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تقييم أوضاع العمال ذوي اإلعاقة في مصانع 
األلبسة األردنية

ُملخص التقرير

غالبــا مــا تتأثــر حيــاة األشــخاص ذوي اإلعاقــة وســبل عيشــهم بتصــورات وتحيــزات ثقافيــة تتعلــق بظروفهــم وقدراتهــم وقيمتهــم 
ومكانتهــم فــي المجتمــع، وهــذه اآلراء ليســت مواتيــة عــادة، بــل تعيــق االندمــاج االجتماعــي واالقتصــادي والسياســي لألشــخاص 
ذوي اإلعاقــة، فضــا عــن إمكانيــة تمتعهــم الكامــل بحقوقهــم ومشــاركتهم االقتصاديــة ووصولهــم إلــى نظــم المســاعدة والحمايــة.

علــى مــدى العقديــن الماضييــن، تــم تقديــم العديــد مــن البرامــج والمبــادرات والضمانــات القانونيــة فــي األردن، مثــل حصــص 
التوظيــف، التــي تهــدف إلــى زيــادة التمكيــن االقتصــادي واإلدمــاج المجتمعــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، لكــن التقــدم المحــرز لــم 
يترجــم بعــد علــى أرض الواقــع مــن جميــع جوانبــه، إذ ال يــزال ُينظــر إلــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى أنهــم غيــر مؤهليــن للعمــل، 
ــى الرفــاه  ــر عميــق عل ــا، خصوصــا وأن هــذه المواقــف لهــا أث ــا اجتماعي ــى أنهــم يشــكلون عبئ ــان ُينظــر إليهــم عل وفــي بعــض األحي
النفســي وإدراك الــذات لــدى األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتمكينهــم اجتماعيــا واقتصاديــا، فالواقــع فــي ســوق العمــل هــو نتيجــة 
وانعــكاس لبعــض ظواهــر اإلقصــاء الموجــودة فــي نظــام التعليــم نفســه، حيــث أن محدوديــة الوصــول إلــى التعليــم )مقارنــة 

ــي. ــذي يواجهــه األشــخاص ذوو اإلعاقــة فــي ســوق العمــل األردن ــد مــن الحرمــان التنافســي ال ــر ذوي اإلعاقــة( تزي بأقرانهــم غي

علــى مــدى الســنوات العشــرين الماضيــة، أثبــت األردن نفســه كبلــد ُمصــدر لأللبســة، حيــث يعــد قطــاع األلبســة اآلن أحــد قطاعــات 
ــز احتــرام حقــوق  ــر الرائــدة فــي المملكــة، ويهــدف برنامــج »عمــل أفضــل« فــي األردن إلــى تحســين ظــروف العمــل، وتعزي التصدي
ــزم برنامــج  ــال، يلت ــع العم ــة فــي تحســين ظــروف جمي ــه المتمثل ــز القــدرة التنافســية للقطــاع، وتماشــيا مــع مهمت ــال، وتعزي العم
»عمــل أفضــل« فــي األردن بحمايــة الحقــوق العماليــة بمــا فــي ذلــك ضمــان الوصــول إلــى ســوق العمــل والحمايــة واإلقامــة الكافيــة 
ــال حصــة توظيــف  ــم إدخ ــون العمــل األردنــي، ت ــرى بموجــب البرنامــج وقان ــات األخ لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، ومــن بيــن الضمان
لمصانــع األلبســة للعمــال ذوي اإلعاقــة بنســبة %4 مــن القــوى العاملــة – اعتمــادا علــى حجــم المصنــع وحجــم القــوى العاملــة فيــه.

توضــح الدراســة التاليــة نتائــج البحــث الــذي أجــراه مركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة والمعلوماتيــة لبرنامــج عمــل أفضــل فــي 
األردن حــول الوصــول إلــى ســوق العمــل وظــروف عمــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي قطــاع مصانــع األلبســة الجاهــزة األردنــي.
يعتمــد هــذا البحــث علــى منهجيــة دراســة متنوعــة األســاليب، تتكــون مــن مراجعــة مكتبيــة لألدبيــات المتاحــة والبيانــات الموجــودة 

وجمــع البيانــات النوعيــة، ومــن أجــل جمــع البيانــات األوليــة، نفــذت ثــاث عمليــات محــددة لجمــع البيانــات: 

جمع البيانات القائمة على الماحظة من خال )12( زيارة ميدانية.  .1
عقد )12( مجموعة نقاش مركزة مع العمال ذوي اإلعاقة داخل مصانع األلبسة المشاركة.  .2

إجــراء )12( مقابلــة مــع أصحــاب العاقــة المعنييــن، مثــل الــوزراء المعنييــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي والنقابــات العماليــة   .3
وإدارات المصانــع، واألطــراف المعنيــة األخــرى.

