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توجيهي ي�صدر عن احتاد املقعدين اللبنانينيدليل العدد الثالث ع�رش

التنوع يف                          مكان العمل2014ربيع

ال�سلل ال�سفلي اإعاقة ل 

متنع من العمل والإبداع

تتجه �ملجتمعات �إىل �لعتماد على �لتنوع بحيث ت�ستفيد من طاقات 

�ملجتمع كافة. �لأ�سخا�ص ذوو �لإعاقة هم فئة من �ملجتمع ت�سفي �لتنوع 

�ملت�ساوية  �لفر�ص  و�إعطاءها  �لفئة  �حرت�م هذه  لكن  للتطور.  �ملطلوب 

يبقيان رهناً مبدى تقبل �ملجتمع لها. 

�حللول  وعيين  �ملختلفة  �لإعيياقييات  عيين  معلومات  �لدليل  هييذ�  ويييقييدم 

�إعاقة.  �لتي تنتج من كل  �لتي تعو�ص عن �حلاجات �لإ�سافية  �لبديلة 

كما يطرح �إر�ساد�ت ب�سيطة وعملية جد�ً متكن �لقارÇ، وخ�سو�ساً �أرباب 

�لعمل، من �لتاأكد �أن �حللول غالباً ما تكون ب�سيطة جد�ً وغر مكلفة 

من �أجل توظيف �سخ�ص معوق. فهو مبثابة دليل توجيهي لالأ�سخا�ص 

يف  وظيفة،  عن  للبحث  �لأوىل  للخطو�ت  �لتح�سر  �أجييل  من  �ملعوقني 

�لييذي يرغب يف توظيف  �لعمل  لييرب  �إر�ييسييادي  دليل  هييو  نف�سه،  �لييوقييت 

�سخ�ص معوق.

ومميييا ل �ييسييك فيييييه �أن حيييق �لييعييمييل مييين �حليييقيييوق �ملييتييفييق عييليييييهييا على 

دول  �سعيد  على  خييالفيياً  جنييد  ول  و�حلييقييوقييي،  �لجييتييميياعييي  �مل�ستويني 

�حلق  هييذ�  ماهية  على  �لييعييامل 

�لذي يخت�سر بي«�إمكانية ك�سب 

�أو  بعمل يختاره  رزقه  �لإن�سان 

»�لعهد  بح�سب  بحرية«،  يقبله 

�لقت�سادية  للحقوق  �ليييدو› 

وقد  و�لثقافية«.  و�لجتماعية 

تيينيياولييت �مليييو�ثيييييييق �حلييقييوقييييية، 

�لأ·  عيييين  �ليييي�ييييسييييادرة  �ييييسييييو�ء 

»منظمة  مييو�ثيييييق  �أو  �ملييتييحييدة 

�ليييدولييييييية«، حييق �لعمل  �لييعييمييل 

�لعنا�سر  تف�سيل  خيييالل  ميين 

�سورته  يف  �حليييق  ت�سكل  �لييتييي 

�لكاملة.

وتيي�ييسيير در��ييييسييييات �ليي�ييسييادرة 

�أن  �إىل  دولييييييية  ميينييظييمييات  عييين 

�ملعوقني  �لأ�ييسييخييا�ييص  تييوظيييييف 

و�خلييا�ييص  �لييعييام  �لقطاعني  يف 

م�ستوى  نتيجة  ويييطييورهييا،  كبرة  بن�سبة  �لقت�سادية  �لعجلة  يحرك 

�إنتاجيتهم �لعا› يف قطاعات عمل خمتلفة.  

ويييرى  �لييرعيياييية.  روؤيييية  على  �لعربية يف جمملها  �لييقييو�نييني  وتييرتييكييز 

�لجتماعي  �لجتيياه  يف  للتطور  طريقها  يف  �لقو�نني  هييذه  �أن  �خليير�ء 

نتيجة تاأثر �لتفاقية �لدولية حلقوق �لأ�سخا�ص ذوي �لإعاقة، ولكن 

�لأرقام ت�سر �إىل عك�ص ذلك، ففي لبنان كمثال �أول عن �ملنطقة �لعربية، 

و�سلت ن�سبة �لأمية عند �لأ�سخا�ص ذوي �لإعاقة �إىل 05 يف �ملئة. وبلغت 

�إعاقة منهم و�لقادرين على  �لبطالة بني �حلا�سلني على بطاقة  ن�سبة 

�لعمل 96 يف �ملئة )�أعمارهم بني 81 و46 �سنة(، يف حني بلغت ن�سبة �لذين 

يعي�سون حتت عتبة �حلرمان منهم 44 يف �ملئة. 

ن�سبة  بلغت  فقد  �لييعييربييي،  �ملنطقة  عيين  ثييان  كمثال  فل�سطني  يف  �أميييا 

�لأمية 35 يف  �ملئة، ون�سبة  �لإعاقة 78 يف  �لأ�سخا�ص ذوي  �لبطالة عند 

�ملئة، يف حني �أن 83 يف �ملئة منهم مل يلتحقو� �أبد�ً بالتعليم، و67 يف �ملئة 

منهم غر قادرين على ��ستخد�م �ملو��سالت �لعامة. 

ويبني �مل�سح �لذي �أجر�ه »�جلهاز �ملركزي لالإح�ساء �لفل�سطيني« �سنة 

1102 �أن هناك 24 يف �ملئة يف �ل�سفة �لغربية و04 يف �ملئة يف قطاع غزة 

�لبيئة  مع  �لتو��سل  يف  �سعوبة  يو�جهون  �لإعاقة  ذوي  �لأ�سخا�ص  من 

�ملحيطة ب�سبب نظرة �لآخرين لهم. 

�لتابع  �لييعييمييا›  �مليير�ييسييد  �أعيييده  تقرير  بيينّي  ثييالييث  كمثال  �لأردن  ويف 

لي«مركز �لفينيق للدر��سات �لقت�سادية و�ملعلوماتية« �أن معدلت ت�سغيل 

�لأ�سخا�ص �ملعوقني يف �لقطاع �حلكومي �سو�ء �أكانت وز�ر�ت �و موؤ�س�سات 

م�ستقلة �أو بلديات �أو جامعات ر�سمية تبلغ 1 يف �ملئة، ويف �لقطاع �خلا�ص 

ل تكاد تذكر. وهي �أقل بكثر مما ن�ست عليه �لقو�نني.

ويقدر »�لبنك �لدو›« عدد �أن ن�سبة �لأ�سخا�ص �ملعوقني ترت�وح بني 

4 و6 يف �ملئة من جمموع �ل�سكان. 

ويف م�سر وفقاً لآخر �إح�ساء ر�سمي للدولة �أجري يف �لعام 6002، فقد 

بلغت ن�سبة �لأ�سخا�ص ذوي �لإعاقة 3^4 يف �ملئة من عدد �ل�سكان. ولكن 

وفقاً للتقدير�ت غر �لر�سمية، 

فاإن �لن�سبة ترت�وح بني 01 و21 

�ل�سكان. ول توجد  �ملئة من  يف 

�إحيي�ييسيياء�ت مييوؤكييدة حييول ن�سب 

ذوي  �ل�سخا�ص  لييدى  �لبطالة 

�لتقدير�ت ت�سر  �لإعاقة، لكن 

�لييييدول  بيييني  �أنيييهيييا �لأعيييليييى  �إىل 

�لعربية.

�أميييام ذلييك �لييو�قييع، ل بييد لنا 

مييين وقيييفييية عييلييمييييية، تيي�ييسييتييهييدف 

�لأطيييييير�ف �ملييعيينيييييني بييانييخيير�ط 

�لأ�ييييييسييييييخييييييا�ييييييص �مليييييعيييييوقيييييني يف 

عييمييلييييية �لإنييييتيييياج، و�ييييسييييوًل �إىل 

��ستقالليتهم �ملادية.

وييييعيييميييل »�حتييييييييياد �مليييقيييعيييديييين 

�ليييليييبييينيييانيييييييني« عيييير ميي�ييسيياريييعييه 

وبييييييير�جميييييييه وحيييييميييييالتيييييه، عييلييى 

حتقيق  يف  �ملعنية  �لثالثة  �لأطييير�ف  بني  �لنظر  وجهات  تقريب  حماولة 

�لدمج يف �ملجتمع، �أي رب �لعمل و�ل�سخ�ص �ملعوق و�أفر�د �ملجتمع. وو�سعها 

�لإ�سافية،  للحاجات  �ملختلفة  �جلييو�نييب  يوفر  متكامل  م�سروع  �إطيييار  يف 

وي�سهل عملية �لربط بني �أرباب �لعمل و�ملعوقني ويعزز فر�ص �لعمل. 

لذ�، �سيخ�س�ص كل عدد من �لدليل للتعريف يف حاجة �إ�سافية معينة، 

ويف »�حللول �لبديلة« لكل حاجة �إ�سافية. ونعرف يف هذ� �لعدد بال�سلل 

حاجاته  عن  �ملعوق  لل�سخ�ص  تعو�ص  �لتي  �لبديلة  وباحللول  �ل�سفلي، 

�لإ�سافية. ويقدم �لدليل لرب �لعمل �لتح�سر�ت �لب�سيطة �لتي ميكنه 

وليعطيه  بوظيفته  �لقيام  �ملعوق  �ل�سخ�ص  على  ي�سهل  كي  بها  �لقيام 

بالتا› نتيجة �أف�سل.   

ويف كل عدد، يت�سمن �لدليل در��سة حالة يهدف عر�سها �إىل �لرتويج 

لتجارب توظيف ناجحة لأ�سخا�ص معوقني متكنو� من تخطي �إعاقتهم 

وتاأقلمو� مع حاجاتهم �لإ�سافية. 
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العدد الثالث ع�رشتوجيهي ي�صدر عن احتاد املقعدين اللبنانينيدليل

2014ربيع التنوع يف                          مكان العمل

�لأ�سخا�ص  توظيف  �أن  �لييدر��ييسييات  تييوؤكييد 

�لييي�يييسيييورة  حتييي�يييسيييني  �إىل  تييييييييوؤدي  �ملييييعييييوقييييني 

�خلارجية لل�سركة، وحتديد �ل�سوق �ملالئمة 

للم�ستهلكني �ملعوقني، و�أ�سرهم، و�أ�سدقائهم 

و�لييينيييفييياذ �إليييييييهيييم، وجتيييييذب �ليي�ييسييركييات �لييتييي 

تيي�ييسييتييخييدم �أ�يييسيييخيييا�يييسييياً ميييعيييوقيييني، �ليييزبيييائييين 

و�مل�ساهمني �ملعوقني.

