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توجيهي ي�صدر عن احتاد املقعدين اللبنانينيدليل

التنوع يف                          مكان العملالعدد ال�صابع ع�رش

»مركز ال�ضوؤون« 

يف بعقلني

يقال اإن اعتماد ثقافة التنوع يف اإدارة االأعمال ت�شكل بطاقة 

ال�شوق،  اإ�شرتاتيجيات  ُتبنى  وعليها  االأ�شواق.  عبور  تخولك 

تتمكن  لكي  وطبعاً  والطاقات.  والثقافات  اللغات  تعرب  وبها 

من ا�شتثمار التنوع اأنت حتتاج اإىل اأدوات معينة ت�شاعدك لكي 

تكت�شف االإفادة وبالتايل ا�شتغاللها. 

فاأنت عندما تعرب احلدود بحثاً عن اأ�شواق جديدة حتاول اأن 

اإما  اإ�شرتاتيجياتك،  تبني  عليه  وبناء  واملوارد  املعطيات  حتلل 

احلالتني،  كال  يف  الطاقات.  ال�شتثمار  واإما  الزبائن  لتكت�شب 

املعوقني  االأ�شخا�ش  يف  الكامنة  الطاقة  اأن  تدرك  اأن  يجب 

تنتدرج يف هذا ال�شياق وميكن ا�شتثمارها. 

االأ�شخا�ش  العدد  هذا  يف  اإ�شرار  �شابق  عن  اخرتنا  ولقد 

الذين لديهم �شمور ع�شالت، حيث قررنا بكل ثقة اأن نعر�ش 

يف �شوق العمل ا�شتثمار هذه الطاقات الكامنة. لذا نرجو اأن ال 

تت�شرع يف ا�شتنتاجك، وانت تقراأ تعريف �شمورالع�شالت، بل 

تذكر املثل القائل »االإن�شان املنا�شب يف املكان املنا�شب«. 

من  اأحياناً  تتمكن  الزمني حيث قد ال  التحدي  وال تخ�شى 

ا�شتثمار الطاقات لفرتة طويلة االأمد. 

بل اأنظر اإىل املو�شوع متاماً كما تفعل عندما توقع عقد عمل 

ذات فرتة زمنية حمدودة. 

تندرج   nاأي�شا فهي  اأحياناً،  حتتاجها  قد  التي  التدابري  اأما 

االإجراءات  تلك  تنفذ  عندما  عملياً  فاأنت  االإ�شتثمار  خانة  يف 

ر�شيد  بتكوين  بداأت  قد  عملياً  تكون  موظف  يف  لت�شتثمر 

�شرائية  قوة  ي�شكل  املعوق  فال�شخ�ش  كبري.  ا�شتهالكي 

وباعتمادك التنوع �شتجلب هذه الفئة من امل�شتهلكني. اإذاً، اإن 

جناحك يف عبور االأ�شواق رهن العتماد معايري التنوع. 
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تطور  مدى  عالقة  عند  نتوقف  اأن  بد  ال  ذلك،  جانب  اإىل 

حيث  االجتماعي.  الن�شيج  حركة  تطور  مبدى  التنوع  مفهوم 

ال�شعوب  على  تفر�ش  فائقة  وب�شرعة  حت�شل  التي  املتغريات 

هو  مثلما  متاماً  والنمو  للتقدم  م�شعاها  يف  التنوع  تعتمد  اأن 

االأوروبي،  االحتاد  يف  احل�شر،  ال  املثال  �شبيل  على  حا�شل 

واندماج القطبني ال�شرقي والغربي. وقد تطلب ذلك ويتطلب 

كذلك  التنوع.  مبداأ  من  تنطلق  وقوانني  �شيا�شات  �شياغة 

تطرحه  وما  الهجرة  م�شاألة  هي  االأمر 

من اتفاقيات ما بني الدول القائمة على 

التنوع وتبادل املكا�شب. وماذا عن اجلدل 

االأ�شليني  ال�شكان  حقوق  حول  القائم 

التغريات  م�شاألة  اأو  الوافدين  وال�شكانه 

األي�شت هذه كلها عنا�شر  الدميوغرافية، 

تطرح وبا�شتمرار �شيا�شات التنوع?

وماذا عن ال�شركات التي ت�شعى لتحقيق 

حول  القائم  واحلديث  واملكا�شب،  الرقي 

�شيا�شات التقاعد وتنوع االأعمار يف العمل 

امل�شنني  فئة  اأن  باحل�شبان  االأخذ  مع 

العمرية  الفئات  مع  مقارنًة  بتزايد  هي 

من  حتد  ا�شتثناءهم  وم�شاألة  االأخرى 

الطاقات  ا�شتثمار  يف  ال�شركة  خيارات 

يحملها  التي  اخلربات  جانب  اإىل  هذا 

وهذه  التقاعد.  قارب  الذي  ال�شخ�ش 

ملن�شب  تنا�شباً  االأكرث  تكونت  قد  اخلربة 

هنا  اإذاً  التدريب.  اأو  اال�شراف  مركز  يف 

االعمار عند  وامل�شلحة حتتم علينا عدم احلد من  اال�شتثمار 

التوظيف.

النظر  فاإما  �شتعتمده،  الذي  للخيار   lرهن االآن  امل�شاألة 

امل�شبقة  االأفكار  اإىل  االرتهان  واإما  وا�شتثمارها  القدرات  اإىل 

واملنمطة وهدر تلك الطاقات. 

لديهم  الذين  االأ�شخا�ش  من  موقفك  يف  نف�شه  هو  االأمر 

املخاوف  اأ�شري  تقع  اأن  فاإما  لك  والقرار  الع�شالت  يف  �شمور 

واالأحكام امل�شبقة واإما اأن تنطلق وت�شتثمر الطاقات.

وال تن�ش اأن قاعدة الزبائن عري�شة ومتنوعة جداً يف االأعمار 

اأردت  اإن  ذلك  تعك�ش  اأن  يجب  و�شركتك  واحلاالت  واالأجنا�ش 

االزدهار.
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توجيهي ي�صدر عن احتاد املقعدين اللبنانينيدليل

العدد ال�صابع ع�رش التنوع يف                          مكان العمل

اخلا�شة  التعليمية  املوؤ�ش�شات  تختلف  ال 

ناحية  من  االقت�شادية،  نظريتها  عن 

احلديثة  فاجلامعة  الدمج،  �شيا�شة  حتقيق 

مثال  خري   )MUBS( والعلوم  لالدارة 

التي  الدمج  ف�شيا�شة  املقاربة،  هذه  على 

توظيف  على  تقت�شر  ال  اجلامعة  تتبعها 

اإىل  االإعاقة، بل تخطاه  اأ�شخا�ش من ذوي 

ا�شتقبال طالب معوقني ب�شبب التجهيزات 

مواقف  من  حرمها،  يف  املتبعة  الهند�شية 

وال�شفوف،  املكاتب  اىل  و�شواًل  ال�شيارات 

كما اأكدت الدكتورة هدى �شليم عميدة كلية 

اجلامعة،  يف  االجتماعي  والعمل  الرتبية 

لـ«جمعية  العام  االأمني  ت�شغل من�شب  وهي 

االجتماعي«  العمل  واأق�شام  ومعاهد  كليات 

يف »احتاد اجلامعات العربية«.

وت�شري �شليم اإىل اأن �شيا�شة الدمج انطلقت 

مع »احتاد املقعدين اللبنانيني« عرب مكتب 

الذي  االأمر  �شنوات،  اأربع  نحو  منذ  بريوت 

دعا اإدارة اجلامعة، ممثلة برئي�شها الدكتور 

منذ  بالفكرة  الرتحيب  اإىل  عالمة،  حامت 

طرحها عليه. و�شدد عالمة على اأهمية هذه 

الناحية من التوظيف باجلامعة ودعانا اإىل 

ال�شري ب�شيا�شة الدمج، وفق �شليم.

معوق  �شخ�ش  لتوظيف  االأوىل  التجربة 

كانت مع حمي الدين بهلوان، تقول �شليم: 

يف  التوظيف  جتارب  اأجنح  من  اأنه  »اأثبت 

يعمل  التي  العالية  الهمة  ب�شبب  اجلامعة 

به  نثق  جعلنا  ما  املتزايد،  ون�شاطه  بها 

اأكرث ونعطيه مهام ا�شافية ودقيقة ليعمل 

عليها«.

وترى �شليم اأن »الدمج ال يوؤثر �شلباً اأبداً 

على اجلامعة، بل على العك�ش، يف حالة حمي 

الدين اأثر ايجاباً على اجلامعة والطالب«. 

من  البداية  يف  االإدارة  تخوف  تخفي  وال 

اأثبت  بهلوان  ان  توؤكد  ولكنها  االن�شجام 

من  الكثري  ياأخذ  ان  وا�شتطاع  قدراته 

ب�شوابية  نثق  ما جعلنا  عاتقه،  على  العمل 

اختيارنا، ونقتنع بامكانية تكرارها. 

تقول  املكاتب،  يف  الهند�شي  التجهيز  عن 

مكتبه  تكييف  يف  قليال  »�شاعدناه  �شليم: 

يف  اجلميع  حقه،  من  خ�شو�شيات  وهذه 

وموظفني  وزمالء  طالب  من  اجلامعة 

يثبت  ان  ا�شتطاع  الأنه  الدين  حمي  تقبلوا 

نف�شه وكان ودودا ون�شيطاً جداً يف عمله«.

