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قيمة العمؿ وأىميتو وتأثيره المعنوي عند تناوؿ ىذا الموضوع يبدو مف غير الميـ البحث في 

مف النساء ذوات اإلعاقة خصوصا، وذلؾ عمى الرغـ مف خطورة  عمى الممتحقيف بسوؽ العمؿ

يرجع ذلؾ الى كوف دخوؿ  .ىذا األمر عمى األصعدة النفسية والمعنوية والفكرية والعاطفية

النساء ذوات االعاقة الى سوؽ العمؿ أمرًا بالغ الصعوبة، ألنو يتطمب الكثير مف الشروط 

 والتسييالت غير المستوفاة في سوؽ العمؿ العربية خصوصًا.

الفرص المناسبة والمتكررة تتاح أماـ دخوؿ الميـ في مقاربتنا لمموضوع البحث في ما إذا كانت 

سوؽ العمؿ، وال سيما في البمداف العربية، حيث ترتفع معدالت البطالة إلى ت اإلعاقة النساء ذوا

عبر الدوؿ المختمفة مف جية، وتقؿ نسب األشخاص ذوي اإلعاقة الذيف يحصموف عمى التأىيؿ 

عمى فرص تعميمية الميني، والذيف تتاح ليـ الفرصة أصال حتى يمتحقوا بالمدارس ويحصموا 

 حقيقية. 

الميدانية والنظرية ال يمكف لنا أف نتجاىؿ مجموعة معطيات أثبتت األبحاث مف جية ثانية، 

بحث ميداني مستند إلى مراجعة  ففيالعديدة ترابطيا وتداخميا وتأثيرىا المتبادؿ عمى بعضيا. 

مستفيضة ألدبيات الموضوع في مصر والعالـ العربي والعالـ ككؿ، يؤكد محمد أحمد الخولي 

رضى الوظيفي مف أىـ معايير البناء إلقامة مؤسسة أو منظمة عمؿ مزدىرة قوية أف "ال

التنظيـ"، ألف الرضى عف العمؿ يؤدي إلى التقميؿ مف السموؾ المعوؽ لإلنتاج والتنمية البشرية 



 (ة.)المقصود بذلؾ شحذ الميارات الوظيفية وتحسيف مستوى األداء وتييئة النفس والفرص لمترقي

اإلعاقة في سوؽ العمؿ أصال. وفي حاؿ االنخراط  األشخاص ذويتتطمب انخراط وىذه حاالت 

رؼ النظر عف الوظيفة أو المينة مفر مف السعي إلى زيادة الرضى عف العمؿ بص ال

  بيعتيا، وذلؾ مف خالؿ تعزيز السموؾ اإليجابي.وط

الالفت في بحث الخولي اف حضور الرجاؿ ذوي اإلعاقة يفوؽ حضور النساء ذوات اإلعاقة 

رجؿ.  155امرأة مف ذوات اإلعاقة في مقابؿ  75مقدار الضعفيف. فالعينة العشوائية تضـ 

متزوجًا  127والمتزوجوف اكثر حضورًا في سوؽ العمؿ عمى ما توحي العينة، التي تضـ 

 73لالستغراب اف يشكؿ األميوف الشريحة األكبر مف العامميف) ما يدعوو عازبيف.  103و

ة اكثر بأربعة ويبرز حضور األشخاص ذوي اإلعاقة الجسدي %.31شخصًا( اي ما نسبتو 

 عاقات األخرى.أضعاؼ مف اصحاب اإل

البالغة األىمية عدد مف األمور  في مسألة الرضى الوظيفي، مف الميـ مالحظة ،الغوصدوف و 

، المواتي ىف في الواقع يما يتعمؽ باستقباؿ سوؽ العمؿ العربية لمنساء ذوات اإلعاقةفوالتأثير 

أشد الميمشيف تيميشا وأكثر المستضعفيف تواريا، وىف األقؿ ارتيادا لسوؽ العمؿ واألضعؼ 

