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يصادف الثالث من كل شهر كانون األول/ ديسمرب من كل عام اليوم العاملي لألشخاص ذوي اإلعاقة، وهبذه املناسبة يصدر املرصد 
شغيل االشخاص من ذوي االعاقة واقع تتقريرا قصريا يستعرض فيه للدراسات االقتصادية واملعلوماتية، العمايل األردين التابع ملركز الفينيق 

التحدايت اليت  انباىل جاالشخاص ذوي االعاقة يف األردن،  املتعلقة بتشغيللتشريعات والسياسات سريعة لتضمن قراءة يف األردن، ت
 يف سوق العمل. همتواجه

 

 الدويلالتشريعي اإلطار 

املؤشرات وتفيد  ،من عدد سكان العامل ابملائة 10األشخاص ذوي اإلعاقة يشكلون  أن منظمة الصحة العامليةتشري أرقام  .1
استنادا اىل التعداد السكاين الذي جرى تنفيذه يف هناية  2016العامة يف بداية  اإلحصاءاتاالحصائية اليت اصدرهتا دائرة 

 تصعوابويشمل ذلك الابملائة من سكان األردن يعانون من شكل من أشكال اعاقة  10.6، تشري اىل أن 2015عام 
 وظيفية.ال

لتنفيذ يف األردن حيز االيت دخلت شخاص ذوي االعاقة االتفاقية الدولية حلقوق األيعد احلق يف العمل أحد احلقوق الواردة يف  .2
 يف ذوي االعاقةساسية حلماية حقوق وتعترب هذه االتفاقية القاعدة األ .2007عام د املصادقة عليها يف ع، ب2008عام 

، وضمان يف العمل دون متييز ذوي االعاقةاالتفاقية على حق ( من 27) كدت املادةأحيث  .إطار القانون االنساين الدويل
جر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة، وظروف أوتقاضي  ،مبا يف ذلك تكافؤ الفرصهلم ظروف عمل عادلة ومالئمة 

وتؤكد   خرين،ة مع اآلاالنقابية على قدم املساو انشطتهم ممارسة حقهم يف االتفاقية  تكما تضمن  .والصحية املأمونةالعمل 
متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من احلصول بصورة فعالة على الـربامج العامـة للتوجيه التقين واملهين، وخدمات على كذلك 

عــن تقــدمي  ـل، فــضالا ـيف ســوق العم هلمتعزيــز فــرص العمــل والتقــدم الــوظيفي اىل جانب  التوظيف، والتدريب املهين واملستمر؛
ن أبش 1983( لعام 159الدولية رقم ) اتفاقية منظمة العملأكدت كما   .1العمــل واحلــصول عليــه توفري فرصاملــساعدة علــى 

ريب املهين ذوي االعاقة احلق يف التأهيل والتد أن لألشخاص، عليها األردنواليت صادق واملعوقني،  تشغيلالتأهيل املهين وال
اليت صادق  رأة )سيداو(شكال التمييز ضد املأاالتفاقية الدولية للقضاء على كافة  أوصتفيما  .اجلسمانية اهتمقدر  حسب

ة وواضحة اىل وضع ة صرحيإشار بضرورة تضمني تقارير الدول اليت صادقت عليها ، )مع حتفظه على بعض املواد( ردنعليها األ
ن توفر الدول يف تقاريرها أذوات اإلعاقة خاصة فيما يتعلق ابلتشغيل والتعليم وتوفر التأمينات االجتماعية، كما تشرتط النساء 

وضاعهن، مبا يف ذلك االجراءات املتخذة أالسنوية معلومات عن النساء من ذوات االعاقة، وعن التدابري املتخذة ملعاجلة 
ماعية وكذلك قدرهتن تاالج والتأميناتن بفرص متساوية يف احلصول على التعليم والتشغيل واخلدمات الصحية همتتع لضمان

 والثقافية.يف كافة جوانب احلياة االقتصادية واالجتماعية  اركةعلى املش
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 إلطار التشريعي األردينا

