتماعية
التي قد تطالهم.
 .9جهل بع�ض الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة و�أ�رسهم بحقوقهم وكيفية املطالبة بها مما يعر�ضهم لبع�ض �أمناط الإ�ساءة والعنف والإ�ستغالل.
 .10عدم وجود دور رعاية م�ؤهلة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الذين تعر�ضوا للإ�ساءة والعنف والإ�ستغالل تقوم على حمايتهم،
و�ضعف الربامج الإجتماعية والنف�سية والت�أهيلية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الذين تعر�ضوا للعنف والإ�ساءة والإ�ستغالل.

الهدف العام احلادي ع�رش :احلد من مواجهة كافة املمار�سات التي قد تلحق العنف والإ�ساءة والإ�ستغالل بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وتقليل ن�سبها وفق خطط منهجية حمكمة.
الأولويات الوطنية:
• رفع م�ستوى الوعي املجتمعي حيال عدم تعري�ض الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة للممار�سات التي تنطوي على عنف و�إ�ساءة وا�ستغالل و�أهمية الك�شف عنها.
• رفع كفاءة امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال حماية ووقاية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة لتقوية �أدوراها حيال منع املمار�سات التي ت�سبب العنف والإ�ساءة والإ�ستغالل للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وكفاءة و�رسعة
ا�ستجابة املجتمع وامل�ؤ�س�سات احلكومية والوطنية وغري احلكومية ملواجهة كافة املمار�سات التي ت�سبب العنف والإ�ساءة والإ�ستغالل للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
• تقدمي �أف�ضل ال�سبل لعالج وت�أهيل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة املعر�ضني للعنف والإ�ساءة والإ�ستغالل مبا يتنا�سب وحقوقهم الإن�سانية.
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املحور احلادي ع�رش :العنف والإ�ساءة والإ�ستغالل �ضد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
الربامج وامل�شاريع
الهدف املحدد

املخرج

الأن�شطة

اجلهة املنفذة

 زيادة كفاءة و�رسعة �إ�ستجابةاملجتمع وامل�ؤ�س�سات احلكومية
والوطنية وغري احلكومية ملواجهة
كافة املمار�سات التي ت�سبب
العنف والإ�ساءة والإ�ستغالل
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

 امل�ؤ�س�سات احلكومية والوطنية وغري احلكوميةتعمل وفق �سيا�سة منهجية ب�شكل ت�شاركي
وتفاعلي ملواجهة العنف والإ�ساءة �ضد الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة.

 عقد لقاء وطني بني امل�ؤ�س�سات احلكوميةوالوطنية وغري احلكومية للتعريف بهذا
املحور املتعلق مبواجهة كافة �أ�شكال العنف
والإ�ساءة �ضد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
واخلروج ب�إتفاق وطني حيالها.
 و�ضع معايري خا�صة للخدمة واملمار�سةيف جمال وقاية وحماية الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة و�ضمان جودتها.
 ت�شكيل فريق وطني م�ؤهل ملتابعة تطبيقومراقبة نظام املعايري وال�رشوط املعتمدة
حيال تطبيق امل�ؤ�س�سات احلكومية
والوطنية وغري احلكومية لعملها جتاه ق�ضايا
العنف والإ�ساءة.
 تطوير �أدلة وبروتوكوالت للم�ؤ�س�ساتاملعنية بحماية ووقاية الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة من العنف والإ�ساءة.

 املجل�س الأعلى ل�ش�ؤونالأ�شخا�ص املعوقني.
 املجل�س الوطني ل�ش�ؤونالأ�رسة.
 �إدارة حماية الأ�رسة. وزارة التنمية الإجتماعية. -م�ؤ�س�سة نهر الأردن.

م�ؤ�رش الهدف
 املجتمع الأردين مبكوناتهامل�ؤ�س�ساتية قادر وم�ؤهل على
�إيجاد �شبكات حماية ووقاية
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من
العنف والإ�ساءة.

م�ؤ�رش املخرج
 وجود نظام و�سيا�سة وطنية لدى امل�ؤ�س�سات املعنيةمبواجهة املمار�سات العنيفة �ضد الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة.
 فريق وطني م�ؤهل ملتابعة تطبيق ومراقبة نظاماملعايري.

طرق التحقق تقارير امل�ؤ�س�سات املعنية حول جمابهة العنف.
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ال�رشكاء
 امل�ؤ�س�ساتاحلكومية وغري
احلكومية ذات
العالقة.

