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توجيهي ي�صدر عن احتاد املقعدين اللبنانينيدليل

التنوع يف                          مكان العملالعدد ال�صاد�س ع�رش

مركز الأطراف ال�صناعية 

يف غزة..

وتفجريات  وحروب  وق�صف  دمار  من  العربي  العامل  يعي�صه  ما 

ال يت�قف عند اإح�صاء عدد القتلى واجلرحى، فه� ي�ؤثر �صلباً على 

م�صتقبل هذه الدولة اأو تلك عرب ا�صتنزاف الق�ة العاملة يف مناطق 

احلروب. وبالرغم من اأن اأعداد القتلى واجلرحى هائلة، ال بد من 

الت�قف عند احلاجات االإ�صافية لل�صخ�ص امل�صاب.

احلروب  تاأثري  مدى  جند  املنطقة،  واقع  على  �صريعة  نظرة  يف 

اإغاثة  جلان  طالبت  �ص�ريا  ففي  العاملة.  الق�ى  على  والنزاعات 

وم�ؤ�ص�صات وطنية باالهتمام بفئة وا�صعة من املجتمع ت�صبب ال�صراع 

عدد  دولية  م�ؤ�ص�صات  وقدرت  دائمة،  باإعاقات  اإ�صابتهم  يف  الدائر 

األف   270 من  اأكرث  دائمة،  اإعاقة  حالة  مبلي�ن  �ص�ريا  يف  اجلرحى 

اأو ال�صفلية، ومعظم ه�ؤالء من  منهم فقدوا اأحد اأطرافهم العل�ية 

ال�صباب واالأطفال، و�صط خماوف من ارتفاع هذا العدد بعد ت�صاعد 

العنف وا�صتداد املعارك.

على  القيا�صية«  للأرقام  غيني�ص  »كتاب  دخلت  التي  غزة،  يف  اأما 

كرا�صي متحركة، فقد اأ�صهمت احلرب االإ�صرائيلية االأخرية وت�ابعها 

على زيادة اأكرث 70 األف مع�ق، على قائمة التقارير الدولية.

العراقيني  من  جيل  وج�د  عن  التقارير  ك�صفت  العراق،  ويف 

باأطراف مبت�رة و�صط املزيد من العنف، حيث ي�اجه هذا البلد اأزمة 

برت  عمليات  من  الهائل  العدد  ب�صبب  متفاقمة  واجتماعية  �صحية 

االأطراف، وخ�ص��صاً ال�صفلية، ب�صبب التفجريات الي�مية.

جراء  كبري  ب�صكل  لبنان  يف  العاملة  الق�ى  ت�صّررت  لبنان،  ويف 

اإ�صابات  وقّدرت  اآالف،  اأربعة  االإ�صابات  عدد  جتاوز  حيث  احلرب، 

االألغام واالأج�صام غري املنفجرة يف فرتة ما بعد احلرب بـ 150 اإ�صابة، 

مئة  عن  يقل  ال  ما  اأنتجت  التي  التفجريات  م�جة  اإىل  باالإ�صافة 

اإ�صابة خلل �صتة اأ�صهر.

واالإ�صابات يف جزء كبري منها، تقع لدى الق�ة العاملة، فهل يجب 

اأن يت�قف من ا�صتجدت لديه اإ�صابة عن العمل؟ هل نعتربه �صخ�صاً 

غري قادر على القيام باملهام التي اعتاد القيام بها قبل االإ�صابة؟ 

من املهم جداً التاأكيد على اأن الن�صبة االأكرب من احلاجات االإ�صافية 

ال حتّد ال�صخ�ص من القيام باملهام امل�كلة اإليه، بل اإنه يحتاج يف اأغلب 

االأحيان اإىل تكييف اأو جتهيز ملكان اأو طريقة العمل ليتابع ن�صاطه 

املهام  بتعديل  يق�م  اأن  العمل  لرّب  ميكن  اأخرى  اأحيان  ويف  املعتاد، 

بني امل�ظفني ليح�صل على النتيجة ذاتها. وتعتمد �صركات كثرية، يف 

هذا االإطار، طريقة تبديل اأو تعديل املهام، وذلك بعدما الحظت اأنها 

تعزز اخلربة واملهارة ال�صداقة واالإلفة داخل 

بالفائدة  االأ�صل�ب  ذلك  ويع�د  العمل.  فريق 

اأم  كبرية  حجمها،  كان  مهما  ال�صركة  على 

فريق  داخل  ال�صداقة  يكر�ص  الأنه  �صغرية، 

ملكان  امل�ظفني  راحة  تزداد  وبالتايل  العمل، 

يزيد  وبالتايل  اإنتاجيتهم،  يزيد  ما  عملهم، 

من اأرباح ال�صركة.

حت�صني  عن  م�ؤ�ص�صة  اأو  �صركة  كل  تبحث 

اأم�ااًل  تخ�ص�ص  وقد  التجارية،  �ص�رتها 

اإىل  اللج�ء  خلل  من  لذلك،  طائلة 

االإعلنات والعرو�ص التجارية، وغريها من 

من  لكنها  والت�ص�يقية.  الرتويجية  االأفكار 

لديه  اأ�صبحت  م�ظف  على  املحافظة  خلل 

اإعاقة جراء احلرب، تك�صب �ص�رة اجتماعية 

اأخرى،  �صركات  على  خللها  من  تتف�ق 

وتك�ن اأكرث جناحاً وا�صتمرارية، الأنها ت�صتند 

اإىل �ص�رة اجتماعية واإن�صانية.

اإىل  م�صاندة  معل�مات  تقدمي  اإىل  الدليل  من  العدد  هذا  يهدف 

الذين  للم�ظفني  الظروف  اأف�صل  تاأمني  كيفية  ح�ل  العمل  رب 

ي�صاعدهم  مريحاً  جّ�اً  لهم  ي�فر  بحيث  اإعاقة،  لديهم  ا�صتجدت 

يحافظ  اأن  العمل  لرّب  ميكن  حيث  اإنتاجية.  اأف�صل  تقدمي  على 

على خربات ال�صخ�ص واإنتاجيته بدل هدر ال�قت يف تدريب م�ظف 

التعاون  لل�صركة يزيد بذلك، ويزيد  امل�ظفني  اأن والء  جديد. كما 

ومينت ال�صداقة يف ما بينهم. 

اإر�صادات  لهم  مقدمني  العمل،  اأرباب  اإىل  نت�جه  عدد،  كل  يف 

اإنتاجية  لتقدمي  م�ظفيهم  م�صاعدة  اإىل  تهدف  و�صهلة  ب�صيطة 

اأف�صل ما بني رّب  اأف�صل وتعامل  اإنتاجية  اإر�صادات ت�ؤمن  اأف�صل. 

جهة  من  العمل  مكان  يف  والزملء  جهة،  من  وامل�ظفني  العمل 

اأخرى.

�صتاء العدد  ال�صاد�س ع�رش

التنوع يف مكان العمل

يف هذا العدد

2

4

7

برت الأطراف.. اإعاقة ل حتد 

من النتاجية العالية

الحتفاظ مبوظف ا�صتجدت 

لديه حاجة اإ�صافية

»نحو �صياحة داجمة 

حترتم الختالف«

هذا الدليل
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دليل
توجيهي ي�صدر عن احتاد املقعدين اللبنانيني

برت الأطراف والقوى العاملة.. يف منطقة م�صطربة

بقلم: حممد العا�صي
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توجيهي ي�صدر عن احتاد املقعدين اللبنانينيدليل

العدد ال�صاد�س ع�رش التنوع يف                          مكان العمل

التعريف  يتم  الدليل  من  عدد  كل  يف 

العدد  هذا  يف  معينة،  اإ�صافية  بحاجة 

واإعطاء  االأطراف  ببرت  التعريف  �صيتم 

بع�ص الن�صائح التي يجب اتباعها، نظراً 

لتعدد االإ�صابات خلل احلرب.

اإىل ال�صخ�ص الذي لديه برت 

بعد  حياتك  جمرى  حتماً  �صيتغري 

ولكنها  االأطراف،  اأحد  ببرت  االإ�صابة 

واالإرادة  بال�صرب  احلياة،  نهاية  لي�صت 

بع�ص  العقبات.  كل  تخطي  ميكنك 

فر�صة  متنحك  والتغريات  التعديلت 

وعليك  اجلديدة،  حياتك  مع  للتاأقلم 

اتباع بع�ص الن�صائح لل��ص�ل اإىل نتائج 

اف�صل. 

 تعريف برت الأطراف

البرت ه� فقدان جزء من اجل�صم. هناك عدة 

اأ�صباب ت�ؤدي للبرت، اأهمها االأمرا�ص )ال�صكري، 

االأورام اخلطرية، التهاب العظام...(، احل�ادث، 

الت�ص�هات اخللقية، واحلروب.

املراحل املتبعة بعد البرت

اتباعها  يجب  مراحل  عدة  هناك 

لل��ص�ل اإىل نتائج اأف�صل:

1 العناية بالطرف املبت�ر.

2 العلج.

3 العناية بالطرف االإ�صطناعي.

العناية بالطرف املبتور

)اأ(  قبل تركيب الطرف االإ�صطناعي

اإىل  )اجلدعة(  املبت�ر  الع�ص�  مييل 

االأوىل  االأ�صهر  اأو  االأ�صابيع  يف  الت�رم 

ال�قت  مبرور  الت�رم  ي�ؤدي  وقد  للبرت. 

احلنف  �صكل  الع�ص�  يتخذ  اأن  اإىل 

من  يجعل  مما  يت�ص�ه،  واأن  )الهراوة( 

عليه.  ا�صطناعي  طرف  تركيب  ال�صعب 

لهذا علينا اتخاذ عدة خط�ات من اأجل: 

l جتنب الت�رم.

l املحافظة على جمال كامل للحركة 

)منع التقل�صات(.

l املحافظة على الق�ة.

اأهم اخلطوات

تغليف الطرف املبتور

جيد  �صكل  على  واملحافظة  الت�رم  ملنع 

ملئم لرتكيب طرف ا�صطناعي، يبقى 

املبت�ر  الطرف  ربط  اأو  تغليف  املهم  من 

تركيب  حتى  البرت  حدوث  منذ  حديثاً 

الطرف اال�صطناعي، اأو على االأقل حتى 

اختفاء اأي ت�رم ظاهر.

تدفع  بطريقة  ال�صاق  ربط  يجب 

بال�صائل يف ال�صاق اإىل االأعلى )بداًل من 

ح�صره يف نهاية الطرف(.

ا�صتعمل �صمادات مرنة بالطريقة التالية:

رفع الطرف املبتور

حديثاً  املبت�ر  الطرف  اإبقاء  يجب 

وجتنب  ال�قت  معظم  عالياً  مرف�عاً 

تركه متدلياً.

الوقاية من التقل�صات:

اختيار و�صعيات ملئمة تبقي املفا�صل 

ممدودة وجتنب تلك التي تبقيها مثنية، 

جمال  على  للمحافظة  متارين  واإجراء 

كامل للحركة ولتق�ية الع�صلت.