تاأخذها  التي  امل�شبقة  النظرة  وعن 

االعاقة  ذوي  االأ�شخا�ش  عن  ال�شركات 

تقول �شليم: »امل�شكلة يف الوهم الذي يع�ش 

ولكن  املعوق  ال�شخ�ش  جتاه  البع�ش  فيه 

بع�ش  الن  ذلك  عك�ش  �شتثبت  التجربة 

�شخ�ش  كاأي  يعملون  املعوقني  اال�شخا�ش 

اآخر، وينتجون ويقدمون خدمات من خالل 

عملهم كاأي موظف«.

من  اجلامعة  جتهيز  اأن  �شليم  وتذكر 

الناحية الهند�شية، ال ي�شاعد املوظف املعوق 

وح�شب بل يكون م�شدر جذب للطالب من 

ذوي االعاقة من كل املناطق اللبناية.

èات مدخل للدمòتطوير ال

بهلوان  الدين  العميدة عن حمي  حديث 

حرك لدينا ف�شول مقابلته، فابن ال�شابعة 

والع�شرين يعمل حالياً م�شاعداً اإدارياً لكلية 

وكم�شاعد  االجتماعي،  والعمل  الرتبية 

ومعاهد  كليات  لـ«جمعية  العام  لالأمني 

»احتاد  يف  االجتماعي«  العمل  واق�شام 

يف  نف�شه  على  ويعتمد  العربية«،  اجلامعات 

جميع املهام املطلوبة منه.

قدمني  ي�شتخدم  الذي  بهلوان 

عند  خلقي  ت�شوه  ب�شبب  ا�شطناعتني 

الوالدة يعرب عن راحته يف العمل، وهذا ما 

اليه  يظهر جلياً من خالل حاجة الطالب 

للت�شجيل، ويوؤكد اأنه ال يواجه اأي رف�ش اأو 

الطالب، وي�شري اىل  اأو  متييز من زمالئه 

اأن تقبل االآخر يعتمد على �شيا�شة ال�شخ�ش 

وثقافته.

يتلقاه من مردود  الدعم  اأن  اىل  ويلفت   

العمل امللقى على عاتقه، وتقدميات املعنوية 

التي يتلقاها من ادارة اجلامعة التي عمدت 

اىل نقل االآلة الطابعة والفاك�ش اىل مكتبه 

ما  »هذا  يقول:  منه.  م�شبق  طلب  بدون 

من  املتبعة  والدمج  االنفتاح  �شيا�شة  يوؤكد 

االدارة«.

ويرى بهلوان اأن »العمل لي�ش لك�شب املال 

وقادرة  واثقة  �شخ�شية  بناء  هو  من  بقدر 

االأ�شخا�ش  داعياً  اخلدمات«،  تقدمي  على 

التعلم  عرب  الذات  »تطوير  اإىل  املعوقني 

والقراءة والبحث، واال�شتفادة من تقدميات 

ب�شوؤون  تعنى  التي  االجتماعية  املوؤ�ش�شات 

وكذلك  عمل،  عن  البحث  يف  املعوقني 

احتاد  بها  يقوم  التي  التدريبية  الدورات 

املقعدين اللبنانيني«.

»اإعطاء  العمل  الأ�شحاب  بهلوان  ر�شالة   

ذاته،  الإثبات  فر�شة  املعوق  ال�شخ�ش 

فرتة  �شركة  كل  يف  هناك  اأن  وخ�شو�شا 

جتريبة ال توؤثر على مالية ال�شركة«، ومتنى 

على املوؤ�ش�شات املعنية »ال�شعي مع الوزارات 

لل�شخ�ش  احلقوق  جميع  لتح�شيل  املعنية 

املعوق على راأ�شها ال�شمان االجتماعي«.

»ا÷امعة ا◊ديãة لÓإدارة والعلوŒ ..»Ωربة ناجحة يف الدمج

(z‹اأرباب العمل الدو iا�ست�ساري معتمد يف }منتد) انا اللقي�ضØاإ�ضرا±: �ضيل

مدير التحرير: عماد الدين رائف

اإعداد ومقابالت: مد العا�ضي - ت�ضميم واإخراج: فوDاد املقداد

zالقت�سادي èسحى يحفويف, وفريق }م�سروع الدمV ` يرõالع iا العدد: ندòg م يفgسا�

}الوحدة  عن  ي�سدر  توجي¡ي  دليل   zالعمل مكان  يف  }التنوع 

الإعالمية يف ا–اد املقعدين اللبنانينيz, بالتن�سيق م™ م�سروع 

 zلبنان يف  املعوقني  الأ�سîا�س  اأمام  العمل  فر�س  اBفاق   íفت{

يف  املعوقني  لالأ�سîا�س  الجتماعي  القت�سادي   èالدم{  –
لبنانz, وبالتعاون م™ خÈاء ا�ست�ساريني.

مت اإعداد هذا الدليل بالتعاون مع »جمعية ال�شبان امل�شيحية ـــ القد�ش« ــــ برنامج التاأهيل.
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توجيهي ي�صدر عن احتاد املقعدين اللبنانينيدليل

التنوع يف                          مكان العملالعدد ال�صابع ع�رش

من  متقدمة  مرحلة  حالياً  العامل  يعي�ش 

ال�شركات  على  حتمت  التي  العوملة  ظاهرة 

من  جديد  منط  اتباع  االقت�شادية  واملوؤ�ش�شات 

اإىل  احلاجة  عززت  كما  الت�شويقية،  ال�شيا�شات 

من  ال�شركات  متكن  ك�شيا�شة  التنوع  اعتماد 

الو�شول اإىل جميع  ال�شرائح االجتماعية.

التنوع،  هذا  مظاهر  اأحد  االعاقة  تعترب 

كبرية  ن�شبًة  املعوقون  االأ�شخا�ش  ي�شكل  حيث 

الفعليني  وامل�شاهمني  والزبائن   املوظفني  من 

زالوا  ما  االأ�شخا�ش  هوؤالء  اأن  اإال  واملحتملني. 

يتعر�شون للتهمي�ش والعزل وخا�شًة يف لبنان، 

بعد  تدرك  مل  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  اأن  حيث 

واأهمية  املعوقني  االأ�شخا�ش  توظيف  منافع 

اعتماد �شيا�شة التنوع على نطاق وا�شع.

عاماًل  التنوع  يعترب  ذلك،  من  انطالقاً 

اأ�شا�شياً يف تعزيز الفعالية واالإنتاجية لل�شركات 

الدرا�شات  معظم  اأ�شارت  حيث  واملوؤ�ش�شات 

واالح�شاءات اإىل اهميته وكيفية ا�شتثماره. 

التنوع  �شيا�شة  تعتمد  التي  ال�شركات  تتمكن 

امل�شتثمرة  غري  املواهب  من  اال�شتفادة  من 

قيام  فاإن  ممثلة،  كحالة  االعاقة  اعتمدنا  واإذا 

ال�شركات بتوظيف االأ�شخا�ش املعوقني يخولها 

ا�شتثمار طاقاتهم. 

الدرا�شات  وبح�شب  ي�شكلون،  فهم 

و�شرائية  انتاجية  قوة  احلديثة،  واالح�شاءات 

واعتبار  التنوع  نحو  بتوجهها  وال�شركات 

ت�شتهدف  اإمنا  عنا�شره  من  كعن�شر  االإعاقة 

�شريحة وا�شعة من املجتمع تتمثل يف االأ�شخا�ش 

تخلق  وبذلك  واأقرابهم  وعائالتهم  املعوقني 

لنف�شها �شوقاً جديدة الإنتاجها وخدماتها. 

ي�شاعد  املعوقني  االأ�شخا�ش  توظيف  اأن  كما 

املعوقني،  غري  املوظفني  اأداء  حت�شني  على 

يخلق  العمل  مكان  يف  املعوق  ال�شخ�ش  فوجود 

حتدياً ايجابياً مع زمالءه ويوؤثر على اندفاعهم 

تطوير  على  ي�شاعد  كما  العمل،  يف  وحما�شهم 

ي�شمى  ما  خلق  على  وي�شاعد  العمل  اأنظمة 

جديدة  اآفاقاً  تفتح  بدورها  التي  التنوع  اإدارة 

مع  التوا�شل  خالل  من  واملوؤ�ش�شات  لل�شركات 

ال�شركات العاملية التي تعتمد �شيا�شة التنوع.

يفر�ش  التنوع  فان  اأخرى،  ناحية  ومن 

مع  تتالءم  موؤهلة  بيئة  اإيجاد  املوؤ�ش�شة  على 

واالأ�شخا�ش  االأ�شخا�ش،  جميع  احتياجات 

مهارات  يطورون  اليومية  حياتهم  يف  املعوقون 

التي  امل�شاكل  حلل  العمل  يف  مرتفعة  قيم  ذات 

قد تعرت�شهم  وبالتايل فاإن تكييف مكان العمل 

مع حاجات االأ�شخا�ش املعوقني غالباً ما تكون 

االأ�شخا�ش  يقدمه  ما  مقابل  متدنية  كلفته 

املعوقون من خربات ومهارات يف العمل اإ�شافًة 

غري  من  الفئات  بع�ش  يطال  التجهيز  اأن  اإىل 

املعوقني )كامل�شنني مثاًل(. 

بال�شمور  نعّرف  الدليل  من  العدد  هذا  يف 

يتبعها  اأن  يجب  التي  بالن�شائح  الع�شلي، 

ال�شخ�ش من لديه »�شمور ع�شلي« يف حياته 

على  للمحافظة  العمل،  مكان  ويف  اليومية، 

�شحة جيدة، وعمل منتج.

حول »ال�ضمور الع�ضلي«

ال�شمور الع�شلي مر�ش وراثي املن�شاأ. ينتج 

عن نق�ش يف الربوتينات عدم مقدرة الع�شالت 

على تكوين خاليا وجتديد نف�شها، مما ي�شبب 

�شموراً لع�شالت االأطراف مع ارتخاء �شديد. 

