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تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة يف األردن
"منظور حقوقي بديالً عن املنظور اإلحساين"
كانون أول /ديسمرب

تقدمي:

حقمقهماللنلة.اوألمهوةامتكنيا
ا
حيفتل العال ما يالعالع ان ايسمب ران ال اال ،الاعوم،العاليم اعألشخلصاذويالالالقة اوذعكاهبدفالعفتألوداالىا
لألشخلصاذويالالالقةا يالعابلوةالعفتنبوة امتامشملاحقمقهما ي الألهدلفالالمنلئوةاليممفتدلنةا 2030اضب اسفتةاأهدلفاتنبوةامتالتا يا(لألولا
ولعرلبعاولعالن اولعالشراولحللييااشراولعمليسااشر).
وحمباننظبةالعصحةالعاليموة افإنالألشخلصاذويا
التوصيات:
ن اأج الينلج الألشخلص اذوي الإلالقة ا ي اسمق العاب الألريين اتقد ،العمرقة اجمبمام ان ا
لإلالقةاسشكلمنا 10الايملئةان اادياسكلنالعال م ا
لعفتمصولتاالىالعشك العفتليل :ا
لألنرالعذياسؤلداأمهوةاإينلجاذويالالالقةا ياسمقا
*النللذانلاجلءا ياليمليةا25افقرةا(ها+او)ان اقلنمناحقمقالألشخلصاذويالالالقةارقما()20ا
لعاب الاافتبلراتشغولهماساداأحدالعفتحدايتالعرئوموةا
عمنةا 2017اوليمفتالقةابفتشغو الألشخلصاذويالإلالقة امبلاسضب اتطبوقهابشك افال االىا
لعيت اتملجههم .اون الجلدسر الاعذلر اأن اليمؤشرلتا
أرضالعملقع اوإعزل،اليمؤسملتابفتمفريابوئةاتومريسةاعاب اوحولةالألشخلصان اذويالالالقة.
لالحصلئوةالعيتالصدرهتلايلئرةالإلحصلءلتالعالنةا يا
*اإاليةالعنظرابنصمصانظل،العلجلنالعطبوةارقما()58اعمنةا1977اوخلصةالعشروطالعملجبا
بدلسة ا 2016اولسفتنليل الىل العفتادلي العمكلين العذيا
تمفرهل ا ي اطلعب العفتمظوف الاعقطلع العال ،احبو اأتخذ اباني الالافتبلر اتمهو اابلوة اتشغو ا
جرى اتنلوذه ا ي اهنلسة اال ،ا 2015اتشري الىل اأنا
لألشخلصان اذويالالالقةالاعقطلعالعال.،
 10.6الايملئةان اسكلنالألريناسالنمنان اشك ا
*اتلاو اأيولراليمؤسملتالعرقلبوةافوبلاسفتالقابفتطبوقاليمليةا13ان اقلنمنالعاب اوليمليةا25ان ا
ن اأشكللالالقةا(صامبةاوظولوة) .ا
قلنمنالألشخلصاذويالالالقةاعضبلناتازسزالعفتزل،العقطلانيالعال،اولخللصاهببلافوبلاسفتالقابفتشغو ا
وهبذهاليمنلسبةاساداليمرصدالعابليلالألريينالعفتلبعايمرلزا
لألشخلصاذويالالالقة .ا
لعلونوقاعلدرلسلتالالقفتصليسةاوليمالمنلتوة ااورقةاتقدسرا
*احتلوزانؤسملتالعقطلعالخللصاالىاتشغو الألشخلصاذويالالالقةان اخاللاننحهماحملفزا
نمقفاحملاولقعاتشغو الالشخلصان اذويالالالقةا
نا اإاللئهمان اباضالعرسم،العضرسبوة اوزاييةاوا الألشخلصاذويالالالقةاأبمهوةالعفتدرسبا
 يالألرين اتفتضب اقرلءةا ي العفتشرسالتاولعمولسلتا
ليمهيناعالخنرلطا ياسمقالعاب .
*اتصبومابرلنجاتدرسبوةانهنوةاخلصةالاألشخلصاذويالإلالقةاتفتالء ،اوطبواةالالالقلت العيتا
ليمفتالقةابفتشغو الالشخلصاذويالالالقةا يالألرين ا
سالنمناننهل ا ياإطلرااب انؤسمةالعفتدرسباليمهيناووزلرةالعفتنبوةالالجفتبلاوةاونؤسملتالجملفتبعا
وتمفتارضالعفتحدايتالعيتاتملجههماعلدخملا ياسمقا
ليمديناذلتالعاالقة.
لعاب اولعظروفالعيتاسابلمنافوهل.