ف مست الحاجة بيف إلى   . النشاط فيوقدرة عمى دخولو حتى وا 

المالحظ حدوث طفرة الفتة في أعداد النساء الممتحقات بسوؽ العمؿ في بعض الدوؿ العربية، 

في مقابؿ تراجع أعداد النساء العامالت في بمداف أخرى. مع ذلؾ، يمكف القوؿ أف عدد النساء 



. غير اف الممتحقات بسوؽ العمؿ مف غير ذوات اإلعاقة في العالـ العربي تزداد باستمرار

ذوات اإلعاقة يختبرف فرط الحماية مف قبؿ أولياء أمرىف في حاالت كثيرة، األمر الذي النساء 

ينعكس سمبا عمى فرص التحاقيف بسوؽ العمؿ، ىذا إذا كف قد اختبرف إمكاف االلتحاؽ 

 عمى التعميـ الضروري. صوؿبالمدارس والح

إلعاقة مف أكثر فئات تعتبر البنات والنساء مف جميع األعمار المواتي يعانيف أي شكؿ مف ا

قرار الجمعية العمومية لألمـ المتحدة  نص المجتمع ضعفا وانكشافا وتعرضا وتيميشا، كما 

عمى حد ما تورد "ورقة الحقائؽ الخاصة بالنساء ذوات اإلعاقة" و ، 1998لمعاـ  59/161

 الصادرة عمى موقع المنظمة الدولية اإللكتروني.

السكاف واأليدي العاممة اضطرابات اجتماعية وأمنية كثيفة عربية في وقت تعاني أقطار 

وسياسية ليا آثار وانعكاسات سمبية شديدة وحادة عمى سوؽ العمؿ، يالحظ ارتفاع معدؿ البطالة 

في غالبية األقطار العربية، التي تختبر أيضا تدفقا لمميارات المؤىمة وعالية التدريب مف بعض 

لى حد أقؿ لبناف الدوؿ المضطربة، كما ىي الحاؿ مع سو  ريا والعراؽ والسوداف واليمف، وا 

وتونس ومصر. وليذا انعكاسو بطرؽ وصور مختمفة عمى مدى قدرة النساء ذوات اإلعاقة 

السوؽ المزدادة ضيقا والمشتدة ىذه عاقة عموما، عمى دخوؿ ، واألشخاص ذوي اإلخصوصا

بفعؿ التوترات واالضطرابات الداخمية فييا المنافسة والمزاحمة مع تكاثر األيدي العاممة الميجرة 

معرضة لرياح ىوجاء تيب عمييا منذ سنوات عديدة، عمما أف األوضاع في العديد مف دولنا ال



االقتصادية االجتماعية والمعيشية واإلنمائية فييا تشكو كثيرا مف اإلىماؿ والتدىور قبؿ بموغ 

 .المرحمة الحالية المثيرة لمقمؽ إلى أبعد الحدود

يمفتنا التفاوت الكبير بيف نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة الممتحقيف بالوظائؼ واألعماؿ في كما 

وسوريا والعراؽ والجزائر مع أولئؾ الممتحقيف بالعمؿ واليمف مثؿ مصر  القطاع العاـ في دوؿ

بعض البمداف األخرى، يجد في في تمؾ الدوؿ. في المقابؿ، يبدو أف  خاصفي القطاع ال

اع الخاص، كما تحاؽ بالوظائؼ وفرص العمؿ في القطاإلعاقة فرصا أكبر لالل ياألشخاص ذو 

ىي الحاؿ في لبناف والسعودية والدوؿ الخميجية األخرى والمغرب واألردف. يتبيف ىذا الفرؽ 

، التي تركز عمى عينة مف 2003بوضوح مف دراسة الخولي الميدانية المستكممة في العاـ 

. (الذىنيةو  ،سدية والبصرية والسمعيةالج) عاقاتاألشخاص ذوي اإل  العامميف في محافظة الفيـو

