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 تقدمي:

متكني لألشخلص  وةألمهو . للنلة  حقمقهموذعك هبدف لعفتألود الى  ذوي لالالقة  عألشخلصفتل  لعال م  ي لعالع  ن  يسمب ر ن  ل  ال،  لاعوم، لعاليم  حي
ضب  سفتة أهدلف تنبوة متالت  ي )لألول ولعرلبع ولعالن  ولعالشر  2030 ليممفتدلنةهدلف لالمنلئوة لأل  يحقمقهم ابلوة لعفتنبوة  مت مشمل ذوي لالالقة  ي 

 ولحلليي اشر ولعمليس اشر(. 

و  لالشخلص ن  ذوي تقدسر نمقف حمل ولقع تشغورقة لعفتلبع يمرلز لعلونوق علدرلسلت لالقفتصليسة وليمالمنلتوة   لألريين ليمرصد لعابليل سادوهبذه ليمنلسبة 
علدخمل  هملعيت تملجه لعفتحدايت وتمفتارضلالشخلص ذوي لالالقة  ي لألرين   ليمفتالقة بفتشغو لعفتشرسالت ولعمولسلت  لالالقة  ي لألرين  تفتضب  قرلءة  ي
 فوهل. سابلمن ي سمق لعاب   ولعظروف لعيت 

 ي سمق  ذوي لالالقةينلج إمهوة أنر لعذي سؤلد لأل  ن  ادي سكلن لعال م لايملئة 10لألشخلص ذوي لإلالقة سشكلمن  فإنوحمب ننظبة لعصحة لعاليموة  
لعالنة  ي  إلحصلءلتلون  لجلدسر لاعذلر أن ليمؤشرلت لالحصلئوة لعيت لصدرهتل يلئرة  .لعيت تملجههم ةلعرئومو تلعفتحدايأحد  تشغولهم سادلاافتبلر   لعاب 
لايملئة ن  سكلن لألرين سالنمن ن  شك  ن   10.6  تشري لىل أن 2015ولسفتنليل لىل لعفتادلي لعمكلين لعذي جرى تنلوذه  ي هنلسة ال،  2016بدلسة 

 أشكلل لالقة )صامبة وظولوة(.

ولت لعالن  شهر تشرس  لعالين ليملض  لعادسد ن  لعفتمص وألمهوة هذل ليممضمع قد، جملس حقمق لالنملن  ي إطلر لالسفتارلض لعدوري لعشلن  لعذي جرى  ي
غطت خمفتلف لجلملنب ليمفتالقة حبولهتم  حو  لعفتمصولت لعيت تطلعب بفتحمني  تمصوة  14قلرب اديهل تفتالق لاألشخلص ذوي لإلالقة   علحكمنة لألرينوة

  هذل لىل لعبنلء الى نمفتمى لعمولسلت وليمبلرسلت الى لرض لعملقع (لميلت)نمفتمى حولهتم ن  خالل تمفري وسلئ  لعنق  ليمالئبة وتمفري لعفتمهوالت  ي 
 جلنب باض لعفتمصولت اليت طلعب إبينلجهم  ي سمق لعاب .
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 طار التشريعي الدويلاإل

وتافت ر هذه لالتللقوة لعقلادة  .2007ال، د ليمصليقة الوهل  ي ا  ب2008حوز لعفتنلوذ  ي لألرين ال، شخلص ذوي لالالقة لالتللقوة لعدوعوة حلقمق لأليخلت 
لالتللقوة ( ن  27) لدت ليمليةأحو   برز هذه لحلقمق.أحد ألعاب   ي ق لحل شك  ي إطلر لعقلنمن لالنملين لعدويل  وس ذوي لالالقةسلسوة حلبلسة حقمق لأل

اب  نفتملوي جر نفتملو عقلء لعقول، بأوتقلض    تكلفؤ لعلرصمبل  ي ذعك هلم ظروف اب  اليعة ونالئبة   وضبلن  ي لعاب  يون متووز ذوي لالالقةالى حق 
متكني الى لذعك د  وتؤل خرس  ة نع لآلللعنقلبوة الى قد، ليمملو لنشطفتهم مملرسة حقهم  ي لالتللقوة  تلبل تضبن  .ولعصحوة ليمأنمنةلعقوبة  وظروف لعاب  

تازســز ىل جلنب ل علفتمجوه لعفتقين وليمهين  وخدنلت لعفتمظوف  ولعفتدرسب ليمهين وليممفتبر؛ لألشخلص ذوي لإلالقة ن  لحلصمل بصمرة فالعة الى لعـ رلنج لعالنـة
 .1لعابــ  ولحلــصمل الوــه تمفري فرصاــ  تقــدمي ليمــملادة الــى   ي ســمق لعابــ   فــضالا  هلمفــرص لعابــ  ولعفتقــد، لعــمظول  