)ب( بعد تركيب الطرف االإ�صطناعي:

)اجلزء  اجلدعة  بنظافة  العناية 

املتبقي من الطرف(.

l يجب ته�ئة املنطقة ب�ص�رة دائمة.

l االنتباه اإىل ل�ن و�صكل اجللد.

دائم  ب�صكل  اجل�ارب  تغيري  يجب   l

ملنع تكاثر اجلراثيم ب�صبب كرثة التعرق، 

حال  يف  اجل�ارب  ن�عية  اإىل  واالنتباه 

حدوث اأي ح�صا�صية.

العالج

من  االأطراف،  برت  عملية  اإجراء  بعد 

علجية  بجل�صات  القيام  ال�صروري 

برت الأطراف..

اإعاقة ل حتد من النتاجية العالية

اإ�صراف: �صيلفانا اللقي�ص )ا�شت�شاري معتمد يف »منتدى اأرباب العمل الدويل«(

مدير التحرير: عماد الدين رائف

اإعداد ومقابالت: حممد العا�صي - ت�صميم واإخراج: فوؤاد املقداد

�شاهم يف هذا العدد: ندى العزير ـ �شحى يحفويف، وفريق »م�شروع الدمج االقت�شادي«

»الوحدة  عن  ي�شدر  توجيهي  دليل  العمل«  مكان  يف  »التنوع 

االإعالمية يف احتاد املقعدين اللبنانيني«، بالتن�شيق مع م�شروع 

لبنان«  يف  املعوقني  االأ�شخا�ص  اأمام  العمل  فر�ص  اآفاق  »فتح 

يف  املعوقني  لالأ�شخا�ص  االجتماعي  االقت�شادي  »الدمج   –
لبنان«، وبالتعاون مع خرباء ا�شت�شاريني.

مت اإعداد هذا الدليل بالتعاون مع »جمعية ال�صبان امل�صيحية ـــ القد�ص« ــــ برنامج التاأهيل.

بالشراكة مع جمعية الشبان المسيحية القدس - برنامج التأهيل



3

توجيهي ي�صدر عن احتاد املقعدين اللبنانينيدليل

التنوع يف                          مكان العملالعدد ال�صاد�س ع�رش

الفيزيائي،  والعلج  االإن�صغايل  كالعلج 

ذلك مل�صاعدة ال�صخ�ص على تقبل و�صعه، 

القيام  ع�صلته،  تق�ية  ج�صده،  �ص�رة 

على  تدريبه  الي�مية،  احلياة  بن�صطات 

على  م�صاعدته  املبت�ر،  بالطرف  العناية 

حتديد ن�ع الطرف االإ�صطناعي،  كيفية 

بات  الذي  ال�صخ�ص  اإعطاء  التعامل معه، 

لديه برت اإر�صادات التي يجب اتباعها بعد 

االإ�صابة، حتديد االأدوات امل�صاعدة، جتهيز 

املنزل ومكان العمل اإذا كان هناك حاجة.

 

العناية بالطرف الإ�صطناعي

االإ�صطناعي  الطرف  تركيب  ميكن 

يجب  البدء،  يف  اجلرح.  التئام  مبجرد 

الأن  الكلفة  زهيد  م�ؤقت  طرف  تركيب 

الطرف املبت�ر يتقل�ص عادة ويغري �صكله 

الطرف  تركيب  من  االأوىل  االأ�صابيع  يف 

تركيب  ميكن  وبعدها  االإ�صطناعي، 

طرف اأح�صن �صكًل واأكرث دمي�مة. هناك 

اأو  )التجميلية  االأطراف  من  اأن�اع  عدة 

امل�صاب  ال�صخ�ص  على  يجب  العاملة(، 

املهن  ن�ع  على  واملعالج  الطبيب  اإطلع 

الختيار  وذلك  بها  يق�م  التي  واالأعمال 

املنا�صب  االأطراف  من  االأف�صل  الن�ع 

ل��صعه. 

بالطرف  للعناية  خط�ات  عدة  هناك   

االإ�صطناعي:

ب�صكل  االإ�صطناعي  الطرف  فح�ص   l

دائم.

الطرف  بنظافة  العناية   l

االإ�صطناعي)غ�صله ي�مياً باملاء الفاتر(.

l تفادي ان�صياب املاء اإىل اأي جزء يدار 

بالكهرباء.

مثًل:  العنيفة  الريا�صات  تفادي   l

النارية،  الدراجة  رك�ب  القدم،  كرة 

امل�صارعة...

l جتنب ال�ق�ف لفرتات ط�يلة.

ن�صائح لأرباب العمل

نتج عن احلرب عدد كبري من امل�ظفني 

االإ�صافية،  احلاجات  من  خمتلفة  باأن�اع 

وخ�ص��صاً برت االأطراف. لذلك فاإنه من 

الذي  ال�صخ�ص  مع  التعاون  ال�صروري 

عمله  ملعاودة  ودعمه  برت  لديه  اأ�صبح 

خرباته،  على  حفاظاً  عنه  التخلي  وعدم 

اأهم  نذكر  االإعتبار.  بعني  حاجاته  واأخذ 

اأن  عمل،  كرب  ميكنك،  التي  اخلط�ات 

تتخذها من اأجل م�صاعدة ال�صخ�ص الذي 

اأ�صبح لديه برت على متابعة عمله:

بات  الذي  امل�ظف  مع  التداول   1

اأو  والتجهيزات  قدراته  ح�ل  برت  لديه 

تعتقد  فرمبا  يحتاجها،  التي  التعديلت 

عمله،  لتكييف  و�صعبة  مكلفة  االأم�ر  اأن 

وباملقابل يك�ن ال�صخ�ص قد اأجرى بع�ص 

التعديلت، وه� خبري بقدراته وحاجاته، 

علماً اأن التعديلت الهند�صية تك�ن غالباً 

زهيدة الكلفة.

معاودة  ال�صخ�ص  على  ي�صعب  قد   2

املمكن  فمن  كامل،  ب�صكل  بعمله  القيام 

تق�صيم عمله اإىل عدة مهام، ليق�م باملهام 

اإىل  ال�صعبة  وت�كل  ِقبله  من  املمكنة 

م�ظف اَخر. اأو ميكن تغيري مهامه كلياً، 

اإما من خلل ال�ظائف ال�صاغرة واإما من 

خلل تبادل مهامه مع اأحد زملئه.

ال�صفلى  االأطراف  يف  البرت  كان  اإذا 

ط�يلة،  لفرتات  ال�ق�ف  يتطلب  والعمل 

لتخفيف  املهام  تبديل  ال�صروري  فمن 

االإ�صطناعية.  االأطراف  عن  ال�صغط 

اآلة  فال�صخ�ص الذي يعمل يف مكتبة على 

فرتة  طيلة  ال�ق�ف  يك�ن  مثًل،  ت�ص�ير 

ال�صروري  فمن  منه،  مطل�باً  العمل 

على  يعمل  اأن  مثًل  ميكنه  عمله،  تبديل 

الكمبي�تر )اإدخال معل�مات، طباعة...(.

العليا،  االأطراف  يف  برت  لديه  من  اأما 

�صعبة  ت�صبح  الدقيقة  اليدوية  فاملهارات 

يعمل  ال�صخ�ص  كان  حال  ففي  التنفيذ، 

يف مهنة اخلياطة )احلياكة، اللقط باليد 

الدرز على  اإىل  ...(، ميكنك تبديل عمله 

املاكنة مثًل.  

اأو  ال�صركة  ت�صاهم  اأن  املف�صل  من 

اأو  االإ�صطناعي  الطرف  بكلفة  امل�صنع 

تق�صيطه،  اإمكانية  على  ال�صخ�ص  ت�صاعد 

اأكرب،  اإنتاجية  العمل وي�فر  اأنه ي�صهل  اإذ 

هذه  من  بدورها  ت�صتفيد  قد  فال�صركة 

العملية.

عمله  ترك  اإىل  ال�صخ�ص  ي�صطر  قد   3

لبع�ص ال�قت ل�صرورة علجية اأو لقيا�ص 

تبحث  اأن  حاول  االأوىل،  الفرتة  يف  جهاز 

ي�صتطيع اخل�ص�ع  لكي  معه تنظيم وقته 

للعلج، وذلك ي�صاعده يف حت�صني قدراته 

والقيام بعمله ب�صكل اأف�صل.

تغيريك  عدم  اإىل  االنتباه  عليك   4

العامل  اأو  امل�ظف  مع  التعامل  لطريقة 

بعد اإ�صابته، اإذ اأن اأي كلمة قد ت�ؤثر عليه 

عبارات  ا�صتعمال  تفادي  فعليك  �صلباً، 

حرام«،  »يا  مثًل:  والعطف  ال�صفقة 

باأعماله  القيام  يف  ال�صخ�ص  حق  واحرتم 

اإاّل يف حال  وال تطلب تقدمي م�صاعدة له 

طلبه لذلك.

جتهيز مكان العمل

اذا كنت ت�صتعمل �صيارتك اخلا�صة قبل 

ومل  العمل،  مكان  اإىل  لل��ص�ل  االإ�صابة 

ميكنك  ا�صتعمالها،  با�صتطاعتك  يعد 

تعديلها وقيادتها با�صتقللية.

االأطراف  يف  برت  لديك  ا�صتجد  اإذا 

ال�صفلى قد ت�صتعمل الكر�صي املتحرك يف 

املرحلة االأوىل، ومن ثم العكازات، اإىل اأن 

االأطراف  ا�صتخدام  اإىل  الغالب  يف  ت�صل 

االإ�صطناعية بعد العلج والتدريب. ففي 

اأي حال تك�ن بحاجة  اإىل بع�ص التعديل 

يف مكان العمل لت�صهيل التنقل. 

واأهم هذه التعديلت:

با�صتعمال  املدخل  درج  عن  اال�صتعا�صة 

امل�صعد اأو مبنحدر ال تزيد ن�صبة انحداره 

عن 5%، وال يقل عر�صه عن 120�صم.

عن  املمرات  عر�ص  يقل  اأال  يجب 

120�صم.

يجب اأال يقل عر�ص االأب�اب عن 80 �صم، 

واأال تتطلب جهداً عند فتحها.

يف املكتب: 

تتيح  بطريقة  االأثاث  ترتيب  يجب 

م�صاحة  ترك  ويف�صل  ب�صه�لة،  التحرك 

ال تقل عن 150�صم يف به� املكتب ليتمكن 

ال�صخ�ص الذي ي�صتعمل الكر�صي املتحرك 

من االإلتفاف. 

ال�صغرية،  ال�صجاد  ا�صتخدام قطع  عدم 

واالإ�صتعا�صة عنها بامل�كيت الناعم.

املكتب عن  اإرتفاع طاولة  اأاّل يقل  يجب 

املتحرك  الكر�صي  دخ�ل  لت�صهيل  70�صم، 

حتته.

