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تقييم أوضاع العمال ذوي اإلعاقة في 
مصانع األلبسة األردنية



ال يعكــس هــذا التقريــر بالضــرورة وجهــات نظــر أو سياســات منظمــة العمــل الدوليــة ومؤسســة التمويل الدوليــة والحكومة 
الكنديــة، وال يشــكل هــذا المنشــور تأييــدا مــن الجهــات المذكــورة ســابقا لــآراء المعــرب عنهــا فيه.

مركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة والمعلوماتيــة مؤسســة بحثيــة علميــة مســتقلة غيــر حكوميــة، تأســس كــدار دراســات 
وأبحــاث ودار قيــاس رأي عــام فــي عمــان عــام )2003(، مســجل لــدى الحكومــة األردنيــة تحــت الرقــم )142203( وهــو يعمــل 
علــى بنــاء نمــوذج تنمــوي فــي األردن قائــم علــى مبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق االنســان، بالتركيــز علــى اصــاح سياســات 
العمــل وفــق هــذه المبــادئ، إزالــة القيــود عــن حريــة التنظيــم النقابــي، تعزيــز سياســات الحمايــة االجتماعيــة وتطويــر قواعــد 
ــر واألوراق البحثيــة  ــة الشــاملة والمســتدامة، مــن خــال اعــداد الدراســات والتقاري بيانــات للفاعليــن فــي العمليــة التنموي

والمؤتمــرات والمدافعــة وتطويــر قــدرات الفاعليــن فــي العمليــة التنمويــة.
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1   تقييم أوضاع العمال ذوي اإلعاقة في مصانع األلبسة األردنية 

BWJ Better Work Jordan 

CBA Collective Bargaining Agreement 

CSO Civil Society Organization 

DOL Department of Labor (US Government)

FGD Focus Group Discussion 

FTA Free Trade Agreement 

GOJ Government of Jordan 

JTGCU The General Trade Union of Workers in Textile, Garment and Clothing

HCD Higher Council for the Rights of People with Disabilities

IFC International Finance Corporation

ILO International Labor Organization

JGATE Jordanian Garments, Accessories and Textiles Exporters’ Association
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LTC Labor Tripartite Committee

MOL Jordanian Ministry of Labor

MOH Jordanian Ministry of Health

NGO Non-governmental Organization

PWD Person / People with Disability

QIZ Qualifying Industrial Zone

 االختصارات 
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تــم إعــداد الدراســة التاليــة نيابــة عــن برنامــج عمــل أفضــل فــي األردن )BWJ( - وهــي شــراكة مــا  بيــن 
منظمــة العمــل الدوليــة )ILO( ومؤسســة التمويــل الدوليــة )IFC( - فــي ســياق جهــود برنامــج عمــل أفضــل 
لتحســين ظــروف العمــل وتعزيــز حقــوق العمــال والعمــل الائــق فــي األردن، وكذلــك تعزيز القدرة التنافســية 
لقطــاع المابــس فــي البــاد. فــي وقــت كتابــة هــذا التقريــر، كان مــا يقــرب مــن 63,000 عامــل فــي األردن 

مشــمولين بتغطيــة برنامــج عمــل أفضــل.

تفّصــل الدراســة التاليــة نتائــج البحــث الــذي أجــراه مركــز الفينيــق فــي الوصــول إلــى ســوق العمــل وظــروف 
العمــل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي قطــاع األلبســة األردنــي.

تعتمــد هــذه الدراســة بشــكل أساســي علــى البيانــات الثانويــة الحاليــة، باإلضافــة إلــى البيانــات األوليــة النوعية 
مــن داخــل المصانــع وأصحــاب العاقــة المعنييــن. لذلــك، يــود مؤلفــو هــذه الدراســة أن يشــكروا موظفــي 
برنامــج عمــل أفضــل علــى منحهــم الوصــول إلــى قواعــد البيانــات الخاصــة بهــم، وتســهيل االتصــاالت مــع 
ــى  ــى ذلــك، نتوجــه بالشــكر إل ــات، باإلضافــة إل ــة جمــع البيان ــر طــوال عملي ــع ودعمهــم الكبي إدارات المصان
النقابــة العامــة لعمــال الغــزل والنســيج علــى دعمهــا تنظيــم مجموعــات النقــاش المركــزة، وكذلــك إلــى 
موظفــي إدارة المصانــع الذيــن ســاعدوا بإمكانيــة الوصــول إلــى مصانعهــم لتســهيل جمــع البيانــات لهــذه 

الدراســة.

أخيــرا، يــود القائمــون علــى هــذه الدراســة أن يشــكروا جميــع العمــال الذيــن شــاركوا فــي مجموعــات النقــاش 
المركــزة، ومترجمــي لغــة اإلشــارة، وجميــع أصحــاب العاقــة الذيــن شــاركوا بوقتهــم وخبراتهــم خــال 

ــوال دعــم هــذه األطــراف جميعــا لمــا أمكــن إجــراء هــذه الدراســة.   المقابــات، فل

 التقديم 
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فــي كل مــكان فــي العالــم، يعيــش األشــخاص ذوو اإلعاقــة فــي ظــروف مشــروطة، ليــس فقــط بســبب إعاقاتهــم، ولكــن 
أيضــا بســبب تصــورات وتحيــزات مــن حولهــم فيمــا يتعلــق بظروفهــم وقدراتهــم وقيمتهــم، ومكانتهــم فــي المجتمــع، 

والافــت للنظــر أن هــذه الفجــوات والتحيــزات والعقبــات واضحــة بشــكل خــاص فــي ســوق العمــل.

وتعتبــر هــذه الدراســة تقييمــا للواقــع الــذي يواجهــه العمــال ذوو اإلعاقــة فــي مصانــع األلبســة فــي األردن، حيــث تكونــت 
العّينــة مــن تســعة مصانــع رئيســية وثاثــة مصانــع تابعــة لهــا فــي قطــاع األلبســة فــي األردن، توزعــت بيــن ثــاث مناطــق 
ــات المســتخرجة مــن مختلــف  ــن البيان ــد. ولهــذا الغــرض، جمــع البحــث بي ــل وســحاب وإرب ــع فــي الضلي ــة للمصان صناعي
الدراســات والمرجعيــات األدبيــة المكتبيــة والبيانــات الثانويــة مــع الحســابات المباشــرة للعمــال وأصحــاب العمــل والخبــراء 
وغيرهــم مــن أصحــاب العاقــة، التــي تــم الحصــول عليهــا مــن خــال مقابــات نوعيــة شــبه منظمــة ومجموعــات النقــاش 
المركــزة مــع العمــال ذوي اإلعاقــة فــي المصانــع المســتهدفة. باإلضافــة إلــى ذلــك، أجريــت زيــارات ميدانيــة فــي كل 
ــد مــدى ضمــان حقــوق العمــال ذوي اإلعاقــة ومــدى  موقــع، باســتخدام قائمــة مرجعيــة موضوعــة لهــذا الغــرض لتحدي

تلبيــة احتياجاتهــم فــي كل مصنــع مــن المصانــع قيــد الدراســة.

وتحــدد نتائــج الدراســة حالــة اإلطــار القانونــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي األردن وتطــوره، فضــا عــن تفاعلــه مــع بعــض 
وجهــات النظــر الســائدة اجتماعيــا بشــأن اإلعاقــة، ويبــدو االســتنتاج الرئيســي المســتخلص مــن هــذه النتائــج األوليــة هــو 
ــة لحقــوق العمــال  ــات الدولي ــد مــن االتفاقي ــى العدي ــق عل ــك التصدي ــة – بمــا فــي ذل ــات القانوني أن التطــورات والضمان
واألشــخاص ذوي اإلعاقــة – قــد ســاعدت علــى النهــوض بحقــوق اإلنســان فــي األردن. وعلــى وجــه الخصــوص، يتضمــن 
قانــون العمــل األردنــي والدســتور األردنــي واتفاقيــة المفاوضــة الجماعيــة أحكامــا مهمــة إلدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
فــي ســوق العمــل بعامــة وفــي قطــاع األلبســة األردنــي بخاصــة، بمــا فــي ذلــك الحصــص المطلوبــة مــن األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة فــي القــوى العاملــة، فضــا عــن الترتيبــات التيســيرية التــي يتعيــن توفيرهــا للعمــال ذوي اإلعاقــة فــي القطاعــات 

المختلفــة.

يحتــوي والدســتور األردنــي، والقانــون االردنــي، واتفاقيــة المفاوضــة الجماعيــة علــى أحــكام مهمــة تتعلــق بدمــج األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة فــي ســوق العمــل بشــكل عــام وقطــاع المابــس بشــكل خــاص، بمــا فــي ذلــك حصــص توظيــف األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة المرتبطــة بحجــم القــوة العاملــة اإلجماليــة لــكل مصنــع، باإلضافــة إلــى المتطلبــات وااللتزامــات القانونيــة 
األخــرى - المتعلقــة، علــى ســبيل المثــال بإمكانيــة الوصــول والتكيــف فــي مــكان العمــل وبيئتــه ومرافقــه. ومــع ذلــك، 
فــي حيــن تــم العثــور علــى معظــم المصانــع التــي تــم أخــذ عينــات منهــا متوافقــة مــع حصــص توظيــف األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة المحــددة )انظــر أدنــاه(؛ فقــد وجــدت هــذه الدراســة أنــه ال يمكــن للتشــريعات معالجــة ســوى جــزء مــن المشــكلة، 
حيــث يمكــن إجــراء تحســينات فيمــا يتعلــق باســتيعاب األشــخاص ذوي اإلعاقــة بتهيئــة البنيــة التحتيــة للمصانــع. والواقــع 
أن إحــدى النتائــج الرئيســية المســتخلصة مــن هــذه الدراســة هــي أن التشــريع ليــس الــدواء الشــافي ويجــب أال ينظــر إليــه 
علــى هــذا النحــو، ألنــه مــن المرجــح أن يظــل غيــر فعــال فــي غيــاب تدابيــر ونهــج تكميليــة - بعضهــا مفصــل فــي نهايــة 
هــذه الوثيقــة. ومــن المهــم بنفــس القــدر التأكيــد علــى أهميــة إيصــال المعلومــات بوضــوح إلــى العمــال ذوي اإلعاقــة، 
وإشــراكهم فــي عمليــات صنــع القــرار فــي المصانــع والنقابــات، لتحســين ظــروف األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي هــذا 
ــر التــي تتشــاطرها أعــداد كبيــرة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة العامليــن فــي  القطــاع. وأخيــرا، تشــير مشــاعر عــدم التقدي
قطــاع المابــس إلــى اســتمرار التحيــزات الضــارة واألفــكار المســبقة التــي يجــب معالجتهــا إذا أريــد لحالــة العمــال ذوي 

اإلعاقــة فــي األردن أن تتحســن بطريقــة مجديــة.

وغالبــا مــا يكــون اســتيعاب الهيــاكل األساســية عامــا حاســما بالنســبة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الذيــن يبحثــون عــن عمــل، 
ــه ومرافقــه  ــد خصائــص مباني ــارة الموقــع، بهــدف تحدي ــع لزي كمــا أن قطــاع المابــس ليــس اســتثناء. وخضــع كل مصن
وتقييــم مــدى كفايتهــا فــي ضــوء القوانيــن الوطنيــة والمعاييــر الدوليــة المتعلقــة بظــروف مــكان العمــل لألشــخاص ذوي 

 الملخص التنفيذي: 
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ــدة للمحطــات واألدوات  ــات الجي ــا مــن خــال وســائل النقــل، والصف ــة الوصــول إليه ــع وإمكاني ــداء بالمواق ــة، ابت اإلعاق
واآلالت، وانتهــاء بمــا الحظــه الباحثــون بشــأن العديــد مــن القضايــا التــي تعيــق إمكانيــة العمــل فــي المصانــع لألشــخاص 
ذوي اإلعاقــة، خصوصــا وأن وســائل النقــل التــي يمكــن مــن خالهــا الوصــول إلــى المصانــع مهمــة لــكل األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة وبخاصــة للعمــال ذوي اإلعاقــات الحركيــة واإلعاقــات الحســية، وفــي المصانــع التــي يتوافــر فيهــا هــذا النــوع مــن 
النقــل، كان العمــال ذوو اإلعاقــة قادريــن علــى االنضمــام إلــى قــوة العمــل فــي المصانــع المعنيــة، وهــو مــا لــم يكــن ممكنــا 

لــوال ذلــك.

والواقــع أن إمكانيــة الوصــول والتنقــل كانــت مــن ضمــن التحديــات الرئيســية التــي أشــار إليهــا العمــال ذوو اإلعاقــة فــي 
جلســات النقــاش المركــزة داخــل المصانــع وخارجهــا. كمــا يبــدو أن االفتقــار إلــى النظــم القائمــة لنقــل المعلومــات الرئيســية 
بوضــوح عــن حقــوق العمــال والعقــود وآليــات الشــكاوى والوصــول إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي والنقابــات العماليــة 
يعــوق اإلدمــاج الحقيقــي للعمــال ذوي اإلعاقــة فــي هــذا القطــاع، ناهيــك عــن أن وضــع العمــال ذوي اإلعاقــة فــي القطــاع 

يختلــف بنــاء علــى نــوع اإلعاقــات.

ــى أنظمــة الدعــم الموجهــة نحــو مســاعدتهم علــى التغلــب علــى  كمــا وأكــد المشــاركون مــن ذوي اإلعاقــة أن االفتقــار إل
القيــود التــي يواجهونهــا – وبخاصــة فيمــا يتعلــق بالتنقــل والتواصــل واإلدراك الحســي - فغالبــا مــا يكــون عامــل دفــع قــوي 
بمــا يكفــي لمنــع بعــض األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــن العمــل تمامــا، ولعــل النتيجــة األكثــر ضــررًا النعــدام االســتقال الذاتــي 
الــذي يتمتــع بــه األشــخاص ذوو اإلعاقــة فــي مــكان العمــل هــو أن هــذا االنعــدام يســهم فــي إدامــة التصــورات االجتماعيــة 
ــان  ــة )اإلحســان(، أو فــي بعــض األحي والثقافيــة لهــؤالء األشــخاص باعتبارهــم فــي المقــام األول أهدافــا لألعمــال الخيري
أعبــاًء اجتماعيــة، حيــث تشــير الحكايــات التــي وردت مــن بعــض األشــخاص ذوي االعاقــة إلــى أنــه قــد تــم توظيفهــم ودفــع 

رواتبهــم - بدافــع العمــل الخيــري- وال يتوقــع منهــم العمــل. 

ــة لتشــغيل األشــخاص  ــق النســبة المطلوب ــع وتحقي ــدة فــي بعــض المصان وفــي الوقــت نفســه، فــإن الممارســات الجي
ــى الحــوار والتعــاون  ــا إل ــدة للدراســة، وتعــزى هــذه النجاحــات جزئي ــج واع ــع هــي نتائ ــن فــي المصان ذوي اإلعاقــة العاملي
ــات العماليــة والمجتمــع المدنــي  ــاب العمــل والنقاب ــع وأرب الواســع والمتكــرر بيــن أصحــاب المصلحــة، مــن إدارات المصان
ومنظمــة العمــل الدوليــة والمجلــس األعلــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة والــوزارات المعنيــة. إن وجــود مثــل هــذه 
ــى بعــض التفــاؤل بشــأن  ــادئ المتوائمــة، يبعــث عل ــام والمب ــآزر، المتجــذرة فــي المه التوافقــات والشــراكات وأوجــه الت
التحســين المســتقبلي لظــروف األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي قطــاع المابــس، ممــا يمثــل ثــروة مــن الفــرص للتحســين 

ــة المائمــة. المنهجــي لظــروف وبيئــات العمــل، التــي أصبحــت مســتدامة مــن خــال آليــات التقييــم والرقاب

وفــي ضــوء مــا ســبق، ونتائــج البحــث التــي أجريــت لغــرض هــذه الدراســة، تــم وضــع قائمــة بالتوصيــات لقطــاع األلبســة، 
مــن أجــل النهــوض بأوضــاع العامليــن ذوي اإلعاقــة فــي قطــاع األلبســة، وهــي علــى النحــو التالــي:

مــع  بالتعــاون   )JGATE( والمنســوجات والصــادرات  لأللبســة واالكسســوارات  األردنيــة  الجمعيــة  علــى  ينبغــي   
المجلــس األعلــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومنظمــة العمــل الدوليــة – برنامــج عمــل أفضــل، وضــع 
مبــادئ توجيهيــة لتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي قطــاع األلبســة، حيــث أن هنــاك العديــد مــن المبــادرات 
لتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي هــذا القطــاع، ولكــن التنســيق بيــن البرامــج والوصــول إلــى المعلومــات 
حــول المتقدميــن المتاحيــن سيســاعد علــى توظيفهــم بشــكل أكبــر فــي هــذا القطــاع، وباإلضافــة إلــى ذلــك، ينصــح 
المجلــس األعلــى لألشــخاص ذوي االعاقــة علــى تدريــب أصحــاب العمــل علــى أفضــل الممارســات المتعلقــة بالبنيــة 

ــة العمــل. ــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي بيئ ــة التــي يمكــن الوصــول إليهــا لتكّي التحتي

األردنيــة لأللبســة  الجمعيــة  بالتعــاون مــع  للتشــغيل،  الوطنــي  البرنامــج  العمــل، كجــزء مــن  يجــب علــى وزارة   
واالكسســوارات والمنســوجات والصــادرات )JGATE( ومؤسســة التدريــب المهنــي؛ تطويــر وتنفيــذ برامــج مهنيــة 
تمّكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن االنضمــام إلــى القــوى العاملــة فــي قطــاع األلبســة، وخال الجلســات النقاشــية 
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المركــزة والمقابــات تــم اإلشــارة إلــى أن االفتقــار إلــى التعليــم والتدريــب يمثــان عقبــة أمــام العمل الدائم المســتمر 
والتطــور الوظيفــي، حيــث أن اســتهداف األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي برامــج لتعليــم المهــارات الازمــة فــي هــذا 

القطــاع سيســاعدهم علــى االنضمــام إلــى القــوى العاملــة كمــا يرفــد المصانــع بموظفيــن مؤهليــن.

 )JGATE( العمــل والجمعيــة األردنيــة لأللبســة واالكسســوارات والمنســوجات والصــادرات  ينبغــي علــى وزارة   
ونقابــة العمــال ومنظمــة العمــل الدوليــة /برنامــج عمــل أفضــل، أن توفــر التدريــب للعمــال ذوي اإلعاقــة، كمــا أن 
علــى أصحــاب العمــل وموظفــي النقابــات العماليــة التوعيــة بحقــوق ومســؤوليات العمــال وأصحــاب العمــل علــى 
مســتوى المصانــع باســتخدام أســاليب وأشــكال شــاملة ومعدلــة، فــإن حلقــات العمــل هــذه مــن شــأنها أن تســاعد، 
ليــس فقــط علــى توضيــح أي قضايــا تتعلــق بعاقــات العمــل، ولكــن أيضــا علــى وقــف اســتبعاد األشــخاص ذوي 

اإلعاقــة وتعزيــز الوعــي بحقوقهــم.