اآخر،  اإىل  �شخ�ش  من  املر�ش  تطور  يختلف 

فلدى بع�ش االأ�شخا�ش عوار�ش ب�شيطة، مع 

قدرة على متابعة حياتهم ب�شكل م�شتقل، لكن 

م�شاعدة،  اأدوات  اإىل  بحاجة  االآخر  البع�ش 

ن�شاطهم  تطال معظم جوانب  قد  وتعديالت 

اليومي.

تكرث اأنواع ال�شمور الع�شلي مع �شعوبة يف 

عند  �شيوعاً  االأكرث  النوع  لكن  النوع،  حتديد 

 .»Duchenne الع�شلي  »ال�شمور  االأطفال 

حيث تبداأ االإ�شابة به من عمر خم�ش �شنوات. 

من اأهم عوار�شه: �شعف تدريجي يف ع�شالت 

احلو�ش والفخدين حتى مرحلة فقدان امل�شي 

يف عمر 10 اأو 12 �شنة، ويتطور املر�ش لي�شيب 

ع�شالت  الوجه،  ع�شالت  العليا،  االأطراف 

الع�شلي  »ال�شمور  اأما  والتنف�ش..  البلع 

Beker«، في�شاب به ال�شخ�ش يف العقد الثاين 

من العمر )15 �شنة وما فوق(. اإذ يبداأ الرتاجع 

يف القوة الع�شلية يف احلو�ش والرجلني، ومن 

تقل�شات  وتظهر  الكتفني؛  ع�شالت  يف  ثم 

القدرة  ب�شكل خا�ش، مع  ع�شلية عند اجلهد 

النوع  هذا  يف  متقدمة.  �شن  حتى  امل�شي  على 

والتعلم، وال ي�شل  النطق  مل�شاكل يف  ال وجود 

ال�شمور اإىل ع�شالت الوجه.

�ضحتك وال�ضمور الع�ضلي

عوار�ش  يف  مطواًل  االأخ�شائيون  بحث 

االأ�شخا�ش  وتفاعل  الع�شلي،  ال�شمور 

امل�شابني به مع حميطهم، ونتج عن بحوثهم 

كم�شاب  تفيدك  قد  التي  الن�شائح  من  عدد 

للمحافظة  عام،  ب�شكل  الع�شلي،  بال�شمور 

على قدرة اأف�شل، منها:

على  كبري  تاأثري  له  النف�شي  و�شعك    k

حالتك ال�شحية، متتع دائماً مبعنويات مرتفعة 

ليكون لديك القدرة على تخطي العوائق.

k  عليك املحافظة على نظام غذائي متوازن 

من خالل االإكثار من ال�شوائل، من االأطعمة 

خالل  وجبات  ثالث  تناول  باالألياف.  الغنية 

النهار، خفف من تناول امل�شروبات واالأطعمة 

املثلجة.

عليك  ي�شهل   طبيعي  وزن  على  حافظ   k

عملية التنقل واحلركة.

العار�شة  الب�شيطة  االأمرا�ش  من  انتبه    k

تراجع  اإىل  وتوؤدي  �شلباً،  توؤثرعليك  قد  التي 

قدراتك.

تعمل  ع�شالتك  الأن  الربد،  جتنب    k

بطريقة اأف�شل يف درجات حرارة معتدلة.

جل�شات  اإتباع  احلاجة،  ح�شب  عليك،    k

عالجية:

متارين  برنامج  الفيزيائي:  العالج    l

والقوة  القدرات  على  للمحافظة  م�شاعدة 

عدم  االإعتبار  بعني  االأخذ  ويجب  الع�شلية، 

كما  الرتاجع.  لتفادي  اجل�شدي  االإجهاد 

ميكنك ا�شت�شارة معالج فيزيائي يف حال وجود 

م�شاكل يف التنف�ش.

على  ي�شاعدك  االإن�شغايل:  العالج   l

املنزل  يف  اليومية،  حياتك  يف  االإ�شتقاللية 

الهند�شي.  التجهيز  خالل  من  العمل  ومكان 

الإ�شتعمال  وتدريبك  اإر�شادك  على  وي�شاعد 

اجل�شدية  الو�شعيات  اإتباع  امل�شاعدة،  االأدوات 

وميّكن  الع�شلي،  االإجهاد  لتفادي  املالئمة 

عمل  الإيجاد  معك  التخطيط  من  املعالج 

يتنا�شب وقدراتك. 

ال�ضمور الع�ضلي.. اإعاقة قد حتد من القدرة زمنيًا

لكن ال متنع من العمل ومتابعته

اعتماد �ضيا�ضة التنوع.. مدخلك اإىل العاملية
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العدد ال�صابع ع�رش التنوع يف                          مكان العمل

جتارب ال�شركات واملوؤ�ش�شات اخلا�شة 

بتوظيف االأ�شخا�ش املعوقني، والتي مت 

التنوع«  »دليل  اأعداد  يف  اليها  التطرق 

املوؤ�ش�شات  بع�ش  يف  ُتطّبق  ال�شابقة، 

قدرات  من  ت�شتفيد  التي  الر�شمية 

لديهم  الذين  املعوقني،  االأ�شخا�ش 

التي  والطاقات  القدرات  من  الكثري 

ميكن ا�شتثمارها اقت�شادياً، وما مفهوم 

نحو  �شبياًل  اإال  العمل  مكان  يف  التنوع 

حتقيق هدف التنوع. فمركز اخلدمات 

لوزارة  التابع  بعقلني  يف  االمنائية 

ذلك،  على  دليل  االجتماعية  ال�شوؤون 

اأثبتت  اتبعها  التي  الدمج  و�شيا�شة 

اأهمية التنوع يف مكان العمل و�شرورته، 

جنوى  املركز  مديرة  اكدت  ما  بح�شب 

�شو.

توظيف  �شيا�شة  اأن  اإىل  �شو  وت�شري 

االأ�شخا�ش املعوقني انطلقت مع تاأ�شي�ش 

اعتماد  مت  حيث   ،2008 العام  يف  املركز 

معيار الكفاءة كاأ�شا�ش للتوظيف بعيداً 

عن كل ال�شيا�شات االأخرى، وت�شدد على 

اأن »�شيا�شة الدمج ثقافة يجب اتباعها 

على املدى املتو�شط والبعيد«.

ال�شوؤون االجتماعية  وعن راأي وزارة 

اأكدت  ال�شيا�شة،  لهذه  املركز  اتباع  يف 

�شو اأن الوزارة تدعم ب�شدة هذه الثقافة 

طويلة  ا�شرتاتيجية  من  جزء  وهي 

يف  املعوقني  االأ�شخا�ش  لدمج  االأمد 

العمل، وتاأمني حقوقهم.

مركز وزارة ال�شوؤون يف بعقلني املجهز 

لناحية  املعوقني  لالأ�شخا�ش  هند�شياً 

وحتى  واملنحدر  ال�شيارات  موقف 

بلدية  به  تكفلت  واحلمامات،  املكاتب 

توؤكد  كما  تردد،  اأي  دون  من  بعقلني 

ترحيباً  البلدية  »اأبدت  وت�شيف  �شو. 

تن�شيق  الدمج، وهي على  بفكرة  كبرياً 

ال�شيا�شة  هذه  لتطوير  معنا  دائم 

وتعميمها«.

املعوقني  االأ�شخا�ش  دمج  اأن  وترى 

يف العمل وعلى الرغم من كونه حاجة 

واملجتمع من  املعوق  لل�شخ�ش  اأ�شا�شية 

بالذات،  القدرات واالميان  جهة تعزيز 

ا�شبحنا  حيث  كمركز  يفيدنا  فهو 

حمط اأنظار املراكز يف البلدات املجاورة، 

ما اأدى اإىل خلق تناف�ش ايجابي جلهة 

حت�شيل حقوق االأ�شخا�ش املعوقني. 

اأربعة  دمج   عن  �شو  وتتحدث 

 22 اأ�شل  من  معوقني،  اأ�شخا�ش 

على  يتوزعون  املركز  يف  موظفاً، 

ال  معهم  التعامل  اأن  وتوؤكد  امل�شاريع. 

موظف  اأي  مع  التعامل  عن  يختلف 

با�شتثناء ما يتعلق بالدوام الذي ميكن 

تعديله وفق اأولويات ال�شخ�ش املعوق يف 

بع�ش االأحيان. وت�شري اىل ان التعاون 

حيث  ممتاز،  من  اأكرث  الزمالء  بني 

حققت عملية الدمج مبتغاها بتعريف 

جميع املوظفني على قدرات وامكانيات 

ال�شخ�ش املعوق يف مكان العمل.

التجربة  اأن  على  �شو  وت�شدد 

بدعم  املركز  قدمها  التي  النموذجية 

م�شتمرة،  الوزارة  من  وت�شجيع 

يف  وحدة  الكفاءة  معيار  نعتمد  »الأننا 

التوظيف، فطاملا اأن ال�شخ�ش قادر على 

املطلوب منه، فال مانع  بالعمل  القيام 

من توظيفه«.

اخلا�شة  »ال�شركات  �شو  وتن�شح 

ال�شوؤون  لوزارة  التابعة  املراكز  وكذلك 

لالأ�شخا�ش  الدمج  �شيا�شة  باعتماد 

النظرة  عن  بعيداً  العمل،  يف  املعوقني 

الوا�شعة  ال�شريحة  هذه  جتاه  امل�شبقة 

يف  تخطيها  مت  والتي  املجتمع،  من 

معظم دول العامل بناء على االإجنازات 

عملهم«.  يف  املعوقون  حققها  التي 

وتوؤكد اأن »احل�ش املهني لدى ال�شخ�ش 

كبرية  طاقة  ولديه  جداً  عالية  املعوق 

الإثبات  عمله  يف  تقدميها  على  قادر 

ذاته«.

