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مؤسسة قادر للتنمية املجتمعية

ملحة حول وضع األشخاص ذوي اإلعاقة في فلسطين
تقدر نسبة انتشار اإلعاقة في األراض ي الفلسطينية بحوالي  %7حسب التعريف املوسع و %2,7حسب التعريف
الضيق (تقرير مسح األفراد ذوي اإلعاقة  -الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة الشؤون االجتماعية .)2011
وتكمن املشكلة الرئيسية التي يواجهها األشخاص ذوي اإلعاقة في تهميشهم ومحدودية مشاركتهم بشكل كامل في
جميع جوانب الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية ،على قدم املساواة مع غيرهم ،وبما يالئم حقوقهم
واحتياجاتهم وتطلعاتهم ،إذ تشير األدبيات املختلفة إلى أن األفراد ذوي اإلعاقة يواجهون انتهاكات مختلفة في
حقوقهم االجتماعية (الصحة ،التعليم ،الزواج وتشكيل أسرة ،العمل ،التنقل ،الخ) واالقتصادية .فيما يلي أهم
القضايا واملشاكل:
 تدني انخراط األفراد ذوي اإلعاقة في التعليم.
 ضعف مشاركة األفراد ذوي اإلعاقة في سوق العمل.
 ضعف مشاركة األفراد ذوي اإلعاقة في الحياة االجتماعية.
 انتهاكات حقهم في التنقل وحرية الحركة.
ا
ويعود ذلك إلى عدة أسباب رئيسية أهمها ،أوال :ضعف انسجام التشريعات والسياسات مع الحقوق االقتصادية
واالجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة ،حيث ال تنسجم منظومة التشريعات الحالية مع االتفاقيات واملواثيق
الدولية ،فبالرغم من مصادقة السلطة الفلسطينية على االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في العام
 2014ال يزال قانون حقوق املعوقين الفلسطينيين رقم  4للعام  1999والئحة التنفيذية ( )2004بحاجة إلى تعديل
ومواءمة مع االتفاقية الدولية ،وال يزال هناك العديد من الثغرات في القانون الحالي .فالتعريف في القانون بحاجة إلى
مراجعة ،وهنالك غياب آلليات املساءلة ونظم الرقابة على نحو يضمن تنفيذه بشكل كامل ،وباألخص البند املتعلق
بتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة .من ناحية أخرى تعتبر املوازنات املرصودة سواء من قبل الحكومة الفلسطينية أو
املؤسسات التمويلية أقل من احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة ،مما انعكس على تدني نوعية الخدمات التي تقدمها
الوزارات املعنية.
ا
ا
ثانيا :ضعف آليات التخطيط والتنسيق الوطني للعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة ومحدودية املعلومات ،ثالثا:
ا
ضعف القدرات الفنية واملؤسساتية للبرامج التي تعنى باألشخاص ذوي اإلعاقة ،رابعا :ضعف املعايير
ا
واملواصفات وأنظمة املتابعة الخاصة بنوعية العمل والخدمات ،خامسا :عدم مالءمة طبيعة الخدمات املقدمة
ا
لألشخاص ذوي اإلعاقة مع احتياجاتهم الحقيقية ،سادسا :محدودية مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقات في
ا
ا
الهيئات الحاكمة وإدارة برامج والخدمات التي تخصهم ،سابعا :ضعف الوعي املجتمعي ،ثامنا :ضعف موائمة
البيئة املجتمعية والوسائط والوسائل التي تمكن األشخاص ذوي اإلعاقة من ممارسة حقوقهم االجتماعية
واالقتصادية والتمتع بها.
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خلفية تاريخية حول مؤسسة قادر
تأسست مؤسسة قادر للتنمية املجتمعية في العام  2008بجهود مجموعة من األشخاص ذوي الخبرة املتنوعة
والطويلة في مجاالت اإلعاقة والصحة والتأهيل والتنمية املجتمعية وحقوق اإلنسان .وكان محور اهتمامهم حالة
قطاع اإلعاقة والتأهيل وما يعانيه من تشرذم في الخدمات والبرامج ،وتركيزها بشكل أساس ي على خدمات الصحة
والتأهيل ،وضعف الجهود املوجهة إلى معالجة املعيقات البيئية واالجتماعية والسياسات والتشريعات القائمة .حيث
أجمع املؤسسون على وجود فجوة بين الخدمات والبرامج املتاحة وبين االحتياجات الحقيقة لألشخاص ذوي اإلعاقة
في كافة املجاالت ،وأن هناك ضرورة لتثبيت النموذج االجتماعي لإلعاقة في كافة السياسات واعتماد الحقوق كإطار
للعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة.
بدأت املؤسسة عملها في أواخر العام  2008بتنفيذ مشروع ممول من التعاون اإليطالي وبالشراكة مع مؤسسة
 AISPOاإليطالية استمر لغاية بداية العام  2010تضمن أنشطة متعددة في إطار التمكين االقتصادي واالجتماعي
لألشخاص ذوي اإلعاقة وتحسين الوعي بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
ومنذ األشهر األولى للعمل قامت املؤسسة بتأسيس البنية التحتية األساسية على صعيد املقر واألجهزة واألثاث املكتبي
ُ
وخالفه وتطوير األنظمة الداخلية وأدلة العمل ،إضافة إلى توظيف املوارد البشرية الكفؤة والتي تعتبر أهم ركيزة في
املؤسسة حيث سعت إدارة املؤسسة دوما إلى االستثمار في املورد البشري وتطويره في إطار االرتقاء والتميز باألداء
الوظيفي وااللتزام بمبادئ وقيم عمل املؤسسة.
وفي مطلع العام  2009قامت املؤسسة بإجراء أول عملية تخطيط إستراتيجي تم من خاللها تحديد اإلطار التنظيمي
اإلستراتيجي لألعوام  ،2011 – 2009وفي العام  2011قامت املؤسسة بعمل مراجعة للخطة اإلستراتيجية األولى
وإجراء التعديالت إلطارها الزمني للعام  .2013وبنهاية العام  2013قامت املؤسسة بإعداد الخطة اإلستراتيجية
لألعوام .2016-2014
ومنذ العام  2010توسعت قادر في نشاطاتها وبرمجها من خالل املشاريع املختلفة التي نجحت في تمويلها من عدة
مانحين ،وتميزت في تطوير وتجريب نماذج جديدة في قطاع اإلعاقة كان التركيز األساس ي فيها على املأسسة والتأثير على
السياسات العامة ،وأهم تلك النماذج هو نموذج الهيئات املحلية في القطاع االجتماعي والقاض ي بتطوير وظيفة
الهيئات املحلية لتشمل قطاع اإلعاقة من حيث التخطيط والتنسيق للخدمات والبرامج وتقديم خدمات اجتماعية
أساسية على املستوى املحلي ،والذي تم البدء بتنفيذه بالشراكة مع ست هيئات محلية في جنوب ووسط الضفة
الغربية في العام  ،2011حيث حقق نجاحات كبيرة والقى ترحيب وإشادة من الوزارات املعنية إلى أن بات يروج له
كنموذج وطني يجب تعميمه على هيئات محلية أخرى وفي مناطق مختلفة من الوطن .كما تميزت املؤسسة في مأسسة
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في التعليم العالي ومأسسة التوعية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في املدارس.
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ملخص تنفيذي ألنشطة وإنجازات املؤسسة في العام 2014

