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 تقديم
والايت ثلتات جلااد ود اثليلاة املب ولاة اإلعاقاة وائل الدول اليت واكبت التطورات العاملية يف جماال أمن يُعترب األردن 

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

هباد  الو اول إم مصقا ات واقعياة  5102يف اساتمارا التعاداد العاام لتناوان واملنااكن عاام األردنية وتضامي  ا 
امل اساابة الايت كواان اعتمادكاا كإلاار لتطاوي  النياساات وارااات القا ارات وتقاد  ا ادمات اإلعاقاة تعوا  ننا  

   .اإلعاقةلألقلاص توي 

يف األردن اسات ادا  اإلعاقاة العامة ل ن  ي  التحتيتي لت تائج ل ا ين  دائ ا اإلاءااات العامة أن تقدم ك ا التق  
، وي ااد  كاا ا التق ياا  جلخااول رئينااي إم إعطاااا  ااورا عاان 5102إم جليانااات التعااداد العااام لتنااوان واملناااكن 

ردن، ويتضااامن التق يااا  صالصاااة  ةءاااول رئيناااية عتاااوي ال ءااال األول عتاااا م   ياااة يف األاإلعاقاااة مااادن انتخاااار 
يف األردن وخا اة جلاو الناوان األردنياو أماا ال ءال اللالا  اإلعاقة ال ءل اللاين عتل مدن انتخار الدراسة، و 

واالجتماعياة  ان  ا ءائص الدكوغ اةية والعم ياة وال وعياةاإلعاقة لألقلاص توي ةقد أظ   التوزيع ال نيب 
 والءحية واالقتءادية.

  والا يوتقدم دائ ا اإلاءاااات العاماة قاو كا دمياع األسا  يف األردن لت اوجلاا ا وتعاوناا ا يف التعاداد الناواين 
كان له األص  األكرب يف إذماح ك ا التعداد، وة يا  العمال الا ين ساابوا جلإذماااه مان الادائ ا وخارج اا،  متاو أن 

ساواا ُمتلا ي القا ار وراااي النياساات أو اإلعاقاة لواردا يف ك ا التق ي  مجيع امل تمو جلقضاايا ت يد املعتومات ا
 الباالو عتا املنتويو العام وا اص. 

 

 الزعبيسعيد د. قاسم                                                                                  
 الـمديــــر العـــام                                                                                     
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 المشاركون في الدراسة

 
 
 

     

 اإلشراف والمراجعة

 قاسم الزعبي. د•
 عبداهلل الزعبي. د•
 اآلنسة اخالص عرنكي•
 السيد عوض الشبول•
 السيد محمـد الجندي•
 السيد محمـد العساف•
 السيدة أماني جودة•

 

 اإلعداد
 اقبال العتوم                 •
 رابعة الجبرا•
 ىناده المومني•
 كارولين حماد•

 
 المراجعة
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 الملخص التنفيذي

من خالل إلقاا الضوا عتا املصق ات الىت  يف األردن اإلعاقةتوي واقع األة اد حتتيل تأيت ك ه الدراسة هبد  
من أجل توجيه ، وتلك 5102العام لتنوان واملناكن  دالتعدا كا لبيانات اليت وةاست ادا  إم اواقع م  ت  د
ك زا اإلعاقة  جلاألقلاص توي ا ا ة  تطوي  النياساترااي النياسات ومتل ي الق ارات إم أبية  أنظار

 :وةيما يتي أكم ال تائج ،ثو  م من الو ول إم اقوق ماليت  وارات الق اراتمن النوان 
 

  (620196)س وات ةأكل   2أعماركم دمن  ةعاقإ يعانون منعدد األة اد األردنيو ال ين جلتغ. 
  وجل نبة جلتغت  س وات ةأكل  يف األردن ك الك ة د لديه إعاقة 2من جلو كل تنعة أة اد أعماركم

00.0%. 
  ا عت %01.6و %00.2ع د ال كور أكل  من اإلناث اي  جلتغت نن  اإلنتخار اإلعاقة ننبة انتخار

 التوايل.
  00.5س وات ةأكل   2أعماركم  دمنردنيو جلو النوان األ اإلعاقةجلتغت ننبة انتخار%. 
   ( اال ؤي عوجلة البء ية )اإلعاقة س وات ةأكل  كي  2أعماركم   دمنانتخارا  جلو األردنيو  اإلعاقاتأكل

ومن مث  %4.8ة انتخار جلتغت وجل نب (املخي اث كية ) عوجلةاإلعاقة  مث تالكا %6.1وجل نبة انتخار جلتغت 
 .%1.0 وجل نبة انتخار جلتغت نمع(ال ) عوجلة النمعيةاإلعاقة 

   من  %7.0وجل نبة جلتغت  (اال ؤي عوجلة البء ية )إلعاقة انتخار الس تت حماةظة العقبة أعتا نن
نن  انتخار أعتا  رجلدإس وات ةأكل ، يف او س تت حماةظة  2أعماركم  دمنإمجايل النوان األردنيو 

ع تون  ، كما س تت حماةظيتي %2.6جل نبة ةظات و جلو احملامن  (املخي اث كية ) عوجلةإلعاقة ايف 
 لول م  ما. %1.2 وجل نبة جلتغت نمع(ال ) عوجلة النمعيةاإلعاقة والط يتة أعتا نن  انتخار يف 

  اإلعاقة و  (اال ؤي عوجلة البء ية )س وات ةأكل  كم األكل  ع ضة لإلعاقة  2أعماركم  دمنال كور األردنيو
اث كية اإلعاقة  ط  والتوا ل مع اآلخ ين، أما اإلناث كن األكل  ع ضة  نمع(ال ) عوجلة النمعية

 والع اية الخلءية. ) عوجلة املخي( 
 00.6%   من األة اد  %01.2، مقاجلل اإلعاقةكم من األقلاص توي من األة اد األردنيو املصم و  حيا

 و  حيا .غري املصم 
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 2.4%  ة د أردين متتح   09من املتتحقو االيا  يف مصسنات تعتيمية لدي م إعاقة أي أن من جلو كل
 .اإلعاقةقلص وااد من توي االيا  ك الك 

  نبة جلتغت وجل اإلعاقة كم من األقلاص توي س ة ةأكل   01صت  األميو األردنيو ال ين أعماركم
16.8%. 

  دمنمن إمجايل النوان األردنيو العامتو  %01.5اإلعاقة األقلاص توي جلتغت ننبة العامتو من 
 .%01س ة ةأكل ، وجلتغت ننبة ال ين يبحلون عن عمل  02أعماركم 
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 29 ............................................................................................ 2015 ، واد 
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 39 ....................................................................... 2015احملاةظة واالة االلتحاق جلالتعتيم، 
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 األشكالقائمة 
 :الفصل الثاني

ساا وات ةااأكل   5: ال ناابة املئويااة النتخااار اإلعاقااة )الءااعوجلات الوظي يااة( جلااو النااوان األردنيااو الاا ين أعماااركم  1.2قااول 
 17 ........................................................................ 2015ان  نوع اإلعاقة )الءعوجلة(، 

ساا وات ةااأكل   5: ال ناابة املئويااة النتخااار اإلعاقااة )الءااعوجلات الوظي يااة( جلااو النااوان األردنيااو الاا ين أعماااركم  2.2قااول 
 19 ................................................................. 2015ان  نوع اإلعاقة )الءعوجلة( واد  ، 

ساا وات ةااأكل   5: ال ناابة املئويااة النتخااار اإلعاقااة )الءااعوجلات الوظي يااة( جلااو النااوان األردنيااو الاا ين أعماااركم  3.2قااول 
 21 ................................................................... 2015ان  تعدد اإلعاقات )الءعوجلات(، 

ساا وات ةااأكل   5: ال ناابة املئويااة النتخااار اإلعاقااة )الءااعوجلات الوظي يااة( جلااو النااوان األردنيااو الاا ين أعماااركم  4.2قااول 
 22 ............................................................................... 2015ان  ال ئات العم ية، 

ساا وات ةااأكل   5ار اإلعاقااة )الءااعوجلات الوظي يااة( جلااو النااوان األردنيااو الاا ين أعماااركم  : ال ناابة املئويااة النتخاا5.2قااول 
 26 ........................................................................ 2015ان  االة االلتحاق جلالتعتيم، 

 الثالث:الفصل 

ساا وات ةااأكل  اناا   5الوظي يااة( الاا ين أعماااركم  : التوزيااع ال ناايب لتنااوان األردنيااو توي اإلعاقااة )الءااعوجلات1.3قااول 
 30 ............................................................................... 2015نوع اإلعاقة )الءعوجلة(، 

سا وات ةاأكل  انا   5: التوزياع ال نايب لتناوان األردنياو توي اإلعاقاة )الءاعوجلات الوظي ياة( الا ين أعمااركم  2.3قول 
 32 .............................................................................. 2015الءعوجلة(، قدا اإلعاقة )

سا وات ةاأكل  انا   5: التوزياع ال نايب لتناوان األردنياو توي اإلعاقاة )الءاعوجلات الوظي ياة( الا ين أعمااركم  3.3قول 
 34 .......................................................................... 2015تعدد اإلعاقات )الءعوجلات(، 

ساا وات ةااأكل  اناا   5: التوزيااع ال ناايب لتنااوان األردنيااو توي اإلعاقااة )الءااعوجلات الوظي يااة( الاا ين أعماااركم 4.3قااول 
 35 ...................................................................................... 2015ال ئات العم ية، 

سا وات ةاأكل  انا   5نياو توي اإلعاقاة )الءاعوجلات الوظي ياة( الا ين أعمااركم  : التوزياع ال نايب لتناوان األرد5.3قول 
 37 ......................................................................... 2015احملاةظة واالة التأمو الءحي، 

سا وات ةاأكل  انا   5م  : التوزياع ال نايب لتناوان األردنياو توي اإلعاقاة )الءاعوجلات الوظي ياة( الا ين أعماارك6.3قول 
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 الفصل األول: منهجية الدراسة

 المقدمة:  1.1

نا عة انتخاار املعتوماة كاان الجلاد لتمصسناات وامل ظماات ليف عءا نا اثاايل خا اة يف األتمعاات ال امياة ونتي اة 
ومواج ااة لت اااوز الواقااع اثااايل ملواكبااة التطااورات العامليااة أسااالي  مجااع البيانااات ورةااع منااتون الااوعي  ماان تطااوي 
مان حتقيا  أكاداة ا  كا ه املصسناات تمون تاول ؛ثقاوق ماإلعاقاة لو اول األقالاص توي  والعقبااتالتحديات 

واالسات ادا م  اا يف مجاع ملياة وامل   ياات العا لاربامج الدولياةتاوائم ماع ايكان لزاما  عتي ا تطاوي  اساًتاتي يا ا  اا 
اسااتلدام م   يااة عامليااة ةم   يااة ماان خااالل اإلعاقااة ل ناا   قااامتةواثءااول عتااا مصقاا ات واقعيااة و  البيانااات

