ضمانات حقوق االشخاص ذوي اإلعاقة بالعمل وفقا
لنص المادة ( )13من قانون العمل االردني رقم  8لسنة
 ،1996واالتفاقيات الدولية

إعداد
عبد الجواد النتشة

المملكة االردنية الھاشمية
رقم اإليداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 2016/2364
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه وال يعبر
ھذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو اي جھة حكومية اخرى
جميع الحقوق محفوظة
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المقدمة
يتعررر

العديررد مررن األشررخاص ذوي اإلعاقررة فرري بع ر

المجتمعررات للتمييررو ولعوا رري تقيررد

مشاركتهم في المجتمع على قدم المساواة مع غيرهم .وهرم حيحرمرون مرن حقروقهم فري كييرر مرن الردو
مي ررل الح رري بالعم ررل وو التو ير ر

وو اإلن رردماي ف رري ن ررام التعل رريم الع ررام ،وف رري الع رري

المس ررتقل ف رري

المجتمرع ،وفري حر ررة التنقرل ،وفري التوررو ت ،وفري المشرراركة فري األنشر ة الر اضررية واليقافيرة ،وفرري
التمتررع بالحمايررة االجتماعيررة ،وفرري الووررو إلررى العدالررة ،وفرري اختيررار العر ي ال برري ،وفرري الرردخو
بحر ة في التوامات قانونية ميل شراء وبيع الممتلكات .
وتعتبررر الشررر عة اإلس ر مية السررباقة فرري المحاف ررة علررى حقرروق االشررخاص ذوي اإلعاقررة ،
وتستند حقوق االشرخاص ذوي اإلعاقرة فري اإلسر م الرى األحكرام الشررعية التري تن رر لإلنسران علرى
ان ررل مخل رروق مك رررم( ( :)1ولق ررد كرمن ررا بن رري ادم وحملن رراهم ف رري الب ررر والبح ررر وروقن رراهم م ررن ال يب ررات
وفضلناهم على كيير ممن خلقنا تفضي ) (.)2
ولو ن رنا بمن ار القانون الو ني لوجدنا ان الدستور االردني قد نرص علرى ان العمرل حقرا
لجميع الموا نين ،وعلى الدولة ون توفره لألردنيين بتوجيل االقتواد الو ني والنهو

بل* ،وممرا ال

يخفى علينا ون هناك ورعوبات يواجههرا ذوي اإلعاقرات للحورو علرى فرورة عمرل ،وبرالرجو الرى
وحكام قانون العمرل األردنري رقرم ( )8لسرنة (  ) 1996وتعدي ترل نجرده قرد الروم ووراح

العمرل فري

المررادة ( )13منررل بتشررايل المعرروقين (مررع الررتحفى علررى كلمررة معرروقين )* إذا ان بقررت علرريهم النسرربة
والشروط الواردة في قانون حقوق األشخاص المعوقين النافذ .

()1حقوق ذوي االحتياجات الخاوة في الشر عة االس مية ،د .محمد بن محمود حوا ،دار ابن حوم ،ال بعة االولى  2010ص 78
()2االسراء االية 70

(*) حيث تم تبني مو لح ذوي االعاقات عالميا ،كما تم اعتماد مو لح ذوي اعاقة في االتفاقيات الدولية ومنها االتفاقية الدولية لحقوق االشخاص ذوي
االعاقة  .اما كلمة إعاقة فهي مودر ،وهي كلمة عربية وويلة ووول المادة عوق :وعاقل عن الشيء يعوقل عوقا:ورفل وحبسل ،ومنل :التعو ي

واالعتياق،وذلك إذا وراد وم ار فورفل عنل وارف،لسان العر ،ألبي الفضل جما الموري .
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إال وننا نجد ون التوام بع

ووحا

العمرل بهرذه النوروص ضرعي

عدم معرفة كيفية ت بيقها ،كما نجد عووفا من بع

جردا ،خاورة فري رل

العما ذوي اإلعاقة عن القبو بفررص العمرل

وو االض رار للتخلي عن فرص العمل التي يشالونها وذلك ألسبا

عديدة ،من وهمها وعوبة تنقل

ذوي اإلعاقة من والى مواقع العمل نتيجة عدم تهي ة ال رق العامة بشكل يناسر

احتياجراتهم ،وعردم

توفر التجهيوات ال ومة والترتيبات التيسير ة المعقولة *1لذوي اإلعاقة في مواقع العمرل ،وعردم تر م
شعور لديهم بأن ووحا
ا
بي ة العمل مع بيعة إعاقاتهم ،كما ون هناك

العمل ال يرغبون بتشايلهم،

وونهم يتعرضون للتمييو في األجرر والترقري الرو يفي واالمتيراوات وكرذلك فري التعيرين ،وون االسرتقرار
الو يفي في الق ا الخاص منعدم بالنسبة لهم ،وبناء على ذلك فإن الكيير منهم يتوجل للبحث عن
فررص عمرل فري و را

حكوميرة ،كونهرا ترروفر لهرم االسرتقرار الرو يفي وعردم التمييرو وفررص العمررل

المناسبة ،إال ون الفرص المتوفرة في الق را العرام ال تكفري السرتيعابهم ،وعلرى هرذا األسرا

فإنرل ال

غنى عن تأمين فرص العمل المناسبة للجوء األكبر منهم في الق ا الخاص.1
وبالتالي ،فقد خلونا من خ

هذا البحث الى ان ت بيي وحكام قانون العمل وقانون حقوق

األشخاص المعوقين واالتفاقيات الخاوة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،من شأنل ون ييير العديد
من التسا الت التي البد من اإلجابة عليها .

*

يقود ”بالترتيبات التيسير ة المعقولة“ وفي المادة ( )2من االتفاقية الدولية لحقوق االشخاص ذوي االعاقة :التعدي ت والترتيبات ال ومة والمناسبة التي

ال تفر

عب ا غير متناس

وو غير ضروري ،والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة ،لكفالة تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة على وسا

مع اآلخر ن بجميع حقوق اإلنسان والحر ات األساسية وممارستها؛

1

حمادة ابو نجمة ،انهاء االستخدام بمبادرة من واح
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المساواة

مشكلة الدراسة:
بالرجوع الى قانون العمل األردني نجد انه نص على تشغيل المعوقين في المادة ()13
منه ،وتكمن مشكلة البحث فيما إذا كانت المادة ( )13من قانون العمل واالتفاقيات الدولية تعتبر
ضمانة حقيقية لتشغيل العمال ذوي اإلعاقة أم ال ؟؟؟
حيث خلونا من خ

هذا البحث الى ان اآللية التي اتبعها المشر األردني في معالجة

موضو تشايل ذوي اإلعاقة في المادة ( )13من قانون العمل وقانون حقوق المعوقين تيير
التسا

من عدة نواح:

أوالا :من حيث الجهة الرقابية على ت بيي وحكام المادة ( )13من قانون العمل ،فالرجو الى
وحكام المادة ( )7من قانون العمل األردني وتعدي تل رقم ( )8لسنة  ،1996نجدها قد
نوت على ون و حيات مفتشي العمل تحدد بموج

ن ام يودر لهذه الااية ،وبالرجو

الى ن ام مفتشي العمل رقم ( )56لسنة ( ،)1996نجده قد عرف مفت
اليانية بأنل الشخص المفو
على ون هدف التفتي

بالتفتي

العمل في مادتل

على العمل ،كما نوت المادة ( )3من نف

الن ام

هو التحقي من ت بيي األحكام القانونية المتعلقة ب روف العمل و

حماية العما ويناء قيامهم بعملهم .وال شك بأن المقوود هنا باألحكام القانونية هو قانون
العمل ،وبالتالي فإن و حية مفت
قانون آخر ،حيث ال يملك مفت

العمل مقوورة على قانون العمل ،و ال تمتد لت بيي
العمل و حية الن ر بت بيي وي قانون باستيناء قانون

العمل واألن مة والتعليمات والق اررات الوادرة بموجبل ،مما يجعلنا نتسا ل هنا ونل في حا
إذا ما خال

واح

العمل وحكام قانون حقوق األشخاص المعوقين بالنسبة لتشايل

المعوقين وفي النسبة والشروط الواردة فيل ،فهل يملك مفت

العمل بوفتل الجهة الرقابية

على ت بيي قانون العمل و حية رقابية في قانون حقوق األشخاص المعوقين لت بيي
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المادة ( )13من قانون العمل والن ر بالشروط الواردة فيل؟ السيما انل ال يوجد في قانون
حقوق األشخاص المعوقين حاليا مفتشين يملكون و حية الضاب ة العدلية كمفتشي
العمل للتفتي

على ت بيي احكام هذا االخير.

