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لقد حقؽ األردف نقمةن نكعيةن بإصدار قانكف حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة الجديد رقـ ( )22لسنة  2217الذم

جاء حصيمةن لحزمة معمقة كمطكلة مف المراجعات التشريعية كالمشاكرات الفنية مع أصحاب الشأف في مجاؿ
اإلعاقة مف أفراد كمنظمات كأسر كعامميف كميتميف كداعميف.

كلعؿ األحكاـ المتعمقة بتحكيؿ منظكمة اإليكاء إلى منظكمة خدمات نيارية دامجة التي جاء بيا القانكف الجديد،
تقدميةن كتناغمان مع التكجيات العالمية التي تسعى لتفكيؾ البيئات المقيدة كالعازلة كتحكيميا
تعد مف أكثر األمكر
ّ
إلى بيئات دمج حاضنة لألشخاص ذكم اإلعاقة ،بما يحقؽ ليـ سبؿ العيش الكريـ المستقؿ عمى نحك يعزز مف
قدراتيـ كيستثمر طاقاتيـ لتحقيؽ مبادئ المساكاة كعدـ التمييز كتكافؤ الفرص في أدؽ معانييا كأجالىا.
لقد سعى المجمس األعمى لحقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة بالشراكة الكاممة مع ك ازرة التنمية االجتماعية كالمعنييف
كمنذ صدكر القانكف؛ إلى العمؿ حثيثان عمى إنجاز ىذه االستراتيجية التي ترسـ خارطة الطريؽ لتحكيؿ منظكمة
الخدمات اإليكائية في األردف إلى منظكمة خدماتية دامجة مستكعبة لألشخاص ذكم اإلعاقة في محيطيـ

كمقدر
األسرم كبيئتيـ المجتمعية المحمية كاستكماالن لتمؾ الجيكد فقد دأب فريقي المجمس كالك ازرة كبدعـ مشككر ّ
مف منظمة لكمكس البريطانية كمنذ لحظة صدكر القانكف؛ عمى كضع الممسات األكلى ثـ الخطكات العممية

الالزمة إلعداد ىذه االستراتيجية كالخركج بيا عمى نحك يحقؽ غايات القانكف كمقاصده في ىذا الصدد.

إنني إذ أثمف عاليان الجيكد كافةن التي بذلت إلنجاز ىذا المخرج الكطني المتميز ،ألتطمع قدمان إلى أف نرل جميعان

محاكر ىذه االستراتيجية كمبادئيا؛ كقد تُرجمت كقائع كممارسات عمى األرض كشكمت نمكذجان يحتذل لمدكؿ
الشقيقة كالصديقة في ىذا العالـ الذم تؤكد أدبيات أممو المتحضرة عمى مبادئ حقكؽ اإلنساف كاحتراـ كرامتو

المتأصمة.

سكؼ يظؿ بمدنا نبراسان ييتدم بو كؿ باحث عف القيـ الرفيعة كالمبادئ السامية األصيمة في ظؿ دعـ صاحب
الجاللة الممؾ عبد اهلل الثاني بف الحسيف المعظـ الذم يكلي قضية اإلعاقة ما تستحقو مف اىتماـ كتعزيز

كبيريف.

رئيس المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
مرعد بن رعد بن زيد
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منذ صدكر قانكف حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة رقـ  22لعاـ  2217عكفت ك ازرة التنمية االجتماعية عمى
كضع خطة كطنية جامعة لبدائؿ اإليكاء انسجاما مع القانكف كالمعايير كاالتفاقيات الدكلية التي صادقت عمييا

المممكة األردنية الياشمية ،كجاءت ىذه الخطة منسجمةن مع الدستكر كالميثاؽ األردني ،ككفمت حؽ الشخص ذم
اإلعاقة في العيش ضمف أسرتو كأكدت عمى حقو في التعميـ كالتدريب كالتشغيؿ كالحياة الكريمة ضمف بيئة

دامجة كطبيعية ،تعكس اىتماـ المممكة بتكفير الحماية كالرعاية لمكاطنييا ،إيمانان بأف الحفاظ عمى حقكؽ

األشخاص ذكم اإلعاقة ،كتعزيز حصكليـ عمى الخدمات بيسر كعدالة ،يشكؿ معيا انر ميما لمتقدـ كالنيكض الذم
تعيشو األمة .حيث أف ىذا العمؿ يعد انجا از حقيقيان كانسانيان يضاؼ إلى العديد مف اإلنجازات التي تحققت في

عيد جاللة الممؾ عبد اهلل الثاني بف الحسيف كساىمت في تطكير الخدمات المقدمة لألشخاص ذكم اإلعاقة كما

كنكعا.

كجاء النص الصريح لممادة ( )27مف قانكف حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة رقـ  22لسنة  2217الذم أشار إلى
تكلي ك ازرة التنمية االجتماعية بالتنسيؽ مع المجمس األعمى لحقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة؛ بكضع خطة كطنية

شاممة تتضمف حمكالن كبدائالن مرحمية كطكيمة األمد لدكر اإليكاء الحككمية كالخاصة كتحكيؿ الخدمات اإليكائية
الخاصة باألشخاص ذكم اإلعاقة إلى خدمات نيارية دامجة" :عمى أف يبدأ تنفيذ ىذه الخطة خالؿ مدة ال تزيد
عمى سنة كاحدة مف تاريخ نفاذ ىذا القانكف ،كال يتجاكز استكماليا مدة ( )12سنكات" ،األمر الذم ينسجـ مع

المعاىدات الدكلية كتعزيز الدمج االجتماعي لذكم اإلعاقة كتكافؤ الفرص.

