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 تقدمي
والايت دتلتات هوداود اثليلاة املب ولاة اإلعاقاة وائل الدول اليت واكبت التطورات العاملية يف جماال أمن يُعترب األردن 

مان دائا ا اإلاءااااات العاماة واألتاا  األعتاا لخاصون األقاالاط املعاوقو لتطااوي  األدوات وامل د ياات ا ا ااة 
وتق ي دا كي ت اسا  البيئاة اإلعاقة من خالل ت مجة قائمة جمموعة واق طن امللتء ا ألسئتة اإلعاقة إباءااات 

هباد  الو اول إم مصقا ات واقعيااة  5102ساتمارا التعاداد العاام لتناوان واملنااكن عاام يف ااألردنياة وتمامي دا 
الاايت نوان اعتمادكاا ك لااار لتطاوي  النياساات واختاات القاا ارات وتقادا ا ادمات امل اساابة اإلعاقاة تعوا  ننا  

   .اإلعاقةلألقلاط توي 

)الءااعوهت  اإلعاقااة العامااة ل ناا  ياا  التيتيتااي لت تااائ  لاا ا يناا  دائاا ا اإلاءااااات العامااة أن تقاادم كاا ا التق  
، ويدااد  كاا ا التق ياا  اخااول 5102يف األردن اساات اداإ إم ايااالت التعااداد العااام لتنااوان واملناااكن  الوظيفيااة 

 اإلعاقااات )الءااعوهت يف األردن، و  )الءااعوهت الوظيفيااة اإلعاقااة رئينااي إم إعطاااا  ااورا عاان مااد  انتخااار 
الفءاال ألتماا ، ويتماامن التق ياا  فالفااة  اءااول رئينااية ألتااوي الفءاال األول عتااا م د يااة الدراسااة، و اااو أااا اد ا

يف األردن وخا ااة اااو النااوان األردنيااو أمااا الفءاال  )الءااعوهت الوظيفيااة اإلعاقااة اللاااحي ألتاال مااد  انتخااار 
انا  ا ءاائا الدنوا ااياة )الءاعوهت الوظيفية اإلعاقاة لألقالاط توي اللالث اقد أظدا  التوييا  ال نا  

 والعم ية وال وعية واالجتماعية والءيية واالقتءادية.

  والا يوتقدم دائ ا اإلاءاااات العاماة قاو كا وميا  األسا  يف األردن لت اوااادا وتعاوناادا يف التعاداد الناواحي 
الادائ ا وخارجداا، لمتاو أن كان له األف  األكرب يف إذماح ك ا التعداد، وا يا  العمال الا ين سااإبوا إبذماااه مان 

ساواا ُمتلا ي القا ار وراااي النياساات أو اإلعاقاة تفيد املعتومات الواردا يف ك ا التق ي  مجي  املدتمو اقماا  
 الباالو عتا املنتويو العام وا اط. 

 

 الزعيبسعيد د. قاسم                                                                                  
 الـمديــــر العـــام                                                                                     
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 املشاركون يف الدراسة

 
 
 

     

 اإلشراف واملراجعة

 قاسم الزعيب. د•
 عبدهللا الزعيب. د•
 اآلنسة اخالص عرنكي•
 السيد عوض الشبول•
 السيد حممـد اجلندي•
 السيد حممـد العساف•
 السيدة أماين جودة•

 

 اإلعداد
 اقبال العتوم                 •
 رابعة اجلربا•
 ىناده املومين•
 كارولني محاد•

 
 املراجعة

 (اجمللس األعلى لشؤون األشخاص املعوقني)انئلة صّباح . د•
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 امللخص التنفيذي

من خالل إلقاا  األردنيف  )الءعوهت الوظيفية  اإلعاقةتوي واق  األا اد حتتيل أتيت ك ه الدراسة هبد  
، 5102العام لتنوان واملناكن  دالتعدا كا است اداإ إم البيالت اليت واواقعدم  الموا عتا املصق ات الىت ت  د

ا ا ة  تطوي  النياساترااي النياسات ومتل ي الق ارات إم أإبية  أنظارمن أجل توجيه وتلك 
دتو دم من الو ول اليت  واختات الق اراتمن النوان ك زا    )الءعوهت الوظيفية اإلعاقة هألقلاط توي 

 :وايما يتي أكم ال تائ  ،إم اقوقدم
 

  620196)س وات اأكل   2وال ين أعماركم  ) عواة  ةعاقإ يعانون مناتغ عدد األا اد األردنيو ال ين . 
  وا نبة اتغت ) عواة  س وات اأكل  يف األردن ك الك ا د لديه إعاقة 2من او كل تنعة أا اد أعماركم 

00.0%. 
  ع د ال كور أكل  من اإللث ايث اتغت نن  اإلنتخار  اإلعاقة )الءعوهت الوظيفية ننبة انتخار

 عتا التوايل. %10.6و 11.5%
  س وات اأكل   2ردنيو ال ين أعماركم او النوان األ)الءعوهت الوظيفية   اإلعاقةاتغت ننبة انتخار

00.5%. 
   البء ية اإلعاقة س وات اأكل  كي  2انتخاراإ او األردنيو ال ين أعماركم   )الءعوهت  اإلعاقاتأكل

وا نبة انتخار اتغت   املخي اث كية ) عواةاإلعاقة  مث تالكا %6.1  وا نبة انتخار اتغت ال ؤ  عواة )
 .%1.0وا نبة انتخار اتغت نم  ال ) عواة النمعيةاإلعاقة ومن مث  4.8%

  من  %7.0وا نبة اتغت   ال ؤ  عواة البء ية )س تت حمااظة العقبة أعتا نن  اإلنتخار لإلعاقة
أعتا احملااظات  ارادس وات اأكل ، يف او س تت حمااظة  2إمجايل النوان األردنيو ال ين أعماركم 

، كما س تت حمااظيت ع تون والطفيتة %2.6ا نبة   املخي ) عواةاث كية اإلعاقة يف نن  انتخار 
 لول م دما. %1.2 وا نبة اتغت نم  ال ) عواة النمعيةاإلعاقة أعتا نن  انتخار يف 

  ال ؤ  عواة البء ية )س وات اأكل  كم األكل  ع ضة لإلعاقة  2ال كور األردنيو ال ين أعماركم  
اإلعاقة  ط  والتوا ل م  اآلخ ين، أما اإللث كن األكل  ع ضة  نم  ال ) عواة النمعيةاإلعاقة و 

 والع اية الخلءية. اث كية ) عواة املخي  
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 00.6%  اإلعاقة )الءعوهت الوظيفية كم من األقلاط توي من األا اد األردنيو املصم و  يياإ ،
 من األا اد اري املصم و  يياإ. %01.2مقاال 

 2.4%  ا د أردحي متتي   09من املتتيقو االياإ يف مصسنات تعتيمية لديدم إعاقة أي أن من او كل
 .اإلعاقة )الءعوهت الوظيفية قلا وااد من توي االياإ ك الك 

  اإلعاقة )الءعوهت كم من األقلاط توي س ة اأكل   01فتث األميو األردنيو ال ين أعماركم
 .%16.8وا نبة اتغت  الوظيفية 

  من إمجايل النوان  %01.5 اإلعاقة )الءعوهت الوظيفية األقلاط توي اتغت ننبة العامتو من
 .%01س ة اأكل ، واتغت ننبة ال ين يبيلون عن عمل  02األردنيو العامتو ال ين أعماركم  
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 قائمة اجلداول
 الفصل الثاين:

ساا وات اااأكل  اناا   5: ال ناابة املئويااة النتخااار اإلعاقااة )الءااعوهت الوظيفيااة  اااو النااوان الاا ين أعماااركم  1.2جاادول 
 17 ..................................................................................... 2015او نية واو  ، 

سا وات اااأكل   5: ال نابة املئويااة النتخاار اإلعاقاة )الءااعوهت الوظيفياة  ااو النااوان األردنياو الا ين أعماااركم   2.2جادول 
 19 ................................................................ 2015ان  نوع اإلعاقة )الءعواة  واحملااظة، 

ساا وات اااأكل   5: ال ناابة املئويااة النتخااار اإلعاقااة )الءااعوهت الوظيفيااة  اااو النااوان األردنيااو الاا ين أعماااركم  3.2جاادول 
 21 ......................................................... 2015ان  نوع اإلعاقة )الءعواة  واو   واحملااظة، 

ساا وات ااااأكل   5: ال ناابة املئويااة النتخااار اإلعاقاااة )الءااعوهت الوظيفيااة  اااو النااوان األردنياااو الاا ين أعماااكم 4.2جاادول 
 22 ................................................................... 2015تعدد اإلعاقات )الءعوهت ،  ان 
ساا وات اااأكل   5: ال ناابة املئويااة النتخااار اإلعاقااة )الءااعوهت الوظيفيااة  اااو النااوان األردنيااو الاا ين أعماااركم 5.2جاادول 

 24 .......................................................... 2015ان  الفئات العم ية ونوع االعاقة )الءعواة ، 
ساا ة اااأكل   13: ال ناابة املئويااة النتخااار اإلعاقااة )الءااعوهت الوظيفيااة  اااو النااوان األردنيااو الاا ين أعماااركم  6.2جاادول 

 25 ........................................................................ 2015ان  احملااظة واثالة الزواجية، 
 سا وات ااأكل  5الا ين أعمااركم  : ال نبة املئوياة النتخاار اإلعاقاات )الءاعوهت الوظيفياة  ااو الناوان األردنياو7.2جدول 

 26 .................................................................. 2015ان  احملااظة واالة التأمو الءيي، 
ساا وات اااأكل   5: ال ناابة املئويااة النتخااار اإلعاقااة )الءااعوهت الوظيفيااة  اااو النااوان األردنيااو الاا ين أعماااركم  8.2جاادول 

 27 .................................................... 2015ان  احملااظة واالة االلتياق هملصسنات التعتيمية، 
ساا ة اااأكل   13اااو النااوان األردنيااو الاا ين أعماااركم   : ال ناابة املئويااة النتخااار اإلعاقااة )الءااعوهت الوظيفيااة 9.2جاادول 

 28 ..................................................................... 2015ان  احملااظة واملنتو  التعتيمي، 
ساا ة اااأكل   15: ال ناابة املئويااة النتخااار اإلعاقااة )الءااعوهت الوظيفيااة  اااو النااوان األردنيااو الاا ين أعماااركم  10.2جاادول 

 29 .............................................................. 2015ان  احملااظة واالة ال خاط االقتءادي، 

 :الثالثالفصل 
ساا وات اااأكل  اناا  او نااية  5: التويياا  ال ناا  لتنااوان توي اإلعاقااة )الءااعوهت الوظيفيااة  الاا ين أعماااركم  1.3جاادول 

 30 ............................................................................................ 2015واو  ، 
سا وات ااأكل  انا   5: التويي  ال ن  لتنوان األردنياو توي اإلعاقاة )الءاعوهت الوظيفياة  الا ين أعمااركم  2.3جدول 

 32 ....................................................................... 2015احملااظة ونوع اإلعاقة )الءعواة ، 
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سا وات ااأكل  انا   5: التويي  ال ن  لتنوان األردنياو توي اإلعاقاة )الءاعوهت الوظيفياة  الا ين أعمااركم  3.3جدول 
 33 ...................................................................... 2015احملااظة وقدا اإلعاقة )الءعواة ، 

سا وات ااأكل  انا   5: التويي  ال ن  لتنوان األردنياو توي اإلعاقاة )الءاعوهت الوظيفياة  الا ين أعمااركم  4.3جدول 
 34 ..................................................................................... 2015احملااظة واو  ، 

سا وات ااأكل  انا   5: التويي  ال ن  لتنوان األردنياو توي اإلعاقاة )الءاعوهت الوظيفياة  الا ين أعمااركم  5.3جدول 
 35 .......................................................................... 2015تعدد اإلعاقات )الءعوهت ، 

سا وات ااأكل  انا   5: التويي  ال ن  لتنوان األردنياو توي اإلعاقاة )الءاعوهت الوظيفياة  الا ين أعمااركم  6.3جدول 
 37 ................................................................. 2015الفئات العم ية ونوع اإلعاقة )الءعواة ، 

ساا ة اااأكل  اناا   13: التويياا  ال ناا  لتنااوان األردنيااو توي اإلعاقااة )الءااعوهت الوظيفيااة  الاا ين أعماااركم  7.3جاادول 
 38 ............................................................................... 2015اثالة الزواجية واحملااظة، 

سا وات ااأكل  انا   5: التويي  ال ن  لتنوان األردنياو توي اإلعاقاة )الءاعوهت الوظيفياة  الا ين أعمااركم  8.3جدول 
 39 ......................................................................... 2015احملااظة واالة التأمو الءيي، 

انا   سا وات ااأكل  5لتنوان األردنياو توي اإلعاقاة )الءاعوهت الوظيفياة  الا ين أعمااركم  : التويي  ال ن  9.3جدول 
 40 ....................................................................... 2015احملااظة واالة االلتياق هلتعتيم، 

انا  س وات ااأكل   5لتنوان األردنيو توي اإلعاقة )الءعوهت الوظيفية  ال ين أعماركم  : التويي  ال ن  10.3جدول 
 41 ............................................................................ 2015احملااظة واملنتو  التعتيمي، 