ار كفل الدستور األردين طويف هذا اإل ،الدولية ذات العالقةمع املعايري واالتفاقيات نسبيا  األساسيةردنية التشريعات األ توائمت .3
ي وذو  النشأ"حيمي القانون األمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى  الشخاص ذوي االعاقة حيث نص علىمحاية حقوق ا

  .2االعاقات وحيميهم من اإلساءة واالستغالل"

 

لزم مؤسسات القطاع العام واخلاص والشركات، أحيث  ،2017( لسنة 20رقم )ذوي اإلعاقة شخاص صدر قانون حقوق األو  .4
يف  ، وإذا زاد عدد العاملنيذوي االعاقة، بتشغيل عامل واحد من االشخاص عامال 50فيها عن  العاملنيعدد  ال يقلاليت 

شريطة أن تسمح طبيعة العمل يف تلك فيها  من عدد العاملني %4ال تقل نسبة تشغيلهم عن  عامال 50عن  أي منها
كما مت وضع اسرتاتيجية وطنية لألشخاص   4املعمول به،ردين ( من قانون العمل األ13املادة )وتوافقت معها  .3املؤسسة بذلك
 .(2021-2017ذوي االعاقة )

 اخلاصو نظمة والتعليمات اليت تسمح لكل من أصحاب القرار يف القطاعني العام هناك فجوات يف بعض النصوص القانونية واأل .5
ط هذه التشريعات . حيث تشرت لألشخاص من ذوي االعاقةااللتزام ببعض النصوص االجيابية اليت توفر محاية حلق العمل  مبعد
ق االشخاص يف قانوين العمل وحقو  اخلاصهذا القيد  ددتسمح طبيعة العمل" لتطبيقها، يف ظل غياب جهة وضوابط حت"أن 

ومل خيرج نظام اخلدمة  .املرجع يف ذلك سوف يكون الطبيب وما يرتئيه من خالل الفحص والتشخيص الطيبو ذوي اإلعاقة، 
( 43) ، الذي ينظم العمل يف وظائف القطاع العام، عن هذا التوجه، إذ نص يف املادةوتعديالته 2013لسنة  82رقم  املدنية

عاقات مراض واإلألمن ا "يشرتط فيمن يعني أبي وظيفة أن يكون ساملاا  هشروط شغل الوظائف العامة، على أن تبنياليت  منه
جيوز  أنهتص، على فيها مبوجب قرار من املرجع الطيب املخ سُيعنيمتنعه من القيام أبعمال الوظيفة اليت البدنية، والعقلية، اليت 

، 5يب املختص"عني فيها بشهادة من املرجع الطمتنعه من القيام أبعمال الوظيفة اليت سيُ تعيني ذوي اإلعاقة ما مل تكن إعاقته 
نظام اخلدمة املدنية مع املادة الرابعة منه اليت بينت أن تكافؤ الفرص، وعدم التمييز والكفاءة هي من  ويف هذا اجلانب يتناقض

 خمالفتها. وال جيوز أساسهاهم األسس واملرتكزات اليت يتم التعيني على أ
عاقة شخاص من ذوي اإلمن األ اا كبري عدداا  ، 1977 ( لسنة58حترم الشروط اليت يتضمنها نظام اللجان الطبية رقم )كذلك  .6

نه "جيب أن يتوفر يف طالب ألنظام على ا( فقرة )أ( من 13) م احتياجاهتم حيث نصت املادةئمن شغل الوظيفة اليت تال
، كما 6"للنظام (2، وأن تتوفر درجة قوة البصر كما جاء يف امللحق رقم )للنظام (1امللحق رقم )التوظيف الشروط املبينة يف 

حتول دون  من النظام، (3مراض الوارد ذكرها يف امللحق رقم )نصت الفقرة )ج( من املادة نفسها على "أن اإلصابة أبحد األ
 اص ـــــــــــــخشلواردة يف نظام اللجان الطبية؛ جند اهنا استثنت األ. وابلعودة اىل امللحقات ا7قبول طالب االستخدام يف الوظيفة"
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ذوي االعاقة من شغل الوظائف، حيث تنص الشروط الواجب توفرها لدى طالب االستخدام متتعه بدرجة كافية من الذكاء، 