العليا،  االأطراف  يف  البرت  كان  اإذا  اأما 

التعديلت  اإاّل لبع�ص  فل ي�جد �صرورة 

وذلك  امل�صتعملة،  االأدوات  يف  الب�صيطًة 

اأنه  العلم  مع  االأ�صخا�ص.  حلاجة  تبعاً 

العامل  االإ�صطناعي  الطرف  تركيب  بعد 

التدرب  وبعد  االإلكرتوين(،  )خ�ص��صاً 

على  قدرتك  �صت�صتعيد  ا�صتعماله،  على 

العمل كما كنت قبل البرت تقريباً.

مكتب جمهز

مكتب غري جمهز
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العدد ال�صاد�س ع�رش التنوع يف                          مكان العمل

االإ�صرائيلي  العدوان  انتهاء  منذ 

مركز  على  القائم�ن  يعي�ص  غزة،  على 

ي�م  كل  القطاع  يف  ال�صناعية  االأطراف 

املك�ن  املبنى  اأ�ص�ار  داخل  جديداً،  حتدياً 

املكتظة  الغرف  من  وعدد  طبقتني  من 

اأقل  يت�اجد  هناك  واالأجهزة.  باملعدات 

تعطي  مبهام  يق�م�ن  �صخ�صاً   30 من 

االأمل والتفاوؤل لكثري من امل�صابني الذي 

ينتظرون اأدوارهم والق�ة والعزمية متلأ 

اأج�صادهم املبت�رة.

ق�صة  غرفة  كل  باب  وخلف  املركز  يف   

�صردها  يف  امل�صاب�ن  يرتدد  وحكاية، 

الغرف  اإىل  بالنظر  ويكتف�ن  للإعلم، 

التي �صت�صتقبلهم للعلج، من دون التعبري 

املركز  مدير  يربره  ما  ذلك  كلمة.  باأي 

حازم ال�ص�ا باأنه �صكل من اأ�صكال ال�صدمة، 

والذه�ل قبل االنتقال اإىل مرحلة التقبل 

»اإن  ويتابع:  بالنف�ص.  والثقة  الر�صى  ثم 

معظم اجلرحى يعان�ا معاناة هائلة بعد 

مل  اجلرحى  اأن  وخا�صة  البرت  عمليات 

اأ�صباب  من  �صبب  اأي  من  يعان�ا  يك�ن�ا 

و�صادمة  مفاجئة  عملية  وهي  البرت 

ويحتاج اإىل وقت ال�صتيعاب االأمر والتع�د 

ثم  ومن  باإيجابية  معه  والتعاطي  عليه 

عليه  والتدرب  طرف  على  احل�ص�ل 

كيفية  من  الر�صى  حالة  اإىل  وال��ص�ل 

ا�صتخدامه يف احلياة الي�مية«.

قطاع  يف  ال�صناعية  االأطراف  مركز 

هادفة  غري  اأهلية  كمنظمة  يعمل  غزة 

غزة،  بلدية  ملك  من  جزء  وه�  للربح، 

يف  ويخت�ص   1976 العام  يف  تاأ�صي�صه  مت 

واأجهزة  ال�صناعية  االأطراف  ت�صنيع 

اأخرى متعددة،  تع�ي�صية  واأجهزة  ال�صلل 

الت�صخي�ص  خدمة  تقدمي  اإىل  باالإ�صافة 

وحتديد  االأطفال  ل�صريحة  الطبي 

احتياجاتهم من االأجهزة وتقدميها لهم، 

وفق ال�ص�ا.

عن  التن�ع«  »دليل  اإىل  ال�ص�ا  ويتحدث 

»هذا  اأن  م�ؤكداً  االأطراف،  ت�صنيع  اأهمية 

ال�صخ�ص  ليع�د  جداً  �صروري  االأمر 

عن  بعيداً  نف�صه  على  ويعتمد  عمله  اإىل 

االإحباط والتزام البيت وي�صاعده ذلك يف 

ا�صتعادة ثقته بنف�صه«. 

االأ�صخا�ص  مع  التعامل  اآلية  وعن 

امل�صابني، يق�ل ال�ص�ا »نتعامل مع حالة 

من  يبداأ  حمدد،  بنظام  اجلديدة  البرت 

مقابلة  يتم  حيث  للبرت  االأول  االأ�صب�ع 

قبل  من  له  الن�صح  وتقدمي  احلالة 

امل�صت�صار الطبي للمركز وفريق اأخ�صائي 

معنا  باملتابعة  وين�صح  الطبيعي،  العلج 

اأنه  اإىل  وي�صري  الكامل«.  �صفائه  حلني 

الن�صح  وتقدمي  االإ�صابة  فح�ص  »بعد 

يتم  جاهزيته  حال  ويف  له  وامل�ص�رة 

تلقائياً  املركز  نظام  �صمن  ا�صمه  اإدراج 

الطبيعي،  العلج  ق�صم  اإىل  يدخل  حيث 

منا�صبة  تاأهيل  عملية  على  ويح�صل 

طرف  عمل  يف  ن�صرع  ثم  ومن  ل��صعه 

لدينا،  املتبع  النظام  ح�صب  له  �صناعي 

حالة  يف  جماناً  له  الطرف  يقدم  حيث 

الط�ارئ«.

اأق�صام املركز

العامة  االإدارة  اإىل  املركز  وينق�صم 

ويعمل فيها مدير ومن�صق فني وحما�صب 

بها  ويعمل  ال�ر�صة  وق�صم  ومرا�صل، 

ثمانية اأخ�صائيني PFO ويعمل خلفهم 8 

الطبيعي  العلج  ق�صم  فنيني،  م�صاعدين 

ويعمل فيه 5 اأخ�صائيني PT، وهم الذين 

وتدريب  التاأهيل  جل�صات  بعمل  يق�م�ن 

ا�صتخدام  كيفية  على  واملر�صى  اجلرحى 

اأطرافهم واأجهزتهم.

�صاهمت  غزة  على  االإ�صرائيلية  احلرب 

هذا  داخل  مع�ق  األف   70 اأكرث  زيادة  يف 

لتحديد  مبكراً  ال�قت  زال  وما  املجتمع، 

بعد  االأطراف  ملبت�ري  النهائي  العدد 

منهم  جداً  كثرياً  الأن  االأخري  العدوان 

من  ولكن  اخلارج  اإىل  طبياً  ح�ل�ا  قد 

اأولية  قائمة  للمركز  و�صل  املبداأ  حيث 

ويجري  م�صاب،  ا�صم   80 على  حتت�ي 

العمل على م�صاعدتهم فيما يلزمهم من 

اأطراف واأجهزة، فيما القدرة اال�صتيعابية 

مركز الأطراف ال�صناعية يف غزة..

اأمل وحتد وتطوير م�صتمر

مركز االأطراف ال�صناعية ــ غزةمدير املركز حازم ال�ص�ا
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التنوع يف                          مكان العملالعدد ال�صاد�س ع�رش

�صهرياً  حالة  بـ20  تقدر  االإجمالية 

فيها  مبا  ال�صناعية  باالأطراف  لتزويدهم 

ق�صف  نتيجة  االإ�صابة  ك�ن  تعقيدات  من 

اأو انفجار.

ت�صنيع  »يتم  اأنه  اإىل  ال�ص�ا  ويلفت 

متاحة،  تكن�ل�جيا  اأعلى  ح�صب  االأطراف 

ثلث  من  الت�صنيع  يف  امل�صتخدمة  وامل�اد 

م�صادر: �صركة اأوت�ب�ك االأملانية الدولية، 

امل�اد امل�صنعة لدى ال�صليب االأحمر  ومن 

الدويل – جنيف، ومن امل�اد امل�صنعة لدى 

ال�ص�ا  وي�صري  االأي�صلندية.  اأو�ص�ر  �صركة 

بتزويدنا  يق�م   ICRC »م�صنع  اأن  اإىل 

االأطراف  ل�صناعة  اللزمة  بامل�اد 

ومن   OttoBock �صركة  من  ال�صناعية 

م�صانع ICRC الدولية جنيف، وه� يق�م 

الفني  الكادر  تدريب  يف  مب�صاعدتنا  اأي�صاً 

بلدية  تق�م  جهتها،  من  باملركز.  العامل 

غزة بتغطية رواتب العاملني عندما يك�ن 

على  االآن  قادرة  غري  وهي  ممكناً،  ذلك 

4 �صه�ر لعدم  دفع الرواتب املرتاكمة ملدة 

قدرة �صكان مدينة غزة من ت�صديد ف�اتري 

وخا�صة  البلدية  تقدمها  التي  اخلدمات 

جي�ص  خلفها  التي  الدمار  حالة  بعد 

عمل  حت�صني  بخ�ص��ص  اأما  االحتلل، 

يف  م�صتمرون  ونحن  اأول�ية  فهذا  املركز 

املقدمة  واخلدمات  النظام  تط�ير  عملية 

للجمه�ر والتي مت تط�يرها اإىل م�صت�ى 

رائع«.

توظيف �صخ�ص لديه برت

اال�صتفادة  هدف  املركز  عن  يغيب  ال 

وظف  فقد  املع�قني،  االأ�صخا�ص  من 

ي�صف  برت.  لديه  �صخ�ص  م�ؤخراً  املركز 

ويق�ل:  جداً،  باجليدة  التجربة  ال�ص�ا 

�صخ�ص  احل�يطي  ف�ؤاد  اجلديد  »زميلنا 

العامة  العمل  بق�اعد  وملتزم  و�صيم 

بعمله  ويق�م  خ�ص��صية  اأي  يحتاج  وال 

وجزء  احلا�ص�ب  بتكن�ل�جيا  اخلا�ص 

العمل  وكذلك  عامة  علقات  عمله  من 

قاعدة  برنامج  على  فنية  بيانات  باإدخال 

العلج  رحلة  باملركز«.  اخلا�صة  البيانات 

يف هذا املركز ط�يلة و�صاقة، ولكن بعزمية 

النف�صية  امل�صابني  وبق�ة  عليه،  القائمني 

ي�صتطيع اأن يحقق ما ي�صب� اليه، بالتعاون 

غزة  القطاع  لتط�ير  املحلي،  املجتمع  مع 

اأبنائه،  عزمية  خلل  من  به  والنه��ص 

وحتى امل�صابني منهم.

بالشراكة مع جمعية الشبان المسيحية القدس - برنامج التأهيل
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العدد ال�صاد�س ع�رش التنوع يف                          مكان العمل

�صمال  تقع  التي  جنني  بلدية  تعتمد 

يف  الدمج  �صيا�صة  على  الغربية  ال�صفة 

 ،1886 �صنة  تاأ�صي�صها  منذ  عملها  طبيعة 

كما ي�ؤكد رئي�ص ق�صم التكن�ل�جيا �صهيل 

املرجع  اأن  اإىل  وي�صري  حماد.  اأب�  اأمني 

اإثبات  ه�  ال�صخ�ص  لت�ظيف  ال�حيد 

الكفاءة.