ساا ة اااأكل  اناا   15: التويياا  ال ناا  لتنااوان األردنيااو توي اإلعاقااة )الءااعوهت الوظيفيااة  الاا ين أعماااركم 11.3جاادول 
 42 ..................................................................... 2015احملااظة واالة ال خاط االقتءادي، 
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 األشكالقائمة 
 :الفصل الثاين

ساا وات اااأكل   5: ال ناابة املئويااة النتخااار اإلعاقااة )الءااعوهت الوظيفيااة  اااو النااوان األردنيااو الاا ين أعماااركم  1.2قااول 
 18 ........................................................................ 2015ان  نوع اإلعاقة )الءعواة ، 

ساا وات اااأكل   5: ال ناابة املئويااة النتخااار اإلعاقااة )الءااعوهت الوظيفيااة  اااو النااوان األردنيااو الاا ين أعماااركم  2.2قااول 
 20 ................................................................. 2015ان  نوع اإلعاقة )الءعواة  واو  ، 

ساا وات اااأكل   5: ال ناابة املئويااة النتخااار اإلعاقااة )الءااعوهت الوظيفيااة  اااو النااوان األردنيااو الاا ين أعماااركم  3.2قااول 
 22 ................................................................... 2015ان  تعدد اإلعاقات )الءعوهت ، 

ساا وات اااأكل   5: ال ناابة املئويااة النتخااار اإلعاقااة )الءااعوهت الوظيفيااة  اااو النااوان األردنيااو الاا ين أعماااركم  4.2قااول 
 23 ............................................................................... 2015ان  الفئات العم ية، 

ساا وات اااأكل   5: ال ناابة املئويااة النتخااار اإلعاقااة )الءااعوهت الوظيفيااة  اااو النااوان األردنيااو الاا ين أعماااركم  5.2قااول 
 27 ........................................................................ 2015ان  االة االلتياق هلتعتيم، 

 الثالث:الفصل 

س وات اأكل  ان  نوع  5: التويي  ال ن  لتنوان األردنيو توي اإلعاقة )الءعوهت الوظيفية  ال ين أعماركم 1.3قول 
 31 ................................................................................... 2015اإلعاقة )الءعواة ، 

ساا وات ااأكل  اناا   5: التوييا  ال ناا  لتناوان األردنياو توي اإلعاقااة )الءاعوهت الوظيفيااة  الا ين أعمااركم  2.3قاول 
 33 .............................................................................. 2015قدا اإلعاقة )الءعواة ، 

ساا وات ااأكل  اناا   5: التوييا  ال ناا  لتناوان األردنياو توي اإلعاقااة )الءاعوهت الوظيفيااة  الا ين أعمااركم  3.3قاول 
 35 .......................................................................... 2015تعدد اإلعاقات )الءعوهت ، 

ساا وات اااأكل  اناا   5: التويياا  ال ناا  لتنااوان األردنيااو توي اإلعاقااة )الءااعوهت الوظيفيااة  الاا ين أعماااركم 4.3قااول 
 36 ...................................................................................... 2015الفئات العم ية، 

ساا وات ااأكل  اناا   5: التوييا  ال ناا  لتناوان األردنياو توي اإلعاقااة )الءاعوهت الوظيفيااة  الا ين أعمااركم  5.3قاول 
 38 ......................................................................... 2015احملااظة واالة التأمو الءيي، 

ساا وات ااأكل  اناا   5: التوييا  ال ناا  لتناوان األردنياو توي اإلعاقااة )الءاعوهت الوظيفيااة  الا ين أعمااركم  6.3قاول 
 39 ........................................................... 2015احملااظة واالة االلتياق هملصسنات التعتيمية، 
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 الفصل األول: منهجية الدراسة

 املقدمة:  1.1

نا عة انتخاار املعتومااة كاان الااد لتمصسناات وامل ظمااات ليف األتمعاات ال اميااة ونتي اة يف عءا ل اثاايل خا اة 
ومواجدااة لت اااوي الواقاا  اثااايل ملواكبااة التطااورات العامليااة ماان تطااوي  أسااالي  مجاا  البيااالت ورااا  منااتو  الااوعي 

كااان لزاماااإ ولوااي تااتمون ماان حتقياا  أكااداادا   ؛ثقااوقدماإلعاقااة لو ااول األقاالاط توي  والعقباااتالتيااد ت 
 واالسااتفادا م دااا يف مجاا  البيااالتوامل د يااات العامليااة  لااربام  الدوليااةتااوائم ماا  ايعتيدااا تطااوي  اسااًتاتي يا ا  ااا 

مان خاالل ساتة أسائتة ااري مباقا ا  اإلعاقة )الءعوهت الوظيفية ل ن   قامتةواثءول عتا مصق ات واقعية و 
ماان احملاااور املدمااة ماان  اإلعاقااات )الءااعوهت لوظيفيااة اوااااة منااتو  ا وأنواعدااا، ويعااد حمااور الءااعوهت اعاان 

وال اااه  اثقوقياةصسناات املالءاية العاملياة وم ظماات األتما  املادحي والادويل وامل اكاز اإلاءاائية و م ظمة م ظور 
 .االجتماعي

 
يف املمتواة األردنياة اهلاةياة اعادا م ااال خاالل  )الءاعوهت إلعاقات وقد م ت عمتية مج  البيالت املتعتقة ه

"عادد األاا اد توي العاكاات هملناون". أماا يف  عان مت لا ح ساصال حمادد 1979 العقود النااقة افاي تعاداد عاام
اقاد مت إااا اد جازا خاااط هساتمارا املناال املءااا  لتتعااداد يتواون ماان عخا ا أساائتة ومان أإبدااا:  0994تعاداد 

وكاال  ،األساا ا أي ااا د يعاااحي ماان أيااة مخاااكل تعيقااه عاان دمارسااة اياتااه اخااول لبيعااي أو معتاااد  كاال يوجااد يف
مت تعاااديل املءاااطتل إم "اياااالت  5114يناااتلدم الخااالا أي معي اااات أو أدوات منااااعدا، ويف تعاااداد عاااام 

 5102عاام  ومناتو  ا، ويف تعاداد )لتءاعواة  توي االاتياجات ا ا اة " وتمامن الناصال ساتة أناواع لإلعاقاة
لياتم لا ح الناصال  اإلعاقاةألموعاة واقا طن إلاءاااات القءاريا وكي قائمة األسئتة عاملية  ةمت استلدام م د ي

 وكي م د ية دولية عاملية.اط يقة اري مباق ا،  اإلعاقاتعن 
 

يف إلااااار ت فياااا  األتاااا  األعتااااا لخااااصون األقاااالاط املعااااوقو ملدامااااه املتماااام ة إنخاااااا قاعاااادا ايااااالت خا ااااة 
" 10" ا ااد "ط" ماان قااانون اقااوق األقاالاط املعااوقو رقااام "7وحبناا  املااادا رقاام "اإلعاقااة هألقاالاط توي 

مت توقي  اتفاقية م  دائ ا اإلاءااات العامة لت فيا  املنال املياداحي الختباار قائماة جمموعاة واقا طن  5117لن ة 
 .5104عام اإلعاقة إلاءااات  القءريا
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واسااتم ارا لناابل التعاااون اااو دائاا ا اإلاءااااات العامااة واألتاا  األعتااا لخااصون األقاالاط املعااوقو مت تماامو 

يف اسااتمارا التعااداد العااام لتنااوان واملناااكن عااام اإلعاقااة واقاا طن إلاءااااات  قائمااة األساائتة القءااريا ألموعااة
" ا ااد " " ماان مخاا وع قااانون اقااوق األقاالاط 42كااان تلااك اساات اداإ لتمااادا رقاام "هإلضااااة إم أنااه   5102
والاايت نءاات عتااا "إجاا اا املنااواات واإلاءااااات املتلءءااة املتعتقااة هألقاالاط  5106لعااام  اإلعاقااةتوي 
وتمااامو االساااتبالت وال مااااتج املناااتلدمة يف إجااا اا التعاااداد العاااام لتناااوان ا اااوداإ تباااو أعاااداد إلعاقاااة اتوي 

وتااااوييعدم اوغاااا ايف ونااااوعدم االجتماااااعي وائااااا م العم يااااة وأنااااواع إعاقااااا م ودرجتدااااا اإلعاقااااة األقاااالاط توي 
 ولبيعتدا".

 

 اهلدف:  2.1

يف األردن  اإلعاقاة )الءاعوهت الوظيفياة األقالاط توي إن اهلد  العام من الدراسة كو تناتي  الماوا عتاا 
يف األردن وخا ااة اااو النااوان اإلعاقااة ساا وات اااأكل  والو ااول إم مصقاا ات واقعيااة ل ناابة  2الاا ين أعماااركم 

ومااد  انتخاااركا اااو النااوان وراطدااا  اإلعاقااات )الءااعوهت األردنيااو وتلااك ماان خااالل التعاا   عتااا أنااواع 
ه ءائا الدنوا ااية واالجتماعية واالقتءاادية والتعتيمياة والءايية هلا ه الفئاة مان الناوان، اياث سايتم مان 

يف األردن والااايت  اإلعاقاااة )الءاااعوهت الوظيفياااة الو اااول ملصقااا ات واقعياااة ااااول انتخاااار خاااالل كااا ه البياااالت 
العتمااااااد أسااااا  اإلعاقاااااة  ي القااااا ار وراااااااي النياسااااات الول ياااااة لقطااااااع ااااادوركا ساااااتوون أداا ملنااااااعدا متلااااا

اإلعاقاااة )الءاااعوهت ومصقااا ات واقعياااة يف قااا ارا م و اااا ينااادم يف تتبياااة ااتياجاااات وأولاااو ت األقااالاط توي 
 .الوظيفية 

 

 أمهية الدراسة 3.1

وقاد ا وتوييعا اا اوغ ااياة  وأنواعداا اإلعاقاات )الءاعوهت ننا   ا يف حتديادمان دوركا اأإبيتد الدراسةنتمد ت .0
واليت تناعد اودات املع ية ومتل ي الق ار من تطاوي  أدائداا وذمااداا يف رسام ا طا  االساًتاتي ية واألكادا  

 املعين حتقيقدا. 
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 و اولالهباد   ؛ةاإلعاقام د ية عاملية وكي م د ية جمموعة واق طن إلاءاااات  تطبي يف الدراسة تربي أإبية  .5
اقااوقدم أسااوا عتااا  اإلعاقااة )الءااعوهت الوظيفيااة األقاالاط توي  ل ناا  واقعيااة لإلعاقااة تناااكم يف اءااول

يف مجياااا  األاااااالت االجتماعيااااة واالقتءااااادية والءاااايية  اإلعاقااااة )الءااااعوهت الوظيفيااااة أبقاااا انم ماااان اااااري توي 
 كم جزا من الت وع البخ ي يف األتم .املخاركة يف ع تة الت مية املنتدامة عتا قدم املناواا وهعتبار هلتايل و 

التوجااه رمااو  اايااة فقااااة تقااوم عتااا حتقياا  ال تااائ  ايلمااا توااون املصقاا ات واألكاادا  القااتااة لتقيااا  يف الربجمااة  .1
عقباة رئيناية أماام اإلعاقاة  قماا القائمة عتاا األدلاة، اياث قاول االاتقاار لتبياالت اإلاءاائية املوفاوق هباا يف 

امللتتفاة وحتقي  الدم  الخاامل هلام يف األااالت  ثقوقدم اإلعاقة )الءعوهت الوظيفية األقلاط توي  و ول
 م  اآلخ ين. عتا قدم املناواا والف ط املواائة تواري البيئة امل اسبة خالل من 

ط يقة اري مباقا ا حبنا  قائماة األسائتة القءاريا ألموعاة ااإلعاقة من خالل النصال عن حتنو نوعية البيالت  .4
وانعواسااادا اإل ااااص ع ااااد  اااانعي القااا ار ورااااااي النياساااات يف حتدياااد الط ياااا  اإلعاقااااة واقااا طن إلاءاااااات 

 الءييل والقائم عتا امل د  اثقوقي هبد  معاوة اللغ ات والتينو.
 

 املنهجية: 4.1
، والاا ي يبااو خءااائا 5102الو اافي لبيااالت التعااداد العااام لتنااوان واملناااكن  مت اسااتلدام ماا د  التيتياال

مان األسا  املقيماة يف املنااكن  واملخامولون هلعاد   5102تخا ين اللااحي  11النوان األردنياو ليتاة اإلسا اد الازمين 
 ةالناات ت الوظيفيااة اإلعاقااة )الءااعوهأساائتة النااصال عاان ومت ماعيااة، اوساا  األا ااة أو ا ساا  األالتقتيديااة سااواا 

املتمم ة يف استمارا التعداد عتا مجي  الناوان يف األردن دمان أعمااركم سا  سا وات ااأكل  خاالل ااًتا ت فيا  
أبنواعدا ما  ا ءاائا الدنوا ااياة  الوظيفية وقد مت إعداد جداول تو ارية ت ا  او انتخار الءعوهتالتعداد، 

واالجتماعياااة واالقتءاااادية وراطداااا مااا  التوييااا  اوغااا ايف، وكااا لك مت إعاااداد مصقااا ات قياساااية لت فيااا  النياساااات 
 ومع اة أف كا إلا اي قما  تات أإبية وداللة إاءائية.
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 التعاريف واملؤشرات 5.1

يف الوظائف اوندية أو  1قءور لويل األمدكل قلا لديه : اإلعاقة )الصعوابت الوظيفية(الشخص ذو 
اثنية أو ال ك ية أو ال فنية أو العءبية، ألول نتي ة تداخته م  العوائ  املادية واثواجز النتوكية دون قيام 

 الخلا أباد نخالات اثياا ال ئينية، أو دمارسة أاد اثقوق، أو إاد  اث  ت األساسية هستقالل.