طراف ألاوالسمع طبيعي، وسالمة النظر وسالمة القلب والرئتني والقفص الصدري وخلوه من التشوهات املعيبة، وسالمة 
واملفاصل والعمود الفقري، وسالمة االسنان سواء طبيعية او صناعية، ومن هذه الشروط ميكن حتديد املعوقات والتحدايت اليت 

 ن.خرية مع اآلاساس من املساو أشخاص ذوي االعاقة حبقوقهم، وخاصة حقهم مبمارسة العمل، على حتول دون متتع األ

 

 االعاقةواقع تشغيل األشخاص من ذوي 

وي ذن الواقع يؤكد تدين نسبة تشغيل أال إ، ذوي االعاقةشخاص حقوق األالعمل وقانون عليه قانون  من ما نصعلى الرغم  .7
 العام نينسبة تشغيل األشخاص من ذوي اإلعاقة يف القطاعأن  ،التقديراتو اخلاص، وتشري أسواء يف القطاع العام  االعاقة

عمل منهم، من القادرين على الالعديد من األمر الذي حيرم  ،النسب املذكورة يف القوانني بكثريواخلاص متدنية جدا وتقل عن 
عملون يف خاصة الذين ي عدداا كبرياا من األشخاص ذوي اإلعاقةوإضافة لضعف تشغيلهم فإن  .ئقحقهم يف العمل بشكل ال

معدالت  ض جودة الوظائف اليت يعملون فيها، واخنفاضما زالوا يعانون من ظروف عمل صعبة، تتمثل يف اخنفا القطاع اخلاص،
 م، رغمالعمل هب أصحابعن املعدالت العامة هلا، إىل جانب غياب الشعور ابألمان واالستقرار الوظيفي، وعدم ثقة  األجور

عن  ةالنامج ةط النفسيو كما يتعرض هؤالء للضغ  .ال ختتلف عن إنتاجية زمالئهم من غري ذوي اإلعاقة ة غالبيتهمأن إنتاجي
 .تقوم على املساواة ، وليس نظرة حقوقيةهم نظرة شفقة واحسانئزمالغالبية العمل و  أصحاب غالبية نظرة

شخاص ذوي االعاقة من حيث عدم توفر املصاعد وعدم توفر وسائل نقل عام البنية التحتية املناسبة لعمل األضعف ساهم  .8
لضمان ا. كما يعاين الكثري منهم من عدم مشوهلم أبنظمة احلماية االجتماعية وخاصة يف اضعاف فرص تشغيلهممناسبة، 

 غيلهم وفقإضافة اىل عدم تش ،، ألن غالبيتهم يعملون يف القطاعات االقتصادية غري املنظمةمني الصحيأاالجتماعي والت
 .املؤهالت العلمية اليت حيملوهنا

اليت تطبق على  والتعليمات األنظمةحيث تطبق عليهم يف القطاع العام،  عاقةشخاص ذوي االاألتواجه تقل الصعوابت اليت  .9
 جتاه رينيشخاص ذوي االعاقة يف القطاع العام من االجتاهات السلبية للعديد من املدخرين. وتتمحور شكاوى األهم اآلئزمال

تمثل تأن النساء من ذوات اإلعاقة يواجهن حتدايت مضاعفة يف جمال التشغيل، مقارنة مع الرجال، كما   قدراهتم ومهاراهتم.
بوجود صعوابت كبرية ال متكنهن من احلصول على فرص عمل مالئمة، وتضيق عليهن إمكانية احلصول على فرص عمل 

ما إلنسانيتهن وقدراهتن، إضافة إىل حساسهن أن التعامل معهن ينطلق من منظور "إحساين"، وليس احرتاإبشكل عام، و 
العمل، إىل جانب  يف سوق ابالخنراطتعرض بعضهن اىل أنواع خمتلفة من "التحرش" يدفعهن ويدفع زميالهتن لعدم املغامرة 

 .عدم رغبة العديد من أسرهن للخروج من املنزل لغاايت العمل
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 تدريبالتأهيل و ال