ذوي  أن عألشخلص  الوهل لألرينولعيت صليق وليمامقني   فتشغو ن لعفتأهو  ليمهين ولعأبش 1983( عال، 159)لعدوعوة رقم  لتللقوة ننظبة لعاب ألدت لبل 
 .لجلمبلنوة لهتمقدر  حمبلالالقة لحلق  ي لعفتأهو  ولعفتدرسب ليمهين 

بضرورة تضبني   )نع حتلظه الى باض ليمملي( رينرأة )سودلو( لعيت صليق الوهل لألشكلل لعفتبووز ضد ليمألالتللقوة لعدوعوة علقضلء الى للفة  أوصتفوبل 
لاوة  لبل ذولت لإلالقة خلصة فوبل سفتالق لاعفتشغو  ولعفتالوم وتمفر لعفتأنونلت لالجفتبة صرحية وولضحة لىل وضع لعنملء إشلر تقلرسر لعدول لعيت صليقت الوهل 

رلءلت ليمفتخذة وضلاه   مبل  ي ذعك لالجأالقة  وا  لعفتدلبري ليمفتخذة يمالجلة ن تمفر لعدول  ي تقلرسرهل لعمنمسة نالمنلت ا  لعنملء ن  ذولت لالأتشرتط 
 ي للفة جملنب  رلةلفتبلاوة ولذعك قدرهت  الى ليمشلالج ولعفتأنونلت  بلرص نفتملوسة  ي لحلصمل الى لعفتالوم ولعفتشغو  ولخلدنلت لعصحوة هعضبلن متفتا

 ولعاقلفوة.لحلولة لالقفتصليسة ولالجفتبلاوة 

 

 التشريعي األردين طاراإل

نع ليمالسري مبول ننملءنة لعفتشرسالت لعمطنوة هبذه لعلئة لالجفتبلاوة  تذ متإ  لألسلسوةرينوة للقولت لعدوعوة الى لعفتشرسالت لألهذه لالتنضلنني لناكمت 
منة ولعطلمعة حيب  لعقلنمن لألن لالالقة حو  نص الى"الشخلص ذوي طلر لل  لعدسفتمر لألريين محلسة حقمق للعدوعوة ذلت لعاالقة. و ي هذل لإلولالتللقولت 

  .2وذوي لالالقلت وحيبوهم ن  لإلسلءة ولالسفتغالل" لعنشأولعشوخمخة وسراى 

حو    2017( عمنة 20رقم )ذوي لإلالقة شخلص (  وصدر قلنمن حقمق لأل2015-2007)لبل مت وضع لسرتلتوجوة وطنوة عألشخلص ذوي لالالقة 
  وإذل زلي ذوي لالالقة  بفتشغو  الن  ولحد ن  لالشخلص النال 50فوهل ا   لعالنلنيادي  ال سق عز، نؤسملت لعقطلع لعال، ولخللص ولعشرللت  لعيت أ

 .3ة بذعكفوهل شرسطة أن تمبح طبواة لعاب   ي تلك ليمؤسم ن  ادي لعالنلني %4ال تق  نمبة تشغولهم ا   النال 50ا    ي أي ننهل ادي لعالنلني
  لالسرتلتوجوة خالل نوجيري حلعول لعاب  الى تطمسر لسرتلتوجوة جدسدة هبذل لعشأن أتخذ باني لالافتبلر لعفتغوريلت  ي لعقلنمن لجلدسد  ون  ليمفتمقع لالنفتهلء 

 لعقلي،. 2019لعنصف لألول ن  ال، 

لار أف النالا  50شخلص ذوي لالالقة  ي ليمؤسملت لعيت تشغ  ليمفتالقة بفتشغو  لأل  2010ريين ليمؤقت  ي ال، ( ن  قلنمن لعاب  لأل13ت ليملية )ادعقد و 
من لعاب  ل  صلحب ( ن  قلن13)   ومبمجب لعفتادس  تلز، ليملية2017 ( عال،20) رقم لألشخلص ذوي لالالقة( ن  قلنمن ه) فقرة 25عفتفتملفق نع ليملية 
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ل ة  ي قلنمن حقمق لالشخلص ليمامقني  ولن سرس  لىل وزلرة لعاب  تقرسرل حيدي فوه لالابلل لعيت سشغلهشخلص ذوي لالالقة وفق لعنمبة لحملدياب  بفتشغو  لأل
 4جر ل  ننهم.أو  ذوي لالالقة