2ءد هبا اثالة اليت يوون عتيدا الخلا ال ي يبتغ من العم  يق :ةالتعليمي احلالة
س وات اأكل  وقت املقااتة  

قد يوون الخلا ال ألمل مصكالإ عتمياإ و  .من ايث اإللتياق  صسنة تعتيمية أو سب  اإللتياق أو مل يتتي 
 ملل:

وهلتاايل ال يناتطي  كتاااة يقءاد ااه الخالا الا ي ال يناتطي  القا ااا والوتاااة معااإ أبي لغاة كانات، أمي: 
 و ف اني  عن اياته.

 كو الخلا ال ي ينتطي  الق ااا والوتااة معاإ أبي لغة كانت وال ألمل مصكالإ عتمياإ. ملم: 
 أو ألمل الخلا مصكالإ عتمياإ ) ااتدائي، اعدادي، اساسي،....، دكتوراا  

س ة اأكل  وقت الع د  01: اثالة املدنية اليت يوون عتيدا الخلا ال ي يبتغ من العم  احلالة الزواجية
 )أعز /متزوج/مطت /أرمل/م فءل .

قءور لويل األمد يف الوظائف اوندية أو اثنية أو ال ك ية أو ال فنية أو  :اإلعاقة )الصعوابت الوظيفية(
العءبية، ألول نتي ة تداخته م  العوائ  املادية واثواجز النتوكية دون قيام الخلا أباد نخالات اثياا 

 ال ئينية، أو دمارسة أاد اثقوق، أو إاد  اث  ت األساسية هستقالل.

 إعاقةلديدم  ال ين اإلعاقة )الءعوهت الوظيفية تعين األقلاط توي  البسيطة: وظيفية(اإلعاقة )الصعوابت ال
  . اعض الءعواة) انيطة

ال ين لديدم إعاقة  اإلعاقة )الءعوهت الوظيفية تعين األقلاط توي  املتوسطة: اإلعاقة )الصعوابت الوظيفية(
  عواة كبريا .) متوسطة

)ال  الخديدا اإلعاقة )الءعوهت الوظيفية تعين األقلاط توي  الشديدة: اإلعاقة )الصعوابت الوظيفية(
 ينتطي  مطتقاإ .

                                                           
 ( شهر مه تاريخ بدء العالج او اعادة التأهيل.)كما ورد في مشروع القاوىن(24، ال يتىقع زواله خالل مدة ال تقل عه )3القصىر طىيل األمد، وفقا لىص الفقرة )أ( مه المادة  1
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وا ا ة اقيا   5110اليت عقدت يف نيويورك عام  ت دوا الدوليةكي جمموعة مت إنخائدا ك تي ة ل :جمموعة واشنطن
اثاجة مل د ية إاءائية عتا املنتو  الدويل من أجل تنديل إج اا املقارلت  :وكان من أا ي خم جا ا، اإلعاقة

ق رت الت  ة اإلاءائية يف األمم املتيدا  ؛وا ااإ عتيه، عتا املنتو  الدويلاإلعاقة لتبيالت اإلاءائية يف جمال 
دعوا امل كز الولين  ، مثلتتوم القما  اليت أو ت هبا ال دوا الدولية  City Group)« دي ةاملجمموعة »إنخاا 

وال ي نلل الوكالة ال اية لإلاءااات   National Center for Health Statistics) لإلاءااات الءيية
مدي ة وقد دتت استمااة التقاا األول يف  يف الوال ت املتيدا األمريكية الستمااة التقاا األول لتم موعة.

 «اإلعاقةجمموعة واق طن إلاءااات »يت ك ه األموعة ُا  عتيه و ، واق طن
 

وفقًا للمنهجيات  2015يف األردن حسب نتائج تعداد السكان  اإلعاقة )الصعوابت الوظيفية(مؤشرات 
 العاملية

اناااا   اساااات ااة ماااان دائاااا ا اإلاءااااااات العامااااة لالسااااتيقاقات الدوليااااة اااااول تااااواري املصقاااا ات تات األإبيااااة
التو ااايات واملعاااايري الدولياااة مااان اياااث الخااامول واالساااتفادا مااان الفااا ط الااايت ي ت داااا التعاااداد العاااام لتناااوان 

اقااد مت تطااوي  االسااتمارا ا ا ااة "ابيااالت  واملناااكن ماان ايااالت قااامتة اااول الءااعوهت الوظيفيااة هملمتوااة.
ن يعاانون مان  اعواة خاالل ااًتا التعاداد األا اد ال ين يواجداون  اعوهت يف وظاائف اونام ا  اد األاا اد الا ي

اإلعاقاة وتلك دتاقياإ م  الا د  اثقاوقي العااملي واسات ااة ألكادا  الت مياة املناتدامة واقاوق األقالاط توي 
مااان خاااالل  5118الدولياااة عاااام اإلعاقاااة كماااا وردت يف اتفاقياااة اقاااوق األقااالاط توي   )الءاااعوهت الوظيفياااة 

اإلعاقااة )الءااعوهت ألقاالاط املعااوقو، هبااد  و ااول األقاالاط توي التعاااون ماا  األتاا  األعتااا لخااصون ا
يف األردن لياتم رسام  اإلعاقاة )الءاعوهت الوظيفياة ثقوقدم من خالل ا  وج  صقا ات واقعياة ل نابة  الوظيفية 

وإعاداد ا طا  االساًتاتي ية عتاا مناتو   اإلعاقاة )الءاعوهت الوظيفياة النياسات ا ا ة هألقالاط توي 
اعد تق ي دا كي ت اسا  البيئاة اإلعاقة اقد مت تممو قائمة األسئتة القءريا ألموعة واق طن إلاءااات ولين 

 واليت تمم ت األسئتة التالية: 5102األردنية يف استمارا التعداد عام 
  اىت م  استلدام ال ظارا   ،كل يواجه )اسم الف د  أية  عواة يف ال ؤ 
  اىت م  استلدام النماعة  ، عواة يف النم كل يواجه )اسم الف د  أية 
  كل يواجه )اسم الف د  أية  عواة يف املخي أو م   عود الدرج 
  كل يواجه )اسم الف د  أية  عواة يف الت ك  أو الًتكيز 
   كل يواجه )اسم الف د  أية  عواة يف الع اية الخلءية كاالستيمام أو التب 
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 ديااة  كاال يواجااه )اساام الفاا د  أيااة  ااعواة يف التفاااكم ماا  اآلخاا ين، )ملاال ع ااد اسااتلدام التغااة املعتااادا )التقتي
 ن  و ادم اآلخ ين أو أن يفدمك اآلخ  

اليت مت استل اج ننبدا ان  الءعوهت  اإلعاقات )الءعوهت وكي : )الصعوابت الوظيفية( اإلعاقاتأنواع 
 كانت كالتايل:  واليتاإلعاقة الوظيفية يف أسئتة جمموعة واق طن امللتء ا إلاءااات 

 البء ية: وكي الءعواة يف ال ؤ ، اىت م  استلدام ال ظارا.  ةاإلعاقة )الءعوا 
 النمعية: وكي الءعواة يف النم ، اىت م  استلدام النماعة.  ةاإلعاقة )الءعوا 
 عود الدرج. م اث كية: وكي الءعواة يف املخي أو   ةاإلعاقة )الءعوا  
 الت ك  أو الًتكيز: وكي الءعواة يف الت ك  أو الًتكيز. ) عواة  إعاقة 
 يف الع اية الخلءية: وكي الءعواة يف الع اية الخلءية كاالستيمام أو التب . ) عواة  إعاقة 
 لدام يف التفاااكم والتوا اال ماا  اآلخاا ين: وكااي الءااعواة يف التفاااكم ماا  اآلخاا ين ع ااد اساات ) ااعواة  إعاقااة

 .ملل ادم اآلخ ين أو أن يفدمك اآلخ ونة  التغة املعتادا )التقتيدي

إلاءااات  القءرياأسئتة جمموعة واق طن  وكو التدرج ال ي مت اعتماده يف: )الصعوبة الوظيفية( اإلعاقةدرجة 
 كان كالتايل:   وكياإلعاقة 
  . ال يواجه الف د أي  عواة وظيفية: أي ال يعاحي الف د من أي إعاقة ) عواة وظيفية 
  انيطة.  ) عواة  يواجه اعض الءعواة: أي لد  الف د إعاقة 
 متوسطة.  ) عواة   يواجه  عواة كبريا: أي لد  الف د إعاقة 
 قديدا.) عواة   ال ينتطي  مطتقاإ: أي لد  الف د إعاقة    

  =سنوات فأكثر 5بني السكان الذين أعمارىم   اإلعاقة )الصعوابت الوظيفية(النسبة املئوية النتشار 
 x 011   س وات اأكل  2عماركم أال ين  اإلعاقة )الءعوهت الوظيفية عدد االا اد توي 

 س وات اأكل  2مجايل عدد النوان ال ين اعماركم إ

حسب نوع  سنوات فأكثر 5الذين أعمارىم   اإلعاقة )الصعوابت الوظيفية(التوزيع النسيب للسكان ذوي 
 =اإلعاقة )الصعوابت الوظيفية(

 x 011 س وات اأكل  2ال ين أعماركم و  معي ة ) عواة  اعاقةيف  اإلعاقة )الءعوهت الوظيفية عدد االا اد توي 
 س وات اأكل  2ال ين اعماركم  اإلعاقة )الءعوهت الوظيفية عدد االا اد توي إمجايل 
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 األردنينيبني السكان  اإلعاقة )الصعوابت الوظيفية(الفصل الثاين: انتشار 
الااا ين  األردنياااوااااو الناااوان  اإلعاقاااة )الءاااعوهت الوظيفياااة نتخاااار ال كااا ا اوااازا مااان التق يااا  حتتااايالإ  يتمااامن
ة. يوخءائءدم الدنوا ااية واالجتماعياة واالقتءاادية والءاي ان  موان إقامتدم أكل س وات ا 2 أعماركم 

ساا وات  2 أعماااركمالاا ين  األااا اد إمجااايلاقنامة األردن يف  اإلعاقااة )الءااعوهت الوظيفيااة وقاد مت قيااا  انتخااار 
 . أكل س وات ا 2 أعماركمالنوان ال ين  إمجايلعتا  إعاقةويعانون من  أكل ا
 

  أكثرسنوات ف 5أعمارىم بني السكان الذين  اإلعاقة )الصعوابت الوظيفية(انتشار  1.2

 أعمااركم او النوان الا ين  الوظيفية اإلعاقة )الءعوهت أن ننبة انتخار  0.5أظد ت ال تائ  يف اودول رقم 
سااا وات  2أعمااااركم  أاااا اد، وكااا ا يعاااين أناااه مااان ااااو كااال تناااعة %00.0قاااد اتغااات األردن  يف أكل سااا وات اااا 5
اإلعاقاااة . كماااا تباااو مااان ال تاااائ  أن ننااابة انتخاااار ) اااعواة وظيفياااة  إعاقاااةك الاااك اااا د لدياااه األردن يف  أكل اااا

عتاااا  %10.5و %00.2 اإلنتخااااراياااث اتغااات ننااا  اإللث مااان  أكلااا لاااد  الااا كور  )الءاااعوهت الوظيفياااة 
وكانات  %00.5قاد اتغات  األردنياوااو اإلنتخاار التوايل. أما ان  او نية، اقاد أظدا ت البياالت أن ننابة 

 لءاحل ال كور.  نقطة مئوية1.1وافارق اتغ  %01.6 األردنياتاإللث واو  %11.7 األردنيواو ال كور 
 

حسب اجلنسية واجلنس،  فأكثر سنوات 5 أعمارىم بني السكان الذين  اإلعاقة )الصعوابت الوظيفية(نتشار املئوية النسبة ال: 1.2جدول 
2015 

 اجلنسية
 اجلنس

 املعدل العام
 أنثى ذكر

 11.2 01.6 11.7 أردين
 10.8 01.6 00.1 أردينغري 

 11.1 10.6 11.5 اململكة
 

سا وات  2 أعمااركم الا ين  األردنياوانتخااراإ ااو  اإلعاقاات )الءاعوهت  أكلا أن  ،0.5رقام  الخاوليبو كما 
) اااعواة  اث كياااةاإلعاقاااة مث تالكاااا  %6.1  وا نااابة انتخاااار اتغااات الااا ؤ  اااعواة البءااا ية )اإلعاقاااة كاااي  أكل اااا
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، يف %1.0وا نابة انتخاار اتغات ) عواة النم   النمعيةاإلعاقة ومن مث  %4.8وا نبة انتخار اتغت   املخي
  . %0.7انتخار اتغت  وا نبة األردنيوانتخاراإ او  قلاألاآلخ ين التوا ل والتفاكم م    عواةاملقاال كانت 