االطار التشريعي الدويل
يخلتالالتللقوةالعدوعوةاحلقمقالألشخلصاذويالالالقةاحوزالعفتنلوذا يا
لألريناال،ا 2008ابداليمصليقةاالوهلا ياال،ا .2007اوتافت راهذها
لالتللقوةالعقلادةالألسلسوةاحلبلسةاحقمقاذويالالالقةا ياإطلرالعقلنمنا
لالنملينالعدويل اوسشك الحلقا يالعاب اأحداأبرزاهذهالحلقمق.احو ا
ألدتاليمليةا()27ان الالتللقوةاالىاحقاذويالالالقةا يالعاب ايونا
متووز اوضبلن اظروف ااب االيعة اونالئبة اهلم امبل ا ي اذعك اتكلفؤا
لعلرص اوتقلض اأجرانفتملواعقلءالعقول،اباب انفتملويالعقوبة اوظروفا
لعاب اليمأنمنة اولعصحوة.االبل اتضبنت الالتللقوة احقهم ا ي امملرسةا
لدالذعك االىا
لنشطفتهمالعنقلبوةاالىاقد،اليمملاولةانعالآلخرس اوتؤ ا
متكنيالألشخلصاذويالإلالقةان الحلصملابصمرةافالعةاالىالعـ رلنجا
لعالنـة اعلفتمجوه العفتقين اوليمهين اوخدنلت العفتمظوف اولعفتدرسب اليمهينا
وليممفتبر؛الىلاجلنباتازســزافــرصالعاب ـ اولعفتقــد،العــمظول اهلما ياســمقا
الاا ـ اتقــدمياليمــملادةاالــىاتمفريافرصالعاب ـ اولحلــصملا
لعاب ـ افــض ا
الوــه .4ا
لبلاألدتالتللقوةاننظبةالعاب العدوعوةارقما()159اعال،ا1983ا
بشأنالعفتأهو اليمهيناولعفتشغو اوليمامقني اولعيتاصليقالألريناالوهل اأنا
قدرلهتما
عألشخلصاذويالالالقةالحلقا يالعفتأهو اولعفتدرسباليمهيناحمبا ا
لجلمبلنوة .ا
فوبلاأوصت الالتللقوةالعدوعوةاعلقضلءاالىاللفةاأشكللالعفتبووزاضدا
ليمرأةا(سودلو)العيتاصليقاالوهلالألرينا(نعاحتلظهاالىاباضاليماملي) ا
بضرورةاتضبنياتقلرسرالعدولالعيتاصليقتاالوهلاإشلرةاصرحيةاوولضحةا
لىل اوضع العنملء اذولت الإلالقة اخلصة افوبلاسفتالق الاعفتشغو اولعفتالوما
وتمفرالعفتأنونلتالالجفتبلاوة البلاتشرتطاأناتمفرالعدولا ياتقلرسرهلا
لعمنمسةانالمنلتاا العنملءان اذولتالالالقة اوا العفتدلبرياليمفتخذةا
يمالجلةاأوضلاه امبلا ياذعكالالجرلءلتاليمفتخذةاعضبلنامتفتاه ابلرصا
نفتملوسة ا ي الحلصمل االى العفتالوم اولعفتشغو اولخلدنلت العصحوةا
ولعفتأنونلتالالجفتبلاوةاولذعكاقدرهت االىاليمشلرلة ا ياللفة اجملنبا
لحلولةالالقفتصليسةاولالجفتبلاوةاولعاقلفوة .ا

