
1 
 

 حول القومية الندوة

 اإلعاقة ذوات النساء

 والمساواة الحماية بين

 2015 /2 /1 _ 2015 /11 /29 الشيخ: شرم

 عمل ورقة

 اإلعاقة ذوات النساء حقوق تفعيل في المدني المجتمع مؤسسات دور

 

 إعداد

 عميش فندي رهام

 العربية المرأة عمل شؤون لجنة عضو

 الهاشمية األردنية المملكة – عمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 أو تعليميعععة أو صععحية  قضععية  ليسعع   األردن فعععي اإلعاقععة  ذوي األشععصا   واقععع  إن

 اإلنسان. حقوق أساسها انسانية قضية هي وإنما فحسب تأهيلية

 حكوميعة  مؤسسعة  أو وزارة مسعؤولية  ليسع   اإلعاقعة  ذوي األشعصا   قضية أن كما

 حسععب كععل كافععة المجتمععع مؤسسععات بهععا ُتعنعع  تشععاركية مسععؤولية وإنمععا خاصععة أو

  معن  الكثيعر  هناك أن ومع ، المجتمع ألفراد يقدمها أن ُيفترض التي والصدمات ه،دور

 والتنمويععة وا جتماعيععة ا قتصععادية المجععا ت فععي األردن يواجههععا التععي التحععديات

 الدولعة  أولويات من كان  اإلعاقة ذوي األشصا  قضية أن إ  المالية الموارد وشح

 ا هتمععام هعع ا وُتععو  الماضععية القليلععة السععنوات خعع ل ا هتمععام تسععار  وقععد األردنيععة

 تنسعيقية  كجهعة  ،2007 نةلسع  (31) رقع   المععوقين  األشعصا   حقوق قانون بصدور

 دقععة أكثععر العمععل وأصعع ح اإلعاقععة ذوي باألشععصا  ُتعنعع  التععي المجتمععع جهععات بععين

 المعدني  المجتمعع  ومؤسسعات  العوزارات  ق عل  معن  الم  ولعة  الجهود خ ل من وفاعلية

 األردنية التجربة لك  أستعرض واآلن اإلعاقة، ذوي األشصا  قضية إل  ل ستجابة

 اإلعاقة. ذوات النساء حقوق فعيلت في المدني المجمتع مؤسسات دور مجال في

 ذوي األشعصا   وخصعاص   اإلعاقعة  حج  2014 لعام  باألرقام أبين أن أريد بال داية

 األردن. في اإلعاقة

 فعأكثر،  سعنوات  (6) معن  األفعراد  بعين  األردن فعي  اإلعاقعة  ذوي األشصا  نس ة بلغ 

 منتشعرة  ا عاقة أن ي ين مما إلناثل %57 مقابل %43 ال كور نس ة وكان  13%

 ال كور. من أعل  اإلناث عند

 فصععلنا وإذا %.8 اإلعاقععة ذوي المشععتغلين نسعع ة بلغعع  فقععد سعع   مععا العع  اضععافة

 الععع كور  نسععع ة بعععأن ي حععع   الجعععن  حسعععب المشعععتغلين  اإلعاقعععة ذوي األشعععصا 

 أضععا   أربععة  بمقعدار  اإلعاقعة  ذوات المشعتغ ت  اإلنعاث  نسع ة  معن  أعلع   المشتغلين

 . %(21) واإلناث %(79) لل كور النس ة كان  حيث

 أنع   ي حع   اإلعاقعة  ذوي األشعصا   معن  للمشعتغلين  التعليمعي  للمسعتو   بالنسع ة  أما

 ثععانوي مععن أقععل التعليمععي  مسععتواه   كورالعع اإلعاقععة ذوي المشععتغلين مععن %(57)

 بينمعا  أميعين  منه  %(15)و جامعية شهادة عنده  المشتغلين ال كور من %(30)و
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 الجامعيعة.  الشهادات يحملن  اإلعاقة ذوات المشتغ ت اإلناث من %(42) نأ ي ح 

 معن  أقعل  التعليمعي  مسعتوه   اإلعاقعة  ذوات اإلناث المشتغ ت من %(22) أن  وك لك

 اإلعاقععة ذوات مععن المشععتغ ت لإلنععاث التعليمععي المسععتو  أن علعع  يععدل ممععا ثععانوي.

