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مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

مؤسسة بحثية علمية مستقلة تأسســت كــدار دراسات وأبحاث ودار قيــاس 
رأي عــام فــي عــام 2003، يعمــل المركــز علــى بنــاء نمــوذج تنمــوي قائم على 
مبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق االنســان، بالتركيــز علــى اصــاح سياســات 
العمــل وفــق هــذه المبــادئ، إزالــة القيــود عــن حريــة التنظيــم النقابــي، تعزيــز 
سياســات الحمايــة االجتماعيــة وتطويــر قواعــد بيانات للفاعليــن في العملية 
التنمويــة الشــاملة والمســتدامة، مــن خــال اعــداد الدراســات والتقاريــر 
ــر قــدرات الفاعليــن فــي  ــة والمؤتمــرات والمدافعــة وتطوي واألوراق البحثي

العمليــة التنمويــة.

 )FES( مؤسسة فريدريش إيبرت

مؤسســة ألمانيــة غيــر ربحيــة، تقــوم علــى مبــادئ الديمقراطيــة االجتماعيــة، 
تأسســت فــي عــام 1925 وافتتحــت مكتبهــا في عمان ســنة 1986، وتهدف 
الحكوميــة فــي مســاعيها  لدعــم الفعاليــات السياســية والمنظمــات غيــر 
لاصــاح وللمشــاركة الفعالــة فــي الحياة السياســية على جميع مســتوياتها 
ومســاعدة صانعــي القــرار االقتصــادي واالجتماعــي للتغلــب علــى تحديــات 
العولمــة وإيجــاد الحلــول المؤديــة إلــى العدالــة االجتماعيــة واالســتقرار. 
كمــا تهــدف الــى مســاعدة المؤسســات النســائية فــي جهودهــا مــن أجــل 
تحســين مســتوى مشــاركة المــرأة ومســاواة النــوع االجتماعــي فــي الحيــاة 

السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة.

المرصـد العمالي األردني

 برنامــج مشــترك بيــن مركــز الفينيــق ومؤسســة فريدريــش ايبــرت - األردن 
، يعمــل المرصــد علــى رصــد واقــع وآفــاق تطــور الحركــة العماليــة والنقابيــة 
مــع  بالمشــاركة  العماليــة  التشــريعات  تطويــر  باتجــاه  والدفــع  األردنيــة 
األطــراف ذات العاقــة ووفــق معاييــر العمــل الدوليــة بمــا يســهم فــي 
تحســين ظــروف العمــل لجميــع العامليــن فــي األردن. ويقــوم المرصــد 
بإعــداد التقاريــر ونشــرها حــول واقــع العامليــن فــي األردن ويتابــع األنشــطة 
النقابيــة المختلفــة ســاعيا لتســهيل تبــادل الخبــرات العماليــة والنقابيــة بيــن 

األردن والــدول العربيــة والعالميــة بهــدف االســتفادة مــن تنــوع تجاربهــا.
تنويــه: إن مركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة والمعلوماتيــة ومؤسســة 
فريــدرش ايبــرت غيــر مســؤولين عــن تصريحــات الجهــات األخــرى الــواردة فــي 

ســياق التقريــر.

ــر  ــرت غي ــة ومؤسســة فريــدرش ايب ــة والمعلوماتي ــز الفينيــق للدراســات االقتصادي ــه: إن مرك تنوي
مســؤولين عــن تصريحــات الجهــات األخــرى الــواردة فــي ســياق التقريــر.
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يصــادف يــوم الثالــث مــن كانــون األول/ ديســمبر مــن كل عــام اليــوم العالمــي 
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، ويأتــي فــي هــذا العــام بعــد مــرور أكثــر مــن ســنة ونصــف 
الســنة علــى بــدء أزمــة كورونــا التــي عمقــت مــن التحديــات أمــام األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة بوصفهــم مــن الفئــات األكثــر هشاشــة فــي المجتمــع. بســبب الصــورة 
كفــاءة  وعــدم  بالعمــل،  بإنتاجيتهــم  يتعلــق  المرتســمة عنهــم فيمــا  النمطيــة 

الخدمــات المقدمــة لهــم.

واألهــم مــن ذلــك أن القــرارات التــي كانــت تتخــذ مــن أجلهــم، كانــت غيــر مدركــة 
الحتياجاتهــم كونهــا تتخــذ مــن قبــل أشــخاص مــن غيــر ذوي اإلعاقــة عــادة. إذ مــن 
الضــروري إدراك أّن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يواجهــون مخاطــر أكثــر مــن غيرهــم 

فيمــا يتعلــق بفيــروس كورونــا وتبعاتــه.

