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 ردنعاقة يف األذوي اإل األشخاصتشغيل 

 حساين"نظور حقوقي بديالً عن املنظور اإل"م
 

 كانون أول/ ديسمرب
 تقدمي:

.اوألمهوةامتكنيالةللنحقمقهمااوذعكاهبدفالعفتألوداالىااعألشخلصاذويالالالقة فتل العال ما يالعالع ان ايسمب ران ال اال، الاعوم،العاليم احي
ضب اسفتةاأهدلفاتنبوةامتالتا يا)لألولاا2030ليممفتدلنةاهدلفالالمنلئوةالألالعابلوةالعفتنبوة امتامشملاحقمقهما يلألشخلصاذويالالالقةا يا

 ولعرلبعاولعالن اولعالشراولحللييااشراولعمليسااشر(.
 التوصيات:

ان ا اجمبمام العمرقة اتقد، الألريين  العاب  ا ياسمق الينلجالألشخلصاذويالإلالقة اأج  ن 
العشك العفتليل:لعفتمصولتاالىا

(ا20رقما)احقمقالألشخلصاذويالالالقةافقرةا)ها+او(ان اقلنمنا25*النللذانلاجلءا ياليمليةا
 االىاسضب اتطبوقهابشك افالامبلشخلصاذويالإلالقة اوليمفتالقةابفتشغو الألا 2017عمنةا

 الالقة.ل اوإعزل،اليمؤسملتابفتمفريابوئةاتومريسةاعاب اوحولةالألشخلصان اذوياأرضالعملقع
وخلصةالعشروطالعملجباا1977اعمنةا(58اليةالعنظرابنصمصانظل،العلجلنالعطبوةارقما)*اإ

اتشغو ا اابلوة اتمهو  ابانيالالافتبلر احبو اأتخذ العال،  اطلعبالعفتمظوفالاعقطلع ا ي تمفرهل
 .شخلصان اذويالالالقةالاعقطلعالعال،لأل
ن اا25ن اقلنمنالعاب اوليمليةاا13يمليةافتطبوقالبتلاو اأيولراليمؤسملتالعرقلبوةافوبلاسفتالقا*ا

و اعضبلناتازسزالعفتزل،العقطلانيالعال،اولخللصاهببلافوبلاسفتالقابفتشغاذويالالالقةشخلصاقلنمنالأل
اشخلصاذويالالالقة.لأل
شخلصاذويالالالقةان اخاللاننحهماحملفزاالىاتشغو الألالخللصحتلوزانؤسملتالعقطلعا*ا
باشخلصاذويالالالقةاأبمهوةالعفتدرسوزاييةاوا الألا لعضرسبوةاللئهمان اباضالعرسم،اإانا 

 ليمهيناعالخنرلطا ياسمقالعاب .
اتفتالء،*ا الالالقاتصبومابرلنجاتدرسبوةانهنوةاخلصةالاألشخلصاذويالإلالقة لعيتاالتوطبواة

طلرااب انؤسمةالعفتدرسباليمهيناووزلرةالعفتنبوةالالجفتبلاوةاونؤسملتالجملفتبعاإاسالنمناننهل ا ي
 .ليمديناذلتالعاالقة

لألشخلصاذوياافإنوحمباننظبةالعصحةالعاليموة ا 
ن اادياسكلنالعال م الايملئةاا10لإلالقةاسشكلمنا

ا ياسمقاذويالالالقةينلجاإمهوةاأنرالعذياسؤلدالأل
اةلعرئومواتلعفتحدايأحدااتشغولهماسادلعاب  الاافتبلرا
اتملجههم اليمؤشرلتاا.لعيت اأن الاعذلر الجلدسر ون 

لالحصلئوةالعيتالصدرهتلايلئرةالإلحصلءلتالعالنةا يا
ا العذياا2016بدلسة العمكلين العفتادلي الىل ولسفتنليل

ا اال، اهنلسة ا ي اتنلوذه اأنا2015جرى الىل اتشري  
لايملئةان اسكلنالألريناسالنمنان اشك اا10.6