االطار التشريعي األردين
لناكمتانضلننياهذهالالتللقولتالعدوعوةاالىالعفتشرسالتالألرينوةا
لألسلسوة اإذامتتانملءنةالعفتشرسالتالعمطنوةاهبذهالعلئةالالجفتبلاوةا
طلرا
نمبولانعاليمالسرياولالتللقولتالعدوعوةاذلتالعاالقة.او ياهذلالإل ا
لل العدسفتمرالألريينامحلسةاحقمقالالشخلصاذويالالالقةاحو ا
نصاالى"احيب العقلنمنالألنمنةاولعطلمعةاولعشوخمخةاوسراىالعنشأا
وذويالالالقلتاوحيبوهمان الإلسلءةاولالسفتغالل".1ا ا
لبلامتاوضعالسرتلتوجوةاوطنوةاعألشخلصاذويالالالقةا(-2007
 )2015اوصدراقلنمناحقمقالألشخلصاليمامقنيارقما()31اعمنةا
 2007احو اأعز،انؤسملتالعقطلعالعال،اولخللصاولعشرللت ا
لعيتاالاسق ااديالعالنلنيافوهلاا ا50االنال ابفتشغو االن اولحدا
ن الالشخلصاذويالالالقة اوإذلازليااديالعالنلني ا ياأياننهلا
ا ا50االنالاالاتق انمبةاتشغولهماا ا%4ان ااديالعالنلنيا
فوهلاشرسطةاأناتمبحاطبواةالعاب ا ياتلكاليمؤسمةابذعك .2ا
ا
وادعت اليملية ا( )13ان اقلنمن العاب الألريين اليمؤقت ا ي اال،ا
 2010اليمفتالقةابفتشغو الألشخلصاذويالالالقةا ياليمؤسملتا
ال افألاراعفتفتملفقانعاليمليةا 25افقرة ا(ه)ان ا
لعيتاتشغ ا 50االن ا
قلنمنالألشخلصاذويالالالقةارقما()20اعال،ا 2017اومبمجبا
لعفتادس اتلز ،اليملية ا( )13ان اقلنمن العاب ال اصلحب ااب ا
بفتشغو الألشخلصاذويالالالقةاوفقالعنمبةالحملديةا ياقلنمناحقمقا
لالشخلص اليمامقني اولن اسرس الىل اوزلرة العاب اتقرسرل احيدي افوها
لالابللالعيتاسشغلهلاذويالالالقةااوأجرال اننهم 3.ا
ا
قصور يف بعض التشريعات والسياسات

لاعرغمامملامتالالشلرةالعوهاأااله اهنلكافجملتا ياباضالعنصمصا
لعقلنمنوةاولألنظبةاولعفتالوبلتالعيتاتمبحاعك ان اأصحلبالعقرلرا
 يالعقطلانيالعال،اولخللص اباد ،الالعفتزل،ابباضالعنصمصالالجيلبوةا
لعيتاتمفرامحلسةاحلقالعاب اعألشخلصان اذويالالالقة.احو ا
تشرتطاهذهالعفتشرسالتاأنا"تمبحاطبواةالعاب "اعفتطبوقهل ا ياظ ا
غولب اجهة اوضملبط احتدي اهذل العقود الخللص ا ي اقلنمين العاب ا
وحقمقالالشخلصاذويالإلالقة ااوليمرجعا ياذعكاسمفاسكمنا
لعطبوباونلاسرتئوهان اخاللالعلحصاولعفتشخوصالعطيب.