 إلعع  وبععالن ر ،اإلعاقععة ذوي مععن المشععتغلين للعع كور التعليمععي المسععتو  مععن أعلعع 

-45) معن  العمرية الفئة بين أعماره  تقع اإلعاقة ذوي من المشتغلين ال كور أعمار

 بعين  معا  كانع   اإلعاقعة  ذوات معن  المشعتغ ت  لإلنعاث  العمرية الفئات كان  بينما (.60

 فعععي يتركععع ن المشعععتغ ت النسعععاء أن يعنعععي ممعععا %(54) بلغعععة وبنسععع ة (25-34)

 فععي يتركعع ون اإلعاقععة ذوي مععن المشععتغلين العع كور يععة غال بينمععا الصععغيرة األعمععار

 .الك يرة العمرية الفئات

 %(58) أن ي ح  اإلعاقة ذوي األشصا  دعن الوظيفية صعوباتال في ن رنا وإذا 

 أن حععين  فععي للعع كور %(44) مقابععل  الرؤيععة فععي صعععوبة مععن  يعععانين اإلنععاث مععن

 لل كور. %(56) مقابل السمع في صعوبة من يعانين اإلناث من %(44)

 صععود  أو المشي في صعوبة من يعانين اإلناث من %(61) أن عل  األرقام تدل كما

 معن  يععانين  اإلنعاث  معن  %(55) وأن .%(39) الع كور   عند نس ة كان  بينما الدر 

 لل كور. %(45) مقابل التركي  في صعوبة

   بالجمعيععات والمتمثلععة المععدني المجتمععع مؤسسععات فعع ن السععابقة النتععاص  ضععوء وفععي

 إزالععة خعع ل مععن اإلعاقععة ذات المععرأة وتمكععين يععلعتف علعع  تعمععل والصيريععة النسععاصية

 خطع   فعي  وإدراجهعا  هعا احتياجات تحديعد  علع   ايضعا   نعمعل  كمعا  تواجههعا  التعي  العق ات

 العامعة  الحيعاة  فعي  دورهعا  وتع يع   بهعا  للنهعوض  الع زم  العدع   تعوفير  أجل من عملها

 س  : ما لترجمة التالية الصطوات المدني المجتمع مؤسسات اتص ت وقد

 من اإلعاقة ذات للمرأة الموجهة والمشاريع ال رام  لتقيي  ال زمة الدراسات ءإجرا .1

 الجدو . دراسات إعداد خ ل

 دورات اقتعرا   خع ل  معن  اإلعاقة ذات للمرأة الموجهة المشاريع لتنفي  برام  وضع .2

 المشاريع. ه ه بأهمية توعيةلل عمل وورش محاضرات أو تدري ية

 المشاريع. ه ه لتنسي  وال شري المادي الدع  توفير .3
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 الدوليععة المن مععات تقععدمها التععي المععوارد مععن الُمثلعع  وا سععتفادة الم ععادرات ت ععادل .4

 وا قليمية.

 ال ععرام  مععن ندفاسععت ال تععي اإلعاقععة ذوات للنسععاء عمععل فععرق إيجععاد علعع  العمععل .5

 للدخل. مدرة مشاريع في نانصراطه خ ل من التدري ية

 المنتوجات. ه ه تسوي  في منتوجات ينتجن ال تي اإلعاقة ذوات النساء مساعدة .6

 وباحتياجاتهععععا اإلعاقععععة ذات المععععرأة بوضععععع العععععام الرأيععععة توعيععععة فععععي المسععععاهمة .7

 اآلخرين. مع ساويةتم لتص ح ومساعدتها

 

 ومنعع  الحديثعة  التكنولوجيعا  معن  اإلعاقعة  ذوات النسعاء  اسعتفادة  تع يع   عل  تعمل كما