 

حسب نوع  أكثرسنوات ف 5 أعمارىم الذين  ينياألردنبني السكان  اإلعاقة )الصعوابت الوظيفية(النسبة املئوية النتشار : 1.2شكل 
 2015، (الصعوبةاإلعاقة )

 

 
وا نابة اتغات   الا ؤ  عواة إلعاقة البء ية )لاإلنتخار نن   أعتاس تت حمااظة العقبة وان  احملااظات، 

ويقيماون يف حمااظاة العقباة، تالكاا حمااظاة  أكل س وات ا 2أعماركم ال ين  األردنيوالنوان  إمجايلمن  7.0%
احملااظاات  أعتاا ارااديف ااو سا تت حمااظاة لوال م داا.  %6.1 وا نبة انتخار اتغات ارادالعا مة والزرقاا و 
مث  %2.5، تالكاا حمااظاة ع تاون وا نابة اتغات %2.6ا نابة   املخاي) عواة  اث كيةاإلعاقة يف نن  انتخار 

نناا   أعتااالواال م دمااا. وساا تت حمااااظيت ع تااون والطفيتااة  %4.8حمااااظيت الزرقاااا والطفيتااة وا ناابة اتغاات 
  5.5لول م دما.)جدول  %1.2وا نبة اتغت   ) عواةالنم   النمعية عاقةإللانتخار 
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5.0

6.0

7.0
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نوع  حسب أكثرسنوات ف 5 أعمارىم الذين  ينياألردنبني السكان  اإلعاقة )الصعوابت الوظيفية(النسبة املئوية النتشار :  2.2جدول 
 2015، احملافظةو  (الصعوبةاإلعاقة )

 احملافظة الرؤاي السمع املشي الرتكيزالتذكر أو  العناية الشخصية التواصل اجملموع
 العا مة 6.3 3.0 4.6 2.7 2.0 1.6 11.0
 البتقاا 2.5 1.1 4.6 5.8 5.5 0.8 10.5
 الزرقاا 6.3 3.2 4.9 3.0 2.2 1.8 11.9
 مأده 4.7 1.1 4.0 5.7 5.1 0.7 9.5
 اراد 6.3 3.4 5.6 3.2 2.4 1.9 12.1
 املف ق 4.2 5.9 1.7 5.6 5.1 0.2 9.3
 ج ش 4.8 3.3 4.2 3.1 2.4 2.0 10.5
 ع تون 6.1 1.2 2.5 1.1 5.1 0.9 11.8
 الو ك 5.5 3.3 4.6 2.9 2.2 1.8 10.8
 الطفيتة 2.9 1.2 4.9 1.5 5.0 0.8 11.1
 معان 5.3 3.3 4.0 3.0 2.1 1.9 10.9
 العقبة 7.1 2.9 3.9 2.7 1.7 1.6 11.9
 اململكة 6.0 3.1 4.7 2.9 2.1 1.7 11.2

 

 اجلنسو  الوظيفية( ةاإلعاقة )الصعوبنوع  2.2 

 كلااا األكااام  أكل سااا وات اااا 2أعمااااركم ين   الاااواألردنياااأن الااا كور  5.5مااان الخاااول رقااام  يتباااوواخاااول عاااام، 
وا ناابة انتخااار اآلخاا ين التوا اال ماا   ااعواة الناامعية و اإلعاقااة و   الاا ؤ  ااعواة البءاا ية )اإلعاقااة طاا   ع ضااة 
ساااا وات  2أعماااااركن يت الااااال األردنياااااتاإللث كاناااات اااااو  عتااااا التااااوايل، يف  %0.8و %1.5و %6.4اتغاااات 

اإلنتخاار الخلءاية اياث اتغات ننا  والع اياة   املخاي) عواة  اث كيةاإلعاقة  ط  ع ضة  كل األ كن   أكل ا
 عتا التوايل.       %5.5و 4.9%
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حسب نوع  أكثرسنوات ف 5 أعمارىم الذين  األردنينيبني السكان  اإلعاقة )الصعوابت الوظيفية( النسبة املئوية النتشار: 2.2 شكل
 2015واجلنس،  (الصعوبةاإلعاقة )

 
 

ساا وات  2أعماااركم  دماان  الاا ؤ  ااعواة البءاا ية )اإلعاقااة توي  األردنيااوالاا كور  أن 1.5اواادول رقاام تبااو ماان 
يف حمااظاااة العقباااة  %7.7ماااا ااااو  كمانتخاااار  ةكاااااة احملااظاااات وت اواااات ننااابقاااوتوا ال نااابة األعتاااا يف   أكل اااا
 يف حمااظاااة املفااا ق %4لث ماااا ااااو إلاانتخاااار  ةده واملفااا ق، يف املقااااال ت اواااات ننااابأيف حماااااظيت مااا %4.9و
 .  يف حمااظة العقبة %6.4و
 

 2أعماااركن الاااليت   املخااياث كيااة ) ااعواة اإلعاقااة  توات اتياااألردن اإللثاقااد ساا تت  وعتااا العواا  دتاماااإ 
يف  %1.9ناابدن مااا اااو ايااث ت اوااات نيف كااااة احملااظااات ماان الاا كور  أعتااانناا  انتخااار  أكل ساا وات ااا

 %2.4و يف حمااظاة املفا ق %1.6 ال كور اقد ت اوات ننبدم ما او ماأ ،اراديف حمااظة  %2.7حمااظة العقبة 
التوا ال ما   اعواة و  ) اعواة النام   النامعيةاإلعاقاة انتخاار  ةأن ننبإم قارا . كما جتدر اإلاراديف حمااظة 
يف كاااة احملااظاات  اإللثالع اية الخلءاية كانات متقارااة ماا ااو الا كور و  عواة و  زكيالت ك  أو الًت و اآلخ ين 

 .  ) عواة  إعاقةعتا منتو  كل 
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اإلعاقة نوع حسب  أكثرسنوات ف 5 أعمارىم الذين  ينياألردنبني السكان  اإلعاقة )الصعوابت الوظيفية(النسبة املئوية النتشار : 3.2جدول 
 2015، احملافظةو واجلنس  (ة)الصعوب

نوع اإلعاقة 
)الصعوابت 
 الوظيفية( 

س
اجلن

 

 احملافظة
 اململكة

 العقبة معان الطفيتة الو ك ع تون ج ش املف ق اراد مأده الزرقاا البتقاا العا مة

 الرؤاي

كور
ذ

 

6.7 5.4 6.7 4.9 6.8 4.9 5.1 6.4 5.7 6.2 5.6 7.7 6.4 

انث
إ

 

5.8 4.9 5.9 4.5 5.9 4.1 4.5 5.7 5.2 5.7 4.9 6.4 5.6 

موع
اجمل

 

6.3 5.2 6.3 4.7 6.3 4.5 4.8 6.1 5.5 5.9 5.3 7.1 6.0 

 السمع

كور
ذ

 

3.1 2.9 3.2 1.1 3.5 2.9 3.5 3.6 3.3 3.6 3.2 1.1 3.2 

انث
إ

 

2.9 3.1 3.2 2.9 3.3 2.8 3.2 3.3 3.4 3.3 3.3 2.7 3.1 

موع
اجمل

 

1.1 1.1 3.2 1.1 3.4 2.9 3.3 3.5 3.3 3.5 3.3 2.9 3.1 

 املشي

كور
ذ

 

4.4 4.3 4.8 3.9 5.4 3.6 4.1 5.1 4.3 4.6 3.7 3.9 4.6 

انث
إ

 

4.8 2.1 5.1 4.3 5.7 3.7 4.4 5.2 4.8 5.2 4.4 3.9 4.9 

موع
اجمل

 

4.6 4.6 4.9 4.1 5.6 3.7 4.2 5.2 4.6 4.9 4.1 3.9 4.7 

التذكر أو 
 الرتكيز

كور
ذ

 

2.7 2.7 3.1 2.7 3.2 2.6 3.1 3.2 2.9 3.1 1.1 2.8 2.9 

انث
إ

 

2.7 2.9 1.1 2.7 3.2 2.6 3.1 3.3 1.1 3.3 3.1 2.7 2.9 

موع
اجمل

 

2.7 2.8 1.1 2.7 3.2 2.6 3.1 3.3 2.9 3.2 1.1 2.7 2.9 

العناية 
 الشخصية

كور
ذ

 

1.9 5.1 2.1 1.9 2.3 1.9 2.3 2.1 2.1 1.9 5.1 1.7 2 0.  

انث
إ

 
5.1 2.3 2.3 2.1 2.6 5.1 2.5 2.5 2.3 2.3 2.2 1.8 2.2 

موع
اجمل

 

5.1 2.2 2.2 5.1 2.4 5.1 2.4 2.3 2.2 2.1 2.1 1.7 2.1 

 التواصل 

كور
ذ

 

1.6 1.8 1.9 1.7 1.9 1.5 5.1 5.1 1.8 1.9 1.9 1.6 1.8 

انث
إ

 

1.5 1.9 1.8 1.7 1.8 1.5 1.9 1.9 1.8 1.8 1.9 1.5 1.7 

موع
اجمل

 

1.6 1.8 1.8 1.7 1.9 1.5 5.1 1.9 1.8 1.8 1.9 1.6 1.7 

 اجملموع

كور
ذ

 

11.6 10.8 12.5 9.8 12.8 9.9 11 12.5 11.3 11.6 11.2 12.8 11.7 

انث
إ

 

10.4 10.3 11.3 9.2 11.4 8.6 10 11.1 10.4 10.6 10.5 00.1 10.6 

موع
اجمل

 

11.0 10.5 11.9 9.5 12.1 9.3 10.5 11.8 10.8 11.1 10.9 11.9 11.2 
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 (الصعوابتاإلعاقات ) تعدد  3.2

 2عمااااكم أالااا ين  األردنياااوالناااوان ااااو  اإلعاقاااة )الءاااعوهت الوظيفياااة ننااابة انتخاااار  4.5يباااو اوااادول رقااام 
 أعمااركم الا ين  األردنياومان الناوان  %7.0 اياث تباو  أن ، ةاإلعاقة )الءعواان  تعدد  أكل س وات ا

 ) اعواتو  عاقتوإيعانون من  %0.8واادا و ال  ةاإلعاقة )الءعوا كم من األقلاط توي أكل س وات ا 2
      1.5.)الخول أكل أو  ) عوهت  إعاقاتيعانون من فالفة  %5.4و
 

تعدد  حسب أكثرسنوات ف 5عماىم أالذين  األردنينيبني السكان  اإلعاقة )الصعوابت الوظيفية(النسبة املئوية النتشار : 4.2جدول 
 2015، اإلعاقات )الصعوابت(

 
حسب تعدد  أكثرسنوات ف 5 أعمارىم الذين  ينياألردنبني السكان  اإلعاقة )الصعوابت الوظيفية(النسبة املئوية النتشار : 3.2شكل 

 2015، اإلعاقات )الصعوابت(
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 فأكثر( صعوبات)ثالث إعاقات  (صعوبتان)إعاقتان  واحدة( صعوبة)إعاقة 

 %النسبة  العدد اإلعاقات )الصعوابت( تعدد
 7.1 410950 واحدة )صعوبة( إعاقة

 1.8 103625 )صعوبتان( عاقتانإ
 2.4 136821 أكثرف )صعوابت( عاقاتإثالث 

 11.2 651396 اململكة
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 الرتكيب العمري  4.2

والعمااا  اوتماااا ياد  اإلعاقاااة )الءاااعوهت الوظيفياااة ننااا  انتخاااار أن ك ااااك عالقاااة ل دياااة ااااو  أظدااا ت ال تاااائ 
سااا وات  2أعمااااركم الااا ين  األردنياااوالناااوان ااااو  اإلعاقاااة )الءاااعوهت الوظيفياااة انتخاااار ة العمااا  يادت نناااب

كام  أكل سا ة اا 62أعمااركم اوايل نءف الناوان الا ين  يظد  أنعم  أ، وع د ال ظ  لتبيالت اخول أكل ا
 62الا ين أعمااركم  ف او مان الناوانامان ااو كال أن أي  اإلعاقاة )الءاعوهت الوظيفياة  من األقالاط توي

يف الفئاااة ، يف ااااو ازمفمااات كااا ه ال نااابة ااااو الناااوان ) اااعواة  إعاقاااةك الاااك واااااد يعااااحي مااان  سااا ة ااااأكل 
، ) اعواة  إعاقاةراعة من النوان ك الك واااد يعااحي مان أأي من او كل  %57.8 إم س ة  64-22 العم ية

 سااا ة. 12 وات ااااوي يمل والااا ين الءاااغريا  األعمااااريف  اإلعاقاااة )الءاااعوهت الوظيفياااة ننااا  انتخاااار  أقااالكانااات و 
  .4.5الخول )

 
حسب الفئات  أكثرسنوات ف 5 أعمارىم الذين  األردنينيبني السكان  اإلعاقة )الصعوابت الوظيفية(النسبة املئوية النتشار : 4.2شكل 