ا
في العام  2014استمرت مؤسسة قادر في تنفيذ املشاريع املستمرة منذ السنوات السابقة ،وتمثل ذلك في :أوال:
مشاريع الهيئات املحلية في القطاع االجتماعي الذي تم البدء بتنفيذه منذ العام  ،2011حيث استمرت قادر في
شراكتها مع ست هيئات محلية وتركز عمل املؤسسة في هذا العام على مأسسة عمل املراكز املجتمعية في كل بلدية
ا
وتطلب ذلك متابعة حثيثة مع املجالس البلدية ووزارة الحكم املحلي ووزارة الشؤون االجتماعية .وثانيا :مشروع تطوير
قدرات اإلدارة العامة لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة في وزارة الشؤون االجتماعية الذي تم البدء بتنفيذه منذ العام

 ،2011حيث تابعت املؤسسة في إطار شراكتها مع وزارة الشؤون االجتماعية في مساعدة الوزارة على استكمال تنفيذ
أنشطة املشروع خالل العام  2014وتمثل ذلك في اجتماعات وزيارات متابعة مع املسؤولين في الوزارة ومتابعة
ا
الجوانب املالية للمشروع في إطار إعداد التقارير املالية ،وثالثا :مشروع تعزيز وصول ومشاركة األشخاص ذوي
اإلعاقة في التعليم العالي – املرحلة الثانية والذي تم البدء بتنفيذه أواخر العام  ،2013حيث عقدت املؤسسة شراكة
مع جامعة بوليتكنك فلسطين وهي الجامعة الثالثة التي تم عقد شراكة معها بعدما تم العمل مع جامعة القدس
وجامعة الخليل في املرحلة األولى من املشروع ،وتم تطبيق نموذج مؤسسات التعليم العالي واملتمثل في تحسين
السياسات واإلجراءات واملمارسات الداعمة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في التعليم العالي وتحسين البيئة
االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة في الحرم الجامعي .كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم العالي
وإعداد دراسة حول وضع السياسات والتشريعات الفلسطينية املرتبطة بالتعليم العالي لألشخاص ذوي اإلعاقة.
ا
ورابعا :مشروع الحماية االجتماعية لألطفال ذوي اإلعاقة في شرق القدس وجنوب الخليل والذي تم البدء بتنفيذه
أواخر العام  ،2013حيث قامت املؤسسة بتنفيذ كافة أنشطة املشروع واملتمثلة في مأسسة التوعية بحقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة في املدارس وتعزيز الوعي بالعنف ضد األطفال ذوي اإلعاقة من خالل تدريب العاملين في
املؤسسات ذات العالقة واالختصاص.
ومن جهة ثانية ،نفذت املؤسسة مشروع التمكين االقتصادي للنساء الرياديات حيث تم تمكين  50سيدة من مناطق
القدس الشرقية وبلدتي السموع وإذنا من خالل إنشاء مشاريع فردية مدرة للدخل ،وأعطت املؤسسة جانب اإلعاقة
أهمية كبيرة في هذا املشروع ،حيث كان أكثر من ثلث النساء اللواتي حصلن على مشاريع لديهن إعاقة أو أحد أفراد
أسرهن من ذوي اإلعاقة .كما بدأت املؤسسة بتنفيذ مشروع تحسين نوعية حياة النساء األكثر تهميشا وفقرا في
مناطق (ج) في محافظتي بيت لحم والخليل في آب من العام  2014وبالشراكة مع مركز اإلرشاد النفس ي واالجتماعي
للمرأة وجمعية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية ،حيث تم خالل العام  2014إجراء زيارات ميدانية في مناطق
عمل املشروع بهدف تحديد االحتياجات وتشكيل أطر مجتمعية داعية لحقوق النساء والنساء ذوات اإلعاقة.
كما وحصلت املؤسسة في العام  2014على عقود مدفوعة األجر لتنفيذ تدريبات مختلفة في مجال عمل واختصاص
املؤسسة ،فقامت بتنفيذ ورشات تدريبية  30ورشة تدريبية لحوالي  600من موظفي وكالة غوث وتشغيل الالجئين
من مختلف البرامج واألقسام حول كيفية استدخال اإلعاقة في برامج وخدمات الوكالة ،ونفذت املؤسسة  4ورش
تدريبية ملوظفي برنامج الصحة النفسية في وكالة الغوث حول كيفية التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة ،كما نفذت
ورشة تدريبية لصالح مركز جبل النجمة حول حقوق واحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة.
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الحاكمية في مؤسسة قادر
عمل الجهاز الحاكم في مؤسسة قادر خالل األعوام املاضية على التأسيس السليم ملمارسة الحاكمية السليمة
واملتميزة في املؤسسة ،حيث تم تعزيز آليات املتابعة واإلشراف لإلدارة الفاعلة واالستخدام الكفوء للمصادر البشرية
واملالية .عمل مجلس إدارة املؤسسة على تعزيز ممارسات الشفافية واملساءلة والنزاهة في بيئة العمل الداخلية
والخارجية من خالل تعزيز القيم الهادفة إلى تحسين األداء العام واالستخدام األفضل للمصادر.
بموجب أحكام النظام األساس ي ملؤسسة قادر للتنمية املجتمعية ،يتشكل الجسم الحاكم فيها من مستويين رئيسيين
ا
وهما الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة ،وتضم الجمعية العمومية  25عضوا ما بين أعضاء الهيئة التأسيسية
والبالغ عددهم ثمانية أشخاص وسبعة عشر شخص انتسبوا إليها فيما بعد.
الجمعية العمومية هي أعلى هيئة في املؤسسة وتتمتع بالصالحيات املنصوص عليها في النظام األساس ي واملتمثلة في
انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ،وبحث القضايا والسياسات العامة والخطط التي تتعلق باملؤسسة واتخاذ القرارات
بشأنها ،واملصادقة على الحساب الختامي للسنة املنتهية وإقرار موازنة السنة الجديدة ،ومناقشة وإقرار تقرير مجلس
اإلدارة اإلداري واملالي ،وتعديل النظام األساس ي ،وتعيين مدقق حسابات للمؤسسة.
الجدول التالي يبين الدورات االنتخابية الثالث التي مرت بها املؤسسة خالل األعوام الستة املاضية:
مجلس اإلدارة

