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1. مقدمة؛  طليعة قادر، حجر في المياه الراكدة

منذ1أن1أطلقت1قادر1أولى1مبادراتها1وباشرت1أولى1مشاريعها،1وضعت1الشباب1والشابات1المعوقين1على1قمة1سلم1أولوياتها،1فأعلنت1عن1مشروع1إعداد1
القيادات1الشابة1وبدأت1بتنفيذه1ليكون1باكورة1أعمال1عامها1األول.1وقد1جاء1هذا1المشروع1ترجمة1واقعية1لفلسفة1مؤسسة1قادر1بأبعادها1 وتمكين1

الثالث:1اإلجتماعية1والحقوقية1والتنموية.

إن1قادر1تؤمن1بالقدرات1الكامنة1والمتطورة1لألشخاص1المعوقين1وبضرورة11العمل1على1تنميتها1وايجاد1الفرص1الخالقة1إلستثمارها1في1رفد1الحركة1
الشبابية1على1الصعيد1الوطني1من1جهة،11وحركة1حقوق1المعوقين1من1جهة1ثانية.1وقد1أثبتت1طليعة1قادر1منذ1اللحظة1األولى1بأنها1تمتلك1المعارف1
الراكدة،1 المعوقين1 ألقت1حجرها1األول1في1مياه1قانون1حقوق1 أمرًا1فعليًا1ال1نظريًا1عندما1 الالزمة1لتجعل1مساهماتها1 والقدرات1واإلستعداد1واإلرادة1
وقامت1بإطالق1مبادرتها1لتعديله1ولتخطو1بذلك1أولى1خطواتها1على1طريق1دعم1وتنشيط1حركة1حقوق1المعوقين،1ولتبدأ1أولى1مساهماتها1الفعلية1
في1العمل1من1أجل1التغيير1المنشود1على1طريق1الفرص1المتكافئة1والعيش1الكريم1للمعوقين1في1فلسطين.1إنها1بذلك1تترجم1فلسفة1المؤسسة1
إلى1واقع1ملموس،1مكرسة1حق11الشباب1المعوقين1في1ممارسة1حرية1التعبير1عن1آرائهم11وقناعاتهم1مترجمة1للتقدم1الذي1قاموا1بإحرازه1على1صعيد1
المهارات1والقدرات1في11تشخيص1المعوقات1والتعرف1على1وسائل1معالجتها،1والذي1سيتبين1من1خالل1المبادرات1التي1سيطرحونها1والمشروعات1التي1

سينفذونها.111

إن1مؤسسة1قادر1إذ1تؤسس1للطليعة1األولى1من1طالئع1القادة1المجتمعيين،1فإنها1تجد1في1ذلك1فرصة1للتذكير1بأن1فلسطين1تسعى1في1هذه1األيام1إلى1
وضع1األسس1والقواعد1للدولة1الحلم1وهي1تحتاج1إلى1طاقات1وقدرات1كافة1أبنائها1دون1إستثناء.1وها1نحن1نقدم1كوكبة1من1القادة1الذين1لن1ينتظروا1
حتى1يؤذن1لهم1بالدخول1إلى1معترك1الحياة1السياسية،1اإلقتصادية،1اإلجتماعية1والثقافية،1بل1إنهم1سيبادرون1إلى1القاء1الحجارة1في1المياه1الراكدة11
وسيواصلون1النضال1من1أجل1التغيير1ومن1أجل1الحصول1على1حقوقهم1في1الفرص1المتكافئة1والمواطنة1الكاملة.1وأنهم1سيسطرون1مثااًل1يحتذى1به1

في1اإلرادة1وحب1الحياة1رغم1كافة1التحديات. 

2. حركة اإلعاقة في فلسطين

في1أوائل1العقد1األخير1من1القرن1الماضي1إنطلقت1حركة1حقوق1المعوقين1الفلسطينيين1كنتيجة1حتمية1للتطورات1السياسية1التي1عصفت1بالمجتمع1
الفلسطيني1إثر1ممارسات1اإلحتالل1اإلسرائيلي1المختلفة1بما1فيها1سياسة1تكسير1العظام،1التي1لم1يتورع1عن1تبنيها1اإلحتالل1من1أجل1إصابة1أكبر1عدد1
ممكن1من1شبان1اإلنتفاضة1بإعاقات1دائمة،1بعد1أن1كان1قد1عمل1بشكل1ممنهج1على1إحباط1كافة1المحاوالت1التنموية1للنهوض1بالخدمات1المختلفة1
على1مدى1سنوات1اإلحتالل.1مما1أدى1إلى1إحباط1الجهود1الوطنية1الرامية1إلى1النهوض1بالمجتمع1الفلسطيني1وشرائحه1المختلفة1وعلى1رأسها1شريحة1

المعوقين.1

اإلحتالل1 مواجهة1ممارسات1 أجل1 اإلنتفاضة1من1 المتمثلة1في1 الفلسطيني1 للشعب1 الكفاحية1 الحركة1 رحم1 المعوقين1من1 إنبثقت1حركة1حقوق1 وقد1
وإعتداءاته1لتكون1حركة1نضالية1إجتماعية1سياسية1تسعى1إلى1المساهمة1في1رفع1الظلم1واإلضطهاد1السياسي1عن1المعوقين1والمتمثل1في1اإلحتالل1
وممارساته،1وفي1الظلم1اإلجتماعي1المتمثل1في1التهميش1والحرمان1من1الحصول1على1الحقوق1والخدمات1التي1تمكن1األشخاص1المعوقين1من1إمتالك1
أسباب1القوة1والمنعة1في1وجه1االقصاء1من1فرص1العمل1والتعليم1والمشاركة1الفعلية1في1مختلف1مناحي1الحياة1السياسية1واإلجتماعية1واإلقتصادية1

والثقافية.1

وقد1بدأت1حركة1حقوق1المعوقين1إستجابة1لنداء1أطلقه1أحد1الشباب1المعوقين11في1أواخر1عام1	99	1وإمتدت1بعد1ذلك1لتشمل1كافة1أرجاء1الوطن1
ولتضم1آالف1األشخاص1المعوقين1والعديد1من1المؤسسات1العاملة1في1قطاع1التأهيل1وحقوق1اإلنسان.1وقد1نمت1هذه1الحركة1وترعرعت1مع1قدوم1
السلطة1الوطنية1الفلسطينية1وكان1لها1شرف1إدارة1أكثر1الحمالت1تنظيمًا1من1أجل1إصدار1قانون1حقوق1المعوقين1الفلسطينيين،1ولعبت1دورًا1جوهريًا1
في1بلورة1توجهات1وخطوط1معالم1الفلسفة1الوطنية1لمعالجة1قضايا1المعوقين1وحقوقهم1مرورًا1بالمطالبة1بتطبيق1القانون1المذكور1وإنتهاء1بالمشاركة1
في1جلسات1األمم1المتحدة1الخاصة1باإلتفاقية1الدولية1لحقوق1المعوقين،1والنجاح1في1إنتزاع1إشارة1واضحة1إلى1حقوق1المعوقين1تحت1اإلحتالل1األجنبي1

