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 مقدمة
شعبيا سياسيا واجتماعيا  كبيرا يترك  آثارا كبيرة على الشعوب ، والمنطقة العربية  تعيش  تغيرات  دراماتيكية وحراكا  0202منذ ديسمبر  

لت  والبلدان  والسياسيات  والتحالفات واألولويات والقيم، هذه التغيرات  التي   نتجت  عما  يسمى الربيع  العربي  والتي  أخذت  وال  زا

سواء  سياسية  أو  طبقية  أو  دينية  أو  عرقية  وغيرها   والتي تأخذ  طابعا  حادا من االنقسامات المجتمعية والدولية على  أسس مختلفة  

لحراك  فتحت األبواب  لتحويل  المنطقة  إلى  ساحة  حرب  واعدة  لهيكلة  عالقات القوة  إقليميا  ودوليا.  لقد  نزع وال  زال  ينزع  هذا  ا

على  شعوب  المنطقة  وثرواتها  وعلى  اإلنسان  ومقدراته   كما  ال  نحو العنف الشديد بما  يترافق   مع  ذلك من ويالت  وعواقب وخيمة 

  زال " الربيع العربي "  يهدد  المنطقة  بحروب  إقليمية وتداعيات  خطيرة على المستوى العالمي   بالرغم  من  البدايات السلمية  لهذا

 الحراك.

لفلسطيني عن صدارة األحداث واالهتمام العالمي واإلقليميعلى الرغم من لقد كان لهذه التغيرات أثرا واضحا وكبيرا في إبعاد الوضع ا

مركزية هذه القضية وحضورها حتى في كثير من األحيان  كقضية مركزية من قضايا التغيير في المنطقةإال أن  االهتمام ال يزال منصبا 

 على بلدان مثل سوريا ومصر وباقي دول الربيع العربي.

لة انشغال العالم بهذه التغيرات استمرت الحكومة األكثر يمينية في إسرائيل بسياسات االستيطان والتهويد وعزل القدس في هذا السياق ومستغ

والتضييق على الشعب الفلسطيني  وسياسة الحصار والعدوان المستمر على غزة بين الحين واألخر متوجة ذلك بحرب األيام الثمانية في 

ا أغلق األبواب أمام مسيرة التفاوض السلمي وعزز من تناقص األمل واإلمكانيات العملية لحل الدولتين وما نوفمبر من العام المنصرم، مم

يترافق مع ذلك من إحباط وفقدان لألمل،  فتح الباب أمام ازدياد التحركات الشعبية والهبات الجماهيرية ضد االحتالل تضامنا مع األسرى 

أخرى والذي دفع القيادة الفلسطينية للتوجه لنيل صفة الدولة العضو المراقب في األمم المتحدة والذي  حينا وتصدي للهجمات والجدار أحيانا

 دولة من العالم. 031حظي بدعم 

وضاع إن هذه التغيرات السياسية بما لها من انعكاسات  اقتصادية واجتماعية تترافق مع استمرار حالة االنقسام السياسي  فلسطينيا وتراجع األ

قتصادية واالرتفاع المستمر لألسعار وتواتر أزمات الرواتب مما عزز من دوافع التحركات الشعبية  سواء من اجل الراتب ورغيف الخبز اال

 في الضفة أو دفاعا عن الحريات السياسية واالجتماعية في غزة.

نمية  من حيث  المعيقات المرتبطة بسياسات االحتالل إن هذه التغيرات وبما تضمنها تحديات تلقى نفسها على عاتق  العاملين في مجال الت

ن وتحكمها النهائي بأولويات ونتائج العمليات التنموية  وصعوبة تحقيق أشكال من االستدامة لبرامج التنمية على المستوى الوطني بالرغم م

 النجاحات الفردية هنا وهناك رغم المعيقات.

سواء منها الوطنية أو على مستوى المجتمع المحلي أو المؤسساتية هو سياق غير طبيعي وغير  إن السياق الذي تتم فيه البرامج التنموية

اعتيادي سواء للمخطط والمنفذ والمتلقي ، وبالرغم من  كل ما سبق وانعكاساته على أولويات المجتمع وأصحاب القرار في المستويات 

عات المختلفة  ومن ضمنها المجتمع المدني  إلثبات قدرته على رفع رايات  الفئات المختلفة إال  أنها أيضا تفتح األبواب واسعة أمام القطا

األكثر تضررا وحاجة  ومن ضمنها  قطاع األشخاص ذوي اإلعاقة  وبالرغم من أن قطاع اإلعاقة والتأهيل يعاني من تشرذم في الخدمات 

ه يلمس ضعف الجهود الموجهة إلى معالجة المعيقات البيئية والبرامج، التي تتركز بشكل أساسي على خدمات الصحية والتأهيل، فان

واالجتماعية وضعف قضايا المناصرة والتوعية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة دون إغفال  لجهود المجتمع المدني الفلسطيني التي عملت 

 .على خدمة األشخاص ذوي اإلعاقة خالل العقدين الماضيين

المجتمعية عمدت إلى تطوير برامجها وتدخالتها المنطلقة من منظور تنموي مبني على أساس حقوقي،  من هنا فان  مؤسسة قادر للتنمية 

وإيمانها بأهمية العمل على تطوير نموذج يرتكز بشكل أساسي على المشاركة الفعلية لألشخاص ذوي اإلعاقة وعلى التوجه الحقوقي التنموي 

تجسيدا وتطبيقا لهذا الفهم لبيئة وسياق العمل  واإليمان   0200مجها  وأنشطتها في العام الذي ينبثق من النموذج االجتماعي،  فكانت برا

 العميق به.

هذه التوجهات  وتبلورت  وبوضوح  اكبر  رؤى  تجاه  عمل  مؤثر ومحدد  في  هذا فيه  بشكل واضح  عام ترسخت 0200وكان  عام  

 .هذه المساهمات  المتواضعة  شمعة جديدة  في  مسيرة  العمل  المتواصلالسياق  المعقد والمتشابك  على  أمل  أن  تكون  
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 ملخص تنفيذي
تتضمنه من تحديات على المؤسسة والعاملين فيها في ظل كثافة من التغيرات التي تشهدها المنطقة والوطن وبكل تداعيات هذه التغيرات بما 

سواء أكانت من االحتالل أو محلية ناتجة عن حالة االنقسام الوطني وتراجع العملية التنموية وتشرذم وضعف حركة اإلعاقة والمنظمات 

فيمشاريع القطاع االجتماعي بالشراكة  شهد العديد من االنجازات التي قدمتها مؤسسة قادر وخاصة 0200إال أن عام  ،العاملة في هذا المجال

 رسمية وأهلية ومحلية.مع الهيئات المحلية حيث أظهرت قدرة عالية على التنسيق والعمل مع جهات مختلفة 

مؤسسات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وقضاياهم بالرغم الباإلضافة إلى ذلك فأن المؤسسة عززت مكانتها بين 

 .التحديات الكبيرة إال أن التقدم ال زال العالمة الفارقة لمؤسسة قادر للتنمية المجتمعيةمن 

بلديات فلسطينية )أريحا، بيت فجار، حلحول، إذنا، يطا، السموع( على تنفيذ نموذج  6استمر عمل المؤسسة مع  0200ففي خالل العام 

تطوير قدرات البلديات للتعاطي مع احتياجات تعزيز واعي، والذي يهدف إلى تطوير وظائف واختصاص الهيئات المحلية في القطاع االجتم

 الس بلديات لألربع سنوات القادمة،األشخاص ذوي اإلعاقة في ظل التغييرات التي شهدتها مجالس البلديات والتي انبثقت عنها انتخابات مج

والذي تطلب مجهود أكبر من قبل مؤسسة قادر في تعريف المجالس المنتخبة بفكرة البرنامج  غيير بظالله على مشروع البلديات،القي هذا الت

المتابعات الفنية الدورية والتي تستهدف موظفي  على تنفيذحيث تقوم قادر ، ومدى استجابتها الحتياجات المجتمع المحلي في المناطق الستة

التطوير اإلداري في كل المراكز  جات المراكز من أجهزة ومواد أخرى،متابعة احتيا والتي تشمل تحسين أداءهم المهني، المراكز المجتمعة

على المستوى  ،متابعة آفاق تطوير المراكز وتجنيد األموال ،التقارير والية توثيقها ارة العامة لشؤون موظفي المراكز،والذي يشمل اإلد

من حيث اإليرادات التي تتلقاها المراكز للخدمات المقدمة والتي تشمل إيرادات المالي تقوم قادر في المرحلة الحالية بتقييم عمل المراكز 

المشروع االستثماري وذلك لوضع تصور مستقبلي عن آفاق استدامة المراكز وأهمية ذلك يكمن في تنفيذ التزام البلديات اتجاه تثبيت 

وان بشكل متفاوت ان تعمق من عالقاتها  0200لمجتمعية عبر العام وقد استطاعت المراكز ا. الموظفين في هذا المراكز على كادر البلديات

بالمحيط وترتفع من مستوى أنشطتها من حيث الكم والنوع وتبدآ في خطط االعتماد على الذات وبناء قدراتها المادية والبشرية عبر تمكين 

 .طاقمها من ناحية مهنية وإدارية

االنتهاء من المرحلة التحضيرية والتي  0200عاقة في التعليم العالي فقد تم في العام وفي إطار مشروع وصول ومشاركة الطلبة ذوي اإل

تضمنت االتصال مع عدد من الجامعات الفلسطينية وعمل دراسة استطالعية وكذلك القيام بالمشاورات الالزمة من عرض وتوضيح لفكرة 

توقيع االتفاقيات مع الشركاء في كل من جامعة الخليل   :تائج التاليةالمشروع على هذه الجامعات وتمخض عن هذه االتصاالت التوصل للن

وجامعة القدس لتنفيذ المشروع معهما بعد موافقتهم وتم البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من خالل طرح عطاء البحث عن مدربين واستشاريين 

 المختلفة.لتنفيذ أنشطة المشروع 

على دليل المعلم لتعديل اتجاهات الطلبة نحو  0200كين لألشخاص ذوي اإلعاقة والذي تمحور في العام التمواما برنامج العدالة االجتماعية  

و  األشخاص ذوي اإلعاقة تم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسة قادر للتنمية المجتمعية بخصوص تطبيق الدليل

تم عقد عدد من اللقاءات التنسيقية مع  . كماتوزيعه على كافة مدارس الوطن 0200تم في العام  تعميمه على كافة المدارس الحكومية حيث

ن قسم اإلرشاد والتربية الخاصة في وزارة التربية و التعليم لتسليم الدليل للمديريات ومنها إلى المدارس الحكومية كافة كما عقدت عدد م

 .الخاصة في كل من مديرية نابلس وجنين وبيت لحم لمتابعة تطبيق الدليل في المدارس االجتماعات مع رؤساء أقسام اإلرشاد والتربية

استضافت مؤسسة قادر وفد من مؤسسة موف أوروبا بهدف متابعة سير العمل في ، حيث MOVEالحركة من أجل التعليم و الحياةبرنامج 

يم ورشة عمل لكافة العاملين في برامج موف في المراكز المجتمعية تم تنظ ،كمابرامج موف لذوي اإلعاقات الشديدة في المراكز المجتمعية

تم استدخال منهج برنامج الحركة من اجل التعلم  0200الستكمال برنامج التدريب وبناء القدرات فيما يخص تطبيق المنهجية. وفي العام 

ين في المراكز المجتمعية الذين تلقوا التدريب الالزم إلى المراكز المجتمعية حيث تم تشكيل فريق في كل مركز من العامل MOVEوالحياة 

تم تطوير خطط تدخل خاصة بعد تنفيذ عملية التقييم الممنهجة خالها للمراكز المجتمعية الستة ووتم استدراج عروض ألجهزة مساعدة إلد

إلى كانون األول  0200ة بدءا من شهر آذار الخاصة ببرنامج الحركة من اجل التعليم والحياة وتم تنفيذ خطط التدخل في هذه المراكز كاف

 .تحت إشراف مهني وبشكل دوري

بناء قدراتهم في الجوانب التي يحتاجونها في على شجعت المؤسسة العاملين على االنخراط في برامج تدريبية و ورشات عمل تساعدهم 

