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 مقدمة

القت�شادية  للدرا�شات  الفينيق  ملركز  التابع  العمايل  املر�شد  يقوم 
هذا  يف  الأملانية  ايربت  فريدري�ص  موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  واملعلوماتية 
املعوقني يف  بالأ�شخا�ص  تتمثل  فئة خا�شة  التقرير مبتابعة ظروف عمل 

الأردن وت�شغيلهم. 
ويغطي هذا التقرير اجلدل الدائر يف الأردن حول اأعداد املعوقني ومعدلت 
ت�شغيلهم ومدى التزام املوؤ�ش�شات والدوائر احلكومية وامل�شتقلة واخلا�شة 
بت�شغيل  املتعلقة  الدولية  واملعايري  املحلية  القوانني  متطلبات  بتنفيذ 
الأ�شخا�ص املعوقني الذين ل حتول اإعاقاتهم عن ممار�شتهم للعمل الذي 
يتالءم مع طبيعة وم�شتوى الإعاقات التي يعانون منها وتوفري فر�ص عمل 

مالئمة لهم.
املعوقني  الأ�شخا�ص  بت�شغيل  املواد اخلا�شة  ال�شوء على  التقرير  وي�شلط  
وقانون   2007 ل�شنة   31 رقم  املعوقني  الأ�شخا�ص  قانون حقوق  كل من  يف 
الدولية اخلا�شة بحقوق  لعام 1996 وتعديالته، والتفاقية   8 العمل رقم 
ذوي الإعاقة التي �شادق عليها الأردن، بالإ�شافة اإىل اتفاقية منظمة العمل 
الدولية رقم )159( ل�شنة 1983 ب�شاأن التاأهيل املهني والعمالة للمعوقني. 
كذلك يقدم التقرير جملة من التو�شيات التي من �شاأن الأخذ بها حت�شني 
باملجتمع  اإدماجهم  وحت�شني  عام  ب�شكل  املعوقني  الأ�شخا�ص  حياة  ظروف 

و�شوق العمل.
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امللخ�ش التنفيذي
الأ�شخا�ص  ت�شغيل  م�شتويات  اأن  اإىل  التقرير  تو�شل 
املعوقني يف القطاعني العام واخلا�ص يف الأردن متدنية 
غري  الأردن  يف  للمعوقني  احلقيقية  الإعداد  واأن  جداً. 
متفق عليها وتثري جدًل كبرياً، ففي الوقت الذي ك�شف 
فيه التعداد العام لل�شكان يف الأردن عام 2004 عن اأن ن�شبة 
املعوقني يف الأردن ت�شكل ما ن�شبته 1.2باملائة من جمموع 
ال�شكان، فاإن املجل�ص الأعلى ل�شوؤون الأ�شخا�ص املعوقني 
باملائة   4 بحوايل  الأردن  يف  الإعاقات  ذوي  عدد  يقدر 
الأ�شخا�ص  ن�شبة  يقدر  الدويل  والبنك  املواطنني،  من 
باملائة من عدد   6 و  باملائة   4 ما بني  الأردن  املعوقني يف 
منظمة  تقديرات  ت�شري  ذلك  جانب  اإىل  الكلي،  ال�شكان 
خمتلف  يف  املعوقني  الأ�شخا�ص  لن�شبة  العاملية  ال�شحة 

اأنحاء العامل بـ 10 باملائة من جممل ال�شكان يف العامل.
تتناول  دقيقة  اأرقام  يوجد  ل  اأنه  التقرير  بني  كذلك 
م�شتوى ت�شغيل املعوقني يف الأردن، واأن الأرقام املتوفرة 
حول ن�شبة املعوقني الذين ي�شتغلون على م�شتوى اململكة 
ت�شتند على نتائج التعداد ال�شكاين لعام 2004  الذي مل 
الأردن،  يف  باملعوقني  عالقة  ذات  جهة  اأي  ب�شحته  تقر 
والذي اأ�شار اأن ن�شبة املعوقني امل�شتغلني �شكلوا ما ن�شبته  
يف  ر�شدهم  مت  الذين  املعوقني  جممل  من  باملائة   12
اأغلبهم من فئة الإعاقة احلركية  التعداد املذكور، وكان 

والإعاقة ال�شمعية/النطقية. 
الدولية  التفاقية  على  �شادق  قد  الأردن  وكان  هذا 
حق  تكفل  والتي  الإعاقة،  ذوي  الأ�شخا�ص  حلقوق 
على  �شادق  كذلك  العمل،  يف  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�ص 
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ) 159 ( ل�شنة 1983 

وبالرغم  للمعوقني.  والعمالة  املهني  التاأهيل  ب�شاأن 
بق�شايا  املتعلقة  الت�شريعات  بتطوير  قام  الأردن  اأن  من 
املعوقني ورعايتهم وتاأهيلهم وت�شغيلهم يف �شوء املعايري 
الن�شو�ص  من  وبالرغم  املذكورة،  الدولية  والتفاقيات 
املعوقني  الأ�شخا�ص  حقوق  قانون  من  كل  يف  الوا�شحة 
رقم 31 لعام 2007 الذي اأ�شار اأن ن�شبة املعوقني امل�شتغلني 
تقدر بـ 4 باملائة من جممل العاملني كحد اأدنى، وقانون 
العمل رقم )8( لعام 1996 وتعديالته وتقدر ن�شبتهم بـ 2 
باملائة كحد اأدنى، اإل اأن واقع ت�شغيل املعوقني يف الأردين 
يف  الن�شب  اختالف  رغم  املتطلبات  هذه  عن  جداً  بعيد 