كانطالقان مف قناعة ك ازرة التنمية االجتماعية بأف األشخاص ذكم اإلعاقة أصحاب حقكؽ ،كال يجكز التخمي عنيـ

كايداعيـ في مؤسسات تفصميـ عف األكساط األسرية ،جاء إعداد الخطة الكطنية لبدائؿ اإليكاء التي تعد مصمحة

فضمى لألشخاص ذكم اإلعاقة ،بحيث تعمؿ ىذه الخطة عمى تعزيز البيئات المكاتية ليـ كالغاء األحكاـ القانكنية
التي تحرميـ حقيـ في االختيار ،كما تعمؿ عمى تكفير متطمبات تحقيؽ العيش المستقؿ لألفراد كعمى نحك يماثؿ

باقي افراد المجتمع كعمى أساس مف المساكاة مع اآلخريف.
كأخي انر فإف تنفيذ الخطة الكطنية لبدائؿ اإليكاء أصبح ضركرة كطنية ممحة سبقتنا إلييا العديد مف دكؿ العالـ التي
أعطت كامؿ األىمية القانكنية لمشخص ذم اإلعاقة كاعترفت بو بكصفو شخصان طبيعيان أماـ القانكف ،كأكدت

عمى حقو في االختيار كاتخاذ القرار المبني عمى المعمكمة الصحيحة.

كأؤكد ىنا أف انجاح ىذه الخطة ضركرة ممحة في صالح كؿ الجيات المعنية باألفراد ذكم اإلعاقة كلف تتسبب
بالضرر ألم مف المراكز اإليكائية أك العامميف فييا ،حيث سيتـ إشراكيـ في تنفيذ كافة بدائؿ اإليكاء كتحكيؿ

الخدمات المقدمة مف قبؿ ىذه المراكز إلى خدمات نيارية دامجة.
بسمة موسى إسحاقات
وزير التنمية االجتماعية
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المقدمة
تيدؼ ىذه االستراتيجية إلى إيجاد كاقع أفضؿ لألشخاص ذكم اإلعاقة مف خالؿ إنياء كتحكيؿ المنظكمة

اإليكائية في األردف إلى منظكمة نيارية دامجة ،كذلؾ لضماف احتراـ المصالح الفضمى لكؿ شخص مف ذكم

اإلعاقة ،كتكفير تغيير مستداـ كطكيؿ األمد ،يأخذ بعيف االعتبار التكثيؽ كالبحكث الحالية حكؿ المؤسسات

كقضايا حماية الطفؿ في األردف ،باإلضافة إلى أفضؿ الممارس ػ ػ ػات العالمية في عمميػ ػ ػة إصالح أنظمػ ػ ػة

عنصر رئيسيان في خطة عمؿ تتسـ بالفاعمية كالكاقعية
الرعايػ ػة ،بحيث يتـ تكفيرىا بكصفيا أساسان لمتشاكر ك
ان
كامكانية التطبيؽ.

يعد قانكف حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة رقـ  22لسنة  2217األكؿ مف نكعو عمى المستكل اإلقميمي مف حيث
منيجية عدـ التمييز ا لتي يقكـ عمييا كمف حيث شمكلية مضامينو التي تناكلت الحقكؽ المدنية كالسياسية
كاالجتماعية كاالقتصادية كالثقافية لألشخاص ذكم اإلعاقة .كمف أبرز ما جاء بو ىذا القانكف الجديد ضركرة

تحكيؿ منظكمة الخدمات اإليكائية إلى خدمات مجتمعية دامجة تعزز العيش المستقؿ كفقان ألحكاـ المادة ()27

مف القانكف .كفي ىذا الصدد ،ألزـ القانكف الجيات الحككمية المعنية بضركرة العمؿ عمى إعداد خطة كطنية
شاممة خالؿ عاـ مف تاريخ نفاذه؛ عمى أف يتـ تطبيقيا عمى مدار  12سنكات ،بحيث يتـ مف خالؿ ىذه الخطة

إيجاد بدائؿ كحمكؿ لمنظكمة اإليكاء تفضي في نياية المطاؼ إلى انخراط األشخاص ذكم اإلعاقة كعيشيـ

باستقاللية في بيئة أسرية كمحيط مجتمعي دامج ،األمر الذم يتطمب –كفقان ألحكاـ القانكف -تعزيز ميارات

العيش المستقؿ كتطكير قدرات األسر كاألفراد كالمؤسسات المعنية لتحقيؽ ىذه الغاية عمى النحك األكمؿ .كسعيان

لتطبيؽ أحكاـ تحكيؿ منظكمة اإليكاء كتحقيقان لتكاممية النصكص كالتدابير التشريعية ،أكرد القانكف الجديد لحقكؽ
األشخاص ذكم اإلعاقة جممةن مف األحكاـ عززت مف حؽ األشخاص ذكم اإلعاقة في التعميـ الدامج كالعمؿ
كامكانية الكصكؿ كغيرىا مف الحقكؽ ،بكصؼ ذلؾ مف متطمبات تحقيؽ العيش المستقؿ بمفيكمو كمعناه

كتطبيقاتو الكاسعة.