لــذا ال بــّد مــن أن تضــع الــدول تدابيــر اســتجابة تتضمــن وصــول األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة إلــى جميــع حقوقهــم وتحميهــم مــن المخاطــر التــي قــد يتعرضــون لهــا، 
وأبرزهــا الفصــل التعســفي مــن العمــل، ونقــص الحمايــات االجتماعيــة وبخاصــة 

خدمــات الرعايــة الصحيــة، وغيرهــا. 

وبهذه المناسبة؛ يصدر المرصد العمالي األردني التابع لمركز الفينيق للدراسات 
االقتصاديــة والمعلوماتيــة، تقريــرا يعــرض فيــه واقــع تشــغيل األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة فــي األردن، تتضمــن قــراءة ســريعة للتشــريعات والسياســات المتعلقــة 

بتشــغيلهم والتحديــات التــي تواجههــم فــي ســوق العمــل.   

اإلطار التشريعي الدولي

تشــير أرقــام منظمــة الصحــة العالميــة إلــى أن األشــخاص ذوي اإلعاقــة . 1
يشــكلون %10مــن عــدد ســكان العالــم، وتفيــد المؤشــرات اإلحصائيــة 
 2016 مطلــع  األردن  فــي  العامــة  اإلحصــاءات  دائــرة  أصدرتهــا  التــي 
اســتنادا إلــى التعــداد الســكاني الــذي جــرى تنفيــذه فــي نهايــة عــام 2015، 
إلــى أن  11.2% مــن األردنييــن ممــن أعمارهــم 5 ســنوات فأكثــر لديهــم 
شــكل مــن أشــكال اإلعاقــة ويشــمل ذلــك الصعوبــات الوظيفيــة. وبلــغ 
عــدد األردنييــن الذيــن يعانــون مــن إعاقــة )صعوبــة( ممــن أعمارهــم 5 
ســنوات فأكثــر )651396( شــخصا، كمــا بلغــت نســبة المشــتغلين مــن 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي الفئــة العمريــة 15 ســنة فأكثــر )7.7 %(، 

فيمــا بلغــت نســبة المتعطليــن )9.9 %(.

الدوليــة . 2 االتفاقيــة  فــي  الــواردة  الحقــوق  أحــد  العمــل  فــي  الحــق  ُيعــد 
لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة التــي دخلــت حيــز التنفيــذ فــي األردن 
هــذه  وتعتبــر   .2007 عــام  فــي  عليهــا  المصادقــة  بعــد   ،2008 عــام 
االتفاقيــة القاعــدة األساســية لحمايــة حقــوق ذوي اإلعاقــة فــي إطــار 
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القانــون اإلنســاني الدولــي. حيــث أكــدت المــادة )27( مــن االتفاقيــة علــى 
حــق ذوي اإلعاقــة فــي العمــل دون تمييــز، وضمــان ظــروف عمــل عادلــة 
ومالئمــة لهــم بمــا فــي ذلــك تكافــؤ الفــرص، وتقاضــي أجــر متســاو لقــاء 
القيــام بعمــل متســاوي القيمــة، وظــروف العمــل المأمونــة والصحيــة. 
كمــا تضمنــت االتفاقيــة حقهــم فــي ممارســة أنشــطتهم النقابيــة علــى 
قــدم المســاواة مــع اآلخريــن، وتؤكــد كذلــك علــى تمكيــن األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة مــن الحصــول بصــورة فعالــة على الـــبرامج العامـــة للتوجيه التقني 
والمهنــي، وخدمــات التوظيــف، والتدريــب المهنــي والمســتمر؛ إلــى جانــب 
تعزيــــز فــــرص العمــــل والتقــــدم الــــوظيفي لهم في ســوق العمــل، فــضاًل 
عــــن تقــــديم المــــساعدة علــــى توفير فرص العمــــل والحــصول عليــه1. كما 
أكــدت اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم )159( لعــام 1983 بشــأن 
التأهيــل المهنــي والعمالــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، التــي صــادق عليهــا 
األردن، أن لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الحــق فــي التأهيــل والتدريــب المهنــي 
حســب قدراتهــم الجســمانية. فيمــا أوصــت االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء 
علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو( التــي صــادق عليهــا األردن 
ــر الــدول التــي  )مــع تحفظــه علــى بعــض المــواد(، بضــرورة تضميــن تقاري
صادقــت عليهــا إشــارة صريحــة وواضحــة إلــى وضــع النســاء ذوات اإلعاقــة 
وبخاصــة فيمــا يتعلــق بالتشــغيل والتعليــم وتوفيــر التأمينــات االجتماعيــة، 
كمــا تشــترط أن توفــر الــدول فــي تقاريرهــا الســنوية معلومــات عن النســاء 
ذلــك  فــي  بمــا  أوضاعهــن،  المتخــذة لمعالجــة  والتدابيــر  اإلعاقــة،  ذوات 
اإلجــراءات المتخــذة لضمــان تمتعهــن بفــرص متســاوية فــي الحصــول 
االجتماعيــة  والتأمينــات  الصحيــة  والخدمــات  والتشــغيل  التعليــم  علــى 
وكذلــك قدرتهــن علــى المشــاركة فــي مختلــف جوانــب الحيــاة االقتصاديــة 