لتناصال ساتة أسائتة غاري مباقا ا ا عن قائمة خمتءا ا تتواون مان جمموعة واق طن إلاءااات اإلعاقةة وكي عبار 
ماان احملاااور  يُعاادي  اإلعاقاااتحمااور كاا ا جلاإلضاااةة إم أن  ،ةالءااعوجلات الوظي يااةاإلعاقااة جلاسااتلدام مءااطت  ةعاان 

صسناااات املوم ظماااات األتماااع املااادين والااادويل وامل اكاااز اإلاءاااائية و  الءاااحة العاملياااةم ظماااة امل ماااة مااان م ظاااور 
 .اثقوقية

 
يف املمتواااة األردنياااة اهلادياااة جلعااادا م ااااال خاااالل العقاااود اإلعاقاااات وقاااد مااا ت عمتياااة مجاااع البياناااات املتعتقاااة جل

اد توي العاكاات جلاملناونة. أماا يف تعاداد ةعادد األةا   عان مت لا ح ساصال حمادد 1979 ة ي تعداد عام ؛الناجلقة
ةقااد مت إةاا اد جاازا خاااص جلاسااتمارا املناا  املءاااا  لتتعااداد يتوااون ماان عخاا ا أساائتة وماان أب ااا: كاال  0994

وكاااال  ،يوجاااد يف األساااا ا أي ةاااا د يعاااااين ماااان أيااااة مخاااااكل تعيقاااه عاااان دمارسااااة اياتااااه جلخااااول لبيعااااي أو معتاااااد 
مت تعاااديل املءاااطت  إم ةجلياناااات  5114ويف تعاااداد عاااام  .يناااتلدم الخااالص أي معي اااات أو أدوات منااااعدا

مت اساتلدام  5102ويف تعاداد عاام  .ومناتويا ا توي االاتياجات ا ا ة ة وتضمن النصال ستة أنواع لإلعاقاة
ليااتم لاا ح  اإلعاقااةجمموعااة واقاا طن إلاءااااات  حبناا  م   يااة القءاارياوكااي قائمااة األساائتة عامليااة  ةم   ياا
 .جلط يقة غري مباق ا اإلعاقاتعن النصال 

 
يف إلااااار ت  ياااا  األتاااا  األعتااااا لخااااصون األقاااالاص املعااااوقو مل امااااه املتضاااام ة إنخاااااا قاعاااادا جليانااااات خا ااااة و 

املاادا يف  2017لعاام  ة20ةرقم  اإلعاقةقانون اقوق األقلاص توي إم است ادا  و اإلعاقة جلاألقلاص توي 
يت نءاات عتااا ةإجاا اا املنااواات واإلاءااااات املتلءءااة املتعتقااة جلاألقاالاص توي والاا ة جل ااد ة ة42رقاام ة
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انات وال ماتج املنتلدمة يف إج اا التعاداد العاام لتناوان جل اودا  تباو أعاداد األقالاص وتضمو االستباإلعاقة 
 وتوزيع م ادغ ايف ونوع م االجتماعي وةئا م العم ية وأنواع إعاقا م ودرجت ا ولبيعت اة.اإلعاقة توي 

اسااتم ارا لناابل التعاااون جلااو دائاا ا اإلاءااااات العامااة واألتاا  األعتااا لخااصون األقاالاص املعااوقو مت تضاامو و 
يف اسااتمارا التعااداد العااام لتنااوان واملناااكن عااام عاقااة اإلقائمااة األساائتة القءااريا ألموعااة واقاا طن إلاءااااات 

5102. 

دائاا ا اإلاءاااااات العامااة لت  يااا  املنااا   توقياااع ات اقيااة ماااعكااا ا اسااتوماال  ملاااا مت العماال عتياااه ماان خاااالل ويااأيت 
 .5104عام اإلعاقة إلاءااات  القءرياامليداين الختبار قائمة جمموعة واق طن 

 

 الهدف:  2.1

 2أعماااااركم دماااان يف األردن اإلعاقااااة األقاااالاص توي إن اهلااااد  العااااام ماااان الدراسااااة كااااو تنااااتي  الضااااوا عتااااا 
وتلااك ماان خااالل التعاا   يف األردن اإلعاقااة انتخااار  نناا  مصقاا ات واقعيااة اااولم والو ااول إ ساا وات ةااأكل 
تءااادية وماادن انتخاااركا جلااو النااوان ورجلط ااا جلا ءااائص الدكوغ اةيااة واالجتماعيااة واالقاإلعاقااات عتااا أنااواع 

والاااايت جلاااادوركا سااااتوون أداا ملناااااعدا متلاااا ي القاااا ار ورااااااي والتعتيميااااة والءااااحية هلاااا ه ال ئااااة ماااان النااااوان، 
يااة يف قاا ارا م و ااا يناا م يف تتبيااة ااتياجااات العتماااد أساا  ومصقاا ات واقعاإلعاقااة النياسااات الول يااة لقطاااع 
 .اإلعاقةوأولويات األقلاص توي 

 

 أىمية الدراسة 3.1

وقاد ا وتوزيعا اا ادغ اةياة والايت تنااعد  وأنواع اااإلعاقاات ننا   ا يف حتديادمان دوركا اأبيت ا الدراسةنتمد ت .0
تطاااوي  أدائ ااااا وذماا اااا يف رساااام ا طااا  االسااااًتاتي ية واألكااادا  املعاااا   اد اااات املع ياااة ومتلاااا ي القااا ار ماااان

 حتقيق ا. 
 و اولالهباد   ؛ةاإلعاقام   ية عاملية وكي م   ية جمموعة واق طن إلاءاااات  تطبي يف الدراسة تربز أبية  .5

أسااوا جلااأق انم ماان غااري توي اقااوق م عتااا اإلعاقااة األقاالاص توي  ل ناا  واقعيااة لإلعاقااة تناااكم يف اءااول
املخاااركة يف ع تااة الت ميااة املنااتدامة عتااا جلالتااايل يف مجيااع األاااالت االجتماعيااة واالقتءااادية والءااحية و اإلعاقااة 

 قدم املناواا وجلاعتباركم جزا من الت وع البخ ي يف األتمع.
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ا توااون املصقاا ات واألكاادا  القاجلتااة لتقياااس يف الربجمااة التوجااه رمااو  ااياغة صقاةااة تقااوم عتااا حتقياا  ال تااائج ايلماا .1
عقباة رئيناية أماام اإلعاقاة  قضااياالقائمة عتا األدلاة، ايا  قاول االةتقاار لتبياناات اإلاءاائية املوصاوق هباا يف 

تاوةري البيئاة ل خاالامللتت ة مان وحتقي  الدمج الخامل هلم يف األاالت  ثقوق ماإلعاقة األقلاص توي  و ول
 مع اآلخ ين. عتا قدم املناواا وال  ص املواةئة امل اسبة 

ط يقة غري مباق ا حبنا  قائماة األسائتة القءاريا ألموعاة جلاإلعاقة من خالل النصال عن حتنو نوعية البيانات  .4
الط ياااا  وانعواسااا ا اإل ااااص ع ااااد  اااانعي القااا ار ورااااااي النياساااات يف حتدياااد اإلعاقااااة واقااا طن إلاءاااااات 

 الءحي  والقائم عتا امل  ج اثقوقي هبد  معادة اللغ ات والتحنو.
 

 المنهجية: 4.1
، والاا ي يبااو خءااائص 5102مت اسااتلدام ماا  ج التحتياال الو اا ي لبيانااات التعااداد العااام لتنااوان واملناااكن 

األسا  املقيماة يف املنااكن  مان واملخامولون جلالعادي  5102تخا ين اللااين  11النوان األردنيو ليتاة اإلسا اد الازم  
املتضاام ة يف اسااتمارا  ةالنااتاإلعاقااة أساائتة النااصال عاان ومت ماعيااة، ادساا  األا ااة أو ا ساا  األالتقتيديااة سااواا 

وقاااد مت التعاااداد عتاااا مجياااع الناااوان يف األردن دمااان أعمااااركم  ااا  سااا وات ةاااأكل  خاااالل ةاااًتا ت  يااا  التعاااداد، 
جلأنواع ااا مااع ا ءااائص الدكوغ اةيااة واالجتماعيااة  الوظي يااة اريااة تاا جل  جلااو انتخااار الءااعوجلاتإعااداد جااداول تو  

واالقتءاااادية ورجلط اااا ماااع التوزياااع ادغااا ايف، وكااا لك مت إعاااداد مصقااا ات قياساااية لت  يااا  النياساااات ومع ةاااة أص كاااا 
 إلجل از قضايا تات أبية وداللة إاءائية.

 التعاريف والمؤشرات 5.1

يف الوظائف ادندية أو اثنية أو ال ك ية أو  1كل قلص لديه قءور لويل األمد: عاقةاإلالشخص ذو 
ال  نية أو العءبية، عول نتي ة تداخته مع العوائ  املادية واثواجز النتوكية دون قيام الخلص جلأاد نخالات 

 ألساسية جلاستقالل.اثياا ال ئينية، أو دمارسة أاد اثقوق، أو إادن اث يات ا

2يقءد هبا اثالة اليت يوون عتي ا الخلص ال ي يبتغ من العم   :ةالتعليمي الحالة
س وات ةأكل  وقت املقاجلتة  

قد يوون الخلص ال عمل مصكال  عتميا  و  .من اي  اإللتحاق  صسنة تعتيمية أو سب  اإللتحاق أو مل يتتح 
 ملل:

                                                           
 ( 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



  14 
 

القا ااا والوتاجلاة معاا  جلاأي لغاة كانات، وجلالتاايل ال يناتطيع كتاجلاة يقءد جلاه الخالص الا ي ال يناتطيع أمي: 
 و ف جلني  عن اياته.

 كو الخلص ال ي ينتطيع الق ااا والوتاجلة معا  جلأي لغة كانت وال عمل مصكال  عتميا . ملم: 
 أو عمل الخلص مصكال  عتميا  ) اجلتدائي، اعدادي، اساسي،....، دكتوراا( 

س ة ةأكل  وقت العيد  01لة املدنية اليت يوون عتي ا الخلص ال ي يبتغ من العم  : اثاالحالة الزواجية
 )أعز /متزوج/مطت /أرمل/م  ءل(.

قءور لويل األمد يف الوظائف ادندية أو اثنية أو ال ك ية أو ال  نية أو العءبية، عول نتي ة  :اإلعاقة
جز النتوكية دون قيام الخلص جلأاد نخالات اثياا ال ئينية، أو دمارسة أاد تداخته مع العوائ  املادية واثوا

 اثقوق، أو إادن اث يات األساسية جلاستقالل.