ذلك ما �أكدته در��سة �أملانية حملت عنو�ن 

 The Effect of Disability on Labour «

�ييسييوق  عيييليييى   �لإعيييياقيييية  )تيييياأثيييير   »Market
�لعمل  �سوق  �أن  �إىل  خل�ست  و�لتي  �لعمل(، 

يف �أي دولة تتاأثر ب�سكل كبر، وتوؤثر �إيجابياً 

�سيا�سات  ��ستهدفت  �إذ�  �ملحلي   œليينييا� على 

�ل�سوق �لأ�سخا�ص �ملعوقني. 

�ملييوؤ�ييسيي�ييسيية  دخيييييل  �أن  �لييييدر��ييييسيييية  وتيييو�يييسيييح 

�ملئة  يف  و12   8 بني  �رتفاعاً  يحقق  �لد�جمة 

�إذ� متت عملية �لدمج ب�سكل �سحيح. وت�سر 

�لأعيييميييال  �أن  �إىل  ميينييهييا  جييييزء  يف  �ليييدر��يييسييية 

�لإد�رييييييية و�ملييكييتييبييييية هييي �لأكيييير قييييدرة على 

��ستيعاب �لأ�سخا�ص �ملعوقني، وتعطي مثاًل 

عييين �ييسييركييات خمييتييلييفيية و�ييسييلييت فيييييهييا حييركيية 

توظيف �لأ�سخا�ص �ملعوقني �إىل 20 يف �ملئة، 

�لعك�ص  على  بييل  �سلباً،  �إنييتيياجييهييا  يييتيياأثيير  ومل 

�ملحلي  �ل�سعيد  على  �أ�سهمها  �رتفعت  حيث 

وعلى �سعيد كرى �ل�سركات �لد�جمة عاملياً 

بعد فرتة من �عتمادها �سيا�سة �لدمج.

�لإعيياقيية،  حييول  �لعاملي  �لتقرير  وبح�سب 

فاإن  �لعاملية«  �ل�سحة  »منظمة  عن  �ل�سادر 

�ليييتيييز�م �ييسيياحييب �لييعييمييل بيييياإجيييير�ء تييعييديييالت 

�إجيييييير�ء�ت �لتوظيف  �إتييياحييية  مييعييقييوليية، مييثييل 

و�لخيييتيييييييار، وتييكييييييييف بيييييئيية �لييعييمييل وتييعييديييل 

�أوقيييييات �لييعييمييل لييتييتيينييا�ييسييب ميييع ظييييروف ذوي 

كل  �مل�ساعدة.  �لتكنولوجيا  وتوفر  �لإعاقة، 

ذلك من �ساأنه �أن يحد من �لتمييز يف جمال 

و�سول  �سبل  من  ويزيد  و�لتوظيف،  �لعمل 

�لعمل،  �أماكن  �إىل  �لإعاقة  ذوي  �لأ�سخا�ص 

وتييغييييير �ملييفيياهيييييم �ملييتييعييلييقيية بييقييدرتييهييم على 

�لإنتاج. 

�لأ�سا�سي،  �ملهني  �لييتييدريييب  �إىل  و�إ�ييسييافيية 

فيياإن تييدريييب �لأقيييير�ن، و�لإر�ييسيياد و�لتوجيه، 

و�ملييييد�خييييالت �ملييبييكييرة �أثييبييتييت كييلييهييا جييدو�هييا 

�أن  كييمييا  �لإعييياقييية.  ذوي  مييهييار�ت  يف حت�سني 

�لتاأهيل �ملرتكز على �ملجتمع ميكنه حت�سني 

�مليييهيييار�ت و�ملييييو�قييييف، ودعييييم �لييتييدريييب �أثيينيياء 

�أرباب �لعمل. وقد  �خلدمة، و�إر�ساد وتوجيه 

�ساعدت خدمات توظيف وعمل ذوي �لإعاقة 

تعزيز  على  �مل�ستخدمون،  فيها  يتحكم  �لتي 

�لتدريب و�لعمل و�لرتويج لهما يف عدد من 

�لبلد�ن.

�إ�ييسييافيية �إىل ذليييك، فييياإن �ليي�ييسييركييات تبحث 

�لعاملة يف بع�ص  �لأيييدي  عن �لتخ�س�ص يف 

�مليييهيييار�ت للح�سول عييلييى ميييييز�ت حميييددة يف 

ما  وهييذ�  تقدمها.  �لتي  �خلدمة  �أو  �ل�سلعة 

يتقنه عادًة �لأ�سخا�ص �ملعوقون. فهم يتقنون 

�لذي  �لتهمي�ص  نتيجة  جييدّي  ب�سكل  عملهم 

�مل�سبقة  و�لأحييكييام  �ملجتمع  ميين  لييه  تعر�سو� 

و�خلاطئة.  

�أرباب �لعمل و�أ�سحاب �ل�سركات  �إن بع�ص 

مكلف  معوق  �سخ�ص  توظيف  �أن  يعتقدون 

نييتيييييجيية لييلييتييجييهيييييز�ت �لإ�يييسيييافييييييية �ليييتيييي قد 

من  �لييرغييم  على  �لعمل.  مكان  يف  يحتاجها 

د�خل فريق  �لتنوع  �لتي حتقق  �ل�سركات  �أن 

تقدمها  �لتي  �ل�سلعة  �أو  �خلدمة  ويف  عملها 

تثبت عدم حتملها �أي كلفة �إ�سافية. 

وتيي�ييسيير �لييتييجييارب �لييير�ئيييدة و�لييعيياملييييية �إىل 

�ليينييادرة فقط يحتاج  �أنيييه يف بع�ص �حليييالت 

و�إن  �إىل جتييهيييييز�ت،  �ملييعييوقييون  �لأ�ييسييخييا�ييص 

جد�ً  قليلة  كلفة  ذ�ت  تكون  فاإنها  �حتاجوها 

من  �ل�سركة  �ستجنيها  �لتي  لييالأربيياح  قيا�ساً 

�أ�سدقاء  ميين  جيييدد�ً  زبييائيين  �كت�سابها  خييالل 

�أي�ساً  وهييم  و�أهاليهم،  �ملعوقني  �لأ�سخا�ص 

زبائن تبحث عنهم كل �سركة. 

�أنيييه ل ميكننا �لييتييحييدث عن  ويييوؤكييد ذلييك 

�ملجتمع،  يف  �ملعوقني  �لأ�سخا�ص  دمييج  كلفة 

بييل نتحدث عيين فييو�ئييد و�أربيييياح هييذ� �لييدمييج، 

لأن دمج �لأ�سخا�ص �ملعوقني يف �سوق �لعمل 

�إيييجييابيياً على �لييدخييل �لييوطيينييي نتيجة  يييوؤثيير 

��ستثمار طاقات مهم�سة يف �ملجتمع. 

�إعييادة  من  �سيبد�أ  �لتغير  �أن  ذلييك  ويعني 

�ليينييظيير يف �لييتييخييطيييييط حلييل قيي�ييسييايييانييا �لتي 

حياتنا.  منييط  على  �سلباً  وتنعك�ص  تتفاقم 

ق�سرة  �لأهييييد�ف  وحتييديييد  �لتخطيط  و�أن 

�لأميييييد ل ييي�ييسييكييل حييييياًل، �إمنيييييا عييلييييينييا �سمن 

�لق�سايا  �إىل  ننظر  �أن  �لقت�سادية  �أهد�فنا 

معاجلتها.  نييريييد  �لييتييي  و�لييكييبييرة  �ل�سغرة 

ونطرح �حللول �سمن روؤية �ساملة ومتكاملة 

ق�سية  كل  ولي�ص  �لق�سايا  كل  يطال  بحيث 

عييلييى حييييدة، فيييييتييم بييذلييك تييخييفيييييف �لأعيييبييياء 

�ملتنوعة  �لطاقات  كل  و��ستثمار  �لقت�سادية 

�لبطالة  �ملجتمع بحيث نحّد من م�سكلة  يف 

وُيدمج �لأ�سخا�ص �ملعوقون يف �ملجتمع. كما 

�أن �سركاتنا �ستنمو وتزدهر وت�سبح مناف�سة، 

�أي�ساً  و�إمنييا  حملي،  �سعيد  على  فقط  لي�ص 

�إىل  �ملييدخييل  هييو  فالتنوع  عيياملييي.  على �سعيد 

�لعاملية!

التنوع هو املدخل اإ¤ العاملية

)zاأرباب العمل الدويل iاإ�شرا±: �شيلفانا اللقي�ص )ا�صت�صاري معتمد يف }منتد

مدير التحرير: عماO الدين راFف

Oاملقدا Oمد العا�شي - ت�شميم واإخراج: فوؤا :تÓومقاب Oاإعدا

zالقت�صادي èالعزير � �صحى يحفويف، وفري≤ }م�صروع الدم iصاهم يف هذا العدد: ند�

}الوحدة  عن  ي�صدر  توجيهي  دليل   zالعمل مكان  يف  }التنوع 

الإعلمية يف احتاد املقعدين اللبنانينيz، بالتن�صي≤ مع م�صروع 

 zلبنان يف  املعوقني  الأ�صخا�ض   Ωاأما العمل  فر�ض  اBفا¥   íفت{

يف  املعوقني  للأ�صخا�ض  الجتماعي  القت�صادي   èالدم{  –
لبنانz، وبالتعاون مع خرباء ا�صت�صاريني.
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توجيهي ي�صدر عن احتاد املقعدين اللبنانينيدليل العدد الثالث ع�رش

التنوع يف                          مكان العمل2014ربيع

ُيظهر تعريف �ل�سلل �ل�سفلي �أن من يعاين 

ميين هيييذه �لإ�ييسييابيية لييديييه قيييدرة كييبييرة على 

�لييعييمييل و�لإنييتيياجييييية، وييييعيييزز، وجييييوده د�خييل 

على  �يجاباً  يوؤثر  ما  �لتنوع  عامل  �ل�سركة، 

جناح  وحتقيق  و�لإنتاجية  �لفاعلية  تعزيز 

�أعمال �ل�سركة عموماً.