واالجتماعيــة والثقافيــة.

اإلطار التشريعي األردني

واالتفاقيــة . 3 الوطنيــة  التشــريعات  علــى  األردن  مصادقــة  مــن  بالرغــم 
الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة المتضمنــة تمتعهــم بحقوقهــم 
وحرياتهــم كمــا اآلخريــن، إال أن إشــكاليات تشــريعية وإجرائيــة، تعتــرض 
االعتــراف الكامــل بهــذه الحقــوق؛ إذ كفــل الدســتور األردنــي حمايــة حقــوق 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة، حيــث نــص علــى أن »يحمــي القانــون األمومــة 
والطفولــة والشــيخوخة ويرعــى النــشء وذوي اإلعاقــات ويحميهــم مــن 
اإلســاءة واالســتغالل«2  إال أن تعديــالت جديــدة طــرأت علــى هــذه المــادة 
أجــل  مــن  السياســية،  المنظومــة  لتحديــث  الملكيــة  اللجنــة  قبــل  مــن 
تغييــر الصــورة واللغــة النمطيــة التمييزيــة حيالهــم لتصبــح أكثــر انســجاما 
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ــل الفقــرة 5 مــن المــادة 6  ــة تعدي ــة.  فاقترحــت اللجن مــع اللغــة الحقوقي
مــن الدســتور األردنــي، لتصبــح “يحمــي القانــون حقــوق األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة ويعــزز مشــاركتهم ودمجهــم فــي شــتى مناحــي الحيــاة، كمــا يحمــي 
األمومــة والطفولــة والشــيخوخة ويرعــى النــشء ويحميهــم مــن اإلســاءة 

واالســتغالل«.3

وقدمــت اللجنــة كذلــك مجموعــة مــن المقترحــات لضمــان تعزيــز وصــول 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة إلــى أماكــن صنــع القــرار، إذ اقترحــت تعديــل نــص 
النــواب  مجلســي  عضويــة  بموانــع  المتعلقــة  الدســتور  مــن   75 المــادة 
واألعيــان، فأصبــح النــص يشــير إلــى أنــه: »ال يكــون عضــوًا فــي مجلســي 
كان  أن  بعــد  القانونيــة«  لألهليــة  فاقــدًا  كان  مــن   ... والنــواب  األعيــان 
المصطلــح المســتخدم مــن كان: “مجنونــا أو معتوهــا”، حيــث كان هــذا 
الذهنيــة  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  ضــد  تمييــز  علــى  ينطــوي  التوصيــف 

والنفســية. 

4 . ،2017 لســنة   )20( رقــم  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  حقــوق  قانــون  وألــزم 
فــي الفقــرة )ه( مــن المــادة رقــم 25 مؤسســات القطــاع العــام والخــاص 
والشــركات التــي ال يقــل عــدد العامليــن فيهــا عــن 50 عامــال، بتشــغيل 
عامــل واحــد مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وإذا زاد عــدد العامليــن فــي أي 
منهــا عــن 50 عامــال ال تقــل نســبة تشــغيلهم عــن 4 % مــن عــدد العامليــن 
فيهــا شــريطة أن تســمح طبيعــة العمــل فــي تلــك المؤسســة بذلــك4. 
وتوافقــت معهــا المــادة )13( مــن قانــون العمــل األردنــي المعمــول بــه5، 
كمــا تــم وضــع اســتراتيجية وطنيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة )2021-2017(.

