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توجيهي ي�صدر عن احتاد املقعدين اللبنانينيدليل

التنوع يف                          مكان العملالعدد الثامن ع�رش

»ميموزا« �سركة تخطت 

العوائق الثقافية واالجتماعية

باأعمال  القائمة  عريان،  رقية  تقول 

م�صوؤول العالقات العامة يف �صوق فل�صطني 

القطاع  موؤ�ص�صات  »اإن  املالية:  لالأوراق 

واأنها  املجتمع،  لي�صت معزولة عن  اخلا�ض 

تنبهت اإىل �صرورة تو�صيع ن�صاطاتها لت�صمل 

ما هو اأكرث من الن�صاطات االإنتاجية. مثل 

هموم املجتمع والبيئة، واإىل �صرورة االأخذ 

بعني االإعتبار االأ�صالع الثالثة التي عّرفها 

جمل�ض االأعمال العاملي للتنمية امل�صتدامة، 

وهي النمو االقت�صادي والتقدم االجتماعي 

وحماية البيئة«. 

بارزة  اأمريكية  مدر�صة  رئي�صة  وترى 

اأن  كاريريا  اآجنل  الدولية،  االأعمال  الإدارة 

لي�صت  ال�صركات  االجتماعية يف  »امل�صوؤولية 

حلدوث  بنيوية  اأ�صباب  هناك  بل  بدعة، 

وا�صع.  نطاق  على  يحدث  وهو  االأمر،  هذا 

االأهمية  هو  لذلك  الرئي�ض  وال�صبب 

املعرتف  العاملية«  لـ«االأ�صناف  املتنامية 

االنرتنت  وا�صتعمال  دويل  نطاق  على  بها 

للم�صتهلكني  وال�صماح  املعلومات  لن�صر 

والنا�صطني بتنظيم اأنف�صهم«. 

اأكرث  اليوم  »ال�صركات  كاريريا:  وت�صيف 

واأكرث  العامة  �صورتها  جتاه  ح�صا�صية 

من  لل�صغط  م�صى  وقت  اأي  من  انك�صافاً 

فاإذا  عموماً.  العام  والراأي  امل�صتثمرين 

اأو كرب  كم�صتثمر  عاملي،  لديك �صنف  كان 

العمل، فاإن وقوع خلل يف مكان ما ميكن اأن 

يوؤثر على عملياتك يف جميع اأنحاء العامل«. 

فقد بداأت ال�صركات »جتد اأن روح املواطنية 

املدى  على  فوائد  جلب  �صاأنها  من  اجليدة 

الطويل اإذا متت تلبية �صروط معينة«، وفق 

كاريريا. 

ال�صابق  العام  االأمني  عنان،  كويف  اأما 

اختيارنا  »ليكن  فيقول:  املتحدة،  لالأ· 

من  االأ�صواق  به  تتمتع  ما  بني  اجلمع 

ليكن  �صلطة.  من  العاملية  للمثل  وما  قوة، 

اختيارنا التوفيق بني القوى اخلالقة لروح 

الفئات  احتياجات  وبني  اخلا�صة  املبادرات 

املحرومة ومتطلبات اأجيال امل�صتقبل«.

اأكرث  يدرك  االأعمال  جمتمع  بداأ  اإذاً، 

فاأكرث اأن اأعماله ال ميكن اأن تزدهر مبعزل 

ال  وباأنه  املجتمع،  وتقدم  ازدهار  مدى  عن 

ن�صبة  يعزز  واأن  االأرباح  يحقق  اأن  ي�صتطيع 

املبيعات من دون اأن يكون هناك تدخل من 

قبله لتعزيز القوة ال�صرائية وتنمية امل�صهد 

املجتمعي بكل مكوناته وهيكلياته.

الدويل  االأعمال  جمتمع  بادر  هنا  من 

فو�صع  االجتاه،  هذا  يف  روؤيته  ب�صياغة 

تلخي�صها  ميكن  رمبا  ومبادئ،  م�صلمات 

االقت�صاد  من  اال�صتفادة  تعميم  بكيفية 

وامل�صوؤولية  االإن�صان  حقوق  املزدهر، 

االجتماعية.

وبناًء للحاجة املتنامية، اأطلق �صنة 2000 

عن  عبارة  وهو  العاملي،  باالتفاق  ي�صمى  ما 

االتفاق  مكتب  ن�صاطها  مركز  ميثل  �صبكة 

املتحدة.  االأ·  من  وكاالت  و�صت  العاملي، 

االأطراف  جميع  العاملي  االتفاق  ي�صمل 

وهي:  العالقة  ذات  الفاعلة  االجتماعية 

العمل،  قطاع  ال�صركات،  احلكومات، 

املتحدة.  واالأ·  املدين،  املجتمع  منظمات 

ال�صامل  احلقيقي  ال�صيا�صي  املنتدى  وهي 

باأ�صره  العامل  فيه  ينتظم  الذي  والوحيد 

باعتبارها اجلهة التي لها �صالحية توجيه 

الدعوات والقيام بدور املي�صر.

اأن�صاأ االتفاق العاملي ع�صرات من ال�صبكات 

العامل،  اأنحاء  يف  واالإقليمية  القطرية 

االتفاق  لتنفيذ  الدعم  بتقدمي  تقوم  وهي 

والتعلم  احلوار  خالل  من  وذلك  العاملي 

وامل�صاريع ولتقدمي الدعم ل�صمان اجلودة، 

العملي  التوجه  ذات  احلوارات  يدعم  اأي�صاً 

بالعوملة،  املتعلقة  ال�صيا�صات  ب�صاأن  اأو 
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توجيهي ي�صدر عن احتاد املقعدين اللبنانينيدليل

العدد الثامن ع�رش التنوع يف                          مكان العمل

ي�صكل االأ�صخا�ض املعوقون قوًة اقت�صادية 

على  املجتمعات  كافة  يف  وموؤثرة  كبرية 

يف  طاقاتهم  ا�صتثمار  وي�صاهم  �صواء،  حد 

حت�صني االأو�صاع االجتماعية واالقت�صادية 

الق�صاء  اأهم طرق  للمجتمع. ويعترب من 

طاقات  ا�صتثمار  لكن  الفقر.  على 

االأ�صخا�ض املعوقني يرتبط ارتباطاً جذرياً 

االجتماعية  واملوروثات  اخلاطئة  باالأفكار 

املتداولة عن حاجاتهم وقدراتهم، ما يزيد 

اال�صتفادة  عدم  اإىل  ويوؤدي  تهمي�صهم  من 

منافع  النظرعن  يبعد  كما  طاقتهم،  من 

توظيفهم.

ت�صري باربارا موراي، االأخ�صائية االأوىل 

ل�صوؤون االإعاقة يف منظمة العمل الدولية، 

املعوقني  االأ�صخا�ض  توظيف  اأن  اإىل 

توؤثر ب�صكلm مبا�صر على  اقت�صادية  ق�صية 

دمج  وعدم  والعاملي؛  الوطني  االإقت�صاد 

كارثة  العمل  �صوق  يف  االأ�صخا�ض  هوؤالء 

فادحة على م�صتوى اقت�صاد العامل ككل.