القانونني. 
كذلك تبني اأن هنالك تدين �شديد يف م�شتويات ت�شغيل 
واإن  واخلا�ص،  العام  القطاعني  يف  املعوقني  الأ�شخا�ص 
القطاع  يف  املعوقني  الأ�شخا�ص  ت�شغيل  معدلت  كانت 
احلكومي اأعلى منها يف القطاع اخلا�ص، اإذ تقارب ن�شبة 
ت�شغيلهم يف القطاع العام �شواء كانت وزارات اأو موؤ�ش�شات 
م�شتقلة اأو بلديات اأو جامعات ر�شمية ما ن�شبته 1 باملائة 
فم�شتوى  اخلا�ص  القطاع  يف  اأما  الأحوال،  اأح�شن  يف 
ت�شغيل الأ�شخا�ص املعوقني يكاد ل يذكر، وهي اأقل بكثري 

مما ن�شت عليه القوانني الأردنية.
كذلك هنالك تدين يف اأعداد الأ�شخا�ص املعوقني الذين 
احلكومي  الإقرا�ص  موؤ�ش�شات  قرو�ص  من  ا�شتفادوا 
للم�شاريع ال�شغرية وخا�شة �شندوق التنمية والت�شغيل 
اأكرب هذه ال�شناديق، اإذ ل يتجاوز  عدد املقرت�شني من 
تاأ�شي�شه  منذ  مقرت�شاً   20 اخلا�شة  الحتياجات  ذوي 
ا�شتفادة  م�شتوى  تدين  جانب  اىل  هذا   .1991 عام  يف 
تقدمها  التي  املي�شرة  القرو�ص  املعوقني من  الأ�شخا�ص 
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الر�شمية  واملوؤ�ش�شات  وامل�شاريع  الربامج  من  العديد 
والأهلية.

الأ�شخا�ص  ت�شغيل  اأن  التقرير  بني  ذلك  جانب  اإىل 
املعوقني مرتبط ب�شكل كبري مب�شتوى تعليمهم وتاأهيلهم 
ممن  املعوقني  الأ�شخا�ص  ن�شبة  اأن  اإذ  ومهنياً.  اأكادميياً 
هم دون الثانوية العامة ت�شل اإىل 78 باملائة من جممل 
اإخ�شاعهم  يعيق  الذي  الأمر  للمعوقني،  الكلي  العدد 
لربامج التدريب والتاأهيل. اإذ وعلى الرغم من اجلهود 
وزارة  يف  واملتمثلة  العالقة  ذات  الأطراف  تبذلها  التي 
العمل وموؤ�ش�شة التدريب املهني واملجل�ص الأعلى ل�شوؤون 
برامج  وتطوير  تقدمي  جمال  يف  املعوقني  الأ�شخا�ص 
اأن  اإل  واإعاقاتهم،  تتالءم  مهن  على  لتاأهيلهم  تدريبية 
اإىل جهود  وبحاجة  بداياتها  زالت يف  ما  هذه اخلطوات 
مكثفة، �شواء من حيث اأنواع برامج التدريب اأو انت�شارها 
الريفية  املناطق  يف  وخا�شة  اململكة  اأنحاء  خمتلف  يف 
يف  متخ�ش�شني  مدربني  تاأهيل  جمال  يف  اأو  والنائية، 
اأنف�شهم  املعوقني  ت�شجيع  جمال  يف  اأو  املعوقني  تدريب 

لاللتحاق بربامج التدريب والتاأهيل. 
وتبني اأن امل�شتغلني من الأ�شخا�ص املعوقني يعانون من 
اإعاقاتهم،  وطبيعة  تتالءم  وظائف  على  ح�شولهم  عدم 
التي  الأجور  وانخفا�ص  العمل،  �شاعات  طول  ومنها 
توفر  وعدم  اإنتاجيتهم،  انخفا�ص  بحجة  يتقا�شونها 
التي تتالءم وظروف حركتهم مثل  البيئية  الت�شهيالت 
العمل.  اأماكن  يف  وغريها  اخلا�شة  واحلمامات  الطرق 
واىل جانب ذلك يعاين العديد منهم من عدم العرتاف 
العديد  لدى  ال�شلبية  والجتاهات  املهنية،  بقدراتهم 
املعوقني  الأ�شخا�ص  ت�شغيل  نحو  العمل  اأ�شحاب  من 

املنا�شبة  البيئة  ملتطلبات  املالية  الأعباء  من  والتخوف 
لعملهم.

واأو�شى التقرير ب�شرورة تفعيل دور املوؤ�ش�شات الرقابية 
واخلا�ص  العام  القطاع  موؤ�ش�شات  التزام  من  للتحقق 
بن�شو�ص القوانني املتعلقة بت�شغيل الأ�شخا�ص املعوقني. 
اخلا�شة  القانونية  املواد  تعميم  �شرورة  اإىل  بالإ�شافة 
وقانون  العمل  قانون  يف  املعوقني  الأ�شخا�ص  بت�شغيل 
العامة  املوؤ�ش�شات  كافة  على  املعوقني  الأ�شخا�ص  حقوق 
واخلا�شة. والعمل على حتفيز موؤ�ش�شات القطاع اخلا�ص 
اإعفائهم  خالل  من  املعوقني  الأ�شخا�ص  ت�شغيل  على 
من بع�ص الر�شوم ال�شريبية و عمل قائمة ذهبية لهذه 

املوؤ�ش�شات. 
برامج  ت�شميم  ب�شرورة  كذلك  التقرير  واأو�شي 
تتالءم  املعوقني  بالأ�شخا�ص  خا�شة  مهنية  تدريبية 
وطبيعة اإعاقاتهم يف اإطار عمل موؤ�ش�شة التدريب املهني 
وموؤ�ش�شات املجتمع املدين ذات العالقة. وتوعية واإر�شاد 
باأهمية و�شرورة التحاقهم بربامج  الأ�شخا�ص املعوقني 
�شرورة  اإىل  بالإ�شافة  العمل.  و�شوق  املهني  التدريب 
قيام املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة بتقدمي الت�شهيالت 
لعملهم  املعوقني  الأ�شخا�ص  ملمار�شة  املالئمة  البيئية 