 2015العمرية، 

 
 

يف  األردنياااوالااايت يعااااحي م داااا الناااوان  ءاااعوهت لت) عاقااااتلإل ال نااابة األعتااااأن ، 2.5 اوااادول رقاااموأظدااا  
وا نااابة اتغاااات   املخاااي اث كياااة ) اااعواةاإلعاقاااة كاااي  أكل سااا ة اااا 62 أعمااااركم املتقدماااة أي الااا ين  األعماااار

ويف امل تباااة اللاللاااة  %10.1اتغااات انتخاااار   وا نااابة الااا ؤ  اااعواة البءااا ية )اإلعاقاااة ويف امل تباااة اللانياااة  17.1%
 الًتكياز وأالتا ك     اعواةإعاقاة )يف ااو ااتتات  ،%54.1وا نابة انتخاار ) اعواة النام   النامعية  اإلعاقة

امل تبااة اآلخاا ين التفاااكم ماا  و التوا اال الءااعواة يف الع ايااة الخلءااية امل تبااة ا امنااة و الءااعواة يف امل تبااة ال ااعااة و 
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ااة الايت ت اواات ماا بالخا األعمارعتا التوايل. اما  %9.9و %06.1و %08.9النادسة وا ن  انتخار اتغت 
 اث كيااة ) ااعواةمث كااي أعتااا نناابة انتخااار   الاا ؤ  ااعواة البءاا ية )اإلعاقااة وكاناات ساا ة اقااد  64 إم 51اااو 
 .) عواة النم   النمعيةاإلعاقة تالكا   املخي

 
الاايت ت اوااات مااا و عمااار اليااعااة أليف ا اإلعاقااة )الءااعوهت الوظيفيااة أن ت تياا  انتخااار إم قااارا كمااا جتاادر اإل 

 اعواة البءا ية )اإلعاقاة اتتات ااملتقدمة والخااة، اقد  األعمارخ  خيتتف عن ل اإ س ة قد اتب  ت تيب 09-2او 
اإلعاقااة كيااز ويف امل تبااة اللاللااة الًت  التاا ك  أو   ااعواة) إعاقااة ويف امل تبااة اللانيااةوم يف اإلنتخااار   امل تبااة األالاا ؤ 

 إملت ظاااا  ألتاااال واقعدااااا كاااال عتااااا اااااده وعتيااااه ااااا ن كاااال ائااااة عم يااااة  اااا  أن  .) ااااعواة الناااام   الناااامعية
 .هلا يتوا  اليت    أن واالكتمامات االاتياجات

 
حسب الفئات  أكثرسنوات ف 5أعمارىم الذين  األردنينيبني السكان  اإلعاقة )الصعوابت الوظيفية(النسبة املئوية النتشار : 5.2جدول 

 2015، (الصعوبة) االعاقة العمرية ونوع

 

 احلالة الزواجية  5.2

 01 أعمااركم الا ين  األردنياوالناوان ااو  اإلعاقاة )الءاعوهت الوظيفياة ننابة انتخاار  6.5يبو اوادول رقام 
الاا ين مل ينااب  هلاام النااوان  إمجااايلماان  %7.8اناا  اثالااة الزواجيااة، ايااث أظداا ت ال تااائ  أن  أكل ساا ة ااا
الا ين ساب   ايل الناوانإمجامان  %06.5مقااال  اإلعاقاة )الءاعوهت الوظيفياة  األقلاط تويكم من الزواج 

 الفئات العمرية الرؤاي السمع املشي و الرتكيزأالتذكر  العناية الشخصية التواصل اجملموع
5.4 1.3 1.2 1.4 1.0 1.1 2.2 2-9  

6.2 1.2 1.1 1.6 1.2 1.3 2.9 01-04 

6.5 1.1 1.1 1.5 1.3 1.4 3.2 15-09 

6.4 1.1 1.05 1.5 1.4 1.3 3.1 20-54 

7.3 1.2 1.2 1.7 1.8 1.5 3.4 25-14 

10.3 1.2 1.36 2.3 3.5 2.1 4.8 35-44 

17.3 1.5 1.97 3.4 7.4 3.7 10.0 45-24 

27.8 2.9 4.2 6.4 15.8 8.1 16.7 55-64 

49.3 9.9 16.3 18.9 37.0 24.3 31.0 65+ 

 اململكة 6.0 3.1 4.7 2.9 2.1 1.7 11.2
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، ) اعواة  إعاقة قلا وااد توسب  هلم الزواج ك الك  أردنيو داأا   6ويعين ك ا أنه من او كل  هلم الزواج
 ) عواة . إعاقة قلا وااد تومل ينب  هلم الزواج ك الك  أردحيا د  01من او كل  ا نه يف املقاال

الاا ين مل ينااب  هلاام الاازواج  اااو النااوان  )لتءااعواة  عاقااةلإل انتخااار نناابة أعتاااأن إم البيااالت  أقااارتكمااا 
 .%6.7دااا يف حمااظااة املفاا ق وا ناابة اتغاات أقتيف املقاااال كاناات  %9.1 اتغاات كاناات يف حمااظااة العقبااة ا ناابة

يف  %01.0لتناااوان الااا ين ساااب  هلااام الااازواج ماااا ااااو  اإلعاقاااة )الءاااعوهت الوظيفياااة وت اواااات ننااا  انتخاااار 
   .اراديف حمااظة  %08.0و حمااظة املف ق

 

حسب احملافظة  أكثرسنة ف 13 أعمارىم الذين  األردنينيبني السكان  اإلعاقة )الصعوابت الوظيفية(النسبة املئوية النتشار : 6.2جدول 
 2015واحلالة الزواجية، 

     

 حالة التأمني الصحي 6.2

كااام مااان األقااالاط املاااصم و  ااايياإ  األردنياااو األاااا ادمااان  %00.6أن  ، 7.5اوااادول رقااام أظدااا ت ال تاااائ  يف 
أن مان ال تاائ  كماا تباو ااري املاصم و  ايياإ.   األاا ادمان  %01.2، مقااال اإلعاقة )الءعوهت الوظيفياة  توي
اياااث يف حمااظاااة الزرقاااا كااانوا  اإلعاقااة )الءاااعوهت الوظيفيااة مااان توي  اايياإ  لتمااصم وتخاااار اننناابة  أعتااا

 احملافظة مل يسبق لو/ هلا الزواج سبق لو/ هلا الزواج اجملموع
 العا مة 7.4 13.6 11.0
 البتقاا 7.6 15.0 10.5
 الزرقاا 8.4 16.9 11.9
 مأده 6.8 13.5 9.5

 اراد 8.1 18.1 12.1
 املف ق 6.7 13.1 9.3

 ج ش 7.9 14.5 10.5
 ع تون 8.6 17.2 11.8
 الو ك 8.1 15.5 10.8
 الطفيتة 8.0 16.5 11.1
 معان 8.5 15.2 10.9
 العقبة 9.3 16.4 11.9
 اململكة 7.8 16.2 11.2
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 أقاالساا تت حمااظااة ماااده  املااصم و  اايياإ يف حمااظااة الزرقاااا، يف اااو إمجااايلماان  %05.8 همااا نناابت قااوتوا
 .%8.7الءيي أي ما ننبته تأمو انتخار لتننبة 

 

حسب  سنوات فأكثر 5الذين أعمارىم  األردنينيبني السكان  (الوظيفية اإلعاقات )الصعوابتالنسبة املئوية النتشار : 7.2جدول 
 2015احملافظة وحالة التأمني الصحي، 

 اجملموع غري مؤمنني صحياً  مؤمنني صحياً  احملافظة
 11.0 10.5 11.5 العا مة

 10.5 9.9 10.8 البتقاا

 11.9 10.8 12.8 الزرقاا

 9.5 8.7 9.8 مأده

 12.1 10.9 12.5 اراد

 9.3 9.4 9.2 املف ق

 10.5 10.2 10.6 ج ش

 11.8 10.8 11.9 ع تون

 10.8 8.9 11.1 الو ك

 11.1 9.2 11.3 الطفيتة

 10.9 9.8 11.1 معان

 11.9 11.0 12.3 العقبة

 11.2 10.5 11.6 اململكة

 

 احلالة التعليمية  7.2
 واتسااا  2 أعمااااركمالااا ين  األردنياااوااااو  اإلعاقاااة )الءاااعوهت الوظيفياااة نااابة انتخاااار ن 2.5رقااام الخاااول يبااو 

مان املتتيقاو االيااإ يف  %2.4 اياث أظدا ت ال تاائ  أن ،االلتيااق هملصسناات التعتيمياةان  االة  أكل ا
مان متتي  االيااإ ك الاك اا د واااد  أردحيا د  09من او كل أن أي ) عواة   إعاقةمصسنات تعتيمية لديدم 

، كماااا ) اااعواة  إعاقاااةساااب  هلااام االلتيااااق لاااديدم  نمااان الااا ي %05.1، واإلعاقاااة )الءاااعوهت الوظيفياااة  توي
اإلعاقااة )الءااعوهت  ماان األقاالاط توينناابة م تفعااة ماان الاا ين مل ينااب  هلاام االلتياااق كاام  ك اااك لااواأ أن
 .فتث ال ي مل ينب  هلم االلتياق أي %59.0اتغت وا نبة انتخار  الوظيفية 
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حسب حالة  أكثرسنوات ف 5 أعمارىم الذين  األردنينيبني السكان  اإلعاقة )الصعوابت الوظيفية(النسبة املئوية النتشار : 5.2شكل 
 2015االلتحاق ابلتعليم، 

 
 

يف ، %7.1 اتغات ا نابةااو املتتيقاو االيااإ و )لتءاعواة   عاقاةلإلانتخاار وس تت حمااظاة العقباة أعتاا ننابة 
 .%4.8ااو املتتيقاو االيااإ اياث اتغات  )لتءعواة   عاقةلإلننبة انتخار  أقلاملقاال س تت حمااظة املف ق 

ينااااب  هلاااام االلتياااااق مل دماااان  اإلعاقااااة )الءااااعوهت الوظيفيااااة  توي األااااا اد ةننااااب اإ ارتفاعاااا 8.5ويظداااا  اواااادول 
. يف حمااظاة ع تاون %16.1و  يف حمااظاة املفا ق %50.0 اوايث ت اوات ننبتدم ما هملصسنات التعتيمية 

 لتياق هلتعتيم.االعدم و  اإلعاقة )الءعوهت الوظيفية  انتخار عتا أن ك اك عالقة قوية اوك ا يدل قد و 
  

حسب  أكثرسنوات ف 5 أعمارىم الذين  ينياألردنبني السكان  اإلعاقة )الصعوابت الوظيفية(النسبة املئوية النتشار : 8.2جدول 
 2015ابملؤسسات التعليمية،  احملافظة وحالة االلتحاق

 احملافظة ملتحق حالياً  سبق لو/ هلا االلتحاق مل يسبق لو/ هلا االلتحاق اجملموع
 العا مة 5.2 12.3 28.3 11.0
 البتقاا 5.3 10.8 28.3 10.5
 الزرقاا 6.0 13.1 29.8 11.9
 مأده 5.0 9.4 25.8 9.5

 اراد 5.4 13.5 34.2 12.1
 املف ق 4.8 9.0 21.2 9.3

 ج ش 5.7 10.8 30.1 10.5
 ع تون 5.8 12.5 36.3 11.8
 الو ك 5.4 11.0 29.6 10.8
 الطفيتة 5.5 11.4 33.0 11.1
 معان 6.1 10.4 23.9 10.9
 العقبة         7.0 13.2 24.8 11.9
 اململكة 5.4 12.3 29.1 11.2

 التعليمي املستوى  8.2
ماان األقااالاط  األردنيااو األميااو ، أن9.5اواادول رقاام تعتيمااي، اقااد أظداا ت ال تاااائ  يف الواناا  املنااتو  

 أكل سا ة اا 01 أعماركم ال ين  األردنيواألميو من فتث  أكل  قد قوتوا اإلعاقة )الءعوهت الوظيفية  توي

29.1 

12.3 
5.4 

0

10

20

30

40

 ملتحق حاليا   لها االلتحاق/ سبق له لها االلتحاق/ لم يسبق له
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ألاااا اد الااا ين ااااو ا )الءاااعوهت الوظيفياااة اإلعاقاااة ، يف ااااو ازمفمااات ننااابة انتخاااار %16.8ا نااابة اتغااات و 
 اإلعاقاااااة )الءاااااعوهت الوظيفياااااة انتخاااااار ، ووا اااااتت ننااااابة %02.8 إماثناااااوي مناااااتواكم التعتيماااااي أقااااال مااااان 

ويف الاداتوم املتوسا   %01.4هالزمفاض كتما ياد املنتو  التعتيمي، ايث اتغت ننبتدم يف املنتو  اللانوي 
النااوان ةتااة الخاادادات اوامعيااة ااا د ماان  11ماان اااو كاال  أن أي %9.5  أعتاويف البوااالوريو  ااا 00.9%

ارتبااط انتخاار  إموكا ا يخاري  .اإلعاقة )الءعوهت الوظيفية  قلا وااد من تويوالدراسات العتيا ك الك 
 . وهملنتو ت الدنيا من التعتيم إلعاقة )الءعوهت الوظيفية األمية ه