تاريخ التنفيذ
2010

2012

الكلفة التقديرية
25000

املحور احلادي ع�رش :العنف والإ�ساءة والإ�ستغالل �ضد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
الربامج وامل�شاريع
الهدف املحدد

املخرج

الأن�شطة

اجلهة املنفذة

 �إحداث تغيري يف االجتاهاتوال�سلوكيات املتعلقة بالعنف
والإ�ساءة التي ميكن �أن يتعر�ض لها
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

 �إجتاهات ثقافية و�إجتماعية ملواجهة املمار�ساتاخلطرة املنطوية على عنف �أو �إ�ساءة.
واع وقادر على نبذ ممار�سات
 املجتمع الأردين ٍالعنف والإ�ساءة �ضد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

م�ؤ�رش الهدف
 التغري الإجتماعي يف املجتمعالأردين خمطط له لرف�ض العنف
والإ�ساءة �ضد الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة.
 بناء �إجتاهات �إيجابية ومنظومةقيمية راف�ضة لل�سلوكيات امل�سببة
للعنف والإ�ساءة �ضد الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة.

م�ؤ�رش املخرج
 ن�سبة الوعي لدى املجتمع الأردين من (�أفرادوم�ؤ�س�سات) الراف�ض للعنف والإ�ساءة للأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة.

 �إجراء م�سح وحتليل للموروث الإجتماعيوالثقايف يف البيئات الأردنية حول
املمار�سات العنيفة التي متار�س �ضد
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
 عقد جل�سات ب�ؤرية ومركزة مع الفئاتاملعنية ل�صياغة املفاهيم وامل�ضامني الإيجابية
الكفيلة مبواجهة مفاهيم وم�ضامني
املمار�سات ال�ضارة وامل�ؤدية للعنف
والإ�ساءة جتاه الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
 تنفيذ حمالت �إعالمية وطنية هادفة جتاهمواجهة العنف والإ�ساءة �ضد الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة.

 املجل�س الأعلى ل�ش�ؤونالأ�شخا�ص املعوقني.
 �إدارة حماية الأ�رسة. م�ؤ�س�سة نهر الأردن. املجل�س الوطني ل�ش�ؤونالأ�رسة.

ال�رشكاء
 امل�ؤ�س�ساتاحلكومية وغري
احلكومية ذات
العالقة.

طرق التحقق ا�ستطالع ر�أي املجتمع الأردين حول مو�ضوع العنف جتاه الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
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تاريخ التنفيذ
2010

2012

الكلفة التقديرية
10000

املحور احلادي ع�رش :العنف والإ�ساءة والإ�ستغالل �ضد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
الربامج وامل�شاريع
الهدف املحدد

املخرج

الأن�شطة

اجلهة املنفذة

 دعم وت�أهيل وم�ساندة الأ�شخا�صذوي الإعاقة املعر�ضني للعنف
والإ�ساءة ،و�أ�رسهم املت�سببني
بالعنف والإ�ساءة.

 الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة املعر�ضني للعنف والإ�ساءةتلقوا خدمات فاعلة وقادرة على جتنيبهم تبعات
ما تعر�ضوا �إليه ،و�أ�رس الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
قادرين على حماية ذويهم من التعر�ض للعنف
والإ�ساءة والإ�ستغالل.

 دعم برامج اخلط ال�ساخن لتلقي كافةاملعلومات املتعلقة بتعر�ض الأ�شخا�ص
لأمناط العنف والإ�ساءة املختلفة.
 �إن�شاء مراكز ودور رعاية للأ�شخا�ص ذويالإعاقة املعر�ضني للعنف والإ�ساءة ،ومراكز
متخ�ص�صة بتقدمي الدعم والإر�شاد النف�سي
والإجتماعي للأ�رس والأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة يف �أقاليم اململكة الثالثة مبا يخدم
حمايتهم ووقايتهم من �أي �شكل من
�أ�شكال العنف ودجمهم يف جمتمعاتهم بعد
تلقيهم العالج والت�أهيل الالزمني.
 ت�صميم و�إعداد برامج خمت�صة لت�أهيلالأ�شخا�ص املت�سببني مبمار�سة العنف
والإ�ساءة �ضد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
 ت�شكيل فرق مدربة من الأ�رس ل�ضمانن�رشهم للمفاهيم واملهارات والإجتاهات
الإيجابية حول حماية ووقاية الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة من العنف والإ�ساءة لأ�رس
�آخرين وعر�ض ق�ص�ص جناح الأ�رس املدربة
وامل�ؤهلة من خالل اللقاءات والندوات.

 وزارة التنمية الإجتماعية. م�ؤ�س�سة نهر الأردن. اللجنة الوطنية ل�ش�ؤوناملر�أة.
 �إدارة حماية الأ�رسة. املركز الوطني حلقوقالإن�سان.
 املعهد الدويل للت�ضامن معالن�ساء.

