
 

  في ان �ا�ات واالش�اص ذو� اإلعاقة تق��� ح�ل م�ار	ة ال��أة   

  نقا�ة ال�عل�%$ األردن%%$

  2019ال+ورة ال�ا�عة / 

  

اله!�ة ال��&%$ة ل#قا�ة ال�عل�!  ال�ورة ال�ا�عة دارة الف�ات األك�� حاجة لل��ا�ة اج�اء ان
	ا�ات  إرص�ت  

 33الف و 80ال;ی  ��: له9 االن
	اب   ع�د ال�عل�! ح!5 بلغ م ،  19/3/2019ال
ي ج�ت ی.م  2019/


.I ال��لHة ، و$
#افF قائ�ة  34م�ش�!  على ال�قاع� الف�د�ة و 104، ی#
	@.ن  معل�ة ومعل�ة Jعلى م

  ما یلي :مقع�ًا لله!�ة ال��&%$ة ، وت@!  م  خالل رص� اإلدارة  164 على ال��ش�.ن 

%)، م�ا یY&� �ان نJ@ة ال
�اق 34%) ، ونJ@ة ال�عل�!  (66نJ@ة ال�عل�ات ال;U ��: له9 االن
	اب (  .1

 ال�عل�ات �ال#قا�ة اعلى م  ال�عل�!  ال;&.ر . 


.I ال��لHة ( .2Jاع على م�
% ) ح!5 وصل] اعلى نJ@ة في م�اف_ة ع^ل.ن 77.6بلغ] نJ@ة االق

%) 72.6ه. (%) ، ب!#�ا ال#J@ة في العام ال�اضي 63.1%) وادنى نJ@ة في م�اف_ة العاص�ة (89.3(

 . %)51.7(واالدنى في العاص�ة  %)90.3(و&ان] اعلى نJ@ة في م�اف_ة ع^ل.ن 

 ام�أة ی
#افJ  على ال�قاع� الف�د�ة 12ل!e@ح ع�ده   م#ه ثالثة  ]ان�J@معل�ة ) 15( ل��ش�اتع�د ا .3

 .مقع�  120على   ی
#افJ ام�أة   33على الق.ائ9  ال��ش�ات، ب!#�ا بلغ ع�د   44وال@الغ ع�دها 

نJ@ة �ا �عادل � مقع� ف�دU  44م  اصل  4حeل  على مقاع� ف�د�ة الJ!�ات الالتي بلغ ع�د     .4

مقع� اU ب#J@ة  120ام�أة م  اصل  13حeل  على مقاع�  ، ب!#�ا بلغ ع�د ال#Jاء الالتي% )11(



 13مقاع� ف�د�ة ،  4مقع� (  17عل!ها ال#Jاء   %) ، وj;لh� i.ن م^�.ع ال�قاع� ال
ي حeل9.2(

 على ال#�. اآلتي : ت.زع مقع� ض�  الق.ائ9 ) 

 

ال�قاع�   ال��اف_ة

ال�	eeة لHل 

  م�اف_ة

الفائ%$  على ال�قاع� الف�د�ة  

  

  الق.ائ9

  

  ع�د الJ!�ات الل.اتي حeل  على

  ( الف�د�ة والق.ائ9 )ال�قاع�  

    رجال  نJاء  رجال  نJاء 

  1  10  -  10  1    21  العاص�ة 

  3  7  3  2  -  12  مأد�ا 

  1  8  2  3  -  13  ال%رقاء 

  4  8  2  2  2  14  ال@لقاء 

 �j1  9  1  8  -  18  ار  

  -  10  -  3  -  13  ال�ف�ق 

  1  9  1  1    11  ع^ل.ن 

  ( واح�ة م  ذات االعاقة 2  9  1  -  1  11  ج�ش 

  ال��&!ة) 

  1  9  1  4  -  14  ال�Hك 

  -  10  -  2  -  12  الrف!لة 

  1  9  1  4  -  14  معان 

  1  9  1  1  -  11  العق@ة 

  17  107  13  40  4  162  ال�^�.ع 

  



% ) وهي نJ@ة ��9.6&%$ة ل#قا�ة ال�عل�!  (و$الحs م  ال^�ول �ان  نJ@ة حe.ل ال��أة على مقاع� اله!�ة ال

و$ع.د الu@J في ذلi الى قلة ال@�امج ال
.ع.$ة ، م
�ن!ة ج�ًا اذا ق.رن] ب#J@ة ال
�اق ال#Jاء في نقا�ة ال�عل�!  

و&��ة االع@اء األس�$ة ال�rل.jة ، �أه�!ة دور ال��أة في ال�e.ل على مقاع� اله!�ة ال��&%$ة في ال��اف_ات 

  . م 2011لJ#ة  14وغ!اب الH.تا في قان.ن نقا�ة ال�عل�!  األردن!!  وتع�یالته رق9  م  ال��أة 

مقاع� اله!�ة ال��&%$ة ل#قا�ة ال�عل�!  م^�.ع ال�قاع� ال
ي حeل  عل!ها ال#Jاء ض�   وم  ال^�ی� �ال;&� �ان

  %) 7.9( آU ب#J@ةمقع�  316مقع� م  اصل  40ه.  م2016في ال�ورة الJا�قة لعام 

  فق� ت@!  للف�$: ما یلي :،اما ف!�ا ی
عل: ��}ار&ة االش	اص ذوU اإلعاقة في ان
	ا�ات نقا�ة ال�عل�!  

ح!5 ت�ش�] م}ار&ة االش	اص ذوU اإلعاقة في |لu ت�شح ل�قاع� اله!�ة ال��&%$ة لل��اف_ات  ضعف .1

 .ام�أة واح�ة م  ذوU االعاقة 

 2019اله!�ة ال��&%$ة ل#قا�ة ال�عل�!  ال�ورة ال�ا�عة /ضعف م}ار&ة االش	اص ذوU االعاقة في ان
	ا�ات  .2

 iفي ذل u@Jو$ع.د ال ، %!!�
الى ما یلي : أ) ل� 9	e~ ال�}�ع &.تا لألش	اص ذوU اإلعاقة لغا�ات ال

اال�^ابي في قان.ن ال#قا�ة . ب) ع�م ت.ف� قاع�ة ب!انات ت
��  اع�اد االش	اص ذوU اإلعاقة في ال#قا�ة 

 �}hل &امل وذلi ل
Jه!ل م�ارس
ه9 لل�: في االن
	اب وال
�شح م  ح!5 ت	e!~ مق�ات ان
	اب!ة ق�$@ة

م  اماك  سhانه9 .ج) ع�م ت.ف� م
�ج�!  إلى لغة اإلشارة في ال�ق�ات االن
	اب!ة ل
Jه!ل م�ارسة 

 االش	اص ذوU االعاقات ال�Jع!ة ل�قه9 في االن
	اب . 

  

  اع�اد 

  ال��ام!ة ب�!#ة ف�$�ات 

 م�ی�ة ادارة الف�ات األك�� حاجة لل��ا�ة 


