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 0231ألنشطة المؤسسة  ملخص تنفيذي
في ظل كثافة من التغيرات التي تشهدها المنطقة والوطن وبكل تداعيات هذه التغيرات بما تتضمنه من تحديات على المؤسسة 

والعاملين فيها سواء أكانت من االحتالل أو محلية ناتجة عن حالة االنقسام الوطني وتراجع العملية التنموية وتشرذم وضعف 

شهد العديد من االنجازات التي قدمتها مؤسسة قادر وخاصة  2003إال أن عام  ،في هذا المجال حركة اإلعاقة والمنظمات العاملة

مشاريع القطاع االجتماعي بالشراكة مع الهيئات المحلية حيث أظهرت قدرة عالية على التنسيق والعمل مع جهات مختلفة  في

 رسمية وأهلية ومحلية.

مؤسسات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الا بين باإلضافة إلى ذلك فأن المؤسسة عززت مكانته

 .وقضاياهم بالرغم من التحديات الكبيرة إال أن التقدم ال زال العالمة الفارقة لمؤسسة قادر للتنمية المجتمعية

نا، يطا، السموع( على تنفيذ بلديات فلسطينية )أريحا، بيت فجار، حلحول، إذ 6استمر عمل المؤسسة مع  2003ففي خالل العام 

تطوير قدرات البلديات تعزيز ونموذج تطوير وظائف واختصاص الهيئات المحلية في القطاع االجتماعي، والذي يهدف إلى 

للتعاطي مع احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة في ظل التغييرات التي شهدتها مجالس البلديات والتي انبثقت عنها انتخابات 

والذي تطلب مجهود أكبر من قبل مؤسسة  غيير بظالله على مشروع البلديات،هذا الت القى لألربع سنوات القادمة،الس بلديات مج

حيث تقوم ، قادر في تعريف المجالس المنتخبة بفكرة البرنامج ومدى استجابتها الحتياجات المجتمع المحلي في المناطق الستة

متابعة  والتي تشمل تحسين أداءهم المهني، لتي تستهدف موظفي المراكز المجتمعةالمتابعات الفنية الدورية وا على تنفيذقادر 

ارة العامة لشؤون موظفي التطوير اإلداري في كل المراكز والذي يشمل اإلد جات المراكز من أجهزة ومواد أخرى،احتيا

ى المستوى المالي تقوم قادر في المرحلة الحالية عل ،متابعة آفاق تطوير المراكز وتجنيد األموال ،التقارير والية توثيقها المراكز،

بتقييم عمل المراكز من حيث اإليرادات التي تتلقاها المراكز للخدمات المقدمة والتي تشمل إيرادات المشروع االستثماري وذلك 

 هالموظفين في هذ لوضع تصور مستقبلي عن آفاق استدامة المراكز وأهمية ذلك يكمن في تنفيذ التزام البلديات اتجاه تثبيت

مستوى ترتقي بان تعمق من عالقاتها بالمحيط و 2003وقد استطاعت المراكز المجتمعية عبر العام . المراكز على كادر البلديات

من حيث الكم والنوع وتبدآ في خطط االعتماد على الذات وبناء قدراتها المادية والبشرية عبر تمكين طاقمها وخدماتها أنشطتها 

 .مهنية وإداريةمن ناحية 

الذي بدأ العمل على تنفيذه أواخر وصول ومشاركة الطلبة ذوي اإلعاقة في التعليم العالي كما استمرت المؤسسة قي تنفيذ مشروع 

 2003، حيث تم العمل مع جامعتين في تلك المرحلة وهما جامعة القدس وجامعة الخليل، تركز العمل خالل العام 2002م العا

ة ذوي اإلعاقة في كال الجامعتين والعمل مع مجموعة من الطلبة النشطاء والداعمين لحقوق األشخاص ذوي على تمكين الطلب

اإلعاقة حيث تم تنظيم حملة توعية في الحرم الجامعي لكال الجامعتين والتي هدفت إلى رفع الوعي لدى الطلبة والعاملين في 

وتعزيز التوجهات اإليجابية تجاههم. كما وتم العمل على تشكيل لجنة الجامعتين حول حقوق واحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة 

شؤون الطلبة ذوي اإلعاقة في كال الجامعتين وإجراء دراسة حول وضع السياسات واإلجراءات الداخلية في كل جامعة ومدى 

لمساواة التي تضمنت الجوانب استجابتها لحقوق واحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة والتي على أثرها تم تحضير خطة العدالة وا

واألولوليات التي ستقوم كل جامعة بالعمل عليها في السنوات الثالث القادمة. وأخيرا تم تجهيز غرفة مصادر في كل من 

 الجامعتين تضمنت األجهزة واألدوات األساسية التي يحتاجها الطلبة ذوي اإلعاقة خالل دراستهم في الجامعة.

"مشروع الحماية االجتماعية لألطفال ذوي االعاقة" في شرق القدس وجنوب الخليل  إطاروفي ، 2003وفي منتصف العام 

بالشراكة مع مؤسسة آيسبو وبدعم من التعاون االيطالي، تم تنفيذ سلسلة جديدة من التدريبات على الدليل في  2002- 2003

جنوب الخليل/يطا وقراها وعرب الجهالين( ومديريات مديريات شرقي القدس )العيزرية، ابو ديس، الزعيم، السواحرة الشرقية 

من االنشطة التطبيقية على الدليل بهدف تحفيز استخدامه وتلمس نتائج العمل فيه على صعيد تغيير اتجاهات الطلبة ذوي  الجنوبية

 االعاقة في المدارس. 

برنامج األمم قوم على تنفيذه لوطني التي ية في إطار البرنامج اونفذت المؤسسة مشروع التمكين االقتصادي لألسر المحروم

 09بتمويل من البنك اإلسالمي للتنمية وبالشراكة مع وزارة الشؤون االجتماعية. حيث تم استهداف  UNDPالمتحدة لإلنماء 

رة في خمس مناطق في محافظة بيت لحم، أغلبية هذه األسر لديها شخص ذو إعاقة. وتم إنشاء مشروع مدر للدخل لكل أسأسرة 

 دوالر وتنوعت المشاريع بين المشاريع الزراعي والتجارية والصناعية. 60600بقيمة 



3102التقرير اإلداري لعام   
 

ة | 4 ح ف ص  
 

استضافت مؤسسة قادر وفد من مؤسسة موف أوروبا بهدف فقد ، MOVEوالحياة الحركة من أجل التعليم برنامج اما فيما يتعلق ب

ونظمت مؤسسة قادر تدريب مدربين حول  ،جتمعيةمتابعة سير العمل في برامج موف لذوي اإلعاقات الشديدة في المراكز الم

منهجية وبرنامج موف والذي قام على تنفيذه مدربة دولية من جانب مؤسسة الشراكة من أجل اإلعاقة البريطانية، حيث شارك في 

 أشخاص حصلوا على التدريب المعتمدة من المؤسسة كمدربين وطنين في المنهجية. 7التدريب 

رك موظفو المؤسسة في العديد من الدورات والورش التدريبية والتي ساعدتهم على تحسين مهاراتهم ومن جانب آخر، فقد شا

 وتطوير أدائهم الوظيفي.

التوثيقية والتوعوية لمؤسسة قادر فقد قامت بطباعة ونشر كتب حول العنف الموجه لألطفال وخاصة لجهود البحثية وا واستمرت

ووزارة ؤسسة التضامن بين الشعوب ممؤتمر صحفي بمناسبة يوم المعاق بمشاركة ة المؤسسونظمت األطفال ذوي اإلعاقة. 

بحضور مندوبين عن مؤسسات أهلية  الدليل إطالق هوالذي تم خالل الشؤون االجتماعية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة

 ودولية مهتمة في القطاع.
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  0230 - 0222ؤسسة خالل االعوام الم إنجازات -خلفية تاريخية 

بجهود مجموعة من األشخاص ذوي الخبرة المتنوعة والطويلة في  2002تأسست مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية في العام 

اهتمامهم حالة قطاع اإلعاقة والتأهيل وما  كان محور. ووالتأهيل والتنمية المجتمعية وحقوق اإلنسان اإلعاقة والصحةمجاالت 

ه من تشرذم في الخدمات والبرامج، وتركيزها بشكل أساسي على خدمات الصحة والتأهيل، وضعف الجهود الموجهة إلى يعاني

ن على وجود ومعالجة المعيقات البيئية واالجتماعية وقضايا المناصرة والتوعية بالحقوق وجوانب أخرى. حيث أجمع المؤسس

اجات الحقيقة لألشخاص ذوي اإلعاقة في كافة المجاالت، وأن هناك ضرورة فجوة بين الخدمات والبرامج المتاحة وبين االحتي

 .لتثبيت النموذج االجتماعي لإلعاقة في كافة السياسات واعتماد الحقوق كإطار للعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة

لية لألشخاص ذوي وعليه أجمعوا على ضرورة العمل على خلق نموذج جديد للتدخل يرتكز بشكل أساسي على المشاركة الفع

اإلعاقة وعلى التوجه الحقوقي التنموي الذي ينبثق من النموذج االجتماعي، حتى يتمكن األشخاص ذوي اإلعاقة من العيش 

 .بكرامة وفي مستويات معيشية مناسبة

لغربية لمدة بدأت المؤسسة عملها من خالل تنفيذ مشروع برنامج دعم األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم في منطقة جنوب الضفة ا

شخص ذو إعاقة في محافظة بيت لحم وتحسن سبل عيشهم من  32استهداف والذي تم من خالله عامين مع التعاون االيطالي، 

شخص ذو إعاقة في مؤسسات  07مشاريع صغيرة مدرة للدخل لسبع أشخاص وأسرهم، وتشغيل وتوظيف  5خالل دعم وتنفيذ 

شابة كم وتم تمكين وإعداد قيادات من ذوي اإلعاقة على حرفة صناعة الفسيفساء. أشخاص آخرين  00تعليمية وعامة، وتدريب 

شاب وشابة من ذوي اإلعاقة من محافظتي بيت لحم والخليل، تم العمل على  02استهدف من األشخاص ذوي األغعاقة، حيث تم 

ي اإلعاقة في فلسطين، وأشتمل على تمكينهم وإعدادهم ليكونوا قادة مجتمعيين نشيطين على صعيد حركة حقوق األشخاص ذو

 .أشهر 7لمدة تدريب في مجاالت حيوية عدة استمر 

، حيث وتم عقد اتفاق حصري مع MOVE EUROPEمع اتفاقية التعاون كان عبر 2000في العام  االنجاز األهم

تنفيذ وتطوير بدأت مؤسسة قادر في تنفيذ فلسطين، وفي  اونشره لمنهجية موفبهدف الترويج  MOVE EUROPEمؤسسة

 األطفال شديدي اإلعاقة وأسرهم. لتدريب MOVE برنامج

اشتملت على دراسة مسحية لألفكار واألطروحات والصور التي و 2000مبادرة الكتاب المدرسي مطلع العام أطللقت المؤسسة و

يضا على إعداد دليل إرشادي اشتملت أ. كما المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة في كافة كتب المنهاج الفلسطينية في المدارس

لمعلمي المدرس بهدف توعية طلبة المدارس وتعديل اتجاهاتهم نحو األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوقهم، جار العمل مع وزارة 

 .التربية والتعليم على توزيع هذا الدليل واعتماده في عدد من المدارس كمرحلة أولى تجريبية

لبة ذوي اإلعاقة في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين حيث تم إجراء دراسة أولية كما أطلقت قادر مبادرة تحسين أوضاع الط

شملت عدة جامعات في الضفة الغربية، وتم تنظيم وعقد المؤتمر الوطني األول لبحث ومناقشة أوضاع الطلبة ذوي اإلعاقة في 

 زارة التربية والتعليم العالي، مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية بالشراكة مع جامعة لحم وبالتعاون مع و

األشخاص ذوي اإلعاقة في محافظتي بيت لحم والخليل والذي اشتمل على تدريب مجموعة انتهاكات رصد  مشروعونفذت قادر 

تطوير آلية للرصد والتوثيق وإصدار كبيرة من النشطاء والمؤسسات العاملة في مجال اإلعاقة وحقوق اإلنسان، إضافة إلى 

 وضع حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في فلسطين.دراسة حول 

جديدة مع بلدية أريحا، بلدية بيت فجار، بلدية حلحول، بلدية إذنا، بلدية يطا،  مؤسسة قادر وعبر شراكات بدأت 2000في العام 

من خالل يطالية بتمويل  من وزارة الخارجية اإلبتنفيذ نوذج تطوير عمل الهيئات المحلية في القطاع االجتماعي بلدية السموع 

على استحداث دور جديد للبلديات الشريكة  النموذج وزارة الحكم المحلي وبالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية. وإرتكز هذا

تأسيس وحدة خدمات اجتماعية في كل بلدية تقوم على تحليل ودراسة االحتياجات  واشتمل علىفي قطاع العمل االجتماعي 

ي اإلعاقة وكذلك العمل على تطوير إطار مؤسساتي يضم كافة المؤسسات والجهات ذات العالقة وذلك االجتماعية لألشخاص ذو

وفي  .خدمات اجتماعية )تأهيلية( أساسية لألشخاص ذوي اإلعاقةمراكز اإلضافة إلى إنشاء ن أجل التخطيط والتنسيق للقطاع، م

 مع الوزارةمشروع مشترك ونفذت وزارة الشؤون االجتماعية  مؤسسة قادر بعقد اتفاقية تعاون وشراكة مع السياق قامتنفس 

محافظات الخليل هدف تطوير قدرات اإلدارة العامة لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة وكذلك مديريات الشؤون االجتماعية في ب

 وبيت لحم وأريحا.
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 الحاكمية في مؤسسة قادر

في على التأسيس السليم لممارسة الحاكمية السليمة والمتميزة  عمل الجهاز الحاكم في مؤسسة قادر خالل األعوام الماضية

مؤسسة، حيث تم تعزيز آليات المتابعة واالشراف لالدارة الفاعلة واالستخدام الكفوء للمصادر البشرية والمالية. عمل مجلس ال

والخارجية من خالل تعزيز القيم الهادفة ادارة المؤسسة على تعزيز ممارسات الشفافية والمساءلة والنزاهة في بيئة العمل الداخلية 

 إلى تحسين االداء العام واالستخدام االفضل للمصادر.

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

ا بين أعضاء الهيئة التأسيسية والبالغ عددهم ثمانية أشخاص عضوا م 05ة العمومية ومجلس اإلدارة، وتضم الجمعية العمومي

 عشر شخص انتسبوا إليها فيما بعد.  سبعةو

الجمعية العمومية هي أعلى هيئة في المؤسسة وتتمتع بالصالحيات المنصوص عليها في النظام األساسي والمتمثلة في انتخاب 

والخطط التي تتعلق بالمؤسسة واتخاذ القرارات بشأنها، والمصادقة أعضاء مجلس اإلدارة، وبحث القضايا والسياسات العامة 

على الحساب الختامي للسنة المنتهية وإقرار موازنة السنة الجديدة، ومناقشة وإقرار تقرير مجلس اإلدارة اإلداري والمالي، 

 وتعديل النظام األساسي، وتعيين مدقق حسابات للمؤسسة... إلخ.

 رات االنتخابية الثالث التي مرت بها المؤسسة خالل األعوام الستة الماضية:الجدول التالي يبين الدو

 مجلس اإلدارة تاريخ االتنخاب

 بندكعبد هللا لنا  رئيسة مجلس اإلدارة 3/9/0229

 الدكتور أحمد فتيحة نائب رئيسة مجلس اإلدارة 

 فيرا بابون أمينة الصندوق 

 رانية األلجاوي أمينة السر 

 الدكتور أحمد فتيحة رئيس مجلس اإلدارة 31/4/2011

 السيد خليل شوكة نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 السيدة منى ناصر أمينة الصندوق 

 السيد نيقوال خليلية أمين السر 

 الدكتور ميشيل صنصور رئيس مجلس اإلدارة 05/4/0231

 الدكتور محمد شعيبات نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 د سهيل خليليةالسي أمين الصندوق 

 السيد إحسان إدكيدك أمين السر 
 

والتي هدفت  2003 آبللمؤسسة في  التخطيط االستراتيجيشارك أعضاء مجلس اإلدارة المنتخب بفاعلية وحضور في ورشة 

سة خم. كما عقد مجلس اإلدارة 2006- 2002ووضع الخطة الجديدة لألعوام  الى مراجعة سياسات واستراتيجيات عمل المؤسسة

 ، كما هو مبين في الجدول أدناه:2003اجتماعات خالل العام 

 اجتماعات مجلس اإلدارة السنة

0231 03/2/2003 7/5/2003  00/6/2003 09/2/2003 29/00/2003 

2014 6/2/2002 30/2/2002    

 

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

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

ناول قضايا تفي مجال عملها، كما يتمتع الطاقم بمستوى عالي من االنتماء للمؤسسة وما تمثله من تبني للتوجه الحقوقي في 

                   .األشخاص ذوي اإلعاقة



 مـجــلــــــس اإلدارة

 المدير/ة العام/ة

 المدير/ة التنفيذي/ة

 المستشار القانوني

 مستشارو مجلس اإلدارة

 الشؤون اإلدارية والمالية

 /ةإداري /ةمساعد

 الـبـــرامـــــج والــمـشــــــاريــع

 ةمنسق/ة مالي/ة وإداري

 مساعد/ة مالي/ة وإدارية

 مشاريع البلديات في القطاع االجتماعي

مشروع تطوير القدرة المؤسسية لإلدارة 

 العامة لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة

مشروع التمكين االجتماعي والمساواة 

 لألشخاص ذوي اإلعاقة

مشروع وصول ومشاركة الطلبة ذوي 

 اإلعاقة في التعليم العالي

دليل  -ة في المدارس التوعي

 إرشاد المعلم

 مسؤول/ة المناصرة واإلعالم

 برنامج موف

 مساعد/ة مالي/ة وإدارية

التمكين االقتصادي لألسر مشروع 

 المنتجة

 الـهـــيـــئــــة الــعـــــامـــــة

 الهيكل التنظيمي
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 0231 ورسالة وأهداف قادر للتنمية المجتمعية رؤية
 

 المؤسسة رؤية

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

 الحياة.

