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 مقدمة: 

ىذه لعلئة وذعك هبدف لعفتألود الى حق  عألشخلص ن  ذوي لالالقة فتل  لعال م  ي لعالع  ن  يسمه ر ن  ل  الم  العومم لعالدل  حي
 تازسز ولذعك هبدف   يون لعنظر إىل لخفتالف لعقدرلت لعلريسة ذوي لالالقة غري ن   مللنلة أسمة اأقرلهنهل   ي نو  حقمق لالجفتهلاوة

 . ي لجملفتهع هميرل

ضه  سفتة  2030 لدلمفتدلنةىدلف لالمنلئوة لأل ألمهوة دتمني لألشخلص ذوي لالالقة  ي لعاهلوة لعفتنهوة  مت مشمل حلجلهتم  يو 
لألشخلص ذوي لإلالقة سشملمن  الهًل اأنأىدلف تنهوة دتالت  ي )لألول ولعرلاع ولعالن  ولعالشر ولحلليي اشر ولعمليس اشر(. 

ذوي ينلج إمهوة أنر لعذي سؤلد لأل  ن  لعلقر  ي لعال م الدللئة 20لإلالقة ترتبط مبل نمبفتو  لهل أن   من  ادي سملن لعال الدللئة 10
ون  لجلدسر العذلر أن   ي لجملفتهع. ذوي لالالقةينلج إن ذعك سشم  لعفتحدي لعرئوم   ي اهلوة أالافتبلر    ي سمق لعاه  لالالقة

ولسفتنليل لىل لعفتادلي لعمملين لعذي جرى تنلوذه  ي هنلسة  2016لدلؤشرلت لالحصلئوة لعيت لصدرهتل يلئرة لالحصلءآت لعالنة  ي ادلسة 
 الدللئة ن  سملن لألرين سالنمن ن  شم  ن  أشملل لالقة )صاماة وظولوة(. 10.6  تشري لىل أن 2015الم 

حمل ولقع تشغو   ورقة تقدسر نمقفلعفتلاع دلرلز لعلونوق علدرلسلت لالقفتصليسة ولدلالمنلتوة   لألريين اد لدلرصد لعاهليلأوهبذه لدلنلسبة 
مفتارض لعفتشرسالت ولعمولسلت لعيت تنظم اه  لالشخلص ن  ذوي لالالقة ن  لعقليرس  لالشخلص ن  ذوي لالالقة  ي لألرين  ت

 محصمذل  ن  حو  فوهل ساهلمنولعظروف لعيت    ي سمق لعاه  همالى لعفتحدسلت لعيت تملجه  إضلفة علمقمف  ي لألرين الى لعاه 
 .سلسوةلعاه   وغريىل ن  حقمق لعاه  لأل جمر وسلالتالى فرص اه  الئقة ونمفتمسلت لأل

 

 األطر التشريعية

 .2008لالتللقوة حوز لعفتنلوذ الم يخلت ىذه   و 2007شخلص ذوي لالالقة الم الى لالتللقوة لعدوعوة حلقمق لأل رينصليق لأل
ارز أحد ألعاه   ي ق لحل ي إطلر لعقلنمن لالنملين لعدويل  وسافت ر  ذوي لالالقةسلسوة حلهلسة حقمق وتافت ر ىذه لالتللقوة لعقلادة لأل

لالشخلص ذوي   ي لعاه  يون دتووز وزتلسة حقمق ذوي لالالقة( ن  ىذه لالتللقوة الى حق 27) لدت لدلليةأحو   ىذه لحلقمق.
جر نفتملو عقلء لعقولم ااه  نفتملوي لعقوهة  وظروف أوتقلض    لالالقة  ي ظروف اه  اليعة ونالئهة مبل  ي ذعك تملفؤ لعلرص

دتمني وتؤلد الى  خرس  لعنقلاوة الى قدم لدلملوة نع لآللنشطفتهم شللرسة حقهم  ي لالتللقوة  تولعصحوة  لهل تضهن لدلأنمنةلعاه  
ذوي لإلالقة ن  لحلصمل اصمرة فالعة الى لعـ رلنج لعالنـة علفتمجوو لعفتقين ولدلهين  وخدنلت لعفتمظوف  ولعفتدرسب لدلهين لألشخلص 
 اــ  تقــدمي لدلــملادة الــى إجيــلي لعاهــ  ولحلــصمل الوــو  ي ســمق لعاهــ   فــضالً  ذلموتازســز فــرص لعاهــ  ولعفتقــدم لعــمظول   ولدلمفتهر؛
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مية ولعامية إعوو؛ إضلفة الى حقهم العاه   ي لعقطلع لعالم  وتازسز ارلنج إالية لعفتأىو  لدلهين ولعـمظول   ولالحفتلـلظ العمظـلئف  ولعاـ
 .1وغريىل ن  لحلقمق لخللصة العاه  .إىل لعاه  عصلحل لألشخلص ذوي لإلالقة