في1ديباجة1تلك1اإلتفاقية.1

أجل1 الفعلي1من1 النضال1 في1 ومشاركة1 نشاطًا1 أقل1 وأصبحت1 األداء1 في1 تراجعًا1الفتا1 فلسطين1 المعوقين1في1 فقد1شهدت1حركة1حقوق1 اما1مؤخرًا1
الدفاع1عن1الحقوق،1ولم1تعد1واضحة1المعالم،1وأضحت1المؤسسات1التي1كانت1تشارك1فيها1أكثر1بعدًا1عن1العمل1الجماعي1المنظم1مقارنة1بالسنوات1

الماضية.11
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لذلك1أصبح1من1الضروري1التدخل1من1أجل1إعادتها1إلى1الحركة1األمامية1وبذل1الجهود1الممكنة1من1أجل1المحافظة1على1بقائها1ومنعها1من1اإلضمحالل1
والتالشي؛1عن1طريق1رفدها1بالكوادر1والدماء1الجديدة،1المؤهلة1والمدربة1والمؤمنة1بحقها1ودورها1والقادرة1على1إحداث1التغيير1المنشود1على1طريق1

المساواة1والعيش1الكريم1للمعوقين.1

وكانت1اإلستجابة1سريعة1وعملية1بإعداد1وتمكين1عدد1من1القادة1الشباب1الذين1لديهم1اإلستعداد1والقدرة1على1العمل1من1أجل1أنفسهم1ووطنهم1،عن1
طريق1تزويدهم11بالمعارف1والمهارات1الالزمة1التي1يحتاجونها1من1أجل1إكتساب1القدرة1على1القيام1بالتأثير1المطلوب.11

3. أهمية العمل مع الشباب المعوقين

تدرك1مؤسسة1قادر1بأن1المجتمع1ال1ينمو1وال1يتقدم1عن1طريق1تقديم1الخدمات1وزيادة1المشاريع1وحسب،1وإنما1ينمو1ويتقدم1عندما1يصنع1مواطنا1
مؤمنا1بواجبه1واعيا1لمسؤولياته،1يمتلك1أسباب1القوة1الالزمة1التي1تؤهله1للمشاركة11الفعلية1في1بناء1مجتمعه1ووطنه.

وإنطالقا1من1وعينا1أن1اإلنسان1هو1محور1عملية1التنمية1وأن1الشباب1هم1القلب1النابض1الذي1ال1يمكن1بأي1شكل1من1األشكال1تجاهل1أهمية1العمل1
معه1أو1التقليل1منها،1فإننا1اتجهنا1ومنذ1البداية1نحو1العمل1مع1الشباب1المعوقين1وذلك1لعدة1أسباب1تمثلت1في1ما1يلي:

1يعتبر1الشباب1المعوقون1من1أكثر1الفئات1الشبابية1حرمانا1وتهميشا،1وأقلها1حظا1في1الوصول1إلى1الموارد1والخدمات1المجتمعية1المختلفة. .	

1يشكل1الشباب1المحرك1األساسي1في1حركة1حقوق1المعوقين1الفلسطينيين1حيث1يقع1على1عاتقهم1إحداث1التغيير1المنشود. .	

الصعد1 على1 منها1 واإلستفادة1 تطويرها1 يمكن1 حيث1 الشباب،1 بقية1 من1 أقرانهم1 عن1 تقل1 ال1 كامنة1 وطاقات1 بقدرات1 المعوقون1 الشباب1 1يتمتع1 .	
المختلفة1حال1حصولها1على1الفرصة1المناسبة.

1تتمثل1أهمية1هذه1الفئة1في1كونها1عامال1محركا1في1عجلة1التنمية1ورديفا1أساسيا1فيه1حال1استثمار1طاقاتها1بدل1من1أن1تكون1عبئا1عليها. .	

1بالرغم1من1التحديات1والصعوبات1الجمة1التي1يواجهها1الشباب1المعوقون1بشكل1عام1،1يمكن1أن1يكون1لهم1دورا1ملموسا1في1تحفيز1غيرهم1من1 .	
الشباب1وتشكيل1نموذجا1يحتذى1به1في1المثابرة1و1المشاركة1الفعالة1النشطة1في1مختلف1مناحي1الحياة.

4. التمكين كاستراتيجية وأداة للتغيير

قيام1 يتضمن1 ما1 وعادة1 والجماعات،1 لألفراد1 واالجتماعية1 واالقتصادية1 السياسية1 والنفسية،1 المعنوية1 الجوانب1 بتقوية1 التمكين1 مفهوم1 يرتبط1
على1 اإلعتماد1 محاربة1 التمكين1 ويشمل1 الذاتية،1 وقدراتهم1 بإمكانياتهم1 الثقة1 وتطوير1 الكامنة1 قدراتهم1 إنماء1 على1 بالعمل1 المتمكنين1 األشخاص1
المساعدات1الخيرية1واإلحسان1والشفقة.1في1ذات1الوقت1تعزيز1آفاق1االعتماد1على1الوصول1إلى1الفرص1والموارد1المجتمعية1المتاحة1المتوفرة1لآلخرين1
والعمل1على1إنهاء1الحظر1المؤسسي1والمنظم1أو1التلقائي1المفروض1على1األفراد1والشرائح1االجتماعية1الضعيفة1والمهمشة.1وقد1تبنت1قادر1التمكين1
النفسية1واالجتماعية1 القوة1 المعوقين1عن1طريق1خلق1نماذج1قيادية1متمكنة1تملك1أسباب1 للعمل1مع1األشخاص1 كاستراتيجية1عمل1في1مساعيها1
واالقتصادية1والسياسية1والثقافية1المطلوبة1لضمان1مشاركتهم1الفعلية1والنشطة1في1مختلف1مناحي1الحياة،1ووضع1حد1لحالة1الحرمان1الناجمة1عن1

التمييز1الناشيء1عن1األنظمة1والقوانين1القاصرة1أو1اإلرث1المجتمعي1الثقافي1المتخلف.1

5. مشروع تمكين الشباب
5.1 مقدمة عن المشروع

جاء1هذا1المشروع1إستجابة1عملية1لواقع1حركة1المعوقين1في1فلسطين،1وكذلك1إنطالقا1من1الفلسفة1التي1تتبناها1مؤسسة1قادر1المستندة1إلى1النموذج1
الحقوقي1والتنموي1في1عملها1مع1األشخاص1المعوقين.1فكان1الهدف1العام1من1هذا1المشروع1هو1بناء1نموذج1من1الشباب1والشابات1المعوقين1مدرب1
ومؤهل1ولديه1القدرات1الكافية1لرفد1وإغناء1حركة1اإلعاقة1في1فلسطين1من1خالل1تطبيق1نموذج1قيادي1للمساهمة1والمشاركة1في1عملية1التخطيط1

اإلجتماعي1لقضايا1المعوقين1في1منطقة1جنوب1الضفة1الغربية،1كما1أن1له1عددا1من1األهداف1الفرعية1و1التي1تمثلت1في:1

1المساعدة1في1بناء1وتطوير1اتجاهات1ايجابية1لدى1المشاركين/ات1نحو1ذواتهم1وبما1يساعدهم1على1التعامل1مع1سواهم1من1أفراد1المجتمع.1 أ.
1تزويد1المشاركين/ات1بالمعرفة1والمعلومات1الالزمة1حول1واقع1األشخاص1المعوقين/ات1في1فلسطين.1 ب.

