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تمهيد
تؤكّد اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عىل رضورة أن يتمتّع األشخاص
ذوي اإلعاقة بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية  -يف شكل كامل ومتساو .وتشمل هذه
الحق يف العمل الالئق  -الذي يوفّر الوسائل الفعليّة للخروج من الحلقة املفرغة التي
الحقوق ّ
تتمثّل بالتمييز والفقر واإلقصاء االجتامعي .ومن شأن الوصول إىل الوظائف الالئقة أن يوفّر الدخل
للعائالت وهو يع ّزز أيضاً شعور الشخص بقيمته الذاتية وبقدرته عىل املساهمة يف املجتمع.
ولكن من غري املمكن دمج األشخاص ذوي اإلعاقة يف املجتمع من دون تغيري رؤية املجتمع لهم
وينطبق ذلك عىل الوضع يف لبنان وغريه من بلدان العامل .فعىل املجتمع اللبناين أن يزيل الحواجز
التي يواجهها األشخاص ذوي اإلعاقة من أجل متكينهم من املشاركة بفعالية يف عامل العمل.
وتبدأ هذه العملية بتغيري السلوك داخل املنزل حيث ال يدرك عد ٌد كبري من العائالت اللبنانية التي
أشخاصا ذوي إعاقات حقوق أوالدهم وقدرتهم الفعلية .وغالباً ما يؤ ّدي ذلك إىل اعتامد سلوك
تض ّم
ً
يفرض حامية مفرطة عىل الولد ذي اإلعاقة ويح ّد من قدرته عىل الوصول إىل التعليم واملهارات
وفرص العمل الالئق .من جهة أخرى ،تدعو الحاجة املعلّمني واملد ّرسني وأصحاب العمل إىل إظهار
سلوك أكرث شمول ّية ليك يشعر األشخاص ذوي اإلعاقة بأنّهم مر ّحب بهم يف املدارس ومراكز التدريب
والرشكات وليك يكتسبوا مهارات شخصية ومهنية ويتمتّعوا بالوصول إىل الوظائف الالئقة.
يأيت هذا التقرير نتيجة للتعاون بني جمعية أركنسيال واتحاد املقعدين اللبنانيني ومنتدى جمعية
املع ّوقني واألونروا ومنظمة العمل الدولية .ويق ّدم هذا التقرير معارف عمل ّية حول تدريب
ست مامرسات فضىل ناشئة .وت ُشكّل هذه املامرسات الفضىل
وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة عرب ّ
عند دمجها برنامجاً شامالً لالستخدام الشامل حيث يتض ّمن هذا الربنامج عنارص مرتابطة تطال
املنارصة والتدريب أثناء العمل إىل جانب خدمات تنمية األعامل واإلرشاد وتقديم املشورة.
وتجدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أ ّن القانون اللبناين  2000/220يح ّدد حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة يف مجاالت التعليم وإعادة التأهيل واالستخدام والوصول إىل الخدمات .وكجزء من الجهود
املشرتكة لتطبيق هذا القانون ،إن ّنا نأمل أن تساهم الخدمات املتكاملة املوث ّقة يف هذا التقرير يف
اجتثاث التهميش الذي يعاين منه األشخاص ذوي اإلعاقة فيصبح هذا التهميش من املايض.
ندى الناشف

املدير العام املساعد
واملدير االقليمي للدول العربية

منظمة العمل الدولية
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المقدمة
ّ
وصول اللبنانيون ذوي اإلعاقة
إلى فرص العمل الالئق
يف لبنان تقديرات متضاربة ألعداد األشخاص ذوي اإلعاقة .عىل ضوء تعداد السكان الذي ق ّدرته
إدارة اإلحصاء املركزي بـ  3,8مليون نسمة يف العام  ،2008تق ّدر مصادر مختلفة أن نسبة
األشخاص ذوي اإلعاقة ترتاوح بني  4و 9,5يف املائة من مجموع السكان.

الجدول األول تقديرات عدد األشخاص ذوي اإلعاقة في لبنان

املرجع

املعوقون

النسبة

لقيس وتوماس ،اإلعاقة واملعيشة يف لبنان ،اتحاد املقعدين اللبنانيني2003 ،

140,000

%4

وزارة الشؤون االجتامعية ،املسح اللبناين لص ّحة األرسة2004 ،

150,364

%4

تقرير البنك الدويل  ،2005باالستناد إىل بيانات قطرية متاحة لدى مكتب األمم
املتحدة اإلحصايئ

بني - 133,200
356,400

 %3,5لغاية %9,5

٦
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تبينّ األدلّة العاملية أن األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم أكرثة عرض ًة للحرمان االقتصادي واالجتامعي،
فهم أكرث عرضة للبطالة ويحقّقون بوجه عام مكاسب أدىن من غريهم يف حال توظيفهم .بحسب
منظمة الصحة العاملية ،ت ُق ّدر نسبة اإلعاقة العاملية بـ  15يف املائة من سكان العامل ،كام أ ّن التقرير
العاملي حول اإلعاقة الذي أصدرته منظمة الصحة العاملية يف العام  2011يظهر بوضوح أن اإلعاقة
تؤدي إىل تفاقم مشكلة الفقر والفقر يؤدي إىل ازدياد يف نسبة االعاقة.
إ ّن نسبة توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة أدىن من نسبة توظيف األشخاص غري املعوقني يف لبنان.
فقد أظهرت دراسة مشرتكة تناولت الفئات االجتامعية املستضعفة ،مستندة بذلك إىل دراسات
السكان واألرس التي أعدها كل من وزارة الشؤون االجتامعية وصندوق األمم املتحدة للسكان
( ،)2000أن  81,22يف املائة من األشخاص ذوي اإلعاقة مل يكونوا موظفني آنذاك كام مل يسبق
توظيفهم من قبل .كام ق ّدر اتحاد املقعدين اللبنانيني ( )2010أن  26يف املائة فقط من األشخاص
ذوي اإلعاقة القادرين عىل العمل يعملون فعليًا.
ويف حال توظيفهم ،يزاول معظم األشخاص ذوي اإلعاقة يف لبنان أعامالً ال تتطلب مهارات عالية،
تعود عليهم مبردود متواضع وال تفتح أمامهم آفاق التقدم املهني .فمعظم املستخدمني من
األشخاص ذوي اإلعاقة يعملون يف مجاالت ال تتطلب كفاءات عالية ،وتؤكد دراسة رومانوس (وزارة
الشؤون االجتامعية وصندوق األمم املتحدة للسكان )2000 ،أن مهن األشخاص ذوي االعاقة يف لبنان
ال تحقق لهم عائدات كافية تضمن لهم حياة كرمية.
إىل ذلك ،إن معظم فرص العمل املتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة ال تناسب قدراتهم وتطلعاتهم.
ففي مداخلة ألقاها يف املؤمتر الوطني حول اإلعاقة يف أيار/مايو  ،1999أشار السيد جريس خوري
من اتحاد جمعيات املعاقني اللبنانيني إىل «فرض» وظائف محددة عىل إعاقات محددة ،مثل تالوة
القرآن وحياكة القش للمكفوفني ،والرسم عىل الزجاج وسائر األشغال اليدوية للمقعدين والصم.
تفيد دراسة لقيس وتوماس ( )2003أن األشخاص ذوي اإلعاقة يف لبنان يعملون لقاء «أجور متدنية
للغاية وال يحظون بتغطية التأمني الصحي أو معاش التقاعد».