ب�شكل طبيعي ومريح. 
الإقرا�ص  �شناديق  قيام  ب�شرورة  التقرير  اأو�شى  كما 
بت�شميم برامج اإقرا�ص مي�شرة وخا�شة مب�شاريع موجهة 
قدراتهم  العتبار  بعني  تاأخذ  املعوقني  لالأ�شخا�ص 
وحاجاتهم. وطالب التقرير ب�شرورة توحيد الن�شو�ص 
القانونية املتعلقة بت�شغيل الأ�شخا�ص املعوقني الواردة يف 
املادة 13 من قانون العمل والتي تطالب بت�شغيل املعوقني 
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الأ�شخا�ص  حقوق  قانون  من   4 واملادة   ،  %2 اأدنى  بحد 
اأدنى %4.  املعوقني والتي تطالب بت�شغيل املعوقني بحد 
اإىل جانب ذلك اأكد التقرير على �شرورة قيام النقابات 
العمالية الأردنية بدورها يف متابعة ظروف عمل وت�شغيل 

الأ�شخا�ص املعوقني والهتمام بهمومهم وق�شاياهم.
واأو�شى التقرير كذلك ب�شرورة اإجراء درا�شات م�شحية 
الأردن،  يف  املعوقني  الأ�شخا�ص  عمل  واقع  لتحليل 
وال�شعوبات التي يواجهونها للح�شول على فر�ص عمل، 
والوقوف  عام  ب�شكل  الأردن  يف  املعوقني  واقع  وحتليل 
واأنواع  باأعدادهم  تتعلق  دقيقة  حقيقية  موؤ�شرات  على 

الإعاقات التي يعانون منها وتوزيعهم اجلغرايف.
 

مدخل اإىل واقع املعوقني يف الأردن
متفق  غري  الأردن  يف  للمعوقني  احلقيقية  الأعداد  اإن 
فيه  ك�شف  الذي  الوقت  ففي  كبرياً،  جدًل  وتثري  عليها 
والذي   2004 عام  يف  الأردن  يف  لل�شكان  العام  التعداد 
الف   63 وجود  عن  العامة  الإح�شاءات  دائرة  نفذته 
م�شكلني  اآنذلك،  اململكة  اأنحاء  خمتلف  يف  اإعاقة  حالة 
املجل�ص  فاإن  ال�شكان.  جمموع  من  1.2باملائة  ن�شبته  ما 
الأعلى ل�شوؤون الأ�شخا�ص املعوقني يقدر عدد الأ�شخا�ص 
املعوقني يف الأردن بحوايل 200 الف معاق بن�شبة تقارب  
ن�شبة  يقدر  الدويل  والبنك  املواطنني،  من  باملائة   4
الأ�شخا�ص املعوقني يف الأردن ما بني 4 باملائة و 6 باملائة 
اإىل جانب ذلك ت�شري تقديرات  من عدد ال�شكان الكلي، 
يف  املعوقني  الأ�شخا�ص  لن�شبة  العاملية  ال�شحة  منظمة 
خمتلف اأنحاء العامل بـ 10 باملائة من جممل ال�شكان يف 

العامل.

فاإن   ،2004 عام  يف  ال�شكاين  التعداد  نتائج  اإىل  وعودة 
يرف�شها  املعوقني  الأ�شخا�ص  ل�شوؤون  الأعلى  املجل�ص 
ومليل  امل�شتخدم  التعريف  على  الختالف  اإىل  ا�شتناداً 
امل�شتجوبني اإىل اإخفاء الإعاقة لأ�شباب اجتماعية. ويرى 
وحتديد  الأردن  يف  الإعاقة  حجم  معرفة  اأن  املجل�ص 
بني  عليه  متفقاً  اأمراً  لي�شت  وخ�شائ�شها  انت�شارها 
الدرا�شات  لفتقار  القطاع  هذا  يف  والعاملني  الباحثني 

للمنهجية العلمية املتبعة يف الدرا�شات امل�شحية. 
برنامج  اأجراه  الذي  امليداين  امل�شح  خمرجات  وتوؤكد 
ل�شوؤون  الأعلى  للمجل�ص  التابع  املجتمعي  التاأهيل 
كاب  هاندي  منظمة  مع  وبالتعاون  املعوقني  الأ�شخا�ص 
يف  اأجري  والذي  الظليل  �شيدات  وجمعية  انرتنا�شونال 
ال�شكاين  التعداد  م�شح  نتائج  دقة  عدم  الظليل  منطقة 
لعام 2004، اإذ اأ�شارت نتائجه اأن ن�شبة الإعاقات يف املنطقة 

4.8 باملائة من �شكان املنطقة.
وتق�شم وزارة التنمية الجتماعية، املعوقني لفئات عديدة 
املعوقني  فئة  نطقياً،  اأو  و  �شمعياً  املعوقني  فئة  وهي: 
املعوقني  فئة  عقلياً،  املعوقني  فئة  )حركياً(،  ج�شديا 
فئة  الدماغي،  بال�شلل  امل�شابني  املعوقني  فئة  ب�شرياً، 
املعوقني  فئة  متعددة،  باإعاقات  امل�شابني  املعوقني 

امل�شابني باأمرا�ص مزمنة. 
ال�شجل  العا�شمة غري م�شمولة يف  اأن  الرغم من  وعلى 
الوطني اإل اأن ن�شبة الإعاقة يف حمافظة اإربد هي الأعلى 
بن�شبة 38،9 باملائة تليها الزرقاء 13،3 باملائة تليها البلقاء 
وثم  باملائة   7،4 بن�شبة  املفرق  ثم  باملائة   11،8 بن�شبة 
جر�ص 7،1 باملائة والكرك  بن�شبة 6،8 باملائة وعجلون 5،6 
باملائة ومن ثم ماأدبا 3،7 باملائة والعقبة 2،4 باملائة ومن 
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 1،1 بن�شبة  معان  واأخريا  باملائة   2،3 بن�شبة  الطفيلة  ثم 
اأن 60.6  العامة  الإح�شاءات  دائرة  اأعداد  باملائة. وت�شري 
باملائة من حالت الإعاقة للذكور، و39.4 باملائة لالإناث.