 

 التشريعات والسياساتبعض قصور يف 

 ولخللصل، نظبة ولعفتالوبلت لعيت تمبح عك  ن  أصحلب لعقرلر  ي لعقطلاني لعاهنلك فجملت  ي باض لعنصمص لعقلنمنوة ولأل  لالشلرة لعوه أاالهلاعرغم ممل مت 
تمبح طبواة لعاب " ". حو  تشرتط هذه لعفتشرسالت أن عألشخلص ن  ذوي لالالقةلالعفتزل، بباض لعنصمص لالجيلبوة لعيت تمفر محلسة حلق لعاب   ،باد

طبوب ونل ليمرجع  ي ذعك سمف سكمن لعو  ي قلنمين لعاب  وحقمق لالشخلص ذوي لإلالقة   لخللصهذل لعقود  ديعفتطبوقهل   ي ظ  غولب جهة وضملبط حت
 .سرتئوه ن  خالل لعلحص ولعفتشخوص لعطيب

 لعيت ( ننه43)   لعذي سنظم لعاب   ي وظلئف لعقطلع لعال،  ا  هذل لعفتمجه  إذ نص  ي ليمليةوتادسالته 2013عمنة  82رقم  و م خيرج نظل، لخلدنة ليمدنوة
ناه ن  لعقول، متالقلت لعبدنوة  ولعاقلوة  لعيت نرلض ولإلن  لأل "سشرتط فوب  ساني أبي وظولة أن سكمن سليملا  هشروط شغ  لعمظلئف لعالنة  الى أن تبني

ناه ن  لعقول، أبابلل لعمظولة لعيت مت جيمز تاوني ذوي لإلالقة نل  م تك  إالقفته أنهفوهل مبمجب قرلر ن  ليمرجع لعطيب ليمخفتص  الى  سُوانيأبابلل لعمظولة لعيت 
نظل، لخلدنة ليمدنوة نع ليملية لعرلباة ننه لعيت بونت أن تكلفؤ لعلرص  واد، لعفتبووز    و ي هذل لجللنب سفتنلقض5اني فوهل بشهلية ن  ليمرجع لعطيب ليمخفتص"سوُ 

 وال جيمز خملعلفتهل. أسلسهلهم لألسس وليمرتكزلت لعيت سفتم لعفتاوني الى أولعكللءة ه  ن  

 م لحفتولجلهتمئالقة ن  شغ  لعمظولة لعيت تالشخلص ن  ذوي لإللبري ن  لأللا    ادي1977 ( عمنة58وحتر، لعشروط لعيت سفتضبنهل نظل، لعلجلن لعطبوة رقم )
  وأن تفتمفر يرجة قمة لعبصر  علنظل، (1لحق رقم )نه "جيب أن سفتمفر  ي طلعب لعفتمظوف لعشروط ليمبونة  ي ليمأعنظل، الى ل( فقرة )أ( ن  13) حو  نصت ليملية

 ن  لعنظل،  (3نرلض لعملري ذلرهل  ي ليملحق رقم )  لبل نصت لعلقرة )ج( ن  ليملية نلمهل الى "أن لإلصلبة أبحد لأل6"علنظل، (2لبل جلء  ي ليملحق رقم )
 شخلص ذوي لالالقة ن  شغ لرية  ي نظل، لعلجلن لعطبوة؛ جند لهنل لسفتانت لأل. ولاعامية لىل ليملحقلت لعم 7حتمل يون قبمل طلعب لالسفتخدل،  ي لعمظولة"

لعرئفتني و  لعمظلئف  حو  تنص لعشروط لعملجب تمفرهل عدى طلعب لالسفتخدل، متفتاه بدرجة للفوة ن  لعذللء  ولعمبع طبوا   وسالنة لعنظر وسالنة لعقلب
طرلف وليمللص  ولعابمي لعلقري  وسالنة لالسنلن سملء طبواوة لو صنلاوة  ون  هذه لعشروط ميك  ولعقلص لعصدري وخلمه ن  لعفتشمهلت ليماوبة  وسالنة لأل

 خرس .ع لآلة نلسلس ن  ليمملو أشخلص ذوي لالالقة حبقمقهم  وخلصة حقهم مببلرسة لعاب   الى حتدسد ليمامقلت ولعفتحدايت لعيت حتمل يون متفتع لأل

 