األهلية  بالتعاون مع مركز تطوير المؤسساتة في عدة برامج تدريبية وخصوصا داء الوظيفي واشترك موظفي المؤسستطوير األ

 . NDCالفلسطيني

استمرارا للجهود البحثية و التوثيقية والتوعوية لمؤسسة قادر فقد قامت بطباعة ونشر مجموعة من التقارير والدراسات وأدوات العمل 

حالة حقوق تقرير حول ي اإلعاقة و تحليل قانون حقوق األشخاص ذودراسة الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة وقضاياهم ومن ضمنها 
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األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع الفلسطيني و الدراسة التحليلية: بعنوان "وضع واحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة والخدمات المقدم لهم 

 .في محافظتي بيت لحم والخليل و دليل المعلم لتعديل اتجاهات الطلبة نحو األشخاص ذوي اإلعاقة

الحتفالي امجموعة من األنشطة ومن ضمنها انها ساهمت بتنظيم المهرجان  0200المعاق العالمي نفذت مؤسسة قادر في العام  وبمناسبة يوم

على تطوير  0200بإحياء يوم المعاق العالمي والفلسطيني وبمشاركة واسعة من الهيئات الرسمية والمحلية  عملت مؤسسة قادر في العام 

ائمة األماكن العامة ودعت إلى تشكيل ائتالف عريض من ممثلي منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ممثلي ورقة موقف خاصة بموضوع مؤ

المؤسسات العاملة في هذا المجال والوزارات المعنية حيث تم إصدار وثيقة مشتركة وقعت عليها كل من محافظة بيت لحم و رؤساء 

 .وأعضاء مجالس بلديات بيت لحم وبيت جاال وبيت ساحور

نظمت وعقدت مؤتمر صحفي بمناسبة يوم المعاق بمشاركة من برنامج دعم البلديات الفلسطينية ومؤسسة التضامن بين الشعوب )اّيسبو و 

، والقنصل العام اإليطالي في القدس ووكيل وزارة الشؤون االجتماعيةوبحضور كل من معالي وزير الحكم المحلي الدكتور خالد القواسمي 

 وسائل اإلعالم والمهتمين بشؤون ذوي اإلعاقة .المؤسسات األهلية والحكومية ووعدد من الشخصيات و من ممثلي  جيامباولو كانتيني
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 2011 - 2002إنجازات المؤسسة خالل االعوام  -خلفية تاريخية 

األشخاص ذوي الخبرة المتنوعة والطويلة في مجاالت بجهود مجموعة من  0221تأسست وُسجلت مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية في العام 

شرذم اإلعاقة  والصحة والتأهيل والتنمية المجتمعية وحقوق اإلنسان الذين كان  محور اهتمامهم حالة قطاع اإلعاقة والتأهيل وما يعانيه من ت

الموجهة إلى معالجة المعيقات البيئية في الخدمات والبرامج، وتركيزها بشكل أساسي على خدمات الصحة والتأهيل، وضعف الجهود 

واالجتماعية وقضايا المناصرة والتوعية بالحقوق وجوانب أخرى. حيث أجمع المؤسسين على وجود فجوة بين الخدمات والبرامج المتاحة 

لإلعاقة في كافة  وبين االحتياجات الحقيقة لألشخاص ذوي اإلعاقة في كافة المجاالت، وأن هناك ضرورة لتثبيت النموذج االجتماعي

 .السياسات واعتماد الحقوق كإطار للعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة

وعليه أجمعوا على ضرورة العمل على خلق نموذج جديد للتدخل يرتكز بشكل أساسي على المشاركة الفعلية لألشخاص ذوي اإلعاقة وعلى 

تمكن األشخاص ذوي اإلعاقة من العيش بكرامة وفي مستويات معيشية التوجه الحقوقي التنموي الذي ينبثق من النموذج االجتماعي، حتى ي

 .مناسبة

بعد التأسيس، بدأت المؤسسة عملها بشكل ممأسس وبرامجي من خالل تنفيذ مشروع برنامج دعم األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم في منطقة 

متوازي في شقيه أوال : مشروع تحسين سبل عيش األشخاص  جنوب الضفة الغربية لمدة عامين مع التعاون االيطالي، تم تنفيذ العمل بشكل

شخص ذو إعاقة في محافظة بيت لحم وتحسن سبل عيشهم من خالل دعم  33ذوي اإلعاقة وأسرهم في محافظة بيت لحم، حيث تم استهداف 

ت تعليمية وعامة، وتدريب شخص ذو إعاقة في مؤسسا 01مشاريع صغيرة مدرة للدخل لسبع أشخاص وأسرهم، وتشغيل وتوظيف  5وتنفيذ 

أشخاص آخرين من ذوي اإلعاقة على حرفة صناعة الفسيفساء. وفي الشق الثاني تم تنفيذ مشروع تمكين وإعداد القيادات الشابة التي  02

يين نشيطين شاب وشابة من ذوي اإلعاقة من محافظتي بيت لحم والخليل، تم العمل على تمكينهم وإعدادهم ليكونوا قادة مجتمع 03استهدف 

 .أشهر 1على صعيد حركة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في فلسطين، وأشتمل المشروع على تدريب في مجاالت حيوية عدة استمر لمدة  

 MOVE، حيث وتم عقد اتفاق حصري مع مؤسسةMOVE EUROPE مع اتفاقية التعاون كان عبر 0202االنجاز األهم  في العام 

EUROPE للبرنامج ونشره في الضفة الغربية والتدريب  بدأت مؤسسة قادر في تنفيذ تنفيذ وتطوير برنامجبهدف الترويج MOVE  

واشتملت على دراسة مسحية  0202لتدريب األطفال شديدي اإلعاقة وأسرهم ، ومبادرة الكتاب المدرسي  أطلقتها المؤسسة مطلع العام 

 .وي اإلعاقة في كافة كتب المنهاج الفلسطينية في المدارسلألفكار واألطروحات والصور المتعلقة باألشخاص ذ

اشتملت المبادرة أيضا على إعداد دليل إرشادي لمعلمي المدرس بهدف توعية طلبة المدارس وتعديل اتجاهاتهم نحو األشخاص ذوي اإلعاقة 

 .د من المدارس كمرحلة أولى تجريبيةوحقوقهم، جار العمل مع وزارة التربية والتعليم على توزيع هذا الدليل واعتماده في عد

كما أطلقت قادر مبادرة تحسين أوضاع الطلبة ذوي اإلعاقة في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين حيث تم إجراء دراسة أولية شملت عدة 

ي مؤسسات التعليم العالي جامعات في الضفة الغربية، وتم تنظيم وعقد المؤتمر الوطني األول لبحث ومناقشة أوضاع الطلبة ذوي اإلعاقة ف

 الفلسطينية بالشراكة مع جامعة لحم وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، 

وأنشطة المؤسسة في اليوم العالمي   0222في أنشطة المؤسسة في يوم العصا البيضاء  0202 وقد  شاركت  مؤسسة قادر في العام

مسابقة قادر اإلعالمية ألفضل أعمال صحفية تتناول قضايا  0202ل شهر كانون أول لألشخاص ذوي اإلعاقة  كما أطلقت المؤسسة خال

 ص ذوي اإلعاقة.وحقوق األشخا

والمفاهيم المختلفة وهدف إلى توفير المعلومات  0202بدأت بتنفيذه المؤسسة أواخر العام  رصد االنتهاكات هو مشروع تجريبي مشروع

 شخاص ذوي اإلعاقة وحالة حقوقهم.حول االنتهاكات التي يتعرضون لها األ

بدأت مؤسسة قادر وعبر شراكة جديدة مع بلدية أريحا، بلدية بيت فجار، بلدية حلحول، بلدية إذنا، بلدية يطا، بلدية السموع   0200في العام 

 .وبتمويل  من وزارة الخارجية اإليطالية بمشروع تطوير عمل البلديات في القطاع االجتماعي

مشاريع على استحداث دور جديد للبلديات الشريكة في قطاع العمل االجتماعي بحيث يتم تأسيس وحدة خدمات اجتماعية في كل ترتكز هذه ال

بلدية تقوم على تحليل ودراسة االحتياجات االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة وكذلك العمل على تطوير إطار مؤسساتي يضم كافة 

ك من أجل التخطيط والتنسيق للقطاع، باإلضافة إلى ذلك سيتم إنشاء خدمات اجتماعية )تأهيلية( أساسية المؤسسات والجهات ذات العالقة وذل

 .لألشخاص ذوي اإلعاقة

ة تعتبر قادر الشريك المحلي الفني التي سيقوم بمساعدة البلديات في تنفيذ المشاريع وتطوير أدائها في القطاع االجتماعي وباألخص في خدم

عاقة.وفي نفس السياق  قامت مؤسسة قادر بعقد اتفاقية تعاون وشراكة مع وزارة الشؤون االجتماعية والتقدم بمشروع األشخاص ذوي اإل

مشترك إلى برنامج دعم البلديات الفلسطينية، يهدف إلى تطوير قدرات اإلدارة العامة لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة وكذلك مديريات 

 .ي سيتم تنفيذ فيها مشاريع البلديات، وذلك من أجل دعم تنفيذ مشاريع البلديات وإنجاح التجربةالشؤون االجتماعية في المناطق الت
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 الحاكمية في مؤسسة قادر
مؤسسة، حيث تم في عمل الجهاز الحاكم في مؤسسة قادر خالل األعوام الماضية على التأسيس السليم لممارسة الحاكمية السليمة والمتميزة 

واالشراف لالدارة الفاعلة واالستخدام الكفوء للمصادر البشرية والمالية. عمل مجلس ادارة المؤسسة على تعزيز  تعزيز آليات المتابعة

تخدام ممارسات الشفافية والمساءلة والنزاهة في بيئة العمل الداخلية والخارجية من خالل تعزيز القيم الهادفة إلى تحسين االداء العام واالس

 االفضل للمصادر.

أحكام النظام األساسي لمؤسسة قادر للتنمية المجتمعية، يتشكل الجسم الحاكم فيها من مكونين رئيسيين وهما الجمعية العمومية بموجب 

عشر شخص  سبعةعضوا ما بين أعضاء الهيئة التأسيسية والبالغ عددهم ثمانية أشخاص و42ومجلس اإلدارة، وتضم الجمعية العمومية

 انتسبوا إليها فيما بعد. 

لجمعية العمومية هي أعلى هيئة في المؤسسة وتتمتع بالصالحيات المنصوص عليها في النظام األساسي والمتمثلة في انتخاب أعضاء مجلس ا

اإلدارة، وبحث القضايا والسياسات العامة والخطط التي تتعلق بالمؤسسة واتخاذ القرارات بشأنها، والمصادقة على الحساب الختامي للسنة 

إقرار موازنة السنة الجديدة، ومناقشة وإقرار تقرير مجلس اإلدارة اإلداري والمالي، وتعديل النظام األساسي، وتعيين مدقق المنتهية و

 حسابات للمؤسسة... إلخ.