ينبغــي علــى وزارة العمــل ومنظمــة العمــل الدوليــة /برنامــج عمــل أفضــل، زيــادة القــدرة التدريبيــة لــوزارة العمــل مــن   
أجــل الكشــف عــن االنتهــاكات المتعلقــة بالعمــال ذوي اإلعاقــة علــى مســتوى المصانــع بشــكل أفضــل، وهــذا لــن 
يســاعد فقــط علــى وجــود مجــال للتحســين، ولكنــه سيســاعد أيضــا علــى تحديــد أفضــل الممارســات فــي المصانــع، 
علــى المســتوى األوســع، ســتوفر بيانــات إضافيــة وتســاهم فــي تحديــد فــرص التدخــل فيمــا يتعلــق بحقــوق العمــال 

بشــكل عــام، واألشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى وجــه الخصــوص، فــي قطــاع المابــس األردنــي.

ينبغــي لنقابــات العمــال والمجلــس األعلــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومنظمــة العمــل الدوليــة /برنامــج عمل   
ــه  ــز توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي القطــاع المنظــم فــي قطــاع األلبســة، إال أن أفضــل، أن تواصــل تعزي
يجــب معالجــة المزيــد مــن القضايــا، مثــل التمييــز فــي األجــور، وجــداول العمــل غيــر المرنــة، ونقــص الوعــي بقضايــا 

اإلعاقــة داخــل المصانــع وســوق العمــل وفــي المجتمــع ككل.

ــة /برنامــج عمــل أفضــل، إعــادة تصميــم بيئــات  ــع بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدولي يجــب علــى إدارات المصان  
العمــل بطــرق تســاعد علــى دمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتســهيل عملهــم وحركتهــم، كمــا يجــب األخــذ باالعتبــار 
توفيــر البنيــة التحتيــة المناســبة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة عنــد بنــاء المصانــع؛ لتجنــب إعــادة تجهيــز المصانــع بعــد 
بنائهــا ممــا يزيــد مــن التكاليــف، وفــي هــذا الصــدد، يتمثــل أحــد العناصر ذات األهميــة في رصف أرضيــات المصانع، 
التــي مــن شــأنها أن تيســر التنقــل والتوجــه الخــاص، وبالتالــي تعــزز الســامة فــي مــكان العمــل وإمكانيــة الوصــول 

إليــه.

ينبغــي علــى النقابــات العماليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي المعنيــة والجمعيــة األردنيــة لأللبســة واالكسســوارات   
والمنســوجات والصــادرات )JGATE(، تخطيــط وتنفيــذ حمــات توعيــة وتثقيــف واســعة النطــاق تهــدف إلــى تذليــل 
القوالــب النمطيــة الســلبية والمواقــف المضللــة تجــاه األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي هــذا القطــاع، حيــث ال تــزال 
الوصمــة االجتماعيــة واألحــكام المســبقة والمفاهيــم الخاطئــة مــن بيــن العوامــل الرئيســية التــي تعــوق توظيــف 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة، ليــس فقــط فــي هــذا القطــاع، ولكــن فــي ســوق العمــل ككل. مــن الضــروري مواصلــة 

تنفيــذ ودعــم مبــادرات التوعيــة الراميــة إلــى تبديــد القوالــب النمطيــة الســلبية المتعلقــة بــذوي االعاقــة.

ينبغــي علــى إدارات المصانــع والنقابــات العماليــة والجمعيــة األردنيــة لأللبســة واالكسســوارات والمنســوجات   
والصــادرات )JGATE(، أن تنشــئ آليــات تتيــح لألشــخاص ذوي اإلعاقــة بالمشــاركة فــي وضــع سياســات المصانــع، 
وكذلــك فــي النقابــات مــن أجــل أن يكونــوا ممثليــن علــى قــدم المســاواة فــي جميــع مســتويات صنــع القــرار فــي 

هــذا القطــاع.

ينبغــي لجميــع أصحــاب العاقــة تشــجيع تبــادل أفضــل الممارســات والخبــرات فــي القطــاع والمشــاركة فــي حــوار   
ــي. ــى التحســين المســتمر لحــال العمــال ذوي اإلعاقــة فــي قطــاع األلبســة االردن منتظــم مــن أجــل العمــل عل
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 1.1 الخلفية والغرض

غالبــا مــا تتأثــر حيــاة األشــخاص ذوي اإلعاقــة وســبل عيشــهم بتصــورات وتحيــزات ثقافية فيمــا يتعلق بظروفهــم وقدراتهم 
وقيمتهــم ومكانتهــم فــي المجتمــع، وهــذه اآلراء ليســت مواتيــة عــادة، بــل تعيــق االندمــاج االجتماعــي واالقتصــادي 
والسياســي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، فضــا عــن تمتعهــم الكامــل بحقوقهــم ومشــاركتهم االقتصاديــة ووصولهــم إلــى 

نظــم المســاعدة والحمايــة.

ــل  ــة فــي االردن، مث ــات القانوني ــادرات والضمان ــد مــن البرامــج والمب ــم العدي ــم تقدي ــن، ت ــن الماضيي ــى مــدى العقدي عل
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، حيــث ال يــزال ُينظــر إلــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
ــا، خصوصــا وأن  ــا اجتماعي علــى أنهــم غيــر مؤهليــن للعمــل، وفــي بعــض األحيــان ُينظــر إليهــم علــى أنهــم يشــكلون عبئ
ــا  ــدى األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتمكينهــم اجتماعي ــذات ل ــر عميــق علــى الرفــاه النفســي وإدراك ال هــذه المواقــف لهــا أث
ــم  ــا، فالواقــع فــي ســوق العمــل هــو نتيجــة وانعــكاس لبعــض ظواهــر اإلقصــاء الموجــودة فــي نظــام التعلي واقتصادي
نفســه، حيــث أن محدوديــة الوصــول إلــى التعليــم )مقارنــة بأقرانهــم غيــر ذوي اإلعاقــة( تزيــد مــن الحرمــان التنافســي الــذي 

يواجهــه األشــخاص ذوو اإلعاقــة فــي ســوق العمــل األردنــي.

علــى مــدى الســنوات العشــرين الماضيــة، أثبــت األردن نفســه كبلــد ُمصــدر لأللبســة حيــث يعــد قطــاع األلبســة اآلن أحــد 
قطاعــات التصديــر الرائــدة فــي المملكــة، ويهــدف برنامــج عمــل أفضــل فــي األردن إلــى تحســين ظــروف العمــل، وتعزيــز 
احتــرام حقــوق العمــال، وتعزيــز القــدرة التنافســية للقطــاع، وتماشــيا مــع مهمتــه المتمثلــة فــي تحســين ظــروف جميــع 
ــة بمــا فــي ذلــك ضمــان الوصــول إلــى ســوق  ــة الحقــوق العمالي ــزم برنامــج عمــل أفضــل فــي األردن بحماي العمــال، يلت
ــات األخــرى بموجــب البرنامــج وقانــون  ــة واإلقامــة الكافيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، ومــن بيــن الضمان العمــل والحماي
ــة –  ــع األلبســة للعمــال ذوي اإلعاقــة بنســبة %4 مــن القــوى العامل ــم إدخــال حصــة توظيــف لمصان العمــل األردنــي، ت

اعتمــادا علــى حجــم المصنــع وحجــم القــوى العاملــة فيــه. 

ــة نتائــج البحــث الــذي أجــراه مركــز الفينيــق لبرنامــج عمــل أفضــل فــي األردن حــول الوصــول إلــى  توضــح الدراســة التالي
ســوق العمــل وظــروف عمــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي قطــاع مصانــع األلبســة الجاهــزة األردنــي، وتأتــي هــذه الدراســة 

فــي ثاثــة أبعــاد وتهــدف إلــى تحديــد:

الحواجز والعقبات التي يواجهها العمال ذوو اإلعاقة عند البحث عن عمل في قطاع األلبسة.  
ــة  ــة والثقافي ــع األلبســة، ضمــن األبعــاد المادي ــد العمــل فــي مصان الحواجــز التــي تواجــه العمــال ذوي اإلعاقــة عن  

واالجتماعيــة.
التدخــات الازمــة إلزالــة العوائــق التــي تعترضهــم فــي العمــل، والتعــرف إلــى الجهــات المعنيــة التــي تمتلــك القــدرة   

علــى تنفيــذ هــذه التدخــات.

تم تنظيم هذه الدراسة على النحو التالي:

ســيقدم الفــرع التالــي منهجيــة الدراســة، فــي حيــن ســيوجز الفصــل الثانــي النتائــج الرئيســية للمراجعــة األدبيــة المكتبيــة 
بشــأن اإلطــار القانونــي وحالــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة العامليــن فــي قطــاع األلبســة، الــذي يشــكل أيضــا أســاس اإلطــار 
التحليلــي، كمــا ســوف يتعمــق الفصــل الثالــث فــي النتائــج المتعلقــة بالحواجــز فــي الوصــول إلــى العمــل والعثــور عليــه 
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أداة البحثالمؤشراتأداة البحث

1( عملية البحث 
عن عمل 
وإمكانية 

الوصول إلى 
العمل داخل 

قطاع المالبس 
لألفراد ذوي 

اإلعاقة.

1.1 استعداد المصانع لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة / 
التمييز في التوظيف

مجموعات النقاش المركزة/ 
المقابات 

مجموعات النقاش المركزة/ 1.2 وجود أدوات توظيف يمكن الوصول والتقدم إليها
المقابات 

مجموعات النقاش المركزة 1.3 وجود وظائف مناسبة
جمع البيانات عن طريق الماحظة/ 1.4 تمثيل األشخاص ذوي اإلعاقة ضمن القوى العاملة

مجموعات النقاش المركزة 
2( الحواجز التي 
تواجه العمال 

ذوي اإلعاقة عند 
العمل في قطاع 

المالبس

2.1 وجود تعديات حول إمكانية الوصول/ المساعدات داخل 
المصنع المقدمة )لجميع أنواع اإلعاقات(

جمع البيانات عن طريق الماحظة/ 
مجموعات النقاش المركزة

2.2 اإلدماج االجتماعي داخل المصنع، بما في ذلك مستوى 
المشاركة في مساحات الحوار االجتماعي واللجان العمالية 

المختلفة

مجموعات النقاش المركزة

2.3 وجود ممارسات شاملة للموارد البشرية، بما في ذلك 
آليات التظلم والشكوى

مجموعات النقاش المركزة/ 
المقابات

2.4 التصورات الثقافية المتجذرة فيما يتعلق بقدرة األشخاص 
ذوي اإلعاقة على أداء وظائف مختلفة

مجموعات النقاش المركزة/ 
المقابات

3( تدخالت أصحاب 
المصلحة

3.1 التدخات التي يجب القيام بها لتصحيح وحل الحواجز 
القائمة أمام األشخاص ذوي اإلعاقة داخل قطاع المابس

مجموعات النقاش المركزة/ 
المقابات

3.1 أصحاب العاقة الذين لديهم القدرة على إجراء التدخات 
الازمة

المقابات 

فــي القطــاع والحواجــز أثنــاء العمــل فــي القطــاع لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وأخيــرا، ســيقدم الفصــان الرابــع والخامــس 
توصيــات تهــدف إلــى تحســين حالــة العمــال ذوي اإلعاقــة فــي قطــاع األلبســة. 

 2.1 منهجية الدراسة

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 المجتمع المدنــي، والنقابات   .3
العماليــة، وإدارات المصانــع، واألطــراف المعنيــة األخــرى.

أجريــت مجموعــات النقــاش المركــزة والزيــارات الميدانيــة بيــن اثنــي عشــر مصنعــًا فــي ثــاث مناطــق صناعيــة فــي الضليــل 
ــة العامــة للعامليــن فــي مجــال النســيج  ــار المشــاركين فــي النقــاش بدعــم مــن النقاب ــم تعيين-اختي ــد، اذ ت وســحاب وإرب
واأللبســة وإدارة المصانــع، كمــا شــملت جميــع مجموعــات النقــاش المركــزة عمــاال مــن ذوي اإلعاقــة، وتــم تحقيــق تمثيــل 
متســاو للعمــال والعامــات وأنــواع مختلفــة مــن اإلعاقــات، وعقــدت مجموعــات النقــاش المركــزة فــي غرفــة اجتماعــات 
يســهل الوصــول إليهــا فــي مبانــي المصانــع وأجراهــا باحثون/ميســرون بدعــم مــن مترجمــي لغــة اإلشــارة مــن أجــل الســماح 

بمشــاركة العمــال ذوي اإلعاقــات الســمعية.

يبين الجدول التالي استخدام كل أداة، مكما للعرض النظري للدراسة:



9   تقييم أوضاع العمال ذوي اإلعاقة في مصانع األلبسة األردنية 

لهــذه الدراســة بعــض القيــود التــي تكمــن فــي طبيعــة أي دراســة تــدرس أوضــاع األشــخاص ذوي اإلعاقــة، حيــث أن بعضهــا 
خــاص بســوق العمــل األردنــي بعامــة وبعضهــا األخــر يتعلــق بقطــاع األلبســة فــي األردن بخاصة.

ــر ذلــك  ليســت كل اإلعاقــات مرئيــة أو مشــخصة أو مســجلة لــدى الســلطات العامــة أو أصحــاب العمــل، وقــد أّث أ - 
ــم ُيســتهدف إال العمــال ذوو  ــه ل ــة العمــال الذيــن شــاركوا فــي مجموعــات النقــاش المركــزة، بمعنــى أن علــى عين

ــع. ــم توثيقهــم بطريقــة أو بأخــرى فــي المصان ــن ت اإلعاقــة الذي

ب -  حصــل فريــق البحــث علــى القليــل مــن المعلومــات المتعلقــة بالعمــال الذيــن يعانــون مــن إعاقــات عقليــة، والذيــن 
كانــوا ممثليــن تمثيــا ناقصــا فــي الــدراس، علــى األرجــح ليــس ألنهــم ممثلــون تمثيــا ناقصــا فــي المصانــع، ولكــن 
أيضــا ألن مثــل هــذه الحــاالت مــن المرجــح أن تمــر دون تشــخيص و / أو عــدم اإلبــاغ عنهــا علــى مســتوى المصنــع، 

بســبب العديــد مــن العوامــل التــي تســتحق البحــث المخصــص.

ــن  ــن، إال أن العمــال المهاجري ــوا أردنيي ــن فــي مجموعــات النقــاش المركــزة كان ــع العاملي ــى الرغــم مــن أن جمي ت -  عل
ممثلــون بشــكل كبيــر فــي قطــاع األلبســة حيــث يشــكلون نســبة %1،74 هــذا بالطبــع يؤثــر علــى العينــة، وذلــك 
ال يعنــي أنــه ال يوجــد عمــال مهاجــرون مــن ذوي اإلعاقــة يعملــون فــي هــذا القطــاع، وال يعنــي أن هــذه الدراســة 
ــه قــد تكــون هنــاك قيــود عمليــة علــى  ــات التــي يواجههــا العمــال ذوو اإلعاقــة، بــل يشــير إلــى أن ال تمثــل التحدي
توظيــف العمــال المهاجريــن ذوي اإلعاقــة للعمــل فــي قطــاع المابــس فــي األردن، وهــذا يعنــي أيضــا أنــه ال يمكــن 

إبــداء ماحظــات صحيحــة بشــأن التقاطــع- العاقــة بيــن الجنســية وحالــة اإلعاقــة للعمــال.

1   Better Work Annual Report 2022
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 1.2 التعريف القانوني والحقوق والحمايات

وفقا للقانون األردني، يعرف الشخص ذو اإلعاقة على أنه: 

“الشــخص الــذي يعانــي مــن إعاقــة بدنيــة أو حســية أو فكريــة أو عقليــة أو نفســية أو عصبيــة طويلــة األجــل، 
ممــا قــد يعــوق، نتيجــة للتفاعــل مــع الحواجــز البدنيــة والســلوكية األخــرى، أداء هــذا الشــخص ألحــد أنشــطة 

الحيــاة الرئيســية أو يعــوق ممارســة هــذا الشــخص ألي حــق أو حريــة أساســية بشــكل مســتقل«2
.

إن االفتقــار إلــى االســتقال والحكــم الذاتــي المبيــن فــي هــذه الدراســة - والتمتــع المحــدود بالحقــوق والحريــات األساســية 
ــا  ــراف به ــرد االعت ــي الدراســة مج ــه، وال تعن ــى معالجت ــة إل ــذي تهــدف حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق - هــو األســاس ال
كتحديــات وتقديــر مــدى تأثيرهــا وأهميتهــا، ولكــن تطويــر ووضــع أنظمــة ولوائــح مصممــة للتخفيــف مــن هــذه التحديــات 

وتمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن التغلــب عليهــا بشــكل اســتباقي.

وتشــمل أوجــه الحمايــة القانونيــة لــذوي اإلعاقــة فــي األردن مــن الدســتور األردنــي ابتــداء، فمــن خــال مطالعــة نصــوص 
ــز بينهــم فــي  ــون ســواء، ال تميي ــون أمــام القان ــرة )1( »أن األردني ــادة )6( الفق ــر فــي الم ــه أق ــد أن ــي 3 نج الدســتور األردن
الحقــوق والواجبــات وإن اختلفــوا فــي العــرق او اللغــة او الديــن«، وجــاء فــي الفقــرة )5( مــن نفــس المــادة بأنــه »يحمــي 

ــة والشــيخوخة ويرعــى النــشء وذوي اإلعاقــة ويحميهــم مــن اإلســاءة واالســتغال«. القانــون األمومــة والطفول

كمــا نجــد فــي المــادة )23( الفقــرة )2( بأنــه 4 »تحمــي الدولــة العمــل وتضــع لــه تشــريعًا يقــوم علــى المبــادئ التاليــة، أواًل: 
ــام  ــال أي ــح العم ــد ســاعات العمــل األســبوعية ومن ــًا: تحدي ــه، ثاني ــه وكيفيت ــة عمل ــرًا يتناســب مــن كمي إعطــاء العامــل أج
راحــة أســبوعية وســنوية مــع األجــر، ثالثــًا: تقريــر تعويــض خــاص للعمــال المعيليــن فــي أحــوال التســريح، المــرض، العجــز 

والطــوارئ الناجمــة عــن العمــل.

وإلــى جانــب الحقــوق المكفولــة دســتوريا، بــرز االهتمــام مــع صــدور قانــون األشــخاص ذوي االعاقــة 5 ســنة 2007 رقــم 
)31( الــذي ينــص علــى أن مــن مهــام المجلــس وضــع المعاييــر الازمــة لجــودة الخدمــات والبرامــج المقدمــة لألشــخاص 
ذوي اإلعاقــة بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة، بالتزامــن مــع إصــدار االســتراتيجية الوطنيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 2007-
2015، وبعــد ذلــك، أكــد األردن التزامــه بهــذا اإلطــار، مــن خــال التصديــق علــى »اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة« 
ونشــرها فــي الجريــدة الرســمية عــام 2008. وأخيــرا، تــم اعتمــاد قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة رقــم )20( لســنة 

2017 الــذي يمثــل نموذجــا حقوقيــا شــاما فــي مختلــف السياســات، والخطــط، والبرامــج، والتشــريعات.