وضع المؤسسات اإليوائية في األردن
يكجد في األردف حاليان  34مؤسسة إيكائية تُعنى برعاية األشخاص ذكم اإلعاقة .كمعظـ ىذه المؤسسات مممككة
لمقطاع الخاص حيث تمثؿ  27مؤسسة مف المجمكع ،ك 5مؤسسات تابعة لمقطاع الحككمي كمؤسستيف تابعتيف
لمقطاع التطكعي .كتقع معظـ المؤسسات في عماف .كتشير تقديرات تقرير المسح الميداني لكاقع حاؿ المؤسسات
اإليكائية في األردف الذم تـ إعداده عاـ 2218؛ أف ( )1471ذكر كأنثى ممتحقكف في المؤسسات اإليكائية في

المممكة منيـ ( )883مف األطفاؿ كالكبار المسجميف في ىذه المؤسسات ليسكا أردنييف ،بؿ يأتكف مف دكؿ عربية
مجاكرة.
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مبررات تحويل المنظومة اإليوائية إلى منظومة دامجة
يعتمد األردف بشكؿ كبير عمى المؤسسات اإليكائية لتقديـ الرعاية لألشخاص ذكم اإلعاقة ،كبصفة خاصة

األشخاص ذكك اإلعاقة الذىنية .كالكاقع أف ثمة مبررات قكية تدعك كبشكؿ عاجؿ الى مراجعة الكضع ال ارىف

كتحكيؿ المنظكمة اإليكائية إلى منظكمة دامجة تعزز مف العيش المستقؿ كتساىـ في دمج األشخاص ذكم

اإلعاقة في محيطيـ األسرم كمجتمعاتيـ المحمية .كمف أبرز ىذه المبررات ما يأتي:

 .1المنظكمة اإليكائية تتعارض جممةن كتفصيالن مع جكىر حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية؛ كبصفة
خاصة الحؽ في العيش المستقؿ كاالندماج في المجتمع كاالستقاللية الفردية كحرية االختيار كاتخاذ

القرار.
 .2المنظكمة اإليكائية ضارة بصحة األشخاص ذكم اإلعاقة كتنميتيـ ،كذلؾ لما يكتنؼ ىذه المنظكمة مف
ممارسات تقييدية كعازلة ال تراعي التنكع كاالختالؼ كمتطمبات األفراد لمعيش ضمف مجتمعات

منفتحة.
 .3كجكد األشخاص ذكم اإلعاقة مع أسرىـ كداخؿ مجتمعيـ لو أثر إيجابي كبير عمى تعزيز قدراتيـ
الفردية كتمكينيـ مف العيش باستقاللية عمى أساس مف المساكاة مع اآلخريف.
 .4المنظكمة الرعائية اإليكائية مكمفة ،كفي معظـ الحاالت تككف تكمفة دعـ األشخاص ذكم اإلعاقة
لمعيش في أسرىـ أك ضمف رعاية بديمة أقؿ مف كمفة ابقائيـ في المؤسسات.1

التحديات والمخاطر المتوقع مواجهتها في تحويل المنظومة اإليوائية إلى منظومة دامجة:
 .1المكارد المالية المحدكدة.

 .2التنسيؽ غير الكافي بيف الشركاء ،كالتداخؿ بيف مسؤكلياتيـ أك الفجكات في تقديـ الخدمات.
 .3ندرة الكفاءات كالخبرات المطمكبة في تحكيؿ منظكمة الرعاية اإليكائية.
 .4التغيير المستمر لصناع القرار في الجيات ذات العالقة األساسية.

 .5التحديات السياسية الناجمة عف كجكد ارتفاع عدد المقيميف في المؤسسات مف غير األردنييف في
المراكز.

 .6التداعيات المالية المترتبة عمى أصحاب المراكز المقدمة لخدمات الرعاية اإليكائية كالمقاكمة الشديدة
مف قبميـ لمخكؼ مف الخسائر المادية المترتبة عمى ذلؾ.

 .7التداعيات اإلقميمية في المنطقة كاالضطرابات السياسية.

1

LUMOS, (2014) Ending the Institutionalisation of Children Globally – the Time is Now. Available at:
http://www.wearelumos.org/sites/default/files/Lumos%20The%20Time%20is%20Now%20April2014%20FINAL.pdf
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 .8تردد بعض األسر في قبكؿ األشخاص ذكم االعاقة في منازليـ أك في المجتمع (المدارس كالنقؿ
كالخدمات الشاممة).

 .9اختالؼ أكلكيات الدعـ عمى أجندات الدكؿ المانحة.

