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بتاريخ حقوق االشخاص ذوي االعاقة البرتوكول االختياري الممحق باتفاقية لقد وقع االردن  .2

 .وىو ما يزال ينتظر المصادقة عميو . 30/3/2007

مع اتفاقية حقوق االشخاص ذوي االعاقة ىناك حاجة لمواءمة قانون حقوق االشخاص المعوقين  .3

الترتيبات التيسيرية بحيث يتناسب تعريف االعاقة مع التعريف الوارد باالتفاقية . وكذلك تضمين  

ذات لحقوق االشخاص ذوي االعاقة  في التشريعات الناظمة لحقوق االنسان والتسييالت البيئية ,

منيا ) قانون الصحة ، قانون التربية والتعميم ، قانون ضمان حق الحصول عمى والتي  العالقة

( . واالنظمة ذات العالقة  ، نظام التامين الصحيوالقوانين الخاصة بالنقابات المينية  ،المعمومة 

 قوق االشخاص ذوي االعاقة في الخطط واالستراتيجياتكما ان الجيد المبذول بخصوص ح

 .ال يرقى الى المطموب في ىذا الشأن الصادرة من الوزارات والمؤسسات الحكومية 

والترتيبات التيسيرية لألشخاص ذوي االعاقة التسييالت البيئة والمرافق الصحية  التقدم في انجاز .4

و دور تربية وتأىيل  ومراكز التوقيف المؤقت ومراكز االصالح والتأىيلمحدودة في المحاكم 

في مراكز  قدرة العاممين اىمية بناء باإلضافة الى  بحاجة الى المزيد من التوسع ، ىذااالحداث 

 .باختالف اعاقاتيم التعامل معيم  الرعاية ليذه الفئة لتمكينيم من 

جيازيتيا من حيث توزيعيا جغرافيًا وضعف ف المبكر عن االعاقات وعدم كشمراكز ال قمة  .5

 لألشخاصميسرة  بأشكالالى نقص المعمومات  باإلضافةة التسييالت البيئية والمرافق الصحي

مثل توفيرىا بمغة برايل، باإلضافة الى افتقار المراكز ذوي االعاقة بحيث يسيل االطالع عمييا 

الصحية الى التسييالت البيئية والمرافق الصحية وقمة الكوادر الطبية المتخصصة في التأىيل 

 ع القطاع الخاص من توفر التامين الصحي .  الصحي لألشخاص ذوي االعاقةـ وامتنا



ال سيما في حال سرة ذوي االعاقة من وزارة التنمية االجتماعية  المعونة التي تتقاضاىا  تدني .6

حيث ال يتناسب مع احتياجات االشخاص ذوي وجود اكثر من شخص معاق في االسرة الواحدة 

 االعاقة .

اذا كانت المرأة  ذات  ءً سو االمر ، ويزيد  لنساءاقوق قد تحدث في حاالت لحىناك انتياكات  .7

او المجوء الى استئصال الرحم احيانًا لمفتيات ذوات التعميم او العمل ، سواء تعمق االمر اعاقة 

تشجيع عمى برامج حيث ال يوجد . في الزواج او بحقيا او االتصال بالعالم الخارجي االعاقة 

بتأثير ذلك  لموروث االجتماعي والمعتقدات المغموطة االزواج من النساء ذوات االعاقة بسبب 

  جاب االطفال ذوي االعاقة والخوف من عدم قدرتيم عمى تحمل مسؤوليات الزواج. انعمى 

ذوي االعاقة سواء كان ذلك في القطاع العام او الخاص  لألشخاصالمتاحة عمل الضعف فرص  .8

 ويعود السبب في ذلك ما يمي :

الرقابة عمى  في مجالقانون حقوق االشخاص ذوي االعاقة  من /ج(4) عدم تفعيل نص المادة . أ

 اصحاب العمل .

بقدرة الشخص ذوي  نتيجة الشكتقبل اصحاب العمل تشغيل االشخاص ذوي االعاقة  محدودية  . ب

اصحاب العمل مثل ىذه الفئة في مراكز العمل فنادرًا ما يتم  واذا تقبل  االنجازاالعاقة عمى 

المممكة المساواة في الترقية والوصول الى مناصب قيادية وفرص التدريب داخل حقيم في احترام 

 والمساواة في االجور . ياوخارج

باإلضافة في اماكن العمل  والترتيبات التيسيرية  عدم توفر التسييالت البيئية والمرافق الصحية . ت

 .مكان عمميم االى  وذوي االعاقة من  لألشخاصر وسائل نقل يالى ضعف توف

في المناطق النائية عدم توفرىا عمى مستوى المممكة و  قمة مراكز التدريب الميني وتوزيعيا جغرافياً  . ث

 وعدم توفر التسييالت البيئية والمرافق الصحية الخاصة بيم .