ثانيا  :من هو الشخص الذي يحردد فيمرا إذا كانرت بيعرة العمرل تسرمح برذلك ام ال ؟ والمنوروص
عليها في المادة (/4ي )3/من قانون حقوق األشخاص المعوقين؟ هل هو واح
وم هل هو مفت

العمل ؟

العمل ؟ وم هل هو العامل ذو اإلعاقرة نفسرل ؟ وم ون هنراك جهرة وخرر ؟

و مرررا المعير ررار فر رري تحدير ررد بيعرررة العمر ررل التر رري تسر ررمح ب ررذلك ؟ ال س رريما ون قر ررانون حقر رروق
األشخاص المعوقين لم يفرق بين ونوا اإلعاقات .
ثالثا  :في حا امتنا واح

العمل وو الم سسة عن تشايل العامل ذو اإلعاقة و المن بي عليل

وحكام المادة (  ) 13من قانون العمل فكي
وجود عما ذوي إعاقة لد

واح

يتم إيبات هذا االمتنا ؟؟؟ هل مجرد عدم

العمل يعني امتناعل عن ت بيي وحكام المادة ()13

من قانون العمل ؟؟؟ وم هل يشترط ون يتم تحو ل عما ذوي إعاقة لواح

العمل من

قبل الجهات الرسمية المختوة كمدير ات التشايل المعنية في و اورة العمل ،وامتناعل عن
تشايلهم حتى يتم إيبات هذا االمتنا
لواح

؟؟؟ وم انل بمجرد مراجعة العامل ذو اإلعاقة

العمل البا تشايلل و امتنا األخير عن ذلك ؟؟؟

رابع ا  :كما ييور س ا في حا إيبات امتنا واح

العمل او الم سسة عن تشايل العما ذوي

اإلعاقة والمن بي عليل وحكام المادة ( )13من قانون العمل ،فما هي العقوبة الواجبة
الت بيي عليل ؟؟؟ هل هي العقوبة المنووص عليها في قانون العمل في المادة ()139
التي حددت عقوبة لكل مخالفة في قانون العمل لم يعين لها عقوبة ؟؟؟ وم العقوبة
المنووص عليها في المادة ( )12من قانون حقوق األشخاص المعوقين ؟؟؟ و ما هو
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القانون الواج

الت بيي في هذه الحالة ؟؟؟ هل هو قانون العمل بوفتل القانون الخاص

والخاص يقيد العام ؟؟؟ وم قانون حقوق األشخاص المعوقين بوفتل القانون المحا إليل
وهو القانون الخاص ؟؟؟ علما بأن قانون العمل في المادة (  ) 13منل قد وحا النسبة
والشروط الى قانون حقوق األشخاص المعوقين و لم يحل العقوبة ولم يحدد وو عقوبة
لمخالفة المادة ( )13منل !!!
خامس ا  :هل تعتبر المادة (  ) 13من قانون العمل بإلوامها واح

العمل تشايل نسبة معينة من

العما ذوي اإلعاقة لديل قيدا على مبدو سل ان اإلرادة و الحر ة العقدية ،بحيث ونها تلوم
ووحا

العمل بتشايل وشخاوا قد ال يرغبون بتشايلهم ؟؟؟

سادسا :كما ييور تسا
اإلعاقة ألوحا

حو مد

إلوامية االتفاقيات الدولية الخاوة بحقوق األشخاص ذوي

العمل وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل عام وفي حا تعارضها

مع القوانين الو نية ما هو القانون الواج

الت بيي؟

أهمية وهدف الدراسة
إن اإلجابة عن مشكلة البحث واألس لة المتفرعة عنها السابقة ينباي ون تدور في إ ار
واحد ،وهو كيفية ت بيي وحكام المادة ( )13من قانون العمل بشكل وحيح وقانون حقوق
االشخاص المعوقين واالتفاقيات الدولية الخاوة بهم ،وذلك لضمان تحقيي الهدف المرجو منها
والذي من اجلل تمت وياغتها ،وهو الووو الى التشايل األميل لألشخاص ذوي اإلعاقات
وضمان حقوقهم وادماجهم في المجتمع.
وبالتررالي فررإن هررذه الد ارسررة تعتبررر االولررى مررن نوعهررا علررى مسررتو المملكررة والترري تخررتص
بموضو حقوق العما ذوي اإلعاقة فري العمرل فري قرانون العمرل األردنري وقرانون حقروق األشرخاص
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القوررور فرري القررانون وووجررل الامررو

المعرروقين واالتفاقيررات الدوليررة ،وذلررك للوقرروف علررى جوان ر
والتعررار

بهرردف توضرريحها وت فيهررا او إل هررار ميروة لهررا ،باإلضررافة الررى توعيررة العرراملين مررن ذوي

اإلعاقات بحقوقهم القانونية بالعمل.
وال ونكر ما واجهتل من وعوبات كبيرة خ

كتابة هذا البحث وتنقيحل  ،تتميل بقلة

المراجع لعدم وجود بحوث مختوة تتحدث عن عن هذا الموضو سو كتابات مبعيرة هنا وهناك،
قمت بتجميعها للخروي بهذا البحث الذي وسا هللا العلي القدير ون يكون قد وضاف شي ا ذو قيمة
ليتم الرجو إليل من قبل ذوي اإلعاقة وووحا

عمل والباحيين والقانونيين والمختوين في هذا

المجا  ،فأن ووبت فمن هللا وان وخ أت فمن نفسي.
منهجية البحث
سنتبع في هذه الدراسة المنهج التحليلي ،حيث سنقوم بتحليل النووص التي تناولت
الموضو في قانون العمل و قانون حقوق األشخاص المعوقين واالتفاقيات الدولية مستعينين بآراء
الفقل القانوني والقواعد القانونية بالتفسير وتحليل النووص .
تقسيم الدراسة
سنقسم هذا البحث الى مبحيين وعلى النحو التالي:
المبحث االول :مضمون هذه الضمانات .
الم ل

االو  :وفقا لنص المادة ( )13من قانون العمل االردني وقانون حقوق االشخاص المعوقين

الم ل

الياني :وفقا للتشر عات الدولية .

المبحث الثاني :صعوبة التطبيق للضمانات الواردة بنص المادة ( )13من قانون العمل االردني .
الم ل

االو  :الوعوبة القانونية .

الم ل

الياني  :الوعوبة في البي ة المادية .
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المبحث االول
ضمانات تشغيل العمال ذوي االعاقة في التشريعات

يمكن تقسيم هذه الضمانات الى ضمانات وردت في التشر عات الو نية ،وتشمل قانون العمل
وتعدي تل رقم ( )8لسنة  ،1996وقانون حقوق االشخاص المعوقين رقم ( )31لسنة ،2008
وضمانات وردت في التشر عات الدولية وتشمل االتفاقية العربية رقم ( ) 17لسنة ( )1993بشأن
تشايل وتأهيل المعوقين ،باالضافة الى االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .
حيث سيتم تقسيم هذا المبحث الى م لبين:
الم ل

االو  :الضمانات في التشر عات الو نية .

الم ل

الياني  :الضمانات في التشر عات الدولية .

االو

الم ل

الضمانات* في التشر عات الو نية

و بالرجو الى وحكام الدستور األردني نجد المادة ( )6منل نوت على ون :
 .1األردنيون ومام القانون سواء ال تمييو بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق وو
اللاة وو الدين .

*

الضمان  :الكفاَلةح و ِ
االلت َاو حم وجمعها ضمانات ،معجم المعاني الجامع على االنترنت /http://www.almaany.com
َّ ح

9

 .2تكفل الدولة العمل و التعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل ال مأنينة وتكاف الفرص لجميع
األردنيين .
 .3يحمي القانون األمومة وال فولة والشيخوخة و رعى الن ء وذوي اإلعاقات ويحميهم من
اإلساءة واالستا

*.

وما المادة (  ) 1/23منل فنوت على:
 .1العمل حي لجميع الموا نين وعلى الدولة ون توفره لألردنيين بتوجيل االقتواد الو ني
والنهو

بل.

 .2تحمي الدولة العمل و تضع لل تشر عا يقوم على المبادئ اآلتية.... :الخ .
وبالتالي نجد ون الدستور ابتداء قد نص على مبدو المساواة و تكاف الفرص بين جميع
الموا نين ،كما نص على كفالة الدولة للعمل وونل حي لجميع الموا نين ودون تمييو وعلى الدولة
ون توفره لألردنيين ،وون تحميل وتضع لل تشر عا يقوم على مبادئ محددة فيل ،وون ترعى ذوي
اإلعاقات .
والرجو الى قانون العمل االردني نجد ان المشر لم يت رق الى تعر

العامل ذو اإلعاقة

في قانون العمل ،وانما عرف العامل في المادة ( )2منل بأنل  :كل شخص ذك ار كان وو ونيى ي دي
عم

لقاء وجر و يكون تابعا لواح

العمل وتحت إمرتل ويشمل ذلك األحداث ومن كان قيد

التجربة وو التأهيل.
وبالرجو الى قانون حقوق األشخاص المعوقين رقم ( )31لسنة (  )2007نجده قد عرف
الشخص المعوق في مادتل اليانية بأنل :كل شخص موا

بقوور كلي وو جو ي بشكل مستقر

في وي من حواسل وو قدراتل الجسمية وو النفسية وو العقلية الى المد الذي يحد من إمكانية التعلم