دوف االشارة الى انواع الوظائؼ التي  ي إعاقة تـ استبيانيـ،و شخص ذ 230مف أصؿ 

العينة يمتحقوف بوظائؼ القطاع أفراد %( مف 7433أو ما يعادؿ ) 171يتضح أف  يشغمونيا،

مف أفراد العينة في القطاع الخاص. لعؿ %( 2537)أو ما يعادؿ  59الحكومي، بينما يعمؿ 

الحد في بعض الدوؿ لؾ ما دوف ذأو % 50تتدنى إلى  نسبة الممتحقيف بالقطاع الحكومي

إما ف في القطاع الخاص اشطينوالالممتحقيف بسوؽ العمؿ العربية األخرى، مما يرفع نسبة 

ما كأصحاب مشاريع إنتاجية صغيرة أو أعماؿ عا   .%50الى ما يقرب مف  ئميةكمستخدميف وا 



مختمفة، مف سبع دوؿ عربية  اب "نساء تخطيف اإلعاقة"، تجارب إحدى وعشريف سيدةفي كت

ارتياد سوؽ العمؿ بنجاح، وتأميف فرص عمؿ دائمة ألنفسيف، مع نجاح ف بعضي عااستط

ح جوبينيف مف تركز عمميف النابعضيف في إطالؽ مشاريعيف اإلنتاجية وأعماليف الخاصة. 

عمى نشاط القطاع األىمي حيث يعكفف عمى إحداث التغيير والفرؽ في حياتيف بشكؿ حصري 

، وربما أفاد نشاطيف عددا ال بأس بو مف الرجاؿ وحياة البنات والنساء ذوات اإلعاقة األخريات

السيدات الرائدات تحصيؿ بعضيف الدراسي  تمؾويالحظ مف تجارب  .والشباب ذوي اإلعاقة 

العالي والمتخصص )تحوز ثالث منيف عمى شيادة الدكتوراه(، وىذا ما يسمح ليف بتوسيع 

غي أف نتنبو إلى ضآلة بنوع مف المعطيات، ينلنطاؽ فرص عمميف. إال أننا عند عرض ىذا ا

وفؽ  اط في سوؽ العمؿ.أعداد البنات والنساء ذوات اإلعاقة المتاحة أماميف فرصة االنخر 

، يتبيف أف 1998دراسة إحصائية مسحية أجراىا برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي في العاـ 

%، ولكف ىذه النسبة تقؿ إلى 3المعدؿ الدولي لمتعميـ بيف البالغيف ذوي اإلعاقة يالمس نسبة 

لتردي في الدوؿ % بيف النساء ذوات اإلعاقة. والمرجح أف الوضع قد تعرض لمتدىور وا1مجرد 

قبؿ انتياء مدة العقد العربي لألشخاص ذوي اإلعاقة  ،العربية خالؿ األعواـ القميمة الماضية

 .2004، الذي كانت القمة العربية الدورية في تونس أقرتو في أيار )مايو( 2004-2013

ف كاف  ونحف ىنا ال نتطرؽ بشكؿ تفصيمي موسع إلى الوضع في دوؿ العالـ األخرى، وا 



نطباع العاـ يؤكد عمى عدـ حدوث تغيير إيجابي في وضع تشغيؿ األشخاص ذوي اإلعاقة، اال

 وبخاصة البنات والنساء ذوات اإلعاقة.

حددة لقياس معدالت البطالة تعتمد مؤشرات دقيقة ومنجدىا اعية، الدوؿ الصنباالنتقاؿ إلى 

نسبة إلى سوؽ العمؿ، يتبيف ونسب التشغيؿ وما إلى ذلؾ مف المعطيات اليامة وذات المعنى بال

أف الفرصة تتاح كما يتضح لنا  انخفاض معدؿ تشغيؿ األشخاص ذوي اإلعاقة بشكؿ كبير.