وا ا ة  5110اليت عقدت يف نيويورك عام  ت دوا الدوليةكي جمموعة مت إنخائ ا ك تي ة ل :مجموعة واشنطن
اثاجة مل   ية إاءائية عتا املنتون الدويل من أجل تن يل إج اا  :وكان من أجل ز خم جا ا، اإلعاقةجلقياس 

مم ق رت الت  ة اإلاءائية يف األ ؛وجل اا  عتيه، عتا املنتون الدويلاإلعاقة املقارنات لتبيانات اإلاءائية يف جمال 
دعوا امل كز  ، مثلتتوم القضايا اليت أو ت هبا ال دوا الدولية (City Group)« دي ةاملجمموعة »املتحدا إنخاا 

وال ي كلل الوكالة ال اية  (National Center for Health Statistics) الول  لإلاءااات الءحية
وقد ثت استضاةة التقاا األول يف  ألول لتم موعة.لإلاءااات يف الواليات املتحدا األمريكية الستضاةة التقاا ا

 «اإلعاقةجمموعة واق طن إلاءااات »يت ك ه األموعة ُاي عتيه و ، مدي ة واق طن
 

 وفقاً للمنهجيات العالمية 2115في األردن حسب نتائج تعداد السكان اإلعاقة مؤشرات 

ن  التو يات حبستحقاقات الدولية اول توةري املصق ات تات األبية است اجلة من دائ ا اإلاءااات العامة لال
واملعايري الدولية من اي  الخمول واالست ادا من ال  ص اليت ي ت  ا التعداد العام لتنوان واملناكن من جليانات 

يواج ون  عوجلات جلبيانات األة اد ال ين ةقد مت تطوي  االستمارا ا ا ة  .نن  اإلعاقة يف املمتوة قامتة اول
خالل ةًتا التعداد وتلك ثاقيا  مع ال  ج اثقوقي العاملي واست اجلة ألكدا  الت مية  ةإعاقةةيف وظائف ادنم 

م الدولية عااإلعاقة كما وردت يف ات اقية اقوق األقلاص توي اإلعاقة  املنتدامة واقوق األقلاص توي 
 ا  وج  صق ات واقعية ل ن التعاون مع األت  األعتا لخصون األقلاص املعوقو، هبد  من خالل  2008
ليتم رسم النياسات ا ا ة جلاألقلاص  ةالءعوجلات الوظي يةاستلدام مءطت  ةمن خالل يف األردن اإلعاقة 
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وإعداد ا ط  االسًتاتي ية عتا منتون ول  ةقد مت تضمو قائمة األسئتة القءريا ألموعة اإلعاقة توي 
واليت تضم ت  2015جلعد تق ي  ا كي ت اس  البيئة األردنية يف استمارا التعداد عام اإلعاقة واق طن إلاءااات 

 األسئتة التالية:
 استلدام ال ظارا   اىت مع ،اكل يواجه )اسم ال  د( أية  عوجلة يف ال ؤي 
 اىت مع استلدام النماعة  ،كل يواجه )اسم ال  د( أية  عوجلة يف النمع 
  كل يواجه )اسم ال  د( أية  عوجلة يف املخي أو مع  عود الدرج 
  كل يواجه )اسم ال  د( أية  عوجلة يف الت ك  أو الًتكيز 
  أو التب  كل يواجه )اسم ال  د( أية  عوجلة يف الع اية الخلءية كاالستحمام 
  ع ااد اسااتلدام التغااة املعتااادا )التقتيديااة( كاال يواجااه )اساام ال اا د( أيااة  ااعوجلة يف الت اااكم مااع اآلخاا ين، )ملاال

 ن( و ة م اآلخ ين أو أن ي  مك اآلخ  
ا إلاءااات قءري موعة واق طن الأسئتة جمن  حباليت مت استل اج ننب ا اإلعاقات وكي : اإلعاقاتأنواع 
 واليت كانت كالتايل:اإلعاقة 
  البء ية: وكي الءعوجلة يف ال ؤيا، اىت مع استلدام ال ظارا.اإلعاقة 
  النمعية: وكي الءعوجلة يف النمع، اىت مع استلدام النماعة.اإلعاقة 
  عود الدرج. مع أو ،اث كية: وكي الءعوجلة يف املخياإلعاقة  
 الت ك  أو الًتكيز: وكي الءعوجلة يف الت ك  أو الًتكيز.  عوجلة 
 يف الع اية الخلءية: وكي الءعوجلة يف الع اية الخلءية كاالستحمام أو التب .  عوجلة 
 لدام التغاااة يف الت ااااكم والتوا ااال ماااع اآلخااا ين: وكاااي الءاااعوجلة يف الت ااااكم ماااع اآلخااا ين ع اااد اسااات  اااعوجلة

 .ملل ة م اآلخ ين أو أن ي  مك اآلخ وناملعتادا )التقتيدية( 

كان    وكياإلعاقة إلاءااات  القءرياأسئتة جمموعة واق طن  وكو التدرج ال ي مت اعتماده يف: اإلعاقةدرجة 
 كالتايل: 
 ال يواجه ال  د أي  عوجلة وظي ية: أي ال يعاين ال  د من أي إعاقة  . 
  جلنيطة.  يواجه جلعض الءعوجلة: أي لدن ال  د إعاقة 
 متوسطة.   يواجه  عوجلة كبريا: أي لدن ال  د إعاقة 
 قديدا. ال ينتطيع مطتقا : أي لدن ال  د إعاقة   
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  =سنوات فأكثر 5ىم  بين السكان الذين أعمار اإلعاقة النسبة المئوية النتشار 
 x 011   س وات ةأكل  2عماركم أال ين اإلعاقة عدد االة اد توي 

 س وات ةأكل  2مجايل عدد النوان ال ين اعماركم إ

 =اإلعاقة حسب نوع  سنوات فأكثر 5الذين أعمارىم  اإلعاقة التوزيع النسبي للسكان ذوي 
 x 011 س وات ةأكل  2أعماركم دمن  معي ة عاقةإيف اإلعاقة توي ة اد األعدد 

 س وات ةأكل  2عماركم دمن أاإلعاقة ة اد توي عدد األإمجايل 
 نييناألردبين السكان اإلعاقة الفصل الثاني: انتشار 

ساا وات  2 أعماااركم  دماان األردنيااوو النااوان جلاااإلعاقااة انتخااار  ناا  ل يتضاامن كاا ا اداازا ماان التق ياا  حتتاايال  
ة. وقااااد مت قياااااس يوخءائءاااا م الدكوغ اةيااااة واالجتماعيااااة واالقتءااااادية والءااااح اناااا  موااااان إقااااامت م أكل ةاااا

 إمجاايلعتاا  إعاقاةويعاانون مان  أكل س وات ة 2 أعماركمال ين  األة اد إمجايلقنمة جلاألردن يف اإلعاقة انتخار 
 . أكل س وات ة 2 أعماركمالنوان ال ين 

 

  أكثرسنوات ف 5أعمارىم بين السكان الذين اإلعاقة انتشار  1.2

 يف أكل ساا وات ةاا 5 أعماااركم  دماانجلااو النااوان اإلعاقااة أن نناابة انتخااار  0.5أظ اا ت ال تااائج يف اداادول رقاام 
ك الاك األردن يف  أكل سا وات ةا 2أعمااركم  أةا اد، وك ا يعا  أناه مان جلاو كال تناعة %00.0قد جلتغت األردن 

اي  جلتغات ننا  اإلناث من  كل ألدن ال كور اإلعاقة . كما تبو من ال تائج أن ننبة انتخار إعاقةة د لديه 
جلااو اإلنتخااار عتااا التااوايل. أمااا اناا  اد نااية، ةقااد أظ اا ت البيانااات أن نناابة  %10.5و %00.2 اإلنتخااار
وجل ااارق  %01.6 األردنياااتاإلناااث وجلااو  %11.7 األردنيااووكاناات جلااو الاا كور  %00.5قااد جلتغاات  األردنيااو

 لءاحل ال كور.  نقطة مئوية1.1جلتغ 
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 2115حسب الجنسية والجنس،  فأكثر سنوات 5 أعمارىم بين السكان الذين اإلعاقة نتشار المئوية النسبة لا: 1.2جدول 

 الجنسية
 الجنس

 المعدل العام
 أنثى ذكر

 11.2 01.6 11.7 أردني
 11.8 01.6 00.1 أردنيغير 

 11.1 11.6 11.5 المملكة
 

كاااي  أكل سااا وات ةااا 2 أعمااااركم  دمااان األردنياااوانتخاااارا  جلاااو اإلعاقاااات  كلااا أأن  ،0.5رقااام  الخاااوليباااو كماااا 
وجل ناابة  (املخااي) ااعوجلة  اث كيااةاإلعاقااة مث تالكااا  %6.1( وجل ناابة انتخااار جلتغاات اال ؤياا ااعوجلة البءاا ية )اإلعاقااة 

، يف املقاجلال كانات %1.0وجل نابة انتخاار جلتغات ) اعوجلة النامع( النامعيةاإلعاقاة ومان مث  %4.8انتخار جلتغت 
  . %0.7انتخار جلتغت  وجل نبة األردنيوانتخارا  جلو  قلاألاآلخ ين التوا ل والت اكم مع   عوجلة

 

 2115، اإلعاقةحسب نوع  أكثرسنوات ف 5 أعمارىم الذين  ييناألردنبين السكان اإلعاقة النسبة المئوية النتشار : 1.2شكل 

 

 
وجل نابة جلتغات ( اال ؤيا عوجلة إلعاقة البء ية )لاإلنتخار نن   أعتاس تت حماةظة العقبة ن  احملاةظات، وا

ويقيمون يف حماةظاة العقباة، تالكاا حماةظاة  أكل س وات ة 2أعماركم ال ين  األردنيوالنوان  إمجايلمن  7.0%

6.0 

4.7 

3.1 
2.9 

2.1 
1.7 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

 التواصل العناية الشخصية التذكر أو التركيز السمع المشي الرؤية
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احملاةظاات  أعتاا ارجلادسا تت حماةظاة  لوال م  اا. يف ااو %6.1 وجل نبة انتخار جلتغت ارجلدالعا مة والزرقاا و 
مث  %2.5، تالكاا حماةظاة ع تاون وجل نابة جلتغات %2.6جل نابة  (املخاي) عوجلة  اث كيةاإلعاقة يف نن  انتخار 

نناا   أعتااالواال م  مااا. وساا تت حماااةظيت ع تااون والط يتااة  %4.8حماااةظيت الزرقاااا والط يتااة وجل ناابة جلتغاات 
 (5.5لول م  ما.)جدول  %1.2جل نبة جلتغت  و  ) عوجلةالنمع( النمعية عاقةإللانتخار 

 

، المحافظةو اإلعاقة نوع  حسب أكثرسنوات ف 5 أعمارىم الذين  ييناألردنبين السكان اإلعاقة النسبة المئوية النتشار :  2.2جدول 
2115 