 
، تالكااا %42.2اتغاات   ناابةاو األميااو اااو  )لتءااعواة  عاقااةلإلنناابة انتخااار  أعتااا حمااظااة ع تااون ساا تت و 

يف املقاااال ساا تت حمااظااة املفاا ق  %41.5 ا ناابةوماان مث حمااظااة الطفيتااة  %41.7وا ناابة اتغاات  ارااادحمااظااة 
 ماا عتااأ .%52.8ايث اتغات ننابتدم األميو او النوان  اإلعاقة )الءعوهت الوظيفية ننبة النتخار  أقل

 توي مااناألااا اد يف انتخااار  عتااااقااد ساا تت حمااظااة العقبااة ال ناابة األ)اوااالوريو  اااأعتا   املنااتو  اوااامعي
  من ااو ساوان حمااظاة العقباة أعتاواءتوا عتا قدادا جامعية )اوالوريو  ا اإلعاقة )الءعوهت الوظيفية 

  9.5)جدول . أعتاال ي منتواكم التعتيمي اوالوراو  ا
 

حسب احملافظة  أكثرسنة ف 13 أعمارىم الذين  ينياألردنبني السكان  اإلعاقة )الصعوابت الوظيفية(النسبة املئوية النتشار : 9.2جدول 
 2015واملستوى التعليمي، 

 اجملموع بكالوريوس فأعلى دبلوم متوسط اثنوي أقل من اثنوي أمي احملافظة
 11.0 9.6 05.1 01.7 06.1 17.2 العا مة

 10.5 7.9 01.8 9.4 01.9 11.5 البتقاا

 11.9 9.1 05.5 01.9 06.5 19.8 الزرقاا

 9.5 6.5 01.0 7.4 01.6 10.1 مأده

 12.1 9.8 05.8 00.4 07.1 41.7 اراد

 9.3 6.2 9.6 7.6 00.8 52.8 املف ق

 10.5 7.9 01.7 8.9 01.6 17.2 ج ش

 11.8 8.1 01.8 01.0 08.1 42.2 ع تون

 10.8 8.6 00.1 9.2 04.1 11.5 الو ك

 11.1 7.9 01.7 8.9 02.9 41.5 الطفيتة

 10.9 7.8 01.6 8.1 05.9 57.4 معان

 11.9 00.4 01.2 00.7 02.9 58.0 العقبة

 11.2 9.2 11.9 10.4 15.8 36.8 اململكة
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 حالة النشاط االقتصادي 9.2 

كاام ماان  أكل ساا ة ااا 02 أعماااركم العااامتو الاا ين  األردنيااوالنااوان  إمجااايلماان  %01.5أظداا ت ال تااائ  أن 
يف  %7.8اااو احملااظااات مااا اااو  اإلنتخاااروت اوااات نناا  ، اإلعاقااة )الءااعوهت الوظيفيااة  األقاالاط توي
مااااان ماااان الااااا ين يبيلاااااون عااااان عمااااال كااااام  %01. كماااااا لاااااواأ أن يف حمااظاااااة العقباااااة %01.1و حمااظااااة مااااااده

اااو  اإلعاقااة )الءااعوهت الوظيفيااة . ايمااا كاناات نناابة انتخااار اإلعاقااة )الءااعوهت الوظيفيااة  األقاالاط توي
رماو  عاقاةإلل األف  النت  إم. وك ا يخري اوضوح %02.2ال يعمتون وال يبيلون عن عمل   ال ين األقلاط

تينااريات ايئيااة إم ويعااز  تلااك أناام حباجااة لتعماال  اإلعاقااة )الءااعوهت الوظيفيااة توجدااات األقاالاط توي 
دون ول ألااظاا ا ال مطيااة ماان أ اايا  العماال دمااا ال كاا  هإلضااااة إم ابيئااة العماال يف خا ااة هباام واااري متااااة 

  01.5)جدول ا ط داعمه هلم. إعطائدم 
   

حسب احملافظة  أكثرفسنة  15 أعمارىم الذين  ينياألردنبني السكان  اإلعاقة )الصعوابت الوظيفية(النسبة املئوية النتشار : 10.2 جدول
 2015وحالة النشاط االقتصادي، 

 اجملموع
 ال يعمل

 وال يبحث عن عمل
 احملافظة يعمل يبحث عن عمل

 العا مة 9.8 10.1 15.1 11.0
 البتقاا 9.1 8.6 15.0 10.5
 الزرقاا 11.1 12.0 15.9 11.9
 مأده 7.8 7.7 13.8 9.5

 اراد 11.4 10.6 16.8 12.1
 املف ق 8.5 8.6 12.7 9.3

 ج ش 9.5 10.0 14.2 10.5
 ع تون 10.5 10.8 16.8 11.8
 الو ك 10.1 9.0 15.7 10.8
 الطفيتة 10.5 9.1 16.5 11.1
 معان 9.8 9.3 15.4 10.9
 العقبة 13.0 9.8 15.4 11.9
 اململكة 10.2 10.0 15.5 11.2
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 األردنيني بني السكان)للصعوابت الوظيفية(  عاقةلإلالتوزيع النسيب : الثالث فصل ال
اناا  موااان إقامااة النااوان اااو  )لتءااعوهت  عاقاااتلإليتماامن كاا ا اواازا ماان التق ياا  حتتياال التويياا  ال ناا  

الاا ين يعيخااون ماا  أساا كم ا ا ااة واألقاالاط الاا ين يقيمااون يف دور رعايااة األيتااام ودور رعايااة املناا و  األااا اد
 عا ض، وتلاك هباد  ا ا اة هبامواالقتءاادية وتلك من خالل دراسة أكام ا ءاائا الدنغ ااياة واالجتماعياة 

ل التع   عتا البيئاة احمليطاة واقعدم أمام امللططو ورااي النياسات لتيديد االاتياجات املنتقبتية من خال
 املقدمة هلم. اتوتعزيز الف ط ومواجدة التيد ت واملعوقات الداختية وا ارجية والعمل عتا حتنو ا دم

 بني السكان  اإلعاقة )الصعوابت الوظيفية( 1.3

ساا وات  2أعماااركم الاا ين  اإلعاقااة )الءااعوهت الوظيفيااة توي لتنااوان التويياا  ال ناا   0.1يبااو اواادول رقاام 
يف  اإلعاقاااة )الءاااعوهت الوظيفياااة توي األقااالاط إمجاااايل مااان  %24.4وتخاااري ال تاااائ  أن  ،األردنيف  أكل اااا

وع ااد ال ظاا  لت تاائ  اخااول مفءاال . %42.6 إماإللث الاا كور يف ااو ازمفماات ال ناابة ااو األردن كام ماان 
ماان  %21.1كاام ماان الاا كور مقاااال  يااواألردناااري  اإلعاقااة )الءااعوهت الوظيفيااة توي ماان  %27.5يتبااو أن 

توي  إمجااااايلماااان  %46.7 اتياااااألردن اإلعاقااااة )الءااااعوهت الوظيفيااااة توات اإللث  قااااوتتكمااااا ،  يااااواألردن
اااااري  اإلعاقااااة )الءااااعوهت الوظيفيااااة توات اإللث وازمفماااات اااااو  يااااواألردن اإلعاقااااة )الءااااعوهت الوظيفيااااة 

 .يواألردناري  اإلعاقة )الءعوهت الوظيفية توي  إمجايلمن  %45.8لتخول  اتياألردن
 

حسب اجلنسية واجلنس،  أكثرسنوات ف 5 أعمارىم الذين  اإلعاقة )الصعوابت الوظيفية(ذوي للسكان : التوزيع النسيب 1.3جدول 
2015 

  
كاام  اإلعاقااة )الءااعوهت الوظيفيااة توي  األااا ادفتااث  اااوايلأن  إم ،0.1رقاام الخااول أقااارت ال تااائ  يف كمااا 

قاااول و . ) اااعواة املخاااي  اث كياااةاإلعاقاااة توي مااان  راعدااامااااوايل و   الااا ؤ  اااعواة البءااا ية )اإلعاقاااة مااان توي 
اإلعاقااااة )الءااااعوهت توي األقاااالاط  إمجااااايلماااان  %02.5 ) ااااعواة الناااام   ناااامعيةالاإلعاقااااة  توي األااااا اد

يف    اعواةإعاقاة )لاديدم الا ين  األاا ادوازمفمات ننابة  ،أكل سا وات اا 2 أعمااركمالا ين  يواألردن الوظيفية 

 %النسبة  اجلنس اجلنسية
 أنثى ذكر

 100.0 46.7 53.3 أردحي
 100.0 42.8 57.2 أردحياري 

 100.0 45.6 54.4 اململكة
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الاا ين ردنيااو األ األااا اد ع ااد داااأقتواسااتم ت ال ناا  هالزمفاااض ايااث كاناات  %04.0 إم التاا ك  أو الًتكيااز 
ايااث اتغاات اآلخاا ين   التوا اال والتفااكم ماا وإعاقااة ) ااعواة الع اياة الخلءااية يف    ااعواةإعاقااة )يعاانون ماان 

   عتا التوايل.%8.4و %01.1ننبدم )
 

اإلعاقة حسب نوع  أكثرسنوات ف 5 أعمارىمالذين  اإلعاقة )الصعوابت الوظيفية(ذوي  ينياألردن للسكان : التوزيع النسيب1.3شكل 
 2015، (ة)الصعوب

 
 

اإلعاقااااة اااااو احملااظااااات اناااا  نااااوع  واضاااال أن ك الااااك تفاااااوت ،5.1ال تااااائ  يف اواااادول رقاااام  أقااااارتكمااااا 
يف كااااة  ياواألردن األاا ادااو ال نابة األعتاا    ؤ  اعواة الاالبءا ية )اإلعاقاة انا تت  ،)الءاعوهت الوظيفياة 

اإلعاقااة ، تتتدااا يف حمااظاة العقبااة %12.6و يف حمااظااة جاا ش %54.1احملااظاات ايااث ت اوااات نناابدا ماا اااو 
 اتغاااتاياااث   ةاإلعاقاااة )الءاااعواهلااا ه   عتاااااألال نااابة  اراااادحمااظاااة اياااث سااا تت اث كياااة ) اااعواة املخاااي  

 اااا ادننااا  لأل أعتااااحماااااظيت املفااا ق وجااا ش يف ااااو سااا تت  ،%51.7تتيداااا حمااظاااة البتقااااا ا نااابة  54.1%
 لوٍل م دما. %06.8 اتغتايث  ) عواة النم   النمعيةاإلعاقة توي 
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 عاقاااااتإ اااااو احملااظااااات يف فالفااااة عتاااااكمااااا تبااااو أيمااااا ماااان ال تااااائ  أن حمااظااااة جاااا ش ساااا تت ال ناااابة األ
التوا اال والتفاااكم ماا   ااعواة الع ايااة الخلءااية و  ااعواة الًتكيااز و  وأالتاا ك   ااعواة كااي و    ااعوهت وظيفيااة)

اإلعاقاة )الءاعوهت توي الناوان  إمجاايلعتا التوايل من  %9.8و %05.0و %02.7وا ن  اتغت اآلخ ين 
   املقيمو يف حمااظة ج ش. يواألردن الوظيفية 

 
سنوات فأكثر حسب احملافظة ونوع  5الذين أعمارىم   اإلعاقة )الصعوابت الوظيفية(ذوي : التوزيع النسيب للسكان األردنيني 2.3جدول 

 2015، ة(اإلعاقة )الصعوب

التذكر أو  املشي السمع الرؤاي احملافظة
 الرتكيز

العناية 
 % النسبة التواصل الشخصية

 100.0 7.9 9.9 13.6 22.7 14.9 31.1 العا مة
 100.0 9.4 11.1 14.3 23.7 15.3 26.3 البتقاا
 100.0 8.4 10.2 14.2 23.0 14.9 29.4 الزرقاا
 100.0 9.3 11.1 15.1 22.5 16.3 25.7 مأده
 100.0 8.3 10.6 14.1 24.3 14.9 27.7 اراد
 100.0 8.9 11.6 15.2 21.5 16.8 26.1 املف ق
 100.0 9.8 12.1 15.7 21.3 16.8 24.3 ج ش
 100.0 8.7 10.5 14.8 23.2 15.6 27.2 ع تون
 100.0 9.0 10.8 14.5 22.4 16.5 26.9 الو ك
 100.0 8.5 9.9 14.9 22.8 16.2 27.7 الطفيتة
 100.0 9.7 10.9 15.5 20.5 16.6 26.9 معان
 100.0 7.8 8.8 13.8 19.5 14.4 35.6 العقبة

 100.0 8.4 10.3 14.1 23.0 15.2 29.1 اململكة
 

 

 اإلعاقة )الصعوابت الوظيفية( شدة 2.3

 ،سا وات ااأكل  5ال ين أعماركم  اإلعاقة )الءعوهت الوظيفية او األقلاط توي  خدادرجة ال دراسة وع د
 إعاقااااةلااااديدم  اإلعاقااااة )الءااااعوهت الوظيفيااااة توي ااااا اد ماااان امجااااايل األ %76.5أن  ،1.5يتبااااو ماااان الخااااول 