خطــت وزارة العمــل خطــوة جيــدة تجــاه تعزيــز تشــغيل األشــخاص ذوي . 5
اإلعاقــة فــي المنشــآت، إذ تــم إصــدار نظــام عمــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
فــي حزيــران 2021 الــذي ألــزم جميــع المنشــآت بتشــغيل األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة وفقــا للمــادة 25 مــن قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، 
كمــا أكــد النظــام فــي المــادة رقــم 6 علــى ضــرورة أن تبحــث المنشــآت عــن 
عامليــن/ات مــن ذوي اإلعاقــة، وفــي حــال لــم تجدهــم، عليهــا إخطــار وزارة 
العمــل والمجلــس األعلــى لــذوي اإلعاقــة. ومنــح النظــام فــي المــادة رقــم 
ــة فــي مواقــع العمــل وفــق متطلبــات  4 مفتشــي العمــل صالحيــة الرقاب
وشــروط يحددهــا النظــام والتعليمــات، باإلضافــة لصالحيــة التأكــد مــن 
التــزام المنشــآت بتشــغيل النســبة المطلوبــة منهــم، وصالحيــة التأكــد 
مــن عــدم وجــود أي شــكل مــن أشــكال التمييــز علــى أســاس اإلعاقــة فــي 
المؤسســة. لكــن تتناقــض كل هــذه المســؤوليات الملقــاة علــى عاتــق 
مفتشــي العمــل مــع حجــم المفتشــين فــي وزارة العمــل الذيــن ال يجــاوز 
عددهــم 160 مفتشــا )منهــم %20 نســاء( لمراقبــة أوضــاع أكثــر من مليوني 

عامــل وعاملــة فــي األردن. 
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هنــاك فجــوات فــي بعــض النصــوص القانونيــة واألنظمــة والتعليمــات . 6
التــي تســمح ألصحــاب القــرار فــي القطاعيــن العام والخاص بعــدم االلتزام 
ــة لحــق العمــل لألشــخاص  ــي توفــر حماي ــة الت ببعــض النصــوص اإليجابي
مــن ذوي اإلعاقــة. حيــث تشــترط هــذه التشــريعات أن “تســمح طبيعــة 
القيــد  العمــل« لتطبيقهــا، فــي ظــل غيــاب جهــة وضوابــط تحــدد هــذا 
الخــاص فــي قانونــي العمــل وحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، كمــا ســاهم 
ديــوان الخدمــة المدنيــة فــي إقصــاء األشــخاص ذوي اإلعاقــة البصريــة، إذ 
لــم يوفــر امتحــان كفــاءة مصمــم بلغــة بريــل، وفــي هــذا الجانــب يتناقــض 
بينــت أن تكافــؤ  التــي  الرابعــة منــه  المــادة  نظــام الخدمــة المدنيــة مــع 
الفــرص، وعــدم التمييــز والكفــاءة هــي مــن أهــم األســس والمرتكــزات التــي 

يتــم التعييــن علــى أساســها وال يجــوز مخالفتهــا.

كذلــك تحــرم الشــروط التــي يتضمنهــا نظــام اللجــان الطبيــة رقــم )58( . 7
لســنة 1977، عــددًا كبيــرًا مــن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة مــن شــغل 
الوظيفــة التــي تالئــم احتياجاتهــم؛ حيــث نصــت المــادة )13( فقــرة )أ( مــن 
النظــام علــى أنــه »يجــب أن يتوفــر فــي طالــب التوظيــف الشــروط المبينــة 
فــي الملحــق رقــم )1( للنظــام، وأن تتوفــر درجــة قــوة البصــر كمــا جــاء فــي 
الملحــق رقــم )2( للنظــام«6، كمــا نصــت الفقــرة )ج( مــن المــادة نفســها 
علــى »أن اإلصابــة بأحــد األمــراض الــوارد ذكرهــا فــي الملحــق رقــم )3( مــن 
النظــام، تحــول دون قبــول طالــب االســتخدام فــي الوظيفــة«7. وبالعــودة 
أنهــا اســتثنت  اللجــان الطبيــة؛ نجــد  الــواردة فــي نظــام  الــى الملحقــات 
الشــروط  تنــص  الوظائــف، حيــث  األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن شــغل 
ــة مــن  ــى تمتعــه بدرجــة كافي ــدى طالــب االســتخدام عل الواجــب توافرهــا ل
والرئتيــن  القلــب  وســالمة  النظــر  وســالمة  طبيعــي،  والســمع  الــذكاء، 
والقفــص الصــدري وخلــوه مــن التشــوهات المعيبــة، وســالمة األطــراف 
أو  طبيعيــة  ســواء  األســنان  وســالمة  الفقــري،  والعمــود  والمفاصــل 
صناعيــة. ومــن هــذه الشــروط يمكــن تحديــد المعوقــات والتحديــات التــي 
تحــول دون تمتــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة بحقوقهــم، وبخاصــة حقهــم 

بممارســة العمــل، علــى أســاس مــن المســاواة مــع اآلخريــن.