أجريــت مجموعــات النقــاش المركــزة والزيــارات الميدانيــة بيــن اثنــي عشــر مصنعــًا فــي ثــاث مناطــق صناعيــة فــي الضليــل وســحاب 
وإربد

 المقدمة



2

  تقييم أوضاع العمال ذوي اإلعاقة في مصانع األلبسة األردنية

ُملخص التقرير

الوصول إلى العمل

ــن عمــل( فــي قطــاع األلبســة  ــون ع ــون )أو يبحث ــن يعمل ــة الذي ــا األشــخاص ذوو اإلعاق ــي يواجهه ــر شــيوعا الت ــود األكث بعــض القي
األردنــي تشــمل عــدم الوصــول إلــى المعلومــات، وعــدم كفايــة عمليــات التوظيــف أو التمييــز فــي ممارســات التوظيــف، ومحدوديــة 
الوصــول إلــى التدريــب، وانخفــاض األجــور. وكمــا ذكــر أحــد الخبــراء: »يكافــح األشــخاص ذوو اإلعاقــة، والنســاء بخاصــة، مــن أجــل 

تأميــن فــرص العمــل« 1.

يلعــب المجلــس األعلــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة دورا 
مهمــا فــي تزويــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة بالمســاعدة والدعــم 
الازميــن لتأميــن فــرص العمــل، ومــع ذلــك، يرغــب العاملــون 
فــي مجموعــات النقــاش المركــزة فــي أن يكــون للمجلــس دور 
بيــن األشــخاص ذوي  تبــادل المعلومــات  أكثــر نشــاطا فــي 
اإلعاقــة الباحثيــن عــن عمــل وشــركات التوظيــف، كمــا دعــا 

النتيجــة الرئيســية مــن هــذه الدراســة هــو أن التطــورات والضمانــات القانونيــة - بمــا فــي ذلــك التصديــق علــى العديــد مــن 
ــت حاســمة للنهــوض بحقــوق اإلنســان فــي األردن،  ــة - كان ــال واألشــخاص ذوي اإلعاق ــة لحقــوق العم ــات الدولي االتفاقي
وبشــكل خــاص، يتضمــن قانــون العمــل األردنــي والدســتور األردنــي واتفاقيــة المفاوضــة الجماعيــة أحكامــا مهمــة إلدمــاج 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي ســوق العمــل بعامــة وفــي قطــاع األلبســة األردنــي بخاصــة.

ورغــم أن معظــم المصانــع تمتثــل للحصــص القانونيــة لتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي مصانعهــا، فقــد وجــدت 
هــذه الدراســة أنــه ومــع ذلــك، ال يمكــن للتشــريعات معالجــة ســوى جــزء مــن المشــكلة، باإلضافــة إلــى التحســينات المتعلقــة 

باســتيعاب األشــخاص ذوي اإلعاقــة، إذ يمكــن إجــراء تحســينات بالبنيــة التحتيــة للمصانــع.

ويمكــن أن يســهم نقــل المعلومــات المهمــة إلــى العمــال مــن ذوي اإلعاقــة، فضــا عــن إدراجهــم فــي القــرارات المهمــة علــى 
ــى النظــم القائمــة لنقــل المعلومــات  ــدو أن االفتقــار إل ــع، فــي تحســين أوضاعهــم فــي هــذا القطــاع، ويب مســتوى المصن
الرئيســية بوضــوح عــن حقــوق العمــال والعقــود، وآليــات الشــكاوى واإلبــاغ، والوصــول إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي، 

والنقابــة العماليــة، وبخاصــة العمــال ذوي اإلعاقــة الحســية، يعيــق الدمــج الحقيقــي للعمــال فــي هــذا القطــاع.

وأخيرا، يمكن معالجة االعتراف بقدرات األشخاص ذوي اإلعاقة كعمال قّيمين على نحو أفضل.