   .قديدا جداإ  ) عواتدم  عاقتدمإ %4.8و متوسطة ) عواتدم  عاقتدمإ %09.1انيطة و ) عواة 
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اإلعاقة شدة  سنوات فأكثر حسب 5الذين أعمارىم   اإلعاقة )الصعوابت الوظيفية(ذوي : التوزيع النسيب للسكان األردنيني 2.3ل شك
 2015، (ة)الصعوب

 
 

 اإلعاقاة )الءاعوهت الوظيفياة مل ياصف  عتاا قادا قامة أن موان اإلإم أقارت ال تائ  وان  احملااظات، اقد 
يف  %81.0 و اراااااديف حمااظااااة  %74.0البناااايطة مااااا اااااو  اإلعاقااااة )الءااااعوهت الوظيفيااااة ت اوااااات نناااابة اقااااد 

يف حمااظااة العقبااة  %06.0مااا اااو  املتوسااطة اإلعاقااة )الءااعوهت الوظيفيااة  ةكمااا ت اوااات نناابحمااظااة العقبااة،  
الخاااديدا ااااو  )لتءاااعوهت  عاقاااةلإل ة، يف ااااو سااا تت حمااظاااة املفااا ق أعتاااا ننااابارااااديف حمااظاااة  %51.8و

وكاااي أعتاااا مااان  %2.2يف كااا ه احملااظاااة وا نااابة اتغااات املقيماااو  اإلعاقاااة )الءاااعوهت الوظيفياااة توي األاااا اد 
  1.1)جدول   .%4.8البالغ  املنتو  الولين

 
وشدة سنوات فأكثر حسب احملافظة  5الذين أعمارىم   اإلعاقة )الصعوابت الوظيفية(ذوي للسكان األردنيني : التوزيع النسيب 3.3ول جد

 2015، (اإلعاقة )الصعوبة

 % النسبة شديدةإعاقة )صعوبة( ةمتوسطإعاقة )صعوبة( بسيطة )صعوبة( عاقةإ احملافظة
 100.0 4.5 18.3 77.2 العا مة
 100.0 5.0 18.9 76.1 البتقاا
 100.0 4.8 19.3 75.9 الزرقاا
 100.0 4.7 18.0 77.3 مأده
 100.0 5.0 20.8 74.1 اراد
 100.0 5.5 19.0 75.6 املف ق
 100.0 5.0 18.1 76.9 ج ش
 100.0 4.9 19.7 75.5 ع تون
 100.0 4.3 18.3 77.3 الو ك
 100.0 4.3 20.5 75.2 الطفيتة
 100.0 4.5 17.3 78.2 معان
 100.0 3.8 16.1 80.1 العقبة

 100.0 4.8 19.0 76.2 اململكة

بسيطة ( صعوبة)اعاقة 
76.2 

متوسطة ( صعوبة)اعاقة 
19 

شديدة ( صعوبة)اعاقة 
4.8 
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  الرتكيب النوعي 3.3

، اياث تباو أن انا  اوا   اإلعاقة )الءاعوهت وجود تفاوت او احملااظات يف نن  إم ال تائ   أقارت
مان  أعتاا ةسا توا ننابااأكل  سا وات  2 أعمااركمالا ين  اإلعاقاة )الءاعوهت الوظيفياة توي  ياواألردنالا كور 
 مااا اااو اإلعاقااة )الءااعوهت الوظيفيااة توي الاا كور  ةوقااد ت اوااات نناابيف كااااة احملااظااات،  اتياااألردناإللث 

وقاااااد يعاااااز  الناااااب  يف تلاااااك إم تعااااا ض الااااا كور  .يف حمااظاااااة البتقااااااا %20.8و  يف حمااظاااااة العقباااااة 22.1%
  4.1)جدول رقم لتملال  البيئية يف العمل وخارج امل زل أكل  من اإللث. 

 
حسب احملافظة  أكثرسنوات ف 5 أعمارىم الذين  اإلعاقة )الصعوابت الوظيفية(ذوي  ينياألردنللسكان : التوزيع النسيب 4.3جدول 

 2015واجلنس، 

 %النسبة  أنثى ذكر احملافظة
 100.0 46.8 53.2 العاصمة

 100.0 48.2 51.8 البلقاء

 100.0 46.4 53.6 الزرقاء

 100.0 47.6 52.4 مأداب

 100.0 46.2 53.8 اربد

 100.0 45.4 54.6 املفرق

 100.0 46.3 53.7 جرش

 100.0 46.4 53.6 عجلون

 100.0 47.8 52.2 الكرك

 100.0 47.0 53.0 الطفيلة

 100.0 47.5 52.5 معان

 100.0 45.0 55.0 العقبة

 100.0 46.7 53.3 اململكة

       

  (الوظيفية اإلعاقات )الصعوابتتعدد  4.3

 2أعمااركم الا ين  اإلعاقاة )الءاعوهت الوظيفياة توي  ياواألردنلتناوان  التوييا  ال نا  2.1يبو اودول رقام 
عاقاة إلاديدم  األاا اداوايل فتلي  ظد ت ال تائ  أنأايث  ،اإلعاقات )الءعوهت ان  تعدد  أكل س وات ا
 ) اااعوهت  عاقااااتإيعاااانون مااان فاااالث  %50.1يف ااااو تباااو أن  ،%61.0 وااااادا وا نااابة اتغااات) اااعواة  

    1.1. )الخول معاإ  ) عواتو  عاقتوإيعانون من  %02.9و ،أكل ا
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حسب تعدد  سنوات فأكثر 5الذين أعمارىم   اإلعاقة )الصعوابت الوظيفية(ذوي  األردنيني للسكان: التوزيع النسيب 5.3جدول 
 2015، اإلعاقات )الصعوابت(

 التوزيع النسيب العدد (الوظيفية اإلعاقات )الصعوابتعدد 
 63.1 410950 واادا ) عواة  إعاقة

 15.9 103625 ) عواتو  عاقتوإ

 21.0 136821 أكل ا ) عوهت  عاقاتإفالث 

 100.0 651396 اجملموع

 
حسب تعدد  سنوات فأكثر 5  الذين أعمارىم اإلعاقة )الصعوابت الوظيفية(ذوي  األردنينيللسكان : التوزيع النسيب 3.3شكل 

 2015، اإلعاقات )الصعوابت(

 
 

 الرتكيب العمري  5.3

  اةاإلعاقاااة )الءاااعو ك الاااك عالقاااة ل دياااة ااااو العمااا  و  أن ،1.1يف الخاااول رقااام  أظدااا ت ال تاااائ اخاااول عاااام، 
سا ة  62، اقاد سا تت الفئاة العم ياة اي دم ة اإلعاقة )الءعواكتما يادت ننبة   األا ادتما ياد عم  ايث أنه ك

مان  أردنياو أاا ادوكا ا يعاين أناه مان ااو كال أراا   %51.9اياث اتغات  )لتءاعواة  عاقاةلإلننابة  أعتا أكل ا
، أكل ساا ة ااا 62عماا ه  وااااد ك الااك ااا د أكل ساا وات ااا 2ركم أعمااا دماان )الءااعوهت الوظيفيااة اإلعاقااة توي 

  54-51، يف اااو ساا تت الفئااة العم يااة )%02.9وا ناابة اتغاات  ساا ة  24-42ا الفئااة العم يااة )كااوماان مث تال
 . 4.1 رقم الخول)   .%6.5ننبة او الفئات العم ية ايث اتغت ننبتدم  أقل س ة

 

واحدة ( صعىبة)اعاقة 

02.9( صعىبتيه)اعاقتيه  61.0  

ثالث )ثالث اعاقات 

50.1فأكثر ( صعىبات  
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حسب الفئات العمرية،  أكثرسنوات ف 5أعمارىم الذين  اإلعاقة )الصعوابت الوظيفية(ذوي  ينياألردنللسكان : التوزيع النسيب 4.3شكل 

2015 

 
 

الفئاات العم ياة  البء ية ) عواة ال ؤ   كانت م تخا ا يف اإلعاقةا ن ، 6.1ال تائ  يف اودول رقم  أقارتكما 
سا ة  9-2يف الفئاة  %56.1دم ماا ااو تخا   اياث ت اواات نناباأل اإلعاقاات )الءاعوهت مان  أعتاااخول 

 عاقاةلإلننابة  أعتااايث كانات  أكل س ة ا 62إبستل اا الفئة العم ية  س ة 24-42يف الفئة العم ية  %12.7و
 النامعيةاإلعاقاة أماا  .%56.9وا نابة اتغات   املخاياث كياة ) اعواة اإلعاقاة يف كا ه الفئاة العم ياة  )لتءعواة 

إعاقاااة  أماااا ااااو مجيااا  الفئاااات، عتااااال نااابة األ أكل سااا ة اااا 62اقاااد سااا تت الفئاااة العم ياااة   ) اااعواة النااام  
الفئات العم ياة او  عتا  ال نبة األ04-01  )9-2لفئتو العم يتو )س تت االت ك  أو الًتكيز اقد    عواة)

اإلعاااااقتو  يف عتاااااال ناااا  األ  ساااا تت 9-2ن الفئااااة العم يااااة )أكمااااا لااااواأ لوااااٍل م دمااااا.   %06.7وا ناااابة 
،  %04.8)اياااث اتغااات ننااابدم اآلخااا ين والتفااااكم مااا   لع اياااة الخلءاااية والتوا اااله تاااواملتعتق و ءاااعوات)ال

 التوايل.عتا   02.7%
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حسب الفئات  أكثرسنوات ف 5 أعمارىم الذين  اإلعاقة )الصعوابت الوظيفية(ذوي  ينياألردنللسكان : التوزيع النسيب 6.3جدول 
 2015، (ةاإلعاقة )الصعوبالعمرية ونوع 

العناية  التواصل %النسبة 
 الشخصية

التذكر أو 
 الرتكيز

 الفئات العمرية الرؤاي السمع املشي

100.0 15.7 14.8 16.7 12.8 13.7 26.3 9-5 

100.0 13.3 12.2 16.7 13.0 13.6 31.1 14-10 

100.0 11.8 11.2 15.4 13.5 14.3 33.7 19-15 

100.0 11.7 11.1 15.7 14.6 14.2 32.7 24-20 

100.0 10.7 10.8 16.0 17.0 14.0 31.6 34-25 

100.0 8.0 8.9 14.7 22.8 14.0 31.6 44-35 

100.0 5.4 7.0 12.2 26.3 13.3 35.7 54-45 

100.0 5.3 7.8 11.9 29.2 14.9 30.9 64-55 

100.0 7.2 11.9 13.8 26.9 17.7 22.6 65+ 

  اجملموع 29.1 15.1 23.0 14.1 10.3 8.4 100.0
 

 احلالة الزواجية  6.3

 01أعمااركم  اإلعاقاة )الءاعوهت الوظيفياة مان توي  أردنياو أاا ادمن او كل أراا   هأن ،7.1يبو اودول رقم 
يف  اإ لفيفاا اإ واناا  احملااظااات، اقااد أظداا ت ال تااائ  تباي ااالاازواج.  /هلاانسااب  هلم أااا ادك اااك فالفااة  أكل ساا ة ااا
ااو احملااظاات وا نابة  عتاااألال نابة حمااظاة العا امة ال ي سب  هلم/هلن الازواج اياث سا تت  األا ادنن  
 .%72.5حمااظة الزرقاا ا نبة  مثومن ، %72.9اتغت وا نبة  ارادحمااظة  ، تالكا76.1%

 
مل يناب  هلم/هلان الازواج  الا ين العازا  ) اإلعاقاة )الءاعوهت الوظيفياة توي  األاا اد ةيف ااو، مل تت اايو نناب 

حمااظاة معاان  اياث سا تت س ة اأكل  01دمن أعماركم  يف املمتوة  ةاإلعاقة )الءعواتوي  إمجايلمن  52%
الا ين   ةاإلعاقاة )الءاعواتوي  األاا اد إمجاايلمن  %10.5لت ين مل ينب  هلم الزواج واليت اتغت  عتاال نبة األ
حمااظااة جاا ش وماان مث  %58.1تتيدااا حمااظااة الواا ك ا ناابة مااون يف حمااظااة معااان يويق أكل ساا ة ااا 01أعماااركم 
 .%57.8ا نبة 
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 احلالة الزواجية حسب فأكثر سنة 13الذين أعمارىم   اإلعاقة )الصعوابت الوظيفية(ذوي األردنيني لسكان النسيب ل: التوزيع 7.3جدول 
 2015، واحملافظة

 %النسبة  سبق لو/ هلا الزواج الزواجمل يسبق لو/ هلا  احملافظة
 100.0 76.0 24.0 العا مة
 100.0 73.4 26.6 البتقاا
 100.0 75.2 24.8 الزرقاا
 100.0 72.9 27.1 مأده
 100.0 75.9 24.1 اراد
 100.0 73.4 26.6 املف ق
 100.0 72.2 27.8 ج ش
 100.0 72.7 27.3 ع تون
 100.0 71.7 28.3 الو ك
 100.0 73.4 26.6 الطفيتة
 100.0 68.8 31.2 معان
 100.0 73.1 26.9 العقبة