 .12الخكؼ مف الكمؼ المالية المترتبة عمى مكاءمة المناىج في مرحمة التعميـ األساسي كالجامعي.
فرصة األردن في تحويل المنظومة اإليوائية إلى منظومة دامجة
إف لدل األردف فرصة سانحة لمقياـ بدكر قيادم ليصبح رائدان في تحكيؿ المنظكمة اإليكائية إلى منظكمة خدمات

نيارية دامجة كذلؾ مف خالؿ تصميـ خطة تنفيذية شاممة تقمص كتنيي تدريجيان االعتماد عمى منظكمة خدمات

الرعاية اإليكائية كيشمؿ ذلؾ اتخاذ خطكات إجرائية كمكضكعية مختمفة مف بينيا:

 .1كضع أنظمة كخدمات تمنع انفصاؿ األشخاص ذكم اإلعاقة عف أسرىـ كمجتمعاتيـ.
 .2التخطيط الجيد كتطكير خدمات كأماكف بديمة مناسبة لجميع األشخاص ذكم اإلعاقة الممتحقيف حاليان
في المؤسسات اإليكائية.

 .3تحكيؿ المؤسسات اإليكائية بشكؿ فعاؿ بحيث يمكنيا مف قبكؿ أطفاؿ أك بالغيف آخريف الى خدمات
نيارية دامجة.
 .4تصميـ كتنفيذ نظاـ لمخدمات البديمة كالتي تتضمف:
أ.

تمكيف اسر األشخاص ذكم اإلعاقة لضماف تقديـ الرعاية كالتكاصؿ الفعاؿ مع ابنائيـ مف ذكم
اإلعاقة.

ب .تنمية المجتمع لضماف تكفير خدمات شاممة لألشخاص ذكم اإلعاقة بما في ذلؾ الرعاية
الصحية كالتعميـ الدامج كالتدريب الميني.
ج .تكفير خدمة المرافؽ الشخصي التي تكفر شخص مدرب كمتفرغ لمساندة الشخص ذم اإلعاقة
لمقياـ بنشاطات الحياة اليكمية كاكتساب ميارات العيش المستقؿ ،كذلؾ كفؽ اختيار الشخص

ذم اإلعاقة كاحتياجاتو.
د .تكفير خدمة االستراحة القصيرة التي تم هكف األسر مف إلحاؽ أبنائيا كبناتيا مف ذكم اإلعاقة
بمراكز نيارية تكفر خدمات العيش المستقؿ بما في ذلؾ العالج الطبيعي كالكظيفي كخدمات
تربكية كترفييية تتكافؽ مع احتياجات الشخص ذم اإلعاقة ،كتككف الخدمة محددة بأكقات
كساعات ال يجكز تجاكزىا.
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ق .تكفير خدمة البيكت الجماعية كىي خدمة رعاية منزلية تقدـ لمجمكعة صغيرة مككنة مف 6-4
أشخاص ،بحيث يككف المنزؿ جزء مف المجتمع المحمي كفي الحي السكني ،مع ضركرة كجكد

كادر مدرب كمتخصص لتقديـ الرعاية كالخدمات المالئمة التي تمبي المتطمبات الفردية لكؿ

شخص .كعادةن ما تستخدـ البيكت الجماعية بكصفيا بديؿ عف األسرة البيكلكجية أك الممتدة أك
حتى األسرة الحاضنة في حاؿ عدـ كجكد ىذه األسر.

 .5تحكيؿ المكارد التي يتـ إنفاقيا عمى المؤسسات اإليكائية إلى الخدمات المجتمعية ،لضماف استدامة تمؾ
الخدمات كاألنظمة الجديدة.

كعندما يتـ تطبيؽ المرحمة األكلى سيستفيد البمد مف دكف شؾ مف المعرفة كالخبرة المتراكمة مف قبؿ

الشركاء كسيصبح في كضع يمكنو مف قيادة عممية نقؿ الخبرة إلى المنطقة ،إلفادة البمداف مف مسار

األردف في تحكيؿ المنظكمة اإليكائية.

أهداف االستراتيجية الوطنية
الهدف العام
إيجاد بيئة أفضؿ تتسـ بالشمكؿ كسيكلة الكصكؿ مف خالؿ إنياء كتحكيؿ المنظكمة اإليكائية لألشخاص ذكم
اإلعاقة في األردف كضماف كجكد الخدمات كاألنظمة التي تمكنيـ مف العيش ضمف أسر أك أماكف ذات طابع

أسرم أك بدائؿ عيش مستقمة تحترـ حقكقيـ كتمبي احتياجاتيـ كتضمف دمجيـ في المجتمع كتعزز مف مشاركتيـ
في شتى مناحي الحياة إلى أقصى حد ممكف.
سكؼ تقكـ الجيات المعنية في األردف خالؿ فترة العشر سنكات القادمة بأمكر عدة إلنجاز مضاميف ىذا اليدؼ
االستراتيجي ،كمف أبرز ىذه األمكر:
 .1بناء مجتمع يتـ دمج كاحتراـ جميع األشخاص ذكم اإلعاقة فيو.

 .2ضماف شمكؿ جميع األشخاص ذكم اإلعاقة في كافة الخدمات الشاممة.

