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مقدمة

اإلطار التشريعي الدولي

األول/  كانــون  شــهر  مــن  الثالــث  يصــادف   
العالمــي  اليــوم  عــام  كل  مــن  ديســمبر 
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، ويأتــي هــذا العــام، 
مــن  عمقــت  التــي  كورونــا  أزمــة  ظــل  فــي 
تحديــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة، إذ أصبحــوا 
معرضيــن للفصــل مــن العمل أكثــر من غيرهم 
ــر عرضــة لإلقصــاء  ــات األكث لكونهــم مــن الفئ
ــة المأخــوذة  ــز بســبب الصــورة النمطي والتميي
عنهــم فيمــا يتعلــق بإنتاجيتهــم بالعمــل، كمــا 
زادت بســبب االتجاهــات الســلبية مــن قبــل 
قبــل  مــن  عليهــم  الزائــد  والخــوف  األســر 
مــن  الكثيــر  انهيــار  إلــى  باإلضافــة  ذويهــم، 

علــى  دخــا  تــدر  التــي  الصغيــرة  المشــاريع 
األشــهر  خــال  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 
الماضيــة)1(، وبهــذه المناســبة يصــدر المرصــد 
الفينيــق  لمركــز  التابــع  األردنــي  العمالــي 
والمعلوماتيــة,  االقتصاديــة  للدراســات 
ورقــة تقديــر موقــف يســتعرض فيهــا واقــع 
تشــغيل األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة فــي 
األردن، تتضمــن قــراءة ســريعة للتشــريعات 
والسياســات المتعلقــة بتشــغيل األشــخاص 
جانــب  إلــى  األردن،  فــي  اإلعاقــة  ذوي 
التحديــات التــي تواجههــم فــي ســوق العمــل.  

أن  العالميــة  الصحــة  منظمــة  أرقــام  تشــير 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة يشــكلون 10 بالمائــة 
مــن عــدد ســكان العالــم، وتفيــد المؤشــرات 
ــرة اإلحصــاءات  ــة التــي أصدرتهــا دائ اإلحصائي
العامــة فــي بدايــة 2016 اســتنادا الــى التعداد 
الســكاني الــذي جــرى تنفيــذه فــي نهايــة عــام 
2015، إلــى أن  11.2%بالمائــة مــن األردنييــن 
لديهــم  فأكثــر  ســنوات   5 أعمارهــم  الذيــن 
ذلــك  ويشــمل  اإلعاقــة  أشــكال  مــن  شــكل 

الوظيفيــة. الصعوبــات 

ــواردة  يعــد الحــق فــي العمــل أحــد الحقــوق ال
فــي االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة التــي دخلــت حيــز التنفيــذ فــي 
األردن عــام 2008، بعــد المصادقــة عليهــا في 
عــام 2007. وتعتبــر هــذه االتفاقيــة القاعــدة 
األساســية لحمايــة حقــوق ذوي اإلعاقــة فــي 
إطــار القانــون اإلنســاني الدولــي. حيــث أكــدت 
حــق ذوي  علــى  االتفاقيــة  مــن   )27( المــادة 
وضمــان  تمييــز،  دون  العمــل  فــي  اإلعاقــة 
ــة ومائمــة لهــم بمــا فــي  ظــروف عمــل عادل
ــك تكافــؤ الفــرص، وتقاضــي أجــر متســاو  ذل
لقــاء القيــام بعمل متســاوي القيمة، وظروف 
تضمنــت  كمــا  والصحيــة.  المأمونــة  العمــل 
االتفاقيــة حقهــم فــي ممارســة أنشــطتهم 
ــن،  ــى قــدم المســاواة مــع اآلخري ــة عل النقابي
وتؤكــد كذلــك علــى تمكيــن األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة مــن الحصــول بصــورة فعالــة علــى 
ــي،  ــي والمهن ــه التقن ــة للتوجي ــبرامج العامـ الـ
المهنــي  والتدريــب  التوظيــف،  وخدمــات 