يصبــح العامــل الــذي تعــرض لعجــز معيــن أثنــاء عملــه عرضــة إلنهــاء . 8
خدماتــه رغمــا عنــه، إذ حــددت الفقــرة )ج( مــن المــادة رقــم )21( مــن قانــون 
العمــل األردنــي انتهــاء خدمــة العامــل فــي العمــل بســبب »العجــز« لكنهــا 
لــم تشــترط علــى صاحــب العمــل ضــرورة توفيــر التدابيــر التيســيرية للعامل 

مــن ذوي اإلعاقــة فــي مــكان العمــل،
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 حيــث أن مفهــوم العجــز يمكــن أن يتــم تجــاوزه مــن خــالل توفيــر تدابيــر 	. 
تيســيرية للشــخص ذوي اإلعاقــة، باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن قانــون العمــل 
األردنــي لــم يحــدد فــي المــادة )78( مــن فصــل الســالمة والصحــة المهنيــة 
أنــه مــن واجبــات صاحــب العمــل توفيــر تدابيــر تيســيرية للعمــال مــن ذوي 

اإلعاقــة.8

واقع تشغيل األشخاص من ذوي اإلعاقة

ــل . 10 ــى تشــغيل ذوي اإلعاقــة فقــط، ب ــق إل ال تهــدف منظومــة العمــل الالئ
وتوفيــر  العلميــة،  ومؤهالتهــم  خبراتهــم  مــع  يتناســب  بمــا  تشــغيلهم 
شــروط عمــل الئقــة لهــم، فعلــى الرغــم ممــا نــص عليــه قانــون العمــل 
وقانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، إال أن الواقــع يؤكــد تدنــي نســبة 
تشــغيل ذوي اإلعاقــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص، وتقــل عــن النســب 
المذكــورة فــي القوانيــن بكثيــر، األمــر الــذي يحــرم العديــد مــن القادريــن علــى 

العمــل منهــم مــن حقهــم فــي العمــل الالئــق. 

وإضافة لضعف تشــغيلهم، فإن عددًا كبيرًا من األشــخاص ذوي اإلعاقة، . 11
مــن  يعانــون  زالــوا  مــا  الخــاص،  القطــاع  فــي  يعملــون  الذيــن  وبخاصــة 
ظــروف عمــل صعبــة، تتمثــل فــي انخفــاض جــودة الوظائــف 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 عــن إنتاجيــة زمالئهــم مــن غيــر 
ذوي اإلعاقــة. كمــا يتعــرض هــؤالء للضغــوط النفســية الناجمــة عــن نظــرة 
غالبيــة أصحــاب العمــل وغالبيــة زمالئهــم نظــرة شــفقة وإحســان، وليــس 

نظــرة حقوقيــة تقــوم علــى المســاواة.

ذوي . 12 األشــخاص  لعمــل  المناســبة  التحتيــة  البنيــة  ضعــف  ســاهم 
اإلعاقــة فــي إضعــاف فــرص تشــغيلهم فــي بيئــة العمــل، مــن حيــث عــدم 
توافــر المصاعــد والنظــام الناطــق فيهــا وعــدم توافــر وســائل نقــل عــام 
مناســبة، وعــدم توافــر اللوحــات اإلرشــادية بلغــة بريــل وعــدم القــدرة علــى 
الوصــول االلكترونــي للمصنفــات والمعلومــات، فرغــم وجــود كــودة للبنــاء 
)المتطلبــات الدنيــا الواجــب توافرهــا فــي المبانــي بحيــث تمكــن األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة مــن اســتخدامها بســهولة( وخطــة وطنيــة لتصويــب أوضــاع 
المبانــي ضمــن مــدة زمنيــة ال ُتجــاوز عشــر ســنوات9 إال أن التحــدي يكمــن 

بتوفيــر المخصصــات الماليــة الالزمــة لتحقيــق هــذه المتطلبــات10.
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تقــل الصعوبــات التــي تواجــه األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي القطــاع العــام، . 13
التــي تطبــق علــى زمالئهــم  حيــث تطبــق عليهــم األنظمــة والتعليمــات 
القطــاع  فــي  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  شــكاوى  وتتمحــور  اآلخريــن. 
العــام حــول االتجاهــات الســلبية للعديــد مــن المديريــن تجــاه قدراتهــم 