مناف™ التوظيف

والعمل،  االإعاقة  عن  موراي  حتدثت 

االأ�صخا�ض  توظيف  منافع  عن  وحتديداً 

املعوق  ال�صخ�ض  »يعترب  قالت:  املعوقني، 

ب�صكل  وي�صاهم  عمله  يف  م�صافة  قيمًة 

والقيم  االأخالقيات  تعزيز  يف  مبا�صر 

اأداء  وعن  املوظفني«،  بني  االإن�صانية 

اأثبت   « تقول:  عمله  يف  املعوق  ال�صخ�ض 

العمل  يف  عالية  انتاجية  املعوق  ال�صخ�ض 

مع  التعامل  يف  وجدية  تاماً  وان�صباطاً 

اأن  التجارب  اأثبتت  كما  القائمة،  االأنظمة 

اإىل التم�صك  االأ�صخا�ض املعوقني مييلون 

من  اأكرث  عليها  واحلفاظ  بوظائفهم 

فائدة  يوؤمنون  وبالتايل  املوظفني؛  بقية 

الفائدة  عن  املوؤ�ص�صة«.  اأو  لل�صركة  اأكرب 

موراي:  ت�صيف  لل�صركة  االإقت�صادية 

املعوقني  االأ�صخا�ض  توظيف  »ي�صاهم 

اأمام  ح�صنة  �صورًة  ال�صركة  اإعطاء  يف 

واملتنوعة  الداجمة  فال�صركات  الزبائن، 

كما  وجذباً،  طلباً  االأكرث  تكون  ما  غالباً 

اأحد  العمل  التنوع يف مكان  اعتماد  ي�صكل 

ت�صاهم  التي  الت�صويقية  ال�صيا�صات  اأبرز 

االأ�صرار  اأما  ال�صركة«.  ا�صم  اإبراز  يف 

ا�صتثناء االأ�صخا�ض املعوقني  الناجمة عن 

درا�صة  اإىل  وا�صتناداً  العمل،  �صوق  من 

 ،2000 العام  يف  الدويل  البنك  نفذها 

ي�صببها  التي  اخل�صائر  »اإن  موراي:  تقول 

تقدر  املعوقني  االأ�صخا�ض  توظيف  عدم 

اخل�صائر  اإىل  اإ�صافًة  الدوالرات  مبليارات 

ال�صرائب،  ودفع  االإنتاجية  م�صتوى  على 

واملعتقدات  االأفكار  تت�صبب  وبالتايل 

اخلاطئة لدى املجتمع بخ�صائر فادحة«.

هنا ال بد اأن ن�صري اإىل و�صع االأ�صخا�ض 

ن�صبة  تبلغ  حيث  لبنان،  يف  املعوقني 

اح�صائيات  ح�صب  �صفوفهم،  يف  البطالة 

املئة،   يف   83 االجتماعية  ال�صوؤون  وزارة 

على  �صلباً  الن�صبة  هذه  تنعك�ض  وبالتايل 

يف  عام.   mب�صكل النمو  وعلى  املحلي   œالنا

املعوقني،  االأ�صخا�ض  توظيف  اأن  حني 

الدكتور  االقت�صادي  اخلبري  وبح�صب 

عدنان احلاج ي�صاهم يف زيادة الناœ املحلي 

على  اأيجابياً  ذلك  فينعك�ض  الثلث  بن�صبة 

النمو االق�صادي ب�صكلm عام.

توظيف االأ�سخا�ض املعوقني

من اأهم طر¥ الق�ساA على الفقر
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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�صبان امل�صيحية ـــ القد�ض« ــــ برنامج التاأهيل.

باربارا موراي

املواطنة،  بروح  ال�صركات  وحتلي 

مثل  ق�صايا،  معاجلة  اإىل  اإ�صافة 

مناطق  يف  اخلا�ض  القطاع  »دور 

التجارية  و«االأن�صطه  ال�صراع« 

العاملي  االتفاق  يحث  االإن�صان«.كما  وحقوق 

�صراكة  م�صاريع  يف  الدخول  على  امل�صاركني، 

االأهداف  لتحقيق  املعنية  االأطراف  مع 

العاملي  االتفاق  وي�صتمد  العاملية،  االإ‰ائية 

مبادئه الع�صرة من: االإعالن العاملي حلقوق 

الدولية  العمل  منظمة  اإعالن  االإن�صان، 

العمل،  يف  االأ�صا�صية  واحلقوق  املبادئ  ب�صاأن 

»اإعالن ريو« ب�صاأن البيئة والتنمية، اتفاقية 

فيطلب  الف�صاد.  ملكافحة  املتحدة  االأ· 

املبادىء  هذه  ترجمة  على  ال�صركات  ويحث 

يف معايري وقيم داخل نطاق �صالحياتها واأن 

تدعمها وتنفذها.

فوائد  فثمة  امل�صاركة،  دواعي  عن  اأما 

االتفاق  يف  ال�صركات  على  ترتتب  عديدة 

القيادية  القدرة  اإظهار  بينها:  ومن  العاملي، 

العاملية  باملبادئ  قدماً  الدفع  خالل  من 

امل�صوؤولة،  املواطنة  بروح  ال�صركات  وحتلي 

ا�صتدامة  اأكرث  العاملي  االقت�صاد  جلعل 

احل�صنة  املمار�صات  تقا�صم  و�صمولية. 

االإدارة  وحت�صني  امل�صتفادة.  والدرو�ض 

املوؤ�ص�صة واالإدارة ذات الطابع املتميز. والروح 

والكفاءات  واإنتاجيتهم،  للموظفني  املعنوية 

التنفيذية.

من هنا نطل بجدية على »م�صروع دمج 

اال�صخا�ض املعوقني«، الذي حقق اأهدافاً 

هامة يف م�صاألة بناء ال�صراكة مع القطاع 

هذه  كون  من  الرغم  وعلى  اخلا�ض، 

التجربة ال تزال يف بدايتها اإاّل اأن القيم 

والعائدات التي نتجت عن ال�صبكة املكونة 

وغرف  واالإعالميني،  العمل  اأرباب  من 

لبنان،  يف  والزراعة  والتجارة  ال�صناعة 

وغريها من املوؤ�ص�صات واالأفراد الفاعلني 

يف  واالجتماعي.  االقت�صادي  املجال  يف 

يف  كبرية  وعود  التجربة  تلك  طيات 

ثقافة  ون�صر  الطاقات  ا�صتثمار  طريق 

التنوع.

ال�سراكة نحو امل�سوؤولية االجتماعية
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توجيهي ي�صدر عن احتاد املقعدين اللبنانينيدليل

التنوع يف                          مكان العملالعدد الثامن ع�رش

 Multiple« املتعدد  اللويحي  الت�صلب 

اجلهاز  ي�صيب  التهابي  مر�ض   ،»sclerosis
غري  تزال  ال  اأ�صبابه  املركزي،  الع�صبي 

معروفة حتى اليوم. 

مينع هذا املر�ض الدماغ من القيام بدوره 

يف بع�ض العمليات احل�صية )النظر، اللم�ض(، 

ب�صبب  وذلك  الكالم(.  )امل�صي،  احلركية  اأو 

الع�صب  تغلف  التي  العازلة  املادة  يف  تلف 

»امليالني« التي تلعب دوراً يف حماية وت�صريع 

نقل املعلومات من الدماغ اإىل اأق�صام اجل�صم 

بني  بالظهور  عادة  املر�ض  يبداأ  االأخرى. 

عمر الـ 20 و40 �صنة، ي�صيب الن�صاء اأكرث من 

الرجال، وهو مر�ض غري وراثي وغري معد.

لتطور مر�ض الت�صلب اللويحي عدة طرق، 

ويتميز عادة بفرتة من الن�صط القوي تتبعه 

فرتة راحة خالية من االأعرا�ض. بع�ض النا�ض 

يتعر�صون لهجمة واحدة ال تتكرر اأما بع�صهم 

القوي  الن�صط  توايل  من  فيعاين  االآخر 

حالة  يف  تراجعاً  اأن  ذلك  ويعني  والتح�صن. 

يتبعه  يح�صل،  اأن  ميكن  ال�صحية  املري�ض 

حت�صن قد ي�صتمر �صهوراً اأو حتى ل�صنوات. 

الذي  املتطور  للنوع  يتعر�صون  اآخرون 

من  التفاوت  لهذا  تدهوره.  يف  �صريعاً  يكون 

ال�صعب حتديد م�صتوى التاأثريات الذي قد 

يتوقف عندها. لكن النوع االأكرث �صيوعاً هو 

الذي يتميز بفرتة من الن�صط القوي وبعدها 

فرتة راحة خالية من العوار�ض. ومما يجب 

 5 لـ  ال�صخ�ض  يبقى  اأن  املمكن  من  اأنه  ذكر 

عنده  تظهر  اأن  دون  من  �صنة،   15 اأو   10 اأو 

عوار�ض قوية، لذلك ال يجب اأن نتوقع دائماً 

ال�صوء.