ويلفت اأب� حماد اإىل اأن دمج االأ�صخا�ص 

بل  ع�ص�ائياً،  لي�ص  البلدية  يف  املع�قني 

الت�ظيف،  يف  قان�نية  لطريقة  يخ�صع 

اأن  ويرى  تدريبية.  ودورات  مقابلة  بعد 

�صري  على  اإيجابياً  ت�ؤثر  الدمج  �صيا�صة 

العمل يف البلدية، ب�صبب ج� التن�ع الذي 

يغطى على جمم�عة امل�ظفني.

وعن االإبقاء على م�ظف ا�صتجدت لديه 

اإ�صابة يف العمل، ي�ؤكد اأب� حماد اأن مركز 

الظرف،  لهذا  هند�صياً  جمهز  البلدية 

ذوي  من  اثنني  مب�ظفني  م�صت�صهداً 

البلدية،  يف  كامل  بدوام  يعمل�ن  االإعاقة 

اأحدهما اأ�صيب جراء انفجار عب�ة نا�صفة 

يف البلدة �صنة 2002.

اإعادة  من  مانعاً  حماد  اأب�  يرى  وال 

جتربة ت�ظيف مع�قني يف البلدية يف حال 

ال  املع�ق  عمل  »الأن  املنا�صب،  اأحد  �صغ�ر 

يختلف عن عمل نظرية الذي لي�ص لديه 

على  اخلا�صة  ال�صركات  ويدع�  اإعاقة«. 

االإقليمية  وكذلك  الفل�صطيني،  ال�صعيد 

تاأثري  لها  ملا  الدمج  �صيا�صة  منها العتماد 

العمل وعلى  التن�ع يف مكان  اإيجابي على 

االأفراد  لدى  لل�صركة  الذهنية  ال�ص�رة 

والزبائن امل�صتفيدين.

تعميم  اإىل  امل�صتقبل  يف  �صتعمد  البلدية 

وعلى  الفل�صطينية،  البلديات  على  جتربتها 

ال�صركات، بح�صب ما ي�ؤكد اأب� حمادة، ويختم 

ال�صخ�ص  مهارات  اإىل  »النظر  اإىل  بالدع�ة 

وكفاءته واإعطائه فر�صة الإثبات ذاته«.

حياتي  ممار�صة  على  وعزمية  واإ�صرار  حتد  »ر�صالة 

الطبيعية«. تلك بع�ص كلمات امل�اطن الفل�صطيني مهند 

الذي يروي ق�صته  اأب� ح�صني )92 عاماً(،  جمال ع��ص 

انفجار  �صنة 2002، جراء  عليه  التي طراأت  االإ�صابة  مع 

عب�ة نا�صفة يف خميم جنني.

االإ�صابة التي اأدت اإىل برت يده اليمنى وت�ص�ه يف كعب 

اأب� ح�صني طريقة حياته بعدها،  الي�صرى. ي�صرح  القدم 

نظرة  راف�صاً  معها،  والتاأقلم  االعاقة  تقبله  وكيفية 

اأن  م�ؤكداً  ال�صفقة،  بعني  املع�قني  للأ�صخا�ص  البع�ص 

هدفه يبقى تط�ير ذاته وحت�صني انتاجيته لل��ص�ل اإىل 

تكيفه  عن  يق�ل  العملي.  ال�صعيد  على  متقدمة  مراكز 

يف املجتمع »يف البداية كانت هناك �صع�بة كبرية، الأنني 

كنت اعتمد على يدي اليمنى يف معظم حتركاتي، لكنني 

تكيفت مع اإعاقتي واأنا متقبل للإعاقة يف عملي وعائلتي وال 

اأ�صعر باأي فرق بيني وبني اأي م�ظف«.

 �صارك اأب� ح�صني يف معظم دورات التط�ع يف »مركز �صارك 

الثقايف«، لك�نه ي�صعر باأن العمل التط�عي يزيده ثقة بنف�صه، 

الذي  ال�صخ�ص  بقب�ل  ال�قت  نف�ص  يف  املجتمع  وي�صاعد 

ا�صتجدت لديه برت، ما ي�صاعده يف تغيري النظرة النمطية عن 

اال�صخا�ص املع�قني.

جنني،  بلدية  يف  عمله  يف  كامل  ب�صكل  م�صتقل  اأنه  وي�ؤكد 

على  وابنتيه  وزوجته  نف�صه  الإعالة  مادية  ا�صتقللية  ولديه 

اأحد.  من  م�صاعدة  اأي  اىل  احلاجة  دون  كرمي  ب�صكل  العي�ص 

عدم  ناحية  من  علج  اأكرب  كان  البلدية  يف  »عملي  ي�صيف 

التفكري ب�صكل كبري يف اإعاقتي، ما �صاعدين على بناء علقات 

اجتماعية مع امل�ظفني باالإ�صافة اإىل اال�صتقللية املادية«.

وعن كيفية ح�ص�له على ال�ظيفة يف البلدية ي�صري اإىل اأنه 

من خلل م�صاركته يف ن�صاطات »مركز �صارك الثقايف« التقي 

برئي�ص البلدية واأع�صائها، و عرب ت�ا�صله املبا�صر معهم 

الرّد على  العمل يف ق�صم  اللقاءات مت تر�صيحه لت�يل  يف 

اال�صتف�صارات  عن  واالإجابة  املخابرات  وحت�يل  الهاتف 

العامة املتعلقة بالبلدية عرب الهاتف.

عليه  يطغى  الذي  اجل�  ه�  العمل  يف  ارتياحه  وي�ؤكد 

اأب�  وي�صدد  الغداء،  �صاعات  خلل  امل�ظفني  بقية  وعلى 

ح�صني على اأن »الزملء يتعامل�ن معي كاأي م�ظف داخل 

النظر  بعد  وذلك  وامل�ص�ؤوليات  املهام  ناحية  من  البلدية 

اىل قدراتي وكفائتي  يف العمل«.

 وال ي�اجه اأب� ح�صني اأي ع�ائق حركية يف العمل ك�ن 

البرت يف يده، لكنه ي�صتكي من عدم وج�د نظام لتط�ير 

اذا كان هذا امل�ظف لديه قدرة عالية  امل�ظف، خ�ص��صاً 

بتط�ير  طم�حه  يخفي  ال  ولكنه  ال�صغط،  حتمل  على 

عمله وزيادة دخله.

اأ�صحاب  واإىل  االإعاقة  ذوي  االأ�صخا�ص  اإىل  ر�صالة  وي�جه   

ب�صكل  ول�  عمل  عن  للبحث  املع�قني  فيدع�  اآن،  يف  العمل 

تط�عي، الأن ذلك كفيل بتغيري نف�صية االإن�صان، وكذلك يغري 

العمل  اأ�صحاب  ويدع�  ال�صخ�ص.  هذا  جتاه  املجتمع  نظرة 

اإىل »النظر اإىل كفاءة ال�صخ�ص املع�ق وجتاربه وتقييمه من 

ناحية االلتزام«.

بلدية جنني:

لتعميم جتربة التنوع يف مكان العمل

مهند اأبو ح�صني:

التطوع زادين ثقة.. والوظيفة جعلتني م�صتقالً

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

التنوع يف                          مكان العملالعدد ال�صاد�س ع�رش

عن  املع�قني  االأ�صخا�ص  قدرات  تقل  ال 

يف  طريقته  �صخ�ص  لكل  اأن  ذلك  غريهم، 

االأحكام  اأن  اإبراز وا�صتثمار قدراته. لكننا جند 

اخلاطئة وامل�صبقة غالباً ما ت�ؤطر قدرات بع�ص 

ومن  فر�صتها،  ومقايي�ص  ملعايري  وفقاً  النا�ص 

ي�صطدم  ما  غالباً  املع�ق�ن.  االأ�صخا�ص  بينهم 

ت�صعهم يف خانة  بح�اجز  املع�ق�ن  االأ�صخا�ص 

»اأ�صخا�ص غري قادرين على العمل« على الرغم 

من اأن �صركات كثرية بات لديها جتارب ناجحة 

جداً مع ت�ظيف االأ�صخا�ص املع�قني. 

اأهم  على  الدليل  من  العدد  هذا  ي�صيء 

باالأ�صخا�ص  للإحتفاظ  االإيجابية  االإنعكا�صات 

الذين اأ�صبح لديهم حاجات اإ�صافية، والف�ائد 

ت�صررت  فقد  ال�صركات.  على  به  تع�د  التي 

الق�ى العاملة يف لبنان ب�صكل  كبري، �ص�اء اأكان 

هذا ال�صرر مبا�صراً اأم غري مبا�صر، وقد نتجت 

لدى كثريين من  اإ�صافية  عن احلرب حاجات 

العمال وامل�ظفني. 

من  كثرياً  اأن  االقت�صادية  الناحية  جند 

العمل  رب  يحققها  اأن  ميكن  واملكا�صب  املنافع 

اأ�صتجدت  الذي  بامل�ظف  احتفاظه  خلل  من 

لديه حاجة اإ�صافية، واأهمها:

اإن  ون�عاً:  كّماً  ال�صركة  اإنتاجية  تط�ير  1ــ 

لديه حاجة  باتت  العمل مب�ظف  رّب  احتفاظ 

متكن  التي  الع�امل  اأهم  من  هي  اإ�صافية، 

كّماً  �صركته  اإنتاجية  تط�ير  من  العمل  رّب 

اكت�صبها،  قد  يك�ن  التي  للخربة  نظراً  ون�عاً، 

والتدريبات التي خ�صع لها ح�ل تقنيات العمل 

واملهام املطل�بة، باالإ�صافة اإىل معرفته بالنظام 

املتبع داخل ال�صركة.

مب�ظف  االإحتفاظ  اإن  جمانية:  دعاية  2ــ 

دعاية  ي�صكل  اإ�صافية  حاجة  لديه  باتت 

على  ي�فر  ما  لل�صركة،  جمانية  ترويجية 

ال�صركة امل�صاريف الطائلة التي تخ�ص�ص عادًة 

كما  اأفكار جديدة.   وابتكار  والرتويج  للدعاية 

احل�صنة،  و�صمعتها  العام  مظهرها  من  تعزز 

بحيث ت�صبح ال�صركة من اأكرث ال�صركات جذباً 

تعتمد  ك�نها  امل�صاهمني،  وال�صركاء  للزبائن 

معايري الدمج والتن�ع.

التكاليف  وت�فري  ال�قت  هدر  تفادي  3ــ 

ي�صكل  قد  م�ظف  عن  البحث  اإن  االإ�صافية: 

املف�صل  من  فاإنه  لذلك  لل�قت،  هدراً  اأحياناً 

اأ�صبح  الذين  القدامى  بامل�ظفني  االإحتفاظ 

ع��صاً  ت�ظيفهم،  بعد  اإ�صافية  حاجات  لديهم 

عن دفع تكاليفاً لتدريب م�ظفني جدد، وقد ال 

يك�ن�ن بالكفاءة املطل�بة. 