*

تم تعديل هذه المادة من الدستور بموج

التعديل المنشور في العدد  5117بتار خ  2011/10/1من الجر دة الرسمية .
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وو التأهيل وو العمل بحيث ال يست يع تلبية مت لبات حياتل العادية في روف وميالل من غير
المعوقين.
وبناء عليل ،يمكن القو بأن الشخص ذو اإلعاقة هو كل شخص لديل قوور :جسديا وو
ذهنيا وو نفسيا ،و تولد ذلك عن او دام هذه اإلعاقة بعوا ي خارجية في البي ة المحي ة كالعقبات
المادية ميل ( عدم وجود منحدرات ،عدم وجود معلومات وودوات خاوة ب ر قة بر ل للمكفوفين،
عدم وجود مترجم إشارة  ...الخ ) ،وحواجو سلوكية ميل (األفكار والوور النم ية واالتجاهات
السلبية نحو األشخاص ذوي اإلعاقة ) مما يجعل الشخص مقيدا وال يمكنل من ممارسة حقوقل
وحر اتل على وسا

المساواة مع اآلخر ن* ،فإذا ما وو لت هذه العوا ي فإن الشخص يادو متمتعا

وقاد ار على التفاعل ميل غيره وااللتحاق بالعمل ووداء مهامل(.)1
وهذا مل يدفعنا للحديث عن المركو القانوني للعامل ذو االعاقة ،حيث يمكن تعر
المركو القانوني بأنل الوو

القانوني الذي بموجبل يترت

للشخص مجموعة من الحقوق و ترت

عليل مجموعة من االلتوامات(.)2
كما نجد ان المادة اليالية من قانون العمل نوت على ما يلي:
/3و -مع مراعاة وحكام الفقرة ( ) من هذه المادة ،ت بي وحكام هذا القانون على جميع العما
وووحا

*

العمل باستيناء المو فين العامين ومو في البلديات .

فالشخص االوم مي لديل اعاقة جسدية تتميل في فقدان حاسة السمع فإذا ما اراد ان يعمل لد جهة ما فإنل سيجد وعوبة بذلك ألن بي ة العمل تفتقر

الى عنور التواول مع االخر ن ن ار لعدم وجود مترجم اشارة يسهل التواول بينل وبين العاملين فإذا ما او ل هذا العا ي البي ي المتميل بعدم وجود

مترجم اشارة ،فإنل يمكن لل التواول مع االخر ن وبالتالي العمل بسهولة .
( )1دليل الي يون ،ص  ،20دليل وادر عن المجل

االعلى لش ون االشخاص المعوقين . 2013

( )2د .بشار عدنان ملكاوي ،معجم مو لحات القانون الخاص ،دار وا ل 2003
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ولتحديد مفهوم العامل المقوود بالفقرة السابقة نجد ون المشر قد عرف العامل في المادة
اليانية من نف
لواح

القانون بأنل  :كل شخص ذك ار كان وو ونيى ي دي عم

لقاء وجر ويكون تابعا

العمل وتحت إمرتل ويشمل ذلك األحداث ومن كان قيد التجربة وو التأهيل.
وبالتالي نجرد برأن المشرر األردنري لرم يميرو فيمرا برين العامرل ذو اإلعاقرة وو غيرره مرن حيرث

المركررو القررانوني ،حيررث نجررد ان للعامررل ذو اإلعاقررة مررا لاي رره مررن العمررا مررن الحقرروق وااللت اومررات
كااللتوام بساعات العمل واإلجاوات واألجر والخضو لعنور التبعية واإلشراف لوراح
يمكررن ون ن حررى مررن خر

تعر ر

العامررل وتعر ر

ورراح

العمرل ،1و

العمررل الرواردين فرري المررادة اليانيررة مررن

قانون العمل هذه العناور األساسية ،وهذه العناور فعليا هي الواجبات والحقوق األساسية إل راف
عقد العمل المتميلة بالعامل ور العمل .
وبالرجو الى المادة ( )13من قانون العمل نجد ان المشر قد وحا في هذه المادة نسبة
العما المعوقين و شروط تشايلهم الى قانون آخر ،وهو قانون حقوق األشخاص المعوقين النافذ .
كما نجد ون المادة (  ) 13من قانون العمل قد ووجبت على واح

العمل التواما آخر،

وهو ون يرسل الى الو اورة بيانا يحدد فيل األعما التي يشالها المعوقون و اجر كل منهم .
مما يعتبر ضمانا لرقابة الجهات المعنية بت بيي القانون كو اورة العمل على واح

العمل .

و ييور الس ا هنا حو ما هو دور مبدو سل ان اإلرادة بتشايل العما ذوي اإلعاقة ؟
األول ون العقود تقوم على مبدو سل ان اإلرادة ،وون العقد شرر عة المتعاقردين ،و لرذلك فران
لألشخاص الحر ة في إبرام كافرة التوررفات القانونيرة ويرا كران نوعهرا مرا دامرت منسرجمة مرع األسر
العامة والضوابط التي يقرها الن ام القانوني في المجتمع .

( )1دليل تشايل االشخاص ذوي االعاقة ،دليل وادر عن و اورة العمل بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا  ،2016وفحة (. )7
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واألو ررل ف رري القر روانين الحديي ررة رض ررا ية العق ررود ،و العق ررد الرض ررا ي ه ررو م ررا يكف رري النعق رراده
تراضي المتعاقدين ،وي اقتران اإليجا

بالقبو  ،فالتراضي وحده هو الذي يكون العقد

.

ويعني كل ذلك ون اإلنسان حر بف رتل يخترار مرا يشراء ،ومرا المجتمرع و القرانون إال وسريلة
وجدت لحمايتل ،و ترت

على ذلك ون اإلرادة هي الموردر الوحيرد للعقرد ،و ال يلتروم الشرخص خراري

إرادتل(.)1
و بناء على ما تقدم فإن لواح
واح

العمل اختيار العامرل الرذي ير رد ،و للعامرل ويضرا اختيرار

العمل الذي ير د ،ولكرن المشرر األردنري فري المرادة (  ) 13مرن قرانون العمرل ولروم وراح

العمل ون يشال من العما ذوي اإلعاقة النسبة المحددة في قانون حقوق األشخاص المعوقين النافذ
ووفي الشروط الواردة ،فهل يعتبر هذا اإللوام تقييدا لمبدو سل ان اإلرادة و حر ة التعاقد ؟؟؟
إن األو ررل ف رري العق ررود مب رردو س ررل ان اإلرادة ،الن العق ررد ش ررر عة المتعاق رردين ،بحي ررث يك ررون
بمقدور األشخاص ون يعقدوا بإرادتهم الحرة كافة التورفات القانونيرة مرا دامرت منسرجمة مرع األسر
العامة و الضوابط التي يقرها الن ام القانوني في المجتمع*.
ورغ ررم ون العق ررد يق رروم وساس ررا عل ررى الت ارض رري وتوافر ري إرادة المتعاق رردين بحي ررث يعتب ررر ش ررر عة
المتعاقرردين ،إال ون هررذا المبرردو قررد فقررد قسر ا واف ر ار مررن ن اقررل بقوررد كفالررة الوررالح العررام والمحاف ررة
على كيان المجتمع والتواون برين قردرات األشرخاص غيرر المتعادلرة .إذ بردو المشرر فري بعر
يحد من النتا ج التي تتجل اإلرادة الى إحدايها وحيانا ،و جعل من بع

الردو

العقود التي كانت تعرد مرن

قبررل داخلررة فرري ن رراق حر ررة اإلرادة خاضررعة اليرروم لرقابررة القررانون و سرري رة القضرراء ،بحيررث لررم يعررد
األفراد وح ار ار – بالمعني الدقيي – في إجراء تلك العقود بمح

إرادتهم الم لقة ،بل يشترط فيها ون

()1الكتور عدنان السرحان و الدكتور نوري خا ر شرح القانون المدني دار اليقافة  2005الوفحة 34

* نوت المادة ( )4/88من القانون المدني االردني نوت على ما يلي ( :يوح ان يرد العقد -4 :على اي شيء آخر لي
مخالفا للن ام العام او االدا ).
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ممنوعا بنص في القانون او

يقرها القانون وون ال تكون مخالفة للن ام العام و اآلدا  ،وال يوجد بها تعس

 .و ذلك الن القانون

يحد من مبدو سل ان اإلرادة بمجموعرة مرن القواعرد اآلمررة وو الناهيرة المتعلقرة بالن رام العرام ،التري ال
يجوو لألشخاص ون يتفقوا على خ فها واستبعاد ت بيقها ،وال تتمتع إرادتهم بأي سل ان فيمرا يتعلري
بأحكامها(.)1
وبناء على ما تقدم نجد ون المشر األردنري فري المرادة ( ) 13مرن قرانون العمرل قرد حرد مرن
مبدو سل ان اإلرادة بالنسبة لواح

العمل ،بإل اومل بتشايل ف رة معينرة مرن العمرا وهري ف رة العمرا

ذوي اإلعاقررة وفرري النسرربة والشررروط المحررددة فرري قررانون حقرروق األشررخاص المعرروقين ،وحيررث ان هررذه
المررادة تعتبررر قاعرردة آم ررة وال يجرروو االتفرراق علررى خ فهررا و ذلررك العتبررارات اجتماعيررة قوررد منهررا
الشار حماية هذه الف ة من العما وادماجهم بالمجتمع .