هل من عالج للت�صلب اللويحي؟

للت�صلب  �صاف  دواء  يوجد  ال  االآن  حتى   

من  اأنواع  ثالثة  اعتماد  يتم  فيما  اللويحي، 

العالجات:

مرحلة  خالل  العوار�ض  معاجلة  االأول: 

هجوم  حدة  من  للتخفيف  القوي،  الن�صط 

يكون  والعالج  للدماغ،  املناعية  اخلاليا 

بالكورتيزون.

احلالة،  تطور  من  للحد  عالج  الثاين: 

يكون  القوي،  الن�صط  مراحل  تكرار  ومنع 

متتالية  اإبر  ال�صخ�ض  ياأخذ  باالأنرتفرون، 

من هذا الدواء )مبعدل اإبرة كل يومني(، هذا 

اأن�صطته  مبمار�صة  لل�صخ�ض  ي�صمح  الدواء 

العوار�ض  ظهور  مانعاً  اليومية،  احلياتية 

املتعبة، ويوؤمن هذا الدواء على ح�صاب وزارة 

ال�صحة يف لبنان.

مثل  املزمنة  االأعرا�ض  معاجلة  الثالث: 

املثانة،  م�صاكل  االإجهاد،  الع�صلي،  الت�صنج 

التنميل واالإكتئاب، باالأدوية املختلفة املنا�صبة 

لكل عار�ض.

االأن�صطة  ممار�صة  على  تواظب  اأن  يح�صن 

لتن�صيط  املرهقة  وغري  الب�صيطة  الريا�صية 

الع�صالت والدورة الدموية.

باملانيزيوم  غني  غذائي  نظام  اتباع  عليك 

الوظائف  على  للمحافظة  والبوتا�صيوم 

العليا.

l االبتعاد عن احلرارة وم�صادر احلرارة.

l عدم التعر�ض لل�صم�ض.

l جتنب املبالغة يف االإجهاد.

اأدوات  ا�صتخدام  ميكنك  عملك  خالل 

م�صاعدة تخفف عليك االإجهاد اجل�صدي، فاإذا 

ميكنك  م�صتمراً  تنقاًل  يتطلب  عملك  كان 

حركتك  لت�صهيل  متحرك  كر�صي  ا�صتخدام 

وتخفيف التعب.

لديك  ليكون  مرتفعة  مبعنويات  دائماً  متتع 

القدرة على تخطي العوائق، فال تن�ض اأن لو�صعك 

النف�صي تاأثري كبري على حالتك ال�صحية. 

هو  املعالج  املتخ�ص�ض  طبيبك  فلتجعل 

مرجعك الرئي�صي الدائم، وميكنك اال�صتعانة 

مبعاجلني قد حتتاجهم عند احلاجة، منهم:

ي�صاعدك  الذي  الفيزيائي  املعالج 

الع�صلية،  قدراتك  تقوية  على  للمحافظة 

والت�صنجات،  التعب  تخفيف  التوازن،  على 

وا�صتعادة ن�صاطك بعد فرتات الن�صط القوي. 

ي�صاعدك  الذي  االإن�صغايل  املعالج 

جميع  يف  ا�صتقالليتك  على  للمحافظة 

خالل  من  اليومية،  احلياة  ن�صاطات 

يلعب  وقد  قدراتك.  مع  للتاأقلم  م�صاعدتك 

يقوم  اإنه  اإذ  املهنية،  حياتك  يف  هاماً  دوراً 

وظيفتك،  وتكييف  العمل  مكان  بتجهيز 

االأدوات  وحتديد  منزلك،  بتجهيز  وكذلك 

امل�صاعدة التي ميكنك اأن ت�صتعني بها لت�صهل 

عليك القيام بن�صاطاتك، ويتدخل اأي�صاً على 

على  للمحافظة  واحل�صي  احلركي  ال�صعيد 

بني  احلركي  والتن�صيق  ع�صالتك  ا�صتعمال 

اليدين وكذلك الوظائف العليا. 

اإذا تعر�صت لبع�ض امل�صاكل  معالج النطق، 

يف النطق، ثقل يف الل�صان، يلعب معالج النطق 

دور يف م�صاعدتك على تقوية ع�صالت الفك 

والع�صالت امل�صوؤولة عن امل�صغ  والبلع. 

تقبل  على  ي�صاعدك  الذي  النف�صي  املعالج 

و�صعك، كما يتدخل مع االأهل، االأوالد، الزوج، 

ليتقبلوا حالتك، وي�صاعدك لكي تتعاي�ض مع 

حالتك وت�صتمتع باأوقاتك.

الت�سلب اللويحي ال مينع من العمل واال�ستقاللية

لديك ت�سلب لويحي

كيف حتافظ على ن�ساطك وا�ستقالليتك

من البو�صرتات التوعوية امل�صتعملة عن الت�صلب اللويحي

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

 )Mimosa( »ميموزا«  �صركة  تخطت 

متنع  التي  واالجتماعية  الثقافية  العوائق 

ال�صخ�ض املعّوق من العثور على عمل، باعتبار 

ن�صبًة  ي�صكلون  االإعاقة  ذوي  االأ�صخا�ض  اأن 

والزبائن  املوّظفني  من  ومتزايدًة  كبريًة 

وامل�صاهمني الفعليني واملحتملني.

يف  الدمج  �صيا�صة  اعتماد  بداأت  ال�صركة 

يوؤكد  كما  تاأ�صي�صها،  منذ  اأي  ال�صبعينات، 

م�صوؤول �صوؤون املوظفني رفيق نبهان، ويو�صح 

اأن املوؤ�ص�صة تعترب من اأوائل من �صعى جاهداً 

اىل اعتماد هذه ال�صيا�صة قبل اقرار القانون 

2000/220 حتى، الإميان املوؤ�ص�صني واملعنيني 

على  املعوقني  االأ�صخا�ض  بقدرة  بال�صركة 

االإنتاج.

يف  املعوقني  االأ�صخا�ض  مع  التعامل 

الزمالء،  بقية  عن  اليختلف  املوؤ�ص�صة، 

يقول نبهان، مع تاأكيده اأن بع�صهم يحتاج 

التجهيزات  يف  ب�صيطة  تعديالت  اإىل 

واأوقات العمل. وي�صيف: »مل ن�صعر يوماً 

غريب  املوؤ�ص�صة  يف  املعوق  ال�صخ�ض  اأن 

بل  بعمله،  القيام  على  قادر  غري  اأو  عنا، 

ي�صتطيع يف بع�ض االأوقات ال�صغط العمل 

ليتحدى  وذلك  غريه  من  اأف�صل  ب�صكل 

انه ال يختلف عن  نف�صه وليثبت للجميع 

زمالئه«.

االأ�صخا�ض  عن  م�صبقة  نظرة  ياأخذ  وملن 

»�صركتنا  يقول:  العمل  �صوق  يف  املعوقني 

املعوقني  اال�صخا�ض  قدرة  على  دليل  اأكرب 

وعندها  موظفينا  اىل  فلينظروا  العمل،  يف 

ميكنهم حتديد نظرة وافية عن اال�صخا�ض 

اأن  نبهان  ويوؤكد  العمل«.  �صوق  يف  املعوقني 

عماًل  لي�ض  املعوقني  االأ�صخا�ض  »توظيف 

ان�صانياً فقط بقدر ما هو حق لهذا ال�صخ�ض 

بالعمل وتاأ�صي�ض حياة خا�صة واالعتماد على 

على  ي�صدد  نف�صه  الوقت  يف  ولكنه  النف�ض«. 

اإدارة قادرة على التعامل مع  »�صرورة وجود 

املكان  يف  املنا�صب  ال�صخ�ض  ليكون  املو�صوع، 

املنا�صب، وكل بح�صب خربته وامكانياته«.