 
التفاقية الدولية اخلا�صة بالأ�صخا�ش املعوقني

اخلا�شة  الدولية  التفاقية  �شياغة  يف  الأردن  �شارك 
الدول  الردن  مثل  حيث  املعوقني،  الأ�شخا�ص  بحقوق 
امل�شتوى غري احلكومي يف جلنة ال�شياغة  العربية على 
اجتماعات  جميع  يف  احلكومي  امل�شتوى  على  و�شارك 
الأردن من  التفاقية. وكان  باإ�شدار  املتخ�ش�شة  اللجنة 
اأوىل الدول التي وقعت و�شادقت على التفاقية الدولية 
حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف عامي 2007 ، ودخلت 

التفاقية حيز التنفيذ يف الثالث من اأيار 2008. 
و�شّكل بدء تنفيذ التفاقية معلماً هاماً يف اجلهود املبذولة 
لتعزيز وحماية و�شمان التمتع الكامل واملت�شاوي بجميع 
ذوي  لالأ�شخا�ص  الأ�شا�شية  واحلريات  الإن�شان  حقوق 

الإعاقة، واحرتام كرامتهم املتاأ�شلة.
اخلا�شة  الدولية  لالتفاقية  التوجيهية  املبادئ  ومن 
املتاأ�شلة  الأ�شخا�ص  كرامة  الإعاقة:  احرتام  بذوي 
وا�شتقاللهم الذاتي مبا يف ذلك حرية تقرير  خياراتهم 
م�شاركة  التمييز؛  كفالة  عدم  وا�شتقالليتهم؛  باأنف�شهم 
وفعالة  كاملة  ب�شورة  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�ص  واإ�شراك 
ذوي  الأ�شخا�ص  وقبول  الفوارق  و احرتام  يف  املجتمع 
الب�شرية؛  الب�شري  والطبيعة  التنوع  الإعاقة كجزء من 
تكافوؤ الفر�ص و اإمكانية الو�شول و  امل�شاواة بني الرجل 
واملراأة و احرتام القدرات املتطورة لالأطفال ذوي الإعاقة 

واحرتام حقهم يف احلفاظ  على هويتهم.

ذوي  الأ�شخا�ص  حقوق  اتفاقية  من   27 املادة  وتكفل 
"تعرتف  اأن  على  وتن�ص  العمل،  يف  حقهم  الإعاقة 
الدول الأطراف بحق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف العمل، 
احلق  هذا  وي�شمل  الآخرين؛  مع  امل�شاواة  قدم  على 
اأو  يختارونه  عمل  يف  الرزق  لك�شب  لهم  الفر�شة  اإتاحة 
منفتحتني  عمل  وبيئة  عمل  �شوق  يف  بحرية  يقبلونه 
وي�شهل  لهم  و�شاملتني  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�ص  اأمام 
انخراطهم فيهما. وحتمي الدول الأطراف اإعمال احلق 
يف العمل وتعززه، مبا يف ذلك حق اأولئك الذين ت�شيبهم 

الإعاقة خالل عملهم".
دول  يف  املحلية  الت�شريعات  الدولية،  التفاقية  وتدعو 
الأطراف يف التفاقية اإىل اتخاذ جملة خطوات لتحقيق 
الإعاقة  اأ�شا�ص  على  التمييز  بحظر  وتتلخ�ص  اأهدافها، 
ومنها  العمالة،  اأ�شكال  بكافة  املتعلقة  امل�شائل  جميع  يف 
حقوق  وحماية  والعمل،  والتعيني  التوظيف  �شروط 
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف ظروف عمل عادلة ومالئمة، 
على قدم م�شاواة مع الآخرين، مبا يف ذلك تكافوؤ الفر�ص 
وتقا�شي اأجر مت�شاو لقاء القيام بعمل مت�شاوي القيمة، 
العمالية  حقوقهم  ممار�شة  من  متكينهم  اإىل  اإ�شافة 
والنقابية، واحل�شول ب�شورة فعالة على الربامج العامة 
والتدريب  التوظيف  وخدمات  واملهني  التقني  للتوجيه 

املهني.
وتكفل التفاقية تعزيز فر�ص العمل والتقدم الوظيفي 
عن  ف�شاًل  العمل،  �شوق  يف  الإعاقة  ذوي  لالأ�شخا�ص 
عليه  واحل�شول  العمل  اإيجاد  على  امل�شاعدة  تقدمي 
واملداومة عليه والعودة اإليه، وتعزيز فر�ص العمل احلر 
وال�شروع  التعاونيات،  وتكوين  احلرة  الأعمال  ومبا�شرة 
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يف الأعمال التجارية اخلا�شة، وت�شغيل الأ�شخا�ص ذوي 
الإعاقة يف القطاع العام، وت�شجيع عمالة الأ�شخا�ص ذوي 
الإعاقة يف القطاع اخلا�ص، ومن خالل انتهاج �شيا�شات 
واحلوافز  الت�شحيحية  الربامج  ت�شمل  تدابري  واتخاذ 
وغريها.  اىل جانب ذلك فاإن الأردن �شادق على اتفاقية 
ب�شاأن   1983 ل�شنة   )  159  ( رقم  الدولية  العمل  منظمة 

التاأهيل املهني والعمالة للمعوقني.

