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رد المملكررة األردةيررة الياشررمية علررى قائمررة المسررائل الموجيررة نر لجنررة
األنم المرحدة التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
نق ّدنة
 -1إ ّن األردن إذ يتشر ّررب بو ررر تقريررره املتلر ّرمن الرررد عملررئ قاملمررة املس راملل املرس رملة مررن نررة
اتفاقيررة وقرروش األ ر ا ذوي اإلعاقررةل ليؤكررد ب نرّرع يتمملررر قرردم ا إي حتقيررل املّيررد مررن التقر ّدم
جم ررال اإلعاق ررة عمل ررئ ه رردي م ررن مب رراد ومواثي ررل وق رروش اإلنس رران و ملي ت ررا اتفاقي ررة وق رروش
األ ا ذوي اإلعاقة واليت سوب يشار إلي ا باالتفاقية هذا التقرير.
 -2وقررد قررام األردن برقررر تقريررره الرمسرري األول عررن والررة تمبيررل االتفاقيررة عررام 2012ل
ومنذ ذلك الوقت ووىت وقت رقر هذا الرد عملئ قاملمة املساملل؛ واألردن حيقل اإلجناز تملرو اخررر
اجت رراه تل ررم وق رروش األ ر ا ذوي اإلعاق ررة السياس ررا والتش رري ا وحتقي ررل التح ررول
الكامل من املقاربا المبية والرعاملية إي املقاربة القاملمة عملئ وقوش اإلنسان.
تحوف نحورلة شريداا نجراف اإلعاقرة يرل األردن ارعف األعرواع األربر
 -3وثمة ةقاط ّ
الماضية لمك إجماليا على النحو اآلتل:
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تلررم املسررووا وعممليررة الت ررداد السرركاين مؤ ررا تب ر ّ عرردد األ ر ا
ذوي اإلعاق ررة وت رروزي م ا و ر ررا وأن ر روا ودرج ررا اإلعاق ررةل األم ررر ال ررذي أد
وألول مرة تاريخ األردن إي ظ ور إوصاء رمسي كشف عن أ ّن نسبة اإلعاقة
تبملر ر  %11.2لألقر رراد الب ررالو ا ررأ س ررنوا قر ر كثرل األم ررر ال ررذي ي ر ر أنّررع
وينما تفرغ داملرة اإلوصاء من ت داد األ فال ذوي اإلعاقة دون سن اخلامسرة؛
قررد تصررل نسرربة اإلعاقررة إي مسررتو التقررديرا ال امليررة املبيّنررة تقررارير من مررة
الصررحة ال امليررة والبنررك الرردوهل وي ر و هررذا التحررول الت ررا ي مررر اإلعاقررة
األردن ب رد وقرت ويررل ظملّرت التقرديرا امل ملنررة لنسربة اإلعاقرة ال تت رراوز %2
مررن جممررل عرردد السرركان .و سررياش متصررلل ا ّكنررت داملرررة اإلوصرراءا ال امررة
من رالل املؤ را ا ديدة اليت مت اعتمادهرا عممليرة ت رداد األ ر ا ذوي
اإلعاقررة مررن حتديررد نسررل اململتحق ر بررالت مليم واتررروم منررع ونسررل املشررتومل
وال ا مل عن ال مل من ذوي اإلعاقة؛



لقررد قررام األردن مررن رررالل اىملررأ األعملررئ لشررؤون األ ر ا امل رروق الررذي
سروب يشررار إليررع برراىملأ األعملررئ هررذا التقريررررل عراج ررة من ومررة التشرري ا
الو نيررة كاممل رةا وةررياعة مشرررو قررانون جديررد يقرروش األ ر ا ذوي اإلعاقررة
سرروب يش ررار إلي ررع عش رررو الق ررانون ا دي ررد ه ررذا التقري رررر عن ي ررة تش رراركية
كامملة مر امل ني كاقةا من نا م ونا ما وأسر وأ فال وررااء وأكرادنيي
ومرروظف ومسرؤول وكررومي وررااء دولير ل ويررع ا ّ لررت عممليررة املراج ررة
هرذه الرريت قادجلررا نررة قانونيرة مررن امل تصر عملررئ مردار ثررال سررنوا ونصررف؛
رودتع عملررئ قمررا اإلعاقررة مررن
عررن مشرررو قررانون عصررري ونرروعي مت عررر مسر ّ
ر ررالل لق رراءا تش رراورية ر ّرمت قراب ررة  400مش ررارم ومش رراركة عمل ررئ م رردار 3
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أس ررابيرل قام ررت المل ن ررة بتل ررم التوذي ررة الراج ررة م ررن تمل ررك املش رراورا
النس ر ة الن امليررة ملشرررو القررانون الررذي قامررت ايكومررة بارسررالع إي الاملرران
ر ر إيّار/مررايو 2016ل ويررع يظنت أررر أن يررتم االنت رراء مررن مناقشررتع وإةررداره
رررالل الفررلة القادمررة ورعررا قبررل موعررد مناقشررة تقريررر األردن الرمسرري وررول والررة
ر آذار/مارس القادم؛
تمبيل االتفاقية


لقد قام اىملأ األعملئ بالت اون مر وزارة ال دل األردنية خبموة نوعية كبرية عملرئ
هررامع عممليررة ةررياعة قررانون وقرروش األ ر ا ذوي اإلعاقررة ا ديررد ومراج ررة
من وم ررة التش ر رري ا الو ني ررةل وي ررع مت إدراع ت ررديال جوهري ررة عمل ررئ ق ررانون
ال قوبر ررا األردينل ج ملر ررت مر ررن ارتكر رراجل ج ر رراملم اإلير ررذاء ا سر رردي واالعتر ررداء
ا نسي واللم واإلمهال الرعاية واالوتيال؛ عملئ أساس اإلعاقة؛ ظرقا مش ّددا
يستوجل توقير ايد األقصئ من ال قوبة املقررة هلذه ا راملم؛



لقررد قررام البنررك املركررّي بالت رراون مررر اىملررأ األعملررئ باةرردار ت مليمررا جديرردة
تكفل لأل ا ذوي اإلعاقة الوةول إي اخلدما البنكية بارتالب أنواع را
وايصول عملي ا حبرية واستقالل ورصوةية تامةل ب د أن واجرع األ ر ا ذوو
اإلعاقررة عقبررا وعواملررل وقيقيررة روال ال قررود املا ررية والررت دون اررت م ررذا
ايل عملئ أساس من املساواة مر اخررين.

 -4إ ّن املمملكررة األردني ررة اهلا ي ررة إذ تف ررر ررذه اإلجن ررازا وعريه ررا ررا حتق ررل ر ررالل الف ررلة
الّمنية املا يةل لتدرم أنّرع ال يرّال أمام را الكثرري لتقروم برع لكري تصرل إي مرا يممرن إليرع امل نيرون
وأسرهم واملشتوملون جمال اإلعاقةل وإ ّن ايكومة األردنية إذ تس ئ لتحقيل هذه الوايةل لتتمملر
إي ت ّي ررّ الت رراون م ررر ال رردول وا ررا الداعم ررة لرق ررر الكف رراءة الفنيّ ررة وامل رقيّ ررة وحتسر ر ج ررودة
اخلرردما ع ممل ررال ليتمتّررر األ ر ا ذوي اإلعاقررة ببيوررة راليررة مررن ال واملررل املاديررة واي رواجّ
السملوكيةل تتحقل قي ا مباد املساواة وعدم التمييّ وتكاقؤ الفر .

GE.17-03859

3

CRPD/C/GC/4

اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
قائمة القضالا المرصلة بالرقرلر األولل

لألردن**

ألف -الغرض واإللرزانات العانة (المواد )4-1
 -5يرج ررئ تق رردم م ملوم ررا تدث ررة و ررول تقي رريم التق رردم ات رردد ات رررز إ ررار اإلس رلاتي ية
الو نيررة لأل ر ا ذوي اإلعاقررة  2015-2007وأي رمر لت ديرردهال مررر املشرراركة الفاعملررة
ملن ما األ ا ذوي اإلعاقة.
 -6لقر ررد واكر ررل تنفير ررذ اإلس ر رلاتي ية الو نير ررة لأل ر ر ا ذوي اإلعاقر ررة 2015-2007ر
 الريت سرروب يشررار إلي ررا باإلسرلاتي ية الو نيررة هررذا التقريررر  -مجملرةا مررن اإلجنررازا والتحررديار ر تشررين
اليت مت رةدها من رالل عممليا تقييم دورية ونصفيةل ويع مت عقد مؤار و
الث ر رراين/نوقما ع ر ررام  2009ر ررم مو ر ررا النا ر ررم والنا ر ررما م ر ررن األ ر ر ر ا ذوي اإلعاق ر ررة
ومن م رراجلمل باإل رراقة إي ثمل رري ا ررا ايكومي ررة امل تملف ررةل وي ررع ا ر ع ررن أعمال ررع حتدي ررد
التحديا اليت والت دون تمبيل تاور اإلسلاتي ية الو نية عملئ النحو امل مأر ّ لرعل كمرا ا ّ ر
ظ
املروملة الثانية 2015-2010ر.
املؤار عن مجملة من التوةيا من امل ني لتال الف وا
 -7وقيما يت ملل باملروملة الثانيرة مرن هرذه اإلسرلاتي ية 2015-2010رل ققرد قرام اىملرأ
األعملررئ بتكمليررف ررااء مسررتقمل قرراموا بتقيرريم تملررك املروملررة وقيرراس أثرهررا ررمن من يررة تشرراركية
أر ررذ ب ر ر االعتب ررار آراء امل نير ر ل وق ررد ج رراء نتر راملا التقي رريم دون توق ررا اىمل ررأ األعمل ررئ
واأل ر ا ذوي اإلعاقررةل ويررع تبر ّ أن نسرربة مررا مت إجنررازه مررن اإلسررلاتي ية الو نيررة جممررل
تاورها االثنا عشر مل يت اوز  .%50ول ل من أهم ال وامل اليت أد إي هذه النسبة املتوا ة
مررن اإلجنرراز تكمررن عرردم و رروا األدوار واملسررؤوليا بر ا ررا التنفيذيررة كررل مررا يت ملررل
حبقرروش األ ر ا ذوي اإلعاقررة وقلرراياهمل األمررر الررذي ج ررل اىملررأ األعملررئ نررد نفسررع أمررام
حتدي كبري يتمثل جسر الف وا النامجة عن عدم قيام ب ر ا را ب دوارهرا نتي رةا لرذلك
توزير ررر األدوار واملسر ررؤوليا ل و ر ررذال ققر ررد حتولر ررت امل ر روارد املالير ررة والفنير ررة والبش ر ررية
الومر ررو
امل صصة لملم ملأ األعملئ جمممل ا إي قماعا ردمية كان من املفل أن تتوالها ج را
أرررر  .وقررد دق ررت هررذه النتي ررة اىملررأ األعملررئ إي اللررو مررن أجررل اإلس ررا ب ممليررة إةرردار
مشرو القانون ا ديد اخلا حبقوش األ ا ذوي اإلعاقة الذي يت ّمرل منرع أن يروقر مرج يرةا
وا حةا ترسم لكل ج ة من ا ا التنفيذية دورها وحتردد مسرؤولياجلا عملرئ درو دقيرلل كمرا أن
هذا القانون وال إقراره سوب يوقر لملم ملأ موارد ماليرة وقنيرة سروب ا ّكنرع مرن حتقيرل إجنرازا
أقلل من ويرع اتترو واألثررل هرذا قلرالا عرن أ ّن القرانون سروب نيرنن اىملرأ األعملرئ السرملمة
الرقابية والتنسيقية عا ينس م ونص املادة 33ر من االتفاقية.
 -8وق ر ررد ت ر رردارس اىمل ر ررأ األعمل ر ررئ قك ر رررة و ر ررر إسر ر رلاتي ية و ني ر ررة جدي ر رردة لأل ر ر ر ا
مؤّداهررا؛ أنرّرع قررد ال تكررون هنررام
التوةررل إي نتي ررة أ
ذوي اإلعاقررةل إال أنرّرع وب ررد تفكررري م ّمررل مت ّ
واجة مملحة لتب إسلاتي ية راةة منفصرملة تتنراول قلرايا األ ر ا ذوي اإلعاقرةل وذلرك أ ّن

__________

**
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اعتمدها الفريل ال امل ملا قبل الدورة

دورتع السادسة  9-5أيملول/سبتما 2016ر.
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مشرررو القررانون ا ديررد وقررور إةررداره سرروب يملرّم ا ررا التنفيذيررة ومراكررّ ةررنر القررار بلرررورة
تلررم وقرروش األ ر ا ذوي اإلعاقررة عررا يصرردر عن ررا مررن إس رلاتي يا ورم ر ل وهررذا مررن
نع ت ّيّ مبدأ التلم الذي ي د من املباد الرمليسية املتقا ة لالتفاقية.
 -9يرجررئ بيرران الترردابري الرريت مت اماذهررا لملمواءمررة الكامملررة لملق روان والسياسررا مررر م ررايري
القرانون
االتفاقيةل ال سيما ج ل مف وم اإلعاقة متما يا مر منوذع وقروش اإلنسران لملم روق
رقم  31لسنة .2007
 -10يالو ر ر ر ررت األردن تّاي ر ر ر ررد وت ر ر ر رررية تل ر ر ر ررم وق ر ر ر رروش األ ر ر ر ر ر ا ذوي اإلعاق ر ر ر ررة
اإلسلاتي يا الو نية ال امرة وكرذلك اخلاةرة بكرل وزارة أو هيورة وكوميرة .وقرد أورد أورد
تملرك اإلسرلاتي يا املتمثملررة وثيقرة األردن 1 2025ر الرريت مت إ الق را عررام 2016؛ مجملرةا مررن
األهررداب اإلسرلاتي ية واملبررادرا اخلاةررة باأل ر ا ذوي اإلعاقررة؛ اثّررل جملّ ررا ترروقري قررر
ال مررل وايماي ررة االجتماعيررة والت مل رريم الررداما .وق ررد أ ررار هررذه الوثيق ررة عملررئ وج ررع اخلص ررو
إي ر ر رررورة دع ر ر ررم السياس ر ر ررا اخلاة ر ر ررة باإلعاق ر ر ررة .كم ر ر ررا تل ر ر ر ّرمنت اخلم ر ر ررة الو ني ر ر ررة يق ر ر رروش
اإلنسان 2 2025-2016ر اليت أ ملقت ا ايكومة بالت اون مر من ما اىتمر املدين بناءا عملئ
توجي ا مملكية ساميةل تورا ا تمل عملئ أهداب ومبرادرا تت ملرل عراج رة من ومرة السياسرا
والتشري ا اخلاةة حبقوش األ ا ذوي اإلعاقةل وجتدر اإل ارة إي أ ّن هذه اخلمة اثّل رؤية
روء االتفاقيررا
ايكومرة ملرا نررل أن تكرون عمليررع السياسرا والقروان رررالل الفرلة القادمررة
واملواثيل اليت ةادقت عملي ا األردن ونشرجلا ا ريدة الرمسية.
ّ -11أما قيما يت ملل عف وم اإلعاقة وت ريف ال قال ك أن املف وم التشري ي ايراه املنصرو
عمليع قانون رقم  31لسنة  2007يقوش األ ا امل روق ؛ ي رد مرن أكرا التحرديا الريت
تواجررع امل نير مررن األ ر ا ذوي اإلعاقررة وأسرررهم وكررذلك ا ررا ال امملررة جمررال اإلعاقررةل
ق ررذا املف رروم يررؤثر س رملب ا عملررئ عممليررا املسررن واإلوصرراء الرريت برردورها تررن كأ عملررئ عممليررا
الت مي اليت ي مل اىملأ األعملئ مر ا ا امل تملفة عملرئ تمويرهرا وت ّيرّ تنفيرذها .لقرد دقرر
هررذا األمررر بايكومررة إي تب ر مف رروم تقرردمي ررامل ومنسر م مررر النمرروذع القراملم عملررئ ايقرروش
وذلك مشرو القانون ا ديدل ققد تبىن الت ريف ا ديد املف وم الشرموه لععاقرة الرذي ين رر
إي ال ررروب البيويررة واي رواجّ السررملوكية ومررا تمل بررع مررن دور نش ر ة والررة اإلعاقررة .ومررن ا رردير
ذكره أ ّن اإلسلاتي ية الو نية مروملتي ا تبنّت مف وما أوسر من ذلك املردرع القرانون الناقرذ
يقرروش األ ر ا امل رروق رقررم  31لسررنة 2007ل إال أنررع ال بررد مررن اإلقررار بر ن الوملبررة كانررت
داملم ر ا لملت ري ررف ال روارد الق ررانون مل ررا هل ررذا األر ررري م ررن ة ررفة إلّامي ررة ال نيك ررن نس ر ا بنص ررو
اإلس رلاتي يا أو اخلم ر  .ونررل التنويررع هنررا إي أن ررة مبررادرا قامررت ررا من مررا اىتمررر
املرردين بالت رراون مررر اىملررأ األعملررئ رررالل السررنوا الثمرران املا ررية واولررت التقمليررل مررن و ررم
الف وة ب الت ريف/املف وم املتبىن القانون وب الواقر ال مملي وما يفر رع مرن متمملبرا ةايرة
وقوش ال ديد من الفوا اليت ال ينمبل عملي را ت ريرف القرانون اللريل عملرئ الررعم مرن كرون تملرك
و ر ية إعاقررةل ومررن ذلررك قيررام اىملررأ األعملررئ بلسرريخ االعرلاب باأل ر ا قصررار
الفوررا
__________

1ر
2ر
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القامررة وإي وررد كبررري باأل ر ا ذوي اإلعاقررة النفسررية و رروهلم م ررم ال رااما والنشررا ا
واخلدما اليت يقوم ا اىملأ األعملئ أو يشرب عملي ا أو يشارم ا.

باء -حقوق ااصة (المواد )30-5
المساواة وعدع الرمييز (المادة )5
 -12يرجئ تقدم م ملوما مفصملة عن التدابري اخلاةة بتوقري جت يّا م قولة وبيانا وول
االنت اكررا املبمل ر عن ررال والتحقيقررا الرريت مت اجرامل ررا قلررال عررن بي ررة ال قوبررا النامجررة عررن
ذلك.
 -13لقررد ورد ت ريررف اللتيبررا التيس رريية امل قولررة مررادة الت ريفررا رقررم 2ر مررن القررانون
الناقررذ يقرروش األ ر ا امل رروق رقررم  31لسررنة 2007ل وعملررئ الرررعم مررن أن التسررمية ال ربيررة
لمللتيبررا التيسرريية امل قولررة هررذا القررانون ال تنسر م مررر نصررو االتفاقيررة واألدبيررا املرتبمررة
ا من ويع الملوة وال بارا ل إال أ ّن عناةر الت ريف ال متملف عن جوهر مف وم هذه اللتيبا
كما أوردتع االتفاقيةل ويع أ ّن القانون يب أهنا تنصرب إي الت ديال واملواءمة البيوة املادية
والسرملوكية والّمانيرة لتمكر األ ر ا ذوي اإلعاقررة مرن ارسررة وقروق م ووريرراجلم عملرئ أسرراس
من املساواة مر اخررين .وبنراءا عملرئ هرذا الت ريرفل ققرد ألرّم القرانون ج را ال مرل ومؤسسرا
الت مليم ال ام األساسي بلرورة توقري اللتيبا التيسريية امل قولة لأل ا ذوي اإلعاقرةل إال أ ّن
ف جت ّذر مف وم اللتيبا التيسريية امل قولة الثقاقة اىتم ية وامل نية؛ يشر ّكل حتردي ا وقيقير ا
أمام األ ا ذوي اإلعاقة يقيد بل قد حيول دون ا ّكن م من ارسة ب وقوق م وورياجلم
عملررئ أسرراس مررن املسرراواة مررر اخرررينل إذ يتمملررل حتقيررل ترسرريخ هررذا املف رروم وترمجتررع ملمارسررا
منوذجيررة؛ ج رردا م رقي ر ا وقني ر ا يقرروم اىملررأ األعملررئ مررر ذوي اخلرراة مررن األ ر ا ذوي اإلعاقررة
ببذل ررع م ررن أج ررل بي رران أمهي ررة ت رروقري اللتيب ررا التيسر رريية وقوامل ررد ذل ررك عمل ررئ الصر ر د االقتص ررادية
واالجتماعية والفردية.
 -14وجتدر اإل ارة إي أن هنام مبادرا مؤسسية وكوميرة وعرري وكوميرة مت تبني را وباترت
جررّءا مررن الن ررام ال امررل ال ديررد مررن اىرراال ل ويررع أن هررذه املبررادرا أقلررت إي تلررم
اللتيبررا التيسرريية اإلسرلاتي يا واخلمر والرااما اخلاةررة بتملررك املؤسسررا الرياديررة .ومررن
أبرز األمثملة عملئ ذلكل قيام وزارة اللبيرة والت ملريم منرذ وقرت مبكرر برةرد املوازنرا الالزمرة سرنوي ا
لت رروقري املن رراها بمريق ررة بري ررل وت رروقري املكر راا وق ررار الشا ررة الن ررا ل لملمملب ررة املكف رروق جمان ررال
بوةررف ا مجي را مررن متمملبررا ارسررة ايررل الت ملرريم األساسرريل كمررا قررام دي روان اخلدمررة املدنيررة
بدوره بتب دليل إر ادي امل مت تمويره من رالل برنراما دعرم من مرا اىتمرر املردين املن ّفرذ
م ررن جان ررل من م ررة الص ررحة الدولي ررة FHI360ر بتموي ررل م ررن الوكال ررة األمريكي ررة لعمن رراء ال رردوه
USAIDر يت ملل ب كال اللتيبا التيسريية امل قولة وآليا توقريها لملموظف من ذوي اإلعاقة
بيوة ال مل؛ وهو ما ي رب ب "دليل الثالثون" 3ر الذي قام الديوان بالت اون مرر اىملرأ األعملرئ
بت رردريل ك ر روادر امل ر روارد البش ر ررية عمل ررئ كيفي ررة تمبي ررل مل ررامينع وإدراج ررا الت مليم ررا اخلاة ررة
__________
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بالل ررين لملوظ راملف الرردواملر ايكوميررةل حبيررع يقرروم دي روان اخلدمررة بارمررار ا ررة الرريت سرروب
ي مررل ررا الش ر ص ذو اإلعاقررة باملتمملبررا الرريت نررل توقريهررا لررع لكرري يررتمكن مررن القيررام ع ررام
وظيفتع باستقاللل هذا وقد قام ديوان اخلدمية املدنية مؤررا براإلعالن عرن توظيرف ررااء لورة
اإل ررارة و ريقررة بريررل ررمن كروادره وذلررك لملت امررل مررر املتقرردم بمملبررا توظيررف مررن املروا ن
ذوي اإلعاقة البصرية ومن األ ا الصم .هذه األمثملة وعريهرال تشرري إي مسرتو م قرول مرن
اإلدرام ل ررد ا ررا ال اممل ررة ب مهي ررة ت رروقري اللتيب ررا التيس ر ررييةل ررا يسر ر م ج ررل املف رروم
وتمبيقاتع هذا اىال جّءا أةيالا من رم عممل ا.