 المحافظة االرؤي السمع المشي التذكر أو التركيز العناية الشخصية التواصل المجموع
 العا مة 6.3 3.0 4.6 2.7 2.0 1.6 11.1
 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
 مأدجلا 4.7 1.1 4.0 5.7 5.1 0.7 9.5
 ارجلد 6.3 3.4 5.6 3.2 2.4 1.9 12.1
 امل  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
 الط يتة 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
 المملكة 6.1 3.1 4.7 2.9 2.1 1.7 11.2

 

 الجنسو اإلعاقة نوع  2.2 

ع ضاة  كلا األكام  أكل سا وات ةا 2أعماركم  دمن واألردنيأن ال كور  5.5من الخول رقم  يتبووجلخول عام، 
وجل ناابة انتخااار جلتغاات اآلخاا ين التوا اال مااع  ااعوجلة الناامعية و اإلعاقااة و ( اال ؤياا ااعوجلة البءاا ية )اإلعاقااة طاا   

 كاني  أكل سا وات ةا 2أعمااركن يت الاال األردنيااتاإلنااث انت كاو  عتا التوايل، يف  %0.8و %1.5و 6.4%
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 %4.9اإلنتخااار الخلءااية اياا  جلتغاات نناا  والع ايااة  (املخااي) ااعوجلة  اث كيااةاإلعاقااة  طاا  ع ضااة  كلاا األ
 عتا التوايل.       %5.5و

 
 2115والجنس، اإلعاقة حسب نوع  أكثرسنوات ف 5 أعمارىم لذين ا األردنيينبين السكان اإلعاقة  النسبة المئوية النتشار: 2.2 شكل

 
 

ساا وات  2أعماااركم  دماان( اال ؤياا ااعوجلة البءاا ية )اإلعاقااة توي  األردنيااوالاا كور  أن 1.5اداادول رقاام تبااو ماان 
العقباااة يف حماةظاااة  %7.7ماااا جلاااو  كمانتخاااار  ةكاةاااة احملاةظاااات وت اواااات ننااابقاااوتوا ال نااابة األعتاااا يف   أكل ةااا
 يف حماةظاااة امل ااا ق %4نااااث ماااا جلاااو إلاانتخاااار  ةدجلاااا وامل ااا ق، يف املقاجلااال ت اواااات ننااابأيف حمااااةظيت م %4.9و
 .  يف حماةظة العقبة %6.4و
 

 2أعمااااركن  دمااان (املخاااياث كياااة ) اااعوجلة اإلعاقاااة  توات اتيااااألردن اإلنااااثةقاااد سااا تت  وعتااا العوااا  ثاماااا  
يف  %1.9نااب ن مااا جلااو اياا  ت اوااات نيف كاةااة احملاةظااات الاا كور ماان  أعتااانناا  انتخااار  أكل ساا وات ةاا

 يف حماةظااااة امل اااا ق %1.6 الاااا كور ةقااااد ت اوااااات ننااااب م مااااا جلااااو ماااااأ ،ارجلااااديف حماةظااااة  %2.7حماةظااااة العقبااااة 
 ااعوجلة و  ) ااعوجلة الناامع( الناامعيةاإلعاقااة انتخااار  ةأن نناابإم قااارا . كمااا راادر اإلارجلااديف حماةظااة  %2.4و

يف   اإلناااثالع ايااة الخلءااية كاناات متقارجلااة مااا جلااو الاا كور و  ااعوجلة و  زكيااالتاا ك  أو الًت و آلخاا ين االتوا اال مااع 
 .   إعاقةكاةة احملاةظات عتا منتون كل 
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، المحافظةو والجنس عاقة اإلنوع حسب  أكثرسنوات ف 5 أعمارىم الذين  ييناألردنبين السكان اإلعاقة النسبة المئوية النتشار : 3.2جدول 

2115 

نوع اإلعاقة 
ت ا)الصعوب

 الوظيفية( 

س
لجن

ا
 

 المحافظة
 المملكة

 العقبة معان الط يتة الو ك ع تون ج ش امل  ق ارجلد مأدجلا الزرقاا البتقاا العا مة

 االرؤي

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 

اث
إن

 

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
مج

ال
 

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

 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 

اث
إن

 

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
مج

ال
 

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 

 المشي

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 

اث
إن

 

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
مج

ال
 

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 
 التركيز

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 

اث
إن

 

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
مج

ال
 

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 1.  

اث
إن

 
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
مج

ال
 

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 

اث
إن

 

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
مج

ال
 

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 

 المجموع

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 

اث
إن

 

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
مج

ال
 

11.1 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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 اإلعاقات دد تع 3.2

اناا   أكل ساا وات ةاا 2عماااكم أالاا ين  األردنيااوالنااوان جلااو اإلعاقااة نناابة انتخااار  4.5يبااو اداادول رقاام 
كاااام ماااان  أكل ساااا وات ةاااا 2 أعماااااركم الاااا ين  األردنيااااوماااان النااااوان  %7.0 اياااا  تبااااو  أن ،اإلعاقااااةتعاااادد 

أو  إعاقاااااااتيعاااااانون ماااااان صالصاااااة  %5.4و عااااااقتوإيعاااااانون ماااااان  %0.8واااااااادا و الاإلعاقاااااة  األقااااالاص توي
  (  1.5.)الخول أكل 

 

 2115، اإلعاقاتتعدد  حسب أكثرسنوات ف 5عماىم أالذين  األردنيينبين السكان اإلعاقة النسبة المئوية النتشار : 4.2جدول 

 
 2115، اإلعاقاتحسب تعدد  أكثرسنوات ف 5 م أعمارىالذين  ييناألردنبين السكان اإلعاقة النسبة المئوية النتشار : 3.2شكل 

 

 

7.1 

1.8 
2.4 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 فأكثر( صعوبات)ثالث إعاقات  (صعوبتان)إعاقتان  واحدة( صعوبة)إعاقة 

 %النسبة  العدد الوظيفية الصعوبات /اإلعاقات عددت
 7.1 410950 واحدة إعاقة

 1.8 103625 عاقتانإ
 2.4 136821 أكثرف عاقاتإثالث 

 11.2 651396 المملكة
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 التركيب العمري  4.2

انتخااار ة والعما  ةوتمااا زاد العما  زادت ننااباإلعاقااة نناا  انتخاار أن ك ااك عالقااة ل دياة جلااو  أظ ا ت ال تااائج
 يظ ا  أنعما  أ، وع اد ال ظا  لتبياناات جلخاول أكل سا وات ةا 2أعمااركم ال ين  األردنيوالنوان جلو اإلعاقة 

ماان جلااو كاال أن أي اإلعاقااة  كاام ماان األقاالاص توي أكل ساا ة ةاا 62أعماااركم اااوايل نءااف النااوان الاا ين 
 نابة ، يف او ازم ضات كا ه الإعاقةك الك وااد يعاين من  س ة ةأكل  62ال ين أعماركم  ص و من النوانا

رجلعاااة مااان الناااوان ك الاااك واااااد أأي مااان جلاااو كااال  %57.8 إم سااا ة  64-22 يف ال ئاااة العم ياااةجلاااو الناااوان 
 سا ة. 12 وات ااوز يمل والا ين الءاغريا  األعمااريف اإلعاقاة نن  انتخاار  أقلكانت ، و ) عوجلة( إعاقةيعاين من 
 (.4.5الخول )

 
 2115حسب الفئات العمرية،  أكثرسنوات ف 5 أعمارىم الذين  األردنيينبين السكان اإلعاقة ار النسبة المئوية النتش: 4.2شكل 

 
 

املتقدمااة  األعماااريف  األردنياوالاايت يعااين م  ااا النااوان  عاقااتلإل ال ناابة األعتاااأن ، 2.5 اداادول رقاموأظ ا  
ويف امل تباااة  %17.1وجل نااابة جلتغااات  (املخاااي اث كياااة ) اااعوجلةإلعاقاااة اكاااي  أكل سااا ة ةااا 62 أعمااااركم أي الااا ين 

) اعوجلة النامعية  اإلعاقةويف امل تبة اللاللة  %10.1جلتغت انتخار ( وجل نبة اال ؤي عوجلة البء ية )اإلعاقة اللانية 
الع ايااة الءااعوجلة يف امل تبااة ال اجلعااة و  الًتكيااز وأالتاا ك    ااعوجلةيف اااو ااتتاات  ،%54.1وجل ناابة انتخااار الناامع( 

امل تبااة النادسااة وجل ناا  انتخااار جلتغاات اآلخاا ين الت اااكم مااع و التوا اال الءااعوجلة يف الخلءااية امل تبااة ا امنااة و 
ساااا ة ةقااااد  64 إم 51اجلة الاااايت ت اوااااات مااااا جلااااو بالخاااا األعمااااارعتااااا التااااوايل. امااااا  %9.9و %06.1و 08.9%
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اإلعاقاااة تالكاااا  (املخاااي اث كياااة ) اااعوجلةمث انتخاااار كاااي أعتاااا ننااابة ( اال ؤيااا اااعوجلة البءااا ية )اإلعاقاااة وكانااات 
 .) عوجلة النمع( النمعية

 
سا ة قاد اتباع  09-2الايت ت اواات ماا جلاو و عمار الياةعة أليف ااإلعاقة أن ت تي  انتخار إم قارا كما ردر اإل 

وم يف ( امل تباة األاال ؤيا اعوجلة البءا ية ) اإلعاقاةاتتات ااملتقدماة والخااجلة، ةقاد  األعماارخ  خيتتف عان   ا  ت تيب
وعتياه  .) اعوجلة النامع( النامعيةاإلعاقاة كياز ويف امل تباة اللاللاة الًت  التا ك  أو  اعوجلة ويف امل تبة اللانياةاإلنتخار 

 الاايت  اا  أن واالكتمامااات االاتياجااات إملت ظاا  عتاال واقع ااا كاال عتااا اااده ةااإن كاال ةئااة عم يااة  اا  أن 
 .هلا  يتوة
 

، االعاقة حسب الفئات العمرية ونوع أكثرسنوات ف 5أعمارىم الذين  األردنيينبين السكان اإلعاقة النسبة المئوية النتشار : 5.2جدول 
2115 

 

 الحالة الزواجية  5.2

اناا   أكل ساا ة ةاا 01 أعماااركم الاا ين  األردنيااوالنااوان جلااو اإلعاقااة نناابة انتخااار  6.5يبااو اداادول رقاام 
كااام مااان الااا ين مل يناااب  هلااام الااازواج الناااوان  إمجاااايلمااان  %7.8ايااا  أظ ااا ت ال تاااائج أن اثالاااة الزواجياااة، 
ويعا  كا ا أناه مان جلاو كال  ال ين سب  هلام الازواج ايل النوانإمجمن  %06.5مقاجلل اإلعاقة  األقلاص توي

 الفئات العمرية االرؤي السمع المشي و التركيزأالتذكر  العناية الشخصية التواصل المجموع
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+ 