عقدت الجمعية العمومية االجتماع السنوي الثالث بحضور ثمانية عشر عضوا من أصل أربعة  0200في السادس عشر من شهر نيسان للعام 

. 0200واستعراض الخطة السنوية والموازنة للعام  0202عشرين عضوا مسجلين، حيث تم خالله عرض التقريرين اإلداري والمالي للعام و

وقد تم انتخاب ثاني مجلس إدارة منتخب ضم تسعة أعضاء وهم الدكتور أحمد فتيحة والسيدة مها طرايرة والسيد سهيل خليلية والسيد نيقوال 

 إبراهيم ملحم والدكتورة هاال اليمني والسيد خليل شوكة والسيدة منى ناصر واآلنسة رنا عليان.زرينة والسيد 

رئيس  –وتم توزيع المناصب كما يلي:أحمد فتيحة  0200ُعقد االجتماع األول للمجلس المنتخب في الخامس والعشرين من شهر شباط 

 أمينة الصندوق –منى ناصر /والسر أمين –نيقوال زرينة / نائبا الرئيس –خليل شوكة / المجلس

والتي هدفت الى  0200شارك أعضاء مجلس اإلدارة المنتخب بفاعلية وحضور في ورشة مراجعة الخطة االستراتيجية للمؤسسة في آذار 

الل العام اجتماعات خ أربعةو 0200مراجعة سياسات واستراتيجيات عمل المؤسسة. كما عقد مجلس اإلدارة خمسة اجتماعات خالل العام 

 ، كما هو مبين في الجدول أدناه:0200

 اجتماعات مجلس اإلدارة السنة

4122 05/0/0200 00/3/0200 0/5/0200 01/1/0200 02/02/0200 

4124 01/0/0200 32/3/0200 3/1/0200 00/02/0200  

4122 03/0/0203     

 

 عمل المؤسسة طاقم
الخبرات والتخصصات والقدرات والميزات القيادية والرائدة في مجاالت عمل المؤسسة  يتميز طاقم العمل في مؤسسة قادر بالتنوع في

المختلفة. يمتلك طاقم العمل صفات الجدية وااللتزام بأهداف عمل المؤسسة بما في ذلك رقيها وتطورها ضمن رؤيتها في مجال عملها، كما 

 ن تبني للتوجه الحقوقي في تناول قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة.يتمتع الطاقم بمستوى عالي من االنتماء للمؤسسة وما تمثله م
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 مـجــلــــــس اإلدارة

 المدير/ة العام/ة

 المدير/ة التنفيذي/ة

 

 المستشار القانوني

 مستشارو مجلس اإلدارة

 الشؤون اإلدارية والمالية

 /ةإداري /ةمساعد

 الـبـــرامـــــج والــمـشــــــاريــع

 منسق/ة مالي/ة وإدارية

 مساعد/ة مالي/ة وإدارية

 القطاع االجتماعيمشاريع البلديات في 

مشروع تطوير القدرة المؤسسية لإلدارة  

 العامة لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة

 
مشروع التمكين االجتماعي والمساواة 

 لألشخاص ذوي اإلعاقة

مشروع وصول ومشاركة الطلبة ذوي  

 اإلعاقة في مؤسسات التعليم العالي

 

دليل  -التوعية في المدارس 

 المعلمإرشاد 

 

 مسؤول/ة المناصرة واإلعالم

 برنامج موف

 
 مساعد/ة مالي/ة وإدارية

 الـهـــيـــئــــة الــعـــــامـــــة

 الهيكل التنظيمي
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 وأهداف قادر للتنمية المجتمعية رؤيا ورسالة
 

 رؤيا المؤسسة

 الحقيقية في كافة مناحي الحياة.تتطلع مؤسسة قادر إلى أن يتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة في فلسطين بالمواطنة الكاملة والمشاركة 

 

 رسالة المؤسسة

ت إننا مؤسسة قادر فلسطينية أهلية تنموية مستقلة نعمل مع كافة الجهات المعنية ونسعى إلى التأثير على السياسات وبناء قدرات الجهات ذا

ذوي اإلعاقة في الضفة الغربية، ووفق العالقة وتعزيز الوعي المجتمعي وإتاحة المعلومات بما ينسجم مع أولويات وقضايا األشخاص 

 حقوقهم الوطنية والدولية ومبادئ العدالة والمساواة.

 قيم ومبادئ المؤسسة

 :تؤمن مؤسسة قادر بالمواطنة الكاملة التي تشمل الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق االقتصادية  العدالة االجتماعية والمساواة

من خالل استحقاق الدخل للجميع، وتوفير المأوى والحاجات  إيجاد نموذج اجتماعي متكامل  واالجتماعية، كما تهدف المؤسسة إلى

 .األساسية األخرى؛ وتخفيضوإزالة أوجه التفاوت الظالم

 

 :مؤسسة قادر هي كيان مستقل ومحايد يعمل من أجل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في فلسطين. المؤسسة مستقلة غير  حقوق اإلنسان

 تنتمي إلى أي معتقد سياسي أو ديني وليس لديهم أي مصلحة اقتصادية. مؤسسة قادر ملتزمة بقوانين حقوق اإلنسان العامة حكومية وال

 الهادفة إلى الحفاظ على الحقوق والواجبات والمسؤوليات والقبول بالجميع، وتسعى إلى تحقيق المعايير الدولية لحقوق اإلنسان، والتي ال

 .ومة أو جماعةتتأثر بمصالح أية حك

 

 المؤسسة ملتزمة بتقديم وتطوير البرامج والتدخالت الفعالة وفقا للمعايير الدولية ومعتمدة على أرضية تقييم االحتياجات. مؤسسة التميز :

محددة مسبقا قادر تتبنى النهج القائم على الحقوق ورصد وتقييم البرامج، واالستفادة من التغذية الراجعة وقياس النتائج وفقا لمعايير 

إضافة لمؤشرات األداء والخبرات المتراكمة. مؤسسة قادر تتبنى النهج القائم على المشاركة تجاه العالقة مع األشخاص ذوي اإلعاقة 

 .وأسرهم

 

 :وتنفيذ واعتماد   تتبنى مؤسسة قادر نهج تكافؤ الفرص من خالل نظم واضحة ومناسبة ومعممة. وتعتمد المؤسسة على نشر النزاهة

المساءلة والنزاهة في برامجها وتدخالتها. إن عمل المؤسسة على عالقة مباشرة برسالتها، كما تحتفظ المؤسسة بجميع التقارير 

 .والسجالت المختلفة بدقة ومن خالل نظام واضح وسهل االستخدام

 

 القة في التخطيط والتنفيذ والرصد : تؤمن المؤسسة بالشراكة الفعلية لألشخاص ذوي االعاقة، والموظفين، وأصحاب العالمشاركة

 .والتقييم، وتعزيز العدالة واإلنصاف والوضوح واالبتكار لتصبح نموذجا وعامال ايجابيا للتغيير والتميز

 

 :تعمل المؤسسة على خلق تغيير إيجابي من خالل اعتماد و تعزيز المعرفة والوعي العام والمسؤولية بين أصحاب العالقة  تغيير إيجابي

وتنظيم  تمع ككل، وتنظر المؤسسة بعين االعتبار إلى الفروقات الفردية وتعمل على إثراء العناصر التي تساهم في المجتمع والمج

وتعزيز فرص الوصول إلى البيئة العامة والثقافة المشتركة واللغة التي تتسم بالمسؤولية من خالل العمل الجماعي والتنسيق والتعاون  

 .ة في هذا القطاعبين جميع أصحاب العالق
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 التوجهات اإلستراتيجية للمؤسسة

 استنادا إلى رسالة مؤسسة قادر والفئة المستهدفة والقيم األساسية ونقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات السائدة في البيئة الداخلية

في خالل السنوات الثالث المقبلة، في تقييم والخارجية للمؤسسة، فإن مجلس اإلدارة وإدارة المؤسسة والموظفين في قادر سوف يستمرون 

 ومراقبة بيئة العمل وتعميق توجهات المؤسسة في أدائها وتدخالتها المختلفة، وفي سعيها الدائم إلى تعزيز العمل القيادي مع الجهات ذات

 العالقة.

تفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ( واال3تسترشد المؤسسة في عملها بقانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الفلسطينيين رقم )

الصادرة عن األمم المتحدة من أجل حياة كريمة لألشخاص ذوي اإلعاقة وتعتمد نهج قائم على الحقوق في تناول قضايا األشخاص ذوي 

ان معايير الجودة على المستوى الوطني، وضم اإلعاقة وذلك بهدف المساهمة في إحداث تغيير في السياسات والقوانين والتشريعات

 .والفعالية أثناء التنفيذ

تستخدم المؤسسة مؤشرات التنمية الوطنية في توجيه التدخالت المختلفة نحو "بناء النموذج" مع التأكيد على أهمية المشاركة الحقيقية 

 .لعاديةلألشخاص ذوي اإلعاقة والجهات المعنية، وتحقيق االندماج الشامل لألشخاص ذوي اإلعاقة في الحياة ا

على الصعيد الوطني بوصفها المؤسسة المخولة في فلسطين بنشر وتعميم هذه  MOVEمؤسسة قادر مسؤولة عن نشر وتعميم منهجية 

 .المنهجية وتعزيز مالئمتها مع السياق الفلسطيني لتهيئة أفضل ظروف معيشية لألشخاص ذوي اإلعاقات الشديدة في فلسطين

 ا وإمكانياتها المختلفة من أجل توفير التدخالت الفعالة لألشخاص ذوي اإلعاقة.تعمل على االستفادة من قدراته

مأسسة العالقة مع المانحين وتطوير عالقات إستراتيجية جديدة مع المانحين المحتملين من خالل االلتزام الجاد من هيكل مجلس اإلدارة 

 .التطور والتقدم آخذة بعين االعتبار احتياجات القطاعواإلدارة في قادر لتأمين فرص التمويل لمساعدة المؤسسة على 

 تسعى المؤسسة للتعامل مع الحالة السياسية القائمة المتغيرة والظروف التي تميز الواقع الفلسطيني، من خالل بناء نماذج تنموية متطورة

 .هذا القطاعوتعميمها وتسهيل استخدام النماذج الناجحة منها بهدف تعزيز بيئة تعلمية محفزة في 

 استراتيجيات المؤسسة
 ، تعتمد المؤسسة في عملها على ثالث إستراتيجيات رئيسية، وهي:0203 – 0200في إطار الخطة اإلستراتيجية لمؤسسة قادر لألعوام 

 التمكين وبناء القدرات .2

والجامعات والمؤسسات الخدمية  حيث تدرك مؤسسة قادر بأهمية بناء وتطوير قدرات المؤسسات ذات العالقة مثل الهيئات المحلية

األخرى، وضرورة العمل على االرتقاء بخدمات وبرامج هذه المؤسسات لالستجابة إلى واقع واحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة. كما 

تدرك المؤسسة بضرورة العمل بشكل متوازي على تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة اقتصاديا واجتماعيا وبشكل متوازي مع الجهود 

 لمساعي األخرى، وهذا من شأنه المساهمة في انخراطهم في الحياة االجتماعية وسوق العمل.وا

 التأثير في السياسات والتشريعات .4

إن أهمية العمل على تطوير السياسات العامة والتشريعات الوطنية تكمن في كونها الخطوة الرئيسية التي يجب على كافة األطراف 

تي تكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة حصولهم على حقوقهم واالستفادة من كافة الموارد والخدمات التي تؤمن ذات العالقة العمل عليها وال

لهم العيش بكرامة، ومن هذا المنطلق تؤمن مؤسسة قادر بضرورة العمل على هذا الجانب من قبل كافة الجهات ذات العالقة من أجل 

تعديل القوانين ذات العالقة لتصبح أكثر انسجاما مع القوانين الدولية وأكثر  تطوير السياسات العامة في القطاعات المختلفة وكذلك

 استجابة الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة.

 التوعية وتوفير المعلومات .2

إن العمل على رفع الوعي المجتمعي بحقوق وقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة من شأنه تعزيز المفاهيم والممارسات والتوجهات 

واإليجابية تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة، وبالتالي فإن ذلك يتمثل في موائمة البيئة االجتماعية والثقافية في المجتمع الفلسطيني السليمة 

لتتسع الفئات والشرائح المجتمعية المختلفة ومن بينهم األشخاص ذوي اإلعاقة. كما أن إتاحة المعلومات حول حقوق وقضايا 

المعنيين والمهتمين يساهم في تعزيز وتوسيع القاعدة المعرفية لدى أكبر عدد من األشخاص األشخاص ذوي اإلعاقة لكافة 

والمؤسسات، وهذا من شأنه المساهمة في فهم أعمق للواقع الحقوقي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي والسياسي لألشخاص ذوي 

 .اإلعاقة
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 2012اإلهداف اإلستراتيجية وإنجازات المؤسسة في العام 
واألهداف اإلستراتيجية األربعة، كان مجمل نشاط المؤسسة خالل   0203- 0200بناء على الخطة اإلستراتيجية لمؤسسة قادر لألعوام 

 يخدم تحقيق تلك األهداف بشكل مباشر.  0200العام 

 

 

 مشاريع القطاع االجتماعي بالشراكة مع الهيئات المحلية
 السياق العام للمشروع 

إطار إن فكرة مشروع معالجة االحتياجات االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل  تطوير نموذج حديث في المجال االجتماعي في 

بهدف تطوير القدرة المؤسسية للبلديات في معالجة احتياجات  إستراتيجية برنامج دعم البلديات الفلسطينية في قطاع التنمية االجتماعية

 مشروعاألشخاص ذوي اإلعاقة، وتأسيس وتقديم خدمات اجتماعية أساسية تستجيب الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة ،تطوير وتنفيذ 

 .للدخل لدعم استمرارية دور السلطات المحلية بعد انتهاء المشاريعاستثماري مدر 

 المشروع  أهداف

 إحقاق حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتلبية احتياجاتهم  وفق ما نصت عليه التشريعات والقوانين ذات العالقة. 