 .3تحكيؿ جميع المؤسسات اإليكائية بعيدان عف تكفير خدمات سكنية ذات طابع إيكائي كاعادة تكجيو
المكارد نحك تكفير حمكؿ مجتمعية تحترـ المصالح الفضمى لكؿ طفؿ كبالغ مف ذكم اإلعاقة ،كضماف

انتقاؿ جميع األشخاص ذكم اإلعاقة لمعيش في المجتمع ىي حقيقة مستدامة.
األهداف الخاصة

 .1تنفيذ عمميات تحكيؿ المراكز اإليكائية في المؤسسات الحككمية كالخاصة كالتطكعية بشكؿ تدريجي إلى
منظكمة خدمات نيارية دامجة كفقان لممراحؿ المحددة في االستراتيجية كالخطط التنفيذية الالحقة.
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 .2تصميـ كتنفيذ است ارتيجية لالتصاؿ تيدؼ لمتكعية كتغيير االتجاىات كالسمككيات المتعمقة بتعديؿ
منظكمة اإليكاء كتحكيؿ عكامؿ مقاكمة التغيير إلى ظركؼ كعناصر داعمة لمتغيير اإليجابي.

 .3العمؿ كالتشبيؾ مع الجيات الحككمية المعنية كمنظمات المجتمع المدني كالخبراء إلدارة عممية التغيير
في تحكيؿ المنظكمة اإليكائية عمى نحك فعاؿ.

 .4تقديـ التدريب لمعامميف في المؤسسات اإليكائية كزيادة الكعي حكؿ اآلثار السمبيػ ػة لممنظكمػ ػ ػ ػة
اإليكائيػ ػ ػة ،كأىمية الدمج كفكائد الرعاية األسرية.
 .5تطكير منظكمة التشريعات ذات الصمة كالقدرات الفنية إلدارة برنامج كطني طكيؿ األجؿ لتحكيؿ
المنظكمة اإليكائية إلى منظكمة نيارية دامجة.
 .6تكفير إمكانية الكصكؿ كالترتيبات التيسيرية كالتصميـ الشامؿ في الخدمات العامة ،بما في ذلؾ تكفير
كسائؿ النقؿ كمدارس التعميـ الدامج كالمرافؽ الترفييية.

 .7تطكير أطر تقييـ كمتابعة فعالة لضماف دعـ كافة األشخاص ذكم اإلعاقة لالنتقاؿ إلى خدمات أسرية
كمجتمعية.

 .8العمؿ عمى دمج الممتحقيف بالمراكز اإليكائية مف غير األردنييف بأسرىـ البيكلكجية في بمدانيـ األصمية
أك إتاحة كصكليـ لمنظكمة الخدمات البديمة.

 .9ضماف التمكيؿ الالزـ لتنفيذ االستراتيجية الكطنية لتحكيؿ المنظكمة اإليكائية.
 .12تطكير برامج تدريبية متخصصة لمعامميف االجتماعييف المعنييف بتنفيذ االستراتيجية.
 .11العمؿ عمى تطكير المناىج في الجامعات كتضمينيا مساقات لتعزيز الدمج مف حيث المفيكـ
كالممارسة.
 .12تصميـ كتنفيذ برامج التأىيؿ المجتمعي لدعـ منظكمة الخدمات البديمة.
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محاور االستراتيجية
البد مف تكفير البيئة المادية كالمكجستية كالفنية الداعمة لتنفيذ عممية تحكيؿ المنظكمة اإليكائية الى منظكمة

نيارية دامجة ،كذلؾ كفقان لمتفصيؿ الكارد في المحاكر الثالثة التالية:
المحور األول :اإلجراءات واألنشطة الالزمة لتحقيق األهداف

حيث ييدؼ ىذا المحكر إلى تكفير البيئة الالزمة لمتحكؿ مف المنظكمة اإليكائية إلى المنظكمة الدامجة كمتابعتيا
مف قبؿ المجنة التكجييية 2كفريؽ إدارة المشركع 3المذاف سيتـ تشكيميما ليذه الغاية ،يشتمؿ ىذا المحكر عمى

جممة مف الخطكات تتمثؿ فيما يأتي:

 .1استراتيجية االتصاؿ المتعمقة بتحكيؿ منظكمة اإليكاء الى منظكمة دامجة.
لغايات دعـ كحماية عممية تحكيؿ المنظكمة اإليكائية بكافة مراحميا ،كنظ انر لما تكاجيو عممية استبداؿ

منظكمة الرعاية اإليكائية بخدمات بديمة دامجة مف مقاكمة كرفض لمفكرة ،ال بد مف كضع استراتيجية

اتصاؿ ككسب تأييد فعالة تستيدؼ مختمؼ الجيات كاألطراؼ ذات العالقة لمتقميؿ مف حدة المقاكمة
كتسميط الضكء عمى المنافع المرجكة مف الخدمات البديمة كانعكاسيا عمى مصمحة األشخاص ذكم

اإلعاقة.