 المملكة 6.1 3.1 4.7 2.9 2.1 1.7 11.2
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مل  أردينةا د  01مان جلاو كال  ةإناه ملقاجلال، يف اإعاقاة قالص واااد توساب  هلام الازواج ك الاك  أردنياو داأة   6
 .إعاقة قلص وااد توينب  هلم الزواج ك الك 

الااا ين مل ينااب  هلاام الاازواج كانااات يف جلااو النااوان  عاقااةلإل انتخااار ننااابة أعتاااأن إم البيانااات  أقااارتكمااا 
وت اوااات  .%6.7 اا ق وجل ناابة جلتغاات  ااا يف حماةظااة املأقتيف املقاجلاال كاناات  %9.1 جلتغاات حماةظااة العقبااة جل ناابة

يف حماةظااة  %08.0و يف حماةظااة امل اا ق %01.0لتنااوان الاا ين سااب  هلاام الاازواج مااا جلااو اإلعاقااة نناا  انتخااار 
   .رجلدإ

 

حسب المحافظة والحالة الزواجية،  أكثرف سنة 13 أعمارىم الذين  األردنيينبين السكان اإلعاقة النسبة المئوية النتشار : 6.2جدول 
2115 

     

 حالة التأمين الصحي 6.2

كاام ماان األقاالاص املااصم و  ااحيا   األردنيااو األةاا ادماان  %00.6أن  ، 7.5اداادول رقاام أظ اا ت ال تااائج يف 
تخاااار اننناابة  أعتاااأن مااان ال تااائج كمااا تبااو غاااري املااصم و  ااحيا .   األةاا ادماان  %01.2، مقاجلاال ةاإلعاقاا توي

املاصم و  إمجاايلمان  %05.8 هماا ننابت ايا  قاوتوايف حماةظاة الزرقااا كاانوا اإلعاقاة  مان توي  حيا   لتمصم و

 المحافظة لم يسبق لو/ لها الزواج سبق لو/ لها الزواج المجموع
 العا مة 7.4 13.6 11.1
 البتقاا 7.6 15.0 10.5
 الزرقاا 8.4 16.9 11.9
 مأدجلا 6.8 13.5 9.5

 ارجلد 8.1 18.1 12.1
 امل  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
 الط يتة 8.0 16.5 11.1
 معان 8.5 15.2 10.9
 العقبة 9.3 16.4 11.9
 المملكة 7.8 16.2 11.2
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الءاااحي أي ماااا ننااابته تاااأمو انتخاااار لتننااابة  أقااالسااا تت حماةظاااة مادجلاااا   اااحيا  يف حماةظاااة الزرقااااا، يف ااااو
8.7%. 

 

حسب المحافظة وحالة  سنوات فأكثر 5الذين أعمارىم  األردنيينبين السكان اإلعاقات النسبة المئوية النتشار : 7.2جدول 
 2115التأمين الصحي، 

 المجموع غير مؤمنين صحياً  مؤمنين صحياً  المحافظة
 11.1 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 مأدجلا

 12.1 10.9 12.5 ارجلد

 9.3 9.4 9.2 امل  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 الط يتة

 10.9 9.8 11.1 معان

 11.9 11.0 12.3 العقبة

 11.2 10.5 11.6 المملكة

 

 الحالة التعليمية  7.2
انااا  االاااة  أكل ةااا واتسااا  2 أعمااااركمالااا ين  األردنياااوجلاااو اإلعاقاااة نااابة انتخاااار ن 2.5رقااام الخاااول يباااو 

تعتيميااة ماان املتتحقااو االيااا  يف مصسنااات  %2.4 اياا  أظ اا ت ال تااائج أن ،االلتحاااق جلاملصسنااات التعتيميااة
مان  %05.1، واإلعاقاة من تويمتتح  االيا  ك الك ة د وااد  أردينة د  09من جلو كل أن أي  إعاقةلدي م 

نناابة م ت عااة ماان الاا ين مل ينااب  هلاام االلتحاااق  ك اااك ، كمااا لااوا  أنإعاقااةسااب  هلاام االلتحاااق لاادي م  نالاا ي
 .صت  ال ي مل ينب  هلم االلتحاق أي %59.0جلتغت وجل نبة انتخار اقة اإلع من األقلاص تويكم 
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حسب حالة االلتحاق بالتعليم،  أكثرسنوات ف 5 أعمارىم الذين  األردنيينبين السكان اإلعاقة النسبة المئوية النتشار : 5.2شكل 
2115 

 
 

يف املقاجلااال ، %7.1 جلتغااات جل نااابةجلاااو املتتحقاااو االياااا  و  عاقاااةلإلانتخاااار نااابة وسااا تت حماةظاااة العقباااة أعتاااا ن
ويظ اا  اداادول  .%4.8جلااو املتتحقااو االيااا  اياا  جلتغاات  عاقااةلإلنناابة انتخااار  أقاالساا تت حماةظااة امل اا ق 

اياااا  ت اوااااات االلتحاااااق جلاملصسنااااات التعتيميااااة ينااااب  هلاااام مل دماااان اإلعاقااااة  توي األةاااا اد ةننااااب ا  ارت اعاااا 8.5
عتاا أن ك ااك عالقاة كا ا يادل قاد . و يف حماةظاة ع تاون %16.1و  يف حماةظاة امل ا ق %50.0 ننبت م ما جلو

 لتحاق جلالتعتيم.االعدم و  اإلعاقة انتخار قوية جلو
  

حسب المحافظة وحالة  أكثرسنوات ف 5 أعمارىم الذين  ييناألردنبين السكان اإلعاقة النسبة المئوية النتشار : 8.2جدول 
 2115بالمؤسسات التعليمية،  االلتحاق

 المحافظة ملتحق حالياً  سبق لو/ لها االلتحاق لم يسبق لو/ لها االلتحاق المجموع
 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
 مأدجلا 5.0 9.4 25.8 9.5

 ارجلد 5.4 13.5 34.2 12.1
 امل  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
 الط يتة 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
 المملكة 5.4 12.3 29.1 11.2
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 المستوى التعليمي  8.2
ماان األقاالاص  األردنيااو األميااو ، أن9.5اداادول رقاام تعتيمااي، ةقااد أظ اا ت ال تااائج يف الواناا  املنااتون 

سااا ة  01 أعمااااركم الااا ين  األردنياااواألمياااو مااان صتااا   أكلااا  قاااد قاااوتوا اإلعاقاااة )الءاااعوجلات الوظي ياااة( توي
ألةاا اد الاا ين منااتواكم التعتيمااي جلااو ااإلعاقااة ، يف اااو ازم ضاات نناابة انتخااار %16.8جل ناابة جلتغاات و  أكل ةاا

جلاالزم ااااض كتمااا زاد املناااتون التعتيمااي، ايااا  اإلعاقااة انتخااار ، ووا ااتت ننااابة %02.8 إمصاااانوي أقاال ماان 
 أي %9.5  أعتاويف البواالوريوس ةا %00.9وسا  ويف الدجلتوم املت %01.4جلتغت ننبت م يف املنتون اللانوي 

قاالص وااااد ماان النااوان ةتااة الخاا ادات ادامعيااة والدراسااات العتيااا ك الااك ةاا د ماان  11ماان جلااو كاال  أن
 .وجلاملنتويات الدنيا من التعتيماإلعاقة ارتباط انتخار األمية جل إموك ا يخري  .اإلعاقة توي

 
 رجلادإ، تالكاا حماةظاة %42.2جلتغات   نابةجلو األمياو جلاو  عاقاةلإلننابة انتخاار  أعتاا حماةظة ع تاون س تت و 

ننااابة  أقاااليف املقاجلااال سااا تت حماةظاااة امل ااا ق  %41.5 جل نااابةومااان مث حماةظاااة الط يتاااة  %41.7وجل نااابة جلتغااات 
)جلوااالوريوس  ماا عتااا املنااتون ادااامعيأ .%52.8جلتغاات نناابت م  اياا األمياو جلااو النااوان اإلعاقااة النتخاار 
واءااتوا عتااا قاا ادا اإلعاقااة  توي مااناألةاا اد يف انتخااار  عتاااةقااد ساا تت حماةظااة العقبااة ال ناابة األةااأعتا( 

. اأعت( مااان جلاااو ساااوان حماةظاااة العقباااة الااا ي مناااتواكم التعتيماااي جلواااالورجلوس ةاااأعتاجامعياااة )جلواااالوريوس ةااا
 (9.5)جدول 

 
حسب المحافظة والمستوى التعليمي،  أكثرسنة ف 13 أعمارىم الذين  ييناألردنبين السكان اإلعاقة النسبة المئوية النتشار : 9.2جدول 

2115 
 المجموع بكالوريوس فأعلى دبلوم متوسط ثانوي أقل من ثانوي أمي المحافظة
 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 مأدجلا

 12.1 9.8 05.8 00.4 07.1 41.7 ارجلد

 9.3 6.2 9.6 7.6 00.8 52.8 امل  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 الط يتة

 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 11.4 15.8 36.8 المملكة
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 حالة النشاط االقتصادي 9.2

كاام ماان  أكل ساا ة ةاا 02 أعماااركم العااامتو الاا ين  ردنيااواألالنااوان  إمجااايلماان  %01.5أظ اا ت ال تااائج أن 
 %01.1و يف حماةظااة مادجلااا %7.8جلاو احملاةظااات مااا جلاو  اإلنتخاااروت اواات نناا  ، اإلعاقااة األقالاص توي
. ةيمااا  اإلعاقااة ماان األقاالاص تويماان الاا ين يبحلااون عاان عماال كاام  %01. كمااا لااوا  أن يف حماةظااة العقبااة

. وكاا ا يخااري %02.2ال يعمتااون وال يبحلااون عاان عماال   الاا ين جلااو األقاالاصاإلعاقااة كاناات نناابة انتخااار 
إم ويعاازن تلااك أناام حباجااة لتعماال اإلعاقااة رمااو توج ااات األقاالاص توي  عاقااةإلل األصاا  النااتيب إمجلوضااوح 

ظا ا ال مطياة مان أ احا  العمال دماا ال كا  جلاإلضااةة إم جلبيئة العمال يف م وغري متااة تينريات جليئية خا ة هب
 (01.5)جدول ة ص داعمه هلم. دون إعطائ م ول ع
   

لنشاط حسب المحافظة وحالة ا أكثرفسنة  15 أعمارىم الذين  ييناألردنبين السكان اإلعاقة النسبة المئوية النتشار : 11.2 جدول
 2115االقتصادي، 

 المجموع
 ال يعمل

 المحافظة يعمل يبحث عن عمل وال 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
 مأدجلا 7.8 7.7 13.8 9.5

