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؟

بينقصك إطار اجتماعي  ,ترفيهي وتثقيفي قريب؟

تعبت من مماطلة المؤسسات كل ما توجهت لتلقي خدمة أو استفسار؟

؟

بتستصعب الوصول للمؤسسات المختلفة؟
مس بكرامتك؟
بتحتاج تحكي عن موقف حسيت فيو ّ

؟
؟

خط المنارة لالستشارة
تعلن جمعية المنارة لدعم األشخاص مع إعاقة
عن تفعيل أول خط هاتفي من نوعه يهدف إلى تقديم االستشارة
والدعم لألشخاص مع إعاقة وذويهم في المجاالت التالية:
 .1النفسية واالجتماعية .2 | .الحقوقية والقانونية.
يشرف على تفعيل الخط طاقم مؤهل من األخصائيين
يسرنا تلقي توجهاتكم على مدار األسبوع على هاتف رقم:

04-6551020

أو عبر البريد االلكتروني help@almanarah.org :

خط المنارة لالستشارة
وسيلة تواصل مع األشخاص مع إعاقة وذويهم
أبقي وجهك في الشمس ولن ترى الظالل
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مقدمة
يعتبر حق العمل من أهم احلقوق التي تكفلها املواثيق الدولية والقوانني
احمللية لكافة الشرائح اجملتمعية وبضمنها شريحة األشخاص مع إعاقة.
اإلتفاقية الدولية حلقوق األشخاص مع إعاقة في بند  27تنص على أن:
كل الدول األطراف ملتزمة بكفالة حق العمل لألشخاص مع إعاقة على قدم
املساواة مع االخرين ،ويشمل هذا احلق إتاحة الفرص لهم لكسب الرزق من
عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق العمل وبيئة عمل منفتحتني أمام
األشخاص مع إعاقة وشاملتني لهم ويسهل انخراطهم فيهما.
كذلك قانون املوساواة احمللي ألشخاص مع إعاقة يشجع على انخراط
أشخاص مع إعاقة في سوق العمل ويحظر التمييز ضدهم في كل االجراءات
قبل وبعد االنخراط في سوق العمل.
جمعية املنارة لدعم األشخاص مع إعاقة منذ تأسيسها سعت إلى ترسيخ
حقوق األشخاص مع إعاقة في مجتمعنا عامة وضمن شريحة األشخاص
مع إعاقة أنفسهم بشكل خاص .وحتقيقا لهذا الهدف أطلقت مجموعة
من الورشات والدورات هدفها تطوير وتعزيز املهارات لدى أشخاص مع إعاقة
لتحسني فرصهم لالنخراط في سوق العمل.
تعاونت جمعية املنارة مؤخرا مع صندوق اجملتمع األمريكي املنفتح لبناء
مجموعات من أشخاص مع إعاقات مختلفة وتعزيز قدراتهم املهنية
لينخرطوا فيما بعد في سوق العمل .يصبو املشروع إلى وصول ستني شخصا ً
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مع إعاقة بحيث يكون أربعون منهم من النساء مع إعاقة.
ومن هنا جاءت فكرة كتابة مرشد “أنا أعمل” الذي نركز فيه كل اآلليات واملهارات
التطبيقية ،التي من شأنها أن تكون مبثابة وسيلة ناجعة لتراجعوا ما مت متريره
في الدورات ولترافقكم في مسيرتكم املستقبلية للبحث عن عمل.
أعزاءنا ،عزيزاتنا،
إن عملية البحث عن عمل مركبة ،طويلة وغال ًبا ما تكون شاقة .هذه احلقيقة
أكثر صوابًا عندما نتحدث عن أشخاص لديهم حواجز تعيقهم من االندماج في
سوق العمل على خلفية اعاقتهم .كما تعلمون ،املشغلون يرغبون في توظيف
مالءمة والذين لديهم قدرة أنتاج أكبر بتكلفة مادية أقل.
العاملني األكثر َ
تصبو جمعية املنارة في هذا املرشد إلى تقدمي املساعدة لكم/لكن في بناء
وإدارة سيرورة البحث عن العمل ،بطريقة تتيح لكم/لكن أن تكونوا على أمت
االستعداد لتحقيق املهمة ولطرح تعاملكم/ن مع اإلعاقة كعامل محفز ال
سلبي.
كتب هذا املرشد في فترة زمنية يعرب فيها أكبر عدد من املشغلني واملشغالت
عن استعدادهم ملالءمة أماكن العمل لكم ولغيركم .لذلك ،تعتبر هذه
الفترة أكثر مواتاة إليجاد فرص عمل لكم تناسب قدراتكم/ن ،حتصيلكم/ن
العلمي ،رغباتكم/ن واحتياجاتكم/ن اخملتلفة.
هيا ننطلق معا ً على طريق العمل ...
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 .1ملاذا نعمل؟!
يحظى العمل ،وألسباب عدة ،مبكانة مركزية في حياة األشخاص البالغني.
حيث يقضي املوظف/العامل معظم وقته في مكان العمل وهو يشكل
املصدر األساسي لدخله .ولذلك ،فإن االندماج في سوق العمل له أهمية
بالغة على الصعيد الشخصي ،االقتصادي واالجتماعي.
هنالك العديد من االجابات على السؤال ،ملاذا أعمل؟ وبضمنها أن العمل
يتيح لك:
أن تزيد/ي من دخلك.
أن حتسن/ي مستوى وجودة حياتك.
أن تعزز/ي من ثقتك وتقديرك لنفسك.

•
•
•
• أن تستثمر/ي قدراتك ،كفاءاتك ومؤهالتك للتمتع بحياة كرمية ومستقلة.
• أن تعزز/ي قدراتك وكفاءاتك من خالل تنمية العالقات املتبادلة مع زمالئك
في العمل.
• أن توسع/ي دائرة عالقاتك ومعارفك.
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 .2كيف نبدأ؟
بدايةً ،نصيغ حلمنا..
تخيل/ي نفسك بعد مرور  5سنوات من اليوم :ماذا تفعل/تفعلني؟  ..أين
ّ
ستكون/ستكونني؟  ..ما هو العمل الذي حتلم/حتلمني به؟ ..ما هو شغفك؟..
ما هي رسالتك في احلياة؟ ..ما هو هدفك؟ ..أين تريد/تريدين أن تصل/ي خالل
اخلمس سنوات القادمة؟
وقلما ونكتب في رأس الصفحة “رؤيتي ال ّتشغيلية”.
واآلن ،نتناول ورقة
ً
علينا أن نحدد ما هي رؤيتنا حلياتنا املهنية.
أكتب/ي رؤيتك اخلاصة بحيث ال تتعدى السطرين.
“بعد  5سنوات سوف أكون ”......
بعد أن قمنا بصياغة الرؤيا التشغيلية ننطلق الى املرحلة التالية ،وهي
فحص اخلطوات واملتطلبات كي نحقق احللم.
ماذا حتتاج هذه الوظيفة؟
والتميز به؟
ما هي املهارات والقدرات املتوفرة لدي ومتكنني من تنفيذ العمل
ّ
ما هي املهارات والقدرات التي يجب أن أطورها كي أجنح؟
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أيضا أن حتدد لنفسك األمور التالية اعتمادا على مستوى حتصيلك
عليك ً
العلمي ،خبرتك السابقة في العمل ومؤهالتك املهنية:

•
•
•
•

ما هو مستوى الدخل الذي تطمح  /تطمحني له.
ما هو حجم الوظيفة املناسب لك.
ما هو البعد اجلغرافي املالئم لك لبعد أو قرب العمل من البيت.
عند احلاجة ،ما هي املالءمات/اإلتاحة التي قد مُتكّنك من ايجاد العمل
واالندماج فيه بالصورة األفضل.