»مركز ال�ضوؤون« يف بعقلني: 

ن�ضتفيد من قدرات االأ�ضخا�ص املعوقني
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التنوع يف                          مكان العملالعدد ال�صابع ع�رش

االأ�شخا�ش  دمج  يف  النموذجية  التجربة 

مركز  مديرة  عنها  حتدثت  التي  املعوقني 

�شو،  جنوى  بعقلني  يف  االمنائية  اخلدمات 

رمزي  املوظف  مع  الواقع  اأر�ش  على  نراها 

اأبو �شقرا، ال�شاب الطموح الذي يهوى ال�شيد 

ال�شمور  بداء  اإ�شابته  اكت�شف  وال�شباحة. 

الع�شلي بعد ظهور عوار�ش املر�ش بعمر 15 

اليومّية  احلياة  �شعوبات  بداأت  حيث  عاماً، 

تواجهه، واأّولها �شعود ال�شالمل، والرك�ش.

وعلى  عاماً،   31 العمر  من  البالغ  ال�شاب 

رف�ش  واجهها  التي  ال�شعوبات  من  الرغم 

ترك تعليمه، واأ�شر على التخ�ش�ش يف جمال 

املحا�شبة لينال فيها اإجازة »TS2«. وا�شتمر 

حلني  املجتمع  مع  مغامرته  خو�ش  يف 

اخلدمات  مركز  يف  وظيفة  على  ح�شوله 

ال�شوؤون  لوزارة  التابع  بعقلني  يف  االمنائية 

وهو  االآخر  عمله  جانب  اإىل  االجتماعية، 

التدقيق يف ح�شابات موؤ�ش�شة يف املنطقة.

كبرية  �شعوبات  عن  رمزي  ويتحدث 

خطوة  اإىل  دفعته  حياته،  بداية  يف  واجهته 

جريئة جداً لتح�شيل بع�ش حقوقه ال�شائعة 

على راأ�شها العمل. فاأقدم على ار�شال ر�شالة 

مي�شال  اجلمهورية  رئي�ش  اىل  الكرتونية 

�شليمان، طالباً مقابلته، ليدعوه الرئي�ش اإىل 

الق�شر اجلمهوري يف بعبدا ويجتمع معه.

فخر،  بكل  اللقاء  تفا�شيل  رمزي  ويروي 

اأرقام  اعطاه  �شليمان  الرئي�ش  اأن  ويو�شح 

االجتماعية  وال�شوؤون  ال�شحة  وزير  هواتف 

للتن�شيق معهم. ويقول »طلب مني  والعمل، 

اأن احتدث با�شمه وهذا ما اعطاين  الرئي�ش 

حتى  بالعمل  ودفعني  بنف�شي  كبرية  ثقة 

النهاية واحل�شول على عمل الئق«. وي�شيف: 

االجتماعية  ال�شوؤون  وزير  مع  »االجتماع 

�شليم ال�شايغ )عني وزيراً يف حكومة الرئي�ش 

الرئي�ش  عهد  يف  احلريري  الدين  �شعد 

و2011(   2009 العامني  بني  �شليمان  مي�شال 

كان مثمراً للغاية وبعد لقائنا االأخري عر�ش 

فوراً.  وقبلت  املركز  يف  العمل  فر�شة  علّي 

بعدها �شعرت باأنني حققت اجنازاً كبرياً على 

�شعيد العمل االجتماعي – احلقوقي«.

يوؤكد  املركز معه،  الزمالء يف  تعاطي  عن 

املركز،  يف  ي�شود  االأخّوة  من  جواً  هناك  اأن 

وعلى الرغم من اأنه قادر على القيام مبعظم 

االأعمال من دون م�شاعدة �شخ�ش اآخر، يوؤكد 

اأن اجلميع يقف اإىل جانبه يف التقدم واإعطاء 

املزيد للعمل.

املجتمع  اأفراد  بع�ش  تقبل  عدم  وعن   

»ال�شخ�ش  رمزي:  يقول  املعوق،  لل�شخ�ش 

يتقبل  اأن  اأواًل  وعليه  نف�شه،  اأثبت  املعوق 

االإعاقة وال يخجل منها، الأنه يحمل ر�شالة 

يجب اأن يو�شلها باأف�شل �شكل اإىل املجتمع«.

نا�شطاً  ي�شبح  باأن  يطمح  الذي  رمزي 

الأ�شحاب  يوؤكد  امل�شتقبل،  يف  اجتماعياً 

ال�شخ�ش  »هدف  اأن  وال�شركات  املوؤ�ش�شات 

املعوق يف الوظيفة ال يقت�شر على احل�شول 

اإثبات  ال�شهر، بقدر ما هو  اآخر  على الراتب 

تاأدية  ي�شتطيع  باأنه  وللمجتمع  للذات 

الواجب على اأكمل وجه«.

رمزي اأبو �ضقرا: 

الرئي�ص �ضليمان اأعطاين ثقة كبرية بنف�ضي
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العدد ال�صابع ع�رش التنوع يف                          مكان العمل

1- التقييم:

من  عملنا،  نقيم  اأن  نريد  عندما 

املف�شل اأن ننطلق من اأنف�شنا ومن ثم 

العمل،  مكان  اأي  حميطنا  اإىل  نتوجه 

واالأمور الوظيفية.

نقوم  الذي  املنتوج(  )اأو  العمل  نقّيم 

به )يومياً اأو اأ�شبوعياً اأو �شهرياً(، ومن 

باملهام  تنظيمي  جدول  ن�شع  بعدها 

التي نقوم بها واالأهداف التي نريد اأن 

نحققها: 

ب�ضيطة  طريقة  نقرتح  هنا 

بهòا  القيام  على  ت�ضاعد∑   kجدا

التقييم:

 

اأواًل ن�شع جدول مق�شم اإىل 3 خانات: 

التابعة  االأهداف  ال�شخ�شية،  االأهداف 

لنوع الوظيفة )اأو املهام التي تقوم بها( 

واالأهداف التي تتعلق بال�شركة نف�شها.

على �شبيل املثال:

1- الأهدا± ال�ضخ�ضية:

اأنا اخرتت اأن اأعمل يف املحا�شبة:  

    

k الأنها اخت�شا�شي 

k الأنها املهنة التي اأحّب

k الأين اأ�شعر بجو من ال�شداقة مع 

زمالئي

لنوع  التابعة  الأهدا±   -2

الوظيØة:

اأريد اأن اأطّور خربتي يف هذا املجال

ال�شركة  هذه  يف  املحا�شبة  ق�شم  الأن 

يحتاج اإىل تطوير واأنا ال�شخ�ش املتابع 

منذ البداية

اأو  بال�ضركة  املتعلقة  الأهدا± 

املوD�ض�ضة نØ�ضها: 

كيفية حت�ضري نف�ضك اأثناء بحãك عن وظيفة

تعّرفت يف الأعداد ال�ضابقة على كيØية حت�ضري نØ�ضك اأKناA بحãك 

عن وظيØة وكيØية املحاف¶ة على الوظيØة. يف هòا العدد، �ضنقرتح 

يف  تواجهك  التي  التحديات  تخطي  على  ت�ضاعد∑  ددة  نقاط 

مكان العمل:

متى ح�ضلت على وظيØة وبداأت العمل فيها، �ضتواجهك عدة اأمور 

ب�ضبب  وظيØتك  عن  التخلي  بني  الختيار  اإل  عليك  وما  وحتديات 

تلك التحديات اأو البحث عن حلول ملواجهتها?

اأو  الوظيØة   √òه اختيار∑  اأن  تتòكر  اأن  عليك  احلال،   √òه ويف 

عليك  وبالتا›  حاجاتك  مع  يتالAم  اتخòت¬،  قرار  هو  اإ‰ا  املهنة 

التي  ال�ضعوبات  تخطي  يف  ت�ضاعد∑  التي  التدابري  بع�ض  اتخاذ 

تواجهك;

هò√ التدابري تتعلق بالتن¶يم والتقييم

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

التنوع يف                          مكان العملالعدد ال�صابع ع�رش

k الأنها قريبة من منزيل 

حّد  اإىل  جيد  فيها  راتبي  الأن   k

ما 

ظروفنا  يتفهم  مديري  الأن   k

االجتماعية

k الأن ال�شركة لها م�شتقبل

بعد هذا التق�شيم، ننتقل اإىل املرحلة 

)عدد  عالمة  تعطي  اأن  وهي  الثانية 

التي تهمك  االأمور  النقاط(  لكل  من 

وتزعجك. 

اإىل  الواحد  من  عالمة  حدد 

اإيجابية  نقطة  لكل  واأعط  الثالثة 

عالمة حمددة، مثاًل رقم 3 لالأف�شل 

و1  ارتياحاً  لالأقل  و2  لك،  بالن�شبة 

للتي تريحك قلياًل. وكذلك بالن�شبة 

عالمة  اأعِط  تزعجك،  التي  للنقاط 

�شفر للنقطة التي تزعجك كثرياً و3 

للتي ال تزعجك كثرياً وعالمة 2 للتي 

تزعجك قلياًل. 

النقاط  عالمات  جتمع  النهاية  ويف 

ال�شلبية،  النقاط  وعالمات  االإيجابية 

للنقاط  االأكرب  املجموع  كان  فاإذا 

النقاط  اأن  اإىل  االإيجابية فهذا موؤ�شر 

من  لذلك  الغالبة،  هي  االإيجابية 

االأف�شل اأن تبقى يف عملك وتعمل على 

حت�شني النقاط ال�شلبية. 