هل الأ�شخا�ص املعوقون

مكلفون جدًا؟

�لييكييتيييييب تعليمات  �لييقيي�ييسييم ميين  يييقييدم هيييذ� 

عييمييلييييية بيي�ييسيييييطيية عييين �لييتييكييييييييف �خليييا�يييص يف 

مكان �لعمل يف طريقة تخول �ملوظف �ملعوق 

�للتز�م بنظام �لعمل �ل�سائد.

ماذا نعني بالتكييف؟

�ملكانية  �لبيئة  يف  تغير  كييل  هييو  �لتكييف 

�أد�ء  طريقة  يف  تغير�ت  �إجييير�ء  �أي  للعمل، 

جتعلها  طييريييقيية  يف  بيياملييهيينيية،  �ملتعلقة  �ملييهييام 

�لييذي  �ليي�ييسييخيي�ييص  ليتمكن  وجمييهييزة  مهيئة 

ليييدييييه حييياجييية �إ�ييسييافييييية مييين �إجنييييياز مهمته 

باأف�سل نتيجة ممكنة. 

منذ  بيياجلييديييد.  لي�ص  �لتكييف  مفهوم  �إن 

و�أربيياب �لعمل يحاولون و�سع بع�ص  �سنو�ت 

حتول  �لتي  �حلييو�جييز  ميين  للحد  �لتكييفات 

�أنه  ويذكر  �ملعوقني.  �أ�سخا�ص  توظيف  دون 

لي�ص هناك من »�سيغة موحدة« �أو »�لتكييف 

لعو�مل  يخ�سع  �لتكييف  �أن  �إذ  �لأفيي�ييسييل« 

�سخ�سية.

فييفييي مييعييظييم �لأحيييييييان يييعييتيير �لييتييغييييير �أو 

�لأفكار  �لتخل�ص من  هو  �لأ�سا�سي  �لتعديل 

�مليي�ييسييبييقيية و�خلييياطيييئييية و�لأخيييييييذ يف �لعييتييبييار 

ومييهييار�تييه  وقيييدر�تيييه  ذ�تيييه  حييد  �ل�سخ�ص يف 

عييدد�ً  �أن  ذلييك  �إعيياقييتييه.  �لتوقف عند  وعيييدم 

من �لأ�سخا�ص �ملعوقني يعملون �سمن نظام 

�لعمل من دون �أي تعديالت، مثل �ملوظفني 

�لآخرين متاماً. 

�ليييعيييميييل وجتيييهيييييييزه يف  تييكييييييييف ميييكيييان  �إن 

�أي�ساً  لال�ستعمال  جمييهييز�ً  جلعله  حميياوليية 

معظم  يف  يقت�سر  �ملعوقني،  �لأ�سخا�ص  من 

�لأحيان على جمرد تغير يف و�سعية ترتيب 

�لأثييييياث د�خييييل �لييغييرفيية، تييعييديييل يف بييرنييامييج 

�لر�حة، ما ل يتطلب  �أوقييات  �لعمل، تنظيم 

و��سحة  تف�سيلية  در��ييسيية  بل  �إ�سافية  كلفة 

حماولة  يف  و�إمكاناته،  �سخ�ص  كل  حلاجات 

يف  ت�سمح  �لتي  �حللول  �أف�سل  �إىل  للتو�سل 

عملية �لدمج �ملهني.  

فييمييهييميية تييكييييييييف ميييكيييان �لييعييمييل وجتييهيييييزه 

تييتييطييلييب بييعيي�ييسيياً ميييين �ملييييرونيييية و�مليييالحيييظييية 

�لدقيقة، �إ�سافة �إىل در��سة مف�سلة تخ�س�ص 

ذ�تييه. هي عملية فردية  لكل �سخ�ص يف حد 

لل�سخ�ص  ودقيق  �سامل  تقومي  وفييق  تو�سع 

�ملييعيينييي. لييكيين �ل�ييسييتييفييادة ميين هيييذ� �لييعييمييل ل 

لديه  �لييييذي  �ليي�ييسييخيي�ييص  عييلييى  فييقييط  تقت�سر 

حاجة خا�سة، ل�سيما يف ما يخ�ص �لتكييفات 

�لهند�سية، بل تتعد�ها �إىل زبائن وزو�ر هذ� 

�ملييكييان وخيي�ييسييو�ييسيياً ميين هييم كييبييار يف �ليي�ييسيين، 

�أولدهييييين، فامل�ساحات  عييربييات  مييع  �لأميييهيييات 

يعك�ص  ما  �أو�ييسييع،  ت�سبح  �لعمل  مكان  د�خييل 

�يييسيييعيييور�ً بيييالييير�حييية و�لنييي�يييسييير�ح لييلييمييوظييفييني 

وللز�ئرين �أي�ساً.

�لتكييفات  مييو�ييسييوع  نناق�ص  �أن  �ملييهييم  ميين 

ذ�تييه لأن عيير جتاربه  �ل�سخ�ص يف حييد  مييع 

يطور مهار�ته يف حل �مل�ساكل �لتي يو�جهها، 

�أن  ميكن  مييا  كييل  تخطي  يف  خييبيير�ً  وي�سبح 

يف�سد عليه عمله.

�ملعوق  �ل�سخ�ص  ميين  �أف�سل  لي�ص  وهييكييذ�، 

�لتي  �لييالزميية  �لتعديالت  يقرتح  �أن  نف�سه 

�أن  و�لييتييي ميييكيين  �لييعييمييل  مييكييان  يحتاجها يف 

حت�سن من �إنتاجيته باأقل كلفة ممكنة.

ال�سلل ال�سفلي اإعاقة ل متنع من العمل والإبداع

ي�صيب  ال��ذي  ال�صلل  باأنه   )Paraplegia( ال�صفلي  ال�صلل  تعريف  ميكن 

لإ�صابة  ال�صفلي  لل�صلل  الرئي�صي  ال�صبب  ويعود  اجل�صم،  من  ال�صفلية  الأجزاء 

نتيجة  الفقري،  العمود  داخ��ل  املوجود   )Spinal cord( ال�صوكي  النخاع 

بع�ض  اأو  املرور  اأو حوادث  مرتفع  مكان  ال�صقوط من  مثل حوادث  قوي  حادث 

الع�صبية. الأمرا�ض 

ت�صري الإح�صاءات اإىل اأن غالبية الأ�صخا�ض امل�صابني بال�صلل ال�صفلي هم من 

بال�صلل  للإ�صابة  الأول  ال�صبب  املرور  حوادث  وتعترب  ال�صباب.  حتديدًا  الذكور، 

ال�صفلي، وبالتايل فاإن ن�صبة كبرية من الأ�صخا�ض ذوي الإعاقة الذين يتقدمون 

للح�صول على عمل هم اأ�صخا�ض لديهم �صلل �صفلي، وغالبًا ما ينتمون اإىل فئة 

ال�صباب ويتمتعون بالن�صاط واحليوية مما يوؤثر اإيجابًا على اإنتاجيتهم.
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العدد الثالث ع�رشتوجيهي ي�صدر عن احتاد املقعدين اللبنانينيدليل

2014ربيع التنوع يف                          مكان العمل

يف  �أ�ييسييا�ييسييييية  حلقة  �لييعييمييل  �ييسيياحييب  ي�سكل 

�ملعوقني،  �لأ�سخا�ص  وتوظيف  دمييج  �سل�سلة 

قبل  من  وجتهيزه  �لعمل  مكان  تكييف  فيياإن 

�ييسيياحييب �لييعييمييل يف حميياوليية جلييعييلييه جمييهييز�ً 

لييال�ييسييتييعييمييال �أييي�ييسيياً ميين �لأ�ييسييخييا�ييص �لييذييين 

لييديييهييم �ييسييلييل �ييسييفييلييي، مييهييم جييييد�ً يف عملية 

�لدمج. ويقت�سر ذلك يف معظم �لأحيان على 

جمرد تغير يف و�سعية ترتيب �لأثاث د�خل 

�لييغييرفيية، تييعييديييل يف بييرنييامييج �لييعييمييل، تنظيم 

�إ�سافية  كلفة  يتطلب  مييا ل  �ليير�حيية،  �أوقيييات 

كل  و��ييسييحيية حليياجييات  تف�سيلية  در��يييسييية  بييل 

�إىل  للتو�سل  حماولة  يف  و�إمكاناته،  �سخ�ص 

�لدمج  عملية  يف  ت�سمح  �لتي  �حللول  �أف�سل 

�ملهني. ويف هذ� �لطار يطرح �خلر�ء �سل�سلة 

عملية  يف  ت�ساعد  �لييعييمييل  رب  �إىل  تييو�ييسيييييات 

�لدمج: 

يف حماولة لال�ستفادة من �لوقت ولت�سهيل 

وتنقله،  �سفلي  �سلل  لييديييه  �سخ�ص  و�ييسييول 

�ييسيييييارة  ي�ستعمل  كيييان  حيييال  عييليييييه يف  �قييييرتح 

�إىل  �لأقييييرب  �ملييوقييف  يف  يوقفها  �أن  خييا�ييسيية، 

مدخل �ملوؤ�س�سة �أو �ل�سركة.