تاريخ االنتخاب
2009/9/1

2011/4/16

2013/4/25

 .1رئيس املجلس

السيدة لنا عبد هللا بندك

الدكتور أحمد فتيحة

الدكتور ميشيل صنصور

 .2نائب الرئيس

الدكتور أحمد فتيحة

السيد خليل شوكة

الدكتور محمد شعيبات

 .3أمين الصندوق

السيدة فيرا بابون

السيدة منى ناصر

السيد سهيل خليلية

 .4أمين السر

اآلنسة رانية األلجاوي

السيد نيقوال زرينة

السيد إحسان إدكيدك

 .5عضو

السيد إحسان إدكيدك

السيد سهيل خليلية

الدكتورة جان قطان

 .6عضو

السيدة مها ياسمينة طرايرة

السيد ابراهيم ملحم

الدكتورة هالة اليمني

 .7عضو

السيدة ابتسام النمورة

اآلنسة رنا عليان

الدكتور أحمد فتيحة

 .8عضو

السيد سهيل خليلية

الدكتورة هالة اليمني

السيد خليل شوكة

 .9عضو

السيد نقوال زرينة

السيدة مها ياسمينة طرايرة

السيد نضال حنني

خالل العام 2014عقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات كما هو مبين في الجدول أدناه:
السنة
2014

اجتماعات مجلس اإلدارة
2014/2/6
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طاقم عمل املؤسسة
يتميز طاقم العمل في مؤسسة قادر بالتنوع في الخبرات والكفاءات في مجاالت عمل املؤسسة املختلفة .يمتلك طاقم
العمل صفات الجدية وااللتزام بأهداف عمل املؤسسة بما في ذلك رقيها وتطورها ضمن رؤيتها في مجال عملها ،كما
يتمتع بمستوى عالي من االنتماء للمؤسسة وما تمثله من تبني للتوجه الحقوقي في تناول قضايا األشخاص ذوي
اإلعاقة .الجدول التالي يبين املوظفين الذين عملوا في املؤسسة في العام :2014
املنصب

تاريخ بداية العمل

اإلسم
.1

لـنا بندك

املديرة العامة

كانون الثاني 2009

.2

جورج منصور

املدير التنفيذي

أيلول 2008

.3

محمد القيس ي

منسق مشروع

تشرين األول 2012

.4

مرام عيس ى

منسقة مشروع

حزيران 2013

.5

هناء الخياط

منسقة مشروع

كانون الثاني 2014

.6

ميالد قمصية

منسق مالي

تشرين األول 2011

.7

غيداء عايش

مساعدة مالية

تشرين الثاني 2012

.8

نادين الشوملي

مساعدة إدارية

تشرين الثاني 2012

.9

صابرين معالي

باحثة ميدانية

حزيران 2013

 .10إبراهيم عواد

باحث ميداني

حزيران 2013

 .11نديم القاض ي

باحث ميداني

آذار 2014

 .12سنابل عبد الجواد

باحثة ميدانية

آذار 2014

 .13شروق األفندي

باحثة ميدانية

آب 2014

 .14آالء غنيم

متدربة – مساعدة مالية

كانون الثاني 2014

 .15رنا األعمى

متدربة  -باحثة ميدانية

آذار 2014

 .16هاني زعرب

مساعد إداري – مدرب أعمال

تشرين الثاني 2014

 .17عماد حنانيا

متدرب – مساعد مالي

تشرين الثاني 2014

مستمر في العمل في العام 2015
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الهيكل التنظيمي ملؤسسة قادر

الـه ـي ـئـ ـ ـة العـ ـ ـ ـام ـة
مـج ـل ـ ــس اإلدارة
املدير/ة العام/ة

املدير/ة التنفيذي/ة

الشؤون اإلدارية واملالية

مساعد/ة إداري/ة

مسؤول/ة املناصرة واإلعالم

الـب ـرامـ ــج وال ـمـش ـ ــاريــع

منسق/ة مالي/ة

مشاريع البلديات في القطاع االجتماعي

مساعد/ة مالي/ة

مشروع تطوير القدرة املؤسسية لإلدارة
العامة لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة

التوعية في املدارس  -دليل إرشاد
املعلم
برنامج موف

مشروع التمكين االقتصادي للنساء
الرياديات
مشروع تحسين نوعية حياة النساء األكثر
ا
ا
تهميشا وفقرا في مناطق ج
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االتجاه التنظيمي اإلستراتيجي لعمل املؤسسة
كمؤسسة أهلية فلسطينية تلتزم مؤسسة قادر بالعمل على تحقيق أولويات التنمية الفلسطينية ،قررت مؤسسة
قادر تعزيز دورها التنموي من خالل تسخير طاقتها وخبرتها ومواردها البشرية واملالية لتحقيق الرفاه لألشخاص ذوي
اإلعاقة.