ان اأشكللالالقةا)صامبةاوظولوة(.
عفتلبعايمرلزالالألرييناليمرصدالعابليلاادسوهبذهاليمنلسبةا

رقةاتقدسراوالعلونوقاعلدرلسلتالالقفتصليسةاوليمالمنلتوة ا
نمقفاحملاولقعاتشغو الالشخلصان اذويالالالقةا

لسلتالعفتشرسالتاولعموا يالألرين اتفتضب اقرلءةا ي
 الالشخلصاذويالالالقةا يالألريناليمفتالقةابفتشغو 

 ياسمقااعلدخملامهلعفتحدايتالعيتاتملجهاوتمفتارض
 فوهل.اسابلمنلعاب  اولعظروفالعيتا



 

 االطار التشريعي األردين
رينوةاهذهالالتللقولتالعدوعوةاالىالعفتشرسالتالألنضلننيالناكمتا
ةانملءنةالعفتشرسالتالعمطنوةاهبذهالعلئةالالجفتبلاواتذامتإ الألسلسوة
طلرااذلالإلهنعاليمالسرياولالتللقولتالعدوعوةاذلتالعاالقة.او يانمبولا

لل العدسفتمرالألريينامحلسةاحقمقالالشخلصاذويالالالقةاحو ا
اعنشألنصاالى"احيب العقلنمنالألنمنةاولعطلمعةاولعشوخمخةاوسراىا

ا.ا1وذويالالالقلتاوحيبوهمان الإلسلءةاولالسفتغالل"
-2007لبلامتاوضعالسرتلتوجوةاوطنوةاعألشخلصاذويالالالقةا)

(اعمنةا31لصاليمامقنيارقما)شخ( اوصدراقلنمناحقمقالأل2015
عز،انؤسملتالعقطلعالعال،اولخللصاولعشرللت اأحو اا 2007

 ابفتشغو االن اولحداالنالا50لعيتاالاسق ااديالعالنلنيافوهلاا ا
ازليااديالعالنلنيذويالالالقةن الالشخلصا ا ياأياننهلا اوإذل

ان ااديالعالنلنيا%4الاتق انمبةاتشغولهماا ااالنالا50ا ا
ا.2سطةاأناتمبحاطبواةالعاب ا ياتلكاليمؤسمةابذعكفوهلاشرا

ا) اليملية الأل13وادعت العاب  اقلنمن ان  اال،ا( ا ي اليمؤقت ريين
شخلصاذويالالالقةا ياليمؤسملتاليمفتالقةابفتشغو الألا 2010

(ان اه)افقرةا25لاراعفتفتملفقانعاليمليةاأفاالنالااا50لعيتاتشغ ا
 اومبمجبا2017(اعال،ا20)ارقمالألشخلصاذويالالالقةقلنمنا

اليملية اتلز، ااب ا13)العفتادس  اصلحب العاب ال  اقلنمن ان  )
شخلصاذويالالالقةاوفقالعنمبةالحملديةا ياقلنمناحقمقابفتشغو الأل

افوها احيدي اتقرسرل العاب  اوزلرة الىل اسرس  اولن لالشخلصاليمامقني 
ا3جرال اننهم.أوااذويالالالقةلالابللالعيتاسشغلهلا

ا
 لسياساتالتشريعات وابعض قصور يف 

اهنلكافجملتا ياباضالعنصمصلاعرغمامملامتالالشلرةالعوهاأااله ا
نظبةاولعفتالوبلتالعيتاتمبحاعك ان اأصحلبالعقرلرالعقلنمنوةاولأل

لبوةالالعفتزل،ابباضالعنصمصالالجيا،باداولخللص يالعقطلانيالعال،ا
احلقالعاب ا احوعألشخلصان اذويالالالقةلعيتاتمفرامحلسة  ا.
تمبحاطبواةالعاب "اعفتطبوقهل ا ياظ ا"تشرتطاهذهالعفتشرسالتاأنا
احت اوضملبط اجهة ااديغولب العقود العاب االخللصهذل اقلنمين  ي