استراتيجية االتصال

االتصال

2

كسب التأييد

المجنة التكجييية :تش هك ؿ ىذه المجنة لإلشراؼ عمى تنفيذ مشركع تحكيؿ المنظكمة اإليكائية كتضـ في عضكيتيا أصحاب القرار في الك ازرات الرئيسية

كالمجالس كممثميف عف الممتحقيف في المراكز اإليكائية ،ك/اك أكلياء امكرىـ كممثميف عف منظمات األشخاص ذكم اإلعاقة ،كمنظمات المجتمع المدني
كالمنظمات الدكلية ذات العالقة.
3

فريؽ إدارة المشركع :يتألؼ فريؽ إدارة المشركع عمى الصعيد الكطني مف مجمكعة مف الخبراء يمثمكف الجيات المختمفة كتتمخص ميامو في اإلشراؼ عمى

تنفيذ خطة العمؿ الكطنية المفصمة ،كالمتابعة كالتقييـ لجميع جكانب خطة العمؿ الكطنية كتنفيذ استراتيجية االتصاؿ.
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 .2مراجعة المنظكمة التشريعية كاإلجراءات ذات الصمة ببدائؿ اإليكاء.
تقكـ المجنة التكجييية مف خالؿ فريؽ إدارة المشركع لغايات تطبيؽ ىذه االستراتيجية بالتنسيؽ مع
الجيات ذات العالقة؛ باإلشراؼ عمى مراجعة كتطكير التشريعات كاإلجراءات ذات الصمة بتطكير
منظكمة العيش المستقؿ لألشخاص ذكم اإلعاقة مثؿ تعميمات األسر الدامجة ،كاالستراحات القصيرة،

كالبيكت الجماعية كبرامج التأىيؿ المجتمعي.

 .3االستمرار كمتابعة تطبيؽ كقؼ إنشاء مؤسسات إيكائية جديدة لألشخاص ذكم اإلعاقة.
يعتبر كقؼ إنشاء مؤسسات إيكائية جديدة خطكة ضركرية لتنفيذ مضاميف ىذه االستراتيجية ،كفي الكقت

نفسو ،تجدر اإلشارة إلى أف ىذا ال يعني كقؼ استقباؿ الممتحقيف في المؤسسات القائمة لحيف تكفر

الخدمات البديمة الدامجة في المجتمع.

 .4تطكير المعايير كاإلجراءات التي تدعـ العيش المستقؿ لألشخاص ذكم اإلعاقة في المجتمع.
مف األىمية بمكاف كضع آليات تتيح إمكانية إعادة تكجيو المكارد المستثمرة في نظاـ الرعاية اإليكائية
إلى نظاـ جديد لمخدمات الدامجة كمراجعة القكاعد كالمعايير المالية لكؿ نكع مف الخدمات القائمة ،كما

يتـ تطكير معايير لمكشؼ كالتدخؿ المبكر لإلعاقات كتطكير معايير ضماف جكدة الخدمات كسيكلة

الكصكؿ إلييا كالحصكؿ عمييا.
المحور الثاني :المتطلبات الموضوعية لعملية التحول من المنظومة اإليوائية الى المنظومة الدامجة
يتطمب تنفيذ التحكؿ مف المنظكمة اإليكائية الى المنظكمة الدامجة عدة أمكر تعتبر أساسية لغايات تنفيذ
االستراتيجية .كمف أىـ ىذه األمكر ما يأتي:
 .1تصميـ كتنفيذ برامج تساىـ في تطكير ممارسات نمكذجية في التحكؿ مف المنظكمة اإليكائية إلى
منظكمة دامجة.

مف المتكقع أف يتـ تنفيذ االستراتيجية الكطنية لبدائؿ اإليكاء عمى مراحؿ عدة ،مدة كؿ مرحمة منيا ثالث

سنكات ،عمى أف تشتمؿ المرحمة األكلى بسنكاتيا الثالث عمى ما يمي:

أ -في السنة األكلى ،ستقكـ المجنة التكجييية ،بمشكرة مف فريؽ إدارة المشركع ،باختيار مؤسستيف
حككميتيف لتحكيميما إلى مؤسسات نيارية دامجة ،بكصؼ ذلؾ مرحمة تطبيقية لمبرنامج خالؿ

المرحمة األكلى منو.
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ب -في السنة الثانية كالثالثة ،ستختار المجنة التكجييي ػة مؤسس ػة إيكائػي ػة خاصػ ػة كاحػ ػ ػدة كأخػرل
تطكعيػة ،بحيث يككف قادة المؤسستيف منفتحيف كيرغبكف في أف يككنكا ركادان في عممية التغيير.
كسيتـ اتباع ذات النيج في السنكات الالحقة كفؽ نتائج السنكات الثالث األكلى.
 .2عمميات تقييـ فردية كأسرية لغايات االلتحاؽ بخدمات بدائؿ اإليكاء الدامجة.
لتحقيؽ تحكيؿ منظكمة اإليكاء عمى النحك األكمؿ ،فإنو ال بد مف تقييـ األشخاص ذكم اإلعاقة مف

األردنييف كغير األردنييف الممتحقيف بالمؤسسات اإليكائية كأسرىـ بصكرة شاممة مف أجؿ تحديد أفضؿ