فــي عــام 2017، تــم اعتمــاد القانــون رقــم 2017/20 بشــأن حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، والــذي قــام بتحديــث 
ــة القائمــة المتعلقــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي األردن، وعلــى األخــص مــن خــال إدخــال  وتوســيع األحــكام القانوني
ــع المســائل المتعلقــة بإدمــاج  ــة بشــأن جمي ــر الوطني ــد المعايي ــى تحدي ــاه باإلضافــة ال ــة أدن حصــص التوظيــف، المفصل
األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتمكينهــم، بمــا فــي ذلــك نظــام اعتمــاد البرامــج والمؤسســات التــي تســتفيد منهــا األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة، الــذي بــدأ العمــل بــه فــي عــام 2009، كمــا ســاعد فــي وضــع أول اســتراتيجية وطنيــة لألشــخاص ذوي 

ــن عامــي 2007 و 2015. ــم تنفيذهــا بي ــي ت اإلعاقــة فــي األردن، الت

اإلطار القانوني ومعايير إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة  .2 

2   القانون رقم 20/ 2017
3   الدستور األردني، 1952
4   الدستور األردني، 1952

5   المجلس األعلى لشؤون األشخاص ذوي االعاقة، 2019
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ويتابــع قانــون العمــل األردنــي وينفــذ أهــداف هــذه األحــكام والسياســات، فــي محاولــة إلدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
فــي ســوق العمــل، وقيامــه بتعديــل الفجــوات فــي قوانينــه، حيــث تنــص المــادة )13( مــن قانــون العمــل األردنــي 6 علــى 
مــا يلــي: »علــى صاحــب العمــل أن يشــغل مــن العمــال ذوي اإلعاقــة النســبة المحــددة فــي قانــون حقــوق األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة النافــذ ووفــق الشــروط الــواردة فيــه وأن يرســل إلــى الــوزارة بيانــًا يحــدد فيــه األعمــال التــي يشــغلها ذوو اإلعاقــة 
وأجــر كل منهــم« فــي حيــن أن قانــون العمــل األردنــي نفســه ال يشــير إلــى الحصــص، إال أنــه يشــير إلــى قانــون حقــوق 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة، الــذي ينــص علــى حصــة %4 7 لتوظيــف العمــال ذوي اإلعاقــة.

وكان لصــدور نظــام تشــغيل ذوي اإلعاقــة رقــم )35( لعــام 8 2021 دور كبيــر لتعزيــز حــق ذوي االعاقــة بإيجــاد فــرص عمــل 
ــادة تشــغيلهم، وأن يرســلوا  ــى أصحــاب العمــل التزامــات تســهم بزي ــة تيســيرية تدعمهــم، حيــث يفــرض النظــام عل وبيئ
لــوزارة العمــل ســجا يتضمــن بيانــات عــن هــؤالء العمــال، ممــن يعملــون لديهــم فــي الشــهر األول كل عــام، وعــدم 
تحميلهــم أي كلــف، مقابــل توفيــر ترتيباتهــم التيســيرية فــي موقــع العمــل، مــع إتاحــة الــوزارة إمكانيــات الحصــول علــى 
قوائــم الباحثيــن منهــم عــن عمــل والمســجلين علــى النظــام الوطنــي للتشــغيل اإللكترونــي، والتواصــل معهــم لمقابلتهــم 

وتشــغيلهم. 

وأخيــرا، تهــدف الائحــة رقــم 2021/35 بشــأن توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة، إلــى تحفيــز خلــق فــرص عمــل وتنفيــذ 
ــز الشــمولية فــي مــكان العمــل ودعــم األشــخاص ذوي  ــر الراميــة إلــى تســهيل الوصــول إلــى ســوق العمــل وتعزي التدابي
اإلعاقــة. كمــا أرســى الــدور اإلشــرافي لــوزارة العمــل فــي ضمــان االمتثــال لحصــص توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة، كمــا 
أرســى الــدور اإلشــرافي لــوزارة العمــل فــي ضمــان االمتثــال لحصــص توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة، ووفقــا لائحــة 
الداخليــة، يتعيــن علــى أصحــاب العمــل الكشــف عــن بيانــات عــن العمــال ذوي اإلعاقــة )كجــزء مــن إجمالــي القــوى العاملــة 
لديهــم(، مــن خــال إصــدار تقاريــر إلــى وزارة العمــل فــي الشــهر األول مــن كل عــام، ويخضعــون لعمليــات تفتيــش دوريــة 

فــي مواقــع العمــل.

وتعتبــر اتفاقيــة المفاوضــة الجماعيــة لقطــاع األلبســة أساســية فــي هــذه الدراســة ألنهــا تعكــس هــذه األنظمــة المنصــوص 
عليهــا فــي القانــون األردنــي، وتوفــر حمايــة متقدمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي القطــاع والتــي تتطلــب دعــم توظيــف 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي القطــاع مــن خــال: 9

يجــب أال تســتبعد اإلعانــات عــن فــرص العمــل والنمــاذج المتعلقــة بطلبــات العمــل والتوظيــف فــي مصانــع   
التوظيــف –  األلبســة صراحــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن عمليــات 

إلــزام المصانــع بتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة وفقــا للنســب المئويــة المنصــوص عليها فــي القوانين المعمول   
. بها

إلــزام المصانــع بعــدم اســتبعاد أي شــخص مــن العمــل أو التدريــب بســبب اإلعاقــة، وعــدم وجــود اإلعاقــة كســبب   
لمنــع اســتمرار العمــل مــع مراعــاة أحــكام المــادة 21 مــن قانــون العمــل.

يجــب أن تســعى مصانــع المابــس جاهــدة لتوفيــر مســاحات عمــل وبيئــات يســهل الوصــول إليهــا وقابلــة للتكيــف   
وشــاملة، ممــا يمّكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن ممارســة حقوقهــم وحرياتهــم إلــى أقصــى حــد فــي مــكان 

العمــل.

تقدم األقسام أدناه تقييما لمدى امتثال المصانع في الدراسة لإلطار القانوني واتفاقية المفاوضة الجماعية.

6    قانون العمل األردني رقم 8 لسنة 1996 وتعدياته، مادة رقم )13( )2021(
7    قانون االشخاص المعوقين رقم 20 لعام 2017

8    نظام تشغيل ذوي اإلعاقة رقم )35( لعام 2021، وزارة العمل االردنية
9    Collective Bargaining Agreement for the Textiles, Garment and Clothing Sector, Article )8(, Paragraph )F(.
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وفقــا ألحــدث تعــداد ســكاني فــي األردن مــن عــام 2015 10، مــن بيــن كل تســعة أشــخاص تتــراوح أعمارهــم بيــن 5 ســنوات 
ومــا فــوق فــي األردن، هنــاك فــرد مــن ذوي اإلعاقــة بنســبة %11.1 مــن الســكان، كمــا أن معــدل انتشــار اإلعاقــة بيــن 
الذكــور أعلــى منــه بيــن اإلنــاث، إذ يبلــغ معــدل االنتشــار )%11.5( و )%10.6( علــى التوالــي، وبيــن التعــداد الســكاني، أن 
أكثــر أنــواع اإلعاقــة شــيوعا بيــن األردنييــن هــي اإلعاقــة البصريــة بنســبة انتشــار تبلــغ %6.0، تليهــا اإلعاقــة الحركيــة بنســبة 
ــر مــن  ــان أو أكث ــم نوع ــو $4 مــن الســكان لديه ــا أن نح ــة الســمع( بنســبة %3.1، كم ــة الســمعية )صعوب %4.4 واإلعاق
اإلعاقــات، ومــن بيــن الســكان الذيــن يعانــون مــن واحــدة مــن أكثــر اإلعاقــات، فــإن ضعــف البصــر هــو األكثــر شــيوعا بنســبة 

%29.1، تليــه اإلعاقــات الحركيــة )%23( وضعــف الســمع )15%(.

رسم خريطة لوضع العمال ذوي اإلعاقة في قطاع  .3 
      األلبسة األردني

 الشكل رقم )1(: نسبة االعاقات لدي األردنيين عام 2015 بحسب نوع االعاقة 11

كمــا وجــدت دائــرة اإلحصــاءات العامــة األردنيــة 12 فــي تحليلهــا أن %22.3 مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي األردن لــم 
يتلقــوا أي شــكل مــن أشــكال التعليــم النظامــي وأن %21.4 منهــم أميــون، مــع وجــود تناقضــات صارخــة فــي معــدالت 
األميــة بيــن المناطــق الحضريــة والمناطــق الريفيــة والنائيــة فــي المملكــة، فعلــى ســبيل المثــال، كانــت هــذه المعــدالت 
فــي أدنــى مســتوياتها وأعلــى مســتوياتها فــي محافظتــي عمــان )%17.3( ومعــان )%34.5( علــى التوالــي. وفــي المقابــل، 
أثــرت هــذه المســتويات المنخفضــة مــن التعليــم بشــكل أكبــر علــى الفــرص المتاحــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي ســوق 
العمــل الرســمي، فــي حيــن وجــد نفــس التعــداد أن مــا يقــدر بنحــو %82.2 مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي ســن العمــل 
فــي األردن كانــوا غيــر نشــطين اقتصاديــا. فــي حيــن أن معــدالت البطالــة فــي األردن مرتفعــة حيــث وصلــت إلــى 22.6% 
فــي منتصــف عــام 2022، وبالتالــي فــإن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ممثلــون بشــكل غيــر متناســب مــن بيــن العاكليــن عــن 
ــم  ــي %72.2مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي األردن ل ــات عــام 2015، فــإن حوال العمــل ألســباب عــدة، ففــي إحصائي

 available at: http://www.dos.gov.jo/dos_home_e/main/population/census2015/Disability%202021.pdf 2015 10   بيانات التعداد العام للسكان والمساكن لعام
available at: http://www.dos.gov.jo/dos_home_e/main/population/census2015/Disability%202021.pdf 2015 ،11   دائرة اإلحصاءات العامة

12   دائرة اإلحصاءات العامة، 2015
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ــا  ــف ويتقدمــون إليه ــون عــن وظائ ــت نســبة مــن يبحث ــون عــن عمــل، بينمــا كان ــون، كمــا أن %66 ال يبحث ــوا يعمل يكون
.6.2%

ــة والمتاحــة  ــى أن نقــص المصاعــد ووســائل النقــل العــام الكافي ــام 2019 إل ــق ع ــز الفيني ــر صــادر عــن مرك ويلفــت تقري
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي األردن، قــد منــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة فعليــا مــن العمــل فــي المناطــق التــي يصعــب 
الوصــول إليهــا فــي الطوابــق العليــا مــن المبانــي، وأشــارت الدراســة نفســها أيضــا إلــى االفتقــار العــام إلــى إمكانيــة الوصول 
إلــى أنظمــة الحمايــة االجتماعيــة - أي الضمــان االجتماعــي والتأميــن الصحــي - ويرجــع ذلــك فــي المقــام األول إلــى التمثيــل 
المفــرط لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي االقتصــاد غيــر المنظــم، إلــى جانــب نقــص العمالــة، ناهيــك عــن أن التحديــات 

تتفاقــم بالنســبة للعامــات ذوات اإلعاقــة بشــكل غيــر متناســب ومضاعــف عــن الذكــور 13.

ــة فــي ســوق  ــى إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاق ــة إل ــذ التشــريعات والسياســات الرامي ــات مــن الضــروري تنفي ــك، ب ولذل
العمــل، وفــي هــذا تبــذل اتفاقيــة المفاوضــة الجماعيــة فــي قطــاع األلبســة والتشــريعات المحيطــة بهــا جهــدا مهمــا 
لتحســين إطــار عمــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي ســوق العمــل، ووفقــا للبيانــات التــي تــم جمعهــا للتقريــر الســنوي "عمــل 
أفضــل" لعــام 2022، فــإن معظــم مصانــع األلبســة غالبــا مــا توظــف عــددا مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة كقــوة عاملــة 
لديهــا، علــى الرغــم مــن وجــود اختافــات فــي االمتثــال لحصــة %4، مــع بعــض المصانــع التــي توظــف أكثــر مــن النســب 
المطلوبــة، فــي حيــن أن بعــض المصانــع ال تصــل إلــى الحصــة، حيــث أن 10 مصانــع مــن أصــل 77 مصنعــا لــم يوظفــوا 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة كمــا أن مصنعــًا واحــدًا مــن المصانــع قــد وظــف عامــل واحــد مــن ذوي االعاقــة الحركيــة الذيــن 
يســتخدمون الكراســي المتحركــة 14. ومــع ذلــك، وكمــا ســيتضح أدنــاه، فــإن الحقائــق علــى أرض الواقــع هــي دليــل علــى أن  
اإلطــار القانونــي ال يمكــن أن يكــون إال جــزءا إلنشــاء خطــة شــاملة إلدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي هــذا القطــاع كمــا 
بــات مــن الضــروري النظــر الــى تطويــر البنيــة التحتيــة وتغييــر الصــور النمطيــة تجــاه األشــخاص ذوي اإلعاقــة، والعمــل علــى 
زيــادة تدفــق المعلومــات بيــن جميــع أصحــاب العاقــة ووعــي العمــال بحقوقهــم كجــزء مــن المعادلة،.وعــاوة علــى ذلــك، 
وعلــى الرغــم مــن أهميتهــا، فإنــه ال يكفــي توعيــة العمــال المعوقيــن بحقوقهــم والخدمــات ونظــم الدعــم المتاحــة لهــم فــي 
شــؤون العمــل؛ ويجــب أن تكــون هــذه الجهــود مصحوبــة دائمــا بالتكيــف والتحســين المســتمرين لمســاحات وبيئــات العمــل 

بهــدف تعزيــز التكامــل فــي ســوق العمــل والتمكيــن االجتماعــي واالقتصــادي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

ــق  ــاد نظــرة شــاملة وخل ــب اعتم ــي نوقشــت فــي هــذه الدراســة تتطل ــات الت ــا والتحدي ــة القضاي ــإن معالج وباختصــار، ف
بيئــات عمــل مواتيــة للتكامــل مــا بيــن ســوق العمــل والتمكيــن االجتماعــي واالقتصــادي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة كظاهــرة 

متعــددة األوجــه تتطلــب نهجــا متضافــرا وشــاما. 

13   مركز الفينيق، 2019
14   تقرير عمل أفضل، 2022

 1.3 حالة العمال ذوي اإلعاقة في الوصول إلى العمل والعثور عليه في 
         قطاع األلبسة:

1.1.3 عمليات التوظيف والوعي بحقوق العمال ذوي اإلعاقة

بعــض القيــود األكثــر شــيوعا التــي يواجههــا األشــخاص ذوو اإلعاقــة الذيــن يعملــون )أو يســعون إلــى العمــل( فــي قطــاع 
األلبســة األردنــي تشــمل عــدم الوصــول إلــى المعلومــات، وعــدم كفايــة أو تمييــز عمليــات وممارســات التوظيــف، 
ومحدوديــة الوصــول إلــى التدريــب، وانخفــاض األجــور. وكمــا ذكــر أحــد الخبــراء: "يكافــح األشــخاص ذوو اإلعاقــة، والنســاء 

علــى وجــه الخصــوص، مــن أجــل تأميــن فــرص العمــل".
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الحــد الــذي مــن الممكــن أن يصلــه األشــخاص مــن غيــر ذوي اإلعاقــة مــن خــال نفــس المؤسســة 15. 

وقــد أيــد العمــال ممثــل مــن المجلــس األعلــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، فقــال: "يواجــه المجلــس مشــاكل فــي 
تعزيــز توظيــف العمــال مــن ذوي اإلعاقــة فــي القطــاع العــام أوال وقبــل كل شــيء". 

 وفيمــا يتعلــق بالوصــول إلــى المعلومــات المتعلقــة بالعمالــة، تظهــر النتائــج أن أصدقاءهــم وأفــراد أســرهم كانــوا المصــدر 
الرئيســي لهــذه المعلومــات بالنســبة لمعظــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة، أو يستشــهدون بالحــظ والمصادفــة التــي دفعتهــم 

إلــى العمــل فــي المصانــع. 16

وتبيــن أن منظمــات المجتمــع المدنــي والنقابــة العامــة تؤديــان دورا مهمــًا فــي توســيع نطــاق الحصــول علــى فــرص العمــل 
الائــق فــي كثيــر مــن الحــاالت، حيــث إنهــا توفــر االتصــال بمصانــع األلبســة أو تقــدم معلومــات عــن الشــواغر المناســبة 17.

ومــن بيــن جميــع العمــال الموجوديــن فــي مجموعــات النقــاش المركــزة، أكــد مــا يقــرب من ربعهم علــى أهمية االســتراتيجية 
الوطنيــة للتشــغيل التابعــة لــوزارة العمــل فــي مســاعدتهم علــى تأميــن فــرص عمــل فــي مصانــع األلبســة، ســواء مــن خــال 
ربــط العمــال المحتمليــن بأنشــطة داخــل المصانــع، أو مــن خــال توفيــر التدريــب لألشــخاص ذوي اإلعاقــة لتأميــن فــرص 
العمــل فــي هــذا القطــاع 18، كمــا وصفــت إحــدى ممثــات وزارة العمــل دور المؤسســة فــي تعزيــز توظيــف األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة: "نقــوم أوال بإجــراء مقابــالت شــخصية مــع العمــال ثــم نجعلهــم علــى اتصــال بمراكــز التوظيــف، كمــا 

نقيــم معــارض للتوظيــف تشــمل قطاعــات متعــددة، وقــد أطلقــت الــوزارة إدارة خاصــة لتعزيــز التوظيــف" 19.

النقــاش  مجموعــات  فــي  المشــاركين  روايــات  وتوضــح 
المركــزة الصعوبــات التــي يواجههــا األشــخاص ذوو اإلعاقــة 
فــي تأميــن فــرص العمــل، وشــدد أحــد المســتجيبين الصــم 
علــى تحديــات التوظيــف العامــة مشــيرا إلــى أنــه حتــى مــن 
خــال المؤسســات الرســمية مثــل ديــوان الخدمــة المدنيــة 
أمــر صعــب للغايــة ألن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ال يوظفون 
إال فــي وظائــف بســيطة، وليــس فــي وظائــف إداريــة إلــى 

»صــادف أننــي قــرأت اســم الشــركة فــي الحافلــة، 
لذلــك جئــت إلــى هنــا عــدة مــرات حتــى تــم توظيفــي«

مشارك من مجموعات النقاش المركزة

علــى  العثــور  هــو  صعوبــة  واألكثــر  األول  الجــزء 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة للعمــل. قبــل عــام، نظمنــا 
معرضــا للتوظيــف لمــدة يــوم واحــد لألشــخاص ذوي 
]المحليــة[،  الصناعــة  غرفــة  مــع  بالتعــاون  اإلعاقــة، 

اإلعاقــة ذوي  مــن  عامــا   50-45 ووظفنــا 
ممثل عن إدارة أحد المصانع

ــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة  ــس األعل يلعــب المجل
دورا مهمــا فــي تزويــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة بالمســاعدة 
والدعــم الازميــن لتأميــن فــرص العمــل. ومــع ذلــك، يرغــب 
العاملــون فــي مجموعــات النقــاش المركــزة فــي أن يلعــب 
المجلــس دورا أكثــر فاعليــة فــي تبــادل المعلومــات بيــن 
وشــركات  عمــل  عــن  الباحثيــن  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 
التوظيــف، كمــا دعــا أحــد أعضــاء منظمــات المجتمــع المدنــي 
المجلــس  بيــن  الجهــود  تبســيط  تحســين  إلــى  المعنييــن 
األعلــى والمصانــع ومنظمــات المجتمــع المدنــي األخــرى 
20، كمــا أّكــد ممثــل المجلــس علــى أهميــة تضافــر جهــود 

أصحــاب المصلحــة المعنييــن 21.