 

 الة المؤسسةرس

نعمل مع كافة الجهات المعنية ونسعى إلى التأثير على السياسات وبناء قدرات الجهات ذات العالقة وتعزيز الوعي المجتمعي 

وإتاحة المعلومات بما ينسجم مع أولويات وقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة في الضفة الغربية، ووفق حقوقهم الوطنية والدولية 

 اواة.ومبادئ العدالة والمس

 قيم ومبادئ المؤسسة

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

خالل استحقاق الدخل للجميع، وتوفير  متكامل مناالقتصادية واالجتماعية، كما تهدف المؤسسة إلى إيجاد نموذج اجتماعي 

 .ت األساسية األخرى؛ وتخفيضوإزالة أوجه التفاوت الظالمالمأوى والحاجا

 

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

مة مستقلة غير حكومية وال تنتمي إلى أي معتقد سياسي أو ديني وليس لديهم أي مصلحة اقتصادية. مؤسسة قادر ملتز

بقوانين حقوق اإلنسان العامة الهادفة إلى الحفاظ على الحقوق والواجبات والمسؤوليات والقبول بالجميع، وتسعى إلى تحقيق 

 .المعايير الدولية لحقوق اإلنسان، والتي ال تتأثر بمصالح أية حكومة أو جماعة

 

 قا للمعايير الدولية ومعتمدة على أرضية تقييم : المؤسسة ملتزمة بتقديم وتطوير البرامج والتدخالت الفعالة وفالتميز

االحتياجات. مؤسسة قادر تتبنى النهج القائم على الحقوق ورصد وتقييم البرامج، واالستفادة من التغذية الراجعة وقياس 

م على النتائج وفقا لمعايير محددة مسبقا إضافة لمؤشرات األداء والخبرات المتراكمة. مؤسسة قادر تتبنى النهج القائ

 .المشاركة تجاه العالقة مع األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم

 

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

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

 .بجميع التقارير والسجالت المختلفة بدقة ومن خالل نظام واضح وسهل االستخدام

 

 تؤمن المؤسسة بالشراكة الفعلية لألشخاص ذوي االعاقة، والموظفين، وأصحاب العالقة في التخطيط والتنفيذ المشاركة :

 .ار لتصبح نموذجا وعامال ايجابيا للتغيير والتميزوالرصد والتقييم، وتعزيز العدالة واإلنصاف والوضوح واالبتك

 

 :والوعي العام والمسؤولية بين  وتعزيز المعرفةتعمل المؤسسة على خلق تغيير إيجابي من خالل اعتماد  تغيير إيجابي

التي أصحاب العالقة والمجتمع ككل، وتنظر المؤسسة بعين االعتبار إلى الفروقات الفردية وتعمل على إثراء العناصر 

فرص الوصول إلى البيئة العامة والثقافة المشتركة واللغة التي تتسم بالمسؤولية من خالل  المجتمع وتنظيم وتعزيزتساهم في 

 .العمل الجماعي والتنسيق والتعاون بين جميع أصحاب العالقة في هذا القطاع
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 التوجهات اإلستراتيجية للمؤسسة

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

الداخلية والخارجية للمؤسسة، فإن مجلس اإلدارة وإدارة المؤسسة والموظفين في قادر سوف يستمرون في خالل السنوات 

أدائها وتدخالتها المختلفة، وفي سعيها الدائم إلى  الثالث المقبلة، في تقييم ومراقبة بيئة العمل وتعميق توجهات المؤسسة في

 تعزيز العمل القيادي مع الجهات ذات العالقة.

( واالتفاقية الدولية لحقوق األشخاص 2تسترشد المؤسسة في عملها بقانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الفلسطينيين رقم )

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

على المستوى  قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة وذلك بهدف المساهمة في إحداث تغيير في السياسات والقوانين والتشريعات

 .الوطني، وضمان معايير الجودة والفعالية أثناء التنفيذ

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

 .الحقيقية لألشخاص ذوي اإلعاقة والجهات المعنية، وتحقيق االندماج الشامل لألشخاص ذوي اإلعاقة في الحياة العادية

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

مع السياق الفلسطيني لتهيئة أفضل ظروف معيشية لألشخاص ذوي اإلعاقات الشديدة  ومالءمتهاوتعميم هذه المنهجية وتعزيز 

 .في فلسطين

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

القة مع المانحين وتطوير عالقات إستراتيجية جديدة مع المانحين المحتملين من خالل االلتزام الجاد من هيكل مجلس مأسسة الع

 .اإلدارة واإلدارة في قادر لتأمين فرص التمويل لمساعدة المؤسسة على التطور والتقدم آخذة بعين االعتبار احتياجات القطاع

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

 .متطورة وتعميمها وتسهيل استخدام النماذج الناجحة منها بهدف تعزيز بيئة تعلمية محفزة في هذا القطاع

 استراتيجيات المؤسسة
، تعتمد المؤسسة في عملها على ثالث إستراتيجيات 2003 – 2000في إطار الخطة اإلستراتيجية لمؤسسة قادر لألعوام 

 رئيسية، وهي:

 التمكين وبناء القدرات .3

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

ت لالستجابة إلى واقع واحتياجات الخدمية األخرى، وضرورة العمل على االرتقاء بخدمات وبرامج هذه المؤسسا

األشخاص ذوي اإلعاقة. كما تدرك المؤسسة بضرورة العمل بشكل متوازي على تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة اقتصاديا 

واجتماعيا وبشكل متوازي مع الجهود والمساعي األخرى، وهذا من شأنه المساهمة في انخراطهم في الحياة االجتماعية 

 وسوق العمل.

 ر في السياسات والتشريعاتالتأثي .0

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

األطراف ذات العالقة العمل عليها والتي تكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة حصولهم على حقوقهم واالستفادة من كافة الموارد 

ؤمن لهم العيش بكرامة، ومن هذا المنطلق تؤمن مؤسسة قادر بضرورة العمل على هذا الجانب من قبل والخدمات التي ت

كافة الجهات ذات العالقة من أجل تطوير السياسات العامة في القطاعات المختلفة وكذلك تعديل القوانين ذات العالقة 

 ات األشخاص ذوي اإلعاقة.لتصبح أكثر انسجاما مع القوانين الدولية وأكثر استجابة الحتياج

 المعلوماتوإتاحة التوعية  .1

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

لثقافية والتوجهات السليمة واإليجابية تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة، وبالتالي فإن ذلك يتمثل في موائمة البيئة االجتماعية وا

في المجتمع الفلسطيني لتتسع الفئات والشرائح المجتمعية المختلفة ومن بينهم األشخاص ذوي اإلعاقة. كما أن إتاحة 

المعلومات حول حقوق وقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة لكافة المعنيين والمهتمين يساهم في تعزيز وتوسيع القاعدة 

ت، وهذا من شأنه المساهمة في فهم أعمق للواقع الحقوقي واالجتماعي المعرفية لدى أكبر عدد من األشخاص والمؤسسا

 .واالقتصادي والثقافي والسياسي لألشخاص ذوي اإلعاقة
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 0231اإلهداف اإلستراتيجية وإنجازات المؤسسة في العام 
كان مجمل نشاط اإلستراتيجية األربعة،  واألهداف 2003- 2000بناء على الخطة اإلستراتيجية لمؤسسة قادر لألعوام 

 تحقيق تلك األهداف بشكل مباشر. يخدم 2002المؤسسة خالل العام 

 

 

 مشاريع القطاع االجتماعي بالشراكة مع الهيئات المحلية

 السياق العام للمشروع 

بلديات في محافظات الخليل وبيت لحم وأريحا على تطبيق نموذج تنموي للتعاطي مع  6 قادر مع عملت 2000نذ العام م

وزارة الحكم المحلي للمشاركة في التنمية االجتماعية لألشخاص  إطار توجهتياجات المواطنين من ذوي اإلعاقة وذلك في اح

ذوي اإلعاقة والشراكة مع وزارة الشؤون االجتماعية بهدف إحقاق حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتلبية احتياجاتهم وفق ما 

 نصت عليه التشريعات ذات العالقة.

هذا النموذج على استحداث وتطوير دور ووظائف رئيسية للهيئات المحلية تتعاون من خاللها مع كافة الجهات ذات ويرتكز 

العالقة، وتعمل على التخطيط والتنسيق لقطاع اإلعاقة من منظور حقوقي وتنموي بهدف النهوض بواقع األشخاص ذوي 

اندماجهم في مجتمعهم وحصولهم عل كافة الفرص واإلمكانيات  والمساهمة فياإلعاقة واالرتقاء بالخدمات المقدمة لهم، 

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

وقد تبنى هذا النموذج كل من بلدية السموع ويطا وإذنا وحلحول وبيت فجار وأريحا بناء على قرارات المجالس البلدية آنذاك 

ع االجتماعي وباألخص في قطاع اإلعاقة، وتم استحداث أقسام للخدمات االجتماعية لمأسسة هذا العمل بشكل للعمل في القطا

 دائم ومستمر، وليصبح جزء ال يتجزأ من منظومة العمل واالختصاص لتلك البلديات.

يها البلديات مراكز وقد تم العمل على هذا النموذج من خالل مشروع لكل بلدية لمدة ثالث سنوات لكل مشروع، تؤسس ف

مجتمعية لتقديم خدمات أساسية لألشخاص ذوي اإلعاقة باإلضافة تطوير للهياكل والخطط والسياسات واإلجراءات التي تمكن 

 البلديات من القيام بالدور الجديد المنوط بها بفعالية وبمستوى عالي من المهنية.

 المشروع  أهداف

 ة احتياجاتهم  وفق ما نصت عليه التشريعات والقوانين ذات العالقةإحقاق حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتلبي. 

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

 .السياسات والقوانين حقوقي تنموي على مستوى الخدمات،العالقة والعمل والتخطيط والتنسيق لقطاع اإلعاقة من منظور 

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

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

 ماعية للمساهمة في مأسسة عمل الهيئات المحلية في القطاع االجتماعي بشكل جذرياستحداث وحدة للخدمات االجت. 

 المتابعات على الصعيد االداري والسياساتي للبلديات الشريكة

ضمن استراتيجية عمل الهيئات المحلية في  ةمتابعة المشاريع الستفي بتوظيف جهدا كبيرا  2003استمرت المؤسسة خالل العام 

بزيارات دورية للبلديات على أكثر من مستوى، المستوى  مؤسسة قادر بطاقمها اإلداري والفنيحيث تقوم ماعي، القطاع االجت

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

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

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

النموذج من قبل وزارتي الحكم المحلي وباألخص واقع الشراكات في هذا المشروع والتأكيد على االتفاقيات التي وقعت 

والشؤون االجتماعية ومسؤوليتهم المشتركة تجاه استدامة واستمرار عمل المراكز المجتمعية كمسؤولية اجتماعية وتنموية 

 وطنية.

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

 األشخاص ذوي اإلعاقة استنادا إلى حقوقهم الوطنية والدولية.
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 المتابعات الميدانية المتواترة للمراكز المجتمعية

والتي تشمل تحسين  التي تستهدف موظفي المراكز المجتمعةدورية المتابعات الفنية ال بعمل جميعتقوم قادر  على المستوى الفني

ة المراكز والذي يشمل اإلدارجميع التطوير اإلداري في و جات المراكز من أجهزة ومواد أخرى،متابعة احتياو أداءهم المهني،

تقوم قادر بالمتابعة األموال، و وير المراكز وتجنيدمتابعة آفاق تطولية توثيقها، العامة لشؤون موظفي المراكز، التقارير وآ

وفي نفس عامل بهدف توجيهها في إطار االرتقاء الدائم في نوعية الخدمات الحثيثة  لعمل المراكز اليومي والتواصل مع الطاقم ال

ى لالسياق ومنذ تأسيس المراكز تتلقى الطواقم العاملة اإلشراف المختص كل في عمله من قبل مشرفين مهنيين وذلك للوقوف ع

 األداء المهني كل وفق اختصاصه.

تفاوت هذه الفترة من مركز آلخر  مع االخذ بعين االعتبار ينوبعد ان دام على فتح المراكز ما يقارب العام 2003في العام 

تقييم سير عمل المراكز ومستوى األداء المهني وتقييم كل موظف و مستوى تقييم عمل المراكز علىمؤسسة قادر على  قامت

 م الخدمات بما يتناسب مع القدرة االستيعابية في كل مركز. تقدي

التي لخدمات المقدمة واإليرادات التي تتلقاها المراكز لقاء ابتقييم عمل المراكز من حيث  وعلى المستوى المالي قامت قادر

ذ التزام ة ذلك يكمن في تنفيوذلك لوضع تصور مستقبلي عن آفاق استدامة المراكز وأهمي ةاالستثماري تشمل إيرادات المشاريع

 .البلديات اتجاه تثبيت موظفين المراكز على كادرها

ومن أهم تلك الجوانب التطويرية استحداث قسم للخدمات المجتمعية وإدراجها على هيكلية البلديات، وإدخال قضايا األشخاص 

، إضافة إلى تبني سياسات وإجراءات تراعي ذوي اإلعاقة في الخطط اإلستراتيجية والسنوية والموازنات الخاصة بكل بلدية

احتياجات وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على المستويين الداخلي للبلديات والخارجي المرتبط بخدماتها للمواطنين 

 واالختصاصات المختلفة المنوطة بها.

ا تكون عوائده مخصصة لتغطية هذه المشاريع على مبلغ خاص بكل بلدية لتنفيذ مشروع استثماري خاص به وقد اشتملت أيضا  

نفقات قسم الخدمات المجتمعية والمركز المجتمعي، أمثلة هذه المشاريع قاعة متعددة االستخدامات لألفراح وغيره في اذنا، 

ت في بي في السموع، السوق المركزي للخضار والفواكه ديناموميتر لفحص السيارات في يطا، حديقة وملعب كرة قدم خماسي

وجاري العمل حاليا  تنفيذ مشروع طاقة شمسية للمركز  أما في أريحا يتم حاليا   ،وتأجيرهاأربعة حواصل في حلحول  فجار، بناء

أرباح هذه المشاريع االستثمارية سيتم رصدها الستدامة المراكز المجتمعية  على تطوير مشروع آخر في مجال المياه.

 وخدماتها.
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 يات الشريكةفي البلد أقسام الخدمات االجتماعية

أهمية أقسام الخدمات عملت األقسام بالطاقة القصوى في جميع المراكز وأكدت من خالل نوعية عملها  2003خالل العام 

وتوفير الخدمات  االجتماعية في مأسسة العمل في القطاع االجتماعي وباألخص في معالجة احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة

 . االساسية لهم

 :ةخدمات االجتماعية بالوظائف واالختصاصات التاليوتضطلع أقسام ال

 التخطيط لعملية دراسة احتياجات في قطاع اإلعاقة، ولتضم جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العالقة. -

بلدية تسهيل وتنظيم وقيادة تجمع المؤسسات ذات العالقة ليكون جسما داعما وتنسيقيا لعمل قسم الخدمات االجتماعية في كل  -

 ولتعزيز العمل الجماعي والتنسيقي ولتجنب االزدواجية في تقديم الخدمات المختلفة وضمان التوزيع العادل لها.

العمل ضمن تجمع المؤسسات على تشكيل  لجان تنسيقية متخصصة تستهدف العمل مع الفئات المختلفة لتنفيذ أنشطة  -

 ها.وبرامج محددة ضمن الخطط واالستراتيجيات المتفق علي

تنفيذ استراتيجيات وسياسات البلدية في المجال االجتماعي بما يخدم مصلحة البلدية والمصلحة العامة مع وضع وتطوير  -

 الخطط السنوية لتنفيذ هذه االستراتيجيات والسياسات.

دية في القطاع بناء وتطوير والحفاظ على عالقة جيدة مع كافة المؤسسات ذات العالقة بما يخدم سياسة وإستراتيجية البل -

 االجتماعي.

اإلشراف واإلدارة العامة للخدمات االجتماعية المقدمة من البلدية وضمان تقديم خدمات اجتماعية عالية الجودة وتقديم  -

 التوصيات بشأن تطويرها وتوسيع نطاقها.
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 الخدمات المباشرة المقدمة في المراكز المجتمعية

 نوع الخدمة المقدمة #
لمستفيدة الفئات العمرية ا

 من الخدمة

3- 

 األطفال ذوي اإلعاقات الشديدة

( أو MOVEيقدم هذا القسم الخدمة لألطفال شديدي اإلعاقة وفق منهجية جديدة وهي منهجية موف )

"الحركة من اجل التعلم والحياة" وهي منهجية مبنية على مبدأ أن الحركة هي حجر األساس لعملية 

كشاف العالم من حولنا إن برنامج موف يساعد األطفال والبالغين التعلم 0 نحن نتعلم عن طريق است

  -على حد سواء من الذين لديهم إعاقات شديدة ومركبة على :

قدر من المهارات الالزمة للجلوس والوقوف والمشي وبالتالي زيادة القدرة على  أكبراكتساب  -0

 الذات.الحركة واالعتماد على 

إن هدف  الشخصية.ال مع اآلخرين بما يضمن الكرامة وزيادة االتص الوضع الصحيتحسين  -2

البرنامج هو توفير فرص الحركة لألطفال والبالغين وبالتالي توسيع آفاق العالم من حوله 

 والخيارات.وتحويله إلى بيئة محفزة ومليئة بالفرص 

األطفال الذين يعانون من 

إعاقات جسدية شديدة من 

 سنة 05إلى  3عمر 

0- 

 عليم الخاصالتربية والت

يتم اعتماد تشخيص لكل طفل من خالل فحص القدرات العقلية لتحديد درجة اإلعاقة من جهة ذات 

 اختصاص.

العناية الذاتية والمهارات  )مهاراتيتم تقييم أولي لألداء الوظيفي وقدرات مهارات الحياة اليومية 

 قدراته.االجتماعية للطفل لتحديد االستقاللية( باإلضافة إلى مهارات االتصال والتواصل والمهارات 

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

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

دريبهم بحيث يصبحوا قادرين على االعتماد على أنفسهم الهدف من هذا البرنامج تعليم األطفال وت

 وقابلين للدمج في المدارس الحكومية العادية والدمج المجتمعي

األطفال الذين يعانون من 

إعاقات عقلية متوسطة 

إلى  06وبسيطة من عمر 

تضم هذه  -سنوات  00

الفئة األطفال القابلين 

للتعلم والقابلين للتدريب 

العقلية من فئتي اإلعاقة 

 البسيطة والمتوسطة

1- 

 عالج النطق واللغة

هو التخصص الذي يعنى بمشاكل اللغة والكالم والتواصل وصعوبة البلع لدى األطفال والبالغين 

ويعتبر من التخصصات الجديدة نسبيا  في الحقل الطبي خاصة في عالمنا العربي حيث بدأ في 

أخصائيي الخدمات الصحية  أحدوالتخاطب منتصف القرن الماضي. ويعتبر أخصائيي النطق 

المساندة الذين يعملون مع المنتفع ومع من يعتنون به، إضافة إلى المعلمين واألطباء والممرضات 

 وأخصائيي العالج الطبيعي والوظيفي.

