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 قانون الإعاقة
الأردني



ستقوم وزارة التنمية الاجتماعية و
ارة الصحة بتصميم و تنفيذ

رنامج رعاية للأشخاص ذوي
إعاقة من ضحاتا العنف و تقديم
مات الدعم النفسي و الاجتماعي

لصحي

 يشرف على جميع جوانب تأمين و
 إنفاذ و تسهيل القانون. يقترح
 المجلس السياسات والقوانين

 واللوائح المتعلقة جحقوق
 الأشخاص ذوي الإعاقة وحصولهم
 على الخدمات مع توفير الخدمات

التي تؤدي إلى تنفيذ القوانين

لقيود أو القيود أو الاستبعاد أو الإبطال

و الحرمان من الحريات المنصوص عليها

في القانون على أساس الإعاقة و الإحجام

عن توفير سكن معقول

 وزارة التربية و التعليم

يوفر سكن معفول و تنسيقات
يمكن الوصول إليها

 مراجعة المناهج الدراسية
 لتشمل موضيع حول "حقوق

 "الأشخاص ذوي الإعاقة

 لا يبوز استبعاد أي
 شخص من أي مؤسسة

 تعليمية أو حرمانه من حق
دراسة أي تخصصات متاحة

 على أساس الإعاقة أو
 بسببها

93
8

 أشخاص ذوي

إعاقات

عائلات ذوي إعاقات

 خبراء و

متخصصين

يضمن قبول و تسجيل الأطفال ذوي 
 الإعاقة في المؤسسات التعليمية

يتكون المجلس من

1رئيس المجلس المعين

المجلس  الرعاىة
الصحية

 التمييز على أساس
الإعاقة

التعليم

نون الإعاقة الأردني
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 صندوق التنمية و التشغيل
 :بالتنسيق مع المجلس

 لا يسمح القنون بتقييد وصول الشخص

 إلى برامج أو خدمات أو مؤسسات التنمية

 الاجتماعية

 

 لا يبوز لأحد أن يعترف بالأشخاص ذوي

 الإعاقة في الرعاية النهارية أو المنازل أو

الملاجئ دون موافقتهم الحرة و المستنيرة

قوم وزارة  الأشغال العامة و الإسكان

ضع و تنفيذ خطة وطنية لتعديلات

اني و المرافق و أماكن العبادة و

قع السياحية

م إدارة الدفاع المدني العامة بما يلي

ير الإغاثة في حالات الطوارئ و

ونات و المعلومات في أشكال يسهل

صول إلتها

يل و إنشاء وسائل النقل العام و النقل

الأنشطة الرياضية و النوادي

 الخدمات المصرفية و

الائتمانية

 التصويت أو الترشح في

البرلمان أو البلدية أو النقابة

 أو أي أنشطة انتخابية عامة

أخرى

يحق لجميع الأشخاص، بغض النظر عن

قدراتهم، المشاركة في ما يلي

 لا يبوز استبعاد أي شخص من
العمل أو من التدريب على أساس

الإعاقة أو بسببها

 يخصص القروض لتمويل المشارية

لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة و أسرهم

          

ينشئ برامج لمحاربة الفقر و زيادة

 فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة

توظيف  إمكانية
الوصول

 خدمات
اجتماعية

 الإدماج
الثقافي
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