بعد أن تقوم بتحديد األمور املذكورة أعاله ،عليك أن تتأكد أن بطاقة هويتك
لسوق العمل جاهزة وتبدو على النحو األفضل .وسنتطرق لهذا في الفصل
القادم.
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 .3كتابة سرية ذاتية ورسالة تمهيدية للمشغل
تعتبر السيرة الذاتية بوابة العبور إلى سوق العمل .ومن هنا عليك أن تكتبها
كملف تسويقي على أكمل وجه .على سبيل املثال ،يجب أن ال تتجاوز السيرة
الذاتية الصفحة الواحدة ،صفحتني كحد أقصى .وفيما يلي ندرج تعليمات
ومواصفات لكتابة السيرة الذاتية:
تصميم موحد ومريح للعني.
السيرة متاحة وسهلة القراءة – حجم اخلط يجب أن يكون  12والعناوين .14
السيرة مكتوبة بلغة سليمة.
السيرة مكتوبة من األحدث إلى األسبق.
أن ال تكون هنالك فراغات بني سنوات العمل حتى ال تثير تساؤالت وشكوكاً.
يجب كتابة السيرة الذاتية بالشكل األنسب بحيث جتيب عن أي تساؤالت

•
•
•
•
•
•
للمشغل.
• على ملف السيرة الذاتية أن يتالءم مع متطلبات الوظيفة التي تقدمت
إليها.
• بشكل عام ،على ملف السيرة الذاتية ان يبرز ميزاتك وأن يخلو من األمور
التي من املمكن أن يفسرها املشغل بشكل سلبي .ومع ذلك يجب احلفاظ
على املصداقية التامة وأن تكون كل املعلومات الواردة في السيرة الذاتية
حقيقية وصادقة.
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تشمل السيرة الذاتية عادة على األمور التالية:
عنوان وتاريخ محتلن  -يجب كتابة العنوان “سيرة ذاتية” في أعلى الصفحة

•

بخط كبير وأن يُحدد تاريخ كتابة امللف .يجب حتلنة التاريخ من فترة ألخرى
بحيث يعلم املشغل أن تاريخ حتلنة السيرة الذاتية يتوافق مع تاريخ التقدم
لطلب الوظيفة.
تفاصيل شخصية  -والتي تتضمن اسمك الكامل ،العنوان ،رقم الهاتف
وعنوان البريد االلكتروني.
تاريخ امليالد ،رقم الهوية (بنود اختيارية).
مستوى حتصيلك العلمي  -من املرحلة الثانوية وما بعد .باإلضافة إلى
شهادة انهاء الثانوية (البجروت) يجب اضافة تفاصيل لدراسات فوق ثانوية،
شهادات املشاركة في دورات واستكماالت .في حال كنت حاصال ً/حاصلة على
اللقب األولى وما فوق ،ال توجد حاجة أن تذكر/ي فترة تعليمك الثانوية.
اخلبرة املهنية  -يجب تفصيل خبرتك املهنية وأماكن العمل السابقة،
فترة بداية ونهاية العمل ،الوظائف ،الرتبة ،املسؤولية والصالحية في كل
مكان عمل .كما ذكر سابقا ،يجب أن نبدأ من مكان العمل األحدث إلى
األسبق  .في حال لم تكن لديك خبرة مهنية كبيرة ،يجب أن تشمل وظائف
مؤقتة أو تطوعا ً قمت به له صلة بالوظيفة التي تقدمت لطلبها.
العمل التطوعي والهوايات  -إذا قمت باختيار النشاط االجتماعي التطوعي
أو الهوايات ،عليك إبراز النشاطات التي قمت بها لفترة زمنية طويلة .هذه
املواضيع من املمكن أن تثير فضول احملاور في العمل وتتيح له معرفتك بشكل
شخصي وأعمق.

•
•
•
•
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•
• اتقان التعامل مع احلاسوب  -يجب أن تشمل سيرتك الذاتية قدرتك
لغات  -يجب أن تشمل اللغات األجنبية ومدى اتقانك لها ،وخصوصا اذا
كانت معرفة اللغة مهمة للوظيفة املطلوبة.

على اتقان استعمال برامج احلاسوب مثل  ,word, power point, excelبرامج
تصميم محوسبة ،برامج لبناء املواقع ،االنترنت وغير ذلك.
في نهاية السيرة الذاتية يجب أن تذكر/ي أنه سيتم ارسال توصيات عند احلاجة.
(مرفق منوذج لسيرة ذاتية في ملحق )1
باإلضافة إلى السيرة الذاتية ،ميكن ويستحسن ارسال رسالة متهيدية قصيرة
للمشغل .تكتب الرسالة التمهيدية بصيغة خاصة تعبر فيها عن سبب
مالءمتك للوظيفة التي تتقدم بطلبها.
السيرة الذاتية والرسالة التمهيدية بالغة األهمية في سيرورة البحث عن
العمل .ولذا يستحسن استثمار التفكير والوقت في كتابتها .يوصى أيضا أن
تقوم بإرسالهما لصديق/صديقة أو قريب/قريبة ليقوم مبراجعتها ،ويعطيك
مالحظات بناءة لتحسينها .تذكر أن السيرة الذاتية والرسالة التمهيدية
يشكالن االنطباع األولي لدى املشغل.
على الرسالة التمهيدية أن تكون مباشرة وقصيرة .في الفقرة األولى ،عليها أن
تشمل اسم الوظيفة التي تتقدم بطلبها ،تاريخ االعالن عنها وكيف علمت بها.
بعد ذلك ،قم بسرد السبب الذي جعلك تقرر التقدم بطلب إلشغال الوظيفة.
أما الفقرة الثانية فتتضمن توضيحا ً موجزا ملاذا أنت مناسب/ـة للوظيفة ،مبرزا/
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مبرزة معرفتك وخبرتك التي تتمتع بها في هذا اجملال .إن اخترت أن تبلّغ عن اعاقتك
في هذه املرحلة ،تصرف/ي مبوجب االرشادات املدرجة في فصل  7في هذا املرشد.
عند كتابة السيرة الذاتية والرسالة التمهيدية ،نوصيك أن تسأل نفسك
األسئلة التالية:
 .1هل خبرتك املهنية مالئمة ومناسبة لشروط الوظيفة التي تقدمت بها؟
 .2هل قمت بسرد مدى مالءمتك للوظيفة في سيرتك الذاتية نفسها؟
 .3ما هي نقاط القوة التي عليك ابرازها في سيرتك الذاتية والرسالة
التمهيدية ،لتجعلك أفضل من غيرك لتتم دعوتك ملقابلة صاحب العمل؟
حسنا ً  ...بعد أن متت التحضيرات الالزمة ،حان الوقت إلرسال السيرة الذاتية
للوظائف املناسبة .كل التفاصيل حول األماكن التي تستطيع/ين ايجاد
فرصة العمل األكثر مالءمة لك – في الفصل التالي.
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 .4كيف نجد فرص عمل شاغرة?
في هذه األيام يقوم املشغّلون باإلعالن عن الوظائف من خالل قنوات عديدة
ومختلفة .ولذلك ،من املهم أن نكون ُمدركني لوجود هذه القنوات ومن ثم
إستخدامها بشكل ذكي.
املصدر األول للبحث عن الوظائف هو شبكة اإلنترنت .في السنوات األخيرة
يقوم املشغلّون بتجنيد الكثير من املوظفني من خالل قوائم املطلوبني في شبكة
اإلنترنت ،وأيضا ً بواسطة الشبكات اإلجتماعية مثل الفيسبوك و.Linkedln -
قوائم املطلوبني الرائدة في البالد تتضمن:
,http://www.alljobs.co.il, http://www.Drushim.co.il
,http://www.jobnet.co.il, http://www.jobmaster.co.il
http://www.jobcity.co.il
ومجانية للناس التي تُواجه
باإلضافة إلى ذلك ،هنالك قائمة مطلوبني خاصة ّ
حتديّات عدة في قبولهم للعمل على خلفية إعاقتهم .يوصى بشدة اإلطالع
عليها/http://www.mtlm.org.il/jobs :
جتدر اإلشارة أنه في موقع جمعية املنارة اإللكتروني www.almanarah.org
زاوية بعنوان فرص عمل شاغرة والتي تسعى من خاللها إلى إطالع جمهور
األشخاص مع إعاقة على تفاصيل فرص عمل من شأنها أن تكون مناسبة لهم.
باإلضافة إلى شبكة اإلنترنت ،مُيكنك إيجاد فرص عمل ُمتاحة في قوائم
الصحف العامة واحمللية.
املطلوبني في ُ
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مُيكنك أيضا ً التو ّجه خلدمة التوظيف التي تُوفّر لك مجموعة واسعة من
اقتراحات العمل من عدة مشغّلني في السوق ،باإلضافة إلى آليات للمواجهة
والتأقلم في فترة البطالة.
باإلضافة إلى خدمة التوظيف هنالك شركات قوى عاملة خاصة ،جزء من
هذه الشركات جمعيات وشركات جتارية ،والتي تُوفر اخلدمات أيضا .إذا كنت
/مستحقة خلدمات توظيف مدعومة ،تستطيع/تستطيعني البحث
ُمستحقا ً ُ
عن عمل أيضا ً بواسطة وكاالت التوظيف اخملتلفة.
طريقة جتنيد العمال “صديق يجلب صديق” منتشرة جدا ً لدى املشغّلني.
يفضل اإلستعانة باألصدقاء واألقرباء الذين قد يعلمون عن فرص عمل
ّ
تخصهم .بهذه الطريقة ،مُيكنك أن تعرف عن
ُمتاحة في أماكن العمل التي
ّ
وظائف ما زالت غير ُمعلنة في قوائم املطلوبني اخملتلفة وبالتالي احلصول على
تفاصيل عن الوظيفة ونصائح من مصدر أوّلي حول الطريقة األجنع لعرض
تق ّدمك للمنصب.
للمشغّل .على سبيل املثال،
في نهاية املطاف ،مُيكنك املبادرة بتو ّجه مباشر ُ
يُح ّبذ حتضير قائمة شركات ترغب/ترغبني العمل فيها وإرسال السيرة الذاتية.
فضل إرسال
اذا كان لديك شخص مُيكنك التواصل معه في مكان العمل ،ي ُ ّ
السيرة الذاتية من خالله .اذا لم تتوفر لك تفاصيل شخص للتواصل ،مُيكنك
إرسال السيرة الذاتية بواسطة صفحة املطلوبني في املوقع اإللكتروني ملكان
العمل أو من خالل قسم املوارد البشرية .في هذا التو ّجه ،عليك إرفاق رسالة
خصيصا ً ملكان العمل وإرفاق السيرة الذاتية.
متهيدية ُم ّ
جهزة ّ
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ملخص  -نحن نوصيك باستخدام كل ُطرق البحث :إبحث -
ّ
بواسطة قائمة املطلوبني.