يف بييعيي�ييص �لأحيييييييييييان يييتييطييلييب ��ييسييتييخييد�م 

�خلا�سة  �ل�سيارة  حتى  �أو  �لعامة  �ملو��سالت 

وقتاً �إ�سافياً ل�سخ�ص لديه �سلل �سفلي ب�سبب 

�إىل  �ملتحرك  �لكر�سي  من  �لنتقال  �ييسييرورة 

�أن  حيياول  �ملنطلق  هييذ�  ميين  و�لعك�ص.  �ملقعد 

�لأ�سخا�ص  بالتعاون مع  ت�سع جدوًل خا�ساً 

لهم  يتيح  �إ�سايف  وقييت  �إىل  يحتاجون  �لذين 

لبدء  �ملحدد  �ملوعد  عن  �ساعة  ن�سف  �لتاأخر 

�لعمل، على �أن يعو�ص هذ� �لوقت يف فرتة ما 

بعد �لظهر، �آخذ� بعني �لعتبار �أوقات �لر�حة 

لالأ�سباب  دقييائييق  ب�سع  تزيد  �أن  ميكن  �لتي 

لتح�سر  �إ�سافياً  وقتاً  ي�ستغرق  كيياأن  ذ�تييهييا، 

كوب من �ل�ساي، �أو ل�ستعمال �حلمام.

تكييف البيئة املكانية

يييتيييييح تييكييييييييف ميييكيييان �ليييعيييميييل وجتيييهيييييييزه، 

ملييوظييف لييديييه �ييسييلييل �ييسييفييلييي، ��ييسييتييعييمييالييه من 

�لإ�سافية  �لحتياجات  ذوي  �لأ�سخا�ص  قبل 

�لأخرى، و�لتنقل فيه ب�سكل مريح ومنا�سب. 

لهوؤلء  مكاتبها  جتهيز  موؤ�س�سة  قييررت  فيياإذ� 

ملرة  �لعمل  مكان  جتهيز  فيمكنها  �ملوظفني 

فيها  �ملعوقون  �ملوظفون  تعدد  مهما  و�حييدة 

وتييعييددت حيياجيياتييهييم �ل�ييسييافييييية، وهيينييا بع�ص 

�لتو�سيات:

�لعمل  �إن وجييود �سالمل على مدخل مكان 

ود�خيييليييه يييعييوق �ليي�ييسييخيي�ييص �لييييذي لييديييه �سلل 

�سفلي، وي�ستعمل كر�سياً متحركاً �أو عكاز�ً، من 

�لتنقل با�ستقاللية وحرية. لذ�، ي�ستح�سن �أن 

يبنى منحدر �إىل جانب �ل�سالمل �أو ��ستعمال 

�مل�سعد يف حال وجوده.

�أي  د�خييييل  وتيينييظيييييمييهييا  �لأثييييياث  تن�سيق  �إن 

�أو �سركة ب�سكل مميز ومنظم، يفيد  موؤ�س�سة 

�ييسييو�ء،  �ملييوظييفييني و�لييزبييائيين على حييد  جميع 

�لإ�سافية.  �لحتياجات  �أ�سحاب  فيهم  مبن 

د�خييل  وتن�سيقها  �لأثييييياث  تييرتيييييب  فيييياإن  لييييذ�، 

�سنتيمرت�ً   150 توفر  تتيح  بطريقة  �ملكاتب 

بييهييو �ملييكييتييب متييكيين �ل�سخ�ص  عييلييى �لأقييييل يف 

�لتنقل  ميين  متحركاً  كر�سياً  ي�ستعمل  �لييذي 

ومن  �سهل،  ب�سكل  وي�سار�ً  مييناً  و�للتفاف 

دون عو�ئق.

قطع  ��ييسييتييعييمييال  مييين  �لبييتييعيياد  ي�ستح�سن 

�حتمال  ميين  تييزيييد  لأنييهييا  �ل�سغرة  �ل�سجاد 

�لييتييعيير بييهييا، كييمييا �أنيييهيييا تييعيييييق دفيييع �لييكيير�ييسييي 

لكن،  �سفلي.  �سلل  لييديييه  ل�سخ�ص  �ملييتييحييرك 

�ييسييجيياد�ت، فيمكن  بيييّد ميين وجيييود  �إذ� كيييان ل 

�لكلفة  بنف�ص  �ليينيياعييم  بيياملييوكيييييت  ��ستبد�لها 

م�سهاًل حركة �لكر�سي �ملدولب.

فيييييمييا يييخيي�ييص جتييهيييييز �لأبييييييو�ب و�مليييمييير�ت 

ييير�وح  �أن  ي�ستح�سن  وتكييفها،  و�مليي�ييسيياعييد 

كحد  �ييسيينييتيييييمييرت�ً   100 ييييي   90 بيييني  عيير�ييسييهييا 

كر�سياً  ي�ستعمل  �سخ�ص  يتمكن  حتى  �أدنييى 

�إىل  بالإ�سافة  بر�حة.  �لتنقل  من  متحركاً 

يزيد  �لتي  �لعتبات  جتنب  ي�ستح�سن  ذلييك، 

ي�ستح�سن  كما  �سنتيمرتين.  عيين  �رتفاعها 

�أل يتطلب ��ستعمال �لأبو�ب و�ملد�خل جهد�ً 

�لفر�سة  و�إتيياحيية  و�إغالقها،  لفتحها  كبر�ً 

على  تثبيته  طييريييق  ميين  باملقب�ص  للتحكم 

�سطح  عيين  �سنتمرت�ً   110 يتعدى  ل  �رتييفيياع 

�لأر�ص.

عند �ختيار �ملكتب، يف�سل �أل يقل �رتفاعه 

�سنتمرت�ً،  ول يزيد عن 80  �سنتمرت�ً  عن 70 

ميييكيين  كيييميييا  حتييييتييييه،  عيييييو�ئيييييق  �أي  دون  مييييين 

�لإ�ستعا�سة عن �لأدر�ج حتت �ملكتب بو�سعها 

منف�سلة �إىل جانبه.

عييلييى رغيييم �أن �لرتيييفييياع �لأقيي�ييسييى و�لأدنييييى 

�لذي ي�ستعمل �لكر�سي �ملتحرك من �لو�سول 

�إليه يتعلق مبا�سرة بطول �ل�سخ�ص وقدر�ته، 

لييكيين �مليييعيييدل هيييو 130 �ييسيينييتييمييرت�ً لييالرتييفيياع 

�لأقيييي�ييييسييييى، ممييييا ييييفييير�يييص تييثييبيييييت �جلييير�يييص، 

�لرفوف،  �ل�سوء،  �إ�سعال  كب�سة  �لنييرتفييون، 

موزع �ل�سابون يف �حلمام. على �رتفاع �أق�ساه 

فيكون  �لأدنيييى  �لرتييفيياع  �أمييا  �سنتمرت�ً.   130

تقريباً 40 �سنتمرت�ً، ومن �مل�ستح�سن �أن يكون 

درج �ملكتب على �رتفاع �أقل.

جتهيز احلمام وتكييفه

�أي  تييفييادي  على  �مل�ساعدة  �لو�سائل  تتعدد 

�لييذي  �سخ�ص  ��ستعمال  عيين  نيياجتيية  م�سكلة 

لديه �سلل �سفلي للمرحا�ص، منها على �سبيل 

يتم  بالتبول  �خلا�ص  لكي�ص  ��ستعماله  �ملثال 

ما يحتم جتهيز�ً  �إفر�غه وفق جدول معني، 

للحمامات ب�سكل ي�سمح له بالتنقل بو��سطة 

كر�سيه �ملتحرك:

بدخول  ت�سمح  �لتي  �ملر�حي�ص  ��ستخد�م 

جيييزء �لييكيير�ييسييي �ملييتييحييرك �خلييا�ييص بالرجلني 

)لي�ص لديها قاعدة(.

ترك م�ساحة �إىل جانب �ملرحا�ص ليتمكن 

�ل�سخ�ص من ركن كر�سيه �ملتحرك و�لنتقال 

منه �إىل �ملرحا�ص على �لأقل 80 �سنتمرت�ً.

��ييسييتييعييمييال �ملييغييا�ييسييل �لييتييي تيي�ييسييمييح بييدخييول 

�لييكيير�ييسييي �ملييتييحييرك حتييتييهييا، عييلييى �رتيييفييياع 70 

�سنتمرت�ً عن �سطح �لأر�ص.

ليتمكن  �لأمييام  �إىل  �ملائلة  �ملر�يا  ��ستعمال 

�ملتحرك  �لكر�سي  ي�ستعمل  �لييذي  �ل�سخ�ص 

من ��ستعمالها.

على  �ملييتييحييركيية  لييالإ�ييسيينيياد  �لييعييمييود  ��ستعمال 

طريف �ملرحا�ص.

اأنت �سريك.. 
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الثقة بالنف�ص

�لقناعة  من  تنطلق  �أن  لك  بييّد  ل  عمل  بيياأي  �لبدء  قبل 

كي  �لييعييمييل  بييهييذ�  �لييقيييييام  يف  �ل�سخ�سية  و�لإر�دة  �لييذ�تييييية 

على  جنيياحيياً  تنعك�ص  بنف�سك  ثقتك  �ن  �إذ  نيياجييحيياً.  يييكييون 

�لأعيييميييال �لييتييي تييقييوم بييهييا. حييتييى لييو كيينييت �ييسييخيي�ييسيياً مييعييوقيياً 

ممن  �ييسييو�ك  �لأ�ييسييخييا�ييص  ميين  فكثر  �سفلي،  �سلل  ولييديييك 

و�أنت  لديهم �سلل �سفلي جنحو� يف �حل�سول على وظيفة. 

�ستح�سل. حتماً 

التقومي الذاتي

�لوظيفة  نييوع  حيييددت  هييل  لكن  عيين وظيييييفيية،  �أنيييت تبحث 

�لأهمية.  غاية  يف  خطوة  �إنها  عنها؟  تبحث  �أن  تريد  �لتي 

�هتماماتك،  مهار�تك،  قدر�تك،  تقّوم  �أن  يجب  �لبد�ية  يف 

تبحث  �لتي  �لوظيفة  مع  تتالءم  كي  �سلوكياتك  خر�تك، 

عنها لكي تنجح وحتتفظ بها ملدة �أطول.