والمســتمر؛ الــى جانــب تعزيــــز فــــرص العمــــل 
ســــوق  فــي  لهــم  الــــوظيفي  والتقــــدم 
العمــل، فــضًا عــن تقــديم المــساعدة علــى 

ــه.)2( ــل والحــــصول عليــ توفيــر فــرص العمــ

 كمــا أكــدت اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة 
التأهيــل  بشــأن   1983 لعــام   )159( رقــم 
المهنــي والعمالــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، 
والتــي صــادق عليهــا األردن، أن لألشــخاص 
ذوي اإلعاقــة الحــق فــي التأهيــل والتدريــب 
المهنــي حســب قدراتهــم الجســمانية. فيمــا 
أوصــت االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى كافــة 
التــي  )ســيداو(  المــرأة  التمييــز ضــد  أشــكال 
صــادق عليهــا األردن )مــع تحفظــه علــى بعــض 
المــواد(، بضــرورة تضميــن تقاريــر الــدول التــي 
صادقــت عليهــا إشــارة صريحــة وواضحــة إلــى 
فيمــا  خاصــة  اإلعاقــة  ذوات  النســاء  وضــع 
يتعلــق بالتشــغيل والتعليــم وتوفيــر التأمينــات 
االجتماعيــة، كمــا تشــترط أن توفــر الــدول فــي 
النســاء  عــن  معلومــات  الســنوية  تقاريرهــا 
المتخــذة  التدابيــر  وعــن  اإلعاقــة،  ذوات  مــن 
لمعالجــة أوضاعهــن، بمــا فــي ذلــك اإلجــراءات 
المتخــذة لضمــان تمتعهــن بفــرص متســاوية 
والتشــغيل  التعليــم  علــى  الحصــول  فــي 
االجتماعيــة  والتأمينــات  الصحيــة  والخدمــات 
وكذلــك قدرتهــن علــى المشــاركة فــي كافــة 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الحيــاة  جوانــب 

والثقافيــة.
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األساســية  األردنيــة  التشــريعات  تواءمــت 
الدوليــة  واالتفاقيــات  المعاييــر  مــع  نســبيا 
كفــل  اإلطــار  هــذا  وفــي  العاقــة،  ذات 
الدســتور األردنــي حمايــة حقــوق األشــخاص 
»يحمــي  علــى  نــص  حيــث  اإلعاقــة  ذوي 
والشــيخوخة  والطفولــة  األمومــة  القانــون 
ويرعــى النشــأ وذوي اإلعاقــات ويحميهــم مــن 

واالســتغال«)3( اإلســاءة 

وألــزم قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
رقــم )20( لســنة 2017، فــي الفقــرة )ه( مــن 
العــام  القطــاع  مؤسســات   25 رقــم  المــادة 
عــدد  يقــل  ال  التــي  والشــركات  والخــاص 
العامليــن فيهــا عــن 50 عامــا، بتشــغيل عامــل 
واحــد مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وإذا زاد 
عــدد العامليــن فــي أي منهــا عــن 50 عامــا 
ال تقــل نســبة تشــغيلهم عــن 4% مــن عــدد 
طبيعــة  تســمح  أن  شــريطة  فيهــا  العامليــن 

العمــل فــي تلــك المؤسســة بذلــك.)4(

قانــون  مــن   )13( المــادة  معهــا  وتوافقــت   
تــم  كمــا  بــه)5(،  المعمــول  األردنــي  العمــل 
ذوي  لألشــخاص  وطنيــة  اســتراتيجية  وضــع 