  تتعاون من خاللها مع كافة الجهات ذات العالقة في المشروع، .استحداث وتطوير دور ووظيفة رئيسية للهيئات المحلية المشاركة

 .السياسات والقوانينحقوقي تنموي على مستوى الخدمات، والعمل والتخطيط والتنسيق لقطاع اإلعاقة من منظور 

 فة النهوض بواقع األشخاص ذوي اإلعاقة واالرتقاء بالخدمات المقدمة لهم والمساهمة في اندماجهم في مجتمعاتهم وحصولهم على كا

 .الفرص واإلمكانيات وتمتعهم بكامل حقوقهم والعيش بكرامة على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين

 استحداث وحدة للخدمات االجتماعية للمساهمة في مأسسة عمل الهيئات المحلية في القطاع االجتماعي بشكل جذري. 

 المتابعات على الصعيد االداري والسياساتي للبلديات الشريكة

 ظل التغييرات التي شهدتها مجالس البلديات والتي انبثقت عنها انتخابات مجالس بلديات لألربع سنوات القادمة, القي هذا التغيير بظالله في

على مشروع البلديات , والذي تطلب مجهود أكبر من قبل مؤسسة قادر في تعريف المجالس المنتخبة بفكرة البرنامج ومدى استجابتها 

مجتمع المحلي في المناطق الستة، حيث تقوم مؤسسة قادر بطاقمها اإلداري والتنفيذي بزيارات دورية للبلديات على أكثر من الحتياجات ال

مستوى، المستوى اإلداري  في البلديات حيث أنها تعتبر المرجعية االولى و الجهة المسؤولة عن المراكز المجتمعي،  المستوى المالي 

الستثماري في البلديات التي لم تبدأ بعد،  ومتابعات تتعلق بإيرادات المشاريع االستثمارية األخرى والتي تعمل  ومتابعة تنفيذ المشروع ا

بشكل كامل. في ظل هذه المرحلة لقد استوجب  مستوى المتابعة في هذه المرحلة بالذات بشكل دوري بالضرورة تثبيت فكرة المشروع 

 ابقا في عهد المجالس البلدية السابقة.والتأكيد على االتفاقيات التي وقعت س

 المتابعات الميدانية المتواترة للمراكز المجتمعية

ي, على المستوى التنفيذي تقوم قادر إلى المتابعات الفنية الدورية والتي تستهدف موظفي المراكز المجتمعة والتي تشمل تحسين أداءهم المهن

, التطوير اإلداري في كل المراكز والذي يشمل اإلدارة العامة لشؤون موظفي المراكز , متابعة احتياجات المراكز من أجهزة ومواد أخرى

صل مع التقارير والية توثيقها، متابعة آفاق تطوير المراكز وتجنيد األموال، حيث تقوم قادر بالمتابعة الحثيثة  لعمل المراكز اليومي والتوا

ة عمل ذات طابع مهني وفي نفس السياق ومنذ تأسيس المراكز تتلقى الطواقم العاملة الطاقم العامل بهدف توجيهها في إطار تطوير نوعي

 اإلشراف المختص كل في عمله من قبل مشرفين مهنيين وذلك للوقوف على األداء المهني كل وفق اختصاصه, 

فاوت هذه الفترة من مركز آلخر , تقوم مؤسسة في المرحلة الحالية وبعد ان دام على فتح المراكز ما يقارب العام مع االخذ بعين االعتبار ت

قادر على تقييم عمل المراكز على أكثر من المستوى , مستوى األداء المهني وتقييم كل موظف , تقييم سير عمل المراكز ومستوى تقديم 

 الخدمات بما يتناسب مع القدرة االستيعابية في كل مركز. 

الحالية بتقييم عمل المراكز من حيث اإليرادات التي تتلقاها المراكز للخدمات المقدمة والتي  على المستوى المالي تقوم قادر في المرحلة

تشمل إيرادات المشروع االستثماري وذلك لوضع تصور مستقبلي عن آفاق استدامة المراكز وأهمية ذلك يكمن في تنفيذ التزام البلديات 

 لديات.اتجاه تثبيت الموظفين في هذا المراكز على كادر الب

الحتياجات ضمن هدف : المؤسسات ذات العالقة تتبنى وتنفذ إستراتيجية ومنظومة سياسات وإجراءات تستجيب 

 األشخاص ذوي اإلعاقة استنادا إلى حقوقهم الوطنية والدولية.
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 تقرير دراسة وضع واحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة والخدمات المقدمة لهم في محافظتي بيت لحم والخليل

لوضع واحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة والخدمات المقدمة لهم في محافظتي بيت لحم والخليل، تحليل تم من خالل المشروع تنفيذ دراسة 

وتحديد االحتياجات التنموية لألشخاص ذوي اإلعاقة، بمشاركة كافة األطراف ذات العالقة، والتخطييط وتحدييد األولوييات وتأسييس وتقيديم 

خدمات اجتماعية أساسية بشكل مستمر وعلى أسياس التكامليية ميع ميا هيو قيائم مين خيدمات وبيرامج فيي كيل منطقية.  وضيمن هيذا اإلطيار، 

ألول فييي النمييوذج التنمييوي الييذي تبنتييه البلييديات علييى "تطييوير القييدرة المؤسسييية للبلييديات لتتييولى العمييل فييي القطيياع المكييون ا وانطالقييا ميين

االجتماعي، بحيث يشمل عدة محاور منها تحليل الوضع في كل منطقة من حيث الخدمات والبيرامج المتيوفرة وكيذلك احتياجيات األشيخاص 

بالمشاركة مع كافة ذوي العالقة.  تقدير أوليي لوضيعية األشيخاص ذوي اإلعاقية مسيتندين إليى  ذوي اإلعاقة، وذلك من خالل عملية تخطيط

 .الذي أعده الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة الشؤون اإلجتماعية 0200ذلك على نتائج مسح األفراد ذوي اإلعاقة 

إلعاقة فيي محافظيات الجنيوب، وذليك مين خيالل تحدييد حاكميية حصر المؤسسات التي تقدم خدمات ودعم لألشخاص ذوي اقامت الدراسة ب

ار المفياهيمي فيي األجيزاء وطموح هذه المؤسسات، وخدماتها المقدمة، ومصيادرها الماليية والبشيرية، وعالقاتهيا كميا هيو موضيح فيي اإلطي

 تقدير القدرات البشرية والمادية المتوفرة في حدود عمل البلديات نفسها.الالحقة، وب

 قسم للخدمات االجتماعية في كل بلدية وإدراجه على هيكلية البلدية وتحديد وظائفه واختصاصه استحداث

ا تم العمل على تثبيت الهدف الرئيسي من المشروع أال وهو الدورالجديد للهيئة المحلية في القطاع االجتماعي واستعداد البلدية لمأسسة هذ

وحدات وأقسام الخدمات االجتماعية في الست بلديات وتم فعليا إدراجها على الهيكل التنظيمي تم إقرار استحداث   0200الدور، في العام 

لكل بلدية وتوثيق ذلك في الخطط اإلستراتيجية وموازنات البلديات واإلعالن عن ذلك في المجتمع المحلي واإلعالم العام. وفي الربع 

ؤسسة بعقد اجتماعات ولقاءات مكثفة مع رؤساء ومجالس البلديات المنتخبين تقوم الم 0203والربع األول من  0200األخير من العام 

 لوضعهم في صورة تطور هذا المشروع ومعطياته والتزاماته على جميع المستويات.

 إنشاء وتأسيس مراكز مجتمعية تابعة للبلديات الستة الشريكة

خدمات مباشرة للمواطنين من فئة األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم  المكون الرئيسي الثاني من المشروع هو تأسيس مراكز مجتمعية توفر

وتعمل على استقطاب شرائح مجتمعية أخرى من خالل خدمات وبرامج مختلفة تهدف بمجملها إلى وتلبي احتياجاتهم تلك الشرائح من 

 المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر، وتساهم في تحسين نوعية حياتهم.

أن المؤسسة قامت بعمليات المتابعة لجميع المواقع التي تم تأسيس فيها المراكز المجتمعية، حيث تم التعاون مع من الجدير التنويه له 

بعة البلديات على تحضير وإعداد كافة الوثائق ذات العالقة وأهمها ما تعلق بالبناء وأعمال التشطيب مع األقسام الهندسية في البلديات ومتا

واإلدارية ما بين البلديات ودوائرها المختلفة وبين مكتب المساعدة الفنية التابع لبرنامج دعم البلديات والوزارات الجوانب المالية والفنية 

 ذات العالقة.

 فلسفة عمل المراكز المجتمعية في تقديم الخدمات المباشرة لألشخاص ذوي االعاقة وأسرهم

جتماعي لإلعاقة، ويؤمن بأن الشخص ذو اإلعاقة هو الشخص الذي يعاني من يرتكز المركز المجتمعي في عمله إلى النموذج والمفهوم اال

في  إعاقة طويلة األجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، والتي من خالل تفاعلها مع العوائق المختلفة قد تعيق مشاركته الفعلية والكاملة

 المجتمع على قدم المساواة مع اآلخرين.

الى إدراج قضية األشخاص ذوي اإلعاقة ضمن أولويات التدخل والتنمية والمواءمة البيئية وسوق العمل ...الخ. وبالتالي يهدف هذا القسم 

ومن هذا المنطلق تحرصهذه المراكز المجتمعية ضمن اطار عملها ووجودها الى ضمان حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على حقهم في 

 -تنسيق مع جميع الجهات والمؤسسات ذات العالقة في عدة محاور اهمها:الخدمات النوعية المناسبة من خالل المتابعة وال

 تغيير الصورة النمطية عن األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل برامج التوعية. .0

تسهيل وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى األماكن التي يرغبون في الوصول إليها من خالل المواءمة البيئية المناسبة في جميع  .0

 واألماكن.المجاالت 

 وجود خدمات نوعية تلبي احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة وأهاليهم بالتنسيق مع جميع المؤسسات العاملة في المنطقة.  .3
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 الخدمات المباشرة المقدمة في المراكز المجتمعية

 نوع الخدمة المقدمة #
الفئات العمرية 

 المستفيدة من الخدمة

2- 

 األطفال ذوي اإلعاقات الشديدة
( أو "الحركة من MOVEيقدم هذا القسم الخدمة لألطفال شديدي اإلعاقة وفق منهجية جديدة وهي منهجية موف )

اجل التعلم والحياة" وهي منهجية مبنية على مبدأ أن الحركة هي حجر األساس لعملية التعلم , نحن نتعلم عن طريق 

بالغين على حد سواء من الذين لديهم إعاقات شديدة استكشاف العالم من حولنا إن برنامج موف يساعد األطفال وال

  -ومركبة على :

اكتساب اكبر قدر من المهارات الالزمة للجلوس والوقوف والمشي وبالتالي زيادة القدرة على الحركة  -0

 واالعتماد على الذات .

البرنامج تحسين الوضع  الصحي وزيادة االتصال مع اآلخرين بما يضمن الكرامة الشخصية . إن هدف  -0

هو توفير فرص الحركة لألطفال والبالغين وبالتالي توسيع آفاق العالم من حوله وتحويله إلى بيئة محفزة ومليئة 

 بالفرص والخيارات .

األطفال الذين يعانون من 

إعاقات جسدية شديدة من 

 سنة 05إلى  3عمر 

4- 

 التربية والتعليم الخاص
 ص القدرات العقلية لتحديد درجة اإلعاقة من جهة ذات اختصاص.يتم اعتماد تشخيص لكل طفل من خالل فح

يتم تقييم أولي لألداء الوظيفي وقدرات مهارات الحياة اليومية ) مهارات العناية الذاتية والمهارات االستقاللية( 

 باإلضافة إلى مهارات االتصال والتواصل والمهارات االجتماعية للطفل لتحديد قدراته .