يف  اأولويتك  اأن  مثاًل  اخرتت  مثاًل: 

العمل هي اأن تطّور نف�شك ولكن داخل 

مثاًل  تزعجك  اأخرى  اأمور  ال�شركة 

هذه  يف  منزلك.  عن  بعيدة  تكون  كاأن 

على  اأولوياتك  تغلب  اأن  عليك  احلالة 

اأمور اأخرى. 

النقاط  اأن  اأي  العك�ش،  كان  اإذا  اأما 

االإيجابية،  النقاط  من  اأكرث  ال�شلبية 

تبداأ  اأن  االأف�شل  من  اأنه  يعني  فهذا 

مهنة  اأو  وظيفة  على  للبحث  بالعمل 

اأن  ميكنك  ال  احلالة  هذه  ويف  اأخرى 

اأن  اأي�شاً  ترتك عملك فوراً، بل عليك 

تبحث اأكرث يف النقاط ال�شلبية لكي ال 

تواجهك يف عملك املقبل.

ن�ضائح عامة: 

- حدد هدف مل�شتقبلك املهني فذلك 

بع�ش  على  التغلب  على  ي�شاعدك 

مريحة  غري  تكون  قد  التي  النقاط 

بالن�شبة لك. 

العمل  رب  اأمورك مع  كافة  ابحث   -

ما  غالباً  الأنهما  امل�شوؤول  ال�شخ�ش  اأو 

يتو�شالن معاً اإىل التغلب على النقاط 

ال�شلبية واإيجاد احللول املنا�شبة لها.

مكان  يف  متّيز  اأن  جداً  املفيد  من   -

التي  اخلدمة  تطوير  بني  عملك 

تقدمها لل�شركة، وبني اأن تطّور نف�شك 

اأن  من  فبالرغم  ال�شركة.  خالل  من 

من  اأنه  اإال  باالآخر،  مرتبط  كالهما 

من  تعمل  اأنك  دوماً  تتتذكر  اأن  املهم 

تقدمها  التي  اخلدمة  تطوير  اأجل 

ال�شركة.

من  نف�شي  تطوير  اأجل  من  )اأعمل 

خالل تطوير ال�شركة ولي�ش من خالل 

اإبراز نف�شي. وهنا منيز بني االأنانية ، 

واالأهداف  ال�شخ�شية(.  

اأن  علينا  بالتقييم،  قيامنا  خالل   -

اأبداً  الكمال  اأننا لن جند  دائماً  نتذكر 

يف اأعمالنا وال يف الظروف التي حتيط 

التمرين  هذا  اقرتحنا  لذلك  بنا. 

حتديد  يف  ي�شاعدنا  الأنه  الب�شيط 

اأولياتنا.  

تقييم  اإىل  بعدها  ننتقل 

التعامل  حيث  من  العمل  مكان 

مع فريق العمل ورّب العمل:

االإيجابية  النقاط  حّددت  بعدما   

فاإننا نقرتح  العمل  وال�شلبية يف مكان 

بع�ش  تخطي  على  ت�شاعدك  نقاط 

التحديات التي قد تواجهك. 

اإن اإ�شفاء جّو من ال�شداقة واالأخوية 

يجعلك  اأن  �شاأنه  من  العمل  مكان  يف 

العائلي  باجلّو  ت�شعر  العمل  وفريق 

تقدمي  على  جميعاً  ي�شاعدكم  وهذا 

ا�شتمرارية  يوؤمن  اإنتاجية، كما  اأف�شل 

ال�شركة، ويحافظ على جودة اخلدمة 

نتكلم  وهنا  تقدمها.  التي  ال�شلعة  اأو 

اأي�شاً عن اإبراز الوالء لل�شركة،  فيمكنك 

اأن تتعرف على اأهمية هذا اجلانب من 

االأعداد ال�شابقة يف الدليل.

مكان  يف  اجلّو  هذا  والإ�شفاء 

املبادرات  ببع�ش  القيام  عليك  العمل، 

تناول  على  حتر�ش  كاأن  الب�شيطة، 

خارج  لقاءات  تنظيم  اأو  معاً،  الغذاء 

االإطمئنان  على  احلر�ش  اأو  العمل، 

على �شحة زمالوؤك، كما اأن م�شاركتك 

العمل  يف  زمالئك  مع  امل�شوؤوليات  يف 

للوظيفة  والءك  العمل  لرب  يربز 

التي توؤديها.

- اإن االحرتام الدائم الذي تربزه يف 

اإن كان من حيث احرتام  العمل  مكان 

اأو  معه،  تعمل  الذي  الفريق  اأو  املكان، 

�شورتك  اإبراز  على  ي�شاعدك  نف�شك 

الذي  وللفريق  العمل  لرب  باإيجابية 

يعمل معه. 

وال تن�ش اأنه من املفيد جداً لك ولرب 

ال�شحية  حالتك  له  ت�شف  اأن  العمل 

وتطلعه على تطوراتك ال�شحية ب�شكل 

دائم يف حال كان هناك تراجعاً يحدث 

اأجل  من  وذلك  ال�شعيد  هذا  على 

اأية  اإىل  احتجتم  حال  يف  تتعاونوا  اأن 

تعديالت يف املهام اأو الوقت...الخ  

نقاط اأخرى م�ضاعدة:

من املفيد جداً اأن تواظب على كتابة 

فيها  تذكر  ومالحظات  حمددة  نقاط 

فيها  وتبني  تواجهها  التي  ال�شعوبات 

اإىل رب  االيجابية ثم تقدمها  النقاط 

العمل.

امل�شوؤوليات  فاإن  ذلك،  اإىل  اإ�شافًة 

امل�شرتكة بينك وبني رّب العمل ت�شّهل 

العالقة  على كل منكما عمله، وتقّرب 

على  ن�شّدد  وهنا  بينكما.  االإن�شانية 

لالإ�شتماع  منفتحاً  تكون  اأن  اأهمية 

مما  املختلفة،  االأراء  اإىل  واالإ�شغاء 

�شرح  اأمام  املجال  منكما  لكل  يف�شح 

وجهة نظره دون مقاطعة. 

وال تن�ش اأن ق�شم »املوارد الب�شريية« 

خم�ش�شاً  ق�شماً  ال�شركة  يف  كان  )اإذا 

جتهيزات  اقرتاح  يف  ي�شاعد  لذلك( 

اإ�شافية تتعلق بالدورة التدريبية. وهنا 

دورك كموظف لديه حاجة اإ�شافية ان 

تقدم االإقرتاحات املنا�شبة لك. 

اخلا�ش  الق�شم  )مراجعة   l

�شمور  لديه  الذي  بال�شخ�ش 

الع�شالت(.

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

املعوقني  االأ�شخا�ش  دمج  جتارب 

وخ�شو�شاً  ومتنوعة،  كثرية  العمل  يف 

معظم  توجهت  حيث  العوملة  ع�شر  يف 

اعتماد  اإىل  واالقليمية  املحلية  ال�شركات 

هذه ال�شيا�شة كاأحد مبادئها.

بداأ  فل�شطني  يف  املعلم«  »اإبداع  فمركز 

باعتماد �شيا�شة الدمج منذ ثالث �شنوات، 

وخ�شو�شاً بعد االختالط �شمن موؤ�ش�شات 

والوكالة  احلكومية  واملدار�ش  املجتمع 

واخلا�شة ومعرفة املركز بالتهمي�ش الذي 

يتعر�ش له االأ�شخا�ش ذوو االإعاقة، وخا�شة 

العمل،  واأماكن  املدار�ش  اإىل  الو�شول  يف 

»الفل�شطينيون  م�شروع  من�شقة  توؤكد  كما 

ذوو االإعاقة يقودون التغيري« روان خياط.

املعلم  اإبداع  »مركز  اأن  خياط  وت�شرح 

غري  حكوميه  غري  فل�شطينية  موؤ�ش�شة 

قبل  من   ،1995 اأيار   15 يف  تاأ�ش�ش  ربحيه 

جمموعة من  مدر�شي ومدر�شات يعملون 

يف مدار�ش حكومية ووكالة وخا�شة بعدما 

اأرقتهم االإ�شكاليات التي تعاين منها البيئة 

التعليمية، وباالأخ�ش العالقة بني الطالب 

وتبادل  املعمقة  النقا�شات  فمن  واملعلم، 

تداعوا  املدر�شني  هوؤالء  بني  التجارب 

تعمل  وقرروا على �شرورة وجود موؤ�ش�شة 

حت�شني  اأجل  من  املعلمني  متكني  على 

على  بالرتكيز  التعليمة  التعليمية  البيئة 

االإن�شان،  حقوق  مثل  احلقوق  منظومة 

االجتماعي،  والنوع  االأطفال  وحقوق 

ومتخ�ش  املدنية.  الرتبية  مفهوم  واأي�شا 

مركز  تاأ�شي�ش  عن  املثابر  والعمل  النقا�ش 

اإبداع املعلم«.

كان  البداية   »يف  اأنه  خياط  وتو�شح 

للتعامل  االن�شب  بالطريقة  تردد  هناك 

املوؤ�ش�شه،  داخل  املعوقني  االأ�شخا�ش  مع 

توعوية  دورات  عقد  على  العمل  مت  ولكن 

وتثقيفية بقانون اال�شخا�ش ذوي االعاقة 

وطرق ت�شمينهم يف ن�شاطات املركز وطرق 

االمثل للتوا�شل معهم«. 