و ماخيرجانظل،الخلدنةاليمدنوة ارقما 82اعمنةا 2013اوتادسالته العذيا
سنظمالعاب ا ياوظلئفالعقطلعالعال ،اا اهذلالعفتمجه اإذانصا ياليمليةا
()43اننه العيتاتبني اشروطاشغ العمظلئفالعالنة االىاأنه ا"سشرتطا
فوب اسانياأبياوظولةاأناسكمناسليمالاان الألنرلضاولإلالقلتالعبدنوة ا
ولعاقلوة العيتامتناهان العقول،اأبابللالعمظولةالعيتاسواانيافوهلامبمجبا
قرلران اليمرجعالعطيباليمخفتص االىاأنهاجيمزاتاونياذويالإلالقةانلا ما
تك اإالقفتهامتناهان العقول،اأبابللالعمظولةالعيتاسوااني افوهلابشهليةا
ن اليمرجعالعطيباليمخفتص" 5او ياهذلالجللنباسفتنلقض انظل،الخلدنةا
ليمدنوةانعاليمليةالعرلباةاننهالعيتابونتاأناتكلفؤالعلرص اواد،العفتبووزا
ولعكللءةاه ان اأهمالألسساوليمرتكزلتالعيتاسفتمالعفتاونياالىاأسلسهلا
والاجيمزاخملعلفتهل .ا
وحتر ،العشروط العيت اسفتضبنهل انظل ،العلجلن العطبوة ارقم ا( )58اعمنةا
 1977ااديالبريان الألشخلصان اذويالإلالقةان اشغ العمظولةا
لعيتاتالئمالحفتولجلهتماحو انصتاليملية ا()13افقرةا(أ)ان ال عنظل،ا
الىاأنها"جيباأناسفتمفرا ياطلعبالعفتمظوفالعشروطاليمبونةا ياليملحقا
رقما( )1اعلنظل ،اوأناتفتمفرايرجةاقمةالعبصرالبلاجلءا ياليملحقارقما
( )2اعلنظل 6"،البل انصت العلقرة ا(ج) ان اليملية انلمهل االى ا"أنا
لإلصلبةاأبحدالألنرلضالعملرياذلرهلا ياليملحقارقما( )3ان العنظل ،ا
حتملايوناقبملاطلعبالالسفتخدل،ا يالعمظولة".7اولاعاميةالىلاليملحقلتا
لعملريةا يانظل،العلجلنالعطبوة؛اجندالهنلالسفتانتالألشخلصاذويالالالقةا
ن اشغ العمظلئف احو اتنصالعشروطالعملجباتمفرهلاعدىاطلعبا
لالسفتخدل ،امتفتاه ابدرجةاللفوة ان العذللء اولعمبع اطبوا اوسالنةا
لعنظراوسالنةالعقلباولعرئفتنياولعقلصالعصدرياوخلمهان العفتشمهلتا
ليماوبة اوسالنةالألطرلفاوليمللص اولعابميالعلقري اوسالنةالالسنلنا
سملء اطبواوة الو اصنلاوة اون اهذه العشروط اميك احتدسد اليمامقلتا
ولعفتحدايت العيت احتمل ايون امتفتع الألشخلص اذوي الالالقة احبقمقهم ا
وخلصةاحقهمامببلرسةالعاب االىاأسلسان اليمملاولةانعالآلخرس  .ا
ا
واقع تشغيل ذوي اإلعاقة يف األردن

لاعرغمان انلانصاالوهاقلنمنالعاب اوقلنمناحقمقالألشخلصاليما امقني ا
ولعذياأعز،انؤسملتالعقطلعالعال،اولخللصاولعشرللت العيتاالاسق ااديا
لعالنلنيافوهلاا ا50االنال ابفتشغو االن اولحدان الألشخلصاذويا