م�ؤ�رش الهدف
 اخلدمات املقدمة للأ�شخا�ص ذويالإعاقة و�أ�رسهم تقدم ب�شكل
نوعي ومالئم وفاعل نحو متكينهم
وتقويتهم ملواجهة العنف والإ�ساءة
التي قد تلحق بهم.
 الأ�رس ممكنة لتتالئم وت�أمني �سبلاحلماية والوقاية للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة مبا ي�ضمن عدم تعري�ضهم
للعنف والإ�ساءة.

م�ؤ�رش املخرج
 وجود جهات قادرة على تقدمي اخلدماتللأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ب�شكل نوعي حلمايتهم
ووقايتهم من العنف والإ�ساءة ،يتواجد فيها كوادر
فنية متعددة التخ�ص�صات وم�ؤهلة لتقدمي هذه
اخلدمات.
 قوائم وم�سوحات االحتياجات التي تتطلبها �أ�رسالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

طرق التحقق تقارير دورية من اجلهات ،تقارير فريق الأ�رس املدربة.
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ال�رشكاء
 املجل�س الأعلىل�ش�ؤون
الأ�شخا�ص
املعوقني
 امل�ؤ�س�ساتاحلكومية وغري
احلكومية ذات
العالقة.
 املجل�س الوطنيل�ش�ؤون الأ�رسة.

تاريخ التنفيذ
2010

2012

الكلفة التقديرية
100000

املحور احلادي ع�رش :العنف والإ�ساءة والإ�ستغالل �ضد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
الربامج وامل�شاريع
الهدف املحدد

املخرج

الأن�شطة

اجلهة املنفذة

ال�رشكاء

 تطوير ورفع كفاءة العاملني يفامل�ؤ�س�سات احلكومية والوطنية
وغري احلكومية جتاه حماية ووقاية
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من
التعر�ض للعنف والإ�ساءة.

 العاملون يف امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكوميةوالوطنية امتلكوا املعارف واملهارات والإجتاهات
الإيجابية حلماية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من كافة
�أ�شكال العنف والإ�ساءة.

 و�ضع وت�صميم وتنفيذ برنامج تدريبيلرفع قدرات املهنيني يف القطاع القانوين
وال�صحي والإجتماعي ويف مراكز الت�أهيل
املجتمعي �ضمن �أقاليم اململكة الثالثة
حيال حماية ووقاية الأ�شخا�ص ذوي

 م�ؤ�س�سة نهر الأردن. املركز الوطني حلقوقالإن�سان.
 املعهد الدويل للت�ضامن معالن�ساء.

 وزارة الرتبيةوالتعليم.
وزارة التنميةالإجتماعية.
 وزارة ال�صحة. املجل�س الأعلىل�ش�ؤون
الأ�شخا�ص
املعوقني.
 اليوني�سف. املنظمات الدوليةاملعنية.
 كافة امل�ؤ�س�ساتاحلكومية وغري
احلكومية ذات
العالقة.

م�ؤ�رش الهدف
 امل�ؤ�س�سات احلكومية والوطنيةوغري احلكومية لديها كوادر م�ؤهلة
يف جمال حماية ووقاية الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة من العنف والإ�ساءة.

م�ؤ�رش املخرج
 امل�ؤ�س�سات املعنية قادرة على ر�صد احتياجاتموظفيها وتلبيتها لرفع كفاءتهم املهنية وفق برامج
تدريبية خمطط لها زمنياً.
 وجود نظام ملتابعة وتقييم فاعلية و�أثر اخلططوالربامج املطبقة يف �أقاليم اململكة الثالثة
مل�ستحقيها.

الإعاقة من التعر�ض للعنف والإ�ساءة.

 املجل�س الوطني ل�ش�ؤونالأ�رسة.

تاريخ التنفيذ
2010

2012

الكلفة التقديرية
150000

طرق التحقق درا�سة حتديد االحتياجات ،وتقارير املتابعة والتقييم للربامج.
 تعزيز م�شاركة القطاع اخلا�صيف خدمة الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة و�أ�رسهم املعر�ضني للعنف
والإ�ساءة.
م�ؤ�رش الهدف
 قطاع خا�ص قادر على ال�رشاكةمع امل�ؤ�س�سات املعنية ملجابهة العنف
والإ�ساءة �ضد الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة.