ليمرجعا ياذعكاسمفاسكمناواوحقمقالالشخلصاذويالإلالقة ا
 .لعطبوباونلاسرتئوهان اخاللالعلحصاولعفتشخوصالعطيب

 االطار التشريعي الدويل 
نلوذا ياحوزالعفتشخلصاذويالالالقةاعدوعوةاحلقمقالأللالتللقوةاليخلتا

وتافت راهذهاا.2007ال،ا ابداليمصليقةاالوهلا يا2008لألريناال،ا
عقلنمنا ياإطلرالاذويالالالقةسلسوةاحلبلسةاحقمقالالتللقوةالعقلادةالأل
و ابرزاهذهالحلقمق.احأحداألعاب ا ياقالحلاشك لالنملينالعدويل اوس

ا يالعاب ايوناذويالالالقة(ان الالتللقوةاالىاحقا27)الدتاليمليةأ
امتووز اوضبلن ا  اونالئبة االيعة اظروفااب  اذعكاتكلفؤاهلم ا ي مبل

جرانفتملواعقلءالعقول،اباب انفتملويالعقوبة اوظروفاأوتقلض اا لعلرص
اولعصحوة اليمأنمنة اتضبناا.لعاب  ااتلبل الالتللقوة ا ي لرسةاممحقهم

ا اليملنشطفتهم االىاقد، انعالآللملوالعنقلبوة اوتؤلدااة الىاالذعكخرس  
متكنيالألشخلصاذويالإلالقةان الحلصملابصمرةافالعةاالىالعـ رلنجا
اليمهينا اولعفتدرسب العفتمظوف  اوخدنلت اوليمهين  العفتقين اعلفتمجوه لعالنـة

 ياســمقاامهلتازســزافــرصالعابــ اولعفتقــد،العــمظول الىلاجلنباوليممفتبر؛ا
ولحلــصملاالعابــ اتمفريافرصــدمياليمــملادةاالــىااــ اتقالعابــ  افــضالاا

ا.4الوــه
ا ا1983(اعال،ا159لتللقوةاننظبةالعاب العدوعوةارقما)ألدتالبل
أناناالوهل اولعيتاصليقالألريوليمامقني اافتشغو نالعفتأهو اليمهيناولعأبش

الهتمقدراامبحذويالالالقةالحلقا يالعفتأهو اولعفتدرسباليمهينااعألشخلص
ا.وةلجلمبلن
ا ااأوصتفوبل االىاللفة اعلقضلء العدوعوة وزاضداشكللالعفتبوألالتللقوة

 الي()نعاحتلظهاالىاباضاليمماارينليمرأةا)سودلو(العيتاصليقاالوهلالأل
ةاوولضحةاإشلرةاصرحيبضرورةاتضبنياتقلرسرالعدولالعيتاصليقتاالوهلا

اولعفتالوما اسفتالقالاعفتشغو  افوبل اخلصة اذولتالإلالقة العنملء لىلاوضع
اتشرتطا العفتأنونلتالالجفتبلاوة البل العدولا ياتأوتمفر قلرسرهلاناتمفر

لعمنمسةانالمنلتاا العنملءان اذولتالالالقة اوا العفتدلبرياليمفتخذةا
 ابلرصاهضبلنامتفتاوضلاه  امبلا ياذعكالالجرلءلتاليمفتخذةاعأيمالجلةا

العصحوةا اولخلدنلت اولعفتشغو  العفتالوم االى الحلصمل ا ي نفتملوسة
جملنباا ياللفةالرلةولعفتأنونلتالالجفتبلاوةاولذعكاقدرهت االىاليمش

الحلولةالالقفتصليسةاولالجفتبلاوةاولعاقلفوة.
 