مكاف لكؿ فرد يزمع إخراجو مف منظكمة اإليكاء .كيجب أف تراعي عممية التقييـ األمكر التالية:
أ -رغبات الطفؿ أك البالغ كرغبات األسرة.
ب -الفترة الزمنية التي عاشيا الطفؿ أك البالغ بعيدان عف األسرة.
ج -احتياجات الطفؿ أك البالغ كقدرة األسرة عمى تمبية ىذه االحتياجات.
د -خدمات الدعـ التي سيحتاجيا الطفؿ أك البالغ لمعيش في أسرة اك في بيئة أسرية أك بشكؿ
مستقؿ.
ق -التأخر النمائي كاالضطرابات السمككية الناتجة عف العيش ضمف المنظكمة اإليكائية.
 .3تصميـ خدمات بدائؿ اإليكاء لغايات تطبيؽ الممارسات النمكذجية.
تحقيقان لتحكيؿ المؤسسات الحككمية كالخاصة كالتطكعية اإليكائية إلى مؤسسات دامجة ،كبعد انتياء
عممية التقييـ كلغايات تطبيؽ برنامج الممارسات النمكذجية ،يتـ العمؿ عمى تصميـ خدمات بدائؿ

اإليكاء كالتي تشتمؿ عمى ما يمي:

أ -تقديـ البرامج كالخدمات الداعمة لألسرة :كتشمؿ تدريب األسر كتقديـ الخدمات االجتماعية

كاإلرشادي ػ ػ ػ ػة ليػ ػـ ،كتكفػيػ ػ ػر الرعاي ػ ػة البديمػ ػ ػة في حال ػ ػ ػة الطكارئ ،كالدعـ التماثمػ ػ ػ ػي ،كاالستراحػ ػ ػ ػ ػة

القصيرة ،كالمرافؽ الشخصي ،كالدعـ المالي ،كتييئة المنازؿ كغيرىا مف البرامج الداعمة.
ب -تكفي ػ ػ ػ ػر ترتيب ػ ػ ػ ػات برامج العيش المستق ػ ػ ػؿ بما في ذلؾ البي ػ ػكت الجماعي ػ ػ ػ ػة 4لألشخاص ذكم
اإلعاقة كتشمؿ ما يمي:
 منازؿ بمساحات مالئمة لممعيشة.
4

البيوت الجماعية :هي خدمة رعاية منزلية تقدم لمجموعة صغيرة مكونة من  6-4أشخاص بحيث يكون المنزل جزء من المجتمع " منزل ضمن األحياء
السكنية " مع كادر مدرب وكفؤ بأعلى الدرجات .وعادة تستخدم البيوت الجماعية كبديل في حال عدم وجود أسرة بيولوجية أو بديلة أو خدمات مجتمعية
أخرى تكون هي أفضل الخيارات المتاحة للشخص.
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 المشرفكف كالكادر العامؿ.
 التدريب عمى الميارات الحياتية االستقاللية.
 الدعـ المادم.
 التدريب الميني.
 المرافؽ الشخصي.
 العالج الكظيفي كالعالج الطبيعي كأية خدمات مساندة أخرل.
ج -الخدمات العامة لبدائؿ اإليكاء :حيث يعتمد تكفير الخدمات العامة لبدائؿ اإليكاء عمى المعمكمات
التي يتـ الحصػ ػكؿ عميي ػ ػا مف خالؿ التقييـ الفردم لألشخػاص ذكم اإلعاق ػ ػ ػة كالتي تتضمػ ػف
التعميـ ،الخدمات الصحية ،المكاصػ ػ ػالت ،التدريب الميني ،التكظيػ ػ ػؼ كفرص العمؿ المتاح ػ ػ ػة

لمفرد ،كالدعـ المالي المقدـ كبرامج إعادة التأىيؿ.
 .4التخطيط لنقؿ المكارد إليجاد بدائؿ اإليكاء.

تتطمب عممية تحكيؿ المنظكمة اإليكائية إلى منظكمة دامجة القياـ بتحكيؿ كنقؿ المكارد المخصصة

لممؤسسات اإليكائية ،كتشتمؿ عممية تخطيط نقؿ المكارد عمى العناصر التالية:

أ -تنمية القكل العاممة في المؤسسات اإليكائية كالتخطيط إلعادة تكزيع المكظفيف كتدريبيـ بما يتكافؽ
مع قدراتيـ كخبراتيـ كالمتطمبات العممية كذلؾ مف خالؿ ما يمي:

 تدريب كتكعية العامميف في المؤسسات اإليكائية فيما يتعمؽ بعممية تحكيؿ المنظكمة اإليكائية.
 تحديد فرص العمؿ التي تحتاجيا الخدمات الجديدة الدامجة كاستحداث كظائؼ جديدة لبدائؿ
اإليكاء مثؿ (مقدـ الرعاية في حاالت الطكارئ في دكر الرعاية البديمة ،مكظؼ دعـ أسرم).

 تقييـ العامميف في المؤسسات اإليكائية كتحديد مدل االستفادة منيـ في الخدمات الجديدة.
 تحديد المكظفيف الذيف سيتـ إعادة تكزيعيـ عمى الخدمات كالمرافؽ المختمفة.
 تحديد مصادر التمكيؿ الالزمة لمكظائؼ االضافية المستحدثة.
 تعييف مكظفيف جدد كتقديـ التدريب األكلي كالمستمر ليـ بشكؿ تدريجي ،لضماف جاىزيتيـ عند
افتتاح كؿ خدمة جديدة.