 العامة. الحياة في اإلعاقة ذات المرأة دم  أجل من وذلك لل طالة، تعرضهن

 ن ععرة تغييععر علعع  سععاعدت المععدني المجتمععع مؤسسععات أن القععول يمكععن الصتععام وفععي

 علع   سعع   كمعا  لنفسع   اإلعاقعة  ذو للشص  السل ية الن رة وتغيير لإلعاقة المجتمع

 الجهععات مطال ععة علعع  عملعع  كمععا المملكععة أولويععات سععل  علعع  اإلعاقععة قضععية إدرا 

 تعوفير  عل   وعمل اإلعاقة ذات للمرأة المقدمة الصدمات وتحسين بتطوير الحكومية

 الحعا ت  جميعع  فعي  اإلعاقعة  ذات للمرأة الشامل الدم  م دأ إلنجا  المناس ة ال رو 

 النساء من اإلعاقة شديدي عل  اإليواصية المؤسسات اقتصارب المطال ة عل   وعمل

 المجتمع. في دمجه  ظرو  تن   حت 

 تثقيع   علع   األردن فعي  المدني المجتمع مؤسسات ساعدت فقد س   ما إل  وإضافة

 حقوقهععا علعع  التعععر  مععن تمكينهععا خعع ل مععن وذلععك اإلعاقععة ذات المععرأة وتوعيععة

 .والقانونية التشريعية

 ونععدوات ودورات المهنععي التععدريب بمراكعع  تدري يععة دورات عقععد علعع  عملعع  كمععا

 كمعا  وحقعوقه   اإلعاقعة  ذوي األشعصا   وإمكانعات  بقدرات الشركات ألصحاب توعية

 تقعدي   وتأكيعد  بعالنف   الثقعة  زيعادة  حعول  اإلعاقة ذوات للنساء تدري ية دورات تعقد

 تحصععيل ودون ميسععرة بشععرو  نلهعع مناسعع ة صععغيرة مشععاريع   فتتععا نلهعع قععروض
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 معن  وذلعك  مسعتقل  ثاب  دخل توفير عل  نتساعده تأهيلية برام   وضع كما فواصد.

 .المجتمع أفراد ك اقي كريمةال حياةالو المستقل العيش فر  إعطاصه  أجل

 

 لسمةة  (31) رقم   المعوقين األشخاص حقوق قانون الهاشمية األردنية المملكة أصدرت

 التاليممة  المجمما ت فمم  اإلعاقممة ذو  األشممخاص حقمموق ضمممان يكفمم  والمم   2007

 الوصممو  وإمكانيممة ا جتماعيممة وال،يمما  والعممم  المهةمم   التممدري  التعلممي   الصمم،ة 

 الةسما   وممةه   التقاضم   فم   وحقهم   والرياضمة  والسياسمة  العاممة  ال،يا  ف  والمشاركة

 وقم   حيم   الدوليمة  اقيمة ا تف واكبم   التم   المدو   أوائم   من األردن وكان اإلعاقة ذوات

 بممم ل  ُمعلةمممًا . 2008 /3 /31 بتممماري  عليهممما صمممادقو 2007 /3 /30 بتممماري  عليهممما

 حقمموق حمايممة فمم  والمتمثلممة وغايتهمما لهممدفها ت،قيقممًا ا تفاقيممة همم   بةممود بتةفيمم  التزاممم 

 األساسمية  وال،ريمات  اإلنسمان  ب،قموق  الكامم   التمتم   وضممان  اإلعاقة ذو  األشخاص

 وطةيممة اسممتراتيجية وضمم  تمم  ال،سممين بممن الثممان  اهلل عبممد الملمم  لممةجال مممن وبممرمر

 ذو  األشممخاص مممن فاعلممة وبمشمماركة (2015 – 12010) اإلعاقممة ذو  لألشممخاص

 (31) رقم   المعموقين  األشمخاص  حقموق  قمانون  صمدور  المعةية الجهات وكان  اإلعاقة