اتهــم.  ومهار

تواجــه النســاء مــن ذوات اإلعاقــة تحديــات مضاعفــة فــي مجــال التشــغيل، . 14
مقارنــة بالرجــال، تتمثــل بوجــود صعوبــات كبيــرة تحــول دون حصولهن على 
فــرص عمــل مالئمــة، وتضّيــق عليهــن إمكانيــة الحصــول علــى فــرص عمــل 
بعامــة، وإحساســهن أن التعامــل معهــن ينطلــق مــن منظور »إحســاني«، 
وليــس احترامــا إلنســانيتهن وقدراتهــن، إلــى جانــب عــدم رغبــة العديــد مــن 

أســرهن بخروجهــن مــن المنــزل لغايــات العمــل

لــم يجــرِ تقديــم الدعــم النفســي واالجتماعــي واالقتصــادي لألشــخاص ذوي . 15
اإلعاقــة علــى الرغــم مــن أن حياتهــم النفســية التــي تتأثــر باإلعاقــة، مثــل 
نظرتهــم إلــى ذاتهــم وفاعليتهــا، تحتــاج مــؤازرة مــن أفراد المجتمــع جميعًا، 
نظــرًا لمــا تفرضــه اإلعاقــات، علــى اختالفهــا، مــن آثــار نفســية واجتماعيــة 
التــي  التفكيــر  تبعــًا ألســاليب  بطــرق مختلفــة،  لهــا  االســتجابة  تتطلــب 
يتبناهــا الشــخص ذو اإلعاقــة عنــد إدراكــه لألشــياء وعنــد تواصلــه مــع 

اآلخريــن.

أشــارت دراســة أعدتهــا لجنــة األمــم االقتصاديــة واالجتماعيــة لغــرب آســيا . 16
)االســكوا(، حــول العوائــق والتســهيالت المتعلقــة بتشــغيل األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة للشــركات التــي لديهــا عمــال أو موظفــون ذوو إعاقــة، تبيــن 
أن 19 % مــن الشــركات التــي تشــغل أشــخاصا ذوي إعاقــة ال يعرفــون 
ــا( المقــررة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي القانــون.  نســبة تشــغيل )الكوت
المســح أفــاد أيضــا أن 51.1 % مــن المســتجيبين يــرون أن التحديــات التــي 
تعيــق تشــغيل األشــخاص ذوي اإلعاقــة أنهــم »أكثــر عرضــة للحــوادث 

واإلصابــات«. 

التأهيل والتدريب

بالرغــم مــن أن قانــون مؤسســة التدريــب المهني يتضمــن نصوصًا تضمن . 17
حــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن الجنســين فــي تأهيلهــم لالنخــراط فــي 
برامجهــا  إلــى  وصولهــم  لتعزيــز  بمحــاوالت  وقيامهــا  العمــل11،  ســوق 
وخدماتهــا، عبــر تدريــب مجموعــة منهــم مــن الذكــور واإلناث فــي العديد من 
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المهــن، مثــل: صيانــة األجهــزة اإللكترونيــة واألثــاث المنزلــي والصناعــات 
الحرفيــة والغذائيــة، إال أن قــدرات هــذه المؤسســة ضعيفــة بعامــة فــي 
العديــد مــن البرامــج التدريبيــة، ليــس فقــط تجــاه هــذه الفئــة، وإنمــا للفئات 
األخــرى، بســبب ضعــف موازنتهــا الســنوية، وضعــف محتويــات برامجهــا 
التدريبيــة، وضعــف الكــوادر المتخصصــة بالتدريــب، وعــدم أخذهــا باالعتبــار 
ــر صديقــة  ــة غي الحاجــات الملحــة لســوق العمــل، مــا يجعلهــا تشــكل بيئ
للعديــد مــن اإلعاقــات، األمــر الــذي ينعكس ســلبًا على مســتويات االلتحاق 
لتأهيــل األشــخاص  الالزمــة  التســهيالت  بهــا. وممــا يحــول دون توفيــر 
ذوي اإلعاقــة بشــكل منافــس لالنخــراط فــي ســوق العمــل، أن العديــد 
ــي ووزارة التنميــة  ــب المهن ــز التدريــب التابعــة لمؤسســة التدري مــن مراك
االجتماعيــة المخصصــة لــذوي اإلعاقــة بعيــدة عــن التجمعــات الســكانية 
فــي القــرى واألريــاف، ممــا يزيــد مــن أعبائهــم الماليــة، ويحــد مــن فــرص 
التحاقهــم بهــذه المراكــز.  ويأتــي ذلــك علــى الرغــم مــن أن االســتراتيجية 
قطــاع  جميــع سياســات  تكــون  أن  أكــدت ضــرورة  للتشــغيل  الوطنيــة 
التشــغيل والتدريــب المهنــي والتقنــي التــي يتبناهــا مجلــس التشــغيل 
والتعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي متناســقة وموحــدة لجميــع مــزودي 
التدريــب وعلــى أن يتــم فتــح المســارات المهنيــة لجميــع أنــواع التعليــم فــي 
القطــاع مــن خــالل العمــل علــى خمــس ركائــز مــن ضمنهــا دعــم شــمول 