تعليمية لألطفال والتي ترتبط بتحقيق مجموعة من األهداف الفرعية التي تؤدي بمجملها إلى تحقيق  ينم بناء خطة

 األهداف الرئيسية التي تضمنتها الخطة التربوية الفردية باإلضافة إلى خطة تعديل السلوك .

أنفسهم وقابلين للدمج في الهدف من هذا البرنامج تعليم األطفال وتدريبهم بحيث يصبحوا قادرين على االعتماد على 

 المدارس الحكومية العادية والدمج المجتمعي

األطفال الذين يعانون من 

إعاقات عقلية متوسطة 

إلى  26وبسيطة من عمر 

تضم هذه  -سنوات  02

الفئة األطفال القابلين للتعلم 

والقابلين للتدريب من فئتي 

اإلعاقة العقلية البسيطة 

 والمتوسطة

2- 

 واللغةعالج النطق 
هو التخصص الذي يعنى بمشاكل اللغة والكالم والتواصل وصعوبة البلع لدى األطفال والبالغين ويعتبر من 

التخصصات الجديدة نسبياً في الحقل الطبي خاصة في عالمنا العربي حيث بدأ في منتصف القرن الماضي. ويعتبر 

ندة الذين يعملون مع المنتفع ومع من يعتنون به، أخصائيي النطق والتخاطب احد أخصائيي الخدمات الصحية المسا

 إضافة إلى المعلمين واألطباء والممرضات وأخصائيي العالج الطبيعي والوظيفي.

يوجد في المركز أخصائية نطق ولغة تعمل على  تقييم ، تشخيص وعالج األطفال الذين يعانون من مشاكل في 

 ل التالية :التواصل ، اللغة والنطق في التعامل مع المشاك

 .صعوبة الفهم  .صعوبة في البلع 

 صعوبة التعبير  .مشاكل السمع 

 صعوبة تكوين الجمل وتنظيمها 

 صعوبة لفظ الحروف والكلمات 

  مشاكل الشق سقف الحلق أو الشفة األرنبية 

 التأتأه  

كافة الفئات العمرية ذكور 

 وإناث

2- 

 العالج الفيزيائي / الطبيعي
الطب المهمة تقدم خدمات لألفراد من أجل تطوير والحفاظ على وإعادة الحركة إلى الحد مهنة طبية وأحد فروع 

األقصى والقدرة الوظيفية في جميع مراحل الحياة. يشمل هذا تقديم الخدمات في الظروف التي تكون فيها الحركة 

طبيعي بتحديد وتحسين جودة مهددة بسبب الشيخوخة أو اإلصابات أو اإلمراض أو العوامل البيئية.يهتم العالج ال

 الحياة وإمكانية الحركة ضمن مجاالت الوقاية والعالج، والتأهيل وإعادة التأهيل.

يوجد في المركز أخصائي وأخصائية للعالج الطبيعي وتقدم الخدمة لألطفال ذوي اإلعاقة في أقسام المركز وكذلك 

أطباء مختصين. الخدمة تقدم للرجال والنساء ولجميع العالج الطبيعي ألفراد المجتمع المحلي المحولين من فبل 

 األعمار .

كافة الفئات العمرية ذكور 

 وإناث
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 نوع الخدمة المقدمة #
الفئات العمرية 

 المستفيدة من الخدمة

5- 

 الدعم النفسي واالجتماعي
من المعرف علميا ومن خالل الخبرة  العملية : ان والدة طفل  جديد في االسرة تشكل تحديا على كافة المستويات  اما 

والدة طفل مع اعاقة فهذا يضاعف التحدي  على مستوى الفرد  )الشخص المعوق(  وعلى مستوى االبوين  واالسرة 

ها ما هو ناتج عن  عدم القدرة على توفير االحتياجات بشكل عام.    فهذة االسرة قد تعاني من صعوبات عدة من

االساسية  الفرادها. او من نقص الخدمات التي توفرها مؤسسات الدولة او مؤسسات المجتمع االخرى.  هذا باإلضافة 

الى المشاكل الناتجة عن  العزلة االجتماعية او الوصمة التي ترافق  بعض انواع  االضطرابات واإلعاقات وبشكل 

 خاص االعاقة العقلية  والتى بدورها تزيد من اعباء االسر ومن مشاكلها لدرجة انها قدد تهدد وحدتها وبقائها . 

لذا  فان الدعم النفسي واالجتماعي لالفراد ذوي اإلعاقة  والسرهم   هي جاحة وضرورة فهي تسهم في   الحفاظ على 

عم واالرشاد النفسي واالجتماعي يتم تزويد االسر بالمعلومات  كرامة االنسان  وتحفظ حقه في الخدمة  فمن خالل الد

 والمهارات التي يحتاجونها  والتي تمكنهم من التعامل مع تجربة االعاقة بطريقة اكثر ايجابية اي بطريقة تكيفية . 

لى االندماج من خالل الدعم النفسي االجتماعي  باإلمكان االنتقال باألشخاص ذوي اإلعاقة واسرهم من العزلة  ا 

ومن  االعتمادية الى االستقاللية واالنتاج  كما وباإلمكان  ايضا المساهمة في خلق وعي مجتمعي  جديد اتجاه 

االشخاص ذوي االحتياجات الخاصة واألشخاص االكثر تهميشا في المجتمع كما وانه يلعب دورا في تعزيز 

 اد واألسر والجماعات التي تحتاج الدعم.  المسؤولية المجتمعية اتجاه التعامل مع احتياجات اإلفر

األشخاص ذوي اإلعاقة 

وأسرهم من كافة األعمار 

 وكال الجنسين

 الخدمات غير المباشرة

 .تنفيذ أنشطة وبرامج مختلفة تدريبية وتثقيفية وتوعوية تستهدف األشخاص ذوي اإلعاقة ومن غير ذوي اإلعاقة 

  ومسييياعدة لمختليييف أنيييواع اإلعاقييية ،وذليييك لتسيييهيل دميييج هيييذه الشيييريحة فيييي المجتميييع تيييوفير وسيييائل وأدوات وأجهيييزة مسييياندة

 وتمكينهم من التغلب على المشكالت وأداء الوظائف واألنشطة اليومية.

 .تهيئة البنية التحتية المالئمة الستخدام ذوي اإلعاقة وموائمة األماكن العامة والمباني والمساعدة في التعديالت السكنية 

  االتجاهات والوعي العام من خالل تفعيل برامج التوعية لتعزيز مشاركة ذوي اإلعاقة وإدماجهم في المجتمع.تحسين 

بليييديات فلسييطينية )أريحيييا، بيييت فجيييار، حلحييول، إذنيييا، يطييا، السيييموع( علييى تنفييييذ  6اسيييتمر عمييل  المؤسسييية  مييع  0200خييالل العييام 

قطييياع االجتمييياعي، واليييذي يهيييدف إليييى تطيييوير قيييدرات البليييديات للتعييياطي نميييوذج تطيييوير وظيييائف واختصييياص الهيئيييات المحليييية فيييي ال

ميييع احتياجيييات األشيييخاص ذوي اإلعاقييية مييين خيييالل تقيييديم خيييدمات اجتماعيييية أساسيييية لهيييم والعميييل عليييى موائمييية وتطيييوير السياسيييات 

ولهم عليييى حقيييوقهم واإلجيييراءات فيييي تليييك البليييديات بحييييث تكيييون أكثييير إنصيييافا وعدالييية للميييواطنين مييين ذوي اإلعاقييية ولتعيييزز حصييي

 المختلفة.

وتقيييوم مؤسسييية قيييادر عليييى تقيييديم المسييياعدة الفنيييية للبليييديات الشيييريكة لتنفييييذ وتطبييييق هيييذا النميييوذج مييين خيييالل مشيييروع منفصيييل لكيييل 

 بلدية بتمويل من الحكومة اإليطالية، وبموازنة إجمالية تقارب نصف مليون يورو لكل مشروع.
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 انجازات في أرقام

 0جدول 

 

 

 

 البند
 (4124الشهر )سنة 

2 2 5 6 7 8 9 21 22 24 

 حسب الشهر MOVEعدد األطفال المتلقين لخدمة 

 2 1 1 3 0 3 0 - - - أريحا

 6 5 3 1 1 1 1 1 - - بيت فجار

 03 05 05 03 1 6 5 3 2 2 حلحول

 06 03 05 05 03 5 3 3 2 2 إذنا

 2 2 00 00 2 02 1 6 - - يطا

 03 03 00 00 00 00 00 2 5 - السموع

 MOVEعدد األطفال المتلقين لخدمة 

 حسب الشهر
2 5 32 36 30 31 60 63 63 61 

 عدد األطفال المتلقين لخدمة التربية الخاصة حسب الشهر

 00 00 02 1 0 0 3 - - - أريحا

 00 00 00 00 02 2 1 5 - - بيت فجار

 06 06 03 06 1 1 1 5 2 2 حلحول

 05 02 2 03 02 1 6 0 2 2 إذنا

 03 00 00 1 1 1 1 1 - - يطا

 03 03 00 6 1 5 6 6 5 - السموع

عدد األطفال المتلقين لخدمة التربية 

 الخاصة حسب الشهر

2 5 06 32 31 35 60 61 10 12 

 (عدد األشخاص الذين تلقوا خدمة العالج الطبيعي )من خارج المركز

 0 - 0 3 0 0 0 - - - أريحا

 6 5 3 3 5 3 6 2 3 - بيت فجار

 1 1 1 5 2 03 06 02 2 2 حلحول

 00 6 3 1 3 3 0 3 0 0 إذنا

 02 2 02 01 00 03 2 00 03 5 يطا

 05 00 03 06 03 03 00 06 00 - السموع

 (عدد األشخاص الذين تلقوا خدمة عالج النطق )من خارج المركز

 0 0 - 0 - - - - - - أريحا

 3 0 3 3 0 2 6 00 00 - بيت فجار

 1 2 2 1 2 00 03 02 2 2 حلحول

 03 1 02 00 1 6 00 00 00 3 إذنا

 1 2 2 00 3 00 00 02 05 3 يطا

 5 5 3 5 3 3 1 01 2 - السموع

 عدد جلسات العالج الطبيعي

 0 - 3 02 00 0 3 - - - أريحا

 31 03 1 05 31 03 30 36 6 - بيت فجار

 51 53 50 01 32 13 10 63 2 2 حلحول

 63 31 03 32 05 03 5 03 5 0 إذنا

 021 11 13 006 53 000 55 32 31 01 يطا

 63 33 60 11 52 62 61 002 03 - السموع

 عدد جلسات عالج النطق

 3 3 - 2 - - - - - - أريحا

 00 03 06 05 03 33 30 33 31 - بيت فجار

 12 60 36 31 32 60 60 31 2 2 حلحول

 33 03 01 30 05 06 32 50 50 3 إذنا

 13 10 61 13 15 63 66 62 30 2 يطا

 06 01 05 05 02 03 00 31 03 - السموع
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عدد األشخاص الذين تلقوا 
من )خدمة العالج الطبيعي 

(خارج المركز

عدد األشخاص الذين تلقوا 
من خارج )خدمة عالج النطق 
(المركز

عدد جلسات العالج الطبيعي عدد جلسات عالج النطق

يطا إذنا أريحا السموع بيت فجار

حسب الشهر  ويظهر  في الرسم  البياني  التصاعد المتواتر  في  الخدمة  عبر أشهر  MOVEعدد األطفال المتلقين لخدمة :  2جدول 

 السنة  منذ  اللحظة التي  بدأت  فيها  تقديم الخدمات وحتى نهاية العام

 

 

 

 

 

 

عدد األطفال المتلقين لخدمة التربية الخاصة حسب الشهر  ويظهر  في الرسم  البياني  التصاعد المتواتر  في  الخدمة  عبر : 2جدول 

 أشهر السنة  منذ  اللحظة التي  بدأت  فيها  تقديم الخدمات وحتى نهاية العام

 

 

 

 

 

 

 

        4جدول 

  