الاتق ااالنالا50اا ا اوإذلازليااديالعالنلنيا ياأياننهللالالقة
ن ااديالعالنلنيافوهلاشرسطةاأناتمبحاالايملئةا4انمبةاتشغولهماا 

امبةلعملقعاسؤلداتدينانانأالاإلعاب ا ياتلكاليمؤسمةابذعك ا طبواة
الالالقة تشغو  ااذوي العال، العقطلع ا ي اوتشرياأسملء الخللص  و

أنانمبةاتشغو الألشخلصان اذويالإلالقةا يالعقطلعاالعفتقدسرلت 
ا. يالعقطلعالخللصا%0.5 افوبلاتقلربا%1.0لعال،االاتزسداا ا

لألنرالعذياحير،العقليرس االىالعاب اننهم ان احقهما يالعاب ا
ا.بشك االئق

وحمبالعبولانتالإلحصلئوةاعلبجلسالألالىاعشؤونالألشخلصا
ئةان الألشخلصاذويالإلالقةالايما24فإنا ا2015ليمامقنياعال،ا
ا اأابلرهم اوبلغتانمبةاا15مم  القفتصليايا  انشوطمن افألار  سنة

لايمئة ا ياحنيابلغتانمبةاا20لعذلمراغريالعنشوطنيالقفتصليايااننهما
ا العذلمراا80لإلانث انمبة اأن العبولانت الشلرت الذعك لايمئة 

الايمئةان ا21لايمئة انقلب اا79ليمشفتغلنيان اذويالإلالقةابلغتا
 .لالانث

اذويا الألشخلص ان  ااديلاالبريلا افإن اتشغولهم اعضاف وإضلفة
نان انلازلعملاسالنماالإلالقةاخلصةالعذس اسابلمنا يالعقطلعالخللص 

ظروفااب اصابة اتفتبا ا يالخنللضاجميةالعمظلئفالعيتاسابلمنا
ا اليمادالتالعالنةاهلل اإضلفةاافوهل اولخنللضانادالتالألجمر

 األاران امثليناسلالتاعملالتااب اطمسلةاإىلااب العادسداننهم
يوناحصمهلماالىابدلاإضل ي اعواداذعكاخملعلةاصرحيةاعنصاليمليةا

اتشغو ا57) اجملز ااد، االى اتنص العيت العاب   اقلنمن ان  )
ا العبلعغة العرمسوة ان اسلالتالعاب  سلالتاا8لعالنلني/لتاألار
 اواد،ا سمنول.اإىلاجلنباغولبالعشامرالاألنلناولالسفتقرلرالعمظول

لفاا االاختفتاةاغلعبوفتهمثقةاأصلحبالعاب اهبم ارغماأناإنفتلجو
اا.إنفتلجوةازنالئهمان اغرياذويالإلالقة

اعلضغ اهؤالء اسفتارض العنلمومالبل انظرةاةلعنلمجاةط ابوةغلعاا 
ظرةا اوعوسانهمانظرةاشلقةاولحملنئزنالغلعبوةاصلحبالعاب اواأ

ا.حقمقوةاتقم،االىاليمملولة
 

 العذياوتادسالتها2013عمنةاا82رقماالخلدنةاليمدنوةو ماخيرجانظل،ا 
اسنظمالعاب ا ياوظلئفالعقطلعالعال، اا اهذلالعفتمجه اإذانصا ياليملية

سشرتطا"اهشروطاشغ العمظلئفالعالنة االىاأناتبنيلعيتاا(اننه43)
دنوة انرلضاولإلالقلتالعبن الألافوب اسانياأبياوظولةاأناسكمناسليملاا

فوهلامبمجبااانيسو اهان العقول،اأبابللالعمظولةالعيتاولعاقلوة العيتامتنا
ةانلا ماجيمزاتاونياذويالإلالقاأنهقرلران اليمرجعالعطيباليمخفتص االىا

افوهلابشهليةاانيتك اإالقفتهامتناهان العقول،اأبابللالعمظولةالعيتاسو ا
العطيباليمخفتص" الجللنباسفتنلقض5ن اليمرجع او ياهذل الخلدنةاا  نظل،

اليةالعرلباةاننهالعيتابونتاأناتكلفؤالعلرص اواد،العفتبووزليمدنوةانعاليم
اسلسهلأهمالألسساوليمرتكزلتالعيتاسفتمالعفتاونياالىاأولعكللءةاه ان ا
اوالاجيمزاخملعلفتهل.