لالالقة اوإذلازليااديالعالنلنيا ياأياننهلاا ا50االنالاالاتق ا
نمبةاتشغولهماا ا4الايملئةان ااديالعالنلنيافوهلاشرسطةاأناتمبحا
طبواة لعاب ا ياتلكاليمؤسمةابذعك اإالاأنالعملقعاسؤلداتدينانمبةا
تشغو ذوي الالالقة اسملء ا ي العقطلع العال ،اأو الخللص اوتشريا
لعفتقدسرلت اأنانمبةاتشغو الألشخلصان اذويالإلالقةا يالعقطلعا
لعال،االاتزسداا ا %1.0افوبلاتقلربا%0.5ا يالعقطلعالخللص.ا
لألنرالعذياحير،العقليرس االىالعاب اننهم ان احقهما يالعاب ا
بشك االئق .ا
وحمبالعبولانتالإلحصلئوةاعلبجلسالألالىاعشؤونالألشخلصا
ليمامقنياعال،ا 2015افإنا24الايمئةان الألشخلصاذويالإلالقةا
مم اأابلرهم ا 15اسنة افألار انشوطمن القفتصليايا اوبلغت انمبةا
لعذلمراغريالعنشوطنيالقفتصليايااننهما20الايمئة ا ياحنيابلغتانمبةا
لإلانث ا 80الايمئة الذعك الشلرت العبولانت اأن انمبة العذلمرا
ليمشفتغلنيان اذويالإلالقةابلغتا79الايمئة انقلب ا21الايمئةان ا
لالانث.
وإضلفة اعضاف اتشغولهم افإن ااديلا البريلا ان الألشخلص اذويا
لإلالقةاخلصةالعذس اسابلمنا يالعقطلعالخللص انلازلعملاسالن امنان ا
ظروفااب اصابة اتفتبا ا يالخنللضاجميةالعمظلئفالعيتاسابلمنا
فوهل اولخنللضانادالتالألجمر اا اليمادالتالعالنةاهلل اإضلفةا
إىلااب العادسداننهماعملالتااب اطمسلةاألاران امثليناسلالت ا
يوناحصمهلماالىابدلاإضل ي اعواداذعكاخملعلةاصرحيةاعنصاليمليةا
( )57ان اقلنمن العاب العيت اتنص االى ااد ،اجملز اتشغو ا
لعالنلني/لت األار ان اسلالت العاب العرمسوة العبلعغة ا 8اسلالتا
سمنول.اإىلاجلنباغولبالعشامرالاألنلناولالسفتقرلرالعمظول اواد،ا
ثقةاأصلحبالعاب اهبم ارغماأناإنفتلجوةاغلعبوفتهم االاختفتلفاا ا
إنفتلجوةازنالئهمان اغرياذويالإلالقة.ا ا
لبل اسفتارض اهؤالء اعلضغ امط العنلموة العنلمجة اا انظرة اغلعبوةا
أصلحبالعاب ا اوغلعبوةازنالئهمانظرةاشلقةاولحملن اوعوسانظرةا
حقمقوةاتقم،االىاليمملولة .ا

ا
لذعك اسلهم اضاف العبنوة العفتحفتوة اليمنلسبة اعاب الألشخلص اذاويا
لالالقة ان احو ااد ،اتمفر اليمصلاد اواد ،اتمفر اوسلئ انق اال،ا
ننلسبة ا يالضالفافرصاتشغولهم.البلاسالينالعكاري اننهمان ااد،ا
مشمهلماأبنظبةالحلبلسةالالجفتبلاوةاوخلصةالعضبلنالالجفتبلا اولعفتأننيا
لعصح األناغلعبوفتهماسابلمنا يالعقطلالتالالقفتصليسةاغرياليمنظبة ا
إضلفةالىلااد،اتشغولهماوفقاليمؤهالتالعالبوةالعيتاحيبلمهنل.
وتق العصاملاتالعيتاتملجهالألشخلصاذويالالالقةا يالعقطلعالعال ،احو ا

تطبقاالوهمالألنظبةاولعفتالوبلتالعيتاتطبقاالىازنالئهمالآلخرس  .ا
وتفتبحمر اشكلوى الألشخلص اذوي الالالقة ا ي العقطلع العال ،ان ا
لالجتلهلتالعملبوةاعلادسدان اليمدرلءاجتلهاقدرلهتماونهلرلهتم.ا ا
لبلاأنالعنملءان اذولتالإلالقةاسملجه احتدايتانضلالةا ياجمللا
لعفتشغو انقلرنةانعالعرجلل اتفتبا ابمجمياصاملاتالبريةا1الامتكنه ا
ن الحلصملاالىافرصااب انالئبة اوتضوقاالوه اإنكلنوةالحلصملا
الىافرصااب ابشك اال ،ا اوإحملسه اأنالعفتالن اناه اسنطلقان ا
ننظمر ا"إحملين" اوعوس الحرتلنل اإلنملنوفته اوقدرلهت اإضلفة اإىلا
اوسدفعازنوالهت ا
ا
تارضاباضه الىلاأنملعاخمفتللةان ا"لعفتحرش"اسدفاه
عاد،اليمغلنرةالاالخنرلطا ياسمقالعاب اإىلاجلنبااد،ارغبةالعادسدا
ن اأسره اعلخروجان اليمنزلاعغلايتالعاب  .ا

