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 ةــاالردنيـــة الهاشميــ ك المملكةنحن عبدهللا الثاني ابن الحسين مل
 ــورــــــــــــــــــــــــــالدستـــــــــ( مـــــــن  31بمقتضـــى المـــــادة ) 

 2/5/2021ـخ ـــوبنـاء على ما قــرره مجلـــس الـــــوزراء بتاريـ

 -:نأمر بوضع النظام اآلتي  
 

 2021( لسنة 35نظام رقم )

 نظام تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة

 1996( لسنة 8( من قانون العمل رقم )140)و  (13تين ) الماد صادر بمقتضى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

( ويعمةل 2021يسمى هذا النظام )نظام تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقةة لسةنة  -1المادة

 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.بعد ثالثين يوما به 
 

يكةةةون للكلمةةةات والعبةةةارات التاليةةةة حيثمةةةا وردت فةةةي هةةةذا النظةةةام المعةةةاني  -أ-2مةةةادةال

 -المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 

 قانون العمل . :  القانون

 وزارة العمل.  : الوزارة  

 وزير العمل.   : الوزير 

ظةةائ  كةةل شةةخص لديةةه قصةةور دويةةل األمةةد فةةي الو : الشخص ذو اإلعاقة 

الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو النفسية أو العصبية 

يحةةول نتيجةةة تداخلةةه مةةق العوائةةق الماديةةة والحةةوا ز 

 السةةلوكية دون القيةةام بنحةةد نشةةادات الحيةةاة الرئيسةةة 

الحريةات األساسةية ى أو ممارسة أحد الحقةو  أو إحةد

باستقالل ويعةد القصةور دويةل األمةد إذا كةان ال يتوقةق 

( شهراً من تاريخ بدء 24مدة ال تقل عن )زواله خالل 

 العالج آو إعادة التنهيل.
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لتيسةةةيرية االترتيبةةةات 

 المعقولة

تعةةةديل الظةةةروئ البي يةةةة مةةةن حيةةةن الزمةةةان والمكةةةان  :

لتمكين الشخص ذي اإلعاقة من ممارسة أحد الحقو  

أو إحةةةدى الحريةةةات أو تحقيةةةق الوصةةةول إلةةةى إحةةةدى 

 ق اآلخرين.الخدمات على أساس من العدالة م

تحويةةةل المعلومةةةات والبيانةةةات والصةةةور والرسةةةومات  : األشكال الميسرة

وغيرها مةن المصةنفات إلةى دريقةة بريةل أو دباعتهةا 

 بحةةةروئ كبيةةةرة أو تحويلهةةةا إلةةةى صةةةيغة الكترونيةةةة 

أو صوتية أو تر متها بلغة اإلشارة أو صةياغتها بلغةة 

مبسطة أو توضيحها بني در  أخرى دون التغيير في 

وهرها لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقةة مةن االدةال   

 عليها وفهم مضامينها.

تهي ة المباني والطر  والمرافق وغيرها مةن األمةاكن  : إمكانية الوصول

العامةة والخاصةةة المتاحةةة للجمهةور ومواءمتهةةا  وفقةةا 

لكةةةةودة متطلبةةةةات البنةةةةاء الخةةةةاص باألشةةةةخاص ذوي 

ء الةةودني اإلعاقةةة الصةةادر بمو ةةم أحكةةام قةةانون البنةةا

معةةايير خاصةةة يصةةدرها أو يعتمةةدها األردنةةي أو أي 

 المجلس األعلى لحقو  األشخاص ذوي اإلعاقة.

مواءمةةةةة الخةةةةدمات والسةةةةلق فةةةةي مراحةةةةل تصةةةةميمها  : التصميم الشامل 

وإنتا هةةةا وتوفيرهةةةا بمةةةا يتةةةيب اسةةةتخدامها بطريقةةةة 

 ميسورة للكافة.

