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يحتفل العامل يف الثالث من ديسمرب من كل عام، باليوم العاملي لألشخاص من ذوي 

االعاقة، وذلك بهدف التأكيد عىل حق هذه الفئة االجتامعية يف نيل حقوقهم كاملة 

أسوة بأقرانهم من غري ذوي االعاقة، دون النظر إىل اختالف القدرات الفردية، وكذلك 

بهدف تقريب فكرة دمجهم يف املجتمع وتصحيح بعض املواقف الخاطئة الناجمة 

عن ضعف االحتكاك بهذه الفئة.

أكدت االمم املتحدة أن تحقيق األهداف االمنائية لأللفية الثالثة واملتمثلة يف خفض 

ال ميكن  والبيئية،  التعليمية  الشواغل  ومعالجة  بالصحة  والنهوض  الفقر،  معدالت 

ال  وتقييمها  رصدها  وعمليات  وبرامجها  الحكومات  سياسات  كانت  إذا  تحقيقها 

 %  10 يشكلون  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بأن  علامً  اإلعاقة.  ذوي  األشخاص  تشمل 

من عدد سكان العامل، كام أن اإلعاقة ترتبط مبا نسبته 20 % من الفقر يف العامل، 

األمر الذي يؤكد أهمية إدماج ذوي االعاقة يف سوق العمل، باعتبار أن ذلك يشكل 

التحدي الرئييس يف عملية إدماج ذوي االعاقة يف املجتمع.

االقتصادية  للدراسات  الفينيق  ملركز  التابع  العاميل  املرصد  أعد  املناسبة  وبهذه 

واملعلوماتية، تقريراً يتستعرض الترشيعات والسياسات التي تنظم عمل االشخاص 

من ذوي االعاقة من القادرين عىل العمل يف األردن، إضافة للوقوف عىل التحديات 

التي تواجه هذه الفئة يف سوق العمل، والظروف التي تعمل بها، من حيث حصولها 

عىل فرص عمل الئقة ومستويات األجور التي تحصل عليها وساعات العمل، وغريها 

من حقوق العمل األساسية التي تضمنتها املعايري الدولية، ونصت عليها العديد من 

الترشيعات األردنية ذات العالقة.

مقدمة
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تتناول  محددة  احصائية  مؤرشات  األردن  يف  ال  يوجد 

تتفاوت بشكل  االعاقة، فهي  أعداد األشخاص من ذوي 

كبري تبعاً للجهة التي تصدر املؤرش أو تقدره، ففي الوقت 

الذي يقدر البنك الدويل نسبة األشخاص من ذوي اإلعاقة 

يف األردن يف أدىن تقدير من 4 - 5 % من عدد السكان، 

أي ما يعادل 300 ألف شخص،  فإن تقرير "واقع اإلعاقة 

نفذه  الذي   ،2010 للعام  والبطالة"  العاملة  األردن:  يف 

املجلس األعىل لشؤون األشخاص املعوقني، بالتعاون مع 

األشخاص  نسبة  أن  إىل  أشار  العامة،  اإلحصاءات  دائرة 

السكان،  مجمل  من   % 2 تبلغ  األردن  يف  اإلعاقة  ذوي 

فيام قدر املجلس األعىل للمعوقني نسبة اإلعاقة يف نهاية 

العام 2014 بـ 1.18 % من جميع فئات اإلعاقة،  معترباً 

أن االحصائيات الحالية ألعداد ذوي اإلعاقة غري دقيقة. 

 إن معرفة حجم اإلعاقة يف األردن وتحديد نسبة انتشارها 

القضايا غري املتفق عليها، لعدة  وخصائصها ال تزال من 

وتعريفات  تصنيفات  عىل  االتفاق  منها،  عدم  أسباب 

محددة لفئات اإلعاقة. واستخدام األساليب التقليدية يف 

املسوح. ويف املقابل، يتم اعتامد قوائم مجموعة واشنطن 

إلحصاءات اإلعاقة يف املسوحات العاملية الحديثة. إضافة 

للكلفة املرتفعة إلجراء مسوحات وطنية حسب األساليب 

الحديثة و النظرة املجتمعية النمطية والتي تدفع األرس 

لعدم اإلفصاح عن وجود اإلعاقات. وعدم وجود أسلوب 

موحد  لتشخيص وتقييم األشخاص ذوي اإلعاقة، وضعف 

مجال  يف  الرسمية  للمسوح  املنفذة  الكوادر  تدريب 

االعاقة.