ن لعفتأىو  لدلهين ولعاهلعة ولدلامقني  لعيت تؤلد أن أاش 1983( عالم 159لعدوعوة رقم ) رين الى لتللقوة ننظهة لعاه لهل صليق لأل  
لالتللقوة  فإنذولت لالالقة  فوهل سفتالق العنملء و  .وفق قدرتو لجلمهلنوة ذوي لالالقة لحلق  ي لعفتأىو  ولعفتدرسب لدلهين لالً  عألشخلص

 فوصت لألطرلأ  )نع حتلظو الى ااض لدلملي( رينق الوهل لألرأة )سودلو( لعيت صليشملل لعفتهووز ضد لدلألعدوعوة علقضلء الى للفة 
ذولت لإلالقة خلصة فوهل سفتالق ة صرحية وولضحة لىل وضع لعنملء ن تضه  تقلرسرىل لعمطنوة إشلر ألدلمقاة ولدلصليقة الى لالتللقوة 

ن تمفر لعدول  ي تقلرسرىل لعمنمسة نالمنلت ا  لعنملء ن  ذولت لالالقة  أالعفتشغو  ولعفتالوم وتمفر لعفتأنونلت لالجفتهلاوة  لهل تشرتط 
  الرص نفتملوسة  ي لحلصمل الى لعفتالوم هوضلاه   مبل  ي ذعك لالجرلءلت لدلفتخذة عضهلن دتفتاأوا  لعفتدلاري لدلفتخذة دلالجلة 
 ي للفة جملنب لحلولة لالقفتصليسة ولالجفتهلاوة  لرلةفتهلاوة ولذعك قدرهت  الى لدلشلالج ولعفتأنونلتولعفتشغو  ولخلدنلت لعصحوة 

 ولعاقلفوة.

نمبول ذ مت نملءنة لعفتشرسالت لعمطنوة هبذه لعلئة لالجفتهلاوة إ  لألسلسوةرينوة للقولت لعدوعوة الى لعفتشرسالت لألوقد لناممت ىذه لالت
الشخلص ذوي لالالقة حو  نص لألريين زتلسة حقمق لطلر لل  لعدسفتمر لعدوعوة ذلت لعاالقة. و ي ىذل لإلنع لدلالسري ولالتللقولت 

  .2وذوي لالالقلت وحيهوهم ن  لإلسلءة ولالسفتغالل" لعنشئحيه  لعقلنمن لألنمنة ولعطلمعة ولعشوخمخة وسراى  الى"

( 31شخلص لدلامقني رقم )(  وصدر قلنمن حقمق لأل2015-2007)لهل مت وضع لسرتلتوجوة وطنوة عألشخلص ذوي لالالقة 
  افتشغو  الن  النال 50فوهل ا   لعالنلنيادي  ال سق عزم نؤسملت لعقطلع لعالم ولخللص ولعشرللت  لعيت أحو    2007نة عم

% ن  ادي 4ال تق  نمبة تشغولهم ا   النال 50ا    ي أي ننهل   وإذل زلي ادي لعالنلنيذوي لالالقةولحد ن  لالشخلص 
 .3 ي تلك لدلؤسمة اذعك فوهل شرسطة أن تمهح طبواة لعاه  لعالنلني

شخلص ذوي لالالقة  ي لدلؤسملت لعيت لدلفتالقة افتشغو  لأل  2010ريين لدلؤقت  ي الم ( ن  قلنمن لعاه  لأل13ت لدللية )وادع
  ومبمجب 2007 ( عالم31) )ج( ن  قلنمن حقمق لالشخلص لدلامقني رقم فقرة 4لار عفتفتملفق نع لدللية أف النالً  50تشغ  

شخلص ذوي لالالقة وفق لعنمبة لحملدية  ي قلنمن حقمق من لعاه  ل  صلحب اه  افتشغو  لأل( ن  قلن13) م لدلليةلعفتادس  تلز 
 4جر ل  ننهم.أو  ذوي لالالقةلالشخلص لدلامقني  ولن سرس  لىل وزلرة لعاه  تقرسرل حيدي فوو لالاهلل لعيت سشغلهل 

 