التأهيل والتدريب
رغماأناقلنمنانؤسمةالعفتدرسباليمهيناسفتضب انصمصالااتضب احقا
لألشخلصاذويالإلالقةان الجلنمنيا ياأتهولهماعالخنرلطا ياسمقا
لعاب  8اوقولنهلامبحلوالتاعفتازسزاوصمهلماإىلابرلجمهلاوخدنلهتل اا را
تدرسباجمبماةاننهمان العذلمراولإلانثا يالعادسدان اليمه انا :ا
صولنة الألجهزة الإلعكرتونوة اولألاثث اليمنزيل اولعصنلالت الحلرفوةا
ولعغذلئوة اإالاأناقدرلتاهذهاليمؤسمةاضاولةابشك اال،ا يالعادسدا
ن الع رلنجالعفتدرسبوة اعوسافقطاجتلهاهذهالعلئة اولمنلاعللئلتالألخرى ا
بمبباضافانملزنفتهلالعمنمسة اوضافاحمفتمايتابرلجمهلالعفتدرسبوة ا
وضافالعكمليراليمفتخصصةالاعفتدرسب اواد،اأخذهلابانيالالافتبلرا
لحللجلت اليملحة اعممق العاب انل اجيالهل اتشك ابوئة اغرياصدسقةا
علادسد ان الالالقلت الألنر العذي اسناكس اسلبالا االى انمفتمايتا
لالعفتحلق اهبل.البل انل احيمل ايون اتمفري العفتمهوالت العالزنة اعفتأهو ا
لألشخلصاذويالالالقةابشك اننلفساعالخنرلطا ياسمقالعاب اأنا
لعادسدان انرللزالعفتدرسبالعفتلباةايمؤسمةالعفتدرسباليمهيناووزلرةالعفتنبوةا
لالجفتبلاوةاليمخصصةاعذويالإلالقةاباودةاا العفتجبالتالعمكلنوةا
 ي العقرى اولألرايف اممل اسزسد ان اأابلئهم اليملعوة اوحيد ان افرصا
لعفتحلقهماهبذهاليمرللز.
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* أعدت هذه الورقة بالتعاون مع مؤسسة فردريش ايبرت في األردن.

نرلزالعلونوقاعلدرلسلتالالقفتصليسةاوليمالمنلتوةاهماننظبةاغرياحكمنوةا
تاب االىاإادلياحبمثالعمولسلتااوقولسالعرأيالعال،احملالعقضلايا
www.phenixcenter.net
لعرلهنةاولعنلشئةاوليمؤثرةا ياجملالتالالقفتصلياولجملفتبعاولعبوئةالعفتشرساوةا يا
info@phenixcenter.net
لألرين.اأتسساليمرلزا ياابلناال،ا( )2003انمج اعدىالحلكمنةا
Tel: +96265164490
لألرينوةاحتتالعرقما( .)142203ا
سماى اليمرلز اإىل اتازسز اأيولر العللالني العمولسوني اولجملفتبع اليمدين ا يا
+96265164491
لألريناوليمنطقةالعاربوةان اأج اعاباأيولرافالعةا يالحلولةالعمولسوةا
Fax: +96265164492
ولالقفتصليسة اولالجفتبلاوة اعبنلء اجمفتبع اقلئم االى العدميقرلطوة اوحقمقا
لإلنملن ان اخاللاإادليالعدرلسلتاولألحبلثاولعفتقلرسراولسفتطالالتا P.O.Box: 304 Amman 11941 Jordan
ا
لعرأياوليمممحاليمودلنوةاواقداليمؤمترلتاوبنلءالعقدرلت .ا
ا
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