•
• في قوائم املطلوبني في اإلنترنت.
الصحف املطبوعة.
• في قوائم املطلوبني في ُ
• بواسطة خدمة التوظيف وشركات قوى العمل ووكاالت التوظيف.
• التو ّجه لألصدقاء واألقرباء ملساعدتك في البحث عن فُرص عمل.
• التو ّجه بشكل مباشر للمشغّلني.
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 .5كيف نقدم طلبا للحصول على الوظيفة
بعد حتديدك لعدة وظائف تُريدها ،عليك إرسال السيرة الذاتية اخلاصة بك
للمشغّل ُمرفقة برسالة متهيدية.
ُ
أرسل/أرسلي السيرة الذاتية بواسطة إحدى وسائل اإلتصال التي ح ّددها
املشغّل في اإلعالن .ال داعي إلرسال السيرة الذاتية عدة مرّات أو في عدة
قنوات.
من أجل أن تتأكّد/ي إذا مت إرسال امللف ،مُيكنك أن تطلب مصادقة اإلستقبال
في البريد االلكتروني الذي بواسطته أرسلت تق ّدمك أو اإلتصال عن طريق
الهاتف.
بعد مصادقة اإلستقبال ،يوصى جتهيز جدول متابعة فيه تستطيع/
تستطيعني املتابعة في أي تاريخ مت إرسال السيرة الذاتية ،ألي مكان عمل،
بالنسبة ألي وظيفة ،من هو شخص التواصل وما هي تفاصيله .هذا امللف
سيساعدك مبتابعة حالة الوظائف التي أرسلت لها طلبك.
ُ
عليك أن تتذكّر أن هذه العملية قد تستغرق وقتاً .مع ذلك ،اإلصرار والعمل
الدؤوب قد يؤهالنك للهدف التالي“ :مقابلة العمل”.
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“ .6مقابلة العمل”
السيرة الذ ّاتية التي ارسلتها .في هذه
الهاتف يرن  ..يتصلون بك بنا ًء على ّ
اللحظة ،بدأت “مقابلة العمل”! الطريقة التي تُدير/تُديرين بها املكاملة تُزوّد
املحُاور مبعلومات إضافية عنك ،أعمق من املعلومات “اجلافة” املطروحة في
السيرة الذاتية ،التي قد تؤث ّر على القرار النهائي الستدعائك ملقابلة العمل
في مكان العمل.
أثناء املقابلة/احملادثة عبر الهاتف من املهم اإلنتباه لألُمور التالية:
توقيت املكاملة :مهم جدا ً أن تُدار املكاملة في مكان هادئ نسبيا ً وفي وقت
تكون/تكونني فيه بكامل تركيزك .اذا ما اتصلوا بك في وقت تقوم/تقومني به
فضل أن تطلب/تطلبني
باملشتريات أو رعاية األطفال ،على سبيل املثال ،من امل ُ ّ
بأدب من املحُاور رقم الهاتف واملوعد املُناسب لإلتصال به والرُجوع إليه .هذه

•

العملية مُتكّنك من حتديد الوقت األنسب للمكاملة والتحضير لها بشكل
أفضل.
للمحاور على
طريقة إدارة املكاملة :في “املقابلة الهاتفية” ،التي ال قدرة ُ
إختبارك وفقا ً للغة اجلسد ،هنالك أهمية بالغة لطريقة احلديث واخملاطبة.
ولذلك ،من املهم اإلجابة على األسئلة بصوت مرتفع ،بشكل لبق ولطيف
وبلغة طليقة ،صحيحة ومهنية.
التحضير للمكاملة :عندما ي ّتصل بك املحُاور ويُشير ألي مكان عمل
ينتمي ،من املهم أن تعلم/تعلمي عن أي وظيفة يتم احلديث .كما أشرنا في

•
•
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التوصيات أعاله للبحث عن عمل ،إدارة عملية البحث عن العمل بشكل
نظم ومنهجي مُتكّنك أن تعرف بالضبط عن أي وظيفة يتم احلديث .حلظة
ُم ّ

معرفتك عن تفاصيل مكان العمل والوظيفة بإمكانك مالءمة إجاباتك
والتشديد على مدى مالءمتك للمنصب.
باإلضافة إلى ذلك ،هنالك أسئلة من احمل ّبذ االستعداد لها ُمسبقاً .على سبيل
املثال ،املحُاور مُيكنه أن يطلب منك أن تُخبره قليال ً عن نفسك ،أن يسألك عن
خبرتك املهنية ،وأن يطلب أسباب تركك مكان عملك السابق .باإلضافة إلى
ذلك ،اذا كنت أشرت أن لديك إعاقة ما ،قد يسألك املحُاور كيف يُؤثر ذلك على
أدائك في العمل وألي ُحلول أنت بحاجة من أجل تنفيذ عملك بالطريقة
األجنع .ولذلك ،من املهم أن تكون لديك إجابات جاهزة لهذه األسئلة.