قانون حقوق األشخاص المعوقين
يعتبررر قررانون حقرروق االشررخاص المعرروقين* ضررمانة اخررر مررن ضررمانات تشررايل االشررخاص
ذوي االعاقة ،الذي عرف الشخص المعوق في المادة اليانية منل بأنل (كرل شرخص مورا

بقورور

كلي وو جو ي بشكل مستقر في وي من حواسل وو قدراتل الجسرمية وو النفسرية وو العقليرة إلرى المرد
الذي يحد من ومكانية التعلم وو التأهيل وو العمل بحيث ال يست يع تلبية مت لبات حياتل العادية في
ررروف وميالررل مررن غيررر المعرروقين) .حيررث نجررد ون هررذه التعر ر
يشرير الررى بعر

األمر ار

لررم يفرررق بررين ون روا اإلعاقررات ولررم

المومنرة فيمررا إذا كانررت تعتبررر مرن اإلعاقررات وم ال ،كررأم ار

السرركري وو

الفشل الكلوي مي .

()1الدكتور غال علي الداودي ،المدخل الى علم القانون ،دار وا ل ،عمان ،2000 ،الوفحة .301
* يعتبر قانون حقوق األشخاص المعوقين رقم ( )31لسنة ( ) 2007والمنشور بتاريخ  2007/5/1على الصفحة رقم ( ) 2612بالعدد ( )4823مصدرا
آخر من مصادر حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،حيث ورد المادة الثانية منه تعريف الشخص المعوق .
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اال انل يمكن القو ووفقا للمادة ( )2من قانون حقوق األشخاص المعوقين انل يمكن اعتبار
هذه األم ار

المومنة إذا كانت بشكل مستقر ،نو من ونوا اإلعاقة في حرا مرا إذا ودت الرى الحرد

مررن إمكانيررة العمررل وفرري نررص التعر ر

وع ر ه وهررذا مسررتنتج مررن العبررارات ال رواردة فرري نررص المررادة:

(بشكل مستقر ..وو قدراتل الجسمية ...يحد من إمكانية العمل )....
حيث الوم القانون في مادتل (/4ي )3اوحا

العمل بتشايل نس

الى وعداد العاملين فيها ،شر ة ان تسمح

بيعة العمل في الم سسة بذلك ،و ولومت واح

العما ذوي االعاقات استنادا

العمل بوضع تجهيوات معقولة في الم سسة للعامل ذو اإلعاقة .
وبالتالي نجده قد وضع ضمانة بالوامل اوحا

العمل بتشايل نس

وتوفير التجهيوات المعقولة

للعما ذوي االعاقة في اماكن العمل.
كما نوت المادة ( ) 12من قانون حقوق األفراد المعوقين على عقوبة مخالفة وحكام المادة () 4
القانون و هي :

من نف
و -يترت

على كل م سسة في الق ا الخاص يبت امتناعها عن تنفيذ وحكام البند ( )3من الفقرة

(ي) من المادة (  )4من هذا القانون دفع غرامة مالية ال يقل مقدارها عن ضع
الشهر ة للحد األدنى لعدد األشخاص المعوقين المترت
تكرار المخالفة تضاع

عليها تشايلهم خ

األجرة

السنة ،وفي حا

الارامة.

وبالتالي وضعت ضمانة اخر تتميل بالعقوبة في حا مخالفة واح

العمل لها .

اال اننرا نجرد ون البنرد ( )3مرن الفقررة (ي) مرن المرادة ( )4السرالفة الرذكر تحرديت عرن النسرربة
ولم تتحدث عن الشروط ،وبالتالي سييور التسا

حو ما هي العقوبة في حا عدم توفير واح

العمل للشروط الواردة في قانون حقوق األشخاص المعوقين؟
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يمكن القو ان المادة ( )139من قانون العمل هي الواجبة الت بيي *1في هذه الحالة والتري
نوت على عقوبة عرن كرل مخالفرة الحكرام قرانون العمرل او اي ن رام ورادر بمقتضراه لرم تعرين لهرا
عقوبة.
المطلب الثاني
الضمانات الواردة في االتفاقيات الدولية

تعتبر االتفاقيات الدولية ضمانا اخر من ضمانات حقوق االشخاص ذوي االعاقة بالعمل
سواء اكانت اتفاقيات اقليمية ام دولية.
لذا سأقوم بالحديث عن االتفاقية الدولية لحقوق االشخاص ذوي االعاقة كضمانة لتشايل
العما ذوي االعاقة يم االتفاقية العربية .

االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
تعتب ررر اتفاقير ررة حقر رروق األشرررخاص ذوي اإلعاقر ررة مو ررد ار م ررن مورررادر حقر رروق العمر ررا ذوي
اإلعاق ررة ،حي ررث تم ررت المو ررادقة عل ررى ه ررذه االتفاقي ررة م ررن قب ررل المملك ررة األردني ررة الهاش ررمية بت ررار خ
 2008/3/13ونشرررت فرري الجر رردة الرسررمية فرري العرردد ( ) 4895بتررار خ  ،2008/3/25كمررا جرراء
قررانون التوررديي علررى اتفاقيررة حقرروق األشررخاص ذوي اإلعاقررة لسررنة ( ،) 2008والررذي تررم العمررل بررل
مررن تررار خ نشرره فرري الجر رردة الرسررمية بتررار خ  ،2008/3/25حيررث اعتبررر اتفاقيررة حقرروق األشررخاص
ذوي اإلعاقررة الملحقررة بررل وررحيحة و نافررذة بالنسرربة لجميررع الاايررات المتوخرراه منهررا حس ر

الوررياة

* نصت المادة ( )139من قانون العمل على  :كل مخالفة الحكام ھذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه لم تعين لھا عقوبة فيه يعاقب
مرتكبھا بغرامة ال تقل عن خمسين دينارا وال تزيد على مئة دينار ويشترط في ذلك ان تفرض على المخالف العقوبة المنصوص عليھا
في قانون العقوبات المعمول به اذا كانت العقوبة المقررة للمخالفة فيه اشد مما ھو منصوص عليه في ھذا القانون.
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األولية المعتمدة باللاة العربية المودعة لد األمين العام لألمم المتحدة في مقر األمم المتحردة فري
نيو ورك ،وعلى ون تعتبر اإلع ن المرفي بويا ي التوديي جوءا ال يتج وو من هذا القانون.
كمررا ون البروتوكررو االختيرراري ل تفاقيررة دخررل حيررو النفرراذ فرري الوقررت نفسررل الررذي دخلررت فيررل
االتفاقيررة حيررو النفرراذ .وهررو يخررو لجنررة الخب ر ارء* و ر حيات إضررافية .واللجنررة يمكنهررا قبررو وبحررث
شكاو األفراد ويمكنها ،حييمرا توجرد ودلرة علرى حردوث انتهاكرات جسريمة ومنهجيرة لحقروق اإلنسران،
إجراء تحقيقات .وقد تلقت االتفاقية و بروتوكولها االختياري دعما فور ا وواسرع الن راق مرن المجتمرع
ورح
الدولي .ح

باعتمادهما باعتبراره دلري علرى التروام فعلري بإ رار لحقروق اإلنسران يتسرم بأنرل شرامل

وعالمي حقا.
و بالرجو الى وحكام هذه االتفاقية نجدها قد نوت فري المرادة ( ) 1منهرا علرى ون الارر
من هذه االتفاقية هو تعو و و حماية و كفالة تمتع جميع األشخاص ذوي اإلعاقة تمتعا كرام علرى
ق رردم المس رراواة م ررع اآلخ ررر ن بجمي ررع حق رروق اإلنس رران و الحر ررات األساس ررية و تعو ررو احتر ررام كر ررامتهم
المتأولة .
و يشمل مو لح األشخاص ذوي اإلعاقة كل مرن يعرانون مرن عاهرات و لرة األجرل بدنيرة
وو عقليررة وو ذهنيررة وو حسررية قررد تمررنعهم لررد التعامررل مررع مختل ر

الح رواجو مررن المشرراركة بوررورة

كاملة و فعالة بالمجتمع على قدم المساواة مع اآلخر ن .
كمررا ضررمن االتفاقيررة حرري األشررخاص ذوي اإلعاقررة فرري العمررل علررى قرردم المسرراواة وذلررك عررن
ر ي إدماجهم بالعمل في المجتمع وفي ما نوت عليل المادة المادة ( )27من االتفاقية .