 القطاع اخلا�ص قادر على القيام مب�س�ؤولياتهالوطنية لدعم الربامج والأن�شطة املنفذة حلماية
ووقاية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة و�أ�رسهم.
م�ؤ�رش املخرج
 ن�سبة م�شاركة القطاع اخلا�ص املادية والب�رشيةيف دعم وتبني الربامج الهادفة ملواجهة العنف
والإ�ساءة يف حت�سن م�ستمر ومت�صاعد.

 عقد لقاء وطني ي�ضم خمتلف �أطيافم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ل�رشح حمور
العنف والإ�ساءة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
واخلروج مبقرتحات عمل قابلة للدعم.
 عقد �رشاكات عمل (مذكرات �أو �إتفاقياتعمل) مع م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص لدعم
وتنفيذ م�شاريع هادفة يف جمال حماية
ووقاية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من العنف
والإ�ساءة.

 املجل�س الأعلى ل�ش�ؤونالأ�شخا�ص املعوقني.

 وزارة التنميةالإجتماعية.

2010

طرق التحقق درا�سات م�سحية عن م�شاركة القطاع اخلا�ص يف حماية ووقاية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من العنف والإ�ساءة.

- 89 -

2012

150000

املحور احلادي ع�رش :العنف والإ�ساءة والإ�ستغالل �ضد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
الربامج وامل�شاريع
الهدف املحدد

املخرج

الأن�شطة

اجلهة املنفذة

 �إ�ستحداث وتنفيذ نظام منهجيمعلوماتي بحثي لبناء ال�سيا�سات
والربامج املمنهجة يف جمال حماية
ووقاية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
من العنف والإ�ساءة.

 وجود قواعد بيانات عن حاالت العنف والإ�ساءةاملرتكبة �ضد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،والأبحاث
والدرا�سات املعنية مبو�ضوع العنف والإ�ساءة �ضد
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

 ت�صميم وتنفيذ النظام الإح�صائيواملعلوماتي املراد �إدخاله يف جمال ر�صد
حاالت العنف والإ�ساءة للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة.
 الأبحاث والدرا�سات بالتعاون مع اجلهاتاملعنية واجلامعات الر�سمية وغري الر�سمية.

 وزارة التنمية الإجتماعية. املركز الوطني حلقوقالإن�سان.
 -دائرة الإح�صاءات العامة.

م�ؤ�رش الهدف
 النظم الإح�صائية واملعلوماتيةاملتعلقة مبو�ضوع وقاية وحماية
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من
العنف والإ�ساءة.

م�ؤ�رش املخرج
 نظام معلوماتي و�أبحاث ودرا�سات حول حاالتالعنف والإ�ساءة املرتكبة �ضد الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة لدى امل�ؤ�س�سات املعنية.

طرق التحقق جمع وتوثيق البيانات املتعلقة بالعنف من اجلهات ذات العالقة.
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ال�رشكاء
 املجل�س الأعلىل�ش�ؤون
الأ�شخا�ص
املعوقني.
 امل�ؤ�س�ساتاحلكومية وغري
احلكومية ذات
العالقة.

تاريخ التنفيذ
2010

2012

الكلفة التقديرية
50000

املحور الثاين ع�رش :الت�شبيك مع قطاع املجتمع املدين
اجلهة امل�س�ؤولة عن التنفيذ :املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني
حتليل مراكز القوى

نقاط ال�ضعف

نقاط القوة

� .1ضعف الوعي العام واختالف م�ستويات العاملني يف امل�ؤ�س�سات التي تعنى ب�ش�ؤون الإعاقة وطغيان امل�صلحة ال�شخ�صية لدى

 .1دعم القيادات ال�سيا�سية ووجود �إ�سرتاتيجية وت�رشيعات وقوانني ووجود املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني.

بع�ض امل�ؤ�س�سات على امل�صلحة العامة.

 .2التكاملية باخلدمات املقدمة ،ووجود اخلدمات امل�شرتكة بني اجلمعيات مما يعزز �إمكانات الت�شبيك.
 .3تالحم ال�شعب الأردين ووعيه وتنوع اخلربات ووجود جمعيات وم�ؤ�س�سات ذات تاريخ عريق وجتارب رائدة يف جمال الت�شبيك.

� .2ضعف و�سائل الإت�صال والإعالم.
 .3عدم توفر قاعدة بيانات دقيقة حول امل�ؤ�س�سات وتداخل وت�ضارب املعلومات بني امل�ؤ�س�سات.
 .4غياب املفهوم الإجتماعي واحلقوقي بعمل بع�ض اجلمعيات وعدم �ضمان ا�ستمرارية الت�شاركية بني امل�ؤ�س�سات.
 .5االنت�شار الع�شوائي للم�ؤ�س�سات واجلمعيات وقلة اجلمعيات املتخ�ص�صة.