.)2021-2017( اإلعاقــة 

النصــوص  بعــض  فــي  فجــوات  هنــاك 
القانونيــة واألنظمــة والتعليمات التي تســمح 
لــكل مــن أصحــاب القــرار فــي القطاعيــن العــام 
والخــاص بعــدم االلتــزام ببعــض النصــوص 
العمــل  لحــق  حمايــة  توفــر  التــي  اإليجابيــة 
لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة. حيــث تشــترط 
هــذه التشــريعات أن »تســمح طبيعــة العمــل« 
لتطبيقهــا، فــي ظــل غيــاب جهــة وضوابــط 
تحــدد هــذا القيــد الخــاص فــي قانونــي العمــل 
وحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، والمرجــع 
فــي ذلــك ســوف يكــون الطبيــب ومــا يرتئيــه 
مــن خــال الفحــص والتشــخيص الطبــي. ولــم 
يخــرج نظــام الخدمــة المدنيــة رقــم 82 لســنة 
2013 وتعدياتــه، الــذي ينظــم العمــل فــي 
ــه، إذ  ــف القطــاع العــام، عــن هــذا التوج وظائ
نــص فــي المــادة )43( منــه التــي تبيــن شــروط 
شــغل الوظائــف العامــة، علــى أنــه »يشــترط 
بــأي وظيفــة أن يكــون ســالمًا  فيمــن يعّيــن 
مــن األمــراض واإلعاقــات البدنيــة، والعقليــة، 

الوظيفــة  بأعمــال  القيــام  مــن  تمنعــه  التــي 
التــي ســُيعين فيهــا بموجــب قــرار مــن المرجــع 
الطبــي المختــص، علــى أنــه يجــوز تعييــن ذوي 
اإلعاقــة مــا لــم تكــن إعاقتــه تمنعــه مــن القيــام 
بأعمــال الوظيفــة التــي ســُيعين فيها بشــهادة 
كمــا  المختــص«)6(،  الطبــي  المرجــع  مــن 
ســاهم ديــوان الخدمــة المدنيــة فــي إقصــاء 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة البصريــة إذ لــم يوفــر 
وفــي  بريــل،  بلغــة  مصمــم  كفــاءة  امتحــان 
هــذا الجانــب يتناقــض نظــام الخدمــة المدنيــة 
مــع المــادة الرابعــة منــه التــي بينــت أن تكافــؤ 
الفــرص، وعــدم التمييــز والكفــاءة هــي مــن 
أهــم األســس والمرتكــزات التــي يتــم التعييــن 

علــى أساســها وال يجــوز مخالفتهــا.

كذلــك تحــرم الشــروط التــي يتضمنهــا نظــام 
ــة رقــم )58( لســنة 1977، عــددًا  اللجــان الطبي
كبيــرًا مــن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة مــن 
شــغل الوظيفــة التــي تائــم احتياجاتهــم حيــث 
نصــت المــادة )13( فقــرة )أ( مــن النظــام علــى 
أنــه »يجــب أن يتوفــر فــي طالــب التوظيــف 
 )1( رقــم  الملحــق  فــي  المبينــة  الشــروط 
البصــر كمــا  للنظــام، وأن تتوفــر درجــة قــوة 
جــاء فــي الملحــق رقــم )2( للنظــام«)7(، كمــا 
نصــت الفقــرة )ج( مــن المــادة نفســها علــى 
ذكرهــا  الــوارد  األمــراض  بأحــد  اإلصابــة  »أن 
فــي الملحــق رقــم )3( مــن النظــام، تحــول دون 
قبــول طالــب االســتخدام فــي الوظيفــة«)8(.

وبالعــودة الــى الملحقــات الــواردة فــي نظــام 
اللجــان الطبيــة؛ نجــد أنهــا اســتثنت األشــخاص 
حيــث  الوظائــف،  شــغل  مــن  اإلعاقــة  ذوي 
ــب  تنــص الشــروط الواجــب توفرهــا لــدى طال
ــذكاء،  ــة مــن ال االســتخدام تمتعــه بدرجــة كافي
والســمع طبيعــي، وســامة النظــر وســامة 
القلــب والرئتيــن والقفــص الصــدري وخلــوه 
مــن التشــوهات المعيبــة، وســامة األطــراف 
وســامة  الفقــري،  والعمــود  والمفاصــل 
ومــن  أو صناعيــة،  األســنان ســواء طبيعيــة 
المعوقــات  تحديــد  يمكــن  الشــروط  هــذه 
والتحديــات التــي تحــول دون تمتــع األشــخاص 
حقهــم  وخاصــة  بحقوقهــم،  اإلعاقــة  ذوي 
مــن  أســاس  علــى  العمــل،  بممارســة 