�شخ�ش معوق  »وجود  اأن  وتعترب خياط 

ذو اأهميه كبريه للموؤ�ش�شة، حيث اإن وجوده 

نف�شه  الإثبات  الفر�شة  اإعطاءه  يعني 

التعرف  من  املوؤ�ش�شة  وميكن  وقدراته 

االعاقة  ذوي  احتياجات  مع  والتعامل 

يف  وجوده  اأن  كما  واملتجددة،  املتغرية 

املوؤ�ش�شة  ن�شبة موائمة  يرفع من  املوؤ�ش�شة 

ال�شديقة  املوؤ�ش�شات  �شمن  ويدرجها 

القانون  ويطبق  االإعاقة  ذوي  لالأ�شخا�ش 

 ،4/99 االعاقة  ذوي  باال�شخا�ش  اخلا�ش 

الذي ين�ش على ان ال يقل عدد العاملني 

من  املئة  يف   5 عن  االإعاقة  ذوي  من 

املوظفني«.

اأثرت  الدمج  »�شيا�شة  اأن  وتوؤكد خياط   

اإيجاباً، حيث اإنها جعلتنا ننتبه اإىل العديد 

من النواق�ش يف حياتنا خا�شة من ناحية 

املوائمة والتجهيزات املكتبية التي مل نكن 

نعطي لها اأهميه يف ال�شابق، وبعد التعرف 

اأ�شبحنا  واملوائمات  على هذه االحتياجات 

ال�شتقبال  يلزم  ما  بكل  اأنف�شنا  جنهز 

االأ�شخا�ش ذوي االعاقة«. 

وال تخفي خياط اأنه »قبل البدء بفكره 

يف  الدورات  من  العديد  اأخذنا  الدمج 

لنكون  االإعاقة،  وقانون  املنا�شرة  جمال 

اأكرث على التعامل مع االأ�شخا�ش  قادرين 

مدى  خماوفنا  اأهم  من  وكانت  املعوقني. 

االلتزام  االإعاقة على  ذي  ال�شخ�ش  قدرة  

معهم  جتربتنا  خالل  من  لكن  بالعمل. 

املحيطة  البيئة  حت�شني  على  والعمل 

واأعطى  ممتازاً  اأداوؤهم  كان  وموائمتها 

دافعيه جلميع املوظفني يف العمل«.

وتتحدث خياط عن 4 اأ�شخا�ش معوقني 

ولديها  قا�شم،  اآالء  بينهم  املوؤ�ش�شة  يف 

�شمور ع�شلي. وتوؤكد اأن جتربة توظيفها 

كانت ناجحة من جميع النواحي حيث اإنها 

تعمل من�شقه ميداين ملنطقه ال�شمال تقوم 

ح�شور  ال�شابة  القيادات  مع  باالجتماع 

للور�ش  التن�شيق  التقارير  وكتابة  الور�ش، 

واملوؤمترات، واإمتام املهام املوكلة اإليها.

بتوظيف  العمل  اأرباب  خياط  وتن�شح 

حق  ذلك  »الأن  االإعاقة  ذوي  االأ�شخا�ش 

وموائمة  عمل  له  يتوفر  اأن  �شخ�ش  لكل 

ت�شاعده على للو�شول اإىل عمله ب�شهوله. 

»ج�شر  حملة  خالل  عليه  عملنا  ما  وهذا 

نحو امل�شتقبل« التي كانت تبحث املوؤ�ش�شات 

ببيئة  تتمتع  التي  قطاعاتها  مبختلف 

وفر�ش  وت�شهيالت  موائمة  فيها  جامعة 

و�شول  ا�شتهداف  ت�شمن  متكافئة 

م�شتقل  ب�شكل  االإعاقة  ذوي  االأ�شخا�ش 

وكرمي«.

»�ضيا�ضة الدمج اأثرت اإيجابا على موؤ�ض�ضتنا«

»اإبداع املعلم« يف فل�ضطني: العمل حق لكل االأفراد
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9

توجيهي ي�صدر عن احتاد املقعدين اللبنانينيدليل

التنوع يف                          مكان العملالعدد ال�صابع ع�رش

بعد  املادية  باال�شتقاللية  »�شعرُت 

اأداء  على  ومقدرتي  العمل،  على  ح�شويل 

الوظيفة على اأكمل وجه عززت يف قدراتي 

االء  ت�شف  الكلمات  بهذه  بنف�شي«،  وثقتي 

فر�شة  على  احل�شول  بعد  جتربتها  قا�شم 

عمل يف مركز »اإبداع املعلم« يف القد�ش.

اآالء التي تعي�ش يف قريه حار�ش، التابعه 

املحتلة،  القد�ش  يف  �شلفيت  ملحافظه 

االقت�شادي  الدمج  م�شروع  فريق  تدخل 

واالجتماعي لال�شخا�ش ذوي االعاقة معها 

واالجتماعي  النف�شي  ال�شق  يف  مل�شاعدتها 

وا�شتفادت  �شعبة.  بظروف  مرت  بعدما 

جمال  يف  اإحداها  عدة،  دورات  من  اآالء 

قبل  املايل،  والتحليل  املحا�شبة  ال�شامل يف 

اأن حت�شل على على وظيفة يف »مركز ابداع 

ال�شمال  ملنطقه  ميدانيه  كمن�شقه  املعلم« 

لتطوير فروع املركز.

االإ�شابة  بعد  جتربتها  اآالء  وتلخ�ش 

موؤكدة  �شنة،   18 عمر  يف  ع�شلي  ب�شمور 

اأن »املرحلة االأوىل ب�شكل عام كانت مرحله 

�شعبه جدا بالن�شبه اإيل خا�شه يف مو�شوع 

اأنا  عام  ب�شكل  لكن  والتنقل.  املوا�شالت 

قادره االعتماد على نف�شي يف معظم االأمور 

االأُخرى«. 

على  ح�شولها  كيفية  عن  اآالء  ت�شرح 

الوظيفة: »مت تر�شيحي من خالل م�شروع 

الدمج االقت�شادي واالجتماعي الأخذ دورة 

ثم  ومن  والتوا�شل،  االت�شال  جمال  يف 

وعملت  املدربني.  تدريب  جمال  يف  دورة 

»اال�شخا�ش  دمج  م�شروع  يف  كمتطوعه 

التغري«، وعند توفر  ذوي االعاقه يقودون 

فر�شه العمل مت تر�شيحي لهذه الوظيفة 

وح�شلت عليها من خالل كفاءتي«.

اأنها ت�شعر براحة كبرية يف  اآالء  وتو�شح 

بعد  املادية  باال�شتقاللية  »�شعرت  العمل 

اأداء  على  ومقدرتي  العمل،  على  ح�شويل 

الوظيفة على اأكمل وجه عززت يف قدراتي 

وثقتي بنف�شي«. وتتابع: »اأهم اأالأمور التي 

�شاعدتني يف العمل هي اأن العمل قريب من 

العمل.  اأداء  �شكني وهناك مرونة يف  مكان 

واأ�شتطيع اأن انتقل اإىل اأي مقر لالحتاد يف 

حال كان هناك اأي �شعوبة«.

غريها  التي  االأمور  اأهم  »من  وت�شيف: 

باال�شتقاللية  �شعوري  هو  حياتي  العمل 

من  الأنه  به  اأحلم  كنت  ما  وهذا  املادية. 

والدي  مب�شاعده  ا�شتطعت  عملي  خالل 

اأ�شرتي �شيارة لت�شهيل تنقلي. وتعلمت  اأن 

العديد من  االأمور يف عملي وح�شلت على 

يف  املناف�شه  على  �شت�شاعدين  جيدة  خربة 

�شوق العمل عند انتهاء م�شروعي مع مركز 

ابداع املعلم«.

دائمة  وظيفة  يف  »للعمل  اآالء  وتطمح 

الوظيفي  باالأمان  خاللها  من  ا�شعر 

منا�شرة  جمال  يف  العمل  يف  ا�شتمر  واأن 

االأ�شخا�ش ذوي االإعاقة يف تطبيق القانون 

واحل�شول على حقوقهم«.

ال�شخ�ش  بتجربة  العمل  »اأرباب  وتن�شح 

من  العديد  هناك  الأن  عليه  احلكم  قبل 

وغري  اإعاقه  لديهم  لي�ش  الذين  النا�ش 

قادرين على اأداء عملهم، فيما اأن ال�شخ�ش 

نف�شه  اإثبات  على  قادر  االإعاقة  ذوي 

والتم�شك يف عمله ب�شكل وا�شح«.

اآالء قا�ضم: الوظيفة عززت قدراتي وثقتي بنف�ضي

بو�ضرت احلملة

بالشراكة مع جمعية الشبان المسيحية القدس - برنامج التأهيل



10
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العدد ال�صابع ع�رش التنوع يف                          مكان العمل

لو�شعية  االنتباه  عليك  العمل  خالل 

فقلل  الع�شالت،  تعب  من  للتخفيف  ج�شدك 

بعملك  تقوم  اأن  حاول  الوقوف.  فرتات  من 

تعمل  كنت  فاإذا  �شليمة،  جلو�ش  بو�شعية 

ارتفاع  يكون  اأن  يجب  مثاًل،  الكمبيوتر  على 

الكر�شي متنا�شباً مع امل�شافة من الركبتني اإىل 

على  بالكامل  قدميك  ا�شند  القدمني،  اأ�شفل 

بدرجة  مثنيتني  الركبتني  على  اأبِق  االأر�ش، 

وا�شعاً  الكر�شي  ظهر  على  املوؤخرة  ا�شند   ،90

م�شنداً اأ�شفل الظهر، مما يخفف ال�شغط على 

فقرات اأ�شفل الظهر، ويوؤمن االإ�شتقامة الأعلى 

على  االأمام،  اإىل  قلياًل  راأ�شك  احن  الظهر، 

يجب  كما  واحدة،  جهة  اإىل  منحن  يكون  اأال 

م�شتوى  نف�ش  على  املفاتيح  لوحة  تكون  اأن 

اليدين اأو اأدنى منه بقليل.