تخطت  »ال�صركة  اأن  اىل  نبهان  وي�صري 

توظيف  ب�صاأن  لبنان  يف  بها  املعمول  الكوتا 

االأ�صخا�ض املعوقني، بحيث تتخطى ن�صبتهم 

بني جمموع العاملني ع�صرة يف املئة«، ويعيد 

هذه  اإدارة  معرفة  هو  االأهم  اأن  التاأكيد 

الطاقات.

يف  عدة  ناجحة  جتارب  عن  ويتحدث 

تلك  واإحدى  املعوقني،  االأ�صخا�ض  توظيف 

التجارب املوظفة اإلينا االأبي�ض، والتي لديها 

يتميز  فاملر�ض  اللوحي.  الت�صلب  مر�ض 

فرتة  تتبعه  القوي  الن�صط  من  بفرتة  عادة 

اأنه رغم  ويوؤكد  االأعرا�ض.  راحة خالية من 

عطل  واأخذ  الراحة  اإىل  احياناً  حاجاتها 

تطور  اأن  ا�صتطاعت  فاإنها  العالج،  لتناول 

اىل  الورق  ت�صنيع  ق�صم  من  وتنتقل  نف�صها 

ق�صم االإدارة حيث تعمل على حت�صري القهوة 

وال�صاي ملوظفي الق�صم.

ويوؤكد اأن تكرار جتربة توظيف االأ�صخا�ض 

وال  دائم  وهو  م�صتمر،  املوؤ�ص�صة  يف  املعوقني 

يخ�صع الأي توقيت، »طاملا نحن بحاجة اإىل 

كونه  عن  بعيداً  الكفوء  ف�صناأخذ  ما  موظف 

اأو غري معوق، فالكفاءة واخلربة هي  معوقاً 

مرجعنا االأول«.

يف  املرتددين  العمل  اأ�صحاب  ويدعو 

اأخذ العرب  اإىل  توظيف االأ�صخا�ض املعوقني 

يف  جنحت  التي  الداجمة  املوؤ�ص�صات  من 

يف  ودجمهم  املعوقني  االأ�صخا�ض  توظيف 

جمتمع الئق«.

جند  ميموزا«  »�صركة  اإدارة  اأروقة  يف 

املوظفة اليانا االأبي�ض، والتي لديها الت�صلب 

يف  املوظفة  وهي  �صنوات،   3 منذ  اللوحي 

ال�صركة منذ 7 �صنوات، يعاملها اجلميع كاأي 

اأو  عزلة  باأي  ت�صعر  ال  املوؤ�ص�صة  يف  موظف 

�صغط، كما توؤكد.

يف  االقت�صادي  »الو�صع  اأن  اإىل  وت�صري 

مادية  ب�صائقة  واملرور  الزواج  بعد  املنزل 

كبرية جعالها تبحث عن عمل، بعدما كانت 

زوجها«.  اأن�صاأها  �صغرية  موؤ�ص�صة  يف  تعمل 

مبتابعة  طموحي  اأن  من  »بالرغم  وتتابع: 

اأتوقف  مل  عاماً،   16 عمر  يف  انتهى  التعليم 

عن القراءة وتثقيف نف�صي«.

وعن اأول هجمة مر�ض بالت�صلب اللوحي 

دوام  يف  »كنت  االأبي�ض:  تقول  اأ�صابتها، 

العمل حينها، و�صاعدين اجلميع الأنتقل اإىل 

تخطي  مب�صاعدتهم  وا�صتطعت  امل�صت�صفى. 

باالإحباط جراء  اأ�صابتني  التي  الفرتة  تلك 

تدهور �صحتي املفاجئ«.

انتقالها من  وتتحدث االأبي�ض بفخر عن 

ق�صم ت�صنيع الورق اإىل ق�صم تقدمي القهوة 

مع  العالقة  اأن  موؤكدة  االإدارة،  يف  وال�صاي 

اأن  على  وت�صدد  عائلية،  عالقة  هي  اجلميع 

وحتمل  االأمانة  هو  العمل  هذا  يف  ما  »اأهم 

امل�صوؤولية يف كل مكتب من املكاتب وخ�صو�صا 

والعالقات  املحا�صبة  دائرة  وجود  جلهة 

العامة يف هذا الطابق«.

عملها،  يف  جداً  »مرتاحة  اأنها  اإىل  وت�صري 

اإىل  حتتاج  وال  كبري  ب�صكل  م�صتقلة  وهي 

وجود  من  الرغم  على  اأحد،  اأي  م�صاعدة 

بع�ض امل�صاعدين لها يحلون حملها يف اأوقات 

هجمات«.  الأي  التعر�ض  اأو  العالج  تلقي 

وتعزو االرتياح يف عملها اإىل االإدارة، وتتابع: 

اأوقات  يف  ا�صعر  ومل  كثريا  نف�صياً  »دعمتني 

وذلك  غريي.  عن  اختلف  باأنني  الهجمات 

باعتبار اأن اجلميع مير�ض واجلميع معر�ض 

للخطر«.

هوايتها  تطوير  اإىل  امل�صتقبل  يف  وتطمح 

يف الت�صوير ودمج ال�صور. وتوؤكد اأنها اإذا مل 

ت�صتطع متابعة هذا املو�صوع فهي تتمنى اأن 

ترى هذه الهواية يف اأوالدها.

وتختم االأبي�ض، اأن خوف ال�صخ�ض املعوق 

يجعل  ما  هو  الوظائف  اإىل  التقدم  من 

�صاحب العمل الرتدد يف قبوله، م�صددة على 

قادر  الأنه  املعوق  بال�صخ�ض  الثقة  �صرورة 

كغريه على تقدمي االأف�صل يف عمله.

»ميموزا« �سركة تخطت العوائق الثقافية واالجتماعية

االأبي�ض: اأهم ما يف العمل هو االأمانة وحتمل امل�سوؤولية
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التنوع يف                          مكان العملالعدد الثامن ع�رش

التوظيف  طلبات  �صمن  وجدت  هل 

لديه  ل�صخ�ض  طلباً  �صركتك  يف 

التي  واملعايري  املنا�صبة  الكفاءات 

تتطابق مع معايري الوظيفة املطلوبة، 

وقد اأدرج يف طلبه مالحظة ت�صري اإىل 

 Multiple لويحي  ت�صلب  لديه  اأن 

.Sclerosis

حول الت�صلب اللويحي

اأحد  اللويحي  الت�صلب  يعترب 

ت�صيب اجلهاز  التي  املزمنة  االأمرا�ض 

معظم  اأن  اإال  لالإن�صان؛  الع�صبي 

بالت�صلب  ي�صابون  الذين  االأ�صخا�ض 

يكملوا  اأن  ي�صتطيعون  اللويحي 

فيتعلمون،  طبيعي  ب�صكل  حياتهم 

اليومية،  حياتهم  وميار�صون  يعملون، 

مع بع�ض التعديالت والتكييفات.

قد يحتاج املوظف الذي لديه ت�صلب 

اأو  التعديالت  بع�ض  اإىل  لويحي 

اإاَل اأن تلك  التجهيزات يف مكان العمل 

واأخرى.  حالة  بني  تتفاوت  احلاجة 

بع�ض  اإىل  النظر  نلفت  اأن  يجب  وهنا 

احلقائق:

من  التعديل  ونوع  حاجة  تختلف 

�صخ�ض اإىل اآخر.

تنتفي احلاجة اإىل وجود التعديالت 

االأ�صخا�ض  بع�ض  عند  التكييفات  اأو 

الذين لديهم ت�صلب لويحي.

لديه  الذي  ال�صخ�ض  حاجة  تختلف 

بني  التعديالت  اإىل  لويحي  ت�صلب 

يحتاج  فقد  واأخرى،  زمنية  فرتة 

فرتة  اأثناء  تعديالت  اإىل  ال�صخ�ض 

فرتات  يف  عنها  ويتخلى  االإرهاق، 

الراحة.