، تشخيص وعالج األطفال الذين يعانون من  على تقييميوجد في المركز أخصائية نطق ولغة تعمل 

 واصل ، اللغة والنطق في التعامل مع المشاكل التالية :مشاكل في الت

 .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

4- 

 العالج الفيزيائي / الطبيعي

مهنة طبية وأحد فروع الطب المهمة تقدم خدمات لألفراد من أجل تطوير والحفاظ على وإعادة 

الحركة إلى الحد األقصى والقدرة الوظيفية في جميع مراحل الحياة. يشمل هذا تقديم الخدمات في 

صابات أو اإلمراض أو العوامل الظروف التي تكون فيها الحركة مهددة بسبب الشيخوخة أو اإل

البيئية.يهتم العالج الطبيعي بتحديد وتحسين جودة الحياة وإمكانية الحركة ضمن مجاالت الوقاية 

 والعالج، والتأهيل وإعادة التأهيل.

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

الج الطبيعي ألفراد المجتمع المحلي المحولين من فبل أطباء مختصين. الخدمة تقدم المركز وكذلك الع

 للرجال والنساء ولجميع األعمار .

كافة الفئات العمرية ذكور 

 وإناث
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 نوع الخدمة المقدمة #
لمستفيدة الفئات العمرية ا

 من الخدمة

-5 

 الدعم النفسي واالجتماعي

 ان والدة طفل  جديد في االسرة تشكل تحديا على كافة الخبرة العملية:من المعرف علميا ومن خالل 

المستويات  اما والدة طفل مع اعاقة فهذا يضاعف التحدي  على مستوى الفرد  )الشخص المعوق(  

وعلى مستوى االبوين  واالسرة بشكل عام.    فهذة االسرة قد تعاني من صعوبات عدة منها ما هو 

توفرها . او من نقص الخدمات التي االساسية الفرادهاالقدرة على توفير االحتياجات  عن عدمناتج 

 عن العزلةمؤسسات الدولة او مؤسسات المجتمع االخرى.  هذا باإلضافة الى المشاكل الناتجة 

واإلعاقات وبشكل خاص االعاقة  انواع االضطرابات ترافق بعضاالجتماعية او الوصمة التي 

 ئها . بدورها تزيد من اعباء االسر ومن مشاكلها لدرجة انها قدد تهدد وحدتها وبقا العقلية والتى

هي جاحة وضرورة فهي تسهم في      اإلعاقة والسرهمالدعم النفسي واالجتماعي لالفراد ذوي  لذا فان

حقه في الخدمة  فمن خالل الدعم واالرشاد النفسي واالجتماعي  االنسان وتحفظالحفاظ على كرامة 

التعامل مع تجربة االعاقة يتم تزويد االسر بالمعلومات  والمهارات التي يحتاجونها  والتي تمكنهم من 

 بطريقة اكثر ايجابية اي بطريقة تكيفية . 

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

الى االندماج ومن  االعتمادية الى االستقاللية واالنتاج  كما وباإلمكان  ايضا المساهمة في خلق وعي 

جديد اتجاه االشخاص ذوي االحتياجات الخاصة واألشخاص االكثر تهميشا في المجتمع   مجتمعي

كما وانه يلعب دورا في تعزيز المسؤولية المجتمعية اتجاه التعامل مع احتياجات اإلفراد واألسر 

 والجماعات التي تحتاج الدعم.  

األشخاص ذوي اإلعاقة 

وأسرهم من كافة األعمار 

 وكال الجنسين

 

 خدمات غير المباشرةال

  تنفيذذذذذ أنشذذذذطة وبذذذذذرامج مختلفذذذذة تدريبيذذذذذة وتثقيفيذذذذة وتوعويذذذذة تسذذذذذتهدف األشذذذذخاص ذوي اإلعاقذذذذذة ومذذذذن غيذذذذذر ذوي

 اإلعاقة.

  تذذذوفير وسذذذائل وأدوات وأجهذذذزة مسذذذاندة ومسذذذاعدة لمختلذذذف أنذذذواع اإلعاقذذذة ،وذلذذذك لتسذذذهيل دمذذذج هذذذذه الشذذذريحة فذذذي

 ء الوظائف واألنشطة اليومية.المجتمع وتمكينهم من التغلب على المشكالت وأدا

  تهيئذذذة البنيذذذة التحتيذذذة المالئمذذذة السذذذتخدام ذوي اإلعاقذذذة وموائمذذذة األمذذذاكن العامذذذة والمبذذذاني والمسذذذاعدة فذذذي التعذذذديالت

 السكنية.

  تحسذذذين االتجاهذذذات والذذذوعي العذذذام مذذذن خذذذالل تفعيذذذل بذذذرامج التوعيذذذة لتعزيذذذز مشذذذاركة ذوي اإلعاقذذذة وإدمذذذاجهم فذذذي

 المجتمع.
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 في أرقامانجازات 

 3جدول 

 البند
 (0231الشهر )سنة 

3 0 1 4 5 1 7 2 9 32 33 30 

 حسب الشهر MOVEعدد األطفال المتلقين لخدمة 

 03 02 02 02 2 7 9 00 00 2 9 9 أريحا

 9 9 9 9 00 00 00 00 9 00 02 00 بيت فجار

 9 03 05 07 02 09 07 02 06 05 05 9 حلحول

 07 07 07 07 06 07 07 07 07 07 05 03 إذنا

 00 00 02 02 00 02 02 06 05 02 03 6 يطا

 09 09 09 07 02 07 07 07 07 07 07 07 السموع

عدد األطفال المتلقين لخدمة  

MOVE حسب الشهر 
62 20 20 25 25 22 22 77 26 26 23 72 

 عدد األطفال المتلقين لخدمة التربية الخاصة حسب الشهر

 07 06 02 02 2 05 02 03 02 02 02 02 أريحا

 07 07 07 07 09 09 06 06 03 03 03 03 بيت فجار

 05 02 02 09 09 9 05 06 06 02 02 06 حلحول

 02 02 02 09 06 07 06 06 07 07 05 03 إذنا

 07 02 02 09 02 06 07 07 20 20 02 02 يطا

 02 02 02 05 05 05 05 05 05 07 06 05 السموع

لخدمة عدد األطفال المتلقين 

 التربية الخاصة حسب الشهر
23 22 93 93 93 93 90 90 007 007 005 002 

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

 00 03 2 7 6 0 3 2 2 2 2 2 أريحا

 3 05 7   5 5 00 00 02 22 20 07 بيت فجار

 2 7 6 9 02 9 00 02 03 02 03 00 حلحول

 07 20 02 20 22 36 25 20 32 37 39 36 إذنا

 32 30 27 22 22 25 32 29 36 39 36 22 يطا

 32 26 23 23 25 27 32 22 20 22 20 22 السموع

عدد األطفال المتلقين لخدمة 

 العالج الطبيعي حسب الشهر
006 052 056 022 023 020 003 92 20 29 002 005 
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 البند
 (0231 سنة) الشهر

3 0 1 4 5 1 7 2 9 32 33 30 

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

 07 05 09 02 00 06 06 23 25 20 22 20 أريحا

 - - 5 2 - - - - - - 0 02 بيت فجار

 22 30 26 27 22 20 33 27 23 20 09 02 حلحول

 30 26 37 22 23 22 22 25 22 27 20 39 إذنا

 06 20 06 06 00 6 02 9 20 26 22 20 يطا

 25 25 23 2 - 7 20 20 02 - - 27 السموع

عدد األطفال المتلقين لخدمة عالج 

 النطق حسب الشهر
020 007 005 030 022 026 93 62 009 026 006 000 

 عدد جلسات العالج الطبيعي 

 60 20 32 62 22 2 20 03 22 20 30 25 أريحا

 25 63 29   9 9 25 25 56 72 66 22 بيت فجار
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حسب الشهر  ويظهر  في الرسم  البياني  التصاعد المتواتر  في  الخدمة  عبر أشهر  MOVEعدد األطفال المتلقين لخدمة :  0جدول 
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  4جدول 

      

 

 

 

 أنشطة وأرقام ومؤشرات –المراكز المجتمعية 

 .ةالمراكز المجتمعية في البلديات الستألنشطة  تورد مؤسسة قادر في الجزء القادم من التقرير ملخصا  

وبما أن المؤسسة هي إحدى الجهات التي شكلت وال تزال مرجعا  مهنيا  لهذه المراكز وأن مؤسسة قادر وإن كانت لعبت وال 

مركزيا  في بناء قدرات الطواقم العاملة وفي اإلشراف اإلداري والمهني على طواقم هذه المراكز،فإن المؤسسة تقوم تزال دورا  

بدور المتابعات الفنية الدورية والتي تستهدف موظفي المراكز المجتمعة والتي تشمل تحسين أداءهم المهني، متابعة احتياجات 

اإلداري في كل المراكز والذي يشمل اإلدارة العامة لشؤون موظفي المراكز، المراكز من أجهزة ومواد أخرى، التطوير 

التقارير وآلية توثيقها ومتابعة آفاق تطوير هذه المراكز المجتمعية وتجنيد األموال لها و ألنشطتها. وعلى المستوى المالي تقوم 

لمحلية الشريكة على تقييم عمل المراكز من حيث المؤسسة بالتدخل المالي الفني الداعم والذي يهدف إلى مساعدة الهيئات ا

اإليرادات التي تتلقاها المراكز للخدمات المقدمة والتي تشمل أيضا  إيرادات المشروع االستثماري، وذلك لوضع تصور مستقبلي 

 حول آفاق استدامة المراكز.

الهيئات المحلية الشريكة في النموذج، ال تحاول  إال أن مؤسسة قادر إذ تورد هذا التلخيص المكثف لعمل المراكز المجتمعية في 

تنسيب ما تم من أنشطة في هذه المراكز لها، بل المساهمة في إلقاء الضوء على التجربة الكلية وربط نتائج وأثار ومخرجات 
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مة عدد األشخاص الذين تلقوا خد
من خارج )العالج الطبيعي 
(المركز

مة عدد األشخاص الذين تلقوا خد
من خارج )عالج النطق 

(المركز

عدد جلسات العالج الطبيعي عدد جلسات عالج النطق

يطا إذنا أريحا السموع بيت فجار

 المجموع بيت فجار السموع أريحا إذنا يطا نوع الخدمة

األشخاص الذين تلقوا خدمة العالج الطبيعي )من  عدد

 خارج المركز(
000 22 00 023 26 302 

عدد األشخاص الذين تلقوا خدمة عالج النطق )من 

 خارج المركز(
92 90 3 60 50 222 

 0533 232 572 30 206 709 عدد جلسات العالج الطبيعي

 0075 266 060 07 302 595 عدد جلسات عالج النطق
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المركبة في  اإلعاقة يوتم التحاق ذ

برنامج التأهيل والتدريب المهني 

الشبان المسيحية في  جمعيةبالتنسيق مع 

 -عدة تخصصات لكل من :

سليمان بلل تخصص محاسبة، عمر 

ة النواجعة )حالق( ، حذيفة النواجع

النواجعة دورة  إبراهيم)حالق (، 

 صيانة أجهزة خلوية 

 

مؤسسة التجربة بوجه عام وبشكل شامل رغم خصوصية كل مركز بلدة وربطها بطبيعة ومضمون وشكل التدخل الذي تقوم به 

 قادر للتنمية المجتمعية في هذا المجال.

 مركز بلدية يطا المجتمعي :

 أهم االنجازات:

   تم توقيع اتفاقية تمويل إنشاء مركز تخطيط السمع بين مركز بلدية يطا ومجموعة االتصاالت الفلسطينية √

كبيرين من قبل المؤسسات  عمل مخيم صيفي بالتعاون مع مؤسسة اليف جيت لألطفال، حيث القى إقباال واستحسانا √

 . العاملة واألهالي

التنسيق و التشبيك مع عدة جهات كالمؤسسات والمستشفيات والعيادات لعمل أنشطة مشتركة والتعريف عن المركز  √

اليف جيت، و الجمعية  والخدمات التي يقدمها مثل: اتحاد المعاقين، و مؤسسة

الل األحمر الفلسطيني، ومركز العربية للتأهيل، و مركز إسعاد الطفولة، واله

 نرسان الثقافي.

تأمين كفاالت لذوي اإلعاقة  من عدد من رجال األعمال والمؤسسات مثل  √

 جمعية قطر الخيرية

تنظيم لقاءات توعوية وتدريبات وورشات عمل مع عدة مؤسسات مثل:  √

ة جمعية الشبان المسيحية، و الهيئة المستقلة، و جمعية المرأة العاملة، ومديري

 الدفاع المدني.

 .من جامعة القدس المفتوحة استقبال متدربين ومتطوعين للمركز المجتمعي √

 

  األنشطة المجتمعية:

تم تنفيذ ما يزيد عن عشرين نشاطا  مجتمعيا  داخل وخارج المركز المجتمعي تهدف إلى توعية األهالي والمجتمع المحلي حول 

لهم مع النشطة والخدمات التأهيلية المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة في المركز قضايا اإلعاقة وزيادة تواصل األهالي وتفاع

وقد تم االعتماد على طاقم المركز المجتمعي إضافة إلى أطباء وخبراء من المجتمع المحلي حول موضوع التوعية  المجتمعي.

 .المجتمعية

 

  جدول عدد الخدمات  ونوعها في  مركز بلدية يطا

 عددها نوع الخدمة

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

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

 3114 عدد جلسات العالج الطبيعي

 112 عدد جلسات عالج النطق
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ال زالت عبارات الشكر والثناء على 

عمل الطاقم تترد من قبل األهالي 

للتحسن الملحوظ الذي يالحظونه على 

أداء أبنائهم من جميع النواحي السلوكية 

 والحركية واالجتماعية.

 

ملحوظ علي  مهند ...تحسنالحظت أم الطفل 

وضع الطفل من الناحية التعليمية كذالك من 

ناحية الحركة الزائدة حيث بدأت تخف 

تدريجيا  كذالك  زيادة فتره التركيز واالنتباه 

والعناية الذاتية فتم تنظيفه من الفوطة  كذالك 

ي طريقه تناول الطعام ومشاركة الطالب ف

 اللعب الجماعي

كز لدية صعوبة في بداية دخوله إلى المر أمين ....كان الطفل 

واضحة في الوقوف لوحده أما اآلن فأصبح بمالحظة األهل 

قادر على الوقوف والمشي على الحائط والووكر لوحدة لمدة 

دقيقتين أما من ناحية السلوك كان الطفل يصدر أصوات غربية 

فبعد العمل معه من قبل الطاقم وبمساعدة األهل ومن خالل 

 غير موجود نهائيا  تكثيف الجلسات أصبح هذا السلوك 

 مركز بلدية إذنا المجتمعي: 

 أهم االنجازات:

ر من المؤسسات من اجل الوصول إلى أفضل خدمة ممكنة تم التنسيق مع عدد كبي √

، و وزارة التربية  لفئة ذوي اإلعاقة، وتنفيذ أنشطة مشتركة مثل: مؤسسة األمل

 والتعليم، واالتحاد العام لذوي اإلعاقة، وجمعية اإلغاثة الطبية.

 بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق تنفيذ ندوة حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة √

 اإلنسان  

التعاون مع عدة جهات لتوفير أدوات مساعدة وإجراء فحوصات وحمالت تطعيم  √

مركز اإلمارات وجمعية دار الكلمة وجمعية الهالل  وعالج لألطفال مثل: جمعية اإلغاثة الطبية، و عيادة الصحة، و

 األحمر.

التأهيل /بلدية الياسرية، و قسم التنسيق مع عدة مؤسسات محلية من أجل رفد المركز بالحاالت مثل: قسم    √

 التأهيل/بيت أوال

التعاون مع وجمعية الهالل األحمر لتحويل الحاالت لألطراف الصناعية ولالستشارة من مستشفى الهالل األحمر في  √

 .وعالج األطفال في العيادة بالمجان والتعاون مع وحدة اإلثراء المنزلي الخليل،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بلدية إذنا في مركزنوعها و جدول عدد الخدمات

 

 

 

  

 عددها نوع الخدمة

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

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

 0302 عدد جلسات العالج الطبيعي

 0522 عدد جلسات عالج النطق
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عدد األشخاص الذين تلقوا خدمة
(من خارج المركز)عالج النطق 

عدد جلسات العالج الطبيعي عدد جلسات عالج النطق

عدد الخدمات ونوعها في مركز إذنا

قادر على تحمل الوقوف بجهاز  رضا ...أصبح الطفل 
دقيقة وهي الفترة  54التوقيف مدعوم كليا لفترة 

المطلوبة لتنفيذ األنشطة والفعاليات المتعلقة بوضعية 
الوقوف بعد أن كان يبكي طوال الوقت منذ بداية 

ل الوقوف عليه وضعه على الجهاز بحيث كان ال يحتم
 .دقائق 01أكثر من 

يعاني من الحركة الزائدة وعدم  ...احمد كان الطفل 

االنضباط ومحاولة الهروب من المركز أكثر من مرة في 

البداية أما اآلن فقد أصبح الطفل اقل حركة وأكثر انضباطا 

من قبل كما قلت مرات هروبه من المركز باإلضافة إلى 

نشطة داخل الصف زيادة التركيز واالنتباه أثناء تطبيق األ

 مع المعلمة واألطفال.
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تم الحصول على عدد من 

التبرعات العينية والمادية من 

عدة جهات مختلفة، من 

بريطانيا وألمانيا، ومن عدة 

 متبرعين محليين.

  :تمعيمركز بلدية أريحا المج

 أهم االنجازات:

إذاعة يقدمها في عدة برامج إذاعية في  والخدمات التيالتعريف عن المركز  √

 ومن خالل، وإذاعة فلسطينأريحا،  وراديو القمرفلسطين / رام هللا،  صوت

 إصدار نشرة تعريفية بالمركز والخدمات التي يقدمها.

االجتماعية الشؤون  تأمين كراسي متحركة لجميع أطفال برنامج موف من خالل √

 من مؤسسة بذور األمل. وبدعم

تنظيم عدة نشاطات ترفيهية وخيرية لدعم المركز واألطفال من خالل عدة  √

ومجلس ، والمجلس البلدي ومؤسسة سوا، والدفاع المدني مثل: االمديستمؤسسات 

على األطفال في عدة مناسابات  الهدايا والحلوياتتم توفير وجبة غذاء وتوزيع  وجهاز الشرطة حيثالمحلي،  الشباب

 مختلفة.