٧

الحواجز أمام العمل الالئق
للحواجز التي تقيص األشخاص ذوي اإلعاقة عن فرص العمل الالئ ق طابع اجتامعي واقتصادي وثقايف
وسيايس ،تلخّصها دراسة هريون وموراي (منظمة العمل الدولية )2003 ،كاآليت( :أ) النظرة السلبية إىل
األشخاص ذوي اإلعاقة املرتبطة عادة بالتمييز( ،ب) عدم التكافؤ يف الحصول عىل التعليم والتدريب،
(ج) تعذّر ارتياد املباين( ،د) النقص يف املعلومات املتاحة( ،هـ) عدم القدرة عىل استخدام وسائل النقل
املتاحة( ،و) النقص يف األجهزة امل ُ ِعينة وخدمات الدعم( ،ز) تدنيّ الثقة بالنفس وفرط الحامية من
األرسة( ،ح) غياب اإلطار القانوين الداعم لألشخاص ذوي اإلعاقة( ،ط) وغياب الدعم السيايس.
إن تدين نسبة توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة يف لبنان وحرصهم بعدد محدود من الوظائف
البسيطة يعود يف جانب منه إىل محدودية التعليم والتأهيل املتاح لهم .فمن أصل  33,923انساناً
ذوي إعاقة يُق ّدر أنهم يف سن العمل يف لبنان ،يُعترب  27,086منهم قادرين عىل العمل ،لكن العدد
الفعيل للعاملني من بينهم ال يتجاوز  .7,052إىل ذلك ،تعترب الجودة يف التعليم والتدريب املهني
من الرشوط الالزمة للنهوض بتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة ،غري أن نظام التعليم والتدريب املهني
الذي ال يالئم حاجاتهم يف لبنان يساهم يف تهميشهم.
ومن األسباب األخرى التي تؤث ّر عىل توظيف االشخاص ذوي اإلعاقة يف لبنان ،النظرة السلبية التي
يرمقها أصحاب العمل واملجتمع ككل لقدراتهم اإلنتاجية ،كام يظهر من القانون رقم 2000/220
الذي يعتمد مقاربة لإلعاقة أشبه بـ «اإلحسان» .فاملادة  2من القانون  2000/220تع ّرف باإلنسان
ذو اإلعاقة عىل أنه «الشخص الذي تدنت أو انعدمت قدرته عىل :مامرسة نشاط حيايت هام واحد
أو أكرث ،أو تأمني مستلزمات حياته الشخصية مبفرده ،أو املشاركة يف النشاطات االجتامعية عىل قدم
املساواة مع اآلخرين ،أو ضامن حياة شخصية أو اجتامعية طبيعية بحسب معايري مجتمعه السائدة،
وذلك بسبب فقدان أو تقصري وظيفي بدين أو حيس أو ذهني ،كيل أو جزيئ ،دائم أو مؤقت ناتج
عن اعتالل بالوالدة أو مكتسب أو عن حالة مرضية دامت أكرث مام ينبغي لها طبيا أن تدوم».
فهذا التعريف يركّز عىل عجز االنسان ذوي اإلعاقة أكرث مماّ يركز عىل قدراته ،بخالف اتفاقية األمم
املتحدة لحقوق األشخاص ذو اإلعاقة التي تع ّرف باإلعاقة عىل أنها مفهوم ال يزال قيد التطور
«تحدث بسبب التفاعل بني األشخاص املصابني بعاهة والحواجز يف املواقف والبيئات املحيطة التي
تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة يف مجتمعهم عىل قدم املساواة مع اآلخرين».
ولعل تدين نسبة التوظيف لدى األشخاص ذو اإلعاقة يعود أيضً ا إىل حالة اإلحباط التي يبلغها
ّ
االنسان املعوق يف لبنان عندما يتامهى مع النظرة الخاطئة التي ينظر بها املجتمع له ولقدراته.
فالعجز عن العمل يولّد حالة من «العجز املكتسب» لدى األشخاص تصل اىل حد «نبوءة ذاتية
من الفشل وعدم الكفاءة» .وهذا االزدراء بالنفس ينعكس يف املشاركة الضعيفة لهم يف سوق
العمل .باملقابل ،إن العمل والشعور بالكفاءة والقدرة عىل اإلنتاج ينماّ ن عن سالمة الصحة الذهنية
(.)2007 ,.Wehman et al
كام يزداد الوضع سو ًءا مع غياب وسائل النقل املؤهلة ،حيث يواجه األشخاص ذوي اإلعاقة صعوبة
كربى يف التنقل مبفردهم بني املنزل ومكان العمل .فتأهيل البيئة رشط الزم وحيوي لتحقيق
االستخدام الشامل للجميع .يواجه األشخاص ذوي اإلعاقة صعوبة يف استعامل وسائل النقل يف لبنان،
مماّ يسبّب لهم الكثري من التوتّر واإلجهاد يف الحياة اليومية ويقيّد مشاركتهم يف سوق العمل.
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لمحة عن الدعم الحكومي
لألشخاص ذوي اإلعاقة
يغطّي القانون  2000/220حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف معظم جوانبها .وينص القانون عىل
يفصل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجال التعليم
تعريف بائد باإلعاقة (أنظر أعاله) ،غري أنه ّ
وإعادة التأهيل والتوظيف والخدمات الصحية والرياضة والرتفيه والوصول إىل وسائل النقل العامة
وغريها من املنشآت .تشكّل املا ّدة  4من القانون  2000/220القاعدة الرشعية لبطاقة املعوق
الشخصية التي تخول االنسان ذو اإلعاقة االستفادة من االمتيازات ووسائل الدعم املخصصة له .كام
تنص املادة  73واملادة  74عىل تخصيص نسب من الوظائف لألشخاص ذوي االعاقة يف القطاعني
العام والخاص .غري أن وزارة العمل علّقت فيام بعد العمل بالغرامات املفروضة عىل كل من
يخالف أحكام هذه املادة ومل تعتمد أية آلية بديلة للحرص عىل إنفاذ هذه التخصيصات.
يف أوقات الحرب وغياب االستقرار السيايس ،أثبت التعاون بني الجمعيات األهلية واملؤسسات
الحكومية يف مجال التخطيط وتقديم الخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة وتقييم احتياجاتهم ،عن
أهميته يف إنجاح تلك الخدمات وضامن إستمراريتها .فاللبنانيون يتمتعون بحرية إنشاء الجمعيات،
والحكومة تساهم يف متويل تلك الجمعيات األهلية من خالل إعفائها من بعض الرضائب والرسوم
ومنحها املساهامت املالية املبارشة عند الحاجة .أما الجمعيات فتقدم خدمات مرنة وفعالة ،كام
تشارك يف رسم السياسات .وقد ساهم االعرتاف املتبادل بأدوار الجانبني واعتامد آليات مختلفة
للتحاور يف قيام بيئة مؤاتية للتعاون الب ّناء.
داخل الحكومة ،تقع شؤون اإلعاقة ضمن مسؤولية الهيئة الوطنية لشؤون املعوقني التابعة لوزارة
الشؤون االجتامعية ،والتي تضم أشخاص ذوي اإلعاقة وممثلني منتخبني عن الجمعيات املعنية
باألشخاص املعوقني .وهي ترشف عىل برنامج وزارة الصحة الذي يضمن االستشفاء املجاين لألشخاص
ذوي اإلعاقة ،وتطبيق املرسوم املتعلق بتأهيل البيئة لذوي االحتياجات الخاصة (قانون البناء)،
وخطة تعويض البطالة ،وتطبيق نظام الكوتا املنصوص عليه يف القانون  ،2000/220وخطة وزير
األشغال العامة من أجل تأمني باصات مجهزة لألشخاص ذوي اإلعاقة ،وإنشاء اتحاد ريايض لهم.

٩

من خالل مصلحة شؤون املعوقني التابعة ملديرية الخدمات االجتامعية ،تق ّدم وزارة الشؤون االجتامعية مجموعة من الخدمات
جرى تلخيصها يف الجدول اآليت:

الجدول الثاني موجز عن الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون االجتماعية لألشخاص ذوي المعوقين

االمتيازات  /الخدمات

التفاصيل

إصدار بطاقة املعوق
الشخصية

تمُ نح هذه البطاقة تحت إرشاف فريق طبي متخصص يف عدة مراكز موزعة عىل كافة املحافظات
اللبنانية .سوف تتضمن البطاقة الجديدة معلومات طبية عن حامل البطاقة.

التعاون مع الجمعيات
األهلية

يتم التعاقد سنويًا مع  82جمعية غري حكومية معنية بذوي اإلعاقة (يقدر أنها تصل إىل  7,600مستفيد).
تحرص مصلحة الجمعيات والهيئات األهلية يف وزارة الشؤون االجتامعية عىل التشبيك بني ممثيل
الحكومة والجمعيات األهلية ،ويف ما بني الجمعيات األهلية واملنظامت غري الحكومية ،وبني املنظامت
املانحة والحكومة .كام تعمل عىل بناء قدرات الجمعيات األهلية (ورشات عمل حول اإلدارة الرشيدة
لتلك الجمعيات ،جمع التربعات ،اإلدارة املالية ،إدارة املوارد البرشية ،التوظيف ،الخ.).

الخدمات املهنية

الكشف عن صعوبات التعلم والصعوبات املدرسية واإلعاقة الذهنية حرصاً لتوفري التدخّل الصحيح يف
املدارس العادية؛ الكشف الوقايئ عن ضعف السمع لدى أطفال األرس املعرضة لهذا النوع من اإلعاقة،
والسيام األطفال امللتحقني باملدارس الرسمية؛ تقويم النطق لدى األطفال املصابني بعجز يف النطق
والتواصل.

تأمني األجهزة املساعدة
لذوي االحتياجات الخاصة

تقدّم مراكز التنمية االجتامعية التابعة لوزارة الشؤون االجتامعية معاينات وأدوية وأجهزة مساعدة
وأجهزة تعويضية مجانية (كرايس نقالة ،عيص ،عكازات طبية ،أحذية طبية ،أجهزة للسمع ،وغريها)
للمراكز املعتمدة.

إعفاء األشخاص املعوقني
والجمعيات املعنية بهم
من الرسوم

عمالً بأحكام القانون  2000/220واملرسوم الوزاري رقم  ،)2000/11/30( 1/257يُعفى حاملو بطاقة
املعوق الشخصية وجمعيات األشخاص ذوي اإلعاقة والجمعيات املعنية بخدمة األشخاص املعوقني من
الرسوم البلدية والرضائب العقارية والرسوم الجمركية عىل السيارات ورسوم تسجيل السيارات.

الخط الساخن لوزارة
الشؤون االجتامعية

هو كناية عن مرشوع مشرتك بني وزارة الشؤون االجتامعية ووزارة الصحة لتلقي ومعالجة الشكاوى
واملالحظات التي يبديها األشخاص ذوي اإلعاقة أو أرسهم حول مشاكلهم الصحية أو املشاكل التي
يواجهونها يف دخول املستشفيات العامة أو الخاصة يف لبنان.

مركز التوظيف يف مصلحة
شؤون املعوقني

اعتمدت وزارة العمل ووزارة الشؤون االجتامعية آلية لإلعالن عن الوظائف الشاغرة وتوظيف األشخاص
ذوي اإلعاقة ،من خالل اعادة تفعيل مركز التوظيف يف مصلحة شؤون املعوقني ،بغية التعاون والتنسيق
مع كافة الجمعيات األهلية التي تقدم خدمات التوظيف لألشخاص املعوقني والتعاون مع وزارة العمل
من أجل إنفاذ القانون .2000/220