كمــا أن تحســين البنيــة التحتيــة هــو عامــل حاســم وأساســي لألشــخاص ذوي اإلعاقــات المختلفــة للدخــول إلــى ســوق العمــل 
ــال ذوي  ــة للعم ــت مهم ــع كان ــى المصان ــا إل ــن الوصــول مــن خاله ــي يمك ــإن وســائل النقــل الت ــدا، ف فــي القطــاع، وتحدي
اإلعاقــات الحركيــة واإلعاقــات الحســية. وفــي المصانــع التــي يتوافــر فيهــا هــذا النــوع مــن النقــل، كان العمــال ذوو اإلعاقــة 

قادريــن علــى االنضمــام إلــى قــوة العمــل بشــكل أكبــر، وهــو مــا لــم يكــن ممكنــا لــوال وجودهــا.

والواقــع أن إمكانيــة الوصــول والتنقــل كانــا مــن التحديــات الرئيســية التــي أشــار إليهــا العمــال ذوو اإلعاقــة فــي ســياق 
مجموعــات النقــاش المركــزة داخــل المصانــع وخارجهــا.

 النتائج الرئيسية 

الجــزء األول واألكثــر صعوبــة هــو العثــور علــى األشــخاص ذوي 
ــا معرضــا للتوظيــف لمــدة  ــام، نظمن ــل ع اإلعاقــة للعمــل. قب
غرفــة  مــع  بالتعــاون  اإلعاقــة،  ذوي  لألشــخاص  واحــد  يــوم 
الصناعــة ]المحليــة[، ووظفنــا 45-50 عامــا مــن ذوي اإلعاقــة

ممثل عن إدارة أحد المصانع

1   أحد المشاركين في المقابات المعمقة/ ممثل عن منظمات المجتمع المدني
2   أحد المشاركين في المقابات المعمقة/ ممثل عن منظمات المجتمع المدني
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تبّيــن أن وجــود بنيــة تحتيــة يمكــن الوصــول إليهــا لتســهيل التنقــل 
مــن وإلــى العمــل كان عاما رئيســيا وحافزا لألشــخاص ذوي اإلعاقة 
لانضمــام إلــى مصانــع األلبســة، وكشــفت عمليــات الرصــد التــي 
أجراهــا الفريــق البحثــي علــى المواقــع؛ أن ســبعة مصانــع لــم يكــن 
ــا لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، فــي  ــا إال جزئي باإلمــكان الوصــول إليه
حيــن اعُتبــرت ثاثــة مصانــع فــي موقــع مناســب ويمكــن الوصــول 
إليهــا، ولــم يضمــن المصنعــان المتبقيــان ظــروف وصــول مناســبة 

لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

كمــا أشــار أحــد ممثلــي المجتمــع المدنــي إلــى أن هنــاك حاجــة ملحــة لتكييــف التصميــم الداخلــي للمبنــى مــع احتياجــات األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة، وكذلــك فيمــا يتعلــق بســامة العمــال ذوي اإلعاقــة الذيــن قــد ال يكونــون قادريــن علــى تقييــم حالــة الطــوارىء 
أو اإلخــاء 6، ومــع ذلــك، فــي معظــم الحــاالت، كانــت مخــارج الطــوارىء موجــودة وموســومة بوضــوح ويمكــن الوصــول إليهــا 
لألشــخاص ذوي اإلعاقــات الحركيــة، علــى الرغــم مــن أن العمــال ضعــاف البصــر والســمع لــم يتــم تضمينهــم بالضــرورة عنــد تصميــم 

ــة. المبانــي للحــاالت الطارئ

أحــد أعضــاء منظمــات المجتمــع المدنــي 2 المعنييــن إلــى تحســين الجهــود بيــن المجلــس األعلــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
ــة تضافــر جهــود أصحــاب المصلحــة  ــى أهمي ــل عــن المجلــس عل ــي، وشــدد ممث ــع وغيرهــا مــن منظمــات المجتمــع المدن والمصان
المعنييــن.3 وفــي الوقــت ذاتــه، ذكــرت إدارات المصانــع أيضــا أنــه مــن الصعــب فــي بعــض األحيــان توظيــف العمــال ذوي اإلعاقــة 

بســبب عــدم إمكانيــة الوصــول إلــى العمــال المحتمليــن.