أعصاب ونفسية، وعالج  عظام،تنظيم يوم فحص طبي للقوام، ويوم طبي مجاني في المركز لمختلف التخصصات )  √

طبيعي(، كما تم مرافقة األطفال إلى مستشفى رام هللا الحكومي لفحص الشد في األوتار من قبل أطباء مصريين 

 تكس وتحديد العمليات للذين يحتاجون.متخصصين وإعطائهم ابر البو

إرشادية ألهالي المنتفعين، وورشة عمل داخل المركز لفحص  األطفال وجلساتتنظيم جلسة تفريغ نفسي ألمهات 

 بعض االحتياجات ألسر األطفال، بالتنسيق مع عدة مؤسسات.

جهزة الصناعية لبعض المنتفعين من تم التشبيك مع عدة جهات لتطعيم األطفال ضد الحصبة األلمانية، وعمل بعض األ √

 أطفال فلسطين. وجمعية إغاثةالمركز مثل وزارة الصحة 

 

 بلدية أريحا  في مركز الخدمات ونوعهاجدول عدد 

 عددها نوع الخدمة

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

 225 ارج المركز(عدد األشخاص الذين تلقوا خدمة عالج النطق )من خ

 362 عدد جلسات العالج الطبيعي

 222 عدد جلسات عالج النطق
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 :مركز بلدية السموع المجتمعي

 أهم االنجازات:

عمل  أيام طبية لفحص القوام ومشاكل القدم ومشاكل النطق مع مؤسسة ميدي بلنس الطبية المتخصصة، واألخصائيين  √

 في المركز.

ة األميرة بسمة/القدس المكون من أخصائي عظام أطفال وأخصائية عالج طبيعي استضافة وفد طبي من مؤسس √

 وأخصائية عالج وظيفي وأخصائية عالج نطق.

توقيع إتفاقية "مشروع مازلنا هنا" بالتعاون مع مؤسسة تنمية وإعالم المرأة / تام بتمويل من الوكالة السويدية لإلغاثة  √

المرحلة األولى من المشروع في عدة مواضيع مثل: حقوق األشخاص  ورشة عمل خالل 29الفردية، حيث تم عقد 

ذوي اإلعاقة، والتصوير الفوتوغرافي، وصناعة الدمى. والقوانين والسياسات المتعلقة بذوي اإلعاقة، وقضايا 

 األشخاص ذوي اإلعاقة وكيفية التعامل معهم، والضغط والمناصرة، والتعبئة والتنظيم.

ات أسبوعية في مجال التوعية ألمهات األطفال ذوي اإلعاقة المنتفعين من المركز بالتعاون ورشات عمل وجلس 6عقد  √

مع جمعية الشبان المسيحية، كما تم تنظيم تدريب للطاقم حول موضوع اإلساءة والعنف ضد األطفال ذوي اإلعاقة، 

 وحضور ورشة عمل حول التوحد.

حركة لألشخاص ذوي اإلعاقة، وأنظمة تبريد للمركز من عدة وكراسي مت العالج الطبيعيتوفير عدة أجهزة لقسم  √

 متبرعين. 

تأمين صحي ألسر ذوي اإلعاقة بالتنسيق مع وزارة الشؤون االجتماعية، وتفير كفاالت من قبل متبرعين  20توفير  √

 ألطفال المركز من األسر الفقيرة.

المركز المجتمعي، حيث تم تغطية راتبها من قبل أشهر لفتاة من ذوي اإلعاقة الحركية في  3توفير فرصة عمل لمدة   √

 جمعية نجوم األمل.

 تنظيم نشاط موسيقي ترفيهي ألطفال المركز وأهاليهم بالتعاون مع األكاديمية العلمية، . √

 تنظيم تدريب على إخالء األطفال من المركز بالتعاون مع الدفاع المدني. √

 

  بلدية السموع في مركز الخدمات ونوعهاجدول عدد 

 عددها نوع الخدمة

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

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

 0290 عدد جلسات العالج الطبيعي

 290 عدد جلسات عالج النطق
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 مركز بلدية بيت فجار

 مركز:األنشطة التي تمت في ال

 تنظيم عدد من الزيارات الميدانية لعدة مناطق لتشجيع أهالي األطفال ذوي اإلعاقة إللحاق أطفالهم بالمركز.  √

إطالق حملة " لست وحدك " لدمج ذوي اإلعاقة بالمجتمع وتفعيل دور المركز المجتمعي بالبلدة وذلك بالتعاون مع  √

تشمل الحملة بلدة بيت فجار والقرى المجاورة وتهدف إلى  CHFمجلس شبابي بيت فجار ومؤسسة قادر وبتمويل من 

تشجيع ذوي اإلعاقة على االندماج بالمجتمع وتشكيل حالة من الضغط والمناصرة على األسر لتغيير االتجاهات 

 السلبية لديهم تجاه أطفالهم ذوي اإلعاقة، وإزالة المعيقات التي تحول دون إشراك الطفل ذوي اإلعاقة بالمجتمع.

ظيم لقاء توعية ضمن حملة "لست لوحدك" في جمعية تنمية المرأة الريفية لمجموعة من السيدات تضمن توعيتهم تن √

 بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتعريف بالمركز والخدمات المقدمة.

ية من جمع وفد أجنبيورواد الغد،  صربيا، ومجلةمن الزوار إلى المركز مثل: وفد تربية خاصة من  استقبال عدد √

 الاليف جيت وذلك للتعريف عن المركز وخدماته، ومساعدة األطفال والمركز، والتنسيق ألنشطة مشتركة.

، والعالج الطبيعي والمعالجة الصدمات النفسيةإشراك طاقم المركز بعدة دورات تدريبية وورشات عمل مثل: علم  √

ولغة  االجتماعية، المسائلةو، الجمعي العملوبالطب الصيني، وأشكال العنف التي يتعرض لها ذوي اإلعاقة، 

 انجليزية، والتوحد، والصدمة النفسية لألمهات ذوي اإلعاقة، وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

العاملة بمجال  شبكة المؤسساتوالمجلس المحلي الشبابي، تنظيم احتفاالت وأنشطة ترفيهية مع عدة مؤسسات مثل  √

 اإلعاقة.

واالجتماع مع مديرة المؤسسة وقسم  CRSومنها مؤسسة اإلغاثة الكاثوليكية  التنسيق والتشبيك مع المؤسسات √

 .عالم المرأة ومؤسسة ملتقى الطلبة، ومؤسسة تنمية وإدات اإلنسانية في محافظة بيت لحمالمساع

 كراسي متحركة ألطفال القسم من مؤسسة الاليف جيت. 5تسليم  √

 ر ونوعها في مركز بلدية بيت فجاجدول عدد الخدمات 

 عددها نوع الخدمة

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

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

 227 عدد جلسات العالج الطبيعي

 55 عدد جلسات عالج النطق
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 :مركز بلدية حلحول المجتمعي

 المركزاألنشطة التي تمت في 

 أفضل لتقديم ودوليين محليين مدربين قبل من متنوعة مجاالت في المكثفة تنسيب طاقم المركز بعدد من الدورات √

  .الخدمات

  األقسام. جميع في واألدوات األجهزة بأحدث المركز تجهيز تم √

أنشطة  عمل، ورشاتتوعية،  لقاءات(المحلي  المجتمع وأبناء وذويهم للمنتفعين وفعاليات أنشطة عدة تنظيم تم √

 .وغيرها( ميدانية وزيارات ورحالت ترفيهية،

 قدم المركز خدماته للمدارس ورياض األطفال بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم /شمال الخليل.   √

تحويل العديد من المنتفعين للحصول على خدمات طبية، وذلك من خالل إجراء عمليات جراحية متخصصة من  √

عمليات تعديل تشوهات في العظام، أو أي عمليات أخرى من خالل طواقم محلية وخارجية كما وتم تطويل أوتار، و

توفير إبر بوتوكس وأدوات وأجهزة مساعدة. كما تمت المساعدة في إجراء فحوصات الجينات لألطفال وذويهم 

 باإلضافة إلى تقديم خدمات التأهيل المتخصصة.

وبريطانيا  ايطاليا من المنتفعين على الطبي للكشف والخارج الداخل من وأخصائيين ألطباء زيارات عدة تنظيم √

 .وصربيا وألمانيا وأمريكا

 الرحمة الطبية وجمعية اإلغاثة قبل من تقديمها تم المركز، حيث من منتفع 28 ل طبية سماعات توفير في المساعدة √

 .اإلعاقة ذوي لألشخاص العام الفلسطيني واالتحاد

 المركز يقدمها التي بالخدمات لتعريفهم والجهات المؤسسات من العديد مع والتشبيك التنسيق √

 

 جدول عدد الخدمات  ونوعها في  مركز بلدية حلحول 

 عددها نوع الخدمة

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

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

 529 عدد جلسات العالج الطبيعي

 290 عدد جلسات عالج النطق
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 مووف الشديدة الحركية االعاقات وتدريب تأهيل قسم من نجاح قصة

 قدرته عدم إلى أدى مما السفلية، األطراف وعضالت أوتار في شد من يعاني سنوات، 4 العمر من يبلغ … نديم الطفل

 إلى إدخاله وتم الالزمة األهداف ووضع له التقييم عمل وتم موف غرفة في نديم استقبال تم حيث والمشي الوقوف على

 واجتهاد بجد معه للعمل للطاقم والدافع الحافز كانت عبارة يردد كان ودائما أبدا، الوقوف يستطيع ال وهو موف قسم

 يرددها كان التي العبارة هذه) أقدام عندي في ما أنا: العبارة (محوها على وإصرارا الطاقم نفس في آلما تركت عبارة

 موف، وحدة في الموجودة المميزة الداعمة األجهزة وبمساندة ومساعدته وتحفيزه معه بالعمل الطاقم بدأ هنا من نديم،

 يأخذ نديم بدأ والفرح البهجة من وبجو بهما والمشي عليهما الوقوف يستطيع قدمان لديه بأن نديم يقنع أن الطاقم استطاع

 واستمر أمه، وخاصة للجميع كبيرة فرحة وكانت قدمان، عندي أنا: يقول وأصبح قدميه على والوقوف الخطوات بعض

 دون وحده المركز أرجاء في يتنقل وأصبح مستقل بشكل المشي من نديم تمكن أن إلى وإصرار بجد بالعمل الطاقم

 يخطو واخذ بالوقوف بدأ عندما البنها أفضل بحياة األمل إليها عاد التي األم وجه على االنجاز هذا وانعكس مساعده

 .مساعدة بدون وحده المركز أرجاء في يمشي أصبح المتواصل وبالعمل الخطوات بعض

 التربية الخاصة قسم من نجاح قصة

حرمه  بسيط، عقلي تخلف ادم من يعاني السماحة وجهه وفي البراءة عيناه في ترى سنوات 8 العمر من يبلغ … آدم الطفل

 إلى حضر أن إلى الحال هذا على ادم ،وبقي ونطقي لغوي تأخر من يعاني أيضا منها العلم واكتساب المدرسة، ارتياد

 التقييم عمل وتم ، ، األمل لهم يبعث نور عن فيها تبحث كانت طرقتها أبواب كثيرة وجهها في أغلقت التي مع أمه المركز

 له الالزمة األهداف وضع وتم الجسمي الوعي يميز وال األرقام وال األلوان وال األشكال يميز ال ح انهواتض له الالزم

 ومهارات( الخ .. الشخصية النظافة اليدين، غسل) حياتية مهارات من الحياة أسياسيات يحتاجه من ما ابسط والتي هي

 على العض( مثل السيئة السلوكيات بعض لديه وكان ماخ( ..ال القلم ومسك معرفة الحروف العد، اسمه، معرفة( أكاديمية

 قسم في الموجودة واأللعاب المساندة التعليمية وبالوسائل الخاصة التربية قبل طاقم من الدءوب وبالعمل ...الخجل  . اليد

 أخصائية قبل نم النطق جلسات إلى إضافة الخاصة التربية اتبعتها معلمات التي المشوقة وباألساليب الخاصة التربية

 ويميز األسبوع أيام ويعرف ادم، يعد أصبح اآلخرين، بين أسماء من يميزه وأن صوريا، اسمه يميز أن ادم استطاع النطق

 اليومية النشاطات زمالئه ويشارك اليومية، المهارات الحياتية في استقالليه لديه أصبح ذلك من واالهم واأللوان، األشكال

 معلمات قبل من سلوك تعديل خطة المنتفع بوضع بها يقوم كان التي السيئة السلوكيات على غلبالت وثقة،وتم جرئه بكل

 وصل ولما تحقيقه تم بما عن فرحتهم أعربوا المركز إلى األهل زيارة إحدى وفي .االجتماعية واألخصائية الخاصة التربية

 في تحسن انه الحظنا يوم ونحن كل المركز إلى حضوربال يرغب ابنها بان األم لنا وقالت ،به فخورين وأصبحوا ابنهم له

 تقدر وهي ويلتقي بأصدقائه، يتعلم لكي لهفة بكل للمركز قدومه وينتظر الكبيرة بالسعادة يشعر فهو اآلخرين مع تعامله

 .الطريق للمستقبل له ينير الذي األمل نور وجد الذي ادم ابنهم لتحسن بذلت الذي الجهود على المركز وتشكر
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 الشؤون االجتماعية وزارة – مشروع تعزيز قدرات اإلدارة العامة لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة

 2000من خالل المشروع المشترك مع مؤسسة قادر في إطار مشاريع دعم البلديات في القطاع االجتماعي في بداية العام 

حصلت وزارة الشؤون االجتماعية على منحة مالية من برنامج دعم البلديات الفلسطينية )الحكومة اإليطالية( من خالل وزارة 

الحكم المحلي لتنفيذ مشروع لتطوير القدرة المؤسسية لإلدارة العامة لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة في وزارة الشؤون 

يسيان، األول يتعلق بدعم اإلدارة العامة لمتابعة وتسهيل تنفيذ نموذج تطوير وظائف االجتماعية، ويتضمن المشروع مكونان رئ

واختصاص الهيئات المحلية في عدد من البلديات في محافظات الخليل وبيت لحم وأريحا، والمكون الثاني يتعلق بتطوير القدرة 

الخطة التطويرية الشاملة لوزارة الشؤون االجتماعية المؤسسية لإلدارة العامة على المستوى التنظيمي والبرنامجي بناء على 

 وإستراتيجية قطاع الحماية االجتماعية.

استمرار التفاقية الشراكة والتعاون بين اإلدارة العامة لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة  2003وفي هذا اإلطار، فقد شهد عام 

مع الوزارة واإلدارة العامة كشريك أساسي لمتابعة ومؤسسة قادر بشأن تطبيق هذا النموذج وضرورة وجود تعاون رسمي 

 النموذج ومراقبة تطبيقه وانعكاسه على إستراتيجية العمل التنموي في القطاع االجتماعي.

خدمات األشخاص ذوي اإلعاقة في البلديات ضمن المحور األول، توصل مدير مشروع دعم  الحقا  لتطوير وتبني نموذج

وزيرة الشؤون االجتماعية إلى تفاهم حول أهمية دور اإلدارة العامة لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة ومعالي  البلديات االيطالي

في ترويج وتطبيق النموذج المقترح وفقا  إلستراتيجية مشروع دعم البلديات في القطاع االجتماعي، التي تقوم على أساس 

 مركزية التخطيط وال مركزية التنفيذ.  

هم الوزارة بشكل فعال في مواكبة مشروع البلديات من خالل اإلدارة العامة لشؤون األشخاص ذوي وتم االتفاق على أن تس

تعيين منسقة للمشروع تمثل  2002اإلعاقة في رام هللا واألقسام التابعة لها في الخليل وبيت لحم وأريحا، حيث تم خالل العام 

ع جميع البلديات والمراكز المجتمعية التابعة لها خالل جميع اإلدارة العامة لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة في التواصل م

مراحل تنفيذ المشاريع، واالضطالع بمسؤولية متابعة وترويج اإلستراتيجية التي يقوم عليها المشروع لتسهيل تنفيذه في مناطق 

 أخرى من الوطن.

 

 الهدف العام للمشروع

لظروف المعيشية لألشخاص ذوي اإلعاقة ، والنهوض بواقعهم يتمثل في محورين أساسيين وهما المساهمة في تحسين ا

االجتماعي، االقتصادي، الثقافي والسياسي و المساهمة في تطوير ومأسسة عمل القطاع االجتماعي لخدمة األشخاص ذوي 

 اإلعاقة. 

 

 النتائج المتوقعة من المشروع

 يتوقع بعد نهاية المشروع أن تتحقق النتائج التالية: 

مشاركة فعالة من وزارة الشؤون االجتماعية واإلدارة العامة لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة في تنفيذ النموذج  ألول:المحور ا

 محافظات بيت لحم والخليل وأريحا. lفي 

يل تطوير قدرات وإمكانيات اإلدارة العامة لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة واألقسام التابعة لها في مديريتي الخل المحور الثاني:

 وبيت لحم وأريحا في مجال تطوير إستراتيجية تنفيذ النموذج الالمركزي. 
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 :0231خالل العام  النشاطات التي اشتمل عليها المشروع ضمن المحور األول

تم تعزيزا التصال والتواصل مع رؤساء أقسام الدمج واإلعاقة في مديريات الشؤون االجتماعية  في المحافظات الثالث بهدف 

عة العمل مع المراكز المجتمعية، كما تم في إطارهذا البرنامج تنظيم زيارات ميدانية متبادلة لكل من المديريات و المراكز متاب

المجتمعية برفقة رؤساء أقسام الدمج واإلعاقة  كما تم إشراك المديريات في وضع خطط العمل في المراكز المجتمعية وتعزيز 

 ومتابعة المستجدات فيما يخص المراكز بشكل متواصل. التواصل المشترك رؤساء البلديات

 :2003هذا المشروع خالل العام  إطارفي تمت متابعة قضايا جوهرية ومركزية 

الخدمات من  اتفاقيات شراءتم توقيع  حيث االجتماعية،شراء الخدمة من المراكز المجتمعية من قبل وزارة الشؤون  .0

( شيكل شهريا  كجزء من  350منتفع من ابناء القضايا االجتماعية  ودفع مبلغ ) (   20) المجتمعية ل مراكز البلديات 

 المساعدة في دعم واستمرار تقديم الخدمات ضمن هذه المراكز  

   2002في عام  ( طفل30)زيادة عدد المنتفعين المسجلين كقضايا اجتماعية الى  .2

 تبادل المعلومات بشكل منظم حول قاعدة بيانات األطفال .3

 دل المعلومات حول المنتفعين من القضايا االجتماعية والذين تقوم الوزارة بمتابعتهمتبا .2

 المساعدات التي يوفرها برنامج الغذاء العالمي وإمكانيات االستفادة منها من قبل المراكز المجتمعية .5

 قضايا المواصالت للمنتفعين من خدمات المراكز المجتمعية   .6

 المالية  الخدمة وصرف مستحقاتهم المالية لشراءات ومتابعة موضوع المطالبات زيارات ميدانية لمراكز البلدي .7

الجودة المراكز حسب مواصفات معايير  االجتماعية لمطايقةزيارة المراكز من قبل لجنة تقييمية من وزارة الشؤون  .2

 االشخاص ذوي االعاقة   لمزودي خدمات

 

التنفيذ وتم زارة الشؤون االجتماعية لمتابعة عدد من القضايا ووضعها حيز وفي هذا الشأن تمت مراسلة الدوائر المختصة في و

المراكز المجتمعية بقاعدة بيانات خاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة حسب مناطق العمل المستهدفة وتم  تبادل المعلومات ما  تزويد

 يا.بين رؤساء أقسام الدمج واإلعاقة ورؤساء المراكز المجتمعية في مجمل هذه القضا

كما تم العمل على تعزيز دور المراكز المجتمعية مع أسر األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية وتوعيتهم بحقوق أبنائهم ودمجهم 

لقاءات توعية مع األهالي بخصوص الخدمات المقدمة من وزارة الشؤون االجتماعية وتمت  تم تنظيمبالمجتمع المحلي حيث 

 المراكز بتنظيمها.   التي قامتالمجتمعية  دعوتهم لألنشطة

التشاور ونقاش المعيقات واآلثار المجتمعية واالجتماعية ألسر األشخاص ذوي االعاقة من قبل قسم  من جلساتعدد  تم تنظيم

الدعم النفسي االجتماعي في المراكز المجتمعية، والتي تم من خاللها العمل على تحفيز األهالي وتشجيعهم للمساهمة في ضمان 

دمات المراكز المجتمعية لخدمة أبنائهم وبناتهم وانعكاس أنشطة هذه المراكز الحتياجات هذه الفئة المستهدفة من استمرارية خ

 عملها. 