بذوي  اخلا�صة  الأردنية  الت�صريعات 
الإعاقات

قام الأردن بتطوير الت�شريعات املتعلقة بق�شايا املعوقني 
املعايري  �شوء  يف  وت�شغيلهم  وتاأهيلهم  ورعايتهم 
التفاقية  كانت  �شواء  العالقة،  ذات  الدولة  والتفاقيات 
اأو  لعام 2007،  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�ص  الدولية حلقوق 
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ) 159 ( ل�شنة 1983 

ب�شاأن التاأهيل املهني والعمالة للمعوقني. 
الأ�شخا�ص  حقوق  قانون  م�شامني  على  ذلك  وانعك�ص 
جممل  يعالج  والذي   ،2007 ل�شنة   31 رقم  املعوقني 
والتعليم  العمل  فر�ص  حيث  من  املعاقني  حياة  مناحي 
يتواءم  مبا  املتعددة  واجلوانب  البيئية  والت�شهيالت 
الأ�شخا�ص  م�شاركة  على  ويوؤكد  املدنية.  وحقوقهم 
املعوقني يف الربامج وال�شيا�شات التي تخ�شهم، ويتاأ�ش�ص 
كهيئة  املعوقني  الأ�شخا�ص  ل�شوؤون  الأعلى  املجل�ص 
اإ�شرافية م�شتقلة ملتابعة تنفيذ القانون والإ�شرتاتيجية، 
الإعاقة  لدعم  وطني  ل�شندوق  تاأ�شي�شه  اإىل  اإ�شافة 
لتمويل هذه الأن�شطة لكنه مل ياأخذ بعد حيز التنفيذ. 
يف  تتمثل  املرتكزات  من  العديد  على  القانون  ويوؤكد 

وحرية  وكرامتهم  املعوقني  الأ�شخا�ص  حقوق  احرتام 
اختيارهم واحرتام حياتهم اخلا�شة.  وامل�شاركة يف و�شع 
اخلطط والربامج و�شنع القرارات اخلا�شة بالأ�شخا�ص 
بني  التمييز  وعدم  الفر�ص  وتكافوؤ  و�شوؤونهم.  املعوقني 
�شمول  القانون  ويكفل  الإعاقة.  اأ�شا�ص  على  الأ�شخا�ص 
التنموية  باخلطط  وق�شاياهم  املعوقني  الأ�شخا�ص 
وتبادل  وتعزيزه  العلمي  البحث  وت�شجيع  ال�شاملة، 
واملعلومات  البيانات  وجمع  الإعاقة  جمال  يف  املعلومات 
ي�شتجد  ما  تواكب  التي  بالإعاقة  اخلا�شة  والإح�شاءات 
حول  والتثقيف  الوعي  ن�شر  عن  ف�شال  املجال،  هذا  يف 

ق�شايا الأ�شخا�ص املعوقني وحقوقهم.
الأ�شخا�ص  حقوق  قانون  من   )4( املادة  األزمت  وقد 
العام  القطاع  موؤ�ش�شات   2007 ل�شنة   31 رقم  املعوقني 
واخلا�ص وال�شركات التي ل يقل عدد العاملني يف اأي منها 
عن )25( عاماًل ول يزيد على )50( عاماًل بت�شغيل عامل 
واحد من الأ�شخا�ص املعوقني واإذا زاد عدد العاملني يف 
اأي منها على )50( عاماًل تخ�ش�ص ما ل تقل ن�شبته عن 
املعوقني  لالأ�شخا�ص  فيها  العاملني  عدد  من  )4باملائة( 

�شريطة اأن ت�شمح طبيعة العمل يف املوؤ�ش�شة بذلك.
 8 رقم  العمل  قانون  من   )13( املادة  األزمت  وكذلك 
ي�شتخدم  الذي  العمل  �شاحب  وتعديالته   1996 لعام 
اأكرث وت�شمح طبيعة عمله با�شتخدام  اأو  خم�شني عاماًل 
بوا�شطة  مهنياً  تاأهيلهم  يتم  الذين  املعوقني  العمال 
برامج وترتيبات ومعاهد التاأهيل املهني للمعوقني التي 
املوؤ�ش�شات  مع  بالتعاون  اأن�شاأتها  اأو  الوزارة  اعتمدتها 
الر�شمية اأو اخلا�شة اأن ي�شتخدم من اأولئك العمال عدداً 
ير�شل  وان  عماله  جمموع  من   ) باملائة   2( عن   يقل  ل 
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اإىل الوزارة بياناً يحدد يف العمال التي ي�شغلها املعوقني 
الذين مت تاأهيلهم مهنياً واأجر كل منهم".

ت�صغيل املعوقني 
بالرغم من الن�شو�ص الوا�شحة يف كل من قانون حقوق 
العمل  وقانون   2007 لعام   31 رقم  املعوقني  الأ�شخا�ص 
املوؤ�ش�شات  تلزم  والتي  وتعديالته   1996 لعام   )8( رقم 
العامة واخلا�شة على ت�شغيل املعوقني بن�شب ل تقل عن 
4 باملائة يف قانون حقوق الأ�شخا�ص املعوقني و 2 باملائة 
يف قانون العمل، ال اأن واقع ت�شغيل املعوقني يف الأردين 

بعيد جداً عن هذه املتطلبات رغم تفاوتها. 
ق�شم  رئي�ص  اهلل  حرز  �شامي  حممد  الدكتور  وح�شب 
فاإن  الجتماعية،  التنمية  بوزارة  والت�شغيل  التاأهيل 
تت�شاءل  العمل،  عن  العاطلني  املعوقني  الأ�شخا�ص 
ل  عبء  حياتهم  باأن  وي�شعرون  اأنف�شهم  اإىل  نظرتهم 
طائل من ورائها ول اأهداف اأمامهم بالإ�شافة اإىل اأنهم 
يفقدون اأمنهم وثقتهم باأنف�شهم وتتغلب عليهم م�شاعر 
القلق والدونية، و�شرعان ما ينعك�ص هذا الإح�شا�ص على 
�شلوكهم وم�شاعرهم نحو الآخرين، كما تزداد امل�شكالت 
والت�شول  كالفقر  بالإعاقة  املرتبطة  والظواهر  لديهم 
والنحراف والت�شرد، كذلك فاإن كان العمل ملحاً ولزماً 
لغري املعوقني من اأفراد املجتمع ، فهو اأكرث لزوما واأ�شد 

حاجة بالن�شبة لفئات املعوقني.
وامل�شتغرب يف هذا املجال، اأنه ل يوجد اأرقام دقيقة تتناول 
املتوفرة  والأرقام  الأردن.  يف  املعوقني  ت�شغيل  م�شتوى 
حول ن�شبة املعوقني الذين ي�شتغلون على م�شتوى اململكة 
يقوم على نتائج التعداد ال�شكاين لعام 2004، والذي مل 

تقر ب�شحته اأي جهة ذات عالقة باملعوقني يف الأردن، كما 
اأ�شرنا يف بداية التقرير. 