ما هي قدراتك؟

�أو  �إجناز  �أنك ت�ستطيع  �لقيام بال�سيء يعني  قدر�تك على 

�إمتام �ملهام �ملرتبطة بهذ� �ل�سيء. عليك �أن حتدد كل قدر�تك 

�لتي ت�سلح لأن تكون عنو�ن بحث عن وظيفة.

ما هي مهاراتك؟

تتقن  و�أ�ييسييبييحييت  تعلمتها  �لييتييي  �لأميييييور  هيييي  مييهييار�تييك 

�لقيام بها قد تفقد قدرتك على  و�إذ� توقفت عن  �إجنازها، 

�لقيام بها.

ما هي اهتماماتك؟

هي �لأمور �لتي جتد نف�سك مهتماً �لقيام بها، وت�ساعدك 

على حت�سني قدر�تك يف �لأمور �لتي تتقنها. 

ما هي خرباتك؟

لييفييرتة زمنية حمييددة  �لييتييي مار�ستها  �ملييهييام  �أو  �ملييهيين  هييي 

مقابل �أو من دون بدل �أجر، وجتد �أنها قد ت�سلح لأن تكون 

وظيفة تبحث عنها.

ما هي �شلوكياتك؟

�أو  �أمييييور  جتييياه  فعلك  ورد�ت  ت�سرفاتك  هييي  �سلوكياتك 

ظروف معينة. �أي كيف تت�سرف يف حميط وظروف حمددة، 

حتى �إذ� كانت ظروف حميطة بعملك.

�أن تكون و��سحة  �لتحديد�ت يجب  �أن هذه  د�ئماً  وتذكر 

بالن�سبة �ليك، لأنها ت�سهل عليك �لتعرف �أكر على نف�سك. 

لإنييهيياء  حميييددة  زمنية  فييرتة  لنف�سك  حتيييّدد  �أن  عليك  كما 

بعدها بخطوة يف رحلة بحثك عن  تبد�أ  �لالئحة. كي  هذه 

وظيفة.

�لإنيييطيييالق مييين �ليينييقيياط �لإيييجييابييييية وحتيي�ييسييني �ليينييقيياط 

�ل�سلبية.

�لنقاط  �لعمل على حت�سني  تكون يف  �لتالية لك  �خلطوة 

�لعمل عليها كلها  بالطبع لن ت�ستطيع  �سلبية.  �لتي جتدها 

�أهمية  �أهم و�أكيير  �إىل  دفعة و�حييدة. ق�ّسم جمموعة �لنقاط 

و�أقل �أهمية ونقاط يكون من �لأف�سل �إذ� عملت على حت�سينها 

يف مر�حل لحقة. 

كيف يكون ذلك؟ 

على �سبيل �ملثال، �إذ� كنت قد وجدت و�أنت حتدد �سلوكياتك، 

�أن  �لعمل �سمن فريق، عندئذ يجب عليك  �أنك ل ت�ستطيع 

جتد طريقة )حتدد متريناً( للتحاور مع �أخوتك �أو �أ�سدقائك 

وتت�سارك معهم يف عمل جماعي لتعتاد على �لت�سارك �سمن 

جمموعة. 

�لالئحة، فهي  �لتي حددتها �سمن  �لإيجابية  �لنقاط  �أمييا 

�ست�ساعدك لحقاً للتعريف عن نف�سك يف طريقة �إيجابية �سو�ء 

يف كتابة �سرتك �لذ�تية �أو �أثناء مقابلة �لتوظيف، لكن هذ� 

ل يعني �أن تخدع �أو �أن تبالغ بل �أن ترز �لأمور �لإيجابية كما 

هي. �أي �أن تكون مو�سوعياً و�أن تاأخذ يف �لعتبار �لظروف �لتي 

حتيط بك. من �ملكان �لذي �أنت موجود فيه �إىل ظروف �لعمل. 

تو�جهك.  �لتي  �لحتمالت  لكل  تتح�سر  �أن  �آخيير  مبعنى 

فاإذ� ُرف�ست يف �ملقابلة �ستعرف �أن �أحد نقاطك �ل�سلبية هي 

حت�سينها  على  بالعمل  حتماً  و�ستبد�أ  ذلييك،  دون  حالت  �لتي 

لكي تنجح يف �ملقابلة �لتالية. 

بعد ت�سلمك �لوظيفة هناك بع�ص �لأمور يجب �أن تاأخذها 

يف عني �لعتبار، لت�ساعدك يف تنظيم وقتك، وت�ساهم يف زيارة 

�لنتاجية �لتي تقدمها لل�سركة. 

خطوات البحث عن وظيفة 

لأ�سخا�ص لديهم �سلل �سفلي
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و�لآلت  �لأغيير��ييص  ترتيب  حيياول  �لوظيفة،  ت�سلمك  عند 

�لأكيير  فيها  ت�سع  طريقة  يف  �ملكتب  على  ت�ستعملها  �لييتييي 

��ستعماًل على مقربة منك و�لأقل ��ستعماًل �إىل �خللف، على 

�ل يتعدى بعدها عنك 70 �سنتمرت�ً �أفقياً وجانبياً كي تتمكن 

من تناولها عند �حلاجة.

�إن �لقيام باملهمات �أثناء �لعمل باأقل جهد ممكن، هو غاية 

�حر�ص  لييذ�  �أوعييامييل،  موظف  كل  �إليها  يهدف  ذ�تها  حد  يف 

د�ئماً على �لقيام باملهمات باأقل جهد ممكن. من �لأمثلة على 

ذلك »جهز كل �مللفات �ملطلوبة و�سعها يف متناول يدك قبل 

�أو  �ملكتبة  بني  �مل�ستمر  �لتنقل  لتفادي  وذلييك  بالعمل  �لبدء 

نهايتها  و��ستعمل ع�سا طويلة ويف  �لعمل.  �لأر�سيف وغرفة 

ملقط للتقاط ما ي�سقط على �لر�ص من دون �حلاجة �إىل 

�لقيام مبحاولت عدة للتقاطها بيدك.

كيف تهتم بكر�شيك املتحرك؟

تابع �سيانة �لعجالت و�ملكابح ب�سكل د�ئم وم�ستمر لتفادي 

�سعوبة حتريكه �أو �ل�سعور بعدم �لأمان �أو �لتاأخر عن عملك 

ب�سبب �أمور ب�سيطة ميكن تفاديها ب�سهولة.

�لعقر،  �لتي حتمي من  )�لييطيير�حيية(  �مل�ساند،  �أنيييو�ع  �خييرت 

�أن  ويف�سل  وو�سعيته.  �جل�سم  حلجم  منا�سبة  تكون  بحيث 

تكون م�سنوعة من �لإ�سفنج �ملقوى �أو من �سائل لزج لتفادي 

�لتقرحات �لتي تنتج من �جللو�ص لفرتة طويلة.

بحيث  �لييوزن  كر�سي متحرك خفيف  �ختيار  على  �حر�ص 

ي�سهل عليك حتريكه.

�جل�ص يف طريقة متو�زية على �لكر�سي، �حلو�ص و�لظهر 

و�جلزء �لأعلى من �جل�سم ب�سكل معتدل، ول تلق بثقلك على 

جهة و�حدة من �جل�سم، حاول �أن توزع وزن ج�سمك على كافة 

م�ساحة �ملقعد.

كان  �إذ�  �لت�سققات  ميين  يييديييك  لتحمي  قييفييازييين  ��ستعمل 

عملك يحتم عليك �لتنقل بالكر�سي �ملتحرك ب�سكل م�ستمر.

كيف حتافظ على �شحتك يف العمل؟

يوؤدي �جللو�ص لفرتة طويلة من دون حر�ك �إىل م�ساكل يف 

تدفق �لدم يف �أنحاء �جل�سم �ملختلفة، لذ�:

�لييوقييوف،  مثل  معينة  بحركة  �لقيام  على  د�ئييميياً  �حيير�ييص   

�إن كنت ل  �أمييا  ذلييك.  �إن كنت ت�ستطيع  �مل�سي ب�سع خطو�ت، 

ت�ستطيع فاحر�ص على تدفق �لدم يف �نحاء ج�سمك �ملختلفة، 

ل�ييسيييييمييا �لييقيي�ييسييم �ليي�ييسييفييلييي وذلييييك بييالييقيييييام كييل نيي�ييسييف �ساعة 

تقريباً باحلركة �لآتية: �سع كل يد على م�سند �لكر�سي من 

�جلهتني، حاول �أن ترفع حو�سك عن مقعد �لكر�سي �ملتحرك 

قدر �مل�ستطاع وللمدة �لتي تتحملها، وهكذ� ميكنك �أن حتمي 

نف�سك من �لتقرحات �لتي ميكن �أن تنتج من �جللو�ص لفرتة 

طويلة.

�ليييذي تعمل  �ملييكييان  حييافييظ على درجييية حييير�رة معتدلة يف 

مثل  �ملفاجئة  �حليير�رييية  �لتقلبات  من  حلمايتك  وذلييك  فيه 

�أو �لرتييفيياع �حليياد حليير�رة �جل�سم، و�لتي  �لنخفا�ص �حليياد 

�أو  �ليير�أ�ييص،  وجييع  �ليير�حيية،  بعدم  �سعور  ينجم منها  �أن  ميكن 

�لطق�ص  لتقلبات  �ملنا�سبة  �لألب�سة  �ختيار  حيياول  �لييدوخيية. 

�لتي  �لأقم�سة  ذ�ت  �ملالب�ص  تختار  كيياأن  و�ل�سيف  �ل�ستاء  يف 

�ستاًء، فارتد�ء قطعة و�حدة  حتتفظ باحلر�رة مثل �حلرير 

�أن  من  �أف�سل  �لييهييو�ء  حتجب  �أخييرى  قطعة  وفوقها  خفيفة 

تلب�ص قطعاً عدة ذ�ت نوعية �سيئة ل تعطي �سعور�ً بالدفء.

