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توجيهي ي�صدر عن احتاد املقعدين اللبنانينيدليل

التنوع يف                          مكان العملالعدد التا�صع ع�رش

11

»ال�صاحة«:

جتربتا يف الدمج ناجحة

اأكرث  تعترب  الع�ملية  ال�ضرك�ت  اأن  اإىل  الدرا�ض�ت  ت�ضري 

اأي  من  انك�ض�ف�ً  واأكرث  الع�مة،  �ضورته�  جت�ه  ح�ض��ضية 

عموم�ً.  الع�م  والراأي  امل�ضتثمرين  من  لل�ضغط  م�ضى،  وقت 

املعوقني،  الدرا�ض�ت عن من�فع توظيف الأ�ضخ��ص  وتتحدث 

مبلي�رات  تقدر  توظيفهم  عدم  ي�ضببه�  التي  ف�خل�ض�ئر 

الدولرات، اإ�ض�فًة اإىل اخل�ض�ئر على م�ضتوى الإنت�جية ودفع 

ال�ضرائب.

والجتم�عية  القت�ض�دية  »اللجنة  اأعدت  الإط�ر،  هذا  ويف 

لغربي اآ�ضي� - الإ�ضكوا«، ب�لتع�ون مع »ج�معة الدول العربية« 

درا�ضة حتت عنوان »الإع�قة يف املنطقة العربية، ملحة ع�مة«، 

فيه�  توجد  ل  عموم�ً  العربية  الدول  اأن  اإىل  فيه�  اأ�ض�رت 

بني  ال�ضمعية  الإع�قة  انت�ض�ر  عن  و�ض�ملة  دقيقة  اإح�ض�ءات 

منهم.  الع�ملني  ب�أعداد  يتعلق  م�  يف  وخ�ضو�ض�  املواطنني، 

لكنه� فندت بع�ص الإح�ض�ءات يف بع�ص الدول العربية، وعلى 

�ضبيل املث�ل، اأ�ض�رت الدرا�ضة اإىل اأن عدد ال�ضخ��ص املعوقني 

الب�لغ  ال�ضك�ن  عدد  اإجم�يل  من  املئة  يف   1^9 يبلغ  الأردن  يف 

4^6 مليون ن�ضمة، اأي نحو 121 األف ن�ضمة، 8^3 يف املئة منهم 

اأ�ضخ��ص معوقون �ضمعي�ً.

يف �ضوري�، وبح�ضب الدرا�ضة نف�ضه�، ف�إن الأ�ضخ��ص املعوقني 

ن�ضمة(،  ال�ضك�ن )21 مليون  اإجم�يل  املئة من  4^1 يف  يبلغون 

اأ�ضخ��ص  منهم  املئة  يف   5^8 ن�ضمة،  األف   294 يق�رب  م�  اأي 

 2^0 ف�إن  الدرا�ضة،  وبح�ضب  لبن�ن  يف  اأم�  �ضمعي�ً.  معوقون 

ال�ضك�ن  اإىل عدد  قي��ض�ً  املعوقني،  ال�ضخ��ص  املئة هم من  يف 

4^22 منهم  األف �ضخ�ص،   73 اأي م� يق�رب  7^3 مليون ن�ضمة، 

تعتمد  الدرا�ضة  اأن  يخفى  ول  �ضمعي�ً.  معوقون  اأ�ضخ��ص 

الإح�ض�ء  واإدارات  ال�ضوؤون  لوزارات  املحلية  الإح�ض�ءات  على 

الر�ضمية، وذلك وفق التعريف�ت الأ�ضيق لالإع�قة، ول تتعداه� 

والتي  الغربية،  الدول  يف  املعتمدة  الأو�ضع،  التعريف�ت  اإىل 

من  املئة  يف  ع�ضرة  اإىل  فيه�  املعوقني  الأ�ضخ��ص  ن�ضبة  ت�ضل 

ال�ضك�ن، على اأقل تقدير. وتلك الن�ضبة تتوافق مع الإح�ض�ءات 

املعوقني،  الأ�ضخ��ص  منظم�ت  اأجرته�  التي  الر�ضمية  غري 

واملنظم�ت املدنية يف غري دولة عربية.

قدرات  من  ال�ضتف�دة  اأهمية  توؤكد  »الإ�ضكوا«  درا�ضة 

تطوير  بهدف  العمل،  مك�ن  يف  �ضمعي�ً  املعوقني  ال�ضخ��ص 

دجمهم اقت�ض�دي� واجتم�عي�ً، عرب تنمية قدراتهم ومه�راتهم 

الوظيفية.

يف مكان العمل

اأكرث من  اأن  الع�ملية من  ال�ضحة  اإىل ذلك، حذرت منظمة 

ب��ضطراب�ت  ب�لإ�ض�بة  مهددون  الع�مل  حول  �ض�ب  ملي�ر 

مرتفعة  �ضوت  بدرج�ت  لل�ضجيج  ا�ضتم�عهم  ب�ضبب  �ضمعية، 

جداً، معظمهم يتعر�ضون لهذه الأ�ضوات يف مك�ن العمل.

العدد  التا�صع ع�رش
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الإعاقة ال�صمعية وت�صنيفها

ن�صائح للتعامل مع الأ�صخا�ص

ذوي الإعاقة ال�صمعية

ف�صل مثمر

لـ»الدمج القت�صادي والجتماعي«

هذا الدليل

دليل
توجيهي ي�صدر عن احتاد املقعدين اللبنانيني

الأ�صخا�ص املع�ق�¿ �صمعياk و�ص�¥ العمل

»ال�صاحة«:

ن�صائح للتعامل مع الأ�صخا�ص

ف�صل مثمر

d

11 - 10



2

توجيهي ي�صدر عن احتاد املقعدين اللبنانينيدليل

العدد التا�صع ع�رش التنوع يف                          مكان العمل

ال�ضوت �ضورة من �ضور الط�قة احلركية ينجم عن اهتزاز الأج�ض�م امل�ضّدرة له. ينت�ضر 

�ضوتية طولية يف  �ضكل موج�ت  على  ال�ضلبة  الأج�ض�م  اأو  الهواء  اأو  امل�ء  ال�ضوت خالل 

جميع الجت�ه�ت. يتجمع ال�ضوت يف �ضيوان الأذن، ثم يعرب عرب القن�ة ال�ضمعية على 

�ضكل متوج�ت اإىل اأن ت�ضطدم يف الطبلة التي تبداأ ب�لهتزاز اإىل الأم�م والوراء. وينتقل 

ثم  الرك�بي.  ال�ضنداين،  املطرقي،  الثالث  العظيم�ت  اإىل  الطبلة  غ�ض�ء  من  الهتزاز 

ينتقل الهتزاز اإىل ال�ض�ئل ال�ضف�ف داخل القوقعة حتى ت�ضل املوجة ال�ضوتية اإىل داخل 

لتحليل  املخ  اإىل  بنقله�  ال�ضمعية  الع�ض�ب  وتقوم  ب�لهتزاز،  ال�ضعريات  وتبداأ  القوقعة 

الأ�ضوات.

cي∞ ن�صمع

(z‹hóالعمل ال ÜاHQCا ióيف }منت óمعتم …Qا°ûت°Sا) اإ�صراف: �صيلفانا اللقي�ض

مدير التحرير: عماد الدين رائف

اإعداد ومقابالت: مد العا�صي - ت�صميم واإخراج: فوؤاد املقداد
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مت اإعداد هذا الدليل ب�لتع�ون مع »جمعية ال�ضب�ن امل�ضيحية ـــ القد�ص« ــــ برن�مج الت�أهيل.

للمنظمة،  بي�ن�ت  وبح�ضب 

نحو 50 يف املئة من الأ�ضخ��ص، 

البلدان  يف  ع�م�ً  و35   12  ÚH

املتو�ضطة  اأو  املرتفعة  املداخيل  ذات 

جداً  ع�لية  �ضوتية  مل�ضتوي�ت  يتعر�ضون 

تق�رب  امل�ضتوي�ت  وتلك  العمل.  مك�ن  يف 

�ض�ع�ت  ثم�ين  مدى  على  دي�ضيبل،   85

 15 خالل  دي�ضيبل  و100  متوا�ضلة، 

دقيقة.

مك�ن  جتهيز  اأهمية  تظهر  وهن� 

العمل، حيث يقت�ضر تكييف مك�ن العمل 

جمهزاً  جلعله  حم�ولة  يف  وجتهيزه 

املعوقني  الأ�ضخ��ص  من  لال�ضتعم�ل 

يف  تغيري  جمرد  على  الأحي�ن  معظم  يف 

الغرفة،  داخل  الأث�ث  ترتيب  و�ضعية 

انذار  اأجهزة  العمل،  برامج  يف  تعديل 

واإ�ض�ءة..الخ، م� ل يتطلب كلفة اإ�ض�فية 

بل درا�ضة تف�ضيلية وا�ضحة حل�ج�ت كل 

للتو�ضل  حم�ولة  يف  واإمك�ن�ته،  �ضخ�ص 

اإىل اف�ضل احللول التي ت�ضمح يف عملية 

الدمج.