ن�صائح اإىل رب العمل

العمل  دوامات  ال�صخ�ض  مع  اإبحث 

وقدراته،  اإحتياجاته  مع  تتالءم  التي 

الذي  ال�صخ�ض  ن�صاط  يزداد  فمثاًل 

فرتة  خالل  لويحي  ت�صلب  لديه 

الفرتة  هذه  تعترب  وبالتايل  ال�صباح 

االأكرث اإنتاجية بالن�صبة له.

دوام  خالل  الراحة  فرتات  ت�صكل 

العمل حاجة اأ�صا�صية لكافة املوظفني، 

ت�صلب  لديه  الذي  للموظف  وكذلك 

اإىل فرتات راحة  لويحي، فهو بحاجة 

اإنتاجية  درجة  على  للحفاظ  متكررة 

عالية.

اإبحث مع ال�صخ�ض املهام وامل�صوؤوليات 

وحتديد  لتحديدها  منه  املطلوبة 

التعديالت التي قد يحتاج اإليها نظراً 

لكونه خبريا يف قدراته.

ال�صخ�ض  مع  التعامل  عليك 

واإعطائه الن�صائح واملالحظات كما لو 

اأن لديه ت�صلب لويحي،  مل تكن تعلم 

لديه  املوظفني،  ك�صائر  معاملته  اأي 

حقوقه وعليه واجباته.

من املمكن يف بع�ض االأحيان اأن يقوم 

نوع  كان  اإذا  املنزل  يف  بعمله  ال�صخ�ض 

ي�صمح بذلك، مما يخفف عليه  العمل 

الفرتات  يف  خ�صو�صاً  املوا�صالت  عناء 

املرهقة التي مير بها.

العمل  �صاعات  تكون  اأن  املف�صل  من 

مرنة، اأي ميكن لل�صخ�ض عند �صعوره 

اإنتهاء  من  �صاعة  قبل  املغادرة  بالتعب 

�صباح  يف  مثاًل  تعو�ض  اأن  على  الدوام 

اليوم التايل.

الفرتة  خالل  ال�صخ�ض  و�صع  تفهّم 

مهامه  وكّيف  بها،  مير  التي  املرهقة 

وي�صتعيد  موؤقتة  الفرتة  هذه  ان  علماً 

تخفيف  مثاُل  املعتاد،  ن�صاطه  بعدها 

يف  ج�صدياً  جهداً  تتطلب  التي  املهام 

الفرتة املرهقة، وبعدها ميكنه معاودة 

عمله بال�صكل املعتاد. 

ميكنك كرب عمل م�صاعدة ال�صخ�ض 

مباهية  االآخرين  تعريف  خالل  من 

املعاملة  �صبب  ليتفهموا  املر�ض، 

اخلا�صة التي تقوم بها جتاهه.

بطريقة  العمل  مكان  جتهيز  يجب 

والتنقل  الو�صول  لل�صخ�ض  ت�صمح 

دون  والعمل  العمل  مكان  خالل 

عوائق.

بني موظف لديه »ت�سلب لويحي« ورب العمل

ن�سائح وتعديالت ت�سمن اإنتاجية عالية

مكتب جمهز

مكتب غري جمهز
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العدد الثامن ع�رش التنوع يف                          مكان العمل

والتعليم  الرتبية  وزارة  تعتمد 

دمج  �صيا�صة  فرتة  منذ  الفل�صطينية 

املدار�ض  يف  املعوقني  االأ�صخا�ض 

خطة  على  بناء  والر�صمية،  اخلا�صة 

واللوائح  القوانني  خالل  من  �صاملة 

من  لالأ�صخا�ض  احلق  تعطي  التي 

ذوي االعاقة لتوفري التعليم للجميع 

تتميز  تعليمية  تربوية  بيئة  ظل  يف 

بجودتها العالية.

التزمت  القرار  هذا  على  وبناء 

�صيا�صة  باعتماد  فل�صطني  يف  املدار�ض 

الدمج كاأحد اأهم االأولويات النطالق 

دمج  جانب  واإىل  درا�صي،  عام  اأي 

الطالب املعوقني يف املدار�ض مل يخف 

االأ�صاتذة  دمج  اأهمية  املدراء  على 

اأ�صحاب الكفاءة يف ال�صروح العلمية.

اإفادة  اأولها  اأ�صباب،  لعدة  وذلك 

االأ�صتاذ،  وكفاءة  خربة  من  الطالب 

حرمانه  وعدم  املدّر�ض  اإفادة  ثانيها 

من حقوقه يف احل�صول على وظيفة. 

ال�صورة  تغيري  واأهمها،  وثالثها، 

النمطية لدى املجتمع جتاه ال�صخ�ض 

املعوق، ومبا اأن اأطفال اليوم هم جيل 

هذه  اعتماد  جداً  املهم  فمن  امل�صتقبل 

ال�صيا�صة.

نظريات الدمج تبقى حرباً على ورق 

اإذا مل تطبق على االأر�ض، لذلك قمنا 

بزيارة مدر�صة بنات اإ�صبيلية االأ�صا�صية 

يف القد�ض، لتبيان حقيقة اعتماد هذه 

ال�صيا�صة. وقابلنا مديرة املدر�صة �صحر 

العزة، التي حتدثت مطواًل عن حقوق 

االأ�صخا�ض املعوقني بالعمل والتعلم.

ا�صبيلية  مدر�صة  اأن  واأو�صحت 

وقد   ،1956 �صنة  تاأ�ص�صت  االأ�صا�صية 

اأن  منذ  الدمج  �صيا�صة  باعتماد  بداأت 

ال�صيا�صة،  هذه  الوزراء  جمل�ض   اأقر 

م�صددة على اأن املنطلق االأ�صا�صي لهذه 

هناك  اأن  موؤكدة  احلق،  هو  ال�صيا�صة 

تقبل لالأ�صخا�ض املعوقني يف املدر�صة 

وم�صاعدة على التكيف والدمج.

اللغة  مدّر�صة  عن  العزة  وحتدثت 

عبد  �صعيد  لينا  املدر�صة  يف  العربية 

مر�ض  لديها  التي  جالد،  الرحيم 

موؤكدة  املتعدد،  اللوحي  الت�صلب 

روح  يعطي  املدر�صة  يف  وجودها  اأن 

والطالبات،  التعليمية  للهيئة  اإبداع 

وخ�صو�صاً ان جالد عملت على تقوية 

العالقات االجتماعية بني زمالئها.

والتجهيزات  التعديالت  وعن 

املدر�صة،  يف  اأجريت  التي  الهند�صية 

ال�صفوف  نقل  مت  اأنه  العزة  اأو�صحت 

تعديل  مت  كما  ال�صفلي،  الطابق  اىل 

جالد  للمدّر�صة  التدري�ض  �صاعات 

 15 اإىل  �صاعة   25 من  وتخفي�صها 

تلك  اأن  اإىل  الفتة  اأ�صبوعياً،  �صاعة 

ي�صتهان  ال  دفعاً  اأعطت  التعديالت 

عملها  اتقنت  حيث  للمعلمة،  به 

جديدة  اإبداعية  طرق  م�صتخدمة 

لتو�صيل املادة العلمية اإىل الطالبات، 

مادة  يف  النجاح  ن�صبة  اأن  اإىل  م�صرية 

جالد  تدر�صها  والتي  العربية  اللغة 

و�صلت اإىل 82 يف املئة.

التعديالت  من  امل�صتفيدين  وعن 

جالد،  املعلمة  جانب  اإىل  الهند�صية 

طالبتني  هناك  اأن  العزة  اأكدت 

معوقتني ا�صتفادتا من التعديل. 

كما ن�صحت مدراء املدار�ض واأ�صحاب 

التي  الدمج  �صيا�صة  باعتماد  العمل 

هذا  اأن  موؤكداً  بالناجحة،  و�صفتها 

جزء من حقوقهم املكت�صبة يف القانون، 

اأن  ميكن  املعوقني  االأ�صخا�ض  والأن 

يكون لهم دور كبري يف املجتمع اإذا مت 

اإعطاوؤهم الفر�صة املنا�صبة.