�بتعد عن �لألب�سة �لتي يدخل يف تكوينها �لنايلون، ل�سيما 

�ل�سيف، لأنها تزيد من حيير�رة �جل�سم. ل بد من  يف ف�سل 

�لعمل  بنوع  �أي�ساً  تتعلق  حيير�رة �جل�سم  �أن  �إىل  هنا  �لإ�ييسييارة 

وتنقل  حركة  على  معتمد�ً  عملك  كييان  فكلما  تييوؤديييه،  �لييذي 

�ملكان �لذي تتو�جد فيه  د�ئمني، وجب خف�ص درجة حيير�رة 

و�لعك�ص �سحيح.

مع  بالتز�من  �ملرحا�ص  ��ستعمال  مو�عيد  جدولة  حيياول 

�أوقات �لر�حة �لتي حت�سل عليها �أثناء �لعمل، وذلك لتفادي 

�لطلب �مل�ستمر لأوقات مقتطعة من �لعمل.

ن�سائح ملوظف لديه �سلل �سفلي
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عليها  �ملتفق  �حلقوق  من  �لعمل  حق 

و�حلقوقي،  �لجتماعي  �مل�ستويني  على 

دول  �سعيد  على  خالفاً  جند  ول 

ولكن  �حلق،  هذ�  ماهية  على  �لعامل 

�أر�ص  تكري�ص هذ� �حلق وتطبيقه على 

ومن  �آخر  �إىل  بلد  من  يختلف  �لو�قع 

�لأر��سي  ففي  �أخرى،  �إىل  منطقة 

معظم  موؤخر�ً  بد�أت  �لفل�سطينية 

منها،  و�خلا�سة  �لر�سمية،  �ملوؤ�س�سات 

�أ�سا�ص  على  �لدمج  �سيا�سة  باعتماد 

�أ�سحاب  لدى  لقناعة  حقوقي  مطلبي 

حق  �ملعوقني  لالأ�سخا�ص  باأن  �لعمل 

ق�سم  رئي�ص  بح�سب  و�لعمل،  بالتعلم 

�ملفتوحة«  �لقد�ص  »جامعة  �ملحا�سبة يف 

حجازي. حممود 

فرعاً   22 عر  تنت�سر  �لتي  �جلامعة 

بد�أت  �ملختلفة،  فل�سطني  حمافظات  يف 

منهجية  وفق  �لدمج  �سيا�سة  باعتماد 

حجازي  وفق   ،2005 �لعام  يف  حمددة 

تتم  �ل�سيا�سة  هذه  �أن  يوؤكد  �لذي 

فالأ�سخا�ص  و��سحة  روؤية  خالل  من 

و�ملوؤهالت  �لقدر�ت  لديهم  �ملعوقني 

و�لعمل  �لندماج  على  ت�ساعدهم  �لتي 

جميع  حال  حالهم  عالية  كفاءة  �سمن 

�سيا�سه  »هناك  �أن  ويو�سح  �لأ�سخا�ص. 

لت�سغيل  �جلامعه  قبل  من  ت�سجيعية 

طالب  وخ�سو�سا  �ملعوقني  �لأ�سخا�ص 

منهم«. �جلامعة 

�جلامعة  »�سيا�سة  �أن  �إىل  ويلفت 

�لإعاقه،  ذوي  مع  للتعامل  �لعامة 

مكتوبة يف نظام �ملنح ونظام �لت�سغيل«، 

»�لز�م  هناك  �لتخطيط  د�ئرة  ففي 

�ملباين  جميع  ومو�ءمة  لتهيئة 

�لطالب  لتمكني  للجامعة  �جلديدة 

�لو�سول  �لإعاقه  ذوي  من  و�ملوظفني 

بدون  �جلامعة  مر�فق  جميع  �إىل 

�سعوبة«. 

�لأ�سخا�ص  توظيف  �أهمية  وعن 

»هناك  �إن  حجازي  يقول  �ملعوقني 

من  �ملعوق  على  بالفائدة  تعود  منافع 

خالل  ومن  �لذ�تي،  �لكتفاء  خالل 

هذه  قدر�ت  من  لالإفادة  �ملجتمع 

�لفئة، وكذلك لرباب �لعمل من خالل 

للموؤ�س�سة  �لعامة  �ل�سورة  حت�سني 

ذوي  �ل�سخا�ص  �سريحة  و�ن  خ�سو�سا 

ن�سبيا«. كبرة  �سريحة  تعد  �لعاقة 

�لتي  �لتنوع  �سيا�سات  تاأثر  وعن 

و�ملوظفني،  على  �جلامعة  تنتهجها 

ب�سكل  »توؤثر  �أنها  حجازي  يعتر 

�لنظرة  تغير  حيث  من  �إيجابي 

�لذي  �ملعوق  �ل�سخ�ص  نحو  �مل�سبقة 

�ملجتمع  من  يتجز�أ  ل  جزء�ً  يعتر 

�أهمية  على  وي�سدد  منتج«.  وهو 

�نتهجتها  �لتي  �لتنوع  جتربة  تعميم 

و�لتن�سيق  »�لتو��سل  عر  �جلامعة 

�لأ�سخا�ص  مع  �لعاملة  �ملوؤ�س�سات  مع 

�ل�سغط على �سناع  �ملعوقني، و�سرورة 

ب�سكل  �لدمج  �سيا�سة  لعتماد  �لقر�ر 

�أو�سع«. �أكر وعلى نطاق 

رنا ريان:

التطور عن  اأبحث 

�لدمج  �سيا�سة  عن  حجازي  حديث 

�لأ�سخا�ص  توظيف  مع  وجتربته 

ق�سم  يف  باملوظفة  تتمثل  �ملعوقني 

و�لتي  ريان،  فتحي  رنا  �ملحا�سبة 

�أدى  �سغرها  يف  مبر�ص  �أ�سيبت 

ريان  توؤكد  لديها.  �سفلي  �سلل  �إىل 

�إد�رة  �أجرتها  �لتي  �لتعديالت  �أن 

�ل�سبان  »جمعية  من  بتدخل  �جلامعة 

�لأ�سا�سية  �ملر�فق  على  �مل�سيحية«، 

وعن  بتنقالتها،  م�ستقلة  جعلتها 

�لوظيفة.  على  ح�سولها  طريقة 

�أعلن  �لتخرج  حفلة  »يوم  وتقول: 

�أعلى  على  ح�سلت  �أين  �جلامعة  مدير 

مت  عليه  وبناء  �لتخ�س�ص،  على  معدل 

�لوظيفة«. �إعطائي 

ينطلق  معها  رنا  زمالء  تعامل 

و�سفها،  بح�سب  �لتعاون،  مبد�أ  من 

�لعمل  يف  جد�ً  »مرتاحة  وتتابع: 

من  بدعم  وذلك  �لتطور،  عن  و�أبحث 

يف  �لتفائل  يبث  �لذي  �ملبا�سر  �مل�سوؤول 

�لعمل و�لجناز«. روح 

لالإجر�ء�ت  �سعادتها  عن  رنا  وتعر 

لت�سهيل  �جلامعة  �تخذتها  �لتي 

لت�سهيل  »�مل�سطح«  عر  تنقلها، 

�ملكتب  �إىل  �ل�سارع  من  �لو�سول 

مع  يتالئم  خا�ص  مكتب  وتوفر 

�ملعوقني  �لأ�سخا�ص  وتن�سح  حاجاتها. 

در��ستهم  ومتابعة  �ل�ست�سالم  »بعدم 

ين�ص  �لتي  حقوقهم  على  و�لطالع 

ونظام  �لتعلم  ب�ساأن  �لقانون  عليها 

�لعمل  ولأ�سحاب  و�لعمل«،  �ملنح 

قادرون  �ملعوقون  »�لأ�سخا�ص  تقول: 

و�ثبات  و�لنجاح  و�لعمل  �لدر��سة  على 

قبل  جتربوهم  �أن  وعليكم  �لذ�ت، 

عليهم«. �حلكم 

جامعة القد�ص املفتوحة.. 

الأ�سخا�ص املعوقون لديهم القدرات واملوؤهالت الالزمة

حممود حجازي

رنا ريان

بالشراكة مع جمعية الشبان المسيحية القدس - برنامج التأهيل
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العدد الثالث ع�رشتوجيهي ي�صدر عن احتاد املقعدين اللبنانينيدليل

2014ربيع التنوع يف                          مكان العمل

غييالييبيياً مييا ل تييوؤخييذ يف �لعييتييبييار منافع 

ب�سبب  �مليييعيييّوقيييني  �لأ�يييسيييخيييا�يييص  تييوظيييييف 

�لعمل  على  قدر�تهم  عن  �مل�سبقة  �لأفكار 

و�ل�سور �لنمطية عن طاقاتهم. لكن �إد�رة 

تعزيز  يف  �أ�ييسييا�ييسييييياً  عيياميياًل  ت�سّكل  �لييتيينييوع 

�لفاعلية و�لإنتاجية وحتقيق جناح �أعمال 

�ل�سركة عموماً.

بع�ص منافع

توظيف الأ�شخا�ص املعوقني:

تعتر �سجالت ح�سور �ملعوقني �أف�سل، 

كييمييا �أنييهييم يييبييقييون مليييدة �أطييييول مييع �أربيييياب 

عملهم، ويتعّر�سون حلو�دث �أقل يف مكان 

�لعمل.

حياتهم  يف  �ملعوقون  �لأ�سخا�ص  يطّور 

�ليييييومييييية ميييهيييار�ت ذ�ت قيييييم مييرتييفييعيية يف 

تعرت�سهم.  قد  �لتي  �مل�ساكل  حلّل  �لعمل 

يذكر �أن غالبية �ملعّوقني ل يحتاجون �إىل 

�أي تكييف يف مكان �لعمل. وعند �ل�سرورة، 

تكون كلفة هذ� �لتكييف متدنية.

معوقني  تييوّظييف  �لييتييي  �ل�سركة  تك�سب 

�إد�رة �ملوظفني  �أد�ءهييم عر �أنظمة  وتعزز 

�سمعة �أف�سل )مع �لأمد �لطويل( وتوؤّثر 

�لآخرين  �ملوظفني  معنويات  على  �إيجاباً 

وحما�ستهم.