 قصور في التشريعات والسياسات

نظهة ولعفتالوهلت لعيت تمهح عم  ن  أصحلب ن ىنلك فجملت  ي ااض لعنصمص لعقلنمنوة ولألأااله ال سلغ  أنل مت لالشلرة لعوو 
. حو  عألشخلص ن  ذوي لالالقةااد لالعفتزلم اباض لعنصمص لالجيلاوة لعيت تمفر زتلسة حلق لعاه   ولخللصلعقرلر  ي لعقطلاني لعالم 
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 ي قلنمين لعاه   لخللصىذل لعقود  دي" عفتطبوقهل   ي ظ  غولب جهة وضملاط حتتمهح طبواة لعاه "تشرتط ىذه لعفتشرسالت أن 
 .لدلرجع  ي ذعك سمف سممن لعطبوب ونل سرتئوو ن  خالل لعلحص ولعفتشخوص لعطيبو وحقمق لالشخلص ذوي لإلالقة  

لع لعالم  ا  ىذل لعفتمجو  إذ نص   لعذي سنظم لعاه   ي وظلئف لعقطوتادسالتو 2013عمنة  82رقم  و م خيرج نظلم لخلدنة لدلدنوة
نرلض ن  لأل "سشرتط فوه  ساني اأي وظولة أن سممن سلدللً  وشروط شغ  لعمظلئف لعالنة  الى أن تبنيلعيت  ( ننو43)  ي لدللية

لدلخفتص  الى لنو فوهل مبمجب قرلر ن  لدلرجع لعطيب  سُوانيولإلالقلت لعبدنوة  ولعاقلوة  لعيت  دتناو ن  لعقولم اأاهلل لعمظولة لعيت 
  و ي 5اني فوهل اشهلية ن  لدلرجع لعطيب لدلخفتص"جيمز تاوني ذوي لإلالقة نل  م تم  إالقفتو دتناو ن  لعقولم اأاهلل لعمظولة لعيت سوُ 

ىم لألسس أنظلم لخلدنة لدلدنوة نع لدللية لعرلااة ننو لعيت اونت أن تملفؤ لعلرص  وادم لعفتهووز ولعمللءة ى  ن   ىذل لجللنب سفتنلقض
 وال جيمز سللعلفتهل. أسلسهلولدلرتمزلت لعيت سفتم لعفتاوني الى 

القة ن  شغ  شخلص ن  ذوي لإل  ادي لبري ن  لأل1977 ( عمنة58وحترم لعشروط لعيت سفتضهنهل نظلم لعلجلن لعطبوة رقم )
أن سفتمفر  ي طلعب لعفتمظوف لعشروط نو "جيب أعنظلم الى  ( فقرة )أ( ن  13) م لحفتولجلهتم حو  نصت لدلليةئلعمظولة لعيت تال

  لهل نصت لعلقرة )ج( ن  لدللية 6"علنظلم (2  وأن تفتمفر يرجة قمة لعبصر لهل جلء  ي لدللحق رقم )علنظلم (1لدلبونة  ي لدللحق رقم )
. 7فتخدلم  ي لعمظولة"حتمل يون قبمل طلعب لالس ن  لعنظلم  (3نرلض لعملري ذلرىل  ي لدللحق رقم )نلمهل الى "أن لإلصلاة اأحد لأل

شخلص ذوي لالالقة ن  شغ  لعمظلئف  حو  تنص والعامية لىل لدللحقلت لعملرية  ي نظلم لعلجلن لعطبوة؛ صلد لهنل لسفتانت لأل
لعشروط لعملجب تمفرىل عدى طلعب لالسفتخدلم دتفتاو ادرجة للفوة ن  لعذللء  ولعمهع طبوا   وسالنة لعنظر وسالنة لعقلب ولعرئفتني 

طرلف ولدلللص  ولعاهمي لعلقري  وسالنة لالسنلن سملء طبواوة لو صنلاوة  ص لعصدري وخلمه ن  لعفتشمىلت لدلاوبة  وسالنة لألولعقل
شخلص ذوي لالالقة حبقمقهم  وخلصة حقهم مبهلرسة ون  ىذه لعشروط ديم  حتدسد لدلامقلت ولعفتحدسلت لعيت حتمل يون دتفتع لأل

 خرس .لآل ة نعلسلس ن  لدلملو ألعاه   الى 

 

 واقع تشغيل ذوي االعاقة

عزم نؤسملت لعقطلع لعالم ولخللص أ ولعذي  2007( عمنة 31لدلامقني رقم )شخلص الوو قلنمن حقمق لأل الى لعرغم ن  نل نص
لعالنلني   وإذل زلي ادي ذوي لالالقةشخلص الن   افتشغو  الن  ولحد ن  لأل 50ادي لعالنلني فوهل ا   ال سق ولعشرللت  لعيت 