ميكنك  اجل�شدي،  املجهود  من  للتخفيف 

بكافة  للقيام  م�شاعدة  اأدوات  ا�شتخدام 

قدراتك  على  للمحافظة  وذلك  الن�شاطات، 

يف  ت�شاعدك  متحركة  كطاولة  اجل�شدية، 

ا�شتخدام  اأو  حملها،  من  بداًل  االأ�شياء  نقل 

كر�شي مكتب مدولب للتحرك ب�شهولة وعدم 

كنت  اإذا  اأما  املكتب؛  داخل  التنقل  يف  االإجهاد 

داخل  تنقاًل  يتطلب  وعملك  العكاز  ت�شتعمل 

متحرك،  كر�شي  ا�شتخدام  فيمكنك  االأق�شام، 

يدوي اأو كهربائي، لتفادي االإجهاد اجل�شدي.

نظم  الراحة،  لفرتات  كربى  اأهمية  هناك 

عمل  �شاعة  ن�شف  كل  بعد  لت�شرتيح  وقتك 

وقت  اأن  مالحظة  مع  دقائق.  لع�شر  مثاًل، 

اإىل  �شخ�ش  من  يتفاوت  املطلوب  الراحة 

ت�شاعدك  الراحة  فرتات  قدراته.  وفق  اآخر 

لوقت  االإنتاجية  قدرتك  على  للمحافظة 

اأف�شل.

ن�ضائح موجهة اإىل اأرباب العمل

تتفاوت قدرات االأ�شخا�ش امل�شابني ب�شمور 

ميكن  لذلك،  اآخر.  اإىل  �شخ�ش  من  ع�شلي 

اإجراء التكييفات الالزمة لكل وظيفة بتق�شيم 

امل�شاب،  ال�شخ�ش  مع  بالتعاون  وذلك  املهام، 

اإنه  اإذ  بها  القيام  ميكنه  التي  املهام  لتحديد 

خري خبري بقدراته. 

املوظف  مع  عمل،  كرب  التن�شيق،  عليك 

امل�شاب ب�شمور ع�شلي لتحديد جدول اأعماله 

الأوقات  حاجته  االإعتبار  بعني  اآخذاً  اليومي 

وذلك  العمل؛  �شاعات  �شمن  متفرقة  راحة 

لوقت  اإنتاجيته  على  للمحافظة  مل�شاعدته 

اأطول.

امل�شابني  االأ�شخا�ش  قدرات  ترتاجع  قد 

وتطور  الزمن  مرور  مع  ع�شلي  ب�شمور 

املر�ش، في�شعر ال�شخ�ش بالتعب ب�شكل اأ�شرع؛ 

برب  عالقته  تكون  اأن  ال�شروري  من  لذلك 

العمل متينة و�شريحة، الإعادة تنظيم مهامه 

اأن  املمكن  من  احلاجة،  عند  عمله  ودوام 

يعمل  اأو  اليومية،  العمل  �شاعات  من  يخفف 

بدوام جزئي، كل ذلك يتحدد ح�شب و�شع كل 

�شخ�ش.

التجهيز الهند�ضي

لل�شخ�ش  قدرة  الهند�شي  التجهيز  يوفر   

باإ�شتقاللية،  والعمل  واحلركة  التنقل  على 

الهند�شي  التجهيز  كلفة  خاطئة  نظرة  هناك 

يف  لكن،  الثمن.  باهظة  اأنها  يتخيل  التي 

االأثاث  ترتيب  اإعادة  يف  تتمثل  قد  الواقع 

الهند�شي؛  التجهيز  من  جزء  ذلك  ويعترب 

التغيريات  اأو  املنحدرات  بع�ش  اإقامة  كذلك، 

الب�شيطة الزهيدة الثمن، باالإ�شافة اإىل بع�ش 

لكل  �شرورية  غري  لكنها  املكلفة،  التجهيزات 

االأ�شخا�ش.

االأ�شخا�ش  قدرات  تختلف  ذكرنا،  كما 

املمكن  فمن  الع�شلي،  بال�شمور  امل�شابني 

دون  التحرك  على  قدرة  لل�شخ�ش  يكون  اأن 

ا�شتعمال اأي من املعينات الطبية، اأو ا�شتعمال 

وذلك  املتحرك.  الكر�شي  اأو  الووكر،  العكاز، 

اأن  يجب  لذا،  حالته.  وتطور  لقدراته  تبعاً 

�شخ�ش  كل  حاجات  مع  التجهيز  يتنا�شب 

مع  التن�شيق  اأهمية  تاأتي  هنا  من  حدة.  على 

ال�شخ�ش امل�شاب لتحديد حاجاته.

اأهم التعديالت

 والتجهيزات الهند�ضية

- يف الو�ضول

للو�شول اإىل مكان العمل، يجب االإ�شتعا�شة 

عن االأدراج اإما مبنحدر ال تزيد ن�شبة انحداره 

عن 5%، بعر�ش ال يقل عن 120 �شم، مع تزويده 

اأو  75 و90 �شم،  مبقاب�ش جانبية بارتفاع بني 

 140 عن  غرفته  عمق  يقل  اأال  على  مب�شعد 

�شم، وعر�شها عن 110 �شم ، مع تزويد جدران 

امل�شعد مبقاب�ش ثابتة على ارتفاع 90�شم، واأال 

يقل عر�ش الباب عن 80 �شم مع �شهولة فتحه 

اإذا كان يدوياً، كما يجب ترك م�شاحة ال تقل 

عن 150×150 �شم اأمام امل�شعد.  

- داخل املكتب

يقل  اأال  يجب  العمل،  مكان  داخل  للتنقل 

�شم،   80 عن  املفرت�ش  من  االأبواب  عر�ش 

تتطلب  ال  كي  واالإغالق  الفتح  �شهلة  وتكون 

اإذا  العتبات  اإزالة  يجب  كما  ج�شدياً،  جمهوداً 

كان اإرتفاعها اأكرث من 2 �شم كونها ت�شكل عائقاً 

الكر�شي  ي�شتعملون  الذين  االأ�شخا�ش  اأمام 

املتحرك. كذلك ينبغي تنظيم االأثاث، املعدات 

اأو االآالت بطريقة ت�شمح بحرية احلركة؛ عرب 

ترك م�شاحة 150�شم يف االأماكن التي ي�شطر 

فيها ال�شخ�ش لالإلتفاف بكر�شيه.

املف�شل  من  املكتب،  داخل  لالإ�شتقاللية 

ا�شتخدام طاوالت ومكاتب بارتفاع ال يقل عن 

بالدخول  املتحرك  للكر�شي  ي�شمح  �شم،   70

اأال  على  جانبية  اأدراج  مع  ب�شهولة؛  حتتها 

بالن�شبة  كذلك  40�شم؛  عن  ارتفاعها  يقل 

باالإ�شاءة،  التحكم  واأزرار  الرفوف،  للخزائن، 

التي يف�شل اأن تكون على ارتفاع ال يزيد عن 

130�شم، ويف�شل اال�شتعا�شة عن قطع ال�شجاد 

ال�شغرية باملوكيت الناعم.

- املطبخ والكافيترييا

ال�شخ�ش  ي�شتطيع  اأن  ال�شروري  من 

املطبخ،  الراحة،  مكان  اإىل  الو�شول 

با�شتقاللية  حاجياته  وتاأمني  والكافيترييا، 

يقل  اأال  يجب  لذلك،  وم�شرب.  ماأكل  من 

في�شمح  �شم،   70 عن  الطعام  طاولة  ارتفاع 

كما  حتتها.  بالدخول  املتحرك  للكر�شي 

ي�شتطيع  بطريقة  املوجودة  االأدوات  تنظم 

اإىل  م�شافة  كرتك  ا�شتخدامها،  ال�شخ�ش 

ا�شتعماله،  ال�شخ�ش  لي�شتطيع  الرباد  جانب 

ارتفاع  على  املياه  براد  اأو  املايكرويف  و�شع 

من  االأواين،  وتنظيم  �شم،   75 عن  يزيد  ال 

�شحون وغريها، يف خزائن واأدراج ي�شتخدمها 

ب�شهولة. 

- املرحا�ض

قد  التي  االأدوات  ببع�ش  االإ�شتعانة  ميكن 

حتافظ على �شالمة الع�شالت، كرفع م�شتوى 

اإ�شايف  مقعد  بو�شع  املرحا�ش  كر�شي  مقعد 

هذا  ليقلل  الكر�شي،  فتحة  فوق  بال�شتيكي 

االإرتفاع من القوة الع�شلية املطلوبة للنهو�ش 

واجللو�ش.

كما تو�شع مقاب�ش ثابتة، اأو متحركة، اإىل 

�شم،   80 ارتفاع  على  املرحا�ش  كر�شي  جانب 

ويجب  الع�شالت،  على  ال�شغط  يخفف  مما 

اأن تكون اأر�شية احلمام ذات �شطح خ�شن مانع 

لالنزالق.

اإىل  الباب  فتحة  اجتاه  يكون  اأن  ف�شل 

اخلارج، مع ترك م�شاحة 150×150 �شم، و�شط 

املتحرك،  الكر�شي  حركة  لت�شهيل  املرحا�ش 

مع ترك م�شاحة ال تقل عن 85 �شم، اإىل جانب 

كر�شي املرحا�ش، لي�شتطيع ال�شخ�ش االإنتقال 

وم�شاحة  املرحا�ش،  كر�شي  اإىل  كر�شيه  من 

ا�شتقاللية  توؤمن  املرحا�ش  كر�شي  اأمام 

احلركة ملن ي�شتعمل الووكر.