% مف جميع األطفاؿ والشباب ذوي اإلعاقة لمحصوؿ عمى التعميـ 5أماـ نسبة تقؿ عف 

في  دوف مشاركتيفتحوؿ والتدريب، بينما تواجو البنات والنساء ذوات اإلعاقة حواجز ىامة 

ؽ ما يرد في تقرير أميف عاـ األمـ المتحدة عف التنمية لمعاـ فوالتنمية، و  الحياة االجتماعية

2000.  

لمواقع غير في ىذا السياؽ، ال بد مف االستعانة بوصؼ البروفسور آرثر أورايمي الدقيؽ 

ما ىي متوسطة الدخؿ، كالحوؿ العالـ، وال سيما في الدوؿ الصناعية و المطمئف وغير المشجع 

فأورايمي يشدد عمى مواجية األشخاص ذوي  الحاؿ مع عدد غير صغير مف الدوؿ العربية.

اإلعاقة عموما صعوبات في دخوؿ سوؽ العمؿ المفتوحة. لكف، عند تأمؿ المسألة مف منظور 

أف تزداد فرص حصوؿ الرجاؿ ذوي  الجندر أو المساواة االجتماعية بيف الجنسيف، يحتمؿ

ئؼ مقدار الضعفيف عما يتاح لمنساء ذوات اإلعاقة. وعندما تعمؿ النساء عاقة عمى وظااإل

ذوات اإلعاقة كثيرا ما يختبرف معايير غير متساوية لجية االستخداـ والترقية، وعدـ التكافؤ في 



عادة التدريب، وعدـ التكافؤ في الحصوؿ عمى التسميفات والموارد  الحصوؿ عمى التدريب وا 

التكافؤ في دفع بدالت العمؿ المتساوية مع التعرض لمفصؿ والتمييز  األخرى المنتجة، وعدـ

 (2003الميني، عمما أنيف نادرا ما يشاركف في صنع القرارات االقتصادية. )أورايمي، 

نجد النساء ذوات اإلعاقة غالبا ما يحصمف عمى فرص استخداـ وتشغيؿ أقؿ مف النساء غير 

يتعاظـ احتماؿ تعرض النساء  ،حسب بعض الباحثيفذوات اإلعاقة والرجاؿ ذوي اإلعاقة. و 

ذوات اإلعاقة لنتائج سيئة عمى صعيد التشغيؿ بعد المدرسة، وىف باستمرار يكسبف ماال أقؿ مف 

غيرىف، ويتعرضف لتجارب عمؿ سمبية. كما يتـ تعيينيف عادة في وظائؼ "نسائية" وفؽ الصور 

 (2003النمطية الشائعة. )فيست برايس، 

عند تقييـ الوضع باالستناد إلى ما يذكره أورايمي وفيست، يمكف لنا أف نوضح عدـ توافر 

معطيات ميدانية حسية تنفي الحديث عف عدـ التكافؤ في فرص العمؿ واألجر وما إلى ذلؾ 

بالنسبة إلى النساء ذوات اإلعاقة العامالت في العالـ العربي. أما إذا استعرضف الوظائؼ 

ندة إلى غالبية البنات والنساء ذوات اإلعاقة في البمداف العربية، يمكف أف نراىا واألعماؿ المس

مطابقة لمشروحات المعيارية التي يتناوليا فيست. كما تؤيد مالحظات ىولي واستنتاجاتو فعال 

الطروح األخرى التي سبقت اإلشارة إلييا. فيولي يعتبر العمؿ عنصرا أساسيا في المواطنية 

ما أنو وثيؽ الصمة بالمداخيؿ وأعماؿ الدعـ والمساندة المتصمة باإلعاقة. كما يوفر الكاممة، عم

ء أفضؿ دفاع ضد الفقر. وتعد النسااسا باإلنجاز والقيمة الذاتية. وىو سالعمؿ والتشغيؿ إح



ذوات اإلعاقة في كندا، حسب ىولي، الفئة األشد تعرضا لمصعوبات والتحديات بيف البالغيف 

لجية التشغيؿ والعمؿ، مع تسجيميف أدنى معدؿ لمنجاح في القوى العاممة وأحد أعمى معدالت 

 الفقر في البالد. 