البيئة املؤهلة

كل من وزارة الشؤون االجتامعية ووزارة األشغال العامة والنقل واملجلس األعىل للتنظيم املدين
أصدر ٌّ
مرسو ًما مشرتكًا حول املعايري واملواصفات املطلوبة من أجل تأهيل املباين واملنشآت الستقبال ذوي
االحتياجات الخاصة .وصدر يف العام  2004قانون للبناء ينص عىل معايري التأهيل الواجب توافرها
لرتخيص جميع األبنية العامة ،عىل أن تتوىل البلديات اإلرشاف عىل احرتام القانون املذكور .وتأيت هذه
املبادرة متاش ًيا مع القانون رقم  2002/9091حول مواصفات تأهيل املباين واملنشآت والصفوف يف املدارس
الرسمية بحيث تكون مهيأة الستقبال األشخاص ذوي اإلعاقة.
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إىل ذلك ،استحدثت املؤسسة الوطنية لالستخدام التابعة لوزارة العمل دائرة مخصصة لتأهيل
األشخاص ذوي اإلعاقة وتوظيفهم ،توفر خدمات التوظيف والتدريب والتأهيل وإعانات األجور.
تؤ ّمن املؤسسة الوطنية لالستخدام معونة عىل األجور ألكرث من  300شخص ذو إعاقة يعملون يف
مشاغل محمية تديرها جمعيات أهلية من أجل تنمية قدرات ذوي االعاقة وتيسري انتقالهم إىل سوق
العمل .كام تقوم املؤسسة الوطنية لالستخدام بتمويل برامج تدريبية لحوايل  125معوقًا يف السنة.
من أبرز مكونات اإلسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم  2015-2010توفري الدعم لذوي االحتياجات
الخاصة يف التعليم .فاإلسرتاتيجية تحرص عىل أن يكون «التعليم األسايس يف متناول الجميع ،مبن
فرصا متكافئة يف االلتحاق واملتابعة الدراسية والنجاح».
فيهم ذوي االحتياجات الخاصة ،وأن يوفر ً
وهي تويص باعتامد إسرتاتيجية وقائية تقيض بالكشف املبكر عن االحتياجات الخاصة يف التعليم
وتطوير برامج الدعم الدرايس والنفيس واالجتامعي للتعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة ،وتدريب
املعلمني واألخصائيني عىل كيفية التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة.
ولكن ،يبدو أن الوصول إىل الخدمات املتخصصة مق ّيد بقلة األشخاص ذوي اإلعاقة املسجلني
وبانتشار الفساد .فعىل الرغم من إصدار مرسوم يف وزارة الصحة العامة يف  7كانون الثاين/يناير
 2010مينح تغطية صحية كاملة ويقيض بإرجاع مصاريف التأهيل لالنسان ذو اإلعاقة ،يبقى تطبيق
القانون محدو ًدا ألن  20يف املائة فقط من األشخاص ذوي اإلعاقة يف لبنان يحملون بطاقة املعوق
الشخصية التي تخولهم دخول املستشفيات مجانًا .وحتى لدى حيازتهم عىل تلك البطاقة ،غالبًا
ما يُطلب منهم ،عىل ما يبدو ،املزيد من املستندات القانونية وحتى دفع الرشاوى للحصول عىل
تقدميات املؤسسات الطبية التي هي من حقّهم ملجرد حيازتهم عىل بطاقة املعوق.
بصورة عامة ،يبقي تطبيق القانون  2000/220محدو ًدا بسبب إزالة الغرامات املفروضة عىل
املخالفني وغياب خطة للعمل وقصور التنسيق عمو ًما بني الوزارات .فبعد ميض  10سنوات عىل
إقرار القانون  ،2000/220تفيد شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية عن غياب التنسيق
بني الوزارات املعنية وغياب إسرتاتيجية وطنية إلنفاذ القانون ،كام تشري إىل غياب معايري اإلدماج
رصح وزير الشؤون االجتامعية األسبق السيد سليم الصايغ يف اإلسرتاتيجية
يف مكان العمل .وقد ّ
الوطنية للتنمية االجتامعية يف لبنان ( )2011أن «احرتام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة املحددة يف
القانون  2000/220رهن بالتزام مختلف الوزارات املعنية .لغاية اآلن ،ال يتم التقيد سوى بجزء
بسيط من القانون ألن الحكومة ،من خالل إداراتها ووزاراتها ،مل تطلق ورشة اإلصالحات والتمويل
الالزمة لهذا الغرض».
ختا ًما ،يتأث ّر األشخاص ذوي اإلعاقة يف لبنان اليوم بغياب االندماج يف سوق العمل والتقصري يف
تطبيق القوانني والسياسات وتخفيض اإلنفاق االجتامعي .بالتايل ،غالبًا ما يقع عبء االعتناء بهم
عىل أرسهم ومجتمعاتهم يف مقاربة قامئة عىل الرعاية .لقد نعتت السيدة حصة آل ثاين ،املقررة
الخاصة السابقة املعنية باإلعاقة يف األمم املتحدة ،إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف املجتمع العريب
بـ «الدمج القرسي» ،حيث تقوم كل عنارص األرسة بأداء دور الراعي واملعيل ،بغياب املبادرات
الحكومية املنتظمة واملوارد الكافية .وال يقوم هذا النوع من الدمج عىل الحقوق كام ال يعرتف
بالطاقات والقدرات التي يتمتع بها األشخاص ذوي اإلعاقة ،لكنه ولألسف البديل الوحيد املتوفر
حاليًا عن الفصل والتهميش.
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القسم األول
نبذة عن الجمعيات األهلية والوكاالت
يركّز هذا التقرير عىل دراسة أربع مؤسسات من منظامت أهلية ووكاالت خاضت جميعها خربة
يف مجال توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة .وقد خ ُّصص هذا القسم من التقرير لعرض مسريتها
ورسالتها وإنجازاتها.

جمعية أركانسييل:
مشروع إيجاد فرص عمل
لألشخاص ذوي اإلعاقة في لبنان (،)LEAP
بالتعاون مع خدمات اإلغاثة الكاثوليكية
أركانسييل (قوس قزح باللغة العربية) جمعية لبنانية ال تتوخّى الربح تأسست سنة  1985وبات
لديها اليوم أكرث من  15مرك ًزا يف شتى املناطق اللبنانية .تق ّدم الجمعية خدمات يف مجال التأهيل
والتوظيف والدعم االجتامعي والصحي وتنمية الشباب والبيئة والزراعة .وهي تركّز يف عملها عىل
االبتكار من أجل إحداث التغيري االجتامعي من الداخل.
يف العام  ،2009أطلقت جمعية أركانسييل مرشوع  LEAPمن أجل إيجاد فرص عمل لألشخاص
ذوي اإلعاقة يف لبنان ،مبساعد ٍة فنية من خدمات اإلغاثة الكاثوليكية وبدعمٍ مايل من الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية .يعتمد مرشوع  LEAPعىل لجنة استشارية مكونة من مؤسسات لبنانية،
ويتعامل مع مركز تكييف لالرشاف عىل عملية التجهيز والتأهيل البيئي ملواقع العمل التي قد
تستقبل موظّفني ذوي اعاقة .ويقدم املرشوع مساعدة فردية لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل خطة
شخصية للتقدم املهني وحصص تدريب تناسب قدراتهم الفردية ومخططهم املهني .كام يقدم
الدعم للرشكات ويرافق املوظّف ذو االعاقة عند توظيفه ويتابعه يف املرحلة التالية للتوظيف.
إىل ذلك ،تؤ ّمن جمعية أركانسييل فرص عمل بديلة لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين ال يستطيعون
الحصول عىل التدريب بسبب حدة عجزهم .فتلحقهم بربامج التدريب املستمر يف مشغل أركانسييل
لصناعة الكرايس النقالة وغريها من األجهزة املساعدة والتعويضية ،ومشغل النجارة والفخاريات،
ومشغل الرسم عىل الكرايس النقالة 90 .يف املائة تقريبًا من العاملني يف مشاغل أركانسييل مصابون
رصفها يف األسواق املحلية واإلقليمية.
بإعاقة .تنتج أركانسييل  10,000كريس نقال يف السنة ت ّ
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إتحاد المقعدين اللبنانيين:
مشروع الدمج االقتصادي االجتماعي
إتحاد املقعدين اللبنانيني كناية عن جمعية أهلية غري طائفية ال تتوخى الربح ،تأسست سنة 1981
عىل يد أفراد من ذوي اإلعاقة من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة .يع ّد االتحاد اليوم  1,200عضو مصاب
بإعاقة حركية وآالف األصدقاء واملنارصين ،ولديه فروع يف ست مناطق لبنانية .ويعمل االتحاد عىل
نرش الوعي حيال حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف اإلدماج االجتامعي وتكافؤ الفرص ،كام ينفّذ مشاريع
أهلية تق ّدم خدمات التأهيل الحريك والتعليم الشامل والتأهيل املهني والتوظيف.
يف العام  ،2005أطلق االتحاد مبادرة رائدة يف منطقة البقاع مبساعدة مالية من منظمة اإلغاثة

املسيحية  Christian Aidواالتحاد األورويب ،من أجل الدمج االقتصادي واالجتامعي لألشخاص ذوي
اإلعاقة .إن هذا املرشوع الذي أطلق عليه يف البداية تسمية «فتح آفاق» وبات يعرف اليوم مبرشوع
«الدمج االقتصادي االجتامعي لذوي اإلعاقة» ،يسعى للتشبيك بني املنظامت األهلية وأصحاب العمل

واملؤسسات الحكومية واملجتمع املحيل.

تهدف هذه املبادرة إىل (أ) الحرص عىل إرشاك املنظامت األهلية يف لجنة الربنامج اإلرشادي
الوطني (( ،)NIPب) نرش ثقافة التنوع وتكافؤ الفرص يف املؤسسات للنهوض بفرص العمل املتاحة
لألشخاص ذوي اإلعاقة( ،ج) املساعدة عىل تطبيق نظام الكوتا الذي يقيض بتخصيص  3يف املائة من
الوظائف لألشخاص ذوي اإلعاقة يف القطاعني العام والخاص( ،د) تنمية مهارات البحث عن عمل
لدى األشخاص ذوي اإلعاقة .أ ّما الهدف الكامن وراء هذه املبادرة ،بحسب ضحى يحفويف ،منسقة
املشاريع يف اتحاد املقعدين اللبنانيني ،فهو «حث الرشكات عىل تطبيق سياسات لضامن التنوع
ودمج األشخاص ذوي اإلعاقة ،من تلقاء ذاتها ،دون الحاجة إىل الضغط عليها».
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منتدى المعاقين في لبنان الشمالي
منتدى املعاقني يف لبنان الشاميل كناية عن جمعية لذوي اإلعاقة تأسست عام  .1986وهي تنادي
باالنتقال من منوذج الرعاية الخريية إىل منوذج قائم عىل الحقوق .يقدم املنتدى مجموعة واسعة
من الخدمات ألكرث من  2,800شخص مصاب باعاقة جسدية ،برصية ،سمعية وذهنية يف لبنان
الشاميل ،تشمل برنام ًجا للخدمات الصحية يعمل منذ العام  1988كوسيط بني األشخاص ذوي اإلعاقة
واملؤسسات الطبية .كام يقدم املنتدى خدمات اجتامعية وطبية (مبا فيها العالج الفيزيايئ) وأجهزة
نقالة لألشخاص ذوي اإلعاقة .وتشمل أنشطة املنتدى تصميم وتطبيق خطط فردية لتأهيل األشخاص
ذوي اإلعاقة بالتعاون مع منظامت املجتمع األهيل ومؤسسات القطاع العام.
منذ العام  ،1987يسعى برنامج الدمج الرتبوي إىل دمج األشخاص ذوي اإلعاقة يف املدارس
والجامعات عرب تقديم خدمات الوساطة والدعم الفردي لهم .كام أن املنتدى من أوىل الجمعيات
اللبنانية التي روجت لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف مزاولة األنشطة الرياضية والرتفيهية عىل قدم
املساواة مع سائر املواطنني ،من خالل الدورات الرياضية الوطنية .ومنذ العام  ،1993اتخذ املنتدى
سلسلة من املبادرات لتسهيل ارتياد األشخاص ذوي اإلعاقة لألمكنة العامة ،بالتعاون مع بلدية
طرابلس .وهو يحيي دورات تدريبية (لتنمية املهارات املهنية والحياتية) ويساعد األشخاص ذوي
اإلعاقة عىل إيجاد فرص عمل أو إطالق مشاريعهم الخاصة.