 وطةيممة كمنسسممة المعمموقين األشممخاص لشممنون األعلمم  المجلمم  وترسمم  2007 لسممةة

 السياسممات ورسمم  ومصممال،ه  حقمموقه  عممن والممدفا  اإلعاقممة ذو  األشممخاص لممدع 

 وإزالمة  ب،قموقه   والتثقيم   للتوعيمة  العالقمة  ذات الجهمات  كافة م  والتةسيق طيوالتخط

 البيانممات وتمموفير المجتممم  فمم  الكاملممة المشمماركة لت،قيممق الماديممة وال،ممواجز العوائممق

 مجما   فم   واألخصمائيين  نالعماملي  تمدري   خمال   ممن  حقوقه  عل  والتدري  والتوعية

 اإلعاقة.

 التعععاون خعع ل مععن يععت  أن يجععب اإلعاقععة ذات المععرأة حقععوق عععن الععدفا  قضععايا إن

 التركيع   خع ل  معن  المعدني  المجتمعع  ومؤسسعات  الوطنيعة  الحكومعات  بين ما المستمر

 اآلتي: عل 

 بالنف . تهاثق  يادةب وا هتمام اإلعاقة ذات المرأة وتثقي  تنمية .1
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 فعي  المعاقعة  المعرأة  ادمعا   بأهميعة  المجتمعع  توعيعة ل واإلع م القرار صانعي مصاط ة .2

 المجتمع

 الرسععاصل تكععون أن علعع  والحععر  المجتمععع مععع والتواصععل ال شععرية المععوارد تععأمين .3

 وواضحة. موضوعية

 النسعاء  تمكعن  حقوقيعة  ن عرة  إلع   شعفقة  ن عرة  معن  المجتمعع  ن عرة  تغييعر  علع   العمل .4

 حقوقهن. عل  الحصول من اقةاإلع ذوات

 المعاقممة المممرأ  وبمما خ  المممرأ  وتمكممين الجةسممين بممين المسمماوا  تعزيممز ويمثمم  همم ا

 ذوات والفتيممات الةسما   وتعمان   المسممتدامة التةميمة  األهمدا   ت،قيممق فم   أساسميا   عمامال 

 وسممو  واإلهممما  الجةسمم  للعةمم  عرضممة أشممد يجعلهممن مممما مزدوجممًا تمييممزا اإلعاقممة

   وا ستغال  المعاملة

 وعملهعا  اإلنسعان  حقعوق  مجعال  في العاملة المدني المجتمع مؤسسات دور أن وحيث

 فكعرة   عل لتق المجتمعع  بتهيئعة  الحكومعة  مسعاعدة  عاتقهعا  علع   تأخع   واضحة بمنهجية

 عالمجتمع  رفاه عل  ينعك  وال ي اإلنسان حقوق مسألة في قادمةال للمرحلة يرالتغي

 أن المممرأ  بقضممايا المعةيممة سمماتسالمن إحممد  )تضممامن( تنكممد حيمم  وتقدمعع  ورقيعع 

 تأبمد  لم ل   ونتيجة والتمييز العة  بسب  مضاعفة معانا  يعانين اإلعاقة ذوات الةسا 

 حيم   اإلعاقة ذوات والفتيات بالةسا  خاص إهتمام المدن و ل الدو المجتم  منسسات

 الالزممة  التمدابير  برخم   اإلعاقمة  ذو  األشمخاص  حقموق  اتفاقيمة  ممن  (6) المماد   أشارت

 باتخماذ  األساسمية  وال،ريمات  اإلنسان حقوق بجمي  المساوا  قدم وعل  تمتعهن لضمان

 ضممان  بطمرق  للممرأ   والتمكمين  والتقمدم  الكامم   التطمور  لكفالمة  المالئممة  التدابير جمي 

 .ا تفاقية ف  المبيةة األساسية وال،ريات اإلنسان ل،قوق ممارستها

 

 جهودهعععا الع قعععة ذات المعععدني المجتمعععع مؤسسعععات فيععع  تكثععع  الععع ي الوقععع  وفعععي