 اإلعاقة يف األردنواقع تشغيل ذوي 

فوهل ا   ادي لعالنلني ال سق   لعيت عز، نؤسملت لعقطلع لعال، ولخللصأ ولعذي  ذوي لالالقةشخلص حقمق لأللعاب  وقلنمن الوه قلنمن  عرغم ن  نل نصلا
 4 ا  ال تق  نمبة تشغولهم النال 50 ا    وإذل زلي ادي لعالنلني  ي أي ننهلذوي لالالقةشخلص ن  لألالى لألق    بفتشغو  الن  ولحد النال 50
سملء  ي لعقطلع لعال،  لقةذوي لالان لعملقع سؤلد تدين نمبة تشغو  أال إ  ن  ادي لعالنلني فوهل شرسطة أن تمبح طبواة لعاب   ي تلك ليمؤسمة بذعك لايملئة

 .ني بكاريولخللص نفتدنوة جدل وتق  ا  لعنمب ليمذلمرة  ي لعقملنني لعال، نمبة تشغو  لألشخلص ن  ذوي لإلالقة  ي لعقطلاأن   لعفتقدسرلتو لخللص  وتشري أ
 .ئقلعقليرس  الى لعاب  ننهم  ن  حقهم  ي لعاب  بشك  اللعادسد ن  لألنر لعذي حير، 
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سنة  15أابلرهم لايمئة ن  لألشخلص ذوي لإلالقة مم   24فإن   2015وحمب لعبولانت لإلحصلئوة علبجلس لألالى عشؤون لألشخلص ليمامقني عال، 
لايمئة  لذعك لشلرت لعبولانت أن  80لايمئة   ي حني بلغت نمبة لإلانث  20فألار  نشوطمن لقفتصليايا  وبلغت نمبة لعذلمر غري لعنشوطني لقفتصليايا ننهم 

 .لايمئة ن  لالانث 21لايمئة  نقلب   79نمبة لعذلمر ليمشفتغلني ن  ذوي لإلالقة بلغت 

  تفتبا  نل زلعمل سالنمن ن  ظروف اب  صابة خلصة لعذس  سابلمن  ي لعقطلع لخللص  اديلا لبريلا ن  لألشخلص ذوي لإلالقةفإن وإضلفة عضاف تشغولهم 
لار ن  أ ا  ليمادالت لعالنة هلل  إضلفة إىل اب  لعادسد ننهم عملالت اب  طمسلة نادالت لألجمر ي لخنللض جمية لعمظلئف لعيت سابلمن فوهل  ولخنللض 

( ن  قلنمن لعاب   لعيت تنص الى اد، جملز تشغو  لعالنلني/لت 57  يون حصمهلم الى بدل إضل ي  عواد ذعك خملعلة صرحية عنص ليملية )مثلين سلالت
ة ن إنفتلجوأ لعاب  هبم  رغم سلالت سمنول. إىل جلنب غولب لعشامر لاألنلن ولالسفتقرلر لعمظول   واد، ثقة أصلحب 8ألار ن  سلالت لعاب  لعرمسوة لعبلعغة 

هم ئالزنغلعبوة صلحب لعاب  و أ غلعبوة ا  نظرة ةلعنلمج ةط لعنلموم لبل سفتارض هؤالء علضغ  .ال ختفتلف ا  إنفتلجوة زنالئهم ن  غري ذوي لإلالقة غلعبوفتهم
 .تقم، الى ليمملولة   وعوس نظرة حقمقوةنظرة شلقة ولحملن

 لضالف فرص  يشخلص ذوي لالالقة ن  حو  اد، تمفر ليمصلاد واد، تمفر وسلئ  نق  ال، ننلسبة  ة عاب  لأللعبنوة لعفتحفتوة ليمنلسبضاف سلهم لذعك 
ابلمن  ي لعقطلالت   ألن غلعبوفتهم سنني لعصح ألعضبلن لالجفتبلا  ولعفت. لبل سالين لعكاري ننهم ن  اد، مشمهلم أبنظبة لحلبلسة لالجفتبلاوة وخلصة تشغولهم

 .ليمؤهالت لعالبوة لعيت حيبلمهنل إضلفة لىل اد، تشغولهم وفق  ليمنظبةلالقفتصليسة غري 

خرس . وتفتبحمر هم لآلئولعفتالوبلت لعيت تطبق الى زنال لألنظبةحو  تطبق الوهم  ي لعقطلع لعال،   شخلص ذوي لالالقةلألتملجه وتق  لعصاملات لعيت 
ملجه  أن لعنملء ن  ذولت لإلالقة سلبل   قدرلهتم ونهلرلهتم. لعملبوة علادسد ن  ليمدرلء جتله شخلص ذوي لالالقة  ي لعقطلع لعال، ن  لالجتلهلتشكلوى لأل