15   أحد المشاركين في مجموعة النقاش المركزة الثالثة
16   المشاركين في جلسات النقاش 12/ 4/ 8.

17   المشاركين في جلسات النقاش 4/ 2.
18   المشاركين في جلسات النقاش2/ 8.

19   احدى الخبيرات في المقابات المعمقة، وزارة العمل.
20   أحد المشاركين في المقابات المعمقة، ممثل عن منظمات المجتمع المدني.

21   أحد المشاركين في المقابات المعمقة، ممثل عن المجلس األعلى لألشخاص ذوي اإلعاقة.
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ومــن جانــب إدارة المصنــع فقــد ذكــروا أنــه ال يوجــد تمييــز ضــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي عمليــات التوظيــف، وأنهــم 
ســعداء باالمتثــال للمتطلبــات القانونيــة المتعلقــة بتوظيــف العمــال مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة، كمــا هــو مؤكــد فــي 
التوظيــف فيمــا يتعلــق باألشــخاص ذوي اإلعاقــة. فــي الواقــع، لوحــظ فــي المقابــات مــع إدارة المصنــع واالجتمــاع 
الــذي ُعقــد فــي 6 ســبتمبر 2022 مــع العديــد مــن أصحــاب العاقــة، أن هنــاك نقصــا فــي الوصــول إلــى المتقدميــن مــن 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة، ومــن هنــا تقــوم إدارات المصانــع بعــدة مبــادرات للوصــول إلــى العمــال المحتمليــن، حيــث روى 
ــة  ــة الصناع ــة مــع غرف ــوم واحــد لألشــخاص ذوي اإلعاق ــف لمــدة ي ــع أنهــم نظمــوا معرضــا للوظائ ــري المصان أحــد مدي

المحليــة ووظفــوا 45-50 شــخصا علــى الفــور 22.

ومــع ذلــك، روى العمــال أيضــا تحديــات وانتهــاكات عنــد توقيــع عقــد العمــل، حيــث بينــت النتائــج أن غالبيــة العامليــن لــم 
يعرفــوا محتــوى العقــد ولــم يحصلــوا علــى نســخة منــه، وخصوصــا لإلنــاث الصــم جميعــا وبعــض العمــال مــن ذوي اإلعاقــة 
ــل وأن العقــود ال ُتقــرأ عليهــم  ــة، والحــظ العمــال المكفوفــون وضعــاف البصــر أن العقــود ال تقــدم بطريقــة بري البصري
كاملــة 23، وقــال عامــل مــن ذوي اإلعاقــة البصريــة: "قالــوا إنهــم ســيقرأون العقــد لــي، لكنهــم لــم يفعلــوا ذلــك أبــدا" 24. 

كمــا كشــفت مجموعــات النقــاش المركــزة أن العمــال يواجهــون صعوبــات فــي الوصــول إلــى المعلومــات المتعلقــة 
بحقوقهــم العماليــة، مثــل اإلجــازات الســنوية، فوفقــا لقانــون العمــل األردنــي يحــق للعمــال الحصــول علــى إجــازة مدفوعــة 
األجــر لمــدة 14 يومــا لــكل ســنة خدمــة، أو 21 يومــا فــي الســنة للعمــال الذيــن يبقــون لــدى صاحــب العمــل نفســه لمــدة 
خمــس ســنوات متتاليــة أو أكثــر )القانــون المعــدل رقــم 2019/14، المــادة 61(؛ ومــع ذلــك، فــإن العديــد مــن العمــال الذيــن 
شــاركوا فــي مجموعــات النقــاش المركــزة لــم يكونــوا علــى علــم بذلــك 25. كمــا الحــظ أحــد العمــال فــي مجموعــات النقــاش 

المركــزة أنهــا كانــت المــرة األولــى التــي يســمعون فيهــا أن هنــاك 14 يــوم إجــازة فــي الســنة 26.  

ويؤكــد العمــال افتقارهــم إلــى الوعــي بحقوقهــم، ومــن هنــا تنبــع أهميــة زيــادة الوعــي بيــن العمــال، و تحســين ممارســات 
المــوارد البشــرية فــي بعــض المصانــع، حيــث بينــت النتائــج أن اســتراتيجية إدارة المــوارد البشــرية فــي بعــض المصانــع ال 
تــزال غائبــة، وذلــك للتأكــد مــن أن جميــع العمــال يتمتعــون بحقوقهــم علــى قــدم المســاواة، كمــا بينــت النتائــج أيضــا رغبــة 
العمــال فــي الحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات حــول آليــة المشــاركة فــي النقابــة 27، كمــا ويرغبــون فــي رؤيــة دور فعــال 

أكثــر للمجلــس األعلــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة للتأكــد مــن تلبيــة احتياجاتهــم 28.

وقــد تجلــى افتقــار العمــال إلــى المســاعدة القانونيــة والتدريــب مــن خــال ســردهم لبعــض االنتهــاكات، وال ســيما فيمــا 
يتعلــق بدفــع األجــور ومنــح أيــام اإلجــازات والزيــادات الســنوية المســتحقة حيــث إن الزيــادة الوحيــدة التــي يحصلــون عليهــا 
فــي الغالــب هــي )5( دنانيــر وهــي الزيــادة الممنوحــة مــن النقابــة وعلــى وجــه الخصــوص، أبلــغ مــا يقــرب مــن ثلــث 
مجموعــات النقــاش فــي المصانــع األكبــر حجمــا )أي تلــك التــي تســتخدم 500 عامــل أو أكثــر( عــن مشــاكل تتعلــق بدفــع 
األجــور، مثــل عــدم الوضــوح فيمــا يتعلــق بسياســات الدفــع واســتمرار حجــب األجــور. ومــع ذلــك، قــد ال تكــون هــذه 
ــام  الممارســات غيــر القانونيــة خاصــة بالعمــال ذوي اإلعاقــة وتســتدعي إجــراء تحقيــق متعمــق، باإلضافــة الــى الــدوام أي

العطــل الرســمية وبــدون أجــر كمــا أشــار ‘ليــه أحــد المشــاركين فــي جلســات النقــاش 29.

22   أحد المشاركين في المقابات المعمقة، ممثل عن إدارة المصانع.
23   أحد المشاركين في جلسة النقاش الثانية
24   أحد المشاركين في جلسة النقاش الرابعة
25   أحد المشاركين في جلسة النقاش رقم 4.
26   أحد المشاركين في جلسة النقاش رقم 1
27   أحد المشاركين في جلسة النقاش رقم 8
28   أحد المشاركين في جلسة النقاش رقم 4
29   أحد المشاركين في جلسة النقاش رقم 2
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2.1.3 البنية التحتية كعامل جذب للعمال ذوي اإلعاقة في قطاع المالبس

ــى العمــل يعــد عامــًا رئيســيًا فــي  ــة يمكــن الوصــول إليهــا لتســهيل التنقــل مــن وإل ــة تحتي ــج أن وجــود بني ــت النتائ أثبت
تزويــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة بالوســائل الازمــة لانضمــام كعامــل فــي مصانــع األلبســة، وكشــفت عمليــات التفتيــش 
علــى المواقــع أن ســبعة مصانــع لــم يكــن بمقــدور ٍ الوصــول إليهــا إال جزئيــا لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، فــي حيــن اعتبــرت 
ثاثــة مصانــع فــي مواقــع مناســبة ويمكــن الوصــول إليهــا، ولــم يضمــن المصنعــان المتبقيــان ظــروف وصــول مناســبة 

لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

Distribution of factories that were…

partly accessible fully accessible not accessible

 Figure 2. Distribution of factories by ease of access

وقــد انعكســت هــذه النتائــج فــي ســياق مجموعــات النقاش 
المركــزة التــي أجريــت مــع العمــال ذوي اإلعاقــة العامليــن 
فــي المصانــع، حيــث أدرج بعــض العمــال ذوي اإلعاقــة أن 
تنقاتهــم مــن وإلــى العمــل تمثــل أحــد التحديــات الرئيســية 
التــي تواجههــم، وبخاصــة فــي فصــل الشــتاء وكمــا روى أحــد 
هــؤالء العمــال: "ال توجــد وســيلة نقــل إلــى المصنع، لذلك 
بالنســبة لــي، كونــي كفيــف، مــن الصعــب الوصــول إلــى 

»هنــاك وســائل نقــل آمنــة للجميــع وكان هــذا أحــد 
الحوافــز التــي شــجعتنا علــى العمــل فــي المصنــع«

أحد المشاركين في جلسة النقاش األولى

هنــاك" 30 وعلــى العكــس مــن ذلــك، كشــفت شــهادات مــن عمــال آخريــن مــن ذوي اإلعاقــة كيــف يمكــن أن تكــون ســهولة 
الوصــول حافــزا قويــا لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 31، ولحســن الحــظ، الحــظ وفــرت الغالبيــة العظمــى مــن المصانــع وســائل 

النقــل لجميــع العمــال، بمــن فيهــم ذوو اإلعاقــة.

30   أحد المشاركين في جلسة النقاش رقم 4
31   أحد المشاركين في جلسة النقاش رقم 6
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In terms of accessibility to the buildings themselves, it was found that in four of factories the main 
entrances were fully wheelchair accessible, while the main entrances of an additional four were only 
partly accessible to persons with motor disabilities. Researchers also remarked upon a lack of ramps 
along the sidewalks and at the entrances of three factories, limiting the access of PWD to these worksites. 
In addition, it is worth underlining that the presence of elevators and ramps is not synonymous with 
adequate accessibility PWD with limited mobility—indeed, workers reported using the elevators and 
ramps present in the factories’ loading docks, due to the main entrances being inaccessible, while 
41.7% of ramps and paved paths were reserved for the transit of goods and vehicles. Ramps specifically 
designed with the needs of PWD in mind, which can be identified by the presence of special handrails, 
were only present in two of the factories visited, leaving workers with motor disabilities and the visually 
impaired unassisted and more vulnerable to accidents.

Researchers also noted that the slip resistance of paths and the height of door thresholds could be 
improved. Rough, slip resistant surfaces are of special importance wherever the ground is tilted or 
uneven, such as in the case of access ramps—of these, 58.3% had a coarse enough surface to prevent 
slipping, thereby facilitating mobility for PWD, while 25% had slippery surfaces, resulting in frequent 
accidents. Even in the absence of protective barriers or handrails, slip resistant ramps may serve as 
passable alternative forms of access for PWD, provided they are located near the main entrance and the 
passage of PWD is unimpeded by activities such as the loading and unloading of cargo.

Concerning the lighting in the entrance areas, whether natural or artificial, it was found that half of the 
factories’ entrances were adequately lit, while lighting in the remaining half was only partly adequate. In 
some factories, numerous quilts and parasols had been propped up to shield the entrance from direct 
sunlight, impacting the visibility of workers with mild to moderate visual impairments. During night 
hours, most factories’ outside areas are inadequately lit, often illuminated solely by the streetlights of 
adjacent roads, limiting the visibility of workers, particularly when arriving before dawn and leaving 
after sunset.

A particularly striking finding was the inexistence, in any of the twelve sampled factories, of any form of 
textured path or guiding system for visually impaired workers, further increasing their dependence on 

 الشكل رقم )3(: مدى االمتثال لتوفير النقل لألشخاص ذوي االعاقة

وفيمــا يتعلــق بإمكانيــة الوصــول إلــى المبانــي نفســها، تبيــن أن المداخــل الرئيســية فــي أربعــة مــن المصانــع يمكــن 
ــع أخــرى ال يمكــن  ــن أن المداخــل الرئيســية ألربعــة مصان ــا بالكامــل بواســطة الكراســي المتحركــة، فــي حي الوصــول إليه
الوصــول إليهــا إال جزئيــا لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الحركيــة، كمــا الحــظ الباحثــون عــدم وجــود منحــدرات علــى طــول األرصفــة 
وعنــد مداخــل ثاثــة مصانــع، ممــا ســاهم أيضــا فــي الحــد مــن وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة إلــى مواقــع العمــل، وتجــدر 
اإلشــارة إلــى أن المصاعــد والمنحــدرات ليســت متوافــرة فــي العديــد مــن المصانــع الســتعمال األشــخاص، بــل إن العمــال 
أبلغــوا عــن اســتخدام المصاعــد والمنحــدرات الموجــودة فــي أرصفــة التحميــل فــي المصانــع، نظــرا لعــدم إمكانيــة الوصــول 
ــات،  ــع والمركب ــور البضائ ــدة لعب ــم حجــز %41.7 مــن المنحــدرات والمســارات المعب ــى المداخــل الرئيســية، فــي حيــن ت إل
ــي  ــع، الت ــة المصان ــاة احتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي غالبي ــم تكــن المنحــدرات مصممــة خصيصــا لمراع ــث ل حي
يمكــن تحديدهــا مــن خــال وجــود درابزيــن خــاص، بــل كانــت موجــودة فقــط فــي اثنيــن مــن المصانــع التــي تمــت زيارتهــا، 

تاركــة العمــال ذوي اإلعاقــات الحركيــة وضعــاف البصــر دون مســاعدة وأكثــر عرضــة للحــوادث واإلصابــات.

وحــدد الباحثــون أيضــا إمكانيــة تحســين مقاومــة االنــزالق للمســارات وارتفــاع العتبــات، حيــث تكتســي األســطح الخشــنة 
المقاومــة لانــزالق أهميــة خاصــة حيثمــا تكــون األرض مائلــة أو غيــر مســتوية، كمــا هــو الحــال فــي ســالم الوصــول، حيــث 
أن %58.3 منهــا تحتــوي علــى ســطح خشــن بمــا يكفــي لمنــع االنــزالق، وبالتالــي تســهيل حركــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة، 
فــي حيــن أن %25 منهــا لديهــا أســطح زلقــة، ممــا يــؤدي إلــى وقــوع حــوادث متكــررة، وحتــى فــي حالــة عــدم وجــود حواجــز 
ــة يمكــن اســتعمالها لتحســين  ــة أشــكال بديل ــزالق بمثاب ــات، يمكــن أن تكــون المنحــدرات المقاومــة لان ــة أو درابزين واقي
لوصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة، شــريطة أن تكــون موجــودة بالقــرب مــن المدخــل الرئيســي وأن تمــر هــذه المنحــدرات 

دون عوائــق بســبب أنشــطة مثــل تحميــل البضائــع وتفريغهــا.

ــع كانــت  وفيمــا يتعلــق باإلضــاءة فــي مناطــق المدخــل، أكانــت طبيعيــة أو اصطناعيــة، تبيــن أن نصــف مداخــل المصان
مضــاءة بشــكل كاف، فــي حيــن أن اإلضــاءة فــي النصــف المتبقــي كانــت كافيــة جزئيــا فقــط، نظــرا ألن بعــض المصانــع 
قــد زرعــت األشــجار ووضعــت مظــات لحمايــة المدخــل مــن أشــعة الشــمس المباشــرة، ممــا أثــر علــى رؤيــة العمــال الذيــن 
يعانــون مــن إعاقــات بصريــة خفيفــة إلــى متوســطة، وخــال ســاعات الليــل، تكــون المناطــق الخارجيــة لمعظــم المصانــع 
غيــر مضــاءة بشــكل كاف، وغالبــا مــا تكــون مضــاءة فقــط بأضــواء الشــوارع فــي الطــرق المجــاورة، ممــا يحــد مــن رؤيــة 
العمــال، وبخاصــة عنــد الوصــول قبــل الفجــر والمغــادرة بعــد غــروب الشــمس - علــى ســبيل المثــال، عنــد العمــل لســاعات 

إضافيــة.
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 Figure 4. Checklist results on factory floors.

ومــن النتائــج الافتــة للنظــر بشــكل خــاص عــدم وجــود أي شــكل مــن أشــكال المســارات للمكفوفيــن عنــد النــزول مــن 
وســائل النقــل باتجــاه المصنــع أو العكــس للعمــال ضعــاف البصــر فــي أي مــن المصانــع االثنــي عشــر، ممــا زاد مــن 
اعتمادهــم علــى اآلخريــن. وبشــكل عــام، تبيــن أن الترتيبــات التيســيرية كثيــرا مــا تتــم فــي الهيــاكل األساســية لاختــاالت 

ــواع أخــرى مــن اإلعاقــات. ــم بنفــس القــدر بالنســبة ألن ــر أنهــا ال تت ــة، غي الحركي

 2.3 حالة العمال ذوي اإلعاقة أثناء العمل في قطاع األلبسة

1.2.3 أرضيات المصنع: إمكانية الوصول والصحة والسالمة

أشــار أحــد ممثلــي المجتمــع المدنــي إلــى أن هنــاك حاجــة ملحــة إلــى تكييــف التصميمــات الداخليــة للمبنــى مــع احتياجــات 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وكذلــك فيمــا يتعلــق بســامة العمــال ذوي اإلعاقــة الذيــن قــد ال يكونــون قادريــن علــى تقييــم 
حالــة الطــوارئ أو اإلخــاء 32، ومــع ذلــك، فــي معظــم الحــاالت، كانــت مخــارج الطــوارئ موجــودة بوضــوح ويمكــن الوصــول 
إليهــا لألشــخاص ذوي اإلعاقــات الحركيــة، لــم يتــم دائمــا التفكيــر فــي احتياجــات العمــال ضعــاف البصــر والســمع فــي خطــط 
الطــوارئ فــي مواقــع العمــل - علــى ســبيل المثــال، تفتقــر إلــى إشــارات تحذيــر بصــري الســتكمال أجهــزة اإلنــذار الســمعية 

والمســارات المرســومة للمســاعدة فــي توجيــه العمــال ضعــاف البصــر أو الســمع نحــو أقــرب مخــرج للطــوارئ.

ــع  ــم تضــع نصــف المصان ــث ل ــة بالســامة، حي ــع واإلرشــادات المتعلق ــات المصن ــداد أرضي ــال بإع ــط ســامة العم وترتب
المشــاركة فــي الدراســة الفتــات وتعليمــات كافيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، بمــا فــي ذلــك أرقــام الطــوارئ، فــي حيــن 
أن أربعــة مصانــع لــم تقــدم ســوى الفتــات ومعلومــات طــوارئ كافيــة إلــى حــد مــا باســتثناء وضــع عامــات علــى مخــارج 

الطــوارئ. 