 معن  والرعايعة  اإلهتمعام  معن  م يعدا   اإلعاقعة  ذوات والفتيعات  النسعاء  ب عطاء المطال ةب

 الصعععحية الصعععدمات كامعععل وتعععوفير ، ضعععدهن الممعععار  العنععع  ووقععع  منعععع خععع ل

 وصععولهن وتسععهيل ، لهععن العمععل فععر  وإتاحععة لهععا وصععولهن وإمكانيععة والتعليميععة
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 تحقيقععا  حليععةالم بمجتمعععاتهن إدمععاجهن علعع  والعمععل ، والتثقيعع  التوعيععة ل ععرام 

 .المستدامة التنمية ال  وصو   التميي  وعدم للمساواة

 فمم  ولممي  العربمم  المموطن فمم  مميممز مشممرو  البريطممان  الثقمماف  المجلمم  اطلممق وقممد

 ومةظمممات واإلعممالم القممرار صممةا  قطاعممات الممثال  توعيممة إلمم  ويهممد  فقممط األردن

 مجما ت  المبمادرات  ل شمم  حي  دونةا" من عةا ش   "  شعار ت،  المدن  المجتم 

 كتابمة  كيفيمة  علم   اإلعالميمين  وتوعيمة  الممواطةين  لمد   وع ال مستو  رف  نها مختلفة

 اإلعاقممة ذوات الةسمما  تممدري و اإلعاقممة ذو  األشممخاص ل،لقممات واإلعممداد التقممارير

 والبلديمة  البرلمانيمة  اللجمان  مم   التشمبي   بمين  المتعلقمة  القضمايا  كافة عل  الضو  وإلقا 

 ال،لقممات وإعممداد اإلعاقممة بمم و  الخاصممة بممالقوانين نتمموعيته بهممد  نمعهمم وا جتممما 

 عممن السمملبية الةمطيممة الصممور  وإزالممة التوعيممة إلمم  تهممد  التمم  التلفزيونيممة والفقممرات

 التم   الممدن   المجتمم   مةظممات  قمدرات و دور تعزيمز  وبهد  اإلعاقة ذو  األشخاص

 ل،قموق  فماعلين  ومةاصرين ممثلين شراكوإ اإلعاقة ذو  األشخاص عل  عملها تركز

 ذات والمممرأ  اإلعاقممة ذو  األشممخاص تمكممين إلمم  اإلضممافة اإلعاقممة ذو  األشممخاص

 المجتم . ف  الفعالة المشاركة ف  اإلعاقة

 

 حممو  التوعويممة الممور  عقممد علمم  تقممدم المممدن  المجتممم  منسسممات ان القممو  ويمكممن

 لتمكيةهما  وتدريبيمة  تعليميمة  ببمرام   ال،اقهن اهمية وابراز اإلعاقة ذوات الةسا  قدرات

 قممرار وصمماحبات وامهممات كةسمما  المجتممم  فمم  الفعالممة مشمماركتهن وضمممان اقتصمماديًا

 مةظمممات مممن العالقممة ذات والجهممات السياسممات وراسممم  القممرار أصمم،ا  بمشمماركة

 .اإلعاقة ذوات الفتيات ألسر باإلضافة وخاصة حكومية ومنسسات مدن  مجتم 

 الدوليعة  ا تفاقيعة  صعياغة  عمليعة  فعي  وفعالعة  ك يعرة  مساهمة المدني المجتمع ساه و

 عضععوا  (40) مععن الصععياغة لجنععة تشععكل  وقععد اإلعاقععة ذوي األشععصا  حقععوق فععي

 مممن تشممكل  المععدني المجتمععع مععن ممثلععين من مععة (13) ومععن حكومععة ممثععل (27)

 التال  
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 اإلعاقممة ذوات مممن وهمم  األصمم  السممويدية كيكمم  وترأسمم  للمكفمموفين العممالم  اإلت،مماد

 البصرية.