مدر�سة بنات ا�سبيلية: 

�سيا�سة الدمج حق لالأ�سخا�ض املعوقني
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التنوع يف                          مكان العملالعدد الثامن ع�رش

الت�صلب  مبر�ض  امل�صاب  ي�صتطيع 

ب�صكل  حياته  يكمل  اأن  اللويحي 

اأن املوظف  م�صتقل، فعلى الرغم من 

يحتاج  لويحي  ت�صلب  لديه  الذي 

التجهيزات  اأو  التعديالت  بع�ض  اإىل 

احلاجة  تلك  اأن  اإاَل  العمل  مكان  يف 

تتفاوت بني حالة واأخرى.

الرحيم  عبد  �صعيد  لينا  ال�صيدة 

يف  العربية  اللغة  معلمة  جالد، 

االأ�صا�صية  ا�صبيلية  بنات  مدر�صة 

قيامها  كيفية  ت�صرح  القد�ض،  يف 

بواجباتها على اأكمل وجه رغم بع�ض 

جراء  تواجهها  التي  ال�صعوبات 

االإ�صابة بهذا املر�ض.

اأن  عاماً،   38 ابنة  جالد  وتو�صح 

اإح�صا�صها باملر�ض الذي ي�صيب اجلهاز 

الع�صبي ب�صكل مفاجئ بداأ حني كانت 

عمرها.  من  والع�صرين  الثانية  يف 

مفاجئة  بانتكا�صات  اآنذاك  �صعرت 

والعلوية،  ال�صفلية  باالأطراف  خا�صة 

وبخلل يف التوازن و�صعف يف الروؤية، 

اإىل  اأدت  اأن تلك االأعرا�ض  اإىل  الفتة 

االأمر  بادئ  االآخرين  على  اعتمادها 

وخ�صو�صاً عند اخلروج من املنزل.

العربية،  باللغة  املتخ�ص�صة  جالد 

والتي ا�صتطاعت بالرغم من مر�صها 

اال�صتفادة من الدورات املتعلقة باأ�ص�ض 

يف  احلايل  العام  يف  دخلت  التدري�ض، 

من  م�صتقلة  وهي  التعليم،  جمال 

على  احل�صول  بعد  املادية  الناحية 

املزيد  بذل  اإىل  دفعها  ما  الوظيفة، 

من اجلهد الإثبات اأن مر�صها ال يعيق 

تقدمها يف هذا املجال.

وعن كيفية ح�صولها على الوظيفة 

الع�صرة  من  »كنت  جالء  تو�صح 

العامة،  بالثانوية  ال�صفة  يف  االأوائل 

االأردنية،  اجلامعة  من  وتخرجت 

تقدمت  الوظيفة  عن  �صمعت  وحني 

وزارة  يف  مقابلة  واأجريت  اإليها 

الرتبية وح�صلت على ترتيب ممتاز«، 

املدر�صة هي  وتتابع: »مهامي االآن يف 

وترتيب  املكتبة،  وم�صوؤولية  التعليم 

برنامج االإذاعة يومياً«.

اإىل  بحاجة  اأنها  جالد  تخفي  ال 

التقنية،  االأمور  يف  امل�صاعدة  بع�ض 

اإىل  املدر�صة  باإدارة  دفع  الذي  االأمر 

 25 من  التدري�ض  �صاعات  تخفي�ض 

الطابق  اإىل  ال�صفوف  ونقل   ،15 اإىل 

االأر�صي، وت�صري جالد اإىل اأن »طريقة 

تعاطي الزمالء اأكرث من رائعة فنحن 

دائماً  وهناك  املدر�صة  يف  كاالأخوة 

ي�صاعدين  ما  املعنوي  الدعم  من  جو 

وي�صجعني على املتابعة«.

ورداً على �صوؤال عن التغيريات التي 

ح�صلت يف حياتها بعد نيل الوظيفة، 

املجتمع  »تو�صعت عالقاتي يف  تقول: 

مادياً«.  م�صتقلة  اأ�صبحت  وكذلك 

اأن  يجب  ال  »املر�ض  اأن  على  وت�صدد 

ال�صخ�ض يف احل�صول  يحبط عزمية 

مع  ياأ�ض  وال  الفر�ض،  اأف�صل  على 

احلياة وال حياة مع الياأ�ض«.

جالد: ال ياأ�ض مع احلياة وال حياة مع الياأ�ض

بالشراكة مع جمعية الشبان المسيحية القدس - برنامج التأهيل



8

توجيهي ي�صدر عن احتاد املقعدين اللبنانينيدليل

العدد الثامن ع�رش التنوع يف                          مكان العمل

يف الو�صول

اأن يكون موقف ال�صيارة قريباً من املدخل.

مقاب�ض  بو�صع  جمهزاً  املدخل  يكون  اأن 

على ال�صالمل، اأو وجود منحدر ال تزيد ن�صبة 

انحداره عن 5%، بعر�ض ال يقل عن 120 �صم، 

مع تزويده مبقاب�ض جانبية بارتفاع بني 75 

و90 �صم.

�صم،   140 امل�صعد عن  يقل عمق غرفة  اأال 

جدران  تزويد  مع  �صم،    110 عن  وعر�صها 

90�صم،  ارتفاع  على  ثابتة  مبقاب�ض  امل�صعد 

واأال يقل عر�ض الباب عن 80 �صم مع �صهولة 

فتحه اإذا كان يدوياً، كما يجب ترك م�صاحة 

ال تقل عن 150×150 �صم اأمام امل�صعد. 

يف التنقل

يف�صل اأن تكون اأر�صية مكان العمل خ�صنة، 

مانعة لالإنزالق لتفادي حوادث العمل.

اأفقية  مبتكاآت  مزودة  املمرات  تكون  اأن 

90 �صم عن  على طول اجلدران، على ارتفاع 

االأر�ض. واأال يقل عر�ض املمرات عن 120�صم، 

وعند املنعطفات 220 �صم.

�صم، تكون   80 االأبواب عن  اأال يقل عر�ض 

وجود  عدم  ويف�صل  واالإغالق،  الفتح  �صهلة 

عتبات يزيد اإرتفاعها عن 2 �صم.

يف املكتب

املف�صل  من  املكتب،  داخل  لالإ�صتقاللية 

ال  بارتفاع  ومكاتب  طاوالت  ا�صتخدام 

املتحرك  للكر�صي  ي�صمح  �صم،   70 عن  يقل 

جانبية  اأدراج  مع  ب�صهولة؛  حتتها  بالدخول 

كذلك  40�صم؛  عن  ارتفاعها  يقل  اأال  على 

التحكم  واأزرار  الرفوف،  للخزائن،  بالن�صبة 

ارتفاع  تكون على  اأن  التي يف�صل  باالإ�صاءة، 

ال يزيد عن 130�صم، ويف�صل اال�صتعا�صة عن 

قطع ال�صجاد ال�صغرية باملوكيت الناعم.

اأن يتم ترتيب االأثاث داخل املكتب بطريقة 

ترك  مع  ب�صهولة،  التنقل  لل�صخ�ض  ت�صمح 

الذي  لل�صخ�ض  لل�صماح  �صم   150 م�صاحة 

ي�صتعمل الكر�صي املتحرك من االإلتفاف.