وتقسم فئات ذوي االعاقة يف األردن حسب وزارة التنمية 

واالعاقة  والتوحد،  العقلية،  االعاقة  إىل:  االجتامعية 

السمعية، والضعف السمعي،، واالعاقة البرصية، واالعاقة 

واالعاقة  التعلم،  وصعوبات  الدماغي،  والشلل  الحركية، 

واالعاقات  الدماغية،  واالصابات  والنطقية،  اللغوية 

املتعددة، واالعاقة الجسمية والصحية. 

عىل  االعاقة  ذوي  االشخاص  بتوزيع  يتعلق  وفيام 

املحافظات، كانت أعىل نسبة يف محافظة إربد، إذ بلغت 

2.3 %، بينــام بلغــــت يف محافظتي معـــان وعجلون 

2.2 % لكل منهام، فيام بلغت يف محافظات عامن والكرك 

والطفيلة  الزرقاء  يف  وبلغت  منهم،  لكل   %  2 والعقبة 

1.8 % لكل منهام، أما يف البلقاء فبلغت النسبة 1.7 %، 

وبلغت نسبة االشخاص ذوي االعاقة يف محافظتي جرش 

واملفرق 1.5 % لكل منهام، بينام كانت ادىن نسبة انتشار 

يف محافظة مأدبا إذ بلغت 1 %.

فجوات ترشيعية 
األشخاص  لحقوق  الدولية  االتفاقية  عىل  األردن  صادق 

ذوي االعاقة عام 2007، وقد دخلت هذه االتفاقية حيز 

التنفيذ عام 2008. وتعترب هذه االتفاقية القاعدة األساسية 

االنساين  القانون  إطار  يف  االعاقة  ذوي  حقوق  لحامية 

الدويل، ويعترب حق العمل أحد أبرز هذه الحقوق. حيث 

ذوي  حق  عىل  االتفاقية  هذه  من   )27( املادة  أكدت 

االعاقة يف العمل دون متييز وحامية حقوق االشخاص ذوي 

االعاقة يف ظروف عمل عادلة ومالمئة مبا يف ذلك تكافؤ 

متساوي  بعمل  القيام  لقاء  متساو  أجر  وتقايض  الفرص 

ضعف املعلومات وتفاوت إحصايئ
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القيمة، وظروف العمل املأمونة والصحية، كام تضمنت 

قدم  والنقابية عىل  العاملية  االتفاقية مامرسة حقوقهم 

املساوة مع اآلخرين،  وتؤكد عىل متكني األشخاص ذوي 

اإلعاقة من الحصول بصورة فعالة عىل الـربامج العامـة 

للتوجيه التقني واملهني، وخدمات التوظيف، والتدريب 

والتقــدم  العمــل  فــرص  وتعزيــز  واملستمر؛  املهني 

الــوظيفي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف ســوق العمــل، 

فــضالً عــن تقــديم املــساعدة علــى إيجــاد العمــل 

إليه؛  والعودة  عليــه  واملداومــة  عليــه  والحــصول 

وتعزيز  العام،  القطاع  يف  بالعمل  حقهم  عىل  إضافة 

واالحتفـاظ  والـوظيفي،  املهني  التأهيل  إعادة  برامج 

األشخاص ذوي  لصالح  العمل  إىل  والعـودة  بالوظـائف، 

اإلعاقة. وغريها من الحقوق الخاصة بالعمل.

الدولية  العمل  اتفاقية منظمة  األردن عىل   كام صادق 

والعاملة  املهني  التأهيل  بشأن   1983 لعام   )159( رقم 

الحق  االعاقة  ذوي  لألشخاص  أن  تؤكد  التي  واملعوقني، 

يف التأهيل والتدريب املهني كالً وفق قدرته الجسامنية. 

