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 تقدمي:

. للنلة  قمقهمحوذعك هبدف لعفتألود الى  ذوي لالالقة  عألشخلصفتل  لعال م  ي لعالع  ن  يسمب ر ن  ل  ال،  لاعوم، لعاليم  حي
ضب  سفتة أهدلف  2030 ليممفتدلنةهدلف لالمنلئوة لأل  يحقمقهم ألمهوة متكني لألشخلص ذوي لالالقة  ي لعابلوة لعفتنبوة  مت مشمل و 

 تنبوة متالت  ي )لألول ولعرلبع ولعالن  ولعالشر ولحلليي اشر ولعمليس اشر(. 

ينلج إمهوة أنر لعذي سؤلد لأل  ن  ادي سكلن لعال م لايملئة 10لألشخلص ذوي لإلالقة سشكلمن  فإنوحمب ننظبة لعصحة لعاليموة  
شرلت لالحصلئوة ون  لجلدسر لاعذلر أن ليمؤ  .لعيت تملجههم ةلعرئومو تلعفتحدايأحد  تشغولهم سادلاافتبلر    ي سمق لعاب  ذوي لالالقة

  تشري لىل 2015ولسفتنليل لىل لعفتادلي لعمكلين لعذي جرى تنلوذه  ي هنلسة ال،  2016لعالنة  ي بدلسة  لإلحصلءلتلعيت لصدرهتل يلئرة 
 قة )صامبة وظولوة(.لايملئة ن  سكلن لألرين سالنمن ن  شك  ن  أشكلل لال 10.6أن 

حمل ولقع تشغو   ر نمقفورقة تقدسلعفتلبع يمرلز لعلونوق علدرلسلت لالقفتصليسة وليمالمنلتوة   لألريين ليمرصد لعابليل سادوهبذه ليمنلسبة 
  لألرين  يلالشخلص ذوي لالالقة  ليمفتالقة بفتشغو لعفتشرسالت ولعمولسلت  فتضب  قرلءة  يلالشخلص ن  ذوي لالالقة  ي لألرين  ت

 .فوهل سابلمنولعظروف لعيت    ي سمق لعاب علدخمل  هملعفتحدايت لعيت تملجه وتمفتارض

 

 االطار التشريعي الدويل

وتافت ر  .2007ال،   بد ليمصليقة الوهل  ي 2008حوز لعفتنلوذ  ي لألرين ال، شخلص ذوي لالالقة لالتللقوة لعدوعوة حلقمق لأليخلت 
برز هذه أحد ألعاب   ي ق لحل شك  ي إطلر لعقلنمن لالنملين لعدويل  وس ذوي لالالقةسلسوة حلبلسة حقمق هذه لالتللقوة لعقلادة لأل

م هلظروف اب  اليعة ونالئبة   وضبلن  ي لعاب  يون متووز ذوي لالالقةلالتللقوة الى حق ( ن  27) لدت ليمليةأحو   لحلقمق.
 تلبل تضبن  .ولعصحوة ليمأنمنةجر نفتملو عقلء لعقول، باب  نفتملوي لعقوبة  وظروف لعاب  أوتقلض    مبل  ي ذعك تكلفؤ لعلرص

لقة ن  لحلصمل متكني لألشخلص ذوي لإلاالى لذعك وتؤلد   خرس  ة نع لآلللعنقلبوة الى قد، ليمملو لنشطفتهم مملرسة حقهم  ي لالتللقوة 
تازســز فــرص لعابــ  لنب لىل ج وليمهين  وخدنلت لعفتمظوف  ولعفتدرسب ليمهين وليممفتبر؛بصمرة فالعة الى لعـ رلنج لعالنـة علفتمجوه لعفتقين 

 .1لعابــ  ولحلــصمل الوــه تمفري فرصاــ  تقــدمي ليمــملادة الــى   ي ســمق لعابــ   فــضالا  هلمولعفتقــد، لعــمظول  

وهل  ولعيت صليق لألرين الوليمامقني   فتشغو ن لعفتأهو  ليمهين ولعأبش 1983( عال، 159لعدوعوة رقم ) لتللقوة ننظبة لعاب ألدت لبل 
 .لجلمبلنوة لهتمقدر  حمبذوي لالالقة لحلق  ي لعفتأهو  ولعفتدرسب ليمهين  أن عألشخلص
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لظه الى باض )نع حت رينق الوهل لألرأة )سودلو( لعيت صليشكلل لعفتبووز ضد ليمألالتللقوة لعدوعوة علقضلء الى للفة  أوصتفوبل 
سفتالق لاعفتشغو   ذولت لإلالقة خلصة فوبلة صرحية وولضحة لىل وضع لعنملء إشلر بضرورة تضبني تقلرسر لعدول لعيت صليقت الوهل   ليمملي(