1المساهمة1في1بناء1القدرات1القيادية1لمجموعة1المشاركين/ات1وتمكينهم1من1تنفيذ1وقيادة1حمالت1المناصرة1لصالح1قضاياهم1وحقوقهم. ج.
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وقد1تم1تنفيذ1المشروع1على1مدار1عام1كامل1إبتداءا1من1مرحلة1التخطيط1واإلعداد1لرسم1المعالم1العامة1للمشروع1وتحديد1المكونات1االساسية،1مع1
تحديد1االطار1الزمني1له،1مرورا1بمرحلة1التنفيذ1التي1تم1خاللها1تنفيذ1المواضيع1التدريبية1المختلفة1والقيام1بزيارة1التبادل1الثقافي،1وصوال1إلى1مرحلة1
المتابعة1التي1تم1خاللها1متابعة1مجموعة1المتدربين1أثناء1اعداد1مشاريعم1ومبادراتهم.1وقد1جاءت1المبادرات1األساسية1الثالث1في1تخطيطها1وتنفيذها1
لتنسجم1مع1رؤية1وأهداف1المؤسسة،1ومع1متطلبات1وواقع1حركة1حقوق1المعوقين1في1فلسطين،1ولتلبي1االحتياجات1المختلفة1لمجموعة1المتدربين1

مع1مراعاة1الفروق1الفردية1بينهم.

5.2 اإلعداد والتخطيط

تعد1مرحلة1اإلعداد1والتخطيط1من1المراحل1الهامة1في1عمر1المشروع،1فقد1رسمت1معالم1المشروع1ومكوناته1األساسية1ضمن1إطار1زمني1واضح1ومحدد1
للمراحل1المختلفة،1وقد1إشتملت1هذه1المرحلة1على:

اإلعاقة1 السكن،1 مكان1 االجتماعي،1 النوع1 العمر،1 راعت:1 والتي1 بالمشروع،1 والمشاركين1 المتدربين1 اختيار1 تم1 عليها1 بناء1 التي1 المعايير1 1وضع1 .	
والمستوى1التعليمي.

1إعداد1الخطة1التدريبية1:والتي1إشتملت1على1المواضيع1التي1تم1تناولها1أثناء1المرحلة1التدريبية1طوال1فترة1المشروع. .	

1اإلعالن1عن1المشروع:1من1خالل1الصحف1المحلية1والمؤسسات1المختلفة. .	

1إعداد1طلب1اإللتحاق،1الذي1تم1توزيعه1على1األشخاص1المعنيين1من1خالل1المؤسسة1بشكل1مباشر،1و1كذلك1من1خالل1بعض1المؤسسات. .	

1إعداد1اإلستمارة1القبلية1والبعدية1لقياس1نتائج1المشروع1ومخرجاته1على1المتدربين. .	

1تنظيم1وإجراء1لقاءات1أولية1مع1المرشحين1للمشاركة1في1المشروع. .6

بانتهاء1هذه1المرحلة1تم1تحديد:1المواضيع1التدريبية1التي1سيتم1تناولها1في1المرحلة1التنفيذية،1اإلطار1الزمني1لفترة1التدريب1ومجموعة1المشاركين1
الذين1التحقوا1بالمشروع.

5.3 التنفيذ

اشتملت1مرحلة1التنفيذ1على1محورين،1تناول1االول1تنفيذ1الجلسات1التدريبية1وورشات1العمل1على1اختالف1مواضيعها1المبينة1أدناه،1في1حين1تناول1
المحور1الثاني1زيارة1التبادل1الثقافي1الى1الجمهورية1العربية1السورية.

المحور األول: التدريب،1إحتوى1التدريب1علي1ثالثة1مواضيع1رئيسة1ضم1كل1منها1مواضيع1فرعية1أخرى1تصب1جميعها1في1الموضوع1الرئيسي1.

الجوانب النفسية واالجتماعية، وقد إشتملت على: 1 .

إدارة1الضغط1والغضب.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 • 

الوعي1الذاتي.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 • 

السيكودراما.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 • 

التكيف1االجتماعي.1 • 

إنطلقت1المؤسسة1في1تناول1هذا1الموضوع1من1إيمانها1العميق1بضرورة1العمل1على1الجوانب1المذكورة1قبل1البدء1بأي1موضوع1تدريبي1آخر،1وهذا1بهدف1
إعداد1األساس1الذي1سيتم1اإلنطالق1منه1في1تحضير1مجموعة1المتدربين1لما1ينتظرهم1ليس1فقط1من1مواضيع1تدريبية،1وإنما1من1مهام1ومسؤوليات1
مستقبلية.1فاشتمل1هذا1المحور1على1تدريبات1في1إدارة1الضغط1والغضب1والتي1تم1من1خاللها1تزويد1المشاركين1بالمهارات1التي1تساعدهم1على1
التعامل1االيجابي1مع1الضغوطات1الحياتية1التي1يواجهونها،1إضافة1إلى1تخصيص1تدريب1في1مفهوم1الذات1والوعي1الذاتي1ليصبح1أعضاء1المجموعة1
أكثر1قدرة1للتعرف1على1ذواتهم1والتعامل1معها،1وكذلك1بما1يساعدهم1على1التعامل1مع1اآلخرين.1كما1تم1تنفيذ1تدريب1مكمل1في1نفس1المجال1المذكور1
في1السيكودراما1والذي1راعى1تزويد1المشاركين1بمجموعة1من1المهارات.1كما1عمل1على1حل1جزء1من1المسائل1النفسية1المؤجلة1والعالقة1لديهم،1فقد1
كانت1أهداف1المؤسسة1من1تقديم1هذا1التدريب1واضحة1لها1وللمتدربين،1ومبنية1على1فلسفة1مهنية1واضحة1وهي1عقد1المصالحات1النفسية1ما1بين1
المتدربين1وصعوباتهم،1أو1مع1معوقاتهم1على1إختالفها،1وهذا1حجر1األساس1حسب1فلسفة1المؤسسة1في1أي1عالقات1مع1اآلخر1فيما1بعد.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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واقع اإلعاقة، وتناول:                                                                                2 .