•

جمع معلومات متعلقة :مكاملة متهيدية “ملقابلة العمل” هي فرصة جيدة
للحصول على تفاصيل إضافية عن الوظيفة .هذه التفاصيل بإمكانها أن
تُساعدك على فهم الوظيفة بشكل أفضل وشروطها وأيضا ً درجة مالءمتك
للوظيفة أو مالءمة الوظيفة لرغباتك وحاجاتك.
فحص إمكانيات أولية حول اجلاهزية للمالءمات :إذا اخترت أن تكشف
عن إعاقتك في مرحلة ُمبكّرة ،املكاملة التمهيدية قد تُشكل فرصة بالنسبة
لك للتوضيح هل يوجد ملكان العمل سياسات وإجراءات واضحة مبا يتعلّق
بتشغيل أشخاص مع إعاقة (راجع فصل  7ملزيد من للتفاصيل) .اذا كانوا غير
متمرّسني في هذا اجملال ،فمن املحُ ّبذ نقل رسالة بشكل ُمريح وإقتراح تقدمي
مساعدتك في عملية حتديد وتنفيذ املالءمات فيما بعد.

•
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ينبغي أن نتذكّر أنه في مركز الدعم للمشغّلني في وزارة اإلقتصاد يقدمون
النصح للمشغّلني الذين يحتاجون إلى توجيه ومساعدة حول موضوع
املالءمات واإلتاحة في مكان العمل.
مع ذلك ،ألن احلديث هنا عن مرحلة أولية فقط ،من غير احملبذ املبالغة في
للمحاور.
توجيه األسئلة ُ
نعم ،أنا أستطيع وأُريد! من املهم التشديد أثناء املكاملة أنك ُمهتم
بالوظيفة ،ألنك متلك قيمة ُمضافة تستطيع إعطاءها ملكان العمل ،وبأنك
ممنت لدعوتك “ملقابلة العمل”.

•

وعينت موعد املقابلة التمهيدية،
اذا اجتزت مرحلة املقابلة الهاتفية بنجاح ّ
همة واحدة في الطريق للقبول في مكان العمل“ :مقابلة العمل”.
تبقّ ى لك ُم ّ
بشكل عام ،من أجل اجتياز مقابلة العمل بنجاح ،عليك أن تجُ يب/جتيبي على
سؤالني اثنني أساسيني:
 .1هل لديك اخللفية ،الكفاءات والقُ درة أن تشغل املنصب؟
 .2هل متلك الرغبة ،الشغف واحلافز إلشغال الوظيفة على أفضل وجه؟
املحُاور سيبحث عن اإلجابات لهذه األسئلة ،ليس فقط عن طريق إجاباتك ،بل
أيضاً ،مبا في ذلك ،طريقة لباسك ،لغة جسدك ،نبرة صوتك وأُسلوب حديثك
وحتى طريقة مصافحتك.
إليك بعض النصائح حول التحضير األنسب “ملقابلة العمل”:
عليك جمع املعلومات عن مكان العمل .يوصى أن تقرأ في املوقع اإللكتروني
ملكان العمل عن حجم ومبنى مكان العمل ،سنوات النشاط ،مجاالت نشاط

•
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أساسية ومن هم املنافسون .باإلضافة إلى ذلك ،من احمل ّبذ أن تستعني باألقرباء أو
األصدقاء الذين يعرفون مكان العمل .معلومات عنه س ُتمكّنك من اإلجابة بشكل
أفضل حلظة املقابلة وأيضا ً أن تعرّف عن نفسك كشخص له حافز قوي للعمل.
استفسر ُمسبقا ً ما هي وظيفة املحُاور في مكان العمل.

•
• استفسر عن مكان إجراء املقابلة ،طرق الوصول املمكنة والفترة الزمنية

للوصول إلى املكان .باإلضافة إلى ذلك ،تزود/ي بعنوان ورقم الهاتف ملكان
املقابلة.
منظم اسم مكان العمل ،تفاصيل الوظيفة
سج
ل/سجلي لديك بشكل ّ
ّ
ّ
واسم احملاور أو احملاورين الذين مت إستدعاؤك إليهم.
اذا كنت بحاجة إلى إجراء املقابلة في مكان ُمتاح ،إفحص/إفحصي ُمسبقا ً
مدى إتاحة املكان الذي ستقام فيه املقابلة.
يوصى بشدة أن تحُ ضر معك نسخة من السيرة الذاتية وتوصيات مكتوبة،
أو بدال ً من ذلك ،قائمة أسماء وأرقام هواتف ألصحاب التوصيات.
مالءمات أو اخترت الكشف عن إعاقتك ،يوصى مسبقا
اذا كنت بحاجة إلى َ
بتحضير الطريقة التي من خاللها س ُتعرض التح ّديات والفوائد (راجع
التفصيل في فصل .)7
يوصى التحضير املُسبق لإلجابات عن أسئلة شائعة وأسئلة بإمكانها أن
تنبع من سيرتك الذاتية .مدرجة هنا عدة أمثلة عن أسئلة شائعة عليك
أن جُتيب عليها:
ح ّدثني عنك؟ ح ّدثني عن األماكن التي عملت فيها؟ ماذا كانت مجاالت
مسؤوليتك في عملك السابق؟ ماذا كانت اإلجنازات/اإلخفاقات؟ ملاذا تركت

•
•
•
•
•
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وظيفتك؟ كيف تتعامل مع الضغط في العمل؟ ماذا يدفعك إلى العمل؟ هل
قيم النجاح؟ ماذا يُثير اهتمامك
تُ ّ
فضل العمل وحيدا ً أم في مجموعة؟ كيف ت ُ ّ

في العمل؟ ملاذا علينا أن نختارك؟ ماذا تعرف عن مكان العمل؟ أي حت ّديات ترى
في الوظيفة؟ ماذا تستطيع أن تساهم لنا؟ ملاذا أنت الشخص األنسب لهذه
الوظيفة؟ ماذا ستكون وظيفتك املقبلة؟ ما هي خطتك للسنوات اخلمس
ضر لتحقيق هذه اخلطط؟ ما هي توقعات أجرك في املدى
القادمة؟ كيف تحُ ّ
القريب والبعيد؟
باإلضافة إلى ذلك ،اذا كنت تنوي الكشف عن موضوع اإلعاقة ،استعد ألسئلة
في هذا السياق (راجع فصل .)7
عليك أن تتذكر أن احملاور يبحث في إجاباتك ليس بالضرورة عن احلقائق اجلافة
بل عن ما يختبئ وراء هذه احلقائق ،مثل قدرتك أن تتعلم من أخطاء املاضي،
سيجرّب توضيح
حل املشاكل ،واستغالل وقتك .باإلضافة إلى ذلك ،احملاور ُ
نقاط إشكالية .على سبيل املثال ،اذا استبدلت أماكن عمل كثيرة في فترة
زمنية قصيرة نسبيا ً أو اذا لم تعمل ملدة طويلة من األشهر.
من أجل أن تتأكّد أن إجاباتك وطريقة عرضك لها ،جيدة مبا فيه الكفاية،
نوصيك أن تقوم مبحاكاة أمام األصدقاء أو أفراد العائلة .من أجل أن تكون هذه
احملاكاة مفيدة ،اطلب/اطلبي منهم إعطاءك ردود فعل حول لغة جسدك (اقرأ
التفصيل فيما بعد) وحول طول وجودة إجاباتك.
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بعد التحضير للمقابلة ،إليك بعض النصائح عن املقابلة نفسها:
عليك أن تصل/ي إلى مكان املقابلة مبكرا ً قبل عشر وحتى عشرين دقيقة.
سيضمن هذا أن تصل/ي مرتاحا ً نسبيا ً للمقابلة ،باإلضافة إلى ذلك ،فإنه
سيوحي باجلدية واملسؤولية أمام املُشغّل .من اجلهة األُخرى ،ال تصل مبكرا جدا ً