وباالستناد الى باالنتقاؿ مف بداية القرف الحالي الى فترة التحضير ألىداؼ االلفية لمتمنية، 

يظير مف مناقشات الجمسات في مؤتمر الدوؿ األطراؼ اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة، 

، اف 2012حزيراف/يونيو  12ػػػػ 10والتي عقدت في نيويورؾ مف  (الدورة الخامسة)اإلتفاقيةفي 

في و الوضع العاـ لمنساء ذوات اإلعاقة في سوؽ العمؿ لـ يطرأ عميو اي تغيير ممموس. 

المناسبة  السبؿالمؤتمروف اف النساء ذوات اإلعاقة يفتقرف الى  شددخالصة المناقشات، 

سية الضرورية، ويتعذر عمييف ارتياد سوؽ سالمتمتع بالخدمات األ الالئقةلمحصوؿ عمى الفرص 

التمييز ضد  كافة أشكاؿ بعد مرور ثالثة عقود عمى اقرار اتفاقية الغاء والعمؿ. كما اوضحوا ان

اي منيما لـ تساعد في تحقيؽ تطورات ىامة  النساء وعقديف عمى اتفاقية حقوؽ الطفؿ، فاف

 فيما يخص البنات  والنساء ذوات اإلعاقة.

الطريؽ قدما: خطة تنمية شاممة " ستوى بشأف اإلعاقة والتنمية:االجتماع الرفيع المويؤكد 

ايموؿ/ سبتمبر  23ورؾ في يفي نيو  والذي عقد ،‘‘2015لمنظور اإلعاقة والتنمية لما بعد عاـ 

جيدا متضافرا في التصدي لمفقر عمى الصعيد تمثؿ  األىداؼ اإلنمائية لأللفية اف، عمى 2013

لـ تزؿ ىناؾ فجوة ممحوظة في األىداؼ اإلنمائية لأللفية الحالية واشتماليا  مع ذلؾ العالمي،



لوا اذوي اإلعاقات لـ يز  لألشخاص ذوي اإلعاقة. فما يقدر بمميار شخص في العالـ مف

مثؿ التعميـ والعمؿ والرعاية الصحية ونظامي  ،مستبعديف مف الحصوؿ العادؿ عمى الموارد

 الدعـ االجتماعي والقانوني. 

وىناؾ أيضا اعتراؼ متزايد بأف إدراج اإلعاقة ضروري ليس فقط الستفادة األشخاص ذوي 

عمى سبيؿ المثاؿ ، أعادت  .الفعمية جؿ تحقيؽ أىداؼ التنميةولكف أيضا مف أ ،اإلعاقة

دماج حقوؽ عمى ضرورة إدراج و التأكيد   63/150الجمعية العامة في قرارىا   ووجيات نظرا 

األىداؼ اإلنمائية لف تتحقؽ فعميًا  والتي بدونيا  ،األشخاص ذوي اإلعاقة في جيود التنمية

 . المتفؽ عمييا دوليا، وال سيما األىداؼ اإلنمائية لأللفية

( ، وافقت الحكومات عمى  20بشأف التنمية المستدامة )ريو + 2012في سياؽ مؤتمر عاـ و 

الحد مف عدـ المساواة ؿ خمؽ المزيد مف الفرص لمجميع، و تحقيؽ التنمية المستدامة مف خال

والواضح اف مسار التنمية ال يمكف اف يكوف شاماًل او  العادلة،وتعزيز التنمية االجتماعية 

الحياة االقتصادية في ذوي اإلعاقة  شخصأنو يستبعد مشاركة أكثر مف مميار  طالما مستدامًا، 