والأبح�ث  الدرا�ض�ت  معظم  وتخل�ص 

الأعم�ل  تفهم طبيعة  بد من  اأنه ل  اإىل 

مم�ر�ضته�،  الأ�ضم  ال�ضخ�ص  يحب  التي 

توا�ضل  اأجل  من  جيد،  ب�ضكل  ويتقنه� 

اإىل  وتلفت  العمل.  �ض�حب  مع  جيد 

اأهمية التعرف على الأمور املريحة وغري 

الب�حثون  وي�ضدد  له.  ب�لن�ضبة  املريحة 

خطة  هن�ك  يكون  اأن  بد  ل  اأنه  على 

طوارئ تراعي وجود ال�ضخ�ص الأ�ضم يف 

العمل. ويتم اإنذاره لإخالء املبنى، حيث 

ل بد من تعيني �ضخ�ص واحد على الأقل 

ح�لت  اأي  ح�ضول  عند  الأ�ضم  لتنبيه 

يعمل  ات�ض�ل  بجه�ز  تزويده  اأو  ط�رئة، 

الر�ض�ئل  اأو  الهتزاز  طريق  عن  كمنبه 

الن�ضية.

الأ�صخا�ص املع�ق�¿ �صمعياk و�ص�¥ العمل

d

يذكر اأن العلم�ء ي�ضتخدمون وحدة »الدي�ضيبل« )dB( لقي��ص م�ضتوى �ضدة ال�ضوت. 

ف��ضل عتبة  دي�ضيبل، هي  ال�ضدة �ضفر  وذات م�ضتوى  3،000 هرتز،  الرتدد  ذات  والنربة 

�ضدة  وم�ضتوى  ت�ضمعه.  اأن  الطبيعية  الب�ضرية  الأذن  ت�ضتطيع  اأ�ضعف �ضوت  اأي  ال�ضمع، 

 140 140 دي�ضيبل، هو موؤ�ضر عتبة الأمل. ول حتدث الأ�ضوات ذات  ال�ضوت الذي قيمته 

دي�ضيبل، اأو اأكرث، اإح�ض��ض�ً ب�ل�ضمع يف الأذن، اإمن� حتدث اإح�ض��ض�ً ب�لأمل. ويبلغ الهم�ص بني 

25 و25 دي�ضيبل، واملح�دثة الع�دية نحو 60 دي�ضيبل.
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التنوع يف                          مكان العملالعدد التا�صع ع�رش

�ضعف  ب�أنه  مم  ال�ضّ تعريف  ميكنن� 

اأي  وفهمه�،  الأ�ضوات  �ضم�ع  على  القدرة 

جميع درج�ت فقدان ال�ضمع التي تتخطى 

عتبة الـ 30dB. وهن� منيز بني فئتني من 

الأ�ضخ��ص ذوي الإع�قة ال�ضمعية. وهم�: 

ال�ضخ�ص الأ�ضم و�ضعيف ال�ضمع.

منظمة  تعرفه  الأ�ضم:  ال�ضخ�ص 

»الطفل  ب�أنه  للطفولة  الع�ملية  ال�ضحة 

الذي ولد ف�قداً حل��ضة ال�ّضمع اإىل درجة 

اأو  مع  م�ضتحياًل  املنطوق  الكالم  جتعل 

ال�ضخ�ص  وهو  ال�ضمعية«،  املعين�ت  بدون 

الـ  عتبة  ال�ضمعي  النق�ص  تخطى  الذين 

.70dB

ال�ضمم  م�ضطلحي  حتديد  وميكن 

وظيفي  منظور  من  ال�ضمعي  وال�ضعف 

وفريقه  رو�ص  اقرتحه  م�  غرار  على 

يعترب  الوظيفية  الن�حية  فمن   )1991(

ب�ضكل  يعتمد  ك�ن  اإذا  ال�ضمع  �ضعيف 

وتلقي  اللغة  لتعلم  �ضمعه  على  رئي�ضي 

املعلوم�ت. ويعترب ال�ضخ�ص اأ�ضم�ً اإذا ك�ن 

لتعلم  نظره  على  رئي�ضي  ب�ضكل  يعتمد 

اللغة وتلقي املعلوم�ت، وتت�ضمن الو�ض�ئل 

قراءة  املعلوم�ت  لكت�ض�ب  الب�ضرية 

ال�ضف�ه ولغة الإ�ض�رة.

اأ�صباب ال�صمم

اإل  الأ�ضب�ب،  جمهولة  ح�لت  ثالث  كل  بني  �ضمم  ح�لة  هن�ك  اأن  من  الرغم  على 

اأبرزه�، �ضواء يف  اأ�ضب�ب� كثرية ل�ضعف ال�ضمع، نح�ول الرتكيز على  اأن العلم�ء حلظوا 

مرحلة م� قبل الولدة، اأم يف اأثن�ء الولدة، اأم يف مرحلة م� بعد الولدة، وذلك كم� يلي:

اأ- مرحلة ما قبل الوالدة مثل:

- عوامل وراثية.

- اختالف الُزمر الدموية بني الزوجني.

- تناول املراأة احلامل للعقاقري واالدوية وامل�صادات احليوية من دون ا�صت�صارة 

اأو عن طريق اخلطاأ من قبل الطبيب.

.x-ray تعر�ض املراأة احلامل اىل االأ�صعة ال�صينية -

- اإ�صابة املراأة احلامل باحل�صبة االأملانية، اأو الزهري، اأو ال�صحايا.

- ال�صدمات التي قد تتعر�ض لها املراأة احلامل ) ال�صقوط اأو اال�صطدام باأ�صياء 

�صلبة(.

- اإ�صابة االأم بالتهاب الكبد الفريو�صي )الريقان اأو ال�صفرية( اأو تعر�ض الطفل 

لهذا املر�ض.

 

ب- اأثناء الوالدة مثل:      

- الوالدة ال�صابقة لالأوان و�صغر حجم الوليد.

- نق�ض االأوك�صجني اأو االختناق.

- تع�صر عملية الوالدة ، وا�صابة اجلنني.

 ج- ما بعد الوالدة مثل:

- االإ�صابة مبر�ض ال�صحايا اأو املالريا.

- االإ�صابة مبر�ض مينيري)داء ال�صرع(

- احلوادث واالإ�صابات اجل�صمية التي توؤدي اإىل التلف الدماغي.

- اأمرا�ض الطفولة ) ارتفاع احلرارة، االنفلونزا(

- جتمع املادة ال�صمغية يف االأذن )الناجتة عن االلتهابات(

- ت�صوهات خلقية ) ت�صوه ال�صيوان، اأو عدم وجود قناة �صمعية...(

- تناول العقاقري وامل�صادات احليوية القوية وغري املنا�صبة.

- التعر�ض لل�صجيج العايل )امل�صانع، املعامل...(

- فقر الدم.

- التقدم يف العمر.

الإعاقة ال�صمعية وت�صنيفها
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اجلميع  متكن  بيئة  هي  املجهزة  البيئة 

من ا�ضتعم�له�، حيث متنح طريقة ت�ضميم 

احلركة  يف  ال�ضتقاللية  فيه�  الأم�كن 

والت�ض�ل  ال�ضمع،  الروؤية،  والو�ضول، 

العوائق  من  خ�لية  فتكون  الفّع�ل. 

الحتي�ج�ت  لتنوع  م�ضتجيبة  الهند�ضية، 

والختالف�ت.

هي بيئة تعطي الأولوية للن��ص انطالق�ً 

مع  لتتج�وب  الت�ضميم،  عملية  من 

القن�عة  هذه  والختالف،  الحتي�ج�ت 

ومطعم  فندق  اأ�ض��ضه�  على  يعمل  التي 

الب�ضرية  املوارد  م�ضوؤولة  وفق  »ال�ض�حة«، 

فيه زينب نور الدين.

ت�أ�ض�ضت  �ضي�حية  �ضركة  هي  »ال�ض�حة« 

فندق،  مطعم،  على:  حتوي   2002 �ضنة 

متحف،  عتيق،  �ضوق  ملحمة،  �ضن�ك،  ن�د، 

)لندن،  اخل�رج  يف  فروع  اأربعة  ولديه� 

منذ  انتهجت  قطر(.  ال�ضودان،  الكويت، 

ب�لتن�ضيق  وذلك  الدمج  �ضي��ضة  ت�أ�ضي�ضه� 

لالإع�قة  اله�دي  »موؤ�ض�ضة  مع  واملت�بعة 

حق  تفعيل  بهدف  والب�ضرية«،  ال�ضمعية 

�ضوق  يف  وخ�ضو�ض�  املعوقني،  الأ�ضخ��ص 

العمل.