ا) ارقم العطبوة العلجلن انظل، اسفتضبنهل العيت العشروط اعمنة58وحتر، ا(
القةان اشغ العمظولةاشخلصان اذويالإل ااديالبريان الأل1977
عنظل،ا ل(افقرةا)أ(ان ا13)امالحفتولجلهتماحو انصتاليمليةئلعيتاتال
نها"جيباأناسفتمفرا ياطلعبالعفتمظوفالعشروطاليمبونةا ياليملحقاأالىا
 اوأناتفتمفرايرجةاقمةالعبصرالبلاجلءا ياليملحقارقماعلنظل،ا(1رقما)

ا"أنا6"علنظل،ا(2) االى انلمهل اليملية ان  ا)ج( انصتالعلقرة  البل
ا ياليملحقارقما)دالأللإلصلبةاأبح ان العنظل، ا(3نرلضالعملرياذلرهل

.اولاعاميةالىلاليملحقلتا7حتملايوناقبملاطلعبالالسفتخدل،ا يالعمظولة"
لالالقةااشخلصاذويلعملريةا يانظل،العلجلنالعطبوة؛اجندالهنلالسفتانتالأل

ن اشغ العمظلئف احو اتنصالعشروطالعملجباتمفرهلاعدىاطلعبا
ابد امتفتاه اوسالنةالالسفتخدل، اطبوا   اولعمبع العذللء  ان  رجةاللفوة

لعنظراوسالنةالعقلباولعرئفتنياولعقلصالعصدرياوخلمهان العفتشمهلتا
طرلفاوليمللص اولعابميالعلقري اوسالنةالالسنلناليماوبة اوسالنةالأل

اليمامقلتا احتدسد اميك  العشروط اهذه اون  اصنلاوة  الو اطبواوة سملء
الأل امتفتع ايون احتمل العيت احبقمقهم اولعفتحدايت الالالقة شخلصاذوي
اخرس .ةانعالآللسلسان اليمملواأوخلصةاحقهمامببلرسةالعاب  االىا

ا
 اإلعاقة يف األردنواقع تشغيل ذوي 

 اقنيشخلصاليماماحقمقالأللعاب اوقلنمناعرغمان انلانصاالوهاقلنمنالا
عز،انؤسملتالعقطلعالعال،اولخللصاولعشرللت العيتاالاسق اادياأاولعذي

 ذوياشخلصا ابفتشغو االن اولحدان الألالنالا50فوهلاا العالنلنيا



 
 تدريبالتأهيل و ال

 احقاتضبارغماأناقلنمنانؤسمةالعفتدرسباليمهيناسفتضب انصمصلاا
لألشخلصاذويالإلالقةان الجلنمنيا ياأتهولهماعالخنرلطا ياسمقا

 اوقولنهلامبحلوالتاعفتازسزاوصمهلماإىلابرلجمهلاوخدنلهتل اا را8لعاب 
تدرسباجمبماةاننهمان العذلمراولإلانثا يالعادسدان اليمه  انا :ا
الحلرفوةا اولعصنلالت اليمنزيل اولألاثث الإلعكرتونوة الألجهزة صولنة
ولعغذلئوة اإالاأناقدرلتاهذهاليمؤسمةاضاولةابشك اال،ا يالعادسدا

للئلتالألخرى اولمنلاعرسبوة اعوسافقطاجتلهاهذهالعلئة ان الع رلنجالعفتد
العفتدرسبوة ا العمنمسة اوضافاحمفتمايتابرلجمهل بمبباضافانملزنفتهل
ابانيالالافتبلرا وضافالعكمليراليمفتخصصةالاعفتدرسب اواد،اأخذهل
اغرياصدسقةا ابوئة اتشك  اجيالهل انل اعممقالعاب   لحللجلتاليملحة

ا العذي الألنر الالالقلت  ان  اسلبلااعلادسد انمفتمايتااسناكس الى
اعفتأهو ا العفتمهوالتالعالزنة اتمفري ايون احيمل انل لالعفتحلقاهبل.البل

أناا لألشخلصاذويالالالقةابشك اننلفساعالخنرلطا ياسمقالعاب 
لعادسدان انرللزالعفتدرسبالعفتلباةايمؤسمةالعفتدرسباليمهيناووزلرةالعفتنبوةا