وفيام يتعلق بالنساء ذوات اإلعاقة فإن االتفاقية الدولية 

للقضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو( التي 

صادق عليها األردن، أوصت األطراف املوقعة واملصادقة 

عىل االتفاقية أن تضمن تقاريرها الوطنية إشارة رصيحة 

وواضحة اىل وضع النساء من ذوات اإلعاقة خاصة فيام 

التأمينات االجتامعية،  بالتشغيل والتعليم وتوفر  يتعلق 

السنوية  تقاريرها  يف  الدول  توفر  أن  تشرتط  كام 

التدابري  وعن  االعاقة،  ذوات  من  النساء  عن  معلومات 

املتخذة ملعالجة أوضاعهن، مبا يف ذلك االجراءات املتخذة 

لضامن متتعهن بفرص متساوية يف الحصول عىل التعليم 

االجتامعية  والتأمينات  الصحية  والخدمات  والتشغيل 

الحياة  جوانب  كافة  يف  املشاركة  عىل  قدرتهن  وكذلك 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية.

 وقد انعكست هذه االتفاقيات الدولية عىل الترشيعات 

الترشيعات  مواءمة  تم  إذ  العالقة،  ذات  األردنية 

الوطنية ذات العالقة بهذه الفئة االجتامعية مع املعايري 

اإلطار كفل  العالقة. ويف هذا  ذات  الدولية  واالتفاقيات 

االعاقة  ذوي  االشخاص  حقوق  حامية  األردين  الدستور 

والطفولة  األمومة  القانون  يحمي  عىل"  نص  حيث 

ويحميهم  االعاقات  وذوي  النشئ  ويرعى  والشيخوخة 

من اإلساءة واالستغالل". 

كام تم وضع اسرتاتيجية وطنية لألشخاص ذوي االعاقة 

)2007 - 2015(، وصدر قانون حقوق األشخاص املعوقني 

القطاع  مؤسسات  ألزم  حيث   ،2007 لسنة   )31( رقم 

العام والخاص والرشكات، التي ال يقل عدد العاملني فيها 

عن 50 عامل، بتشغيل عامل واحد من االشخاص ذوي 

االعاقة، وإذا زاد عدد العاملني يف أي منها عن 50 عامل 

ال تقل نسبة تشغيلهم عن 4 % من عدد العاملني فيها 

رشيطة أن تسمح طبيعة العمل يف تلك املؤسسة بذلك.

وعدلت املادة )13( من قانون العمل األردين املؤقت يف 

املتعلقة بتشغيل األشخاص ذوي االعاقة يف  عام 2010، 

املؤسسات التي تشغل 50 عامالً فأكرث لتتوافق مع املادة 

رقم  املعوقني  االشخاص  قانون حقوق  من  )ج(  فقرة   4

)31( لعام 2007، ومبوجب التعديل تلزم املادة )13( من 

قانون العمل كل صاحب عمل  بتشغيل األشخاص ذوي 
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االعاقة وفق النسبة املحددة يف قانون حقوق االشخاص 

فيه  يحدد  تقريرا  العمل  وزارة  اىل  يرسل  وان  املعوقني، 

االعامل التي يشغلها ذوي االعاقة وأجر كل منهم.

القطاع  تعيينهم يف  فإن  املدنية  الخدمة  نظام  إطار  ويف 

وهي  االنسانية"،  "الحاالت  يسمى  ما  ضمن  يأيت  العام 

كوتا نسبتها 6 %، وتضم إىل جانب االشخاص من ذوي 

التعيني  الفعيل يف   اإلعاقة فئات أخرى، أي أن نصيبهم 

وفق التقديرات ليس أكرث من 1.5 %.