تم تسهيل التواصل مع برنامج الغذاء العالمي من قبل الوزارة لدعم استفادة المراكز المجتمعية من خدمات هذا البرنامج بشكل 

، كما تم البحث والمداولة في موضوع توفير المواصالت الداخلية 2002زء الثاني من العام مباشر وقد بدء العمل به في الج

 للمنتفعين من خدمات المراكز المجتمعية في كافة المواقع ومحاولة إيجاد الحلول العملية لهذه القضايا.

 

  



3102التقرير اإلداري لعام   
 

ة | 28 ح ف ص  
 

 :0231النشاطات التي اشتمل عليها المشروع ضمن المحور الثاني خالل العام 

نشطة التي تم تنفيذها ضمن المكون الثاني من المشروع والمتعلق بتطوير القدرة المؤسسية لإلدارة العامة على المستوى أما األ

التنظيمي والبرنامجي بناء على الخطة التطويرية الشاملة لوزارة الشؤون االجتماعية وإستراتيجية قطاع الحماية االجتماعية، 

امت شركة التميز لالستشارات االدارية  بوضع خطة عمل اولية  ووافقت وزارة الشؤون االجتماعية على تنفيذها واشتملت ق

 على  : 

عقد ورش عمل منظمة مع طاقم االدارة العامة لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة  لمناقشة الوضع الراهن في اإلدارة  -

 تقديم مقترح الهيكل التنظيمي . العامة  وما سيكون عليه في المستقبل  وتم 

عقد ورش عمل مع اإلدارات المختصة  ) الشؤون اإلدارية  وإدارة التدريب والموارد البشرية (  في وزارة الشؤون  -

 االجتماعية  فيما يخص الهيكلية المقترحة واالحتياجات التدريبية  لطاقم اإلدارة العامة .

ون االجتماعية   في محافظة ) جنين ، الخليل ، رام هللا  (  لدراسة تنظيم زيارات ميدانية إلى مديريات الشؤ -

 االحتياجات األولية   للمديرية والتي تتعلق بقسم  الدمج واالعاقة  من خالل المقابلة الشفهية وتعبئة استمارة . 

 صوف الوظيفية . تم عقد مقابالت  فردية مع طاقم االدارة العامة لدراسة االحتياجات  التدريبية ومراجعة الو -

تنظيم زيارة إلى مركز الدار البيضاء لالطالع على اوضاعها ودراسة االحتياجات  والبيئة اللوجستية والتعرف على  -

 الطاقم العامل . 

تم تقديم مقترح خطة تطويرية  نهائية لإلدارة العامة لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة   بعد ان تم عرضها  على مراكز  -

 لوزارة وتمت الموافقة عليها ووضعها حيز التنفيذ . المسؤولية في ا
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 مشروع وصول ومشاركة الطلبة ذوي اإلعاقة في التعليم العالي

يهدف هذا المشروع إلى تعزيز وجود فرص متكافئة ومتساوية للطلبة ذوي اإلعاقة مع غيرهم من الطلبة في مؤسسات التعليم 

عليم للجميع في المجتمع الفلسطيني. وقد صمم هذا المشروع نتيجة لدراسة قامت بها مؤسسة العالي، وبالتالي تحقيق شمولية الت

قادر لفحص احتياجات الطلبة الذين يعانون من إعاقات مختلفة وملتحقين في إحدى الجامعات الفلسطينية، باإلضافة إلى العمل 

وقد تم تنفيذ الجزء   مع وزارة التربية والتعليم العالي. بتوصيات المؤتمر الذي عقدته مؤسسة قادر وجامعة بيت لحم بالتعاون

لحصول على منحة تم ا 2003وفي نهاية العام  وجامعة الخليلجامعة القدس  االول من المشروع لدة سنة كاملة بالشراكة مع

جامعة القدس  ل منوتم اضافة جامعة بوليتيكنك فلسطين لكونتائج المرحلة األولى اخرى الستكمال العمل على مخرجات 

 الخليل. وجامعة 

 :السنة األولى للمشروع 

هذه المرحلة استهداف كل من جامعة القدس وجامعة الخليل لوجود حاجة قوية للعمل معهما وتم عمل الدراسات  تضمنت

يام القمعلومات حول وضع الطلبة ذوي االعاقة وطبيعة الخدمات التي توفرها الجامعات لهم، وكذلك  االستطالعية وجمع

في اطار المرحلة األولى من المشروع لهذه الجامعات واالتفاق مع الجامعات.  وتوضيح لفكرةالالزمة من عرض  بالمشاورات

 : الخليل تم تنفيذ ما يليمن جامعة القدس و جامعة  مع كل المشروع

عاقة في الوصول للتعليم الجامعي من رفع الوعي لدى الطلبة ومجتمع الجامعة نحو قضايا االعاقة وحقوق الطلبة ذوي اال: أوالا 

 طالب. 605، حيث تم استهداف ما يقارب خالل تنفيذ عدد من ورش العمل، لقاءات، تدريبات، اجتماعات، وأنشطة أخرى

 القدس جامعة في الطلبة عدد عدد الطلبة في جامعة القدس 

 12 02 طلبة ذوي إعاقة

 12 15 طلبة مناصرين لذوي اإلعاقة

 فعالياتشاركين في الطلبة الم

 خيمة التحديات
052 052 

تشكيل لجان لمتابعة قضايا الطلبة ذوي االعاقة والعمل معهم بحيث تتكون هذه اللجان من ذوي االختصاص وصنع القرار : ثانياا 

 .الحتياجواالطلبة ذوي االعاقة الفاعلين لضمان كفاءة عمل اللجنة والتنوع في المعرفة  أحدفي الجامعة باالضافة إلى 

ي االعاقات المختلفة في حتى يتسنى للطلبة ذو وجامعة الخليلكل من جامعة القدس  واالدوات فيانشاء مركز المصادر : ثالثاا 

لطلبة والحصول على االدوات ي للتعلم بشكل متكافيء مع باقي االفن والدعم لحصول على اعلى مستوى من المساندة الجامعة ل

فير جميع المستلزمات التي يحتاجونها في دراستهم كالحواسيب الناطقة، مكبرات، مسجالت، طابعات المساعدة في التعليم وتو

 برايل ...الخ

الخاصة بكل جامعة من اجل تحليلها وتقييمها ومقارنتها بجامعات اخرى ومن ثم  والقوانين واالنظمةمراجعة السياسات : رابعاا 

 .ضي ومصلحة الطلبة ضمن رؤية الجامعة ورسالتها وامكانياتهابما يقتالخروج بتوصيات محددة بشأن تعديلها 

اعداد خطة تعزيز العدالة والمساواة في كل جامعة تحدد القضايا واألولويات التي سيتم العمل عليها خالل السنوات : خامساا 

 الثالث القادمة.

 لمرحلة الثانية:ا 

خرى من اجل استكمال مسيرة العمل مع كل من جامعة القدس و جامعة بعد تنفيذ المرحلة األولى من المشروع تم التقدم لمنحة ا

في هذه الجامعات باالضافة إلى استهداف مؤسسة اكاديمية جديدة وهي جامعة بوليتكنك  العدالة والمساواةالخليل لتطبيق خطط 

 كاآلتي: وهي األولى  والتوصيات من المرحلة الخطةفلسطين. وقد ارتكز بناء الجزء الثاني من المشروع على تطبيق 

ضمن هدف : حوار سياساتي وتشبيك مع الجهات ذات العالقة من اجل تطوير السياسات والبرامج والتشريعات 

الوطنية التي تعزز المساواة والعدالة االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة بما ينسجم مع المنظومة الدولية 

 سانلحقوق اإلن
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االشخاص ذوي واحتياجات استكمال العمل على توعية العاملين في الجامعة من اكاديميين ومهنيين وموظفين حول حقوق  :أوالا 

 االعاقة وخاصة الطلبة باالضافة إلى احتياجات هذه الفئة في داخل اسوار الجامعة.

وكيفية العمل على موائمتها  باألصول الموائمة،الشريكة فيما يتعلق لكل مرافق ومباني الجامعات  مسح ودراسةعمل  ثانيا:

 وتكلفة هذا العمل حتى يتم توفيرالدعم الالزم لتنفيذ خطط الموائمة للجامعة والمرافق المختلفة فيها.

 المتكافئة ذوي االعاقة بداخل الجامعة. العدالة والمساواةتطبيق مخرجات خطة ثالثا: 

عة بوليتكنك فلسطين فقد تم تصميم العمل معهم على المشروع الذي تم تنفيذه مع كل من جامعة القدس اما فيما يتعلق بجام

والعاملين في الجامعة باالضافة إلى تعديل السياسات واجراءات  واألكاديميينوجامعة الخليل وعمل نفس األنشطة مع الطلبة 

االعاقة واقتراح مسودة خطة الموائمة من اجل تبنيها من ادارة  القبول باالضافة إلى مراجعة االنظمة الخاصة بالطلبة ذوي

 الجامعة في الفصل القادم.

 

العالي في تحقيق التعليم  والتعليم لوزارة التربية  والقوانين التابعةاستهداف السياسات  ويهدف الجزء الثاني من المشروع كما

اسات والوقوف عند عناصر القوة فيها ومواطن الضعف فيها من اجل للطلبة ذوي االعاقة في التعليم العالي، وتحليل هذه السي

اقتراح بنود ولوائح تنفيذية تساهم في رفع نسبة التحاق الطلبة ذوي االعاقة في التعليم العالي باالضافة إلى حصولهم على حياة 

 بة الفلسطينيين. متكافئة ومشاركة اكثر في الحياة االجتماعية و االكاديمية على حد سواء مع باقي الطل

وتعتبر إن مساهمة الجامعات في هذا المشروع كشريك اساسي في توفير مساحة للتعاون ما بين مؤسسة قادر وكافة بنى الجامعة 

سواءا على مستوى الطلبة، االكاديميين، العاملين في الجامعات واقتراح نماذج تعتبر متطورة ومساندة لمساعدة الطلبة ذوي 

الحرم الجامعي، كما وتعتبر لجنة االعاقة التي تم تشكيلها في كل جامعة هي المرجعية االولى لطاقم المشروع  االعاقة في داخل

ولجميع الطلبة ذوي االعاقة، حيث انه تم االتفاق مع اللجان على المهام الرئيسية لهذه اللجنة وهو مساعدة طواقم المشروع في 

اعدة في مراجعة سياسات الجامعة وقوانينها المتعلقة بالقبول والتسجيل وتقديم تنظيم العمل مع الطلبة ذوي االعاقة والمس

 المساعدة المطلوبة للطلبة ذوي االعاقة. 

فقد تم عقد العديد من ورش العمل واللقاءات من اجل تحديد اولويات اللجان ومسؤولياتها وطبيعة عملها بداخل الجامعة، وبالتالي 

عنوان الدائم للطلبة ذوي االعاقة ومرجعية مهنية للجامعة في التعاطي مع اي قضية تتعلق في فقد اصبحت هذه اللجان هي ال

موضوع االعاقة. قام عدد من االستشاريين والمختصين في مجال االعاقة والتدريب بعمل عدة ورش عمل وتدريبات للطلبة 

اكسابهم مهارات متعددة تسهم في تشكيل بنية ذوي االعاقة وباقي طلبة الجامعات من تخصصات مختلفة من اجل تمكينهم و

معرفية لديهم بامكانات الطلبة ذوي االعاقة الغير محدودة، ودور الطلبة في الجامعات الشريكة بالدفاع عن حقوقهم وحقوق 

 زمالئهم الطلبة ذوي االعاقة ومساعدتهم على المشاركة في االنشطة المختلفة بداخل الجامعة. 

االعاقة في عدد من ورش العمل من اجل تنظيم عملية مساعدة الطلبة ذوي االعاقة بداخل الجامعة وتحديد لقد تم اشراك لجان 

اولوياتهم ومهامهم الرئيسية التي تندرج تحت مسؤوليتهم النعطاة لهم من قبل ادارة الجامعة. ومن خالل مشاركتهم كلجنة اعاقة 

وضعها في مركزالمصادر، والمساعدة في مراجعة السياسات  تي سيتممسؤولين عن اختيار االجهزة ال بداخل الجامعة فهم

والقوانين الناظمة لدور الطلبة ذوي االعاقة بداخل الجامعة وطرق مساندتهم وتعاطي ادارة الجامعة معهم ضمن مراحل تعليمهم 

 لى شهادتهم.  المختلفة ابتداءا بتسجيلهم بالجامعة ودفع االقساط الجامعية وانتهاءا بتخرجهم وحصولهم ع

وكعنصر نجاح في هذا الجزء من المشروع فقد قامت جامعة بوليتكنك فلسطين باالعالن عن تخصيص هذه السنة لعمل ابحاث 

ومشاريع تخرج تخدم فئة ذوي االعاقة في المجتمع الفلسطيني وخاصة الطلبة الجامعيين، وقد كان ذلك فور توقيع اتفاقية 

سة قادر. ويوجد هنالك عدد من المشاريع الريادية التي من الممكن ان تكون نقطة تحول في حياة التعاون ما بين الجامعة ومؤس

العديدين من االشخاص ذوي االعاقة. وستقوم مؤسسة قادر بمساعدة الطلبة حتى يصمموا هذه المشاريع ويخرجوها إلى النور 

وتضاهي الشركات واالختراعات العالمية.وحاليا تقوم  في تبني هذه المشاريع الريادية كبصمة فلسطينية تنافس والمساهمة

مؤسسة قادر بالبحث عن فرص تمويل من اجل استهداف باقي الجامعات الفلسطينية والعمل معها حتى يتم مشاركة هذا النموذج 

غزة ايضا حتى  الناجح من العمل مع الطلبة ذوي االعاقة في جميع مناطق الضفة الغربية آملين بالوصول إلى العمل في قطاع

 تكون الجامعات الفلسطينية بيئة دراسية ايجابية يحصل فيها الجميع على فرص متاكفئة دون تمييز. 
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 DEEP   االقتصادي لألسر المحرومة التمكين مشروع / برنامج

 

 وتمكينها من أن تكون أسرا  المحتاجة  والفقيرة  راألس مساعدةلDEEP   االقتصادي لألسر المحرومة التمكين يختص برنامج

مستقلة ومنتجة اقتصاديا  بدال من كونها متلقية ومعتمدة على المساعدات من جهات مختلفة، وذلك عن طريق تزويدها بحزمة 

الخدمات المالية وغير المالية التي تلبي احتياجاتها نفذت مؤسسة قادر المشروع في اربع مناطق كفترة تجريبية في قرى 

ت لحم بشراكة تضم الشؤون االجتماعية من مؤسسات  السلطة الوطنية الفلسطينية والبنك اإلسالمي للتنمية ومخيمات  بي

لتكون  نموذج يحتذى به للحد من مشكلة الفقر في فلسطين عبر المشاريع الصغيرة   UNDP وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 المدرة للدخل والتشغيل الذاتي،. 

 

والتي تضع الناس في مركز   Sustainable Livelihood Approachالمستدام هجية تنمية سبل العيشيتبنى البرنامج من

التنمية، وتهدف إلى تحسين فاعلية البرامج والمشاريع التنموية التي تستهدف الفقراء والفئات المهمشة. من خالل تحليل شامل 

لوطني والعالمي. بهذا فان تطبيقات المنهجية ال تجعل التدخالت يبدأ من األسرة وينتهي بالمؤسسات والسياسات على المستوى ا

أو البرامج تقتصر فقط على مستوى األسرة أو تجمعات سكنية بل تمتد لتشمل السياسات الوطنية والعالمية التي تؤثر على األسر 

 الفقيرة. 

 

ات والصدمات واألزمات التي تتعرض إليها استدامة سبل العيش: أن تكون األسرة قادرة على التغلب أو التعافي من الضغوط

وتحافظ أو تعزز قدراتها البشرية واالجتماعية ومواردها في ظل هذه األزمات. ولالستدامة عدة أبعاد تعتبر جميعها مهمة 

للمنهج، وهي المرونة في وجه الضغوطات والصدمات الخارجية، وعدم االعتماد فقط على الدعم الخارجي، الحفاظ على 

 ية الموارد الطبيعية على المدى البعيد، وعدم التأثير أو إعاقة سبل عيش اآلخرين.إنتاج

 

ولفهم إطار سبل العيش المستدامة، ال بد من فهم مكوناته الرئيسية، وهي مكونات مرتبطذة بفهذم طبيعذة حيذاة األسذر، فهذي تشذمل 

لبيئذة العامذة التذي تعذيش فيهذا األسذرة بشذقيها المذرتبطين الموارد المتاحة لهذا والتذي يمكذن اسذتغاللها لتطذور حياتهذا، كمذا تشذمل ا

بسياق االنكشاف وبالسياسات والعمليات والمؤسسات، حيث أن كل أسرة تعيش في بيئة محيطة تبذدأ بذدائرة ضذيقة وتتسذع لتصذل 

لعيش التي بذدورها تذؤدي إلذى البيئة العالمية، ثم من خالل هذه المكونات وارتباطاتها وتحليالتها تبني األسر استراتيجياتها لسبل ا

 مخرجات قد تكون سلبية وقد تكون إيجابية استنادا إلى مجمل العملية التي تمت بتفاعالت المكونات السابقة المختلفة.