*

اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،وهي فر ي م ل

من  18خبي ار مستق (مع مهم حاليا من األشخاص ذوي اإلعاقة) ،تشرف على

الترو ج ل تفاقية وتنفيذها .والخبراء ترشحهم آحاد البلدان يم تنتخبهم الدو األعضاء التي ودقت على االتفاقية .وجميع الدو ملومة بتقديم تقار ر بانت ام

عن الكيفية التي يجري بها تنفيذ الحقوق المنووص عليها في االتفاقية في كل بلد من بلدانها .وتقوم اللجنة بدورها بإعداد تعليقات واقتراحات لتحقيي مو د
من التقدم ،على وسا

كل تقر ر من هذه التقار ر .كما تسهم من مات المجتمع المدني والم سسات الو نية لحقوق اإلنسان في االستعراضات ،واللجنة

مس ولة عن تفسير االتفاقية وتودر لهذا الار

تعليقات عامة تقدم فيها إيضاحات وارشادات بشأن مواد محددة.
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وبالتالي نجد ون هذه االتفاقية قد عالجت جملة من الحقوق التي يج

ون يتمتع بها العما

ذوي اإلعاقة كضمان حقهم بعدم التمييو الذي يقود بل عدم الن ر الى اإلعاقة بووفها حالة
مرضية وو حالة عجو وعدم اعتبارها وساسا لقرار رف
وو خف

تعيين الشخص وو قبولل تعيينل في العمل

وجره وو عدم إع ا ل مهام فعلية وو عدم ترقيتل وو إبتعايل وو تكليفل بمهام غير واردة في

مسماه الو يفي(.)1
كما نجد ون هذه االتفاقية ولومت الدو األ راف علرى إعمرا الحري فري العمرل وتعو روه ،بمرا
ف رري ذل ررك ح رري وول ررك ال ررذين تو رريبهم اإلعاق ررة خر ر

عمله ررم* ،وذل ررك ع ررن ر رري اتخ رراذ الخ ر روات

المناسبة ،بما في ذلك سرن التشرر عات واتاحرة الفرورة لهرم لكسر

الرروق بعمرل يختارونرل وو يقبلونرل

بحر ة في سوق عمل و بي ة عمل منفتحتين.
وكما نعلم بأن االتفاقيات الدولية تعتبر ملومة للدو التري ورادقت عليهرا ،وتوربح وحكامهرا
من التشر عات الخاوة بتلك الدولة وفي الفقل والقانون الردولي ،ال برل وونهرا ( وي االتفاقيرات) تسرمو
على القانون الداخلي للدولرة فري حرا التعرار

معرل ،وهرذا مرا اسرتقرت عليرل وحكرام محكمرة التمييرو

األردنية(.)2

()1دليل الي يين ،مرجع سابي ،وفحة 20
*

حيث نجد ان المشر االردني عالج ذلك في نص المادة ( )14منل المشار اليها سابقا من قانون العمل رقم  8لسنة 1996

( ) قرار تمييو حقوق رقم  1999/599وقرار تمييو حقوق رقم  ،1994/677منشورات قس ا .
2
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االتفاقية العربية رقم ( ) 17لسنة ( )1993بشأن تشغيل وتأهيل المعوقين

تعتبر االتفاقية العربية رقم ( )17لسنة ( ) 1993ضمانا آخر لحقوق االشخاص ذوي
االعاقة*  ،باالضافة الى اتفاقيات العمل العربية االخر كالميياق العربي لحقوق االنسان. 1
وبناء على تعر
تعر

المعوق الوارد في المادة االولى من هذه االتفاقية فإننا نجده قد وتى منسجما مع

األشخاص ذوي اإلعاقة الوارد في االتفاقية الدولية ،والتعر

الوارد في قانون حقوق

األشخاص المعوقين.
كما نوت المادة ( ) 12من االتفاقية تحت بند تشايل المعوقين على ون  :يكفل تشر ع
كل دولة تشايل عدد من المعوقين في الم سسات الحكومية وغير الحكومية ،بالنسبة الم وية
والشروط التي يحددها التشر ع المحلي .
وهذا ما جاءت عليل فع

المادة ( )13من قانون العمل األردني و التي وحالت بدورها

النسبة والشروط الى قانون حقوق األشخاص المعوقين النافذ .
وما المادة ( )13من االتفاقية فنوت على :يحدد تشر ع كل دولة الضوابط الكفيلة بت بيي
مبدو تكاف الفرص في العمل بين المعوقين وغيرهم عند تساوي القدرات والم ه ت ،كما يكفل
ت بيي هذا المبدو بين الجنسين من المعوقين.
فل ررم تح رردد االتفاقي ررة المقو ررود بالتش ررر ع هن ررا ه ررل ه ررو ق ررانون العم ررل بالدول ررة ؟؟؟ وم الق ررانون
الخرراص بحقرروق األشررخاص ذوي اإلعاقررة ( القررانون المعنرري باألشررخاص ذوي اإلعاقررة) علررى فررر
وجوده بالدولة ؟؟؟

* تم إصدارھا بناء على انعقاد مؤتمر العمل العربي المنعقد بدورته السادسة ولعشرين بمدينة عمان في المملكة األردنية الھاشمية في
ابريل  /نيسان .1993
 1ديب عكاوي ،دليل حقوق اإلنسان ،مؤسسة األسوار  ،1998عكا ،الطبعة االولى صفحة . 18
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فلو فرضنا ون المقوود هنا هو قانون العمل ،فنجد كما وضحنا سابقا برأن قرانون العمرل لرم
يفرق بين العامل ذو اإلعاقة والعامل غير ذو اإلعاقرة ،و ذلرك حرين عررف العامرل فري مادترل اليانيرة
بأنل :كل شخص ذك ار كان وو ونيى ي دي عم لقاء وجر ويكون تابعا لواح

العمل وتحرت إمرترل

ويشمل ذلك األحداث ومن كان قيد التجربة وو التأهيل.
ومررا لررو فرضررنا ون المقوررود بكلمررة تشررر ع باالتفاقيررة هررو القررانون المعنرري باألشررخاص ذوي
اإلعاقة ،فنجد ون المادة ( /4ي ) 2/من قانون حقوق األشخاص المعوقين قد نوت على ذلك .
و بالتالي فقد جاءت هذه الفقرة متوافقة مع المادة ( ) 13من االتفاقية .
وبالرجو الى كلمة التشر ع هنا فإننا نر بأن المقوود بها في االتفاقية هو القانون المعني
بتشايل األفراد في الدو األ راف و الموقعة على تلك االتفاقية ،و في األردن فإن الجهة المعنية
بتشايل األردنيين و تن يم سوق العمل هي و اورة العمل استنادا لقانون العمل األردني حيث نوت
المادة (/10و ) من قانون العمل على انل  (:تتولى الو اورة  ،بالتنسيي والتعاون مع الجهات
المختوة  ،مهام تن يم سوق العمل والتوجيل المهني وتوفير فرص العمل والتشايل ل ردنيين داخل
المملكة وخارجها ولهذه الااية يجوو لها انشاء مكات

لتشايل االردنيين او الترخيص بانشاء مكات

خاوة لهذه الااية).
وما المادة ( ) 14من االتفاقية فنوت على :يكفل تشر ع كل دولة إع اء األولوية للمعوقين
لشال بع

الو ا

والمهن في األجهوة الحكومية وغير الحكومية ،التي تت م مع قدراتهم

وامكانياتهم.
وبالرجو الى قانون العمل األردني فإننا ال نجد وراحة إع اء األولية لذوي اإلعاقة لشال
بع

الو ا

والمهن ،حيث اكتفت المادة ( )13منل على إلوام واح

العمل بتشايل نسبة

معينة من المعوقين ووفي الشروط الواردة في قانون حقوق األشخاص المعوقين النافذ ،وهذا ما
20

يقودنا الى فكرة الحي األفضل استنادا لنص المادة (/4و ) من قانون العمل التي اوجبت األخذ
بالقانون الذي يرت

حقا وفضل للعامل ،حيث يأتي القانون بمفهومل الواسع()1وي بمودر وو قاعدة

قانونية ويشمل بذلك ما كان منل دوليا وو داخليا ،وما كان مودره قواعد القانون الدولي يج
تتوافر فيل شروط األخذ بل ،فاالتفاقية يج

ون

ون تكون موقعة ونافذة في المملكة األردنية

الهاشمية()2كي يتم األخذ بها .
وبناء على ما تقدم ،واستنادا ألحكام المادة (  ) 14من االتفاقية العربية رقم ( ) 17لسنة (
 )1993فانل يج

إع اء األولوية للمعوقين لشال بع

الو ا

والمهن في األجهوة الحكومية

وغير الحكومية ،والذي يعنينا هنا الق ا الخاص التابع لقانون العمل ،إال ون المشكلة تكمن في
تحديد هذه الو ا

 ،حيث كلفت المادة (  ) 14من االتفاقية تشر ع كل دولة إع اء األولوية

للمعوقين لشال بع

الو ا

والمهن في األجهوة الحكومية وغير الحكومية التي تت م مع

قدراتهم و إمكانياتهم .
وعودة الى قانون حقوق األشخاص المعوقين النافذ رقم ( ) 31لسنة ( ،) 2007ف نجد
انل قد نص ويضا ضمن مواده على إع اء األولوية للمعوقين لشال بع