ذات  دولية  اتفاقيات  عدة  عىل  األردن  مصادقة  ورغم 

العديد  عالقة باألشخاص ذوي االعاقة، واصدار وتعديل 

زالت  ما  الخصوص،  بهذا  املحلية  الترشيعات  من 

الحكومات األردنية غري قادرة عىل االنفاذ الكامل لغالبية 

الحقوق املنصوص عليها لفئة االشخاص من ذوي اإلعاقة 

من  الرغم  عىل  والعمل،  املعوقني  األشخاص  قانوين  يف 

املختصة  الحكومية  الجهات  بها  تقوم  التي  الحمالت 

االنجازات  بعض  حققت  حيث  االعاقة،  ذوي  لتشغيل 

إال  العام،  القطاع  يف  منهم  عدد  بتعيني  املجال  هذا  يف 

وبحاجة  محدودة  تزال  ال  املجال  هذا  االنجازات يف  أن 

العمل عليها ومواصلتها. فيام ال تزال املشكلة  الستمرار 

حكومي  لضغط  تحتاج  حيث  الخاص،  القطاع  يف  قامئة 

بتشغيل ذوي  الخاص  القطاع  أصحاب مؤسسات  إللزام 

االعاقة يف مؤسساتهم.

األشخاص  حق  املعوقني  األشخاص  قانون  تناول  ورغم 

ذوي اإلعاقة يف مادته الرابعة، التي تتضمن حق حصول 

مجال  يف  متكافئة  فرص  عىل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

العلمية،  ومؤهالتهم  يتناسب  مبا  والتوظيف  العمل 

ورضورة التزام صاحب العمل بتقديم الرتتيبات التيرسية 

واملعقولة والالزمة لعملهم، لضامن ذلك، إال أن حق هذه 

الفئة االجتامعية يف العمل ما زال دون املستويات التي 

نصت عليها القوانني والبالغ 4 % من أعداد العاملني.

القانونية  النصوص  بعض  يف  فجوات  هناك  أن  كام 

واألنظمة والتعليامت التي تسمح لكل من أصحاب القرار 

يف القطاعني العام والخاص بعدم االلتزام ببعض النصوص 

الفئة  لهذه  العمل  لحق  حامية  توفر  التي  االيجابية 

"تسمح  أن  الترشيعات  هذه  تشرتط  حيث  االجتامعية. 

وضوابط  جهة  غياب  ظل  يف  لتطبيقها،  العمل"  طبيعة 

وحقوق  العمل  قانوين  يف  الخاص  القيد  هذا  تحقق 

االشخاص ذوي اإلعاقة، فإن املرجع يف ذلك سوف يكون 

الطبيب وما يرتئيه من خالل الفحص والتشخيص الطبي.

لسنة   96 رقم  الجديد  املدنية  الخدمة  نظام  يخرج  ومل 

2014، الذي ينظم العمل يف وظائف القطاع العام، عن 

هذا التوجه، إذ نص يف املادة)43( منه التي تبني رشوط 

شغل الوظائف العامة، عىل أنه "يشرتط فيمن يعني بأي 

البدنية،  واإلعاقات  األمراض  من  ساملاً  يكون  أن  وظيفة 

التي  الوظيفة  بأعامل  القيام  التي  متنعه من  والعقلية، 

سيُعني فيها مبوجب قرار من املرجع الطبي املختص، عىل 

متنعه  إعاقته  تكن  مل  ما  اإلعاقة  ذوي  تعيني  يجوز  انه 

بشهادة  فيها  سيُعني  التي  الوظيفة  بأعامل  القيام  من 

يتناقض  الجانب  هذا  ويف  املختص"،  الطبي  املرجع  من 

التي بينت  الرابعة منه  املادة  املدنية مع  الخدمة  نظام 

أن تكافؤ الفرص، وعدم التمييز والكفاءة هي من أهم 

وال  أساسها  عىل  التعيني  يتم  التي  واملرتكزات  األسس 

يجوز مخالفتها.
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الطبية رقم  اللجان  يتضمنها نظام  التي  وتحرم الرشوط 