املخاطر

الفر�ص
 .1وجود املنظمات املحلية والدولية بعدد متميز بالأردن.

 .1التناف�س لتحقيق �أهداف �شخ�صية واختالف امل�صالح وعدم امل�صداقية بالتعامل واخلوف من الهيمنة وفر�ض الر�أي الآخر.

 .2توفر كوادر مدربة و�إمكانية الإ�ستفادة من اخلربات الإقليمية.

 .2عدم توفر برامج وكوادر ،وهجرة اخلربات والكفاءات للخارج.

 .3تفعيل وتنفيذ الإتفاقية الدولية بعد امل�صادقة عليها والإلتزام جتاهها.

 .3عدم و�ضوح �أهداف امل�ؤ�س�سات ،وفر�ض �أجندات ال تتنا�سب مع املبادئ والقيم الأخالقية والإجتماعية.

 .4التطور التكنولوجي بقطاع الإت�صاالت والثورة املعرفية والتكنولوجية.

الهدف العام الثاين ع�رش� :إ�ستثمار اجلهود واملوارد املتوفرة واملتاحة لتح�سني م�ستوى اخلدمات والأن�شطة والربامج املقدمة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
الأولويات الوطنية
• بناء قدرات كوادر املنظمات غري احلكومية.
• زيادة التن�سيق وعدم الإزدواجية وال�شفافية بال�رشاكة بني امل�ؤ�س�سات ذات الهدف والغاية الواحدة.
• زيادة التن�سيق بني منظمات املجتمع املدين وبالأخ�ص املنظمات التي تعنى بفئة الإعاقة وامل�ؤ�س�سات احلكومية وتفعيل التعاون بني القطاع اخلا�ص وبني منظمات املجتمع املدين.
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املحور الثاين ع�رش :الت�شبيك مع قطاع املجتمع املدين
الربامج وامل�شاريع
الهدف املحدد
 بناء قدرات كوادر املنظمات غرياحلكومية.
م�ؤ�رش الهدف
 عدد الدورات التدريبية املقدمةللمنظمات.
 زيادة التن�سيق وال�شفافية وعدمالإزدواجية بني امل�ؤ�س�سات ذات
الهدف والغاية الواحدة.
م�ؤ�رش الهدف
 عدد ال�رشاكات بني امل�ؤ�س�ساتذات الغاية والهدف الواحد.

املخرج
 منظمات غري حكومية فاعلة.م�ؤ�رش املخرج
 عدد امل�شاركني يف الدورات. وجود فريق وطني للرقابة واملتابعة. عدد ن�سخ الن�رشات املتخ�ص�صة. �رشاكات بني امل�ؤ�س�سات ذات الغاية والهدفالواحد.
م�ؤ�رش املخرج
 مدى ر�ضا متلقي اخلدمة عن اخلدمات املقدمة مناملنظمات وامل�ؤ�س�سات الر�سمية.

الأن�شطة

اجلهة املنفذة

ال�رشكاء

 و�ضع معايري للمنظمات الفاعلة يف جمالالإعاقة.
 عقد دورات تدريبية متخ�ص�صة حولاملعايري.
 -تفعيل نظام الرقابة واملتابعة.

 املجل�س الأعلى ل�ش�ؤونالأ�شخا�ص املعوقني.

 وزارات الدولة. املنظمات الدولية. -القطاع اخلا�ص.

تاريخ التنفيذ
2010

2012

الكلفة التقديرية
50000

طرق التحقق زيارات دورية للمنظمات  ،وتقارير الزيارات ال�صادرة عن فريق املتابعة.
 �إيجاد خارطة وقاعدة بيانات حتدد عليهامواقع تقدمي اخلدمات ونوعها من قبل
اجلهات احلكومية.
 مراجعة الأنظمة والتعليمات والتقاريراملالية للم�ؤ�س�سات غري احلكومية ل�ضمان
عدم التداخل والتعار�ض.
 غربلة املنظمات و�إغالق غري الفاعلة بناءعلى معايري حمددة وحتويل الدعم املخ�ص�ص
لها للجمعيات الفاعلة.
 و�ضع معايري وا�ضحة للتعاون وال�رشاكةوعقد �إجتماعات دورية.
 توقيع مذكرات تفاهم تو�ضح الواجباتواحلقوق.
 زيارات تبادلية بني امل�ؤ�س�سات وبناء قدراتبني املنظمات الفاعلة واملنظمات يف
املناطق النائية.
 -برامج التوعية والتثقيف.

 املجل�س الأعلى ل�ش�ؤونالأ�شخا�ص املعوقني
بال�رشاكة مع املنظمات غري
احلكومية.