 ارجلد 11.4 10.6 16.8 12.1
 امل  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
 الط يتة 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
 المملكة 10.2 10.0 15.5 11.2
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 األردنيين بين السكان عاقةلإلالتوزيع النسبي : الثالث فصل ال
الاا ين  األةاا اداناا  موااان إقامااة النااوان جلااو  عاقاااتلإلن كاا ا اداازا ماان التق ياا  حتتياال التوزيااع ال ناايب يتضاام

يعيخااون مااع أساا كم ا ا ااة واألقاالاص الاا ين يقيمااون يف دور رعايااة األيتااام ودور رعايااة املناا و وتلااك مااان 
واقع اام  عاا ض، وتلااك هبااد  ا ا ااة هباامواالقتءااادية خااالل دراسااة أكاام ا ءااائص الدكغ اةيااة واالجتماعيااة 

أمام امللططو ورااي النياسات لتحديد االاتياجات املنتقبتية من خالل التع   عتاا البيئاة احمليطاة وتعزياز 
 املقدمة هلم. اتال  ص ومواج ة التحديات واملعوقات الداختية وا ارجية والعمل عتا حتنو ا دم

 ين السكان باإلعاقة  1.3

وتخااري  ،األردنيف  أكل ساا وات ةاا 2أعماااركم  دمااناإلعاقااة توي لتنااوان التوزيااع ال ناايب  0.1يبااو اداادول رقاام 
الاا كور يف اااو ازم ضاات ال ناابة يف األردن كاام ماان اإلعاقااة توي األقاالاص إمجااايل ماان  %24.4ال تااائج أن 

 ياواألردنغاري اإلعاقاة توي مان  %27.5وع د ال ظ  لت تائج جلخول م ءل يتباو أن . %42.6 إماإلناث جلو 
مااان  %46.7 اتيااااألردناإلعاقاااة توات اإلنااااث  قاااوتتكماااا ،  ياااواألردنمااان  %21.1كااام مااان الااا كور مقاجلااال 

 إمجاايلمان  %45.8لتخاول  اتيااألردنغري اإلعاقة توات اإلناث وازم ضت جلو  يواألردناإلعاقة توي  إمجايل
 .يواألردنغري اإلعاقة توي 

 
 2115حسب الجنسية والجنس،  أكثرسنوات ف 5 أعمارىم الذين اإلعاقة ذوي للسكان : التوزيع النسبي 1.3جدول 

  
اإلعاقااااة كاااام ماااان توي اإلعاقااااة توي  األةاااا ادصتاااا   اااااوايلأن  إم ،0.1رقاااام الخااااول أقااااارت ال تااااائج يف كمااااا 

اإلعاقااة  توي األةا ادقاول و . ) ااعوجلة املخاي( اث كياةاإلعاقاة توي مان  مرجلع ااااوايل و ( اال ؤيا اعوجلة البءا ية )
ساا وات  2 أعماااركمالاا ين  يااواألردناإلعاقااة توي األقاالاص  إمجااايلماان  %02.5 ) ااعوجلة الناامع( ناامعيةال
واساااتم ت ال نااا   %04.0 إم التااا ك  أو الًتكياااز يف  اااعوجلة لااادي م الااا ين  األةااا ادوازم ضااات ننااابة  ،أكل ةااا

  ااعوجلةو الع ايااة الخلءااية يف   ااعوجلةالاا ين يعااانون ماان ردنيااو األ األةاا اد ع ااد  اااأقتجلاالزم اااض اياا  كاناات 
 ( عتا التوايل.%8.4و %01.1اي  جلتغت ننب م )اآلخ ين ع التوا ل والت اكم م

 %النسبة  الجنس جنسيةال
 أنثى ذكر

 100.0 46.7 53.3 أردين
 100.0 42.8 57.2 أردينغري 

 111.1 45.6 54.4 المملكة
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 2115، اإلعاقةحسب نوع  أكثرسنوات ف 5 أعمارىمالذين اإلعاقة ذوي  ييناألردن للسكان : التوزيع النسبي1.3شكل 

 
 

 ،اإلعاقاااةجلاااو احملاةظاااات انااا  ناااوع  واضااا  أن ك الاااك ت ااااوت ،5.1ال تاااائج يف ادااادول رقااام  أقاااارتكماااا 
يف كاةة احملاةظات اي  ت اواات  يودناألر  األة ادجلو ال نبة األعتا ( ا ؤي عوجلة الالبء ية )اإلعاقة ةن تت 

اث كيااة ) ااعوجلة املخاااي( اإلعاقاااة ، تتت ااا يف حماةظاااة العقبااة %12.6و يف حماةظااة جاا ش %54.1ننااب ا مااا جلاااو 
تتي اااا حماةظاااة البتقااااا جل نااابة  %54.1 جلتغاااتايااا  اإلعاقاااة هلااا ه  عتاااااألال نااابة  رجلااادإحماةظاااة ايااا  سااا تت 

 ) اعوجلة النامع( النامعيةاإلعاقاة توي  ةا ادننا  لأل أعتااامل  ق وجا ش  حماةظيتيف او س تت  ،51.7%
 لوٍل م  ما. %06.8 جلتغتاي  

 
كااي و  عاقاااتإ جلااو احملاةظااات يف صالصااة عتاااكمااا تبااو أيضااا ماان ال تااائج أن حماةظااة جاا ش ساا تت ال ناابة األ

وجل نااا  جلتغااات اآلخااا ين توا ااال والت ااااكم ماااع ال اااعوجلة الع اياااة الخلءاااية و  اااعوجلة الًتكياااز و  وأالتااا ك   اااعوجلة 
   املقيمو يف حماةظة ج ش. يواألردناإلعاقة توي النوان  إمجايلعتا التوايل من  %9.8و %05.0و 02.7%
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 2115، اإلعاقةحسب المحافظة ونوع سنوات فأكثر  5الذين أعمارىم  اإلعاقة ذوي : التوزيع النسبي للسكان األردنيين 2.3جدول 

التذكر أو  المشي السمع االرؤي المحافظة
 التركيز

العناية 
 % النسبة التواصل الشخصية

 111.1 7.9 9.9 13.6 22.7 14.9 31.1 العا مة
 111.1 9.4 11.1 14.3 23.7 15.3 26.3 البتقاا
 111.1 8.4 10.2 14.2 23.0 14.9 29.4 الزرقاا
 111.1 9.3 11.1 15.1 22.5 16.3 25.7 جلامأد
 111.1 8.3 10.6 14.1 24.3 14.9 27.7 ارجلد
 111.1 8.9 11.6 15.2 21.5 16.8 26.1 امل  ق
 111.1 9.8 12.1 15.7 21.3 16.8 24.3 ج ش
 111.1 8.7 10.5 14.8 23.2 15.6 27.2 ع تون
 111.1 9.0 10.8 14.5 22.4 16.5 26.9 الو ك
 111.1 8.5 9.9 14.9 22.8 16.2 27.7 الط يتة
 111.1 9.7 10.9 15.5 20.5 16.6 26.9 معان
 111.1 7.8 8.8 13.8 19.5 14.4 35.6 العقبة

 111.1 8.4 10.3 14.1 23.1 15.2 29.1 المملكة
 

 

2.3 
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 اإلعاقة  شدة 

 %76.5أن  ،1.5يتباو مان الخاول  ،س وات ةأكل  5ال ين أعماركم لألة اد إلعاقة ل خدادرجة ال دراسة وع د
   .قديدا جدا   عاقت مإ %4.8و متوسطة عاقت مإ %09.1جلنيطة و إعاقةلدي م اإلعاقة توي ة اد مجايل األإمن 

 
 2115، اإلعاقةشدة  سنوات فأكثر حسب 5الذين أعمارىم  اإلعاقة ذوي  : التوزيع النسبي للسكان األردنيين2.3ل شك

 
 

ت اوااات نناابة ةقااد اإلعاقااة مل يااصص  عتااا قاادا قامااة أن موااان اإلإم أقااارت ال تااائج واناا  احملاةظااات، ةقااد 
اإلعاقاااة  ةكماااا ت اواااات ننااابيف حماةظاااة العقباااة،   %81.0 و ارجلاااديف حماةظاااة  %74.0البنااايطة ماااا جلاااو اإلعاقاااة 
، يف ااااو ساا تت حماةظاااة امل ااا ق أعتاااا ارجلاااديف حماةظاااة  %51.8يف حماةظاااة العقبااة و %06.0ماااا جلاااو  املتوسااطة

وكاي أعتاا مان  %2.2يف كا ه احملاةظاة وجل نابة جلتغات املقيماو اإلعاقاة توي الخديدا جلاو األةا اد  عاقةلإل ةننب
 (1.1)جدول   .%4.8البالغ  املنتون الول 

 
 2115، اإلعاقةوشدة سنوات فأكثر حسب المحافظة  5الذين أعمارىم  اإلعاقة ذوي للسكان األردنيين : التوزيع النسبي 3.3ول جد

 % النسبة شديدةإعاقة  ةمتوسطإعاقة  بسيطة عاقةإ المحافظة
 111.1 4.5 18.3 77.2 العا مة
 111.1 5.0 18.9 76.1 البتقاا
 111.1 4.8 19.3 75.9 الزرقاا
 111.1 4.7 18.0 77.3 مأدجلا
 111.1 5.0 20.8 74.1 ارجلد
 111.1 5.5 19.0 75.6 امل  ق
 111.1 5.0 18.1 76.9 ج ش
 111.1 4.9 19.7 75.5 ع تون
 111.1 4.3 18.3 77.3 الو ك
 111.1 4.3 20.5 75.2 الط يتة
 111.1 4.5 17.3 78.2 معان
 111.1 3.8 16.1 80.1 العقبة

 111.1 4.8 19.0 76.2 المملكة

76.2إعاقة بسيطة   

19إعاقة متوسطة   

4.8إعاقة شديدة   
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  التركيب النوعي 3.3

، ايااا  تباااو أن الااا كور انااا  ادااا  اإلعاقاااة وجاااود ت ااااوت جلاااو احملاةظاااات يف ننااا  إم ال تاااائج  أقاااارت
يف كاةاااة  اتيااااألردناإلنااااث مااان  أعتاااا ةسااا توا ننااابةاااأكل  سااا وات  2 أعمااااركم دماااناإلعاقاااة توي  ياااواألردن

ة يف حماةظاا %20.8و  يف حماةظااة العقبااة %22.1 مااا جلااواإلعاقااة توي الاا كور  ةوقااد ت اوااات ننااباحملاةظااات، 
لتملاااال  البيئياااة يف العمااال وخاااارج امل ااازل أكلااا  مااان وقاااد يعااازن الناااب  يف تلاااك إم تعااا ض الااا كور  .البتقااااا

 (4.1)جدول رقم اإلناث. 
 