وبح�ضب نور الدين، ف�إن �ضي��ضة الدمج 

ت�أمني  خالل  من  املوؤ�ض�ضة  يف  ترتجم 

كل  املعوقني  لالأ�ضخ��ص  عمل  فر�ص 

كب�قي  مواكبته  اإىل  اإ�ض�فة  كف�ءته  ح�ضب 

املوظفني، من منطلق لهم حقوق وعليهم 

وتدريبهم  مت�بعتهم  تتم  كم�  واجب�ت. 

وتطوير قدراتهم يف جم�ل عملهم.

اخلطة  على  الدمج  �ضي��ضة  ت�أثري  وعن 

الدين:  نور  تقول  لل�ضركة  الت�ضويقية 

لتوؤثر على  »مل تكن �ضي��ضية الدمج يوم�ً 

اخلطة الت�ضويقية �ضلب� كونه� تعزز العمل، 

مهم�ً  اإيج�بي�  �ضدى  يالقي  الذي  الأمر 

»ال�ضخ�ص  وتت�بع:  املجتمع«.  فئ�ت  لدى 

املعوق اإن�ض�ن لديه من ط�ق�ت وكف�ءة ك�أي 

املوؤ�ض�ضة  يف  ووجوده  معوق،  غري  �ضخ�ص 

ومنتج  ف�عل  �ضخ�ص  اإىل  حتويله  ي�ضهم 

اإط�ر  يف  ط�ق�ته،  من  املوؤ�ض�ضة  ت�ضتفيد 

امل�ض�واة مع ب�قي اأفراد املجتمع«.

�ضبعة  اليوم  حتى  وظفت  ال�ضركة 

اأق�ض�م خمتلفة »ومل  اأ�ضخ��ص معوقني يف 

ال�ضخ��ص  توظيف  يف  العمل  يتوقف 

طلب�تهم  ونت�بع  ن�ضتقبل  حيث  املعوقني 

كب�قي املتقدمني للوظيفة ويتم توظيفهم 

الدين.  نور  تقول  املوؤ�ض�ضة«،  حل�جة  وفق�ً 

اإنه�  حيث  ن�جحة  »جتربتن�  وت�ضيف: 

احلقوقي  ال�ضعيد  على  اأهدافه�  حققت 

وعلى ال�ضعيد الإنت�جي يف العمل ومل يكن 

هن�ك اأي اأثر �ضلبي نتيجة الدمج«.

مع  ب�لتع�ون  الوعي  ن�ضر  اأن  وتوؤكد 

بق�ض�ي�  تعنى  التي  واجلمعي�ت  املوؤ�ض�ض�ت 

تطبيق  يف  والت�ضديد  املعوقني  الأ�ضخ��ص 

داجمة  بيئة  توفري  ت�ضمن  التي  املع�يري 

التي  امل�ضتقبلية  اخلطوات  هي  للجميع، 

يف  التنوع  جتربة  لتعميم  اتخ�ذه�  ميكن 

مك�ن العمل.

»ال�صاحة«: جتربتا يف الدمج ناجحة
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 25( م�ضيك  ديبو  اأحمد  املوظف  يقول 

�ضنة(، الذي يعمل يف ق�ضم املطبخ/ الع�ضري 

من 3 �ضنوات والن�ضف يف »مطعم ال�ض�حة«، 

اإنه يعمل يف جو من التع�ون والإلفة ت�ضود 

جميع الع�ملني داخل املطبخ وخ�رجه، ومل 

متنعه الإع�قة ال�ضمعية من اأداء عمله على 

اأكمل وجه.

مبر�ص  اأ�ضيب  اأنه  م�ضيك  ويو�ضح 

اإىل  اأدى  الث�لثة من عمره،  عندم� ك�ن يف 

من  الرغم  وعلى  ال�ضمع،  ح��ضة  فقدانه 

ليح�ضل  الدرا�ضة  مت�بعة  على  اأ�ضر  ذلك 

الفنية يف التجميل  البك�لوري�  على �ضه�دة 

بعد ذلك  الوظيفة  الداخلي، وح�ضل على 

عرب مكتب التوظيف يف »موؤ�ض�ضة اله�دي«.

»مطعم  يف  منه  املطلوبة  امله�م  وعن 

تتنوع  اأنه�  اإىل  م�ضيك  ي�ضري  ال�ض�حة«، 

الزب�ئن وحت�ضري  بني حت�ضري م�ضروب�ت 

متك�مل  عمل  اأنه  اأي  الع�ض�ئر،  مكون�ت 

ق�ضم  يف  الإنت�ج  خط  عن  م�ضوؤوًل  يجعله 

الع�ضري.

والع�ملني  عنهن  امل�ضوؤول  اأن  ويو�ضح 

معه، غري مدربني على لغة الإ�ض�رة. ولكن 

الفرتة التي ق�ض�ه� معهم يف ق�ضم املطبخ 

بلغة  معه  التع�مل  على  ق�درون  جعلتهم 

الإ�ض�رة وقراءة ال�ضف�ه.

فرتة  منذ  قرانه  عقد  الذي  م�ضيك 

ق�ضرية، يوؤكد اأنه را�ٍص عن عمله. وي�ضري 

اتخ�ذ  يف  الأ�ض��ص  هو  الر�ضى  هذا  اأن  اإىل 

وي�ضدد  امل�ضوؤولية.  وحتمل  الزواج  قرار 

اإىل  النتق�ل  يف  يفكر  ول  مرت�ح  اأنه  على 

عمل اآخر بقدر م� ي�ضعى اإىل احل�ضول على 

ترقية توؤهله وت�ض�عده يف تراكم اخلربات 

وزي�دة دخله.

ب�لأ�ضخ��ص  اخل��ضة  التجهيزات  وعن 

اأنه� تعمل يف فرتة  الإدارة  املعوقني، توؤكد 

املطعم  اأق�ض�م  جميع  تعديل  على  وجيزة 

لالأ�ضخ��ص  داجمني  لي�ضبح�  والفندق، 

ال�ضخ�ص  »و�ضع  اأن  وتو�ضح  املعوقني. 

كثرياً  ي�ض�عده�  املن��ضب  املك�ن  يف  املن��ضب 

متنع  التي  احلواجز  بع�ص  تخطي  يف 

املوؤ�ض�ض�ت الأخرى من توظيف الأ�ضخ��ص 

املعوقني«.

املعوقني  الأ�ضخ��ص  م�ضيك  ويدعو 

البحث عن فر�ص عمل لئقة  اإىل  �ضمعي�ً 

بهم على غراره، داعي�ً اإىل املث�برة وال�ضرب 

يعتربه�  التي  اخلربة  لكت�ض�ب  وذلك 

كم�  عمل.  فر�ضة  لأي  التوظيف  مفت�ح 

بعني  الأخذ  اإىل  العمل  اأ�ضح�ب  يدعو 

العتب�ر اأنه ل ميكن احلكم على ال�ضخ�ص 

من خالل الإع�قة فقط، بل عليهم جتربة 

احلكم  قبل  العمل  يف  املعوق  ال�ضخ�ص 

عليه.

اأحمد م�صيك: اأ�صعى اىل الرتقية
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على كل من يتوا�ضل مع الأ�ضخ��ص 

التحلي  �ضرورة  يدرك  اأن  ال�ضم 

الإح�ض��ص  يعطيه  حتى  ب�ل�ضرب 

ب�لأمن والنتم�ء، وحتى ي�ضعر ب�لثقة 

ب�لنف�ص، م� يدفعه اإىل النج�ح وعليه 

نرجو النتب�ه اإىل الن�ض�ئح الت�لية:

الن�صيحة االأوىل:

ال�ضخ�ص  ب�نتب�ه  حتظى  اأن  يجب 

وقد  اإليه.  تتحدث  عندم�  الأ�ضم 

ع�ل  ب�ضوت  النقر  ذلك  يف  ي�ض�عد 

اليدين.  حتريك  اأو  الط�ولة  على 

من  اطلب  اجلم�عية،  املن�ق�ض�ت  ويف 

املتحدث اأن ي�ضري بيديه اإىل ال�ضخ�ص 

الذي �ضيتكلم لحق�ً والهدف الأ�ض��ضي 

الت�أكد من  هو  القرتاح-  هذا  – من 
م�ضدر  يعرف  الأ�ضم  ال�ضخ�ص  اأن 

املعلوم�ت الب�ضرية اأو ال�ضمعية.