ومــع ذلــك، ذكــر العمــال أيضــا تحديــات وانتهــاكات عنــد توقيــع عقودهــم، حيــث ذكــر عــدد كبيــر مــن العمــال أنهــم ال يعرفــون 
ــة لعقــود العمــل وحقــوق العمــل بســبب اإلعاقــات الحســية، والحــظ العمــال المكفوفــون وضعــاف البصــر أن  ــات الكامل المحتوي
العقــود ال تقــدم بطريقــة بريــل وأن العقــود ال ُتتــا عليهــم دائمــا بالكامــل4. وقــال عامــل مــن ذوي اإلعاقــة البصريــة: »قالــوا إنهــم 

ــدا«5. ــوا ذلــك أب ســيقرأون العقــد لــي، لكنهــم لــم يفعل

3   أحد المشاركين في المقابات المعمقة/ ممثل عن المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
4   أحد المشاركين في جلسة النقاش رقم 4
5   أحد المشاركين في جلسة النقاش رقم 4

6   أحد المشاركين في المقابات المعمقة/ ممثل عن منظمات المجتمع المدني

البنية التحتية التي يمكن الوصول إليها سبب جذب للعمال ذوي اإلعاقة في قطاع األلبسة

 الشكل رقم )1(: توزيع المصانع بحسب مدى تهيئتها لألشخاص ذوي االعاقة

 الشكل رقم )2(: التصميم الداخلي ألرضيات المصانع
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توزيع المصانع بحسب مدى تهيئتها لألشخاص ذوي االعاقة

يمكن الوصول اليها بشكل جزئي

يمكن الوصول اليها بشكل كلي ال يمكن الوصول اليها

ترتبــط ســامة العمــال بإعــداد أرضيــات المصنــع، 
حيــث لــم يقــّدم نصــف المصانــع فــي مجتمــع 
الدراســة الفتــات وتعليمــات كافيــة لألشــخاص 
ــك أرقــام الطــوارىء،  ذوي اإلعاقــة، بمــا فــي ذل
ســوى  مصانــع  أربعــة  تقــدم  لــم  حيــن  فــي 
الفتــات ومعلومــات طــوارىء كافيــة إلــى حــد مــا 
بغــّض النظــر عــن وضــع عامــات علــى مخــارج 

الطــوارىء.
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ُملخص التقرير

أبلــغ العمــال ذوو اإلعاقــات الحركيــة 7 عــن تحديــات تتعلــق بالوصــول إلــى الكافيتريــات، وبخاصــة فــي المصانــع الكبيــرة، حيــث تقــع 
معظــم كافتيريــات المصانــع فــي الطوابــق العليــا، ومــع عــدم وجــود مصاعــد، اضطــر العمــال ذوو القــدرة المحــدودة علــى الحركــة 
إلــى طلــب الطعــام مــن خــارج الشــركة وعلــى نفقتهــم الخاصــة، فــي حيــن لــم يســمح لآلخريــن بإحضــار طعامهــم مــن المنــزل أو لــم 
يتمكنــوا مــن تبريــده لعــدم وجــود ثاجــات8، ونتيجــة لهــذه الظــروف، اختــار بعــض العمــال عــدم أخــذ فتــرات راحــة أو تنــاول الطعــام 

أثنــاء اســتراحات الغــداء.9

عدم وجود المرافق المناسبة وتوفير االحتياجات ونقص نظم الدعم

ــارات الميدانيــة عــدم ماءمــة ارتفــاع الكراســي وعــدم قابليتهــا للتعديــل، وعــدم  ــا األخــرى التــي تــم تحديدهــا خــال الزي مــن القضاي
وجــود عامــات وتحذيــرات مقــروءة بشــكل كاف للعمــال ذوي اإلعاقــات الحســية فــي أقــل بقليــل مــن نصــف المصانــع، بمــا نســبته 
)%66.7( مــن المصانــع تضمنــت العامــات رمــوزا وألوانــا لتســهيل فهمهــا. ومــع ذلــك، يمكــن تحســين وضــع هــذه العامــات 
وإضاءتهــا فــي جميــع المصانــع تقريبــا، وبشــكل عــام تبيــن أن وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــات الحســية إلــى المعلومــات والتدريــب 
الداخلــي أمــر صعــب ألن البرامــج وورشــات العمــل المقدمــة لــم تشــمل مترجميــن شــفويين للغــة اإلشــارة 10 أو ترجمــات بريــل 
للوثائــق أو المــواد التدريبيــة المهمــة 11، كمــا كان هنــاك مصنعــان فقــط ُيحضــران مترجميــن فورييــن للغــة اإلشــارة فــي االجتماعــات 
والمؤتمــرات، فــي حيــن كان لــدى مصنــع آخــر مترجــم فــوري للغــة اإلشــارة فــي الموقــع - إال أنــه لــم يكــن مترجمــا شــفويا مؤهــا، 

بــل كان عامــا تعّلــم لغــة اإلشــارة للتواصــل مــع قريــب لــه ضعيــف الســمع.