•األعداد1والنسب11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 	

•البرامج1والخدمات11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 	

•نماذج1التأهيل111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 	

•القوانين1والتشريعات111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 	

•اإلعاقة1والنوع1اإلجتماعي1 	

اشتمل1هذا1الموضوع1على1الكثير1من1المعارف1ذات1العالقة1بواقع1اإلعاقة1ليس1في1فلسطين1وحسب،1وإنما1في1الوطن1العربي1والعالم1بشكل1عام،1
دون1إغفال1الخصوصية1المتعلقة1بواقع1اإلعاقة1في1فلسطين1والتركيز1عليها.1تم1استعراض1هذا1الموضوع1بقضية1اإلعاقة1عبر1المراحل1التاريخية1
المختلفة،1وفي1النظرة1الدينية1لألشخاص1المعوقين1في1األديان1المختلفة1وموقفها1منهم،1مرورا1بالنماذج1المختلفة1التي1تم1التعامل1وفقا1لها1مع1
األشخاص1المعوقين1عبر1تطور1العمل1معهم،1وعمل1المقارنات1فيما1بينها1ليتمكن1المشاركون1من1التفكير1بشكل1نقدي1وتحليلي1لتلك1النماذج1وصوال1
إلى1النموذج1الحقوقي1والتنموي1الذي1تتبناه1مؤسسة1قادر.1هذا1باإلضافة1إلى1تزويد1المشاركين1بالمعلومات1والمعرفة1الضرورية1حول1واقع1اإلعاقة1
في1فلسطين1من1حيث1األعداد1والنسب،1البرامج1والخدمات1والمؤسسات1التي1تقوم1على1تقديمها،1مع1ربطها1بالنماذج1التي1سبق1لهم1وأن1تدربوا1

عليها.

كما1تم1التركيز1على1القضايا1القانونية1والتشريعية1المتعلقة1باألشخاص1المعوقين،1والتي1كان1لها1النصيب1األكبر1في1هذا1المحور،1فكانت1القراءات1
المعوقين1 حقوق1 قانون1 1،	007 المعوقين1 لحقوق1 الدولية1 اإلتفاقية1 1: والوطنية1 منها1 الدولية1 والتشريعات،1 القوانين1 لكافة1 والتحليلية1 المعمقة1
الفلسطينيين1رقم1)	(1لعام1،991الالئحة1التنفيذية1لحقوق1المعوقين،1بهدف1تمكينهم1من1اإللمام1بالجوانب1القانونية1والحقوقية1المتعلقة1بقضية1

االعاقة.1

القيادة، وقد تم تناول المواضيع التالية: 3 .

•مهارات1اإلتصال 	
•مهارات1التنسيق1والتشبيك 	

•مهارات1التخطيط 	
•مهارات1التفاوض 	

•مهارات1حل1المشكالت 	
•التفكير1النقدي1واإلبداعي 	

•الخطابة 	
•المناصرة 	

تم1تناول1موضوع1القيادة1ليكون1هو1المظلة1لمواضيع1وعناوين1تدريبية1أخرى1متنوعة1ومختلفة،1مع1التركيز1على1الجوانب1المهاراتية1لتدعم1وبشكل1
مباشر1المعارف1المختلفة1التي1حصل1عليها1المتدربون1في1المواضيع1التدريبية1السابقة.1فالقادة1بال1شك1أحوج1ما1يكونوا1إلى1التمتع1بمهارات1اإلتصال،1
مهارات1التفاوض،1مهارات1التخطيط،1مهارات1حل1المشكالت،1مهارات1التنسيق1والتشبيك،1مهارات1التفكير1النقدي1واإلبداعي،1وخاتمتها1وإن1كانت1هي1
المظلة1األخرى1لمجموعة1هذه1المواضيع،1موضوع1المناصرة1الذي1يحتاج1في1تطبيقه1إلى1المهارات1السابقة1الذكر1جميعا1مضافا1إليها1مهارات1تنظيم1

و1إعداد1وتنفيذ1الحمالت1المجتمعية1المختلفة.

منذ1البداية1كان1التساؤل1األهم،1بل1الهاجس1األكبر،1أثناء1إعداد1الخطة1التدريبية،1وخالل1المرحلة1التدريبية1بكاملها،1ما1الذي1تحتاج1اليه1مجموعة1
قادة1شباب1ليحدثوا1التغيير1اإليجابي1الذي1طالما1حلموا1به،1والذي1طالما1حلم1به1الكثير1من1الشباب1واألشخاص1المعوقين؟1هل1العمل1على1الجوانب1
النفسية1وحده1كافي؟1وهل1تزويد1المجموعة1بالمعرفة1الالزمة1حول1قضية1اإلعاقة1كافي؟1أم1أن1المصالحات1النفسية1ما1بين1المجموعة1وإعاقاتها،1
وحل1المسائل1النفسية1العالقة1لديهم،1والمعارف1المختلفة1التي1تم1تزويدهم1بها1ال1زالت1بحاجة1للمهارات1التي1تمكنهم1من1تطبيقها1واستخدامها1بما1

يخدم1األهداف1المرجوة1منهم؟



1415

في1ظل1تلك1التساؤالت1كانت1المحاور1التدريبية1كما1جاءت1عليه،1بالشكل1الذي1تم1استعراضه،1حيث1تم1التركيز1على1الوصول1إلى1المساعدة1في1خلق1
الجاهزية1النفسية1لدى1أفراد1المجموعة،1وكذلك1المساعدة1في1خلق1الحافز1والدافعية1الذاتية1لديهم،1بجهد1المؤسسة1وبجهود1المدربين1المختصين1
الذين1شاركوا1بالعمل1في1عملية1االعداد1والتجهيز،1لتصبح1المجموعة1قادرة1على1تلقي1المعلومات1والمعارف1المختلفة1المتعلقة1بقضة1اإلعاقة1وتتمكن1
الثالث1،1باتت1المجموعة1على1ثقة1كافية1 التدريبي1 من1تذويتها1بشكل1سلس1وسهل.1ومع1اإلضافات1المعرفية1والمهاراتية1التي1أضافها1الموضوع1
بنفسها1وبقدراتها1كطليعة1شبابية1لديها1الجاهزية1لإلنطالق1نحو1تحقيق1األهداف1التي1طمحوا1إلى1تحقيقها1من1أجل1إحداث1التغيير11الذي1طالما1حلموا1

به.

المحور الثاني: زيارة التبادل الثقافي

إشتمل1المشروع1في1تنفيذه1على1زيارة1تبادل1ثقافي1إلى1الجمهورية1العربية1السورية1والتي1استغرقت1ثمانية1أيام،1حملت1في1طياتها1الكثير1من1
الخبرات1الجديدة1لمجموعة1المشاركين.1فقد1إحتوت1الزيارة1على:

•لقاءات1مع1مجموعات1شبابية. 	