الن�صيحة الثانية:

ال�ضمع:  ب�ضع�ف  خ��ضه  وهي 

)ولي�ص  م�ضموع  ب�ضوت  حتدث 

يف  �ضرعتك  ولتكن  مرتفع(.  ب�ضوت 

بطريقة  ف�لكالم  متو�ضطة،  الكالم 

قراءة  عملية  جتعل  قد  فيه�  مب�لغ 

ت�ضبح  وحتى  �ضعب�ً.  اأمراً  ال�ضف�ه 

اإىل  ال�ضف�ه �ضهلة، انظر  عملية قراءة 

ط�مل�  لوجه،  وجه�ً  الأ�ضم  ال�ضخ�ص 

ك�ن ب��ضتط�عتك اأن تفعل ذلك وح�ول 

وجتنب  معه،  ب�لعينني  تتوا�ضل  اأن 

التحرك يف الغرفة ب�ضرعة وح�ول األ 

حتجب روؤية �ضفتيك بكت�ب، اأو بقلم اأو 

ب�أي �ضيء اآخر.

الن�صيحة الثالثة:

ت�ضرحه�  التي  الفكرة  �ضي�غة  اأعد 

ال�ضوؤال الذي تطرحه، وذلك حتى  اأو 

ي�ضبح مفهوم�ً اأكرث لل�ضخ�ص الأ�ضم، 

ويجب اأن تكون التعليم�ت واملالحظ�ت 

املتعلقة ب�ملن�ق�ضة واأي تعليم�ت اأُخرى 

مكتوبة. وقد حتت�ج اأي�ض�ً اإيل تو�ضيح 

املن�ق�ض�ت  اأثن�ء  وتكراره�  الأ�ضئلة، 

املعوق  ال�ضخ�ص  اأن  ومع  ال�ضريعة. 

يف  امل�ض�عدة  اإىل  يحت�ج  قد  �ضمعي�ً 

�ضخ�ص  قي�م  خالل  من  الأمر،  ب�دئ 

بت�ضجيل  �ضمعية  اإع�قة  لديه  لي�ص 

املالحظ�ت لل�ضخ�ص الأ�ضم مثاًل، اإل 

ال�ضم�ح  كبري  مبك�ن  الأهمية  من  اأنه 

لل�ضخ�ص الأ�ضم ب�ل�ضتقاللية.

 الن�صيحة الرابعة:

اإىل  الب�ضرية  املعين�ت  ا�ضتخدام 

ذلك  يف  مب�  املمكن  الأق�ضى  احلد 

ذلك.  اإىل  وم�  وال�ضرائح  الأفالم، 

املعلوم�ت  م�ضدر  يكون  اأن  وجتنب 

ان  وتذكر  �ضعيفة.  اإ�ض�ءة  اأم�كن  يف 

اأو التنقل  ا�ضتبدال م�ض�در املعلوم�ت، 

اأو يعيق  يف الغرفة ب�ضرعة، قد يعطل 

عملية الفهم.

الن�صيحة اخلام�صة:

مب�  التوا�ضل  مه�رات  تطور  �ضجع 

ال�ضف�ه، وتهجئة  الكالم، وقراءة  فيه� 

الأ�ض�بع، والتوا�ضل ال�ض�ري. و�ضجع 

ال�ضمعية  القدرات  ا�ضتخدام  اأي�ض�ً 

و�ضجعه  الأ�ضم،  لل�ضخ�ص  املتبقية 

من  الأ�ضئلة  يطرح  اأن  على  كذلك 

خالل توفري جو مريح، ل ي�ضعر فيه 

على  له  يبدو  قد  مل�  ب�حلرج،  الأ�ضم 

اأنه� اأ�ضئلة غري من��ضبة.

 

الن�صيحة ال�صاد�صة:

اح�ضل على رد فعل ال�ضخ�ص الأ�ضم 

لك  ات�ضح  واإذا  يفهم  اأنه  للت�أكد من 

اأعد  املطلوب،  يفهم  مل  الأ�ضم  اأن 

اي�ض�ح  له  واترك  املعلوم�ت،  �ضي�غة 

اأن تخفف  يكون عليك  م� فهم، وقد 

من �ضرعة التوا�ضل.

الن�صيحة ال�صابعة:

يف  يجل�ص  الأ�ضم  ال�ضخ�ص  اترك 

من  ب�لإف�دة  له  ي�ضمح  الذي  املك�ن 

من  والإف�دة  الب�ضرية،  املعلوم�ت 

عن  ف�ضاًل  الآخرين،  ال�ضخ��ص 

واتركه  كُمخ�طب؛  منك  الإف�دة 

يغري مك�نه ليتوفر له ذلك يف جميع 

املواقف.

الن�صيحة الثامنة:

ت�أكد  املهمة،  املعلوم�ت  تقدمي  عند 

�ضمعي�ً  املعوق  ال�ضخ�ص  فهم  من 

اأحد  يقوم  اأن  اإىل  فهن�ك ح�جة  له�. 

التي  املعلوم�ت  بتكرار  الأ�ضخ��ص 

تقدم عرب الو�ض�ئل امل�ضموعة الأخرى 

فهمه�.  قد  ال�ضخ�ص  اأن  من  للت�أكد 

من  يكون  قد  الطوارئ،  ح�لت  ويف 

�ضوئي�ً  نظ�م�ً  ت�ضتخدم  اأن  املن��ضب 

معروفاً .

الن�صيحة التا�صعة:

وكن  ال�ضمعية  املعين�ت  على  تعرف 

تطراأ  التي  ب�لتغريات  معرفة  على 

الأ�ضم  اإ�ض�بة  ب�ضبب  ال�ضمع،  على 

اأو  الأذن  الته�ب�ت  اأو  ب�لأنفلونزا، 

الأمرا�ص الأخرى.

ن�صائح للتعامل مع الأ�صخا�ص

ذوي الإعاقة ال�صمعية

م�ؤ�ص�صة الهادي

ت�ضعى  والتوا�ضل  اللغة  واإ�ضطراب�ت  والب�ضرية  ال�ضمعية  لالإع�قة  اله�دي  موؤ�ض�ضة 

لتنمية القدرات ال�ض�ملة لذوي احل�ج�ت اخل��ضة من تعليم وت�أهيل وتربية يف كرامة 

وم�ض�واة واحرتام متكن ال�ضخ�ص املعوق من الإنطالق يف املجتمع اإن�ض�ن�ً ر�ض�لي�ً بن�ًء 

�ض�دق�ً ومتف�عاًل مع �ضرائح املجتمع ك�فة.

والإندم�ج  اخل��ضة،  احل�ج�ت  ذوي  للتالمذة  النوعي  التعليم  ت�أمني  اىل  وتهدف 

الإجتم�عي والرتبوي اله�دف، و�ضقل امله�رات و�ضوًل لالإ�ضتقاللية الت�مة.

كذلك تهدف اىل القي�م وامل�ض�ركة يف حمالت التوعية على حقوق ال�ضخ��ص املعوقني 

يف خمتلف الأم�كن، وتنمية قدرات هذه الفئة يف خمتلف املج�لت
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ال�صخ�ض  من  اال�صتفادة  منافع 

يف  �صمعية  اإعاقة  لديه  الذي 

العمل:

رب  ت�صّجع  التي  اال�صباب  من 

تنوع  فكرة  تبني  على  العمل 

العمالة يف مكان العمل:

1ــ ال�صورة العامة:

املعوقني  ال�ضخ��ص  توظيف  ان   o

اإيج�بية  �ضورة  خلق  يف  ي�ض�هم 

ل�ضركتك يف املجتمع.

املعوقني  الأ�ضخ��ص  توظيف   o

القت�ض�دي  املردود  على  اإيج�ب�ً  يوؤثر 

وفتح  الدع�ية  ت�أمني  عرب  لل�ضرك�ت 

اأ�ضواق جديدة مع فئ�ت متنوعة.

اللبن�نية  والت�ضريع�ت  القوانني   o

توؤكد على الزامية توظيف ال�ضخ��ص 

املعوقني بن�ضبة 3 يف املئة من املوظفني 

 ،)2000/220 )الق�نون  �ضركة  كل  يف 

اعف�ءات  اللبن�ين  الق�نون  مينح  كم� 

موظف  كل  عن  مطبقة  �ضريبية 

معوق زي�دة عن العدد اللزامي.

   2ــ حت�صني بيئة العمل:

املعوقني  ال�ضخ��ص  توظيف  اإن 

ب�ضكل  العمل  بيئة  يح�ضن  �ضمعي�ً 

من  التخفيف  فمثاًل  مب��ضر.  غري 

ن�ضبة ال�ضجيج للم�ض�عدة على تكيف 

ال�ضمعية ي�ض�عد  املعين�ت  م�ضتخدمي 

الإزع�ج وظ�هرة فقدان  يف احلد من 

املوظفني  لدى  الوظيفي  ال�ضمع 

الخرين من غري الأ�ضخ��ص املعوقني 

�ضمعي�ً مع مرور الوقت.