 -15أم ررا قيم ررا يت مل ررل بتوثي ررل االنت اك ررا اخلاة ررة باإلمتن ررا ع ررن ت رروقري اللتيب ررا التيسر رريية
امل قولة أو اإلنتقا من ال وكرذلك إجرراءا التحقيرل الشركاو املت ملقرة رذه املسر لة وتوقيرر
ا رّاءا املالملمررةل قانرّرع نررل اإلقررار بر ن هنررام عيرراجل تررام خليررا الرةررد والتوثيررل والتحقررل مررن
االنت اكررا املرتبمررة بترروقري اللتيبررا التيس رريية امل قولررةل ويررع تسرربل هررذا الويرراجل ت ميررل
تمبيررل نصررو قررانون رقررم  31لسررنة  2007الناقررذ الرريت تملررّم ا ررا امل تملفررة بلرررورة ترروقري
اللتيب ررا التيسر رريية .وم ررر أ ّن م ررم ا ررا التنفيذي ررة ايكومي ررة تق رروم ع ررادةا بت رروقري اللتيب ررا
التيسريية ملوظفي ا من األ ا ذوي اإلعاقةل قا ّن األمر خيتملف قمليالا القما اخلا ويرع
أةحاجل األعمال يلددون كثريا بل ونيتن رون عرن قبرول تشرويل األ ر ا ذوي اإلعاقرة لملت ررجل
من توقري ما يملّم من ترتيبا تيسريية.
 -16وقد س ل املركّ الو يقوش اإلنسران واىملرأ األعملرئ ورود ب ر الشركاو املت ملقرة
باوتياع مقدمي ا ألود أ كال اللتيبا التيسرييةل ون را ل دم وجود آلية توثيل وحتقيل وا حة
هررذا الصررددل قانّررع ي ررتم عررادةا ترروقري املمملرروجل مبا رررةا لملمشررتكي أو إوالتررع إي وزارة الص ررحة
أو إي وزارة التنميررة االجتماعيررة أو إي اىملررأ األعملررئ وررىت وإن كانررت اللتيبررا التيس رريية الرريت
ي ّدعي ا دارملة من التّاما ج ة أرر  .وتداركا هلذا النقص الوا رن آليرا ايمايرة وعردم
التمييررّل ققررد أوجررل مشرررو القررانون ا ديررد تشرركيل نررة "تكرراقؤ الفررر " وهرري نررة م مت ررا
تملقي الشكاو اخلاةة بالتمييّ عملئ أساس اإلعاقة وبصفة راةة اإلنت اكا املت ملقة باإلمتنرا
عن توقري اللتيبا التيسريية امل قولةل وذلك لملقيام بالتحقل والتقصري ل رل دور الوسرا ة بر
املشررتكي واملشرركي ررده بوررر تسرروية النرّا مررن رررالل إنفرراذ أوكررام القررانون أو تقرردم الرردعم
القانوين لملمشتكي وال قشل ج رود الوسرا ة وتصرميم املشركي عمليرع عملرئ موقفرع .وقرد أررذ
مش رررو الق ررانون ا دي ررد ه ررذه املمارس ررة م ررن دول ع رردة تبنت ررا وتمبق ررا بش رركل ق ّ ررال أوروب ررا
وأمريكا.
النساء ذوات اإلعاقة (المادة )6
-17
اإلعاقة
اإلعاق ررة
رملفيا
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يرج ررئ تق رردم م ملوم ررا ع ررن الت رردابري املت ررذة إلدم رراع وق رروش النس رراء والفتي ررا ذوا
اإلسلاتي ية الو نية لملمرأةل ومكاقحة التمييّ الذي تت ر لع النساء والفتيا ذوا
مجي ررر جم رراال ايي رراةل وراة ررة قل ررايا التميي ررّ النا رروة ع ررن ارس ررا تقمليدي ررة ذا
ثقاقية.
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 -18لق ررد تل ر ّرمنت اإلسر رلاتي ية الو ني ررة لملمر ررأة األردني ررة 4 2017-2013ر إ ررارتان لملمر ررأة
ذا اإلعاقة اتور االجتماعي .ويالوت عملئ هذه اإلسلاتي ية أ ّهنرا تناولرت املررأة ذا اإلعاقرة
إ ار تقردم اخلردما املسراندة كمرا هرو مبر ّ اهلردب الثراين والبنرد التاسرر مرن هرذا اترور .ال
ك أن إيراد املرأة ذا اإلعاقرة هرذه اإلسرلاتي ية ي رد مؤ ررا إنابيرا عملرئ التحرول مرن من يرة
الت صيص والتقييد إي التلم واإلدماع السياسا واإلسرلاتي يا ال امرةل إال أن إيرراد املررأة
ذا اإلعاقررة وص ررا اتررور االجتمرراعي الررذي يتسررم بالمررابر الرع راملي ايم راملي؛ يشررري إي أ ّن ررة
ج ررد ال بررد مررن أن يظبررذل مررن أجررل حتقيررل التلررم وقق ر ا لملمن يررة ايقوقيررة الشررمولية ب يرردا عررن
االجتاه الرعاملي اتر  .مرن ج رة أررر ل قرا ّن اىملرأ األعملرئ والمل نرة الو نيرة لشرؤون املررأة األردنيرة
واىملأ الو لشؤون األسرة يدركون مجي ا ررورة مراج رة اإلسرلاتي يا ورمم را التنفيذيرة الريت
تررن م قمررا وقرروش امل ررأة وقلرراياها لتصرربن ررامملةا ومسررتوعبةا يقرروش امل ررأة ذا اإلعاقررةل وذلررك
اسررت ابةا ملررا تلررمنّع مشرررو قررانون وقرروش األ ر ا ذوي اإلعاقررة ا ديررد ومشرررو ت ررديل قررانون
ال قوبا من أوكام تت ملل باملرأة ذا اإلعاقة تستوجل مثل هذه املراج ة.
 -19لقررد تلر ّرمن مشرررو ت ررديل قررانون ال قوبررا ا ديررد أوكامرا ج ملررت مررن جرراملم االعتررداء
ا نسي واإليذاء واالوتيال اليت ترتكرل عملرئ أسراس اإلعاقرة؛ مرن ال رروب املشر ّددة الريت يسرتوجل
مرتكب ررا ايكررم عمليررع بايررد األقصررئ لمل قوبررة املقررررة .والواقررر أ ّن هررذه اخلمرروة ت ر ّد األوي مررن نوع ررا
عملررئ مسررتو املنمقررة ال ربيررة ويررع تلررمنت الت ررديال ا ديرردة أكثررر مررن  12وكم ر ا يشررري إي
األ ر ا ذوي اإلعاقررة باإلسررم ون ررل مرن اإلعاقررة بررذاجلا سررببا لتوملريت ال قوبررةل وير و هررذا الررن ا
مررن جانررل ايكومررة والاملرران األردن؛ اسررت ابةا ملتمملبررا الت امررل مررر ورراال ال نررف واإلسرراءة
املرتكبررة ر ّد األ ر ا ذوي اإلعاقررة وبصررفة راةررة امل ررأة .مررن ج ررة أرررر ل قررا ّن مشرررو قررانون
وقوش األ ا ذوي اإلعاقة ا ديد قد ا تمل بردوره عملرئ مجملرةا مرن األوكرام الريت تكفرل تروقري
ايماي ررة ر ّد ال ن ررف واإلس رراءة عمل ررئ أس رراس اإلعاق ررة أو بس رربب ال وق ررد تب ررىن مش رررو الق ررانون ه ررذا؛
مف وم ا وت ريف ا لمل نف يتسم بالشمولية حبيع يومي املمارسا كاقةا اليت تشكل انت اكر ا ألي ورل
م ررن وق رروش اإلنس رران أو ت ر ّد ايي رّا عمل ررئ أس رراس اإلعاق ررةل و ه ررذا الص ررددل قانّررع ي ررد عنف را وقق را
لملت ريررف املقررلا؛ ايرمرران مررن ارسررة ايررل الت ملرريم أو ال مررل أو الترردريل عملررئ أسرراس اإلعاقررةل
كما ي ّد عنفا االوت از والتقييد ومملّي عن الش ص الواجل رعايتع قانونرا بسربل اإلعاقرةل األمرر
الررذي سرروب يكفررل نماق ر ا واس ر ا مررن ايمايررة القانونيررة لأل ر ا ذوي اإلعاقررة وبصررفة راةررة
النسراء الررالو يت ر ر ّرن ملثرل هررذه املمارسررا ع رردال أعملرئ ررا يت ررر لرع الررذكور؛ رصوةرا قيمررا
يت ملل با راملم ا نسية واالوت از وايرمان من ايقوش وايريا األساسية.
يؤمل أن يتم جسرها بصدور مشررو قرانون وقروش
 -20وس ّدا لملف وة التشري ية القاملمة اليت ّ
األ ا ذوي اإلعاقة ومشررو ت رديال قرانون ال قوبرا املشرار إلي مرال قرا ّن اىملرأ األعملرئ
بالت رراون مررر ال ديررد مررن ا ررا ايكوميررة وبصررفة راةررة وزارة ال رردلل باإل رراقة إي من مررا
اىتمر املدين والنا م والنّا ما من األ ا ذوي اإلعاقة؛ قام بتنفيذ عددا من األنشرمة
التوعوية لملقلاة واهليوا النسوية وذلك دب ت ّيّ ةاية وقروش املررأة ذا اإلعاقرةل وال رك
أ ّن هذه النشا ا ال تفي باياجة اليت يفرزهرا الفرراغ التشرري ي ا نراملي واملردين عملرئ ورد سرواءل
لررذلك قررا ّن اىملررأ األعملررئ وا ررا التنفيذيررة ومن مررا اىتمررر املرردين؛ يتممل ررون مجي ر ا لبنرراء
جسررور وأ رركال مررن الت رراون وتبررادل اخل راا مررر اهليوررا واملن مررا الدوليررة الفاعملررة جمررال
__________
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وق رروش املر ررأة ذا اإلعاق ررة؛ بوي ررة تم رروير الق رردرا املؤسس ررية وامل رقي ررة والفني ررة لمل يو ررا الو ني ررة
النسوية وعريها لملوةول إي أقصئ مستو من التلم لقلايا ووقوش النساء ذوا اإلعاقة.
 -21يرجرئ تقرردم م ملومررا تدثرة عررن كيفيررة ررمان وةرول النسرراء والفتيررا ذوا اإلعاقررة
إي ردما الصحة اإلجنابية املناسبة.
 -22ي د وةول النساء ذوا اإلعاقرة إي رردما الصرحة اإلجنابيرة مرن املسراملل الريت حتتراع
إي مراج رة رامملة وإعرادة ممري لتحقيرل الوةررول األمثرل إلي را .والواقرر أن اخلمرة اإلسرلاتي ية
لتن رريم األس رررة 5 2017-2013ر ق ررد ج رراء رالير رةا م ررن ت رردابري ت ررددة و ررول جليو ررة ر رردما
الصر ر ررحة اإلجنابير ر ررة لملم ر ر ررأة ذا اإلعاقر ر ررة وكر ر ررذلك األمر ر ررر بالنسر ر رربة إلس ر ر رلاتي ية وزارة الصر ر ررحة
لألع روام 6 2017-2013رل أمررا اإلس رلاتي ية الو نيررة لألسرررة 7رل ققررد أتررت عملررئ ذكررر الصررحة
اإلجنابية اتور الرابر من ا ولكرن إ رار برراما الوقايرة مرن اإلعاقرة ولريأ بوةرف ذلرك وقر ا
لملمرأة ذا اإلعاقة .وال برد مرن اإلقررار بر ّن املتراا مرن برراما ورردما الصرحة اإلجنابيرة ال يفري
عتمملبرا الوةررول الكامررل لملمررأة ذا اإلعاقررة إلي ررال مرن هنررال قررا ّن وزارة الصرحة وبالتنسرريل مررر
اىملأ األعملئ يس يان ملراج ة هاتان االسلاتي يتان بور ج مل ما متواملمت مرر األوكرام الريت
يتلمن ا مشرو قرانون وقروش األ ر ا ذوي اإلعاقرة ا ديرد الرذي و رر ال ديرد مرن التردابري
ّ
8ر
الرريت تكفررل حتقيررل هررذه الوايررة .والواقررر أ ّن اإل ررار الررو لألسرررة الررذي اررت مراج تررع مررؤررا
حيتاع بدوره إي إعادة ن ر وت ديل بوية تلمينع مس لة الصحة األسررية والصرحة اإلجنابيرة لملمررأة
بوجع عام ولملمرأة ذا اإلعاقة عملرئ وجرع اخلصرو ل ليوردو مف روم اللتيبرا التيسرريية وإمكانيرة
مكون ا رمليسي ا هذه الااما واخلدما .
الوةول وتمبيقاجلا ّ
 -23و تاولة من اىملأ األعملئ سر الف وة القاملمة ردما الصحة اإلجنابيرة لملمررأة
ذا اإلعاقةل ققد بدأ ال مرل عملرئ إعرداد دراسرة مت صصرة ورول هرذه الرااما ومرد إسرتي ا ا
لملم ررأة ذا اإلعاقررةل ويررع مررن املنت ررر أن يررتم اإلعررالن عررن نت راملا هررذه الدراسررة رررالل ر ر
أيار/مايو املقبل ليتم البناء عملئ هذه النتاملا من رالل براما ت ّز من وةول املررأة ذا اإلعاقرة
إي مرقرل رردما الصرحة اإلجنابيررة عملرئ أسراس مررن املسراواة مرر اخرررينل وذلرك كملرع بالتنسرريل
مر وزارة الصحة وا ا ايكومية وعري ايكومية ذا الصملة.

 -24مر ررن ناوير ررة أرر ررر ل قانّر ررع جتر رردر اإل ر ررارة إي أن جمملر ررأ اعتمر رراد املؤسسر ررا الصر ررحية
األردين 9ر  -وهررو مؤسسررة رربع وكوميررة وديثررة النشر ة مررتص عررنن االعتمرراد ملقرردمي اخلرردما
__________

5ر
6ر
7ر

8ر
9ر
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.Modified%20in%202014.pdf
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B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
.%D8%A9.pdf
http://ncfa.org.jo:85/NCFA/sites/default/files/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7
%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%
AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%
.D8%A9.pdf

.http://hcac.jo/en-us/
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الصررحية لتملررف القماعررا  -قررد و ررر ررمن م ررايري اعتمرراد املستشررفيا واملراكررّ وال رااما
الصررحية؛ م ررايري تت ملررل عررد جليوت ررا ومواءمت ررا لوةررول األ ر ا ذوي اإلعاقررة إلي ررال ويسر ئ
جمملررأ اعتمرراد املؤسسررا الصررحية هررذا الصرردد وبالت رراون مررر اىملررأ األعملررئ ووزارة الصررحة
ووزارة التنمية االجتماعيةل إي ت ميم هذه امل ايري حبيرع تشرمل اخلردما والرااما الصرحية عملرئ
ارتالب أنواع ا عا ذلك براما وردما الصحة اإلجنابية.
 -25وتفيد امل ملوما الواردة من وزارة الصحة إي أ ّن الوزارة تس ئ إي مراج ة و ية املراقل
واخلرردما الصررحية أميررر أ رركاهلا عررا ذلررك مراكررّ األمومررة والمفولررةل ومررن املنت ررر أن يررتم
عقررل هررذه املراج ررة تصررويل أو ررا تملررك املراقررل واخلرردما عررا ينس ر م وم ررايري كررودة البنرراء
اخلاةة باأل ا ذوي اإلعاقرة ومتمملبرا تنفيرذ مشررو القرانون ا ديرد قرور إقرراره .مرن ج رة
أرر ل قا ّن املرأة ذا اإلعاقة حتتاع بردورها إي و رر قلرية وةروهلا إي برراما الصرحة اإلجنابيرة
ووصر روهلا عمل ررئ اخل رردما املقدم ررة م ررن رالهل ررا؛ عمل ررئ سر رملّم أولوي ررا ممالباجل ررال وذل ررك لك ررون
ممالبررا األ ر ا ذوي اإلعاقررة بوجررع عررام تلكررّ وررول قلررايا الت ملرريم وال مررل وايصررول عملررئ
اإلعفرراءا اخلاةررة باملركبررا ل وعملررئ الرررعم مررن أمهيررة هررذه القلررايال إال أن وةررول امل ررأة ذا
اإلعاقة إي اخلدما األسرية وردما الصحة اإلجنابيةل ت د وال ريل من األولويرا الريت نرل
أن تولي ا ايركة النسوية ووركة اإلعاقة األردن اهتمام ا مرن ويرع حتديرد أوجرع القصرور قي را
وتقدم االقلاوا اليت ت اجل ثوراجلا.


مت اعتمادهررا مررن جمموعررة ال مررل السررابقة لملرردورة
أيملول 2016ر.