رؤية املؤسسة

مع التأكيد على كافة الحقوق الخاصة التي يجب أن
يتمتع بها األشخاص ذوي اإلعاقة لضمان دمجهم

تتطلع مؤسسة قادر إلى أن يتمتع األشخاص ذوي
اإلعاقة في فلسطين باملواطنة الكاملة واملشاركة
الحقيقة في كافة منا ي الحياة

الكامل ومشاركتهم الفاعلة على كافة األصعدة وفق ما
ورد في قانون حقوق األشخاص املعوقين رقم  4سنة
 1999واالتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي

املواطنة كمفهوم هي انتماء اإلنسان إلى الدولة التي
ا
يحمل جنسيتها ويكون فيها مشاركا في الحكم ويخضع
للقوانين الصادرة عنها ويتمتع بشكل متساوي مع بقية
املواطنين بمجموعة من الحقوق ويلتزم بأداء مجموعة
من الواجبات تجاه هذه الدولة .ويتوجب على الدولة
ضمان وصون كافة الحقوق والحريات ملواطنيها بما فيها
الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية ،دونما أي تمييز على أساس العرق أو الجنس
أو اللون أو الرأي السياس ي أو اإلعاقة .وتحدد هذه
الحقوق في الدولة الديمقراطية الحديثة بمنظومة من
القوانين والتشريعات التي تحددها الدولة واملتمثلة في
الدستور القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية فيها.
ا
وفي السياق الفلسطيني ونظرا لخصوصية الوضع
الفلسطيني الراهن ال بد من النظر إلى مفهوم املواطنة
بالنسبة للشعب الفلسطيني وإبراز أهمية دوره في
التحرر وإنهاء االحتالل واالستقالل الوطني وإقامة
الدولة الفلسطينية .لذلك فإن له خصوصية ويرتبط
بشكل أساس ي في الصمود والنضال في سبيل القضية
األساس.

اإلعاقة التي صادقت السلطة الفلسطينية عليها في
العام  ،2014دون إغفال الحاجة والضرورة إلى تعديل
وموائمة القانون الفلسطيني مع االتفاقية الدولية.
وفي هذا السياق تنظر مؤسسة قادر إلى مفهوم املواطنة
لألشخاص ذوي اإلعاقة في إطار ثالثة مرتكزات وقيم
أساسية:
ا
 أوال :حــق االختيــار والتقريــر الــذاتي :وتتمثـل فــي حــق
األشـ ـ ـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ـ ـ ــة حريـ ـ ـ ــة االختيـ ـ ـ ــار لكافـ ـ ـ ــة
القضايا املتعلقة بحياتهم الخاصة.
ا
 ثانيـ ـ ــا :املش ـ ـ ــاركة الحقيقي ـ ـ ــة :وتتمث ـ ــل فـ ـ ــي ض ـ ـ ــمان
مش ـ ــاركتهم ف ـ ــي كاف ـ ــة من ـ ــا ي الحي ـ ــاة عل ـ ــى الص ـ ــعيد
االجتم ـ ــاعي واالقتص ـ ــادي والسياسـ ـ ـ ي والثق ـ ــافي..إلخ،
بشـ ــكل فعـ ــال وحقيقـ ــي وبمـ ــا يحقـ ــق مبـ ــدأ املسـ ــاواة
لألشخاص ذوي اإلعاقة مع غيرهم من املواطنين.
ا
 ثالث ــا :املسـ ــاهمة :وتتمث ــل ف ــي إس ــهامات األش ــخاص
ذوي اإلعاقــة فــي الحيــاة االجتماعيــة واالقتصــادية فــي
املجتمــع كغيــرهم مــن املــواطنين وبــدون أي انتق ــاص
من قدرتهم أو حقهم فـي املسـاهمة النوعيـة والفعليـة
في هذه املجاالت

تؤمن مؤسسة قادر بمبدأ املساواة الذي يجب أن يتمتع
به جميع املواطنين في فلسطين دون أي تمييز أو إقصاء،

التـقـرير الـسنوي للع ـام 2014

صفحة 9

مؤسسة قادر للتنمية املجتمعية

رسالة املؤسسة

تسعى مؤسسة قادر إلى إيجاد نماذج وسياسات َّتمكن األطراف ذات العالقة من تحقيق أفضل النتائج في دمج
األشخاص ذوي اإلعاقة وفق حقوقهم الوطنية والدولية ومبادئ العدالة واملساواة.

القيم الناظمة

املوضوعية العلمية :تلتزم قادر بتدقيق املعلومات

يحكم عمل مؤسسة قادر منظومة من القيم العليا التي

املستخدمة في عملها والتأكد من مصدر املعلومة،

تلتزم املؤسسة على تطبيقها في ممارساتها وتوجهاتها

واالعتماد على املنهجيات العملية والبحثية النظرية

كقيادة وإدارة وموظفين:

والتطبيقي في بناء نماذجها وتطبيقها.

الكرامة اإلنسانية :تؤمن قادر باحترام الفرد واملحافظة

الشفافية :تلتزم املؤسسة بسياسة الشفافية املطلقة

على كرامته ،كحق من حقوقه ،بغض النظر عن

والقائمة على مبدأ الحق في املعرفة فيما يتعلق بإيصال

معتقداته ووضعه االجتماعي أو الصحي أو على أساس

املعلومات إلى أصحاب العالقة بما يضمن االنفتاح مع

اإلعاقة .

الهيئة العامة ،واملستفيدين ،واملانحين والسلطة حول

املساواة :تلتزم املؤسسة بأن تعامل األشخاص أو

النشاطات واإلجراءات والقرارات والسياسات .كما تعمل

املجموعات سواء كانوا من املستفيدين أو املوظفين على

املؤسسة على توفير املعلومات الصحيحة للجمهور

أنهم سواسية تحت مظلة تكافؤ الفرص ،كما تلتزم

والتقييد باملعايير املهنية والقواعد الخاصة بالشفافية

بعدم التمييز الطائفي و/أو السياس ي و/أو العائلي و/أو

املالية.

الجغرافي و/أو على أساس النوع االجتماعي و/أو الخلفية
االجتماعية ،و/أو على أساس اإلعاقة ،أو أي شكل كان .
العدالة االجتماعية :تلتزم قادر بتحقيق املساواة في
الفرص أي ممارسة التمييز اإليجابي لألشخاص ذوي
ا
اإلعاقة ومن هم األقل حظا منهم ،كالفقراء والنساء
واألطفال ،أو بعض املناطق الجغرافية املهمشة وفق
سياسة معلنة ومكتوبة.
املشاركة :تلتزم قادر بتعزيز مشاركة الفئات التي
تستهدفها ،بما في ذلك توفير إجراءات وأساليب وأنظمة
وأدوات تضمن املشاركة الداخلية والخارجية بما يشمل
املشاركة في تحديد االحتياجات ووضع االستراتيجيات
وخطط العمل وتقديم النصائح والتوصيات .
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األهداف اإلستراتيجية للمؤسسة
 الهدف االستراتيجي األول  :تحسين التزام
املؤسسات الرسمية الفلسطينية تجاه
دعم وإعمال حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة.