اآلخريــن. مــع  المســاواة 
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يصبــح العامــل الــذي تعــرض لعجــز معيــن 
أثنــاء عملــه عرضــة إلنهــاء خدماتــه رغمــا 
المــادة  مــن  )ج(  الفقــرة  حــددت  إذ  عنــه، 
األردنــي  العمــل  قانــون  مــن   )21( رقــم 
انتهــاء خدمــة العامــل فــي العمــل بســبب 
ــم تشــترط علــى صاحــب  “العجــز” لكنهــا ل
ــر التيســيرية  ــر التدابي العمــل ضــرورة توفي
مــكان  فــي  اإلعاقــة  ذوي  مــن  للعامــل 
يمكــن  العجــز  أن مفهــوم  حيــث  العمــل، 
أن يتــم تجــاوزه مــن خــال توفيــر تدابيــر 
اإلعاقــة،  ذوي  للشــخص  تيســيرية 
باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن قانــون العمــل 
األردنــي لــم يحــدد فــي  المــادة )78( مــن 
أنــه  المهنيــة  والصحــة  الســامة  فصــل 
مــن واجبــات صاحــب العمــل توفيــر تدابيــر 

اإلعاقــة.)9( ذوي  مــن  للعمــال  تيســيرية 

عليــه قانــون  نــص  مــا  مــن  الرغــم  علــى 
العمــل وقانــون حقــوق األشــخاص ذوي 
االعاقــة، إال أن الواقــع يؤكــد تدنــي نســبة 
تشــغيل ذوي االعاقــة ســواء فــي القطــاع 
التقديــرات،  وتشــير  الخــاص،  أو  العــام 
أن نســبة تشــغيل األشــخاص مــن ذوي 
اإلعاقــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص 
متدنيــة جــدا وتقــل عــن النســب المذكــورة 
فــي القوانيــن بكثيــر، األمــر الــذي يحــرم 
العديــد مــن القادريــن علــى العمــل منهــم 

مــن حقهــم فــي العمــل بشــكل الئــق. 

عــددًا  فــإن  وإضافــة لضعــف تشــغيلهم 
كبيــرًا مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة خاصــة 
الذيــن يعملــون فــي القطــاع الخــاص، مــا 
زالــوا يعانــون مــن ظــروف عمــل صعبــة، 
الوظائــف  جــودة  انخفــاض  فــي  تتمثــل 
التــي يعملــون فيهــا، وانخفــاض معــدالت 
األجــور عــن المعــدالت العامــة لهــا، إلــى 
جانــب غيــاب الشــعور باألمــان واالســتقرار 
الوظيفــي، وعــدم ثقــة أصحــاب العمــل 
بهــم، رغــم أن إنتاجيــة غالبيتهــم ال تختلــف 
ذوي  غيــر  مــن  زمائهــم  إنتاجيــة  عــن 
اإلعاقــة. كمــا يتعــرض هــؤالء للضغــوط 
غالبيــة  نظــرة  عــن  الناجمــة  النفســية 
أصحــاب العمــل وغالبيــة زمائهــم نظــرة 
ــة  شــفقة وإحســان، وليــس نظــرة حقوقي

تقــوم علــى المســاواة.