ي عقةةةد العمةةةل المةةةرن اتفةةةا  كتةةةابي يتعهةةةد العامةةةل فةةة : عقد العمل المرن

بمقتضاه أن يعمةل لةدى صةاحم العمةل وتحةا إشةرافه 

وإدارته مقابل أ ةر ويكةون العقةد محةدد المةدة أو غيةر 

محدد المدة أو لعمل معين أو غيةر معةين وفقةاً ألشةكال 

 العمل المرن المحددة في نظام العمل المرن.

التمييةةز علةةى أسةةاس 

 اإلعاقة

حقةةو  أو الحريةةات كةةل حةةد مر عةةه اإلعاقةةة ألي مةةن ال :

 المقةةةةةررة فةةةةةي التشةةةةةريعات أو تقييةةةةةده أو اسةةةةةتبعاده 

 أو إبطالةةةه أو إنكةةةارهر مباشةةةراً كةةةان أو غيةةةر مباشةةةرر 

 أو امتنا  عن تقديم الترتيبات التيسيرية المعقولة.
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تعتمةةد التعةةاري  الةةواردة فةةي القةةانون وقةةانون حقةةو  األشةةخاص ذوي اإلعاقةةة  -ب

 النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك. حيثما ورد النص عليها في هذا

 

  -يلتزم صاحم العمل بما يلي : -أ-3المادة 

توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة واألشكال الميسرة وإمكانية الوصةول  -1

 والتصميم الشامل لألشخاص ذوي اإلعاقة.

تضمين النظام الةداخلي للمسسسةة  وعقةد العمةل للعمةال مةن األشةخاص ذوي  -2

دالعهةم اضةمان وصةولها لهةم وواألشةكال الميسةرة ما يضمن تةوفر اإلعاقة 

 عليها وفهم مضمونها.

إلى الوزارة أو أي من مديرياتها في منطقةة العمةل  يتضةمن  ارسال إشعار -3

بيانات عن العمال ذوي اإلعاقة لديه وذلةك فةي الشةهر األول مةن كةل سةنة 

لةةى أن يتضةةمن البيانةةات لهةةذه الغايةةة ع الةةوزارةوفةةق نمةةوذج معتمةةد  مةةن 

  -التالية:
 بيانات تسجيل أو ترخيص المسسسة .   -أ
 إ مالي عدد العمال األردنيين وغير األردنيين في المسسسة . -ب
 عدد العمال من األشخاص ذوي اإلعاقة في المسسسة . -ج
االسم الرباعي للعامل ذي اإلعاقةر ودبيعة عملهر وشكل التعاقد معهر   -د

 نو  إعاقته ودر تها . و رير وتاريخ التحاقه بالعملر وأ ره الشه
الترتيبات التيسيرية المعقولة أو إمكانية الوصول أو األشكال الميسرة  -هـ 

 له.  سسسة التي توفرها الم

تقةةوم مةةديريات العمةةل المعنيةةة بتسةةليم صةةاحم العمةةل إشةةعار اسةةتالم البيةةان  -ب

قة بعد توقيعه وختمةه حسةم الخاص بتشغيل العمال من األشخاص ذوي اإلعا

 األصول.

 
 

 -مفتشو العمل التحقق مما يلي:لغايات هذا النظام يتولى  -أ-4المادة

تشغيل شخص واحد من األشخاص ذوي اإلعاقة  إذا كان عدد العةاملين فةي  -1

 ( عامال.50( وأقل من )25من ) أكثرالمسسسة 
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العةاملين  دعةد%( من األشخاص ذوي اإلعاقة إذا كةان 4تشغيل ما نسبته ) -2

 ( عامال.50في المسسسة  أكثر من )

 عدم و ود أي شكل من أشكال التمييز على أساس اإلعاقة في المسسسة .  -3

بتةةوفير الترتيبةةات التيسةةيرية المعقولةةة أو إمكانيةةة  سسسةةة الممةةدى التةةزام  -4

الوصول أو األشةكال الميسةرة للعمةال ذوي اإلعاقةة لةديها دون تحمةيلهم أي  

 تكلفة مالية. 