 

اسذرة مذن اربذع منذاطق وهذي: مخذيم عابذدة وكذل مذن قذرى حوسذان0  62استنادا الى المنهجية السابقة قام طاقم المشذروع بزيذارة 

زيذذارات ميدانيذذة   3ر صذذالح0 تذذم تحليذذل مذذوارد االسذذر البشذذرية والفيزيائيذذة مذذن قبذذل البذذاحثين الميذذدانيين مذذن خذذالل العبيديذذة0 دا

فذرد  020اسذرة مكونذة مذن  09للوصول الى االسر االكثر حاجة وتندرج تحت المعايير المطلوبة لالستفادة من المنح 0 تم تمكين 

الذف دوالر  تنوعذت افكذار المشذاريع مذا بذين مشذذاريع 0520000فذة تقديريذذة  مشذروع مذا بذين الصذغيرة والمتوسذطة  بتكل 09ب 

 00انتاجية اوتجارية او خدماتية ففي منطقة دار صالح تم انشاء اربع مشاريع ثالث مشاريع زراعية من خالل تزويد االسذر ب 

اب يملك المهذارة ويعمذل  اجيذر  وهذو شهور  وكان احد المشاريع ورشة المنيوم لش 3رأس غنم باالضافة الى اعالف كافية لمدة 

ابناء الب يعاني من اعاقة بصرية تمنعه من العمذل 0 وفذي مخذيم عايذدة الذذي اخذذ الحصذة  6المعيل الوحيد السرة من مكونة من 

عذن االكبر في المشاريع بالرغم من صعوبة التمكين لصعوبة الفقر  بسبب افتقار االسر الى اي مذورد طبيعذي او فيزيذائي النذاتج 

اللجوء والتهجير تم تمويل مشذروع صذالون تجميذل الم تعيذل اربذع بنذات جمذيعهن يعذانين مذن اعاقذة سذمعية شذديدة نتيجذة عامذل 

عام يعذاني  20وراثي ناتج من زواج االقارب0  ايضا تم تمويل مشروع بيع ادوات منزلية واثاث مستخدم لمستفيد بيلغ من العمر 

ن العمذل والقذدرة علذى البيذع والشذراء0 ومحذل تذأجير عذدة بنذاء ومحذل بيذع مذواد بنذاء ومقهذى من اعاقة عقلية بسذيطة ال تمنعذه مذ

افراد االب غير قادر  على العملل العاقته  باجهزة ومعدات تمكنه من فتح وشة لتصليح  9انترنت وتزويد شاب من اسرة مكونة 

ية تمكنهم الحصول على االكتفاء الغذائي الذاتي على االقل اسر بمشاريع زراع 3المعدات الصناعية0 وفي بلدة العبيدية تم تمويل 

كما توفر لهم مصدر دخل باالضافة الى مشروع محل بيذع خضذار وفواكذه امذا فذي قريذة حوسذان تذم تمويذل مشذروع بيذع ادوات 

راعيذين  وتذم افذراد  ومشذروع تذاجير عذدة بنذاء بالضذافة الذى مشذروعين ز 6منزلية لمسذتفيدة ارملذة تعيذل اسذرتها المكونذه مذن 
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اشراك االسر في كل المراحل  بدئا من فكرة المشروع وعملية المشتريات العطائهم الثقذة بذالنفس وتحضذيرهم الدارة المشذروع 

 .الحقا

 

تلقت االسر المستفيدة عدة تدريبات ادارية في مسك الدفاتر وادراة المشاريع كمذا تلقذت االسذر المسذتفيدة مذن المشذاريع الزراعيذة 

 تقنية في تربية االغنام بطرق علمية حديثة.تدريبات 

كان للبرنامج اثر واضح على تحسين المستوى المعيشي للعديد من االسر  من الناحية االقصادية اوال ومن الناحية االجتماعية 

 وانخراط االسر الفقيرة في المجتمع ثانيا0 و ممن ابرز قصص النجاح في الفترة التجريبية السابقة:

 

 المنطقة
دد االسر التي تمت ع

 زيارتها

عدد الزيارات الميدانية 

لكل منطقة في مرحلة 

 االستهداف

الزيارات الميدانية في 

مرحلة تحضير الجدوى 

االقتصادية وعملية 

 المشتريات والتوريد

عدد الزيارات الميدانية 

ما بعد عملية التوريد 

في مرحلة المتابعة 

 واالشراف

 06 20 60 05 دار صالح

 06 22 62 06 يةالعبيد

 06 22 60 05 حوسان

 22 22 22 22 مخيم عايدة

 76 022 272 مجموع الزيارات

 292 المجوع النهائي

 

تم اختيار االسر وفق معاييير من اهمهذا ان تكذون اسذرة فقيذرة تملذك مذوارد بشذرية وفيزيائيذة تمكنهذا مذن ادارة مشذاريع صذغيرة 

ر خاص بها وهو ان يكون مالك المشروع او احد افراد اسرته يعذاني مذن اي اعاقذة 0 قادر اضافت معيا ان مؤسسةباالضافة الى 

 فكانت نسبة االسر التي تحتوي على فرد او اكثر من االشخاص ذوي االعاقة حسب الرسم  البياني التالي:

 

يدانيذة  للوصذول الذى االسذر االكثذر زيذارات م 3تم تحليل موارد االسر البشرية والفيزيائية من قبل الباحثين الميدانيين من خالل 

اسذر تحتذوي علذى  9فرد0 بينهذا  020اسرة  مكونة من  09حاجة وتندرج تحت المعايير المطلوبة لالستفادة من المنح 0 تم تمكين 

الذف 0520000مشروع ما بين الصغيرة والمتوسذطة  بتكلفذة تقديريذة   009 تركز التمكين بانشاء  ةسخص او اكثر يعاني  االعاق

 دوالر . 

تنوعت افكار المشاريع ما بين مشاريع انتاجيذة اوتجاريذة او خدماتيذة حسذب المذوارد المتاحذة فذي كذل منطذق كمذا هذو مبذين فذي  

 .الرسم البياني التالي

32%

35%

14%

19%

تهدافنسبة األسر التي تحتوي على فرد او اكثر من االشخاص ذوي االعاقة   في مناطق األس

قرية دار صالح

العبيدية

قرية حوسان

مخيم عايدة
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رأس غنم باالضافة الذى  00ففي منطقة دار صالح تم انشاء اربع مشاريع منها ثالث مشاريع زراعية من خالل تزويد االسر ب 

شهور  وكان احد المشاريع ورشة المنيوم لشاب يملك المهارة ويعمل  اجير  وهو المعيل الوحيد السذرة مذن  3الف كافية لمدة اع

  .من اعاقة بصرية تمنعه من العمل ابناء الب يعاني 6مكونة من 

بسذبب افتقذار االسذر الذى اي   وفي مخيم عايدة الذي اخذ الحصة االكبر في المشاريع بالرغم من صعوبة التمكذين لصذعوبة الفقذر

مشذاريع خدماتيذة منهذا :مشذروع صذالون تجميذل الم تعيذل اربذع  2مورد طبيعي او فيزيائي ناتج عن اللجوء والتهجير تم تمويذل 

بنات جميعهن يعانين مذن اعاقذة سذمعية شذديدة نتيجذة عامذل وراثذي نذاتج مذن زواج االقذارب ومشذروع مقهذى انترنذت ومشذروع 

اعراس وتاجير عدة بناء0  ايضا تذم تمويذل ثذالث مشذاريع تجاريذة مشذروع بيذع ادوات منزليذة واثذاث مسذتخدم تاجير مستلزمات 

عام يعاني من اعاقة عقلية بسيطة ال تمنعه من العمل والقدرة على البيذع والشذراء0 ومحذل   بيذع مذواد  20لمستفيد بيلغ من العمر 

فراد االب غير قادر  على العملل العاقته  باجهزة ومعذدات تمكنذه مذن فذتح ا 9بناء ومقهى انترنت وتزويد شاب من اسرة مكونة 

 وشة لتصليح المعدات الصناعية0 

اسذر بمشذاريع زراعيذة تمكذنهم الحصذول علذى االكتفذاء الغذذائي الذذاتي علذى االقذل كمذا تذوفر لهذم  3وفي بلدة العبيدية تم تمويذل 

 همصدر دخل باالضافة الى مشروع محل بيع خضار وفواك

افراد  ومشروع تاجير عدة  6اما في قرية حوسان تم تمويل مشروع بيع ادوات منزلية لمستفيدة ارملة تعيل اسرتها المكونه من  

 بناء  باالضافة الى مشروعين زراعيين.

دارة وتذم اشذذراك االسذر فذذي كذل المراحذذل  بذدئا مذذن فكذرة المشذذروع وعمليذة المشذذتريات العطذائهم الثقذذة بذالنفس وتحضذذيرهم ال 

 المشروع الحقا0

تلقذذت االسذذر المسذذتفيدة عذذدة تذذدريبات فذذي اداريذذة فذذي مسذذك الذذدفاتر وادراة المشذذاريع كمذذا تلقذذت االسذذر المسذذتفيدة مذذن المشذذاريع 

 الزراعية تدريبات تقنية في تربية االغنام بطرق علمية حديثة.

الناحية االقصادية اوال ومن الناحية االجتماعية  كان للبرنامج اثر واضح على تحسين المستوى المعيشي للعديد من االسر  من

 وانخراط االسر الفقيرة في المجتمع ثانيا0 و ممن ابرز قصص النجاح في الفترة التجريبية السابقة:
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قرية دار صالح العبيدية قرية حوسان مخيم عايدة

مشاريع تجارية

ةمشاريع زراعيةوثروة حيواني

مشاريع صناعية

مشاريع خداماتية
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 / مخيم عايدة…ابراهيم 

 التفاصيل البند

وضع االسرة قبل 

 التمكين

بسبب وضعهم كالجئين يعيشون في المخيم 0  تسكن كانت االسرة تفتقر الى  موارد طبيعية او الفيزيائية 

منزل صغير يجتاح الى العديد من االصالحات0 تمتلك االسرة محل صغير لبيع المالبس واالدوات االسرة في  

المستخدمة يساهم في مصاريف االسرة ولكن بشكل بسيط لقلة  رأس المال في المحل مما جعل االسرة تعيش 

شيكل من المحل0 وكون االبن االكبر  0500قلة الدخل البالغ بحده االقصى  في وضع اقتصادي صعب بسبب

عام احمد الذي يعاني من اعاقة عقلية وحركية بسيطة  هو بحاجة الى عالج مستمر بتالي لجأت  20البابغ 

  االسرة الى الدين و تخفيض النفقات بشكل كبير كأستراتيجات سبل للعيش. 

سسة على التمكين االقتصادي0 بناءا على اقتراحات االسرة تم شراء بضاعة للمحل لزيادة تركز تدخل المؤ نوع التدخل

 البضاعة التشغيلية في المحل مما زاد دخل االسرة

وضع االسرة بعد 

 التمكين

 ساهم المشروع وبشكل ملحوظ بتحسين مستوى العيش عند االسرى من عدة جوانب:

 الدخل بشكل كبير و بشكل يرضي ويناسب االسرة0  على المستوى المادي حيث ساهم برفع قيمة

 باالضافة الى كونه يلبي احتياجاتها0 

  تم توسيع المحل وزيادة البضاعة واستأجار محل مجاور للمنزل لبيع االثاث واالجهزة الكهربائية

 المستخدمة

  لثاني وتولي عاما واللذي كان يعاني من البطالة  في المحل ا 20وفر فرصة عمل لالبن احمد البالغ

بعض المسؤليات ويعتبر تشغيل احمد في المشروع من اهم قصص النجاح التي واجهناها في 

 المشروع اعلى صعيد االسرة بشكل خاص وفي المشروع ككل بشكل عام. 

 / قرية حوسان …حليمة 

 التفاصيل البند

وضع االسرة قبل 

 التمكين

صعبة معتمدة على عمل االبناء0 باالضافة الى المعونات التي  تعيش االم االرملة مع االبناء اوضاع اقتصادية

شيكل كل ثالث شهور. وبذلك اضطرت االسرة اللجوء الى  750تقدمها الشؤون االجتماعية والبالغ مقدارها 

الديون و تخفيض النفقات كأستراتيجيات سبل للعيش  بسبب اوضاعها االقتصادية وعدم قدرتها على توفير 

  . سرة بشكل دائم.احتياجات اال

 تركز التمكين على التمكين االقتصادي لالسرة بالشكل التالي: نوع التدخل

  تصليح المخزن 

 فتح محل ادوات منزلية 

وضع االسرة بعد 

 التمكين

حليمة تشعر بالنجاح منذ اليوم االول نتيجة لدعم االخرين لها0 باالضافة الى انها تعتبر نفسها اليوم منتجة و 

 لى رعاية االسرة و القيام بدورها كرب اسرة في االنفاق وادارة شؤون البيت. قادرة ع

تعتبر حليمة بدايتها بداية جيدة حيث انها بدأت منذ بداية المشروع بأدرار الدخل  على اسرتها باالضافة الى 

تح امامها افقا لم يكن رغبتها بزيادة رأس مال المشروع والمواد الموجودة فيه0 ويعتبر هذا نجاح بحد ذاته ألنه ف

 موجودا اصال عندها0 وكان لوجود مشروع بيدها تستطيع ادرار الدخل منه الفضل الكبير في ذلك.

ان قصة النجاح هنا ال تتوقف على المدخول المادي من وجهة نظر حليمة فكونها االن امرأة عاملة له االثر 

باالرتياح االن وذلك حسب تعبيرها كونها ليست والنجاح المعنوي الكبير على حياة حليمة0 حيث تشعر هي 

عالة وليس ارملة تعتمد على معونات الشؤون االجتماعية بل هي تناضل من اجل كسب لقمة العيش ولهذا 

الشعور والفعل اثر كبير على تحسن نفسية حليمة0 باالضافة الى عزمها على االستمرار وتطوير وتوسيع 

 . المشروع

 

وهي" المناطق الفلسطينية والخاضعة تحت السسطرة  Cجديدة للعمل مع النساء الرياديات في مناطق طور البرنامج آلية 

االسرائيلية الكاملة"0 سواء في منطقة لقدس الشرقية وباقي مناطق الضفة في القدس وذلك للخصوصية السياسية التي نتج عنها 

وقطاع غزة، واجبار المقدسيين على العيش  في سياق اجتماعي  عزل المناطق من قبل االحتالل عن باقي اجزاء الضفة الغربية

 اقتصادي متباين مع السياق االجتماعي واالقتصادي االسرائيلي والفلسطيني.

وهي اذنا و السموع من منطقة الخليل والسواحرة الشرقية0 العيزريةC  0تعمل مؤسسة قادر حاليا في سبع مناطق من المناطق  

والزعيم من منطقة القدس الشرقية0 على التمكين االقتصادي للمراة الريادية لتفعيل دور المراة وزيادة ابو ديس0 الشيخ سعد 

 امراة ريادية المناطق المذكورة. 50مشروع ل  50مشاركتها في سوق العمل الفلسطيني0 وذلك عن طريق تمويل 
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 0234- 0231 القدس وجنوب الخليلمشروع الحماية االجتماعية لألطفال ذوي االعاقة في شرق 

 دليل المعلم لتعديل اتجاهات الطلبة نحو األشخاص ذوي اإلعاقة

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

من قبل مؤسسة قادر  2009باالعاقة في العام  ي الخاصعدد من األهداف ذات عالقة مباشرة برفع مستوى الوعي المجتمع

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

 التعاون االيطالي. 

التربية والتعليم بتعميم الدليل على تم تعديل الدليل وطباعته نسخة ثانية بعد صدور قرار وزارة  2002وحتى  2009منذ العام 

 كافة مدارس الوطن واستخدامه كأداة للتوعية الطلبة والمدرسين بقضايا االعاقة والطلبة ذوي االعاقة.

طبيق الدليل و التزام تبوالمتعلقة مذكرة التفاهم بين وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسة قادر للتنمية المجتمعية وضمن 

صدر القرار الرسمي من وزارة التربية والتعليم بتعميم اعتماد وتطبيق  ،ام في تعميمه على كافة المدارس الحكوميةالوزارة الت

الوزارة وشددت في محافظات الضفة الغربية. كما 2003 – 2002الدليل في كافة المدارس الحكومية ابتداء من العام الدراسي 

على ضرورة تطبيق الدليل لما له من أهمية في توعية المعلمين لضفة الغربية ضمن تعليماتها وتوجيهاتها لجميع مديريات ا

والطلبة، وأكدت على أن هذا الدليل يعمل على فتح آفاق جديدة وواسعة للمعلمين ويساعدهم على ابتكار أنشطة تتناسب مع 

ر أداة فعالة لمساعدة المعلمين في بيئة المدرسية والمحلية المحيطة، كما أكدت أيضا على أن الدليل يعتبظروف وواقع ال

المدارس على زرع وتعزيز المفاهيم والتوجهات السليمة لطلبة المدارس نحو األشخاص ذوي اإلعاقة وأثبتت نجاعتها بالتجربة 

 لمأسسة عملية التوعية في القطاع التربوي ويجب البناء على هذه التجربة وتعميمها. 

شروع الحماية االجتماعية لألطفال ذوي االعاقة" بالشراكة مع مؤسسة آيسبو وبدعم وفي اطار "م، 2003العام  نتصفوفي م

من التعاون االيطالي، تم تنفيذ سلسلة جديدة من التدريبات على الدليل في مديريات شرقي القدس )العيزرية، ابو ديس، الزعيم، 

لجنوبية  من االنشطة التطبيقية على الدليل بهدف السواحرة الشرقية وعرب الجهالين( ومديريات جنوب الخليل/يطا وقراها ا

 تحفيز استخدامه وتلمس نتائج العمل فيه على صعيد تغيير اتجاهات الطلبة ذوي االعاقة في المدارس. 