ســاهم ضعــف البنيــة التحتيــة المناســبة 
فــي  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  لعمــل 
بيئــة  فــي  تشــغيلهم  فــرص  إضعــاف 
العمــل، مــن حيــث عــدم توفــر المصاعــد 
توفــر  وعــدم  فيهــا  الناطــق  والنظــام 
ــام مناســبة، وعــدم توفــر  وســائل نقــل ع
وعــدم  بريــل  بلغــة  اإلرشــادية  اللوحــات 
االلكترونــي  الوصــول  إلــى  القــدرة 
للمصنفــات والمعلومــات، فرغــم وجــود 
الواجــب  الدنيــا  )المتطلبــات  للبنــاء  كــودة 
تمكــن  بحيــث  المبانــي  فــي  توافرهــا 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن اســتخدامها 
بســهولة( وخطــة وطنيــة لتصويــب أوضــاع 
المبانــي ضمــن مــدة زمنيــة ال تتجاوز عشــر 
التحــدي يكمــن بتوفيــر  إال أن  ســنوات)10(  
لتحقيــق  الازمــة  الماليــة  المخصصــات 
الكثيــر  يعانــي  كمــا  المتطلبــات)11(  هــذه 
مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن عــدم 
االجتماعيــة  الحمايــة  بأنظمــة  شــمولهم 
والتأميــن  االجتماعــي  الضمــان  وخاصــة 
غالبيتهــم  ألن  أشــكاله،  بكافــة  الصحــي 
يعملــون فــي القطاعــات االقتصاديــة غيــر 
المنظمــة، إضافــة إلــى عــدم تشــغيلهم 
وفــق المؤهات العلميــة التي يحملونها.

ال تتلقى أعدادًا 
كبيرة من العاملين 

تدريبات كافية 
ومستمرة على 
استخدام أدوات 

الصحة والسالمة 
والمهنية

«

«

واقع تشغيل األشخاص من ذوي 
اإلعاقة
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تقــل الصعوبــات التــي تواجــه األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة فــي القطــاع العــام، حيــث 
تطبــق عليهــم األنظمــة والتعليمــات التــي 
تطبــق علــى زمائهــم اآلخريــن. وتتمحــور 
فــي  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  شــكاوى 
الســلبية  االتجاهــات  مــن  العــام  القطــاع 
قدراتهــم  تجــاه  المديريــن  مــن  للعديــد 
ذوات  مــن  النســاء  أن  كمــا  ومهاراتهــم. 
ــات مضاعفــة فــي  اإلعاقــة يواجهــن تحدي
الرجــال،  مــع  مقارنــة  التشــغيل،  مجــال 
تتمثــل بوجــود صعوبــات كبيــرة ال تمكنهــن 
مــن الحصــول علــى فــرص عمــل مائمــة، 
وتضيــق عليهــن إمكانيــة الحصــول علــى 
عــام، وإحساســهن  فــرص عمــل بشــكل 
أن التعامــل معهــن ينطلــق مــن منظــور 
“إحســاني”، وليــس احترامــا إلنســانيتهن 
وقدراتهــن، إضافــة إلــى تعــرض بعضهــن 
“التحــرش”  مــن  مختلفــة  أنــواع  الــى 
لعــدم  زمياتهــن  ويدفــع  يدفعهــن 
المغامــرة باالنخــراط فــي ســوق العمــل، 
إلــى جانــب عــدم رغبــة العديــد مــن أســرهن 

للخــروج مــن المنــزل لغايــات العمــل.

العامــة  اإلحصــاءات  دائــرة  أرقــام  تشــير 
لعــام 2015 إلــى أن مــا نســبته 79  بالمئــة 
مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ال يتلقــون 
وتؤكــد  التعليــم،  أشــكال  مــن  شــكل  أي 
أرقــام الدائــرة أن  ثلــث األمييــن األردنييــن 
ــر هــم مــن  الذيــن أعمارهــم 14 ســنة فأكث
األشــخاص ذوي اإلعاقــة وبنســبة بلغــت 
36.6 بالمئــة)12(، لــذا فــإن اإلقصــاء والعــزل 
العمليــة  مــن  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص 
التعليميــة مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تبعات 
ســلبية تتمثــل فــي زيــادة البطالــة وارتفــاع 
التبعــات  الجريمــة وغيرهــا مــن  معــدالت 
الســلبية علــى الجانــب االقتصــادي علــى 
تــدل  إذ  والطويــل،  المتوســط  المــدى 
هــذه المؤشــرات علــى أن ضعــف التحــاق 
ــة مــن ذوي اإلعاقــة فــي المــدراس  الطلب
إلــى ضعــف تنافســيتهم فــي  ســيحول 
ســوق العمــل األردنــي، وبالتالــي ضعــف 

تشــغيلهم. 