وقد اأ�شار التعداد ال�شكاين ل�شنة 2004 اأن ن�شبة املعوقني 
العاملني �شكلوا ما ن�شبته   12 باملائة من جممل املعوقني 
الذين مت ر�شدهم يف التعداد املذكور. وكان اأغلبهم من 
فئة الإعاقة اجل�شدية: احلركية )44.5 باملائة(، والإعاقة 
ال�شمعية / النطقية )24.2 باملائة(. وح�شب اأرقام املجل�ص 
البطالة  ن�شبة  فاإن  املعوقني  الأ�شخا�ص  ل�شوؤون  الأعلى 

بني  املعوقني ت�شل اإىل 40 باملائة. 
ال�شنوية، فقد مت  املدنية  وح�شب تقارير ديوان اخلدمة 
اأ�شل 10024  الإعاقات من  ذوي  من  �شخ�شاً   181 تعيني 
ما  اأي   ،2008 عام  يف  احلكومية  الدوائر  يف  تعيني  حالة 
يقارب 2 باملائة من جممل الذين مت توظيفهم يف العام 
ذاته وهي تعد من اأف�شل ن�شب التوظيف يف القطاع العام 
منذ �شنوات طويلة. اإذ كانت ن�شبتهم تقارب 1.5 باملائة يف 

عام 2007 و 1.4 باملائة يف عام  2006.
ويف �شياق اإعداد هذا التقرير مت ر�شد ع�شرات املوؤ�ش�شات 
العامة واخلا�شة، اإذ لوحظ النخفا�ص امللمو�ص يف ن�شب 
موؤ�ش�شات  كانت  واإن  فيها،  املعوقني  الأ�شخا�ص  ت�شغيل 
القطاع اخلا�ص يف  اهتماماً من  اأكرث  القطاع احلكومي 
ن�شب  وكانت  الإعاقات.  ذوي  الأ�شخا�ص  تعيني  جمال 
كان  �شواء  العام  القطاع  يف  املعوقني  الأ�شخا�ص  ت�شغيل 
وزارات اأو دوائر م�شتقلة اأو بلديات اأو جامعات ل تتجاوز 
ن�شو�ص  مع  تتعار�ص  وهي  حالتها،  اأح�شن  يف  1باملائة 
كحد  باملائة   2 وتتمثل  العالقة  ذات  الأردنية  القوانني 
حقوق  قانون  يف  باملائة  و4  العمل  قانون  ح�شب  اأدنى 
فم�شتوى  اخلا�ص  القطاع  يف  اأما  املعوقني.  الأ�شخا�ص 
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ت�شغيل الأ�شخا�ص املعوقني فيها يكاد ل يذكر، فع�شرات 
املوؤ�ش�شات التي مت ر�شدها والتي يعمل بها ما يقارب ربع 
فيها   العاملني  املعوقني  عدد  يتجاوز  مل  موظف  مليون 
100 �شخ�ص معوق بن�شبة ل تزيد عن  ن�شف باملائة من 

جممل العاملني. 
وت�شابهت هذه النتائج مع خمرجات درا�شة غرفة جتارة 
عمان يف عام 2009، اإذ تو�شلت اإىل وجود 23 موظف من 
يف  كربى  موؤ�ش�شة   76 يف  يعملون  فقط  الإعاقات  ذوي 
ومدار�ص  خا�شة  وم�شت�شفيات  بنوك  يف  متثلت  الأردن 

خا�شة و�شركات متنوعة.
وا�شحة  توظيف  �شيا�شات  وجود  عدم  اإىل  ذلك  وي�شري 
املعوقني،  الأ�شخا�ص  لتوظيف  اخلا�ص  القطاع  لدى 
م�شتفيدين من عدم متابعة اجلهات الر�شمية والأهلية 
ل�شيا�شات التوظيف املطبقة على اأر�ص الواقع، اإىل جانب 

عدم قدرتها على متابعة ذلك.
الأ�شخا�ص  ا�شتفادة  واقع  ر�شد  مت  ذلك  جانب  اإىل 
�شندوق  يقدمها  التي  الإقرا�ص  برامج  من  املعوقني 
اإقرا�ص  �شندوق  اأكرب  يعد  الذي  والت�شغيل،  التنمية 
للم�شاريع ال�شغرية يف الأردن. اإذ تبني اأن عدد الأ�شخا�ص 
ل  ال�شندوق  هذا  قرو�ص  من  ا�شتفادوا  الذين  املعوقني 
كذلك   .1991 عام  تاأ�شي�شه يف  منذ  20 مقرت�شاً  يتجاوز 
ت�شري بع�ص امل�شادر اأن درجة ا�شتفادة الأ�شخا�ص املعوقني 
من القرو�ص املي�شرة التي تقدمها العديد من الربامج 

وامل�شاريع واملوؤ�ش�شات الر�شمية والأهلية حمدودة.
و�شيا�شات  برامج  وجود  عدم  اإىل  ذلك  يعزى  اأن  وميكن 
وا�شحة لدى �شندوق التنمية والت�شغيل يف جمال دعم 
اإىل جانب  نق�ص درا�شات  وت�شغيل الأ�شخا�ص املعوقني، 

اجلدوى القت�شادية مل�شاريع القرو�ص املي�شرة املمنوحة 
لهم، اأو التي ميكن اأن متنح لهم. 