ن  ادي لعالنلني فوهل شرسطة أن تمهح طبواة لعاه   ي تلك لدلؤسمة  الدللئة 4 ا  الن  ال تق  نمبة تشغولهم 50 ا   ي أي ننهل
نمبة تشغو  أن   لعفتقدسرلتو لخللص  وتشري أسملء  ي لعقطلع لعالم  ذوي لالالقةن لعملقع سؤلد تدين نمبة تشغو  أال إ  اذعك

و ي ضمء لدلاطولت  %  ي لعقطلع لخللص 0.5%  فوهل تقلرب 1.0لإلالقة  ي لعقطلع لعالم ال تزسد ا  لألشخلص ن  ذوي 
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 لألنر لعذي حيرم لعقليرس  الى لعاه  ننهم  ن  حقهم  ي لعاه  اشم  الئق. لدلفتلحة  ن  غري لدلفتمقع أن نمب لعفتشغو  حتمنت.
 .اونهملعبطلعة  نؤشرلت لحصلئوة تبني نادالتو ي ىذل لالطلر ال سفتمفر 

نل زلعمل سالنمن ن   خلصة لعذس  ساهلمن  ي لعقطلع لخللص  اديًل لبريًل ن  لألشخلص ذوي لإلالقةوإضلفة عضاف تشغولهم فإن 
ظروف اه  صابة  تفتها   ي لخنللض جمية لعمظلئف لعيت ساهلمن فوهل  ولخنللض نادالت لألجمر ا  لدلادالت لعالنة ذلل  إضلفة 

  يون حصمذلم الى ادل إضل ي  عواد ذعك سللعلة صرحية عنص ألار ن  ذتلين سلالت لعادسد ننهم عملالت اه  طمسلةإىل اه  
سلالت  8( ن  قلنمن لعاه   لعيت تنص الى ادم جملز تشغو  لعالنلني/لت ألار ن  سلالت لعاه  لعرمسوة لعبلعغة 57لدللية )

ال ختفتلف ا   ة غلعبوفتهمأن إنفتلجو قرلر لعمظول   وادم ثقة أصلحب لعاه  هبم  رغمسمنول. إىل جلنب غولب لعشامر الألنلن ولالسفت
هم ئزنالغلعبوة صلحب لعاه  و أ غلعبوة ا  نظرة ةلعنلرت ةط لعنلموم لهل سفتارض ىؤالء علضغ  .إنفتلجوة زنالئهم ن  غري ذوي لإلالقة

 .تقمم الى لدلملولة   وعوس نظرة حقمقوةنظرة شلقة ولحملن

شخلص ذوي لالالقة ن  حو  ادم تمفر لدلصلاد وادم تمفر وسلئ  نق  الم لعبنوة لعفتحفتوة لدلنلسبة عاه  لألضاف سلىم لذعك 
. لهل سالين لعماري ننهم ن  ادم مشمذلم اأنظهة لحلهلسة لالجفتهلاوة وخلصة لعضهلن لالجفتهلا   ي لضالف فرص تشغولهمننلسبة  

لدلؤىالت لعالهوة لعيت  . إضلفة لىل ادم تشغولهم وفق ي لعقطلالت لالقفتصليسة غري لدلنظهة   ألن غلعبوفتهم ساهلمنولعفتلنني لعصح 
 .حيهلمهنل

ولعفتالوهلت لعيت تطبق الى  لألنظهةحو  تطبق الوهم  ي لعقطلع لعالم   شخلص ذوي لالالقةلألتملجو وتق  لعصامالت لعيت  
قدرلهتم   ي لعقطلع لعالم ن  لالجتلىلت لعملبوة علادسد ن  لدلدرلء جتله شخلص ذوي لالالقةخرس . وتفتهحمر شملوى لألهم لآلئزنال

امجمي صامالت  تفتها  أن لعنملء ن  ذولت لإلالقة سملجه  حتدسلت نضلالة  ي رللل لعفتشغو   نقلرنة نع لعرجلل  لهل  ونهلرلهتم.
حملسه  أن إل الى فرص اه  اشم  الم  و لبرية ال دتمنه  ن  لحلصمل الى فرص اه  نالئهة  وتضوق الوه  إنملنوة لحلصم 

لعفتالن  ناه  سنطلق ن  ننظمر "إحملين"  وعوس لحرتلنل إلنملنوفته  وقدرلهت   إضلفة إىل تارض ااضه  لىل أنملع سلفتللة ن  
وج ن  لدلنزل  ي سمق لعاه   إىل جلنب ادم رغبة لعادسد ن  أسرى  علخر  الالخنرلط"لعفتحرش" سدفاه  وسدفع زنوالهت  عادم لدلغلنرة 