 تصميـ كتطبيؽ آليات لقياس أثر البرامج التدريبية المقدمة لمعامميف في خدمات بدائؿ اإليكاء.
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ب -كضع خطط إلعادة استخداـ المباني القائمة الخاصة بالمؤسسات اإليكائية كانشاء مباني جديدة مع
كجكب مراعاة األمكر التالية:

 عدـ استخداـ مباني المؤسسات اإليكائية القائمة عمى اإلطالؽ كأماكف لمسكف كاإلقامة
لمجمكعات العيش المستقؿ كالبيكت الجماعية بكصفيا كاحدة مف خدمات بدائؿ اإليكاء.

 استثمار المباني القائمة كتحكيميا إلى مرافؽ صحية أك تعميمية عامة تخدـ الكافة.
 أف تككف المباني الجديدة الخاصة لخدمات بدائؿ اإليكاء مييأة كمستكعبة لممتطمبات الفردية
لألشخاص ذكم اإلعاقة.
 تطكير كتنفيذ برامج تدريبية لمميندسيف كالفنييف عمى معايير إمكانية الكصكؿ كالترتيبات
التيسيرية بما يضمف تخطيط المباني الجديدة كمرافؽ الخدمات كينسجـ مع المعايير ذات الصمة.

ج -التخطيط لتحكيؿ الميزانية مف المؤسسات اإليكائية إلى الخدمات المجتمعية البديمة ،كيتطمب ذلؾ
تطكير آليات لتحكيؿ التمكيؿ بالتعاكف مع ك ازرة المالية.

المحور الثالث :التطبيق الوطني لعمليات تحويل المنظومة اإليوائية الى منظومة دامجة
 .1تطوير المزيد من البرامج والخدمات البديلة.
بناء عمى الدراسة 5التي أجراىا المجمس األعمى لحقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة ،ىناؾ حاجة إلى
ن
تخطيط المزيد مف األنشطة خالؿ السنة الثالثة مف تنفيذ ىذه االستراتيجية كذلؾ لتحقيؽ االنتقاؿ

التدريجي إلى الخدمات المجتمعية الجديدة كتزامنان مع تحكيؿ المزيد مف المؤسسات اإليكائية القائمة إلى
مؤسسات خدماتية دامجة.

 .2التقييم والتعلم من برامج الممارسات النموذجية الريادية.
تعتبر الدركس المستفادة مف تطبيؽ الممارسات النمكذجية لممؤسسات التي تـ تحكيميا خالؿ السنكات

الثالث األكلى ىي األساس الذم سيبنى عميو تطبيؽ االستراتيجية عمى المستكل الكطني .حيث سيعتمد
فريػؽ إدارة المش ػ ػ ػركع عمى البيانػ ػات التي يت ػ ػـ جمعي ػ ػا خالؿ المراحػ ػ ػؿ المختمفػ ػ ػة لتنفيػ ػذ تمػؾ
الممارسات؛ بكصفيا أساسان إلصدار التقرير النيائي حكؿ التجربة .كسكؼ يسيـ ذلؾ في االستدالؿ

عمى ما إذا كانت البرامج الخاصة بالممارسات النمكذجية قد حققت النتائج المرجكة منيا لممستفيديف

كتحديد مجاالت التحسيف في الخدمات المجتمعية المستحدثة.

5

تقرير المسح الميداني لواقع حال المراكز اإليوائية في األردن .2102

12

النتائج المتوقعة مع نهاية االستراتيجية
مف المتكقع أف تحقؽ االستراتيجية الكطنية لبدائؿ اإليكاء جممة مف النتائج اإليجابية التي مف بينيا:
 .1عدـ كجكد أطفاؿ أك أشخاص مف ذكم اإلعاقة يعيشكف في مؤسسات إيكائية كبيرة.
 .2تمتع جميع المحافظات بالخدمات األساسية الالزمة لدعـ األطفاؿ كاألشخاص مف ذكم اإلعاقة كالتي
تمكنيـ مف العيش ضمف أسر اك بشكؿ مستقؿ كاالنخراط بشكؿ كامؿ في المجتمع.
 .3تكفير التعميـ الدامج عمى المستكل المحمي لجميع األطفاؿ كالشباب مف ذكم اإلعاقة في األردف
كبغض النظر عف جنسيتيـ .باإلضافة إلى تكفير التعميـ كالتدريب الميني لألشخاص مف ذكم

اإلعاقة.
 .4إمكانية كصكؿ جميع األشخاص ذكم اإلعاقة إلى الخدمات الصحية في األردف ،بحيث تككف تمؾ
الخدمات أيضان داعمة ألسرىـ.
 .5انتشار مجمكعات المدافعة ككسب التأييد في األردف ،حيث أف إدماج كاستشارة ىذه المجمكعات أصبح
ممارسة معتادة لمييئات الحككمية كالمحمية المسؤكلة عف السياسات كالخدمات كالممارسات المتعمقة

باألشخاص ذكم اإلعاقة.
 .6تقديـ األردف بكصفو أنمكذجان لمقيادة كالريادة كتقديـ المشكرة إقميميان فيما يتعمؽ بتحكيؿ نظـ الرعاية
كالدعـ لألشخاص ذكم اإلعاقة.
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