ذوي  من  األشخاص  من  كبري  عدد   ،1977 لسنة   )58(

اإلعاقة من شغل الوظيفة  التي تالئم احتياجاتهم حيث 

نصت املادة )13( فقرة )أ( من  النظام عىل أنه "يجب 

أن يتوفر يف طالب التوظيف الرشوط املبينة يف امللحق 

رقم )1(، وأن تتوفر درجة قوة البرص كام جاء يف امللحق 

رقم )2("، كام نصت الفقرة )ج( من املادة نفسها عىل 

امللحق رقم  الوارد ذكرها يف  األمراض  بأحد  "أن اإلصابة 

الوظيفة".  يف  االستخدام  طالب  قبول  دون  تحول   )3(

الطبية؛  اللجان  نظام  الواردة يف  امللحقات  اىل  وبالعودة 

شغل  من  االعاقة  ذوي  األشخاص  استثنت  انها  نجد 

لدى  توفرها   الواجب  الرشوط  تنص  حيث  الوظائف، 

طالب االستخدام متتعه بدرجة كافية من الذكاء، والسمع 

القلب والرئتني والقفص  النظر وسالمة  طبيعي، وسالمة 

الصدري وخلوه من التشوهات املعيبة، وسالمة األطراف 

واملفاصل والعمود الفقري، وسالمة االسنان سواء طبيعية 

املعوقات  تحديد  الرشوط ميكن  او صناعية، ومن هذه 

والتحديات التي تحول دون متتع األشخاص ذوي االعاقة 

بحقوقهم، وخاصة حقهم مبامرسة العمل، عىل أساس من 

املساواة مع اآلخرين.

واقع تشغيل ذوي االعاقة
األشخاص  حقوق  قانون  عليه  نص  ما  من  الرغم  عىل 

مؤسسات  ألزم  حيث   ،2007 لسنة   )31( رقم  املعوقني 

عدد  يقل  ال  التي  والرشكات،  والخاص  العام  القطاع 

من  واحد  عامل  بتشغيل  عامل،   50 عن  فيها  العاملني 

األشخاص ذوي االعاقة، وإذا زاد عدد العاملني يف أي منها 

عن 50 عامل ال تقل نسبة تشغيلهم عن4 % من عدد 

تلك  يف  العمل  طبيعة  تسمح  أن  رشيطة  فيها  العاملني 

العمل  قانون  من   )13( املادة  وتعديل  بذلك،  املؤسسة 

لتتواءم مع النص القانوين يف قانون حقوق االشخاص ذوي 

االعاقة، إال أن الواقع يؤكد تدين نسبة تشغيل ذوي االعاقة 

سواء يف القطاع العام أو الخاص، وتشري االحصائيات أن 

نسبة تشغيل األشخاص من ذوي اإلعاقة يف القطاع العام 

ال تزيد عن 1.0 %، فيام تقارب 0.5 % يف القطاع الخاص، 

األمر الذي يحرم القادرين عىل العمل منهم، من حقهم 

يف العمل بشكل الئق. إضافة إىل غياب مؤرشات احصائية 

تبني معدالت البطالة لديهم، تسهل مقارنتها مع الفئات 

االجتامعية األخرى.

األشخاص  تشغيل  تدين  عىل  تدل  التي  املؤرشات  ومن   

ذوي االعاقة، األرقام الرسمية الصادرة عن وزارة العمل، 

التي تشري إىل أن عدد األشخاص من ذوي اإلعاقة الذين 

تم تشغيلهم منذ بداية عام 2015 وحتى  شهر أكتوبر/ 

العام  القطاعني  يف  فقط  شخصاً   231 بلغ  أول  ترشين 

اإلناث.  من  و42  الذكور  من   189 بينهم  من  والخاص 

التحويلية  الصناعات  منها  قطاعات  عدة  عىل  توزعوا 

الذي  األمر  واملطاعم،  الفنادق  وقطاع  املحيكات  وقطاع 

يؤكد رضورة إعادة صياغة املادة )13( من قانون العمل 

بضامن حق االشخاص ذوي االعاقة بالعمل، وتعديلها مبا 

يضمن تطبيقها بشكل فعيل عىل أرض الواقع.  ورغم ان 
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هذه املادة تلزم أصحاب العمل بتشغيل ذوي االعاقة، إال 