 السياسية.واالجتماعية و 

ويشير التقرير العالمي حوؿ االعاقة الصادر عف منظمة الصحة العالمية والبنؾ الدولي في 

تعرضًا لمبطالة، وىـ  اكثر اإلعاقة يذو  ، الى اف األشخاص3122حزيراف/ يونيو مف العاـ 



جور النساء أويؤكد الباحثوف الميدانيوف أف جور أدنى عند تعيينيـ. أبصفة عامة يحصموف عمى 

وتوضح البيانات االعاقة.  يذوات اإلعاقة تقؿ بشكؿ ممموس عف تمؾ التي يتقاضاىا الرجاؿ ذو 

اؿ ذوي اإلعاقة العالمية لممسح الصحي العالمي اف معدالت العمؿ والتوظيؼ اقؿ بيف الرج

%( والنساء بدوف 76%( عنيا بيف الرجاؿ بدوف اعاقة )31%( والنساء ذوات اإلعاقة )64)

%(. ومف ناحية اخرى، اوضحت دراسة لمنظمة التعاوف والتنمية في الميداف 41اعاقة )

ف اإلعاقة ممف ىـ في عمر العمؿ واإلنتاج، م ي( بمدًا يعاني األفراد ذو 38انو في ) ،االقتصادي

، بنسب اكثر مف غير المعاقيف. وفي المتوسط، السيئةعيوب ومضار سوؽ العمؿ ومف نتائجو 

عمى قمياًل مف نصؼ معدالت العمؿ أ%( لذوي اإلعاقة ىي 55فإف معدالت العمؿ التي تبمغ )

( مف المعدالت بيف 3.6%(. اما معدالت البطالة فكانت اعمى بحوالي )86بيف غير المعاقيف )

 %( عمى التوالي.31% و 54اعاقة ) مف ىـ بدوف

تقدـ القوانيف التي تحارب التمييز نقطة انطالؽ نحو ، التصدي لعوائؽ العمؿ والتوظيؼوبيدؼ 

العمؿ. فعندما يمـز القانوف اصحاب العمؿ بإجراء في ذوي اإلعاقة  األشخاص تعزيز دمج

بيئة العمؿ وتعديؿ اوقات تعديالت معقولة، مثؿ اتاحة اجراءات التوظيؼ واالختيار، وتكييؼ 

ذوي اإلعاقة، وتوفير التكنولوجيا المساعدة، كؿ ىذا مف  األشخاص العمؿ لتتناسب مع ظروؼ

ذوي  األشخاص شأنو اف يحد مف التمييز في مجاؿ العمؿ والتوظيؼ، ويزيد مف سبؿ وصوؿ

مكف دراسة عدد مف اإلعاقة الى اماكف العمؿ، وتغيير المفاىيـ المتعمقة بقدرتيـ عمى االنتاج. وي



الحوافز الضريبية، وتمويؿ اجراء التسييالت المالئمة مف اجؿ خفض اية  ؿالتدابير المالية مث

 تكاليؼ اضافية قد يتكبدىا ارباب العمؿ والموظفوف.

إف برامج تدريب اإلعاقة فاما مف يتعرض لإلعاقة وىو مرتبط بالفعؿ بعمؿ او بوظيفة ما، 

ودة الى العمؿ، وىي برامج تتولى التدبير العالجي لمحالة، نجحت في تحسيف معدالت الع

ودة المبكرة لمعمؿ بمصاحبة اساليب دعـ مناسبة. شرفيف، وتعديؿ اماكف العمؿ، والعوتثقيؼ الم

في برامج الحماية االجتماعية  يـينبغي دمج ،ذوي اإلعاقة األشخاص وبالنسبة الى بعض مف

خيارات ىذه السياسة فصؿ البند الخاص بدعـ الدخؿ  العامة، مع دعـ عودتيـ لمعمؿ. وتشمؿ