النســاء والشــباب واألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي البرامــج المنفــذة.12

تشــير تقاريــر لــوزارة التربيــة والتعليــم13 ومنظمــات عاملــة مــع األشــخاص . 18
79 %مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ال  إلــى أن  ذوي اإلعاقــة فــي األردن14 
يتلقــون أي شــكل مــن أشــكال التعليم.وتؤكــد أرقــام دائــرة اإلحصــاءات 
العامــة أن ثلــث األمييــن األردنييــن ممــن أعمارهــم 14 ســنة فأكثــر هــم مــن 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة وبنســبة بلغــت  36.615 %. لــذا فــإن اإلقصــاء 
والعــزل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن العمليــة التعليميــة مــن شــأنه أن 
يــؤدي إلــى تبعــات ســلبية تتمثــل فــي زيــادة البطالــة وارتفــاع معــدالت 
الجريمــة وغيرهــا مــن التبعــات الســلبية علــى الجانــب االقتصــادي علــى 
ــل، إذ تــدل هــذه المؤشــرات علــى أن ضعــف  المدييــن المتوســط والطوي
التحــاق الطلبــة مــن ذوي اإلعاقــة فــي المــدارس ســيفضي إلــى ضعــف 
تنافســيتهم فــي ســوق العمــل األردنــي، وبالتالــي ضعــف تشــغيلهم. لذلك 
يجــب أن تقــوم الدولــة بتوفيــر البيئــة والترتيبــات التيســيرية فــي المــدارس 
الحكوميــة والخاصــة؛ مــا يمّكنهــا مــن قبــول الطــالب ذوي اإلعاقــة فيهــا، 
وإجــراء تعديــالت ذات كلــف متوســطة، كوضــع المنحــدرات واســتخدام 
الســفلية،  الطوابــق  إلــى  المــدارس  صفــوف  بعــض  ونقــل  المصاعــد 
وتوفيــر وســائل نقــل مدرســية آمنــة ومهيــأة ومنخفضــة الكلفــة، تضمــن 
تمتعهــم بوصــول آمــن لمدارســهم، بمــا يضمــن انخراطهــم فــي العمليــة 
التعليميــة، وبالتالــي تأهيلهــم مســتقبال إلــى ســوق العمــل بشــكل أفضــل. 
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التوصيات: 

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

• أن تســتخدم برامــج العمــل، علــى ســبيل المثــال، مــوارد صنــدوق التشــغيل 	
والتدريــب والتعليــم المهنــي والتقنــي لتشــغيل المســتفيدين المســتهدفين 
والقيــام بمهمــات محــددة مقابــل أجــر مثــل أعمــال الســكرتارية فــي مراكــز 
الرعايــة األوليــة التــي تعانــي مــن نقــص الخدمــات، والتعليــم اإلضافــي فــي 
االجتماعيــة،  بالقضايــا  الوعــي  لزيــادة  اإلعالميــة  المــواد  ونشــر  المــدارس، 
وتوفير الرعاية المنزلية للمســنين الفقراء، وذوي اإلعاقة، إذ أن هذه البرامج 
تســهم فــي التأثيــر اإليجابــي علــى خدمــات الحمايــة االجتماعيــة وكذلــك علــى 

تشــغيل اإلنــاث.
• إشــراك األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي قــرارات االســتجابة واللجــان بمختلــف 	

أشــكالها، وأخــذ آرائهــم باالعتبــار.
• إنفــاذ مــا جــاء فــي الفقرتيــن )ه + و( مــن المــادة 25 مــن قانــون رقــم )20( 	

لســنة 2017، والمتعلقــة بتشــغيل األشــخاص ذوي اإلعاقــة، بمــا يضمــن 
تطبيقــه بشــكل فعلــي علــى أرض الواقــع، وإلــزام المؤسســات بتوفيــر بيئــة 