يف الكافيترييا

من ال�صروري اأن ي�صتطيع ال�صخ�ض الو�صول 

والكافيترييا،  املطبخ،  الراحة،  مكان  اإىل 

ماأكل  من  با�صتقاللية  حاجياته  وتاأمني 

وم�صرب. لذلك، يراعى اأال يقل ارتفاع طاولة 

70 �صم، في�صمح للكر�صي املتحرك  الطعام عن 

املوجودة  االأدوات  تنظم  كما  حتتها.  بالدخول 

ا�صتخدامها،  ال�صخ�ض  ي�صتطيع  بطريقة 

لي�صتطيع  الرباد  جانب  اإىل  م�صافة  كرتك 

براد  اأو  املايكرويف  و�صع  ا�صتعماله،  ال�صخ�ض 

املياه على ارتفاع ال يزيد عن 75 �صم، وتنظيم 

االأواين، من �صحون وغريها، يف خزائن واأدراج 

ي�صتخدمها ب�صهولة.

يف الوحدة ال�صحية

من  قريباً  احلمام  يكون  اأن  املف�صل  من 

مكان عمل ال�صخ�ض.

يجب تثبيت مقب�ض على احلائط ومتكاآت 

راأ�صية واأفقية متحركة على جانبي املرحا�ض 

باإرتفاع 80 �صم.

اإذا كان ال�صخ�ض ي�صتعمل كر�صياً متحركاً:

و�صط  يف  �صم   150×150 م�صاحة  ترك 

الكر�صي  واإلتفاف  دوران  لت�صهيل  املياه  دورة 

املتحرك.

بجانب  �صم   85 عن  تقل  ال  م�صاحة  ترك 

الكر�صي  باإيقاف  ت�صمح  املرحا�ض،  كر�صي 

من  االإنتقال  ال�صخ�ض  لي�صتطيع  املتحرك 

كر�صيه اإىل املرحا�ض.

اأن تكون املغا�صل على اإرتفاع 70�صم للحافة 

دون  من  العلوية،  للحافة  و85�صم  ال�صفلية 

قاعدة.

تعديالت وجتهيزات

قد يحتاج موظف لديه ت�سلب لويحي

اإىل بع�ض من هذه التعديالت والتجهيزات:
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التنوع يف                          مكان العملالعدد الثامن ع�رش

احلقل  يف  مهنة  االإن�صغايل،  العالج 

باالأ�صخا�ض  تعنى  احلليف،  الطبي 

يف  وم�صاكل  �صعوبات  يواجهون  الذين 

وهي  اليومّية،  احلياتّية  الن�صاطات  اأداء 

تعمل على تاأهيل اأو اإعادة تاأهيل املهارات 

التكَيف  على  ت�صاعد  التي  والقدرات 

وذلك  لالأ�صخا�ض  وال�صلوكي  الوظيفي 

من خالل عمل هادف.

 اإن الهدف الرئي�صي للعالج االإن�صغايل 

ال�صخ�صية  الفرد  اإ�صتقاللية  هو تطوير 

يف  ودجمه  واملهنية  واالإجتماعية 

جماالت  يف  تعمل  مهنة  وهي  جمتمعه. 

التاأهيل،  اإعادة  التاأهيل،  الوقاية، 

املهني  املدر�صي،  والدمج  التدريب 

واالإجتماعي.

يتوجه العالج االإن�صغايل لكافة الفئات 

الوالدة  حديثي  االأطفال  من  العمرية 

العالج  جماالت  ال�صيخوخة.  لعمر 

احلروق،  منها:  عديدة،  االإن�صغايل 

اأمرا�ض  واملفا�صل،  العظم  اأمرا�ض 

االأطفال،  اأمرا�ض  الع�صبي،  اجلهاز 

االإعاقات احل�صية، ال�صعوبات واالإعاقات 

تقومي  والتعلمية،  التطورية  الفكرية 

والعقلية،  النف�صية  االأمرا�ض  االأع�صاء، 

اجلهاز  اأمرا�ض  ال�صيخوخة،  اأمرا�ض 

الدمج  وال�صرايني،  والقلب  التنف�صي 

املدر�صي واملهني.

اأين يعمل املعالج الإن�صغايل؟

يعمل املعالج االإن�صغايل يف:

املهني  التدريب  ومراكز  املدار�ض 

والتعليمية  التوا�صلية  لتطويراملهارات 

اأ�صا�صياً يف  والتدريب املهني، ويلعب دوراً 

الدمج املدر�صي واملهني.

امل�صت�صفيات، املراكز املخت�صة باال�صطرابات 

واالأمرا�ض الع�صبية والعقلية.

بكبار  املخت�صة  وامل�صت�صفيات  املراكز 

بني  امل�صرتكة  اخلا�صة  العيادات  ال�صن، 

خمت�صني،  معاجلني  اأخ�صائيني،  اأطباء 

وعاملني اجتماعيني.

بتاأهيل  املخت�صة  واملوؤ�ص�صات  املراكز 

الكحول،  املخدرات،  على  املدمنني 

املنحرفني ويف ال�صجون.

�صركات  بلديات،  املحلية،  التجمعات 

الطبية  االأدوات  بيع  �صركات  تاأمني، 

امل�صاعدة.

ما هو دور املعالج الإن�صغايل؟

االإن�صغايل  املعالج  يقييم  البدء  يف 

مهارات وقدرات ال�صخ�ض، تاأثري االإعاقة 

واإنتاجية  اليومية  احلياة  ن�صاطات  على 

املحيطة  البيئة  يقيم  كما  ال�صخ�ض، 

االإن�صانية  االجتماعية،  )البيئة  به 

واملكانية(.

امل�صاكل  وحتديد  التقييم  حتليل  بعد 

اإ�صتقاللية  على  توؤثر  التي  وال�صعوبات 

ال�صخ�ض، ي�صع املعالج االإن�صغايل خطته 

واأهدافه العالجية، ويعمل على حت�صني 

تدريبه  بيئته من خالل  الفرد يف  و�صع 

اليومية،  احلياة  بن�صاطات  القيام  على 

يقوم  التي  امل�صاعدة  االأدوات  ا�صتخدام 

املعالج االإن�صغايل بتحديدها اأو ابتكارها 

كذلك  للتكييف.  اأو  للتاأهيل  للوقاية، 

الدمج  على  االإن�صغايل  املعاج  ي�صاعد 

االإجتماعي، املدر�صي واملهني لل�صخ�ض.

االإن�صغايل  العالج  يدر�ض  مالحظة: 

يف   )Occupational therapy(

العامة  ال�صحة  اللبنانية، كلية  اجلامعة 

الفرع االأول. امل�صدر: اجلمعية اللبنانية 

للعالج االإن�صغايل.

دور العالج الإن�صغايل

يف الدمج املهني

املعالج  عمل  من  االأ�صا�صي  الهدف 

االن�صغايل هو تاأمني االإ�صتقاللية التامة 

لل�صخ�ض املعوق يف مكان العمل.

العالج  اأخ�صائي  يقوم  التقييم: 

االأ�صخا�ض  قدرات  بتقييم  االإن�صغايل 

عمل،  على  للح�صول  املتقدمني 

و�صاملة  خا�صة  اأدوات  م�صتخدماً 

للتقييم. 

 يتم التقييم على عدة حماور:

الناحية الطبية )نوع االعاقة، االأدوات 

اجل�صدية  القدرات  امل�صتعملة،  امل�صاعدة 

واحل�صية والذهنية،...(

االعاقة،  )تقبل  النف�صية  الناحية 

اال�صتعداد للعمل،...(

العالج االإن�سغايل: تعريفه ودوره يف التوظيف

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

العدد الثامن ع�رش التنوع يف                          مكان العمل

)معلومات  االجتماعية  الناحية 

�صخ�صية،العمل املف�صل، امل�صتوى العلمي 

واملهني،...(.

اإجراء و�صف مف�صل للوظيفة املتاحة:

درا�صة ظروف الوظيفة، املهام املطلوبة، 

واالأدوات امل�صتعملة يف العمل. 

درا�صة  واإجراء  العمل  مكان  زيارة 

ميدانية للبيئة املكانية.

املطابقة:

مهام  اأي  العمل  فر�ض  مطابقة 

الوظيفة مع طلبات التوظيف.

للمكان  املنا�صب  ال�صخ�ض  اختيار 

املنا�صب.

امل�صاركة يف مقابلة التوظيف.