 وزارة التنميةالإجتماعية.
 م�ؤ�س�سات املجتمعاملدين.
 -القطاع اخلا�ص.

طرق التحقق ا�ستطالع �آراء ر�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات والعاملني بها حول مدى التن�سيق بينها ،ور�أي متلقي اخلدمات.
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2010

2012

وفق موازنة املجل�س
للدعم.

املحور الثاين ع�رش :الت�شبيك مع قطاع املجتمع املدين
الربامج وامل�شاريع
الهدف املحدد
 تفعيل دور القطاع اخلا�صبال�رشاكة والت�شبيك والتعاون.
م�ؤ�رش الهدف
 مدى وعي القطاع اخلا�ص يف جمالدعم ق�ضايا الإعاقة.

الأن�شطة

املخرج
 -تفعيل دور امل�س�ؤولية الإجتماعية.

-

م�ؤ�رش املخرج
 عدد امل�شاركني يف الن�شاطات التدريبية يف القطاعوعدد ال�رشكات الفاعلة يف جمال امل�س�ؤولية
الإجتماعية.
 عدد املتطوعني املدربني للتعامل مع الإعاقة. قيمة الدعم املقدم من القطاع اخلا�ص لقطاعالإعاقة.

-

-

-

حتديد ن�سبة مئوية ت�ساهم بها ال�رشكات
اال�ستثمارية لدعم م�ؤ�س�سات الإعاقة.
�إ�رشاك القطاع اخلا�ص بالتخطيط
باال�سرتاتيجية باملجاالت التي يكون لهم
دور رئي�سي بها.
�أن تطبق امل�ؤ�س�سات واجلهات احلكومية
نظام العقوبات مبا يتعلق باالنتهاكات
وخا�صة بالتوظيف.
تدريب كادر من املتطوعني لدعم
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وبراجمهم.

اجلهة املنفذة

ال�رشكاء

 �صندوق املجل�س الأعلىل�ش�ؤون الأ�شخا�ص
املعوقني بال�رشاكة مع
املنظمات غري احلكومية.

 م�ؤ�س�سات املجتمعاملدين والقطاع
اخلا�ص.

طرق التحقق ر�صد لأعداد امل�شاركني يف الدورات التدريبية وال�رشكات امل�ساهمة يف دعم ق�ضايا الإعاقة.
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تاريخ التنفيذ
2010

2012

الكلفة التقديرية
50000
وفق موازنة ال�صندوق.

فرق العمل التي �ساهمت يف و�ضع املرحلة الثانية من اال�سرتاتيجية
اللجنة التوجيهية العليا
معايل د .حممد ال�صقور
عطوفة د� .أمل نحا�س
ال�سيدة منى عبد اجلواد
ال�سيدة الرا يا�سني
ال�سيد عدنان العابودي
ال�سيد عادل عزام
�أع�ضاء املجل�س ممثلي الإعاقة
الإعاقة الب�رصية
ال�سيد �أحمد اللوزي
ال�سيد ر�ضوان ا�شتي
الإعاقة احلركية
د� .صالح ال�رشفات
الإعاقة ال�سمعية
ال�سيد عودة عودة
ال�سيد ربيع قميلة
�أهايل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة العقلية
ال�سيدة رهام عمي�ش
�ضباط ارتباط امل�ؤ�س�سات العامة
ال�سيدة فوزية ال�سبع  -وزارة التنمية الإجتماعية
ال�سيد حممد القريوتي  -وزارة التنمية الإجتماعية
ال�سيدة منرية ال�صمادي  -وزارة الرتبية والتعليم
ال�سيدة فداء غامن  -وزارة الرتبية والتعليم
ال�سيدة ن�رسين النا�رص  -وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي

�ضباط ارتباط امل�ؤ�س�سات العامة
د .حممد الزبون  -وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
د .منذر عماري  -وزارة ال�صحة
ال�سيد حمد احلي�صة  -وزارة العمل
ال�سيد خالد م�صطفى  -املجل�س الأعلى لل�شباب
م.رنا حدادين � -أمانة عمان الكربى
ال�سيدة هالة ال�صغري  -م�ؤ�س�سة التدريب املهني
ال�سيد حممد �أبو رمان  -م�ؤ�س�سة التدريب املهني
ال�سيد خمي�س عبد الفتاح  -م�ؤ�س�سة التدريب املهني
ال�سيد داود �شحاده  -اللجنة الباراملبية الأردنية
ال�سيد حكم مطالقة  -املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�رسة
الأ�ستاذة كر�ستني ف�ضول  -املركز الوطني حلقوق
الإن�سان
الآن�سة فريال الع�ساف  -املركز الوطني حلقوق الإن�سان
ال�سيدة �شذى قطي�شات  -االحتاد العام للجمعيات
اخلريية
ال�سيدة ديانا ال�شبلي  -اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون املر�أة
ال�سيدة مي�سون حمار�شة  -وزارة الأ�شغال العامة
املقدم خالد النوافلة – مديرية الأمن العام
م .نايف النواي�سة  -وزارة الأ�شغال العامة
العميد عبد الفتاح وريكات  -اخلدمات الطبية امللكية
حممد العمري  -اخلدمات الطبية امللكية
ال�سيدة نبيلة احلوراين � -صندوق املعونة الوطنية
ال�سيد خملد اخلوالدة  -وزارة الثقافة
ال�سيدة نهلة عبد الرحمن عوي�س  -وزارة العدل
ال�سيد ماجد البا�ش  -ديوان اخلدمة املدنية
ال�سيد عدنان طلفاح  -الهيئة الوطنية لإزالة الألغام
ال�سيد عوين عيا�رصة  -الهيئة الوطنية لإزالة الألغام

اللجنة الإعالمية يف املجل�س
ال�سيد احمد �شاكر (رئي�س اللجنة)
ال�سيد �سيف �صواحلة
ال�سيد حيدر املجايل
ال�سيد حممد الروا�شدة
ال�سيد �سمري جاداهلل
ال�سيدة ن�رسين �أبو�صاحله
ال�سيد ف�ضل معارك
�ضباط ارتباط املنظمات غري احلكومية
ال�سيدة �آين �أبو حنا  -جمعية احل�سني لرعاية
وت�أهيل ذوي التحديات احلركية
ال�سيد حممد جرار  -جمعية احل�سني لرعاية
وت�أهيل ذوي التحديات احلركية
ال�سيدة ناديا احلنبلي  -جمعية ال�شابات امل�سلمات
ال�سيدة الرا �شديد  -جمعية ال�شابات امل�سلمات
الأب �أندرو دي كاربنرت  -م�ؤ�س�سة الأرا�ضي
املقد�سة لل�صم
ال�سيد �صربي ال�شنتري  -م�ؤ�س�سة الأرا�ضي املقد�سة
لل�صم
ال�سيدة �إميان بدر  -م�ؤ�س�سة العناية بال�شلل
الدماغي
ال�سيد �سلطان اجلازي  -جمعية احل�سينية لرعاية
وت�أهيل املعوقني
ال�سيدة مها ال�شهابي  -اجلمعية الوطنية لرعاية
املعوقني عقلي ًا
ال�سيدة هناء حداد  -اجلمعية الوطنية لرعاية
املعوقني عقلي ًا
ال�سيدة فدوى �أبو زيد  -جمعية ال�ضياء اخلريية
لرتبية وتعليم الأطفال املعوقني ب�رصيا
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�ضباط ارتباط املنظمات غري احلكومية
ال�سيد خالد بطانية  -الهيئة الها�شمية للم�صابني
الع�سكريني
ال�سيد حممد عالء الدين يو�سف  -الهيئة الها�شمية
للم�صابني الع�سكريني
ال�سيد يو�سف دويكات  -جمعية ق�ضاء عرجان
للرتبية اخلا�صة
ال�سيد عبد احلليم الدرادكة  -جمعية ال�ضياء
اخلريية لرتبية وتعليم الأطفال املعوقني ب�رصي ًا
ال�سيد �إ�سماعيل الزغموري  -جمعية ال�صداقة
للمكفوفني
ال�سيد �سامي الثنيان  -جمعية البادية الو�سطى
للإحيتاجات اخلا�صة
ال�سيدة �أ�سماء حمدات  -جمعية �صالح الدين
ال�سيدة ربى الفايز  -جمعية م�ؤ�س�سة العناية
بال�شلل الدماغي
ال�شيخ مطر �أبو رخية  -جمعية اجلنوب للرتبية
اخلا�صة
ال�سيد عبد اهلل اخلوالدة  -جمعية اجلنوب للرتبية
اخلا�صة
ال�سيد عبد الهادي النجادات  -جمعية �صالح
الدين للتنمية الفكرية
ال�سيدة منى الق�ضاه  -جمعية �صالح الدين للتنمية
الفكرية ورعاية املعاقني
ال�سيد رائد خطاب  -اجلمعية الأردنية لرعاية
وت�أهيل فاقدي الأطراف وذوي التحديات
احلركية اخلريية
ال�سيد �أن�س �شتيوي  -اجلمعية الأردنية لرعاية
وت�أهيل فاقدي الأطراف وذوي التحديات
احلركية اخلريية
ال�سيدة هبة ملحم  -مركز �آية للرتبية اخلا�صة