بالرغــم مــن أن قانــون مؤسســة التدريــب 
المهنــي يتضمــن نصوصــًا تضمــن حــق 
الجنســين  مــن  اإلعاقــة  األشــخاص ذوي 

ســوق  فــي  لانخــراط  تأهيلهــم  فــي 
لتعزيــز  بمحــاوالت  وقيامهــا  العمــل)13(، 
وصولهــم إلــى برامجهــا وخدماتهــا، عبــر 
تدريــب مجموعــة منهم من الذكور واإلناث 
فــي العديــد مــن المهــن، مثــل: صيانــة 
المنزلــي  واألثــاث  اإللكترونيــة  األجهــزة 
أن  إال  والغذائيــة،  الحرفيــة  والصناعــات 
قــدرات هــذه المؤسســة ضعيفــة بشــكل 
عــام فــي العديــد مــن البرامــج التدريبيــة، 
وإنمــا  الفئــة،  هــذه  تجــاه  فقــط  ليــس 
للفئــات األخــرى، بســبب ضعــف موازنتهــا 
برامجهــا  محتويــات  وضعــف  الســنوية، 
التدريبيــة، وضعــف الكــوادر المتخصصــة 
االعتبــار  بعيــن  أخذهــا  وعــدم  بالتدريــب، 
مــا  العمــل،  لســوق  الملحــة  الحاجــات 
يجعلهــا تشــكل بيئــة غيــر صديقــة للعديــد 
مــن اإلعاقــات، األمــر الــذي ينعكــس ســلبًا 
علــى مســتويات االلتحــاق بهــا. كمــا  يحــول 
دون توفيــر التســهيات الازمــة لتأهيــل 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة بشــكل منافــس 
ــد  لانخــراط فــي ســوق العمــل، أن العدي
لمؤسســة  التابعــة  التدريــب  مراكــز  مــن 
التنميــة  ووزارة  المهنــي  التدريــب 
اإلعاقــة  لــذوي  المخصصــة  االجتماعيــة 
فــي  الســكانية  التجمعــات  عــن  بعيــدة 
القــرى واألريــاف، ممــا يزيــد مــن أعبائهــم 
الماليــة، ويحــد مــن فــرص التحاقهــم بهــذه 

المراكــز. 

أن  مــن  الرغــم  علــى  ذلــك  ويأتــي 
أكــدت  للتشــغيل  الوطنيــة  االســتراتيجية 
علــى ضــرورة ان تكــون جميــع سياســات 
المهنــي  والتدريــب  التشــغيل  قطــاع 
والتقنــي التــي يتبناهــا مجلــس التشــغيل 
والتقنــي  المهنــي  والتدريــب  والتعليــم 
مــزودي  لجميــع  وموحــدة  متناســقة 
التدريــب وعلــى أن يتــم فتــح المســارات 
المهنيــة لجميــع أنــواع التعليــم في القطاع 
مــن خــال العمــل علــى خمــس ركائــز مــن 
ضمنهــا دعــم شــمول النســاء والشــباب 
البرامــج  فــي  اإلعاقــة  واألشــخاص ذوي 

المنفــذة.)14(

التأهيل والتدريب
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مــن أجــل إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي ســوق العمــل األردنــي، تقــدم الورقــة 
مجموعــة مــن التوصيــات علــى الشــكل التالــي:

التوصيات 

• إنفــاذ مــا جــاء فــي المــادة 25 فقــرة )ه 
+ و( مــن قانــون رقــم )20( لســنة 2017، 
ذوي  األشــخاص  بتشــغيل  والمتعلقــة 
بشــكل  تطبيقــه  يضمــن  بمــا  اإلعاقــة، 
وإلــزام  الواقــع،  أرض  علــى  فعلــي 
المؤسســات بتوفيــر بيئــة تيســيرية لعمــل 

اإلعاقــة. ذوي  مــن  األشــخاص  وحيــاة 

اللجــان  نظــام  بنصــوص  النظــر  إعــادة   •
1977 وخاصــة  لســنة   )58( رقــم  الطبيــة 
طالــب  فــي  توفرهــا  الواجــب  الشــروط 
تأخــذ  بحيــث  العــام،  بالقطــاع  التوظيــف 
تشــغيل  عمليــة  تســهيل  االعتبــار  بعيــن 
بالقطــاع  اإلعاقــة  ذوي  مــن  األشــخاص 

العــام.