 00 00 02 2 1 1 6 5 3 3 (4124الشهر )سنة 

عدد األطفال المتلقين لخدمة 

MOVE حسب الشهر 

2 5 32 36 30 31 60 63 63 61 

 00 00 02 2 1 1 6 5 3 3 (4124الشهر )سنة 

المتلقين لخدمة عدد األطفال 

 التربية الخاصة حسب الشهر

2 5 06 32 31 35 60 61 10 12 

 المجموع بيت فجار السموع أريحا إذنا ايط نوع الخدمة

عدد األشخاص الذين تلقوا خدمة العالج الطبيعي )من 

 خارج المركز(
000 33 02 033 36 321 

عالج النطق )من عدد األشخاص الذين تلقوا خدمة 

 خارج المركز(
23 20 3 62 52 031 

 0533 031 511 32 006 122 عدد جلسات العالج الطبيعي

 0215 066 060 01 320 525 عدد جلسات عالج النطق
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لم أكن أتوقع ان يكون والدة الطفلة "س.ابوسمرة"

دث األجهزة في يطا,الطاقم هناك مركز مجهز بأح

العامل متطور ويتطور بشكل مستمر مع مرور 

الزمن , ان تخرج طفلتي من البيت للمركز بشكل 

 يومي انجاز كبير بالنسبة لي

 أنشطة وأرقام ومؤشرات –المراكز المجتمعية 

بلديات فلسطينية )أريحا، بيت فجار، حلحول، إذنا،  6المجتمعية في تورد مؤسسة قادر في الجزء القادم من التقرير ملخصا ألنشطة لمراكز 

يطا، السموع( تم فيها االنتهاء من تطوير نموذج خاص في المجال االجتماعي في إطار إستراتيجية برنامج دعم البلديات الفلسطينية في 

ياجات األشخاص ذوي اإلعاقة، وذلك انطالقا من إيمانها قطاع التنمية االجتماعيةبهدف تطوير القدرة المؤسسية للبلديات في معالجة احت

 .ثاره العامة وأيضا التحديات التي تواجه هذا النموذجصورة الكلية للبرنامج ونجاحاته وآبأهمية إظهار ال

تزال دورا  لهذه المراكز وان مؤسسة قادر وان كانت لعبت وال مهنياأن المؤسسة هي إحدى الجهات التي شكلت وال تزال مرجعا  وبما

بدور المتابعات الفنية  تقوممؤسسة ،فانالقم هذه المراكزي اإلشراف اإلداري والمهني على طوامركزيا في بناء قدرات الطواقم العاملة وف

 ات المراكز من أجهزة ومواد أخرى،متابعة احتياج والتي تشمل تحسين أداءهم المهني، الدورية والتي تستهدف موظفي المراكز المجتمعة

لية توثيقها ومتابعة آفاق تطوير هذه دارة العامة لشؤون موظفي المراكز، التقارير وآالتطوير اإلداري في كل المراكز والذي يشمل اإل

المؤسسة بالتدخل المالي الفني الداعم والذي يهدف الى المستوى المالي تقوم  . وعلىنشتطهالمجتمعية وتجنيد األموال لها و ألالمراكز ا

أيضا تقييم عمل المراكز من حيث اإليرادات التي تتلقاها المراكز للخدمات المقدمة والتي تشمل الهيئات المحلية الشريكة على مساعدة 

 .آفاق استدامة المراكز حولوذلك لوضع تصور مستقبلي  ،إيرادات المشروع االستثماري

ما تم  تنسيبال تحاول معية في الهيئات المحلية الشريكة في النموذج، لعمل المراكز الجتإذ تورد هذا التلخيص المكثف  إال أن مؤسسة قادر 

بل المساهمة في إلقاء الضوء على التجربة الكلية وربط نتائج وأثار ومخرجات التجربة بوجه عام وبشكل  ،لمراكز لهاامن أنشطة في هذه 

 للتنمية المجتمعية في هذا المجال. شامل رغم خصوصية كل مركز بلدة وربطها بطبيعة ومضمون وشكل التدخل الذي تقوم به مؤسسة قادر

 مركز بلدية يطا المجتمعي 

معالجة االحتياجات االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة  في  اطار  برنامج

من خالل الهيئات المحلية تم  تنظيم  حفل  الفتتاح مركز  بلدية  يطا  

المجتمعي والمشروع االستثماري الممنوح أيضا في المشروع لضمان 

االستمرارية واستدامة الخدمات وهو مشروع الديناموميتر بحضور الدكتور 

فظ الخليل السيد كامل حميد، ووزير الحكم المحلي سالم فياض، ومحا

الدكتور خالد القواسمي، والقنصل العام االيطالي السيد جيامباولو كانتيني، 

ومؤسسة قادر للتنمية المجتمعية وعدد من الشخصيات وممثلي المؤسسات 

مركز بلدية يطا المجتمعي يخدم الرسمية واألهلية ووجهاء مدينة يطا

عاقة في مدينة يطا وهو  تجسيد  حقيقي  ومثال  ألهمية األشخاص ذوي اإل

التعاون المشترك مع وزارة الحكم المحلي والشؤون االجتماعية وبلدية يطا ومؤسسة قادر لتوفير خدمات ألكثر الفئات تهميشا ال سيما 

ية لخدمة القطاع االجتماعي وتوفير الخدمات األشخاص ذوي اإلعاقة، وهو تأكيد على نجاح إستراتيجية عمل برنامج دعم البلديات الفلسطين

االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل هذه المراكز الموجودة في عدد من المدن والبلدات الفلسطينية، حيث يوفر المركز جملة من 

لحركة من أجل التعلم والحياة( )ا MOVEالخدمات االجتماعية والتأهيلية األساسية لألشخاص ذوي اإلعاقة في مدينة يطا، تتمثل في خدمة 

فة لإلعاقات المركبة والشديدة، التربية الخاصة لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية وعالج النطق والعالج الطبيعي والدعم النفسي االجتماعي إضا

 إلى أنشطة وبرامج مجتمعية مختلفة.

وأثرها على المجتمع المحلي 2102 أهم أنشطة  المركز في العام  

بعد االنتهاء من توقيع عقود العمل مع الموظفين واالنتظام في الدوام في العمل 

في المركز تم التأكيد على رسالة المركز والبلدية تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة 

وكذلك مناقشة منهجية العمل الجديدة وهي منهجية )موف( وطبيعة العمل مع 

لطبيعي , النطق واللغة والدعم الخارجية للعالج ا الخدماتالمواطنين من خالل 

سعيرة للخدمات المقدمة في المركز تواءم األوضاع النفسي . كما تم اعتماد ت

االقتصادية للمجتمع المحلي وتخلق الوعي باتجاه اعطاء قيمة للخدمات المقدمة 

 .بهدف استمرارها
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 جدول عدد الخدمات  ونوعها في  مركز بلدية أريحا 

 عددها نوع الخدمة 

الطبيعي عدد األشخاص الذين تلقوا خدمة العالج 

 )من خارج المركز(
02 

عدد األشخاص الذين تلقوا خدمة عالج النطق 

 )من خارج المركز(
3 

 32 عدد جلسات العالج الطبيعي

 01 عدد جلسات عالج النطق

 

 مركز بلدية السموع المجتمعي 

 كزنشطة التي تمت في المراأل

  األطفال من عقدت مجموعة من االجتماعات مع أهالي األطفال سواء  في  برنامج موف، حيث تم شرح منهجية موف وتطور

 أهالي أطفال التربية الخاصة لمناقشة مشاكلهم واحتياجاتهم، وحل مشكلة المواصالت.خالل تطبيق المنهجية و

 االجتماعية ورئيس الشؤون لسموع بحضور قسم اإلعاقة في مديرية تم عقد  ورشة عمل عن واقع األشخاص ذوي اإلعاقة في بلدة ا

االتحاد العام لألشخاص ذوي اإلعاقة والهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان والمؤسسات األهلية العاملة في بلدة السموع ورئيس بلدية 

 السموع واهالي األشخاص ذوي اإلعاقة .

  التناسق العديد منهم في تحريك العضالت الدقيقة لأليدي واألصابع و زيادة كان  واضحا أثر األنشطة على األطفال حيث  نجح

الحسي الحركي وزيادة في التركيز والتمييز لبعض األطفال كما طرا تحسن واضح على التواصل والتعارف بين األطفال  وانعكس  

الحالة النفسية لألطفال وتعليم اآللية الصحيحة الترفيه وتحسين في النشاطات الحركية لألطفال  مما ساعد عل مشاركتهم في برامج 

 .لتناول الطعام والشراب

 ة لكل طفل وتقديم الخدمات طفال للوصول إلى األهداف الموضوعأثر األنشطة على المنتفعين والمجتمع:التواصل مع أهالي األ

لمجتمع بقضايا وحقوق األشخاص ذوي المختلفة لألشخاص ذوي اإلعاقة كما تم العمل في برامج توعية هدفت إلى زيادة وعي ا

تم اإلعاقة وتأهيل األهل للعمل مع أبنائهم حسب برنامج موف والتربية الخاصة، وزيادة اهتمام األهل بأطفالهم من ذوي اإلعاقة كما 

 تحقيق بعض االنجازات على مستوى تكييف البيئة المنزلية للطفل.

   رأي المجتمع في المركز والخدمات المقدمة:إقبال الناس عليها  المركز وخدماته يؤشر  الهمية الخدمات الي يقدمها المركز

 .راتهم، واستمرار يتهم في تلقي الخدماتوالحسن الواضح على حالة المنتفعين وتطوير قد

 MOVEقصة نجاح للعمل في منهجية 

سنوات يعاني من شلل دماغي تيبسي في األطراف األربعة  شد توتري عالي في جميع األطراف.وضعف في حركة  1الطفل مجدي  

ذروتها والتوازن ضعيف جداً أثناء  األطراف العلوية والسفلية.عدم القدرة على مسك األشياء.وألم أثناء تحريك المفاصل تصل

الجلوس.والتوافق الحركي العصبي متوسط.  ويعاني من صعوبة في حركة العضالت الدقيقة. وهو بشكل عام اعتمادي في تنفيذ أمور حياته 

وضعف شديد في  اليومية )األكل، الشرب، الحمام، ارتداء المالبس(. لديه سيالن شديد في اللعاب ولديه ضعف واضح في عضالت النطق

تقليد األصوات لديه تواصل بصري جيد وتسوس في األسنان والطواحين ويعاني من خروج الدم من الفم، وقد تم تحويله إلى أخصائي 

أطراف صناعية   تكرر غيابه عن المركز بسبب بعد المسافة وعدم توفر المواصالت، وعدم مقدرة األم على رعايته صحياً لظروفها 

 لسيئة.االقتصادية ا

أشهر  1بعد تقييم الحالة وفق منهج موف  وضعت األهداف التالية  لموف أن يكون قادراً على الوقوف بجانب الطاولة بإحدى يديه خالل 

للتنقل من  pacerالقادمة وأن يكون قادراً على التعبير عن احتياجاته باستخدام الصور خالل سنة وأن يكون قادراً على المشي باستخدام 

 شهور القادمة. 6غرفة الصف إلى بوابة المركز خالل 
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المركز والخدمات المقدمة وعمل الفريق بطريقة متكاملة وتتطلع لتعميم  البلدية تنظر بشكل ايجابي لطبيعة العمل في 

 أسلوب العمل على باقي أقسام البلدية
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تم وضع مجدي على كرسي متحرك بدعامة للجذع و تم تدريبه على الجلوس على كرسي صف تقليدي مع مراقبة دائمة و تم وضعه على 

اولة مع دعم خلفي من العاملين في موف جهاز الوقوف بعد أن ارتدى جهاز دعامات للقدمين بتاريخ ، وتم تدريبه على الوقوف بحافة الط

 بكامل الدعامات )الجذع، الركبة، القدمين، اليدين(  pacerوتم العمل معه على هدف المشي باستخدام جهاز 

ويقف  pacerأشهر يستطيع الجلوس لوحده على كرسي تقليدي ويتنقل لوحده إلى الباب الرئيسي باستخدام جهاز المشي  1بعد العمل لمدة 