 وممثلمين  السمعية اإلعاقة ذوات من وه  فةلةدا من ليزا بـ ممثلة للص  العالم  اإلت،اد

 ..ال . المةظمات باق  عن

 ذو  األشمخاص  ل،قموق  الدولية اإلتفاقية وتمثي  متابعة ف  المدن  المجتم  يساه  كما

 الممرأ    وتمكين والم،اضرات الةدوات وعقد ةالتدريبي البرام  تةفي  خال  من اإلعاقة

 بها. والمطالبة حقوقها لمعرفة اإلعاقة ذات

 ذات النسعاء  حقعوق  تفعيعل  في المدني المجتمع مؤسسات دور ان بال كر الجدير ومن

 يلي: بما تتلص  ا عاقة

 تشاركي من ور وف  لنفس  المعاق ن رة وتغيير ل عاقة المجتمع ن رة تغيير .1

 وتععععوفير ا هلععععي والقطععععا  الحكومععععة اولوبععععات سععععل  علعععع  ا عاقععععة قضععععية ادرا  .2

 لها ال زمة المصصصات

 ا عاقعة  ذوي ا شصا  احتياجات لتل ية القاصمة وال رام  الصدمات وتحسين تطوير .3

 منهن النساء وخصوصا

   ا عاقة ذوي النساء وتأهيل تدريب برام  في الحديثة التقنيات من ا ستفادة تامين .4

 ومعنويا  ماديا  ا عاقة ذوي النساء اسر دع  .5

 فعععي ا عاقعععة ذوات للنسعععاء الشعععامل العععدم  م عععدأ لنجعععا  المناسععع ة ال عععرو  تعععوفير .6

 والرياضية. والثقافية ا جتماعية والنوادي والسكن العمل ومواقع المجتمع

 األشممخاص لشممنون األعلمم  المجلمم  عممن المشممكلة اإلعاقممة ذات المممرأ  للجةممة وكممان

 وتطمموير ا عاقممة  ذات للمممرأ  وا قتصمماد  الثقمماف  المسممتو  لرفمم  رؤيممة المعمموقين

 ومهاراتهما   قمدراتها  تطموير  خال  من ال،يا   مستو  وت،سين ا جتماعية  مشاركتها

 تطموير  علم   وتعمم  وتمكيةها تدريبها ف  تساه  وتوعوية تدريبية نشاطات بتةفي  وذل 

 بهمد   المختلفمة  المجما ت  ف  مشاركتها وتفعي  اإلعاقة ذات المرأ  ومهارات هاقدرات

 هو  تشكيلها من الهد  كان حي  .حياتها مستو  ورف  ت،سين

 المدن  المجتم  منسسات م  التشبي  خال  من المجتم  ألفراد حقوقها ثقافة نشر. 
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  منسسممات ممم  العممم  خممال  مممن المجتممم  أنشممطة بكافممة اإلعاقممة ذوات الةسمما  دممم 

 والخاصة. ال،كومية المدن  المجتم 

 العاملمة  اإلعاقمة  ذات الممرأ   وتوعيمة  الفعالمة  المشاركة عل  قادر  نسائية قيادات إعداد 

 العممم  وقممانون ا جتممماع  الضمممان قممانون فمم  وحقوقهمما العممم  قممانون فمم  ب،قوقهمما

 الشر . جرائ  وقانون اإلنجابية والص،ة والعما 

 ا تفاقيممات وحممو  الوطةيممة ا سممتراتيجية حممو  ال،مموار وتشممجي  التشممريعات مراجعممة 

 طريممق عممن المعرفممة فممرص وتمموفير المشمماركة تعزيممز بهممد  اإلنسممان ل،قمموق الدوليممة

 المنتمرات. ف  المشاركة

 الممدن    المجتمم   منسسمات  مم   الشمراكة  تعزيمز  الم   الممرأ   وحمد   خمال   من  سعوال

 ا حتياجممات ذو  مممن الفتمما  دور تعزيممز المم   اضممافة المممرأ  ممم  العاملممة والمنسسمات 