•

إلى املقابلة (نصف ساعة أو ساعة قبل املقابلة) .أما اذا كنت ستتأ ّخر نتيجة
تتأسف عن التأخير مباشرةً فور وصولك
لسبب ما ،يوصى أن تُبلغ عن ذلك وأن ّ
إلى مكان العمل.
ملظهرك اخلارجي أهمية بالغة .عليك اختيار مالبس الئقة ويوصى مالءمة
اللباس وعوامل خارجية إضافية لطبيعة مكان العمل والوظيفة املطروحة.
فحص مالءمتك للوظيفة تبدأ فورا ً عند دخولك مكان العمل .تصرّف/
تصرّفي بأدب مع كل شخص ،ألنه قد يكون محاورك الشخصي أو رئيس
عولون عليه.
عملك القادم ،أو أي شخص اخر ي ُ ّ
قبل الدخول لغرفة املقابلة ،عليك إطفاء هاتفك احملمول.
عند الدخول للمقابلة ،من املتعارف عليه ُمصافحة املحُاور .على املُصافحة
أن تكون قوية واثقة ،ليست قوية أكثر من اللزوم ولكن أيضا ً غير مترددة.
اذا كنت في حالة من التوتّر التي قد تؤثر سلبا ً على قدرتك على التركيز،
إستخدم/إستخدمي طريقتك املعتادة لتخفيف التوتّر .باإلضافة إلى ذلك،
يوصى بإشراك احملاور فتقول/تقولني على سبيل املقال أنك منفعل/منفعلة أو
متوتر/متوترة فهذا قد يُخفّ ف ويجعل احملاور يتعاطف معك.
ر/فسري باختصار
فس ّ
تقدمي نفسك بصورة صحيحة هو شيء مهم جدا ً – ّ
نقاط قوتك وضعفك ،خبرتك املهنية ،ثقافتك ،أُسلوب عملك ،مهاراتك

•
•
•
•
•
•
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وأهدافك .عليك أن تكون جاهزا ً لإلجابة بصراحة قصوى من جهتك وإعطاء
أمثلة عن كل موضوع تُسأل/تُسألني عنه .باإلضافة إلى ذلك ،ال تخجل/تخجلي

من إظهار حسناتك ومدح نفسك ،ولكن بتواضع وبدون مبالغة.
عليك اإلجابة على أسئلة احملاور بالتفصيل ،ولكن بدون إطالة أكثر من الالزم.
عليك إشراك احملاور باملعلومات الهامة وليس بتفاصيل غير ضرورية.
ر/فسري للمحاور ملاذا.
فس ّ
اذا كانت هنالك فجوات في تاريخك املهنيّ ،
تطوعي أو نشاط اخر قمت به
باإلضافة إلى ذلك ،يوصى اإلشارة إلى أي عمل ّ
في هذه الفترة .في النهاية ،سلّط/سلّطي الضوء على أهدافك املهنية في
املستقبل وكيف تندرج الوظيفة التي تق ّدمت لها في هذا املسار.
للغة اجلسد أهمية بالغة في املقابلة .حاول/حاولي اجللوس بطريقة
مريحة ،طريقة اجللوس تدل على مدى ثقتك بنفسك .اهتم أن تتواصل مع
احملاور بشكل مباشر.
يوصى احملافظة على نبرة صوت مهذ ّبة ولطيفة.
خالل املقابلة ،حاول/حاولي تسليط الضوء على املشترك بينك وبني احملاور
والتخفيف قدر املستطاع من أية تناقضات.
إجابات صريحة تُظهرك على أصدق وأفضل صورة .الصراحة مهمة للطرفني –
في نهاية املطاف أنت ال تريد العمل في مكان عمل ال يناسبك.
ال توجه/ي نقدا ً سلبيا ً يتعلّق بصاحب عملك السابق.
أظهر/أظهري حماسا ً واهتماما ً يكشفان عن مدى شغفك وقوة احلافز
لديك إلشغال الوظيفة على أكمل وجه.
خصصه
في نهاية املقابلة ،عليك شكر احملاور على الدعوة وعلى الوقت الذي ّ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25

لك (تذكروا! لباقة دون متلق او استجداء)
اذا لم يُعطك رداً ،بإمكانك أن تسأله متى من املتوقع قبول النتيجة.

•

ضيعت وقتك .كل مقابلة هي جتربة
اذا لم يتم قبولك ،هذا ال يعني أنك قد ّ
هامة للمستقبل ،حتى ولو لم تُثمر عن شيء في اللحظة االنية .تذكّر/تذكّري
طور من قدراتك ومهاراتك في
أن استخالص العبر من كل مقابلة قد تحُ ّسن وت ُ ّ
املقابالت املقبلة ،وقد تُعزز من فُرصك للنيل بوظيفتك املنشودة.
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 .7اإلبالغ :ملاذا ،متى وكيف؟
هنالك فرضية شائعة حول تردد األشخاص مع إعاقة في اإلبالغ عن إعاقتهم
لهذا سنفترض نحن أيضا في هذا الفصل أن هذه املقولة صحيحة لكي نعرض
الطريقة األمثل للتعامل مع التردد في البالغ .إذا كانت إعاقتك غير ظاهرة ،فإن
حيرتك تزداد أكثر .فمن جهة ،كشف إعاقتك مُتكّنك أن تطلب مالءمات في مكان
العمل وتُخفض من عبء التس ّتر الثقيل على اإلعاقة .من اجلهة األُخرى ،هنالك
من يخشون اذا أبلغوا أن يتعرضوا للتمييز سلبا ً في القبول للعمل أو ُمعاملتهم
بطريقة مختلفة ،ليست دائما ً لطيفة ،أثناء املقابلة أو في إطار العمل.
في هذا الفصل س ُنحاول توصيتك هل ومتى تكشف عن إعاقتك ،بأي طريقة،
وفي أي مرحلة.
هل تكشف عن إعاقتك؟
اإلجابة على السؤال تتعلّق بسؤال واحد :هل تعتقد/تعتقدين أن اإلعاقة
س ُتؤث ّر على أدائك في العمل ؟
اذا كان تقديرك أن اإلعاقة لن تؤث ّر على أدائك في العمل ،ليس ضروريا ً إشراك
املشغّل باألمر سلفا .مع ذلك ،اذا كنت تعلم/تعلمني أن مكان العمل الذي
شجع على توظيف أشخاص مع إعاقة وأنت تشعر/تشعرين
تقدمت إليه ي ُ ّ
بالراحة إلشراكهم في ذلك ،نحن ندعوك أن تُبلغ عن إعاقتك واالمتناع عن
إخفاء “السر” .في حال كانت اإلعاقة ظاهرة ،تستطيع/تستطيعني أن تُبلغ/
تُبلغي عنها من خالل رسالة متهيدية ،أو في املقابلة الهاتفية .اذا كانت
اإلعاقة غير ظاهرة ،تستطيع/تستطيعني االحتفاظ بخيار اإلفصاح عن
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اإلعاقة حتى مقابلة العمل.
اذا كان تقديرك أن اإلعاقة س ُتؤث ّر على أدائك في العمل ،وأنك قد حتتاج/حتتاجني إلى
مالءمات أو إتاحة لتنفيذ العمل (مثالً ،مالءمات جسدية لبيئة العمل ،مرونة في أيام
وساعات العمل ،توجيه ومرافقة) فمن املهم إبالغ املشغل .نحن نوصي بوصف املالءمات
واإلتاحة املطلوبة لك باختصار في رسالة متهيدية وأيضا ً في املقابلة الهاتفية.
إستعدادا ً ملقابلة العمل ،يوصى بتجهيز نفسك لوصف تأثير اإلعاقة على أدائك
في العمل .باإلضافة إلى ذلك ،من املهم اإلبالغ عن التأثير اإليجابي للمالءمات
واإلتاحة في مكان العمل على قدرتك في تنفيذ املهام .في نهاية املطاف ،حاول/
حاولي التشديد ،وإعطاء أمثلة اذا أمكن األمر ،ملالءمات/إتاحة مكّنتك أن تقلب
حتديك مع اإلعاقة إلى أفضلية نسبية مقارن ًة مع باقي ّ
املرشحني.
إليك بعض النصائح حول اإلبالغ عن اإلعاقة:
 oتذكّر/تذكّري أن حقيقة أنك تواجه إعاقة جتعلك شخصا ً صاحب اليات
ميزاتك أمام املشغل.
عدة خال ّقة أكثر في عالم العمل .عليك التشديد على ّ
 oصف/صفي باختصار التحديات التي تتعلق باإلعاقة في مكان العمل
الذي تقدمت إليه.
 oاذا كانت لديك جتربة ناجحة مع املالءمات في مكان عمل سابق ،أشر إلى
ذلك أمام املشغل.
 oعزز/عززي ثقة املشغّل بك .مرّر/مرّري له رسالة إيجابية أنك تستطيع/
تستطيعني تنفيذ املهام على أفضل وجه وأن لكل حت ّدي يتربّص بكما حال ً
قائما ً يالئم احتياجات الطرفني .أرفق توصية من صاحب عمل سابق يدعم
سيساعدك كثيراً.
هذه القضية فإن ذلك ُ
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ر/فسري ما هي املالءمات التي حتتاج/حتتاجني إلها .اذا كان
فس ّ
 oعند احلاجةّ :
شوشاً ،اعرض/
هنالك عدم وضوح حول املالءمات املطلوبة ،أو أن املحُاور يبدو ُم ّ