�ل�سورة  حت�سني  �لإيييجييابييييية:  �لييدعيياييية 

�خلارجية لل�سركة.

يف ��ستطاعة �ملعوقني م�ساعدة �ل�سركات 

على حتديد �ل�سوق �ملالئمة للم�ستهلكني 

و�لنفاذ  و�أ�سدقائهم  و�أ�سرهم،  �ملعوقني، 

�إليهم.

جتذب �ل�سركات �لتي ت�ستخدم معوقني 

�لزبائن و�مل�ساهمني �ملعوقني.

تتمكن ال�شركات 

التي تعتمد �شيا�شة التنوع من:

- �ل�ييسييتييفييادة ميين خميييازن ميين �ملييو�هييب 

غر �مل�ستثمرة.

- فتح �سوق جديدة.

- تييعييزيييز ميينيياهييل جييديييدة ميين �لأفييكييار، 

و�لبتكار، و�حللول.

و�مل�ساهمني  �لييزبييائيين  �سمعة  تييعييزيييز   -

ووفيييائيييهيييم عيييليييى �ليي�ييسييعيييييدييين �ليييد�خيييليييي 

و�خلارجي.

- بناء وفاء ومتّيز جديدين عر تقومي 

�لزبائن و�ملوظفني كاأفر�د.

منافع توظيف الأ�سخا�ص املعوقني

بالشراكة مع جمعية الشبان المسيحية القدس - برنامج التأهيل
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توجيهي ي�صدر عن احتاد املقعدين اللبنانينيدليل العدد الثالث ع�رش

التنوع يف                          مكان العمل2014ربيع

»touch« بروتوكول تعاون مع

و�نفتاح  و�لييتييقييّدم  �لييتييطييّور  مييع  متا�سياً 

�لأ�يييييسيييييو�ق �ليييعييياملييييييية �لييييييذي ييييرتيييكيييز عييلييى 

من  �ل�سركات  لت�سنيف  جديدة  مفاهيم 

ناحية متّيزها، و�برزها مفهوم �مل�سوؤولية 

�لجييتييميياعييييية و�لييتيينييوع يف مييكييان �لييعييمييل. 

�للبنانيني«  �ملقعدين  »�حتيياد  من  و�إميييانيياً 

�لييذي يقوم على  �لناجح هو  �ملجتمع  بيياأن 

�ليييتيييعييياون و�لييتييكييامييل بيييني جييميييييع �أبيينييائييه 

ميين كييافيية �لألييييييو�ن و�لأ�يييسيييكيييال و�مليييهيييار�ت 

و�لييييقييييدر�ت. وقيييع �لحتيييياد ممييثيياًل بنائب 

�سركة  مييع  �لييدنييف  ح�سام  �لزميل  رئي�سه 

�ل�سركة  عيييام  مبييدييير  ممثلة   ،»touch«

�سمن  تييعيياون  بييروتييوكييول  من�سور،  و�سيم 

�لجتماعي«  �لقت�سادي  �لدمج  »م�سروع 

�لييتييابييع ليييالحتييياد، بييهييدف تييوفيير �لييدعييم 

و�لعمل  لل�سركة،  و�ل�ييسييتيي�ييسيياري  �لتقني 

�مل�سرتك لعتماد وترجمة معاير �لدمج 

و�ليييتييينيييوع �ييسييميين �أنييظييمييتييهييا وخييدميياتييهييا. 

ومييتيياحيية  د�جميييية  �ييسييركيية  بييذلييك  فت�سبح 

كانو�  موظفني  �لعاقة  ذوي  لالأ�سخا�ص 

�أم زبائن.

�لبيئة  تقييم  �لييروتييوكييول  ويت�سمن 

�ملكانية لي»touch« وطرح �حللول �ملمكنة 

�لتجهيز  و�أهيييمييييييية  �ليييو�يييسيييول  لإمييكييانييييية 

لوحدة  �ل�ست�سار�ت  وتييقييدمي  �لهند�سي، 

لتوفر  �ملوؤ�س�سة  �لب�سرية يف  �ملييو�رد  �إد�رة 

�سمن  �لييتيينييّوع  وت�سمن  د�جمييية  �أ�ييسيياليييييب 

تييقييدمي  يت�سمن  كييمييا  وعييمييلييهييا،  مييهييامييهييا 

�لييتيي�ييسييويييق  �إد�رة  ليييوحيييدة  �ل�يييسيييتييي�يييسيييار�ت 

لييلييو�ييسييول �إىل مييعييرفيية وتييقييييييييم حيياجييات 

جييميييييع �ليييزبيييائييين و�لييتييعييامييل مييعييهييم وميين 

�سمنهم �لأ�سخا�ص �ملعوقني.

�أكد من�سور ��ستعد�د  ويف هذ� �لطار، 

�ليييدميييج  ميييعيييايييير  لعيييتيييمييياد   »touch«

يف �ليي�ييسييركيية وتيييوظيييييييف �أكييييير عييييدد ميين 

�لتعاون  عيير  �لعيياقيية  ذوي  �لأ�ييسييخييا�ييص 

مييع �مليي�ييسييروع ملييقييارنيية �لييوظييائييف �ملييتيياحيية 

�لتوظيف  طالبي  ملفات  مع  �ل�سركة  يف 

يعطي  �لأمر  �أن هذ�  موؤكد�ً  �لحتاد،  يف 

حيييافيييز�ً لييكييل �لييعييامييلييني يف �ليي�ييسييركيية �إىل 

جيييانيييب كيييونيييه ميييو�يييسيييوعييياً ييينيي�ييص عييليييييه 

�لقانون«.

ولييفييت �إىل �أن »قييطيياع �لتيي�ييسييالت �أحييد 

علينا  يجب  ونييحيين  �ملجتمع،  يف  �لييركييائييز 

�ملجتمع  �ييسييورة  �لييقييطيياع عك�ص  هييذ�  عيير 

للرتكيز على ثقافة �لدمج و�لتنوع«.

�لييتييعيياون  �لييدنييف: »يهمنا  قيييال  بييييدوره، 

�لتوظيف  �سعيد  على  �ل�سركة  هييذه  مييع 

و�خليييدميييات«، ميي�ييسييدد�ً عييلييى �أن »مييو�ييسييوع 

�ل�سركة  قبل  من  د�جميية  خدمات  تقدمي 

لال�سخا�ص ذوي �لعاقة �أهم من �لكتفاء 

بتوظيفهم«.

»م�سروع الدمج القت�سادي والجتماعي«:

تفاعل مع ال�سركات واملجتمع

بروتوكول مع تات�ض

نظم �حتاد �ملقعدين �للبنانيني - م�سروع �لدمج �لقت�سادي 

�لجتماعي، طاولة م�ستديرة ثانية للقطاع �خلا�ص للقطاع 

�لتنوع  بعنو�ن  �ل�سد  �لبو�سرية  �جلديدة  بلدية  يف  �خلا�ص 

يف مييكييان �لييعييمييل، بييرعيياييية وحيي�ييسييور رئييييي�ييص بييلييدييية �جلييديييدة 

�أهمية  على  �ييسييدد  �ليييذي  جييبييارة،  �أنييطييو�ن  �ليي�ييسييد،  �لبو�سرية 

�لدمج  م�سروع  و�أهمية  �لعمل  يف  و�لتنوع  �لطاولة  مو�سوع 

�لقت�سادي �لجتماعي لالأ�سخا�ص �ملعوقني، من مبد�أ �أنهم 

هوؤلء �أ�سخا�ص يف �ملجتمع وهناك قو�نيني ترعاهم، و�أ�ساف: 

»نحن يف �لبلدية �أخذنا بعني �لعتبار هذ� �لأمر ومت تعيني 

موظفة على �لهاتف، وهي توؤدي عملها ب�سكل ممتاز، كما �أنها 

�ساركت يف �ملارثون وقد ح�سلت على �ملرتبة �لثالثة، موؤكد�ً �أن 

التنوع يف مكان العمل يف بلدية اجلديدة البو�صرية ال�صد»�مل�سكلة لي�ست باجل�سد �إمنا بطريقة �لتفكر«.

بلدية اجلديدة البو�شرية ال�شد

بالشراكة مع جمعية الشبان المسيحية القدس - برنامج التأهيل
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العدد الثالث ع�رشتوجيهي ي�صدر عن احتاد املقعدين اللبنانينيدليل

2014ربيع التنوع يف                          مكان العمل

zق »الهيئة الداعمة للتنوعÓWاإ

نظم �حتاد �ملقعدين �للبنانيني- م�سروع 

�ليييدميييج �لقييتيي�ييسييادي �لإجيييتيييمييياعيييي، حفل 

بروت  يف  للتنوع  �لد�عمة  �لهيئة  �طييالق 

وجبل لبنان برعاية رئي�ص غرفة �لتجارة 

و�ليي�ييسيينيياعيية و�ليييزر�عييية يف بيييروت �لأ�ييسييتيياذ 

�لييثيياين 2014 ‘  كييانييون  �سقر يف  حمييمييد 

مقر غرفة �لتجارة و�ل�سناعة و�لزر�عة يف 

بروت.

و�لييييقييييى نيييائيييب رئييييييي�يييص غيييرفييية �ليييتيييجيييارة 

و�ل�سناعة و�لزر�عة يف بروت وجبل لبنان 

فيها  �سدد  كلمة  �ملنا�سبة  يف  �للمع  حممد 

�ليييييوم يحمل معان وقيم  »�حلييفييل  �أن  على 

لطاملا �أمنا ونادينا بها«، معتر�ً �أن »�لرتويج 

ل  �لعمل  مكان  يف  للتنوع  �لد�عمة  للهيئة 

�لطاقات  ميين  �لإ�ييسييتييفييادة  �ىل  يهدف فقط 

�لب�سرية �ملحلية �إمنا يعك�ص �أي�ساً ف�سائل 

جمييتييمييعيينييا �ملييتيي�ييسييامييح وتييقيياليييييد �لييتييعيياييي�ييص 

و�لتنوع �لتي متيز بها لبنان عر �لع�سور«.