�ضباط ارتباط املنظمات غري احلكومية
ال�سيد فارع امل�ساعيد  -جمعية رعاية الطفل
اخلريية
ال�سيد خالد الطراونة  -جمعية اخلالدية
اخلريية
ال�سيدة �آية عي�سى  -جمعية �أبي الدرداء اخلريية
ال�سيد عدنان �صبحي بني هاين  -جمعية رعاية
الطفل املعاق اخلريية
ال�سيد زياد الب�شيتي  -جمعية �أجيال اخلريية
ال�سيد �سلطان اجلازي  -جمعية احل�سينية للمعاقني
ال�سيدة عايدة ال�شي�شاين  -جمعية �أنا �إن�سان
ال�سيدة �آ�سيا ياغي  -جمعية �أنا �إن�سان
ال�سيد عبداهلل اخلوالدة  -جمعية اجلنوب للرتبية
اخلا�صة
ال�سيدة نبال �أحمد
جلنة التنمية املجتمعية
ال�سيدة ذكريات احللو
جلنة التنمية املجتمعية
ال�سيد خالد عبابنة
جمعية النه�ضة للتحديات احلركية

ال�سيد وائل احل�سن
جمعية النه�ضة للتحديات احلركية
د� .صالح ال�رشفات
جمعية النه�ضة للتحديات احلركية
ال�سيد عبد الرحيم العي�سى
جمعية املكفوفني
ال�سيد عبد الع�ضايلة
جمعية املكفوفني
ال�سيد عبد العزيز املعايطة
جمعية رعاية املعوقني الكرك
ال�سيدة �آمنة الإبراهيم
جمعية رعاية الطفل اخلريية

فرق العمل التي �ساهمت يف و�ضع املرحلة الثانية من اال�سرتاتيجية
�ضباط ارتباط املنظمات غري احلكومية
الآن�سة زينة �أبو عناب  -م�ؤ�س�سة نهر الأردن
ال�سيد عارف ال�رسجي  -مركز الرجاء
ال�سيدة �سهري البزور  -جمعية اخلالدية
ال�سيد حامد املعايطة  -جمعية رعاية املعوقني
اجلهات الدولية
ال�سيدة فران�سي�س �أبو زيد � -أكادميية تطوير التعليم
ال�سيدة نريمني عبيدات � -أكادميية تطوير التعليم
ال�سيد طارق البكري � -أكادميية تطوير التعليم
ال�سيدة عريب القبج  -م�ؤ�س�سة الهانديكاب �إنرتنا�شونال
ال�سيدة مينى �أبو ح�سان  -مري�سي كور
ال�سيد حازم �سلمان  -مري�سي كور
ال�سيدة نوال جنار  -فرق ال�سالم
ال�سيدة منار �أحمد ح�سني  -وكالة الغوث الدولية
ال�سيدة رميا م�سعود  -وكالة الغوث الدولية
ال�سيدة ماكيكو كونوهارا  -جايكا
ال�سيدة �شريين الدبا�س  -فرق الناجني
ال�سيدة �إميان اخلطيب  -فرق الناجني
الأ�ستاذة �أنعام الع�شا  -املعهد الدويل لت�ضامن الن�ساء

اخلرباء
معايل الأ�ستاذة �أ�سمى خ�رض
القا�ضي د .حممد الطراونة
الأ�ستاذ د .جميل ال�صمادي
د .جمال �إبراهيم �أبو دلهوم
د.يحيى �أ�سعد �شقري
د .قا�سم حممد احلموري
د .فريد اخلطيب
د� .سهى طبال
ال�سيدة هند ال�سمان
د.مهند العزة
د .فواز جرادات
د�.سيد الرطروط
د .حممد عبد الرحمن
د .زكي الأيوبي
د .فار�س البكري

كوادر املجل�س الفنية
د.حممد مهيدات
ال�سيد ر�شاد اخلماي�سه
د.منار مدانات
ال�سيد ح�سني �أبو فرا�ش
د.هيا م�صاحله
ال�سيد حمت�سب بني علي
ال�سيد حممود النواوي
ال�سيد �سمري رم�ضان
ال�سيد �إح�سان اخلالدي
ال�سيدة غدير احلار�س
الآن�سة ريزان الكردي
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اال�سرتاتيجية الوطنية
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة

Higher Council for Affairs of Persons with Disabilities

عمارة رقم � -16شارع �سامراء � -أم �أذينة
�ص.ب  1238عمان  ،الأردن
هاتف +962 6 553 8610
فاك�س +962 6 553 8243
info@hcd.gov.jo
www.hcd.gov.jo
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