جملسررت ا السادسررة 9-5

األ فاف ذوو اإلعاقة (المادة )7
 -26يرجررئ اإل ررارة إي كيفيررة إدراع وق رروش األ ف ررال ذوو اإلعاقررة اإلس رلاتي ية الو ني ررة
لملمفولة .يرجئ حتديد التدابري املو وعة للرمان ايمايرة الكامملرة لأل فرال ذوو اإلعاقرة مرن كاقرة
أ رركال ال قرراجل البرردين مجيررر األوسررا ل وكيررف مت تمبيررل هررذه الترردابري عممليررا .يرجررئ تفصرريل
اخلموا املتب ة لملت كد من وجود رةد مستقل مستمر لو رر ال نرف رد األ فرال ذوو اإلعاقرة
مراكررّ اللبيررة اخلاةررة وعشرراركة من مررا األ ر ا ذوي اإلعاقررة و ررمان ررفاقية التقررارير
ونشرها.
 -27عمل ررئ ال رررعم م ررن ة رردورها قب ررل تبر ر ا م ي ررة ال ام ررة لألم ررم املتح رردة التفاقي ررة وق رروش
األ ر ا ذوي اإلعاقررةل جرراء إسرلاتي ية تنميررة المفولررة املبكرررة 10ر األردن بنمرروذع واعررد
م ررن وي ررع تبر ر قملس ررفة تل ررم ب ر ر قل ررايا ووق رروش األ ف ررال ذوي اإلعاق ررة السياس ررا
واإلسلاتي يا ال امة لملدولة .وقد أقرد هذه اإلسلاتي ية تورا راةا باأل فال ذوي اإلعاقة
حتت مسمئ "األ فرال ذوو االوتياجرا اخلاةرة"ل ويرع تركرّ هرذا اترور عملرئ ايرل الت ملريم
ومررا يتمملبررع ذلررك مررن رررورة ت هيررل الك روادر واملراقررل الت مليميررة .كمررا أورد هررذه اإلس رلاتي ية
إ ررارا إنابي ررة تت مل ررل بل رررورة مراج ررة من وم ررة التشر رري ا اخلاة ررة حبق رروش األ ر ر ا ذوي

__________

10ر
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اإلعاقررة .و االجترراه نفسررعل قررا ّن اإلسرلاتي ية الو نيررة لألسرررة قررد تلر ّرمنت ب ر اإل ررارا إي
رورة اك األسر من أجل توقري الرعاية الالزمة لأل فال ذوي اإلعاقة قي ال كما أ ار هرذه
اإلس رلاتي ية توره ررا الث رراين إي رررورة دم ررا األ ف ررال ذوي اإلعاق ررة جمتم رراجلم ومكاقح ررة
الوةمة االجتماعية اليت تكرس ا ن رة اىتمر السملبية دوهم ودو أسرهم.
 -28وق ر ر ر ر ررد ج ر ر ر ر رراء اإلسر ر ر ر ر رلاتي ية الو ني ر ر ر ر ررة لأل ر ر ر ر ر ر ا ذوي اإلعاق ر ر ر ر ررة مروملت ر ر ر ر ررا
الثانيررة  2015-2010لتترردارم رريوا مررن الررنقص الق راملم عملررئ مسررتو السياسررا قيمررا يت ملررل
حبقرروش األ فررال ذوي اإلعاق ررةل ق ر قرد ه ررذه اإلس رلاتي ية ت ررورا راة را بايماي ررة مررن اإلس رراءة
وال ن ررف وآر ررر ي رراجل اي ررل الت مل رريم ال ررداما .وعمل ررئ ال رررعم م ررن إنابي ررة ه ررذه التوج ررا عمل ررئ
األردنل إال أن ايكوم ررة ت رردرم أ ّن هن ررام املّي ررد ال ررذي ن ررل القي ررام ب ررع
مس ررتو السياس ررا
لملوةر ررول إي اي ر ررد األقصر ررئ لتل ر ررم وق ر روش األ ف ر ررال ذوي اإلعاقر ررة من وم ر ررة السياس ر ررا
واإلسلاتي يا واخلم الو نية.
 -29أمررا قيمررا يت ملررل بايمايررة مررن ال نررف الواقررر عملررئ األ فررال ذوي اإلعاقررة مراكررّ اللبيررة
اخلاةررة ودور الرعايررة وآليررة الت ررا ي م ررال ققررد قامررت وزارة التنميررة االجتماعيررة باةرردار الن ررام
رقررم  40لسررنة  2014اخلررا عراكررّ األ ر ا ذوي اإلعاقررة 11رل ويررع تلر ّرمن هررذا الن ررام
رصوة ر ر ا امل ر رواد  10و 11و 12منر ررع أوكام ر ر ا وا ر ررحةا تكفر ررل نماق ر ر ا واس ر ر ا مر ررن ايماير ررة
لأل ر ر ا ذوي اإلعاق ررة اململتحقر ر ررذه املراك ررّل إذ توج ررل ه ررذه املر رواد عمل ررئ املرك ررّ اإلقص رراا
بش رركل دوري ع ررن أو ررا اململتحقر ر وبي رران و ررالت م الص ررحية والنفس رريةل كم ررا أ ّن وزارة التنمي ررة
االجتماعيررة عوجررل هررذا الن ررام ألّمررت املراكررّ بتّويررد مراقق ررا بتقنيررا ووسراملل مراقبررة ألكلونيررة
لكي تتمكن قرش الوزارة من متاب رة سرري ال مرل داررل املركرّل و الوقرت نفسرعل ققرد مت تشركيل
ان مت صصة لملرقابة والتفتيع عقتلئ هذا الن ام هلا ايل القيام بالّيارا واال رال عملرئ
الوث راملل واملسررتندا وعملررئ م اينررة والررة اململتحق ر والكشررف عملرري م بي را إذا لررّم ذلرركل وأر رريال
ققد رتبت املادة  12من هذا الن ام عملئ املراكّ اليت مالف أوكامع عقوبا تلاوا ب اإلنذار
واإلع ررالش املؤق ررت وإلو رراء اللر رريص بش رركل هنر راملي و ررىت دون توجي ررع إرم ررار وذل ررك إذا كان ررت
امل الفة تت ملل بوجود واال عنف وإساءة مل يتم التبملي عن ا.
 -30وتش ررري امل ملوم ررا ال ر رواردة م ررن وزارة التنمير ررة االجتماعي ررة إي أ ّن قر رررش ال رروزارة ودواملرهر ررا
املت صص ررة قام ررت بتوجي ررع  4إن ررذارا رمسي ررة ألرب ررر مراك ررّ كم ررا قام ررت بالو رراء ت رررريص مركر رّين
وإعالق مررا بشرركل هنراملي رررالل عررام  .2016و االجترراه نفسررعل جترردر اإل ررارة إي أ ّن مكاتررل
وزارة التنمية االجتماعيرة املت صصرة املوجرودة لرد دواملرر رعايرة األوردا وةايرة األسررةل قامرت
بالت اون مر هذه ا ا بالكشف عن  72لالفرة تت ملرل بالسرالمة والصرحة النفسرية وا سردية
لأل فال ذوي اإلعاقة من تيم م األسرري و دور الرعايرة .وتقروم الروزارة كرل والرة عنرف
أو إس رراءة ي ررتم الكش ررف عن ررا بارم ررار ا ررا القلر راملية امل تص ررة لي ررتم الق ررب عمل ررئ مر ررتك
امل الفا .
 -31وت ّيرّا لنمرراش ايمايررة مررن ال نررف واإلسرراءة ررد األ فررال ذوي اإلعاقررةل ققررد تلر ّرمنت
ت ديال قانون ال قوبا األردين األررية املنت ر إقرارها رالل عرام 2017ل مجملرةا مرن األوكرام

__________

11ر
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الرريت تشرردد ال قوبررة عملررئ ج رراملم اإلمهررال واملسرراس بالتكامررل ا سرردي أو الصررحة النفسررية ررد
األ ف ررال ذوي اإلعاق ررةل وق ررد ج رراء ه ررذه الت ررديال اس ررت ابةا لملتوج ررع ال ررذي حتممل ررع نص ررو
مشرررو قررانون وقرروش األ ر ا ذوي اإلعاقررة ا ديررد الررذي و ررر ترردابري متنوعررة وت ريف ر ا مرن ر ا
لمل نف عملرئ أسراس اإلعاقرة كمرا سرملف البيرانل باإل راقة إي األوكرام اخلاةرة باإلهنراء التردرني
لعي رواء رررالل قررلة ال تت رراوز  10سررنوا يررتم رالهلررا و ررر ترردابري بديملررة ووملررول ت ررّز الرردما
البيوة األسرية واتي اىتم ي.
واالخنرا
زلادة الوعل (المادة )8
 -32يرجئ تقدم م ملوما عن أي ةال إعالمية مت ا الق ا برالتوازي مرر اعتمراد القروان
ذا الص ررملة حبق رروش األ ر ا ذوي اإلعاق ررةل وتمل ررك ال رريت تس ررت دب و ررل قل ررايا التميي ررّ ال رريت
يواج ا األ ا ذوي اإلعاقة دب أن تؤدي إي حتول ثقا .
 -33نررد املتتبررر لملنشررا اإلعالمرري أ ّن ررة حتررول مملحرروس قررد ررأ عملررئ وس راملل اإلعررالم مررن
ويررع آليررة ونوعيررة تناوهلررا لقلررايا ووقرروش األ ر ا ذوي اإلعاقررة .قمنررذ عررام  2008دأجل
التملفّيون األردين 12ر عملئ مصيص مساوة ثابتة من اهلواء أسبوعيا برناجمرع الصرباوي الرمليسري
يوم جديدر ملناقشة ال ديد من ا وانل التشري ية قانون وقوش األ ا امل روق رقرم 31
لس ررنة  2007وك ررذلك التشر رري ا األر ررر ال رريت حتت رراع إي ت ررديل إلنموامل ررا عمل ررئ رريء م ررن
اإلقصاء أو التمييّ املبا ر أو عري املبا ر .وقد واكل هذه التومية اإلعالمية لمل وانل التشرري ية
نشررا مملحرروس ب ر اتمررا اإلذاعيررة الرريت برردورها تناولررت نقررا الل ر ف قررانون 31
لسررنة  2007و رررورة م ا ت ررال هررذا قلرالا عررن متاب ررة ت ررديال قررانون ال قوبررا ومررا تتلررمنع
مررن أوكررام جديرردة راةررة باأل ر ا ذوي اإلعاقررةل كمررا أن ةرردور قررانون االنت رراجل رررالل
النصف األول من عام  2016واكبتع تومية إعالمية من جانل ب وساملل اإلعالم املسرموعة
واملقررروءة الرريت تناولررت مررد كفايررة الترردابري ال رواردة القررانون للررمان ارسررة األ ر ا ذوي
اإلعاق ررة يق ررم االنت رراس حبري ررة واس ررتقاللل كم ررا دار نقا ررا ع ررا وس راملل اإلع ررالم م ررا ب ر
النا ررم والنا ررما مررن ذوي اإلعاقررة وررول مررا إذا كرران هنررام رررورة لتب ر "كوتررة" انت ابيررة
لأل ا ذوي اإلعاقة.
 -34عملئ الرعم من أمهية هذه التوميا اإلعالمية وما ت كسع من تمور الرن ا املتبرىن
تنر رراول وقر رروش األ ر ر ا ذوي اإلعاقر ررة وقلر رراياهمل إال أهنر ررا أمملت ر ررا ال ترتقر رري إي مسر ررتو
ايم ررال اإلعالمي ررة املن م ررةل ل ررذلك ق ررا ّن ررة واج ررة مملح ررة لمل م ررل عمل ررئ ة ررال من م ررة ذا
هدب وموّ وا نل األمر الذي ي تّم اىملأ األعملئ بالت اون مر الشركاء مجي ا القيام بع وال
ةدور مشرو القانون ا ديد الذي حيتاع إي ال ديد من ايمال اإلعالمية الت ريفيرة والتوعويرة
وامل رقية.
__________

12ر

12

http://ncfa.org.jo:85/NCFA/sites/default/files/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3
%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%
D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%
B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%
.8A%D8%A9.pdf
GE.17-03859

CRPD/C/GC/4

 -35إ ّن اىملأ األعملئ و ركاؤه إذ يس ون لتس ري أقصئ اقاجلم لملت ريرف بالقرانون ا ديرد
ونشره و روع وتسرملي اللروء عمليرع بوةرفع أداةا لملتويرريل قرا ّهنم يتممل رون إي التنسريل مرر اهليورا
واملن ما اليت لدي ا با وراة هرذا اىرال ملسراعدة اىملرأ األعملرئ وجمتمرر األ ر ا ذوي
اإلعاقة لتحقيل هذه الواية.
 -36أما جمرال ايمرال اإلعالميرة اهلادقرة لملتثقيرف ايقروقي وتويرري الصرورة النمميرة ورول
ب وقوش وقلايا اإلعاقةل ق نام ال ديرد مرن ايمرال الريت مت تن يم را هرذا امللرمار مرن
جانررل ج ررا وكوميررة وأرررر ن ّمتررع ومررا ت رّال مؤسسررا اىتمررر املرردين .قفرري عررام 2014
أ مل ررل اىملر ررأ األعملر ررئ ةملر ررة "مكر رراين بير ررنكم" 13ر الر رريت هر رردقت إي تسر ررملي اللر رروء عملر ررئ ور ررل
األ ر ا ذوي اإلعاقرة وبصرفة راةررة األ فرال مرن م الردما الت ملرريم ال رام وزيرادة الرروعي
لملمرواقم اإلداريررة والتدريسررية املردارس ال امررة وررول التنررو وقبررول المملبررة ذوي اإلعاقررة بوةررف م
كالا من أ كال التنو واالرتالب المبي ي الذي نل استي ابع وجليوة البيوة الت مليمية لتمكينع
من ارسة وقع الت مليم عملئ أساس من املساواة مر اخررين.
إنكاةية الوصوف (المادة )9
 -37يرجررئ التحررد عررن اخلم روا املتب ررة لرةررد وإنفرراذ االمتثررالل عررا ذلررك مررن رررالل
است دام ال قوبرا الت ديبيرةل بوجرود اإل رار القرانوين املرن م إلمكانيرة الوةرول إي املبراين واملراقرل
ال امة .الرجاء تفصيل اخلموا الالزمة للمان التمبيل الف ال لملقانون.
 -38لقد تلمن قانون البناء الرو األردين كرودةا راةرة عتمملبرا وةرول األ ر ا ذوي
اإلعاقرة إي املراقرل واملبرراين واسرت دام المررش عملررئ اررتالب بي ت را .وقررد مت مرؤررا مراج رة هررذه
الكررودة الصررادرة عررام  1993مررن رررالل نررة قنيررة مشررلكة ر ّرمت ر رااء مررن لتملررف ا ررا
التنفيذية ومن األ ا ذوي اإلعاقة ومن ا م ية ال ملمية اململكية .وقيمرا يت ملرل بتمبيرل الكرودة
عملررئ األر ل قانرّرع نررل اإلقررار بر ّن ررة الكثررري ررا ينبورري القيررام بررع لملوةررول إي التمبيررل األمثررل
لملم ايري الواردة قي ال ق ملئ الرعم من وجرود جرّاءا إداريرة عملرئ امل الفرا اهلندسرية واإلنشراملية
وقق را لنصررو قررانون رقررم  31لسررنة 2007ل إال أ ّن تش ر ل ا ررا الدارملررة عممليررة م ررنن
اللاريص؛ يؤدي إي إعفال التثبت من ممابقة املباين قيد اإلنشراء ملتمملبرا كرودة البنراءل ويرع
أ ّن أمانرة عمران ونقابرة امل ندسر ووزارة األ روال ال امرة والبملررديا وووردا األبنيرة الرروزارا
امل تملفررة؛ مجي ررا تتقررا ر وقررد تترردارل أدوارهررا عممليررة مررنن اللاررريص ومتاب ررة مررد الت رّام
املقاول بكودة البناء لأل ا ذوي اإلعاقة.
 -39وتش ررري امل ملوم ررا ال ر رواردة م ررن أمان ررة عم رران إي أ ّن ع رردد الش ر روار الرمليس ررية امل ي ر ر ة
ال اةمة يبمل  29ارعا قق ل وهذه نسبة رويملة جردا تسر ئ أمانرة عمران بالت راون مرر اىملرأ
األعمل ررئ وا ررا املاد ررة إي رق ررا وج ررل إمكاني ررة الوة ررول م ررن أولي ررا وأولوي ررا املش ررارير
اإلنشاملية األردن .ومن ا دير ذكرهل أ ّن ب القماعرا حترر عملرئ تمبيرل كرودة متمملبرا
البناء بسبل بي ة اخلدما اليت تقدم ال ومن ذلك قما الفنادش الريت لريأ بامكاهنرا ايصرول
عملررئ تصرنيف سررياوي عرراهل إال إذا كانررت م يورةا ملسررت دمي الكراسرري املتحركررةل وكررذلك األمررر
__________

13ر
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بالنسرربة ملراكررّ اللبيررة اخلاةررة الرريت نررل أن تكررون مباني ررا ومراقق ررا ممابق رةا لملم ررايري ال رواردة
الكررودة وقق ر ا ملررا هررو منصررو عمليررع ن ررام ترررريص مراكررّ األ ر ا ذوي اإلعاقررة رقررم 40
لسنة 14 2014ر.
 -40من ج ة أرر ل ة مبادرا مثمرة مت تمبيق ا ب املؤسسرا الت مليميرة رصوةر ا
ا ام ررا ل وي ررع نفر ر ّذ جمموع ررة م ررن المملب ررة ذوي اإلعاق ررة ا ام ررة األردني ررة ةمل ررة "ة ررار
وقت ا" 15ر وهي ةملة مداق رة وكسرل ت ييرد يرع ا ام رة عملرئ ج رل مراقق را ووسراململ ا الت مليميرة
ومناه ررا ميسررورة االسررت دام والوةررول لملمملبررة ذوي اإلعاقررا امل تملفررةل وقررد اسررت ابت إدارة
ا ام ررة األردنيررة ملمالررل هررذه ايمملررةل حبيررع أةرربحت مراقررل ا ام ررة علررون أقررل مررن عررام
م يور رة بنس رربة %90ل األم ررر ال ررذي م ّك ررن ه ررذه ا ام ررة الرامل رردة م ررن الن رراا ايص ررول عمل ررئ
التصررنيف الرردوه باعتبارهررا مررن أقلررل  500جام ررة وررول ال ررامل .وقررد قررام اىملررأ األعملررئ عملررئ
إثررر ذلررك بالتواةررل مررر الق راملم عمل رئ ايمملررة ومررر ا ام ررة األردنيررة بويررة تقرردم الرردعم ال ررالزم
رصوةر ا جمررال ترروقري ملمجرري اإل ررارة لملمملبررة الصررم كمليررا ا ام ررة وأقسررام ا .وقررد سرربل
هررذه ايمملررة ةملررة أرررر ن ّم ررا جمموعررة مررن النا ررم والنا ررما ذوي اإلعاقررة بالتنسرريل مررر
16ر
وزارة الدارملية واىملأ األعملئل ويع ا ّكنت ةملة "تكاقؤ" من ج ل املقار االنت ابية م يورةا
لأل ا ذوي اإلعاقة ايركيرةل كمرا قرام اىملرأ األعملرئ بالتنسريل مرر وزارة الدارمليرة واسرت ابةا
ملمالررل ايمملررة بترروقري ملمجرري لوررة إ ررارة ب ر مراكررّ اإلقرلا لتيسررري التواةررل بر املقلعر
الصم وموظفي ان االنت راجلل وأيلر ا نتي رةا ملمالرل هرذه ايمملرةل واققرت وزارة الدارمليرة ألول
مرة عملئ السماا لأل ا املكفوق باإلقلا من رالل مراققي م الش صي الذين خيتاروهنم
حبرية واستقاللل وعقل هذه ايمملة أةبحت متمملبرا إمكانيرة الوةرول مراكرّ اإلقرلا جرّءا
مررن قررانون االنت رراجل وذلررك مررن رررالل مفاو ررا مت تن يم ررا مررر الاملرراني بالت رراون والتنسرريل
ب اىملأ األعملئ وةملة "تكاقؤ".
 -41يرجئ تقدم تفاةيل وول كيف تلرمن اإلسرلاتي ية الو نيرة لأل ر ا ذوي اإلعاقرة
أن تكررون المرررش امل تملفررة لملم ملومررا واالتصررال والتكنولوجيررا واخلرردما ذا الصررملة املقدمررة
لمل م ورل متاوة بالكامل لأل ا ذوي اإلعاقة.
 -42عملرئ الرررعم مرن توقيررر األردن عملررئ اتفاقيرة مرراكع لتيسررري النفراذ إي املصررنفا املنشررورة
عام 2013ل إال أنع مل تتم املصادقة عملئ هذه االتفاقية ب دل وتفيد امل ملوما الواردة من املكتبة
الو نيررة إي أنررع يررتم الوق ررت ال رراهن دراسررة املصررادقة عمل ررئ هررذه االتفاقيررة ونشرررها ا ري رردة
الرمسية لتدرل ويّ النفاذ عملرئ املسرتو الرو  .مرن ج رة أررر ل رة ج رود يرتم برذهلا لتلرم
ت مليما وأن مة ترريص املواقر األلكلونية والصحف ع تملف أ كاهلال امل رايري الدوليرة اخلاةرة
بتيسررري الوةررول إي امل ملومررا لأل ر ا ذوي اإلعاقررة .و هررذا الصررددل قررا ّن مشرررو القررانون
ا ديررد يفررر عمل ررئ املؤسسررا الت مليمي ررة واهليوررا اإلعالمي ررة والصررحف؛ ب ر ن ترروقّر إة ررداراجلا
__________