 مم   التشمبي   خمال   ممن  وتتبةاهما  ابمداعاتها  وتبمرز  تنهلها برام  ف  وادماجها الخاصة

 لضممان  التطوعيمة  الجهمود  ممن  المزيمد  إسمتقطا   اضمافةال   .العالقمة  ذات المنسسمات 

 .العم  استمرارية

 التوصيات:

 حقعوق  لتمكعين  يلعي  معا  تعمعل  أن المعدني  المجتمع مؤسسات عل  يجب ف ن  هنا ومن

 األردن: في اإلعاقة ذات المرأة

 المطال عة   وكيفية بحقوقهن هنوأسر اإلعاقة ذوات النساء توعية عل  العمل .1

 فعععي اإلعاقععة  ذوات غيععر  مععن  بالنسععاء  أسععوة  الحيعععاة متطل ععات  لهعع   يحقعع   بمععا  بهععا 

 المجتمع.

 مععن اإلعاقععة ذوات النسععاء لتمكععين ال زمععة ا تصععال وقنععوات وسععاصل تععوفير .2

 للحعد  أنواع  بكافة اإلستغ ل حا ت عن واإلب غ واإلساءة العن  حا ت عن اإلب غ

 المسععتدامة الكريمععة الحيععاة يكفععل مععا تععوفير وكعع لك علععيه  الواقعععة اإلنتهاكععات مععن

 ذوي األشععصا  بعع  يتمتععع مجتمععع دوربعع والمتمثلععة الملععك ج لععة رؤيععة مععن انط قععا 

 والمساواة. اإلنصا  عل  قاصمة مستدامة كريمة بحياة اإلعاقة



10 
 

 والتسعهي ت  التيسعيرية  الترتي عات  لتعوفير  الع قعة  ذات الجهعات  مع المساهمة .3

 اإلعاقة. ذوات للنساء الوصول إمكانية لضمان ال زمة ال يئية

 إلعع  الحاجععة عععن ت تعععد أن لهععا ليتسععن  اقتصععاديا اإلعاقععة ذات المععرأة تمكععين .4

 برعايتهععا يتكفلععون أنهعع  بحجعة  حقوقهععا مععن يحرمونهععا قعد  بععدوره  والعع ين اآلخعرين 

 عليها. والنفقة

 با نتهاكعععات وكععع لك بعععاألردن اإلعاقعععة ذوات بالنسعععاء بيانعععات قاععععدة تعععوفير .5

 عليهن. الواقعة واإلساءات

 بكععل الع قععة ذات الجهععات مععع ومتابعتهععا الشععكاو  لتلقععي سععاخن خعع  تععوفير .6

 ذلك. في اإلعاقة ذات المرأة ح  ضمان عل  حرصا  شكو 

 ا حتعرام  ثقافعة  ونشعر  التوعية في الرسمي وغير الرسمي اإلع م دور تفعيل .7

 وعععرض اإلعاقععة ذوات للنسععاء الهامععة القضععايا علعع  الضععوء وتسععلي  والمسععاواة

 جميعع  لعد   بع   ُيحتعد   مثعا    لعيكن  نجعا   قص  لديه  إعاقة ذوات من لنساء نماذ 

 اإلعاقة. ذوي غير من وغيرهن اإلعاقة ذوات النساء

 النسععاء معع  التعامععل فعي  الحقععوقي العنه   وات ععا  الرععاصي  الععنه  ععن  ا بتععاد  .8

 اإلعاقة. ذوات

 الفعععر  تكعععاف  علععع  يعمعععل والععع ي لإلعاقعععة اإلجتمعععاعي بالجانعععب التعامعععل .9

 التعامعل  ععن  وا بتععاد  اإلعاقعة  ذوي غير من بأقرانه  أسوة اإلعاقة ذوي لألشصا 

 فق . ط ي جانب من اإلعاقة مع

 )التعليميعة،  الحياة مناحي شت  في اإلعاقة ذات والطفلة للمرأة الشامل الدم  .10

 ا جتماعية(. ا قتصادية، الترفيهية،

 

 