 

مشروع "الحماية ضمن  0234وسيتم استكمال تنفيذها في  0231خالل العام  التاليةنشطة اال بعض تنفيذتم التخطيط و

 طفال ذوي اإلعاقة في شرق القدس وجنوب الخليل"االجتماعية لأل

 المكان النشاط #

انشطة تطبيقية حول دليل إرشاد المعلم وأفاق استخدامه  -3

استهدفت معلمي الصفوف والطالب حول احد انشطة 

 الدليل

 دورا –مدرسة بنات البرج الثانوية 

 دورا –مدرسة ذكور البرج الثانوية 

 العيزرية -تلطة مدرسة المشاريع المخ

 الرماضين  –مدرسة وادي السلطان المختلطة 

 يطا  –مدرسة تواني الثانوية 

 السواحرة الشرقية –مدرسة بنات السواحرة الثانوية 

أنشطة تدريبية حول دليل ارشاد المعلم استهدفت مدراء  -0

المدارس، المرشدين التربوين ومعلمي اللغات 

 والرياضيات والعلوم

 العيزرية -درسة بنات العيزرية الثانوية م

 الظاهرية -مدرسة العناب الصغيرة 

 يطا  –مدرسة الزيف الثانوية 

 السواحرة الشرقية –مدرسة بنات السواحرة الثانوية 

  

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

 والتوعية وإتاحة المعلومات ذات العالقة بحقوق وقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة
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 المكان النشاط #

تطوير مسرحية حول العنف واالساءة لآلطفال يليها  -1

 نقاش مع جمهور العرض حول الموضوع

 يطا -مدرسة التواني األساسية 

 الظاهرية -مدرسة العناب الصغيرة 

 الرماضين –مدرسة واد السلطان المختلطة 

 العيزرية  –الملجأ العربي األرثوذكسي 

 السواحرة الشرقية – مدرسة السواحرة الثانوية

تدريب حول دليل التعامل مع اإلساءة والعنف ضد  -4

 ذوي اإلعاقة األطفال واألطفال

 ثالث تدريبات بواقع يومين لكل منها

نقابة األخصائيين االجتماعيين والنفسيين/ فرع 

 محافظة بيت لحم

 المنتدى المفتوح لقضايا اآلشخاص ذوي االعاقة

المؤسسات العاملة في مجال االعاقة في بيت لحم 

 والخليل ومنظمات األشخاص ذوي االعاقة

الشؤون االجتماعية في مديريات ومراكز وزارة 

كل محافظات الشمال والجنوب والوسط/ العاملين بش

 مباشر مع المنتفعين من ذوي االعاقة

تدريب استكمالي مركز لمجموعة مصغرة من  -5

المجموعات الثالث حول تطبيقات الدليل "التعامل مع 

اإلساءة والعنف ضد األطفال واألطفال ذوي اإلعاقة" 

 يةلمدة ستة ايام تدريب

 نقابة األخصائيين االجتماعيين والنفسيين

 المنتدى المفتوح لقضايا اآلشخاص ذوي االعاقة

 مديريات ومراكز وزارة الشؤون االجتماعية

 

 MOVE م و الحياةالحركة من أجل التعلبرنامج 

 

ين لديهم إعاقة ساعد األطفال والبالغين على حد سواء من الذت MOVEمنهجيةن ا

اكتساب أكبر قدر من المهارات الالزمة للجلوس والوقوف  ىشديدة ومركبة عل

تحسين الوضع على الذات،  والمشي، وبالتالي زيادة القدرة الحركة واالعتماد

 الصحي وزيادة االتصال مع اآلخرين بما يضمن كرامة الشخصية.

حاق، فرصة لاللت ذوي االعاقةلألطفال والبالغين فرصة توفير  الىهدف ت هاإن

ي توسيع أفاق العالم من حوله وتحوله من بيئة غير مناسبة إلى بيئة وبالتال

 محافظة ومليئة بالفرص والخيارات.

هي ثمرة العمل الجماعي للطاقم الذي يعمل مع األطفال أو البالغين حتى يستطع التعلم الكتساب  MOVEإن نتائج برنامج 

 ة وفي مجتمعاتهم.ال في الحيالمهارات الحركية أو تعزيز، والتي تتيح لهم فرصة التفاع

إطار لعمل األخصائيين، ويعمل على تجميع وتنسيق عمل األخصائيين مع بعضهم البعض لتشجيع  MOVEيضع برنامج 

به كل شخص من يعطي أهمية متساوية لكل ما يقوم  MOVEة فإن برنامج يقرماعي على كل المستويات. وبهذه الطالعمل الج

يضمن مشاركتهم  MOVEبين واألشخاص أنفسهم لديهم أفضل معرفة عن احتياجاتهم فإن برنامج المر طاقم العمل. وبما أن

 لكل شخص. يالفعالة كباقي أعضاء الطاقم العامل في تطوير البرنامج الفرد

ومنذ توقيع اتفاقية الشراكة مع مؤسسة موف أوروبا والتي  2002منذ العام 

، تعكف قادر على تدريب أكبر تقضي بتعميم ونشر هذه المنهجية في فلسطين

عدد من األخصائيين والعاملين في مجال التأهيل واالعاقة وباألخص مع ذوي 

االعاقات الشديدة حول المنهجية وآليات عملها ومنافعها على األفراد ذوي 

االعاقات الشديدة، ومما ال شك فيه وباعتراف كافة األخصائيين الذين تلقوا 
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المنهجية، بأنها األكثر تنظيما وشمولية وتطورا من ضمن جميع المنهجيات العالمية الحديثة التدريب المتخصص في هذه 

 والمستخدمة.  

العمل في برامج تقييم التقدم في واستضافت مؤسسة قادر وفد من مؤسسة موف أوروبا بهدف متابعة سير  2002خالل العام 

السموع  بعة لكل من بلدية حلحول وإذنا وبيت فجار وأريحا ويطا وموف لذوي اإلعاقات الشديدة في المراكز المجتمعية التا

والتي تم استحداثها من خالل مشروع "معالجة االحتياجات االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل الهيئات المحلية" 

 .الممولة من الحكومة االيطالية )برنامج دعم البلديات الفلسطينية( من خالل وزارة الحكم المحلي

كما نفذت مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية بالشراكة مع كل من بلديات حلحول وإذنا وبيت فجار وأريحا ويطا والسموع الدورة 

المجموعة الثانية من العاملين في  ،  لتدريب2002في الجزء الثاني من العام  MOVEالتدريبية الدولية الثانية حول منهجية 

ألطفال ذوي اإلعاقات المتعددة عالج/ة ومعلمة والذين يعملون بشكل مباشر ضمن الخدمات لم 20المراكز المجتمعية وعددهم 

في المراكز المجتمعية التابعة للبلديات الشريكة. قام بتنفيذ التدريب المدربة الدولية عن المؤسسة البريطانية "الشراكة والشديدة 

، وقد هدف التدريب إلى  MOVE EUROPEشراكة " وتحت مظلة وDisability Partnership UKمن أجل اإلعاقة 

إكساب المشاركين المعرفة والمهارات الالزمة للتعامل مع األشخاص وباألخص األطفال ذوي االعاقات المركبة والشديدة 

 وتدريبهم على الحركة وتعزيز االستقاللية وممارسة حقوقهم في العيش والتحرك كباقي األطفال في سنهم بهدف تحسين نوعية

 حياتهم.

تنظيم ورشة عمل في مركز بلدية بيت فجار المجتمعي لكافة العاملين في برامج موف في تضمنت زيارة مؤسسة موف أوروبا 

اصطحبت مؤسسة قادر الوفد  ات فيما يخص تطبيق المنهجية. كماالمراكز المجتمعية الستكمال برنامج التدريب وبناء القدر

لمراكز المجتمعية تم خاللها اإلطالع على سير العمل فيها واالستماع إلى مالحظات الطاقم األوروبي في زيارة ميدانية إلى ا

 .ومناقشة العقبات التي واجهوها خالل تطبيقهم للمنهجية

قامت المؤسسة وضمن هدف نشر المنهجية لمراكز ومؤسسات أخرى على المستوى الوطني تعمل في مجال خدمة ورعاية 

لشديدة، تم التعاون والتنسيق مع مؤسسة الملجأ الخيري األرثودكسي في العيزرية ضمن مشروع األشخاص ذوي االعاقات ا

 70" الممول من قبل التعاون االيطالي. يعمل الملجأ مع 2003 – 2002"العدالة االجتماعية والتمكين لألشخاص ذوي اإلعاقة 

في اطار استحداث منهجية موف للعمل في البداية مع قسم  ، ولقد تم التعاونمنتفع ذوي اعاقات شديدة من البالغين واألطفال

 20األطفال ومن ثم مع قسم البالغين. تم تنفيذ التدريب على منهجية موف لمدة يومان من قبل المؤسسة لطاقم عمل الملجأ والبالغ 

 .2002من األخصائيين في العالج الطبيعي والوظيفي والتمريض وذلك خالل الجزء األول من العام 

 في المراكز المجتمعية التابعة للبلديات الشريكة MOVEوبرنامج الحركة من اجل التعلم والحياة  جدول يوضح أنشطة منهجية

 

 المركز

عدد المتدربين على 

 منهجية

MOVE 

عدد ساعات 

 التدريب

عدد المتدربين على 

 منهجية

عدد ساعات اإلشراف 

 التدريبي

عدد األطفال 

 المستفيدين

 07 20 3 06 3 حلحول 

 05 20 2 06 8 يطا 

 00 20 3 06 5 بيت فجار

 06 20 2 06 10 السموع 

 07 20 2 06 5 اذنا 

 00 20 3 06 10 اريحا 

 25 042 03 92 43 المجموع 
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 التمكين وبناء القدرات

اف والغايات والوصول انطالقا من إيمانها العميق بان قدرات المؤسسة البشرية هي األساس والركيزة األساسية لتحقيق األهد

إلى مؤسسة قادرة وفاعلة ومؤثرة فقد وضعت مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية استراتيجية لبناء القدرات العامة على المستوى 

 البشري وعلى مستوى القدرات اإلدارية والمادية.

 فلسفة بناء القدرات  

بواب أمام التعلم وإضافة معارف ومهارات أو عاملين إن المهارات والمعلومات يمكن الحصول عليها بعدة طرق، وان األ

ومتطوعين يجب أن تبقى مفتوحة.  إن تعزيز التوجهات لهذا األمر عبر تطوير بيئة تعلم وتبادل خبرات بين الجهات اإلدارية 

انوا من األشخاص والعاملين وعبر الشراكات كذلك، تساهم بشل كبير في تشكيل أثر على بناء قدرات الجهات المستهدفة سواء ك

ذوي اإلعاقة عبر التعليم والتنظيم والتشبيك ونقل الخبرة بين المؤسسات واألفراد العاملين مع هذا القطاع أو بناء قدرات 

 المؤسسة ذاتها.

 اإلشراف والدعم الفني 

ؤهلين وذوو خبرة واسعة من وهو آلية إدارية محترفة تقدمها مؤسسة قادر للطوا قم العاملة في برامجها المختلفة عبر مشرفين م

خارج البنية اإلدارية وترتكز على اجتماعات فردية وجمعية دورية لتقديم الدعم المستمر للعاملين في مواجهة التحديات 

والمشكالت اليومية في عملهم وكذلك مساعدتهم على التعرف على قدراتهم ومكامن القوة وآليات التغلب على التحديات التي 

من موظفي المراكز  56قدمت قادر ضمن مشاريع القطاع االجتماعي جلسات فردية وجمعية لستة طواقم تضم  تواجههم. حيث

 MOVEالمجتمعية من ضمنهم أخصائي التربية الخاصة والنطق وأقسام العالج الطبيعي باإلضافة إلى طواقم برنامج موف 

 والعاملين اإلداريين.

 طة االشراف والدعم الفني والمهنيوالجدول التالي يوضح معطيات رقمية ألنش

 عدد الطواقم
عدد 

 العاملين

ساعات عدد 

 إشراف الفريق

إشراف عدد ساعات 

MOVE 

ساعات إشراف عدد 

 التربية الخاصة

شراف إعدد ساعات 

 األخصائيين االجتماعيين

6 56 007 06 25 72 
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 بناء قدرات موظفي قادر

في برامج تدريبية وورشات عمل تساعدهم على بناء قدراتهم في الجوانب التي  تشجع المؤسسة العاملين فيها على االنخراط

شارك موظفي المؤسسة في عدة دورات وورشات تدريبية في عدة  2003يحتاجونها في تطوير األداء الوظيفي. وفي العام 

 :مجاالت مرتبطة بالمهام الوظيفية للعاملين في المؤسسة. الجدول التالي يبين هذه األنشطة

 المدة عنوان الدورة / الورشة التدريبي
الجهة 

 المنظمة
 الموظفين الذين شاركوا ومناصبهم

ورشة تدريبية حول النظام المحاسبي 

 ونظام المشتريات
 UNDP يوم واحد

 منسق مالي –ميالد قمصية 

 مساعدة إدارية ومشتريات –نادين شوملي 

 منسقة مشروع –مرام عيسى 

 جميع الموظفين CRS أيام 3 الموارد دورة تدريبية حول تفعيل

دورة تدريبية حول دراسة االحتياجات 

 المجتمعية
 جميع الموظفين شركة السهل يوم واحد

 منسق مشروع –محمد القيسي  CRS  دورة تدريبية حول المناصرة

 CRS  دورة تدريبية حول المتابعة والتقييم
 منسق مشروع –محمد القيسي 

 روعمنسقة مش –مرام عيسى 

 UNDP أيام 3 ورشة تدريبية حول الفقر

 منسقة مشروع –مرام عيسى 

 عامل ميداني –إبراهيم سليم 

 عاملة ميدانية –صابرين معالي 

ورشة تدريبية حول الفقر والمشاريع 

 الزراعية
 UNDP يومين

 منسقة مشروع –مرام عيسى 

 عامل ميداني –إبراهيم سليم 

 عاملة ميدانية –صابرين معالي 

 

قامت المؤسسة بعملية مراجعة إطار عملها، حيث ارتكزت عملية المراجعة االستراتيجية على تقييم للوضع  2003خالل العام 

التنظيمي للمؤسسة ليشمل تحليل الطموح والحاكمية، البرامج والعمليات، والمصادر البشرية والمالية، والعالقات، باالستناد على 

ت مع مجلس اإلدارة والموظفين وشركاء قادر الرئيسين، حيث تم إعداد تقرير يعرض أهم مراجعة التقارير وإجراء مقابال

النتائج الخاصة بالتقييم الداخلي. كما تم تحليل البيئة الخارجية لعمل المؤسسة ليشمل تحليل وضع واحتياجات األشخاص ذوي 

ت المختلقة التي أعدتها المؤسسة، باإلضافة إلى الخطة اإلعاقة والمؤسسات المعنية في هذا القطاع، بناء على مراجعة الدراسا

 (،0230إطار التخطيط االستراتيجي الوطني لقطاع اإلعاقة في فلسطين )والتقارير الوطنية الخاصة بقطاع اإلعاقة، لتشمل 
. (0233عية )وتقرير مسح األفراد ذوي اإلعاقة الذي أعده الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة الشؤون االجتما

، شارك فيها أعضاء من مجلس 2003آب 25و 2003آب  22بتاريخ كذلك تم عقد ورشة تخطيط استراتيجي لمدة يومين 

 اإلدارة والجمعية العمومية وإدراة المؤسسة وموظفيها.

إصرار  قيقية يمثلتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة في المواطنة الكاملة والمشاركة الحإنطالقا  من إيمان المؤسسة العميق بأن 

، على مجموعة من األولويات االستراتيجية 0231-0234الخطة االستراتيجية لألعوام  تركزوعزيمة والتزام قيادتها لتحقيقه، 

التزام المندرجة في إطار أهداف ونتائج طويلة األمد، حيث تم التركيز بالمجمل على أربعة أهداٍف استراتيجيٍة  تتمحور في 

ية الفلسطينية بالعمل ودعم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، تعزيز الممارسات المجتمعية المعززة لدمج المؤسسات الرسم

األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع، وتحسين أداء مؤسسات المجتمع المدني والهيئات المحلية تجاه أولويات األشخاص ذوي 

 اإلعاقة
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 نشورات وإصداراتم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 سنابل –النشرة اإللكترونية 
 أخبار حول االعاقة محلية واقليمية ودولية

 
 دليل العنف واإلساءة لألطفال ذوي اإلعاقة

 "أطفالنا كيف نحميهم؟"
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 أنشطة أخرى
 

 المنتدى المفتوح لمناصرة قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة

، بمبادرة من المؤسسة نتيجة 2003تأسس منتدى المناصرة في نيسان 

حول     2003لسلسلة  من الندوات في  شهري  شباط وآذار  من  العام 

مناصرة  قضايا  اإلعاقة  في  فلسطين. وبحضور ومشاركة  ممثلين  عن  

عامل/ة  وناشط/ة في   25أربعة  وعشرين  مؤسسة ومشاركة  أكثر من 

 حيث تم  تشكيل  لجنة متابعة  من هذه المؤسسات وممثليها. هذا  المجال  

انطالقا من الرغبة بإطالق حراك  جماعي  بين  المؤسسات حيث تأسس 

طار البناء  على ما سبق ومراكمة  على االنجازات والفعاليات واألفراد  المهتمين  بقضايا  األشخاص  ذوي اإلعاقة، وفي إ

الكثيرة والكبيرة  في  هذا  المجال دون  إغفال  الشوط  الكبير  الذي  الزال  أمامنا.  وباالنطالق من اإليمان  العميق  بأهمية 

لى أمل الوصول إلى نتائج العمل الجماعي من أجل  تجاوز الثغرات ومواجهة التحديات.  فقد  تم  تنظيم  سلسلة من الندوات ع

عملية تترك  آثارا  واضحة وايجابية  على  مسيرة  العمل  في الدفاع والمرافعة عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   وااللتزام 

بالعمل المتواصل مع كافة الشركاء والحلفاء لنصرة هذه القضية  وإحداث تغييرات  تراكمية  على  كافة المستويات  وفي  

  لحقول.مختلف  ا

تباعا  لندوات المناصرة الثالث التي نظمتها مؤسسة قادر التي تناولت القضايا التالي: سياسات اإلعاقة على المستوى الوطني 

استراتيجيات مناصرة  األشخاص   دور منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة في الدفاع  عن الحقوق، و خطوات  عملية للتأثير، و

 .2003اجتماعات على مدار عام  00نة متابعة للمنتدى، حيث تم عقد عشرة ذوي  اإلعاقة، تم تشكيل لج

لمدة ثالثة أيام في  "مفاهيم  وآليات تحليل واستراتيجيات" تدريب بعنوانومن األنشطة التي تمت من خالل المنتدى، تم تنظيم 

د تشخيص وتدخالت وتجارب...نحو التوح ، كما تم عقد مؤتمر حول التوحد بعنوان "23/5/2002-20شهر أيام في الفترة 

 ، كما تم إصدار عدة بيانات صادرة عن المنتدى.2/00/2003مجموعة وطنية للتوحد في فلسطين" بتاريخ 

 أعضاء المنتدى:

 مؤسسات أهلية مؤسسات حكومية مؤسسات تعليمية
مؤسسات عاملة في مجال 

 اإلعاقة
 هيئات محلية

 وزارة التربية والتعليم جامعة بيت لحم
مركز اإلرشاد  

 الفلسطيني
 جمعية أصوات

مركز بلدية السموع 

 المجتمعي

 المدرسة العالئية
وزارة الشؤون 

 االجتماعية

جمعية اإلحسان الخيرية/ 

 الخليل

الملجأ العربي  الخيري 

 األرثوذكسي
 مركز بلدية أريحا المجتمعي

 مركز بلدية إذنا المجتمعي ية دورا لإلعاقةجمع اإلغاثة الكاثوليكية المجلس األعلى لإلعاقة مؤسسة افتح للصم

 
اإلدارة العامة لشؤون 

 األشخاص ذوي اإلعاقة

جمعية التطوير والنهضة 

 األسرية

جمعية الشروق لألشخاص 

 ذوي اإلعاقة

مركز بلدية بيت فجار 

 المجتمعي

 

نقابة األخصائيين 

النفسيين واالجتماعيين / 

 فرع بيت لحم

 جمعية زهرة القدس

الفلسطيني العام االتحاد 

لألشخاص ذوي اإلعاقة / فرع 

 بيت لحم والخليل

 

 مركز بلدية يطا المجتمعي

  
اإلغاثة والخدمات 

 االجتماعية وكالة الغوث

نادي  فلسطين  لرياضة 

 المعاقين / الخليل

مركز بلدية حلحول 

 المجتمعي

  
اتحاد  رياضة األشخاص ذوي  

 اإلعاقة
 بلدة الياسرية
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 توحدمؤتمر حول  ال

ضمن أنشطة المنتدى المفتوح لمناصرة قضايا االعاقة والذي تقوم 

المؤسسة على تسيير شؤونه، وضمن أولويات القضايا التي تم العمل 

عليها في المنتدى قضية التوحد، الذي يرى المنتدى أهمية وجود برامج 

توعية في مجال التوحد تستهدف بالدرجة األولى األهالي والعاملين 

مين، وكذلك أهمية وجود برامج تدريب لألخصائيين النفسيين والمهت

لتأهيلهم للعمل مع أطفال التوحد وأهمية عقد لقاءات مع األهالي، وأهمية 

تشجيع الجامعات والطلبة على توجيه جزء من دراساتهم وأبحاثهم بهذا 

 االتجاه.