تيســيرية لعمــل وحيــاة األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.
• إعــادة النظــر بنصــوص نظــام اللجــان الطبيــة رقــم )58( لســنة 1977 وبخاصــة 	

الشــروط الواجــب توافرهــا فــي طالــب التوظيــف بالقطــاع العــام، بحيــث تأخــذ 
باالعتبــار تســهيل عمليــة تشــغيل األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة بالقطــاع 

العــام.
• تفعيــل أدوار المؤسســات الرقابيــة، مثــل وزارة العمــل والضمــان االجتماعــي 	

ومؤسســات المجتمــع المدنــي المعنيــة، فيمــا يتعلــق بتطبيــق المادة 13 من 
قانــون العمــل والمــادة 4 مــن قانــون حقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة لضمان 

تعزيــز التــزام القطاعيــن العــام والخــاص بهمــا فيما يتعلق بتشــغيلهم.
• تحفيــز مؤسســات القطــاع الخــاص علــى تشــغيل األشــخاص ذوي اإلعاقــة 	

مــن خــالل منحهــم حوافــز مثــل إعفائهــم مــن بعــض الرســوم الضريبيــة، 
وزيــادة توعيــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة بأهميــة التدريــب المهنــي لالنخــراط 

فــي ســوق العمــل.
• تتــالءم 	 اإلعاقــة  ذوي  باألشــخاص  خاصــة  مهنيــة  تدريبيــة  برامــج  تصميــم 

وطبيعــة اإلعاقــات التــي يعانــون منهــا، فــي إطــار عمــل مؤسســة التدريــب 
ذات  المدنــي  المجتمــع  ومؤسســات  االجتماعيــة  التنميــة  ووزارة  المهنــي 

العالقــة.
• تنفيــذ برامــج إرشــادية وتوعويــة لمختلــف فئــات المجتمــع، وبخاصــة القطــاع 	

الخــاص، حــول أهميــة إدمــاج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة فــي ســوق العمــل، 
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والتعامــل معــه باعتبــاره حقــا لهــم.
• توفيــر الدعــم الفنــي والمــادي لتنفيــذ قانــون األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى 	

المســتويات كافــة.
• تمويــل 	 لضمــان  الحاليــة  الميزانيــات  مراجعــة  األردنيــة  الحكومــة  علــى 

السياســات والبرامــج لتوفيــر أوجــه الحمايــة المكفولــة بموجــب قانــون حقوق 
اإلعاقــة. ذوي  األشــخاص 

• وإيجــاد 	 العامــة  المرافــق  إلــى  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  وصــول  تحســين 
مالئمــة. نقــل  وســائل 

• توفيــر قاعــدة بيانــات شــاملة ودقيقــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي األردن 	
يســاعد فــي رســم الخطــط والبرامــج لتنفيــذ سياســات لتشــغيلهم. 

• تعديــل المــادة رقــم )21( مــن قانــون العمــل األردنــي واالشــتراط علــى صاحــب 	
العمــل توفيــر تدابيــر تيســيرية للعامــل الــذي تعــرض لعجــز فــي مــكان عملــه. 

• تعديــل المــادة رقــم 78 مــن قانــون العمل األردني لتصبــح من واجبات صاحب 	
العمــل توفيــر بيئــة تيســيرية للعمــال مــن ذوي اإلعاقــة بمــا يوفــر لهــم بيئــة 

عمــل الئقــة ضمــن شــروط ســالمة وصحــة مهنيــة تناســب إعاقتهــم. 
• تفعيــل برامــج التدخــل المبكــر واســتحداثها بمــا يتناســب مــع المــادة رقــم 29 	

مــن قانــون األشــخاص ذوي اإلعاقــة، لضمــان دمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
منــذ الصغــر فــي المجتمــع.

• دمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة غيــر الملتحقيــن بالمدارس والمتســربين منها 	
فــي برامــج التعليــم غيــر النظامــي المعتمــدة فــي وزارة التربيــة والتعليم.
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15  دائرة اإلحصاءات العامة/ التقرير التحليلي للنتائج العامة لنسب اإلعاقة )الصعوبات 

الوظيفية( في األردن  

ورقة حقائق عن التعليم الدامج في األردن - 2021
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للمزيد من المعلومات 

شارع الملكة رانيا العبدهللا - عمارة العمري -رقم 12 - الطابق الرابع 

009625164491

@phenixcenter

@phenixcenter

www.phenixcenter.net

0096265164492

عمان - األردن 
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www.labor-watch.net
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