تضمن حق األشخاص ذوي اإلعاقة من اجلنسني يف أتهيلهم  أن قانون مؤسسة التدريب املهين يتضمن نصوصاا  من رغمابل .10
، وقيامها مبحاوالت لتعزيز وصوهلم إىل براجمها وخدماهتا، عرب تدريب جمموعة منهم من الذكور 8لالخنراط يف سوق العمل

 ونية واألثاث املنزيل والصناعات احلرفية والغذائية، إال أن قدراتواإلانث يف العديد من املهن، مثل: صيانة األجهزة اإللكرت 
بسبب ات األخرى، وامنا للفئهذه املؤسسة ضعيفة بشكل عام يف العديد من الربامج التدريبية، ليس فقط جتاه هذه الفئة، 

أخذها بعني االعتبار  ب، وعدمضعف موازنتها السنوية، وضعف حمتوايت براجمها التدريبية، وضعف الكوادر املتخصصة ابلتدري
لى ع احلاجات امللحة لسوق العمل، ما جيعلها تشكل بيئة غري صديقة للعديد من االعاقات، األمر الذي ينعكس سلباا 

ما حيول دون توفري التسهيالت الالزمة لتأهيل األشخاص ذوي االعاقة بشكل منافس لالخنراط أن  . كمامستوايت االلتحاق هبا
أن العديد من مراكز التدريب التابعة ملؤسسة التدريب املهين ووزارة التنمية االجتماعية املخصصة لذوي اإلعاقة  ،يف سوق العمل

 .بعيدة عن التجمعات السكانية يف القرى واألرايف، مما يزيد من أعبائهم املالية، وحيد من فرص التحاقهم هبذه املراكز

 التوصيات:

 من التوصيات على الشكل التايل:عمل األردين، يقدم التقرير جمموعة قة يف سوق المن أجل ادماج األشخاص ذوي اإلعا

  شخاص ذوي اإلعاقة، واملتعلقة بتشغيل األ ،2017( لسنة 20فقرة )ه + و( من قانون رقم ) 25انفاذ ما جاء يف املادة
اة األشخاص من ذوي تيسريية لعمل وحياملؤسسات بتوفري بيئة  وإلزام، يضمن تطبيقه بشكل فعلي على أرض الواقع مبا

 االعاقة.
 وخاصة الشروط الواجب توفرها يف طالب التوظيف  1977 لسنة (58عادة النظر بنصوص نظام اللجان الطبية رقم )إ

 .شخاص من ذوي االعاقة ابلقطاع العامتسهيل عملية تشغيل األ ابلقطاع العام، حبيث أتخذ بعني االعتبار
 شخاص املعوقني من قانون األ 4نون العمل واملادة من قا 13ت الرقابية فيما يتعلق تطبيق املادة تفعيل أدوار املؤسسا

 شخاص ذوي االعاقة.اخلاص هبما فيما يتعلق بتشغيل األلضمان تعزيز التزام القطاعني العام و 
  عض عفائهم من بإ شخاص ذوي االعاقة من خالل منحهم حوافز مثلعلى تشغيل األ اخلاصحتفيز مؤسسات القطاع

 شخاص ذوي االعاقة أبمهية التدريب املهين لالخنراط يف سوق العمل.وزايدة وعي األ ،الرسوم الضريبية
  طار عمل إ اليت يعانون منها، يف اتعاقوطبيعة اال ذوي اإلعاقة تتالءم ابألشخاصتصميم برامج تدريبية مهنية خاصة

 .العالقةذات  اجملتمع املدينومؤسسات  يةاالجتماعووزارة التنمية  املهينمؤسسة التدريب 
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 اج األشخاص من موعلى وجهة اخلصوص القطاع اخلاص حول أمهية اد اجملتمعنفيذ برامج ارشادية وتوعوية لكافة فئات ت
 ذوي يف سوق العمل، والتعامل معه ابعتباره حقا هلم.

   كافة املستوايت.توفري الدعم الفين واملادي لتنفيذ قانون األشخاص ذوي اإلعاقة على 
 .حتسني وصول األشخاص ذوي اإلعاقة اىل املرافق العامة وإجياد وسائل نقل مالئمة 
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