ذوي اإلعاقة لتغطية ما يتحممونو مف تكمفة اضافية  لألشخاص عف التعويض الذي يدفع

لالنتقاؿ الى العمؿ وتكمفة المعدات، وذلؾ مف خالؿ استخداـ الفوائد المرتبطة بفترة زمنية 

 االستمرار في العمؿ. محددة، والتأكد مف اف ىذا التعويض يتـ دفعو مف اجؿ

الوضع في سوؽ العمؿ اماـ النساء ذوات اإلعاقة لـ يتغير طواؿ االعواـ الماضية.  الواضح اف 

ومستمرا  مجاؿ العمؿ ىو أكثر المجاالت التي يظير فييا التمييز بارزاً فسحر الياسري تذكر اف 

 ذوات االعاقة النساء حيث يبمغ معدؿ البطالة ثالث مرات أكثر مف بيف ،في معظـ بمداف العالـ

 االجر وعدـ توفركثيرا ما يستخدمف في وظائؼ قميمة   منو بيف غير ذوات االعاقة، المواتي

ميف وصناعات تتميز بأنخفاض حواجز انيف يعممف في  كما،  الضماف االجتماعي والقانوني



وأكثر الخيارات شيوعا ىو العمؿ في وحدات عائمية  فزة ليخوؿ الييا أو في وظائؼ محجو الد

  صغيرة وغير نظامية في الزراعة وقطاع الخدمات.

أصحاب  لدى الخاطئة مفاىيـمتمييزا في سوؽ العمؿ نتيجة ل ذوات االعاقة النساءواجو توكذلؾ 

 ،وضعيف الجسديالعمؿ والعماؿ الزمالء حوؿ قدراتيـ وبسبب االفتقار الى بيئات عمؿ تالئـ 

ويبرر أصحاب العمؿ في المشاريع الصغيرة بأف التكاليؼ التي ينطوي عمييا تشغيؿ اشخاص 

مرافؽ خاصة او أذا ى يحتاجوف الا وخاصة أذا كانو  ،قد تكوف أعمى مف غيرىـ لدييـ اعاقة

 .المر أدخاؿ تعديالت في مكاف العمؿاتطمب 

مف الصعوبات األساسية التي تعترض تشغيؿ وفي سوؽ العمؿ العربية يمكف الحديث عف عدد 

مًا والنساء ذوات اإلعاقة خصوصًا، والتي يجوز اختصارىا في األشخاص ذوي االعاقة عمو 

 ساسية التالية:األ بعالصعوبات الس

شخاص ذوي اإلعاقة لمتطمبات الوظيفة عدـ تمقي التعميـ الكافي المقترف بعدـ مواكبة األ .1

 األساسية والنمو الميني.

االفتقار لمميارت التدريبية المناسبة نتيجة التأىيؿ غير الكافي، وصعوبات ػػ اف لـ يكف  .2

 استحالة ػػ التدريب في مكاف الوظيفة.



نظرة اصحاب العمؿ غير المقتنعيف بقدرات األشخاص ذوي اإلعاقة، وال سيما النساء  .3

ذوي اإلعاقة ص ذوات اإلعاقة، وانتاجيتيـ. تؤدي ىذه النظرة الى عدـ اعطاء األشخا

 في سوؽ العمؿ. الفرصة الثبات ذواتيـ

 عدـ تاىيؿ بيئات العمؿ باعتماد التعديالت اليندسية المناسبة. .4

تدني األجور والتمييز بيف األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص غير ذوي اإلعاقة ، مع  .5

 حرماف المجموعة األولى وبخاصة النساء مف األماف الوظيفي.