وطنية تهتم بهذا الموضوع، نظمت مؤسسة قادر  وبهدف توحيد الجهود المختلفة في هذا الموضوع من أجل إيجاد مجموعة

مؤتمرا  حول التوحد تحت عنوان  2/00/2003للتنمية المجتمعية والمنتدى المفتوح لمناصرة قضايا اإلعاقة يوم السبت  

بحضور عدد من ممثلي األشخاص ذوي اإلعاقة  "تشخيص وتدخالت وتجارب نحو مجموعة وطنية للتوحد في فلسطين"

ممثلين عن الوزارات الحكومية ذات العالقة وبعض ممثلي المجالس المحلية والمؤسسات العاملة في هذا المجال ومنظماتهم و

وبعض المهتمين.  استضافت الندوة كل من األستاذة جمان طنوس، أكاديمية متخصصة في مجال التوحد، األستاذة بسمة أبو 

األستاذ  اهرة مسؤول وحدة التوحد في وزارة الصحة الفلسطينية، والدكتور رياض زو عياش، مركز األميرة بسمة للتأهيل، و

 عبد المحسن عابدة مدير جمعية أصدقاء التوحد في رام هللا.

عرض االخصائيون الضيوف أوراق عمل متخصصة في موضوعات  

مختلفة حول التوحد، حيث قدمت األستاذة جمان طنوس ورقة عمل حول 

فريق التشخيص المناسب، أما الدكتور  التوحد وأسبابه وأعراضه ومن هو

رياض زواهرة، ممثل مديرية صحة بيت لحم، تحدث حول السياسات 

الوطنية في هذا المجال حيث تم استحداث برنامج تجريبي وإدخال برنامج 

لتشخيص أطفال التوحد، مشيرا الى أهمية تدريب األهالي حول كيفية 

ا كبيرا بين أطفال التوحد التعامل مع طفل التوحد خصوصا أن هناك خلط

واألطفال ذوي اإلعاقة العقلية أو من يعانون من الصرع. كما قدمت 

األخت أسماء ادعيس، أم لطفل متوحد، تجربتها في العمل مع ابنها والنجاحات واإلخفاقات واآلالم التي الزمت مسيرتها مع 

ال، مشيرة الى اهمية دور األهل في أية برامج وتدخالت مع ابنها. وأهمها حالة اإلحباط واإلرباك التي يعيشها أهالي األطف

أطفال التوحد. أما األستاذة بسمة أبو عيشة، من مركز األميرة بسمة في القدس، فقد تحدثت عن البرنامج الوطني الذي أوكل إلى 

 مركز األميرة بسمة مسؤولية تقديم الخدمة ألطفال التوحد من مناطق الشمال والوسط والقدس. 

لص المشاركون في الورشة الى أهمية وجود مرجعية وطنية ألطفال التوحد وأهاليهم وموصين بأهمية استمرار الجهود خ

الجماعية في هذا المجال كون الموضوع هو مسؤولية وطنية تشمل الجانب الرسمي واألهلي. مشيرين إلى أهمية العمل 

ن في هذا المجال في المراكز المختلفة والتعاون مع مراكز عربية الجماعي نحو رفع مستوى الكفاءة والمعرفة لدى العاملي

وإقليمية ودولية بهذا الشأن. وكذلك أهمية وجود واعتماد مركز تشخيص وطني ومراكز لالهتمام بأطفال التوحد ووجود 

 الصفر. مجموعة وطنية لمتابعة هذا الموضوع كذلك البناء على ما هو موجود وتعزيزيه وتدعيمه وعدم البدء من
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 ؟"كيف نحميهم ...أطفالنا" دليل

دليل المهنيين والمربين للتعامل مع ظاهرة العنف واإلساءة تجاه األطفال واألطفال  

 ذوي اإلعاقة

من قبل مؤسسة قادر وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والشؤون  2003تم إعداد الدليل عام 

جتماعية والمساواة لألشخاص ذوي اإلعاقة" منفذ بالشراكة االجتماعية في إطار مشروع "العدالة اال

  ، وبتمويل من التعاون األيطالي.(AISPO)آيسبو  –مع المؤسسة اإليطالية للتضامن بين الشعوب 

 قامت باعداد الدليل االخصائية النفسية العيادية يعاد غنادري حكيم

 األطفال تجاه والعنف اإلساءة موضوع مع التعامل حول والمربين المهنيين توعية لىالدليل إ يهدف

 حماية في والمساهمة التربوي دورهم ممارسة من تمكنهم والتي خاص بشكل اإلعاقة وذوي عموما  

 .السليم نموهم وتعزيز أوالدهم

تعريفات عن عن اإلساءة والعنف، واإلشارات الفصل األول يتكون الدليل ثالثة فصول، يعرض 

دية والنفسية. ويقدم تعريفات عن من هو الطفل الشاهد ومن هو المعنف والمجاالت والدالئل الجس

والضحية والعوامل التي ترفع من احتمالية تعرض الطفل ، وأثر ممارسة العنف على األطفال 

 والتأثيرات النفسية والجسدية والسلوكية، و بعض المبادئ الموجهة للمهنيين.

فال ذوي اإلعاقة، ويعرض المبادئ األساسية من االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي ، يتطرق إلى خصوصية األطالفصل الثانيأما 

، وخصوصية النمو النفسي واالجتماعي والسلوكي والجسدي والجنسي لدى األطفال ذوي اإلعاقة. يتحدت هذا الفصل عن 3112اإلعاقة 

قة فيما يخص التعامل مع قضايا اإلساءة واالعتداء على األطفال. التحديات الخاصة التي يواجهها األهل والمربين واألطفال ذوي اإلعا

 ، ولتطوير سلوك مقبول.اإلعاقة ذوي األطفال لدى مفاهيم لتثبيت ساسيةويشمل أيضا بعض المبادئ األ

 يلمؤسسات المتوفرة ، وقائمة بااإلعاقة ذوي األطفال  مع الصفية الغرفة داخل تطبيقلل للمربين فعالياتمن الدليل يعرض  الفصل الثالث

 .العالقة ذات الصادرة والكتب المنشورات االلكترونية المواقع ببعض قائمة، وأيضاُ واالستشارة للتحويل فلسطين

 

 تدريب حول التعامل مع العنف واإلساءة

نظمت مؤسسة قادر تدريبا  على دليل المهنيين والمربين حول 

ي اإلعاقة "أطفالنا التعامل مع العنف واإلساءة تجاه األطفال ذو

لمدة ثالثة  22/00/2003-26كيف نحميهم؟" في الفترة الواقعة بين 

أيام  كتكملة للبرنامج الذي  ابتدأ بجزئه األول  في  آب الماضي 

وذلك بتنظيم التدريب  لمدة ثالثة أيام  وتبعه  ثالثة أيام تدريبية 

لمجتمعية من العاملين في المراكز ا 60جديدة، حيث تلقى ما يقارب 

ضمن مشاريع القطاع االجتماعي في الهيئات المحلية والتي تشكل 

المؤسسة مرجعيتها المهنية في مناطق الشموع ويطا، حلحول واذنا، 

وبيت فجار واريحا، حيث شارك  أخصائيين عالج طبيعي، 

ومعلمات تربية خاصة، وأخصائيي النطق، واإلداريين، وتم عقد 

 مشارك. 30كل مجموعة مكونة من التدريب لمدة ثالث أيام ل

تطرق التدريب إلى رفع مستوى الوعي لدى المهنيين والعاملين في المراكز المجتمعية لموضوع اإلساءة اتجاه األطفال بشكل 

عام واألطفال ذوي اإلعاقة بشكل خاص والذي يتطرق بمضمونه إلى أنواع مختلفة من اإلساءة كاإلساءة الجسدية، والجنسية، 

ية، والعزل، واالستغالل. والجدير بالذكر أن هذا التدريب جاء في إطار تعريف الطواقم العاملة بالدليل التي تم تطويره والنفس

من قبل مؤسسة قادر تحت عنوان "أطفالنا... كيف نحميهم؟ دليل المهنين والمربيت للتعامل مع ظاهرة العنف واإلساءة تجاه 
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ذي يهدف إلى توعية المهنيين والمربين حول التعامل مع موضوع اإلساءة والعنف تجاه األطفال و األطفال ذوي اإلعاقة" وال

األطفال عموما  وذوي اإلعاقة بشكل خاص والتي تمكنهم من ممارسة دورهم التربوي والمساهمة في حماية أوالدهم وتعزيز 

 نموهم السليم. 

 المؤتمر الوطني الثالث حول برامج التربية الخاصة

سسة قادر  في المؤتمر الوطني الثالث حول برامج التربية شاركت مؤ

الخاصة في الجامعات الفلسطينية بورقة عمل  قدمتها لنا بندك مدير عام 

المؤسسة حول  نموذج عمل الهيئات المحلية  في القطاع االجتماعي  وخدمة 

األشخاص  ذوي اإلعاقة، حيث عملت مؤسسة قادر على تطوير هذا 

ي الجديد في القطاع االجتماعي  ويرتكز على إعطاء دور النموذج التنمو

مركزي للبلديات بهدف التعاطي مع احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة وفقا  

كما  قدمت  الحتياجاتهم في مجتمعهم المحلي  وبالشراكة مع هذا المجتمع،

ورقة أخرى من قبل محمد  القيسي حول  مشروع تعزيز وصول الطلبة 

ي التعليم العالي  والذي ينفذ بالشراكة مع كل من جامعتي ذوي اإلعاقة ف

 الخليل والقدس ويهدف إلى  المساهمة في إيجاد  بيئة دراسية يتمتع فيها الطلبة ذوي اإلعاقة بفرص متكافئة. 
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 الصعوبات والتحديات 

التي فرضت نفسها على ساحة العمل وقد تمكنت  كغيرها من مؤسسات المجتمع المدني واجهت مؤسسة قادر جملة من التحديات

 قادر من التعامل معها وحققت نجاحا  ملحوظا  في هذا المجال وإن كانت مستوياته متفاوتة، تبعا  لطبيعة كل من تلك التحديات. 

 وفيما يلي نستعرض أهمها:

السياسية التي يعيشها الشعب الفلسطيني كغيرها من مؤسسات الوطن تتأثر مؤسسة قادر بإدارتها ،والعاملين فيها بالظروف 

أمني يترك اثأرا  سلبية على مسيرة  تحت االحتالل اإلسرائيلي وما ينبثق عن ذلك من تضييق وتوترات وعدم استقرار سياسي، و

 العمل  بشكل عام، وعلى برامج التنمية بشكل خاص.

عيشها المنطقة من جهة، وعدم وجود أفاق على المستوى الدراماتيكية التي تحالة عدم االستقرار والتحوالت السياسية إن 

الفلسطيني يترك اثأرا  كبيرة على العاملين في مجال التنمية المجتمعية، وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وذلك لكون العمل في 

المالي وخطط التنمية  هذا الحقل يواجه الكثيرمن الصعوبات والمعيقات، والتي تزداد في ظل األزمات المالية وارتباط التدفق

والعجلة المجتمعية بأزمات موسمية ودورية ترفع من مستوى القلق والتوتر وتساهم في تعميق الشعوربالضياع وعدم وضوح 

اتجاهات العملية التنموية ومؤشراتها خصوصا  وأن قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة التحتل مكانا  في قائمة األولويات عنَد 

رار بقائها على هامش االهتمام، والتخطيط والميزانيات مما يزيد من األعباء على المؤسسات العاملة في متخذي القرار واستم

 هذا القطاع.

للمؤسسة، واعتمادها بشكل أساسي على المشاريع ترك أثارا  على عمل المؤسسة، ونشاطها وعالقاتها غياب التمويل الثابت إن 

فبالرغم من كل الجهود التي تبذلها المؤسسة في ترتيب األولويات ومحاوالت  الداخلية وعالقاتها بالجهات المستفيدة،

التركيزعلى المشاريع والبرامج المتميزة والفعالة، بعيدا  عن الوقوع في التكرار وعن المعالجة السطحية إال أن عدم وجود 

لى أساس مؤقت ورفع من مستوى التحديات أمام ضمان اإلستدامة، والتمويل ترك اثأرا  على الطاقم العامل، والذي يتم توظيفه ع

 اإلداريين للتعويض عن التغير الدائم في الموظفين أوعقودهم المؤقتة، وصعب من عملية تشكيل طاقم عمل متناغم.

ال انه رغم أن تغيير االتجاهات، والقيم السلبية المرتبطة بالنظر لإلعاقة، ولألشخاص ذوي اإلعاقة يعتبر أحد أهم حقول التغيير إ

اليزال يشكل تحديا  جديا  يترك اثأرا كبيرة على كافة مناحي العمل، ويخلق الكثير من التحديات أمام المؤسسة وبرامجها 

وطواقمها المختلفة خصوصا ، فيظل غياب اآللية المناسبة للتواصل وتبادل اآلراء والمعلومات بين المؤسسات الرسمية واألهلية 

فعاليات والمؤسسات العاملة في هذا المجال، وفي ظل ضعف وتراجع اآلليات الجماعية للتنسيق بشأن الجهود المختلفة لل

 والتخطيط وتبادل المعلومات.

ال زال التراجع الذي حدث على مستوى العالقات التنسيقية بين مؤسسات التأهيل قد شكل غياب التنسيق والرؤيا المشتركة، 

رؤيا وطنية موحدة ومشتركة لهذا القطاع يساهم في فقدان البوصلة الموجهة التي تساعد  تحديا  كبيرا  وساعد، على تأخير بناء

على تحديد التوجهات لكل مرحلة، ولكل حقل من حقول قطاع التأهيل كما أن تداخل جهات عديدة في العمل في هذا القطاع في 

لتنافس بدل التعاون والتكامل ترك آثرا ، واضح على ظل غياب الرؤية الموحدة، واألجندة التكاملية، وسيادة عقلية التفرد وا

التنافس، وقد أثر ذلك بشكل واضح على القدرة على إحداث تغييرات على مستوى الوطن، وعلى مستوى السياسات، وخصوصا  

أن ذلك قد ترافق مع تراجع حركة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على مستوى الوطن، وضعف اإلرادة السياسية لمعالجة 

 الشؤون العالقة في هذا القطاع.
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 شكر وعرفان
 

انه وعبر  حيثالتي أتينا على ذكرها في معرض هذا التقرير،  المؤسسات المانحةجميع ادر بالشكر الجزيل إلى مؤسسة قتتوجه 

 حتياجاتوالستجيب الحتياجات المجتمع المحلي في ت ةذج تنموياعبر عن شراكة حقيقية في بناء نمتبرعاتهم السخية التي ت

 .وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في السياق الفلسطيني

 لم تكن بدون هذه المنح قادرة على االستمرار في رسالتها وفي مسيرة عملها لتحقيق أهدافها أن مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية

رة التربية والتعليم ووزارة وزارة الحكم المحلي ووزا الفلسطينية خاصة الجهات الرسمية جميعالمؤسسة تتوجه إلى  أنكما 

بالعمل والمسؤوليات وصوال لتحقيق األهداف  االرتقاء لتعاونهم في بناء جسر الشراكة الموصول في خدمة الشؤون االجتماعية

 .فئاته الوطنية لشعبنا بكافة

لسموع وحلحول وبيت فجار ان مؤسسة قادر تتوجه بالشكر إلى كافة الشركاء المحليين من مجالس بلدية في كل من يطا واذنا وا

هيئاتهم اإلدارية والتعليمية وطلبة  بكافة وجامعة البوليتيكنك أبو ديسلوطنية وجامعة القدس الخليل اواريحا وكذلك إلى جامعة 

كذلك تتوجه مؤسسة قادر  .برنامج مشروع وصول ومشاركة الطلبة ذوي اإلعاقة في التعليم العالي لتعاونهم في هذه الجامعات

كما  األشخاص ذوي اإلعاقة المؤسسات المختلفة التي تعنى بشؤون اتحاد المعاقين الفلسطينيين والى شركائنا في كر إلىبالش

على جهودهم  وعاملين ومتطوعين جمعية عمومية ومجلس ادارةالزمالء كافة في مؤسسة قادر من إدارة و إلىنتوجه بالشكر 

 .تنمية المجتمعيةللؤوب لتجسيد حلم قادر وعملهم المستمر والد

وتجسيد  المتواصل من تحقيق لتزام بالعملواال ونؤكد بهذه المناسبة على استمرارنا باإلخالص إلى رسالة المؤسسة وأهدافها 

 .لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة كامل