الفر�صة  اإتاحة  اإن  جديدة:  اأ�ص�اق  فتح  4ــ 

اإ�صافية  اأمام ال�صخ�ص الذي باتت لديه حاجة 

اإمكانية  ال�صركة  يعطي  عمله،  اإىل  للع�دة 

من  جديدة  فئة  وجذب  اأخرى،  اأ�ص�اق  فتح 

امل�صتهلكني والزبائن ت�صّم االأ�صخا�ص املع�قني 

هامة  �صرائية  ق�ة  ي�صكل�ن  الذين  وعائلتهم 

لها دورها الفاعل يف الدورة االإقت�صادية.

ال�صركة:  داخل  االإيجابية  املناف�صة  تعزيز  5ــ 

العمل  فريق  �صمن  مع�ق  م�ظف  وج�د  اإن 

ال�صركة،  داخل  متن�عة  بيئة  خلق  يف  ي�صاهم 

ويعزز العلقات االإن�صانية والتناف�ص االإيجابي 

العمل  تطّ�ر  اإىل  ي�ؤدي  مما  امل�ظفني.  بني 

على  ال�صركة  ي�صاعد  كما  امل�صرتك.  اجلماعي 

والتي  املتط�رة،  العاملية  امل�ؤ�ص�صات  م�اكبة 

ع�امل  واأهم  اأهدافها،  اأهم  من  التن�ع  يعترب 

جناحها وانت�صارها.

6ــ حت�صني �ص�رة ال�صركة لدى امل�ظفني: من 

خلل االإحتفاظ بامل�ظف الذي اأ�صتجدت لديه 

اأمام  �ص�رتها  ال�صركة  حت�صن  اإ�صافية  حاجة 

ال�صركة  اأن  يلحظ�ن  اإذ  االآخرين،  امل�ظفني 

يبني  بحيث  ب�صه�لة.  م�ظفيها  عن  تتخلى  ال 

تعتمد  ال�صركة  اأن  مبا�صرة  غري  بطريقة  لهم 

الطاقات مع اختلفها  وا�صتثمار  الكفاءة  مبداأ 

لعملهم  اإخل�صهم  من  يزيد  مما  وتن�عها. 

بطريقة  االإنتاج  اإىل  ويدفعهم  به،  ومت�صكهم 

اأف�صل.

الذين  امل�ظفني  تعر�ص  اإمكانية  تتدنى  7ـــ 

يف  عمل  حل�ادث  اإ�صافية  حاجات  لديهم 

وتفاديهم  ال�صديد  حر�صهم  ب�صبب  امل�صتقبل 

اأدائهم ل�ظيفتهم، ما  اأثناء  املحتملة  للح�ادث 

يقلل من التكاليف ال�صحية على رّب العمل.

من  يزيد  املع�ق  بامل�ظف  االإحتفاظ  اإن  ــ   8

بالعمل  التفاين  اإىل  ويدفعه  بنف�صه  ثقته 

يزيد  مما  لل�صركة،  وال�الء  بالدوام  وااللتزام 

امل�ظفني  اإىل  ن�صبة  اإنتاجه  وكمية  ن�عية  من 

ذاته  اإثبات  يف  منه  رغبة  وذلك  االآخرين، 

وتكري�ص كل طاقاته للحفاظ على وظيفته. 

لديه  اأ�صبح  الذي  بامل�ظف  االإحتفاظ  ان  9ــ 

حاجات اإ�صافية ميكن اأن ي�صكل التزاماَ بالك�تا 

حاجات  لدهم  الذين  امل�ظفني  )ن�صبة   %3

 2000/220 القان�ن  يفر�صها  التي  اإ�صافية 

القطاع اخلا�ص(، وبذلك  العمل يف  اأرباب  على 

ال�صن�ية  ال�صريبة  دفع  ال�صركة  تتجنب  

املفرو�صة عليها )يف حال عدم تطبيق القان�ن(، 

كل  عن  للأج�ر  االأدنى  احلد  �صعفا  وقيمتها 

�صخ�ص لديه حاجة اإ�صافية مل يتم ت�ظيفه.

هذا باالإ�صافة اإىل اأهمية اأن يحافظ ال�صخ�ص 

الذي اأ�صبح لديه حاجة اإ�صافية على:

-  ا�صتقلليته الفردية. 

يف  ي�صاهم  بحيث  ككل،  املجتمع  على   -

تخفي�ص كلفة الرعاية وتع�ي�صات االإعاقة. 

خلل  من  ال�طني،  االإقت�صاد  على   -

اال�صتفادة من املهارات العالية وامل�صاركة القيمة 

يف دعم الدورة االقت�صادية. 

واالأهم من ذلك كله اأن العامل بات يتجه اإىل 

اإن  واالإختلف.  التن�ع  مبداأ  وتكري�ص  اعتماد 

الب�صيطة  والتغيريات  التعديلت  بع�ص  اإجراء 

باتت  الذين  القدامى  امل�ظفني  اإعادة  �صبيل  يف 

وظائفهم  لي�صغل�ا  اإ�صافية  حاجة  لديهم 

وقدراتهم  تتنا�صب  جديدة  مهام  اأو  ال�صابقة، 

مكان  بتح�يل  ت�صارك  جتعلها  ال�صركة،  داخل 

العمل من مكان يهتم باالآلة واملال اىل م�ؤ�ص�صة 

ت�صع قدرات االإن�صان وطاقاته ف�ق كل اعتبار، 

فاالإن�صان ه� الذي يعطي قيمة للأ�صياء. 

خا�صت �صركات كثرية يف لبنان هذه التجربة، 

فبات لدينا جمم�عة من ال�صركات التي حتتذي 

ت�صكل  وباتت  العمل  مكان  يف  والتن�ع  بالدمج 

للتن�ع«.  الداعمة  التاأ�صي�صية  الهيئة  »ن�اة 

التي  وامل�ؤ�ص�صات  ال�صركات  من  العديد  وهناك 

العمل  فر�ص  اآفاق  »فتح  مكتب  مع  تعاونت 

للإ�صتفادة  لبنان«  املع�قني يف  االأ�صخا�ص  اأمام 

فريق  يقدمها  التي  املجانية  املعل�مات  من 

يف  ترغب  التي  لل�صركات  ميكن  كما  العمل. 

اإىل  اللج�ء  العمل،  فريق  داخل  التن�ع  حتقيق 

اجلمعيات املخت�صة بق�صايا االإعاقة.

الحتفاظ مبوظف ا�صتجدت لديه حاجة اإ�صافية

يعود بالفائدة بالدرجة الأوىل على ال�صركة نف�صها

حممد ه�صام اللل �صاب معّ�ق وم�ظف ناجح يف �صركة �صبيني�ص ـــ اجلناح
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العدد ال�صاد�س ع�رش التنوع يف                          مكان العمل

معظم االأ�صخا�ص ي�صاب�ن باآثار ما بعد احلرب يف ال�صهر 

االأول الذي يليها، وهذا ما ي�صمى عادًة بـ »ا�صطراب الت�تر 

ت�صحبها  وقد  ال�صدمة«.  بعد  ما  ت�تر  وا�صطراب  احلاّد 

النا�ص  اأكرث  اأن  امللحظ  من  اأخرى.  نف�صية  ا�صطرابات 

باتت  الذين  اأولئك  هم  واجتماعياً  نف�صياً  يتاأثرون  الذين 

اأو دائمة. ومن الطبيعي اأن يك�ن�ا  لديهم اإعاقات م�ؤقتة 

كل  رغم  وظيفتهم  يف  االإ�صتمرار  اإىل  حاجة  النا�ص  اأكرث 

الظروف ال�صعبة التي مّروا اأو ما زال�ا ميرون بها.

فالتاأثريات ال بّد اأن تنعك�ص اأي�صاً على االأداء ال�ظيفي، 

اأجل  من  املرحلة  هذه  يف  اأ�صا�صياً  دوراً  العمل  رّب  ويلعب 

تاأمني اجلّ� املنا�صب للم�ظفني لتقدمي اأف�صل اأداء لديهم 

يف خ�صم هذه الظروف.

ج�اً  العمل  رّب  يخلق  اأن  جداً  املهم  من  فاإنه  لذلك، 

اأنه  امل�ظف�ن  ي�صعر  بحيث  العمل  مكان  يف  العائلية  من 

مكان يرتاح�ن فيه وال ي�صكل �صغطاً نف�صياً عليهم. وهنا 

التعامل  يف  التمييز  وعدم  امل�صاواة  مبداأ  اتباع  على  ن�صّدد 

ب�ص�ؤون  خا�ص  ق�صم  �صركتك  يف  كان  واإذا  امل�ظفني،  بني 

امل�ظفني ف�صيك�ن دورهم فعااًل يف ذلك.

كما اأن تاأمني ال��صائل التقنية ت�صاعد امل�ظفني الذين 

اأ�صبح لديهم برتعلى متابعة القيام باملهام املن�طة بهم.

للم�ظف  جّيد  اأداء  على  للح�ص�ل  االأ�صا�صية  القاعدة 

هي:

اإيجاباً  تنعك�ص  امل�ظف  مع  اجليدة  التعامل  طريقة 

على نظرته جتاه نف�صه وجتاه امل�ظفني، ما يح�صن اأداءه 

�صخ�ص  عن  االأ�صا�ص  القاعدة  هذه  ت�صكل  واإنتاجيته. 

ا�صتجدت لديه حاجة اإ�صافية خلل احلرب، اأو اأثرت عليه 

احلرب بظروفها بطريقة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة. لذلك 

واإن�صانية  اجتماعية  اإجراءات  اتخاذ  اإىل  تبادر  اأن  ميكنك 

مل�ظفيك، وهنا بع�ص اخلط�ات امل�صاعدة:

الدع�ة اإىل اجتماع/ »جل�صة درد�صة«: اإنه اللقاء   -

عن  كثرية  ذكريات  منهم  فلكل  امل�ظفني،  بني  االأول 

منهم  ولكل  للحرب.  املبا�صرة  وغري  املبا�صرة  التاأثريات 

ظروف م�صتجدة يتبادل�نها. من اأجل اأن منحهم ج�اً من 

الراحة داخل مكان عملك بادر بالدع�ة اإىل اجتماع اأو لقاء 

لكل  امل�صتجدة  الظروف  اإىل  تتعرف  اأن  واحر�ص  درد�صة، 

م�ظف لكي يتمكن كل م�ظف من االإملام بظروف زملئه، 

ولكي تتمكن كرّب عمل من مراعاة هذه الظروف. اإن هذه 

لكل  تقييم  اإعادة  جدول  و�صع  على  �صت�صاعدك  اجلل�صة 

م�ظف.