١٤
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مركز خدمات التوظيف التابع لوكالة األونروا
تأسست وكالة األونروا (وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن)
مبوجب القرار ( 302راب ًعا) الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ  8كانون األول/ديسمرب
 ،1949غداة الرصاع العريب اإلرسائييل ،من أجل إغاثة الالجئني الفلسطينيني وتشغيلهم .ويف العام
 ،2009أطلقت األونروا مراكز خدمات التوظيف بالرشاكة مع منظمة العمل الدولية ومبساهمة
مالية من الوكالة السويرسية للتنمية والتعاون ،ملساعدة الالجئني الفلسطينيني عىل إيجاد فرص
ٍ
ومجد .تلعب مراكز خدمات التوظيف دور الوسيط بني طالبي العمل من
عمل الئق ومستدام
الفلسطينيني (معوقني وغري معوقني) والرشكات اللبنانية .وباتت الربامج املنبثقة عن اسرتاتيجية
األونروا لالستخدام والتدريب املهني تشمل موضوع اإلعاقة ،لزيادة فرص العمل املتاحة لألشخاص
ذوي اإلعاقة .غري أن عدد املستفيدين ذوي االعاقة من هذه الربامج ال يزال متدنيًا نسبيًا باملقارنة
مع طالبي العمل من غري املعوقني.

١٥

القسم الثاني
الممارسات السليمة الناشئة
تستند املامرسات السليمة املبينة أدناه عىل بعض املبادئ املكرسة يف اتفاقية التأهيل املهني
والعاملة (املعوقون)( 1983 ،رقم  )159وتوصية التأهيل املهني والعاملة (املعوقون)1983 ،
(رقم  )168ملنظمة العمل الدولية ،واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لألمم املتحدة.

١٦
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الممارسة السليمة األولى

اختيار العمل المناسب:
تمكين ذوي اإلعاقة من اتخاذ قراراتهم المهنية
مقومات هذه الممارسة

وتنطوي الربامج جميعها عىل إجراءات شاملة تحرص عىل تأمني
خدمات رسيعة ،وتتض ّمن مراحل التسجيل والتقييم السابقة
للتوظيف أو للعمل الحر .يف الوقت عينه ،متيزت جميع الربامج
أيضً ا مبرونتها وقدرتها عىل التكيف ،من خالل تعديل مستمر
لألنشطة بحيث تالئم خيارات االنسان ذو اإلعاقة والطلب يف
سوق العمل.

نظ ًرا ملحدودية فرص العمل ،ينتهي املطاف بالعديد من
األشخاص ذوي اإلعاقة يف مزاولة أعامل ال تناسب قدراتهم
وتوقعاتهم ،مماّ ينعكس سلبًا عىل أدائهم يف العمل لغياب
االندفاع واالرتياح لديهم .ويف العديد من الحاالت ،ال يشارك
االنسان املعوق مشاركة تامة يف اتخاذ القرارات التي تؤث ّر عىل
حياته املهنية .إن الرتكيز عىل خصوصية الفرد ذو اإلعاقة وتغليب إن وحدة التوظيف والتوجيه املهني يف مراكز خدمات التوظيف
التابعة لوكالة األونروا تلحق طالب العمل بدورة تحضريية
الكفاءة واالندفاع عىل اإلعاقة من مقومات التوظيف الناجح.
مدتها  3أشهر يف مجال االختصاص الذي يختاره بعد تقديم
تستند هذه اإلسرتاتيجية عىل التوصية رقم  168ملنظمة العمل اإلرشاد الالزم له .وهذه الدورة تخ ّول ذو اإلعاقة املعوق اكتساب
الدولية حول التأهيل املهني والعاملة لدى األشخاص ذوي اإلعاقة املزيد من املهارات وإثبات جدارته ألصحاب العمل املحتملني.
والتي تنص يف فقرتها السابعة عىل ما ييل« :ينبغي أن يتمتع
باإلضافة لخدمات التوظيف ،صمم اتحاد املقعدين اللبنانيني
العامل ذوي االعاقة باملساواة يف الفرص واملعاملة من حيث
إمكانية الوصول إىل عمل واالحتفاظ به ،والرتقي فيه ،وأن يتفق «دليل الوصف الوظيفي» من أجل رفع الوعي لدى أصحاب
هذا العمل ،ما أمكن ذلك ،مع اختيارهم الشخيص ،وأن تراعى العمل واألشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم حيال الطاقات الكامنة
لدى األشخاص ذوي االعاقات .ويف هذا الدليل وصف للمهام
فيه لياقتهم الفردية ملثل هذا العمل».
واملسؤوليات التي تنطوي عليها أبرز الوظائف ،واملهارات الالزمة
ملزاولتها ،والتغيريات املطلوبة لتكييفها مع احتياجات األشخاص
كام أن متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من اتخاذ قراراتهم املهنية
مك ّرس بوضوح يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الصادرة ذوي اإلعاقة.
عن األمم املتحدة ،يف املادة ( 27العمل والعاملة) التي تشدد
وقد صمم منتدى املعاقني يف لبنان الشاميل ورش التدريب
عىل «إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق يف عمل يختارونه
املهني باالستناد إىل حاجات األشخاص ذوي اإلعاقة وطاقاتهم
أو يقبلونه بحرية يف سوق عمل وبيئة عمل منفتحتني أمام
األشخاص ذوي اإلعاقة وشاملتني لهم ويسهل انخراطهم فيهام» .وهو يؤ ّمن مراجعة مستم ّرة وتحديث ملناهج التدريب املهني
بحيث تطابق حاجات السوق وخيارات طالبي العمل ذوي
االعاقة .ومؤخرا ً ،اضطر املنتدى إىل إغالق ورشة التدريب عىل
صناعة الشمع مثالً لعدم اهتامم طالبي العمل بهذا النوع من
في التطبيق
التدريب وارتفاع حدة املنافسة وإغراق السوق بسلع مستوردة
وأقل كلفة .باملقابل ،استحدث مؤخ ًرا ورشة لتعليم املوسيقى،
تضع املؤسسات األربعة االندفاع الشخيص يف صلب عملية
نظ ًرا للطلب عىل هذا النوع من التدريب من قبل مكفوفني
التوظيف .فاالنسان ذوي اإلعاقة هو صاحب القرار األخري يف
يطمحون العتناق املوسيقى والغناء.
عملية التوجيه والتدريب والتوظيف التي تكتفي بتقديم
الدعم الالزم له عند الحاجة .بالتايل ،يتم الرتكيز عىل «اإلصغاء»
لتوقعات طالب العمل والدراسة املتأنية لقدراته والعواقب
املحتملة لقراره والوسائل التي تخوله تنمية طاقاته وقدراته
والتخفيف من تأثري العجز عليه».
١٧

األثر الملموس
إن املؤسسات املبينة يف هذا التقرير تبذل جهو ًدا حثيثة الحرتام
خيارات االنسان ذو اإلعاقة الشخصية واملهنية .فقد أظهرت
التجارب األربعة أن هذه املقاربة الفردية للتوجيه املهني
والتوظيف كان لها العديد من اآلثار اإليجابية ،منها زيادة
االندفاع لدى االنسان ذو اإلعاقة وتراجع أيام التغيب عن العمل
ورسور صاحب العمل من أداء العامل وتنمية روح الفريق
وتهيئة بيئة متكينية يف العمل.
ومن اآلثار غري املبارشة ،مساهمة التوظيف الناجح يف تغيري
األحكام املسبقة لدى أصحاب العمل واألشخاص ذوي اإلعاقة
أنفسهم حيال طاقاتهم وقدراتهم .فقد أظهرت اإلحصائيات التي
أعدها اتحاد املقعدين اللبنانيني من سنة ( 2005بداية مرشوع
الدمج االقتصادي االجتامعي) ولغاية تاريخ إعداد هذا التقرير
ارتفاع طلبات العمل املرسلة ألصحاب العمل وارتفاع عروض
العمل التي وردت عن طريق االتحاد .كام حدث تغيري إيجايب
يف نظرة األرسة للفرد ذو اإلعاقة التي مل تعد تعتربه عالة عليها
وعاج ًزا عن العمل ،بل باتت تشجعه عىل البحث عن املزيد من
فرص التدريب واالندماج يف املجتمع.

١٨
18

الممارسة السليمة الثانية

تقديم الدعم المستمر لكل من
أصحاب العمل وذوي اإلعاقة
مقومات هذه الممارسة
يف معظم الحاالت ،يشعر كل من عائلة االنسان ذو اإلعاقة أو
املؤسسة الداعمة له بنوع من االرتياح عندما يجد عمالً ،فال
يُنظر إىل املشاكل األخرى التي يواجهها وال إىل رغبته يف التقدم
املهني باعتباره «محظوظًا ملجرد حصوله عىل عمل».
غري أن التوظيف الشامل ال يقترص عىل حصول االنسان ذو
اإلعاقة عىل عمل ،بل يقيض بحصوله عىل عمل الئق يخوله

عيش حياة كرمية ومرضية ،األمر الذي يستحيل تحقيقه عندما
يُحكم عليه بأداء أعامل غري مجزية وروتينية ومحبطة باعتبار
أن إعاقته متنعه من التقدم يف وظيفته.