نوة بمجمي صاملات لبرية ال متكنه  ن  لحلصمل الى فرص اب  نالئبة  وتضوق الوه  إنكلتفتبا  حتدايت نضلالة  ي جملل لعفتشغو   نقلرنة نع لعرجلل  
سه  أن لعفتالن  ناه  سنطلق ن  ننظمر "إحملين"  وعوس لحرتلنل إلنملنوفته  وقدرلهت   إضلفة إىل تارض حملإلحلصمل الى فرص اب  بشك  ال،  و 

لخروج ن   ي سمق لعاب   إىل جلنب اد، رغبة لعادسد ن  أسره  ع لاالخنرلطباضه  لىل أنملع خمفتللة ن  "لعفتحرش" سدفاه  وسدفع زنوالهت  عاد، ليمغلنرة 
 .ليمنزل عغلايت لعاب 

 

 تدريبالتأهيل و لا

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

ولمنل عللئلت ذه لعلئة  رسبوة  عوس فقط جتله هليمنزيل ولعصنلالت لحلرفوة ولعغذلئوة  إال أن قدرلت هذه ليمؤسمة ضاولة بشك  ال،  ي لعادسد ن  لع رلنج لعفتد
بمبب ضاف نملزنفتهل لعمنمسة  وضاف حمفتمايت برلجمهل لعفتدرسبوة  وضاف لعكملير ليمفتخصصة لاعفتدرسب  واد، أخذهل باني لالافتبلر لحللجلت لألخرى  

نل حيمل يون تمفري  بل. لالى نمفتمايت لالعفتحلق هبل سناكس سلبلا ليملحة عممق لعاب   نل جيالهل تشك  بوئة غري صدسقة علادسد ن  لالالقلت  لألنر لعذي 
ين ووزلرة أن لعادسد ن  نرللز لعفتدرسب لعفتلباة يمؤسمة لعفتدرسب ليمه  لعفتمهوالت لعالزنة عفتأهو  لألشخلص ذوي لالالقة بشك  ننلفس عالخنرلط  ي سمق لعاب 

بالت لعمكلنوة  ي لعقرى ولألرايف  ممل سزسد ن  أابلئهم ليملعوة  وحيد ن  فرص لعفتحلقهم هبذه لعفتنبوة لالجفتبلاوة ليمخصصة عذوي لإلالقة باودة ا  لعفتج
 .ليمرللز
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 التوصيات:

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

  سضب  تطبوقه بشك مبلشخلص ذوي لإلالقة  وليمفتالقة بفتشغو  لأل  2017( عمنة 20قلنمن رقم )فقرة )ه + و( ن   25لنللذ نل جلء  ي ليملية  -1
 ليمؤسملت بفتمفري بوئة تومريسة عاب  وحولة لألشخلص ن  ذوي لالالقة. وإعزل،  فال  الى أرض لعملقع

تمفرهل  ي طلعب لعفتمظوف لاعقطلع لعال،  حبو  أتخذ وخلصة لعشروط لعملجب  1977 عمنة (58الية لعنظر بنصمص نظل، لعلجلن لعطبوة رقم )إ -2
 .شخلص ن  ذوي لالالقة لاعقطلع لعال،تمهو  ابلوة تشغو  لأل باني لالافتبلر

شخلص ليمامقني عضبلن تازسز لعفتزل، لعقطلاني 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  لألال، و لع

وزايية   اللئهم ن  باض لعرسم، لعضرسبوةإ 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 .وا  لأل

ووزلرة  ليمهيندرسب طلر اب  نؤسمة لعفتإ لعيت سالنمن ننهل   ي لتالقوطبواة لال ذوي لإلالقة تفتالء، لاألشخلصتصبوم برلنج تدرسبوة نهنوة خلصة  -5
 .لعاالقةذلت  لجملفتبع ليمدينونؤسملت  لالجفتبلاوةلعفتنبوة 

عاب   نلج لألشخلص ن  ذوي  ي سمق لوالى وجهة لخلصمص لعقطلع لخللص حمل أمهوة لي لجملفتبعتنلوذ برلنج لرشليسة وتمامسة عكلفة فئلت  -6
 ولعفتالن  ناه لاافتبلره حقل هلم.

 تمفري لعدام لعلين وليمليي عفتنلوذ قلنمن لألشخلص ذوي لإلالقة الى للفة ليممفتمايت. -7
 ئبة.حتمني وصمل لألشخلص ذوي لإلالقة لىل ليمرلفق لعالنة وإجيلي وسلئ  نق  نال -8
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