بروؤية  التذكري  اأجل  من  اجتماع  اإىل  الدع�ة   -

وهدف ال�صركة واملهام اخلا�صة بكل م�ظف: اإذا متكن رب 

وبني  بينه  ما  واالألفة  ال�صداقة  من  ج�  خلق  من  العمل 

امل�ظفني، يبقى تذكريهم بروؤية وهدف ال�صركة ومهامهم، 

جّ�  عن  اأبعدتهم  قد  تك�ن  قد  ال�صريعة  احلرب  فاأحداث 

اإىل  ال�صريع يف الذاكرة  العمل. قد ي�ؤدي تراكم االأحداث 

�صع�بة لدى البع�ص يف الرج�ع اإىل مهام ما قبل االنقطاع 

العمل  اأن يق�م رّب  املف�صل  العمل. لتفادي ذلك، من  عن 

امل�ظفني  تذكري  اأجل  من  ومدرو�صة  ب�صيطة  بخط�ات 

مبهامهم وبالهدف الرئي�صي لل�صركة. 

اإ�صافية  حاجة  لديه  باتت  قد  امل�ظفني  اأحد  كان  واإذا 

خلل احلرب ويحتاج اإىل تعديل يف مهامه، فتك�ن منا�صبة 

لعر�ص التعديل يف املهام التي ا�صتجدت �ص�اء كانت لفرتة 

اإىل مثل هذه  اأن تدع�  اأم ب�صكل دائم. كما ميكن  حمددة 

االجتماعات ب�صكل دوري جماعياً اأو فردياً.. 

لإنتاجية اأف�صل يف مكان العمل:

اإر�صادات عملية خللق جو مريح للموظفني

اأحمد البابا

عمل ديكور حمرتف

اأحمد البابا، �صاب مع�ق، لديه برت ناجت عن اإ�صابة يف 

اأحمد متخ�ص�ص وذو خربة ط�يلة يف  احلرب االهلية. 

جمال الديك�ر. يق�ل: »اخرتت هذه املهنة الأنني ومنذ 

املفرو�صات،  ي�صنع�ن  واإخ�انه  والدي  اأراقب  طف�لتي 

تنقلت  باأكرث من مكان عمل يف لبنان وخارجه، ودائماً 

�صناعة  يف  عملت  اأن  اإىل  والديك�ر  ال�صيانة  مبجال 

من  جداً  قريب  العمل  هذا  الهند�صية.  املج�صمات 

اخت�صا�صي، فما زلت اأتعامل مع االأدوات نف�صها املن�صار، 

امل�صحاف،  الك�مربي�ص�ر،  واالأل�ان،  الدهان  اخل�صب 

ملزج  الفارغة  البل�صتيكية  العب�ات  املطرقة،  الري�ص، 

ه�  العمل  يف  قلبي  اإىل  االأحب  اجلزء  الطلء«.  األ�ان 

عملية حت�صري االأل�ان ومزجها لطلء اأ�صكال هند�صية 

خمتلفة ي�صنعها زملئي يف امل�صغل من مادة البلك�صي، 

اأ�صكال بعد جمعها ت�صري جم�صماً هند�صياً«. 

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

التنوع يف                          مكان العملالعدد ال�صاد�س ع�رش

وامل�ظفني:  العمل  رّب  بني  للدرد�صة  وقت  تخ�صي�ص 

الغذاء،  فر�صة  اأو  الراحة  اأوقات  يف  الت�اجد  حتاول  كاأن 

لت�صعرهم  امل�ظفني  اأخرى مع  اإىل  تت�اجد من فرتة  واأن 

باأنك اإىل جانبهم وتهتم ل�صماع اأحاديثهم التي يتبادل�نها 

مع  وحتديداً  العمل؛  جّ�  عن  بعيداً  عنها(  )يف�صف�ص�ن 

التاأثريات  هي  ما  تعرف  لكي  ت�صرراً،  االأكرث  االأ�صخا�ص 

املحتملة التي �صتطراأ على اأدائهم. مثًل، اإذا اأ�صبح لديهم 

اأن تعرف ما طبيعة االإعاقة  حاجة اإ�صافية فاإنه من املهم 

وما هي احلاجات االإ�صافية حتديداً الأن ال�صخ�ص املت�صرر 

ه� اأف�صل من ي�صرح عن حاجاته.

من  وهذا  اجتماعية:  ن�صاطات  لتنظيم  مبادرات  اتخاذ 

امل�ظفني،  بني  ما  االجتماعية  العلقات  يعزز  اأن  �صاأنه 

فيمكنك اأن تختار اأماكن غري مكلفة، اأو اأن يبادر كل منهم 

اإىل دفع مبلغ حمّدد للم�صاركة. 

الت�صجيع على العادات االإيجابية: من اأجل اأن تعزز ثقة 

امل�ظف بنف�صه، ميكنك اأن تبادر اإىل ت�صجيعه على العادات 

مع  التعاون  اإطار  يف  كانت  �ص�اء  يعتمدها  التي  االإيجابية 

زملئه يف مكان العمل، اأو تنظيم االأوقات داخل الدوام، اأو 

التنظيم يف ال�قت �صمن املهام املتعددة املطل�بة منه. 

ال�صيئة:  العادات  ال�صتبدال  اإيجابية  عادات  اقرتاح 

من  للحّد  اإيجابية  بطريقة  امل�ظف  نظر  لفت  ميكنك 

فاإن  االإن�صباط،  اأو عدم  التنظيم  كعدم  ال�صيئة،  العادات 

االأ�صباب  ملعرفة  جناحاً  االأكرث  ال��صائل  من  ه�  احل�ار 

ال�صيئة. وال  العادات  اإىل هذه  امل�ظف يعمد  التي جتعل 

تن�َص اأن امل�ظف الذي اأ�صبح لديه حاجة اإ�صافية، دائمة 

و�صعه،  مع  يتاأقلم  لكي  وقتاً  يحتاج  حمددة،  لفرتة  اأو 

لذلك فاإن هذا ال��صع قد ينعك�ص على اأدائه خلل فرتة 

حمددة فقط.

ت�صجيع الت�ا�صل الكلمي: بني رب العمل وامل�ظف، من 

اأجل ت�صهيل التنفي�ص )الف�صف�صة( باحلديث عن التجارب 

اإبراز  اأنه َيح�صن  التي مّر بها خلل احلرب؛ كما  ال�صعبة 

معرفة  يف  رغبة  واإبداء  اخلا�صة  بالظروف  االهتمام 

امل�صتجدات من فرتة لفرتة الأنها تربز اهتمامك وحر�صك 

على راحته.

امل�ظف  مع  التخاطب  طريقة  اإن  النظري:  الت�ا�صل 

نظرة  فلكل  كثرية،  معاٍن  لها  معه  النظري  والت�ا�صل 

معنى. للغة النظر اأهمية كبرية، فاإن نظرة العطف، ونظرة 

امل�ظف  يفهمها  اأهمية كبرية  لها  الثقة  ونظرة  االإحرتام، 

وتغني اأحياناً عن ال�صرح بالكلم. والعك�ص �صحيح، فعليك 

اأن تعرف من نظرات امل�ظف الذي تخاطبه اإذا كان يحتاج 

اإىل راحة اأم اأنه يعاين من اكتئاب اأو غريه، واجلدير ذكره 

اأنه ي�جد علج يعتمد على حركة العينني.

تظهر  العمل:  دوام  �صمن  للراحة  اأوقات  تخ�صي�ص 

وُيلحظ  عادًة،  احلرب  فرتة  بعد  االإكتئاب  ع�ار�ص 

من  لذلك  وفراغ.  واأرق،  اإنهاك،  التالية:  بالع�ار�ص 

اأ�صيب�ا  الذين  وخا�صة  للم�ظفني،  ت�صمح  اأن  امل�صتح�صن 

منهم بطريقة مبا�صرة، باأوقات راحة خلل الدوام الي�مي. 

ترتاوح  ق�صرية  راحة  مدة  م�ظف  كل  ُيعطى  اأن  وميكن 

ت�صمح  الفرتة  الدوام، هذه  دقيقة �صمن   30 اأو   15 ما بني 

للم�ظف اأن يجّدد ن�صاطه. 

به:  يق�م  الذي  العمل  باأهمية  ت�صعره  مبادرات  اتخاذ 

يق�م  التي  وباملهام  بدوره  ويذكره  باأهيمته  ي�صعره  وذلك 

بها كم�ظف، وت�صجع امل�ظف على االإنتاج بطريقة اأف�صل 

لكي يثبت نف�صه، لي�ص فقط يف مكان العمل واأمام رب العمل 

وزملئه واإمنا اأي�صاً ليثبت نف�صه لنف�صه، وهذا من �صاأنه اأن 

يعيد له ثقته بنف�صه؛ واأن ي�صاعده على االإ�صراع يف اخلروج 

من حالة االإكتئاب التي ميّر بها بعد احلرب. 

مكان  يف  االجتماعية  النف�صية  احلماية  تاأمني  ف�ائد 

العمل: 

فقط،  لي�ص مهنياً  ال�صركة  اإىل  باإنتماء  امل�ظف  ت�صعر   -

واإمنا نف�صياً واجتماعياً اأي�صاً. 

- تزيد من اإنتاجيته يف مكان العمل بالرغم من الظروف 

ال�صعبة التي ميّر بها. 

- ت�صفي ج�اً مريحاً داخل املكتب.

- ت�صفي جّ�اً من ال�صداقة بني رّب العمل وامل�ظفني.

- تعزز التزام امل�ظف يف املهام املطل�بة منه.

- تقلل من ال�صغط النف�صي على امل�ظفني.

- تزيد اإنتاجية ال�صركة.

- حت�صن �ص�رتها التجارية.

بالشراكة مع جمعية الشبان المسيحية القدس - برنامج التأهيل
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العدد ال�صاد�س ع�رش التنوع يف                          مكان العمل

عن  تنتج  ال  االأطراف  برت  حاالت  بع�ص 

احلروب واحل�ادث فقط، لكنها نتيجة اأمرا�ص 

ي�صاب بها ال�صخ�ص منذ الطف�لة اأحياناً، وتلك 

نتج  بالظهر  بفتحه  ولدت  التي  فقها،  رنا  حال 

عنها �صعف يف ع�صب الرجل الي�صرى و�صع�بات 

النهاية  يف  اأدت  تقرحات  فاأحدثت  حتريكها،  يف 

اإىل �صرورة اإجراء عملية برت للرجل من حتت 

�صنة  طبيب  من  اأكرث  ا�صت�صارة  بعد  الركبة، 

.2007

يف  �صرف  دير  منطقة  يف  تعي�ص  التي  فقها 

نابل�ص، واملتخ�ص�صة يف علم النف�ص، تعمل حالياً 

 370 فيها  ي�جد  مدر�صة  يف  ترب�ية  مر�صدة 

طالبة. ومن خلل جتربتها مع »جمعيه ال�صبان 

ال�ظيفة  على  احل�ص�ل  ا�صتطاعت  امل�صيحية« 

من  كبري  ب�صكل  م�صتقلة  جعلها  ما  حتب،  التي 

كل الن�احي خا�صة الناحيه املادية.