اعدة بسيطة باستخدام الفزيوبول ويستطيع التحكم بحركة اليدين، كذلك يستطيع الجلوس على كرسي الصف التقليدي لوحده، ويقف على بمس

الطاولة بدعم بسيط من الخلف وهو يأكل لوحده باستخدام الملعقة وبدون مساعدة ويشارك األطفال في نشاط التركيز بشكل فعال،   يمسك 

م بثباته والمضغ والبلع أفضل من السابق من جهة أخرى فان سيالن اللعاب خف بشكل كبير يستطيع النفخ على الشمعة الكأس ولكن ال يتحك

وإصدار األصوات وهناك تطور قدراته اللغوية حيث يقلد أصوات / كلمات، وهو يميز األلوان األساسية ) أحمر، أخضر، أصفر، أزرق( 

خطوات ويستطيع التعبير عن احتياجاته  3ث، مربع، مستطيل(  ولديه قدرة على تنفيذ أوامر معقدة من ويميز األشكال الهندسية ) دائرة، مثل

 .باستخدام كلمة مفردة بصوت منخفض وبشكل بطيء

 ي موضوع الشراكة مع القطاع الخاصالتجارب ف

التشبيك مع المؤسسات العاملة في هذا القطاع  كرسياً متحركاً لألشخاص ذوي اإلعاقات الحركية إضافة إلى ووكر من خالل  00تم توفير 

 02دوالر من خالل استضافة احد رجال األعمال في البلدة .تم توفير كفاالت لبعض ل   1,222وتم توفير أجهزة تكييف للمركز بمبلغ 

 .أطفال في المركز لمدة عام من قبل جمعية األقصى للمعاقين

مساعدة غذائية بالتنسيق مع مؤسسة اإلغاثة اإلسالمية تم  052وتوفير   sosطريق مؤسسة أطفال عن  3كما  تم توفير كفاالت كاملة ل 

 .السيئة تسليمها ألسر األشخاص ذوي اإلعاقة من ذوي األوضاع االقتصادية

خليل .متابعة من ذوي اإلعاقات المختلفة بالتعاون مع محالت األلبسة في البلدة وأيضا بعض المحالت في ال 022توفير مالبس وأحذية ل 

 قضايا التأمين الصحي لذوي اإلعاقة من خالل تسجيلهم في الشؤون االجتماعية باعتبارهم قضايا اجتماعية .

 جدول عدد الخدمات  ونوعها في  مركز بلدية السموع 

 عددها نوع الخدمة 

عدد األشخاص الذين تلقوا خدمة العالج 

 الطبيعي )من خارج المركز(
033 

الذين تلقوا خدمة عالج عدد األشخاص 

 النطق )من خارج المركز(
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 فجار المجتمعي  مركز بيت

لبرامج التوعوية  واستقبال  تم تنظيم عدد من األنشطة في  مركز بيت  فجار المجتمعي  تمحورت حول  تنظيم  مجموعة  من  األنشطة وا

  لوفود المحلية واألجنبية  كما تم تنظيم  أنشطة ترفيهية لألطفال وتم تشجيع المشاركات  التدريبية الهادفة لبناء قدرات الطاقم العاملبعض ا

 :وفي  تفصيل  هذه النشاطات

  حول اإلعداد لدراسة حول األشخاص ذوي اإلعاقة في بيت لحم ورشة عملتم تنظيم

التربية  الخاصة بدورة تدريبية مع مؤسسة الحق في  والخليل وتمت مشاركة معلمات

 .اللعبتحت عنوان استخدام اللعب في العمل مع األطفال

 حول واقع األشخاص ذوي اإلعاقة والخدمات المقدمة لهم مع المجتمع  لقاء مفتوح

المحلي بمشاركة مؤسسة قادر ومديرية الشؤون االجتماعية واالتحاد العام لألشخاص 

 .والهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ذوي اإلعاقة

 جنسي بالتعاون مع مدرسة لقاء توعوي حول حماية األطفال من التحرش واالعتداء ال

 .بيت فجار ذكور عكا في

 الهيئة المستقلة واالتحاد العام  تم عقد اجتماعات تنسيقية مع:  أنشطة تنسيقية

 وروبا.أ MOVEلألشخاص ذوي اإلعاقة وكذلك  استضافة وفد من مؤسسة

 بالتعاون مع المجلس المحلي الشبابي من خالل مؤسسةاألول فرح ومرح  ان:  تم تنظيم يوم أنشطة ترفيهية CHF ألطفال

افطار جماعي في شهر رمضان المبارك لمنتفعين تنظيم كما تم  والثاني بالتعاون مع الهالل األحمر،واألطفال من غير اإلعاقة المركز

وكذلك  تم  تنظيم  يوم ترفيهي بالتعاون مع مسرح الحارة بمناسبة يوم المعاق المركزاعاقة من خارج  هم واشخاص ذويالمركز وأسر

 .العالمي

  انهاء دورة اسعاف اولي للعاملين في القسم وعدد من الناشطين في المجتمع المحلي ومشاركة عمل المركز طاقمبناء قدرات:

 .لمرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعياالخصائية االجتماعية بدورة تدريبية مع مركز ا

  وذلك بعرض قصة نجاحرام هللا مشاركة معلمات التربية الخاصة بمؤتمر قضايا تربوية تنويرية بدعوة من مؤسسة إبداع المعلم 

 إلحدى المنتفعات في المركز.

  اإلعاقة بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة مشاركة رئيس القسم بدورة تدريبية دولية بعنوان نحو بيئة آمنة للطفل العربي ذوي

 .القاهرة -والتنمية

 جدول عدد الخدمات  ونوعها في  مركز بلدية بيت فجار 

 عددها نوع الخدمة 

عدد األشخاص الذين تلقوا خدمة العالج 

 الطبيعي )من خارج المركز(
36 

عدد األشخاص الذين تلقوا خدمة عالج 

 النطق )من خارج المركز(
52 
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 2014 - 2012التمكين لألشخاص ذوي اإلعاقة برنامج العدالة االجتماعية 

 األشخاص ذوي اإلعاقةدليل المعلم لتعديل اتجاهات الطلبة نحو 

الدليل للمساعدة في تحقيق عدد من وهي مبادرة أطلقتها وحدة المرافعة والتمكين في مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية وتضمنت تطوير 

من  0222وقد تم تطوير دليل إرشاد المعلم الذي تم إعداده في العام .األهداف ذات عالقة مباشرة برفع مستوى الوعي المجتمعي الخاص

وبتمويل من  (AISPOقبل مؤسسة قادر وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في إطار مشروع منفذ بالشراكة مع مؤسسة آيسبو اإليطالية )

عدد من المدارس وسبق ذلك مجموعة من اللقاءات التدريبية وورش العمل المختلفة استعدادا إلطالق  فيالتعاون االيطالي، حيث تم تجريبه 

باإلضافة إلى الدليل اإلرشادي دراسة لمكانة األشخاص ذوي اإلعاقة في الكتاب المدرسي المقرر لجميع المراحل في وزارة و .الدليل

 .التربية والتعليم الفلسطينية

مؤسسة لاجتماعات تحضيرية وضمن التحضيرات التي تمت في اطار تعميم دليل ارشاد المعلم في جميع مدارس الضفة الغربية، تم عقد 

والتعليم العالي موقعة من وزيرة التربية و مؤسسة آيسبو واالتفاق على توزيع الدليل وارفاقه برسالتين األولى قادر ووزارة التربية والتعليم 

 .غة العربيةلوبالالعام القنصل االيطالي الثانية منو

طبيق الدليل و التزام الوزارة التام في تبوالمتعلقة نمية المجتمعية مذكرة التفاهم بين وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسة قادر للتوضمن 

رسمي من وزارة التربية والتعليم بتعميم اعتماد وتطبيق الدليل في كافة المدارس القرار الر صد،تعميمه على كافة المدارس الحكومية

الوزارة ضمن تعليماتها وتوجيهاتها لجميع وشددت كما .في محافظات الضفة الغربية 0203 – 0200الحكومية ابتداء من العام الدراسي 

على ضرورة تطبيق الدليل لما له من أهمية في توعية المعلمين والطلبة، وأكدت على أن هذا الدليل يعمل على فتح مديريات الضفة الغربية 

، كما أكدت أيضا لمدرسية والمحلية المحيطةبيئة اآفاق جديدة وواسعة للمعلمين ويساعدهم على ابتكار أنشطة تتناسب مع ظروف وواقع ال

لمساعدة المعلمين في المدارس على زرع وتعزيز المفاهيم والتوجهات السليمة لطلبة المدارس نحو على أن الدليل يعتبر أداة فعالة 

 ى هذه التجربة وتعميمها. وأثبتت نجاعتها بالتجربة لمأسسة عملية التوعية في القطاع التربوي ويجب البناء عل األشخاص ذوي اإلعاقة

تم عقد عدد من اللقاءات التنسيقية مع قسم  ، وبعد أن تم اعتماد توزيع الدليل على كافة المديريات في الضفة الغربية،0200وفي مطلع العام 

مدارس الحكومية كافة حيث لمديريات ومنها إلى العلى جميع االدليل  خطيط توزيعاإلرشاد والتربية الخاصة في وزارة التربية و التعليم لت

كما عقدت عدد من .مديرياتستةمديريات و مؤسسة قادر إلى  تسعتقوم الوزارة بتسليم الدليل إلىتقاسم هذه المسؤولية وأن تم االتفاق على ان 

االجتماعات مع رؤساء أقسام اإلرشاد والتربية الخاصة في كل من مديرية نابلس وجنين وبيت لحم لمتابعة تطبيق الدليل في المدارس 

ة واعتماد أنشطته واالتفاق معهم على المتابعة من خالل مؤسسة قادر لعينة من المدارس يتم اعتمادها بناء على عدة أسس منها وجود غرف

مصادر في المدرسة او إمكانية وجود أشخاص من ذوي اإلعاقة او حتى أن تكون البيئة التي تتواجد بها المدرسة هي بيئة فيها نسبة من 

في اتجاهات الطلبة نحو موضوع االعاقة وقضايا األشخاص ذوي األشخاص ذوي اإلعاقة وذلك لكي نتمكن من إحداث تغيير حقيقي 

 االعاقة.

 توزيع الدليل خطة نشطة واجتماعات وجدول  يوضح  أ

 اريحا  البند
بيت 

 لحم 
 طولكرم نابلس  القدس  قباطية  سلفيت جنين 

ضواحي 

 القدس 
 الخليل  رام هللا طوباس قلقيلية

 326 003 35 15 16 066 016 32 023 12 055 033 32 عدد نسخ الدليل  الموزعة

 322 012 30 13 66 036 030 32 22 12 032 003 02 عدد المدارس  

 
 

 

  

شخاص ذوي اإلعاقة تعززت من خالل مراقبة وتوثيق االنتهاكات والمرافعة القانونية، ضمن هدف : حقوق األ

 والتوعية وإتاحة المعلومات ذات العالقة بحقوق وقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة

40

144 155
80 104

40

286

166
76 75 45

223

496

20

124 140
70 90

40

241

136
66 73 41

180

399

0

200

400

600
عدد نسخ الدليل  الموزعة عدد المدارس  



2102التقرير اإلداري لعام   
 

ة | 31 ح ف ص  
 

ي والوظيفي والتمريض من األخصائيين في العالج الطبيع 02على منهجية موف لمدة يومان من قبل المؤسسة لطاقم عمل الملجأ والبالغ 

 .0200وذلك خالل الجزء األول من العام 

 التابعة للبلديات الشريكةفي المراكز المجتمعية  MOVEبرنامج الحركة من اجل التعلم والحياة يةوجدول يوضح أنشطة منهج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 المركز

عدد المتدربين على 

 منهجية

MOVE 

عدد ساعات 

 التدريب

عدد المتدربين على 

 منهجية

اإلشراف  عدد ساعات

 التدريبي

عدد األطفال 

 المستفيدين

 01 32 3 06 3 حلحول 

 05 32 3 06 8 يطا 

 02 32 3 06 5 بيت فجار

 06 32 3 06 10 السموع 

 01 32 3 06 5 اذنا 

 02 32 3 06 10 اريحا 

 85 421 42 91 22 المجموع 

حلحول 
7%

يطا 
20%

بيت فجار
12%

السموع 
25%

اذنا 
12%

اريحا 
24%

أنشطة منهجية وبرنامج الحركة من اجل التعلم والحياة 
MOVEكةفي المراكز المجتمعية التابعة للبلديات الشري
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 بناء قدرات موظفي قادر