 2115حسب المحافظة والجنس،  أكثرسنوات ف 5 أعمارىم الذين اإلعاقة ذوي  ييناألردنللسكان : التوزيع النسبي 4.3جدول 

 %النسبة  أنثى ذكر المحافظة
 111.1 46.8 53.2 العاصمة

 111.1 48.2 51.8 البلقاء

 111.1 46.4 53.6 الزرقاء

 111.1 47.6 52.4 مأدبا

 111.1 46.2 53.8 اربد

 111.1 45.4 54.6 المفرق

 111.1 46.3 53.7 جرش

 111.1 46.4 53.6 عجلون

 111.1 47.8 52.2 الكرك

 111.1 47.0 53.0 الطفيلة

 111.1 47.5 52.5 معان

 111.1 45.0 55.0 العقبة

 111.1 46.7 53.3 المملكة

       

 اإلعاقات تعدد  4.3

اناا   أكل ساا وات ةاا 2أعماااركم  دمااناإلعاقااة توي  يااواألردنلتنااوان  التوزيااع ال ناايب 2.1يبااو اداادول رقاام 
يف  ،%61.0 وااادا وجل نابة جلتغات عاقاةإلادي م  األةا ادااوايل صتلاي  ظ  ت ال تاائج أنأاي   ،اإلعاقاتتعدد 

  (1.1. )الخول معا   عاقتوإيعانون من  %02.9و ،أكل ة عاقاتإيعانون من صالث  %50.1او تبو أن 
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 2115 ،اإلعاقاتحسب تعدد  سنوات فأكثر 5الذين أعمارىم  ة اإلعاقذوي  األردنيين للسكان: التوزيع النسبي 5.3جدول 
 التوزيع النسبي العدد اإلعاقات عدد 
 63.1 410950 واادا إعاقة

 15.9 103625  عاقتوإ

 21.0 136821 أكل ة عاقاتإصالث 

 100.0 651396 المجموع

 
 2115، اإلعاقاتحسب تعدد  سنوات فأكثر 5  الذين أعمارىماإلعاقة ذوي  األردنيينللسكان : التوزيع النسبي 3.3شكل 

 
 

 التركيب العمري  5.3

تماا ايا  أناه كاإلعاقاة ك الاك عالقاة ل دياة جلاو العما  و  أن ،1.1يف الخول رقم  أظ  ت ال تائججلخول عام، 
 عاقاةلإلننابة  أعتاا أكل سا ة ةا 62، ةقد س تت ال ئة العم ية جلي  ماإلعاقة كتما زادت ننبة   األة ادزاد عم  

ساا وات  2ركم أعماا دماناإلعاقاة مان توي  أردنيااو أةا ادوكا ا يعا  أناه ماان جلاو كال أرجلاع  %51.9ايا  جلتغات 
وجل نااابة جلتغااات  سااا ة (24-42ا ال ئاااة العم ياااة )كااا، ومااان مث تالأكل سااا ة ةااا 62عمااا ه  واااااد ك الاااك ةااا د كل أةااا

نناابة جلااو ال ئااات العم يااة اياا  جلتغاات نناابت م  أقاال ساا ة( 54-51، يف اااو ساا تت ال ئااة العم يااة )02.9%
 .(4.1 رقم الخول)   .6.5%

 
 

63.1إعاقة واحدة   
15.9إعاقتيه   

21.0ثالث إعاقات فأكثر   
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 2115حسب الفئات العمرية،  أكثرسنوات ف 5أعمارىم الذين ة اإلعاقذوي  ييناألردنللسكان : التوزيع النسبي 4.3شكل 

 
 

 أعتااجلخاول ال ئاات العم ياة  كانات م تخا ا يفالبءا ية   اإلعاقاةةاإن ، 6.1ال تاائج يف ادادول رقام  أقارتكما 
يف ال ئااة العم يااة  %12.7سا ة و 9-2 ئااة يف ال %56.1 م ماا جلااو تخاا ن ايا  ت اوااات ننااباألاإلعاقااات مان 
يف كااا ه ال ئاااة العم ياااة  عاقاااةلإلننااابة  أعتااااايااا  كانااات  أكل سااا ة ةااا 62جلإساااتل اا ال ئاااة العم ياااة  سااا ة 42-24

ال نابة  كل أسا ة ةا 62ةقاد سا تت ال ئاة العم ياة  النامعيةاإلعاقاة أماا  .%56.9وجل نابة جلتغات اث كية اإلعاقة 
( 04-01( )9-2ل ئتاااو العمااا يتو )سااا تت االتااا ك  أو الًتكياااز ةقاااد   اااعوجلة أماااا جلاااو مجياااع ال ئاااات، عتاااااأل

( سا تت 9-2ن ال ئاة العم ياة )أكماا لاوا  لواٍل م  ماا.   %06.7ال ئاات العم ياة وجل نابة جلاو  عتاال نبة األ
ايا  جلتغات نناب م اآلخا ين والت اكم ماع  الع اية الخلءية والتوا لجل تواملتعتق وءعوجلتال يف عتاال ن  األ

 التوايل.عتا  (02.7%،  04.8%)
 

  

6.7 6.8 6.7 6.2 

10.9 

12.8 

15.9 

13.2 

20.9 

0

5

10

15

20

25

5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+



 

36 
 

، اإلعاقةحسب الفئات العمرية ونوع  أكثرسنوات ف 5 أعمارىم الذين اإلعاقة ذوي  ييناألردنللسكان : التوزيع النسبي 6.3جدول 
2115 

 واصلالت %النسبة 
العناية 

 الشخصية
التذكر أو 

 الفئات العمرية االرؤي السمع المشي التركيز

111.1 15.7 14.8 16.7 12.8 13.7 26.3 9-5 

111.1 13.3 12.2 16.7 13.0 13.6 31.1 14-10 

111.1 11.8 11.2 15.4 13.5 14.3 33.7 19-15 

111.1 11.7 11.1 15.7 14.6 14.2 32.7 24-20 

111.1 10.7 10.8 16.0 17.0 14.0 31.6 34-25 

111.1 8.0 8.9 14.7 22.8 14.0 31.6 44-35 

111.1 5.4 7.0 12.2 26.3 13.3 35.7 54-45 

111.1 5.3 7.8 11.9 29.2 14.9 30.9 64-55 

111.1 7.2 11.9 13.8 26.9 17.7 22.6 65+ 

  المجموع 29.1 15.1 23.0 14.1 10.3 8.4 111.1
 

 جية الحالة الزوا 6.3

ك ااك  أكل سا ة ةا 01أعمااركم  دماناإلعاقاة مان توي  أردنياو أةا ادمن جلو كل أرجلاع  هأن ،7.1يبو اددول رقم 
الا ي  األةا اديف ننا   ا  ل ي ا ا  وانا  احملاةظاات، ةقاد أظ ا ت ال تاائج تباي االازواج.  /هلانساب  هلم أة ادصالصة 

 ، تالكااا%76.1جلااو احملاةظااات وجل ناابة  عتااااألال ناابة العا اامة حماةظااة سااب  هلم/هلاان الاازواج اياا  ساا تت 
 .%72.5حماةظة الزرقاا جل نبة  مثومن ، %72.9جلتغت وجل نبة  رجلدإحماةظة 

 
توي  إمجاايلمان  %52مل ينب  هلم/هلن الازواج( ال ين العزا  )اإلعاقة توي  األة اد ةيف او، مل تت ازو ننب 

لتاا ين مل ينااب   عتاااال ناابة األحماةظااة معااان  اياا  ساا تت ساا ة ةااأكل  01دماان أعماااركم  يف املمتوااةاإلعاقااة 
ماااون يف يويق أكل سااا ة ةااا 01أعمااااركم  دماااناإلعاقاااة توي  األةااا اد إمجاااايلمااان  %10.5هلااام الااازواج والااايت جلتغااات 

 .%57.8جل نبة  حماةظة ج شومن مث  %58.1تتي ا حماةظة الو ك جل نبة حماةظة معان 
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 2115، والمحافظة الحالة الزواجية حسب فأكثر سنة 13الذين أعمارىم  اإلعاقة ذوي األردنيين لسكان النسبي ل: التوزيع 7.3جدول 

 %النسبة  سبق لو/ لها الزواج لم يسبق لو/ لها الزواج المحافظة
 111.1 76.0 24.0 العا مة
 111.1 73.4 26.6 البتقاا
 111.1 75.2 24.8 الزرقاا
 111.1 72.9 27.1 مأدجلا
 111.1 75.9 24.1 ارجلد
 111.1 73.4 26.6 امل  ق
 111.1 72.2 27.8 ج ش
 111.1 72.7 27.3 ع تون
 111.1 71.7 28.3 الو ك
 111.1 73.4 26.6 الط يتة
 111.1 68.8 31.2 معان
 111.1 73.1 26.9 العقبة

 111.1 75.1 25.1 المملكة
 

 حالة التأمين الصحي 7.3
سااا وات  2 أعمااااركمو اإلعاقاااة مااان توي  ياااواألردن األةااا اد صتلااايي أن  ،8.1رقااام ادااادول و  2.1الخاااول رقااام يباااو 

اإلعاقاة توي  األةا اد ة. كما تبو من ال تائج وجود ة وقات جوك ية جلو احملاةظاات يف ننابمصم و  حيا   أكل ة
والط يتاااة  ع تاااون املقيماااو يف حماةظااااتاإلعاقاااة  توي األةااا ادمااان  %91مااان  أكلااا  اااحيا  ايااا  أن املاااصم و 
املاااصم و  اااحيا  املقيماااو يف حمااااةظيت اإلعاقاااة توي  األةااا اد ة، يف ااااو مل تت ااااوز ننااابماااصم و  اااحيا  والوااا ك 

 .%61العا مة والزرقاا ال
 

سنوات فأكثر حسب المحافظة وحالة التأمين الصحي،  5الذين أعمارىم  النسبي للسكان األردنيين ذوي اإلعاقة  : التوزيع5.3شكل 
2115 

 

67.2 
52.5 

74.7 
59.7 

77.9 79.8 81.6 85.5 91.6 90.7 91.3 86.0 
76.1 

32.8 
47.5 

25.3 
40.3 

22.1 20.2 18.4 14.5 8.4 9.3 8.7 14.0 
23.9 

0

20

40

60

80

100

 غير المؤمنين المؤمنين



 

38 
 

 الصحي، وحالة التأمين حسب المحافظة أكثرسنوات ف 5 أعمارىم الذين اإلعاقة ذوي  ييناألردنللسكان : التوزيع النسبي 8.3جدول 
2115 

 %النسبة  غير مؤمنين صحياً  مؤمنين صحياً  المحافظات
 111.1 47.5 52.5 العا مة
 111.1 25.3 74.7 البتقاا
 111.1 40.3 59.7 الزرقاا
 111.1 22.1 77.9 مأدجلا
 111.1 20.2 79.8 ارجلد
 111.1 18.4 81.6 امل  ق
 111.1 14.5 85.5 ج ش
 111.1 8.4 91.6 ع تون
 111.1 9.3 90.7 الو ك
 111.1 8.7 91.3 الط يتة
 111.1 14.0 86.0 معان
 111.1 23.9 76.1 العقبة