إن االفتقــار إلــى أنظمــة الدعــم الموجهــة نحــو مســاعدة األشــخاص ذوي اإلعاقــة للتغلــب علــى القيــود التــي يواجهونهــا – وبخاصــة مــا 
يتعلــق بالتنقــل والتواصــل واإلدراك الحســي - غالبــا مــا يكــون عامــل دفــع قــوي بمــا يكفــي الســتثناء بعــض األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
عــن العمــل تمامــا. ومــن ناحيــة أخــرى، تعمــل إمكانيــة الوصــول وتلبيــة احتياجاتهــم كعامــل جــذب، وهــو أمــر غالبــا مــا تــم التأكيــد عليــه 
مــن ِقبــل المشــاركين مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة، ولعــل النتيجــة األكثــر ضــررا لعــدم تمتــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة باالســتقالية 
فــي مــكان العمــل هــي أنهــا تســاهم فــي إدامــة التصــورات االجتماعيــة والثقافيــة، حيــث تشــير النتائــج إلــى أن بعــض العمــال ذوي 

اإلعاقــة يتــم توظيفهــم ودفــع رواتبهــم، ولكــن ال ُيتوقــع منهــم العمــل – بــل تــم توظيفهــم مــن بــاب األعمــال الخيريــة.

ــوب مــن األشــخاص ذوي  ــق العــدد المطل ــادة فــي تحقي ــع والزي ــدة فــي بعــض المصان وفــي ذات الوقــت، فــإن الممارســات الجي
اإلعاقــة العامليــن فــي المصانــع هــي نتائــج واعــدة للدراســة، والواقــع أن جميــع أصحــاب العاقــة، مــن إدارات المصانــع وأربــاب العمــل 
ــوزارات  ــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وال ــة والمجلــس األعل ــي ومنظمــة العمــل الدولي ــة والمجتمــع المدن ــات العمالي والنقاب
المعنيــة؛ يســتثمرون فــي تحســين حالــة العمــال ذوي اإلعاقــة فــي قطــاع األلبســة، ويعــد توافــق هــذه اآلراء أفضــل نقطــة انطــاق 
ــة المائمــة  ــات التقييــم والرقاب ــر والشــروط ذات العاقــة فــي مــكان العمــل، التــي ُتكفــل مــن خــال آلي ــذ المنهجــي للمعايي للتنفي

والحــوار المنتظــم بيــن أصحــاب العاقــة.

7     أحد المشاركين في مجموعة النقاش رقم )5(
8     أحد المشاركين في مجموعة النقاش رقم )11(
9     أحد المشاركين في مجموعة النقاش رقم )12(
10   أحد المشاركين في مجموعة النقاش رقم )8(
11   أحد المشاركين في مجموعة النقاش رقم )5(
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مــن الجديــر بالماحظــة أن أحــد المصانــع فــي أحــد المجمعــات الصناعيــة بــدأ فــي تكييــف مرافقــه بشــكل اســتباقي لتلبيــة 
احتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة بشــكل أفضــل، وأفــاد بــأن العمليــة بــدأت بتركيــب عــدة حمامــات مكيفــة لتســهيل وصــول 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة إليهــا واســتخدامها.

كمــا أخبرنــا أحــد العمــال أن: »هنــاك مــا مجموعــه اثنــان وأربعــون حمامــا، ثالثــة منهــا مكيفــة مــع األشــخاص ذوي اإلعاقة«.  
باإلضافــة إلــى ذلــك، يتــم عــرض المعلومــات علــى شاشــة كبيــرة فــي المصنــع وبلغــة االشــارة، حيــث يتوافــر مترجمــو لغــة 

اإلشــارة فــي بعــض األحيــان، حتــى وإن لــم يكــن دائمــا.