الو ا

والمهن ،وانما

نجد انل قد نص في مادتل (/4ي ) 2/على حوو األشخاص المعوقين على فرص متكاف ة في
مجا العمل والتو ي

بما يتناس

والم ه ت العلمية  ،وي انل اكتفى بإع اء األشخاص المعوقين

فرص متكاف ة في مجا العمل دون النص على األولوية.
كما نوت المادة ( )29من االتفاقية تحت بند األحكام العامة على ون  :تعتبر األحكام
المنووص عليها في هذه االتفاقية حدا ودنى يج

()1الدكتور عو

ون يوفرها التشر ع لتأهيل وتشايل المعوقين ،

احمد الوعبي ،المدخل الى علم القانون ،دار وا ل،عمان وفحة  8و.9

()2الدكتور بشار ملكاوي ،دراسات فقهية في قانون العمل ،ال بعة االولى ،عمان،الوفحة . 26
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وهررذا ويضررا مررا تتوافرري معررل وحكررام الم ررادة (/4و ) مررن قررانون العمررل ،الترري وراد بهررا المشررر تحدي ررد
االلت اومررات الترري سررتكون علررى عرراتي ر العمررل بقواعررد آم ررة ،ولررم يترررك إرادة المتعاقرردين م لقررة فرري
تحديد الحد األدنى من هذه االلتوامات  .وحقي المشر غايترل هرذه بوضرع هرذه االلت اومرات فري قواعرد
آمرة ليضمن توفير الحمايرة المرجروة للعامرل ،إال ون هرذا التقييرد كران منوررفا فقرط علرى تحديرد الحرد
األدنى لتكون بذلك ميوة خوووية يمتراو بهرا قرانون العمرل و يخرتص بهرا دون سرا ر فررو القرانون
األخر (.)1

المبحث الثاني
صعوبة التطبيق للضمانات الواردة بنص المادة ( )13من قانون العمل االردني .
الم ل

االو  :الوعوبة القانونية .

الم ل

الياني  :الوعوبة الواقعية .

()1الدكتور بشار ملكاوي ،مرجع سابي،الوفحة .33
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المطلب االول
الصعوبة القانونية

بالرغم من وجود الضمانات التي تت رقنا اليها سابقا والموجودة في التشر عات الو نية او معايير
العمل الدولية او العربية ،اال اننا نجد وعوبات عديدة تواجهنا عند ت بيي احكام المادة ( )13من
قانون العمل حيث تكمن اولى هذه الوعوبات بمن هو الشخص الذي يحدد فيما اذا كانت بيعة
العمل تسمح بذلك ام ال الواردة بالمادة (/4ي )3/من قانون حقوق االشخاص المعوقين؟ حيث
تعتبر هذه العبارة من العبارات الم ا ة التي قد تسمح الوحا

العمل اللذين ال يرغبون بتشايل

عما من ذوي االعاقات بالتذر بأن بيعة العمل ال تسمح بذلك.
ل جابة عن هذا الس ا يج

اوال معرفة ان مفت

العمل هو الشخص المخو بت بيي االحكام

القانونية المتعلقة بقانون ،العمل وبما ان قانون العمل قد احا بمادتل ( )13النسبة والشروط الى
قانون حقوق االشخاص المعوقين فإنني ار ان من يحدد فيما اذا كانت بيعة العمل تسمح بذلك
ام ال هو المفت

نفسل بالتشاور مع العامل ذو االعاقة وواح

العمل ،ال يوجد ما يمنع من

االستعانة بجهات اخر كالجمعيات والم سسات المتخووة باالشخاص ذوي االعاقة لتقديم
النوح واالرشاد حو الترتيبات التيسيرة والتجهيوات المعقولة ال ومة لمو مة بي ة العمل لنو
االعاقة للعامل.
كما نواجل وعوبة قانونية حو كيفية ايبات امتنا واح
ذوي االعاقة لعدم وجود الية يست يع من خ لها مفت
المقوود بالبيان الذي يتوج

على واح

العمل عن تشايل االشخاص

العمل ايبات هذا االمتنا  ،باالضافة الى ما

العمل ارسالل والوارد في المادة ( )13من قانون العمل.
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مما يدفعنا للتسا

حو ما المقوود بهذا البيان الذي يج

على واح

العمل إرسالل ؟ و هل

عن اإلشعار الوارد ذكره في المادة (/8و ) من قانون العمل التي نوت :

هو مختل
على واح

العمل وو من ينو عنل ما يلي-:

أ -ون يرسل إشعا ار إلى الو اورة وو إلى وي من مدير اتها في من قة العمل يتضمن عدد العما
لديل وموقع عمل كل منهم و بيعة عملل وتار خ مباشرتل العمل ووجره وذلك في الشهر
األو من كل سنة.
حيث نجد من خ

المادة ( ) 13ون البيان المقوود فيها يختل

عن اإلشعار الوارد في

المادة (/8و )من عدة نواحي :
أولها  :وقت اإلرسا  ،نجد انل بالنسبة للبيان الوارد في المرادة ( ) 13هرو فري حرا تشرايل العمرا
المعوقين وفي النسبة والشروط المحددة فري قرانون حقروق األشرخاص المعروقين ،ومرا بالنسربة
لإلشعار فهو في الشهر االو من كل عام كما ورد في المادة ( /8و ) من قانون العمل*.
ثانيااا  :الجهررة المرسررل إليهررا ،يتبررين لنررا ون الجهررة المرسررل إليهررا البيرران وفرري وحكررام المررادة ( )13مررن
قررانون العمررل هرري الررو اورة ،والمقوررود بررالو اورة هرري و اورة العمررل (مركررو الررو اورة ) وفرري تعر ر
المرادة (  ) 2مررن قرانون العمررل ،ومرا اإلشررعار فقرد نوررت المرادة (/8و) مررن قرانون العمررل انررل
على واح

العمل وو من ينوبل ون يرسل اإلشعار الى الو اورة وو الى وي من مدير اتها .

ونحن نر  ،انل كان من األجدر للمشر لو انل سمح لواح

العمل ويضا إرسا البيان

الى الو اورة وو الى وي مدير اتها كما نص في المادة (/8و ) من قانون العمل وذلك من با
التخفي

على واح

العمل باإلضافة الى انل البد من تحديد وقت إرسا هذا البيان .

* يوجد نماذج خاصة بھذا االشعار تقوم وزارة العمل باعداده تسمى باستمارة المؤسسة يمكن الحصول عليه من مديريات العمل او على
موقع وزارة العمل  www.mol.gov.joعلى خالف البيان الذي ال يوجد حتى اللحظة نموذج معين خاص به .
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كما نجد وعوبة عند ت بيي عقوبة مخالفة وحكام المادة ( )13من قانون العمل األردني حيث
جاءت المادة ( ) 13من قانون العمل بالفول اليالث منل ،و لم تحدد عقوبة خاوة بها ت بي على
وحكامها ،و بالرجو الى المادة ( )13من قانون العمل نجد ونها تنقسم الى ي ية وقسام

من يخال
:

االولى :عدم تشايل المعوقين وفي النسبة الواردة في قانون حقوق المعوقين .
الثانية :عدم تشايل االشخاص المعوقين وفي الشروط الوارد ذكرها بقانون حقوق األشخاص
المعوقين .
الثالثة :في حا تشايل ذوي اإلعاقة وفي النسبة و الشروط الوارد ذكرها وعدم إرسا البيان الى
الو اورة الذي يحدد فيل األعما التي يشالها ذوي اإلعاقة و اجر كل منهم
وهذا ما ييير تسا ال حو ما هي العقوبة المترتبة على النقاط السابقة؟
بالرجو الى قانون العمل األردني نجده لم يحدد عقوبة على مخالفة وحكام المادة ()13
منل إال انل قد نص في المادة ( ) 139منل على عقوبة كل مخالفة ألحكام قانون العمل وو وي
ن ام وادر بمقتضاه لم تعين لها عقوبة .
في حين جاءت المادة (  ) 12من قانون حقوق األشخاص المعوقين لتحدد العقوبة في حا مخالفة
وحكام المادة (  ) 4منل .
ولمعرفة العقوبة المترتبة على مخالفة وحكام المادة ( ) 13من قانون العمل يج

التفرقة

فيما بين االمتنا عن تشايل العما المعوقين وفي النسبة و/وو الشروط الواردة في قانون حقوق
األشخاص المعوقين ،وعدم إرسا البيان الى الو اورة ،حيث نجد انل في حا عدم تشايل المعوقين
وفي النسبة المحددة في قانون حقوق األشخاص المعاقين وتحر ر ضبط من قبل مفت

العمل

فتكون العقوبة الواجبة الت بيي هي العقوبة الواردة في وحكام المادة ( )12من قانون حقوق
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األشخاص ذوي اإلعاقة بوفتل القانون الخاص وذلك استنادا للقاعدة القانونية بأن الخاص يقيد
العام .
العمل وو الم سسة عن تشايل واح

وفي حا امتنا واح

اإلعاقة والمن بي عليل

وحكام البند اليالث من الفقرة ي من المادة ( ) 4من قانون حقوق األشخاص المعوقين ،فإنل يترت
عليل دفع غرامة مالية ال تقل عن ضع
المترت

عليل تشايلهم خ

األجرة الشهر ة للحد األدنى لعدد األشخاص المعوقين

السنة ،وفي حا تكرار المخالفة تضاع

العقوبة*.