الأ�شخا�ص  ت�شغيل  جمال  يف  املتوا�شع  الأداء  هذا  اإن 
وم�شتقبل  حال  على  اخلطر  ناقو�ص  يدق  املعوقني، 
لدى  وخا�شة  الأردين،  العمل  �شوق  يف  املعوقني  ت�شغيل 

القطاع اخلا�ص. 
ذوي  حقوق  ق�شايا  يف  النا�شط  يقول  ال�شياق  هذا  ويف 
حقوق  قانون  ن�شو�ص  "اإن  اجلعفري  اأحمد  الإعاقة 
الأ�شخا�ص املعوقني رقم 31 لعام 2007 احتوى على بنود 
تكفل حياة اآمنة وم�شتقرة لذوي الإعاقة يف الأردن، لكن 
ورقية  م�شودة  يجعله  الواقع  اأر�ص  على  تطبيقها  عدم 

لي�ص اإل".

تاأهيل وتدريب  املعوقني 
تعليمهم  مب�شتوى  املعوقني  الأ�شخا�ص  ت�شغيل  يرتبط 
تدريب  عملية  تواجه  التي  ال�شعوبات  ومن  وتاأهيلهم. 
برامج  على  اإقبالهم  �شعف  يف  تتمثل  الإعاقات  ذوي 
التدريب والتاأهيل املهني ب�شكل عام، وانخفا�ص امل�شتوى 
التعليمي لدى غالبيتهم، اإذ تفيد درا�شة قام بها املجل�ص 
الأعلى ل�شوؤون الأ�شخا�ص املعوقني، اأن ن�شبة من هم دون 
الذي  الأمر  باملائة(،   78.2( اإىل  ت�شل  العامة  الثانوية 

يعيق اإخ�شاعهم لربامج التدريب والتاأهيل.
تواجه  التي  الهامة  التحديات  من  املهني  التاأهيل  يعد 
خمتلف الأطراف ذوي العالقة برعاية وت�شغيل املعاقني 
مبن فيهم املعوقني اأنف�شهم. وذلك ب�شبب نق�ص الربامج 
املهنية املقدمة لهم، وخا�شة يف املناطق الريفية والنائية. 
وب�شبب قلة عدد فروع مراكز موؤ�ش�شة التدريب والتاأهيل 
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املعوقني. ويعزى  الأ�شخا�ص  بتدريب  املتخ�ش�شة  املهني 
على  املدربة  املهنية  الب�شرية  الكوادر  نق�ص  اإىل  ذلك 
العمل معهم، واإىل قلة املناهج والربامج املهنية املنا�شبة 
لتدريب الأ�شخا�ص املعوقني، بالإ�شافة اإىل قلة اختبارات 
اأزمة  يعمق  ما  وهو  املهنية،  وامليول  والقدرات  املقايي�ص 

تاأهيل ذوي الإعاقة.
اإىل جانب ذلك لوحظ يف �شياق اإعداد هذا التقرير عدم 
اإعاقاتهم  حتول  ل  الذين  املعوقني  من  الكثري  رغبة 
على  املهني  والتاأهيل  التدريب  بربامج  التحاقهم  من 
اللتحاق بهذه الربامج. كذلك مت ت�شكيل جلنة م�شرتكة 
املعوقني  الأ�شخا�ص  ل�شوؤون  الأعلى  املجل�ص  بني  خا�شة 
برامج  لتطوير  املهني  التدريب  وموؤ�ش�شة  العمل  ووزارة 
تدريبية خا�شة بالأ�شخا�ص املعوقني ومت توقيع اتفاقية 

تدريبية بني هذه الأطراف بهذا اخل�شو�ص.
املوؤ�ش�شة  اأن  املهني،  التدريب  موؤ�ش�شة  م�شادر  واأ�شارت 
مهنية  دورات  يف  معاقني   108 وتاأهيل  بتدريب  قامت 
ميداين  م�شح  باإجراء  املوؤ�ش�شة  قامت  كما  خمتلفة. 
العمل،  �شوق  يف  احتياجاتهم  لتبيان  معاقاً   250 على 
وذلك �شمن اتفاقية اأجرتها مع املجل�ص الأعلى ل�شوؤون 
الأ�شخا�ص املعوقني لتاأهيل ذوي الإعاقة وملواءمتهم مع 

�شوق العمل.   
ذات  الأطراف  تبذلها  التي  اجلهود  من  وبالرغم 
التدريب  وموؤ�ش�شة  العمل  وزارة  يف  واملتمثلة  العالقة 
املعوقني  الأ�شخا�ص  ل�شوؤون  الأعلى  واملجل�ص  املهني 
لتاأهيل  تدريبية  برامج  وتطوير  تقدمي  جمال  يف 
الأ�شخا�ص املعوقني على مهن تتالءم واإعاقاتهم، اإل اأن 
اإىل جهود  وبحاجة  بداياتها  زالت يف  ما  هذه اخلطوات 

مكثفة، �شواء من حيث اأنواع برامج التدريب اأو انت�شارها 
الريفية  املناطق  يف  وخا�شة  اململكة  اأنحاء  خمتلف  يف 
يف  متخ�ش�شني  مدربني  تاأهيل  جمال  يف  اأو  والنائية، 
اأنف�شهم  املعوقني  ت�شجيع  جمال  يف  اأو  املعوقني  تدريب 

لاللتحاق بربامج التدريب والتاأهيل. 