اعرضي مساعدتك في عملية حتديد وتنفيذ التواصل مع أطراف بإمكانها
املساعدة في ذلك ،مثل مركز الدعم ألصحاب العمل في وزارة اإلقتصاد،
الصحة.
مؤسسة التأمني الوطني أو خدمات التوظيف املدعومة من وزارة
ّ
مطلعا ً قدر املستطاع
لكي تنجح العملية – أُطلب/أُطلبي أن تكون/تكوني ّ
املالءمة/اإلتاحة.
على عملية حتديد
َ
 oاذا كنت مستحقا/مستحقة ملرافقة توظيف مدعوم ،صف/صفي
للمشغل اخلدمات التي تستلمها/تستلمينها واملرافقة التي تستحقها.
 oبشكل عام ،عليك تشجيع املشغل لطرح أسئلة تتعلق بإعاقتك واإلجابة
عليها برحابة صدر وأدب.
 oاذا اخترت أن ال تُبلغ املشغل عن إعاقتك في املرحلة األولى ،مُيكنك فعل
ذلك في تتمة الطريق .على سبيل املثال ،تستطيع/تستطيعني إبالغ
املسؤول املباشر عنك ،أو أصدقائك في العمل ،بعد أن تشعر/تشعري بقدر
كاف من األمان في مكان العمل.
ٍ
ضري ،بالتعاون مع املسؤول
ضر/تحُ ّ
 oبعد قبولك للعمل ،اهتم/اهتمي أن تحُ ّ
التغيب عن مكان العمل لفترة
عنك ،خطة بديلة حلالة قد تضطر فيها
ّ
زمنية طويلة نتيجة لإلعاقة.
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 .8هل تعرضت للتمييز؟
اذا تعرّضت ملعاملة سيئة أو رفض ينبع حسب رأيك من متييز – ال تتردّد/تتردّدي
في الدفاع عن حقوقك.
حتلّى/حتلّي باملعرفة حول حقوقك والقوانني التي حتمي أشخاصا ً مع إعاقة
في سوق العمل .هذه املعرفة س ُتساعدك على استغالل الفُ رص السانحة
لك في عملية البحث.
يوصى معرفة قانون مساواة حقوق أشخاص مع إعاقة ( )1998الذي يحظر
ويتضمن
التمييز .هذا القانون ينص أيضا ً على واجب املالءمات كجزء من اإلتاحة
ّ
بندا ً حول التمثيل املناسب إلشخاص مع إعاقة في أماكن العمل التي تضم
أكثر من  25عامال ً وواجب التمثيل املناسب املفروض على خدمة الدولة.
يشار إلى أن كل مكان عمل يشغل أكثر من  100شخص عليه أن يستوعب

•
•
•

في مكان العمل على األقل ما نسبته  3%من املوظفني العاملني من األشخاص
مع إعاقة.
املفوضية ملساواة حقوق أشخاص مع إعاقة وعدة جمعيات لتعزيز حقوق
أشخاص مع إعاقة (على رأسها جمعية املنارة) ،سوف يسعدون ملساعدتك
في استخالص حقوقك بعدة طرق ،مبا في ذلك استشارة خاصة ،تفاوض مع
املشغل ،تسوية ،أو حتى تقدمي مرافعة قانونية إذا لزم األمر .التجربة تدل
على أن تدخل هذه األطراف بإمكانها أن تُساعد في تغيير مواقف وأن مُتكّن
املشغلني من فهم أن ما يبدو مستحيال ً هو ممكن بالتأكيد!

•

30

 .9قانون الرون والتشجيع على
الدخول يف سوق العمل
خالل العام  2002قامت مجموعة من األشخاص مع إعاقة بتظاهرات عديدة
للمطالبة باحلقوق والتغيير القانوني ،وفي أعقابها عُينّ القاضي السابق
الرون على رأس جلنة تعنى ببحث املوضوع ودمج أشخاص مع إعاقة في سوق
العمل .قدمت اللجنة بحثها وتوصياتها للحكومة في عام  2005ومت تعديل
قانون التأمني الوطني ليتضمن قانون أو تعديل الرون في عام  2008ودخل حيز
التنفيذ عام .2009
جاء القانون أساسا لتغيير املعايير التي سبقت له .قبل سريان مفعول
القانون كانت تلغى أو تخفض بشكل كبير مخصصات أشخاص مع إعاقة
بعد انضمامهم لسوق العمل مما أدى بالغالبية من أشخاص مع إعاقة
باالعتكاف عن العمل خوفا على فقدان هذه اخملصصات .في عام  2008جاء
قانون الرون لتشجيع األشخاص مع إعاقة لدخول سوق العمل بحيث أنه
ينص على أن الدخول لسوق العمل لن يلغي اخملصصات من مؤسسة التأمني
الوطني وفي حال توقف الشخص عن العمل فإنه لن يخضع لفحوصات
جديدة لتحديد نسبة استحقاقه للمخصصات بل يعود لنفس املنظومة
السابقة قبل خروجه لسوق العمل.
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قانون الرون يرتكز على أربع نقاط أساسية ،وهي:
اذا أقرت لك نسبة “عدم قدرة على العمل” ثابته فلن تخضع/ي لفحص

•
الحق بعد دخولك لسوق العمل.
• املردود املالي من اخملصصات ومن العمل دائما أعلى من دخل اخملصصات فقط.
• االستمرار في احلصول على املستحقات اإلضافية بحسب القواعد
واالستحقاقات السابقة للدخول لسوق العمل.
• إضافة مخصصات جديدة بدل مخصصات اإلعاقة العامة تسمى