فتدلبري ن تمفر لعدول  ي تقلرسرهل لعمنمسة نالمنلت ا  لعنملء ن  ذولت لالالقة  وا  لعأولعفتالوم وتمفر لعفتأنونلت لالجفتبلاوة  لبل تشرتط 
  ولخلدنلت   بلرص نفتملوسة  ي لحلصمل الى لعفتالوم ولعفتشغوهوضلاه   مبل  ي ذعك لالجرلءلت ليمفتخذة عضبلن متفتاأليمفتخذة يمالجلة 

 لفوة.ولعاق ي للفة جملنب لحلولة لالقفتصليسة ولالجفتبلاوة  لرلةفتبلاوة ولذعك قدرهت  الى ليمشلالج ولعفتأنونلتلعصحوة 

 

 االطار التشريعي األردين

ئة لالجفتبلاوة نملءنة لعفتشرسالت لعمطنوة هبذه لعل تذ متإ  لألسلسوةرينوة للقولت لعدوعوة الى لعفتشرسالت لألهذه لالتنضلنني لناكمت 
الالقة حو  الشخلص ذوي لطلر لل  لعدسفتمر لألريين محلسة حقمق لو ي هذل لإللعدوعوة ذلت لعاالقة. نع ليمالسري ولالتللقولت نمبول 

  .2وذوي لالالقلت وحيبوهم ن  لإلسلءة ولالسفتغالل" لعنشأحيب  لعقلنمن لألنمنة ولعطلمعة ولعشوخمخة وسراى  نص الى"

( عمنة 31شخلص ليمامقني رقم )لأل(  وصدر قلنمن حقمق 2015-2007)لبل مت وضع لسرتلتوجوة وطنوة عألشخلص ذوي لالالقة 
  بفتشغو  الن  ولحد النال 50فوهل ا   لعالنلنيادي  ال سق عز، نؤسملت لعقطلع لعال، ولخللص ولعشرللت  لعيت أحو    2007

هل فو ن  ادي لعالنلني %4ال تق  نمبة تشغولهم ا   النال 50ا    ي أي ننهل   وإذل زلي ادي لعالنلنيذوي لالالقةن  لالشخلص 
 .3شرسطة أن تمبح طبواة لعاب   ي تلك ليمؤسمة بذعك

شخلص ذوي لالالقة  ي ليمؤسملت لعيت تشغ  ليمفتالقة بفتشغو  لأل  2010ريين ليمؤقت  ي ال، ( ن  قلنمن لعاب  لأل13ت ليملية )وادع
  ومبمجب لعفتادس  تلز، 2007 عال،( 31) )ج( ن  قلنمن حقمق لالشخلص ليمامقني رقم فقرة 4لار عفتفتملفق نع ليملية أف النالا  50
شخلص ذوي لالالقة وفق لعنمبة لحملدية  ي قلنمن حقمق لالشخلص ليمامقني  من لعاب  ل  صلحب اب  بفتشغو  لأل( ن  قلن13) ليملية

 4جر ل  ننهم.أو  ذوي لالالقةولن سرس  لىل وزلرة لعاب  تقرسرل حيدي فوه لالابلل لعيت سشغلهل 

 

 التشريعات والسياساتبعض قصور يف 

لعقرلر  ي  نظبة ولعفتالوبلت لعيت تمبح عك  ن  أصحلبهنلك فجملت  ي باض لعنصمص لعقلنمنوة ولأل  لالشلرة لعوه أاالهلاعرغم ممل مت 
رتط حو  تش .عألشخلص ن  ذوي لالالقةلالعفتزل، بباض لعنصمص لالجيلبوة لعيت تمفر محلسة حلق لعاب   ،باد ولخللصلعقطلاني لعال، 



4 
 

وحقمق   ي قلنمين لعاب  لخللصهذل لعقود  ديتمبح طبواة لعاب " عفتطبوقهل   ي ظ  غولب جهة وضملبط حت"هذه لعفتشرسالت أن 
 .ليمرجع  ي ذعك سمف سكمن لعطبوب ونل سرتئوه ن  خالل لعلحص ولعفتشخوص لعطيبو لالشخلص ذوي لإلالقة  