وقدمــت معظــم المصانــع )10 مــن أصــل 12( نوعيــة جيــدة مــن اإلضــاءة فــي التصميمــات الداخليــة للمصانــع – ليســت 
خافتــة وال متوهجــة لدرجــة تعيــق العمــال ذوي اإلعاقــة بشــكل كبيــر - فــي حيــن أن المصنعيــن المتبقييــن لــم يفعــا ذلــك، 

ممــا زاد مــن إمكانيــة تعــرض العمــال ذوي اإلعاقــة لحــوادث مــكان العمــل. 

32  أحد المشاركين في المقابات المعمقة, ممثل عن إدارة المصانع
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إن ظــروف العمــل فــي المصانــع قــد تصبــح مصــدر قلــق خــال أوقــات االســتراحة، حيــث يتــم إيقــاف تشــغيل الكهربــاء 
واإلضــاءة لتوفيــر الطاقــة فــي بعــض المصانــع.

وٌوصــف ســوء التهويــة بأنــه مصــدر ضيــق وقلــق لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، حيــث أن العمــال ذوي اإلعاقــة يحســون 
بضغــط شــديد وبخاصــة فــي فصــل الصيــف 33، فــي ظــل غيــاب المــراوح والمكيفــات، األمــر الــذي دفــع بعضهــم الــى 
احضــار المــراوح علــى نفقتهــم الخاصــة. كمــا لوحــظ فــي بعــض المصانــع أن ارتفــاع مســتويات الضوضــاء تشــكل أيضــا 
مصــدر قلــق لجميــع العمــال خــال مجموعــات النقــاش المركــزة، مــن خــال أصــوات الماكينــات واآلالت المرتفعــة واألغانــي 
التــي يضعهــا بعــض المصانــع، مــا يؤكــد الحاجــة إلــى زيــادة عمليــات التفتيــش مــن قبــل وزارة الصحــة فــي دورهــا "لتحديــد 
وجــود مخاطــر مــكان العمــل والمخاطــر الصحيــة ومتابعتهــا بشــكل دوري"، كمــا ذكــر أحــد ممثلــي الوزارة.كمــا لعبــت النقابــة 

دورا فــي تحســين هــذه الظــروف لجميــع العمــال 34.   

أثبتــت معظــم المصانــع متعــددة الطوابــق أنهــا تمثــل تحديــا 
للعمــال الذيــن يعانــون مــن إعاقــات حركيــة أو بصريــة علــى 
وجــود  وعــدم  الســالم  النتشــار  نظــرا  الخصــوص،  وجــه 
اجتيــاز  فــي  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  لمســاعدة  وســائل 
مختلــف المرافــق، مثــل المنحدرات أو الدرابزين أو مســارات 

ــه ضعــاف البصــر. للمســاعدة فــي توجي

 »أحــد الحمامــات فــي الطابــق الســفلي، والمصلــى 
فــي الطابــق العلــوي. إنــه أمــر صعــب بالنســبة لــي هنــا 

كشــخص يعانــي مــن إعاقــة حركيــة«
مشارك في مجموعات النقاش المركزة 

ــر أي وســيلة  ــم يتــم توفي ــه فــي %75 مــن الحــاالت التــي كانــت فيهــا الســالم موجــودة، ل وفــي هــذا الصــدد، تبيــن أن
للوصــول بالنســبة لمســتخدمي الكراســي المتحركــة، حيــث لــم يتــم العثــور علــى منحــدرات إال فــي )%8.3( مــن المصانــع، 
ــرف  ــق األرضــي، وبعــض المرافــق كالحمامــات أو غ ــت فــي الطاب ــع كان ــع المصان ــن العمــل فــي جمي ــن أن أماك فــي حي
الصــاة والكافيتريــات - علــى ســبيل المثــال ال الحصــر - كانــت تقــع فــي كثيــر مــن األحيــان فــي الطوابــق العليــا والتــي ال 

يمكــن الوصــول إليهــا إال عــن طريــق الســالم، ممــا أعــاق وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

ــع  ــات، وبخاصــة فــي المصان ــى الكافيتري ــات فــي الوصــول إل ــة عــن تحدي ــغ العمــال مــن ذوي اإلعاقــات الحركي ــث أبل حي
ــاب المصاعــد، دفعــت العمــال ذوي القــدرة  ــا، وفــي غي ــق العلي ــع تقــع فــي الطواب ــات المصان ــرة، فمعظــم كافتيري الكبي
المحــدودة علــى الحركــة إلــى طلــب الطعــام مــن المطاعــم الخارجيــة علــى نفقتهــم الخاصــة 35، فــي حيــن لــم يســمح لآخريــن 
ــع 36، ونتيجــة لهــذه  ــده نظــرا لعــدم وجــود ثاجــات فــي المصان ــوا مــن تبري ــم يتمكن ــزل أو ل بإحضــار طعامهــم مــن المن
الظــروف، اختــار بعــض العمــال عــدم أخــذ فتــرات راحــة أو تنــاول الطعــام أثنــاء فتــرات اســتراحة الغــداء، األمــر الــذي أرهقهــم 

جســديا وماديــا فــي ظــل تدنــي رواتبهــم 37.

ومــن بيــن جميــع المصانــع قيــد الدراســة، كان لــدى أربعــة مصانــع مصاعــد فــي الموقــع، وفــي ثاثــة أربــاع الحــاالت التــي 
كانــت فيهــا المصاعــد موجــودة، كانــت مخصصــة لتحميــل وتفريــغ البضائــع، مــع أن العديــد يحــوي علــى التحذيــر: "مصعــد 
ــزة، أن بعــض  ــات النقــاش المرك ــح لاســتخدام البشــري"، و أفــاد بعــض العمــال فــي مجموع ــر صال ــع فقــط. غي للبضائ

33    أحد المشاركين في جلسات النقاش 12/ 9
34    أحد المشاركين في المقابات المعمقة، ممثلة عن نقابة العاملين في الغزل والنسيج

35    أحد المشاركين في جلسة النقاش رقم 5
36    أحد المشاركين في جلسة النقاش رقم 11
37    أحد المشاركين في جلسة النقاش رقم 12
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المديريــن والمشــرفين علــى الطوابــق يســمحون لألشــخاص ذوي اإلعاقــة باســتخدامها،38 مــن منظــور إحســاني، نظــرا ألن 
ــد مــن  ــر العدي ــم يتــم تصميمهــا مــع مراعــاة احتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــات الحســية، عب ــع ل المصاعــد فــي المصان

معاييــر الوصــول.

 الشكل رقم )5( مدى تهيئة الحمامات الستعمال األشخاص من ذوي االعاقة

وكان توفيــر الحمامــات التــي يمكــن الوصــول إليهــا مــن المســائل المهمــة التــي تــم تحديدهــا فــي زيــارات المواقع، ولألســف 
لــم توفــر معظــم المصانــع حمامــا مخصصــا لألشــخاص ذوي اإلعاقة.

غيــر أنــه فــي أحــد المصانــع، خصــص حمــام واحــد لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، ناهيــك عــن أن هــذا المصنــع هــو الوحيــد فــي 
مجتمــع الدراســة الــذي يحــوي عامــا واحــدا مــن ذوي اإلعاقــة الحركيــة ممــن يســتخدمون الكراســي المتحركــة.

وفــي العديــد مــن الحــاالت، أعاقــت أبعــاد وموضــع أبــواب 
الحمــام مــرور األشــخاص ذوي اإلعاقــة، األمــر الــذي اشــتكى 
البصــر مــن أن وجــود اآلالت  العمــال ضعــاف  أحــد  منــه 
إلــى  الذهــاب  مــن  يمنعــه  عشــوائي  بشــكل  المتراصــة 
المرحــاض مــن دون الحصــول علــى المســاعدة 39، بينمــا 
ــاح للتنقــل بمفردهــم 40. و  شــعر آخــرون أيضــا بعــدم االرتي
ــي أحــد المصانــع:  ــوارد البشــرية ف ــري الم ــرف أحــد مدي اعت
"حاليــا، األشــخاص الذيــن يحتاجــون إلــى حمــام خاص هم 
أولئــك الذيــن يعانــون مــن إعاقــات حركيــة، لذلــك اختــرت 

»هنــاك آالت فــي الطريــق وهــذا أمــر خطيــر، مــن نواٍح 
عــدة، فنحــن بحاجــة إلــى انتظــار موظــف إلرشــادنا؛ 
أخشــى االصطــدام بعاملــة، كمــا أشــعر أن هــذه قضية 

حساســة للغايــة«
 مشــارك مــن ذوي اإلعاقــة البصريــة فــي مجموعات 

النقــاش المركزة

المراحيــض التــي يســهل اســتخدامها. أمــا مــن حيــث المســارات لضعــاف البصــر، فإننــا لألســف لســنا مســتعدين" 41.  

وكان الوصــول إلــى مناطــق االســتراحة ومناطــق الصــاة قضيــة أخــرى أثارهــا العمــال، الذيــن أشــاروا إلــى أن هــذه المناطــق 
ــى هــذه  ــى الوصــول إل ــق آخــر وعــدم وجــود مصعــد لمســاعدتهم عل ال يمكــن الوصــول إليهــا بســبب موقعهــا فــي طاب

38    أحد المشاركين في جلسة النقاش رقم 10
39    أحد المشاركين في جلسة النقاش رقم 4
40    أحد المشاركين في جلسة النقاش رقم 4

41    أحد المشاركين في المقابات المعمقة، ممثل عن إدارة المصنع
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المناطــق، ووفــر ثلــث المصانــع غرفــا أو مناطــق اســتراحة كافيــة، فــي حيــن أن نصــف مناطــق اســتراحة المرافــق كانــت 
كافيــة جزئيــا فقــط، وفــي %16.7 مــن المصانــع لــم يتــم توفيــر مســاحة اســتراحة كافيــة، فــي مثــل هــذه الحــاالت، أصبحت 
ــك، تجنــب بعــض  ــع وغــرف الصــاة كمناطــق اســتراحة، ممــا جعلهــا عرضــة لاكتظــاظ - ونتيجــة لذل ــات المصان كافتيري
العمــال ذوو اإلعاقــة تلــك األماكــن، وبــدال مــن ذلــك أخــذوا فتــرات الراحــة جالســين علــى الدرجــات أو تحــت الطــاوالت 42.

أمــا فيمــا يتعلــق بالمســاحة الداخليــة فقــد أشــارت النتائــج الــى أن مســاحة المســتودع وأماكــن التخزيــن فــي خمســة مــن 
المصانــع تســمح علــى نحــو كاف بحريــة حركــة الكراســي المتحركــة والمنــاورة بهــا، بينمــا كانــت حركتهــا محــدودة فــي خمــس 
حــاالت أخــرى بســبب عبــور األشــخاص واآلالت، وبخاصــة عنــد تحميــل البضائــع أو تفريغهــا. فــي حيــن أن اثنيــن مــن 
المصانــع قــد تــركا العمــال ذوي اإلعاقــة خــارج هــذه المســتودعات وجــرى اســتثناؤهم مــن العمــل أو المــرور فيهــا، بســبب 

ظروفهــا غيــر المائمــة لهــم. 

كمــا أشــارت البيانــات المتاحــة، الــى ضــرورة تخطيــط المصانــع الســتيعاب األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وفــي ذلــك يقــّر ممثــل 
عــن إدارة مصنــع بــأن هــذه مشــكلة واســعة االنتشــار بيــن قطــاع المابــس 43. كمــا وقــدم أحــد المشــترين الدولييــن فــي 

مقابلــة متعمقــة حــا:

ــة تحتيــة الســتيعاب  ــد بنائهــا، يجــب أن تبنــى بالفعــل ببني ــع عن ــور، بمعنــى أن المصان ــد مــن الن ــرى المزي ــود أن ن "ن
ــد مــن الجهــد والقــدرات". ــة الحقــا بمزي ــة التحتي ــدال مــن إضافــة تلــك البني األشــخاص ذوي اإلعاقــة، ب

األدوات والمعدات واالتصاالت  2.2.3

يتطلــب تمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن أن يكونــوا نشــطين اقتصاديــا وذلــك بتوفيــر الظــروف الماديــة الازمــة 
لنجاحهــم، وهــذا يتطلــب توفيــر األدوات والمعــدات الكافيــة بمــا يتماشــى مــع لوائــح الســامة والصحــة فــي مــكان 
العمــل، والمعــدات المتخصصــة والممارســات المحــددة التــي تهــدف إلــى زيــادة حريــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي التنقــل 
والتصــرف والتواصــل والتفاعــل بطريقــة أخــرى مــع محيطهــم وأقرانهــم قــدر اإلمــكان وبشــكل مريــح. وفــي هــذا كشــفت 
نتائــج الدراســة عــن وجــود تفاوتــات كبيــرة بيــن المصانــع فــي مناطــق مختلفــة، ففــي بعــض المصانــع، كان المشــاركون 
راضيــن علــى نطــاق واســع عــن وجــود تدابيــر ومعــدات الســامة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، كمــا رأى آخــرون أن هنــاك مجــاال 

كبيــرا للتحســين. 44 

ــوزارة، واتخــذ  ــر لجهــود ال ــة مــع مســؤول مــن وزارة العمــل، تبيــن أن مصنعــا واحــدا قــد اســتجاب بشــكل كبي فــي مقابل
ــف واعتمــاد  ــى أن اإلرادة فــي تكيي ــال إل خطــوات لتســهيل عمــل ودمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة 45"، ويشــير هــذا المث

ــر مــن المصانــع.  أفضــل الممارســات ليســت غائبــة تمامــا عــن القطــاع، بــل ينبغــي تعزيزهــا وتنميتهــا فــي عــدد أكب

ومــن القضايــا األخــرى التــي تــم تحديدهــا خــال الزيــارات الميدانيــة عــدم ماءمــة ارتفــاع الكراســي وخلوهــا مــن المقابــض 
ــرات مقــروءة بشــكل كاف و/أو مكيفــة مــع العمــال ذوي  ــي تتحكــم بارتفــاع الكراســي، وعــدم وجــود عامــات وتحذي الت
اإلعاقــات الحســية فــي خمســة مــن المصانــع، فــي حيــن تضمنــت الســبعة المتبقيــة الفتــات واضحــة، مــع رمــوز وألــوان 

لتســهيل فهمهــم. ومــع ذلــك، يمكــن تحســين وضــع وإضــاءة هــذه العامــات فــي جميــع المصانــع تقريبــا.

42   أحد المشاركين في جلسة النقاش رقم 10
43   احد المشاركين في المقابات المعمقة، ممثل عن إدارة المصنع

44   مشاركون في جلسات النقاش رقم 2/ 5/4/ 6
45   احد المشاركين في المقابات المعمقة، ممثل عن وزارة العمل
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ــي أمــر صعــب ألن  ــى المعلومــات والتدريــب الداخل ــج أن وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــات الحســية إل كمــا بينــت النتائ
البرامــج وحلقــات العمــل المقدمــة لــم تشــمل مترجميــن شــفويين للغــة اإلشــارة 46 أو ترجمــات بريــل للوثائــق أو المــواد 
التدريبيــة المهمــة 47، بينمــا كان هنــاك اثنــان فقــط مــن المصانــع يحضــران مترجميــن فورييــن للغة اإلشــارة فــي االجتماعات 
والمؤتمــرات، كمــا كان لــدى مصنــع آخــر مترجــم فــوري للغــة اإلشــارة فــي الموقــع - ومــع ذلــك، لــم يكــن هــذا الشــخص 

مترجمــا شــفويا مؤهــا، بــل كان عامــا تعلــم لغــة اإلشــارة للتواصــل مــع قريــب ضعيــف الســمع.

 الشكل رقم )6(: التسهيالت المقدمة للعاملين من ذوي اإلعاقة في المصانع

وتبيــن النتائــج أن هنــاك نقصــا مماثــا فــي التدابيــر التيســيرية فيمــا يتعلــق باألشــخاص الذيــن يعانــون مــن أنــواع أخــرى 
مــن اإلعاقــات، بمــا فــي ذلــك التوحــد )اإلعاقــة العقليــة(، حيــث أفــاد عامــل شــارك فــي مجموعــات النقــاش المركــزة بأنــه 
لــم يمنــح وقتــا إضافيــا إلكمــال تدريبــه علــى اإلخــاء فــي حــاالت الطــوارئ، لضمــان فهمــه الكامــل لــكل إجــراء، علــى الرغــم 

مــن تشــخيص إصابتهــم بالتوحــد.

3.2.3 جهود اإلدماج مقابل الممارسات التمييزية 

وفيمــا يتعلــق بإشــراك العمــال ذوي اإلعاقــة فــي وضــع سياســات المصانــع التــي تؤثــر علــى بيئــات العمــل، كانــت النتائــج 
مختلطــة، فــي أربعــة مــن المصانــع االثنــي عشــر، كان للعمــال رأي فــي جميــع المســائل المتعلقــة ببيئــة عملهــم، بينمــا 
فــي خمســة مصانــع أخــرى كانــوا قادريــن علــى التأثيــر علــى بعــض هــذه القــرارات، ولكــن ليســت جميعهــا، ففــي أربعــة مــن 
المصانــع، كان العمــال ذوو اإلعاقــة عاجزيــن عــن إحــداث تغييــرات ذات مغــزى فــي بيئــات عملهــم، ألنهــم كانــوا غائبيــن 
تمامــا تقريبــا عــن هيئــات صنــع القــرار والمناصــب اإلداريــة، حيــث أفــادت التقاريــر بــأن شــخصا واحــدا فقــط مــن األشــخاص 

ذوي اإلعاقــة يعمــل فــي دور إشــرافي 48.  

وثمــة ســبيل آخــر محتمــل للعمــال ذوي اإلعاقــة لتعزيــز حقوقهــم والتعبيــر عــن احتياجاتهــم فــي مــكان العمــل يتمثــل فــي 
العضويــة فــي اللجــان الداخليــة والنقابــات، ومــع ذلــك، أظهــرت النتائــج أن األشــخاص ذوي اإلعاقــة كانــوا غيــر معنييــن 
تمامــا - وغيــر مدركيــن علــى نطــاق واســع - لهــذه األنشــطة 49، تجــدر اإلشــارة إلــى أن النســاء ذوات اإلعاقــة كــنَّ غيــر 
مــدركات بشــكل خــاص، وأكــد هــذا الوضــع ممثــل نقابــي ذكــر أنــه ال يوجــد تمثيــل مناســب لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي 

ــة" 50.   النقاب

47   أحد المشاركين في جلسة النقاش رقم 5
48   أحد المشاركين في جلسة النقاش رقم 2
49   أحد المشاركين في جلسة النقاش رقم7

50   أحد المشاركين في المقابات المعمقة، ممثل عن النقابة
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إلــى اتخــاذ المزيــد مــن  كمــا أقــر ممثــل النقابــة بالحاجــة 
اإلجــراءات لتحقيــق المزيــد مــن اإلدمــاج واســتهداف أوســع 
نطاقــا مــن العمــال ذوي اإلعاقــة فــي أنشــطة المصانــع، 
وفــي ذات الســياق، ادعــى ممثلــو خمســة مصانــع أنهــم 
ــا  ــا وورشــات عمــل شــاملة تركــز علــى قضاي يقدمــون تدريب
اإلعاقــة، وادعــى أربعــة مصانــع أنهــم يقدمــون بعــض هــذه 
ــاءات تتناقــض مــع  ــى األقــل، إال أن هــذه االدع البرامــج عل
شــهادات المشــاركين فــي مجموعــات النقــاش المركــزة، 
ــة  ــه النقاب ــاد العمــال بأنهــم شــاركوا فــي برنامــج قدمت وأف

فقــط وليــس إدارات المصانــع 51.