14ر
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ب رركال ميسرررة عررا ذلررك :ريقررة بريررل ووررروب المباعررة الكبرررية ولوررة اإل ررارة والملوررة املبسررمة
واأل كال األلكلونية املنس مة مر متمملبا قار الشا ة النا ل.
 -43وجترردر اإل ررارة هررذا املقررامل إي أ ّن اىملررأ األعملررئ قررد قررام باعررداد كتيررل إر ررادي
وول دعم نفاذ األ ا ذوي اإلعاقة إي املواقر اإللكلونيرةل وي ردب هرذا الكتيرل إي تروقري
مرج ي ررة قني ررة س ر ر ملة االس ررت دام ملص ررممي املواق ررر اإللكلوني ررة حبي ررع تص رربن ميس ررورة الوة ررول
واالس ررت دام لأل ر ر ا ذوي اإلعاق ررا امل تملف ررة .و الس ررياش ذات ررعل يالو ررت أ ّن ال دي ررد م ررن
ا ررا ايكوميررة تت ررذ مبررادرا ذاتيررة ررل م ملوماجلررا وبياناجلررا ميسررورة الوةررول لأل ر ا
ذوي اإلعاقررةل ومررن ذلررك قيررام اهليوررة املسررتقملة لالنت رراجل بمباعررة قررانون االنت رراجل والت مليمررا
التنفيذيررة بمريقررة بريررلل وكررذلك تّويررد الفيررديوها التوعويررة وررول عممليررة االق رلا بملوررة اإل ررارةل
كما نل ذكر ما يقوم بع ديوان اخلدمة املدنية من رموا لتوقري النمراذع وامل ملومرا ب ركال
ميسرررة لأل ر ا ذوي اإلعاقررة .وتشررري امل ملومررا الرواردة مررن املكتبررة الو نيررة ومررن وزارة الثقاقررة
إي أ ّن ررة مب ررادرا قام ررت هات رران ا ت رران عوجب م ررا بت رروقري ب ر ر اإلة رردارا بمريق ررة بري ررل
رصوة ا لأل فال املكفوق .
 -44و االجتاه نفسعل قامت ب ا ام ا األردنية رصوة ا جام ة الريموم 17ر وا ام ة
وا ام ررة اهلا ي ررة 18ر وا ام ررة األردني ررة بت ي ررّ لت راا اياس رروجل ل رردي ا بق ررار ا ررة ن ررا ل
ومكاا وأثا يالملم مست دمي الكراسي املتحركة.
 -45ال ريررل أ ّن هررذه املبررادرا وعريهررا تنمرروي عملررئ مؤ ررر إنرراس يررنم عررن إرادة وقيقيررة
ررل ايصررول عملررئ امل ملومررا والوةررول إلي ررا متاورا لأل ر ا ذوي اإلعاقررةل ومررر ذلررك قانرّرع
ال بد من اإلقرار ب ن حتقيل متمملبا الوةول إي امل ملومرا ووسراملل االتصرال لأل ر ا ذوي
اإلعاقررة بمريقررة ن ررة وداملمررة؛ حيترراع إي أكثررر مررن مبررادرا مؤسسررية قرديررةل إذ أ ّن من ومررة
التشرري ا اخلاةررة عررنن اللاررريص واالعتمرراد جمررال امل ملومررا واالتصرراال نررل أن تصرربن
امملةا ومستوعبةا ملتمملبا اتر األ ا ذوي اإلعاقة حبق م ايصول عملئ امل ملوما عملئ
أساس من املساواة مر اخررين.
حاالت الخطر والطوارئ اإلةساةية (المادة )11
 -46يرج ررئ تفص رريل الت رردابري املت ررذة لل ررمان امكاني ررة وة ررول الالجو ر ر ذوي اإلعاق ررة اي
اخلدما اإلنسانية والمارملة املقدمةل باألرص أولوك الذين ي يشون ليما الالجور ل قيمرا
يت ملل بامكانية وةوهلم إي األج ّة املساعدةل واملالجئل واإلعاثة وعريها من اخلدما واملراقرلل
عا ذلك ردما الدعم االجتماعي واخلدما الصحية.
األردنل ال ب ر ررد م ر ررن التفري ر ررل ب ر ر ن ر رروع م ر ررن
م ر ررر اي ر ررديع ع ر ررن الالجو ر ر
-47
الالجو ر ل ق نررام الالجو ر الفملسررميني الررذين ي يشررون ليمررا المل رروء منررذ عررام 1948ل
وهؤالء حيمل م م م ا نسية األردنيرة عملرئ الررعم مرن كرون توةريف م القرانوين الجورونر لرد
وكال ررة األم ررم املتح رردة إلعاث ررة وتش ررويل الالجو ر ر الفملس ررميني األون ررروا .ويبمل ر ر ع رردد الالجو ر ر
__________

17ر .https://www.yu.edu.jo/index.php/yunn/news-center/950-2017-01-02-10-39-45
18ر .https://hu.edu.jo/rss/f_news_0_0.aspx?newsid=25219&dp=08-07-2013#.WGvUkVzaw2x
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الفملسررميني املس ر ّ مل لررد األنررروا الررذين ي يشررون  10ليمررا 19ر موزعررة عملررئ تاق ررا
عمان وجرش وإربد والّرقاء والبملقاء حبرواه  355ألرف الجرئ .وت رد األونرروا ا رة املسرؤولة عرن
إدارة تملررك امل يمررا واإل رراب عملي ررا وترروقري اخلرردما األساسررية لسرركاهنال ومررر ذلرركل قرران
ايكومة األردنية ومنذ زمن ب يد قامت بتلم اخلدما الرمليسية اليت تقدم ا ملوا ني ا جمال
الت مليم وال مل والصحة وعريها تملك امل يما .
 -48ال تق ر ر ّدم األنر ررروا بيانر ررا وا ر ررحة أو تفص ر ريملية ور ررول عر رردد األ ر ر ا ذوي اإلعاقر ررة
وتوزي م ا ورا و بي ة إعاقاجلم ليما المل وء األردنل وعو ا عن ذلك ت تمد األنرروا
النسرربة ال امليررة التقديريررة قتقررر بر ّن نسرربة اإلعاقررة بر الالجور املسر مل لرردي ا هرري 20 %15رل
األردن يبملر
األمر الذي ي أ ّن عدد األ ا ذوي اإلعاقة ليما المل وء الفملسرمي
وواه  53ألف الجئ من ال دد اإلمجاه لالجو املذكور أعاله.
رروء مروا الرردول اىرراورة قررارا مررن النّاعررا
 -49أمررا النررو الثرراين مررن المل رروءل قيتمثررل
املس ررملحة ال ررداملرة وعالبي ررة ه ررؤالء م ررن س رروريا ونس رربة قمليمل ررة م ررن ال ر رراش .لق ررد بملر ر ع رردد الالجور ر
األردن قرابررة 655314
السرروري املس ر مل لررد مفو ررية األمررم املتحرردة السررامية لالجو ر
21ر
الجررئ والجوررة وققر ا لبيانررا ر ر كررانون األول/ديسررما  2016ل ي رريع و رواه  %7مررن م
ليما المل وء بينما يقمن الباقون مدن وقر املمملكة عملئ امتداد تاق اجلا.
قق
ّ -50أمررا قيمررا يت ملررل ب رردد الالجو ر مررن ذوي اإلعاقررة ليمررا المل رروء السرروريل قتشررري
بيان ررا تقديري ررة واردة م ررن وزارة الت م رري األردني ررة اس ررتنادا إي اهليو ررا والوك رراال املت صص ررة
ال اممل ررة امل يم ررا ل إي أن ع رردد الالجو ر م ررن ذوي اإلعاق ررة يظق ر ّدر حب رواه  19أل ررف الج ررئ
والجوةل ونل التنويع هنا ب ّن هذه األرقام ت تمد عملئ الفورا املسرت دقة مرن برراما اإلعاثرة الريت
تن ّفررذها املن مررا والوكرراال الدوليررة واتمليررة دارررل امل يمررا ل مررر األرررذ ب ر االعتبررار بي ررة
الت ريررف الررذي تتبنرراه كررل من مررة أو هيوررة وأثررر ذلررك عملررئ النتراملا والبيانررا اإلوصراملية الصررادرة
عن ا.
 -51والواقررر أ ّن بي ررة النرّا املسرملن سرروريا تررووي بر ّن عرردد الالجور السرروري مررن ذوي
اإلعاقة قد يكون أكرا مرن ذلرك بكثرري .و هرذا الصرددل جتردر اإل رارة إي أ ّن املفو رية األ يرة
السررامية لالجو ر قامررت رررالل ر ر تش ررين الثرراين/نوقما مررن عررام  2016بتلررم مناذج ررا
اإلوص راملية أس روملة مت تصررميم ا بنرراءا عملررئ م ررايري جمموعررة وا ررنمنل ومررن املتوقررر أن يررؤدي هررذا
التمور آلية اإلوصاء إي حتديد عدد الالجو مرن ذوي اإلعاقرة وتصرنيف إعاقراجلم وتروزي م
عملئ ليما المل وء.
 -52وقررد قامررت الدولررة مررؤررا مررن رررالل وزارة الت مرري والت رراون الرردوه خبمرروة إنابيررة
االجتاه الصحينل ويع ّرمنت رمرة االسرت ابة لألزمرة السرورية 22 2018-2016ر ترددا

__________

19ر

https://www.unrwa.org/ar/where-we-work/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%
.D9%86

20ر .https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/disability_programme_fact_sheet.pdf
21ر http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Jordan%20Operational%20Update%20-
.%20December%202016.pdf
22ر https://static1.squarespace.com/static/522c2552e4b0d3c39ccd1e00/t/56b9abe107eaa0afdcb35f02/1
.455008783181/JRP%2B2016-2018%2BFull%2B160209.pdf
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و ررول وج رروجل ج ررل اخل رردما املقدم ررة لالجور ر ميس ررورة الوة ررول لأل ر ر ا ذوي اإلعاق ررةل
كما بيّنت اخلمة التحديا الريت يواج را الالجورون مرن ذوي اإلعاقرة امل يمرا ؛ مرن ويرع
ر ف الت يوررة البيويررة واللتيبررا التيس رريية .والواقررر أ ّن ررة جتاهررل مملحرروس مررن جانررل اهليوررا
املادة للرورة أن تكون مشاري ا وبراجم ا اليت يتم تنفيذها جمتمر الالجو ؛ داجمرةا ومسرتوعبةا
لأل ر ا ذوي اإلعاقرةل لررذلك قانّرع مرن املر مول أن تسر م اترددا واإل ررارا الريت تلررمنت ا
رم ررة االس ررت ابة لألزم ررة الس ررورية لف ررت انتب رراه تمل ررك ا ررا إي ه ررذه املس ر لة اييوي ررة .و ررة
ج ررا تملي ررة مثررل مج ي ررة ايس ر /مركررّ األردن لملت رردريل وال رردما الشرراملل ومؤسس ررة األرا رري
املقدسرة لملصرم والصرندوش األردين اهلرا ي ومؤسسرة نرور ايسر ل باإل راقة إي ب ر املن مرا
الدولية تقروم بتقردم ب ر اخلردما الت هيمليرة والت مليميرة ورردما الردعم النفسريل باإل راقة إي
توقري عدد من امل ينا املساندة لالجو السوري عملئ وجع التحديد.
 -53وجتدر اإل ارة إي أ ّن ردما الموار واإلس اب واإل فاء واإلرالء؛ مجي ا تكفمل را
الدولة لالجو مرن ررالل أج ّجلرا األمنيرة والمبيرة وعريهرال و هرذا الصرددل ققرد قامرت مديريرة
األمن ال رام باسرتحدا رر روار ررا باأل ر ا الصرم يترين هلرم اإلبرالغ عرن أي والرة
ارملررة بملوررة اإل ررارة مررن رررالل مكاملررا الفيررديول وهررذا اخلر بمبي ررة ايررال مترراا وررىت لالجور
الصم وال ودو أي ار ل ومن ا دير ذكره أن هذه املبادرة قد وصد جاملّة املمارسة
الفلرملئ/النموذجية مرن  Project for Zero Inclusive Education ITCالنمسرا .وعملرئ الرن ا
نفس ر ررعل قام ر ررت املديري ر ررة ال ام ر ررة لمل ر رردقا امل ر رردين بت ر رردريل كوادره ر ررا عمل ر ررئ لو ر ررة اإل ر ررارة وعمل ر ررئ
اإلتيكي ررت اخل ررا بالت ام ررل م ررر األ ر ا ذوي اإلعاق ررة و رراال الم روار ل وه ررذه املديري ررة
بدورها هي املكملفة باالست ابة لملحاال المارملة الدارملرة رمن ارتصاةر ا ليمرا المل روء
كما عريها.
 -54إ ّن قلررية الالجور ذوي اإلعاقررة ت ررد وحبررل مررن القلررايا الرريت ينبورري إدرام أ ّن املسررؤولية
قي ررا مشررلكة واألدوار وااللتّامررا تقررر عملررئ لتملررف ا ررا ايكوميررة وعررري ايكوميررة وبصررفة
يتوجررل عملي ررا الوقرراء بالتّاماجلررا املنصررو عملي ررا اتفاقيررة وقرروش
راةررة ا ررا املادررة الرريت ّ
األ ر ر ا ذوي اإلعاق ررة رصوةر را ن ررص امل ررادة 32ر املت ملق ررة بالت رراون ال رردوهل وذل ررك أ ررل
اوهل ررا أو تنف ررذها مش ررتمملةا عمل ررئ ت رردابري تكف ررل وة ررول األ ر ا ذوي
مشرراري ا وبراجم ررا ال رريت ّ
اإلعاقة إلي ا واالستفادة من ا إي ايد األقصئ املتاا لوريهم.
االعرر ر ررا باألشر ررخاص ذوي اإلعاقر ررة علر ررى قر رردع المسر رراواة ن ر ر اآلا ر ررل أنر رراع القر رراةون
(المادة )12
 -55يرجررئ تقرردم م ملومررا تدثررة عررن اإلةررالوا القانونيررة املقررررةل عررا ذلررك القررانون
املرردين [قررانون رقررم  43لسررنة ]1976ل إللورراء واسررتبدال عممليررة امرراذ الق ررار املسررتبدلة ب ن مررة
مدعومة الماذ القرارل وذلك ارسة األهملية القانونية.
الواقررر ال بررد بداي رةا مررن التنويررع إي وقيقررة قانونيررة ودسررتورية هامررة تشرركل عقبرةا أمررام
-56
حتقي ر ررل النم ر رروذع األمث ر ررل جم ر ررال األهملي ر ررة القانوني ر ررة لأل ر ر ا ذوي اإلعاق ر ررةل وي ر ررع ت ر ررنص
املادة 2ر من القانون املدين رقم  43لسنة  1976املشار إليع السؤال عملئ أنع -1" :تسري
نصررو ه ررذا الق ررانون عمل ررئ املس راملل ال رريت تتناوهل ررا ه ررذه النص ررو ب لفاظ ررا وم اني ررا وال مس رراغ
GE.17-03859

17

CRPD/C/GC/4

لالجت اد مورد النص -2 .قاذا مل جترد اتكمرة نصرا هرذا القرانون وكمرت ب وكرام الفقرع
اإلسر ررالمي األكثر ررر مواققر ررة لنصر ررو هر ررذا القر ررانون قر رران مل توجر ررد قبمقتلر ررئ مبر رراد الش ر رري ة
اإلسررالمية -3 .قرران مل توجررد وكمررت عقتلررئ ال ررربل قرران مل توجررد وكمررت عقتلررئ قواعررد
ال دالرةل ويشررل ال رررب أن يكررون عامرا وقرردنيا ثابترا وممررردا وال يت رار مررر أوكررام القررانون
أو الن ررام ال ررام أو اخداجل .أمررا إذا كرران ال رررب راة را ببملررد م ر قيسررري وكمررع عملررئ ذلررك
البملد -4 .ويسل د ذلك كملع عا أقره القلاء والفقع عملرئ أن ال يت رار مرر مرا ذكرر" .كمرا
نصت املادة 3ر من القانون نفسع عملرئ أنرع" :يرجرر ق رم الرنص وتفسرريه وت ويملرع وداللترع إي
قواعد أةول الفقع اإلسالمي" .قاملرج ية إذا ق م النصو وت ويمل را وسرد الفرراغ أي من را
وققرا لررنص هررات املررادت ؛ هرري الفقررع اإلسررالميل وهررذا قررد يبرردو متما رريا مررر الررنص الدسررتوري
الذي يقلي؛ ب ن اإلسالم دين الدولةل األمرر الرذي ي ر أ ّن أي وكرم قرانوين يت رار وأوكرام
الش رري ة اإلسررالمية سرروب يك ررون مشرروب ا بررالبمالن ل رردم الدس ررتورية .إ ّن هررذه ايقيقررة القانوني ررة
الدسررتورية اثررل عقب رةا ك ر داء أمررام اترراوال املبذولررة مررن أجررل الوةررول إي تمبيررل كامررل لنمرروذع
دعررم امرراذ الق ررار كمررا هررو منصررو عمليررع املررادة 12ر مررن اتفاقيررة وقرروش األ ر ا ذوي
اإلعاقة .والواقر أن امل ررع املنمقري الوويرد مرن هرذا املر زش القرانوين؛ يكمرن التنسريل والت راون
مررر املؤسسررا الديني ررة الرمسيررة األردنل رصوة ر ا داملرررة اإلقت رراء ال ررام ودامل رررة قا رري القل رراةل
ويررع أن هاترران الررداملرتان اررثالن املرج يررة الدينيررة الرمسيررة األردنل حبيررع إذا مررا ةرردر عررن أي
من مررا قترروة أو رأي رررعي موثّررلل قانّررع يورردو عنوان را لملممابقررة مررر الش رري ة والفقررع اإلسررالمي.
انمالق ا من هرذا الواقررل قرا ّن اىملرأ األعملرئ واملركرّ الرو يقروش اإلنسران قامرا بتن ريم وملقرا
نقا ررية م ررر ثملر ر ع ررن ه ررات املؤسس ررت بوي ررة رررا املو ررو رور ر ا عملمير ر ا وقوقير ر ا وأةر روليا.
وقد أبد ثملوا الداملرت است ابةا ومرونةا مرن ر هنما اإلسررا عممليرة مراج رة وت رديل أوكرام
الوةاية القاملمة عملئ وجود "عار من عوار األهملية القانونية".
 -57والواقر أن رة هذا التنسيل والت راون بردأ تر و أكمل را بشركل مملحروسل ويرع تل ّرمن
مش رررو ق ررانون وق رروش األ ر ر ا ذوي اإلعاق ررة ا دي ررد أوكامر را نوعير رةا تت مل ررل باملواقق ررة اي رررة
املستنرية وااللتّام بتقصي إرادة الش ص ذي اإلعاقة قبل القيام ب ي تصررب قرانوين أو إجرراء أي
عمررل ر عالجير ا كرران أو وقامليررال وكررذلك ققررد أوجررل مشرررو القررانون عملررئ وزارة ال رردل ترروقري
ر رااء التواة ررل م ررر األ ر ا ذوي اإلعاقررة الذهني ررة وذوي اإلعاق ررة البص ررية وذوي اإلعاق ررة
النفسية الشديدة والصم والصم  -املكفوق .
 -58يرجر ررئ ر رررا التر رردابري املت ر ررذة للر ررمان ور ررل األ ر ر ا ذوي اإلعاقر ررةل عملر ررئ أسر رراس
املساواةل مملكية أو وراثة املمتملكا وإدارة رؤوهنم املاليرةل عرا ذلرك الت امرل مرر ايسرابا
واخلدما املصرقيةل وإمكانية الوةول اي اخلدما اإللكلونية.
 -59يررن م القررانون املرردين وقررانون اململكيررة ال قاريررة وعريمهررا؛ أوكررام اململكيررة ع تملررف أنواع ررا
وعناةرهال كما ين م قانون األووال الش صية أوكام املرريا والوةرية .والواقرر أنّرع ومرن ويرع
املبر رردأل قر ررا ّن القانونر رران املت ملقر رران بتن ر رريم اململكير ررة املشر ررار إلي مر ررا؛ ال يل ر ر ان أوكام ر ر ا إقص ر راملية
أو اسررتثناملية عملررئ أسرراس اإلعاقررةل إال إنرّرع ومررر ذلرركل قررد تقررف ب ر النصررو اخلاةررة بكمررال
األهملي ررة بوة ررف ا ررر ا م ررن رررو ة ررحة اإلن رراجل والقب ررول؛ و ررر عث رررة أم ررام ايري ررة املمملق ررة
لأل ر ا ذوي اإلعاقررة الذهنيررة واأل ر ا ذوي اإلعاقررة النفسررية الشررديدة؛ إب ررام ال قررود
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والقيام بالتصرقا القانونيرة بوجرع عرام .ويكمرن تفسرري ذلرك إ ركالية مف روم عروار وموانرر
األهمليررة القررانون املرردين وقررانون األو روال الش صررية .قمررا أمسرراه القررانون جل"ا نررون" و"ال تررع"
و"الوفملة"ل ت د مجي ا من ال وامل املؤثرة كمال األهملية القانونية لملش صل حبيع إذا قام مرن
لديع أود هذه ال وار ب ي تصرب قانوينل كران هرذا التصررب قرابالا لعبمرال إذا مرا دقرر أورد
ذا الدقر أمام اتكمة امل تصة.
 -60وقررد عر ّرا ال ديررد مررن أسررر األ ر ا ذوي اإلعاقررة الذهنيررة عملررئ هررامع لقرراءاجلم مررر
المل نة القانونية اليت و ت مسودة مشرو قانون وقوش األ ر ا ذوي اإلعاقرة ا ديرد؛ عرن
قملق ررم مررن مرركل تملكرراجلم ب ررد وقرراجلم ظررل األوكررام القانونيررة الرريت انررر أبن رامل م وبنرراجلم مررن
التصرررب قي ررا بشرركل مسررتقل ن ررا العتبررارا عروار أو موانررر األهمليررةل وعالجر ا هلررذه النقمررةل
قامت المل نة القانونية بو ر أوكام توجل ايصرول عملرئ املواققرة ايررة املسرتنرية لملشر ص عملرئ
أي تصرررب قررانوين يّمررر القيررام بررعل وكررذلك نررص مشرررو القررانون عملررئ أن االسررتقاللية الفرديررة
وورية اماذ القرار هي من مرتكّا أوكامع التفصيملية.
 -61و جمرال ررردما اإلملتمرران واخلردما املصرررقيةل قت رردر اإل رارة إي أ ّن البنررك املركررّي
ردم ا البنرروم لررذوي
قررام مررؤررا بالتنسرريل مررر اىملررأ
األرعمل رئ بو ررر ت مليمررا اخلرردما الرريت تقر ّ
23
اإلعاق ررة رق ررم  66لسر ررنة  2016ال رريت أقر ررر حب ررل األ ر ر ا ذوي اإلعاق ررة اخلصوةر ررية
وأوجبت عملئ البنوم اعتماد توقي م بالشكل الذي خيتارونع سواءا كان بصمة أو إملاء أو رتم
دون ا لا الش ادةل كما و رر الت مليمرا عملرئ البنروم اإلمتنرا عرن تقردم أي ردمرة بنكيرة
لألقرراد عملررئ أسرراس اإلعاقررةل كمررا أم ملررت هررذه الت مليمررا البنرروم الت اريررة كاقرةا مرردة عررام واوررد
لتنفيذ ما جاء قي ا وج ل لتملف ردماجلا اإلملتمانية ميسورة الوةرول .وتر و هرذه اخلمروة الراملردة
من البنك املركّي است ابةا ملمالبا األ ر ا ذوي اإلعاقرة ومن مراجلم ومرن ررالل مقلورا
قررام اىمل ررأ األعملررئ بتق رردني ال وت ك ررأ هررذه اخلم رروة جديّرةا م ررن جان ررل البنررك املرك ررّي لعلت رّام
ب وكر ررام مشر رررو قر ررانون وقر رروش األ ر ر ا ذوي اإلعاقر ررة ا دير ررد وأوكر ررام املر ررادة 12ر مر ررن
االتفاقية.
انكاةية اللجوء إلى القضاء (المادة )13
 -62يرجئ إإلبالغ عرن رمر مملموسرة إللوراء املرادة  3جلر مرن قرانون اإلجرراءا ا نامليرةل
والت كد مرن اترر األ ر ا ذوي اإلعاقرة الذهنيرة والنفسرية واالجتماعيرة بسربل ق الرة لمل روء إي
القلرراء عملررئ قرردم املسرراواة مررر اخر ررينل وأهنررم عملررئ وجررع التحديرردل عررري مقيرردين عنررد تقرردم
كو مبا رة أمام القلاء.
 -63لقد امذ وزارة ال دل بالت اون مر اىملأ األعملئ رمروا نوعيرة اجتراه ت ّيرّ ايرل
المل وء إي القلاء لأل ا ذوي اإلعاقة وذلك رالل ال ام املا ي 2016-2015ل
ويع أ ر هذا الت اون عن تلم مشرو ت ديل قانون أةول اتاكمرا ا ّامليرة مقلور ا ورول
املادة 3ر منعل حبيع أ يف إلي ا وكم ن ل النيابة ال امة لتصةا بتحريك الردعو ا نامليرة
ا راملم الواق ة عملئ األ ا ذوي اإلعاقة الذهنية وذوي اإلعاقة النفسرية الشرديدت ورىت وإ ّن
مل يتقدم أود بمملل حتريك الدعو ل وي و هذا ايكم است ابةا ملا أقرزه الواقرر ال مملري مرن قيرام