  لعذي سنظم لعاب   ي وظلئف لعقطلع لعال،  ا  هذل لعفتمجه  إذ نص  ي ادسالتهوت 2013عمنة  82رقم  و م خيرج نظل، لخلدنة ليمدنوة
القلت نرلض ولإل  لألن "سشرتط فوب  ساني أبي وظولة أن سكمن سليملا  هشروط شغ  لعمظلئف لعالنة  الى أن تبنيلعيت  ( ننه43) ليملية

جيمز تاوني ذوي  أنه فوهل مبمجب قرلر ن  ليمرجع لعطيب ليمخفتص  الى سُوانيمتناه ن  لعقول، أبابلل لعمظولة لعيت لعبدنوة  ولعاقلوة  لعيت 
   و ي هذل لجللنب سفتنلقض5اني فوهل بشهلية ن  ليمرجع لعطيب ليمخفتص"لإلالقة نل  م تك  إالقفته متناه ن  لعقول، أبابلل لعمظولة لعيت سوُ 

كزلت لعيت سفتم هم لألسس وليمرتأفؤ لعلرص  واد، لعفتبووز ولعكللءة ه  ن  نظل، لخلدنة ليمدنوة نع ليملية لعرلباة ننه لعيت بونت أن تكل
 وال جيمز خملعلفتهل. أسلسهللعفتاوني الى 

القة ن  شغ  لعمظولة شخلص ن  ذوي لإل  ادي لبري ن  لأل1977 ( عمنة58وحتر، لعشروط لعيت سفتضبنهل نظل، لعلجلن لعطبوة رقم )
نه "جيب أن سفتمفر  ي طلعب لعفتمظوف لعشروط ليمبونة  ي أعنظل، الى  ل( فقرة )أ( ن  13) ةم لحفتولجلهتم حو  نصت ليمليئلعيت تال

  لبل نصت لعلقرة )ج( ن  ليملية نلمهل الى 6"علنظل، (2  وأن تفتمفر يرجة قمة لعبصر لبل جلء  ي ليملحق رقم )علنظل، (1ليملحق رقم )
. ولاعامية لىل 7حتمل يون قبمل طلعب لالسفتخدل،  ي لعمظولة" ن  لعنظل،  (3م )نرلض لعملري ذلرهل  ي ليملحق رق"أن لإلصلبة أبحد لأل

شخلص ذوي لالالقة ن  شغ  لعمظلئف  حو  تنص لعشروط لعملجب ليملحقلت لعملرية  ي نظل، لعلجلن لعطبوة؛ جند لهنل لسفتانت لأل
لعصدري  وسالنة لعنظر وسالنة لعقلب ولعرئفتني ولعقلصتمفرهل عدى طلعب لالسفتخدل، متفتاه بدرجة للفوة ن  لعذللء  ولعمبع طبوا   

طرلف وليمللص  ولعابمي لعلقري  وسالنة لالسنلن سملء طبواوة لو صنلاوة  ون  هذه لعشروط وخلمه ن  لعفتشمهلت ليماوبة  وسالنة لأل
سلس ن  ألى م مببلرسة لعاب   اشخلص ذوي لالالقة حبقمقهم  وخلصة حقهميك  حتدسد ليمامقلت ولعفتحدايت لعيت حتمل يون متفتع لأل

 خرس .ة نع لآللليمملو 

 

 اإلعاقة يف األردنواقع تشغيل ذوي 

 العز، نؤسملت لعقطلع لعال، ولخللص ولعشرللت  لعيت أ ولعذي  ليمامقنيشخلص حقمق لأللعاب  وقلنمن الوه قلنمن  عرغم ن  نل نصلا
 50 ا    وإذل زلي ادي لعالنلني  ي أي ننهلذوي لالالقةشخلص ن  لأل  بفتشغو  الن  ولحد النال 50ادي لعالنلني فوهل ا   سق 
ن لعملقع أال إ  ن  ادي لعالنلني فوهل شرسطة أن تمبح طبواة لعاب   ي تلك ليمؤسمة بذعك لايملئة 4 ا  ال تق  نمبة تشغولهم النال

ذوي لإلالقة  نمبة تشغو  لألشخلص ن أن   لعفتقدسرلتو لخللص  وتشري أسملء  ي لعقطلع لعال،  ذوي لالالقةسؤلد تدين نمبة تشغو  
لألنر لعذي حير، لعقليرس  الى لعاب  ننهم  ن  حقهم  . ي لعقطلع لخللص %0.5فوبل تقلرب   %1.0 ي لعقطلع لعال، ال تزسد ا  