ب�ل�ض�فة اىل ال�ضتف�دة من مه�رات 

وم�ض�هم�ت هذه الفئة ف�إن رب العمل 

ي�ضتطيع اأن:

n ي�ضل اىل جمموعة من املواهب 

غري امل�ضتثمرة ب�ل�ضكل ال�ضحيح.

تعك�ص  ع�ملة  قوة  لديه  تكون   n

تركيبة املجتمع.

ي�ضبح  عندم�  م�ضتعداً  يكون   n

لكل  مت�ض�وية  عمل  فر�ص  اإعط�ء 

الأفراد هو الجت�ه ال�ض�ئد يف املجتمع.

ن�صائح لتوفري بيئة عمل 

داجمة لالأ�صخا�ض

املعوقني �صمعيًا:

اأمور  بعدة  القي�م  العمل  رب  على 

لديهم  الذين  املوظفني  لت�ضجيع 

�ضعف يف ال�ضمع على البق�ء بوظ�ئفهم 

حتقيق  على  وم�ض�عدتهم  ال�ضركة  يف 

اأف�ضل اأداء يف مك�ن العمل وذلك من 

خالل:

ادراج ينود الدمج �ضمن �ضي��ضة   n

ال�ضركة  احرتام  لتو�ضيح  ال�ضركة 

لال�ضخ��ص املعوقني

املوظفني  جت�ه  التفهم  اظه�ر   n

التكييف�ت  بع�ص  واجراء  املعوقني 

وتنظيم  ترتيب  طريقة  يف  املطلوبة 

مك�ن العمل.

املوظفني  جميع  من  الطلب   n

و�ضع بط�ق�ت حتمل ا�ضم�ءهم.

n تزويد املوظف مبخطط او ر�ضم 

تو�ضيحي للهيكل التنظيمي لل�ضركة.

الع�قة  ذو  املوظف  تزويد   n

عن  مكتوبة  مبعلوم�ت  ال�ضمعية 

عقده�  قبل  الجتم�ع�ت  اهداف 

ليت�ضنى له قراءته�.

   

- يف امل�صانع والور�ض واملكاتب:

اله�دئة  الغرف  اىل  الذه�ب   n

لجراء حوار مع املوظف لديه �ضعف 

يف ال�ضمع

اذا ك�ن هن�لك �ضعوبة يف �ضم�ع   n

و�ضع  فيمكن  وه�مة  معينة  ا�ضوات 

جه�ز تنبيه ب�لهتزاز او �ضوء للتنبيه.

بزاوية  املتحدث  يكون  ان  يجب   n

وجهه  روؤية  املوظف  على  ت�ضهل 

)وب�لت�يل حت�ضني قدرته على قراءة 

ال�ضف�ه(.

جر�ص  او  املكتب  ه�تف  تزويد   n

تنبيه  جه�ز  او  تنبيه  ب�ضوء  الب�ب 

ب�لهتزاز لخط�ر املوظف.

اللكرتوين  الربيد  يعترب   n

ال�ضبكة  على  املكتوبة  الر�ض�ئل  او 

الو�ض�ئل  احدى  لل�ضركة  الداخلية 

التوا�ضل  ت�ضهل  التي  الب�ضيطة 

ب�لن�ضبة للموظف.

وا�ضحة  تعليم�ت  ا�ضتخدم   n

وخمت�ضرة ومكتوبة.

الكالم  �ضي�غة  ب�ع�دة  قم   n

التي  اجلملة  نف�ص  اع�دة  من  بدل 

التوجه  اثن�ء  ال�ضخ�ص  يفهمه�  ل 

ب�حلديث اليه.

n عندم� يطلب ال�ضخ��ص الذين 

معينة  تعديالت  اأجراء  اإع�قة  لديهم 

يف مك�ن العمل، ل تنظر لالمر على 

انه �ضكوى. فمط�لبهم هذه توؤكد لك 

لدرجة  العمل  مع  وت�أقلمهم  ر�ض�هم 

ت�ضجعهم على طلب م� يحت�جون اليه 

لتح�ضني بيئة العمل.

                + حتدث مع ال�ضخ�ص 

الذي لديه �ضعف �ضمعي كم� لو كنت 

احرتم  اآخر.  �ضخ�ص  اأي  مع  تتحدث 

على  واحر�ص  ال�ضخ�ص  خ�ضو�ضية 

مع�ملته ك�ض�ئر املوظفني مع الرتكيز 

على قدراته ولي�ص على اع�قته.

االأجهزة والتعديالت الالزمة 

يف بيئة العمل

1ــ اأجهزة التنبيه:

اإن اأجهزة التنبيه اخل��ضة ب�ملوظف 

الذي لديه اع�قة �ضمعية تعتمد على 

بوجود  للتنبيه  الهتزاز  اأو  ال�ضوء 

�ضوت ه�م:

o اأجهزة التنبيه اخل��ضة ب�له�تف 
ح�ل  يف  ال�ضوء  وم�ص  على  تعتمد 

ورود مك�ملة.

o اأجهزة التنبيه اخل��ضة ب�لأبواب 
قرع  خالل  ال�ضوء  بوم�ص  تقوم 

جر�ص الب�ب.

اأجهزة ال�ضالمة والتي تت�ضمن   o
متقطعة  �ضوئية  وم�ض�ت  ا�ضتخدام 

ومرتبطة ب�أجهزة الإنذار

2ــ جتهيزات بيئية:

والتجهيزات  التعديالت  تهدف 

البيئية اىل حت�ضني الروؤية والتقليل 

ال�ضوت  ارتداد  واأثر  ال�ضجيج  من 

مك�ن  بح�ضب  التجهيزات  وتختلف 

الإع�قة  م�ضكلة  وطبيعة  العمل 

�ضمم(  اأو  �ضمعي  )�ضعف  ال�ضمعية 

ومن اأبرز التعديالت الالزمة:

o تغيري اأو تعزيز ال�ض�ءة من اأجل 

زي�دة درجة و�ضوح الروؤية.

من  اخل�رجي  ال�ضجيج  حجب   o

اجل احلد من الزع�ج.

وترقيم  ار�ض�دية  لفتة  و�ضع   o

الغرف.

o و�ضع مراي� ع�ك�ضة حمدبة عند 

على  امل�ض�ة  م�ض�عدة  اأجل  الزواي� من 

الزواي�  من  الق�دمة  ال�ضي�ء  روؤية 

الأخرى.

احتياطات ال�صالمة

 يف مكان العمل:

املوظف  بتنبيه  �ضخ�ض�  كّلف   n

الذي لديه �ضعف �ضمعي او �ضمم يف 

ح�لة حدوث اأمر ط�رئ.

ال�ضالمة  اإجراءات  n قم مبراجعة 

واأجهزة  املبنى  من  املخ�رج  فيه�  مب� 

النذار.

n �ضجع املوظف الذي لديه �ضعف 

ذات  اأو �ضمم على لب�ص خوذة  �ضمعي 

اأم�كن  يف  تواجده  اأثن�ء  لون خمتلف 

الن�ض�ءات.

n قم بتزويد املوظف بجه�ز »بيجر« 

اأو جوال به خ��ضية التنبيه ب�لهتزاز 

يف  وتنبيهه  به  الت�ض�ل  يت�ضنى  حتى 

احل�لت الط�رئة.

ن�صائح اإىل رب العمل وجتهيز البيئة املكانية
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توجيهي ي�صدر عن احتاد املقعدين اللبنانينيدليل

العدد التا�صع ع�رش التنوع يف                          مكان العمل

على �صعيد املوؤ�ص�صات الرتبوية:

�ضعيفي  لال�ضخ��ص  وظ�ئف  عن  البحث  عملية  تبداأ   n

ال�ضمع وال�ضم منذ مرحلة الدرا�ضة وذلك من خالل توجيه 

ان ك�ن يف  التي تالئم ح�ج�تهم  الطالب اىل الخت�ض��ض�ت 

القط�ع املهني او حتى الك�دميي.

 )VC( يتدرب التالمذة على كيفية اعداد �ضرية ذاتية n

عرب مك�تب التوظيف اخل��ضة ب�م�كن درا�ضتهم.

الذين  ب�ل�ضخ��ص  املعنية  الرتبوية  املوؤ�ض�ض�ت  تعمد   n

يف  ال�ضمع  و�ضع�ف  ال�ضم  ا�ضراك  اىل  �ضمعية  اع�قة  لديهم 

ن�ض�ط�ت املجتمع املدين وذلك لك�ضر ح�جز اخلوف من الآخر 

وتر�ضيخ النخراط يف املجتمع املحيط.