الفقرة  28من التوصية رقم  169ملنظمة العمل الدولية:
«ينبغي أن يتوفر للعاملني يف التوجيه املهني والتدريب
املهني ،ويف توظيف وتعزيز استخدام األشخاص ذوي اإلعاقة،
تدريب وخربة مناسبان للتمكن من إدراك املشاكل االنفعالية
لألشخاص ذوي اإلعاقة واملصاعب التي قد يواجهونها،
والتصدي ،يف حدود اختصاصهم ،ملا قد يرتتب عليها من
احتياجات».
في التطبيق

تقيم جمعية أركانسييل عالقات مبارشة مع أصحاب العمل
(الفعليني واملحتملني) من خالل تقديم املشورة املستمرة حول
ً
وحرصا عىل محافظة املوظّف ذو اإلعاقة عىل عمله والتقدم فيه( ،أ) التكييفات اللوجستية والتقنية التي تهيئ الندماج االنسان
التوظيف،
قبل
العمل
أصحاب
مع
ار
ر
باستم
التواصل
من
ال بد
ذو اإلعاقة يف مكان العمل( ،ب) االعتبارات الشخصية (كيفية
وتوفري الدعم له من حيث (أ) اإلرشاد للتحفيز عىل العمل،
التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة يف مختلف األوضاع)( ،ج)
وقائية
(ب) ضامن التطور املهني املستمر( ،ج) اتخاذ تدابري
تنظيم دورات لنرش الوعي لدى سائر األجراء يف املؤسسة
وتصحيحية يف بعض األحيان لحل اإلشكاليات الفنية والشخصية وإعدادهم الستقبال زميلهم ذو اإلعاقة .فهذه العالقة املبارشة
التي قد تطرأ.
مع أصحاب العمل تضمن حصولهم عىل معلومات مالمئة حول
اإلعاقة التي يشكو منها املوظف الجديد ،وتهيئة مكان العمل
تستند هذه املامرسة السليمة عىل:
بحيث يتكيف مع احتياجاته ،والحرص عىل الشعور املتبادل
بالرىض لدى صاحب العمل والعامل عىل السواء .كام تساعد
االنسان ذو اإلعاقة عىل التطور الشخيص يف مكان العمل من
املادة  27من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لألمم
املتحدة« :متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من الحصول بصورة خالل مرافقته باستمرار يف املرحلة األوىل (أول ثالثة أشهر يف
فعالة عىل الربامج العامة للتوجيه التقني واملهني ،وخدمات العمل) ومتابعته يف املرحلة التالية للتوظيف من خالل التواصل
التوظيف ،والتدريب املهني واملستمر؛ وتعزيز فرص العمل املستمر مع املسؤول عن املوارد البرشية يف الجمعية.
والتقدم الوظيفي لألشخاص ذوي اإلعاقة يف سوق العمل».
من جهة أخرى ،يقوم املسؤول عن التوظيف والتوجيه املهني يف
املادة  7من االتفاقية رقم  159ملنظمة العمل الدولية:
مراكز خدمات التوظيف التابعة لألونروا بالحرص عىل دميومة
« تتخذ السلطات املختصة تدابري لتوفري وتقييم خدمات
الوظيفة واستيفائها ملعايري الجودة والعمل الالئق .فيتصل مرة
التوجيه املهني ،والتدريب املهني ،والتوظيف ،واالستخدام ،كل أسبوعني باملوظّف ذو اإلعاقة ويتدخل كلّام دعت الحاجة إىل
خدمات إضافية (مثل خدمات التدريب والتوجيه ،إلخ).
والخدمات األخرى من هذا القبيل ،بغية متكني األشخاص
ذوي االعاقة من ضامن عمل واالحتفاظ به والرتقي فيه».
١٩

أ ّما برنامج التدريب املهني املستمر ملنتدى املعاقني ،فيساعد
االشخاص ذوي اإلعاقة عىل تنمية كفاءاتهم املهنية واالجتامعية
ويساعدهم عىل اكتساب مهارات جديدة تخولهم الرتقي يف
العمل .جميع املد ِّربني هم من الخرباء يف مجال اختصاصهم،
واملناهج هي تلك املوضوعة من قبل وزارة الشؤون االجتامعية.
كام تُق ّدم حوافز عديدة لتشجيع املتدربني عىل املواظبة عىل
التدريب واالستمرار يف الوظيفة (تأمني املواصالت يوميًا من
وإىل املركز ،تقديم وجبة الفطور وإجراء مباريات «أفضل طالب
خالل الشهر»).
األثر الملموس
من اآلثار املثبتة لهذه املامرسة السليمة ارتفاع نسبة االستقرار يف
الوظيفة والرىض لدى صاحب العمل ،إذ تزداد ثقة صاحب العمل
يف توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة عندما يعلم أنه سيتلقى خدمات
داعمة له باستمرار .كام أن التدريب املستمر يسمح للموظّف ذو
اإلعاقة توليّ مسؤوليات أكرب والرتقّي يف العمل.

٢٠
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الممارسة السليمة الثالثة

دراسة الجدوى االقتصادية:
إظهار القدرات اإلنتاجية للمعوقين
مقومات هذه الممارسة

في التطبيق

من املهم أن تتمكن كل جمعية من تقديم الرباهني عىل إنتاجية لقد ساهمت أنشطة البحث واملنارصة الرائدة التي نفذها اتحاد
املعوق يف عامل العمل (كماً ونو ًعا) ،أكان ذلك يف ورش التدريب املقعدين اللبنانيني يف تعبئة القطاع الخاص من أجل توظيف
األشخاص ذوي اإلعاقة .يف الواقع ،توفّر أبحاث االتحاد دراس ًة
املهني ،أو يف مجال التوظيف أو يف العمل للحساب الخاص.
فريدة من نوعها يف لبنان عن قابلية توظيف األشخاص ذوي
فتشكل هذه األدلة مناذج يُحتذى بها لتشجيع أصحاب العمل
اإلعاقة وإنتاجيتهم .مثالً ،يرد بانتظام يف ملحق النهار مقاالت
واألشخاص املعوقني أنفسهم.
حول النجاح الذي يحققه األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل
ومعلومات حول األنشطة التي تضطلع بها الهيئة الداعمة
تستند هذه املامرسة إىل التوصية رقم  168ملنظمة العمل
للتنوع يف مكان العمل.
الدولية:
الفقرة  14من التوصية رقم  168ملنظمة العمل الدولية:
«ينبغي متابعة تدابري التأهيل املهني املخصصة للمعوقني
بغرض تقييم نتائجها .كام ينبغي التوثيق الدقيق واملنهجي
لسجالّت التقييم ،اذ أن هذا التوثيق مهم جدا ً لتعزيز
مشاركة األشخاص املعوقني يف سوق العمل.

ويُعترب رىض العمالء من السبل التي تسمح بتقديم البيّنة عىل
إنتاجية األشخاص ذوي اإلعاقة ،ففي جمعية أركانسييل ،يوىل
الكثري من االهتامم والعناية لتحسني اإلنتاجية يف ورش التدريب
حرصا عىل إرضاء العمالء وبلوغ عمالء جدد ،باعتامد آلية
ً
ٍ
ملراقبة اإلنتاج يطلق عليها تسمية «خال من العيوب» ت ُعنى
بالبحث عن عيوب التصنيع وإزالتها.

الفقرة ( 11ل) من التوصية رقم  168ملنظمة العمل الدولية:
«ينبغي أن تشمل التدابري إجراء البحوث وامكانية تطبيق
األثر الملموس
نتائجها عىل مختلف أنواع اإلعاقة بهدف تعزيز مشاركة
االشخاص املعوقني يف سوق العمل .كام ينبغي توثيق
املعلومات حول االندماج الوظيفي يف البحوث و نرشها
يبقى التعليم والتثقيف من أفضل الوسائل التي تسمح مبكافحة
بهدف تحفيز املؤسسات األخرى لتنفيذ مثل هذه النامذج .الوصمة التي يتعرض لها األشخاص ذوي اإلعاقة .من هنا أهمية
ُستشف آثار هذه
نرش املعلومات حول قدرتهم عىل اإلنتاج .ت
ّ
الفقرة ( 11ط) من التوصية رقم  168ملنظمة العمل
املامرسة السليمة عىل مستويات عدة ،فنرش املعلومات حول
الدولية« :تشجيع نرش املعلومات عن أمثلة لحاالت واقعية رىض أصحاب العمل واألشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم من
وناجحة إلدماج االشخاص املعوقني يف العمل».
التوظيف الشامل أدى إىل ارتفاع عدد املؤسسات التي انضمت
إىل الهيئة الداعمة للتنوع يف مكان العمل وارتفاع عروض العمل
الواردة إىل اتحاد املقعدين اللبنانيني .كام أن نرش املعلومات
الواردة من أصحاب العمل حول الجدوى االقتصادية لتوظيف
األشخاص ذوي اإلعاقة قد ساهم يف تغيري نظرة املجتمع إليهم.