 .عغلسلت لعاه 

 

 تدريبالتأهيل و ال

تضه  حق لألشخلص ذوي لإلالقة ن  لجلنمني  ي تأىولهم عالخنرلط  ي سمق  رغم أن قلنمن نؤسمة لعفتدرسب لدلهين سفتضه  نصمصلً 
  وقولنهل مبحلوالت عفتازسز وصمذلم إىل ارلرلهل وخدنلهتل  ا ر تدرسب رلهماة ننهم ن  لعذلمر ولإلنلث  ي لعادسد ن  لدله   8لعاه 

نا : صولنة لألجهزة لإلعمرتونوة ولألثلث لدلنزيل ولعصنلالت لحلرفوة ولعغذلئوة  إال أن قدرلت ىذه لدلؤسمة ضاولة اشم  الم  ي 
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امبب ضاف نملزنفتهل لعمنمسة  وضاف زلفتمسلت ارلرلهل ولمنل عللئلت لألخرى  رسبوة  عوس فقط جتله ىذه لعلئة  لعادسد ن  لع رلنج لعفتد
لعفتدرسبوة  وضاف لعمملير لدلفتخصصة العفتدرسب  وادم أخذىل ااني لالافتبلر لحللجلت لدللحة عممق لعاه   نل حيمل يون تمفري 

نل جيالهل تشم  اوئة غري صدسقة   القة اشم  ننلفس عالخنرلط  ي سمق لعاه لعفتمهوالت لعالزنة عفتأىو  لألشخلص ن  ذوي لال
أن لعادسد ن  نرللز لعفتدرسب لعفتلااة دلؤسمة  . لهلالى نمفتمسلت لالعفتحلق هبل علادسد ن  لالالقلت  لألنر لعذي سنامس سلبلً 

عفتجهالت لعمملنوة  ي لعقرى ولألرسلف  شلل سزسد ن  لعفتدرسب لدلهين ووزلرة لعفتنهوة لالجفتهلاوة لدلخصصة عذوي لإلالقة ااودة ا  ل
 .أابلئهم لدللعوة  وحيد ن  فرص لعفتحلقهم هبذه لدلرللز

 

 

 

 التوصيات:

شخلص ذوي ولدلفتالقة افتشغو  لأل 2007 عمنة 31شخلص لدلامقني رقم حقمق لألن  قلنمن  4الية صولغة نص لدللية إ -1
  ولعزلم لدلؤسملت افتمفري اوئة تومريسة عاه  وحولة لألشخلص ن  سضه  تطبوقو اشم  فال  الى أرض لعملقع مبللإلالقة  

 ذوي لالالقة.
وخلصة لعشروط لعملجب تمفرىل  ي طلعب لعفتمظوف  1977 عمنة ( 58الية لعنظر انصمص نظلم لعلجلن لعطبوة رقم )إ -2

 .شخلص ن  ذوي لالالقة العقطلع لعالمهلوة تشغو  لألتمهو  ا العقطلع لعالم  حبو  تأخذ ااني لالافتبلر
شخلص لدلامقني عضهلن ن  قلنمن لأل 4نمن لعاه  ولدللية ن  قل 13تلاو  أيولر لدلؤسملت لعرقلاوة فوهل سفتالق تطبوق لدللية  -3

 شخلص ذوي لالالقة.لخللص هبهل فوهل سفتالق افتشغو  لألتازسز لعفتزلم لعقطلاني لعالم و 
اللئهم ن  ااض إ شخلص ذوي لالالقة ن  خالل ننحهم حملفز نا الى تشغو  لأل لخللصحتلوز نؤسملت لعقطلع  -4

 شخلص ذوي لالالقة اأمهوة لعفتدرسب لدلهين عالخنرلط  ي سمق لعاه .وزسلية وا  لأل لعرسمم لعضرسبوة.
طلر اه  نؤسمة إ القة لعيت سالنمن ننهل   يوطبواة لال ذوي لإلالقة تفتالءم الألشخلصتصهوم ارلنج تدرسبوة نهنوة خلصة  -5

 .لعاالقةذلت  لجملفتهع لدلدينونؤسملت  لالجفتهلاوةووزلرة لعفتنهوة  لدلهينلعفتدرسب 
تنلوذ ارلنج لرشليسة وتمامسة عملفة فئلت لالرلفتهع والى وجهة لخلصمص لعقطلع لخللص حمل أمهوة لينلج لألشخلص ن   -6

 ذوي  ي سمق لعاه .
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