•لقاءات1وزيارات1الى1أكثر1من1ثماني1مؤسسات1تعمل1في1مجال1اإلعاقة1ومجاالت1أخرى1مختلفة. 	

•عقد1تدريب1لمدة1يومين1بمشاركة1مجموعة1شبابية1من1سوريا. 	

•االطالع1على1تجارب1ومبادرات1شبابية1. 	

•زيارات1متنوعة1إلى1معالم1دينية،1تاريخية1و1سياحية. 	

ثمانية1أيام1من1الخبرات1الجديدة،1تحمل1للمسؤولية،1االعتماد1على1الذات،1وغيرها1الكثير1الكثير.1لم1تكن1زيارة1التبادل1التي1قامت1بها1المجموعة1
إلى1الجمهورية1العربية1السورية1وليدة1صدفة،1أو1زيارة1عشوائية1،1بل1كانت1ضمن1الخطة1المرسومة1للمشروع1ومكون1أساسي1من1مكوناته،1و1لها1
بالنسبة1 المجموعة1فرصتها1في1خوض1تجربة1هي1األولى1 الزيارة1أخذت1 لما1بدأنا1به1منذ1االنطالقة1األولى1للمشروع.1ففي1هذه1 المكملة1 أهدافها1
لغالبية1أعضائها1بالسفر1خارج1البالد،1وااللتقاء1بمجموعات1شبابية1تتشارك1وإياهم1في1العديد1من1القضايا،1لتخوض1منذ1اللحظة1األولى1لمغادرة1أرض1
الوطن1خبرات1وتحديات1جديدة1،1فخبرة1السفر1والتنقل1عبر1الحدود1المختلفة1بما1حوته1من1توزيع1لألدوار1وتحمل1للمسؤوليات1بحد1ذاتها1خبرة1جديدة1
و1إضافة1نوعية.1اللقاءات1المتنوعة1والزيارات1إلى1المؤسسات1المختلفة1والتي1بلغ1عددها1أكثر1من1ثماني1مؤسسات،1أتاح1الفرصة1للمجموعة1لطرح1
عدد1من1القضايا1ونقاشها1ولم1يقتصر1دورهم1في1تلك1اللقاءات1على1دور1المتلقى،1بل1كان1لديهم1الكثير1ليطرحوه1من1معارف1ووجهات1نظر1مع1ممثلي1

المؤسسات1و1أعضائها.

لم1تقتصر1زيارة1التبادل1على1لقاءات1مع1المؤسسات،1بل1اشتملت1على1عقد1لقاء1تدريبي1للمجموعة1بمشاركة1مجموعة1شبابية1في1سوريا،1لتشارك1
طليعة1قادر1مجموعات1أخرى1في1التدريب1وتتطلع1على1الخبرات1التي1لديهم،1ولتتشارك1معهم1في1المعارف1والمهارات1التي1أخذوا1النصيب1األكبر1منها1

خالل1المرحلة1التدريبة.
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5.4 المتابعة والتقييم

5.4.1 المتابعة

تعتبر1عملية1المتابعة1للنشاطات1التي1تستهدف1االفراد1و1الجماعات1احدى1أهم1عناصر1نجاح1تلك1النشاطات.1ولذلك1كانت1عملية1المتابعة1مستمرة1
ومتواصلة1منذ1بداية1المشروع،1مما1ساعد1في1وضع1الخطة1التدريبية1كما1جاءت1عليه.1كما1ساعدت1عملية1المتابعة1المستمرة1والمتواصلة1على1عمل1
اإلضافات1والحذف1أو1التعديل1الالزم1على1المشروع1بشكل1عام1وصوال1إلى1اإلنتهاء1من1مراحله1المختلفة.1فكانت1إحدى1مكونات1المشروع1األساسية1،1

وقد1تضمنت1عملية1المتابعة:

1اإلختبار1القبلي1والبعدي1لكل1تدريب1من1التدريبات. أ.
1التغذية1الراجعة1من1قبل1المدربين1والمتدربين1على1حد1سواء1بعد1كل1تدريب.1 ب.

1عقد1لقاءات1منتظمة1لمجموعة1المتدربين. ج.
1عقد1لقاءات1فردية1تقع1في1نطاق1التوجيه1واإلرشاد. د.

1تقديم1اإلشراف1على1بعض1المبادرات1الفردية1التي1تم1االتفاق1عليها1مع1المجموعة1مبدأيا. ه.
احداث1 الى1 قادت1 نتائج1 الى1 والمستفيدين1وصوال1 المدربين1 قبل1 الراجعة1من1 التغذية1 مع1 ومزاوجتها1 والبعدية1 القبلية1 االختبارات1 تحليل1 تم1 حيث1
تعديالت1على1الخطط1التدريبية.1حيث1هدفت1خطط1المتابعة1بشكل1عام1الى1اظهار1نجاحات1االنشطة1والتعرف1على1مواطن1الضعف1والمشاكل1اثناء1

التنفيذ.

5.4.2 التقييم : 

هدف1تقييم1المشروع1الى1فحص1مدى1نجاح1المشروع1في1تحقيق1اهدافه1ونتائجه1التي1بني1عليها،1كما1هدف1الى1تزويد1صانعي1القرار1في1مؤسسة1
قادر1و1المؤسسات1الشريكة1بمعلومات1تساعدهم1في1الحكم1على1اداء1المشروع1اثناء1وبعد1تنفيذه1من1حيث1عالقة1النشاطات1بهدف1المشروع1واالثر1
العام1للمشروع1على1المستفيدين1و1على1المجتمع1والذي1سيتم1العمل1عليه1وتخطيطه1في1مرحلة1الحقة1من1حياة1هؤالء1المتدربين.1كما1هدف1التقييم1

الى1فحص1كفاءة1و1فعالية1تنفيذ1نشاطات1المشروع1وامكانيات1استمرارها.1

وفي1ما1يلي1ملخص1للتقييم1الداخلي1الذي1أجرته1المؤسسة1أثناء1تنفيذ1المشروع:-11

وثاقة الصلة بين نشاطات المشروع واهدافه )المالئمة(: 1 .

عمل1المشروع1من1خالل1الجلسات1التدريبية1على1معالجة1بعض1مشاكل1مفهوم1الذات1والثقة1بالنفس1والوعي1الفردي1الذي1كان1متفاوت1بين1المتدربين،1
واستطاع11المدربون1ان1ينقلوا1المشاركين1الى1مستويات1متقدمة1في1الوعي1الذاتي1والقوة1الفردية1والثقة1في1النفس.1كما1استطاع1المدربون1تحقيق1
تقدم1ملحوظ1في1العمل1مع1المشاركين1في1مجال1الوعي1بالحقوق1و1تفاصيل1قضايا1االشخاص1المعوقين1واحتياجاتهم1والمعوقات1التي1يواجهونها1
و1التشريعات1التي1تنظم1حقوقهم.1وتدرب1المشاركون1على1مهارات1االتصال1و1التواصل1وتمكنوا1من1تعلم1فنون1القيادة1و1ادارة1الحمالت.11ويمكننا1

الجزم1بان1التمكين1قد1تحقق1من1خالل1التكامل1بين1عناصر1التدريب1النفسي1واالجتماعي1والمعرفي1والمهاراتي.

اثر المشروع على المستفيدين و المجتمع :  2 .

تبين1ان1تحوالت1جذرية1حدثت1للمشاركين1في1عدة1مجاالت1اهما1:1الوعي1الذاتي1و1الثقة1بالنفس1و1الوعي1بالحقوق1و1الواجبات1ومعرفة1التشريعات1
والقوانين1التي1تنظم1تلك1الحقوق،1و1انهم1اكتسبوا1المهارات1الالزمة11للقيام1بما1يرونه1من1انشطة1ضرورية1للدفاع1عن1حقوقهم1و1حقوق1اقرانهم،1

وقد1ظهر1ذلك1جليا1في1مبادراتهم1في1تعديل1قانون1حقوق1المعوقين1وموائمة1االماكن1العامة1في1محافظتي1الخليل1و1بيت1لحم.

فعالية التنفيذ:  3 .

الفترة1الزمنية1المخصصة1لجلسات1التدريب1اعتبرت1مناسبة1ولكن1لصعوبة1التزام1جميع1المتدربين1بجميع1الجلسات،1تم1تاجيل1بعضها1مما1ادى1الى1
ضغط1البرنامج1بشكل1ما1و1بالرغم1من1ذلك1نجح1فريق1العمل1في1تجاوز1مشكلة1الوقت1حيث1قام1بإجراء1تعديل1عناوين1بعض1الجلسات1التدريبية.1اما1

على1صعيد1المتابعة1استطاع1فريق1المشروع1االفادة1من1اراء1المشاركين1و1المدربين1و1التغذية1الراجعة1للقيام1بعملية1متابعة1ناجحة1.
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. 4 الكفاءة في التنفيذ :

تبين1من1مراجعة1وثائق1المشروع1و1تتبع1الخطوات1التي1مرت1بها1عملية1التدريب1و1الزيارة1التبادلية1و1تطوير1المبادرات1ان1المشاركين1قد1ساروا1بشكل1
تدريجي1واثق1نحو1تحقيق1االهداف1بدليل1انهم1استطاعوا1اظهار1اداء1متميز1في1التفكير1و1السلوك1خالل1الزيارة1التبادلية1خاصة1خالل1تنقلهم1بين1اربع1
مدن1في1يوم1واحد1و1من1خالل1المشاريع1و1المبادرات1التي1آثروا1اطالقها1تاركين1بذلك1بصمات1واضحة1في1حركة1حقوق1المعوقين1من1خالل1المبادرة1
في1تعديل1القانون1واطالق1مشروع1تعديالت1بيئية1في1مدينتين.ممل1يدل1على1انه1يوجد1ادارة1منظمة1وخطط1شاملة1ومتكاملة1من1كل1مرحلة1من1
مراحل1التدريب1وعلى1وعي1وكفاءة1ومهارة1فريق1المدربين1و1سعة1افقهم1في1فهم1قضايا1التدريب1و1النظرة1الثاقبة1فيما1يتعلق1بقضايا1المعوقين1

وربطها1بمفهوم1تنموي1حقوقي.11

. 5 االستمرارية:  

تبدو1آفاق1استمرارية1هذا1المشروع1واضحة1من1خالل1المشروعات1و1المبادرات1التي1انبثقت1من1المشاركين1به1حيث1تبين1ان1هناك1جهود1مبذولة1
لتجنيد1المتطوعين1و1تدريب1قيادات1جديدة1بمشاركة1المتدربين1من1الطليعة1االولى1من1خالل1التواصل1مع1فئات1مستهدفة1اخرى1في1شمال1الضفة1

الغربية.1

خطة1المتابعة1لما1بعد1انتهاء1التدريب1تحتاج1الى1مزيد1من1التفصيل1و1التطوير1بحيث1تضمن1بقاء1اكبر1عدد1ممكن1من1الخريجين1من1اعضاء1طليعة1
قادر1االولى1على1تواصل1مستمر1مع1المؤسسة1و1مع1حركة1حقوق1المعوقين1و1ضمان1مشاركتهم1بفعالية1من1اجل1حقوقهم1و1حقوق1زمالئهم1المعوقين1

في1كافة1ارجاء1الوطن1وربما1االنتقال1الى1المشاركة1في1حركة1حقوق1االنسان1على1المستوى1الوطني1و1الدولي1.1

5.5 مخرجات و نتائج المشروع

كانت1مخرجات1المشروع1على1النحو1التالي:

1مجموعة الشباب أكثر وعيا وإدراكا للذات ولقدراتهم الكامنة، ولديهم المهارات للتعامل مع التحديات التي تواجههم في حياتهم اليومية.  أ.

يثري1 الذي1 االيجابي1 التنوع1 اثراء1 في1 تساهم1 التي1 الفردية1 الفروق1 قبيل1 من1 هي1 يواجهونها1 التي1 الصعوبات1 بان1 المشاركون1 ادراك1 ازداد1 حيث1

وفي1 بانواعها1 المادية1 العوائق1 في1 تكمن1 االعاقة1 بان1 متفهمين1 اصبحوا1 و1 الخصوص،1 وجه1 على1 المعوقين1 وشريحة1 العموم1 وجه1 على1 االنسانية1
االتجاهات1السلبية1و1االفكار1المسبقة1والتعميمات1والمعلومات1الخاطئة1التي1يحملها1المجتمع1نحو1المعوقين1والتي1ادت1الى1سوء1فهم1وإلى1تبلور1
وبين1ممارسة1حياتهم1بشكل1طبيعي1على1قدم1 بينهم1 واالنظمة1تشكل1عوائق1تحول1 السياسات1 بان1 يعون1 انهم1 الى1 اضافة1 اجتماعية.1 معوقات1
المساواه1مع1االخرين،1فتقوى1مفهوم1الذات1لديهم1و1ازدادت1ثقتهم1بانفسهم1واصبحوا1اكثر1قدرة1على1التعبير1عن1انفسهم1وجرأة1في1طرح1قضاياهم1

الخاصة1بهم1والتي1كانت1في1السابق1صناديق1مغلقة1ال1يجرؤن1على1فتحها.

"عزز لدي الثقة في النفس والتعرف على أصدقاء جدد و عرفني على حقوقي" عصمت العصا
"أثر فيّ من ناحية الخبرة واالتصال والتواصل مع الذات واآلخرين" ماهر بريجي

"قلل الخجل،و عزز الشجاعة لدي في مواقف كثيرة جدا" فؤاد الهيموني
"ساعدني في التعرف أكثر على ذاتي  وفي كيفية التعامل مع اآلخرين" منال حجاج

"طور قدراتي في اإلتصال والتواصل مع األخرين" منجد حسنات
"ساهم في بناء شخصيتي ألكون شابا فعاال لما فيه خدمة الوطن والمواطن" عطية صبيح

1مجموعة الشباب يمتلكون المعرفة حول اإلعاقة وحقوق األشخاص المعوقين، ولديهم المهارات والتوجهات لفهم وتحليل المشاكل والظروف التي  ب.
يواجهها األشخاص المعوقين.

واالمم1 الشعوب1 لدى1 التي1سادت1 التعامل1 وانماط1 العالم1وفي1فلسطين،1 االعاقة1في1 تاريخ1 الصحيحة1عن1 المعلومات1 يمتلكوا1 المشاركون1 بات1 اذ1
المختلفة1عبر1العصور،1ويعرفون1حقوقهم1القانونية1و1التشريعات1التي1تنظم1تلك1الحقوق1على1الصعيدين1الوطني1والدولي،1ويعرفون1مكامن1القوى1
والضعف1وهم1يدركون1كيفية1التعامل1مع1حقوقهم11ومعالجة1القصور1المجتمعي1نحوهم.1كما1يستطيعون1التمييز1بين1التحديات1والصعوبات1الناجمة1
عن1القصور1في1القوانين1و1التشريعات1وبين1الصعوبات1الناجمة1عن1اسباب1اخرى1مثل1التقصير1االداري1و1الوعي1المجتمعي.1كما1ويستطيعون1التفريق1
بين1النماذج1و1التوجهات1المستعملة1لمعالجة1قضايا1المعوقين1مثل1النموذج1الفردي1والخيري1والنموذج1االجتماعي1والنموذج1الحقوقي1والتنموي.1كما1

ولديهم1القدرة1على1تصنيف1القوانين1وفقا1الى1النموذج1او1التوجه1الذي1تتبناه.111

"زاد المعرفة بحقوقنا وواجباتنا" آيات عبيات
"عزز قدرتي على مواجهة المواقف المختلفة والتعرف على حقوقنا، وعمق أسلوب التفكير النقدي لدي" أمل الشيخ
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1مجموعة الشباب لديهم المهارات للتخطيط وإدارة حمالت الحشد والمناصرة، والعمل المجتمعي والجماهيري. ج.

حيث1يدرك1المشاركون1عناصر1و1مكونات1عمليات1التخطيط1المبنية1على1تحديد1المشكالت1و1دراسة1االحتياجات1وخطوات1عملية1التخطيط1وصياغة1
االهداف1ويتقنون1اعداد1المواد1الخاصة1بالحمالت1بما1فيها1العرائض1والبيانات1والنشرات1..الخ.1و1يدرك1المشاركون1بشكل1معمق1مفهوم1المناصرة1
االهداف1 لتحقيق1 التحرك1 وتنظيم1 الضغط1 ممارسة1 ويجيدون1 المناصرة1 عمليات1 من1 المستهدفة1 والجهات1 المستفيدة1 الجهات1 ويحددون1 واهميتها1
واحداث1التغيير1الذي1ينشدونه.1وكذلك1يجيدون1مخاطبة1الجمهور1وادارة1االجتماعات1وتنظيم1النشاطات1الميدانية1واالتصال1والتواصل1مع1االخرين1

والتاثير1في1افكارهم1و1معتقداتهم،1اضافة1الى1تمكنهم1من1حل1المشاكل1وادارة1النزاعات.11

"كنت العبا فرديا، وبعد قادر أصبحت أتقن فن الجماعة" صالح أبو لبن
"ساعدني في التعرف على حقوقي وحقوق زمالئي وزودنا بالمهارات التي تساعدنا على المطالبة بها" عالء الخطيب

"عّلمني من أين أبدأ وإلى أين سأصل بعد أن كانت أحالمي متناثرة في خيالي" جليلة حجاج
"ساعدني في التعرف على الحقوق وأساليب المطالبة بهـا، وعزز ثقتي بنفسي و قدرتي على التصميم على النجاح" خلود حجاج

"عزز لدي الجرأة الشخصية في التعامل مع المجتمع المحلي وطورهـا" شريهان الحذوة
"زاد من قدرتي على اتخاذ قراراتي المختلفة، ومعرفتي بحقوق المعوقين كما حسّن قدرتي على التكلم بشكل أفضل" آيات بوجي

و1قد1أدت1المخرجات1التي1تم1عرضها1إلى1الوصول1إلى1نتيجة1المشروع1والمتمثلة1في:

الشباب1المعوقين1فاعلين1ونشطين1في1رفد1حركة1حقوق1المعوقين1ومبادرين1على1المستوى1المجتمعي1والسياساتي1والحقوقي.

حيث1تمكن1المشاركون1من1وضع1خطة1متكاملة1لتسهيل1مائة موقع1في1محافظتي1بيت1لحم1والخليل1و1اعدوا1مسودة1التعديالت1االولية1على1قانون1
وهاهم1 الفلسطيني1 للمنهاج1 المدرسية1 الكتب1 في1 المعوقين1 االشخاص1 لصور1 معمقة1 دراسة1 إجراء1 في1 وشاركوا1 الفلسطينيين1 المعوقين1 حقوق1

يطلقون1حملة1التسهيالت1و1تعديل1القانون1من1اجل1الوصول1الى1حقوقهم1كما1يرونها1اليوم.1

6. مبادرات مجموعة الشباب

1والذي1نتج1عن1القراءة1المعمقة1والتحليلية1للقانون1خالل1فترة1 1 مشروع تعديل قانون حقوق األشخاص المعوقين الفلسطيني رقم )4( عام 1999أ.
ومتطلبات1 1 المعوقين1 األشخاص1 واحتياجات1 يتالءم1 بما1 بنوده1 لتعديل1 المقترحات1 وتقديم1 فيه1 والضعف1 القوة1 نقاط1 والوقوف1على1 التدريب،1

التفعيل1مع1اإلتفاقية1الدولية1لحقوق1األشخاص1المعوقين.

،1حيث1تناولت1هذه1المبادرة1خطة1لحملة1منظمة1تستهدف1تعديل1مائة1موقعا1في1 1 مبادرة تسهيل ومواءمة األماكن العامة لألشخاص المعوقينب.
مركزي1مدينتي1بيت1لحم1والخليل1لتكون1مالئمة1لحركة1و1تنقل1األشخاص1المعوقين.