٢١

ميكن للرشكات التي
تتعامل مع هذه
الجمعيات االنضامم
إىل الشبكة العاملية
للمؤسسات واإلعاقة
التابعة ملنظمة العمل
الدولية.
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تتكون هذه الشبكة من ممثلني عن رشكات متعددة الجنسيات ومنظامت ألصحاب العمل
وشبكات لرجال األعامل وعدد من املنظامت غري الحكومية وجمعيات ذوي اإلعاقة .ورسالتها
مساعدة الرشكات عىل توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة العتبارات منها الجدوى االقتصادية
وتعزيز حقوق اإلنسان.
لدى منظمة العمل الدولية قناعة بأن االنضامم إىل مثل هذه الشبكة يعود بالفائدة عىل
املؤسسة من حيث تنويع القوى العاملة وزيادة اإلنتاجية وتراجع نسبة تبدل املوظفني وتحسني
سالمة أماكن العمل وتحسني جودة الخدمة املقدمة للعمالء واملجتمع وتعزيز الوالء ملنتجات
املؤسسة .كام أن االنضامم لهذه الشبكة يسمح ملنظامت أصحاب العمل بزيادة قدرتها عىل
تلبية حاجات أعضائها يف مجال اإلعاقة والتنوع واملسؤولية االجتامعية للرشكات والتقيد
بالقوانني واملوارد البرشية.
تأمل هذه الشبكة يف نرش ثقافة محرتِمة وشاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف املؤسسة والنهوض
بتوظيف ذوي اإلعاقة وبقائهم يف العمل والرتقي فيه.
وهذه الشبكة كناية عن مبادرة أطلقها أصحاب العمل هدفها توعية املؤسسات حيال العالقة
اإلسرتاتيجية اإليجابية القامئة بني دمج األشخاص ذوي اإلعاقة يف املؤسسة ونجاح املؤسسة.
وهي تقدم الخدمات لجميع الرشكات من شتى األحجام ويف شتى األسواق ،حيث تشجع عىل
تبادل املعلومات ومزاولة األنشطة املشرتكة لتوطيد الخربة يف مجال اإلعاقة واملساعدة عىل
تكوين شبكات وطنية وإظهار الفائدة االقتصادية والحقوقية من دمج األشخاص ذوي اإلعاقة
يف مكان العمل.
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الممارسة السليمة الرابعة

تأهيل البيئة ونشر الخدمات
على نطاق أوسع
مقومات هذه الممارسة
تتعلّق هذه املامرسة السليمة بالجهود املبذولة لتسهيل عملية
ارتياد األشخاص ذوي اإلعاقة ألماكن التدريب والعمل .فتأهيل
البيئة رشط أسايس لنجاح التوظيف الشامل لألشخاص ذوي
اإلعاقة ،ليس فقط ألنه يخفّف كث ًريا من اإلجهاد الذي يتع ّرض
له االنسان ذو اإلعاقة يف نشاطاته اليومية واملحتمل أن يؤثر
عىل أدائه أيضً ا ،بل ألنه ينم عن انفتاح مكان العمل واستعداده
للتكيف مع احتياجاته.
تستند هذه املامرسة السليمة إىل الفقرة ( 11ح) من التوصية
رقم  168ملنظمة العمل الدولية« :ينبغي أن تشمل التدابري،
تيسري وسائل نقل كافية من مكان التأهيل والعمل وإليه وفقًا
الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة».
وتتالقى هذه املامرسة أيضً ا مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة التي تنص يف مادتها التاسعة (إمكانية الوصول) عىل
رضورة اتخاذ التدابري املناسبة التي «تكفل إمكانية وصول
األشخاص ذوي اإلعاقة ،عىل قدم املساواة مع غريهم ،إىل
البيئة املادية املحيطة ووسائل النقل واملعلومات واالتصاالت،
مبا يف ذلك تكنولوجيات ونظم املعلومات واالتصال ،واملرافق
والخدمات األخرى املتاحة لعامة الجمهور أو املقدمة إليه يف
املناطق الحرضية والريفية عىل السواء».
في التطبيق
لقد قامت املؤسسات األربعة بتوسيع نطاق خدماتها لتشمل
كافة املناطق اللبنانية كام هو مبني عىل الخارطة أدناه ،بغرض
تيسري وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إليها.

بالنسبة لجمعية أركانسييل ،إن تأهيل البيئة مفهوم شامل؛
فال بد من إحداث التكييفات يف كل من املنزل ووسائل النقل
ومكان العمل .وتحقيقًا لهذه الغاية ،تلتمس الجمعية يف البداية
التعاون من األرسة والبيئة التي يعيش فيها الفرد ذو اإلعاقة،
ثم تعمل عىل إضافة املمرات املنحدرة وغريها من التكييفات
يف منزله .كام يتم تجهيز أكرث من  100سيارة يف السنة لذوي
االحتياجات الخاصة .إىل ذلك ،يتم التنسيق مع الرشكات التي
توظف األشخاص ذوي اإلعاقة لتحديد وإجراء التغيريات الالزمة
يف مكان العمل.
إضافة لذلك ،نرشت الجمعية وثيقتني متعلقتني بتكييف البيئة
مع احتياجات األشخاص ذوي االعاقة ،أولهام دليل االندماج
يف العمل (أيلول  )2012الذي يحتوي عىل معلومات متعلقة
بتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة وإدماجهم يف العمل ،وثانيهام
الئحة حول البيئة املؤهلة ،وهي كناية عن وثيقة ُص ِّممت
لتحديد التغيريات الهندسية والتواصلية الالزمة لتيسري وصولهم
إىل األماكن الخاصة والعامة.
لقد تعاقدت الجمعية مع الحكومة اللبنانية لتغطية جميع
التجهيزات التي تصنعها من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة.
يُق ّدر الطلب عىل الكرايس النقالة يف لبنان بحواىل  3آالف كريس
يف السنة ،وتسعى أركانسييل إلنتاج ما يناهز  10آالف كريس
يف السنة وتصدير الفائض .عىل ضوء النجاح الذي حققته هذه
التجربة ،منحت الجمعية حقوق االمتياز ملنظامت حكومية
وغري حكومية تتعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة يف األردن
وسوريا ومرص.
إن الكت ّيب الذي نرشه اتحاد املقعدين اللبنانيني بعنوان «دليلك
إىل الوصف الوظيفي» يوفر معلومات محددة حول التكييفات
الواجب إحداثها يف مكان العمل ،منها مواقف السيارات،
واملمرات املنحدرة عند مداخل األبنية ،وتوسيع املمرات
وتزويدها باملسكات ،وتوسيع األبواب ،وتكييف املصاعد (من
حيث العمق والعرض واملسكات وأجهزة الصوت) والحاممات،
الخ .إضافة لذلك ،يحيي االتحاد دورات تدريبية وورش عمل
للتوعية حول هذا املوضوع يف عدة رشكات ومؤسسات تابعة
٢٣

للقطاع الخاص ،مبا فيها أكرث من  50رشكة للسياحة والسفر يف
أكادميية بريوت للعلوم السياحية.
منذ العام  ،1993يساهم منتدى املعاقني يف لبنان الشاميل،
بالتعاون مع بلدية طرابلس ،يف تسهيل وصول األشخاص
ذوي اإلعاقة إىل عدد من املدارس العامة والخاصة واملنازل
ودور العبادة والطرق واألرصفة يف املنطقة .كام نظم املنتدى،
بالتعاون مع وزارة البيئة ،ورشة تدريبية حول البيئة املؤهلة
شاركت فيها البلديات .ويف العام  ،1990أطلق املنتدى خدمة
مواصالت مخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة تُعرف بالتاكيس
األبيض .كام عمل عىل تشييد كافيترييا وملعب مجهزين
الستقبال األشخاص ذوي االعاقة للتشجيع عىل إدماج األطفال
ذوي اإلعاقة وأرسهم ،ويتوىل تشغيل عدد من الباصات املجهزة
مساعدتهم عىل التنقل.
األثر الملموس
إن تجهيز املنازل ووسائل النقل وأماكن العمل من الرشوط
الدنيا التي تخول االنسان ذو اإلعاقة الحصول عىل عمل الئق.
فتظهر التجارب أن معالجة هذا املوضوع معالجة شاملة إنمّ ا
تعزز استقاللية األشخاص ذوي اإلعاقة وتحد من عزلتهم وتن ّمي
ثقتهم بالنفس وقدرتهم عىل التحكم بحياتهم ،كام ميكن لغري
املعوقني استعامل وسائل النقل املؤهلة .إىل ذلك ،يتمكن
العمالء ذوي اإلعاقة من بلوغ املؤسسات التي تعتمد سياسة
عمل دامجة مع توفري كل التأهيل الالزم يف مكان العمل (مام
يسمح لتلك املؤسسات بتوسيع قاعدة العمالء لديها).

٢٤
24

ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﺣﻠﺒﺎ

ﺍﻟﻬﺮﻣﻞ

ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ

ﺯﻏﺮﺗﺎ

ﺃﻣﻴﻮﻥ

ﺑﺸﺮﻱ

ﺑﺘﺮﻭﻥ

ﺟﺒﻴﻞ

ﺑﻌﻠﺒﻚ

ﺟﻮﻧﻴﺔ

ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﺯﺣﻠﺔ
ﺗﻌﻨﺎﻳﻞ

ﺑﻌﺒﺪﺍ
ﻗﺐ ﺍﻟﻴﺎﺱ

ﺑﺮ ﺍﻟﻴﺎﺱ

ﺑﻴﺮﻭﺕ

ﻋﺎﻟﻴﻪ

ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻛﻔﺮ ﻧﺒﺮﺥ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺍﻟﺸﻮﻑ

ﺟﺐ ﺟﻨﻴﻦ
ﺟﺰﻳﻦ

ﺩﻣﺸﻖ
ﺭﺍﺷﻴﺎ

ﻣﺸﻐﺮﺓ

ﺣﺎﺻﺒﻴﺎ
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺃﺭﻛﺎﻧﺴﻴﻴﻞ

ﺻﻴﺪﺍ

ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

ﻧﺒﻄﻴﺔ

ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﻌﺪﻳﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ

ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ
ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ

ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ

ﺑﻨﺖ ﺟﺒﻴﻞ

ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻧﺮﻭﺍ

٢٥

الممارسة السليمة الخامسة

«ال شيء عنّ ا من دوننا»:
الدعم من الشخص ذو اإلعاقة الى األشخاص ذوي اإلعاقة
مقومات هذه الممارسة
إن نجاح التوظيف الشامل لألشخاص ذوي اإلعاقة يقيض
مبشاركتهم يف جميع مراحل هذه العملية ،وتحدي ًدا يف تصميم
الربامج وحمالت التعبئة والتوعية والتدريب وتقديم الخدمات
والتطبيق والتقييم وغريها ،وذلك باالستناد إىل االلتزام العام
الثالث املنصوص عليه يف املادة الرابعة (االلتزامات العامة)
التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة« :تتشاور الدول األطراف
تشاو ًرا وثيقًا مع األشخاص ذوي اإلعاقة ،مبن فيهم األطفال
ذوو اإلعاقة ،من خالل املنظامت التي متثّلهم ،بشأن وضع
وتنفيذ الترشيعات والسياسات الرامية إىل تنفيذ هذه االتفاقية،
ويف عمليات صنع القرار األخرى بشأن املسائل التي تتعلق
باألشخاص ذوي اإلعاقة ،وإرشاكهم فعليًا فيها».
كام أن متكني ذوي اإلعاقة مك ّرس يف االتفاقية رقم  159ملنظمة
العمل الدولية حيث تنص املادة  5منها عىل أن «تستشار
املنظامت املمثلة التي يك ّونها األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظامت
التي تعمل من أجلهم بشأن تنفيذ السياسة املذكورة ،مبا يف
ذلك التدابري التي يجب اتخاذها لتعزيز التعاون والتنسيق بني
الهيئات العامة والخاصة التي تضطلع بأنشطة يف مجال التأهيل
املهني».