 الهدف

إنجازات املؤسسة خالل العام 2014
بناء على الخطة اإلستراتيجية للمؤسسة لألعوام 2016 - 2014
واألهداف اإلستراتيجية والنتائج متوسطة املدى التابعة لها ،كان
مجمل نشاط املؤسسة خالل العام  2014وفق ما يلي:

االستراتيجي

الثاني:

تعزيز

املمارسات املجتمعية الداعمة الندماج

الهدف االستراتيجي األول  :تحسين التزام املؤسسات الرسمية
الفلسطينية تجاه دعم وإعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

األشخاص ذوي اإلعاقة في املجتمع

األنشطة التي تم تنفيذها في إطار الهدف اإلستراتيجي األول:

لحقوق اإلنسان.

 إعداد دراسة شاملة حول السياسات والتشريعات الفلسطينيةاملرتبطة بالتعليم العالي لألشخاص ذوي اإلعاقة بالتعاون مع وزارة

 الهدف االستراتيجي الثالث :تحسين أداء

التربية والتعليم العالي ،حيث تم إصدار املسودة األولى من الدراسة.

مؤسسات املجتمع املدني والهيئات

وسيتم خالل العام  2015متابعة نتائج وتوصيات الدراسة مع وزارة

املحلية

تجاه

االستجابة

لحقوق

واحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة.

 الهدف االستراتيجي الرابع :تحسين
مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في
الحياة

االجتماعية

واالقتصادية

والسياسية

التربية والتعليم والجهات ذات العالقة بهدف وضع خطوات عملية في
إطار تعديل السياسات والتشريعات بما يعزز دمج األشخاص ذوي
اإلعاقة في التعليم العالي.
 عقد تدريب حول "التعامل مع اإلساءة والعنف ضد األطفالواألطفال ذوي اإلعاقة" ل ( )20شخص من األخصائيين االجتماعيين
في مديريات الشؤون االجتماعية ملدة يومين.
 في إطار الشراكة املعقودة بين مؤسسة قادر ووزارة الشؤوناالجتماعية بشأن مشروع بناء قدرات اإلدارة العامة لشؤون
األشخاص ذوي اإلعاقة ،في العام  2014تم تنفيذ األنشطة التالية:


التنسيق مع وزارة الشؤون االجتماعية فيما يتعلق بشراء

الخدمة من البلديات الشريكة.


عقد اجتماعات مع الوزارة بهدف تعزيز تقييم نموذج الهيئات

املحلية وبحث إمكانية تعميمه على هيئات محلية أخرى.


متابعة الجوانب املالية للمشروع مع الوزارة وإعداد التقارير

املالية للممول.
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الهدف االستراتيجي الثاني :تعزيز املمارسات املجتمعية الداعمة
الندماج األشخاص ذوي اإلعاقة في املجتمع لحقوق اإلنسان
األنشطة التي تم تنفيذها في إطار الهدف اإلستراتيجي الثاني:
-

تنفيذ ( )4ورشات تدريبية حول "دليل إرشاد املعلم" وكيفية مأسسة التوعية بحقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة في املدارس .حيث شارك في التدريب ( )12مدرسة من منطقة شرق القدس وجنوب الخليل

-

تنفيذ ( )4ورشات تدريبية حول "دليل إرشاد املعلم" وكيفية مأسسة التوعية بحقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة في مدارس وكالة الغوث .حيث شارك في التدريب ( )14مدرسة تابعة لوكالة الغوث في بيت لحم
والخليل.

-

تنفيذ أنشطة تطبيقية حول دليل إرشاد املعلم وكيفية استخدامه في ( )12مدرسة في القدس الشرقية
وجنوب الخليل.

-

تطوير مسرحية حول العنف واإلساءة لألطفال من خالل مسرح الحارة ،و عرضها في ( )5مناطق مركزية في
شرق القدس وجنوب محافظة الخليل بهدف تعميق املعارف واالتجاهات املجتمعية املختلفة إلدراك أوجه
ا
العنف واإلساءة التي تمارس مجتمعيا والتي ال يتم اإلبالغ عنها أو رصدها أو محاولة إيقافها.

-

عقد ورشات عمل ل ( )30من الطلبة النشطاء واملناصرين لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في جامعة
البوليتكنك بهدف تعزيز دورهم في املدافعة واملناصرة لقضايا الطلبة ذوي اإلعاقة في الجامعة وفي املجتمع
بشكل عام.

-

تنفيذ حملة توعية في جامعة البوليتكنك حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واحتياجاتهم في التعليم
العالي.

-

دعم ( )3من مشاريع التخرج للطلبة والتي قدمت حلول إبداعية ومبتكرة الحتياجات األشخاص ذوي
اإلعاقة .واملشاريع هي:
 مشروع الكف الذكي الذي يخدم الذين فقدوا أبصارهم – طلبة كلية املهن التطبيقية.
 مشروع تحويل الصوت إلى نص مكتوب للصم باستخدام الجهاز الخلوي – طلبة كلية الهندسة


مشروع الجاكيت الذكي الذي يدل الشخص الكفيف ويرشده على الطريق ويعلمه بوجود
العوائق واملمرات أمامه.
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الهدف االستراتيجي الثالث :تحسين أداء مؤسسات املجتمع املدني والهيئات
املحلية تجاه االستجابة لحقوق واحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة
األنشطة التي تم تنفيذها في إطار الهدف اإلستراتيجي الثالث:
-

في إطار نموذج الهيئات املحلية ،تم تنفيذ األنشطة التالية في العام :2014
 إجراء زيارات ميدانية ملتابعة عمل وأداء املراكز املجتمعية والتحقق من نوعية ومستوى الخدمات
املقدمة.
 إجراء تقييم للعاملين في املراكز املجتمعية وتقديم التوصيات للبلديات الشريكة.
 عقد اجتماعات مع رؤساء البلديات الشريكة ملتابعة املشاريع وتقديم النصح واإلرشاد في قضايا
محددة.
 متابعة الجوانب املالية للمشاريع مع البلديات الشريكة وإعداد التقارير املالية للممول.