51   أحد المشاركين في جلسة النقاش رقم6
52   أحد المشاركين في جلسة النقاش رقم9

53   مشاركون في جلسات النقاش رقم 5/ 7/ 8
54   مشاركين من مجموعات نقاش مختلفة

55   أحد المشاركين في المقابات المعمقة، ممثل عن إدارة المصانع
56   أحد المشاركين في جلسة النقاش رقم 4

»لــدي إعاقــة حســية وال أســتطيع التواصــل مــع أي 
شــخص، كل يــوم يعطوننــي الكثيــر مــن العمــل، وأنــا 
ــم ]المشــرفين[،  ــر معه ــى مناقشــة األم ــادر عل ــر ق غي

ــن للغــة اإلشــارة« نظــرا لعــدم وجــود مترجمي
 مشارك في مجموعات النقاش المركزة

باإلضافــة إلــى نقــص التمثيــل، أبلــغ العمــال عــن التمييــز الــذي يتعرضــون لــه واإلســاءة اللفظيــة 52، حيــث أنهــم يتعرضــون 
لحــاالت التمييــز فيمــا يتعلــق بأوقــات االســتراحة وعــبء العمــل، 53 كمــا أبلــغ بعــض العمــال عــن التمييــز فــي األجــور طــوال 
حياتهــم المهنيــة وقارنــوا تقدمهــم فــي الرواتــب بالعمــال اآلخريــن مــن غيــر ذوي اإلعاقــة 54، غيــر أن تقييمــا مفصــا حــول 
أجــور جميــع العمــال لــم يكــن جــزءا مــن نطــاق هــذا البحــث ولــم تجمــع أي بيانــات مــن العمــال مــن غيــر ذوي اإلعاقــة بشــأن 

هــذه المســألة، ويبــرر التمييــز فــي األجــور إجــراء تقييــم لــه فــي بحــث مســتقبلي.

وأكــد أحــد ممثلــي المجتمــع المدنــي أن أصحــاب العمــل ال يســتوعبون عــادة االحتياجــات الخاصــة لــكل عامــل، بســبب نقــص 
الوعــي باحتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــات المختلفــة. وقــال: "بالنســبة لبعــض العمــال ذوي اإلعاقــة، مــن الصعــب 
البقــاء واقفيــن لفتــرات طويلــة مــن الزمــن، وقــد يحتــاج األشــخاص الذيــن يعانــون مــن أنــواع معينــة مــن اإلعاقــة إلــى 

أخــذ فتــرات راحــة أكثــر، ]لكــن[ بعــض أصحــاب العمــل ال يأخــذون هــذه الخصوصيــات فــي االعتبــار".

وغالبــا مــا يكــون لــدى مديــري المصانــع آليــة قائمــة لتحديــد ومعالجــة احتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة كمــا لوحــظ فــي 
العديــد مــن المقابــات 55، ومــع ذلــك، ال يــزال مــن الممكــن )بــل ينبغــي( تحســين القــدرات بيــن إدارات المــوارد البشــرية 
التــي تقيــم احتياجــات العمــال، وعندمــا طلــب منــه مشــاركة أفــكاره بشــأن العمــال ذوي اإلعاقــة بشــكل عــام، فكــر أحــد 
مديــري المصانــع متذكــرا أحــد الموظفيــن: "إنهــم محترمــون للغايــة ويفعلــون كل مــا أطلبــه أو مــا يطلبــه زمالؤهــم 
دون شــكوى، عندمــا نتأخــر، ينهــون عملنــا دون كلمــة واحــدة" 56. يبــدو أن الصياغــة المســتخدمة فــي مدحهــم فــي هــذه 
الحالــة وفــي حــاالت قليلــة أخــرى تشــير إلــى وجــود ثقافــة عمــل تقــدر الطاعــة الصامتــة علــى الحــوار، وإنتاجيــة العمــال علــى 

قيمتهــم فــي العمــل.
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4.2.3 الوصول الى التدريب والتعليم

عنــد تقييــم نوعيــة وكفــاءة برامــج التدريــب والتعليــم المتاحة 
داخــل المصانــع وخارجهــا، تــم التركيــز علــى نوعيــن بحكــم 
طبيعــة البحــث، همــا التعليــم والتدريــب المقدميــن للعمــال 
ذوي اإلعاقــة؛ ومــع ذلــك، فقــد تــم تحليــل إلــى أي مــدى، 
إن وجــد، كانــت البرامــج والوثائــق وورش العمــل متاحــة 
بشــأن األشــخاص ذوي اإلعاقــة وحقوقهــم، التــي تهــدف 
التحيــز ونقــص الوعــي بيــن أقــران وزمــاء  إلــى معالجــة 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

»لســوء الحــظ، ليــس لــدى مصانعنــا أي اســتراتيجيات 
أو دورات تدريبيــة أو ورش عمــل بشــأن العمــال ذوي 
حاليــا.  التطويــر  قيــد  منهــا  أي  يوجــد  وال  اإلعاقــة، 
المنظمــات  مــع  التواصــل  الممكــن  مــن  وســيكون 
ووضــع  اإلعاقــة  بقضايــا  وعينــا  لزيــادة  الحقوقيــة 
سياســات توظيــف محــددة، هــذا لــم يحــدث لــي مــن 

قبــل، لكنــه لفــت انتباهــي اآلن« 
ممثل ادارة المصنع

فــي معظــم المصانــع، اقتصــر التدريــب التقنــي والمهنــي علــى المهــام المحددة المطلوبــة للوظيفة، أي اإلعداد األساســي. 
وأفــاد اثنــان فقــط مــن المجيبيــن بأنهــم تلقــوا مزيــدا مــن التدريــب التقنــي والمهني 57.

وتتمثــل إحــدى النتائــج فــي أن التدريــب التقنــي المقــدم للعمــال ذوي اإلعاقــة مصبــوغ بقوالــب نمطيــة، ويســهم 
فــي تركيزهــم داخــل عــدد صغيــر مــن القطاعــات االقتصاديــة والمهــن، وكمــا ذكــر ممثــل عــن المجلــس األعلــى لحقــوق 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة: "إن التدريــب المهنــي والتوظيــف مبنــي علــى الصــور النمطيــة؛ فعلــى ســبيل المثــال، يتلقــى 
العمــال ضعــاف الســمع تدريبــا فــي مجــال النجــارة والحــدادة، ولكنهــم مســتبعدون عــن مجــال البرمجــة أو تكنولوجيــا 
ــرة  ــا مذك ــة، وّقعن ــع هــذه الصــورة النمطي ــة، ولمن المعلومــات، حيــث ال توجــد برامــج تشــمل ذوي اإلعاقــة البصري

تقضــي بــأن تكــون البرامــج المهنيــة فــي متنــاول الجميــع" 58.

ــق ببرامــج  ــة المتعل ــال ذوي اإلعاق ــن العم ــدورات، وكان الوعــي بي ــل مــن ال ــدد قلي ــم يقــّدم ســوى ع وفــي المصانــع، ل
ــر المهنــي التــي تــم تقديمهــا منخفضــا بشــكل عــام، وقــد أكــد علــى ذلــك ممثــل عــن المجتمــع المدنــي: "لســوء  التطوي
الحــظ، ال توجــد دورات ]حاليــا[، لكننــا نعمــل مــع المجلــس األعلــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة لتنظيــم دورات 
للعمــال ذوي اإلعاقــة، والتــي أتوقــع إطالقهــا فــي ]مجمــع صناعــي رئيســي[" 59، مشــيرا إلــى أن المصانــع بالتعــاون مــع 
أصحــاب العاقــة مســتعدة إلطــاق مبــادرات قيمــة، حتــى أن أحــد مديــري المصانــع الحــظ أن هــذه الدراســة بالــذات جعلتــه 

يــدرك الحاجــة إلــى إثــارة هــذه المســألة.

"جنبــا إلــى جنــب مــع الجهــود المعــززة التــي تبذلهــا النقابــة العاملــة للعامليــن فــي صناعــة الغــزل والنســيج واأللبســة، 
هنــاك فــرص كبيــرة للتعــاون بيــن أصحــاب المصلحــة بشــأن قضايــا ذوي اإلعاقــة، مــن حيــث زيــادة الوعــي إلــى توفيــر 
برامــج التدريــب وبنــاء القــدرات لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، لتعزيــز قابليتهــم للتوظيــف، "، كمــا أشــار ممثــل عــن النقابــة 

العماليــة فــي المقابــات 60. 

5.2.3 الحواجز االجتماعية والثقافية

تظهــر العديــد مــن النتائــج فــي هــذه الدراســة أيضــا بعــض العوامــل االجتماعيــة والثقافيــة التــي تلعــب دورا ال يســتهان بــه، 
عندمــا يتعلــق األمــر بوضــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي قطــاع األلبســة، وغالبــا مــا يختلــف التصــور الذاتــي للعمــال الذيــن 
ــا الصغيــرة علــى مــا يبــدو إلــى ســوء الفهــم. علــى  يعانــون مــن اعاقــات واآلخريــن، حيــث مــن الممكــن أن تــؤدي القضاي

57   أحد المشاركين في جلسة النقاش رقم4
58   أحد المشاركين في المقابات المعمقة، ممثل عن المجلس األعلى لذوي االعاقة

59   أحد المشاركين في المقابات المعمقة، ممثل عن منظمات المجتمع المدني
60   أحد المشاركين في المقابات المعمقة، ممثل عن نقابة العاملين في الغزل والنسيج
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ســبيل المثــال، ذكــر بعــض العمــال أنهــم يتعرضــون للصــراخ والعنــف اللفظــي:" نعــم صحيــح أحيانــا يكــون هنــاك مــا 
يشــبه الجبــل مــن العمــل وُيطلــب منــا العمــل بســرعة بالصــراخ علينــا حتــى ننهــي العمــل أو يهددونــا باإلنــذارات حتــى 
ننجــز العمــل"، ومــع ذلــك، كشــفت بعــض المقابــات أيضــا عــن بعــض التمييــز علــى مســتوى اإلدارة، حيــث رفــض اثنــان 
مــن مديــري المصانــع الذيــن أجريــت معهــم مقابــات توظيــف عمــال مــن ذوي اإلعاقــة البصريــة بنــاء علــى تصــور وظائــف 
مناســبة لهــذا النــوع مــن اإلعاقــة 61. وبالمثــل، وبغــض النظــر عــن مؤهاتهــم، أبلــغ العمــال عــن قلــة التنقــل الوظيفــي 

داخــل المصانــع، حيــث كانــوا يعتبــرون مناســبين فقــط لعــدد محــدود مــن المهــام البســيطة 62.

وعلــى الرغــم مــن أن المشــرفين والمــدراء كثيــرا مــا يعتبــرون العمــال ذوي االعاقــة غيــر مناســبين للعمــل األكثــر تعقيــدا، 
إال أن بعــض العمــال مــن ذوي االعاقــة أبــدوا رغبتهــم - وفــي بعــض الحــاالت، عزمهــم - علــى أن يوظفــوا فــي منصــب 
يناســب طموحاتهــم ومؤهاتهــم بشــكل أفضــل، حيــث ال تعوقهــم حالتهــم إلــى هــذا الحــد الــذي يعتقــده اآلخــرون، كمــا 
ذكــر بعضهــم أنهــم قــادرون علــى أداء أدوار أخــرى، بــل ولديهــم خبــرة فــي العمــل، وعلــى نحــو مغايــر ردد آخــرون الفكــرة 

النمطيــة القائلــة بــأن العمــال مــن غيــر ذوي اإلعاقــة هــم أكثــر ماءمــة للمناصــب اإلداريــة والقياديــة 63.

61   أحد المشاركين في المقابات المعمقة، ممثل عن إدارة المصنع
62   أحد المشاركين في جلسة النقاش رقم

63   مشاركون في جلسات النقاش رقم 3/ 4/ 10
64   أحد المشاركين في جلسات النقاش رقم 2/ 3

65   أحد المشاركين في المقابات المعمقة، ممثل عن منظمات المجتمع المدني

ــم المســبقة موجــودة أيضــا  لألســف، كانــت هــذه المفاهي
أثنــاء عمليــات تفتيــش العمــل، وأفــادت إحــدى العامــات 
مــن ذوي اإلعاقــة البصريــة أنــه عنــد رؤيتهــا تعمــل فــي 
المصنــع أراد مفتــش العمــل إخراجهــا مــن المصنــع علــى 
الرغــم مــن أنهــا تعمــل مثــل أي شــخص آخــر - بدافــع " 
"الخــوف عليهــم"، علــى الرغــم مــن أنهــم كانــوا يعملــون 

بشــكل طبيعــي، مثــل أي شــخص آخــر.

“لدينــا الخبــرة، ونحــن قــادرون علــى أداء الوظائــف، 
لــن  لكنهــم  طويلــة،  لفتــرة  المصنــع  فــي  وعملنــا 

يســمحوا لنــا بالقيــام بــأي نــوع آخــر مــن العمــل
مشارك من مجموعات النقاش المركزة 

بعــض العمــال ضعــاف الســمع قيــد الدراســة ال يعرفــون لغــة اإلشــارة، وأفــاد أحــد المترجميــن الفورييــن فــي مجموعــات 
ــر  ــة غي ــة - وهــي أنظمــة اتصــاالت إيمائي ــأن بعضهــم ال يعــرف ســوى أشــكال مــن االشــارات المنزلي ــزة ب النقــاش المرك
رســمية غالبــا مــا يخترعهــا اآلبــاء ألطفالهــم ضعــاف الســمع دون إمكانيــة الوصــول إلــى التعليــم الرســمي لهــؤالء االطفــال، 
باإلضافــة إلــى ذلــك، كان اثنــان مــن العمــال ضعــاف الســمع الذيــن ال يعرفــون لغــة اإلشــارة- أمّييــن تمامــا، ممــا زاد مــن 

إعاقــة وصولهــم إلــى المعلومــات وقدرتهــم علــى التواصــل.

ووفقــا للمســتجيبين، ال يبــذل المديــرون وال زمــاء العمــل جهــودا للتواصــل مــع العمــال ضعــاف الســمع بــأي شــكل مــن 
ــا  ــى الرغــم مــن أنن ــا، عل ــة فــي التواصــل معن ــت إحــدى العامــات: "يجــد أصحــاب العمــل صعوب األشــكال، وكمــا قال
نســتطيع قــراءة الشــفاه وفهمهــا، والتعلــم وأداء مهــام جديــدة، والتواصــل معهــم كتابــة، إال أن المســؤولين وصنــاع 

القــرار ال يثقــون بنــا ولــن يســتمعوا إلينــا" 64.

ــا للمضايقــة، ممــا عــّرض  ــكام وأحيان كمــا أفــاد العمــال ذوو اإلعاقــة بأنهــم يتعرضــون للســخرية وإســكاتهم إذا أرادوا ال
العمــال ذوي اإلعاقــة للضغــط النفســي، األمــر الــذي أكــده ممثلــو منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الدراســة، واعتبــر أحدهــم 
أن هــذا الضغــط ســبب لألمــراض النفســية المتصلــة بالعمــل 65، وأكــد المجلــس األعلــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
ــى  ــى مســتوى المــوارد البشــرية واإلدارة الوســطى إل ــه تلقــى شــكاوى بشــأن حــاالت يشــير فيهــا موظفــون عل أيضــا أن

العمــال وينادونهــم حســب إعاقتهــم ]مثــل "أعمــى" و "أصــم"[ بــدال مــن أســمائهم.
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وبالمثــل، أفــاد مجيبــون آخــرون بأنهــم تلقــوا أعبــاء عمــل غيــر معقولــة، وبخاصــة عنــد مقارنتهــم بأقرانهــم مــن غيــر ذوي 
اإلعاقــة، وكان هــذا موضوعــا شــائعا داخــل بعــض المصانــع – كمــا كان بعــض العمــال ذوي اإلعاقــة ليســوا فقــط منتجيــن 
ــاب أي شــكل مــن أشــكال التســهيات، وتشــير هــذه  ــة منهــم، فــي ظــل غي ــر إنتاجي ــل أكث مثــل زمائهــم فــي العمــل، ب
النتائــج إلــى أن شــكاوى العمــال ذوي اإلعاقــة غيــر معتــرف بهــا وقــد تقابــل بتعليقــات رافضــة مثــل "إذا كنــت ال تحــب 

الوظيفــة، فاســتقل ." 66 كمــا أخبرنــا بــه أحــد العمــال ذوي اإلعاقــة نقــا عــن مديــره.

6.2.3 آليات الرصد واإلبالغ

وتتطلــب الحالــة الموصوفــة فيمــا يتعلــق بالعمــال ذوي اإلعاقــة تقييمــا مفصــا آلليــات الرصــد واإلبــاغ المتاحــة، حيــث 
أفــاد عــدد قليــل مــن العمــال بأنهــم شــهدوا زيــارة لمفتشــي العمــل، فقــط عمــال فــي ثاثــة مــن المصانــع االثنــي عشــر 
أفــادوا برؤيتهــم لمفتشــي وزارة العمــل فــي مــكان عملهــم، علــى الرغــم مــن أن مثــل هــذه الزيــارات كمــا روى المســتجيبون، 
ــادرة، واقتصــرت إلــى حــد كبيــر علــى المشــي المصحــوب بمرشــدين حــول الموقــع، لــم تتضمــن أبــدا ســؤال أي  كانــت ن

عامــل مــن ذوي اإلعاقــة عــن احتياجاتهــم ومخاوفهــم وتجاربهــم فــي المصانــع 67.

وفيمــا يتعلــق بآليــات تقديــم الشــكاوى والباغــات، كانــت هناك اختافات بيــن آراء مديري المصانع والعمــال ذوي اإلعاقة، 
ووفقــا ألصحــاب العمــل، وفــرت جميــع المصانــع االثنــي عشــر قيــد الدراســة آليــات مناســبة لإلبــاغ عــن حــاالت العنــف أو 
التحــرش فــي مــكان العمــل، فــي حيــن ادعــت خمســة مصانــع أيضــا أنهــا توفــر خطــا ســاخنا مجانيــا مخصصــا لألشــخاص 
ذوي اإلعاقــة لإلبــاغ عــن مثــل هــذه الحــاالت، وتناقضــت شــهادات العمــال مــع هــذه التصريحــات التــي توضــح الحاجــة 
إلــى مزيــد مــن المعلومــات حــول هــذه اآلليــات بيــن العمــال، باإلضافــة الــى الوعــي باآلليــات التــي تقدمهــا وزارة العمــل 
68، ونقابــة العامليــن فــي الغــزل والنســيج األردنيــة 69، والمجلــس األعلــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، ومنظمــات 

المجتمــع المدنــي 70، وفــي بعــض الحــاالت آليــات المشــترين الدولييــن 71.  