والتعديالت  التكييفات  اقرتاح 

الالزمة.

التكييف يف مكان العمل:

التكييف هو عبارة عن تعديل للمهنة، 

املكانية  البيئة  يف  تغيريات  اجراء  اأي 

املتعلقة  املهام  اأداء  طريقة  يف  اأو  للعمل، 

وجمهزة  مهيئة  يجعلها  ب�صكل  باملهنة، 

ليتمكن ال�صخ�ض املعوق من اإجناز مهمته 

باأف�صل نتيجة ممكنة.

ي�صمل مفهوم التكييف 4 اأق�صام:

تكييف من�صب العمل ويت�صمن:

االأجهزة  يف  حتوير  اأو  ت�صميم  اإعادة 

اأداء  يف  امل�صتخدمة  املعدات  او  اأواالآالت 

مهمات الوظيفة.

تعديل يف ت�صل�صل اأداء مهمات الوظيفة.

جتزئة مهمات الوظيفة اإىل عدة اق�صام 

واإعادة تنظيمها. 

تعديل مواعيد اأو اأوقات العمل.

اإىل  ويهدف  العمل،  �صروط  تكييف 

واالجتماعية  املهنية  التقدميات  تاأمني 

االحتياجات  ذوي  لالأ�صخا�ض  وفوائدها 

للموظفني  تقدم  كالتي  االإ�صافية متاماً 

االآخرين.

البيئة  تعديل  اأي  العمل،  مكان  جتهيز 

وفقاً  التجهيزات  وتاأمني  للعمل  املكانية 

عاملياً.  عليها  املتفق  الهند�صية  للمعايري 

تي�صري  اإىل  الهند�صي  التجهيز  يهدف 

الولوج والتنقل داخل مكان العمل.

تكييف ظروف العمل: دورات تدريبية 

التنوع  حول  االداري  للطاقم  او  للفريق 

والدمج.

 جتهيز مكان العمل:

جتهيز  يف  االإن�صغايل  املعالج  يعمل   

تاأمني  بهدف  وذلك  املكانية،  البيئة 

ا�صتقاللية ال�صخ�ض يف التنقل يف املنزل، 

املدر�صة، مكان العمل، املطعم، ال�صينما...

تواجه  اأن  ميكن  التي  االإ�صكاليات  اإن 

من  العمل  مكان  يف  املعوقني  االأ�صخا�ض 

حيث التجهيز الهند�صي هي:

اإمكانية الو�صول اإىل مكان العمل.

وا�صتعمال  ب�صهولة  التنقل  اإمكانية 

كافة االأق�صام داخل مكان العمل.

االإ�صكالية من خالل  وميكن حل هذه 

ال�صيارة،  موقف  لـ:  الهند�صي  التجهيز 

املدخل، املمرات، االأبواب، امل�صعد، املكاتب، 

احلمام، غرفة االإ�صرتاحة.

متابعة بعد التوظيف:

بعد  االأ�صخا�ض  االإن�صغايل  املعالج  يتابع 

التوظيف ويتم اإجراء تقييم مع املوظف ورب 

العمل م�صتخدماً ا�صتمارات تقييم ومتابعة.

التوعية والتدريب:

مع  دوراً  االإن�صغايل  املعالج  يلعب 

للتوعية  مواد  حت�صري  يف  العمل  فريق 

حول  للتوعية  ندوات  اإقامة  والتدريب، 

دورات  اإقامة  كذلك  والعمل،  االإعاقة 

العمل  الأرباب  ال�صركات،  يف  تدريبية 

االأ�صخا�ض  توظيف  عن  واملوظفني 

التوظيف،  منافع  )االإعاقة،  املعوقني 

التجهيز والتكييف،...(.

 اإذن، للمعالج االإن�صغايل دور يف كل مراحل 

االإحتياجات  ذوي  لالأ�صخا�ض  املهني  الدمج 

التامة  االإ�صتقاللية  لتاأمني  االإ�صافية وذلك 

لل�صخ�ض يف مكان العمل.

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

التنوع يف                          مكان العملالعدد الثامن ع�رش

كثف فريق عمل »م�صروع الدمج االقت�صادي االجتماعي« 

اأن�صطته خالل الف�صل االأخري، وتركزت على تطوير دمج 

االأ�صخا�ض املعوقني اقت�صادياً واجتماعياً، من خالل تنمية 

واأرباب  املجتمع  وتوعية  الوظيفية،  ومهاراتهم  قدراتهم 

على  ال�صوء  وت�صليط  والتنوع  الدمج  ثقافة  على  العمل 

اإمكانيات االأ�صخا�ض املعوقني، اإىل جانب متابعة االأ�صخا�ض 

املعوقني والتوا�صل مع االأهل عرب اإر�صاد وتوجيه اأ�صرهم.

دورات  اأربع  »امل�صروع«  عمل  فريق  نظم  االطار،  هذا  يف 

بحن�ض،  مركز  يف  املعوقني  االأ�صخا�ض  الأهايل  تهيئة 

ال�صم يف  تعلم  موؤ�ص�صات حممد خالد االجتماعية، مركز 

بعبدا، ركزت هذه الدورات على الدعم النف�صي االجتماعي 

وتوعية االأهل حول حق اأبنائهم بالعمل، وذلك عرب ندوات 

التنوع  ملفهوم  ترّوج  مواد  واإنتاج  توعوية  عمل  وور�ض 

والدمج.

للعمل،  تهيئة  دورة   18 من  اأكرث  »امل�صروع«  نظم  كما 

�صوق  لدخول  االإعاقة  ذوي  االأ�صخا�ض  حت�صري  بهدف 

للو�صول  والتخطيط  املهنية  اأهدافهم  وحتديد  العمل 

فر�ض  توفري  اإىل  الدورات  انتهاء  بعد  عمد  كما  اإليها، 

القطاعني  موؤ�ص�صات  �صمن  للم�صاركني  وتوظيف  تدريب 

العام واخلا�ض يف لبنان.

تاأهيل وحت�صري االأ�صخا�ض  التهيئة على  وركزت دورات 

تاأهيل  العمل،  �صوق  لدخول  الوظيفة  طالبي  املعوقني 

املهارات  تقوية  بالنف�ض،  الثقة  واإعادة  واجتماعي  نف�صي 

وتعزيز القدرات، العمل مع الظروف املحيطة، ر�صم الهدف 

الوظيفي الواقعي.

وت�صمنت الدورات حتفيز االأفراد على امل�صاركة والتعبري 

تدريب  ور�ض  حتتويه  عما  عام  ت�صور  وو�صع  الذات،  عن 

اجلماعة  الأهمية  فرد  كل  لدى  الوعي  تنمية  االأفراد، 

على  الفرد  ت�صاعد  اأن�صطة  خالل  من  معها  والتفاعل 

اأمامه،  تعر�ض  التي  للم�صاكل  احللول  طرح  يف  امل�صاهمة 

املهنة  اختيار  اجلماعة،  مع  الفرد  لدى  التوا�صل  اأهمية 

بني  ي�صاوي  الذي  امليزان  على  العمل  للفرد،  املنا�صبة 

احلاجات والقدرات، تدريب الفرد على مواجهة ال�صعوبات 

القيادية  ال�صخ�صية  اإبراز  خالل  من  املهنية  احلياة  يف 

عامل  لدخول  ال�صرورية  االحتياجات  عليها،  والتعرف 

اإعداد  وكيفية  املقابلة،  على  التدرب  خالل  من  العمل 

ال�صرية الذاتية.

»م�سرو´ الدمج االقت�ساد… االجتماعي«: 

حت�سÒ اال�سخا�ض Pو… االإعاقة لدNو∫ �سو¥ العمل

دورة تهيئة للعمل لالفراد يف مركز بحن�ض

دورة تهيئة لالهل يف موؤ�ص�صات حممد خالد االجتماعية

دورة تهيئة لالهل يف بلدية اجلديدة

دورة تهيئة للعمل يف مركز تعلم ال�صم

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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