ــع لألشــخاص ذوي اإلعاقــة:  ــي ينتهجهــا المصن ــة الت وأعــرب العمــال ذوو اإلعاقــة عــن رضاهــم عــن سياســات العمــل المرن
ــه  ــام ب ــا القي ــا بشــكل خــاص أو يصعــب علين ــن مــن العمــل مرهق ــوع معي ــاك ن ــون، إذا كان هن ــا متعاون ــع هن »الجمي
]كأشــخاص ذوي اعاقــة(، نقلنــا بســرعة إلــى قســم أكثــر مالءمــة. “وأضــاف عامــل آخــر: »المديــر الــذي يعمــل معــي رائــع. 

آخــذ العديــد مــن فتــرات الراحــة، ألننــي أتعــب بســرعة وال يوجــد أحــد لمســاعدتي، لذلــك فهــو يســهل األمــر علــي 1.

كان تأثيــر هــذه الخطــوات إيجابيــا للغايــة وســاهم بشــكل كبيــر فــي دمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي هــذا المصنــع. كمــا 
أدى إلــى درجــة عاليــة مــن رضــا العمــال واالحتفــاظ بهــم،  حيــث أفــاد معظــم العمــال ذوي اإلعاقــة فــي مجموعــات النقــاش 
ــر مــن 12 عامــا، جــزء  ــع، حتــى أن بعضهــم أمضــى أكث ــوا لعــدة ســنوات فــي المصن ــع بأنهــم عمل المركــزة فــي هــذا المصن
مــن األســباب فــي بقائهــم هنــاك هــو أن العمــال يمكنهــم التقــدم فــي حياتهــم المهنيــة فــي هــذا المصنــع ويتــم تكليفهــم 
ــون  ــا يكون ــم، بينم ــة« فــي عمله ــم يشــعرون »بالراح ــال بأنه ــاد معظــم العم ــم، وأف ــم واحتياجاته ــف تناســب قدراته بوظائ
منتجيــن. ومــع ذلــك، فــي هــذا المصنــع أيضــا، ال يــزال مــن الممكــن تحســين بعــض األشــياء فيمــا يتعلــق بتمثيــل األشــخاص 

ذوي اإلعاقــة علــى مســتوى اإلدارة، فضــا عــن تحســين التواصــل مــع العمــال ذوي اإلعاقــة الحســية.

يســلط هــذا المثــال الضــوء علــى أهميــة تبــادل المعرفــة بيــن المصانــع مــن أجــل تحســين وضــع العمــال ذوي اإلعاقــة فــي 
قطــاع األلبســة.
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  تقييم أوضاع العمال ذوي اإلعاقة في مصانع األلبسة األردنية

ُملخص التقرير

فــي ضــوء مــا ســبق، ونتائــج البحــوث التــي أجريــت لغــرض هــذه الدراســة، تــم وضــع قائمــة بالتوصيــات لقطــاع األلبســة، مــن أجــل 
مواصلــة النهــوض بوضــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة العامليــن فــي هــذا القطــاع، وهــي علــى النحــو التالــي:

ينبغــي أن تضــع الجمعيــة األردنيــة لأللبســة واالكسســوارات والمنســوجات والصادرات)JGATE( بالتعاون مــع المجلس األعلى   
لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومنظمــة العمــل الدولية/برنامــج عمــل أفضــل، مبــادئ توجيهيــة لتوظيــف األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة فــي قطــاع األلبســة، حيــث أن هنــاك العديــد مــن المبــادرات لتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي هــذا القطــاع، 
ولكــن التشــبيك بيــن البرامــج والوصــول إلــى المعلومــات حــول المتقدميــن المتاحيــن سيســاعد علــى توظيــف األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة فــي هــذا القطــاع، كمــا  ينبغــي أن يقــدم المجلــس األعلــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة المشــورة ألصحــاب 

العمــل بشــأن أفضــل الممارســات لتحســين البنيــة التحتيــة لمختلــف أنــواع اإلعاقــات.