ال�صعوبات التي  يواجهها املعوقني يف العمل
يواجهها  التي  والتحديات  ال�شعوبات  جانب  اإىل 
املعوقني يف عدم ح�شولهم على فر�ص عمل  الأ�شخا�ص 
تتالءم وطبيعة اإعاقاتهم، فعاملني منهم يواجهون جملة 
م�شاهمتهم  دون  حتول  التي  وال�شعوبات  العقبات  من 
وا�شتمراريتهم يف �شوق العمل. ومن هذه ال�شعوبات طول 
�شاعات العمل، اإذ اأن القانون مل يحدد �شاعات عمل خا�شة 
بالأ�شخا�ص املعوقني الذين ل ي�شتطيعون الدوام ملدة 8 
�شاعات يومياً. واإحدى الكفيفات �شكت من �شاعات العمل 
الثماين واعتربتها طويلة، حيث تعمل يف ق�شم الهواتف 
يف اأحد املوؤ�ش�شات احلكومية تقول: "اأجل�ص يف املقعد مدة 
ثماين �شاعات، وهذا يزيد من معاناتي وتتفاقم اآلم يف 

الظهر ما ي�شعب من عملي، لكني م�شطرة للعمل".    
العاملني من انخفا�ص  كذلك يعاين العديد من املعوقني 
ال�شاحقة  الغالبية  م�شكلة  وهذه  يتقا�شونها،  التي  الأجور 
من العاملني يف الأردن. اإل اأن الأ�شخا�ص املعاقني يعانون 
القطاع  يف  العاملني  خا�شة  اأكرب  ب�شكل  امل�شكلة  هذه  من 
الأ�شخا�ص  فاأحد  اإنتاجيتهم.  انخفا�ص  بحجة  اخلا�ص 
املعوقني العاملني يف اأحد الوزارات ويعمل يف جمال خراطة 
احلديد يتقا�شى راتب 190 دينارا فقط، ل تكفي احتياجاته 

اخلا�شة كمعاق حركياً فما بالك باحتياجات اأ�شرته.
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توفر  عدم  من  العاملني  من  الفئة  هذه  بع�ص  ويعاين 
الت�شهيالت البيئية التي تتالءم وظروفهم حركتهم مثل 
الت�شهيالت  من  وغريها  اخلا�شة  واحلمامات  الطرق 
البيئية. وقد ا�شطر اأحدهم ويحمل �شهادة يف تخ�ش�ص 
املحا�شبة، للتنقل بني ثالثة موؤ�ش�شات خا�شة تعترب من 
غياب  ب�شبب  باململكة،  اخلا�ص  القطاع  موؤ�ش�شات  كربى 

الت�شهيالت البيئية اخلا�شة لذوي الإعاقات.
بقدراتهم  العرتاف  عدم  من  بع�شهم  يعاين  كذلك 
املهنية، اإذ ي�شري اأحدهم "ل يوجد قناعة لدى القائمني 
الإعاقة"  ذوي  الأ�شخا�ص  القطاع اخلا�ص مبوؤهالت  يف 
لكنهم  عملي،  بداية  يف  النظرة  تلك  "واجهت  ويكمل 
مل  ذلك  ورغم  ذلك".  بعد  راأيهم  غريوا  ما  �شرعان 
يتمكن من ال�شتمرار يف عمله، لعدم مراعاتهم لظروفه 
اخلا�شة املتمثلة بعدم القدرة على التنقل والعمل ل�شاعات 
طويلة، فا�شطر اىل تركه كما ا�شار. كذلك اأ�شارت اأحدى 

يف  )املحا�شبة(  تخ�ش�شها  يف  تعمل  ل  اأنها  من  املعوقات 
اأحد امل�شارف الأردنية الكربى، بل تعمل يف جمال الرد 
على ا�شتف�شارات اجلمهور، وتقول اأنها ح�شلت  على هذه 
الوظيفة بعد تقدميها العديد من طلبات التوظيف دون 
تخ�ش�شها  عن  للتنازل  وا�شطرت  احلظ،  يحالفها  اأن 

وطموحها للعمل فيه.
الجتاهات  من  العاقات  ذوي  من  العاملني  ويعاين 
ت�شغيل  نحو  العمل  اأ�شحاب  من  العديد  لدى  ال�شلبية 
املالية  الأعباء  من  والتخوف  املعوقني  الأ�شخا�ص 
التزام  �شعف  ومن  لعملهم،  املنا�شبة  البيئة  ملتطلبات 
املفتوح  العمل  �شوق  يف  العاملني  املعوقني  الأ�شخا�ص 
باأنظمة واأوقات العمل. وتخوفهم من حدوث اأية اإ�شابات 
لنق�ص  نتيجة  م�شاعفات  اأية  اأو  املعوقني  لالأفراد 
ال�شالمة العامة يف موقع العمل تلزمهم بدفع تعوي�شات 

مالية كبرية.
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اخلال�صة والتو�صيات
يت�شح من العر�ص ال�شابق اأنه على الرغم من الن�شو�ص 
القانونية املتقدمة والوا�شحة الواردة يف كل من قانون 
وقانون   2007 لعام   31 رقم  املعوقني  الأ�شخا�ص  حقوق 
تلزم  والتي  وتعديالته   1996 لعام   )8( رقم  العمل 
بن�شب  املعوقني  ت�شغيل  العامة واخلا�شة على  املوؤ�ش�شات 
ل تقل عن 4 باملائة يف قانون حقوق الأ�شخا�ص املعوقني 
و 2 باملائة يف قانون العمل، ال اأن واقع ت�شغيل املعوقني يف 
الأردن بعيد جداً عن هذه املتطلبات، وميكن التعامل مع 
هذه الن�شو�ص باعتبارها طموحات كبرية، يبتعد الواقع 
املعوقني  الأ�شخا�ص  حال  واقع  فاإن  كذلك  كثريا.  عنها 
الذين �شاعدتهم موؤهالتهم ومثابرتهم وعدم اعرتافهم 
باأن اعاقاتهم حتول دون التحاقم ب�شوق العمل ي�شري اىل 
تقف  التي  وال�شعوبات  العقبات  من  الكثري  هنالك  ان 

اأمام قيامهم بعملهم ب�شكل مريح. 
التاأهيل والتدريب، فما  بالن�شبة لربامج  وكذلك احلال 
م�شي  رغم  بداياتها،  يف  املجال  هذا  يف  اجلهود  زالت 
احلديث  مت  التي  واجلهود  التنظري  من  طويلة  �شنوات 
عنها ال اأن واقع احلال ل ي�شري اىل اأن هذه اجلهود كانت 

فعالة. 
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