أنها مرتبطة مبادة أخرى وردت بقانون حقوق األشخاص 

املعوقني، تشري اىل رضورة وجود بيئة عمل تسمح بذلك، 

والتي تشكل عادة ذريعة لصاحب العمل لعدم تشغيل 

طبيعة  تسمح  أن  "رشيطة  عبارة  أن  إذ  االعاقة،  ذوي 

الشابات  الشباب/  تشغيل  دون  تحول  بذلك"  العمل 

الذين يعانون من اإلعاقة، ومتنعهم من االلتحاق بسوق 

بالعمل  اإلعاقة  لذوي  السامح  ربطت  كونها  العمل، 

"برشط توفر بيئة تسمح بذلك".

وإضافة لضعف تشغيلهم فإن عدداً كبرياً من األشخاص 

ذوي اإلعاقة خاصة الذين يعملون يف القطاع الخاص، ما 

زالوا يعانون من ظروف عمل صعبة، تتمثل يف انخفاض 

وانخفاض معدالت  فيها،  يعملون  التي  الوظائف  جودة 

األجور عن املعدالت العامة لها، إضافة إىل عمل العديد 

منهم لساعات عمل طويلة، قد تصل إىل 14 ساعة يومياً، 

دون حصولهم عىل بدل إضايف، ليعد ذلك مخالفة رصيحة 

لنص املادة )57( من قانون العمل، التي تنص عىل عدم 

جواز تشغيل العاملني/ات أكرث من ساعات العمل الرسمية 

البالغة 8 ساعات يوميا. إىل جانب غياب الشعور باألمان 

واالستقرار الوظيفي، وعدم ثقة أصحاب العمل بهم، رغم 

غري  من  زمالئهم  إنتاجية  عن  تختلف  ال  إنتاجيتهم  أن 

ذوي اإلعاقة. كام يتعرض هؤالء للضغط النفيس الناجم 

عن نظرة صاحب العمل وزمالئهم نظرة شفقة واحسان. 

األشخاص  لعمل  املناسبة  التحتية  البنية  ضعف  كذلك 

توفر  املصاعد وعدم  توفر  االعاقة من حيث عدم  ذوي 

وسائل نقل عام مناسبة، يف ضوء رفض غالبية السائقني 

نقلهم. كام يعاين الكثري منهم من عدم شمولهم بأنظمة 

الحامية االجتامعية وخاصة الضامن االجتامعي والتامني 

الصحي. إضافة اىل عدم تشغيلهم وفق املؤهالت العلمية 

التي يحملونها.

 وتقل الصعوبات التي تواجه األشخاص ذوي االعاقة يف 

والتعليامت  األنظمة  عليهم  تطبق  حيث  العام،  القطاع 

شكاوى  وتتمحور  اآلخرين.  زمالئهم  عىل  تطبق  التي 

االتجاهات  العام من  القطاع  االعاقة يف  األشخاص ذوي 

السلبية للعديد من املدراء تجاه قدراتهم  ومهاراتهم.

تحديات  يواجهن  اإلعاقة  ذوات  من  النساء  أن  كام 

الرجال، بوجود  التشغيل، مقارنة مع  مضاعفة يف مجال 

صعوبات كبرية ال متكنهن من الحصول عىل فرص عمل 

مالمئة، وتضيق عليهن إمكانية الحصول عىل فرص عمل 

من  ينطلق  معهن  التعامل  أن  وإحساسهن  عام،  بشكل 

وقدراتهن،  إلنسانيتهن  احرتاما  وليس  "إحساين"،  منظور 

إضافة إىل تعرض بعضهن اىل أنواع مختلفة من "التحرش" 

يف  باالنخراط  املغامرة  لعدم  زميالتهن  ويدفع  يدفعهن 

العديد من أرسهن  إىل جانب عدم رغبة  العمل،  سوق 

للخروج من املنزل لغايات العمل.