-

في إطار نموذج مؤسسات التعليم العالي ،تم تنفيذ األنشطة التالية في العام :2014
 إجراء دراسة لوضع السياسات واإلجراءات في جامعة بوليتكنك ومدى مالءمتها لدمج األشخاص
ذوي اإلعاقة في التعليم ،حيث تم إصدار تقرير الدراسة وعرضه ومناقشته مع إدارة الجامعة
 إعداد خطة لجامعة البوليتكنك لتعزيز العدالة واملساواة للطلبة ذوي اإلعاقة والتي تضمنت
الجوانب التي ستعمل عليها الجامعة خالل األعوام الثالثة القادمة لتحسين وصول واستفادة
األشخاص ذوي اإلعاقة في البرامج التعليمية فيها.

-

عقد ورشة تدريبية ملدة يومين حول "التعامل مع اإلساءة والعنف ضد األطفال واألطفال ذوي اإلعاقة" ل
 20من األخصائيين االجتماعين في نقابة األخصائيين االجتماعين.

-

عقد ورشة تدريبية ملدة يومين حول "التعامل مع اإلساءة والعنف ضد األطفال واألطفال ذوي اإلعاقة" ل
 22شخص من األخصائيين في املؤسسات األعضاء في املنتدى املفتوح لقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة.

-

عقد تدريب مدربين ملدة ستة أيام تدريبية حول "التعامل مع اإلساءة والعنف ضد األطفال واألطفال ذوي
اإلعاقة" " ل ()15من األخصائيين االجتماعين من ( )14مؤسسة.

-

عقد ورشة عمل للمؤسسات األعضاء في املنتدى املفتوح لقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة.
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الهدف االستراتيجي الرابع :تحسين مشاركة األشخاص ذوي
اإلعاقة في الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية
األنشطة التي تم تنفيذها في إطار الهدف اإلستراتيجي الرابع:
-

تم عقد ورش عمل ل ( )16من الطلبة ذوي اإلعاقة في جامعة البوليتكنك بهدف تحسين الوعي الذاتي واملجتمعي
وتعزيز دورهم في إطار رفد الحركة املطلبية للطلبة ذوي اإلعاقة في الجامعة وفي املجتمع بشكل عام.

-

دعم ( )50امرأة ريادية بمشاريع فردية مدرة للدخل بمعدل  6,600دوالر لكل مشروع في مناطق القدس الشرقية
وبلدتي إذنا والسموع في محافظة الخليل ،حيث تم اختيار املستفيدات من خالل بناء شراكة مع املجتمع املحلي
في كل منطقة وتم إجراء زيارات ميدانية متعددة لكل مستفيدة للتحقق من مدى تطابقها مع معايير التمكين
وبلورة فكرة املشروع بشكل جيد .ويجدر اإلشارة إلى أن هذا النشاط يأتي في إطار مشروع التمكين االقتصادي
للنساء الرياديات املنفذ بالشراكة مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ،حيث أولت املؤسسة قدر كبير من األهمية
لجانب اإلعاقة وكان ثلث النساء املستفيدات لديهن إعاقة أو لديهم أشخاص ذوي إعاقة في أسرهن سواء كان
الزوج أو األطفال.
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املشاريع التي تم تنفيذها خالل العام 2014
مشروع الحماية االجتماعية لألطفال ذوي االعاقة في شرق

 مشروع الحماية االجتماعية لألطفال ذوي

القدس وجنوب الخليل 2014- 2013

االعاقة في شرق القدس وجنوب الخليل
2014- 2013
 مشروع وصول ومشاركة الطلبة ذوي اإلعاقة
في التعليم العالي – املرحلة الثانية
 مشروع

التمكين

االقتصادي

حزيران  2014وبموازنة إجمالية  41,000يورو
للنساء

الرياديات
 مشروع تحسين نوعية حياة النساء األكثر
ا
ا
تهميشا وفقرا في مناطق (ج) في محافظتي
بيت لحم والخليل
 مشروع الهيئات املحلية في القطاع االجتماعي
 مشروع تطوير قدرات اإلدارة العامة لشؤون
األشخاص ذوي اإلعاقة

هو مشروع طوارئ ممول من التعاون اإليطالي وبالشراكة مع مؤسسة
ُ
 AISPOاإليطالية نفذ خالل الفترة من تشرين أول  2013ولغاية

في العام  2014تم تنفيذ األنشطة التالية:
تنفيذ  4ورشات تدريبية حول كيفية استخدام "دليل إرشاد

.1

املعلم" للتوعية في املدارس حول اإلعاقة وتزويد الهيئات التدريسية
بأهداف تطوير الدليل الذي يحوي عدد كبير من األنشطة املخططة
والتي يضمن تنفيذها تغيير في معارف وتوجهات الطلبة نحو زمالءهم
من ذوي اإلعاقة ونحو موضوع اإلعاقة بشكل عام .تم تنفيذ هذه
الورش في  4مناطق مركزية في شرق القدس وجنوب الخليل ،حيث
استهدفت مدراء املدارس ،املرشدين التربويين ومعلمي اللغات
والرياضيات والعلوم.
.2

تنفيذ  4أيام تدريبية أخرى حول دليل إرشاد املعلم حيث

استهدفت مدراء املدارس ،املرشدين التربويين ومعلمي اللغات
والرياضيات والعلوم في مدارس وكالة الغوث والتي جاري العمل على
تعميم استخدام الدليل فيها أيضا لنفس الغرض.
.3

تنفيذ أنشطة تطبيقية حول دليل إرشاد املعلم وكيفية

استخدامه في  12مدرسة في القدس الشرقية وجنوب الخليل ،بهدف
مساعدة املعلمين على إدراك أهمية الدليل واألنشطة املحتواة وقدرتها
على تحقيق األهداف منه.
.4
حول