وما في حا عدم إرسا البيان الخاص الى الو اورة والذي يحدد فيل األعما التي يشالها المعوقون
واجر كل منهم والشروط الواردة في قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة فإننا نر ون العقوبة
المترتبة على واح

العمل هي العقوبة الواردة في المادة (  ) 139من قانون العمل.

ولتوضيح ذلك نفتر

الميا التالي م سسة خاوة عدد عمالها يبلغ  100عامل وتسمح

بيعة عملها بتشايل العما ذوي اإلعاقة ،فيترت

عليها تشايل  4عما (  ) 4%وفي وحكام

المادة (/4ي )3/من قانون حقوق األشخاص المعوقين ،امتنعت عن تشايل تلك النسبة ،فيترت
عليها دفع غرامة مالية ال يقل مقدارها عن ضع

األجرة الشهر ة للحد األدنى ألربع عما معوقين

السنة ،وعلى فر

ون الحد األدنى ألجرة ه الء العما هو 190

والمترت

عليها تشايلهم خ

دينا ار** ،فتكون المعادلة كالتالي :
 1200 =2x4x190دينار الارامة المالية كحد ودنى ،علما بأن هذه الارامة تضاع

في حا

تكرار المخالفة ،وت و الارامات المنووص عليها في الفقرة ( و ) من هذه المادة على المجل ،

* قرار عد عليا رقم  1997/257التي جاء في قرارها  :ان قانون رعاية االشخاص المعوقين هو قانون خاص بالمعوقين وهو االو بالت بيي منقانون
الجمارك فيما يتعلي بالرسوم الجمركية على وسا ل النقل المستوردة لحسا

الم عون فيل مشو بعي
**

مخالفة القانون منشورات قس ا .

اوبح الحد االدنى ل جور ( )190دينا ار شهر ا بموج

المعوقين وعدم ت بيقل يجعل القرار الوادر عن من مدير عام الجمارك

القرار الوادر عن الجنة الي يية بتار خ 2012/2/2
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والمقوود بالمجل

هنا هو المجل

األعلى لش ون األشخاص المعوقين وفي تعر

المادة اليانية

من قانون حقوق األشخاص المعوقين .

المطلب الثاني
الصعوبة في البيئة المادية

الشك ان توفير بي ة عمل خالية من العوا ي المادية والحواجو السلوكية يساعد في عملية ادماي
االشخاص ذوي االعاقة في سوق العمل ،مما ينتج عنل اخي ار اتاحة الفروة ل شخاص ذوي
االعاقة في الووو الى فرص و يفية والووو الى سوق العمل بيسر واستق لية والتناف

مع

االخر ن دون اي شكل من اشكا التمييو .
اال ان العامل ذو االعاقة يجد وعوبة في ذلك على ار
عمل وذلك بسب

الواقع عند البدء بالبحث عن فروة

عدم توفر اماكنية الووو في مجا العمل كاالجراءات والتدابير الهندسية

والفنية التي تجعل اماكن العمل ومرافقها سهلة الووو ل شخاص ذوي االعاقة ويمكنهم من التنقل
فيها بكل يسر واستق لية  ،وذلك وفقا للمعايير الواردة في كودة مت لبات البناء الخاص التي
ودرت عام  1993استنادا الى قانون البناء الو ني* ،كالمنحدرات (الرمبات) على المداخل
والمخاري ودورات المياه والمواعد واالياث واورار التحكم بالكهرباء ومقاب

االبوا

التي يج

ان

تكون على ارتفاعات مناسبة واالشارات االرشادية واتاحة المعلومات باشكا ميسرة  ...الخ .

* من الجدير بالذكر ان كودة البناء الوطني صدرت استنادا الى قانون البناء الوطني رقم ( )7لسنة  1993والذي عرف الكودة في مادته
الثانية بأنھا  :مجموعة القواعد والشروط والمتطلبات الفنية المتعلقة بأعمال اإلعمار المقررة من المجلس والمعتمدة من مجلس الوزراء .
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كما ن حى عدم توفر الترتيبات التيسير ة المعقولة للعما ذوي االعاقة التي سبي ذكرها في مواقع
العمل مما ترت

حاج او امامهم يمنعهم من ممرسة حقهم بالعمل وذلك ابتداء من التقدم للو يفة

مرو ار بالتعيين فيها وتنفيذ مهامها وانتهاء بحقهم في االستفادة من ميواتها والترقي فيها. 1
حيث نوت المادة (/4ي) من قانون حقوق االشخاص المعوقين على :
التجهيوات المعقولة من قبل جهة العمل.
مما يخلي مشكلة في تحديد هذه التجهيوات المعقولة ومتى تكون معقولة ومتى ال تكون كذلك ،وما
البديل في حا تعذر توفيرها ن ار لعدم معقوليتها ومن يقرر ذلك ؟
وقد ييور التسا

هنا هو ما المقوود بالتجهيوات المعقولة من قبل واح

العمل ؟

إن اإلجابة على هذا الس ا تكمن في المادة اليانية من قانون حقوق األشخاص المعوقين
حيث عرفت التجهيوات المعقولة بأنها  :التجهيوات ال ومة لمواءمة ال روف البي ية من حيث
المكان والومان وتوفير المعدات واألدوات والوسا ل المساعدة حييما كان ذلك الوما لضمان ممارسة
األشخاص المعوقين لحقوقهم على قدم المساواة مع اآلخر ن على ان ال يترت

على ذلك ضر ار

جسيما بالجهة المعنية .
ويمكن تقسيم الترتيبات التيسير ة وفقا ل بيعتها على النحو اآلتي :
و -الترتيبات التيسير ة المادية  :ومن بينها

رق التواول واالتوا بما في ذلك لاة اإلشارة

و ر قة بر ل وحروف ال باعة الكبيرة واللاة المبس ة ،وموا مة وجهوة الحاسو

بتعديل لوحة

المفاتيح والفأرة وتوو دها ببرامج تحو ل الك م الى نووص لألشخاص ذوي اإلعاقة الجسدية في
األ راف العليا ،وكذلك توو دها بقارئ شاشة نا ي ومكبر لألشخاص ذوي اإلعاقة البور ة،
وتدر

شخص وو وكير على استعما لاة اإلشارة للتواول مع األشخاص الوم وغيرها .
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– الترتيبات التيسير ة غير المادية  :ومن بينها تعديل ووقات الدوام واالستراحة لألشخاص ذوي
اإلعاقة الذين يواجهون عوا ي في استخدام النقل ن ار لعدم تهي تها مما قد ي دي الى ووولهم
متأخر ن الى وعمالهم وكذلك األمر بالنسبة لذوي اإلعاقات النفسية الذين قد ت ير بع
العاملين والعام ت على

ال بية على نشا هم ومواعيد استيقا هم وكذلك تدر

العقاقير

رق التواول

الفعا مع وم هم وومي تهم من ذوي اإلعاقة وغيرها.1

ان االجابة عما سبي تنحور في ان التجهيوات المعقولة هي التي يمكن لواح
بسهولة ودون تكالي
كبي ار بواح
ار

العمل توفيرها

باه ة او مرهقة عليل ،اما التجهيوات الاير معقولة فهي التي ترت

العمل ال يمكنل من تحملل ميل كلفة تركي

ضر ار

موعد باهى اليمن في موسسة وايرة

مالها غير كبير او ان يكون مبني العمل قديما وال يولح الدخا اي تعدي ت عليل ،اال انل

يمكن القو بأنل يمكن ايجاد بدا ل فالترتيبات التيسير ة ال تعني دا ما التكلفة لواح
يمكن ايجاد بدا ل غير مكلفة لل ففي الميا السابي المتعلي بتركي
الحركية وعدم قدرة واح

العمل على تركيبل فإنل يمكنل نقل مكت

العمل حيث

موعد للعامل ذو االعاقة
العامل الى ال ابي االرضي

وبالتالي يعتبر هذا االجراء من الترتيبات التيسير ة غير المكلفة .
كما يمكن القو ان من يحدد الترتيبات التيسير ة الم لوبة وشكلها هو العامل ذو االعاقة نفسل فهو
الشخص االقدر على تحديد ما يحتاجل الوالة العوا ي في هذه البي ة لتمكينل من العمل. 2
كما تجدر االشارة الى وجود الوام على الدولة بتوفير اماكنية الووو كته ية ال رق والمباني
وتوفير وسا ل النقل والمدار والمناهج وغيرها فيج
من ممارسة حقوقهم وحر اتهم على اسا
1
2

عليها توفير كل ما يلوم لتمكين الموا نين

المساواة وتكاف الفرص .

دليل الي يين ،مرجع سابي ،وفحة .24
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خ وة القو ان التجهيوات المعقولة في مكان العمل هي لوام على واح

العمل وذلك واضح

بور ح المادة المادة (/4ي) من قانون حقوق االشخاص المعوقين .