املطل�بة  واملهام  امل�ص�ؤوليات   وحتدد فقها 

اجلمعي  الت�جيه  ح�ص�ص  باإعطاء  منها، 

تقدم  عامة  واأهداف  خطه،  �صمن  للطلب 

ت��صع  خا�صة  واأهداف  الرتبية،  وزارة  من 

والطالبات،  املدر�صة  احتياجات  ح�صب 

االأقل  على  الفردية  للجل�صات  باالإ�صافة 

املعلمات  مع  والتن�صيق  الي�م،  يف  جل�صتان 

للجتماعات واأولياء االأم�ر.

وعن علقتها باملدر�صات ت�ؤكد اأنها اأكرث من 

عن  اأكرث  وعي  لديهم  »اأ�صبح  وت�صيف:  جيدة، 

املدر�صة  طالبات  بني  اإعاقات  ووج�د  االإعاقة 

التي  الت�عيه  وحملت  عليهم  امل��ص�ع  �صهل 

املدار�ص  يف  امل�صيحية  ال�صبان  جمعية  بها  تق�م 

للطلب والهيئه التدري�صيه �صاعدت على ذلك«.

باأنه  املادية  باال�صتقلليه  ال�صع�ر  وت�صف 

العامل االأول واالأهم الذي يتغري بعد احل�ص�ل 

بعد  الفرد  »ي�صعر  وتتابع:  ال�ظيفة.  على 

من  والتقبل  واالندماج  بالراحة  الت�ظيف 

ا�صتيقظ كل ي�م من  املحيطني وه� ما يجعلي 

اأن اأعمل  اأ�صعر ب�ج�د اأهداف يجب  الن�م الأين 

حياتي«.  يف  االأم�ر  من  العديد  الأح�صن  عليها 

وترى اأن »ال�صخ�ص ذا االإعاقة قادر على العمل 

بعمله  متم�صك  الأنه  كبرية،  وكفائة  بج�دة 

وملتزم به«.

يف املدر�صة، قابلنا املديرة ماهر عبد اهلل زريق، 

التي اثنت على جه�د املر�صدة الرتب�ية. واأكدت 

اال�صتمرار  على  لت�صجيعها  جانبها  اإىل  وق�فها 

على  قدرة  من  راأته  ما  ب�صبب  وذلك  عملها  يف 

العمل وحب له وطم�ح كبري. 

يف  املتبعة  اخلطة  على  رنا  اإعاقة  تاأثري  وعن 

ايجابي  ب�صكل  »ت�ؤثر  اأنها  زريق  ت�ؤكد  العمل، 

من  اأبناء  لديهم  الذين  االأهايل  مع  خا�صة 

املدر�صة  يف  اأن  يرون  اإنهم  حيث  االعاقه  ذوي 

تدعم اأطفالهم من الهيئة التدري�صية واالإدارية 

هذه  مثل  على  امل�صرفة  املر�صدة  ان  وخا�صة 

احلاالت هي التي لديها اإعاقة«. 

اجتمعت  التي  رنا،  بعمل  املديرة  وتن�ه 

واأهدافها  عملها  طبيعة  ل�صرح  باملدر�صات 

ال�صن�ية، وكذلك اجتمعت باأولياء االأم�ر، م�ؤكدة 

اأن جتربتها مع رنا �صكلت لديها قناعة ب�صرورة 

داعية  املع�قني،  للأ�صخا�ص  عمل  فر�ص  اإيجاد 

اأرباب العمل اإىل تطبيق القان�ن املتعلق بت�ظيف 

للعمل  الدافعية  لديهم  �صيكّ�ن  الأنه  املع�قني، 

واالإجناز اأكرث من غريهم الإثبات الذات.

من  بها  االأخذ  ميكنك  التي  النقاط  بع�ص 

ومن  االإيجابية،  �ص�رتك  على  املحافظة  اأجل 

اأجل اأن تربز لرّب العمل ولزملئك اهتمامك 

والتزامك يف ال�ظيفة. 

ال�ظيفة  يف  للنجاح  االأ�صا�صية  القاعدة 

تتعلق  والتي  منك  املطل�بة  باملهام  القيام  هي 

ال�ظيفي اخلا�ص بك، ومن ثم هي  بال��صف 

البحث عن التطّ�ر الذاتي واالإبتكار.

تتعلق  ال  نذكرها  التي  اخلط�ات  اإن 

فقط،  اإ�صافية  حاجات  لديه  الذي  بال�صخ�ص 

اإمنا تنطبق على امل�ظفني كافة. 

احر�ص على حتقيق االأم�ر التالية:

الإلتزام بدوام العمل

امل�عد  يف  الدوام  اإىل  ت�صل  اأن  دائماً  حاول 

لل�صخ�ص  عادًة  العمل  اأرباب  يهتم  ال  املحدد؛ 

الذي يتاأخر ب�صكل متكرر، كما يجب اأن تك�ن 

لطيفاً واأن تك�ن م�اقفك اإيجابية. �صيلحظ 

ويقدرونك  �صخ�صيتك  وزملوؤك  عملك  رب 

عليها، وهذا ي�صاعدك حتماً يف تط�ير �صداقات 

يف مكان العمل. 

ي�صتعمل�ن  الذين  االأ�صخا�ص  من  كنت  اإذا 

اإ�صافياً،  وقتاً  حتتاج  قد  املتحرك،  الكر�صي 

لذلك حاول اأن ت�صل قبل بدء الدوام بخم�ص 

للإنتقال من  اللزم  ال�قت  تاأخذ  لكي  دقائق 

الكر�صي اإىل مكان العمل. 

الإبداع

ت�صارك  واأن  وخلقاً  مبدعاً  تك�ن  اأن  حاول 

اأفكارك اجلديدة مع زملئك يف مكان العمل. 

بال�ظيفة  مهتم  اأنك  عملك  رّب  �صيلحظ 

واأنك يف بحث دائم عن اأفكار جديدة لتط�ير 

البحث  جداً  املهم  ومن  فيه.  والتفّ�ق  عملك 

اأنك  ملديرك  يربز  ما  جديدة،  اأ�صياء  لتعلم 

اإن  وقدراتك،  عملك  لتط�ير  املبادرة  تاأخذ 

القيام ب�اجبات العمل االأ�صا�صية اأمر �صروري 

جداً مع ال�صعي اإىل االإبداع والتط�ير. 

ال�صدق

ثقة،  �صخ�صاً  كنت  فاإذا  دائماً  �صادقاً  كْن 

وزملوؤك  العمل  رّب  عليك  يعتمد  ف�ص�ف 

من  واحدة  ال�صدق  بك.  يثق�ن  و�ص�ف 

لدى  العمل  رب  يت�قعها  التي  االإيجابيات 

امل�ظفني. 

الفعالية

يجب دائماً اأن تك�ن منتجاً وتتجنب اإ�صاعة 

ال�قت، الأن هدر ال�قت ال يحبذه اأرباب العمل. 

ال�صورة املهنية

مكان  يف  املظهر  ح�صن  تك�ن  اأن  حاول 

دائم.  ب�صكل  النظافة  على  حمافظاً  العمل، 

اهتمامك  عملك  لرّب  تظهر  ال�ص�رة  هذه 

ب�ظيفتك. 

ابتكار  دائماً  وحاول  طم�حك،  على  حافظ 

احلل�ل التي ت�اجهك يف مكان العمل، ا�صتخدم 

فاإذا  زملئك.  مل�صاعدة  طرقاً  وجْد  خميلتك 

ربُّ  �صيعرف  و�صادقاً،  م�صاعداً،  دائماً  كنت 

العمل اأنك امل�ظف املنا�صب.

جتنب النقاط التالية:

املبالغة يف الربوز

�ص�ف  عملك،  يف  فا�صح  ب�صكل  برزت  اإذا 

و�ص�ف  ذلك  العمل  يف  زملوؤك  يلحظ 

الهب�ط.  اإىل  دفعك  ويحاول�ن  يهاجم�نك 

اإ�صاءة  اإىل  اأي دليل ويح�ل�نه  �صيبحث�ن عن 

�صلبية جتاهك، وي�صتعمل�نه كحجة للتخل�ص 

منك، لذلك ال تبالغ يف الظه�ر. 

ملحظة: الفرق ب�صيط جداً ما بني االإبداع 

ال�ظيفة  يف  االإ�صتمرار  على  ي�صاعدك  الذي 

وبني املبالغة يف الظه�ر!

الت�صرف ببخل يف الن�صاط 

الن�صاط  قليل  تك�ن  باأن  لنف�صك  ت�صمح  ال 

اأيَّ  تعِط  ال  ظرف.  اأي  ظل  ويف  �صبب،  الأي 

�صدك.  ملحظات  لتك�ين  احلجج  من  ن�ع 

دائماً  تتبع  اأنك  تاأكد  ذلك،  اإىل  باالإ�صافة 

الق�اعد: ال تق�م باأقل اأو اأكرث مما ه� مت�قع 

منك، واإذا قمت بذلك ف�ص�ف تربز، وهذه اآخر 

حافظ  معك.  حتدث  اأن  تريدها  التي  االأم�ر 

يف  تغري  ال  الدافعة،  ق�تك  وترية  نف�ص  على 

�صرعتك الأي �صبب اأو حتت اأي ظروف.

اإن قلة الن�صاط تختلف كلياً عن عدم القدرة 

بحاجاتك  تتعلق  معينة  مبهام  القيام  على 

االإ�صافية. واإذا كانت حاجاتك االإ�صافية حت�ل 

دون القيام مبهام معينة،  عليك اأن تتناق�ص بها 

مع رّب عملك من اأجل التعديل يف املهام.

التذمر

فاإن  جداً،  دقيقاً  االإداري  العمل  كان  ملا 

االأ�صخا�ص الذين يعمل�ن يف االإدارة ال يحب�ن 

�صماع التذمر من امل�ظفني، فاحر�ص على اأن 

ال تتذمر اأمام مديرك، وال اإىل اأي �صخ�ص من 

زملئك يف مكان العمل. وال حتى اإىل اأ�صخا�ص 

خارج العمل يعرف�ن اأحداً من زملئك. وذلك 

مهما كنت منزعجاً اأو ت�صعر بعدم االإن�صاف.

الباب  بـ«�صيا�صة  كثرياً  تفرح  ال  حتذير: 

ي�صاألك رب عملك  اأنه عندما  املفت�ح«، مبعنى 

» كيف حال االأم�ر معك؟«، اأو »ما اخلطب؟«، 

اإحر�ص اأن يك�ن ج�ابك دوماً »رائع«، وال جُتب 

اأبداً بغري العبارة التالية: »ال �صيء! كل �صيء 

الأحد  ت�جد  ال  ال�اقع،  يف  يرام!«.  ما  على 

»ما  اأو  م�صكلة؟«  من  »هل  ي�صاألك  اأن  مربراً 

اأن تبحث بنف�صك  اأن حتاول  اخلطب؟« عليك 

ثم  ت�اجهك،  قد  التي  للم�صاكل  حل�ل  عن 

اطرحها للنقا�ص مع مديرك، يف حال ا�صررت 

لذلك. اأما اإذا كان لديك اقرتاح اأو ملحظات 

املفيد  من  �صيك�ن  فاإنه  العمل،  حت�صني  ح�ل 

لك اأن تناق�صها ورّب العمل.