 على �صعيد ال�صركات:

o  اجراء مق�بالت مع ال�ضرك�ت لتعريفهم على القوانني 

ا�ضتخدام  على  تن�ص  التي  الدولية،  واملواثيق  اللبن�نية، 

ال�ضخ��ص املعوقني.

o  التعريف بقدرات ال�ضخ��ص ال�ضعيفي ال�ضمع 

مع  قدراتهم  تط�بق  مدى  على  والرتكيز  وال�ضم 

الوظ�ئف املعرو�ضة عليهم.

o  اليع�ز لل�ضرك�ت لالعالن عن وظ�ئفه� ال�ض�غرة عرب 

التوا�ضل مع موؤ�ض�ض�ت التي تعنى ب�ل�ضخ��ص املعوقني على 

ان تقوم املوؤ�ض�ض�ت مبواكبة عملية التوظيف ومت�بعة املوظف 

ادارة  مع  الدوري  التوا�ضل  عرب  ال�ضتخدام  بعد  اجلديد 

�ضركته.

ال�ضركة  املوظفني يف  �ض�ئر  لدى  ايج�بي  وعي  ايج�د    o

العمل  بزمالء  تعرف  وجداري�ت  بي�ن�ت  و�ضع  خالل  من 

التوا�ضل  وكيفية  حقوقهم  وم�هية  املعوقني  ال�ضخ��ص  من 

معهم.

يف  يتم  م�،  �ضركة  يف  املعوقني  ال�ضخ��ص  توظيف 

اأ�ضح�ب  من  ك�ملة  قن�عة  طريق  عن  الأحي�ن  معظم 

وكذلك  الدمج،  �ضي��ضة  اعتم�د  واأحقية  ب�ضرورة  العمل 

يحدث اأحي�ن� عن طريق ال�ضدفة كم� ح�ضل مع »م�ضغل 

ال�ضلبي« يف ن�بل�ص، ل�ض�حبه اأحمد ال�ضلبي، الذي اأ�ض�ص 

م�ضغاًل للخي�طة يف الع�م 6991، وي�ضم منذ ذلك الوقت 

�ضمعية،  اإع�قة  لديه�  العم�ل  اإحدى  ع�ماًل،   31 نحو 

وهي ملك ع�مر التي تعمل بجهد ون�ض�ط ودوام ك�مل، 

بح�ضب تو�ضيف �ض�حب املوؤ�ض�ضة.

يف  ملك  توظيف  كيفية  عن  ال�ضلبي  اأحمد  ويتحدث 

اإىل امل�ضغل ب�حثة  اأن »ملك ح�ضرت  موؤ�ض�ضته، مو�ضح�ً 

عن عمل، وكف�ءته� واخلربة التي تتمتع به� ك�نت� املعي�ر 

الأ�ض��ضي لقبوله�. وبعد التوظيف اأثبتت اأنه� ق�درة على 

يف  تعمل  فت�ة  اأي  مثل  مثله�  جيد  ب�ضكل  العمل  اإجن�ز 

امل�ضغل«.

يقول  العمل  مك�ن  يف  والتنوع  الدمج  جتربة  وعن 

ال�ضلبي: »الدمج �ضيء جيد واأ�ض��ضي ط�مل� هو مع م�ضلحة 

اإجن�ز عمله  اأن ال�ضخ�ص املعوق ق�در على  العمل، وط�مل�ً 

ب�لك�مل«. ويت�بع: »الدمج يوؤثر ايج�ب�ً على فكرة تقبل 

ومتطلب�ته«.  املعوق  لل�ضخ�ص  املجتمع 

املزيد  توظيف  من  موانع  »ل  اأن  ويوؤكد 

خط�ات البحث عن وظيفة

لال�صخا�ص الذين لديهم اعاقة �صمعية

»م�صغل ال�صلبي«:

الدمج من م�صلحة اأ�صحاب العمل

d
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توجيهي ي�صدر عن احتاد املقعدين اللبنانينيدليل

التنوع يف                          مكان العملالعدد التا�صع ع�رش

من  للر�ض�ئل  نقل  عملية  بب�ض�طة  هو  بو�ضوح  التوا�ضل 

املر�ضل اإىل امل�ضتقبل، والر�ض�لة ممكن اأن تكون �ضفوية اأو غري 

�ضفوية اأو غري ذلك وعند الإن�ض�ن غ�لب�ً م� تكون منطوقة. 

)1984: Van Riper(

والت�ض�ل عملية ذات اجت�هني اإذ تت�ضمن الت�أثري والت�أثر. 

ويزداد التف�عل مع ق�ضر امل�ض�فة النف�ضية بني املت�ضلني، كم� 

ور�ض�لة  وم�ضتقبل  مر�ضل  تتطلب  فع�لة  حيوية  عملية  انه� 

بينهم�.

كل  اإعط�ء  به  فيق�ضد  )الكلي(   ال�ض�مل  الت�ض�ل  ام� 

�ضخ�ص معّوق �ضمعي�ً فر�ضة اأن يتعلم جميع الأ�ضك�ل املمكنة 

 ، اللغوية  ثروته  لتنمية  الفر�ضة  له  تت�ح  حّتى  لالت�ض�ل 

وهو ي�ضمل ك�فة الطرق من قراءة ال�ضف�ه والنطق وال�ض�رة 

والتهجئة ال�ضبعية وا�ضتغالل اجل�ضد وتع�بري الوجه، وقد 

اأثبتت درا�ضة كويجلي )1969( اأن الطريقة ال�ضفوية اليدوية 

ك�نت اأح�ضن يف التح�ضيل اللغوي وقراءة الكالم والتح�ضيل 

الأك�دميي.

    وهذا الأ�ضلوب هو ال�ض�ئد ح�لي�ً يف التوا�ضل مع الأطف�ل 

ال�ضم يف معظم اأنح�ء الع�مل، واأ�ضلوب الت�ض�ل الكلي يركز 

ال�ضخ�ص ال�ضم ولي�ص على موا�ضع عجزه ول  على قدرات 

�ضخ�ص  كل  مع  اأعاله  املذكوره  الطرق  كل  ا�ضتخدام  يعني 

اأن نح�ول ا�ضتخدام كل الطرق التي  معّوق �ضمعي�ً، بل يعني 

قد ت�ضلح ل�ضخ�ص م� لديه �ضمم، لذلك ت�ضري بع�ص الأبح�ث 

والتج�رب اإىل اأن النظ�م الوحيد ذو الفع�لية والت�أثري الذي 

ميكن ا�ضتخدامه مع ال�ضخ�ص الأ�ضم يف مراحل منوه ل�ضيم� 

بلغة غري غ�م�ضة وحمكمة يف  املعلوم�ت  ينقل  ،لأنه  الأوىل 

ال�ضخ�ص  هذا  احتي�ج�ت  تلبية  اإىل  ب�ل�ض�فة  الوقت،  نف�ص 

الأ�ضم. ولعل من اأبرز املربرات لظهور هذا النوع:

املتكلم  يريده  مل�  �ضمعي�ً  املعوق  ال�ضخ�ص  فهم  �ضعوبة   n

منه�  عدة  لأ�ضب�ب  وذلك  ال�ضف�ه(  قراءة  طريقة  )وفق  معه 

الأحرف  ت�ض�به  املو�ضوع،  �ضعوبة  املتكلم،  حديث  )�ضرعة 

والكلم�ت من حيث النطق...(.

كل  الأ�ض�بع بني  ابجدية  اأو  ال�ض�رة  لغة  ن�ضر  �ضعوبة   n

مل�  �ضمعي�ً  املعوق  ال�ضخ�ص  فهم  اأن مدى  يعني  وهذا  الن��ص، 

يحدث حوله يتوقف على مدى انت�ض�ر هذه اللغة بني الن��ص 

وقدرتهم على فهمه� ثم ا�ضتخدامه�.  

املتقدم  ال�ضخ�ص  املعوقني ط�مل�  الأ�ضخ��ص  من 

بطلب وظيفة ق�در على العمل والجن�ز ولديه 

يف  جتربته  اأن  اإىل  ويلفت  الالزمة«.  اخلربة 

�ضوق العمل ميكن اأن تعمم على �ضعيد ال�ضرك�ت املن�ف�ضة 

جهة،  من  املعوقني  الأ�ضخ��ص  قدرات  من  لال�ضتف�دة 

واإف�دة هذه الفئة يف املجتمع من جهة اأخرى«.