وذكــر معظــم أصحــاب العاقــة هــؤالء أن الشــكاوى المتعلقــة بالعنــف والمضايقــة علــى المســتوى الرســمي نــادرة، غيــر 
أن ممثــل المجلــس األعلــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة الحــظ أنــه "فــي الحــاالت التــي تنطــوي علــى عنــف أو 
ــا إلــى القضــاء، بســبب خــوف العمــال مــن فقــدان  مضايقــة، لــم يتخــذ فيهــا أي إجــراء رســمي، ولــم تحــال القضاي

وظائفهــم. هــذا األمــر ليــس ســهال" 72. 

وذكــر المشــاركون فــي المناقشــات وســيلتين أخرييــن لتقديــم الشــكاوى: تقديــم التقاريــر مباشــرة إلــى الرئيــس المباشــر- 
التــدرج الهرمــي، أو اســتخدام صنــدوق الشــكاوى، عندمــا يكــون ذلــك متاحــا، ولــم يكــن العمــال علــى علــم بــأي خطــوط 
ســاخنة لتقديــم الشــكاوى، ولوحــظ عــدم وجــود نمــاذج موحــدة لإلبــاغ عــن العنــف فــي مــكان العمل: "بالنســبة للشــكاوى 
العامــة، فإننــا نشــير إلــى مديرنــا؛ إذا كانــت المشــكلة مــع المديــر، فإننــا نتصــل بــاإلدارة، ال يوجــد خــط هاتــف، ولكــن 
هنــاك صنــدوق شــكاوى" 73، ومــن جانــب آخــر، شــدد المجلــس األعلــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى أهميــة 
عــدم الكشــف عــن هويتهــم فــي اإلبــاغ، لمنــع معاقبــة العمــال أو معاناتهــم مــن تداعيــات اإلبــاغ عــن حــاالت المضايقــة 

وســوء المعاملــة" 74

66   أحد المشاركين في جلسة النقاش رقم 4
67   أحد المشاركين في جلسة النقاش رقم 4/ 6

68   أحد المشاركين في المقابات المعمقة، ممثل عن وزارة العمل
69   أحد المشاركين في المقابات المعمقة، ممثل عن نقابة العاملين في الغزل والنسيج

70   أحد المشاركين في المقابات المعمقة، ممثل عن منظمات المجتمع المدني
71   أحد المشاركين في المقابات المعمقة، ممثل عن المشترين من المصانع

72   أحد المشاركين في المقابات المعمقة، ممثل عن المجلس األعلى لذوي االعاقة
73   أحد المشاركين في جلسة النقاش رقم 6

74   أحد المشاركين في المقابات المعمقة، ممثل عن المجلس األعلى لذوي االعاقة
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وعلــى الرغــم مــن المحــاوالت الراميــة إلــى وضــع آليــات مائمــة للرصــد واإلبــاغ، فــإن الغالبيــة العظمــى مــن العمــال ذوي 
ــر أو شــكاوى، مــع متابعــة كافيــة مــن اإلدارات  اإلعاقــة ال يدركــون الســبل الكافيــة التــي يمكــن مــن خالهــا تقديــم تقاري

المختصــة، وهــذا يســتدعي زيــادة الوعــي بيــن العمــال وتحســين فعاليــة آليــات الشــكاوى القائمــة فــي هــذه المصانــع. 

7.2.3 العامالت ذوات اإلعاقة

توضــح بعــض النتائــج المقدمــة حتــى اآلن كيــف أن النســاء كــّن أكثــر عرضــة لخطــر مختَلــف أشــكال التمييــز والمضايقــة 
وســوء المعاملــة فــي مــكان العمــل مــن نظرائهــن الذكــور.

وتبيــن أن النســاء ذوات اإلعاقــة يواجهــن تحديــات وقيــودا أكبــر فــي الحصــول علــى عمــل مــن نظرائهــن مــن الرجــال، 
ووصــف الخبــراء هــذه الظاهــرة بأنهــا تعكــس، إلــى حــد كبيــر، وجهــات نظــر واتجاهــات اجتماعيــة - ثقافيــة أوســع نطاقــا 
تجــاه نــوع الجنــس، ممــا أدى إلــى تفاقــم التصــورات الســلبية عــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة لتفاقــم اغتــراب النســاء ذوات 
اإلعاقــة عــن ســوق العمــل. حيــث أشــار ممثــل مــن وزارة العمــل وخبيــر فــي حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى التوالــي:

"تواجــه العامــالت ذوات اإلعاقــة ِضعــف عــدد المشــاكل التــي تواجــه العمــال الذكــور وفقــًا للحــاالت التــي نتلقاهــا 
فــي وزارة العمــل، كمــا ويتعرضــن للعنــف والتمييــز حتــى داخــل أســرهن، ويمنعــن مــن التقــدم للوظائــف، وبخاصــة 
فــي المصانــع، خوفــا مــن المضايقــات أو تعرضهــن للتحــرش. وفــي ضــوء ذلــك، قدمنــا دورات تدريبيــة ألوليــاء أمــور 
ــا مــن  ــذي مكنن ــر ال ــع، األم ــة فــي المصان ــرات أمني ــل وجــود كامي ــى عوامــل مث ــن عل ــة، مؤكدي ــاث ذوات اإلعاق االن

توظيــف عــدد ال بــأس بــه منهــن بعــد ذلــك" 75.

وأبلــغ أيضــا عــن وجــود تفاوتــات بيــن العمــال ذوي اإلعاقــة والعامــات ذوات اإلعاقــة فيمــا يتعلــق بالتمييــز فــي األجــور 
والترقيــات، غيــر أنــه مــن الصعــب التحقــق مــن هــذه االدعــاءات كجــزء مــن هــذه الدراســة.

وأفــادت عــدة نســاء بأنهــن تعرضــن أو شــهدن حــاالت تحــرش وعنــف جنســيين، وكانــت أكثــر أشــكال التحــرش الجنســي 
شــيوعا إمــا لفظيــة أو تنطــوي علــى شــكل مــن أشــكال التلميــح غيــر اللفظــي أو اإليمــاءات؛ ومــع ذلــك، كانــت هنــاك أيضــا 
العديــد مــن حــاالت التحــرش البدنــي المبلــغ عنهــا 76، فأشــارت إحــدى المشــاركات فــي جلســات النقــاش فــي المصنــع إلــى 

أنهــا 77: "تعرضــت للضــرب مــن زميلتــي وغبــت عــن الوعــي بســبب ذلــك".

وســلطت شــهادة عاملــة أخــرى الضــوء علــى كيــف أن االحتياجــات والتحديــات الخاصــة للنســاء ذوات اإلعاقــة تجعلهــن أكثــر 
ضعفــا. ووفقــا لروايتهــا، أصبــح مــن الضــروري تركيــب كاميــرات أمنيــة فــي مصاعــد البضائــع بســبب العــدد الهائــل مــن 
شــكاوى التحــرش الجنســي"78 وهــذا مهــم بشــكل خــاص بالنظــر إلــى االعتمــاد الدائــم للعديــد مــن العمــال ذوي اإلعاقــة 

علــى المصاعــد القليلــة المتاحــة.

ــد نقطتــي ضعــف أساســيتين تتعلقــان بالتحــرش الجنســي بالعامــات ذوات اإلعاقــة، حيــث  ــم تحدي وخاصــة القــول، ت
يتعلــق الجانــب األول بطبيعــة اإلعاقــة نفســها، وبخاصــة أنــواع معينــة مــن اإلعاقــة )الحســية(، التــي تمنــع األشــخاص الذيــن 

75   أحد المشاركين في المقابات المعمقة، ممثل عن وزارة العمل.
76   أحد المشاركين في جلسة النقاش رقم5/4

77   احدى المشاركات في جلسة النقاش الخامسة/ 4 آب 2022
78   أحد المشاركين في جلسة النقاش رقم5
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يعانــون مــن هــذه اإلعاقــات مــن أن يكونــوا علــى درايــة كاملــة بمحيطهــم. ثانيــا، روت النســاء ذوات اإلعاقــة وصمــة العــار 
والمحرمــات حــول كل مــن فعــل التحــرش نفســه والتقاطــع مــع دورهــن كنســاء، ممــا تركهــن فــي كثيــر مــن األحيــان يشــعرن 

بالخجــل أو االغتــراب أو الحرمــان مــن الدعــم.

8.2.3 الخسائر النفسية

ــاد  ــه، وأف ــا يجــب مراعات ــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة عامــا مهم ــى الصحــة العقلي ــات والظواهــر عل ــر هــذه البيئ ــد تأثي يع
المســتجيبون بعــدم رضاهــم عــن عملهــم، وضعــف إدراك ذوي اإلعاقــة لذواتهــم وصعوبــة حكمهــم عليهــا ومقارنتهــا 
باآلخريــن، أو - مــا هــو أســوأ مــن ذلــك - عديــم القيمــة وأقــل قــدرة مــن أقرانهــم مــن غيــر ذوي اإلعاقــة؛ كان تصورهــم 
الذاتــي مشــوها بالمواقــف االجتماعيــة لدرجــة أنــه بــدأ يعكســهم، وشــارك أحــد العمــال الذيــن يعانــون مــن ضعــف الســمع 
مــا يلــي: "أود أن أعمــل فــي منصــب إداري، لكننــا لســنا جيديــن لذلــك، نحــن جيــدون فقــط للخياطــة"79. وفــي ذات 
الســياق، أضــاف آخــر: "مــن الصعــب توظيفــي فــي منصــب قيــادي ألننــي أعانــي مــن فقــدان الســمع، لذلــك لــن أكــون 

أبــدا مشــرفا علــى خــط اإلنتــاج، علــى ســبيل المثــال" 80.

ــارات االجتماعيــة  ــر علــى العمــال ذوي اإلعاقــة، كمــا ونؤثــر أيضــا علــى نمــو المه إن اآلثــار النفســية لهــذه الظــروف تؤث
ــاج  ــع أن اإلدم ــن، والواق ــم المشــاركة والتواصــل مــع اآلخري ــون مــن الصعــب عليه ــا يك ــادة م ــك، ع ــة لذل ــم، ونتيج لديه
المفتــرض للعمــال ذوي اإلعاقــة فــي الدوائــر االجتماعيــة للقــوى العاملــة كان فــي %83.3 مــن الحــاالت مقتصــرا علــى 

ــى واتســاب( 81. ــة المراســلة وهــي )عل التواجــد فــي نفــس مجموع

وشــدد أحــد الخبــراء الذيــن تمــت مقابلتهــم علــى الكيفيــة التــي يؤثــر بهــا ضعــف المهــارات االجتماعية لدى بعض األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة تأثيــرا أكبــر علــى قدرتهــم علــى االســتفادة مــن مبــادرات وبرامــج بنــاء القــدرات، وعلــى وجــه التحديــد، وصــف 
أحــد الخبــراء الذيــن تمــت مقابلتهــم بشــأن قضايــا اإلعاقــة كيــف أن الصــورة الذاتيــة الســيئة حــدت مــن اســتفادتهم مــن 
برامــج التدريــب: "األشــخاص ذوو اإلعاقــة أكثــر انطوائيــة، وبعضهــم ليســوا فقــط غيــر َمَهــرة، ولكــن أيضــا يصعــب 
تدريبهــم، نحــن نواجــه مشــاكل فــي تعليــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة بســبب مفاهيمهــم المســبقة عــن أنفســهم" 82.

وصــف العديــد مــن العمــال الذيــن شــاركوا فــي الدراســة وبوضــوح مــا يســمى "باالحتــراق النفســي" حيــث يعبــر عنــه بالملــل 
والروتيــن واليــأس واالكتئــاب مــن العمــل اليومــي وانخفــاض الدافعيــة لــدى العمــال للعمــل وأعــراض اإلرهــاق والامبــاالة،  
ومــع ذلــك، وكمــا شــهد بذلــك ممثــل عــن وزارة الصحــة، ظلــت تحديــات واحتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي المصانــع 
غائبــة إلــى حــد كبيــر عــن جــدول أعمــال الــوزارة، مــع عــدم وجــود مبــادرات لرصــد الصحــة النفســية أو البدنيــة أو تعزيزهــا قيــد 
التخطيــط فــي وقــت إجــراء الدراســة، وعلــى حــد تعبيــر ممثلــة الــوزارة: "إن المعلومــات لــدي عــن تحديــات ذوي اإلعاقــة 
فــي المصانــع ضعيفــة جــدا، ألنــه ال يوجــد احتــكاك مباشــر بهــم، حتــى العيــادات التــي تكــون داخــل المصانــع، ال يتــم 
التواصــل معنــا مــن خاللهــم، وبحكــم حضــوري لورشــات عمــل مــع أشــخاص معنييــن باالهتمــام بــذوي اإلعاقــة، لــم 
يتــم التطــرق لهــذا الموضــوع؛ كان األمــر يتعلــق فــي الغالــب بالحقــوق والوعــي والصحــة العقليــة ومــا شــابه ذلــك" 83.

79   أحد المشاركين في جلسة النقاش رقم1.
80   أحد المشاركين في جلسة النقاش رقم9

81   أحد المشاركين في جلسة النقاش رقم 4/ 11
82   أحد المشاركين في المقابات المعمقة، ممثل عن منظمات المجتمع المدني

83   أحد المشاركين في المقابات المعمقة، ممثل عن وزارة العمل
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أظهــر هــذا البحــث أن وضــع العامليــن فــي قطــاع األلبســة فــي األردن معقــد ويحتــاج إلــى جهــود متضافــرة مــن جميــع 
أصحــاب العاقــة، ويعــد وجــود إطــار قانونــي فعــال واالمتثــال لقوانيــن الحصــص ومكافحــة التمييــز أمــرا أساســيا، ولكــن 
األمــر نفســه ينطبــق أيضــا علــى قضايــا البنيــة التحتيــة والتصــورات االجتماعيــة والثقافيــة للعمــال ذوي اإلعاقــة، ويمكــن 
تعديــل المبــادرات واآلليــات التــي يقــوم بهــا مختلــف أصحــاب العاقــة وتوســيعها لتكــون أكثــر فعاليــة، حيــث أشــار أحــد 
ممثلــي وزارة العمــل إلــى أن ضمــان االمتثــال للحصــص أمــر أساســي، وأنــه علــى الرغــم مــن اســتمرار وجــود ثغــرات فــي 
االمتثــال، تفيــد التقاريــر بــأن حوافــز الــوزارة لتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة تؤتــي ثمارهــا، وذكــروا أن العديــد من مصانع 
األلبســة تتعــاون مــع الــوزارة علــى الرغــم مــن عــدم اســتيفائها للحصــة المحــددة البالغــة %4، بهــدف الوفــاء بهــا. وقــد دفــع 
هــذا فــي الواقــع وزارة العمــل إلــى إطــاق مــا يســمى ب »القائمــة الذهبيــة« لمصانــع قطــاع األلبســة التــي تســتفيد مــن 

الضرائــب المخفضــة بســبب االمتثــال لمعاييــر معينــة، بمــا فــي ذلــك حصــص توظيــف العمــال ذوي اإلعاقــة« 84.

كمــا أشــارت الدراســة إلــى الــدور الرئيســي لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي تحســين ظــروف ســوق العمــل لألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة، وبخاصــة مــن خــال توفيــر التدريــب، وشــدد ممثلــو المجتمــع المدنــي علــى أهميــة تدريــب وتأهيــل األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة حتــى قبــل دخولهــم ســوق العمــل وتمكينهــم، ليــس فقــط مــن تعلــم وصقــل المهــارات، ولكــن أيضــا 

الجوانــب األساســية للســامة فــي مــكان العمــل، والديناميكيــات االجتماعيــة، وتشــريعات العمــل 85.

وفيمــا يتعلــق بإمكانيــة الوصــول إلــى بيئــات عمــل المصانــع وتكييفهــا مــع احتياجــات العمــال ذوي اإلعاقــة، شــدد الخبــراء 
علــى الحاجــة إلــى إعــادة تأهيــل وتكييــف الهيــاكل ووســائل النقــل القائمــة، فضــا عــن بعــض النظــم واإلجــراءات الداخليــة 
للمصانــع، وهــي مســألة واســعة النطــاق بشــكل خــاص، تمتــد مــن مواصفــات المبانــي إلــى األســاليب التــي تنقــل مــن 
خالهــا المعلومــات إلــى العمــال مــن قبــل اإلدارة - والتــي غالبــا مــا تســتثني، كمــا رأينــا أعــاه، العمــال الذيــن يعانــون مــن 

أنــواع معينــة مــن اإلعاقــة.

وبالمثــل، أشــار ممثــل عــن نقابــة العامليــن فــي الغــزل والنســيج إلــى أنــه يجــب علــى المؤسســات أن تأخــذ األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة فــي االعتبــار عنــد التخطيــط للبنــاء وتزويدهــم بوســائل الراحــة الازمــة لمســاعدتهم علــى العمــل 86، وشــاركه مشــتر 
دولــي الشــعور، وروى فيــه بعــض أفضــل الممارســات مــن بلــدان ومصانــع أخــرى فــي العالــم اشــتروا منهــا، مثــل توفيــر 
وســائل النقــل للعمــال ذوي اإلعاقــة، والتوافــر الواســع النطــاق للحمامــات المكيفــة، ووجــود مصاعــد لألشــخاص ذوي 

اإلعاقــة فــي الســالم الرئيســية.

وبالنســبة لــوزارة الصحــة، تعتبــر معــدات مــكان العمــل المناســبة أمــرا أساســيا، 87 واتفــق معظــم أصحــاب العاقــة أنــه 
يجــب علــى المنظمــات العامــة والخاصــة والوطنيــة والدوليــة التعــاون مــع المجتمــع المدنــي مــن أجــل النهــوض بحقــوق 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي األردن، وكمــا أشــار أحــد مشــتري المصانــع، »مــن المهــم إشــراك منظمــات المجتمــع 
المدنــي واألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي جميــع التحســينات، حيــث أن األشــخاص غيــر ذوي اإلعاقــة قــد ال يفهمــون 

ــرز دور المجتمــع المدنــي« 88.  ــا يب ــة العمــل«، وهن احتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي بيئ
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84   أحد المشاركين في المقابات المعمقة، ممثل عن وزارة العمل
85   أحد المشاركين في المقابات المعمقة، ممثل عن منظمات المجتمع المدني

86   أحد المشاركين في المقابات المعمقة، ممثل عن نقابة العاملين في الغزل والنسيج.
87   أحد المشاركين في المقابات المعمقة، ممثل عن وزارة العمل

88   أحد المشاركين في المقابات المعمقة، ممثل عن المشترين من المصانع
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وبالمثــل، رأى معظــم الخبــراء الذيــن تمــت مقابلتهــم أن التصــدي للتحديــات التــي تواجه األشــخاص ذوي اإلعاقة في قطاع 
األلبســة األردنــي وســوق العمــل األوســع نطاقــا؛ يتطلــب تعزيــز التعــاون بيــن أصحــاب العاقــة علــى جميــع المســتويات، 

وتوضــح البيانــات التاليــة مواقــف مــن أجريــت معهــم المقابــات بشــأن هــذه المســألة.