 .ئق ي لعاب  بشك  ال
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بالمئة من  24فإن ، 2015وحسب البيانات اإلحصائية للمجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين لعام 

سنة فأكثر، نشيطون اقتصادياً، وبلغت نسبة الذكور غير النشيطين  15األشخاص ذوي اإلعاقة ممن أعمارهم 

بالمئة، كذلك اشارت البيانات أن نسبة الذكور المشتغلين  80بالمئة، في حين بلغت نسبة اإلناث  20اقتصادياً منهم 

 .بالمئة من االناث 12بالمئة، مقابل  79من ذوي اإلعاقة بلغت 

لنمن ن  ظروف نل زلعمل سا خلصة لعذس  سابلمن  ي لعقطلع لخللص  اديلا لبريلا ن  لألشخلص ذوي لإلالقةوإضلفة عضاف تشغولهم فإن 
فة إىل اب  ا  ليمادالت لعالنة هلل  إضل نادالت لألجمراب  صابة  تفتبا   ي لخنللض جمية لعمظلئف لعيت سابلمن فوهل  ولخنللض 

( 57  يون حصمهلم الى بدل إضل ي  عواد ذعك خملعلة صرحية عنص ليملية )ألار ن  مثلين سلالت لعادسد ننهم عملالت اب  طمسلة
سلالت سمنول. إىل جلنب  8ن  قلنمن لعاب   لعيت تنص الى اد، جملز تشغو  لعالنلني/لت ألار ن  سلالت لعاب  لعرمسوة لعبلعغة 

لجوة زنالئهم ن  ال ختفتلف ا  إنفت ة غلعبوفتهمأن إنفتلجو قرلر لعمظول   واد، ثقة أصلحب لعاب  هبم  رغمغولب لعشامر لاألنلن ولالسفت
  ة ولحملنهم نظرة شلقئزنالغلعبوة صلحب لعاب  و أ غلعبوة ا  نظرة ةلعنلمج ةط لعنلموم لبل سفتارض هؤالء علضغ  .غري ذوي لإلالقة
 .تقم، الى ليمملولة وعوس نظرة حقمقوة

شخلص ذوي لالالقة ن  حو  اد، تمفر ليمصلاد واد، تمفر وسلئ  نق  ال، لعبنوة لعفتحفتوة ليمنلسبة عاب  لألضاف سلهم لذعك 
بلن لالجفتبلا  لعض. لبل سالين لعكاري ننهم ن  اد، مشمهلم أبنظبة لحلبلسة لالجفتبلاوة وخلصة  ي لضالف فرص تشغولهمننلسبة  

ؤهالت لعالبوة لعيت ليم إضلفة لىل اد، تشغولهم وفق   ي لعقطلالت لالقفتصليسة غري ليمنظبة   ألن غلعبوفتهم سابلمننني لعصح أولعفت
 .حيبلمهنل

هم ئبق الى زنالولعفتالوبلت لعيت تط لألنظبةحو  تطبق الوهم  ي لعقطلع لعال،   شخلص ذوي لالالقةلألتملجه وتق  لعصاملات لعيت 
  م ونهلرلهتم.قدرلهت  ي لعقطلع لعال، ن  لالجتلهلت لعملبوة علادسد ن  ليمدرلء جتلهشخلص ذوي لالالقة خرس . وتفتبحمر شكلوى لأللآل

رية ال متكنه  بمجمي صاملات لبتفتبا  أن لعنملء ن  ذولت لإلالقة سملجه  حتدايت نضلالة  ي جملل لعفتشغو   نقلرنة نع لعرجلل  لبل 
 حملسه  أن لعفتالن  ناه إالى فرص اب  بشك  ال،  و  ن  لحلصمل الى فرص اب  نالئبة  وتضوق الوه  إنكلنوة لحلصمل

سنطلق ن  ننظمر "إحملين"  وعوس لحرتلنل إلنملنوفته  وقدرلهت   إضلفة إىل تارض باضه  لىل أنملع خمفتللة ن  "لعفتحرش" سدفاه  
 .ت لعاب ج ن  ليمنزل عغلاي ي سمق لعاب   إىل جلنب اد، رغبة لعادسد ن  أسره  علخرو  لاالخنرلطوسدفع زنوالهت  عاد، ليمغلنرة 
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 تدريبالتأهيل و ال