الرقابيــة  المؤسســات  أدوار  تفعيــل   •
مــن   13 المــادة  بتطبيــق  يتعلــق  فيمــا 
قانــون  مــن   4 والمــادة  العمــل  قانــون 
حقــوق األشــخاص ذوي االعاقــة لضمــان 
العــام والخــاص  القطاعيــن  التــزام  تعزيــز 
بهمــا فيمــا يتعلــق بتشــغيل األشــخاص 

اإلعاقــة. ذوي 

• تحفيــز مؤسســات القطــاع الخــاص علــى 
مــن  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  تشــغيل 
خــال منحهــم حوافــز مثــل إعفائهــم مــن 
بعــض الرســوم الضريبيــة، وزيــادة وعــي 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة بأهميــة التدريــب 

ــي لانخــراط فــي ســوق العمــل. المهن

• تصميــم برامــج تدريبيــة مهنيــة خاصــة 
باألشــخاص ذوي اإلعاقــة تتــاءم وطبيعــة 
اإلعاقــات التــي يعانــون منهــا، فــي إطــار 
ــي ووزارة  ــب المهن عمــل مؤسســة التدري
التنميــة االجتماعيــة ومؤسســات المجتمــع 

المدنــي ذات العاقــة.

• تنفيــذ برامــج إرشــادية وتوعويــة لكافــة 
فئــات المجتمــع وعلــى وجــه الخصــوص 
إدمــاج  أهميــة  حــول  الخــاص  القطــاع 
األشــخاص مــن ذوي فــي ســوق العمــل، 

والتعامــل معــه باعتبــاره حقــا لهــم.

• توفيــر الدعــم الفنــي والمــادي لتنفيــذ 
علــى  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  قانــون 

المســتويات. كافــة 

مراجعــة  األردنيــة  الحكومــة  علــى   •
تمويــل  لضمــان  الحاليــة  الميزانيــات 
أوجــه  لتوفيــر  والبرامــج  السياســات 
الحمايــة المكفولــة بموجــب قانــون حقــوق 

اإلعاقــة. ذوي  األشــخاص 

ذوي  األشــخاص  وصــول  تحســين   •
وإيجــاد  العامــة  المرافــق  الــى  اإلعاقــة 

مائمــة. نقــل  وســائل 

• توفيــر قاعــدة بيانــات شــاملة ودقيقــة 
األردن  فــي  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص 
والبرامــج  الخطــط  رســم  فــي  يســاعد 

لتشــغيلهم.  سياســات  لتنفيــذ 

)21( مــن قانــون  رقــم  المــادة  • تعديــل 
العمــل األردنــي واالشــتراط علــى صاحــب 
للعامــل  تيســيرية  تدابيــر  توفيــر  العمــل 

الــذي تعــرض لعجــز فــي مــكان عملــه. 

قانــون  مــن   78 رقــم  المــادة  تعديــل   •
واجبــات  مــن  لتصبــح  األردنــي  العمــل 
تيســيرية  بيئــة  توفيــر  العمــل  صاحــب 
للعمــال مــن ذوي اإلعاقــة بمــا يوفــر لهــم 
ــة عمــل الئقــة ضمــن شــروط ســامة  بيئ

إعاقتهــم.  تناســب  مهنيــة  وصحــة 

• تفعيل برامج التدخل المبكر واستحداثها 
مــن   29 رقــم  المــادة  مــع  يتناســب  بمــا 
قانــون األشــخاص ذوي اإلعاقــة، لضمــان 
دمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة منــذ الصغــر 

فــي المجتمــع.

غيــر  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  دمــج   •
الملتحقيــن والمتســربين فــي المــدارس 
النظامــي  غيــر  التعليــم  برامــج  فــي 
والتعليــم. التربيــة  وزارة  فــي  المعتمــدة 
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