تطوير
العنف

مسرحية
واإلساءة

لألطفال من خالل مسرح
الحارة ،و عرضها في 5
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مناطق مركزية لتشمل مناطق املشروع في شرق القدس وجنوب محافظة الخليل تهدف إلى تعميق املعارف
ا
واالتجاهات املجتمعية املختلفة إلدراك أوجه العنف واإلساءة التي تمارس مجتمعيا وال يتم اإلبالغ عنها أو رصدها أو
محاولة إيقافها في أغلب األحيان.
 .5عقد تدريب حول "التعامل مع اإلساءة والعنف ضد األطفال واألطفال ذوي اإلعاقة" لثالث مجموعات من
األخصائيين العاملين في امليدان من( نقابة األخصائيين االجتماعيين ،األخصائيين االجتماعيين في مديريات
الشؤون االجتماعية و املؤسسات األعضاء في املنتدى املفتوح لقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة) بواقع يومين لكل
مجموعة.
 .6عقد تدريب استكمالي مركز ملجموعة مصغرة من املجموعات الثالث حول "التعامل مع اإلساءة والعنف ضد
األطفال واألطفال ذوي اإلعاقة" ملدة ستة أيام تدريبية وتهدف إلى تعزيز قدرات هذه املجموعة ليكونوا مدربين في
هذا املوضوع.
مشروع وصول ومشاركة الطلبة ذوي اإلعاقة في التعليم
العالي – املرحلة الثانية
ُ
هو مشروع ممول من خدمات اإلغاثة الكاثوليكية ضمن برنامج تعزيز مشاركة املجتمع املدني نفذ خالل الفترة من
تشرين أول  2013ولغاية حزيران  2014وبموازنة إجمالية  351,000شيكل.
يهدف هذا املشروع في مرحلته الثانية إلى تعزيز فرص للطلبة ذوي اإلعاقة مع غيرهم من الطلبة في مؤسسات التعليم
العالي ،حيث تم عقد شراكة مع جامعة بوليتكنك فلسطين وهي الجامعة الثالثة التي تم عقد شراكة معها بعدما تم
العمل مع جامعة القدس وجامعة الخليل في املرحلة األولى من املشروع .تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية
والتعليم العالي بهدف تعزيز إشراكها في كافة األنشطة التي يتم تنفيذها مع الجامعات الشريكة وتسهيل إجراء دراسة
وضع السياسات والتشريعات الفلسطينية املرتبطة بالتعليم العالي لألشخاص ذوي اإلعاقة.
تضمن املشروع املكونات واألنشطة الرئيسية التالية:
 إعداد دراسة تحليلية حول السياسات والتشريعات الفلسطينية املرتبطة بالتعليم العالي لألشخاص ذوياإلعاقة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي.
 تدريب وتطوير قدرات الطلبة ذوي اإلعاقة في الجامعة بهدف تعزيز دورهم في املدافعة واملناصرة لقضاياالطلبة ذوي اإلعاقة في الجامعة وفي املجتمع بشكل عام.
 عقد ورشات عمل مع الطلبة النشطاء واملناصرينلحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بهدف تعزيز دورهم في
املدافعة واملناصرة لقضايا الطلبة ذوي اإلعاقة في
الجامعة وفي املجتمع بشكل عام.
 تنفيذ حملة توعية في جامعة البوليتكنك حولاألوضاع واالحتياجات الخاصة بالطلبة ذوي اإلعاقة في
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التعليم العالي.
 إجراء دراسة لوضع السياسات واإلجراءات في جامعة البوليتكنك ومدى مالءمتها لدمج األشخاص ذوياإلعاقة في التعليم.
 إعداد خطة لجامعة البوليتكنك لتعزيز العدالة واملساواةللطلبة ذوي اإلعاقة.
 دعم عدد من مشاريع التخرج للطلبة والتي تقدم حلولإبداعية لألشخاص ذوي اإلعاقة.
مشروع التمكين االقتصادي للنساء الرياديات
وهو مشروع ممول من برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ضمن
منحة الوكالة السويدية للتنمية الدولية والبنك اإلسالمي
للتنمية ُنفذ خالل الفترة من شباط  2014ولغاية كانون
أول  2014وبموازنة إجمالية  375,000دوالر.
وهدف املشروع إلى تمكين  50من النساء الرياديات في
بلدتي إذنا والسموع وخمس تجمعات سكنية شرقي
محافظة القدس .حيث تم تأسيس وإنشاء  50مشروع ل
 50امرأة في مناطق عمل املشروع وبتكلفة إجمالية قدرها
 6,600دوالر لكل مشروع وبإجمالي  330,000دوالر.
تلقت األسر املستفيدة عدد من التدريبات في اإلدارة
والتسويق ومسك الدفاتر .وأعطت املؤسسة جانب
اإلعاقة أهمية كبيرة في هذا املشروع ،حيث كان أكثر من
ثلث النساء اللواتي حصلن على مشاريع لديهن إعاقة أو
أحد أفراد أسرهن من ذوي اإلعاقة.
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مناطق (ج) في محافظتي بيت لحم والخليل
وهو مشروع ممول من مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية ضمن منحة البنك الدوليُ ،وبدء تنفيذه في آب
 2014ويستمر لغاية شباط ُ ،2016وينفذ من قبل مؤسسة قادر بالشراكة مع مركز اإلرشاد النفس ي واالجتماعي
للمرأة وجمعية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية في  15من التجمعات السكنية الواقعة في مناطق "ج" في
محافظتي بيت لحم والخليل وبموازنة إجمالية  419,000دوالر منها مبلغ  144,000دوالر خاص باألنشطة الخاصة
بمؤسسة قادر.
يهدف املشروع إلى تمكين النساء وباألخص النساء ذوات اإلعاقة وأمهات األشخاص ذوي اإلعاقة والنساء املعيالت
ألسرهن ،حيث يتضمن املشروع املحاور التالية:
 تطوير قدرات النساء في مجال أعمال حرفية ومهنية تساعدهم على الدخول في سوق العمل ،ودعم 20امرأة بمشاريع صغيرة جماعية مدرة للدخل.
 تقديم أدوات وأجهزة مساعدة للنساء ذوات اإلعاقة واألطفال ذوي اإلعاقة. تحسين وعي وتوجهات املجتمع املحلي تجاه النساء ذوات اإلعاقة. إنشاء مجموعات داعمة لحقوق النساء وباألخص النساء ذوات اإلعاقة في مناطق عمل املشروع ،وتنفيذحملة مناصرة إلعالء وإيصال صوت النساء للجهات املعنية.
باإلضافة إلى ذلك يقوم مركز إرشاد املرأة وجمعية تنظيم األسرة بتنفيذ األنشطة الرئيسية التالية:
 توعية النساء حول الصحة اإلنجابية والجنسية. تقديم خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية. تطوير قدرات النساء في مجال أعمال حرفية ومهنية تساعدهم على الدخول في سوق العمل. دعم النساء بمشاريع صغيرة مدرة للدخل. -تقديم خدمات إرشاد نفس ي واجتماعي للنساء.
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مشروع الهيئات املحلية في القطاع االجتماعي
وهي مشروع منفذ من قبل  6هيئات محلية في محافظات الخليل وبيت لحم وأريحا بالشراكة مع مؤسسة قادر
وبتمويل من الحكومة اإليطالية (برنامج دعم البلديات الفلسطينية) من خالل وزارة الحكم املحلي بموازنة إجمالية 3
مليون يورو ،منها  323,000يورو تم إنفاقها من قبل مؤسسة قادر.
ويرتكز املشروع على نموذج يهدف إلى استحداث وتطوير دور ووظيفة رئيسية للهيئات املحلية تتعاون من خاللها مع
كافة الجهات ذات العالقة ،وتعمل على التخطيط والتنسيق لقطاع اإلعاقة من منظور حقوقي وتنموي بهدف النهوض
بواقع األشخاص ذوي اإلعاقة واالرتقاء بالخدمات املقدمة لهم ،واملساهمة في اندماجهم في مجتمعهم وحصولهم على
كافة الفرص واإلمكانيات وتمتعهم بكامل حقوقهم والعيش بكرامة على قدم املساواة مع غيرهم من املواطنين.
وقد تبنى هذا النموذج كل من بلدية السموع ويطا وإذنا وحلحول وبيت فجار وأريحا ا
بناء عليه تم استحداث أقسام
للخدمات االجتماعية ملأسسة هذا العمل بشكل دائم ومستمر ،وأصبح جزء ال يتجزأ من منظومة العمل
واالختصاص لتلك البلديات.
ومن أهم اإلنجازات التي تم تحقيقها في السنوات السابقة استحداث قسم للخدمات املجتمعية وإدراجها على هياكل
البلديات ،ومساعدة البلديات الشريكة في إنشاء مراكز مجتمعية لتقديم الخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة وتجهيزها
بكافة التجهيزات الالزمة من أثاث ومعدات وأدوات وخالفه وتوظيف وتدريب طاقم العمل.
كما تم مساعدة البلديات الشريكة في إنشاء مشاريع استثمارية مدرة للدخل لثالث بلديات لدعم استمرارية عملها في
هذا القطاع بعد انتهاء املشاريع.
وفي العام  ،2014كانت األنشطة التي تم تنفيذها من قبل املؤسسة متمثلة فيما يلي:
 إجراء زيارات ميدانية ملتابعة عمل وأداء املراكز املجتمعية والتحقق من نوعية ومستوى الخدمات املقدمة إجراء تقييم للعاملين في املراكز املجتمعية وتقديم التوصيات للبلديات الشريكة عقد اجتماعات مع رؤساء البلديات الشريكة ملتابعة املشاريع وتقديم النصح واإلرشاد في قضايا محددة -متابعة الجوانب املالية للمشاريع مع البلديات الشريكة وإعداد التقارير املالية للممول
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مشروع تطوير قدرات اإلدارة العامة لشؤون األشخاص ذوي
اإلعاقة
وهو مشروع منفذ من قبل وزارة الشؤون االجتماعية بالشراكة مع مؤسسة قادر وبتمويل من الحكومة اإليطالية
(برنامج دعم البلديات الفلسطينية) من خالل وزارة الحكم املحلي .ويتضمن املشروع مكونين رئيسيين ،األول يتعلق
بدعم اإلدارة العامة ملتابعة وتسهيل تنفيذ نموذج تطوير وظائف واختصاص الهيئات املحلية في الهيئات املحلية
الشريكة في محافظات الخليل وبيت لحم وأريحا ،والثاني يتعلق بتطوير القدرة املؤسسية لإلدارة العامة لشؤون
األشخاص ذوي اإلعاقة على املستوى التنظيمي والبرامجي بناء على الخطة التطويرية الشاملة لوزارة الشؤون
االجتماعية وإستراتيجية قطاع الحماية االجتماعية.
في العام  ،2014كانت األنشطة التي تم تنفيذها من قبل املؤسسة متمثلة فيما يلي:
 التنسيق مع وزارة الشؤون االجتماعية فيما يتعلق بشراء الخدمة من البلديات الشريكة. عقد اجتماعات مع الوزارة بهدف تعزيز تقييم نموذج الهيئات املحلية وبحث إمكانية تعميمه على هيئاتمحلية أخرى.
 -متابعة الجوانب املالية للمشروع مع الوزارة وإعداد التقارير املالية للممول.
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االستشارات والتدريبات التي
قدمتها المؤسسة
 تدريب موظفي وكالة الغوث على استدخال
اإلعاقة في برامج وخدمات الوكالة
 تدريب املناصرة في قضايا اإلعاقة ملركز جبل
النجمة للتأهيل /رام هللا
 تدريب املرشدين واملشرفين النفسيين في
وكالة الغوث2014 -