__________
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ال ديررد م ررن أس ررر األ ر ا ذوي اإلعاق ررة النفسررية والذهني ررة الش ررديدت بالتن ررازل ع ررن ال رردعو
عما يقر د هؤالء األ ا من ارسا اثل جرراملم
أو اإلو ام عن التقدم بشكو ابتداءا ّ
عنف أو إسراءة أو إمهرال .كمرا مت إ راقة وكرم إي املرادة  230مرن القرانون نفسرع تملرّم ا را
القلاملية وج ا التحقيل بتوقري رااء التواةل مر الشر ود أو املشرتكئ عملري م أو املشرتك
من األ ا ذوي اإلعاقة الذهنية واأل ا الصم.
 -64وس ر يا مررن وزارة ال رردل رقررر كفرراءة من ومررة املسرراعدة والرردعم القررانوين لأل ر ا
ذوي اإلعاقررةل قامررت الرروزارة بالت رراون مررر اىملررأ األعملررئ واإلحترراد األروس بتن رريم دورا تدريبيررة
مت صصة لملقلاة وأعلاء النيابة ال امة واملوظف اإلداري وول آليا التواةل مر األ ا
ذوي اإلعاقررة أثنرراء رومل م إي القلرراء ووررول متمملبررا ترروقري أ رركال املسرراعدة القانونيررة هل ررم
ب كال تكفرل اسرتفادجلم القصرو من رال و هرذا الصرددل قامرت وزارة ال ردل بتوقيرر مجملرةا مرن
مررذكرا التفرراهم لتمبيررل ت مليمررا املسرراعدة القل راملية الصررادرة عررام  2016عملررئ دررو يكفررل
تلم اللتيبا التيسريية قي ا لأل ا ذوي اإلعاقة.
 -65ويملّم قانون أةول اتاكما ا ّاملية وساملر التشري ا اإلجراملية القلراملية كاقرة اتراكم
وهيورا النيابررة ال امرة وج ررا التحقيررل بتروقري ملمجرري لورة إ ررارة م تمرردين لتيسرري التواةررل بر
األ ا الصم وهذه ا ا .
 -66وعملئ الرعم من هذا التقدم اململموس جمال ت ّيّ وةول األ ر ا ذوي اإلعاقرة إي
مرق ررل القل رراءل إال أ ّن ررة واج ررة لت هي ررل ك ر روادر أكث ررر مصص ر ر ا جم ررال تيس ررري التواة ررل م ررر
األ ا ذوي اإلعاقة الذهنية وكذلك األ ا الصرم واأل ر ا الصرم املكفروق ل ويرع
لور ررة اإل ر ررارة القانونير ررةل وهر ررذا مرج ر ررع نر رردرة
أنرّ ررع يالور ررت عر رردم وجر ررود ارتصاة ر ر تلق ر ر
هذا اىال من ج ةل و ف لوة اإل ارة اتملية مرن ويرع اقتقارهرا لملمصرمملحا
الكفاءا
اإل ررارية القانونيررةل األمررر الررذي دقررر ع تمررر الصررم األردن إي القيررام عبررادرا لتملفررة لتمرروير
أدلة إر ادية من هنا سد جّءا من هذه الف وة امل رقية التقنيةل و كل األووالل قرا ّن ايكومرة
ترردرم أ ّن لوررة اإل ررارة مثمل ررا مثررل أي لوررة أرررر حتترراع إي سررياش تملق راملي و بي رري كرري تتمررور
وتتشكل دون إقحام أو اقتحام من عري أةحا ا.
حرلة الشخص وأننه (المادة )14
 -67يرجرئ حتديرد عردد األ ر ا اترروم مرن ورريت م عملررئ أسراس "أهنرم يشركملون رمررا
عمل ر ررئ أنفسر ر ر م و/أو اىتم ر ررر" قل ر ررال ع ر ررن الت ر رردابري املت ر ررذة إللو ر رراء ه ر ررذه األوك ر ررام وامل ر ررايري
والاوتوكرروال املمبقررة هررذه اي راال للررمان اإل رراب القل راملي لملحفرراس عملررئ وريررة وأمررن
األ ا ذوي اإلعاقة.
 -68ال يتر رواقر ل ررد أي م ررن ا ررا ة رراوبة الوالي ررة املتاب ررة والتوثي ررل جم ررال وق رروش
اإلنسرران إوصرامليا أو أرقررام تقريبيررة وررول عرردد املوقرروق عملررئ رملفيررة "السررملوم اخلمررر" الراجررر
لععاقررة النفسررية الشررديدةل وتشررري مراج ررة األوكررام القل راملية جمممل ررا إي نرردرة مملحوظررة
قبرول الردقر ب رردم املسرؤولية ا نامليرة بسرربل "ا نرون" وققر ا لت برري قرانون ال قوبررا الناقرذ .والواقررر
أ ّن هررذه املسر لة يكتنف ررا ةر وبة ررديدة مرج ررا رروء الررب إي إدعرراء املررر ال قملرري الشررديد
لملتنصل من املسؤولية ا نامليةل األمرر الرذي يوردو م رع مرن عرري اليسرري عملرئ املركرّ الرو لملصرحة
20
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النفسية أو ا ا القلاملية توثيرل ايراال الريت يرتم اوت ازهرا ي رر ةرحة أو كرذجل إدعراء
أةررحا ا .أمررا قيمررا يت ملررل باالوت رراز ابتررداءا بسرربل "الس رملوم اخلمررر" ال املررد إي إعاقررة نفسررية
ررديدة دون وج ررود جرنير رة ب ين ررا مت ارتكا ررال ق را ّن م ررم اي رراال ال رريت ت رررد إي املرك ررّ ال ررو
لملصررحة النفسررية هرري ورراال عالجيررة وليسررت ورراال مرج ررا إورراال قل راملية .وعملررئ كررل
وررالل قررا ّن مشرررو قررانون وقرروش األ ر ا ذوي اإلعاقررة قررد تلر ّرمن أوكام را مررن ر هنا أن
تنسخ النصو الواردة قانون الصحة ال امة اليت ت مي وزير الصرحة سرملمةا تقديريرةا واسر ةا
اوت رراز مررن يثبررت بيّ ر ا أنّررع يشرركل "رم ررا عملررئ نفسررع أو عملررئ الوررري"ل ويررع حي ررر مشرررو
القررانون ا ديررد إدرررال األ ر ا إي أي مررن املستشررفيا أو املراكررّ المبيررة أو اوت ررازهم
أي مكرران عملررئ أسرراس اإلعاقررة أو بسرربب ا؛ إال بنرراءا عملررئ م رواققت م ايرررة املسررتنرية .و سررياش
متصررلل ققررد تلر ّرمن مشرررو القررانون ا ديررد أيل ر ا أوكام ر ا نوعي رةا جديرردةا تس ر ئ إلهنرراء اإلي رواء
عملرئ أسرراس اإلعاقرة األردن بشرركل كامرل رررالل قرلة ال تت رراوز  10سرنوا مررن تراريخ نفرراذ
القانون وال ةدورهل ويتوجل عملئ ا ا ايكومية امل نية وعملرئ رأسر ا اىملرأ األعملرئ ووزارة
التنميررة االجتماعيررة و ررر رمررة و نيررة ررامملة حتترروي عملررئ أ ررر زمنيررة تررددة وترردابري بديملررة قابملررة
التحول من املن ومة اإليواملية إي من ومة اخلدما الداجمة.
لملتمبيل تس ّ ل عمملية ّ
عر ر رردع الرعر ر رررض للرع ر ر ر لب أو المعانلر ر ررة أو العقوبر ر ررة القا ر ر ررية أو العإةسر ر رراةية أو الميينر ر ررة
(المادة )15
 -69يرجررئ تقرردم تفاةرريل بش ر ن آليررة الرةررد الو نيررة ملنررر الت ررذيلل عررا ذلررك اذا كانررت
ظم أكملَّفة برةد كاقة األو ا اليت قد يكون قي ا األ ا ذوي اإلعاقة تروم من وريت م.

 -70ي د املركّ الو يقوش اإلنسران عوجرل قرانون ت سيسرع وكرذلك وققر ا مللرام مبراد
باريأ اليت نشر عقتلراهال ا رة الو نيرة الرمليسرية امل ّولرة ببسر رقابت را عملرئ وراال الت رذيل
أيرا كانررت رملفيت ررا أو بواعث ررا أو مكرران ورردوث ا .و هررذا الصررددل يشررري التقريررر السررنوي الثرراين
عش ررر لملمرك ررّ و ررول وال ررة وق رروش اإلنس رران األردن لمل ررام 24 2015ر؛ إي أن هن ررام ب ر ر
واال الت ذيل اليت مت رةدها رصوة ا ب أماكن التوقيف وب مراكّ إنفراذ القرانونل
إال أن هرذا التقريرر مل يشرر هررذا امل رر وال ققراترع امل صصرة لرةررد والرة وقروش اإلنسرران
لملفوا األكثرر عر رةا لملتمييرّ؛ إي أي والرة مرن الت رذيل مرج را اإلعاقرة .ومرر ذلركل قرا ّن رة
ورواد مت الكشررف عن ررا رصوةر ا ب ر املراكررّ اإليوامليررة انمررو عملررئ إسرراءة م امملرة اجترراه
األ ر ا ذوي اإلعاقررة؛ ومررن بين ررا ورراال إيررذاء جسرردي ونفسرريل وتشررري امل ملومررا ال رواردة
م ررن وزارة التنمي ررة االجتماعي ررة إي أ ّن ال رروزارة قام ررت بتتب ررر ه ررذه اي رراال وإوال ررة مرتكبي ررا إي
القلاء.
 -71يرجرئ تقرردم م ملومرا تدثررة عررن اخلمروا املتب ررة العتمرراد تشرري ا حتمرري املررأة ذا
اإلعاقة الذهنيةل والنفسية واالجتماعية من الت قيم القسري.
 -72لق ررد ر ّكملت عمملي ررا الت ق رريم القس ررري عمل ررئ أس رراس اإلعاق ررة أو بس رربب ا؛ حت ر ّديا تق رروم
ا ا امل نية ايكومة األردنية ومن ما اىتمر املدين واملؤسسرا اإلعالميرة بالت امرل م رع
__________
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أ ّدية تامة .و هرذا املقرامل ينبوري الت كيرد عملرئ وقيقرة هامرة؛ وهري أ ّن هرذه ال ممليرا ت رد مرن
جراملم اإليذاء ا سدي وقد تصل إي ود جناية "إودا ال اهة املسرتدنية" حبسرل النتي رة الريت
تفلرري إلي ررال وذل ررك كمل ررع وقق ر ا لملقواع ررد ال ام ررة واألوك ررام التفص ريملية لق ررانون ال قوب ررا الناق ررذ.
ويكمن التح ّدي ايقيقي اللو الذي اارسع األسر عملرئ ب ر المرواقم المبيّرة إلجرراء هرذه
ال ممليا لفتياجلم ذوا اإلعاقة الذهنية أو النفسية الشرديدة حترت م ملّرة مرن التايررا ال الجيرة
أو الوقامليررة عررري الدقيقررة .وقررد سر ئ اىملررأ األعملررئ بالت رراون مررر ا ررا ايكوميررة ذا ال القررة
ومن مر ررا األ ر ر ا ذوي اإلعاقر ررة؛ إي تن ر رريم ال دير ررد مر ررن األنشر ررمة التوعوير ررة ور ررول عر رردم
مشررروعية هررذه املمارسررا ل ويررع اسررت دقت تملررك األنشررمة األسررر والك روادر المبيررة ومن مررا
اىتمر املدين واملن ما النسوية وعريهرا مرن امل نير مؤسسرا وأقرراد .وقرد ّتوجرت هرذه ا رود
قانون ال قوبا قيد اإلةدار من الاملان؛ جت ل من املساس بالتكامل
مؤررا بادراع ت ديال
ا سرردي لأل ر ا ذوي اإلعاقررة ظرق ر ا مش ر ّددا يسررتوجل مرتكبررع ايررد األقصررئ مررن ال قوبررة
املق ر ررررة .وم ر ررن أه ر ررم النتر ر راملا املتحقق ر ررة أيلر ر را قي ر ررام دامل ر رررة اإلقت ر رراء األردني ر ررة بقراره ر ررا رق ر ررم 194
لسررنة 25 2014ر باةرردار قترروة رمسيررة حتر ّررم إجرراء هررذه ال ممليررا قرروالا واورردال و هررذا الصررددل
تشري امل ملوما الواردة من وزارة الصحة إي أنع منذ إةدار هذه الفتو مل يرتم إجرراء أي عممليرة
استوصال روم لفتيا ذوا إعاقة أي من املستشفيا التاب ة لملوزارة كما مل يتم التبملير عرن
أي من مستشفيا القما اخلا .
إجراء مثل هذه ال ممليا
عدع الرعرض لع رغعف والعنف واالعرداء (المادة )16
 -73يرجئ تقدم م ملوما عرن انتشرار وامنرا لتملرف أ ركال ال نرف رد األ ر ا ذوي
اإلعاقة والتردابري املت رذة لتمبيرل البنرد اخلرا عكاقحرة ال نرف واإلسراءة اإلسرلاتي ية الو نيرة
يق رروش األ ر ر ا ذوي اإلعاق ررة .ويرج ررئ تفص رريل اخل رردما والر رااما املت رروقرة لل ررمان الت ررا
الف ررالل وإعررادة الت هيررل وإعررادة اإلدمرراع االجتمرراعي للررحايا ال نررفل السرريما النسرراء والفتيررا
ذوا اإلعاقة.
 -74أةدر ايكومة األردنية مؤررا ن ام الفريل الو يماية األسررة مرن ال نرف رقرم 33
لس ررنة 26 2016ر ال ررذي ي رردب لت س رريأ آلي ررة متاب ررة ومراقب ررة مت ررددة الت صص ررا ؛ وظيفت ررا
التثبّت من مد التّام مؤسسا وبراما ايماية من ال نف وإعادة الت هيرل بنصرو التشرري ا
ذا ال القررة .وقررد أوجررل هررذا الن ررام تشرركيل قريررل و ر يلررم ثمل ر عررن ا ررا ايكوميررة
و رربع ايكوميررة ومن مررا اىتمررر املرردين ور رااء مسررتقمل ل ومررن أبرررز م ررام هررذا الفريررل تمرروير
م ايري جودة اخلدما اليت يتم تقدني ا للحايا ال نف .و رموة رل تملرك امل رايري مسرت يبةا
ملتمملبررا إمكانيررة الوةررول واللتيبررا التيس رريية والشررمول ع تملررف أ رركالعل أوجررل الن ررام أن
يتوجرل عملرئ هرذا
يكون من ب أعلاء الفريل الرمليسريّ األمر ال رام لملم ملرأ األعملرئل ويرع ّ
األرري مان أن تكون امل ايري املمبقة عملئ ردما إعادة الت هيل للحايا ال نف داجمةا وق الرةا
لمللررحايا مررن ذوي اإلعاقررة .كمررا أن هررذا الفريررل عمليررع متاب ررة أو ررا مراكررّ ايمايررة مررن ال نررف
والوقوب عملئ ما تق ّدمع من رردما ل كمرا يتوجرل عمليرع رقرر التقرارير الفنيرة والرقابيرة ورول هرذه
الّيارا ل تقدم املشورة والدعم ويثما كان ذلك ممملوبا.