رنا فقها: اإعاقتي زادت الوعي لدى زمالئي

خطوات من اأجل املحافظة على الوظيفة

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

التنوع يف                          مكان العملالعدد ال�صاد�س ع�رش

برعاية  اللبنانيني«  املقعدين  »احتاد  نظم 

لبنان  يف  الفنادق  اأ�صحاب  نقيب  وح�ص�ر 

»نح�  بعن�ان  م�صتديرة  طاولة  االأ�صقر  بيار 

بهدف  االختلف«،  حترتم  داجمة  �صياحة 

جديدة  فئات  على  الفنادق  اأ�صحاب  تعريف 

امل�صتثمرة،  غري  والطاقات  الزبائن  من 

وكيفية ادارة التن�ع واعتماد معايري ال�صياحة 

وذلك  ال�صياحية،  امل�ؤ�ص�صات  �صمن  الداجمة 

يف مقر النقابة يف بريوت.

بجه�د  االأ�صقر  النقيب  ن�ه  اللقاء،  يف 

االحتاد يف تر�صيخ مفه�م الدمج على �صعيد 

يف  االحتاد  ومهام  اأهداف  اأن  م�ؤكداً  لبنان، 

اىل  وبحاجة  كبرية  الدمج  �صيا�صة  تر�صيخ 

املعنيني.  االطراف  جميع  من  تبذل  جه�د 

ال�صعد  على  الدمج  ثقافة  اعتماد  اإىل  ودعا 

تطلعات  م�صروع  دعم  يف  طالب  كما  كافة، 

على  وخ�ص��صاً  للتعاون  اأف�صل  م�صتقبلية 

االأ�صخا�ص  يخدم  مبا  ال�صياحي  ال�صعيد 

ذوي االعاقة كذلك ي�ؤثر ايجاباً على القطاع 

ال�صياحي يف لبنان.

ال�صعي  �صرورة  على  االأ�صقر  و�صدد 

من  ومدع�مة  مي�صرة  قرو�ص  لتقدمي 

الفنادق  الأ�صحاب  تعطى  لبنان،  م�صرف 

مبتطلبات  الفنادق  وجتهيز  لتعديل  وذلك 

ال�صم�صية  الطاقة  بقرو�ص  اأ�ص�ة  الدمج، 

االقت�صادي  ال��صع  اأن  وخ�ص��صاً  واالنارة، 

للفنادق على �صعيد لبنان مير باأزمة ترتبط 

بال��صعني ال�صيا�صي واالأمني.

املقعدين  احتاد  رئي�صة  �صكرت  بدورها، 

»الذي  االأ�صقر  اللقي�ص  �صيلفانا  اللبنانيني 

ا�صتثمار  كيفية  ح�ل  وا�صعة  روؤية  ابدى 

القطاع  يف  امل�صاواة  واعتماد  الطاقات 

االجتماع،  اأن هدف  اىل  واأ�صارت  ال�صياحي«. 

مل�صار  بداية  و�صع  ه�  عام،  ب�صكل  واالحتاد 

وا�صعة  �ص�ق  يفتح  داجمة  ل�صياحة  ي�ؤ�ص�ص 

خدمات  مبداأ  اأب�اب  ويفتح  لل�صثمار 

»ال�صياحة للجميع« يف لبنان.

وتطرقت اللقي�ص اإىل امل�ص�ؤولية امل�صرتكة 

االقت�صادي  الدمج  �صيا�صة  اعتماد  يف 

م�صرية  امل�ص�ؤوليات،  هذه  وتعدد  االجتماعي 

املجتمع  جه�د  على  يعتمد  االحتاد  اأن  اىل 

باجتاه  لل�صري  اخلا�ص  والقطاع  املدين 

هدف امل�صروع، كا�صفة عن تدخل خرباء من 

اجلديد،  البناء  قان�ن  مر�ص�م  يف  امل�صروع 

التابعة  النقل  مديرية  مع  خطة  وو�صع 

ل�زارة اال�صغال العامة  لتح�صني و�صع النقل 

العام  يف املدن.

ال�صياحة الداجمة بالأرقام

الدمج  م�صروع  من�صقة  وعر�صت 

االقت�صادي االجتماعي �صحى يحف�يف لدور 

املحلي حيث  الناجت  على  وتاأثريها  ال�صياحة 

الناجت  اإجمايل  املبا�صرة من  بلغت م�صاهمته 

وكانت   2011 العام  يف  املئة  يف   9.8 املحلي 

هذه الن�صبة االأعلى يف ال�صن�ات االأخرية، يف 

حني و�صلت امل�صاهمة االإجمالية التي تعك�ص 

يف   35.2 اإىل  االقت�صاد،  على  االأكرب  التاأثري 

املئة من اإجمايل الناجت املحلي.

الداجمة،  ال�صياحة  اىل  العر�ص  وتطرق 

على  احلق�قي  مردودها  اأظهر  حيث 

القطاع  على  واملادي  املع�قني،  االأ�صخا�ص 

ال�صياحة  من  الن�ع  هذا  ان  حيث  ال�صياحي، 

ي�صكل ح�ل العامل 10% من اإجمايل احلركة 

ملي�ن   94 ميثل  مبا  اأي  العاملية،  ال�صياحية 

العامل،  936 ملي�ناً ح�ل  اإجمايل  �صائح من 

وفقا لتقارير منظمة ال�صياحة العاملية.

ال�صياحة  الإح�صاءات منظمة  وكان عر�ص 

االرتقاء  »جمعية  اأن  اأو�صح  التي  العاملية، 

مع  بالتن�صيق  تق�م   SATH باملع�قني« 

باإعداد   WTO العاملية  ال�صياحة  منظمة 

املع�قني  للأ�صخا�ص  ال�صياحية  الرحلت 

التحتية  البنية  فيها  ت�جد  التي  الدول  اإىل 

ال�صياح  من  الفئة  هذه  ال�صتقبال  امل�ؤهلة 

الدول  من  العديد  يف  احلال  كما  لديها 

ال�صياح  من  املئة  يف   3 اإن  حيث  املتقدمة، 

الرحلة  دوالر يف   3000 ينفق�ن  الـ94 ملي�ن 

�صفر  حالة  يف  اأنه  يعني  وهذا  ال�احدة، 

3 مليار  ملي�ن �صائح فاإنهم �صيحقق�ن نح� 

الت�صهيلت  مل�ردي  اإ�صافية  كاإيرادات  دوالر 

واخلدمات ال�صياحية يف اأي دولة. 

اأو�صحت  الداجمة،  ال�صياحة  وعن مفه�م 

امل�صتمر  امل�صعى  اأنه  العر�ص  يف  يحف�يف 

وخدمات  �صياحية  وجهات  ت�فري  ل�صمان 

ومنتجات متاحة للجميع، دون اأي متييز مع 

�صمان احرتام كرامة وا�صتقللية اال�صخا�ص 

احتياجاتهم،  اختلف  عن  النظر  بغ�ص 

وت�صمل امل�اقع ال�صياحية التابعة للقطاعني 

العام واخلا�ص 

 واما املعايري التي يجب ت�افرها فتتلخ�ص 

باالماكن اخلالية من الع�ائق، وو�صائل نقل 

منا�صبة للجميع، كما اخلدمات عالية اجل�دة 

اللزم  التدريب  على  حا�صل  فريق  ي�فرها 

والن�صاطات   ،  )Disability etiquette(

امل�اقع  عرب  احلج�زات  ونظام  واملعار�ص 

االلكرتونية واخلدمات التي يجب ان تك�ن 

للتكييف  وقابلة  �صكل  من  باكرث  مت�فرة 

اليها  ال��ص�ل  اجلميع  لي�صتطيع  والتعديل 

وا�صتخدامها.

حممية اأرز ال�صوف

نزار  ال�ص�ف  اأرز  حممية  م�ص�ؤول  وقدم 

�صيا�صة  اعتماد  يف  املحمية  جتربة  هاين 

�صن�ياً  زائر  األف   70 اأن  اإىل  م�صريا  الدمج، 

يق�صدون املحمية بهدف ال�صري يف الطبيعة 

يف   5 ي�صكل  الذي  اجلزء  هذا  على  والتعرف 

املئة من م�صاحة لبنان.

الطبيعية  املحمية  ملميزات  عر�ص  واذ 

واحل�صارية، تطرق اىل جتربتهم يف اعتماد 

الفتاً  الطبيعة،  اأح�صان  يف  الدمج  �صيا�صة 

اىل اجنازات املحمية يف جتهيز دربني اثنني 

للأ�صخا�ص  كامل  ب�صكل  جمهزين  لل�صري 

املع�قني، وجتهيز بيتني لل�صيافة، ومدخلني 

خم�ص�ص  وحمام  للمحمية   5 اأ�صل  من 

ب�صيط  تعديل  عرب  املع�قني،  للأ�صخا�ص 

زيارات  تنظيم  كان  واالبرز  التحتية،  للبنية 

باالأ�صخا�ص  املعنية  امل�ؤ�ص�صات  عرب  للطبيعة 

املع�قني.

740 �صخ�صاً يزورون  اأن ح�ايل  واأ�صار اىل 

ب�صكل  املع�قني  االأ�صخا�ص  من  املحمية 

اأولئك  عن  بعيداً  م�ؤ�ص�صات،  عرب  منظم، 

اأن  حيث  عائلتهم  مع  يزورونها  الذين 

اح�صائهم �صبه م�صتحيل لكرثة عددهم.

لعر�ص  مط�ل،  نقا�ص  ذلك  بعد  وكان 

يف  الداجمة  ال�صيا�صة  اعتماد  يف  التجارب 

الفنادق. 

االأ�صقر  جانب  اإىل  الطاولة  وح�صر 

كنعان،  وديع  النقابة  �صر  اأمني  واللقي�ص، 

عن  ممثل  ع�ي�ص،  انط�ان  النقابة  ع�ص� 

وعن  الدين،  عز  اأب�  �صعيد  »فيني�صيا«  فندق 

فندق »رادي�ص�ن« ج�زيفني فارتينيان، وعن 

فندق »الريفيارا« ماريا معاوية ونزار ال�ف، 

ممثًل فندق »اوكلند« ال�صيد ج�زيف �صفري، 

روتانا«،  »متار  فندق  عن  مرعي  وعماد 

نتايل  النقابة  يف  العامة  العلقات  ومديرة 

الدمج  »م�صروع  عمل  وفريق  �صقرا،  اأب� 

االقت�صادي االجتماعي«.

»نحو �صياحة داجمة حترتم الختالف«

اعتماد �صيا�صة الدمج امل�صرتكة.. م�صوؤولية

جانب من امل�صاركني اللقي�ص واال�صقر خلل الندوة

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

 �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(
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