يرمي برنامج املنارصة والتدريب الذي ينفذه اتحاد املقعدين إىل
تحقيق غايتني ،أولهام زيادة الثقة بالنفس لدى املتدربني ،وثانيهام
تغيري نظرة املجتمع اللبناين إىل اإلعاقة .علّقت سيدة ذات إعاقة
بعد تلقيها التدريب قائلة« :اكتشفت هنا ما ميكّنني من تغيري
حيايت .أصبحت أقوى وأريد أن أتخطى جميع العقبات».
وقد ساهم اتحاد املقعدين اللبنانيني ،بدعم من مكتب
املبادرات االنتقالية وبالتشارك مع جمعية الشبيبة للمكفوفني،
يف حشد أكرب مشاركة ممكنة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف
االنتخابات النيابية التي جرت يف لبنان يف صيف العام ،2009
بعد إجراء مسح أظهر أن مرك َزين فقط من أصل  73مرك ًزا
لالقرتاع يف بريوت يستوفيان الرشوط التي تسمح بوصول
األشخاص ذوي اإلعاقة إليها.
ويف جمعية أركانسييل ،تعترب مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف
جميع أركان الجمعية أفضل داللة عىل جدوى نشاطاتها .هذا
وان تلك املشاركة تبينّ الخربة املميّزة والفريدة من نوعها التي
ط ّورها األشخاص ذوي اإلعاقة يف سعيهم للرتويج عن اندماجهم
االجتامعي.
األثر الملموس

إن مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة مشاركة فعالة يف الربامج التي
في التطبيق
تؤثر عىل حياتهم تساهم يف تعزيز ثقتهم بالنفس ،حيث تسمح
نظرتهم اإليجابية للذات بتحدي التمييز يف املجتمع ورفض
إن اتحاد املقعدين اللبنانيني يعترب نفسه «منظمة ّأسسها
األشخاص ذوي اإلعاقة من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة» ،رسالتها الحامية الزائدة من األرسة ،مام ينعكس بدوره يف ارتفاع عدد
املسجلني يف برامج املؤسسات األربعة.
الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم وضامن تكافؤ الفرص لهم.
وقد طلب االتحاد من العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة التعبري
عن أنفسهم يف حمالت لتوعية الرأي العام ،من أجل نرش ثقافة إىل ذلك ،سمحت أنشطة املنارصة الذاتية يف لبنان بزيادة
جمعيات ذوي اإلعاقة أكرث من  4أضعاف يف السنوات العرش
اإلدماج والتنوع (من خالل مجلة «واو» مثالً).
األخرية ،حيث باتت تشكّل مجموعة ضغط نافذة تعمل من
أجل التطبيق الكامل للقانون  .2000/220كام باتت جمعيات
ذوي اإلعاقة تبني رشاكات متينة مع مختلف الهيئات من
القطاعني العام والخاص.
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فقد أدت مامرسة الضغط باالستناد إىل الوقائع امللموسة إىل
إصدار قانون انتخايب جديد يف أيلول  2008قضت أحكامه
بتحسني إمكانية الوصول إىل مراكز االقرتاع وبالتايل متكني
األشخاص ذوي اإلعاقة من مامرسة حقهم يف االقرتاع عىل
قدم املساواة مع جميع املواطنني اللبنانيني .وقد ساهمت
أنشطة املنارصة والضغط التي مارستها منظامت ذوي اإلعاقة
واملنظامت غري الحكومية ،يف تضمني اإلعاقة من ضمن
اإلسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم .2015-2010

مجلة «واو»  -اتحاد المقعدين اللبنانيين

٢٧

الممارسة السليمة السادسة

إدماج النوع االجتماعي (الجندر)
مقومات هذه الممارسة

في التطبيق

يف لبنان كام يف معظم أقطار العامل العريب ،تواجه املرأة ذات
اإلعاقة متيي ًزا مزدو ًجا .فقد كشفت دراسة عن النساء واإلعاقة
يف لبنان أعدها وهبه ولقيس ( )2010أ ّن التمييز ضد املرأة
ذات اإلعاقة يبدأ يف املنزل حيث تعطى األفضلية للصبية
عىل الفتيات .غالبًا ما يقترص الدور املسند للفتاة عىل الزواج
واإلنجاب ،ويعتقد أن املرأة ذات اإلعاقة عاجزة عن أداء هذا
الدور .بالتايل يُنظر إىل املرأة ذات اإلعاقة عىل أنها عبء عىل
أرستها أو الدولة ،فتصبح عالة عليهام طيلة حياتها .وهذا النوع
من التمييز يشكل حاج ًزا كب ًريا يقيّد قدرتها عىل النمو الشخيص.
تستند هذه املامرسة السادسة عىل املواثيق القانونية اآلتية:

لقد سعى اتحاد املقعدين اللبنانيني إىل تحقيق املساواة بني
الجنسني يف عدد من األنشطة ،بد ًءا من مشاركته يف املؤمتر
الرابع لألمم املتحدة حول املرأة املنعقد يف بيجني سنة 1995
وصوالً إىل تنظيم ورشات وحمالت توعية ومنارصة حول املرأة
ذات اإلعاقة ،مع أمهات معوقات (مثالً) .وتشكل النساء نصف
املستفيدين من خدمات التوظيف التي يقدمها.

املادة  6من اتفاقية األمم املتحدة حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة« :تقر الدول األعضاء بأن النساء والفتيات ذوات
اإلعاقة يتعرضن ألشكال متعددة من التمييز ،وأنها ستتخذ
يف هذا الصدد التدابري الالزمة لضامن متتعهن متت ًعا كامالً
وعىل قدم املساواة بجميع حقوق اإلنسان والحريات
األساسية».

ويف منتدى املعاقني يف لبنان الشاميل ،خمسة من أصل تسعة
أعضاء يف مجلس اإلدارة هم من النساء .ويشارك األشخاص
املعوقون رجاالً ونسا ًء يف تصميم وتنفيذ جميع الربامج
واملشاريع .كام أن لجنة املرأة فيه ناشطة يف الرتويج لحقوق
املرأة ذات اإلعاقة وتنظيم حمالت لجمع التربعات من أجل
دعم برامج املنتدى .وقد ُص ّمم عدد من برامج التأهيل املهني
وورشات التدريب للنساء العامالت يف مهن غري تقليدية.
األثر الملموس على األشخاص ذوي
اإلعاقة

املادة  4من االتفاقية رقم  159ملنظمة العمل الدولية:
«توضع السياسة املذكورة عىل أساس مبدأ تساوي الفرص بني لقد سمحت املساعي الحثيثة املبذولة لتعميم املساواة بني
العامل املعوقني والعامل عمو ًما .وتحرتم املساواة يف الفرص الجنسني بإلقاء الضوء عىل املرأة ذات اإلعاقة يف لبنان (يف
األماكن العامة ويف وسائل اإلعالم) .من ناحية أخرى ،ازداد
واملعاملة بني العامل املعوقني من الجنسني».
عدد النساء اللوايت يشاركن يف برامج التأهيل املهني ويلتمسن
خدمات التوظيف من املؤسسات األربعة قيد الدرس.
الفقرة  8من التوصية رقم  169ملنظمة العمل الدولية:
«ينبغي أن يراعى لدى تقديم التأهيل املهني واملساعدة يف
الحصول عىل عمل األشخاص املعوقني ،مبدأ تكافؤ الفرص
واملساواة يف املعاملة بني العامل من الجنسني».
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الخاتمة
لقد تب ّدلت نظرة املجتمع اللبناين إىل اإلعاقة حيث بات ذوو اإلعاقات الجسدية والحسية أقل عزلة
وقادرين عىل فرض أنفسهم .لكن وصولهم إىل العمل الالئق ال يزال محدو ًدا ،وال ميكن االعتامد عىل
العدد الصغري لألطفال ذوي اإلعاقة امللتحقني باملدارس للتفاؤل بشأن مستقبل التوظيف الشامل يف
لبنان.
فالدرب ال زالت طويلة .وال ب ّد من إعطاء األولوية لوضع اآلليات التنفيذية للقانون ،2000/220
كام السعي من أجل دمج األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية يف التعليم وعامل العمل .كام ينبغي تغيري
طبيعة الربامج والتدخالت والتخيل عن مفهوم العمل املحمي لصالح اإلدماج الفعيل يف القوى
العاملة.
إن العمل الذي تقوم به املؤسسات األربعة يرسم الطريق أمامنا .فهي قد أظهرت أن توظيف
األشخاص ذوي اإلعاقة ال ب ّد أن ينطوي باستمرار عىل خدمات مكيفة لذوي االحتياجات الخاصة
وعىل خدمات لتمكني االنسان ذو اإلعاقة والتوعية املستمرة ألصحاب العمل واملجتمع ككل.
ونحن نأمل يف أن يساهم هذا التقرير الذي يوثق للمامرسات السليمة ،يف تبادل الخربات بني األنداد
والرتويج للتوظيف الشامل لألشخاص املعوقني .كام نأمل يف أن يشجع جمعيات أخرى عىل توثيق
األثر املرتتب عىل نشاطاتها وعىل فهم أفضل للمامرسات التي تنجح يف تعزيز التوظيف الشامل
لألشخاص ذوي اإلعاقة.