لنوةابالتالعمكلالجفتبلاوةاليمخصصةاعذويالإلالقةاباودةاا العفتج
افرصا ان  اوحيد اليملعوة  اأابلئهم ان  اسزسد اممل اولألرايف  العقرى  ي

 .لعفتحلقهماهبذهاليمرللز

ا 
ا الذعك الألسلهم اعاب  اليمنلسبة العفتحفتوة العبنوة ياشخلصاذواضاف

اال،ا انق  اوسلئ  اتمفر اواد، اليمصلاد اتمفر احو ااد، ان  لالالقة
مان ااد،اننها.البلاسالينالعكاري يالضالفافرصاتشغولهمننلسبة ا

ننياأمشمهلماأبنظبةالحلبلسةالالجفتبلاوةاوخلصةالعضبلنالالجفتبلا اولعفت
ا األناغلعبوفتهماسابلمنا يالعقطلالتالالقفتصليسةاغرياليمنظبة لعصح 

 .إضلفةالىلااد،اتشغولهماوفقاليمؤهالتالعالبوةالعيتاحيبلمهنل
حو ااال، لعشخلصاذويالالالقةا يالعقطلعاوتق العصاملاتالعيتاتملجهالأل

اخرس .مالآلهئالىازنالاولعفتالوبلتالعيتاتطبقالألنظبةتطبقاالوهما
الأل اشكلوى ان اوتفتبحمر العال، العقطلع ا ي الالالقة اذوي شخلص

ااقدرلهتماونهلرلهتم.الالجتلهلتالعملبوةاعلادسدان اليمدرلءاجتله
لبلاأنالعنملءان اذولتالإلالقةاسملجه احتدايتانضلالةا ياجمللا

الامتكنه ا1بمجمياصاملاتالبريةاتفتبا الرنةانعالعرجلل العفتشغو  انق
ن الحلصملاالىافرصااب انالئبة اوتضوقاالوه اإنكلنوةالحلصملا

حملسه اأنالعفتالن اناه اسنطلقان اإالىافرصااب ابشك اال، اوا
اإىلا اإضلفة اوقدرلهت   اإلنملنوفته  الحرتلنل اوعوس ا"إحملين"  ننظمر

نوالهت ا"لعفتحرش"اسدفاه اوسدفعازاتارضاباضه الىلاأنملعاخمفتللةان ا
عاد،اليمغلنرةالاالخنرلطا ياسمقالعاب  اإىلاجلنبااد،ارغبةالعادسدا

ا.ن اأسره اعلخروجان اليمنزلاعغلايتالعاب 
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 * أعدت هذه الورقة بالتعاون مع مؤسسة فردريش ايبرت في األردن.
           

             

                                                           
 

                                                           



                                                                                                                                                                             
 

رياحكمنوةاننظبةاغنرلزالعلونوقاعلدرلسلتالالقفتصليسةاوليمالمنلتوةاهما
وقولسالعرأيالعال،احملالعقضلايااتاب االىاإادلياحبمثالعمولسلتا

ةا يالعرلهنةاولعنلشئةاوليمؤثرةا ياجملالتالالقفتصلياولجملفتبعاولعبوئةالعفتشرساو
( انمج اعدىالحلكمنةا2003لألرين.اأتسساليمرلزا ياابلناال،ا)

ا(.142203لألرينوةاحتتالعرقما)
ا اإىل اليمرلز اليمدينا يتاسماى العمولسونياولجملفتبع العللالني اأيولر ازسز

لألريناوليمنطقةالعاربوةان اأج اعاباأيولرافالعةا يالحلولةالعمولسوةا
اوحقمقا العدميقرلطوة االى اقلئم اجمفتبع اعبنلء اولالجفتبلاوة ولالقفتصليسة
لإلنملن ان اخاللاإادليالعدرلسلتاولألحبلثاولعفتقلرسراولسفتطالالتا

ا.ودلنوةاواقداليمؤمترلتاوبنلءالعقدرلتلعرأياوليمممحاليم
ا
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