__________

25ر .http://aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=243#.WF45F1zaw2w
26ر .http://www.adaleh.info/more.asp?newsID=818&catID=7
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 -75وتفيد البيانا الواردة من إدارة ةاية األسرة مديرية األمن ال ام وهي ا ة امل تصرة
بتملقرري الشرركاو املت ملقررة بارتكرراجل أعمررال ال نررف ررمن اترري األسررري؛ إي أن عرردد البالعررا
اليت تملقت ا اإلدارة وول االعتداءا ا نسية املرتكبة عملئ أساس اإلعاقة منذ عرام  2012وورىت
ر تشرين األول/أكتوبر من عام 2016؛ قد بملورت  214والرةل ور بملورت االعترداءا
ا سرردية املرتكبررة عملررئ أسرراس اإلعاقررة رررالل الفررلة الّمنيررة نفس ر ا  351والررة .وتشررري مصررادر
اإلدارة إي أنررع قررد مت الت امررل مررر هررذه البالعررا عملررئ النحررو اإلجراملرري املرسرروم القررانون مررن
ويررع متاب ت ررا والتحقيررل قي ررا وإوالررة مرتكبي ررا إي القلرراءل ليقرروم هررذا األرررري برردوره بايقررا
ال قوبا املقررة قانون ال قوبا وققا لتكييف الف ل ووةفع القانوين.
 -76وتش ررري امل ملوم ررا ال رواردة م ررن املرك ررّ ال ررو يق رروش اإلنس رران إي أ ّن املرك ررّ ق ررام بتنفي ررذ
زيررارا ميدانيررة بوررر الكشررف عررن انت اكررا وقرروش اإلنسرران مؤسسررا ومراكررّ اإلعاقررة
وكررذلك اىتم ررا اتمليررةل وقررد مت تنفيررذ هررذه الّيررارا بالت رراون مررر االحترراد ال ررام لمل م يررا
اخلرييررة األردنيررةل ويررع أقلررت تملررك الّيررارا  -وقق ر ا لملمركررّ  -إي الكشررف عررن  920والررة
انت ام لملحل الت مليم وايل ال مل وايل الصحة وايل بيوة راليرة مرن ال واملرل وايرل
التنقررل الش صرري وايررل ايمايررة مررن ال نررف وايررل ايمايررة األس ررية .وعملررئ الرررعم مررن
ه ررذه الش رركاو واي رراال ال رريت مت الكش ررف عن ررال إال أ ّن متاب ت ررا وتقص رري آلي ررة م ا ت ررا م ررن
جانررل ا ررا امل تصررة؛ ي ررل أم ررا يص ر ل التثبّررت مررن تفاة ريملع ن ررا ياجررة من ومررة الرةررد
والتوثيل جمال وقوش اإلنسان إي تموير وت ّيرّ يترين هلرا القيرام بردورها عملرئ درو ق ّرال ودقيرل
وقق را ملقتلرريا املررادة 33ر مررن اتفاقيررة وقرروش األ ر ا ذوي اإلعاقررةل األمررر الررذي ورراول
مشرو القانون ا ديد املسامهة م ا تع من رالل اقلاا وّمة من اللرواب والتردابري اخلاةرة
بتوزيررر املسررؤوليا وآليررا رةررد ومتاب ررة والررة وقرروش األ ر ا ذوي اإلعاقررة املؤسسررا
الرعامليررة والت هيمليررة واملرردارس و ررمن البيوررة األسررية وعملررئ املسررتو الفرررديل هررذا قلرالا عررن تب ر
ت ري ر ررف واس ر ررر لمل ن ر ررف عمل ر ررئ أس ر رراس اإلعاق ر ررة يش ر ررمل أ ر رركال املس ر رراس بالتكام ر ررل ا س ر رردي
كاق رةا واإلي ررذاء النفس رري وايرم رران م ررن ارس ررة أي م ررن ايق رروش أو ايري ررا األساس ررية عمل ررئ د ررو
ما ذظكِأر آنفا.
 -77و جمال تدريل الكوادر ال امملة عملرئ الت امرل مرر وراال ال نرف املرتكبرة عملرئ أسراس
اإلعاقررة أو بسرربب ال ققررد قررام اىملررأ األعملررئ رررالل السررنوا األربررر املا ررية بترردريل عرردد مررن
وزارة التنمية االجتماعية عملئ آليا الت امل مر واال ال نرف الريت قرد تقرر دور
ال اممل
الرعاية .ومن ج ت ال قامرت مديريرة رؤون األ ر ا ذوي اإلعاقرة وزارة التنميرة االجتماعيرة
بت صرريص ترراور وترردابري تت ملررل بتمرروير القرردرا وت هيررل الكروادر ال امملررة لملكشررف عررن ورراال
ال ن ررف والت ام ررل م ررا وإدارة بر رراما إع ررادة الت هي ررل لملل ررحايال وذل ررك رمت ررا اإلسر رلاتي ية
ا ديدة وإ ارها التنفيذي الملذان مت االنت اء من و ما هناية عام .2015
 -78و رمرروة تشرري ية إ رراقيةل قامررت ايكومررة بتقرردم مشرررو قررانون جديرد لملحمايررة مررن
ال ن ررف األس ررري 27ر ىمل ررأ الن رواجلل عمل ررئ أم ررل مناقش ررتع وة رردوره ر ررالل ال ررام 2017ل وي ررع

__________

27ر
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تلر ّرمن هررذا املشرررو أوكام را جديررد اة تت ملررل بلررمان ترروقري ترردابري أقلررل يمايررة ررحايا ال نررف
األسري وتقدم اخلدما وقق ا لملم ايري واللواب اليت تل ا ا ا ذا االرتصا اليت من
بين ررا اىملررأ األعملررئ اللررامن الرمسرري ملتاب ررة تنفيررذ التشرري ا املت ملقررة باأل ر ا ذوي اإلعاقررة
ووقوق م.
 -79يرجررئ تقرردم تفاةرريل عررن أي ترردريل مقرردم ألقرراد ال اململررة ومقرردمي الرعايررة لأل ر ا
جمررال الصررحة وإنفرراذ القررانون مررن أجررل الت رررب عملررئ مجيررر أ رركال
ذوي اإلعاقررةل وال رراممل
االستواللل وال نف واإلساءةل وراةة لأليتام.
 -80أولت إدارة ةاية األسرة اهتماما مملحوظا لملت امل مرر وراال ال نرف الريت يرتم ارتكا را
د األ ا ذوي اإلعاقة وذلك عملئ مستو ت هيل وتدريل الكوادر ال امملرة وعملرئ مسرتو
تفصررل ورراال ال نررف األسررري املرتكبررة عملررئ أسرراس
تلررم تقاريرهررا الش ر رية بنررودا وبيانررا
ّ
اإلعاقر ررة .وم ر ررن ج ت ر ررال قام ر ررت وزارة التنمير ررة االجتماعي ر ررة بالت ر رراون م ر ررر اىملر ررأ األعمل ر ررئ من ر ررذ
عام  2012خبموا ج ّديّة لتموير القدرا املؤسسية والفردية لملوقاية مرن ال نرف والت امرل م رعل
وقد ان كأ هذا االهتمام عملرئ اإلسرلاتي ية ا ديردة ملديريرة رؤون األ ر ا ذوي اإلعاقرة
الرروزارة ورمت ررا التنفيذيررة السررابل ذكرهررال ويررع تلر ّرمنت هاترران الوثيقترران مجمل رةا مررن األهررداب
مراكررّ
والنشررا ا الراميررة لتمرروير قرردرا األسررر واألق رراد مررن ذوي اإلعاقررة وكررذلك ال رراممل
اللبية اخلاةة واملن ما وا م يا .
 -81ووقيق ر ر ر ررة األم ر ر ر ررر أ ّن اإلسر ر ر ر رلاتي ية الو ني ر ر ر ررة مروملت ر ر ر ررا الثاني ر ر ر ررة 2015-2010؛
مستقالا وول ايماية من ال نف وسوء امل امملة عملئ أساس اإلعاقة أو بسبب ال
تلمنت تورا
ّ
قد ّ
ت ب ررالتمبيل الف ّ ررال ن ررا للر ر ف التنس رريل م ررر ا ررا التنفيذي ررة ذا
إال أ ّن ه ررذا ات ررور مل حير ر أ
ال القة ون را لندرة اخلاة الفنية وامل رقية املت صصة تموير من ومة جمتم يرة وأسررية قرادرة عملرئ
الت امل مر آليا ايماية من ال نف والقيام عا يملّم لوقاية األ فال ذوي اإلعاقة منع.
 -82وال بد من اإلقرار هنا ب ّن هذه إود األولويا الو نية الكرا لملمروملرة القادمرة ن ررا
ملررا حيمملررع مشرررو القررانون ا ديررد مررن ترردابري تت ملررل بترردريل وت هيررل الك روادر املؤسسررية والفرديررة
واألسرية عملئ الوقاية من ال نف ورةده والكشف عنع وال ودوثعل األمر الرذي يتمملرل تلراقر
ا ود من أجل بناء قاعدة م رقية وم اراتية من هنا حتقيل هذه الواية ب قصئ سرعة كنة.
حرلة الرنقل والجنسية (المادة )18
 -83يرجئ اإل ارة إي التردابري املت رذة لملت كرد مرن أنرعل وققرا لقرانون األوروال املدنيرة رقرم 9
لسررنة 2001ل كررل فررل وررديع الرروالدة مررن ذوي اإلعاقررةل وراةررة أولوررك الررذين ي يشررون
املن ررا ل الريفي ررة والناملي ررة و مس ررتو نا الالجو ر ل ي ررتم تس ر يملع عن ررد ال رروالدة وي م ررئ ل ررع اس ررم
وجنسية.
 -84حيكررم تس ر يل ورراال الرروالدة األردن قررانون األو روال املدنيررة رقررم  9لسررنة 2001
وت ديالتعل حبيع تسري أوكامع عملئ كل مقيم املمملكة أيا كانت جنسيتع أو مركرّه القرانوين.
وي ررد اإلبررالغ عررن ورراال الرروالدة وجوبيّ رال حبيررع ي تررا عرردم القيررام بررع أو التالعررل وق راملر
الرروالدة بررالتويري أو ايررذب أو اإل رراقة ألي مررن عناةرررها نررو املولررودل وقررت الرروالدة ومكاهنررال
االسررمل ...ر؛ جرني رةا ي اقررل عملي ررا القررانون .وقررد أم ررل القررانون املكملررف بررالتبملي عررن ورراال
24
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الوالدة وتس يمل ا الوالدانل األقارجل وىت الدرجة الراب ةل األ براء أو كرادر املستشرفئ أو القابملرة
القانونيةر؛ مدة  30يوم ا حتت اململة املسؤولية القانونية لتس يل املولود واست راع ادة ميالده
الرريت حتمررل امسررع وتب ر ّ نوعررع وترراريخ ومكرران والدتررعل كمررا أم ررل القررانون املقيم ر رررارع األردن
مدة  90يوما لملقيام بالشيء نفسع.
 -85ومل تظ أس ر َّ ل ورراال نكررول عررن تس ر يل املولررود بسرربل اإلعاقررةل وت ررد داملرررة األو روال
املدنيررة وا روازا مررن الرردواملر األكثررر اثرريالا وتواجرردا لتملررف تاق ررا املمملكررةل ويررع لررد
الداملرة مكتل اثيل رمليسي كل تاق رةل را يترين لملمروا ن القرا ن ورىت املنرا ل النامليرة؛
القيام بتس يل مواليدهم واست راع الوثاملل اخلاةة م دون مش ّقة.
 -86أما قيمرا يت ملرل بتسر يل وراال الروالدة بر الالجور ل قت ردر اإل رارة إي أ ّن الجوري
ر هنم ر ن
امل يم ررا الفملس ررمينية يقوم ررون بالتس ر يل ل ررد دامل رررة األو روال املدني ررة وا روازا
املر روا ن ل أم ررا بالنس رربة لالجور ر الس رروري ل ق ررا ّن دامل رررة قا رري القل رراة قام ررت باقتت رراا مكت ررل
لملمحكمررة الشرررعية لرريم الررّعليل وذلررك بويررة توثيررل عقررود الررّواع وورراال الرروالدة وإثبررا
النسل اليت تقر امل يمل أما عن الالجو السروري املقيمر ررارع امل يمرا ل قملردي م وريرة
املوزعة عملئ لتملف تاق ا املمملكة.
االرتيار لملت امل مر أي من مقار اتاكم الشرعية ّ
 -87و ررة مررا نررل التنويررع إليررع هنررال وهررو أ ّن القررانون ال نيررّ ذكررر إعاقررة املولررود إن وجررد ؛
ادة ميالده وال بماقتع املدنية وال جواز سفره؛ ويع ي تا مثل هرذا التصررب مرن
ال
التمييّ الذي مت التواقل عملئ إهناملع براملممللل ب رد أن ر د عقرد الثمانينيرا ذكرر اإلعاقرة ونوع را
جوازا السفر حتت بند قوارش راةةرل ومنذ هناية الثمانينيا مت إلواء هرذا البنرد رمرئ
األردن رمواة متميّّاة دو التنو وعدم التمييّ وينما ألوئ البند الذي يفصن عن ديانرة الشر ص
بماقا األووال املدنية وجوازا السفر.
عممليرة تسر يل املواليردل وال أدل
 -88اخلالةةل أ ّن األردن ال يواجع عواملرل أو إ ركاليا
عملررئ ذلررك مررن إق ررار ايكومررة ب ر ّن نسرربة اإلعاقررة بملوررت عررام  %11.2 2015مررن جممررل عرردد
السرركان ب ررد أن كانررت النسررل التقديريررة منررذ بلررر سررنوا ال تت رراوز  %2عملررئ دررو مررا سرربل
تفصيملع .إ ّن هذا التحول اإلوصراملي جراء ب رد ت راون مرا بر اىملرأ األعملرئ وداملررة اإلوصراءا
ال امررة وجمموعررة وا ررنمن وهيوررا دوليررة مت صصررة وج ررا تنفيذيررة وكوميررةل لي مرري مؤ ررا
إنابي ر ا عملررئ ة ر يد الرروعي ال ررام لررد األق رراد الررذين برراتوا يسررارعون إي اإلقصرراا عررن ورراال
اإلعاقة من أسرهم.
العيش المسرقل واإلدنا يل المجرم (المادة )19
 -89يرجئ التحد عن أي إسلاتي ية و نية للمان اترر األ ر ا ذوي اإلعاقرةل بور
الن ر عن مكان إقامت مل بامكانية ايصول عملئ جمموعة من رردما املرؤازرة لمل ريع اىتمرر
ولمل يع املستقلل وسل إدارجلا من قبل األ ا ذوي اإلعاقة.
 -90ي ررد مف روم ال رريع املسررتقل ومررا يررتب بررع مررن برراما؛ وررديع النشر ة األردن وذلررك
بسبل جتذر املف وم الرعاملي وما يتفر عنرع مرن ارسرا إيوامليرة عرري داجمرة .ومنرذ املصرادقة عملرئ
اتفاقيررة وقرروش األ ر ا ذوي اإلعاقررةل برردأ ا ررا التنفيذيررة امرراذ مبررادرا ورم روا
تدرنية دو ترسيخ مف وم ال يع املستقل؛ رصوة ا مر ظ ور التوجع القوي عملرئ مسرتو ةرنر
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الق ررار ورسررم السياسررا بلرررورة إلورراء من ومررة اإلي رواء برمت ررا رررالل قررلة زمنيررة تررددة وبشرركل
ترردرجي يتررين تصررميم و رررا بررداملل ررمن رمررة و نيررة ررامملةل وذلررك كملررع وقق ر ا ملررا يررنص عمليررع
مشررو قرانون وقروش األ ر ا ذوي اإلعاقرة ا ديرد كمرا سررملف البيران .وقرد أورد هرذا األرررري
مجملةا من التدابري اليت تملّم ا ا التنفيذيرة بتروقري الرااما واخلردما والتردريبا الالزمرة للسريخ
مف روم وتمبيقرا ال ريع املسررتقل لأل ر ا ذوي اإلعاقرة ررمن جمتم راجلم اتمليرة و ترريم م
األسري.
 -91وقررد كانررت هنررام ب ر الت رارجل الرريت واولررت رملررل بيوررا جمتم يررة داجمررة لأل ر ا
ذوي اإلعاقة الذهنيةل إال أ ّن هذه الت ارجل مل تدم ويالا ن را ل دم نلا املف روم ومرن رقلرع
أو عدم إستي ابع بالكامل من اىتم ا اتملية.
 -92وعملررئ الرررعم مررن وجررود ب ر برراما الت هيررل اىتم رري الرريت تسررت دب األ ر ا ذوي
اإلعاقررة وأسرررهم؛ رصوة ر ا املنررا ل النامليررة ويررتم مررن رالهلررا رقررر الرروعي والت ريررف باخلرردما
املتاوررة والتش ر ير عمل ررئ الرردما اىتم رري واألس ررريل إال أ ّن جت ر ّذر املف رراهيم اإلقص راملية واإلن ّالي ررة
التحول املبا ر دو ال يع املسرتقل رصوةرا لأل ر ا ذوي
املت ملقة باإلعاقة؛ جت ل من م مة ّ
اإلعاقة الذهنية؛ أمرا ليأ من الس ولة عكانل وإذا ما أرذنا ب االعتبار اياجة إي وّمةا من
الرردعم الفر وامل ررر واملرراه لنشررر املف رروم وترمجتررع ارسررا منوذجيررة عملررئ األر ؛ تت ملّررئ أمهيررة
قير ررام ا ر ررا الدولير ررة ذا اخلر رراة هر ررذا اىر ررال بالت ر رراون مر ررر اىملر ررأ األعملر ررئ ووزارة التنمير ررة
االجتماعية بوية توقري أ كال الدعم الالزمة لتحقيل هرذه الوايرة النبيملرةل رصوةرا أ ّن هرذا األمرر
 إهنرراء اإلي رواء وترسرريخ ال رريع املسررتقل  -ب ررد ةرردور مشرررو القررانون ا ديرردل سرروب يورردوالتّام ا واجل التحقيل من إ ار زم م وليأ جمرد أماين أو مبادرا عشواملية.
الرنقل الشخصل (المادة )20
 -93يرجررئ تقرردم النسرربة املوويررة قلررال عررن آليررة املوازنررة ال امررة امل صصررة لرردعم األ ر ا
ذوي اإلعاق ررة لملحص ررول عمل ررئ الوس راملل واألج ررّة املس رراعدة عمل ررئ التنق ررل والتكنولوجي ررا امل ين ررة
وأ كال من املساعدة البشرية والوسماءل دب ت ّيّ استقالهلم الش صي.
 -94ال حتت رروي املوازن ررة ال ام ررة لملدول ررة عمل ررئ بن ررود راة ررة ل رردعم امل ين ررا والتقني ررا املت ملق ررة
بتيسررري التنقررل الش صرري لأل ر ا ذوي اإلعاقررة .والواقررر أ ّن ايررل التنقررل بوجررع عررام؛ يبرردو
مررن ايقرروش الرريت مل تررتم م ا ت ررا م ا رةا ق ّال رةا عملررئ املسررتو التش رري يل األمررر الررذي ان كررأ
بمبي ررة ايررال عملررئ املسررتو ال مملرري وال رواق ي .وقررد ترردارم مشرررو القررانون ا ديررد هررذا اخلملررل
قتلمنت أوكامع تدابري من هنا اك األ ر ا ذوي اإلعاقرة مرن ارسرة وق رم التنقرل
ّ
حبرية واستقالل.
 -95وقر ررد قر ررام اىملر ررأ األعملر ررئ بت ر ر م ب ر ر امل ينر ررا والوس ر راملل املسر رراعدة عملر ررئ التنق ر ررل
لأل ا ذوي اإلعاقة بشكل قردي ومن رالل دعم ب ا م يا ال امملة جمال اإلعاقة
الرريت ترروقر مررن ب ر ررردماجلا تقرردم أ رركال مررن امل ينررا اخلاةررة بايركررة والتنقررلل ويررع يق ر ّدر
و ررم اإلنفرراش السررنوي لملم ملررأ األعملررئ عملررئ امل ينررا ع تملررف أ رركاهلا و رواه  260ألررف
دين ررار .وم ررن ج ررة أر ررر ل ق ررا ّن ق ررانون ا م ررارم وق ررانون وق رروش األ ر ر ا امل رروق رق ررم 31
لسنة  2007الناقذل ي فيران اللتيبرا التيسرريية لأل ر ا ذوي اإلعاقرة مرن اللرراملل والرسروم
26