ملك عامر.. واإبداع اخلياطة

خي�طة  م�كينة  من  اأكرث  على  ع�مر  ملك  تعمل 

)احلبكة والدرزة.. الخ(، اإع�قته� ال�ضمعية موروثة عن 

والديه�، وهي تعلمت مهنة اخلي�طة يف »الهالل الأحمر 

الفل�ضطيني«. ومن ثم بداأت العمل به�، تنقلت بني عدة 

م�ض�غل خي�طة، واكت�ضبت خربة كبرية يف هذا القط�ع. 

توؤكد اأن وجود �ضقيقتني لديهم� الإع�قة نف�ضه�، �ض�عده� 

يف تقبل و�ضعه� منذ ال�ضغر وجعله� تعتمد على نف�ضه� 

والتوا�ضل  احتي�ج�ته�  جميع  تلبية  على  ق�درة  لت�ضبح 

مع الآخرين بطريقة ب�ضيطة.

تعتربه  الذي  عمله�  يف  كبري  ارتي�ح  اإىل  ملك  ت�ضري 

مر�ضومة  ت�ض�ميم  وتنفيذ  الأزي�ء  اإبداع  من  جزءا 

املج�ل.  اأن خربته� كبرية يف هذا  ورق، وخ�ضو�ض�ً  على 

ل�ضيم�  العمل  يف  تواجهه�  املعوق�ت  بع�ص  اأن  وتو�ضح 

يف تعلم اأ�ضي�ء جديدة. لكنه� تلفت يف الوقت نف�ضه اإىل 

ال�ضتع�نة مبرتجمة  العقبة عرب  حم�ولة تخطي هذه 

لغة اإ�ض�رة وال�ضتف�دة من خربة �ضقيقته� التي تعمل يف 

ذلك القط�ع منذ زمن، ومتلك خربة اكرث.

امل�ضتقبل،  اإن�ض�ء م�ضغل خ��ص به� يف  اإىل  تطمح ملك 

ال�ضلبي«  »م�ضغل  يف  ب�لعمل  �ضع�دته�  تخفي  ل  ولكنه� 

والذي من خالله تلبي احتي�ج�ته� وتزيد من خربته� 

والتعرف  جدد  اأن��ص  ومق�بلة  جديدة  اأ�ضي�ء  تعلم  عرب 

عقبة  بتخطي  املعوقني  الأ�ضخ��ص  تن�ضح  كم�  عليهم. 

اخلوف واخلجل من الع�قة والنطالق اىل �ضوق العمل، 

كم� تن�ضح ا�ضح�ب املوؤ�ض�ض�ت لعدم احلكم على ال�ضخ��ص 

املعوقني عرب النظرة امل�ضبقة التي حت��ضرهم.

ما ه� الت�ا�صل ال�صامل؟    

d
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توجيهي ي�صدر عن احتاد املقعدين اللبنانينيدليل

العدد التا�صع ع�رش التنوع يف                          مكان العمل

الدمج  »م�ضروع  عمل  فريق  نظم 

 48 مع  اأن�ضطة  الجتم�عي«  القت�ض�دي 

التع�ون.  بروتوكول  على  موقعة  �ضركة 

على  لل�ضرك�ت  الفريق  زي�رات  وا�ضتندت 

و�ضع خطة للعمل تلتزم خالله� الأخرية 

ال�ضركة الع�مة  بتطبيقه� لت�ضمل �ضي��ضة 

الب�ضرية،  املوارد  بق�ضم  املتعلقة  وتلك 

واآلية تدريب موظفي ال�ضركة كم� تقييم 

البيئة املك�نية لت�أ�ضي�ص بيئة عمل داجمة 

العمل  فريق  ويت�بع  ك�فة،  النواحي  على 

تطبيق هذه اخلطة بح�ضب جدول زمني 

خم�ض�ص لكل ال�ضرك�ت املتع�ونة.

وقد اأعّد امل�ضروع ا�ضت�ض�رات متخ�ض�ضة 

وتق�رير هند�ضية لـ31 �ضركة، ق�م البع�ص 

الهند�ضية  التعديالت  ب�إ�ضف�ء  منه� 

املوؤ�ض�ض�ت  ب�قي  تعمل  فيم�  الالزمة، 

وال�ضرك�ت على التعديالت.

يذكر اأن ال�ضت�ض�رات التي يقدمه� فريق 

امل�ضروع تتطلب درا�ضة م�ضتفي�ضة للو�ضع 

التف��ضيل  اأدق  فيه�  مب�  لل�ضركة  احل�يل 

واحلم�م�ت  وامل�ض�عد  ب�ملداخل  املتعلقة 

واملك�تب، وك�فة ارج�ء الم�كن املخ�ض�ضة 

للعمل والو�ضول اىل املعلوم�ت.

حلقات تدريبية

تدريبية  8 حلق�ت  امل�ضروع   نظم فريق 

الب�ضرية  املوارد  اأق�ض�م  من  موظف�ً  لـ39 

ادراج  حول  خ��ضة  �ضركة   24 من   )HR(

املوارد  ادارة  انظمة  �ضمن  الدمج  مع�يري 

املعوقني  الأ�ضخ��ص  وحقوق  الب�ضرية، 

الداخلية  ال�ضي��ض�ت  تعديل  وكيفية 

املق�بلة،  واآلي�ت  التوظيف  و�ضي��ض�ت 

وج�ءت الدورات على ال�ضكل الت�يل:

ــــ دورة تدريبية ملوظفي املوارد الب�ضرية 

غرفة  ويف  البق�ع  �ضرك�ت  من  عدد  يف 

ال�ضن�عة والتج�رة والزراعة يف البق�ع.

ــــ  دورة تدريبية يف مبنى غرفة ال�ضن�عة 

املوارد  ملوظفي  بريوت  يف  والتج�رة 

»�ضبلني«،  »اأراء«،  موؤ�ض�ض�ت  يف  الب�ضرية 

و«األيدا«، و«جريدة ال�ضفري«.

ــــ  تدريب يف فندق »رم�دا« ملوظفي املوارد 

»مط�حن  الت�ج«،  »مط�حن  يف  الب�ضرية 

»بنك  العربي«،  »البنك  احلديثة«،  لبن�ن 

عودة«، »م�ضت�ضفى عني وزين«، »م�ضت�ضفى 

ال�ض�حة«،  »مطعم  العظم«،  الر�ضول 

ملوؤ�ض�ض�ت  الفندق  نف�ص  يف  اخرى  ودورة 

الخب�ر«،  »جريدة  لل�ضريفة«،  »حالوي 

»موفنبيك«، »تنمية«، »عبيدو«.

التج�رة  غرفة  يف  تدريبية  دورة  ــــ  

�ضرك�ت  ملوظفي  ك�مل  ليوم  �ضيدا،  ــــ 

الب�درينو«،  »�ضركة  الب�ب�«،  »حلوي�ت 

»�ضينيق«، »�ضوبر �ض�ين«، ودورة يف اجل�معة 

موظفي  بح�ضور  �ضور   – ال�ضالمية 

»مطعم �ضواطين�«، اجل�معة ال�ضالمية«، 

مدينة فرح«، مدينة مرح«.

ف�صل مثمر لـ»الدمج القت�صادي والجتماعي«
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التنوع يف                          مكان العملالعدد التا�صع ع�رش

الب�ضرية  املوارد  موظفي  دورات  ركزت 

امل�ضروع  على  املتدربني  تعريف  على 

مفهوم  على  الرتكيز  مت  حيث  واأهدافه، 

امل�ض�واة  وكيفية  العمل  مك�ن  يف  التنوع 

ال�ضركة،  يف  والحتي�ج�ت  القدرات  بني 

ال�ض�ئدة  اخل�طئة  املف�هيم  بع�ص  وعلى 

تطبيق  يف  امل�ض�عدة  وكيفية  املجتمع،  يف 

القت�ض�دي  الجتم�عي  الدمج  مفهوم 

داخل ال�ضرك�ت.

الرئي�ضة  املع�يري  اىل  التطرق  مت  كم� 

داجمة  موؤ�ض�ضة  اإىل  ال�ضركة  لتحويل 

م�ض�عدة  مت  كم�  وهند�ضي�ً(،  )�ضحي�ً 

العالن  كيفية  تطوير  على  املتدربني 

عن الوظ�ئف يف ال�ضرك�ت، وكيفية اجراء 

مق�بالت عمل مع ذوي الحتي�ج�ت.

اأي�ض�  العملية  التدريب�ت  �ض�عدت  وقد 

واملعتقدات  اله�مة  احلق�ئق  تو�ضيح  على 

املعوقني،  ب�لأ�ضخ��ص  املتعلقة  اخل�طئة 

و�ضبل القرتاب منهم من خالل النم�ذج 

على  والق�ئمة  الطبية،  وهي:  الأربعة 

وحقوق  والجتم�عية  اخلريية  الأعم�ل 

الن�ض�ن.