يف مكان العمل

ن�ضائح موجهة اإىل �ضخ�ص لديه �ضمور ع�ضلي

بالشراكة مع جمعية الشبان المسيحية القدس - برنامج التأهيل
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التنوع يف                          مكان العملالعدد ال�صابع ع�رش

التجارة  لغرف  العام  »االحتاد  نظم 

يف  العربية«،  للبالد  والزراعة  وال�شناعة 

ور�شة  بريوت  يف  الق�شار«  عدنان  »مبنى 

»املكتب  مع  باال�شرتاك  اإقليمية  عمل 

الدولية  للمنظمة  العربي  االإقليم 

املقعدين  و«احتاد  املعوقني«،  لالأ�شخا�ش 

امل�شيحية-  ال�شبان  و«جمعية  اللبنانيني«، 

املقايي�ش  »موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  القد�ش«، 

وبرعاية  ليبنور«،   - اللبنانية  واملوا�شفات 

العربية  للغرف  العام  االحتاد  رئي�ش  نائب 

حممد �شقري. 

منظمات  ممثلو  فيها  �شارك  التي  الور�شة 

غري حكومية حملية ودولية، وممثلو هيئات 

والقانون  التنمية  يف  وخرباء  اقت�شادية 

ونقابيون، وممثلو �شركات يف القطاع اخلا�ش، 

ووكاالت �شياحية، و�شفراء، اإىل جانب ممثلي 

عنوان  حملت  املعوقني،  االأ�شخا�ش  جمعيات 

»نحو عمل الئق للجميع ما بعد 2015«.

الفخري  الرئي�ش  بكلمة  افتتحت  الور�شة 

وال�شناعة  التجارة  لغرف  العام  لالحتاد 

ال�شابق  الوزير  العربية  للبالد  والزراعة 

عدنان الق�شار، الذي اأكد »ا�شتعدادنا كقطاع 

العربية  الدول  يف  وحكومات  وعمال  خا�ش 

امل�شرتكة  اجل�شيمة  بامل�شوؤوليات  للقيام 

امل�شوؤولية  م�شتوى  على  تواجهنا  التي 

االجتماعية«.

ثم لفت مدير »جمعية ال�شبان امل�شيحية- 

القد�ش« نادر اأبو عم�شا، اإىل حماولة الور�شة 

وحق  االإعاقة  ق�شية  اإعادة  يف  »امل�شاهمة 

الالئق  العمل  يف  االإعاقة  ذوي  لالأ�شخا�ش 

على جدول اأعمالنا جميعا«، ومعتربا الق�شية 

»م�شاألة حقوقية تنموية عرب قطاعية«.

العربي  االإقليم  »مكتب  رئي�شة  واأملت 

املعوقني«  لالأ�شخا�ش  الدولية  للمنظمة 

اإىل  الور�شة  تتو�شل  اأن  يف  اللقي�ش  �شيلفانا 

»مبادرة  معا  لنطلق  اإ�شرتاتيجي  »توجه 

االجتماعي  االقت�شادي  للدمج  بريوت 

تن�شيقي  ت�شاركي  اإطار  على  ترتكز  العربي«، 

يف ما بني جمتمع االأعمال وجمعيات املجتمع 

املدين واأ�شحاب الق�شية«.

املقايي�ش  ملوؤ�ش�شة  العامة  املديرة  واعتربت 

اأن ال�شراكة  اللبنانية النا درغام  واملوا�شفات 

»الو�شيلة  العام واخلا�ش هي  القطاعني  بني 

هدف  لتحقيق  الوحيدة  وال�شيا�شة  الوحيدة 

 »2015 بعد  ما  للجميع  الئق  عمل  »نحو 

وتاأمني ا�شتدامته«.

واأكد نائب املدير االإقليمي لـ«منظمة العمل 

االأمم  »ميثاق  اأن  هاغمان  فرانك  الدولية« 

ي�شمن  املعوقني  االأ�شخا�ش  حلقوق  املتحدة 

ويحظر  العمل  يف  املعوقني  حقوق  بو�شوح 

وي�شاويهم  التوظيف  يف  �شدهم  التمييز 

العمل  بفر�ش  املعوقني  غري  االأ�شخا�ش  مع 

واالأجور واحلقوق«.

بعثة  لدى  التعاون  ق�شم  رئي�ش  واأكد 

لوبري  األك�شي�ش  لبنان  يف  االأوروبي  االحتاد 

التمييز  مبحاربة  االأوروبي  االحتاد  »التزام 

�شد االأ�شخا�ش املعوقني والعمل على �شمان 

حقهم يف احل�شول على فر�ش مت�شاوية مع 

االآخرين«.

�شفري فل�شطني  اآمنة جربيل كلمة  واألقت 

العظمى يف  »الغالبية  اأن  وفيها  دبور،  اأ�شرف 

جمتمعاتنا ما زالت تنظر اىل املعوق ك�شخ�ش 

من  كثري  يف  لالنخراط  موؤهل  غري  عاجز 

حالة   6000 وجود  اإىل  ولفتت  املجاالت«. 

البطالة  ن�شبة  لبنان،  يف  فل�شطينية  اإعاقة 

بينهم 90 يف املئة، الذكور 54 يف املئة، االناث 

46 يف املئة، اإعاقات حركية 15 يف املئة، اإعاقات 

املئة،  4 يف  �شمعية  اإعاقات  املئة،  6 يف  ب�شرية 

اإعاقات خلقية 40 يف املئة«.

و�شدد �شقري يف كلمته على اأهمية اأن »تركز 

اأبرز حماور عمل هذه الور�شة على احرتاف 

نحو  طريق  خريطة  لو�شع  والتنوع،  الدمج 

عمل الئق للجميع، واأن يكون االإن�شان حمور 

هذه اخلريطة«.

وقد ت�شمنت الور�شة اأربع جل�شات، االأوىل 

والثانية  الالئق«،  والعمل  »التنوع  بعنوان 

يف  االإعاقة  ذوي  االأ�شخا�ش  لواقع  عر�شت 

العامل العربي ربطاً باحلق يف التعليم والعمل 

وفل�شطني.  لبنان  يف  ال�شيما  والو�شول، 

الهند�شي  »التجهيز  بعنوان  والثالثة 

والتكييف يف مكان العمل«، والرابعة خ�ش�شت 

االأ�شخا�ش  ودمج  االجتماعية  لـ«امل�شوؤولية 

ذوي االإعاقة يف مكان العمل«. 

تو�ضيات

جملة  اإىل  الرابعة  اجلل�شة  خل�شت 

تو�شيات، منها:

- و�شع خطة خما�شية من 2015 حتى 2020 

اقرتاحات  تقدم  �شر،  اأمانة  عليها  ت�شرف 

املعوقني،  االأ�شخا�ش  لق�شايا  ومعاجلات 

امل�شاركني  الأداء  �شنوي  تقييم  مع  وترتافق 

واملتعاونني.

- تعزيز جانب التنوع واالختالف وا�شتثمار 

الطاقات املتنوعة داخل مكان العمل بالتعاون 

مع القطاع اخلا�ش عرب م�شار موحد. 

تكوين  بهدف  والتعاون  امل�شاهمة   -

حمالت تهدف اإىل ترجمة القوانني اخلا�شة 

باالأ�شخا�ش املعوقني عرب االأدوات واملوارد. 

عرب  العمل  متابعة  خطة  بو�شع  البدء   -

يف  امل�شاركني  من  موؤلفة  اإدارية  نواة  اإن�شاء 

الدمج  مفهوم  وتطبيق  الإدارة  العمل  ور�شة 

االقت�شادي االجتماعي. 

القطاع  مع  الت�شبيك  رقعة  تو�شيع   -

اخلا�ش بهدف �شم املزيد من املوؤ�ش�شات حتت 

لواء الدمج.

- اال�شتفادة من اأهداف بروتوكول التعاون 

اللبنانيني«  املقعدين  »احتاد  يوقعه  الذي 

الإفادة باقي اجلمعيات واالحتادات التي تعنى 

ب�شوؤون املعوقني.

والنقابات  اجلمعيات  على  ال�شغط   -

الإعالن مبادراتها الرامية اإىل اعتماد الدمج.

اأ�شلوب  العتماد  املحامني  نقابة  دعوة   -

االعتبار  بعني  تاأخذ  املباريات  يف  جديد 

االأ�شخا�ش املكفوفني.

- التعاون بني جميع القطاعات والنقابات 

الور�شة لل�شري قدما  امل�شاركة يف  واالحتادات 

يف خطة التعاون.

وكاالت  اأ�شحاب  نقابة  قدمته  اقرتاح   -

اإىل  يرمي  لبنان،  يف  وال�شياحة  ال�شفر 

التعميم على جميع وكاالت ال�شفر لتوظيف 

االأ�شخا�ش املعوقني، وكذلك اعتماد اإعالنات 

تاأخذ بعني االعتبار �شيا�شة الدمج.

الدمج  يف  اللبنانية  التجربة  تعميم   -

الدول  بع�ش  على  االجتماعي  االقت�شادي 

العربية.

بداية  مع  جديدة  مرحلة  عن  االإعالن   -

للجميع  الئق  عمل  »نحو  عنوان  حتت   2015

بعد 2015«.

- التعاون مع جمعية »املدن« الإن�شاء املدينة 

الداجمة على االأرا�شي اللبنانية.

واملوؤ�ش�شات  اجلامعات  مع  التعاون   -

االأ�شخا�ش  وتعليم  لتدريب  التعليمية 

املعوقني وتاأمينهم على مقاعد الدرا�شة.

»نحو عمل الئق ملا بعد 2015« 

يف ور�ضة عمل اإقليمية

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(

 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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