GE.17-03859

CRPD/C/GC/4

ع تملف أنواع ال ويدرل ذلك امل ينا اخلاةة بايركة والتنقل .وقد دق ت هرذه امليرّة ب ر
ا م يا ال امملة جمال اإلعاقة إي توقري تملك امل ينا ملنتسبي ا وعريهم ب س ار م قولة.
 -96و اجترراه امرراذ الترردابري البديملررة لت ّيررّ وررل األ ر ا ذوي اإلعاقررة ايركررة والتنقررل
واالنتق ررالل ة رردر ن ررام اإلعف رراءا لأل ر ر ا امل رروق رق ررم  14لس ررنة  2013ال ررذي ي ف رري
املركبررا الرريت يسررت دم ا األ ر ا ذوي اإلعاقررة مررن الرسرروم واللرراملل كاقرةال ررا دقررر باألسررر
رراء املركبررا واالسررتفادة مررن هررذه امليررّة اللرريبية ويررع تررن ف كملفررة
واألقرراد إي املسررارعة
املركبة إي النصف تقريبا.
 -97وترردرم ايكومررة األردنيررة اررام اإلدرامل ب ر ّن هررذه ايملررول إمنررا هرري بررداملل مؤقتررة ينبورري
االسررتوناء عن ررا حبملررول داملمررة ترروقر بيوررة راليررة مررن ال واملررل تتررين لأل ر ا ذوي اإلعاقررة ارسررة
وق م ووريت م ايركة والتنقل عملئ أساس من املساواة مر اخررين.
حرلة الرعبير والرأي والحصوف على نعلونات (المادة )21
 -98يرجررئ تقرردم م ملومررا تدثررة عررن اعتمرراد تشرري ا للررمان أن الكيانررا اخلاةررة الرريت
تقدم رردما ل امرة النراسل ووسراملل اإلعرالم الريت تروقر امل ملومرا ل تف رل ذلرك ب ركال ومنراذع
يس ل لكاقة األ ا ذوي اإلعاقة الوةول الي ا.
 -99عملئ الرعم من قيام ال ديد مرن ا را ومرن بين را اىملرأ األعملرئ ب قرد دورا تدريبيرة
عدي رردة لععالمير ر بوي ررة تل ررم م ررايري الوة ررول إي امل ملوم ررا لأل ر ر ا ذوي اإلعاق ررة
سياسا التحرير وأدلة عمرل وسراملل اإلعرالم امل تملفرةل إال أ ّن الكثرري ال زال نرل القيرام برع كري
نيكننررا التحررد عررن بيوررة م ملوماتيررة داجمررة ومسررتوعبة ملتمملبررا وة رول األ ر ا ذوي اإلعاقررة
إلي ررا .ويس ر ئ اىملررأ األعملررئ مررن رررالل مشرررو القررانون ا ديررد إي تلررم م ررايري النفرراذ إي
ت مليما ترريص املواقر اإللكلونية والصحف واتما التملفّيونية.
امل ملوما
 -100وقد سبقت اإل ارة إي أ ّن األردن قرد قرام برالتوقير عملرئ اتفاقيرة مرراكع اخلاةرة بتيسرري
النفاذ إي املصنفا املنشورة لأل ا ذوي اإلعاقة وذلك عام 2013ل ونري هذه اخونة
دراسة القيام باملصادقة عملي ا ونشرها ا ريدة الرمسية.
 -101أما التملفّيون األردين الرمسيل ققد قام بت ي عدد من ملمجي لوة اإل ارة وذلرك لتقردم
نشرا األربار وب الفقرا الرمليسية م ور الصم كري تتراا هلرم قرةرة الوةرول إي امل ملومرة
من رالل التملفاز.
 -102لقرد بررادر ال ديررد مررن ا ررا واهليورا ايكوميررة وعررري ايكوميررة إي ترروقري إةررداراجلا
ب كال ميسرةل رصوة ا وزارة الثقاقة وا ام ة األردنية وجام ة الريمروم وب ر اهليورا الثقاقيرة
التموعيررة .إال أ ّن هررذه املبررادرا تفتقررر إي االنتمرراء ملن ومررة أو ن ررامل ق رري رم روا آنيررة عالب ر ا
ما يتم القيام ا عملئ هامع مناسبة أو ود م ذي ةملة باأل ا ذوي اإلعاقة.
 -103ومن املبادرا ا ديرة بالذكر هنال قيام اهليوة املستقملة لالنت اجل بتوقري نسخ مرن قرانون
االنت راجل ىملرأ النرواجل ا ديرد ورال ةرردوره بمريقرة بريرلل وكررذلك تروقري مسراعدين صرري
عند المملل لتيسري عمملية االقلا لأل ا ذوي اإلعاقرةل كمرا أ ّن ا ام رة األردنيرة كانرت مرن
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املؤسس ررا األوي األردن ال رريت عرق ررت مف رروم املراق ررل الش ص رريل وذل ررك وينم ررا رصص ررت
متموع لدعم المملبة ذوي اإلعاقة القراءة واملمال ة والتنقل دارل ا ام ة.
 -104ال يّال مف وم املراقل الش صي بوةفع من مستملّما ارسة األ ا ذوي اإلعاقرة
يقوق م؛ مف وم ا عريب ا عملئ الثقاقرة ال امرة وعملرئ آليرا رسرم السياسرا وةرنر القررارا ل ومرن
املنت ررر أن يسرراهم مشرررو القررانون ا ديررد بلسرريخ هررذا املف رروم وتمرروير ارسررتع مررن رررالل وزارة
التنمية االجتماعية واىملأ األعملئ واملن ما التموعية.
 -105يرجئ حتديع امل ملوما اخلاةة باالعلاب بملوة اإل ارة األردنية كملوة رمسية.
 -106ال يتررين الدسررتور وال السررياش القررانوين األردن االع رلاب ب ر ي لوررة أر رر لو رةا رمسي رةا
ع ر ررري الملو ر ررة ال ربي ر ررة ال ر رريت تكتس ر ررل ه ر ررذا الوة ر ررف م ر ررن نص ر ررو الدس ر ررتور .وإذا ك ر رران املقص ر ررود
ب "اإلعرلاب بملوررة اإل ررارة بوةررف ا لورةا رمسيرةا" هررو أن تكررون متداولرةا وم ررلب ررا عملررئ مسررتو
املؤسسررا واألقررادل ق ررذا أمررر واقررر و راملر رصوةرا السررنوا اخلمررأ األررررية .و ررة مبررادرة
تسررتحل الت مرريم هررذا الصرردد تتمثررل قيررام ا ام ررة اهلا يررة 28ر بررادراع لوررة اإل ررارة ررمن
املسراقا ا ام يررة االرتياريررة لمملبت ررا كاقرةال ويررع ر د هررذا املسراش إقبرراالا مملحوظر ا مررن المملبررة
النا ق ل إذ جتاوز عدد اململتحق قيع منذ عام  2011وورىت عرام  2015ألرف الرل و البرةل
جمتمرر الصرم ولكرن أيلرا
األمر الذي ي ّز من انتشار لوة اإل ارة واست دام ا ليأ ققر
اىتمررر األردين ب مومررع .كمررا بررادر ال ديررد م ررن املؤسسررا الرمسيررة إي ت هيررل ب ر كوادره ررا
لملتواة ررل بملو ررة اإل ررارة م ررر املر رراج وامل رروظف وع ررريهم .وق ررد س رربقت اإل ررارة إي قي ررام مرك ررّ
السريمرة والررتحكم التررابر ملديريررة األمررن ال ررام بترروقري ررااء التواةررل بملوررة اإل ررارة ررمن كررادره
ال امررلل كمررا أ ّن دي روان اخلدمررة املدنيررة وب ر ك روادر وزارة ال رردل؛ قرراموا بالترردرجل عملررئ التواةررل
بملوررة اإل ررارة أيلررا؛ حبيررع ال يررتم إجبررار الش ر ص األةررم عملررئ التواةررل بملوررة أرررر عررري لوتررع
األم .وبمبي ررة ايررال قانرّرع ال نيكررن االدعرراء ب ر ّن الو ررر مثالي ر ا هررذا الصررددل إال أ ّن ررة تق ر ّدم
مملحرروس يمررأ عملررئ السرراوة األردنيررة هررذا امللررمار ونيكررن استش ر اره مررن كثرررة املررلددين عملررئ
لو ر ررة اإل ر ررارة لملن ر ررا ق م ر ررن األقر ر رراد وم ر رروظفي
ا م ي ر ررا واملؤسس ر ررا ال ر رريت تقر ر ر ّدم دورا
املؤسسا .
احرراع البيت واأل رة (المادة )23
 -107يرجررئ تقرردم م ملومررا عررن مررىت يرظن ر أرو إلورراء املررادة  12مررن قررانون األو روال الش صررية
املؤق ررت ل ررام  2010ال رريت تش ررل ايص ررول عمل ررئ إذن قل راملي ل ررّواع لأل ر ا ذوي اإلعاق ررة
النفسية اإلجتماعية والذهنية.
 -108عملئ الرعم من أ ّن مقصد املشر  -كما ورد من داملرة قا ي القلاة  -مرن هرذه املرادة
هو "توقري "ايماية أل رراب ال القرة الّوجيرة كاقرةا" كمرا يراهرا وا ر وا هرذا القرانونل إال أ ّن هنرام
إدراكا عاما ب ّن هذه املادة اثل عقبةا أمرام ارسرة األ ر ا ذوي اإلعاقرة النفسرية واأل ر ا
ذوي اإلعاقررة الذهنيررة الشررديدت يق ررم الررّواع وتكرروين األسرررة حبريررة تامررة واسررتقالل عملررئ
أس رراس م ررن املس رراواة م ررر اخر ررين .ون ررل الت ررذكري ه ررذا املق ررام ب ر ّن وك ررم ه ررذه امل ررادة ي ررتب
__________

28ر .http://www.pm.gov.jo/content/1458033004
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ب وكام املواد اخلاةة جل"عوار " و"موانر" األهملية القانونية اليت تتلمن ا نصو هرذا القرانون
ونصو القانون املدين عملئ دو ما سبل بيانع ا رواجل عرن السرؤال اخلرا باملرادة 12ر مرن
االتفاقيرة الروارد قاملمرة املسراملل هرذه .ومرن املنت رر أن يرتم اير ّد مرن أثرر هرذا ايكرم مرر ةرردور
مشرو القانون ا ديد ودرولع ويّ النفاذل إذ تقمر أوكامع حب ر املساس باستقاللية الش ص
ووريتررع ام رراذ الق ررار عمل ررئ أسرراس اإلعاق ررة أو بس رربب ال كم ررا يملررّم مش رررو الق ررانون ه ررذا؛ وزارة
األوقرراب والشررؤون واملقدسررا اإلسررالمية  -ا ررة املسررؤولة عررن تقرردم مقلوررا ت ررديل قررانون
األووال الش صية  -بلرورة التشاور الوثيل مر األ ا ذوي اإلعاقة ومن ماجلم كل مررة
يررتم الشرررو قي ررا عراج ررة أوكررام األهمليررة القانونيررة هررذا القررانون أو أي مررن أوكامررع األرررر
املت ملقررة باأل ر ا ذوي اإلعاقررة .ومررن املر مول أن يرروقر النمرروذع عملررئ دعررم امرراذ القررار الررذي
يتبن رراه مش رررو ق ررانون وق رروش األ ر ر ا ذوي اإلعاق ررة ا دي رردل مس رراوةا واسر ر ةا م ررن ايري ررة
االرتيار وتقرير املصري واماذ القرار لأل ا ذوي اإلعاقا الذهنية والنفسية الشديدت .
الرعليم (المادة )24
 -109يرج ررئ تق رردم بيان ررا تدث ررة ع ررن ع رردد األ ف ررال ذوي اإلعاق ررةل مص ررنف وس ررل ن ررو
القصورل وا نأل ومكان اإلقامة ريف/ولررل الذين مت ورماهنم من الت مليمل والتدابري املت ذة
مل ا ة هذا الو ر.
 -110ال يتواقر إوصامليا دقيقة ومصنّفة وققا لنو اإلعاقة ودرجت ا وتوزي ا ا ورا ل تشرري
إي عرردد اتررروم مررن االلتحرراش بررالت مليم األساسرري ع تملررف مراوملررع وال ألعررداد املتس ررب مررن
األ ر ا ذوي اإلعاقررة .ومررر ذلرركل قررا ّن داملرررة اإلوصرراءا ال امررة قامررت أ ررد مملحرروس
تاولررة نوعيررة لملوقرروب عملررئ أعررداد اململتحق ر وعررري اململتحق ر بررالت مليم األساسرري األردن مررن
األ ا ذوي اإلعاقةل ويرع تشرري البيانرا الرواردة مرن الرداملرة  -بنراءا عملرئ الت رداد السركاين
ل ام  - 2015إي أ ّن عدد اتروم مرن الت ملريم مرن األ ر ا ذوي اإلعاقرة  -أو الصر وبا
الوظيفير ررة وقق ر ر ا لملمص ر رمملن ال ر ررذي تسر ررت دمع دامل ر رررة اإلوصر رراءا  -يظق ر ر ّدر حب ر رواه 145259
صررال  90ألررف مررن م إنررا والبرراقي ذكررورل وهررذا ي ر أ ّن نسرربة عررري اململتحقر بررالت مليم مررن
األ ا ذوي اإلعاقة من اىمو الكملي لألقراد األردنير عرري املنت مر عملرئ مقاعرد الدراسرة
تبمل %29.1ل وما نسبتع  %22.3من إمجاه عدد األ ا ذوي اإلعاقة.
 -111وإذا كانررت أرقررام داملرررة اإلوصرراءا ال امررة تشررري إي أ ّن عرردد األ ر ا ذوي اإلعاقررة
ن تبمل أعمارهم اأ سنوا قر كثر؛ يقر ّدر حبرواه 651396 :أي مرا نسربتع %11.2 :مرن
جممو السكان كما سبل البيرانل قرا ّن هرذا ي ر أ ّن ورواه  %79مرن األ فرال ذوي اإلعاقرة
س ررن الت مل رريم ه ررم تروم ررون م ررن ارس ررة هر ررذا اي ررل أو عمل ررئ األق ررل مقيّ رردون تقيي رردا ر ررديدا
ارست م لع.
 -112تتناعم النسل واألرقام املشار إلي را آنفر ا مرر البيانرا الصرادرة عرن وزارة اللبيرة والت ملريم
ومن مررة اليونيسرريف الرريت تررؤدي مجي ررا إي وقيقررة أ ّن عرردد المملبررة مررن ذوي اإلعاقررة مراوررل
الت مليم األساسي ال يت اوز  18000البا و البةا بينما يملتحرل قرابرة  22000البرا و البرةا
ب رراما اللبيررة اخلاةررة .وتفيررد بيانررا وزارة اللبيررة والت ملرريم أ ّن عرردد عرررب املصررادر الرريت تشرررب
عملي ررا ال رروزارة يقر ر ّدر حب ر رواه  900عرق ررة موزع ررة عمل ررئ تاق ررا املمملك ررة .وق ررد أظ ررر ب ر ر
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ملحةا لتموير هذه الورب وحترديث ال كمرا أ ّن رة ررورة
الدراسا واملسووا واجةا قنيّةا وماليةا م ّ
قص ررو لت ّي ررّ التح رراش األ ف ررال ذوي اإلعاق ررة ب ررالت مليم بوج ررع ع ررام والت مل رريم ال ررداما عمل ررئ وج ررع
اخلصو .
 -113وقرد أقررد مشرررو القرانون ا ديررد أوكامر ا راةرةا تملررّم وزارة اللبيرة والت ملرريم بالتثبّرت مررن
التحرراش األ فررال ذوي اإلعاقررة بررالت مليم األساسرري الرردامال وج ررل مشرررو القررانون مررن ورمرران
الش ر ص مررن وقررع الت ملرريم عملررئ أسرراس اإلعاقررة جرنيررة عنررف ي اقررل عملي ررا بررايبأ والورامررة
باإل اقة إي اإللتّام بتصويل األو ا وإياش المفل بالت مليم قورا.
 -114يرجئ اإلبالغ عن التدابري املت ذة لت اوز ال قبا امام حتقيل ت مليم جامر لأل ر ا
ذوي اإلعاقرة والنسربة امل صصرة مرن موازنرة الدولرة لّيرادة اإللتحراش واإلبقراء األ فرال امل روق
املدارس ال ادية.
 -115تشري الدراسا املسحية التحمليملية اليت قام ا اىملرأ األعملرئ وتملرك الريت ن ّفرذجلا من مرة
اليونيسيف 29رل إي أ ّن الصورة النممية عن اإلعاقة تش ّكل عقبةا رمليسيةا أمام ا ود الرامية لت ّيّ
مف وم الت مليم الداما لأل فال ذوي اإلعاقة .و ة رموا إنابية قامت ا وزارة اللبية والت ملريم
بالت رراون مررر اىملررأ األعملررئ وج ررا مادررة أرررر ل تس ر ئ خلملررل ارسررا منوذجيررة ب ر
امل رردارس ايكومي ررة لتك ررون نر روا اة لتمبي ررل ال رردما قم ررا الت مل رريم األردن .وق ررد ج رراء آر ررر
اإل ارا الرمسية عملئ مستو السياسا وول ول األ ا ذوي اإلعاقة الت مليم و ررورة
ت رروقري بيو ررا ت مليمي ررة مس ررتوعبة ملتمملب ررا المملب ررة ذوي اإلعاق ررة؛ اإلس رلاتي ية الو ني ررة لتنمي ررة
املوارد البشرية 30 2025-2016رل ون ررا لكرون هرذه اإلسرلاتي ية قرد أورد مو رو ايرل
الت مليم لأل ا ذوي اإلعاقرة باقتلراجل رديدل قرا ّن امل ّرول عمليرع ب رد ةردور مشررو القرانون
ا ديررد هررو اخلمررة الو نيررة لملت ملرريم الررداما الرريت سرروب تل ر ا وزارة اللبيررة والت ملرريم بالت رراون مررر
اىمل ررأ األعمل ررئ وا ررا ذا الص ررملةل وي ررع يوج ررل مش رررو الق ررانون عمل ررئ قم ررا الت مل رريم
املمملكة أن يصبن داجما ااما رالل قلة ال تت اوز  10سنوا من تاريخ نفاذه.
 -116وملررا كرران ايررل الت ملرريم حيتررل أعملررئ س رملّم أولويررا اىملررأ األعملررئل قررا ّن هررذا األرررري
قررد وجررد نفسررع منررذ ترراريخ ت سيسررع عررام  2007ظم أسر ا را جر ّرل مروارده لرردعم ت ملرريم األ فررال ذوي
اإلعاقررةل ويررع بملر م رردل اإلنفرراش هررذا الوجررع مررا نسرربتع 000ل700ل 2أي أكثررر مررن ثملثرري
املوازنة السنوية الكملّية لملم ملأ .وإدراك ا من اىملأ األعملئ ووزارة اللبية والت مليم وسراملر ا را
روء مبردأ التلرم الرذي حييرل إي كرل ج رة
امل نية؛ ب ّن هذا الدور نل أن ي اد الن رر قيرع
مسؤولياجلا وققا لواليت ا ال امرةل قرا ّن املروملرة القادمرة سروب تشر د حت ّروالا جرذريا قمرا الت ملريم
األردن الررذي برردأ ينحررو منحررئ التلررم والشررمولل وال ريررل أ ّن هررذا التحر ّرول يتمملررل م روارد
قنيّة وبشريّة وماليّة كبرية جدال يتمملر اىملأ األعملرئ ووزارة اللبيرة والت ملريم إي ت مين را مرن ررالل
براما الت اون الدوه مر الدول واملن ما ذا اخلاة النا مة هذا اىال.
 -117يرج ررئ تق رردم تو ررين بشر ر ن تقي رريم درج ررة القص ررور كم ي ررار لت ف رري
لملمملبة ذوي اإلعاقة قلال عن إرتيارهم كمدرس ذوي إعاقة.

الرس رروم ا ام ي ررة

__________

29ر .https://www.unicef.org/jordan/Joint_Education_Needs_Assessment_2014_E-copy2.pdf
30ر .http://media.wix.com/ugd/176e64_ad576b8f4c464d97ae6ced77e4fb0850.pdf
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 -118لقررد درجررت وزارة الت ملرريم ال رراه والبحررع ال ملمرري عملررئ مررنن المملبررة ذوي اإلعاقررة نسرربة
إعفر رراء كبر رررية مر ررن الرسر رروم ا ام ير ررة مؤسسر ررا الت ملر رريم ال ر رراه ايكومير ررة تصر ررل إي %90ل
وقر ررد باتر ررت هر ررذه املير ررّة جر ررّءا مر ررن الن ر ررام امل مر ررول بر ررع عوجر ررل ق ر ررارا جمملر ررأ الت ملر رريم ال ر رراه.
وهذه النسبة من اإلعفاء يتم منح ا لملمالل عوجل تقرير رمسي ةرادر عرن إورد المل ران
المبيررة التاب ررة لرروزارة الصررحة أو امل تمرردة مررن ا ام ررة نفس ر ا .ونررل أن تتلررمن هررذه التقررارير
المبية نو ودرجة اإلعاقة لكي تظ ّهرل واممل را لالسرتفادة مرن اإلعفراء املرذكورل و هرذا الصرددل
نل أن تكون اإلعاقة ممابقةا من ويع نوع ا و بي ت ا لملت ريف الوارد املادة 2ر من قانون
رقم  31لسنة  2007الناقرذل أي ال برد أن تكرون إعاقرةا جسرديةا أو بصرريةا أو مس يرةا أو ذهنيرةال
كمررا نررل أن تكررون داملمرةا ومسررتقرة .وجترردر اإل ررارة إي أ ّن نسرربة اإلعفرراء مررن الرسرروم ا ام يررة
يررتم منح ررا لمملبررة البكملوريرروس والدراسررا ال مليررا عملررئ وررد س رواء .وقررد تلر ّرمن مشرررو القررانون
ا ديررد أوكام ر ا ج ملررت مررن نسرربة اإلعفرراء هررذه قيم رةا ت ويلرريةا عررن نقررص اللتيبررا التيس رريية
وإمكانية الوةول مؤسسا الت مليم ال اهل ومن ل قا ّن هذه املؤسسا تستمير االست ا ة
ع ررن تق رردم اإلعف رراءا املش ررار إلي ررا أ ررل بيواجل ررا الت مليمي ررة م ير ر اة ورالير رةا م ررن ال وامل ررل املادي ررة
والسملوكية عا يتين حتقيل املساواة وتكاقؤ الفر لملمملبة ذوي اإلعاقة.
 -119أما قيما يت ملل بت ي األ ر ا ذوي اإلعاقرة ايقرل األكرادنيي ا ام را ل ققرد
ر د ال ررام  2015ت ير قرابررة  7أقرراد مررن ةملررة ر ادة الرردكتورا  3جام ررا وكوميررة و
كملي ررا اخداجل والشر رري ة واللبي ررة اخلاة ررةل وم ررن وي ررع املب رردأل ال يوج ررد أي م ررن تشر رري ا
ال مررل مررا حيررول دون ت ير األ ر ا ذوي اإلعاقررة ا ام ررا سرواءا الوظراملف األكادنييررة
أو اإلداريةل ومر ذلكل قا ّن ة ة وبا ِ
لوو أت وجودها ت يل التحاش هؤالء األ ا بال مرل
م م را تتمحرور ورول الن ررة النمميرة السرملبية الريت
املؤسسا ا ام يةل وهذه الص وبا
حيممل ا ب رؤساء تملك املؤسسا أو عمداء ب كمليّاجلا أو رؤساء األقسام قي ال هذا قلالا
عررن إ رركالية ا رلا ت رواقر مررا يسررمئ جل"الملياقررة الصررحية" املتقرردم لشررول أي وظيفررة عامررةل
إذ أ ّن هررذا الشررر وقق را لن ررام المل رران المبيررة رقررم  13لسررنة 31 2014ر والت مليمررا الص ررادرة
الوظراملف ال امرة رملرو املتقردم لشرول الوظيفرة مرن مجملرة مرن األمررا
عقتلاهل يتمملل لملت ير
واإلعاقا مت حتديدها سملف ا عوجل جرداول ةرادرة عرن وزيرر الصرحةل والواقرر أ ّن تملرك ا رداول
تظقص رري األ ر ر ا ذوي اإلعاق ررة وجت ررل ت يي ررن م بامل الف ررة هل ررذا الش ررر أمر ررا منو ر را بالسر رملمة
التقديرية لوزير الصحة بنراءا عملرئ ملرل اسرتثناملي ررا مرن ج رة ال مرل .وجتردر اإل رارة إي أ ّن
مشرو القانون ا ديرد قرد عراجل هرذه النقمرة م ا رةا جذريرةال إذ تلرمنّت نصوةرع وكمر ا يقمرر
ب ر ّن األ ر ا ذوي اإلعاقررة الملقررون ةررحيّ ا وقررادرون عملررئ ال مررل وكم ر ال كمررا و ررر مشرررو
الوظراملف امل تملفرة بسربل إعراقت م عرا
القانون إقصاء األ ا ذوي اإلعاقرة مرن الت ير
ذلررك الوظ راملف األكادنييررة واإلداريررة مؤسسررا الت ملرريم ال رراه .وتشررري امل ملومررا ال رواردة مررن
وزارة الص ررحة إي أ ّن ال رروزارة قام ررت م ررؤررا باة رردار ت م رريم حي ررر عمل ررئ المل رران المبي ررة تل ررم
تقاريرهررا الرمسيررة مررا يفيررد ب رردم "لياقررة" األ ر ا ذوي اإلعاقررةل وهررذه رمرروة تمررودة جرردا مررن
هنا تصويل األو ا إي و درول مشرو القانون ا ديد ويّ النفاذ.
__________