 100.0 75.0 25.0 اململكة
 

 حالة التأمني الصحي 7.3
 اإلعاقااة )الءااعوهت الوظيفياااة ماان توي  يااواألردن األااا اد فتلااي  أن  ،8.1رقاام اواادول و  2.1الخااول رقاام يبااو 

 ةمن ال تائ  وجود ا وقات جوك ية ااو احملااظاات يف نناب. كما تبو مصم و  يياإ  أكل س وات ا 2 أعماركمو 
  ةاإلعاقااة )الءااعوا توي األااا ادماان  %91ماان  أكلاا  اايياإ ايااث أن املااصم و   ةاإلعاقااة )الءااعواتوي  األااا اد

اإلعاقااة توي  األااا اد ة، يف اااو مل تت اااوي نناابمااصم و  اايياإ والطفيتااة والواا ك  ع تااون املقيمااو يف حمااظااات
 .%61املصم و  يياإ املقيمو يف حمااظيت العا مة والزرقاا ال  اة)الءعو 

 
سنوات فأكثر حسب احملافظة وحالة  5: التوزيع النسيب للسكان األردنيني ذوي اإلعاقة )الصعوابت الوظيفية( الذين أعمارىم  5.3شكل 

 2015التأمني الصحي، 
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 حسب احملافظة أكثرسنوات ف 5 أعمارىم الذين  اإلعاقة )الصعوابت الوظيفية(ذوي  ينياألردنللسكان : التوزيع النسيب 8.3جدول 
 2015 وحالة التأمني الصحي،

 %النسبة  غري مؤمنني صحياً  مؤمنني صحياً  احملافظات
 100.0 47.5 52.5 العا مة
 100.0 25.3 74.7 البتقاا
 100.0 40.3 59.7 الزرقاا
 100.0 22.1 77.9 مأده
 100.0 20.2 79.8 اراد
 100.0 18.4 81.6 املف ق
 100.0 14.5 85.5 ج ش
 100.0 8.4 91.6 ع تون
 100.0 9.3 90.7 الو ك
 100.0 8.7 91.3 الطفيتة
 100.0 14.0 86.0 معان
 100.0 23.9 76.1 العقبة

 100.0 32.8 67.2 اململكة
 

 تعليميةالؤسسات مللتحاق ابحالة اإل 8.3
 أردنياو أاا اد ةسنا كال ااو مان فاالث أنال تاائ   تباوهملصسناات التعتيمياة،  االلتيااقاالاة إم وع د ال ظ  
 وواااد، سب  هلم االلتياق  صسنة تعتيمية أكل س وات ا 2أعماركم و  اإلعاقة )الءعوهت الوظيفية من توي 

كماا جتادر اإلقاارا إم . ميةياالياإ  صسنة تعت ومتتيق  اإلعاقة )الءعوهتمن توي  أا اد ةنس لك  مناو 
 .تعتيمياةأبي مصسناة نائياا  وايتتيقا مل اإلعاقاة )الءاعوهت مان توي أاا اد سناة  ااو كال مان ااادأن اا د و 

   6.1رقم الخول )
 

حسب احملافظة وحالة  أكثرسنوات ف 5 أعمارىم الذين  اإلعاقة )الصعوابت الوظيفية(ذوي  ينياألردن: التوزيع النسيب للسكان 6.3شكل 
 2015، ابملؤسسات التعليميةااللتحاق 

 

 لها االلتحاق/ سبق له
60.3% 

 لها االلتحاق/ لم يسبق له
22.3% 

 ملتحق حاليا  
17.4% 
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، اياااث سااا تت حمااظاااة العا ااامة ال نااابة لتيااااقاإلتباي ااااإ ااااو احملااظاااات انااا  االاااة أظدااا ت ال تاااائ  كماااا 
وا نابة  ارااد، تالكاا حمااظاة %61.8اتغات  اياث  صسناات تعتيمياة الا ين ساب  هلام االلتيااق ا ادلأل عتااأل

ماان  قاال، يف املقاااال ساا تت حمااااظيت معااان واملفاا ق ال ناا  األ%60.0ماان مث حمااظااة الزرقاااا وا ناابة  60.4%
 عتا التوايل. %47.9و %47.4او احملااظات ايث اتغت ال ن  

 

هلاااام مل ينااااب  الاااا ي  اإلعاقااااة )الءااااعوهت الوظيفيااااة توي  األااااا اديف نناااا   اإ كبااااري   أظداااا ت البيااااالت ت ااااا هإ و 
يف  %11.0يف حمااظااة العقبااة و %08.9االلتياااق نائيااا أبي مصسنااة تعتيميااة ايااث ت اوااات نناابدم مااا اااو 

 حمااظة املف ق.  
 اإلعاقاااة )الءاااعوهت الوظيفياااة توي  األاااا ادننااابة التيااااق ااااو  أعتااااحمااظاااة العقباااة سااا تت أن كماااا لاااواأ 

تيااق لإللننابة  أقال ارااديف او سا تت حمااظاة ، %51.5حمااظة ج ش ا نبة تالكا  %50.9اتغت  ا نبةو 
  9.1اودول رقم  . )%06.1اتغت ايث 

 

ة حسب احملافظة وحال أكثرسنوات ف 5 أعمارىم الذين  اإلعاقة )الصعوابت الوظيفية(ذوي  ينياألردنللسكان : التوزيع النسيب 9.3جدول 
                                   2015االلتحاق ابلتعليم، 

 %النسبة  مل يسبق لو/ هلا االلتحاق سبق لو/ هلا االلتحاق ملتحق حالياً  احملافظة
 100.0 19.7 63.8 16.6 العاصمة
 100.0 25.7 56.3 18.0 البتقاا
 100.0 20.8 61.1 18.2 الزرقاا
 100.0 27.8 53.2 19.0 ماده
 100.0 22.2 61.4 16.3 اراد
 100.0 33.1 47.9 19.0 املف ق
 100.0 24.5 55.2 20.2 ج ش
 100.0 24.8 56.1 19.1 ع تون
 100.0 28.0 53.3 18.7 الو ك
 100.0 27.4 53.8 18.7 الطفيتة
 100.0 32.9 47.4 19.7 معان
 100.0 18.9 59.2 21.9 العقبة

 100.0 22.3 60.3 17.4 اململكة
   

 املستوى التعليمي 9.3

 أعماااركم الاا ين  يااواألردن اااو النااوان ةمياااأل نناابةوازمفاااض األردن رااام التقاادم الاا ي اققااة نظااام التعتاايم يف 
توي  ياواألردن األاا ادمياة ااو ألا ننابة، إال أن 5102عاام  %7ا الاك ه ال نابة ايث مل تت اوي اأكل   س ة 01
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 ال نابةمان فالفاة أضاعا   أكلا أي  %50.4 تقد اتغ أكل س ة ا 01أعماركم و  اإلعاقة )الءعوهت الوظيفية 
 ال تاائ  تًتكيز. كماا أظدا  ال املزيد منإم حباجة  يواألردنك الك ائة من النوان أن وك ا يعين  ،لألمية ةالعام

اياااث سااا تت  اإلعاقاااة )الءاااعوهت الوظيفياااة مااان توي  اااا ادمياااة لأليف ننااا  األتباي ااااإ كبااارياإ ااااو احملااظاااات 
يف ااااو سااا تت حمااظاااة  )الءاااعوهت الوظيفياااة اإلعاقاااة توي  األاااا ادمياااة ااااو لأل ننااابة أقااالحمااظاااة العا ااامة 

   لول م دا. %14.2و %07.1ايث اتغت ال ن  ) ننبة أعتامعان 
 
ماان توي  ردنااواااو مجياا  املنااتو ت التعتيميااة لأل عتاااماان اثنااوي ال ناابة األ قاالاملنااتو  التعتيمااي األ ساا لو 

يف حمااظاااة  %11.4، وت اواااات ال نااابة ماااا ااااو %41.7اياااث اتغااات ال نااابة  اإلعاقاااة )الءاااعوهت الوظيفياااة 
. %07.6ة اتغااات بوا نااا اللاللاااةامل تباااة لاااانوي الالتعتيماااي وااتااال املناااتو  يف حمااظاااة الزرقااااا.  %46.7الوااا ك و
 أكل سااا ة اااا 01أعمااااركم و  اإلعاقاااة )الءاااعوهت الوظيفياااة توي  ياااواألردنمااان  %05.8أن إم قاااارا وجتااادر اإل

يف ااااو سااا تت  %06.7 ال نااابة األعتاااا، وسااا تت حمااظاااة العا ااامة أعتامناااتواكم التعتيماااي اواااالوريو  اااا
  01.1)اودول رقم  لول م دما. %8.0ننبة هل ا املنتو  التعتيمي ايث اتغت  أقلحمااظيت الزرقاا ومعان 

 
حسب احملافظة  أكثرسنوات ف 5 أعمارىم الذين  الوظيفية(اإلعاقة )الصعوابت ذوي  ينياألردن للسكان: التوزيع النسيب 10.3جدول 

 2015واملستوى التعليمي، 

 %النسبة  أعلىبكالوريوس ف دبلوم متوسط اثنوي من اثنوي أقل أمي احملافظة
 100.0 16.7 8.8 18.0 39.1 17.3 العا مة
 100.0 11.4 7.9 16.4 38.0 26.4 البتقاا
 100.0 8.1 7.6 18.2 46.7 19.5 الزرقاا
 100.0 10.7 6.4 17.7 35.7 29.4 مأده
 100.0 11.3 6.9 16.5 43.1 22.1 اراد
 100.0 8.8 3.1 17.6 37.1 33.5 املف ق
 100.0 11.6 5.1 16.2 41.3 25.8 ج ش
 100.0 9.5 6.2 20.0 38.4 25.9 ع تون
 100.0 12.1 6.4 18.5 33.4 29.6 الو ك
 100.0 10.4 5.7 17.0 36.9 30.0 الطفيتة
 100.0 8.1 5.0 13.3 39.3 34.5 معان

 100.0 12.8 8.4 22.5 38.1 18.2 العقبة      
 100.0 12.8 7.5 17.6 40.7 21.4 اململكة
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 قتصاديحالة النشاط اإل 10.3

، وقاد ال يعمتاون وال يبيلاون عان عمال اإلعاقة )الءاعوهت الوظيفياة من توي  األا اد فتلي  أظد ت ال تائ  أن 
يف حمااظاااة  %67.0يف حمااظاااة العقباااة و %27.4تفاوتااات كااا ه ال نااابة ااااو احملااظاااات اياااث ت وااااات ماااا ااااو 

  وقاديعمتاون،  اإلعاقاة )الءاعوهت الوظيفياة مان توي  ياواألردنمان راا   أكلا كماا أظدا ت ال تاائ  أن الزرقاا.  
ياث ااتتات حمااظاة ا ،يف الف وق اووك ية ااو احملااظاات يف ننا  العاامتو اإ واضي اإ كان لتتويي  اوغ ايف دور 

اإلعاقاة )الءاعوهت مان توي  أردنيو أا اد من او كل فالفةأنه أي  %14.9وم وا نبة اتغت العقبة امل تبة األ
ت غااااوا ناااابة اتالوااا ك امل تبااااة اللانياااة يعماااال، وااتتااات حمااظااااة وااااااد يف حمااظااااة العقباااة ك الااااك اااا د  الوظيفياااة 

 أقال، اي ماا سا تت حماااظيت مااده وع تاون %58.9ويف امل تبة اللاللة حمااظة العا امة وا نابة اتغات  59.1%
  عتاا %54.8، %54.9دم )تاياث اتغات نناب اإلعاقاة )الءاعوهت الوظيفياة توي  من العامتو ا ادننبة لأل
 التوايل.

 

 اإلعاقاة )الءاعوهت الوظيفياة مان توي  يواألردنمن  %7مل تت اوي ننبة قتيتةك الك أن إم ال تائ   أقارتو  
ايااث   ومعااان ،الطفيتااة ،الواا ك)املقيمااو يف حمااظااات او ااو   األااا ادكم ماان أكلاا  يبيلااون عاان عماال وكااان 

  00.1)جدول رقم    عتا التوايل.%00.0، %01.7،%01.1اتغت ال ن  )
 

حسب احملافظة وحالة  فأكثرسنة  15 الذين أعمارىم اإلعاقة )الصعوابت الوظيفية(ذوي  ينياألردنللسكان : التوزيع النسيب 11.3جدول 
 2015النشاط االقتصادي، 

 

 %النسبة  ال يعمل وال يبحث عن عمل يبحث عن عمل يعمل احملافظة
 100.0 66.5 4.6 28.9 العا مة
 100.0 66.5 6.0 27.5 البتقاا
 100.0 67.1 5.1 27.8 الزرقاا
 100.0 67.0 8.1 24.9 مأده
 100.0 67.0 7.0 26.0 اراد
 100.0 65.0 9.4 25.6 املف ق
 100.0 64.5 8.3 27.2 ج ش
 100.0 65.7 9.6 24.8 ع تون
 100.0 60.4 10.3 29.3 الو ك
 100.0 61.5 10.7 27.8 الطفيتة
 100.0 61.9 11.1 26.9 معان
 100.0 57.4 7.6 34.9 العقبة

 100.0 66.0 6.2 27.8 اململكة