تأهيل وتدريب ذوي اإلعاقة
رغم أن قانون مؤسسة التدريب املهني يتضمن نصوصاً 

يف  الجنسني  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حق  تضمن 

مبحاوالت  وقيامها  العمل،  سوق  يف  لالنخراط  تأهيلهم 

تدريب  عرب  وخدماتها،  برامجها  إىل  وصولهم  لتعزيز 
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من  العديد  يف  واإلناث  الذكور  من  منهم  مجموعة 

املنزيل  واألثاث  اإللكرتونية  األجهزة  صيانة  مثل:  املهن، 

هذه  قدرات  أن  إال  والغذائية،  الحرفية  والصناعات 

الربامج  من  العديد  يف  عام  بشكل  ضعيفة  املؤسسة 

الفئة، بسبب ضعف  التدريبية، وليس فقط تجاه هذه 

موازنتها السنوية، وضعف محتويات برامجها التدريبية، 

أخذها  وعدم  بالتدريب،  املتخصصة  الكوادر  وضعف 

يحول  ما  العمل،  لسوق  امللحة  الحاجات  االعتبار  بعني 

من  األشخاص  لتأهيل  الالزمة  التسهيالت  توفري  دون 

العمل،  سوق  يف  لالنخراط  منافس  بشكل  االعاقة  ذوي 

ما يجعلها تشكل بيئة غري صديقة للعديد من االعاقات، 

األمر الذي ينعكس سلباً عىل مستويات االلتحاق بها. كام 

أن العديد من مراكز التدريب التابعة ملؤسسة التدريب 

املهني ووزارة التنمية االجتامعية املخصصة لذوي اإلعاقة 

بعيدة عن التجمعات السكانية يف القرى واألرياف، مام 

يزيد من أعبائهم املالية، ويحد من فرص التحاقهم بهذه 

املراكز.
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- إجراء دراسات مسحية دقيقة تحدد أعداد األشخاص 

ذوي االعاقة يف األردن ونوعية االعاقة التي يعانون منها، 

وأماكن متركزهم جغرافياً، وطبيعة األعامل التي يقومون 

بها ومدى مالءمتها إلعاقتهم وملؤهالتهم العملية، ورصد 

الصعوبات التي تواجههم يف عملهم.

العمل، مبا يضمن  قانون  املادة 13 من  إعادة صياغة   -

تطبيقها فعلياً عىل أرض الواقع لضامن التوسع يف تشغيل 

ذوي االعاقة.

- إعادة صياغة نص املادة 4 من قانون حقوق األشخاص 

املعوقني رقم 31 لسنة 2007 واملتعلقة بتشغيل األشخاص 

ذوي اإلعاقة، مبا يضمن تطبيقه بشكل فعيل عىل أرض 

الواقع.

- إعادة النظر بنصوص نظام اللجان الطبية رقم )58 ( 

لسنة 1977 وخاصة الرشوط الواجب توفرها يف طالب 

االعتبار  بعني  تأخذ  بحيث  العام،  بالقطاع  التوظيف 

تسهيل عملية تشغيل األشخاص من ذوي االعاقة بالقطاع 

العام.

بتطبيق  يتعلق  فيام  الرقابية  املؤسسات  أدوار  تفعيل   -

املادة 13 من قانون العمل واملادة 4 من قانون األشخاص 

والخاص  العام  القطاعني  التزام  تعزيز  لضامن  املعوقني 

بهام فيام يتعلق بتشغيل األشخاص ذوي االعاقة.

- تحفيز مؤسسات القطاع الخاص عىل تشغيل األشخاص 

ذوي االعاقة من خالل منحهم حوافز مثل إعفائهم من 

ذوي  األشخاص  وعي  وزيادة  الرضيبية.  الرسوم  بعض 

االعاقة بأهمية التدريب املهني لالنخراط يف سوق العمل.

ذوي  باألشخاص  مهنية خاصة  تدريبية  برامج  تصميم   -

اإلعاقة تتالءم وطبيعة االعاقة التي يعانون منها، يف إطار 

عمل مؤسسة التدريب املهني ووزارة التنمية االجتامعية 

ومؤسسات املجتمع املدين ذات العالقة.

العمل عىل تغيري نظرة املجتمع تجاه االشخاص ذوي   -

االعاقة.

التوصيات:


