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تتقدم مؤسسة قادر بوافر الشكر والتقدير للتعاون اإليطالي الداعم لهذا المشروع ومؤسسة AISPO اإليطالية على تعاونها وجهودها في تنفيذ 
المشروع.  

كما وتتقدم مؤسسة قادر بالشكر و التقدير لجميع من ساهم في إنجاح المشروع وتذليل العقبات أمام األشخاص المستفيدين من فرص تحسين 
مستوى حياتهم االقتصادية، وعلى دعمهم المعنوي والمادي الذي ساهم في تعميق الفهم واالستفادة من قدرات هؤالء األشخاص الكامنة والبناء 
عليها بهدف تعزيز استقالليتهم واعتمادهم على ذاتهم في تأمين حياة كريمة ألنفسهم وألسرهم، ونخص بالذكر بلدية العبيدية وبلدية بيت فجار 

وبلدية الخضر ومركز االمل في العبيدية وعامالت التأهيل وجمعية رعاية الطفل الخيرية في الخضر.   

كما وتتقدم مؤسسة قادر باإلمتنان واإلحترام  لجميع المشغلين الذين عبروا عن توجهات إيجابية وإنفتاح تجاه المساهمة في إرساء تجربة ناجحة 
وسابقة في هذا المجال لتشجيع جميع فئات المشغلين من القطاع الخاص على ضرورة التعاون وامكانية اإلستفادة من تشجيع األشخاص المعوقين 
لرفع مستوى حياتهم واإلعتماد على ذاتهم في تأمين العيش الكريم. ونخص بالذكر سوبر ماركت أبو مالك ومحالت خليل غيث للحديد ومشغل 
الشويكي للخياطة ومحالت خيري لألدوات الكهربائية وصالون عادل ومدرسة زهور األمل وملحمة نادر موسى للدواجن وورشة صادق سلهب للتنجيد 

وشركة األرض الطيبة لتأجير السيارات وصيدلية الحكمة.

شكر وتقدير
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بناء على النتائج النهائية للتعداد العام للسكان و المساكن الذي نفذه الجهاز المركزي لإلحصاء عام 2007 ونشره في عام 2008 فإن منطقة جنوب 
الضفة الغربية هي أكثر المناطق التي تعاني من مشاكل اإلعاقة .حيث يوجد حوالي 33 ألف معاق فيها، أي ما نسبته 1.37 % من مجمل سكان 
الضفة الغربية. أما نتائج مسح القوى العاملة 2008 و الذي تم نشره في شباط 2009 والذي أظهر أن معدل البطالة في منطقة بيت لحم هي 
األعلى في فلسطين بالمساواة مع خان يونس في قطاع غزة، مما يعني عدم توفر فرص العمل لغير المعاقين، فكيف هو الحال لألشخاص المعوقين 
في ظل التهميش و اإلقصاء االقتصادي وعدم تطبيق قانون حقوق المعوقين الفلسطيني رقم )4( للعام 1999 و باألخص الجزء المتعلق بالتشغيل.  
ولهذه األسباب شرعت مؤسسة قادر بتنفيذ مشروع »تحسين سبل عيش األشخاص المعوقين وآسرهم في جنوب الضفة الغربية« بهدف تقليل 
نسبة البطالة في صفوف االشخاص  المعوقين من أبناء الشعب الفلسطيني و تحسين سبل عيشهم ليصبحوا مولدين للدخل. إن هذا المشروع يعتبر 
مشروعا تجريبيا، يهدف إلى فحص مواطن القوى و الضعف في منهجية التدخل التي تبنتها مؤسسة قادر لتمكين األشخاص المعوقين، في سبيل 

الوصول إلى منهج شامل يمكن مأسسته في هذا المضمار ويمكن أطراف أخرى من إتباعه وتنفيذه. 

فيما يلي تلخيص للتقرير النهائي للمشروع. حيث يشمل هذا التقرير األبعاد األدبية والعلمية التي تبناها المشروع من حيث العالقة السببية بين 
اإلستراتيجية 2009-2011، كما  قادر من خالل خطتها  تبنتة مؤسسة  الذي  المعوقين  االقتصادي لألشخاص  التمكين  اإلعاقة ومفهوم  و  الفقر 

يشمل التقرير المنهجية التي تم إتباعها لتحقق نتائج وهدف المشروع. 

آليات التخطيط والتنفيذ ويبرز اهم االنجازات التي تم تحقيقها، باإلضافة الى  التقرير يوضح األهداف المرجوة من المشروع كما يشمل  ان هذا 
النتائج والمخرجات. ثم يعرض التقرير أهم العقبات و التحديات التي واجهت فريق العمل اثناء التنفيذ، كما يلخص اهم التوصيات التي خرج بها 

فريق العمل.

مقدمة:
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االشخاص  عيش  سبل  تحسين  مشروع  بتنفيذ   AISPO مؤسسة  اإليطالي  وشريكها  المجتمعية  للتنمية  قادر  مؤسسة  شرعت   2008 العام  في 
المعوقين وأسرهم في كل من بلدة بيت فجار والعبيدية والخضر، وجاء التنفيذ بعد عملية تخطيط وتصميم للمشروع شمل مراجعة التجارب الحالية 

والسابقة في مجال تحسين سبل العيش سواء على المستوى المحلي أو اإلقيليمي أو الدولي. 

اختارت المؤسسة منهج سبل العيش المستدامة ليكون المنهج المستخدم في تنفيذ المشروع، حيث تم تطوير إستابنة سبل العيش خاصة بالمؤسسة 
لفحص الموارد واألصول والقدرات الخاصة بمستفيدي المشروع. ومن ثم تم إختيار مناطق التنفيذ وفق معايير محددة. 

تم تنفيذ المشروع وفق ثالث إستراتيجيات وهي: مشاريع صغيرة مدرة للدخل، التوظيف و التدريب المهني، حيث تم تنفيذ خمسة مشاريع مدرة 
للدخل لسبع عائالت تتكون من 54 فرد في كل من العبيدية و بيت فجار بتكلفة إجمالية بلغت 21.000 يورو، وتنوعت المشاريع بين اإلنتاج و 
التجارة و الخدمات. ففي بلدة العبيدية تم إنشاء مشروع صالون تصفيف شعر نسائي و تجهيز العرائس لفتاة تعاني من إعاقة سمعية و نطقية 
ومشروع تأجير كراسي بالستيك للمناسبات مع خيمة من الحديد و الشادر بمساحة 100 متر مربع لشاب لديه إعاقة حركية، كما تم إنشاء محل بقالة 
لفتاة لديها إعاقة حركية، ومحل أدوات منزلية لشخص لديه صعوبة بصر. وفي بلدة بيت فجار تم إنشاء مصنع مشاتيح خشبية لثالثة مستفيدين 

تتنوع إعاقاتهم بين السمعية والنطقية والحركية، إضافة الى ذلك فقد تم تزويد المستفيدين في المشاريع المختلفة بالتدريب الالزم.

وفي مجال التشغيل تم توظيف وتشغيل 17 مستفيد ومستفيدة من 17 عائلة مختلفة تتكون من 112 فردا من المناطق التي تم إختيارها. وتم 
ذلك بعد فحص ميول و مهارات كل مستفيد و الربط بينه وبين المشغل بإتفاقيات منصفة.

وفي مجال التدريب المهني نفذت المؤسسة تدريب في مجال صناعة الفسيفساء بالتعاون مع مركز أريحا للفسيفساء، حيث إستهدف التدريب 10 
أشخاص بين ذكور وإناث لديهم إعاقات مختلفة وتتراوح أعمارهم بين 17-45 عام.

ملخص تنفيذي: 



4

بات موضوع الفقر وتقليله خالل العقود األخيرة يترأس األجندات التنموية للدول النامية والفقيرة، 
حتى أنه تصدر قائمة أهداف األلفية اإلنمائية الثماني التي تم اإلتفاق عليها عالميا من قبل 192 
دولة ،واإلعالن عنها في العام 2000. كما شهد العالم تطور ملحوظا في منهج التعاطي مع اإلعاقة 
الدولية  الشرعة  على  والمرتكز  الحقوقي  أو  اإلجتماعي  المنهج  إلى  وصوال  المعوقين  واألشخاص 
اإلتفاقية  وآخرها  المعوقين  باإلعاقة واألشخاص  العالقة  الدولية ذات  واإلتفاقيات  اإلنسان  لحقوق 

الدولية لحقوق االشخاص المعوقين.

فخالل العقدين المنصرمين كثرت األبحاث واألدبيات حول العالقة بين الفقر واإلعاقة ومدى ترابطهما، والتي أظهرت بمجملها وجود عالقة سببية 
بينهما، أي بمعنى أن وجود اإلعاقة قد يؤدي إلى حدوث الفقر، وأن الفقر قد يكون سببا لتدهور الحالة الصحية والذي قد ينتج عنه حدوثا لإلعاقة. 

إن العالقة السببية بين اإلعاقة والفقر تدور في حلقة مفرغة ومستمرة يكون الخروج منها صعبا وربما مستعصيا. واألشخاص المعوقين هم أكثر 
عرضة من غيرهم لإلنزالق إلى عتبة الفقر وربما دونها، والذي ينتج عنه تعميق لحالة اإلعاقة وربما تفاقمها. ومن زاوية أخرى، فإن األشخاص الذين 
يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة ويقبعون تحت خط الفقر، وخاصة الذين يعيشون في الدول النامية، معرضون وبشكل كبير لمواجهة أوضاع 
صحية متدنية كذلك هم عرضة اكثر من غيرهم  لإلصابة بأمراض مختلفة قد تكون نتيجة لعوامل وظروف كثيرة منها سوء التغذية أوعدم امكانية 
الوصول للخدمات الصحية بالتوقيت المناسب أو تناول الدواء المناسب في الوقت المناسب أو غيرها. في حقيقة األمر، ذلك هو الحال في كثير من 

الدول الفقيرة والنامية حيث مستويات الفقر عالية وكذلك هي نسبة اإلعاقة؛ وحيث أغلبية األشخاص المعوقين هم من الفقراء.

في فلسطين ال يختلف األمر كثيرا عن باقي الدول النامية فمشكلة الفقر حاضرة وكذلك األمر بالنسبة لإلعاقة. وفق نتائج التعداد السكاني األخير 
في الضفة الغربية، هناك ما يقارب 107 ألف شخص معوق أي ما نسبته 5.3% من إجمالي السكان، اضف الى ذلك ان 82% من الذين تزيد اعمارهم 
عن 10 سنوات من تلك الفئة هم عاطلين عن العمل او مصنفون خارج اطار القوى العاملة ويعيشون في فقر و يعتمدون على المساعدات اإلنسانية 

لتوفير الغذاء و الدواء و متطلبات الحياة الضرورية.

اإلعاقة والفقر: 
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يعود مفهوم التمكين إلى زيادة وتحسين مستوى اعتماد األشخاص والفئات االجتماعية المهشمة على القدرات الكامنة 
واإلمكانيات  المتاحة لديهم. ويتضمن توفير أكبر قدر ممكن من الفرص والخيارات وأسباب القوة والمنعة المطلوبة 
الخدمات  على  للحصول  المتوفرة  الفرص  من  اإلنتفاع  من  حرمانهم  في  تساعد  التي  الضاغطة  العوامل  لمواجهة 

والحقوق والموارد المجتمعية المتاحة لغيرهم من الجماعات واألفراد.

التوجه التنموي اإلقتصادي للفئات المهشمة يشمل، ال بل يرتكز على تحريك وتفعيل تلك الفئات في إطار عناصر 
القوة واإلمكانيات المتاحة لديها من أجل تعزيز قوتها في نطاق سعيها المتالك أسباب القوة االقتصادية واالجتماعية 
الالزمة لتحقيق وجودها وهويتها وكينونتها وذلك عن طريق تزويدها بالوسائل والطرق والمعلومات التي تجعلها أكثر 
استقاللية وإعتمادا على النفس عوضًا عن تزويدها بالخدمات واإلعانات االجتماعية والمادية، التي تكرس إعتمادها 

على المساعدات والتي ايضًا ال يمكن ضمان إستمراريتها وثباتها. يعتمد نجاح عملية التمكين بشكل أساسي على إيمان األفراد والجماعات بقدراتهم 
الفعالية  حالة  إلى  واإلستضعاف  التهميش  حالة  الذي سينقلهم من  والتأثير  التغيير  إحداث  في  ورغبتهم  دافعيتهم  وعلى  لديهم  الكامنة  وبالقوة 
والقدرة والمساهمة في التغيير، بداًل من إنتظار الفعل والتحرك بردود الفعل. يعتبر إمتالك األشخاص المعوقين لعناصر القوة االقتصادية  أمرًا هامًا 
للغاية من أجل تكريس مشاركتهم في مختلف مناحي الحياة االجتماعية والثقافية والسياسية. حيث إتاحة الفرص للوصول إلى الموارد المادية التي 
تلبي إحتياجاتهم األساسية تجعلهم يشعرون بالراحة واألمان والثقة ويفجر لديهم الرغبة والدافعية المطلوبة في المشاركة في مجمل الفعاليات 
واإلمكانيات  الظروف  تغير  بفعل  تتغير  حتمًا  التي  وأولوياتهم،  إهتماماتهم  ضمن  أصاًل  وجودها  عدم  بسبب  منها  حرموا  طالما  التي  واألنشطة 

االقتصادية.

ولهذا تبنت مؤسسة قادر ومنذ نشأتها مفهوم التمكين اإلقتصادي لألشخاص المعوقين والعمل على إتاحة الفرص اإلقتصادية من خالل تطوير 
وإنشاء مشاريع مدرة للدخل باإلضافة إلى التشغيل والتوظيف والتدريب المهني بهدف رفع كفاءتهم المهنية المطلوبة في سوق العمل الفلسطيني 
ودمجهم المباشر في سوق العمل لضمان مشاركتهم الفعالة في المجتمع وتمكينهم من اإلعتماد على أنفسهم في تلبية إحتياجاتهم اليومية بدال 

من اإلعتماد على المساعدات اإلنسانية التي ال تسمن وال تغني من جوع.

التمكين االقتصادي  ملخص تنفيذي: 
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إن مفهوم سبل العيش يشمل األصول و القدرات والنشاطات البشرية الالزمة لتوفير سبل العيش، حيث تعتبر تلك الوسائل مستدامة عندما يكون 
من الممكن تعزيزها وتطويرها والحفاظ عليها من الصدمات والضغوطات الآلنية والمستقبلية.  

العوامل  المختلفة، وتعتمد على  المجتمعية  الفئات  المستدامة وسيلة ناجعة للحصول على فهم أفضل لسبل عيش  العيش  تعتبر منهجية سبل 
المساهمة في  او  والتنمية  التخطيط  إستخدامها في عملية  ويتم  العوامل.   تلك  بين  العالقات  نماذج  تؤثر على معيشتهم وعلى  التي  الرئيسية 

االنشطة القائمة لتحسين وسائل الكسب للفئات الفقيرة.   

ان االطار العام لسبل العيش المستدامة يضع االفراد وخاصة هؤالء المهمشون في قلب شبكة من العوامل المترابطة التي تؤثر على كيفية خلق 
هؤالء االشخاص لسبل العيش ألنفسهم ولعائالتهم، ويعتمد ذلك على فحص الموارد واألصول التي يستخدمها االفراد المستهدفون أو يمتلكونها 
أو يمكنهم الوصول إليها والتي يمكن أن تشمل: الموارد الطبيعية والتكنولوجية والمهارات والمعارف والقدرات والوضع الصحي والتعليم ومصادر 

اإلئتمان و شبكات الدعم االجتماعي. ثم يفحص هذا المنهج الى أي مدى تؤثر إمكانية وصولهم لتلك األصول على سياق التعرض الذي يتأثر ب:

اإلتجاهات: كتلك اإلقتصادية و السياسية و التكنولوجية. 1 -

الصدمات: مثل حدوث اإلعاقة و األوبئة و الكوارث الطبيعية و الحروب. 2 -

المشاكل الموسمية: مثل األسعار و اإلنتاج و فرص العمل و البطالة.  3 -

منهجية سبل العيش المستدامة 
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سياق التعرض لدى
السياسات، المؤسساتالفئة المستهدفة

العمليات
مخرجات سبل العيشاستراتيجيات سبل العيش

الفقراء

الموجودات
والموارد المالية

القدرات البشرية

األصول المادية

األصول الطبيعيةالموارد اإلجتماعية
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اهداف المشروع :

الهدف العام:
مشاركتهم  وتعزيز  فلسطين  في  وأسرهم  المعوقين  األشخاص  بين  والفقر  البطالة  نسبة  تقليل  في  المساهمة 

الفعلية في مجتمعاتهم.

الهدف الخاص:
يهدف المشروع الى تحسين سبل عيش مجموعة من األشخاص المعوقين وأسرهم في منطقة جنوب الضفة الغربية 

من الذين يعانون ظروف إقتصادية صعبة وتمكينهم إقتصاديا ليصبحوا مولدين للدخل.

منهجية التدخل:  
تحسين  بهدف  التنموي  اإلطار  في  تستخدم  والتي  المشروع،  لتنفيذ  أساسية  كمنهجية  المستدامة  العيش  سبل  منهجية  قادر  مؤسسة  إعتمدت 
مستوى عيش الفئات المهمشة والفقيرة وتحسين القدرات والنشاطات البشرية لديها بشكل مستدام. حيث تعتمد منهجية سبل العيش المستدامة 
على تحليل سياق التعرض للفئة المستهدفة وفحص موارد وموجودات األسرة المالية واإلجتماعية والبشرية والطبيعية والمادية، ومن ثم إختيار 

إستراتيجية التدخل المناسبة لكل عائلة على حدا.

فيما يخص سياق التعرض لالتجاهات و الصدمات و المشاكل، فإن األشخاص المعوقين هم أكثر عرضة من غيرهم للمشاكل التالية: 

قلة إمكانية الوصول إلى الخدمات المختلفة )الخدمات العامة و الخدمات االجتماعية و الخدمات اإلقتصادية( 1 -
محدودية الخيارات بشكل عام وخاصة تلك المتعلقة بالتعليم و العمل و الترفيه . 2 -

أكثر عرضة لإلهمال و العزل اإلجتماعي وقلة فرص المشاركة اإلجتماعية. 3 -
أكثر عرضة للهزات و المشاكل النفسية  4 -

أكثر عرضة للصدمات الصحية.     5 -

مشروع تحسين سبل عيش األشخاص المعوقين وأسرهم
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أما في ما يخص فحص موارد و موجودات األسر المالية واإلجتماعية و البشرية والطبيعية والمادية فقد طورت مؤسسة قادر إستبانة سبل العيش 
الخاصة بها والتي تتكون من ثالثة أقسام رئيسية: 

و  العمل  رغبته في  و  عليه  القادر  العمل  نوعية  و  العمل  المعوق على  الشخص  و خاصة  األسرة  أفراد  قدرة  يقيس مدى  األول:  القسم  •�
إتجاهاته.

القسم الثاني: يقيس مدى حاجة و فقر األسرة من خالل فحص موجودات و دخل األسرة المالي بالمقارنة مع مصروفاتها على الغذاء و  •�

الصحة و التعليم.....  

القسم الثالث: يقيس قدرة  الشخص المستفيد على إدارة مشروع مدر للدخل.   •�

اإلستراتيجيات: 

  إعتمد مشروع تحسين سبل العيش على ثالثة إستراتيجيات للتدخل مع العائالت المستهدفة. تتضمن تقديم خدمات مالية و غير مالية: 

تطوير ودعم مشاريع صغيرة مدرة للدخل من خالل تقديم خدمات مالية وغير مالية: 1 -

فالخدمات المالية تتمثل بتحمل أعباء و مصاريف إنشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل لألشخاص و العائالت المستهدفة. اما الخدمات الغير 
مالية تشمل تدريب في اإلدارة و المحاسبة و التسويق لألشخاص المستهدفين بهدف إدارة المشروع المدر للدخل بنجاعة.

توظيف و تشغيل أفراد من األسر المستهدفة من خالل تقديم خدمات مالية وغير مالية. 2 -

فالخدمات المالية تتمثل بمساهمة مؤسسة قادر في جزء من راتب توظيف المستفيد خالل الشهور الستة األولى من توظيفه أو تشغيله. أما 
الخدمات الغير مالية فتشمل توفير فرص عمل لألشخاص المستهدفين في سوق العمل الفلسطيني. 
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الفئة المستهدفة
والعزل  لإلهمال  عرضة  اكثر   -1

اإلجتماعي.
والمشاكل  للهزات  عرضة  اكثر   -2

اإلجتماعية.
3- اكثر عرضة للصدمات الصحية.

4- محدودية الخيارات.
للخدمات  الوصول  امكانية   -5

محدودة.

القدرات البشرية

الموجودات 
والموارد المالية

الموارد اإلجتماعية

موجدات موارد األسرةمخرجات المشروع استراتيجيات التدخل

وضع األسرة قبل التدخلالتدخل

نموذج مؤسسة قادر في سبل العيش المستدامة

األصول الطبيعية

األصول المادية

القدرات البشرية

الموجودات والموارد 
المالية

األصول الطبيعيةالموارد اإلجتماعية

األصول
المادية

تطوير ودعم مشاري صغيرة 
مدرة للدخل من خالل تقديم 

خدمات مالية وغير مالية

توظيف وتشغيل أفراد من األسر 
المستهدفة من خالل تقديم 

خدمات مالية وغير مالية

التدريب المهني لألفراد المعاقين

ازدياد الدخل

تحسن القدرات البشرية

تحسن الوضع اإلجتماعي

موجدات موارد األسرةسياق التعرض

وضع األسرة قبل التدخل

التدريب المهني لألفراد المعاقين:  3 -

حيث يتم توفير تدريبا مالئما ومطلوبا في سوق العمل الفلسطيني لمجموعة من األفراد المعاقين كما يشمل التغطية المالية للتدريب.  
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مناطق تنفيذ المشروع: 

تم تنفيذ المشروع في كل من بلدات بيت فجار والخضر جنوب مدينة بيت لحم والعبيدية شرق مدينة بيت لحم، وقد تم إختيار تلك المناطق بناء 
على اإلحصائيات المتوفرة من مركز اإلحصاء المركزي الفلسطيني والتي صنفت قرى مدينة بيت لحم بأنها األعلى من حيث نسبة البطالة بين القوى 

العاملة. هذا باإلضافة إلى المعايير التالية التي إعتمدتها المؤسسة في إختيار مناطق التنفيذ في محافظة بيت لحم وهي:  

مستوى الوضع اإلقتصادي وضمان تسهيل العمليات االقتصادية ) توفر البنية التحتية المناسبة – توفر حركة إقتصادية في البلدة – توفر زبائن  1 .
ومنشات اقتصادية يمكن االعتماد عليها.

إستقرار الوضع األمني لضمان أمن و إستمرارية المشاريع.  2 .

القيود اإلسرائيلية المفروضة على الحركة من وإلى البلدات في حدها األدنى.  3 .

وجود هيئات محلية مختصة في مجال اإلعاقة فعالة ولديها اإلستعداد للتعاون.  4 .
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المستفيدين: 

كان مجموع األشخاص المعوقين الذين إستفادو بشكل مباشر من المشروع هو 34 شخص )11 انثى و 23 ذكر( من 34 عائلة مختلفة تتكون 
في مجموعها من 232 فرد ومن مناطق متنوعة. الجدول التالي يبين توزيع المستفيدين حسب مكان السكن و الجنس و العمر ونوع االعاقة ونوع 

استراتيجية التدخل. 

المستفيد 
عدد افراد استراتيجية التدخلنوع االعاقةالعمرالجنسمكان السكنرقم

اناثذكوراالسرة

1055مشروع مدر للدخلحركية 29انثى العبيدية 1
1349مشروع مدر للدخلسمعية25انثىالعبيدية 2
321مشروع مدر للدخلحركية ونطق31ذكرالعبيدية 3
743مشروع مدر للدخلبصرية44ذكرالعبيدية4
725مشروع مدر للدخلسمعية41ذكربيت فجار 5
523مشروع مدر للدخلحركية و نطقية35ذكربيت فجار 6
963مشروع مدر للدخلسمعية22ذكرمراح رباح 7
514تدريب مهنيحركية38انثىالخضر8
532تدريب مهنيسمعية42انثىبيت فجار 9

835تدريب مهنيسمعية و نطقية22ذكرالخليل10
303تدريب مهنيسمعية37انثىبيت فجار 11
321تدريب مهنينطقية30ذكر العبيدية 12
752تدريب مهنيصعوبة تعلم17انثىبيت لحم 13
532تدريب مهنيحركية18ذكر واد رحال14
532تدريب مهنيصعوبة تعلم17انثىبيت جاال15
312تدريب مهنيحركية28ذكرابو نجيم16
1257تدريب مهنيسمعية27انثىبيت فجار17
1046تدريب مهنيحركية33ذكربيت فجار 18
624تدريب مهنيسمعية18انثىبيت فجار 19



13

المستفيد 
عدد افراد استراتيجية التدخلنوع االعاقةالعمرالجنسمكان السكنرقم

اناثذكوراالسرة

844تدريب مهنيحركية17ذكرالعبيدية20
523تدريب مهنيسمعية ونطقية40انثىبيت فجار21
1055تدريب مهنيبصرية 28ذكر الخضر22
954تشغيل وتوظيفحركية35ذكرالعبيدية23
835تشغيل وتوظيفحركية44ذكرالخضر24
523تشغيل وتوظيفسمعية ونطقية49ذكرالخضر25
211تشغيل وتوظيفذهنية40ذكرالخضر26
963تشغيل وتوظيفحركية41ذكرالخضر27
431تشغيل وتوظيفحركيةوبصرية37ذكرالخضر28
413تشغيل وتوظيفذهنية30ذكرالخضر29
413تشغيل وتوظيفحركية31ذكرالخضر30
1046تشغيل وتوظيفحركية21ذكرتقوع31
422تشغيل وتوظيفحركية25ذكرالخضر32
615تشغيل وتوظيفحركية40ذكرالخضر33
615تشغيل وتوظيفحركية22أنثىالعبيدية34
835تشغيل وتوظيفحركية30أنثىبيت فجار35
642تشغيل وتوظيفحركية29أنثىالعبيدية36
734تشغيل وتوظيفبصرية24أنثىبيت لحم37
1165تشغيل وتوظيفسمعية28ذكرالمعصرة38
927تشغيل وتوظيفسمعية33أنثىالعبيدية39

261116145المجموع 
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التنفيذ وبناء على إستبانة سبل  العاملة في مناطق  العالقة  البلديات والمؤسسة ذات  بالتعاون مع  المستفيدين تم  إختيار  ان  ويجب اإلشارة هنا 
العيش والتي قامت مؤسسة قادر بتطويرها لتتالئم مع األشخاص المعوقين والسياق الفلسطيني بأبعاده اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية. 

تقسم إستبانة سبل العيش إلى ثالث أقسام وهي كالتالي:

القسم األول: الذي يقيس مدى قدرة أفراد األسرة و خاصة الشخص المعوق على العمل و نوعية العمل القادر عليه و رغبته في العمل و  • 
إتجاهاته سُمّي قسم القدرة على العمل و أعطي 125 نقطة

القسم الثاني:الذي يقيس مدى حاجة و فقر األسرة من خالل فحص موجودات و دخل األسرة المالي بالمقارنة مع مصروفاتها على الغذاء  • 
و الصحة و التعليم...الخ. سُمّي قسم الفقر و أعطي 150 نقطة. 

وبناء على اإلستبانات التي تم تعبئتهم خالل زيارات للمرشحين من اإلستفادة من المشروع، تم تحليل البيانات وإحتساب أهلية وعالمة كل 
مستفيد وفق المعادلة التالية:

أهلية االستفادة =         عالمة الفقر X         عالمة القدرة و الرغبة في العمل

نتيجة كل مستفيد تكون بين صفر و واحد.   1<العالمة <0

المستفيدين ذوي العالمة األعلى تأهلوا لإلستفادة من المشروع.  

فيما بعد تم المزاوجة بين القسم األول والقسم الثالث من نتائج اإلستمارة الختيار نوع التدخل لكل عائلة إن كان مشروع مدر للدخل أو توظيف   
أو تدريب مهني.

3
1

3
2
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التنفيذ
بناء على اإلستراتيجيات التي إعتمدتها مؤسسة قادر لتنفيذ المشروع والوصول إلى الهدف والنتائج المرجوة منه، كان تنفيذ المشروع كالتالي:  

المشاريع المدرة للدخل: 

يعتبر إنشاء مشاريع اقتصادية مدرة للدخل للعائالت الفقيرة إحدى أهم استراتيجيات تحسين سبل العيش، فهي تعزز مفهوم التنمية المستدامة 
المدرة للدخل تقدم  المشاريع االقتصادية  إن  بأبعاد اجتماعية و اقتصادية وبيئية.  المرتبطة  المجتمعية  التنمية  إذا تم ربطها بشكل صحيح مع 
لألشخاص المعوقين قنوات إتصال تجارية- إجتماعية جديدة تختلف عن تلك المرتبطة بالعائلة واألقارب ، كما أثبتت آخر االبحاث ان األشخاص 
المعوقين الذين يملكون مشاريعهم الخاصة، يشعرون بتزايد إهتمام االخرين بهم و الشعور بالمساواة مع االخرين. باالضافة الى ذلك فهي تزيد 

من الدخل المالي لهؤالء االشخاص وعائالتهم. ولهذا تبنت مؤسسة قادر تلك االستراتيجية.

 في الوقت ذاته تحمل المشاريع المدرة للدخل في جوانبها مخاطر متعددة، فهي ال تعتمد فقط على قدرة الشخص المستفيد على إدارة المشروع 
بل تتعداها الى الوضع االقتصادي في البلدة واحتياج السكان لذلك المشروع، ولذلك قامت مؤسسة قادر باختيار أفكار المشاريع المدرة للدخل بناء 

على عدة عوامل أساسية: العامل األول هو دراسة الجدوى االقتصادية المفصلة لكل مشروع و التي 
تشمل دراسة للمنطقة التي سينفذ بها المشروع و دراسة احتياج الناس في منطقة المشروع و من ثم 
حساب التكاليف و العوائد المتوقعة و الربحية من تلك العوائد. أما العامل الثاني فهو قدرة الشخص 
المعوق على إدارة المشروع ورغبته في العمل في هذا المجال وهذا العامل تم قياسه من خالل القسم 

الثالث من استمارة سبل العيش الخاصة التي إستخدمتها المؤسسة.

و من األمور األخرى التي تم أخذها بعين االعتبار عند اختيار أفكار المشاريع: عدم منح المستفيدين 
أموال  إلى  يمكن تحويلها  التي  األصول  و هي   )Liquid Assets( األصول سائلة  فيها  مشاريع تكون 
والبيئة  الجوية  األحوال  على  تعتمد  التي  المشاريع  تجنب  إلى  باإلضافة  بيعها،   بسهولة عن طريق 
كاألمطار. وأخيرا وليس اخرا فهو موائمة العوائد المتوقعة للمشروع مع إحتياج المستفيد من الدخل. 
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وبناء على ذلك فقد تم إنشاء خمس مشاريع مدرة للدخل لسبع عائالت تتكون من 54 فرد في كل من 
العبيدية و بيت فجار بتكلفة إجمالية بلغت 21.000 يورو. وتنوعت المشاريع بين اإلنتاج و التجارة و 
الخدمات. ففي بلدة العبيدية تم إنشاء مشروع صالون تصفيف شعر نسائي و تجهيز العرائس إلحدى 
تأجير كراسي  األخرى مشروع  المشاريع  و نطقية. ومن  إعاقة سمعية  تعاني من  التي  المستفيدات 

بالستيك للمناسبات مع خيمة من الحديد و الشادر بمساحة 100 متر مربع ألحد المستفيدين المعاقين 
حركيا ، كما تم إنشاء محل بقالة إلحدى المعاقات حركيا ، ومحل أدوات منزلية لمستفيد معاق بصريا. 
و في بلدة بيت فجار تم إنشاء مصنع مشاتيح خشبية لثالثة مستفيدين تتعدد إعاقاتهم بين السمعية 
و النطقية و الحركية  وقد حصل هؤالء المستفيدين على تدريب في مجال صناعة المشاتيح الخشبية 

بمختلف أنواعها كما حصلوا على مساعدة في عملية ترويج و تسويق إنتاجهم على مصانع الحجر المنتشرة في البلدة. وفيما يلي المشاريع التي تم 
تنفيذها بالتفصيل. 
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معلومات عن المستفيدة :

المستفيدة تبلغ من العمر 28 عاما وتعيش مع أسرتها المكونة من 11 فرد في 
بلدة العبيدية والتي تعاني من وضع إقتصادي صعب للغاية. تعاني المستفيدة من 
إعاقة حركية شديدة في أطرافها السفلى وهي شابة ذكية أنهت دراستها الثانوية 
بنجاح و تجيد إستخدام الحاسوب ولطالما كان حلمها أن يكون لديها مشروع صغير 
مدر للدخل تستطيع من خالله تلبية إحتياجاتها المالية ويساعدها على اإلندماج 

في المجتمع.

معلومات عن المشروع: 

فكرة المشروع عبارة عن بقالة  يتوفر فيها جميع أنواع البضائع و المشروبات وتوفر إحتياجات طالب المدارس بالمأكوالت المختلفة. جاءت فكرة 
المشروع نتيجة لعدة عوامل أهمها مكان سكن المستفيدة والواقع في شارع رئيسي يؤدي الى مدرستين أساسيتين ، يمر منه حوالي 500 طالب 
وطالبة يوميا. هذا باإلضافة الى إستعداد أقارب المستفيدة لشراء جميع حاجياتهم من تلك البقالة. التكلفة االجمالية للمشروع كانت 11402 

شيكل، شملت الرفوف و ثالجة العرض و البضائع المختلفة ويافطة. 

ستقوم المستفيدة بسداد 33% من تكلفة المشروع . اي 3770 شيكل على 29 شهر ابتداء من االول من شباط2010 

و بتمويل من التعاون االيطاليمت تنفيذ هذا املشروع بدعم من بالتعاون مع

Italian Association
for Solidarity among People

(AISPO)

 

مشروع بقالة
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معلومات عن المستفيدة : 
المستفيدة تبلغ من العمر 24 عام وهي من بلدة العبيدية، تعاني من اعاقة سمعية ونطقية وهي 
شابة ذكية أنهت دراستها الثانوية بنجاح و تجيد استخدام الحاسوب كما انها حاصلة على شهادة في 
تصفيف الشعر و تجهيز العرائس.  تعيش المستفيدة مع أسرتها المكونة من 13 فرد والتي تعاني 
من وضع اقتصادي صعب للغاية. لطالما حلمت المستفيدة بامتالك  صالون خاص بها يساعدها على 

تنمية قدراتها و يمكنها من توفير دخل مناسب إلحتياجاتها.

معلومات عن المشروع: 

المشروع هو عبارة عن صالون لتصفيف الشعر وتجهيز العرائس، تم تزويده باحدث االجهزة   
 واألدوات ومجموعة من فساتين االفراح و الخطوبة.  ففي بلدة العبيدية تقوم العرائس بالتوجه  

الى إحدى صالونات الش��عر من اجل تصفيف شعرها واسئجار فستان الفرح التمام مراسم الخطوبة او 
العرس و كون هذه الخدمة مطلوبة بش��كل كبير جاءت فكرة انش��اء هذا مش��روع، هذا باإلضافة إلى قدرة المستفيدة على إدارة المشروع. كانت 

التكلفة االجمالية للمشروع 20800 شيكل، شملت تجهيز الصالون بجميع مستلزماته. 

ستقوم المستفيدة بسداد 32.44% من قيمة المشروع . اي 6750 شيكل على 24 شهر ابتداء من حزيران 2010
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for Solidarity among People
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معلومات عن المستفيد : 

يبلغ المستفيد من العمر 43 عام وهو متزوج وله 5 ابناء أكبرهم يبلغ 
من العمر 16 عام. يعاني المستفيد من إعاقة بصرية تعرض لها أثناء 
العمل في عام 1999 ومنذ ذلك الحين وهو عاطل عن العمل و يعاني 
المساعدات  للغاية ويعيش على  إقتصادي صعب  هو وأسرته من وضع 

اإلنسانية و اإلغاثية.  

معلومات عن المشروع: 

الهدايا  و  المنزلية  األدوات  يوفر كافة  أدوات منزلية  المشروع هو محل 
وأدوات و مواد التنظيف المتنوعة. جاءت فكرة المشروع نتيجة كثرة المناسبات العائلية في بلدة العبيدية، حيث يقدم الناس األدوات المنزلية 
كهدايا لبعضهم البعض في المناسبات باإلضافة الى الطلب العالي على تلك السلع في حي المستفيد. التكلفة اإلجمالية للمشروع بلغت 13300 
شيكل، والتي شملت الرفوف وإيجار المحل لخمسة أشهر و البضائع المختلفة فيه. يذكر أن المستفيد سيتلقى المساعدة من إبنه الكبير في عملية 

ادارة المشروع 

سيقوم المستفيد بسداد 32.7% من قيمة المنحة . اي 2350 شيكل على 29 شهر ابتداء من شباط 2010

احـمـد ســعــادة
لــــألدوات املنـــزلـــيـــــة

ادوات منزلية – حتف – هدايا – مواد تنظيف  
و بتمويل من التعاون االيطاليمت تنفيذ هذا املشروع بدعم منبالتعاون مع

Italian Association
for Solidarity among People

(AISPO)

محل ادوات منزلية
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معلومات عن المستفيد : 

يبلغ المستفيد من العمر 31 عام وهو من بلدة العبيدية، يعاني من  إعاقة 
سمعية ونطقية وصعوبة تعلم.  يعيش المستفيد مع والديه المسنين، حيث 

تعاني األسرة من وضع اقتصادي صعب للغاية وتبحث عن مصدر رزق . 

معلومات عن المشروع : 

)شادر(  وخيمة  البالستيكية  الكراسي  لتأجير  محل  عن  عبارة  المشروع 
الساحات  في  العبيدية  بلدة  في  المَاتم  و  األفراح  مناسبات  تقام  للمناسبات. 

العامة و الشوارع و أفنية البيوت و ليس في قاعات مخصصة لهذا الغرض ، لذا يعمد اصحاب تلك المناسبات الى استئجار خيمة  مناسبة لهذا الغرض 
مزودة بعدد من كراسي البالستيك  تكفي المدعوين للمناسبة ومن هنا جاءت فكرة المشروع. الكلفة اإلجمالية للمشروع بلغت 15600 شيكل 
إسرائيلي، شملت الكراسي و الطاوالت و الخيمة. يذكر أن المستفيد يتلقى المساعدة من أخويه في عملية التسويق و تحميل وتنزيل الكراسي و 

تركيب الخيمة عند الحاجة، هذا باالضافة الى ان االخوة تبرعوا للمستفيد بالمخزن الضروري لحفظ الكراسي.

سيقوم المستفيد بسداد 33.2% من قيمة المنحة . اي 5220 شيكل على 29 شهر ابتداء من شباط 2010.

كراسي بالستيك و خيمة للمناسبات 
جوال: 0599082138 

مت تنفيذ هذا املشروع بدعم من و بتمويل من التعاون االيطاليبالتعاون مع

Italian Association
for Solidarity among People

(AISPO)

اأمين خليفة الع�صا
لتاأجري كرا�صي بال�صتيك

مشروع تأجير كراسي
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معلومات عن المستفيدين :  

ثالث أشخاص إستفادوا من هذا المشروع؛ المستفيد االول يبلغ من العمر 
22 عام من بلدة مراح رباح يعاني  من إعاقة سمعية، يعيش المستفيد مع 

أسرته المكونة من 9 أفراد و التي تعتاش على المساعدات اإلنسانية. 

و  العمر 47 عام  يبلغ من  و  بيت فجار  بلدة  الثاني فهو من  المستفيد  أما 
يعاني من إعاقة سمعية أيضا وهو رب أسرة مكونة من 6 افراد جميعهم 
العمر 34  الثالث فيبلغ من  المستفيد  أما  يعانون من إعاقة سمعية ايضا. 
عام يعاني من إعاقة حركية وسمعية ويعيش في بيت االسرة المكون من 

5 أفراد في بلدة بيت فجار. 

معلومات عن المشروع : 

المشروع هو عبارة عن منجرة لتصنيع المشاتيح الخشبية التي تستعمل في نقل البضائع و خاصة الحجر و الرخام والطوب.

وتطلب  تحتاج  المصانع  هذه  جميع  طوب؛  مصنعي  الى  باإلضافة  والرخام  للحجر  منشار  و  مصنع   150 حوالي  على  تحتوي  فجار  بيت  فبلدة 
المشاتيح الخشبية، ومن هنا جاءت فكرة انشاء منجرة تصنع تلك المشاتيح الخشبية التي يتم شراء معظمها  من خارج بلدة بيت فجار. تم 
تجهيز المنجرة بجميع األدوات والمعدات الالزمة وتم تدريب المستفيدين الثالثة لمدة ثالث شهور على إستخدام  أدوات المنجرة الخاصة بصناعة 
المشاتيح الخشبية وعلى كيفية إنتاج المشاتيح الخشبية حسب المواصفات المطلوبة لتنافس محليا من حيث الجودة و السعر، وبلغت التكلفة 

اإلجمالية للمشروع 50565 شيكل.         

سيقوم المستفيدين بسداد 30.614 % من قيمة المشروع . أي  15480 على 24 شهر ابتداء من تموز 2010.

المـشتاح
الذهبي

و بتمويل من التعاون االيطاليمت تنفيذ هذا املشروع بدعم من بالتعاون مع

Italian Association
for Solidarity among People

(AISPO)

مصنع مشاتيح خشب) منجرة مشاتيح(
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 تعتبر إستراتيجية التدريب على العمل وسيلة هامة في عملية إكساب المستفيدين للمعرفة و المهارات المطلوبة 
في العمل مما يساهم في رفع كفاءاتهم وقدراتهم البشرية و اإلجتماعية وبالتالي إرتفاع الدخل المالي. فهذة 
اإلستراتيجية  تحفز  المستفيد على بذل قصارَ جهده من أجل نيل الوظيفة بعد إنتهاء الفترة التجريبية،  كما 
المستفيد على اإلندماج في  أنها تساعد أيضا  الكفاءة األعلى. كما  المستفيد ذو  المشغل على توظيف  تساعد 
أجواء العمل و في المجتمع و التعرف على ًأناٍس جدد، وبالتالي ايجاد التوازن المنشود بين البيت و العمل و الحياة 

اإلجتماعية. 

إن منهجية قادر في التشغيل إعتمدت على فحص قدرات المستفيد وخبراته وقدرته على العمل، وثانيا فحص 
المستفيدين  الربط بين  الفلسطيني، ومن ثم تم  العمل  العمل وفحص متطلبات سوق  ميوله وإتجاهاته في 

وأرباب العمل من خالل إتفاقيات منصفة للطرفين، ففي المرحلة األولى تم توظيف المستفيدين تحت التجربة لمدة ستة شهور، وفي هذه المرحلة 
توظيف  يتم  الثانية سوف  المرحلة  وفي  الراتب.  من  األخر  بالجزء  المشغل  تكفل  بينما  المستفيد  راتب  من  الجزءاألكبر  في  قادر  ساهمت مؤسسة 

المستفيد رسميا إن أثبت كفاءة عالية في تنفيذ المهام التي أوكلت إليه، وفي هذه المرحلة يتكفل المشغل بكامل راتب المستفيد. 

تم توظيف وتشغيل 17 مستفيد ومستفيدة من 17 عائلة مختلفة تتكون من 112 فردا من مناطق التدخل الثالث بشكل رئيسي باإلضافة إلى مواقع 
أخرى. الجدول التالي يوضح ذلك بالتفصيل. 

التشغيل والتوظيف
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 جنس
موقع العملالمشغلالوظيفةنوع االعاقةمكان السكنالمستفيد

العبيديةسوبر ماركت ابو مالك محاسبحركية شديدة في األطراف السفلىالعبيديةذكر1
 الخضرمحالت خليل غيث للحديدحدادحركية بسيطة في القدم اليمنىالخضرذكر2
 الخضربلدية الخضرعامل تنظيفاتسمعية ونطقية شديدةالخضرذكر3
 الخضربلدية الخضرعامل تنظيفاتسمعية متوسطةالخضرذكر4
 الخضرصيدلية الحكمةمساعد صيدليحركية في اليد اليمنىالخضرذكر5
 الخضرخيري لالدوات الكهربائيةبائعحركية و بصريةالخضرذكر6
 الخضرنادر للدواجنعامل تنظيفاتعقلية متوسطةالخضرذكر7
 الخضرشركة االرض الطيبة لتاجير السياراتميكانيكيحركية في القدم اليمنىالخضرذكر8
بيت لحمصالون عادلحالقحركية متوسطةتقوعذكر9

 الخضر جمعية رعاية الطفلحارس ليليحركية في اليد اليمنىالخضرذكر10
 الخضرصادق سلهب للتنجيدخياطحركية في اليد اليمنىالخضرذكر11
بيت لحممشغل الشويكي للخياطةخياطةحركية في األطراف السفلىالعبيديةأنثى12
 الخضر مدرسة زهور االملمعلمةحركية في اليد اليمنىبيت فجارأنثى13
الخضر مدرسة زهور االملمعلمةحركية في القدم اليمنىالعبيديةأنثى14
 الخضر مدرسة زهور االملمعلمةبصريةبيت لحمأنثى15
 الخضر مدرسة زهور االمل معلمسمعيةالمعصرةذكر16
بيت لحممشغل الشويكي للخياطة خياطة سمعية وصعوبة في التعلمالعبيديةأنثى17
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تبنت  المعيشي  وتحسين وضعهم  المعوقين  األشخاص  بين صفوف  البشرية  الكفاءات  لرفع  إطار سعيها  في 
مؤسسة قادر التدريب المهني لهؤالء األشخاص كإستراتيجية، بهدف إعدادهم لوظائف تتضمن أنشطة يدوية 
وعملية وغير أكاديمية وذات عالقة في مجال تجاري أو حرفي محدد. وجاء هذا التفكير اإلستراتيجي بناء على 
نتائج بيانات المسح الفلسطيني لصحة األسرة للعام  2006، والذي أظهر أن أكثر من نصف األفراد المعاقين 
التعليم  وأن  19.0 %حصلوا على  تعليم،  أي  لم يحصلوا على  فأكثر،  أعمارهم 10 سنوات  الذين   )%  55.6(
إعتماد تعليم  ثانوي فأعلى. ولهذا ترى مؤسسة قادر ضرورة  اإلبتدائي و 12.0 % منهم حصلوا على تعليم 
تدريب حرف يدوية وعملية وغير أكاديمية للقفزعن مشكلة األمية التي يعاني منها هؤالء األفراد في سبيل 

توفير فرص عمل أوسع في الحياة.

وضمن هذا السياق، أجرت المؤسسة بحثا عن خيارات التدريب المهني المتوفرة في البالد وعالقتها المباشرة 
بسوق العمل الفلسطيني وخيارات المنافسة،  كما وفحصت النتائج المترتبة على كل منها على صعيد الشخص 

المستفيد وإمكانيات استثمار هذا التدريب بشكل استراتيجي في المستقبل. وبناء على ذلك، اختارت المؤسسة التدريب المهني في مجال صناعة 
اللوحات الفسيفسائية، وتعاونت مع مركز فسيفساء أريحا لتدريب 10 أشخاص معوقين بين ذكور وإناث كمرحلة أولى، حيث تم إعتماد المعايير التالية 

في عملية اإلختيار:
1-الحس الفني لدى المستفيد 

2-  الصبر وطول النفس 
3- سالمة اليدين و البصر 

 أما المرحلة الثانية  فستشمل اختيار 7 أشخاص منهم بهدف إعطائهم األدوات المناسبة و الكافية للبدء في إنتاج اللوحات الفسيفسائية و بيعها و 
اإلستفادة من العوائد المالية منها.  وفي هذه المرحلة سيكون دور مؤسسة قادر هو التسويق لهذه المنتجات و فتح أسواق للمستفيدين، كما سيكون 

دور مركز فسيفساء أريحا هو المتابعة الفنية و التقنية ألداء المستفيدين.

لوحة فسيفسائية-شجرة الحياة

التدريب المهني 
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على مستوى المخرجات )Outputs(: نجح المشروع في تحقيق جميع أهداف نشاطاته. حيث تم إنشاء 5 مشاريع مدرة للدخل استفادت منها 7 عائالت 
وتم تشغيل 17 مستفيد. باإلضافة إلى تدريب 10 مستفيدين على صناعة الفسيفساء. 

أما على مستوى النتائج )Outcomes( ذات العالقة المباشرة بهدف المشروع، فقد تم قياس مدى تحققها وفق مؤشرات قياس محددة، وهي:

1- العائالت المستفيدة ازداد دخلها المالي. 
حيث اشارت نتائج المتابعة والتقييم ان جميع العائالت المستفيدة من إستراتيجية التشغيل والتوظيف إزداد دخلها بمعدل عام مقداره 

62.83% كنتيجة مباشرة من عملية التشغيل. وذلك منذ بدأ التشغيل و حتى نهاية شهر كانون اول 2009 مقارنة مع نفس المدة الزمنية التي 
سبقت عملية التوظيف. حيث أصبحت تلك العائالت أكثر قدرة على تلبية احتياجاتها من المأكل والملبس و المأوى. الجدول التالي يبين الزيادة 

في الدخل لكل أسرة من االسر المستفيدة. 

نسبة الزيادة في الدخل على مستوى االسرة الوظيفةمكان السكنجنس المستفيد

35.48% محاسبالعبيديةذكر
100%حدادالخضرذكر
100%عامل تنظيفاتالخضرذكر
100%عامل تنظيفاتالخضرذكر
37.5%مساعد صيدليالخضرذكر
20%بائعالخضرذكر
50%عامل تنظيفاتالخضرذكر
50%ميكانيكيالخضرذكر
100%حالقتقوعذكر

مخرجات ونتائج المشروع
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نسبة الزيادة  في الدخل على مستوى االسرةالوظيفةمكان السكنجنس المستفيد
100%حارس ليليالخضرذكر
100%خياطالخضرذكر
32.43%خياطةالعبيديةأنثى
27.77%معلمةبيت فجارأنثى
25%معلمةالعبيديةأنثى
40%معلمةبيت لحمأنثى
50% معلمالمعصرةذكر
100% خياطة العبيديةأنثى

أما فيما يتعلق بالمشاريع المدرة للدخل. فأظهرت نتائج المتابعة والتقييم أن معدل الزيادة في الدخل للمستفيدين من المشاريع المدرة للدخل 
المدة  األول 2009 مقارنة بنفس  نهاية كانون  المشروع وحتى  إنشاء  الزمنية منذ  الفترة  المشاريع في  بلغت 43.73% كنتيجة مباشرة من 
الزمنية التي سبقت إنشاء المشروع. يجب اإلشارة هنا أن 42.9% فقط من العائالت المستفيدة إستخدمت الزيادة في الدخل في تلبية احتياجاتها 
للدخل.  المدره  مشاريعها  توسيع  عملية  في  الدخل  في  الزيادة  جميع  العائالت  من   %57.1 استخدمت  فيما  المأوى.  و  والملبس  المأكل  من 
فالمستفيد من مشروع تأجير الكراسي قام بشراء 100 كرسي بالستيك إضافي و 50 طاولة بالستيكية صغيرة )سكمله( من إيرادات المشروع، 
والمستفيدة من مشروع الصالون قامت بشراء فستان زفاف إضافي كما زودت الصالون بجهاز )Atmor(  لتسخين الماء و مروحة. وأضافت بعض 
اإلكسسوارات للمحل. وهذا يوضح ان أغلب الدخل العائد من تلك المشاريع استخدمه المستفيدين في زيادة رأس مال المنشاة. وكذلك الحال 

بالنسبة للمستفيدين من مشروع المنجرة و البقالة.

الجدول التالي يبين نسبة الزيادة  في الدخل لالسرة المستفيدة حسب المشروع.
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نسبة الزيادة في الدخل على مستوى االسرة المشروع 
27.27%المنجرة )1(1
25%المنجرة )2(2
33.3%المنجرة)3(3
14.2%البقالة4
6.25%الصالون5
100%كراسي البالستيك6
100%االدوات المنزلية 7

43.73%المعدل في الزيادة 

2- األفراد المستهدفون إرتفعت قدراتهم البشرية. 
حيث أظهرت نتائج التقييم والمتابعة أن 100% من المستفيدين من إستراتيجية التوظيف والتشغيل تحسنت قدراتهم البشرية و تعلموا إما حرف 

جديدة أو اكتسبوا مهارات جديدة في حرف تعلموها في السابق ساعدتهم في تطوير إماكنيات العمل لديهم .  
وكذلك الحال بالنسبة للمشاريع المدرة للدخل. إذ اظهرت نتائج المتابعة والتقييم أن 100% من المستفيدين من المشاريع المدرة للدخل إكتسبوا 

مهارات جديدة بعد المشروع كان أهمها: فتح الدفاتر الحسابية و حساب الربح و الخسارة و التعامل مع تجار الجملة و الزبائن. 

3- العائالت المستفيدة و األفراد المستهدفون تحسن وضعهم االجتماعي. 
إن تحسن الوضع االجتماعي لألفراد واألسر المستهدفة له بالغ األثر على الجانب النفسي للمستفيدين وأسرهم، كما يزيد من قدرتهم على مجابهة 
نتائج  أظهرت  حيث  العيش،  تحسين سبل  عملية  في  األساسية  العوامل  كإحدى  االجتماعية  الموارد  إدراج  الضروري  من  كان  لذا  الحياة،  صعاب 
المتابعة والتقييم أن 76.9% من المستفيدين وأسرهم توسعت عالقاتهم اإلجتماعية وأصبحت تشمل أناسً جدد. كما تبين ان 56.4% منهم باتوا 

يعتقدون أن المجتمع ينظر إليهم بطريقة مختلفة تدل على اإلحترام و التقدير.
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قد يكون من السابق ألوانه الحديث عن أثر المشروع، فمازالت المشاريع المدرة للدخل في طور التنشئة والدخول إلى عالم السوق، وما زال %50 
ممن تم تشغيلهم في مرحلة التجربة، و بالرغم من ذلك فإن المؤشرات التي تم قياسها تظهر تقدم واضح في تحقيق هدف المشروع العام وهو 
لم تتظافر جهود جميع  اذ  المنال  الهدف سيبقى صعب وبعيد  المعوقين. ولكن هذا  والفقر بين صفوف االشخاص  البطالة  تقليل  المساهمة في 
مؤسسات المجتمع الفلسطيني الحكومية و األهلية و الخاصة على حد سواء في مكافحة الفقر و في ضمان حقوق األشخاص المعوقين وضمان حقهم 

في المشاركة الفعلية في المجتمع. 

حيث يجب تطوير ومأسسة نظم ضمان اجتماعي أو شبكات حماية اجتماعية، وتطوير برامج ومشاريع تهدف إلى تحسين سبل عيش االشخاص 
المعوقين الفقراء ومحدودي الدخل، وتطوير سياسات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتطوير نظم تقديم الخدمات لألشخاص المعوقين وحماية 

حقوقهم في مختلف مجاالت الحياة.

أثر المشروع



32

إستنادا إلى مؤشرات هدف المشروع يتبين أن المستفيدين منه تمكنوا من بناء عالقات اجتماعية جديدة كما وطوروا عالقاتهم اإلجتماعية السابقة، 
هذا باإلضافة إلى أن نظرة المجتمع وإتجاهاته نحوهم قد تحسنت مما إنعكس بشكل إيجابي على عدة عوامل نفسية لدى المستفيدين أهمها: 

إزدياد الثقة بالنفس: حيث أصبح المستفيدين أكثر ايجابية في التفاعل مع قضايا الحياة المختلفة وأكثر انطالقا في التعامل مع االشخاص  ••
االخرين. كما ازداد إيمان المنتفعين بقدراتهم الكامنة و تحولوا من الشعور بأنهم غير مفيدين إلى الشعور بأنهم مساهمون في العملية 

اإلنتاجية وفي الحياة بشكل عام. 

تطور مفهوم الذات والنظرة الى الذات: حيث أصبح المستفيدون ينظرون الى أنفسهم كأشخاص منتجين يتمتعون بعالقات إجتماعية و  ••
مهنية مع اآلخرين و يشعرون بذلك من خالل زيادة تقبل المجتمع لهم كأفراد وكمهنيين.

التخلص من التوتر و القلق الناجم عن محدودية القدرة على توفير اإلحتياجات األساسية ألنفسم و ألسرهم، حيث بحكم  وضعهم الجديد  ••
كأشخاص منتجين وفعالين أصبح المستفيدون أكثر شعورا بالرضا و الراحة وأقل توترا وقلقا.

إزدياد شعور المستفيدين باالمل: حيث أصبحوا أكثر طموحا و يفكرون بشكل ملحوظ بمستقبلهم المهني و بدأوا بالتحدث عن الطموحات  ••
و المشاريع التي يرغبون بتنفيذها.

األبعاد النفسية واإلجتماعية
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واجه فريق عمل المشروع عدة تحديات وصعوبات خالل المراحل المختلفة من المشروع، وكان أهمها:

إختيار  صعوبة  الى  أدت  كما   ، التوظيف  و  التشغيل  عملية  في  المتاحة  الفرص  تضييق  الى  أدت  المعوقين  األشخاص  بين  الكبيرة  األمية  1 -
المستفيدين. 

غالء المعيشة في الضفة الغربية قلل من الفوائد العائدة من المشاريع الصغيرة كما وحد من إمكانية تطويرها. 2 -

بأن جميع  الناس  لدى  وثقافة  الى تشكل فهم  أدى  ولفترات محدودة،  إغاثية  تتبنى مفاهيم تشغيلية  دولية  تنفذها مؤسسات  برامج  وجود  3 -
المشاريع التشغيلية متشابهة وإغاثية فقط، مما صعّب مهام فريق العمل في عملية توضيح المنهج المتبع من قبل مؤسسة قادر. 

الوضع اإلقتصادي الصعب و السيء الذي تعاني منه الضفة الغربية بشكل عام.  4 -

التعاون  حس   إبداء  دون  والمؤسسة  المشروع  على  الكامل  باإلعتماد  والمتمثلة  المستفيدين  و  االفراد  بعض  لدى  المتواجدة  التفكير  أنماط  5 -
والمسؤولية. 

صِغر حجم فريق العمل، في الوقت الذي يتطلب تنفيذ المشروع كادر أكبر. 6 -

الجانب التوفيقي في المشاريع المدرة للدخل هو جانب خارج عن سيطرة المؤسسة وعن سيطرة المنهج المستخدم.   7 -

التحديات و الصعوبات



34

العمل على تطوير المنهج المستخدم في المشروع ومن ثم تعميمه ونشره .  1 -

توسيع كادر العمل في المشاريع الشبيهة ليشمل عاملين ميدانيين. 2 -

تظافر الجهود الوطنية من أجل تقليل نسبة األمية بين األشخاص المعوقين. 3 -

أن تقوم المؤسسات التي تعمل في مجال التمكين اإلقتصادي بتبني المنهج التنموي كبديل للمنهج اإلغاثي.  4 -

أن تلتزم الجهات المسؤولة عن تقديم أسماء المرشحين للبرامج المشابهة بأخالقيات اإلختيار و اإلبتعاد عن المحسوبية .  5 -

أن تلتزم الشركات و المؤسسات الحكومية و األهلية بتنفيذ قانون حقوق المعوقين والذي يلزمها بتشغيل األشخاص المعوقين بنسبة ال تقل  6 -
عن 5% من مجموع موظفيها وعمالها. 

أن تقوم المؤسسات الحكومية ذات االختصاص بتخفيض األعباء المفروضة على األشخاص المعوقين الذين يفتتحون مشاريع مدرة للدخل و  7 -
المتمثلة برسوم الترخيص و ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل.

تلك  وخاصة  التنموية  بالبرامج  يتعلق  فيما  الجماهيري  الوعي  ورفع  الفلسطينية  المجتمعات  في  السلبية  التفكير  أنماط  تغيير  على  العمل  8 -
المرتبطة بالتمكين االقتصادي، وذلك لرفع حس التعاون و المسؤولية.

التوصيات



info@qader.org
www.qader.org

شارع اجلمعية األنطونية، صندوق بريد: 246
بيت حلم، فلسطني، تلفاكس: 9767 2274 970+