خاتمة بالنتائج والتوصيات :
بعد دراسة موضو تشايل العما ذوي اإلعاقة وفي وحكام المادة ( )13من قانون العمل
وقانون حقوق األشخاص المعوقين واالتفاقيات والمواييي الدولية نعر

في خاتمتل النتا ج التي

توولنا إليها والمآخذ على معالجة المشر األردني لها ،والحلو المقترحة لت فيها ،بهدف الووو
الى تن يم متكامل لهذا الموضو وذلك على النحو التالي:
النتا ج
من خ

استع ار

المادة ( )13من قانون العمل نجد ون المادة ( )13تشكل ضمانة

لتشايل العما ذوي اإلعاقة إال ونها بشكلها الحالي بحاجة الى إعادة وياغة حتى تعتبر ضمانة
حقيقية وفعالة لتشايل العما ذوي اإلعاقة ،بحيث تكون قابلة للت بيي بمرونة وكير.
وبناء عليل فإننا نجد:
ووال  :من حيث ر قة معالجة الموضو .
نجد ون المشر األردني في قانون العمل لم يعالج نسبة و شروط تشايل المعوقين ،وانما
وحا نسبة و شروط تشايلهم الى قانون حقوق األشخاص المعوقين النافذ ،مما ييير مجموعة من
اإلشكاليات على المستو ين الن ري و العملي كما تم اإلشارة إليل في مختل
يانيا  :من حيث موادر حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة :
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مراحل البحث.

كما تم ذكره سابقا فإن المادة الرابعة من قانون العمل قد منحت العامل ذو اإلعاقة الحد
األدنى من الحماية في قانون العمل ،و جاء في الفقرة االولى من مادتها  .......( :يرت
حقوقا وفضل من الحقوق المقررة لل بموج

للعامل

وحكام هذا القانون ) .وفي هذا تدليل على األخذ

بأحكام قانون العمل في تقدير ما هو وفضل للعامل .فيكون المعيار المتبع في تحديد ما هو وفضل
للعامل هو كل ما يو د في الحقوق عما منحل قانون العمل للعامل ليكون بذلك قد وفر الحد األدنى
من الحقوق.
كما انل ومن خ

مراجعتنا التفاقيات والمواييي الدولية نجد ون اتفاقية حقوق األشخاص

ذوي اإلعاقة من اتفاقيات حقوق اإلنسان إال ونها تختل

من حيث المضمون عن باقي االتفاقيات،

حيث ونها ت كد في ديباجتها على ون مفهوم اإلعاقة ما او خاضع للت ور وون اإلعاقة تحدث بسب
التفاعل بين األشخاص ذوي اإلعاقة والحواجو البي ية المادية والسلوكية والمعلوماتية التي تحو
دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم وعلى وسا

من المساواة مع اآلخر ن كما وقرت

بال ابع العالمي لجميع حقوق اإلنسان والحر ات األساسية وعدم قابليتها للتجو ة وتراب ها
وتعاضدها وضرورة ضمان تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بهذه الحقوق بشكل كامل ودون تمييو
تحقيقا للار

من هذه االتفاقية .

ياليا  :من حيث المركو القانوني للعامل ذو اإلعاقة :
كما الح نا فإن قانون العمل قد منح العامل حقوقا و رت
لمركوه القانوني ،و بالتالي فقد جاء تعر

عليل التوامات ،و ذلك استنادا

العامل في قانون العمل بأنل  :كل شخص ذك ار كان وو

ونيى  .....و بالتالي فهو لم يفرق بين العما من غير ذوي االعاقات و العما من اوحا
االعاقات ،و بناء عليل فإن للعامل ذو االعاقة كافة الحقوق والواجبات الواردة في قانون العمل
رابعا  :من حيث العقوبة المترتبة على مخالفة وحكام المادة ( ) 13من قانون العمل .
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كما روينا سابقا بأن قانون العمل لم يضع عقوبة ضمن وحكامل تترت

على مخالفة وحكام

المادة ( )13منل ،و بالتالي فانل يمكن القو بأن العقوبة المترتبة على مخالفة وحكام المادة ()13
بشقها االو هي العقوبة المنووص عليها في قانون حقوق األشخاص المعوقين بالرغم من ان
المشر لم يذكر ذلك وراحة في قانون العمل ،إال وننا كما روينا بان قانون حقوق األشخاص
المعوقين في مادتل رقم ( )12قد رت

عقوبة على الم سسة التي ييبت امتناعها عن تنفيذ وحكام

البند اليالث من الفقرة ي من المادة ( )4من قانون حقوق األشخاص المعوقين ،وما في ما يتعلي
بالشروط وبالشي الياني من المادة ( )13من قانون العمل و المتميلة بإرسا بيانا الى الو اورة يحدد
فيل األعما التي يشالها المعوقون و اجر كل منهم فيمكن القو انل يمكن ت بيي العقوبة الواردة
في المادة ( )139من قانون العمل .
التوويات :
و تتمحور حو ضرورة إعادة وياغة المادة ( )13من قانون العمل وفقا لما يلي :
 -1تعديل كلمة معوقين الواردة في المادة  13واالستعاضة عنها بكلمة ذوي اإلعاقة للتوافي مع
المو لح الدولي واالتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -2تعديل النسبة في المادة ( )13من قانون العمل و عدم اإلحالة الى قانون حقوق األشخاص
المعوقين ،وذلك تجنبا لخروي مفت

العمل عن الو حيات الممنوحة لل بموج

قانون العمل

والتي تنحور في قانون العمل وهو المعني بتن يم الع قات الناش ة عن العمل .
 -3من حيث بيعة العمل التي تسمح بتشايل المعوقين الواردة في المادة الرابعة من قانون حقوق
األشخاص المعوقين ،فكما تم بحيل سابقا بأن هذه العبارة م ا ة وغير واضحة ولم تحدد
الجهة المختوة بتحديد فيما إذا كانت بيعة العمل تسمح بذلك ،هل هو واح
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العمل؟ وم

هل هو العامل؟ وم مفت

العمل؟ و لذلك ال بد من تحديد الجهة في النص التشر عي التي

تحدد فيما إذا كانت بيعة العمل تسمح بذلك ام ال وهو مفت

العمل.

 -4مررن حيررث إيبررات واقعررة االمتنررا عررن تشررايل العامررل ذو اإلعاقررة ،فنررر انررل ولكرري يررتم إيبررات
االمتنررا فإنررل البررد مررن وضررع آليررة معينررة وواضررحة تتضررمن توجيررل كتررا

خ رري مررن مدير ررة

التشايل المعنية بتحو رل العامرل ذو اإلعاقرة الرى الم سسرة المرراد تشرايلل بهرا ،وبنراء عليرل يقروم
واح

العمل إما بتشايلل وو رفر

ذلرك وبيران األسربا

فري كلترا الحرالتين علرى نفر

واعادتررل الررى مدير ررة التشررايل المعنيررة ،حي رث تقرروم مدير ررة التشررايل برردورها بإحالررة الكتررا
مفت

العمل ضمن من قة االختواص ،والذي يقوم بدوره برالتفتي

الكترا
الررى

علرى الم سسرة للتأكرد فيمرا

إذا كانت وحكام المرادة ( )13مرن قرانون العمرل تن بري علرى تلرك الم سسرة وم ال ،وذلرك التخراذ
اإلجراء القانوني ال وم .
 -5السماح لواح

العمل بإرسا البيان الوارد ذكره في المادة ( )13من قانون العمل الى

الو اورة وو الى وي مدير اتها كما نص في المادة (/8و ) من قانون العمل و ذلك من با
التخفي

على واح

العمل ،واعداد نموذي من قبل و اورة العمل خاص بذلك .

 -6توضيح العقوبة المترتبة على مخالفة وحكام المادة ( )13من قانون العمل ،وذلك بإضافة
عقوبة واضحة تترت

على مخالفتها في قانون العمل ،وو اإلحالة بالعقوبة وراحة الى قانون

حقوق األشخاص المعوقين ،كما وحالت المادة النسبة والشروط الى القانون األخير .
 -7إدراي نص في قانون العمل يع ي األولوية لذوي اإلعاقات بشال بع

الو ا

و المهن و

ذلك انسجاما مع االتفاقية العربية رقم  17لسنة  1993التي نوت على ذلك في المادة 14
منها .
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 -8كما وووي وخي ار بتسليط الضوء على حقوق االشخاص ذوي االعاقة وذلك بإدماي االشخاص
ذوي اإلعاقة بالحياة العامة ،وعدم التمييو على وسا
األشخاص ذوي اإلعاقة جوءا من

اإلعاقة ،وو بسببها ،وباعتبار

بيعة التنو البشري ،وتوفير الترتيبات التيسير ة لهم

لتمكينهم من الووو إلى المرافي والمباني واألماكن العامة لتلقي الخدمات بيسر وسهولة ،مما
يترت

عليل توفير فرص عمل لهم تمكنهم من العمل على قدم المساواة مع االخر ن .
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