1حيث1تم1العمل1في1هذا1المشروع1على1تحديد1صور1االشخاص1المعوقين1في1المنهاج1الفلسطيني1من1الصف1األول1 1 مشروع مسح الكتاب المدرسي،ج.
األساسي1وحتى1الصف1الثاني1عشر1بكافة1مواضيعه1الدراسية،1حتى1يتسنى1لمجموعة1المتدربين1تقديم1المقترحات1المناسبة11للتعديل1أو1اإلضافة1
على1المنهاج1المدرسي1بناءا1على1الموجودات1المتوفرة1فيه1والتي1تتناول1قضية1اإلعاقة1والمعوقين،1ليكون1هذا1المشروع1-11في1حال1نجاحه1-1أول1
مساهمة1حقيقية1ومنظمة11ليس1في1تعديل1اإلتجاهات1وحسب،1وإنما1في1زرع1اتجاهات1وقيم1إيجابية1وصحيحة1تجاه1األشخاص1المعوقين1لدى1

طلبة1المدارس.1وهو1يعتبر1أحد1المشاريع1التي1تعمل1عليها1مؤسسة1قادر.

7. التحديات والصعوبات

واجه1المشروع1عددا1من1التحديات1والصعوبات1يمكن1تلخيصها1في1التالي:

1التحدي1األكبر1الذي1واجه1المشروع1يتمثل1في1كونه1المشروع1األول1من1نوعه1الذي1اقتصر1في1مستهدفيه1على1الشباب1المعوقين،1وبالتالي1عدم1 .	
وجود1تجارب1سابقة1في1هذا1السياق1للبناء1عليها1أو1تطويرها1أو1حتى1اإلستفادة1منها،1مما1يعني1بناء1المشروع1بشكل1كامل1إستنادا1إلى1رؤية1

المؤسسة1وخبرات1العاملين1فيها.
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1تنوع1إعاقات1المشاركين1في1المشروع،1وقد1تجلى1هذا1التحدي1في1بناء1المواد1التدريبية1بما1يتالءم1مع1كافة1أعضاء1المجموعة1ومراعاة1الفروق1 .	
الفردية1لديهم،1وكذلك1في1األساليب1التدريبية1أثناء1التنفيذ1في1ايصال1المعلومة1والمهارة1لكل1المشاركين1على1حد1سواء1وبنفس1المستوى.

1تفاوت1اتجاهات1المشاركين1أنفسهم1تجاه1قضية1اإلعاقة،1ومحدودية1مشاركة1غالبيتهم1في1أي1أنشطة1مجتمعية1قبل1اإللتحاق1بالمشروع. .	

1إلتزام1أعضاء1المجموعة1بدوام1جامعي1أو1وظيفي،1مما1أثر1على1انتظام1اللقاءات1وفقا1لإلطار1الزمني1للمشروع. .	

1عدم1توفر1المواد1التدريبية1بخط1بريل. .	

 

8. التوصيـــــــــات

1تعميم1فكرة1المشروع1على1المؤسسات1العاملة1في1قطاع1اإلعاقة1والشباب. .	

1تكرار1التجربة1من1قبل1مؤسسة1قادر1والمؤسسات1األخرى1على1أن1تشمل1محافظات1أخرى1وأعداد1أكبر1من1الشباب1المعوقين. .	

1إدخال1عناصر1جديدة1على1برنامج1التدريب1من1حيث1المواضيع. .	

1التنويع1في1المدربين. .	

1تنظيم1الوقت1بشكل1أدق1. .	

1تنظيم1نشاطات1إجتماعية1للمتدربين1داخل1الوطن1بين1الحين1واآلخر. .6

1توفير1المواد1التدريبية1بنظام1بريل1و1الخط1المكبر1وتسجيلها1صوتيا. .7

9. المشاركون

تميز1المشاركون1الذي1تم1إختيارهم1للمشاركة1في1المشروع1بناء1على1المعايير1التي1وضعت1مسبقًا1بالتنوع1والذي1أغنى1التجربة1لكل1من1المدربين1
بعد1 العدد1متوازنًا1 أصبح1 وقد1 ثماني1مشاركات1وسبعة1مشاركين1 المشاركين1من1 المشروع1على1حد1سواء.1حيث1تشكل1فريق1 وإدارة1 والمتدربين1
إنسحاب1إحدى1المشاركات1ألسباب1قاهرة.1هذا1على1أساس1النوع1اإلجتماعي،1أما1على1صعيد1نوع1الصعوبات1فقد1كان1عدد1المتدربات11الكفيفات1كليًا1
إثنتين1وجزئيًا1إربعة،1في1حين1كانت1واحدة1فقط11تعاني1صعوبات1حركية،1وقد1كان1الشباب1في1غالبيتهم1ذوي1صعوبات1حركية،11أحدهم11لديه1صعوبة1

سمعية1وآخر1لدية1صعوبات1بصرية1وحركية.1

على1صعيد1التوزيع1الجغرافي1جميع1المتدربات1كن1من1منطقة1بيت1لحم1،1خمسة1منهم1من1سكان1القرى1وسبعة1من1سكان1المدن.1في1حين1كان1إثنين1
من1المتدربين1من1محافظة1الخليل،1واحد1من1الريف1واآلخر1من1المدينة.

أما1من1ناحية1العمر،1فتراوحت1أعمار1المتدربين1والمتدربات1ما1بين1التاسعة1عشر1والخامسة1والعشرون1عامًا.1وبالنسبة1للمستوى1التعليمي1،1فقد1كان1
العشرة1 أما1 التدريب.1 أثناء1 الجامعية1 أنهى1دراسته1 التخرج،1أحدهم1 أربعة1منهم1فقط1كانوا1حديثي1 الجامعيين؛1 المشاركين1والمشاركات1من1 جميع1

اآلخرين1الزالوا1على1مقاعد1الدراسة1في1سنوات1مختلفة1وتخصصات1متنوعة.1
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فؤاد الهيمونيماهر بريجيةعصمت العصاشريهان الحذوةآيات بوجي

أمل الشيخخلود حجاجصالح أبو لبنجليلة حجاجعالء الخطيب

منجد حسناتمنال حجاجعطية صبيحآيات عبيات

زيارة التبادل الثقافي إلى سوريا.... في صور

المشي بثقة ..... واالنخراط في الحياة االجتماعية

الجندرة العربية..... تفاعالت لها أثراالحساس بالكل والشراكة في التوجهات

المشاركة وتبادل التجارب االنخراط والتمتع ...... وتعزيز الثقة الذاتية
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فلسطينيات يتذوقن مياه المتوسط في الالذقية
العمل الجماعي...... ووحدوية الهدف

خبرات جديدة تعلمية...... جزء من عملية التمكين

أيام ال تنسى............ وستبقى تجربة لن تنسى

التبادل الثقافي والتعرف على اآلخر جزء ال يتجزأ من المعرفة الذاتية
أحالم الشباب على مد النظر...................
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