 111.1 32.8 67.2 المملكة
 

 تعليميةالمؤسسات اللتحاق بحالة اإل 8.3
 أردنياو أةا اد ة نا كال جلاو مان صاالث أنال تاائج  تباوجلاملصسناات التعتيمياة،  االاة االلتحااقإم وع د ال ظ  

 ةناا  لكاا  ماانجلااو  ووااااد، سااب  هلاام االلتحااق  صسنااة تعتيميااة أكل ساا وات ةاا 2أعماااركم و اإلعاقااة  مان توي
 ناة  جلاو كال مان اااد. كما ردر اإلقارا إم أن ةا د و ميةيااليا   صسنة تعت ومتتحقاإلعاقة من توي  أة اد
  (6.1رقم الخول ) .تعتيميةجلأي مصسنة نائيا  واقيتتح ماإلعاقة من توي أة اد 

 
حسب المحافظة وحالة االلتحاق  أكثرسنوات ف 5 أعمارىم الذين اإلعاقة ذوي  ييناألردن: التوزيع النسبي للسكان 6.3شكل 

 2115، بالمؤسسات التعليمية

 

 لها االلتحاق/ سبق له
60.3% 

 لها االلتحاق/ لم يسبق له
22.3% 

 ملتحق حاليا  
17.4% 
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، ايااا  سااا تت حماةظاااة العا ااامة ال نااابة لتحااااقإلاتباي اااا  جلاااو احملاةظاااات انااا  االاااة أظ ااا ت ال تاااائج كماااا 
وجل نابة  ارجلاد، تالكاا حماةظاة %61.8جلتغات  ايا   صسناات تعتيمياة ال ين سب  هلام االلتحااق ة ادلأل عتااأل

ماان  قاال، يف املقاجلاال ساا تت حماااةظيت معااان وامل اا ق ال ناا  األ%60.0ماان مث حماةظااة الزرقاااا وجل ناابة  60.4%
 عتا التوايل. %47.9و %47.4 جلو احملاةظات اي  جلتغت ال ن 

 

هلام االلتحااق نائياا جلاأي مصسناة مل يناب  الا ي اإلعاقاة توي  األةا اديف ننا   ا  كباري   ا  أظ  ت البيانات ت جل جلو 
 يف حماةظة امل  ق.   %11.0يف حماةظة العقبة و %08.9تعتيمية اي  ت اوات ننب م ما جلو 

 %50.9جلتغااات  جل ناابةو اإلعاقاااة توي  األةاا ادننااابة التحاااق جلاااو  أعتاااسااا تت  حماةظاااة العقبااةأن كمااا لااوا  
. %06.1جلتغات ايا  تحااق لإللننابة  أقال ارجلاديف او س تت حماةظة ، %51.5حماةظة ج ش جل نبة تالكا 

 (9.1اددول رقم  )
 

االلتحاق بالتعليم، ة حسب المحافظة وحال أكثرسنوات ف 5 أعمارىم الذين اإلعاقة ذوي  ييناألردنللسكان : التوزيع النسبي 9.3جدول 
2115                                   

 %النسبة  لم يسبق لو/ لها االلتحاق سبق لو/ لها االلتحاق ملتحق حالياً  المحافظة
 111.1 19.7 63.8 16.6 العاصمة
 111.1 25.7 56.3 18.0 البتقاا

 111.1 20.8 61.1 18.2 زرقااال
 111.1 27.8 53.2 19.0 مادجلا
 111.1 22.2 61.4 16.3 ارجلد
 111.1 33.1 47.9 19.0 امل  ق
 111.1 24.5 55.2 20.2 ج ش
 111.1 24.8 56.1 19.1 ع تون
 111.1 28.0 53.3 18.7 الو ك
 111.1 27.4 53.8 18.7 الط يتة
 111.1 32.9 47.4 19.7 معان
 111.1 18.9 59.2 21.9 ةالعقب

 111.1 22.3 60.3 17.4 المملكة
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 المستوى التعليمي 9.3

 أعماااركم الاا ين  يااواألردن جلااو النااوان ةمياااأل نناابةوازم اااض األردن رغاام التقاادم الاا ي اققااة نظااام التعتاايم يف 
توي  ياواألردن األةا ادمياة جلاو ألا ننابة، إال أن 5102عام  %7ا الك ه ال نبة اي  مل تت اوز ةأكل   س ة 01

وكاا ا  ،لألميااة ةالعاماا ال ناابةماان صالصااة أضااعا   أكلاا أي  %50.4 تقااد جلتغاا أكل ساا ة ةاا 01أعماااركم و اإلعاقااة 
تباي ااا  كبااريا  جلااو  ال تااائج تًتكيااز. كمااا أظ اا  ال املزيااد ماانإم حباجااة  يااواألردنك الااك ةئااة ماان النااوان أن يعاا  

مياااة جلاااو لأل ننااابة أقااالايااا  سااا تت حماةظاااة العا ااامة اإلعاقاااة مااان توي  ةااا ادمياااة لألاأل يف ننااا احملاةظاااات 
( %14.2و %07.1ايااا  جلتغااات ال نااا  ) ننااابة أعتاااايف ااااو سااا تت حماةظاااة معاااان اإلعاقاااة توي  األةااا اد

 لول م  ا. 
 
ماان توي  ردنااوجلااو مجيااع املنااتويات التعتيميااة لأل عتاااألماان صااانوي ال ناابة ا قاالاملنااتون التعتيمااي األ ساا لو 

يف حماةظاة  %46.7يف حماةظاة الوا ك و %11.4، وت اوات ال نبة ماا جلاو %41.7اي  جلتغت ال نبة اإلعاقة 
 %05.8أن إم قاارا . ورادر اإل%07.6ة جلتغات بوجل نا اللاللاةامل تباة لاانوي الالتعتيماي وااتل املناتون الزرقاا. 

، وسا تت حماةظااة أعتامناتواكم التعتيماي جلواالوريوس ةا أكل سا ة ةا 01أعمااركم و اإلعاقاة توي  ياواألردنمان 
ننااابة هلااا ا املناااتون التعتيماااي  أقااليف ااااو ساا تت حمااااةظيت الزرقااااا ومعاااان  %06.7 ال نااابة األعتااااالعا اامة 

 (01.1)اددول رقم  لول م  ما. %8.0اي  جلتغت 
 

حسب المحافظة والمستوى التعليمي،  أكثرسنوات ف 5 أعمارىم الذين اإلعاقة ذوي  ييناألردن للسكان: التوزيع النسبي 11.3جدول 
2115 

 %النسبة  أعلىبكالوريوس ف دبلوم متوسط ثانوي من ثانوي أقل أمي المحافظة
 111.1 16.7 8.8 18.0 39.1 17.3 العا مة

 111.1 11.4 7.9 16.4 38.0 26.4 بتقااال
 111.1 8.1 7.6 18.2 46.7 19.5 الزرقاا
 111.1 10.7 6.4 17.7 35.7 29.4 مأدجلا
 111.1 11.3 6.9 16.5 43.1 22.1 ارجلد
 111.1 8.8 3.1 17.6 37.1 33.5 امل  ق
 111.1 11.6 5.1 16.2 41.3 25.8 ج ش
 111.1 9.5 6.2 20.0 38.4 25.9 ع تون
 111.1 12.1 6.4 18.5 33.4 29.6 الو ك
 111.1 10.4 5.7 17.0 36.9 30.0 الط يتة
 111.1 8.1 5.0 13.3 39.3 34.5 معان

 111.1 12.8 8.4 22.5 38.1 18.2 العقبة      
 111.1 12.8 7.5 17.6 41.7 21.4 المملكة
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 ك

 قتصاديحالة النشاط اإل 11.3

، وقااد ت اوتاات كاا ه ال ناابة ال يعمتااون وال يبحلااون عاان عماالاإلعاقااة ن توي ماا األةاا اد صتلاايي أظ اا ت ال تااائج أن 
كمااا أظ ااا ت يف حماةظاااة الزرقاااا.   %67.0يف حماةظااة العقبااة و %27.4جلااو احملاةظااات ايااا  ت واااات مااا جلاااو 

يف ال ا وق  ا  واضاح ا  كاان لتتوزياع ادغا ايف دور  وقاديعمتاون، اإلعاقاة من توي  يواألردنمن رجلع  أكل ال تائج أن 
 %14.9وم وجل ناابة جلتغاات ياا  ااتتاات حماةظااة العقبااة امل تبااة األا ،ادوك يااة جلااو احملاةظااات يف نناا  العااامتو

ت يعماال، وااتتااوااااد يف حماةظااة العقبااة ك الااك ةاا د اإلعاقااة ماان توي  أردنيااو أةاا اد ماان جلااو كاال صالصااةأنااه أي 
، %58.9ويف امل تبااة اللاللااة حماةظااة العا اامة وجل ناابة جلتغاات  %59.1ت غااالواا ك امل تبااة اللانيااة وجل ناابة جلتحماةظااة 

 م تايااا  جلتغااات نناااباإلعاقاااة توي  مااان العاااامتو ةااا ادننااابة لأل أقااالجلي ماااا سااا تت حمااااةظيت مادجلاااا وع تاااون 
 ( عتا التوايل.54.8%، 54.9%)
 

يبحلااون عاان عماال اإلعاقااة ماان توي  يااواألردنماان  %7مل تت اااوز نناابة قتيتااةك الااك أن إم  ال تااائج أقااارتو  
اياااا  جلتغاااات ال ناااا   (ومعااااان ،الط يتااااة ،الواااا ك)املقيمااااو يف حماةظااااات اد ااااو   األةاااا ادكم ماااان أكلاااا  وكااااان 

 (00.1)جدول رقم  ( عتا التوايل.00.0%، 01.7%،01.1%)
 

حسب المحافظة وحالة النشاط  فأكثرسنة  15 الذين أعمارىماإلعاقة ذوي  ييناألردنللسكان ع النسبي : التوزي11.3جدول 
 2115االقتصادي، 

 

 %النسبة  ال يعمل وال يبحث عن عمل يبحث عن عمل يعمل المحافظة
 111.1 66.5 4.6 28.9 العا مة
 111.1 66.5 6.0 27.5 البتقاا
 111.1 67.1 5.1 27.8 الزرقاا
 111.1 67.0 8.1 24.9 مأدجلا
 111.1 67.0 7.0 26.0 ارجلد
 111.1 65.0 9.4 25.6 امل  ق
 111.1 64.5 8.3 27.2 ج ش
 111.1 65.7 9.6 24.8 ع تون
 111.1 60.4 10.3 29.3 الو ك
 111.1 61.5 10.7 27.8 الط يتة
 111.1 61.9 11.1 26.9 معان
 111.1 57.4 7.6 34.9 العقبة

 111.1 66.1 6.2 27.8 المملكة
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