، مع ان ية تنفذ من االشخاص ذوي االعاقة صعف توفر القروض الميسرة لتنفيذ مشاريع انتاج . ج

 .ئة فقطىذا ال يقتصر عمى ىذه الف

اثناء االنتخاب التسييالت البيئية والمرافق الصحية في مراكز االقتراع والفرز  ىناك حاجة توفير .9

وضعف توفر لغة االشارة ولغة برايل في المراكز وعدم وجود كوتا في المجالس النيابية والبمدية 

 .والالمركزية وضعف وصوليم الى مواقع صنع القرار

 : عمى الشكل االتييعاني االشخاص ذوي االعاقة في المراكز االيوائية  .10

تقصير بعض اسر االشخاص ذوي االعاقة في متابعة اوضاع ابنائيا المنتفعين والموجودين في  . أ

دور الرعاية التابعة لوزارة التنمية االجتماعية ويتمثل ىذا التقصير في عدم زيارتيم او السؤال 

وليتيم من خالل تغيير عنوان اقامتيم وعدم الرد عمى المكالمات التي عنيم والتيرب من مسؤ 

تردىم من قبل االخصائيين االجتماعيين وتبديل ارقام ىواتفيم اضافة الى ان اسر ىؤالء يشعرون 

 ان وجود فرد منيم يعاني من االعاقة يعتبر وصمة اجتماعية عمييم  .

ي المراكز االيوائية والتي تعد بيئة غير جاذبة نقص إعداد الكوادر البشرية المتخصصة وخاصة ف . ب

 بسب قمة الرواتب والحوافز لمعاممين في المراكز االشخاص ذوي االعاقة . لمعمل

 ارتفاع االقساط الشيرية التي تتقاضاىا مراكز االشخاص ذوي االعاقة ) الخاصة (.  . ت

ي المراكز التابعة لموزارة نقص وقدم معظم وسائل النقل في المراكز مما يؤثر عمى سير العمل ف  . ث

 وخاصة المراكز  النيارية .

وجود اي جيد تطوعي من قبل مؤسسات المجتمع المدني والشباب والشابات لمساعدة ضعف  . ج

 االشخاص ذوي االعاقة والعناية بيم والترفيو عنيم .

ضعف تواصل االشخاص ذوي االعاقة مع العالم الخارجي وال سيما االعاقات العقمية لوجود  .11

الثقافة االجتماعية السائدة التي قد تؤثر حسب معتقدىم عمى حقوق افراد االسرة في الزواج ، 



باإلضافة انو ما زال التعامل مع االشخاص ذوي االعاقة عمى اساس الشفقة وليس عمى اساس 

، كما ىناك ضعف  ىناك رفض من قبل االسرة بوجود اجنو ذات اعاقةمن جانب اخر حقوقي ، و 

التعامل االسر مع االطفال ذوي االعاقة ومعرفة اعاقاتيم بسبب قمة البرامج التوعوية والوقاية 

 والتأىيمية المقدمة لألشخاص ذوي االعاقة.

إلى وجود مرافق صحية  ال تزال البنية التحتية لبعض المؤسسات العامة والخاصة تفتقر .12
 وتسييالت بيئية والترتيبات التيسيرية  لألشخاص ذوي االعاقة ذوي االعاقة .

يعاني الطمبة ذوي االعاقة من صعوبة التنقل والوصول من والى المدرسة او الجمعية خاصة في  .13
المناطق النائية  ، وكذلك صعوبة االنضمام الى بعض الصفوف بسبب عدم توفير التسييالت 
البيئة المالئمة، باإلضافة الى ضعف وجود دمج حقيقي في التعميم، حيث يعاني الطمبة ذوي 
االعاقة البسيطة )صعوبات تعمم( من عدم تفعيل غرف المصادر المنتشرة في معظم محافظات 
المممكة ، باإلضافة ضعف في تسجيل اىالي ذوي االعاقة ابنائيم في المدارس ؛ خاصة في ظل 

دة بيانات خاصة بالطمبة ذوي االعاقة لتسييل ميمة دمجيم واستيعابيم في عدم وجود قاع
 المدارس.

ما زال تعرض االشخاص ذوي االعاقة لكافة اشكال العنف سواء داخل وخارج االسرة ويعود  .14
السبب في ذلك الى قمة البرامج التوعوية بحقوقيم وعدم تفعيل التشريعات الناظمة لحمايتيم من 

طيق الحدود لوجود اسقاط الحق الشخصي وعدم تفعيل دور االعالم ورجال الدين العنف اال في ا
وعدم توفر تكنولوجيا المعمومات لتعريفيم بحقوقيم ودور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في 

 حمايتيم من العنف.
م توزيعيا قمة االماكن الترفييية والثقافية والسياحية المييأ الستقبال االشخاص ذوي االعاقة وعد .15

 جغرافيًا .
وعدم وجود مراكز متخصصة لمعالج الطبيعي لعالج االشخاص  التأىيميةضعف جودة الخدمات  .16

ذوي االعاقة ، وعدم توفر خدمات التأىيل لممصابين بحاالت التوحد وضعف التوعية بأىمية 
االعاقة او اسرتو او من القائمين عمى المؤسسات عمى رعاية  التأىيل سواء من الشخص ذوي

 االشخاص المعوقين . 
 دم وجود موازنات مستجيبة لألشخاص ذوي االعاقة  .ع .17



 

 

 