يحتاجونها في بناء قدراتهم في الجوانب التي على ورشات عمل تساعدهم وشجعت المؤسسة العاملين على االنخراط في برامج تدريبية 

في عدة برامج تدريبية وخصوصا بالتعاون مع مركز تطوير المؤسسات  مؤسسةتطوير األداء الوظيفي واشترك موظفي ال

ة في يتم تنظيم برنامج تدريبي لمدة يومين حول مهارات المحاسب التطوير المالي للمؤسسات غير الربحيةتحت عنوان ، NDCالفلسطيني

قدم الدورة السيد ميرابو شماس على مدار ثالثة أيام  ،يفية التعامل مع المنح المختلفة وتسجيل وتوثيق مصاريفهاالمؤسسات غير الربحية وك

 .متتالية لقرابة العشرين متدربا من مختلف المؤسسات وقد انعكست هذه الدورة إيجابا على تطوير األنظمة المالية للمؤسسة

:حيث رشحت مؤسسة قادر  تصميم وتطوير الصفحات االلكترونيةفي مجال  ثاني تدريبي برنامجوضمن ذات الهدف، تم تم المشاركة في 

آذار اثنتان من العامالت في المؤسسة لالستفادة من البرنامج التدريبي الذي نظمه مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية في شهر 

ثمانية أشهر وكان من مخرجاتها  حة المؤسسة التي امتدت على مدارفوالمتابعة لتطوير ص لقائينالدورة التي امتدت على مدار  ،0200

 .تصميم صفحة جديدة للمؤسسة 

بالتعاون  NDCتم توجيه دعوة من مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية التخطيط والتقييم والمتابعة :ان برنامج تدريبي تحت عنو

مؤسسة قادر للمشاركة في ورشة عمل تدريبية في رام هللا بعنوان المتابعة موظفي  اثنين منحيث اشترك  ABC Consultingمع شركة 

. وبدا التدريب بالحديث عن اإلطار المنطقي وما هذا اللقاء األستاذ جمال عثامنة و التقييم وتم حضور يومين متتاليين ، وقد قام بتدريب

 .المراقبة يشتمل كبداية و تمهيد للحديث عن المتابعة والتقييم. و المتابعة و

 تطبيقات واستخدامات المناصرة الدولية في مجال حقوق اإلنسان

إطار برنامج بناء القدرات المخصص لمؤسسات حقوق اإلنسان/ الحكم الصالح والذي يُنفذه مركز تطوير لدورة تدريبية مدتها أربعة أيام 

المناصرة الدولية في مجال حقوق اإلنسان واشترك فيها مسئول اإلعالم حول تطبيقات واستخدامات ديانا بطو قام بالتدريب فيها المدربة 

والمناصرة في مؤسسة قادر وهدف التدريب بشكل أساسي إلى تزويد المؤسسات الشريكة باألدوات الالزمة لدمج وتضمين وتطوير المكون 

نهم من وضع الخطط الخاصة بحمالت المناصرة الخاص بالمناصرة الدولية ضمن إطار عملهم من خالل تطوير مهارات الموظفين وتمكي

 .دف التدريب كذلك إلى المساعدة في توفير الفرصة إلدارة حوار بناء مع صانعي السياساتهومتابعة تنفيذها. وي

وليكية ونظمتها مؤسسة اإلغاثة الكاث -----شارك عدد من موظفي مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية في ورشة العمل التي امتدت على مدار ي

 .سة في رام هللا للتعريف بالتقارير المالية الخاصة باإلغاثة كذلك عن إدارة المشروع والتعرف على النماذج المالية والمحاسبية لهذه المؤس

 جميعربعي لالجتماع للمؤسسات الشريكة لها، تم تنظيم االبناء القدرات اإلدارية وضمن هدف مؤسسة االغاثة الكاثوليكية لتعزيز 

ع والمؤسسات ضمن برنامج المشاركة المجتمعة وهو يعقد للسنة الثالثة حيث تم تقديم تعريف بالمشرو CRSمؤسسات الشريكة مع ال

في  اإلعالم ومن ثم تم التنويه لدورليات استخدام اإلعالم من اجل تطوير آليات الوصول للمجتمع بكافة شرائحه، آالمشاركة، وتم نقاش 

 ي تقوم االغاثة الكاثوليكية على دعمها.المشاريع والبرامج الت

جرى حيث للمؤسسة تقييم خارجي لألداء اإلداري والمالي بالمشاركة بقامت المؤسسة أيضا وعلى خلفية الشراكة مع االغاثة الكاثوليكية 

سسة وتم الخروج بتقرير تفصيلي في المؤوالمنتفعين من البرامج والمشاريع الفردية والجماعية مع العاملين تنظيم العديد من االجتماعات 

 شهادة نصية لألخصائية هدى الحوامدة من مركز بلدية السموع المجتمعي

تجربة العمل بخبرة بسيطة في مجال العمل مع االعاقة، وكانت هناك العديد من الصعوبات خاصة من الناحية بدأت 

التنظيمية و فكان البد من تنظيم العمل ضمن آليات علمية مدروسة فكان هذا دور االشراف سواء على صعيد العمل او 

ية من خالل طرق علمية مدروسة وتصميم العديد من الصعيد الشخصي، فعلى صعيد العمل تم وضع آليات لعمل األخصائ

والثقة بالنفس الخبرات  شعورا باالرتياحالنماذج الخاصة بالعمل وكانت ثمرة هذا الجهد خطة عمل منظمة، وترك ذلك 

ت المتبادلة واالنجاز في العمل. وعلى الصعيد الشخصي فانه أثناء زيارة منزلية إلحدى األسر والذين يعانون من إعاقا

عقلية ووضع اقتصادي واجتماعي خاص جدًا، ترك اثأرا  كبيرة على مشاعري فكانت هذه الزيارة نقطة تحول كبيرة 

بالنسبة للعمل حيث دخلت بدوامة كبيرة وشعور باإلحباط، ولكن بفضل اإلشراف تعلمت أمورًا كثيرة من هذه التجربة 

العائالت، ويسعدني أن استغل هذه الفرصة ألقدم الشكر لمؤسسة حيث أفادتني بشكل كبير  في حاالتالتدخل مع اإلفراد و

 يقادر للتنمية المجتمعية، والمشرفين، ومدير مركز بلدية السموع المجتمع
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لياته وجرى استدخال الدليل المالي ألنظمة عمل المؤسسة حيث تم إدخال أجزاء من آيات تم استدخالها ألنظمة العمل وومجموعة من التوص

 .0203وسيتم إدخال باقي األنظمة في العام  0200هذا الدليل في العام 

اسم و عنوان 

 البرنامج

التطوير المالي 

للمؤسسات 

 غير الربحية

تصميم وتطوير 

الصفحات 

 االلكترونية

المناصرة 

وتجنيد 

 األموال

التخطيط 

والتقييم 

 والمتابعة

تطبيقات واستخدامات 

المناصرة الدولية في 

 مجال حقوق اإلنسان

ورش العمل مع 

مؤسسة اإلغاثة 

 الكاثوليكية

تقييم خارجي لألداء 

 اإلداري والمالي

 

المدة الزمنية 

 بالساعة
03 03 03 03 01 03 01 

عدد المنتفعين  

 المباشرين
0 0 0 0 0 3 5 

 نشورات وإصداراتم
  استمرارا للجهود البحثية و التوثيقية والتوعوية لمؤسسة قادر فقد قامت بطباعة

ونشر مجموعة من التقارير والدراسات وأدوات العمل الخاصة باألشخاص 

في إطار إيمان المؤسسة بان تحقيق و ذلكذوي اإلعاقة وقضاياهم ومن ضمن 

العيش الكريم والفرص المتكافئة لألشخاص ذوي اإلعاقة يبدأ من وضع األسس 

التشريعية والقانونية ومن إرساء قواعد النموذج االجتماعي والتوجه الحقوقي 

التنموي تبنت مؤسسة قادر دراسة وتحليل قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

والذي بادرت به طليعة قادر الشبابية وهي مجموعة من  0223لعام  3رقم 

الشباب ذوي اإلعاقة وهدفت الدراسة إلى التعرف على مواطن الضعف 

وإبراز مواطن التناقض بين القانون  0223والثغرات في قانون المعوقين 

وتقديم  0221الفلسطيني واالتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

الالزمة لتكريس انسجامهما مع بعض ووضع قضية تعديل القانون على جدول أعمال متخذي القرار والدراسة  حيث االقتراحات 

 .قامت المؤسسة بنشر التقرير الخاص بهذه الدراسة وتوفيره للمؤسسات واإلفراد والجهات المعنية
 

  إيمانها بان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة جزء ال يتجزأ في إطار عملها لرصد انتهاكات حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وانطالقا من

حول حالة حقوق األشخاص ذوي  0200-0202من حقوق اإلنسان وال يمكن أن ينفصل عنها فقد قامت بنشر التقرير الذي أعدته في ا

عاقة واإلعالنات الدولية اإلعاقة في المجتمع الفلسطيني والذي تطرقت فيه إلى اإلطار القانوني العالمي لحماية األشخاص ذوي اإل

المختلفة حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وكذلك القوانين الفلسطينية ويتطرق الفصل الثالث إلى واقع األشخاص ذوي اإلعاقة من 

يد حيث الصحة والتعليم والعمل والحق في الزواج وتشكيل األسرة والى جملة من التوصيات التي تساعد صناع القرار على اتخاذ العد

 من القرارات التي تسهم في حماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 

 وتأتي  "لهم في محافظتي بيت لحم والخليل ةالدراسة التحليلية: بعنوان "وضع واحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة والخدمات المقدم

محلي ووزارة الشؤون االجتماعية وتنفذ هذه ضمن مشاريع دعم البلديات الفلسطينية االيطالي وشركاءه االستراتيجيين وزارة الحكم ال

المشاريع بشكل مباشر من قبل كل من بلدية بيت فجار وحلحول وإذنا ويطا والسموع وأريحا بالشراكة مع مؤسسة قادر للتنمية 

 .ع اإلعاقةالهيئات المحلية في القطاع االجتماعي وباألخص قطاموذجا تنمويا لمشاريع تطوير دورالمجتمعية، ويعتبر المشروع ن

والدراسة مبوبة في خمسة أجزاء رئيسية ، يعرض الجزء األول الخصائص والتصنيفات الرئيسية لذوي اإلعاقة في محافظتي بيت لحم 

ك والخليل من حيث األعداد واألنواع والتوزيع العمري، النوع االجتماعي، الخصائص االجتماعية وأهم المعيقات البيئية والمادية،. ويلي ذل

الجزء الثاني: المالمح العامة للمؤسسات التي تعمل لصالح األفراد ذوي اإلعاقة في محافظتي بيت لحم والخليل، والذي يعرض نتائج تحليل 

المؤسسات من حيث توزيعها الجغرافي وحسب نوع التجمع السكاني، وعدد الفروع والمراكز التابعة للمؤسسات، باإلضافة ذلك يتطرق هذا 

بيعة الخدمات الرئيسية المقدمة والفئات المستفيدة وطبيعة المصادر البشرية والمالية والمادية من أجهزة ومعدات وبنية تحتية الجزء إلى ط

 .تواجه المؤسساتلتي وطبيعة عالقات التعاون والتنسيق والتشبيك بين المؤسسات واألطراف الفاعلة، والمشاكل والعقبات ا

فراد ذوي اإلعاقة ونظرة خاصة على تجمعات يطا وحلحول والسموع وإذنا وبيت فجار، يركز على أما الجزء الثالث: احتياجات األ

احتياجات األفراد ذوي اإلعاقة. ويعرض الجزء الرابع: االستنتاجات الرئيسية بحيث يلخص تلك الخاصة بخصائص وواقع األفراد ذوي 

ت الخاصة بالمؤسسات وخدماتها، باإلضافة إلى المشاكل التي يواجهها اإلعاقة على مستوى محافظتي بيت لحم والخليل، واالستنتاجا