31ر .http://www.moh.gov.jo/AR/Pages/MedicalCommittees.aspx#startNavigation
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الصحة (المادة )25
-120يرج ررئ اإلب ررالغ ع ررن الت رردابري املت ررذة لرق ررر مس ررتو وامكاني ررة الوة ررول إيل قل ررال ع ررن
اىررال
م ملومررا وررولل الرعايررة الصررحية املقدمررة لأل ر ا ذوي اإلعاقررةل وترردريل ال رراممل
الم .
 -121ق ررام جممل ررأ اعتم رراد املؤسس ررا الص ررحية HCACر  -الس ررابل اإل ررارة إلي ررع  -عراج ررة
امملة مل ايري االعتماد اليت يمبّق ا عملئ املؤسسا الصحية ايكومية وعري ايكومية عا ذلك
ال يادا واملراكّ الصحية واملستشفيا ل وبدأ جمملأ االعتماد عمملية مراج ة جادة ووثيثرة رل
هررذه امل ررايري ررامملةا ملتمملبررا وةررول األ ر ا ذوي اإلعاقررة إي املراقررل واخلرردما وامل ملومررا
الصررحية .عملررئ ة ر يد آررررل قررام املركررّ الررو يقرروش اإلنسرران مررن ج تررع عملررئ مرردار األع روام
املا ية؛ بتلرم اتفاقيرة وقروش األ ر ا ذوي اإلعاقرة رمن من رع التردري املقردم لأل براء
والك ر ررادر ال ام ر ررل القم ر ررا الص ر ررحي األردنل كم ر ررا ن ّر ررم اىمل ر ررأ األعمل ر ررئ دورا تدريبي ر ررة
اسررت دقت الكررادر الم ر والفر ال امررل جمررال اخلرردما الصررحية القمرراع ال ررام واخلررا
لملواي ررة ذاجل ررا .وتش ررري امل ملوم ررا ال رواردة م ررن وزارة الص ررحة؛ إي أ ّن ال رروزارة قام ررت م ررؤررا بتنس رريل
ج ودها مر وزارة األ وال ال امة واإلسكان بوية مان أن تكون املراقل الصحية حترت اإلنشراء
واملنوي إنشاؤها م ي ةا لوةول األ ا ذوي اإلعاقة إلي ال وقد قامت الوزارة منذ قرلة ليسرت
بالب يدة بتصويل أو ا ب املستشفيا واملراكّ الصحية الشامملة حبيرع مت ت هيمل را وجليوت رال
لت ل مشكملة مباين املراكّ الصحية القدنية املست جرة عري امل ي ة قاملمرةا وحباجرة إي وملرول جذريرة
تتررين لأل ر ا ذوي اإلعاقررة الوةررول إلي ررا حبريررة واسررتقاللل مررن هنررال قررا ّن ب ر تملررك املراكررّ
اليت يسرتحيل ت هيمل را هندسريّال يتمملرل حتقيرل وةرول األ ر ا ذوي اإلعاقرة إلي را إنراد مقرار
بديملة هلرال األمرر الرذي يسرتوجل تكرريأ و رم كبرري مرن املروارد املاليرة واهلندسريةل وي مرل اىملرأ
األعملررئ بالت رراون مررر وزارة الصررحة وا ررا الدوليررة الداعمررة؛ أن تررتمكن الرروزارة مررن حتقيررل هررذه
الواية رالل مدة زمنية م قولة.
 -122عملئ ة يد آرررل يشر ّكل عردم وةرول األ ر ا ذوي اإلعاقرة إي امل ملومرا الدوامليرة
الصحية بوجرع عرام؛ حترديّا يتمملرل برذل املّيرد مرن ا رد والتنسريل بر لتملرف ا را لملتوملرل
و ّ
عمليعل ويع أ ّن اللتيبا التيسريية واأل ركال امليسررة الريت تترين ا رال األ ر ا ذوي اإلعاقرة
عملررئ امل ملومررا الدوامليررة والمبيررة؛ ال ت رّال مسررتويا متوا ر ة وحتترراع إي املّيررد مررن التمرروير
والت ّي ررّل وس ر يا مل ا ررة ه ررذه النقم ررةل تل ر ّرمن مش رررو ق ررانون وق رروش األ ر ا ذوي اإلعاق ررة
القماع الردواملي والمر أورد ررو
ا ديد أوكام ا جت ل من تيسري الوةول إي امل ملوما
االعتماد واللريص لملمؤسسا الدواملية والمبية عملئ لتملف أ كاهلا.
العمل والعمالة (المادة )27
 -123يرجررئ تقرردم إوصرراءا تدثررة عررن عرردد الرجررال والنسرراء ذوي اإلعاقررة ال ررا مل عررن
ال مل مقارنة باأل ا الذين ال ي رانون مرن أوجرع قصرورل وم ملومرا عرن وجرود رمرة لو رر
إسلاتي يا عمل لأل ا ذوي اإلعاقة.
 -124تشررري البيانررا الصررادرة عررن داملرررة اإلوصرراءا ال امررة عقررل الت ررداد السرركاين الررذي
نف ّذت ررع ال ررداملرة ع ررام 2015ل إي أ ّن ع رردد ال ررا مل ع ررن ال م ررل م ررن األ ر ر ا ذوي اإلعاق ررة
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مررن سررن  15عام را ق ر كثر قررد بمل ر  34998ص را ثملررث م مررن اإلنررا ل ويش ر ّكل هررذا ال رردد
ما نسبتع  %10من إمجاه عدد ال ا مل عن ال مل األردن.
 -125وتش ررري البيان ررا الص ررادرة ع ررن وزارة ال م ررل األردني ررة إي أ ّن ع رردد الب رراوث ع ررن عم ررل
املس ّ مل لدي ا مرن األ ر ا ذوي اإلعاقرة قرد بملر  3000ر ص ع ردل  600مرن اإلنرا
والباقي من الذكورل و تشري البيانا الصادرة عن ديوان اخلدمة املدنية وهري ا رة املكملفرة
ا ررا ايكوميررة؛ إي أن عرردد األ ر ا ذوي اإلعاقررة عملررئ قاملمررة
بتن رريم عممليررة الت ي ر
االنت ار لملت ي قد بمل وواه  1600صا قرابرة  600مرن م ذكرور والبراقي إنرا ل ويالورت
وقق ر ا لملبيانررا الصررادرة عررن الررديوان أ ّن قراب ررة  1000ص ر ا مررن هررؤالء هررم مررن األ ر ا
الصررم .و دراسررة ميدانيررة عينيررة ن ّفررذها اىملررأ األعملررئ بالت رراون مررر داملرررة اإلوصرراءا ال امررة
عر ر ررام 2015ل تب ر ر ر ّ أ ّن نسر ر رربة ال ر ر ررا مل عر ر ررن ال مر ر ررل مر ر ررن األ ر ر ر ا ذوي اإلعاقر ر ررة يظق ر ر ر ّدر
حبواه  %76وأن هذه النسبة تبمل ب اإلنا من ذوا اإلعاقة وواه .%80
 -126وأيّا ما كان ن تباين هذه األرقرام والنسرلل قرا ّن املؤّكرد هرو ارتفرا م ر ّدل البمالرة بر
األ ا ذوي اإلعاقةل األمر الذي يتمملل من ا ا ايكومية القيام ببذل املّيد مرن ا رد
للمان قر متكاقوة هلم سوش ال مل.
 -127أما قيما يت ملل باسلاتي يا ال ملل قا ّن التوجع األردن با ينحو منحرئ التلرم
ود مرال حبيرع يرتم ج رل إسرلاتي يا ال مرل ع ممل را رامملةا ومسرتوعبةا يقروش ومتمملبرا
إي ٍّ
األ ا ذوي اإلعاقةل وقرد ألرّم مشررو القرانون ا ديرد ج را ال مرل امل تملفرة القمراع
ايكومي وعري ايكومي بلرورة ج ل إسلاتي يا التشويل والتوظيف والتدريل والت هيل امل
داجمرةا وم ير اة لأل ر ا ذوي اإلعاقررةل و هررذا املقررامل جترردر اإل ررارة إي أ ّن مؤسسررة الترردريل
امل ر تس ر ئ رل مناه ررا وإس رلاتي ياجلال هررذا قل رالا عررن براجم ررا وم اهرردها؛ م ي ر ةا لملمملبررة
اململتحق ا من األ ا ذوي اإلعاقا امل تملفة.
 -128يرج ررئ تق رردم تفاة رريل ع ررن وج ررود آلي ررا وإج رراءا ممبق ررة لأل ر ا ذوي اإلعاق ررة
لملتصرردي لملتمييررّ كاقررة األمررور املت ملقررة بال مررل وظررروب ال مررلل عررا ذلررك ترروقري الت يرّا
امل قولة .يرجئ تقدم بيانا إوصاملية عن عدد هذه الشكاو وكيفية ومل ا.
 -129قررام ديروان اخلدمررة املدنيررة منررذ عررام  2014بتبر ّ وثيقررة دليررل الثالثررون 32رل وهرري وثيقررة
ررمان عممليررة تشررويل وتوظيررف م ي ر ة وعررري اييّيررةل
تتلررمن  30س رؤاالا وجواب را وررول متمملبررا
وذلرك بدايرةا ب ممليرة تصررميم الشراعر الروظيفي وو ررر وةرف امل رامل مرررورا براإلعالن عرن الوظيفررة
وقنيررا إج رراء املقابمل ررة م ررر املتق رردم م ررن ذوي اإلعاقررة والت ي ر و ارس ررة امل ررام اليومي ررة واللق رري
واالبت ررا والترردريل وا رّاءا ل انت رراءا بالتقاعررد واالسررتقالة والفصررل .وقررد قررام دي روان اخلدمررة
املدنية بالت اون مر اىملأ األعملئ بتدريل الكوادر ال امملة الديوان عملئ كيفيرة تلرم الردليل
النماذع والمملبا وإجراءا الل ين لملوظاملفل و هرذا الصرددل قرام الرديوان با راقة منروذع
عملررئ االسررتمارا اخلاةررة بكررادر املروارد البشررية لمل ررا ايكوميررة الرريت يررتم تنسرريل املر ررح
إلي ررال ويررع تلر ّرمن هررذا النمرروذع بنررودا اسررتنادا لرردليل الثالثررون ا ّكررن ج ررة ال مررل مررن حتديررد

__________
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املتمملبررا البيويررة والتقنيررة والفنيّررة وعريهررا الالزمررة لتمكر املرروظف ذوي اإلعاقررة مررن القيررام ع ررام
الوظيفررة عملررئ أسرراس مررن املسرراواة مررر اخر ررينل كمررا قررام دي روان اخلدمررة املدنيررة رمرروة نوعيررة
أر ر ررر بتد ر ر ر رر ر ر لالس ر ررت الم ع ر ررن ملب ر ررا التوظي ر ررف واإلجر ر رراءا اخلاة ر ررة ر ررا وتق ر رردم
الشرركاو  ...بملوررة اإل ررارة مررن رررالل مكاملررا الفيررديو واالسررت انة عررلجم لوررة اإل ررارة الررذي
ي مل لد الديوان.
 -130و االجترراه نفسررعل قامررت وزارة ال مررل مررؤررا باةرردار دليررل تشررويل األ ر ا ذوي
اإلعاق ررةر ال ررذي يس ررت دب القم ررا اخل ررا لملت ري ررف عتمملب ررا بيو ررة ال م ررل امل ي ر ر ة واملس ررتوعبة
لأل ا ذوي اإلعاقة.
 -131أما قيما يت ملل بتمل ّقي الشكاو ومتاب ت ا جمال ال مل لأل ا ذوي اإلعاقةل قا ّن
ديوان اخلدمة املدنية بدوره يتملقئ الشكاو اخلاةة بالتمييّ عملئ أساس اإلعاقة عا ذلك عدم
ت رروقري اللتيب ررا التيس رريية وقق ر ا لعج ررراءا ذاجل ررا ال رريت يتملق ررئ ررا رركاو امل رروظف واملر ررح
لملوظ راملف ايكومي ررةل والش رريء نفس ررع يق ررال ع ررن وزارة ال م ررل ال رريت ال يوج ررد ل رردي ا ن ررام ر ررا
لشكاو ال مال أو الباوث عن عمل من ذوي اإلعاقة .وننوه هنال إي أن املركّ الو يقروش
اإلنسر رران ق ر ررد أ ر ررار تقري ر ررره الث ر رراين عش ر ررر الص ر رادر و ر ررول وال ر ررة وق ر رروش اإلنس ر رران األردن
لمل ررام 2015؛ إي أ ّن ررة عواملررل تواجررع األ ر ا ذوي اإلعاقررة سرروش ال مررلل كمررا أ ررار
البيانررا ال رواردة مررن املركررّ إي أنرّرع قررد تمل ّقررئ و رواه  133رركو وررول انت ررام ايررل ال مررل
عملئ أساس اإلعاقة رالل األعوام 2015-2012ل وأنّع قام عتاب ت ا مر ا ا امل تصة.
 -132وقررد رمررئ مشرررو القررانون ا ديررد رمررواة راملررد اة ونوعيرةا جمررال مكاقحررة التمييررّ عملررئ
أساس اإلعاقة جمرال ال مرلل ويرع أنشر هرذا املشررو نرة تكراقؤ الفرر ر وهري آليرة لتملقري
الشرركاو والتحقررل من ررا ومتاب ت ررا وإج رراء الوسررا ة مررر ج ررا ال مررلل وذلررك كملررع عملررئ ع ررار
الواليا املتحدة واملمملكة املتحردة وعريمهرا مرن الردول الريت
مفو يا املساواة وتكاقؤ الفر
تتبىن تملك اخليا .
نسروى المعيشة العئق والحمالة االجرماعية (المادة )28
 -133يرج ررئ تق رردم تفاة رريل و ررول كيفي ررة إدم رراع ت رردابري ت ررددة لأل ر ا
اإلسلاتي ية الو نية لملت فيف من ودة الفقر.

ذوي اإلعاق ررة

 -134قامررت وزارة التنميررة االجتماعيررة بالت رراون مررر وزارة الت مرري والت رراون الرردوه والانرراما
اإلمنر ر ر راملي لألم ر ر ررم املتح ر ر رردة UNDPر بو ر ر ررر اإلسر ر ر رلاتي ية الو ني ر ر ررة األردني ر ر ررة لملقل ر ر رراء عمل ر ر ررئ
33ر
تلمنت تاورها بنودا ومؤ را وول تروقري رردما الرعايرة
الفقر  2020-2013اليت ّ
الصحية والت مليم والوةول إي سوش ال مل لأل ا ذوي اإلعاقة رصوة ا املنا ل النامليةل
وتقرروم الوزارترران والي را عراج ررة هررذه اإلس رلاتي ية لملوقرروب عملررئ مررا واجررع تمبيق ررا مررن حتررديا
ر ررالل الف ررلة املا ررية وتل ررمين ا ت رردابري تكف ررل هل ررا تمبيقر را ق ّ رراالا ينسر ر م واأله ررداب اإلمناملي ررة
ا ديدة .من ج ة أرر ل قا ّن وزارة التنمية االجتماعيرة مرن ررالل ةرندوش امل ونرة الو نيرة تقروم
__________
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بدراسرة وراال الفقرر بر األسرر األردنيرة عرن قي ررا األسرر الريت لردي ا والرة إعاقرة أو أكثررل ليررتم
ب د ذلك تقدم لصصا مالية رية وال انمبقت الشرو املنصرو عملي را تشرري ا
الصررندوش والرروزارةل وحترراول الرروزارة مررن ج ررة أرررر ررول األ ر ا ذوي اإلعاقررة وأسرررهم
ب رراما اويررل املشررارير اإلنتاجيررة الرريت تقرردم ا لألسررر الفقرررية لتملررف منررا ل املمملكررة رصوة را
الناملية من ا.
 -135وإدراك ر را م ررن ايكومر ررة األردني ررة ألمهير ررة تل ررم األ ر ر ا ذوي اإلعاق ررة من ومر ررة
مكاقحررة الفقرررل ققررد مت تلررم مشرررو القررانون ا ديررد أوكام را تملررّم وزارة التنميررة االجتماعيررة
أ ر ررل اخلم ر ر اإلس ر رلاتي ية وال ر رااما واألنش ر ررمة اخلاة ر ررة بالقل ر رراء عمل ر ررئ الفق ر ررر؛ أكث ر ررر ر رروالا
لأل ر ا ذوي اإلعاقررة وأسرررهمل كمررا أوجررل مشرررو القررانون عملررئ ةررندوش التنميررة والتشررويل
أن ن ررل إسرلاتي ية عمملررع داجمرةا لأل ر ا ذوي اإلعاقررةل حبيررع يسررتفيدوا وأسرررهم مررن برراما
امليسر وبراما التشويل الذاو واويل املشارير الصورية واإلنتاجية اليت ينف ّذها الصندوش.
اإلقرا
ّ
المشاركة يل الحياة السيا ية والعانة (المادة )29
 -136يرجئ بيران مرا أذا كران مقرررا الوراء أوكرام قرانون االنت ابرا الرذي يسرتث األ ر ا
ذوي اإلعاقة الذهنية والنفسية االجتماعية من ارسة وق م املشاركة االنت ابا .
 -137عملرئ الررعم مرن أنّرع مل يرتم توثيرل وردو واق رة ورمران أي ناررل عملرئ أسراس اإلعاقرة
أو بسربب ا سرواءا االنت ابرا النيابيررة أو البملديرة مرن وقرع االنت رراسل إال أ ّن رة عقبرة دسررتورية
جت ل من إلواء هذا ايكم من قوان االنت ابرا أمررا يتمملرل ت رديالا دسرتوري ا أكيردال ويرع أ ّن
الدسررتور األردين مادتررع 75ر يشررل ل لرروية جمملررأ الن رواجل وجمملررأ األعيرران :أن ال يكررون
املر ررن جمنون رارل ويالوررت عملررئ الررنص الدسررتوري أنرّرع ا ررل اخلملررو مررن اإلعاقررة ال قمليررة والررة
الل ّ ررن ولرريأ والررة االق رلا ل و ر أ ّن قررانون االنت رراجل ىملررأ الن رواجل وقررانون الالمركّيررة
وقانون البملديا ؛ سحبت هذا الشرر ليمترد ملمارسرة ايرل االقرلا أيلرا .وقرد أبرد ال ديرد
مررن أعلرراء جمملررأ الن رواجل وجمملررأ األعيرران أثنرراء مناقشررة هررذه الق روان اعلا را عملررئ هررذا البنررد
لكونررع مررن وج ررة ن رررهم "عامل را وال نيكررن قياسررع أو حتررري ت رواقره مررن عدمررع"ل وقررد كرران مررن
املتوق ررر أن ينحص ررر ه ررذا الشر ررر تمل ررك الق ر روان عمل ررئ اير ررل الل ررن ل ررتال ررب ة عر رردم
الدس ررتورية دون أن يش ررمل اي ررل ارس ررة االقر رلا ل إال أ ّن ه ررذه القر روان مجي ررا ق ررد ة رردر
متلمنةا هذا ايكم موادها اليت تب ّ واب و رو الل ن والتصويت.
لألسف ّ
 -138وقررد ورراول مشرررو القررانون ا ديررد م ا ررة هررذه النقمررة مررن رررالل ت كيررده عملررئ و ررر
التمييررّ أو تقييررد ايررل االنت رراجل أو املشرراركة اييرراة ال امررة والسياسررية عملررئ أسرراس اإلعاقررة
أو بسرربب ال وإي أن ي ررتمكن اىملررأ األعمل ررئ بالت رراون م ررر اهليوررة املس ررتقملة لالنت رراجل والامل رراني
الررداعم ؛ مررن اقرلاا إلورراء هررذا ايكررم مررن الدسررتور مررر أول مراج ررة لررعل قررا ّن الواقررر وررىت اخن
ال يق ّدم مؤ را أو توثيل ب نّع قد مت الدقر ذا القيد إلبمرال اقرلا أو تر ّ رن أي ر ص عملرئ
مرردار السررنوا املا رريةل وهررذا ال نينررر بمبي ررة ايررال مررن اإلق ررار ب ر ّن هررذا ايكررم يكر ّررس ارس رةا
تشري يةا ومفاهيميةا ندر الت ملص من ا ب سر وقت كن.

GE.17-03859

35