مخصصات تشجيع” ،ومتنح لكل شخص مدخوله املادي من العمل أعلى من
هذا املنصوص في القانون (وهو معدل الدخل املادي في البالد) .بكلمات أخرى،
حتى لو أن املردود املادي من العمل كان عاليا ً أو مساويا ً ملعدل الدخل للفرد
في البالد فلن يفقد الشخص مخصصاته بالكامل بل يتم اإلنتقاص منها
بشكل نسبي للدخل املادي كما سيفصل الحقا.
كيف يعمل القانون:
عند الدخول إلى سوق العمل يحسب املردود الشهري للشخص وعن طريقه
يقرر املبلغ اخملفض من اخملصصات بحسب جدول مدرج في موقع التأمني
الوطني .املبلغ املنتقص من اخملصصات دائما يكون أقل من املردود املادي من
سوق العمل وهنا يحفظ املبدأ الذي ينص على أن املدخول املادي من اخملصصات
ومن سوق العمل دائما سيكون أعلى من املدخول من اخملصصات وحدها.
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فمثال اذا كان املردود املادي من العمل ال يتعدى  1909شاقال ً فال يتم التخفيض
من اخملصصات بتاتا .بينما اذا كان املدخول املادي بني  1909و 2272 -فيخفض
فقط  10%من الفرق بني املدخول املادي والـ  ،1909مبعناه – اذا كان املدخول
املادي  2100شاقل فاملبلغ اخملفض هو:
 191 =2100-1909شاقل
 19.1 =10%*191شاقل وهو املبلغ اخملفض من اخملصصات.
لكل نسبة مدخول مادي هنالك نسبة مئوية لإلنتقاص من اخملصصات –
ميكن اإلطالع على اجلدول الكامل في موقع التأمني الوطني.
من األمثلة أعاله نرى أنه من األفضل االنخراط في سوق العمل وعدم االعتماد
فقط على اخملصصات ألن املبلغ اخملفض دائما أقل من املدخول املادي ،لهذا
فاالنخراط في سوق العمل يزيد الدخل الفردي للشخص.
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 .10مساهمة الدولة يف تنفيذ املال َءمات
لضمان دمج األشخاص مع إعاقة في سوق العمل وملساعدتهم على تنفيذ
مالءمة
العمل ومهامه اليومية كباقي العمال ،تساهم الدولة في تكاليف َ
مكان العمل الحتياجات أشخاص مع إعاقة .مُتنح هذه املساهمة للمشغّل
املالءمات وبذلك تساهم بدورها في تشجيع اندماج
لكي حتفزه على تنفيذ
َ
األشخاص مع إعاقة في سوق العمل.
املالءمات
املشغلون املستحقون ملساهمة الدولة في متويل
َ
مالءمة مكان
 .1لكل مشغل أحد عماله من األشخاص مع إعاقة ويريد
َ
العمل الحتياجات هذا العامل ،أو مشغل معني بتشغيل عامل مع إعاقة
املالءمات الالزمة ألجله ،بشرط أن مدة العمل هي  12شهرا على
ويريد تنفيذ
َ
األقل ونسبة الوظيفة هي أعلى من 1/3وظيفة.
ملالءمة مكان العمل الحتياجات عامل مع
 .2مشغل قام بتمويله الشخصي َ
إعاقة يعمل ،في فترة ال تتعدى  18شهرا قبل تقدمي الطلب للمساهمة من
الدولة.
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 .11أطر تشغيل ألشخاص مع إعاقة
هنالك أربعة أطر أساسية لتشغيل أشخاص مع إعاقة في البالد وهي:
إطار تدريبي:
مالءمته إلطار
اإلطار التدريبي يقوم ببحث وحتديد قدرات الشخص بهدف
َ
عمل .لهذا يعد اإلطار التدريبي مرحلة أولى في مسار سوق العمل وال يسمح
للشخص البقاء ضمنه أكثر من نصف سنة .في هذا اإلطار ال تقوم عالقة
موظف ومشغِّل لهذا فإن العامل ال يحظى باحلقوق اخلاصة بسوق العمل
املدرجة في القانون.
العمل احملمي – إطار عمل تأهيلي:
هذا اإلطار معد ألشخاص مع إعاقة وغير مهيئني لالنخراط في سوق العمل
في هذه املرحلة .لهذا فإن العمل احملمي مبني باألساس على تأهيل الشخص
من الناحية املهنية وإعطائه األدوات واآلليات املساعدة لالنخراط في سوق
العمل احلر .في إطار العمل هذا ال تبنى عالقة موظف مشغِّل بحسب القانون
لهذا فإن األشخاص الذي يعملون في هذا اإلطار ال يحصلون على احلقوق التي
تعطى لكل عامل آخر من ضمنها احلد األدنى من األجر.
العمل املدعوم – عمل في السوق احلر:
إطار العمل املدعوم هو عمل في السوق احلر لهذا فإن كل قوانني العمل
تنطبق عليه من ضمنها حق األجر األدنى باإلضافة إلى كل احلقوق التي ينص
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عليها القانون مثل ساعات العمل ،العطل وغيرها .الفارق الوحيد هو أنه في
إطار العمل املدعوم هنالك جهة إضافية للمشغِّل التي من شأنها أن تساعد
املشغَّل في سيرورة العمل .فمثال ميكن أن تقدم املساعدة للشخص في إيجاد
عمل ،أو من املمكن أن تقدم املساعدة ليتأقلم الشخص مع العمل اجلديد
ومن ضمها املساعدة العملية واملساعدة الداعمة سوا ًء كانت معنوية،
مهنية ألخ.
العمل في السوق احلر بال إطار مؤسساتي:
العمل في السوق احلر هو املرحلة األخيرة لسلم سوق العمل وهنا يقوم
الشخص باالندماج واالنخراط في سوق العمل بشكل كلي واستقاللي.
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 .12تلخيص
هدف املُرشد هو تشجيعك على البحث عن عمل في السوق احلر وتوفير
األدوات األساسية لك للنجاح في هذه العملية.
إليك بعض النقاط التي نوصيك إتّباعها في هذا املُرشد:
 oتذكّر/تذكّري أن هنالك أهمية بالغة لتحضير السيرة الذاتية والرسالة
التمهيدية ،استعن/استعيني في تعليمات املرشد فترة حتضيرهم.
 oافحص/افحصي هل ومتى تُبلغ/تُبلغني عن إعاقتك .اذا اخترت اإلبالغ تذكّر/
تذكّري أن حقيقة أنك تواجه إعاقة جتعلك شخصا ً صاحب اليات عدة خال ّقة
ميزاتك أمام املشغل.
أكثر في عالم العمل .عليك التشديد على ّ
 oأجر/أجري بحثا ً في قائمة املطلوبني اخلاصة بنا ،في قوائم مطلوبني أُخرى،
في مكاتب عمل وشركات قوى عاملة واسأل/ي األصدقاء واألقرباء حول
وظائف شاغرة في أماكن العمل اخلاصة بهم.
جيدا ً للمقابلة الهاتفية ،وحتضير إجابات لألسئلة التي
 oاستعد/استع ّدي ّ
قد تُطرح في املقابلة واشعر/اشعري براحة لطرح عدة أسئلة قصيرة حول
الوظيفة وشروطها.
 oاذهب/اذهبي إلى مقابلة العمل  10-15دقيقة قبل الوقت ،ارتدي مالبس
الئقة ،صافح/صافحي يد احملاور ،اجلس/اجلسي بشكل مرتاح وواثق ،وأجب/
أجيبي عن األسئلة بشكل محترم ومؤدب.
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 oأثناء املقابلة مرّر رسالة للمحاور أنك تستطيع إيفاء شروط الوظيفة
املطلوبة على أحسن وجه.
 oعند احلاجة ،أعد/أعدي مسبقا ً قائمة مالءمات/إتاحة بإمكانها مساعدتك
في تنفيذ املهام مع إعطاء أمثلة كيف مكّنتك هذه املالءمات/اإلتاحة من