٢٩

ملخص للمواد  68إلى  75من القانون 2000/220
حول حق المعوق في العمل والتوظيف
املادة :68

للمعوق كام لسائر أفراد املجتمع الحق يف العمل ويف التوظيف.

املادة :69

ال تشكل اإلعاقة بحد ذاتها حائال دون الرتشيح ألي عمل أو وظيفة ،عىل أن تراعى الحاجات الخاصة باملعوقني
لتمكينهم من إجراء االمتحانات متى كان معموال بها.

املادة :70

تتوىل املؤسسة الوطنية لالستخدام ،بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم املهني والتقني بشكل خاص ،تأهيل
املعوقني البالغني الثامنة عرشة من العمر ،وتوجيههم إىل سوق العمل العادية ،أو إىل مشاغل محمية أو إىل
مؤسسات اجتامعية تشغيلية ،ومتابعة عملهم ،كام تتوىل عملية املتابعة الدامئة لعملهم ،بهدف توجيههم إذا
أمكن إىل سوق العمل العادية.

املادة :71

يعترب كل شخص حامل لبطاقة معوق شخصية بلغ الثامنة عرشة من العمر مكتملة عاطال عن العمل .يحق له
حينذاك االستفادة من تعويض البطالة بقيمة خمسة وسبعون باملائة من الحد األدىن لألجور ،يدفع من وزارة
العمل .يتوقف تعويض البطالة فورا عندما يتوفر عمل للمعوق.

املادة :72

تشكل لجنة مشرتكة بني كافة اإلدارات واملؤسسات والهيئات املعنية بالعمل والتوظيف تكون برئاسة مدير عام
وزارة العمل لتفعيل الحق بالعمل واالستخدام من خالل تقديم املشورة والتنسيق.

املادة :73

تخصص وظائف يف القطاع العام لألشخاص املعوقني بنسبة  3يف املائة عىل األقل.

املادة :74

يلزم أرباب العمل يف القطاع الخاص التي ال يقل عدد األجراء فيها عن ثالثني ( )30وال يزيد عىل ستني ()60
باستخدام أجري واحد من املعوقني .أما إذا فاق عدد األجراء يف املؤسسة الستني أج ًريا ،فيلزم صاحب العمل أو
املؤسسة باستخدام معوقني بنسبة ثالثة باملئة ( )%3عىل األقل من أجرائها .يلزم صاحب كل عمل أو مؤسسة ال
ينفذ املوجب املرتتب عليه خالل مهلة سنة من إقرار هذا القانون ،بدفع مبلغ سنوي قدره ضعفي الحد األدىن
لألجور عن كل معوق غري مستخدم ،يسدد إىل وزارة العمل.

املادة :75

كل رب عمل يف القطاع الخاص يستخدم معوقني بعدد أكرب مام هو ملزم باستخدامهم ،يستفيد من حسم عىل
رضيبة الدخل قيمته الحد األدىن لألجور عن كل شخص معوق.

القسم الثامن
يف حق الشخص املعوق بالعمل والتوظيف والتقدميات االجتامعية
املادة :68

مدى الحقوق بالعمل والتوظيف:
أ – للمعوق كام لسائر أفراد املجتمع الحق يف العمل ويف التوظيف ،يكفلها ويفعلها هذا القانون.
ب – تلتزم الدولة العمل عىل مساعدة األشخاص املعوقني للدخول يف سوق العمل ضمن مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص.

املادة :69

رشوط التوظيف:
أ – ال تشكل اإلعاقة بحد ذاتها حائال دون الرتشيح ألي عمل أو وظيفة.
ب – يعترب بحكم امللغى كل نص يشرتط ألي عمل أو وظيفة سالمة البنية أو الجسد أو عدم اإلصابة بإعاقة أو عاهة
أو علة أو ما شابه ذلك من تعابري وألفاظ مام يؤدي إىل الحؤول دون قبول طلب املعوق.
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ج – تعترب االمتحانات املتعلقة بالكفاءة ،وفرتة التدرج املعمول بها ،كافية لقبول أو رفض التوظيف ،عىل أن تراعى
الحاجات الخاصة باملعوقني لتمكينهم من إجراء االمتحانات متى كان معموال بها.
املادة :70

التوجيه لسوق العمل :تتوىل املؤسسة الوطنية لالستخدام ،بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم املهني والتقني
بشكل خاص ،تأهيل املعوقني البالغني الثامنة عرشة من العمر ،وتوجيههم إىل سوق العمل العادية ،أو إىل
مشاغل محمية أو إىل مراكز املساعدة بالعمل أو إىل مؤسسات طبية اجتامعية تشغيلية ،ومتابعة عملهم ،كام
تتوىل عملية املتابعة الدامئة لعملهم ،بهدف توجيههم إذا أمكن إىل سوق العمل العادية.

املادة :71

تعويض البطالة:
أ – يعترب كل شخص حامل لبطاقة معوق شخصية بلغ الثامنة عرشة من العمر مكتملة عاطال عن العمل ،إذا توافرت
فيه الرشوط واملعايري واألصول التي تصدر مبرسوم يتخذ يف مجلس الوزراء بناء عىل اقرتاح وزير العمل بعد
استشارة وزارة الشؤون االجتامعية .يحق له حينذاك االستفادة من تعويض البطالة بقيمة خمسة وسبعون باملئة
من الحد األدىن لألجور ،يدفع من وزارة العمل .ويتوقف حينها توجب التعويض العائيل املقرر يف قانون الضامن
االجتامعي أو أية جهة رسمية ضامنة أخرى يف حال توافر رشوطه.
ب – يتوقف تعويض البطالة فورا ً عندما يتوفر عمل للمعوق يؤمن له دخالً شهرياً معيناً.
ج – يرسي مفعول هذه املادة عند مرور سنة واحدة عىل تاريخ نرش هذا القانون يف الجريدة الرسمية.

املادة :72

لجنة تفعيل حقوق املعوقني بالعمل:
أ – تشكل مبرسوم يتخذ يف مجلس الوزراء لجنة مشرتكة بني كافة اإلدارات واملؤسسات الهيئات املعنية بالعمل
والتوظيف تدعى «لجنة تفعيل حقوق املعوقني بالعمل» .وتكون برئاسة مدير عام وزارة العمل وتضم عضوا
معوقا من أعضاء الهيئة الوطنية .تضع هذه اللجنة النظام الداخيل الجتامعاتها.
ب – تتوىل هذه اللجنة تقديم كافة االقرتاحات الكفيلة بتفعيل الحق بالعمل املنصوص عليها يف هذا القانون،
والتنسيق يف ما بني جميع املعنيني من إدارات وهيئات عامة وخاصة ،وتقديم املشورة إليهم عند الحاجة .كام
تعمل عىل وضع آليات تشجع كل شخص معوق يرغب بتأسيس مهنة حرة.
ج – ترفع هذه اللجنة قراراتها بواسطة وزير العمل إىل مجلس الوزراء التخاذ القرارات املناسبة بشأنها.

املادة :73

تخصيص الوظائف يف القطاع العام :تخصص وظائف يف القطاع العام لألشخاص املعوقني بنسبة ثالثة باملئة ()%3
عىل األقل من العدد اإلجاميل للفئات والوظائف جميعها .

تخصيص الوظائف يف القطاع الخاص:
		
املادة :74
أ – يلزم اصحاب العمل يف القطاع الخاص التي ال يقل عدد األجراء فيها عن ثالثني ( )30وال يزيد عىل ستني ()60
باستخدام أجري واحد من املعوقني ،تتوفر فيه املؤهالت املطلوبة.
ب – أما إذا فاق عدد األجراء يف املؤسسة الستني أجريا ً ،فيلزم صاحب العمل أو املؤسسة باستخدام معوقني بنسبة
ثالثة باملئة ( )%3عىل األقل من أجرائها تتوفر فيهم املؤهالت املطلوبة ،وعند وجود كرس نتيجة احتساب النسبة
يدور الكرس إىل األعىل.
ج – يلزم صاحب كل عمل أو مؤسسة ال ينفذ املوجب املرتتب عليه خالل مهلة سنة من إقرار هذا القانون ،يدفع
مبلغ سنوي قدره ضعفي الحد األدىن لألجور عن كل معوق غري مستخدم ،يسدد إىل وزارة العمل ،إىل أن يسوي
صاحب العمل أو املؤسسة وضعهم.
د – يعفى رب العمل من تسديد الغرامة إذا تقدم من وزارة الشؤون االجتامعية مبا يثبت أنه تقدم من املؤسسة
الوطنية لالستخدام بطلب خاص لتوظيف شخص معوق ومل يكن لدى اإلدارة املختصة يف الوزارة أي شخص
تتوافر فيه املواصفات املطلوبة بعد مرور ثالثة أشهر عىل تقديم الطلب.
هـ – عىل الصندوق الوطني للضامن االجتامعي التحقق من حسن تطبيق موجب أرباب العمل بتوظيف املعوقني،
ويتوجب عليه إصدار براءة ذمة لرب العمل املخالف.
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قائمة باألشخاص التي جرت مقابلتهم
 .1جمعية أركانسييل وخدمات اإلغاثة الكاثوليكية
السيدة ماري مليك ،املسؤولة عن التوظيف (أركانسييل)
السيدة رانيا متراوي ،مديرة املشاريع (خدمات اإلغاثة الكاثوليكية)
 .2اتحاد املقعدين اللبنانيني
السيدة سيلفانا اللقيس (رئيسة االتحاد)
السيدة ضحى يحفويف (منسقة املشاريع الوطنية)
 .3منتدى املعاقني يف لبنان الشاميل
السيد جميل سبيتي (املدير التنفيذي)
السيد حسن مصطفى (املسؤول عن التوظيف)
 .4مركز خدمات التوظيف/وكالة األونروا
مكتب بريوت:
السيدة تغريد عوض
السيد ربيع فخري
السيدة ليىل قييس
السيد زياد قواش
السيد سمري شعبان رضوان
السيدة جوهان فان ديك
مكتب صيدا:
السيدة إميان الخطيب (مستشارة املركز)
السيد مجد فرحات (مدير التوظيف)
مكتب صور:
السيد سامل أمني ياسني (املرشف عىل املركز)
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