أكــد أحــد ممثلــي المجتمــع المدنــي علــى مــا يلــي: »ينبغــي أن نركــز علــى الشــراكات بيــن المنظمــات العماليــة   
الدوليــة ومنظمــات حقــوق اإلنســان مــع التركيــز علــى حقــوق العمــال أو العمــال ذوي اإلعاقــة، باإلضافــة إلــى 
وزارة العمــل، وغــرف التجــارة والصناعــة، و]إدارات[ المصانــع، ووزارة الصحــة، ومديريــة الدفــاع المدنــي. حيــث 

طبيعــة العمــل ومــكان العمــل تعتمــد عليهــم« 89.

ومــن جانبــه، أشــار ممثــل لــوزارة العمــل بالمثــل إلــى أنــه ينبغــي النظــر فــي قضايــا اإلعاقــة فــي ســياق نظــام شــامل   
لحقــوق اإلنســان: »هــذه مســؤولية تقــع علــى عاتــق أفــراد المجتمــع المحلــي، حيــث أن األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
يشــكلون جــزءا ال يتجــزأ منــه، يبــدأ األمــر بوســائل اإلعــالم ووزارة التربيــة والتعليــم ووزارة الصحــة ووزارة 

العمــل وجميــع الــوزارات« 90.

وقــدم قيــادي آخــر فــي المجتمــع المدنــي مثــاال علــى التعــاون المؤسســي بشــأن القضايــا المتعلقــة بحقــوق العمــال   
ــذي قــدم دورات لألشــخاص  ــاك تعــاون مــع المعهــد الديمقراطــي الوطنــي، ال ذوي اإلعاقــة فــي األردن: »هن
ذوي اإلعاقــة، وتمكينهــم سياســيا مــن خــالل التعليــم المتعلــق بحقوقهــم، وهنــاك أيضــا تعــاون مــع منظمات 
المجتمــع المدنــي لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومقرهــا عمــان بشــأن توفيــر برامــج تدريبيــة لألشــخاص 
ــة  ــم تقديمهــا أمــام 150 دول ــة نجحــت فــي األردن وت ــة توعوي ــر حزمــة تدريبي ــا بتطوي ذوي اإلعاقــة، كمــا قمن

أجنبيــة فــي الســويد« 91.  

كمــا أشــارت وزارة العمــل إلــى ضــرورة توافــر المرونــة فــي العمــل لألشــخاص ذوي اإلعاقة باعتبارها إحــدى الخطوات   
ــي تمــت الموافقــة  ــة الت ــوزارة، فــإن ســاعات العمــل المرن ــة ال الرئيســية فــي النهــوض بحقوقهــم، ووفقــا لممثل
عليهــا أخيــرا ســتحقق »نتائــج ممتــازة« إذا تــم تفعيلهــا - وهــو شــعور يشــاركها فيــه العديــد مــن المســتجيبين 
فــي مجموعــات النقــاش المركــزة، كمــا هــو موضــح فــي القســم )4.1.4( وشــددت ممثلــة الــوزارة أيضــا علــى 
ــز التوظيــف: »يجــب أن  ــى مســاعدة األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي اكتســاب المهــارات األساســية لتعزي الحاجــة إل
يكتســب العمــال ذوو اإلعاقــة العديــد مــن المهــارات، بعضهــا يتعلــق بالعمــل، والبعــض اآلخــر بالتواصــل بيــن 

األشــخاص، وبعضهــا بســيط مثــل مــا يجــب ارتــداؤه لمقابلــة العمــل.92

ردد المجلــس األعلــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة الحاجــة إلــى التدريــب والتوجيــه المهنــي، واصفــًا كيــف أن   
ــادرات الواعــدة بخــاف ذلــك93. ــى نجــاح المب ــر ســلبا عل ــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة أث النقــص العــام فــي المهــارات بي

وكمــا تشــير الــردود التــي تــم الحصــول عليهــا خــال كل مــن المقابــات ومجموعــات النقــاش المركــزة، أنــه يجــب تمكيــن 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن تطويــر المهــارات الحاســمة لتعزيــز نجاحهــم وإدماجهــم فــي ســوق العمــل، كمــا أن الفجــوات 
ــة  ــة، والعملي ــن: النفســية االجتماعي ــى نطــاق واســع فــي فئتي ــن تقــع عل ــارات األشــخاص ذوي اإلعاقــة األردنيي فــي مه
والتقنيــة، حيــث أن العديــد مــن القضايــا التــي أثارهــا العمــال وغيرهــم مــن المســتجيبين فــي هــذه الدراســة تتعلــق بالصحــة 

89   أحد المشاركين في المقابات المعمقة، ممثل عن منظمات المجتمع المدني
90   أحد المشاركين في المقابات المعمقة، ممثل عن وزارة العمل

91   أحد المشاركين في المقابات المعمقة، ممثل عن منظمات المجتمع المدني
92   أحد المشاركين في المقابات المعمقة، ممثل عن وزارة العمل

93   أحد المشاركين في المقابات المعمقة، ممثل عن المجلس األعلى لذوي االعاقة
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النفســية والعاقــات االجتماعيــة ومهــارات األشــخاص ذوي اإلعاقــة، كمــا وتتعلــق هــذه القضايــا بالعمليــات العقليــة 
للعمــال، وتصورهــم ألنفســهم وقدراتهــم الخاصــة، ودرجــة اندماجهــم فــي البيئــات االجتماعيــة للمصانــع، ومواضيــع 

مشــابهة.

وفيمــا يتعلــق بالقوانيــن والمعاييــر واللوائــح، كانــت إحــدى القضايــا األكثــر شــيوعا هــي ضمــان االمتثــال، واتفــق الخبــراء 
عمومــا علــى الكفايــة العامــة لمعظــم التشــريعات الحاليــة التــي تؤثــر علــى العمــال ذوي اإلعاقــة، لكنهــم أعربــوا عــن أســفهم 
لمــا أظهــروه مــن افتقــار إلــى اإلرادة لــدى أصحــاب العمــل للوفــاء بالحصــص واالمتثــال ألحــكام أخــرى مماثلــة، ولمعالجــة 
هــذه المســألة، أشــار أحــد ممثلــي منظمــات المجتمــع المدنــي إلــى الحاجــة إلــى تعديــل الثغــرات القانونيــة التــي تؤثــر علــى 
توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وإضافــة ضمانــات فــي اإلطــار القانونــي أو اتفاقيــة المفاوضــة الجماعيــة: »التعديــالت 

التــي نقترحهــا تنشــر علــى وســائل التواصــل االجتماعــي وبطريقــة بريــل. كنــا أول منظمــة تطبعهــا بطريقــة بريــل«.

ومــن األمثلــة علــى هــذه التعديــات المرغوبــة »اللوائــح المتعلقــة بتوفيــر بيئــة عمــل مناســبة للعمــال ذوي اإلعاقــة«94.  
وفــي ذات الســياق، فــإن القضــاء علــى التمييــز فــي األجــور بجميــع أشــكاله - والــذي يمتــد الــى مــا هــو أبعــد مــن األجــور 
كمــا هــو مبيــن، يؤثــر أيضــا علــى العمــل اإلضافــي وأجــور العطــات - ضــروري لمواجهــة الفكــرة الســائدة بــأن وقــت وجهــد 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة أقــل قيمــة بطريقــة أو بأخــرى 95 مــن األشــخاص األخريــن.

عنــد النظــر فــي الظــروف والتحديــات التــي تواجههــا ديموغرافيــات معينــة فــي ســوق العمــل - وأفضــل االســتراتيجيات 
للتغلــب عليهــا - غالبــا مــا تكــون النقابــات العماليــة هــي المصــادر الرئيســية للمعلومــات والتوجيــه والدعــم، ومــع ذلــك، يــود 
العديــد مــن أصحــاب العاقــة أن يــروا دورا أكبــر للنقابــة فــي تعزيــز جهودهــا بشــأن قضايــا العمــال ذوي اإلعاقــة والنهــوض 
بهــم فــي األردن 96، وورد أن ممثــا نقابيــا اعتــرف بهــذه الفجــوة، مشــيرا إلــى أن النقابــة تعتــزم تعزيــز جهودهــا بشــأن قضايا 
ــم انتباهنــا إلــى مســألة تحســين ظــروف  اإلعاقــة:« ليــس لدينــا أي برامــج متخصصــة فــي األشــخاص ذوي اإلعاقــة، لقــد لفتُّ

العمــال ذوي اإلعاقــة، والتــي ســيتم أخذهــا باالعتبــار فــي برامــج النقابــة المســتقبلية.

94   أحد المشاركين في المقابات المعمقة، ممثل عن منظمات المجتمع المدني
95   أحد المشاركين في المقابات المعمقة، ممثل عن منظمات المجتمع المدني

96   أحد المشاركين في المقابات المعمقة، ممثل عن إدارة المصانع
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وقــد بــدا أحــد المصانــع الجديــرة بالماحظــة فــي أحــد المجمعــات الصناعيــة بــدأ فــي تكييف مرافقه بشــكل اســتباقي 
لتلبيــة احتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة بشــكل أفضــل، وأفــاد بــأن العمليــة بــدأت بتركيــب عــدة حمامــات مكيفــة 

لتســهيل وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة إليها واســتخدامها.

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

يتوفــر مترجمــو لغــة اإلشــارة فــي بعــض األحيــان، حتــى وإن لــم يكــن دائمــا.

ــة التــي ينتهجهــا المصنــع لألشــخاص ذوي  وأعــرب العمــال ذوو اإلعاقــة عــن رضاهــم عــن سياســات العمــل المرن
اإلعاقــة: »الجميــع هنــا متعاونــون، إذا كان هنــاك نــوع معيــن مــن العمــل مرهقــا بشــكل خــاص أو يصعــب علينــا 
القيــام بــه )كأشــخاص ذوي اعاقــة(، نقلنــا بســرعة إلــى قســم أكثــر مالءمــة. “وأضــاف عامــل آخــر: »المديــر الــذي 
يعمــل معــي رائــع. آخــذ العديــد مــن فتــرات الراحــة، ألننــي أتعــب بســهولة 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، حيث أفاد معظــم العمال ذوي اإلعاقــة في مجموعات 
النقــاش المركــزة فــي هــذا المصنــع بأنهــم عملــوا لعــدة ســنوات فــي المصنــع، حتــى أن بعضهــم أمضــى أكثــر مــن 
12 عامــا، جــزء مــن األســباب فــي بقائهــم هنــاك هــو أن العمــال يمكنهــم التقــدم فــي حياتهــم المهنيــة فــي هــذا 
المصنــع ويتــم تكليفهــم بوظائــف تناســب قدراتهــم واحتياجاتهــم، وأفــاد معظــم العمــال بأنهــم يشــعرون »بالراحــة« 
فــي عملهــم، بينمــا يكونــون 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، كمــا يبيــن الفوائــد التــي تعــود علــى أصحــاب العمــل مــن توفيــر أماكــن إقامــة لألشــخاص ذوي 

اإلعاقــة وتســهيل إدماجهــم فــي مــكان العمــل، بالنظــر إلــى الفوائــد الواضحــة لرضــا العمــال وإنتاجيتهــم.
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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:

بالتعــاون مــع   )JGATE( األردنيــة لأللبســة واالكسســوارات والمنســوجات والصــادرات  الجمعيــة  ينبغــي علــى   
المجلــس األعلــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومنظمــة العمــل الدولية/برنامــج عمــل أفضــل، وضــع 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 وينبغــي أن يقــدم 
المجلــس األعلــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة المشــورة ألصحــاب العمــل بشــأن أفضــل الممارســات لتحســين 

البنيــة التحتيــة لمختلــف أنــواع اإلعاقــات.

ينبغــي علــى الجمعيــة األردنيــة لأللبســة واالكسســوارات والمنســوجات والصــادرات )JGATE( بالتعــاون مــع منظمة   
العمــل الدوليــة/ برنامــج عمــل أفضــل تكييــف أو إعــادة تصميــم بيئــات العمــل بطــرق تســهل عمــل األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة وحركتهــم وتكاملــه، كمــا وبهــدف تحقيــق االمتثــال للمعاييــر الدوليــة فــي نهايــة المطــاف، ينبغــي مواصلــة 
ــة احتياجــات العمــال ذوي اإلعاقــة - وفــي هــذا الصــدد،  ــا، لتلبي ــة، تدريجي ــه التحتي ــع وبنيت تكييــف مرافــق المصن
يتمثــل أحــد العناصــر ذات األهميــة الرئيســية فــي رصــف أرضيــات المصانــع، التــي مــن شــأنها أن تســهل التنقــل 

والتوجيــه الخــاص، وبالتالــي تعزيــز الســامة فــي مــكان العمــل وإمكانيــة الوصــول إليــه.

يجــب علــى وزارة العمــل/ برنامــج عمــل أفضــل والنقابــة والمجلــس األعلــى لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مواصلــة تعزيــز   
توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي قطــاع المابــس. وفــي حيــن أن هــذا أمــر أساســي لتأميــن فــرص العمــل فــي 
االقتصــاد الرســمي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، إال أنــه يجــب معالجــة المزيــد مــن القضايــا، مثــل التمييــز فــي األجــور، 
وجــداول العمــل غيــر المرنــة، ونقــص الوعــي بقضايــا اإلعاقــة داخــل المصانــع، وســوق العمــل، وفــي المجتمــع ككل. 
وتتمثــل إحــدى الخطــوات األولــى الممكنــة نحــو معالجــة هــذه القضيــة فــي جمــع وتحليــل بيانــات األجــور الحديثــة، 

مرتبــة حســب الجنــس واإلعاقــة والجنســية وغيرهــا مــن العوامــل المماثلــة. 

الجمعيــة األردنيــة لأللبســة  بالتعــاون مــع  للتشــغيل،  الوطنــي  البرنامــج  العمــل، كجــزء مــن  يجــب علــى وزارة   
واالكسســوارات والمنســوجات والصــادرات )JGATE( ومؤسســة التدريــب المهنــي؛ تطويــر وتنفيــذ برامــج مهنيــة 
ــرا مــا أشــير فــي  ــة فــي قطــاع األلبســة. وكثي ــى القــوى العامل تمكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن االنضمــام إل
المقابــات ومجموعــات النقــاش المركــزة إلــى أن االفتقــار إلــى التعليــم والتدريــب يمثــل عقبــة أمــام العمــل الدائــم 
ــم المهــارات الازمــة فــي هــذا  والتطــور الوظيفــي، كمــا أن اســتهداف األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي برامــج تعلي
القطــاع سيســاعد األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى االنضمــام إلــى القــوى العاملــة ويســمح لمصانــع المابــس 

بتوظيــف موظفيــن مؤهليــن.

التوصيات  .5 
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 )JGATE( ــة لأللبســة واالكسســوارات والمنســوجات والصــادرات ــة األردني ــوزارة العمــل والجمعي مــن الضــروري ل  
ونقابــات العمــال ومنظمــة العمــل الدوليــة/ برنامــج عمــل أفضــل؛ توفيــر ورش عمــل حــول حقــوق ومســؤوليات 
العمــال وأصحــاب العمــل علــى مســتوى المصنــع للعمــال ذوي اإلعاقــة وأصحــاب العمــل وأعضــاء النقابــات، 
مــن خــال إتاحــة نفــس المعلومــات عــن القوانيــن والحقــوق والمعاييــر المعمــول بهــا لجميــع المشــاركين، وذلــك 
باســتخدام أســاليب وأشــكال شــاملة ومعدلــة، فــإن حلقــات العمــل هــذه مــن شــأنها أن تســاعد، ليــس فقــط علــى 
ــز  ــا تتعلــق بعاقــات العمــل، ولكــن أيضــا علــى وقــف اســتبعاد األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتعزي توضيــح أي قضاي

الوعــي بحقوقهــم.

ينبغــي علــى وزارة العمــل ومنظمــة العمــل الدوليــة/ برنامــج عمــل أفضــل زيــادة القــدرة التفتيشــية لــوزارة العمــل   
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 علــى تحديــد أفضــل الممارســات 
فــي المصانــع، وعلــى المســتوى األوســع، ســيوفر بيانــات إضافيــة ويســهم فــي تحديــد فــرص التدخــل فيمــا يتعلــق 

بحقــوق العمــال بشــكل عــام، واألشــخاص ذوي اإلعاقــة بشــكل خــاص، فــي قطــاع المابــس فــي األردن.

ينبغــي علــى النقابــات العماليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي المعنيــة والجمعيــة األردنيــة لأللبســة واالكسســوارات   
والمنســوجات والصــادرات )JGATE( تخطيــط وتنفيــذ حمــات توعيــة وتثقيــف واســعة النطــاق تهــدف إلــى تبديــد 
القوالــب النمطيــة الســلبية والمواقــف المضللــة تجــاه األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي هــذا القطــاع، وال تــزال الوصمة 
االجتماعيــة واألحــكام المســبقة والمفاهيــم الخاطئــة مــن بيــن العوامــل الرئيســية التــي تعــوق توظيــف األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة، ليــس فقــط فــي هــذا القطــاع، ولكــن فــي ســوق العمــل ككل. ومــن الضــروري مواصلــة تنفيــذ ودعــم 

مبــادرات التوعيــة الراميــة إلــى تبديــد القوالــب النمطيــة الســلبية المتعلقــة باإلعاقــة.

ــة  ــال ذوي اإلعاق ــف والتحــرش فــي العمــل ضــد العم ــواع العن ــع أن ــع جمي ــع تمن ــد مــن أن سياســات المصان التأك  
ومنهــا سياســات التظلــم للموظفيــن عنــد رفــع الشــكاوى، وتهيئــة بيئــة وآليــات مواتيــة لتقديــم الشــكاوى واالبــاغ 
وضمــان عمليــة واضحــة اإلجــراءات وعواقــب ذات مغــزى للذيــن يتبّيــن أنهــم قــد مارســوا العنــف ضدهــم، مــن أجــل 
تشــجيع العمــال ذوي اإلعاقــة وبخاصــة النســاء ذوات اإلعاقــة للتبليــغ عــن أي ممارســات غيــر قانونيــة أو تمييزيــة 

بحقهــم.

ينبغــي إلدارات المصانــع والنقابــات العماليــة والجمعية األردنية لأللبســة واالكسســوارات والمنســوجات والصادرات   
)JGATE(، والنقابــة إنشــاء آليــات للســماح لألشــخاص ذوي اإلعاقــة بالمشــاركة فــي وضــع سياســات المصنــع 
والشــؤون النقابيــة، حيــث تعتبــر مشــاركة األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي هــذه العمليــات والمؤسســات خطــوة 
ــز اندماجهــم، ليــس فقــط فــي مــكان العمــل أو فــي ســوق العمــل، ولكــن كأعضــاء فــي المجتمــع  رئيســية لتعزي

األوســع.

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