يجــب علــى وزارة العمــل، كجــزء مــن البرنامــج الوطنــي للتشــغيل، بالتعــاون مــع الجمعيــة األردنيــة لأللبســة واالكسســوارات   
والمنســوجات والصــادرات )JGATE( ومؤسســة التدريــب المهنــي؛ تطويــر وتنفيــذ برامــج مهنيــة تمكــن األشــخاص ذوي 
ــات النقــاش  ــات ومجموع ــا أشــير فــي المقاب ــرا م ــة فــي قطــاع األلبســة. وكثي ــى القــوى العامل ــام إل ــة مــن االنضم اإلعاق

ــم والتطــور الوظيفــي. ــة أمــام العمــل الدائ ــل عقب ــب يمث ــم والتدري ــى التعلي ــى أن االفتقــار إل ــزة إل المرك

مــن الضــروري لــوزارة العمــل والجمعيــة األردنيــة لأللبســة واالكسســوارات والمنســوجات والصــادرات)JGATE( ونقابــة   
العمــال ومنظمــة العمــل الدوليــة/ برنامــج عمــل أفضــل؛ أن توفــر التدريــب والتوعيــة للعمــال ذوي اإلعاقــة وأصحــاب العمــل 
وموظفــي النقابــات العماليــة بشــأن حقــوق ومســؤوليات العمــال وأصحــاب العمــل علــى مســتوى المصانــع، والتأكــد مــن أن 

معلومــات التدريــب متاحــة فــي وســائل االتصــال المناســبة لجميــع أنــواع اإلعاقــات الحســية.

ينبغــي علــى وزارة العمــل ومنظمــة العمــل الدوليــة/ برنامــج عمــل أفضــل، زيــادة القــدرة التفتيشــية للــوزارة مــن أجــل الكشــف   
بشــكل أفضــل عــن االنتهــاكات المتعلقــة بالعمــال ذوي اإلعاقــة علــى مســتوى المصانــع، وهــذا لــن يســاعد فقــط علــى اإلشــارة 

إلــى وجــود مجــال للتحســين، ولكنــه سيســاعد أيضــا فــي تحديــد أفضــل الممارســات فــي المصانــع.

يجــب علــى نقابــات العمــال والمجلــس األعلــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومنظمــة العمــل الدولية/برنامــج عمــل   
أفضــل، أن تواصــل تعزيــز توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي االقتصــاد المنظــم فــي قطــاع األلبســة، ومعالجــة التمييــز 

ــع والسياســات العامــة. ــى مســتوى المصان ــادة الوعــي عل ــق زي فــي األجــور وجــداول العمــل عــن طري

ــات العمــل  ــد تصميــم بيئ ــع بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدولية/برنامــج عمــل أفضــل، أن تعي ينبغــي علــى إدارات المصان  
بطــرق تســهل عمــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة وحركتهــم وإدماجهــم. وبشــكل خــاص، يجــب أن يأخــذ أي بنــاء جديــد للمصانــع 
فــي االعتبــار احتياجــات البنيــة التحتيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة عنــد البنــاء لتافــي إعــادة تجهيــز المصانــع بعــد بنائهــا، كمــا 
يجــب أن تأخــذ إدارة المصنــع فــي االعتبــار االحتياجــات المختلفــة للعمــال ذوي األنــواع المختلفــة مــن اإلعاقــات للتأكــد مــن أن 

الموظفيــن والمشــرفين علــى درايــة باحتياجــات العمــال الذيــن يعانــون مــن االعاقــة.

ينبغــي علــى جميــع أصحــاب العاقــة تبســيط آليــات الشــكاوى وزيــادة الوعــي بهــذه اآلليــات مــن أجــل متابعــة الممارســات غيــر   
القانونيــة.

والصــادرات  والمنســوجات  واالكسســوارات  لأللبســة  األردنيــة  والجمعيــة  العماليــة  والنقابــات  المصانــع  إلدارات  ينبغــي   
)JGATE(، والنقابــة إنشــاء آليــات للســماح لألشــخاص ذوي اإلعاقــة بالمشــاركة فــي وضــع سياســات المصنــع، ليكونــوا 

ممثليــن علــى قــدم المســاواة علــى جميــع مســتويات صنــع القــرار فــي هــذا القطــاع.

ــى التحســين  ــع أصحــاب العاقــة والدخــول فــي حــوار منتظــم مــن أجــل العمــل عل ــادل أفضــل الممارســات لجمي تشــجيع تب  
المســتمر ألوضــاع العمــال ذوي اإلعاقــة فــي قطــاع األلبســة األردنــي.

 التوصيات  