 عمؿ عمى نحو غير متكافىء.المنافسة في سوؽ ال .6

أولياء األمر لتشغيؿ النساء ذوات اإلعاقة خوفًا مف تعرضيف لالستغالؿ  ةمعارض .7

 افراطًا منيـ في الحماية الزائدة، وفؽ دراسة الدكتور روحي عبدات.و 

 مقترحات

وفؽ ما جاء في ىذا العرض،وبالرغـ مف كؿ الحرص الذي يظير بضرورة تمتع النساء ذوات 

رىف مف النساء غير ذوات اإلعاقة يبتكافؤ الفرص في دخوؿ سوؽ العمؿ ومعاممتيف كغاالعاقة 

 ي تغيير جذري في وضعيف.أاو الرجاؿ ذوي اإلعاقة، فالواضح اف الواقع ال يبشر ب

 عميو، نقدـ بعض االفكار التي يمكف اف  تسيـ في تحسيف الوضع. ومنيا:



غير لمنساء ذوات االعاقة بالحصوؿ عمى فرص عادلة ومتساوية مع النساء  تأكيد حؽ.1

وتوفير شروط عمؿ مناسبة حتى يستطعف االستمرار  ،طالما كف مؤىالت لذلؾالمعاقات، 

تشريعات تكفؿ ليف اختيار العمؿ  ، عبرحتراـ دوف المساس بكرامتيفاوكسب لقمة العيش ب

  .المناسب دوف تمييز بسبب االعاقة

قاضي الدولة لدى القضاء الوطني عند تأف  لمنساء ذوات اإلعاقة وضع قواعد قانونية تتيح  .2

 .سواء يتعمؽ بالحقوؽ السياسية أو المدنية أو الثقافية أو االجتماعية ،لتزاـ دولياخرقيا الي 

النسوية  والحركات ذوات اإلعاقة  النساءالتعاوف بيف منظمات الدفاع عف حقوؽ أىمية  .3

 .حيد السياسات فيما يتعمؽ بالمرأة ذات االعاقةلتو 

 لقطاع الخاص القياـ بما يمي:ا عمى . 5

  اإلعاقة، وضماف العدالة في التعييف، وتوافر التيسيرات  اتذو  النساءتيسير توظيؼ

 .في مكاف العمؿ فالمالئمة لي

  اتذو النساء تمكف تحتى  قروض صغيرة ازالة العوائؽ التي تحوؿ دوف الحصوؿ عمى 

 .فاألعماؿ الخاصة بياالستثمار في  اإلعاقة مف 

  خالؿ  فسرىأاإلعاقة و  النساء ذواتاعداد طيؼ واسع مف خدمات الدعـ الجيدة مف اجؿ

 .فالمراحؿ المختمفة مف دورة حياتي



  ضماف اف مشاريع البناء، مثؿ المرافؽ العامة والمكاتب واإلسكاف، تشتمؿ عمى سبؿ

 اإلعاقة الييا والتحرؾ داخميا. يمناسبة لوصوؿ األشخاص ذو 

  ضماف اتاحة المنتجات والنظـ والخدمات الخاصة بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت

 اإلعاقة. يلألشخاص ذو 

سبؽ االشارة ليا في ورقة سابقة  في الختاـ، ال بد مف اعتماد سمسمة تدابير قانونية وادارية،

قياـ حوار جامع لعدد كبير مف األطراؼ المؤثرة في سوؽ العمؿ.  ونؤكد عمييا وىي ضرورة 

كانت بمداننا العربية تعتمد في تشغيؿ األشخاص ذوي اإلعاقة عمى المبادرات الفردية  اولم

اكثر منيا عمى االلتزاـ باحكاـ القانوف، فاف مف الضروري العمؿ عمى تعزيز ىذه المبادرات 

جية ثانية. وىذا يعني مكافحة التمييز قانونًا عمى  مف جية، وفرض تطبيؽ القوانيف مف

أساس اإلعاقة، وحماية  حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة في ظروؼ عمؿ عادلة ومالئمة، 

وتشجيع القطاع  وتحسيف فرص العمؿ الحر، وتشغيؿ ىؤالء األشخاص في القطاع العاـ،

ورة تأىيؿ اماكف الخاص عمى استخداميـ ومعاقبتو اف ىو مارس التمييز ضده، مع ضر 

 العمؿ ىندسيًا وفنيًا.      
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