تنفيذ مهمتك في أعمال سابقة.
 oعند احلاجة ،و ّجه/و ّجهي املشغل إلى وسائل مراكز الدعم للمشغّلني.
 oفي نهاية املقابلة اشكر/اشكري احملاور على وقته واسأله/اسأليه عن
موعد وطريقة صدور النتيجة.
 oاذا لم تستلم ردا ً في املوعد املحُ ّدد ،اتصل/اتصلي مبكان العمل واستفسر/
استفسري هل مت قبولك.
 oاذا لم يتم قبولك ،ال تيأس! فأنت اكتسبت خبرة إضافية قد تساعدك في
القبول إلى العمل الحقاً.
 oاذا واجهت متييزاً ،اس َع الستحقاق حقوقك.
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 .13هوية املنارة
يعيش اليوم في اجملتمع العربي في البالد ما يزيد عن  450،000شخص مع
إعاقة ،يعانون من نقص حاد في املوارد واخلدمات العامة من الدولة ،وكذلك
يعانون من اإلقصاء االجتماعي والتمييز من مجتمعهم احمللي.
فعالة من
تأسست جمعية املنارة في أيار من عام  2005مببادرة مجموعة ّ
اجتماعية
األشخاص مع إعاقة ،يتقدمهم احملامي عباس عباس ،كمبادرة
ّ
عربية
جمعية
تغييرية تهدف إلى رفع مكانة األشخاص مع إعاقة ،وهي أول
ّ
ّ
قطريّة تعمل على حتقيق هذا الهدف.
يستفيد سنويا اآلالف من األشخاص مع إعاقة من خالل اخلدمات ،الورشات
التدريبية والفعاليات اخملتلفة التي تقدمها جمعية املنارة ،كذلك تتيح
نشاطات املنارة املتنوعة الفرصة أمام اآلالف من أبناء اجملتمع العربي التعرف
واالنكشاف إلى عالم األشخاص مع إعاقة.
رؤيا املنارة
متساو
أشخاص مع إعاقة معززو القدرات ومندمجون في اجملتمع بشكل
ٍ
وفعال ويتمتعون بالكرامة اإلنسانية واستحقاقاتهم الطبيعية واالجتماعية
والقانونية وال يعانون من أي مظاهر إقصاء اجتماعي أو آراء مسبقة أو تهميش.
عن املنارة
تعمل املنارة على تعزيز قدرات األشخاص مع إعاقة من أجل متكينهم وتدعيم املرافعة
الذاتية لديهم ملواجهة اآلراء املسبقة نحوهم ،كما وتسعى مجموعات التمكني فيها
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إلى إذكاء الوعي الذاتي لديهم ،تنمية التواصل والقدرة على اتخاذ القرارات .باالضافة
إلى ذلك ،يقدم طاقم املنارة االستشارة القانونية واالجتماعية لألشخاص مع إعاقة
لالستشارة.ثقافيا ،يعمل مشروع املكتبة املالئمة
من خالل خط املنارة الهاتفي
ّ
ألشخاص مع إعاقة على إصدار الكتب املسجلة صوتيا ،املطبوعة بطريقة برايل،
املكبرة وااللكترونية باللغة العربية ،والتي من شأنها تزويد أشخاص مع إعاقة مبهارات
التنمية الذاتية ،وتشييد األسس لتطوير الكفاءات املهنية والعملية لدى أشخاص
مع إعاقة .كما تنظم جمعية املنارة الورشات التدريبية ،األيام الدراسية ،وتوزع املواد
اإلرشادية على أهالي أشخاص مع إعاقة ،املهنيني ،طالب املدارس ،األكادمييني ،رجال
األعمال ووسائل اإلعالم اخملتلفة.باإلضافة إلى ذلك تعمل املنارة في مجال املرافعة
القانونية بكل ما يتعلق بتحصيل احلقوق وتوفير اخلدمات ألشخاص مع إعاقة من
ّ
احلكومية ،القطاع اخلاص واحملاكم اخملتلفة.
املؤسسات
خالل متثيلهم أمام ّ
ّ
مركز املنارة للحياة املستقلة
تأسس مركز املنارة متعدد اخلدمات في تشرين أول  ،2008وهو مبثابة اإلطار
التدريبية ،مجموعات
الذي يفتح اجملال ألشخاص مع إعاقة لاللتحاق بالورشات
ّ
التعليمية.
الدراسية والدورات
القيادة واإلرشاد ،األيام
ّ
ّ
يحتوي مركز املنارة متعدد اخلدمات على قاعة للفعاليات ،مطبخ تعليمي،
قاعة محوسبة تشمل  10حواسيب مالئمة مزودة بأحدث تقنيات قارئات
الشاشة ،وأسطر البرايل ،باإلضافة إلى طابعتي برايل مهنيتني إلصدار الكتب
بهذه الطريقة .كما يحتوي مركز املنارة على أستوديو تسجيل مزود بأحدث
التقنيات إلصدار الكتب الصوتية بجودة عالية.
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مشاريع املنارة وبرامجها
 .1مشروع املرافعة القانونية :تعمل املنارة في مجال املرافعة القانونية
بكل ما يتعلق بإتاحة احلقوق واخلدمات ألشخاص مع إعاقة من خالل متثيلهم
أمام املؤسسات احلكومية واحملاكم اخملتلفة .باإلضافة إلى تيسير الورشات
احلقوقية لألشخاص مع إعاقة أنفسهم ،ذويهم ،األكادمييني ،رجال القانون
واملهنيني الذين لهم عالقة مباشرة مع أشخاص مع إعاقة.
 .2مشروع التوعية اإلجتماعية والعمل اجلماهيري :تنظم جمعية املنارة
الورشات التدريبية .وتوزع املواد اإلرشادية على أهالي األشخاص مع إعاقة،
املهنيني ،طالب املدارس ،األكادمييني ،رجال األعمال ووسائل اإلعالم اخملتلفة.
 .3مشروع التمكني وتعزيز القدرات :تسعى مجموعات التمكني في هذا
املشروع إلى إذكاء الوعي الذاتي ،تنمية التواصل وقدرات اتخاذ القرارات لدى
األشخاص مع إعاقة .باإلضافة إلى إقامة العديد من الدورات التعليمية
التي من شأنها تطوير مهارات األشخاص مع إعاقة وبالتالي اإلسهام في
مشاركتهم الفعالة في اجملتمع.
املالءمة ألشخاص مع إعاقة:
 .4مشروع مكتبة املنارة العاملية
َ
يصدر مشروع املكتبة املالءمة ألشخاص مع إعاقة الكتب املسجلة صوتيا.
املطبوعة بطريقة برايل ،املكبرة وااللكترونية باللغة العربية .يشار إلى أن هذا
املشروع تطور ليصبح مشروعا عامليا ً في أعقاب تطوير موقع www.arabcast.org
وتطبيق مكتبة املنارة على الهواتف الذكية وهما يتيحان لكل إنسان مع إعاقة
في العالم التمتع باالستماع للكتب الصوتية بجودة عالية.
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ملحق  :1نموذج لسرية ذاتية (باللغة العربية)
פרטים אישיים

קורות חיים לדוגמא

שם :אמיר אמיר
כתובת :רחוב השושנים  ,999העיר .333
טלפון050-6666666 , 04-6666666 :
דואר אלקטרוניamiramir@gmail.com :

השכלה

 2007תואר ראשון במדעים ,אוניברסיטת בר אילן.
 2001קורס חשבונאות ,המכללה האקדימית ,חיפה.

נסיון תעסוקתי

 2007עד היום ראש צוות ,מפעל ,תל אביב.
 2005-2007נציג שירות טלפוני ,חברת יהלום ,תל אביב.
 2005-2001מזכיר ,חברת שיווק מוצרים ,חיפה.
 1999-2005מתנדב בעמותת אלמנארה למען אנשים עם מוגבלות ,נצרת.

שפות

ערבית :שפת אם.
עברית :ברמה טובה מאוד.
אנגלית :ברמה טובה.

מיומנויות מחשב

שליטה מלאה באינטרנט .שליטה טובה מאוד באופיס.
המלצות יועברו על פי דרישה.
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