سةةلم المسسسةةة  البيةةان الخةةاص بتشةةغيل األشةةخاص ذوي اإلعاقةةة وو ةةود ت -5

 إشعار استالم البيان موقعاً ومختوماً من مديريات الوزارة في منطقة العمل.

العمل الصالحيات المنصوص عليها في القانون عند مخالفةة  ويمارس مفتش -ب

 صاحم العمل ألي من أحكام هذا النظام.

 

العمةةل عنةةد تشةةغيل عامةةل مةةن األشةةخاص ذوي اإلعاقةةة مراعةةاة  علةةى صةةاحم   -أ-5المةةادة

مسهالته  العلمية وخبراته  العملية وتحديد  األ ر المخصص لهذا العمل  دون 

 أي تمييز على أساس اإلعاقة . 

عةدم  د اإلعالن  عن فرص عمل أو اعتماد نماذج تعييننعلى صاحم العمل ع  -ب

 من اإلعاقة.ن ما يشير الى ضرورة خلو العامل يتضم

 

لصةةةاحم العمةةةل ولغايةةةة تحقيةةةق نسةةةبة تشةةةغيل األشةةةخاص ذوي اإلعاقةةةة فةةةي   -أ-6المةةةادة

مسسسته  مرا عة أي مةن مةديريات الةوزارة فةي منطقةة العمةل للحصةول علةى 

قةةةوائم البةةةاحثين عةةةن العمةةةل مةةةن األشةةةخاص ذوي اإلعاقةةةة والمسةةةجلين لةةةدى 

 الوزارة.

الفقرة )أ( من هذه المةادة  بةديال عةن ال يعتبر اإل راء المنصوص عليه في   -ب

فةةي إيجةةاد بةةاحثين عةةن عمةةل وتشةةغيلهم بنفسةةها بجميةةق   المسسسةةةالتةةزام 

الطر  المتاحةة لغايةة تحقيةق النسةبة المنصةوص عليهةا فةي قةانون حقةو  

  .وهذا النظام األشخاص ذوي اإلعاقة 

وي اذا لم يتمكن صاحم العمل من ايجاد باحثين عن عمل من االشةخاص ذ  -ج 

االعاقةةةة وفقةةةا ألحكةةةام الفقةةةرتين )أ( و)ب( مةةةن هةةةذه المةةةادة فعليةةةه اخطةةةار 

 الوزارة والمجلس األعلى لحقو  االشخاص ذوي االعاقة بذلك.
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تقوم الوزارة وبالتنسيق مق المجلس األعلى لحقو  األشخاص ذوي االعاقةة    -7المادة 

ة مةن القيةام الشةخاص ذوي اإلعاقةا تدريبيةة تمكةنبةرام  أو إعتماد  إعداد ب

لهةذه بمو ةم تعليمةات يصةدرها الةوزير وذلةك  يةةو العملأة يالوظيف همبمهام

 بالتنسيق مق المجلس األعلى لحقو  االشخاص ذوي اإلعاقة.الغاية 

 

للعامل ذي اإلعاقة االعتراض لدى مديريةة التفتةيا المختصةة علةى أي إ ةراء   -8المادة

 لغه اإل راء باالشكال الميسرة. تنديبي يتخذ بحقه خالل أسبو  من تاريخ تب

 

 -:تقوم مسسسة التدريم المهني وبالتنسيق مق الوزارة بما يلي -9المادة
تهي ةةة مراكةةز التةةدريم المهنةةي وتةةوفير الترتيبةةات التيسةةيرية المعقولةةة  -أ 