تضب  حق لألشخلص ذوي لإلالقة ن  لجلنمني  ي أتهولهم عالخنرلط  ي سمق  رغم أن قلنمن نؤسمة لعفتدرسب ليمهين سفتضب  نصمصلا 
  وقولنهل مبحلوالت عفتازسز وصمهلم إىل برلجمهل وخدنلهتل  ا ر تدرسب جمبماة ننهم ن  لعذلمر ولإلانث  ي لعادسد ن  ليمه   8لعاب 

 نا : صولنة لألجهزة لإلعكرتونوة ولألاثث ليمنزيل ولعصنلالت لحلرفوة ولعغذلئوة  إال أن قدرلت هذه ليمؤسمة ضاولة بشك  ال،  ي لعادسد
برلجمهل لعفتدرسبوة   بمبب ضاف نملزنفتهل لعمنمسة  وضاف حمفتمايتولمنل عللئلت لألخرى  رسبوة  عوس فقط جتله هذه لعلئة  ن  لع رلنج لعفتد

وضاف لعكملير ليمفتخصصة لاعفتدرسب  واد، أخذهل باني لالافتبلر لحللجلت ليملحة عممق لعاب   نل جيالهل تشك  بوئة غري صدسقة 
  نل حيمل يون تمفري لعفتمهوالت لعالزنة عفتأهو . لبلالى نمفتمايت لالعفتحلق هبل سناكس سلبلا علادسد ن  لالالقلت  لألنر لعذي 

أن لعادسد ن  نرللز لعفتدرسب لعفتلباة يمؤسمة لعفتدرسب ليمهين ووزلرة   لألشخلص ذوي لالالقة بشك  ننلفس عالخنرلط  ي سمق لعاب 
لعفتجبالت لعمكلنوة  ي لعقرى ولألرايف  ممل سزسد ن  أابلئهم ليملعوة  وحيد ن  لعفتنبوة لالجفتبلاوة ليمخصصة عذوي لإلالقة باودة ا  

 .فرص لعفتحلقهم هبذه ليمرللز

 

 التوصيات:

 ن  أج  لينلج لألشخلص ذوي لإلالقة  ي سمق لعاب  لألريين  تقد، لعمرقة جمبمام ن  لعفتمصولت الى لعشك  لعفتليل:

شخلص ذوي وليمفتالقة بفتشغو  لأل 2007 عمنة 31شخلص ليمامقني رقم حقمق لألن  قلنمن  4الية صولغة نص ليملية إ -1
شخلص ن  ليمؤسملت بفتمفري بوئة تومريسة عاب  وحولة لأل وإعزل،  سضب  تطبوقه بشك  فال  الى أرض لعملقع مبللإلالقة  

 ذوي لالالقة.
جب تمفرهل  ي طلعب لعفتمظوف لاعقطلع وخلصة لعشروط لعمل 1977 عمنة (58الية لعنظر بنصمص نظل، لعلجلن لعطبوة رقم )إ -2

 .شخلص ن  ذوي لالالقة لاعقطلع لعال،تمهو  ابلوة تشغو  لأل لعال،  حبو  أتخذ باني لالافتبلر
شخلص ليمامقني عضبلن ن  قلنمن لأل 4نمن لعاب  وليملية ن  قل 13تلاو  أيولر ليمؤسملت لعرقلبوة فوبل سفتالق تطبوق ليملية  -3

 شخلص ذوي لالالقة.لخللص هببل فوبل سفتالق بفتشغو  لأللعال، و  تازسز لعفتزل، لعقطلاني
عرسم، اللئهم ن  باض لإ شخلص ذوي لالالقة ن  خالل ننحهم حملفز نا الى تشغو  لأل لخللصحتلوز نؤسملت لعقطلع  -4

 شخلص ذوي لالالقة أبمهوة لعفتدرسب ليمهين عالخنرلط  ي سمق لعاب .وزايية وا  لأل  لعضرسبوة
طلر اب  نؤسمة إ لعيت سالنمن ننهل   ي لتالقوطبواة لال ذوي لإلالقة تفتالء، لاألشخلصتصبوم برلنج تدرسبوة نهنوة خلصة  -5

 .لعاالقةذلت  لجملفتبع ليمدينونؤسملت  لالجفتبلاوةووزلرة لعفتنبوة  ليمهينلعفتدرسب 
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شخلص ن  ذوي نلج لألوالى وجهة لخلصمص لعقطلع لخللص حمل أمهوة لي لجملفتبعنلوذ برلنج لرشليسة وتمامسة عكلفة فئلت ت -6
  ي سمق لعاب   ولعفتالن  ناه لاافتبلره حقل هلم.
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