عمل  فريق  القى  ذلك،  اىل  ب�لإ�ض�فة 

 2000/220 الق�نون  على  ال�ضوء  امل�ضروع 

الفيديو  اأ�ضرطة  ا�ضتخدام  خالل  من 

املتعلقة بحقوق الأ�ضخ��ص املعوقني. كم� 

ت�ضبح  التي  الرئي�ضية  املع�يري  على  ركز 

ال�ضرك�ت داجمة على جميع  من خالله� 

امل�ضتوي�ت.

اإىل ذلك �ض�عد التدريب اأي�ض�ً على زي�دة 

الأ�ضخ��ص  توظيف  فوائد  حول  الوعي 

املعوقني من خالل ثالث نق�ط:

لأوىل تتعلق ب�ملوقف املبني على اأ�ض��ص 

امل�ض�واة واحرتام حقوق الن�ض�ن.

الو�ضول،  على  ب�لقدرة  تتعلق  الث�نية 

الو�ضول  ومع�يري  متطلب�ت  �ضرحن�  وقد 

لل�ضرك�ت.

الث�لثة وهي الإق�مة والتي توؤكد اأهمية 

والوقت  وامل�ضوؤولي�ت  العمل  تعديالت 

والدوات.

امل�ض�ركني  اأن  التقييم�ت  نت�ئج  واأثبتت 

والق�ض�ي�،  املوا�ضيع  بهذه  مهتمني  ك�نوا 

يف  املواد  هذه  جن�ح  مدى  عن  واأعربوا 

امل�ض�ركني  من  والكثري  عملهم.  تطوير 

خوف  اأي  لديهم  يعد  مل  اأنهم  اأو�ضحوا 

كون  املعوقني،  الأ�ضخ��ص  توظيف  من 

افك�رهم  تغيري  يف  �ض�عد  التدريب  هذا 

التدريبية  الور�ص  �ض�عدتهم  بل  امل�ضبقة، 

على معرفة كيفية التع�مل مع الأ�ضخ��ص 

�ض�ملة  �ضي��ض�ت  بن�ء  وكيفية  املعوقني 

حجم  على  ا�ض�ءت  كم�  �ضلمية،  بطريقة 

والتكييف�ت  املعوقني  الأ�ضخ��ص  قدرات 

لهم  ت�ضمح  التي  العمل  الالزمة يف مك�ن 

مبزاولة عملهم على اأكمل وجه.

 يف الوقت نف�ضه نفذ فريق امل�ضروع ور�ض�ً 

توعية للموظفني يف بع�ص ال�ضرك�ت حول 

ثق�فة الدمج وكيفية التع�مل مع زمالئهم 

ال�ضركة  يف  املعوقني  الأ�ضخ��ص  من 

 .2000/220 ق�نون  حول  وتوعيتهم 

فك�نت الدورة التدريبية الأوىل يف �ضركة 

»حلوي�ت كنع�ن« – �ضيدا للموظفني عن 

ثق�فة الدمج والتنوع واحرتام الختالف 

والث�نية ملوظفي مطعم �ضواطين� – �ضور. 

�ضركة  ملوظفي  فك�نت  الث�لثة  الدورة  اأم� 

موؤ�ض�ضة  ملوظفي  وكذلك  �ض�ين«  »�ضوبر 

»ا�ضتقب�ل«.

 

مع القطاع العام

امتدت  تدريبة  دورة  امل�ضروع  نفذ 

يف  املب�ري�ت  ق�ضم  ملوظفي  اي�م   3 على 

مفهوم  حول  املدنية  اخلدمة  جمل�ص 

الدمج وتنوع الع�ق�ت، وحق ال�ضخ��ص 

التي  والتكييف�ت  ب�لعمل  املعوقني 

�ضوق  اىل  للدخول  املعوقون  يحت�جه� 

اىل  التدريب  تطرق  كذلك  العمل. 

وتكييف  املب�ري�ت  لتكييف  التعديالت 

الم�كن  واختي�ر  الوظ�ئف  اعالن�ت 

مب�ري�ت  لجراء  هند�ضي�ً  املجهزة 

التوظيف.

تدريبية  دورة  امل�ضروع  نفذ  كم� 

املوؤ�ض�ضة  التوظيف يف  للم�ضوؤولني عن 

مفهوم  حول  لال�ضتخدام  الوطنية 

الدمج والتنوع يف مك�ن العمل ومن�فع 

توظيف ال�ضخ��ص املعوقني والنموذج 

الع�قة،  مق�ربة  يف  الجتم�عي 

وتقني�ت الدمج يف مك�ن العمل، كم� مت 

والق�نون  والدمج  التنوع  اىل  التطرق 

حلقوق  الدولية  والإتف�قية   220

الأ�ضخ��ص املعوقني ومع�يري التجهيز 

الهند�ضي.
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العدد التا�صع ع�رش التنوع يف                          مكان العمل

 �ضركة برذرز للمق�ولت )ن�بل�ص(

 �ضركة تر�ضت الع�مليه للت�أمني )ن�بل�ص(

 �ضركة الزملوط التج�رية )ن�بل�ص(

 الزيوت النب�تيه )ن�بل�ص(

 �ضركة الع�ضود للتعهدات واملق�ولت الع�مة )ن�بل�ص(

 ال�ضركة الع�ملية املتحدة للت�مني )ن�بل�ص(

 �ضركة الدجني لالث�ث املعدين )ن�بل�ص(

 بلدية جنني )جنني(

 الهيئة ال�ضت�ض�رية الفل�ضطينة )جنني(

 �ضركة �ضوبر لينك لالت�ض�لت )ن�بل�ص(

 �ضركة املق�ولون امل�ض�همة اخل�ضو�ضية املحدودة )ن�بل�ص(
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  �ضركة دواجن فل�ضطني )طولكرم(

 �ضركة فليفل للتج�رة وال�ضن�عة )طولكرم(

 م�ضغل العالء )طولكرم(

 �ضركة ر�ضوان حمزة )طولكرم(

 �ضركة دواجن فل�ضطني )طولكرم(

 بلدية طولكرم )طولكرم(

 بلدية دير الغ�ضون )طولكرم(

 بلدية عتيل )طولكرم(

 جمل�ص اخلدم�ت امل�ضرتك )طولكرم(

 م�ضغل ابو ط�قة)طولكرم(

 م�ضغل وائل خليفة )طولكرم(

 �ضركة مودلز ل�ضن�عة اللب�ضة )بيت حلم(

 �ضركة ريت�ص لالت�ض�لت )رام اهلل(

�ضركة حرب�وي ل�ضن�عة ال�ضفنج والفر�ض�ت 

 )اخلليل(

 فندق جراند بيت حلم )بيت حلم(

 م�ضغل امل�ضري للخي�طه )ن�بل�ص(

 ج�معة بيت حلم )بيت حلم(

 الوطنية موب�يل )رام اهلل(

 �ضركه الدجني لالث�ث املعدين )ن�بل�ص(

 منتجع مراد ال�ضي�حي )بيت حلم(

 بلدية بيت �ض�حور )بيت حلم(

 جمل�ص اخلدم�ت امل�ضرتك )طولكرم(

 جممع حداد ال�ضن�عي )جنني(

 موؤ�ض�ضة ف�تن لالقرا�ص )جنني(

 بلدية عنبت� )طولكرم(

 �ضركة احلج�ز لل�ضوكالته)طولكرم(

 بلدية بلع� )طولكرم(

 بلدية ب�قة ال�ضرقية والنزلت )طولكرم(

 بلدية �ضيدا )طولكرم(

 بلدية زيت� )طولكرم(

 بلدية رامني )طولكرم(

 بلدية كفر اللبد )طولكرم(

 م�ضغل ف�دي مودرن )طولكرم(

 م�ضنع جيتون للده�ن�ت )طولكرم(

 �ضركة رب�يعة للمالب�ص اجل�هزة )جنني(

 الغرفة التج�رية جنني )جنني(

 مطعم زلوم و�ض�ورم� ري�ن )اخلليل(

 �ضركه عوده )ن�بل�ص(

 غرفة جت�رة حم�فظة رام اهلل والبرية )رام اهلل(

ال�صركات والهيئات التي

وقعت اتفاقيات تدريب:

ال�صركات واملوؤ�ص�صات والهيئات 

التي وقعـت اتفاقيات ت�صـغيل:

اإذا كنت بحاجة ملوظف اأو عامل وترغب يف توظيف �صخ�ض معوق اأو حتتاج ملعلومات عن تكييف مكان العمل، ات�صل

جمعية ال�صبان امل�صيحية القد�ض ــ برنامج التاأهيل
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