بيييييدورهيييييا، �يييسيييرحيييت ميينيي�ييسييقيية �ملييي�يييسيييروع 

�لهيئة �لد�عمة �لذي  �سحى يحفويف دور 

و�لتنوع  �لييدمييج  �سيا�سة  »�عتماد  يت�سمن 

للهيئة،  �ملنت�سبة  �ملوؤ�س�سات  بر�مج  �سمن 

وتنمية  �ملعوقني  �لأ�سخا�ص  توظيف  دعم 

مهار�تهم، �لرتويج لفكرة �لتنوع يف مكان 

�لييعييمييل، تييياأميييني �خليييدميييات �ل�ييسييتيي�ييسييارييية، 

تييتييعييلييق بن�سر  نيي�ييسيياطييات  متيييوييييل ورعيييايييية 

�لتوعية حول مو�سوع �لدمج و�لتنوع«.

Üيف اجلنو

ويف �طار �ل�ستمر�رية ون�سر �لوعي على 

�لحتييياد  نييظييم  �للبنانية  �لأر��يييسيييي  جميع 

�لقت�سادي  �لييدمييج  م�سروع  مييع  بالتعاون 

�لد�عمة  �لهيئة  �طييالق  حفل  �لجتماعي، 

ليييليييتييينيييوع يف �جلييييينيييييوب، يف جميييميييع ميييالك 

�مل�سروع �سحى  �ل�سياحي. وقدمت من�سقة 

يحفويف ملحة عن تاريï �مل�سروع و�لأهييد�ف 

�ملن�سودة منه، ويف نهاية �للقاء قامت كل من 

حفل اWل¥ الهيئة الداعمة للتنوع يف بريوت وجبل لبنان

حفل اWل¥ الهيئة الداعمة للتنوع يف بريوت وجبل لبنان
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توجيهي ي�صدر عن احتاد املقعدين اللبنانينيدليل العدد الثالث ع�رش

التنوع يف                          مكان العمل2014ربيع

فرع �سور ومطعم   - �لإ�سالمية  �جلامعة 

�لطبية  لييلييو�زم  مييار�ييص  و�ييسييركيية  �سو�طينا 

بالإنت�ساب �ىل �لهيئة �لد�عمة للتنوع. 

يف البقاع

�لقت�سادي  �لدمج  م�سروع  �أقييام  كما 

و�لجيييتيييمييياعيييي لييال�ييسييخييا�ييص �ملييعييوقييني 

لييبيينييان طيياوليية ميي�ييسييتييديييرة يف غرفة  يف 

�لييتييجييارة �لييتييجييارة و�ليييزر�عييية – زحييليية، 

�لعمل«،  مكان  يف  »�لتنوع  عنو�ن  حتت 

بح�سور ممثلني عن �ل�سركات �خلا�سة 

يف �لييبييقيياع، ومت خيييالل �لييلييقيياء عيير�ييص 

�مل�ستوى  �ملقعدين على  �جنيياز�ت �حتيياد 

�ملطلبي عر معاير �لتجهيز �لهند�سي 

�سمن خطة �لنقل �لعام، و�ل�سر�كة مع 

ومديرية  �لجتماعية  �ليي�ييسييوؤون  وز�رة 

�لتعليم �ملهني �إىل جانب �لتفاقية مع 

جمل�ص �خلدمة �ملدنية.

ومت �لتفاق على متابعة �ملقرتحات 

�ل�سركات  قييبييل  ميين  عر�سها  مت  �لييتييي 

�مليييي�ييييسيييياركيييية ليييتيييعيييزييييز فيييير�ييييص �لييعييمييل 

ميينييطييقيية  �مليييعيييوقيييني يف  ليييال�يييسيييخيييا�يييص 

�ليييبيييقييياع، كيييميييا �أعيييييييرب �حلييي�يييسيييور عيين 

��ييسييتييعييد�دهييم لييتييبيينييي مييفييهييوم �لييدمييج 

�سركاتهم. د�خل 

ور�شة عمل يف �شور:

zالتنوع تذكرة عبور نحو العاملية«

 حتييت �ييسييعييار »�لييتيينييوع تييذكييرة عييبييور نحو 

�لييعيياملييييية و�لييتييميييييز« �أقييييييام ميي�ييسييروع �لييدمييج 

�لقت�سادي �لجتماعي لالأ�سخا�ص �ملعوقني 

بالتعاون مع �حتاد �ملقعدين �للبنانيني ور�سة 

��سرت�حة �سور  عمل وطاولة م�ستديرة يف 

�لعمل«  »�لتنوع يف مكان  بعنو�ن  �ل�سياحية 

وقد �سارك فيها خمت�سون من قبل �جلهتني 

�ربيياب  ميين  عييدد  �ىل  بال�سافة  �لد�عيتني 

�لعمل و��سحاب �مل�سالح �حلرة يف �سور.

�فييكييار عيين كيفية  �لور�سة عر�ص  وتخلل 

حتقيق �لدمج �ملن�سود يف �ملوؤ�س�سات، كما مت 

�حلديث عن �خلدمات �لتي يوفرها م�سروع 

�لدمج �لقت�سادي للقطاع �خلا�ص و�ملنافع 

�لقت�سادية لعتماد �لدمج و�لتنوع.

ويوفر �مل�سروع �لدعم �لالزم يف عدة �أمور 

من خالل خطة عمل م�سرتكة وجدول زمني 

يتم �لتفاق عليه عر �جتماعات و��ست�سار�ت 

وتدريبات متخ�س�سة مع كل �جلهات �ملعنية، 

وذلك بهدف �مل�ساركة يف تطوير موؤ�س�ساتنا 

وجمتمعنا ولرفع ��سم وطننا عالياً.

ور�صة عمل يف �صور.. التنوع تذكرة عبور نحو العاملية والتميز

ور�صة عمل يف �صور.. التنوع تذكرة عبور نحو العاملية والتميز
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العدد الثالث ع�رشتوجيهي ي�صدر عن احتاد املقعدين اللبنانينيدليل

2014ربيع التنوع يف                          مكان العمل

 �سركة دواجن فل�سطني )طولكرم(

 �سركة برهم )طولكرم(

 ال�سركة اال�سالمية الفل�سطينية للتنمية )طولكرم(

 من�سر االمانة )طولكرم(

 �سركة ك�سارات القي�سي )طولكرم(

 �سركة فليفل للتجارة وال�سناعة )طولكرم(

 �سركة ازياء بدران )طولكرم(

 �سركة يو�سف بدران لالزياء )طولكرم(

 �سركة العو�ض لاللب�سة اجلاهزة )طولكرم(

 م�سغل بيت املقد�ض )طولكرم(

 �سركة �سامكو زيدان )طولكرم(

 م�سغل احمد ذكر اهلل )طولكرم(

 م�سغل والء للخياطة )طولكرم(

 م�سغل �سماح للخياطة )طولكرم(

 �سركة الغامن للحياكة )طولكرم(

 م�سغل العالء )طولكرم(

 م�سغل االخوة )طولكرم(

 م�سغل من�سور للخياطة )طولكرم(

 م�سغل توفيق للخياطة )طولكرم(

 �سركة ر�سوان حمزة )طولكرم(

 �سركة باطون اكتابا )طولكرم(

 م�سنع اعالف التعاون )طولكرم(

 �سلطة الطاقة طولكرم )طولكرم(

 �سركة دواجن فل�سطني )طولكرم(

 �سركة االت�ساالت الفل�سطينية )طولكرم(
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  �سركة دواجن فل�سطني )طولكرم(

 �سركة فليفل للتجارة وال�سناعة )طولكرم(

 م�سغل العالء )طولكرم(

 �سركة ر�سوان حمزة )طولكرم(

 �سركة دواجن فل�سطني )طولكرم(

 بلدية طولكرم )طولكرم(

 بلدية دير الغ�سون )طولكرم(

 بلدية عتيل )طولكرم(

 جمل�ض اخلدمات امل�سرتك )طولكرم(

 م�سغل ابو طاقة)طولكرم(

 م�سغل وائل خليفة )طولكرم(

 �سركة مودلز ل�سناعة االلب�سة )بيت حلم(

 �سركة ريت�ض لالت�ساالت )رام اهلل(

�سركة حرباوي ل�سناعة اال�سفنج والفر�سات 

 )اخلليل(

 فندق جراند بيت حلم )بيت حلم(

 م�سغل امل�سري للخياطه )نابل�ض(

 جامعة بيت حلم )بيت حلم(

 الوطنية موبايل )رام اهلل(

 �سركه الدجني لالثاث املعدين )نابل�ض(

 منتجع مراد ال�سياحي )بيت حلم(

 بلدية بيت �ساحور )بيت حلم(

 جمل�ض اخلدمات امل�سرتك )طولكرم(

 جممع حداد ال�سناعي )جنني(

 موؤ�س�سة فاتن لالقرا�ض )جنني(

 بلدية عنبتا )طولكرم(

 �سركة احلجاز لل�سوكالته)طولكرم(

 بلدية بلعا )طولكرم(

 بلدية باقة ال�سرقية والنزالت )طولكرم(

 بلدية �سيدا )طولكرم(

 بلدية زيتا )طولكرم(

 بلدية رامني )طولكرم(

 بلدية كفر اللبد )طولكرم(

 م�سغل فادي مودرن )طولكرم(

 م�سنع جيتون للدهانات )طولكرم(

 �سركة ربايعة للمالب�ض اجلاهزة )جنني(

 الغرفة التجارية جنني )جنني(

 مطعم زلوم و�ساورما ريان )اخلليل(

 �سركه عوده )نابل�ض(

 غرفة جتارة حمافظة رام اهلل والبرية )رام اهلل(

ال�شركات التي

وقعت اتفاقيات تدريب:

ال�شركات وامل�ؤ�ش�شات والهيئات 

التي وقعـت اتفاقيات ت�شـغيل:

اإذا كنت بحاجة ملوظف اأو عامل وترغب يف توظيف �شخ�ص معوق اأو حتتاج ملعلومات عن تكييف مكان العمل، ات�شل

جمعية ال�شبان امل�شيحية القد�ص ــ برنامج التاأهيل
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