فيها لشمول المتدربين من األشخاص ذوي اإلعاقة في برام  التدريم 

 .المعتمدة لديها
لمسةةتمر مةةق الةةوزارة بخصةةوص تطةةوير البةةرام  التدريبيةةة ا نسةةيقالت -ب 

لألشخاص ذوي اإلعاقة في مراكز التدريم المهنةي التابعةة لهةا والتةي 

 .يحتا ها سو  العمل
تزويةةد الةةوزارة بشةةكل دوري بقةةوائم الخةةريجين لةةديها مةةن األشةةخاص  -ج 

ذوي اإلعاقة على أن تشمل االسم الربةاعي للخةري ر ورقمةه الةودنير 

اتفةةةهر وتخصصةةةهر ومنطقةةةة سةةةكنه لةةةربطهم بفةةةرص العمةةةل ورقةةةم ه

 المتاحة.

 

يعاقةم كةل مةن ( مةن هةذا النظةامر 6مةق مراعةاة الفقةرة )ج( مةن المةادة )   -أ-10المادة 

( مةن 4المةادة ) (  من الفقرة )أ( من3( و)2( و)1البنود ) يخال  أحكام

( 48)هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة )ب( من المادة 

 من قانون حقو  األشخاص ذوي اإلعاقة.
 

مق مراعاة أحكام الفقرة )أ( من هذه المادة يعاقم كل من يخال  أحكام هذا   -ب

 النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون .
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 يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. -11المادة

 

2/5/2021 

 

  

 ووزير نائب رئيس الوزراء
  اخلارجية وشؤون املغرتبني 

 أمين حسني عبداهلل الصفدي 

 نائب رئيس  الوزراء 
 ووزير اإلدارة احمللية 

  توفيق حممود حسني كريشان
 رئيس الوزراء
 ووزير الدفاع

 الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة
 

 وزير  
 التخطيط والتعاون الدولي 

   ناصر سلطان محزة الشريدة

 وزير
 فةالثقا 

 علي محدان عبد القادر العايد

 وزير 
 املياه والري 

 حممد مجيل موسى النجار

 وزير
 الشؤون السياسية والربملانية  

 املهندس موسى حابس موسى املعايطة
 

 وزير
 السياحة واآلثار  

 نايف محيدي حممد الفايز

 وزير  
 النقل  

 املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه

 وزير   
 ة واإلسكاناألشغال العام

 املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب
 

 وزير   
 الصناعة والتجارة والتموين 

 املهندسة مها عبد الرحيم صابر علي

 وزير
 العدل 

 الدكتور امحد نوري حممد الزيادات 

 

 وزير   
 دولة لشؤون رئاسة الوزراء

 الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي

 

 وزير   
 املالية

 حممود حسني العسعس الدكتور حممد

 وزير 
 الطاقة والثروة املعدنية 

    املهندسة هالة عادل عبد الرمحن زواتي
 

 وزير
 الزراعة  

 املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات

 وزير 
 التنمية االجتماعية  

   أمين رياض سعيد املفلح
 

 وزير 
 البيئة

 نبيل سليم عيسى املصاروة

 وزير 
 سات اإلسالميةاألوقاف والشؤون واملقد

 الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة

 وزير
  دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي 

 الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل

 وزير
 دولة للشؤون القانونية 

 حممود عواد امساعيل اخلرابشة 
 

 وزير الرتبية والتعليم
 ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 قديس ر "حممد خري" امحد حممد ابوالدكتو

 وزير 
 دولة لشؤون اإلعالم 

 املهندس صخر مروان دودين

 وزير   
 االقتصاد الرقمي والريادة 

 امحد قاسم ذيب اهلناندة
 

 وزير 
 الشباب 

 "حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي

 وزير 
 العمل 

 يوسف حممود علي الشمالي

 وزير
 الصحة
  م ارشيد اهلواريالدكتور فراس إبراهي

 وزير
 الداخلية  

 مازن عبداهلل هالل الفراية
 
 