مؤسسة قادر للتنمية املجتمعية

االستشارات والتدريب
استمرت مؤسسة قادر في العام  2014في تقديم الخدمات االستشارية
والتدريبية املتخصصة للمؤسسات ذات العالقة ،حيث قامت املؤسسة
بتنفيذ ورشات تدريبية لحوالي  600من موظفي وكالة الغوث حول
استدخال قضايا اإلعاقة في برامج وخدمات وكالة الغوث ،ونفذت
تدريب منفصل للعاملين في برنامج الصحة النفسية التابع لوكالة
الغوث حول كيفية التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة ،كما نفذت
املؤسسة تدريب لصالح مركز جبل النجمة حول حقوق واحتياجات
األشخاص ذوي اإلعاقة .فيما يلي يقدم التقرير معلومات أوفى حول
هذه التدريبات:
تدريب موظفي وكالة الغوث على استدخال اإلعاقة في برامج
وخدمات الوكالة
تعاقدت وكالة الغوث مع مؤسسة قادر لتنفيذ برنامج تدريبي ملوظفي
الوكالة حول اإلعاقة وكيفية استدخال حقوق واحتياجات األشخاص
ذوي اإلعاقة في البرامج والخدمات التي تقدمها الوكالة .وعقدت مؤسسة
قادر خالل األشهر آب إلى تشرين ثاني  30ورشة تدريبية شارك فيها
حوالي  600من موظفي الوكالة من مختلفة األقسام والبرامج التالية في
املقر الرئيس ي واملكاتب في محافظات الضفة الغربية :قسم الصحة،
برنامج التمويل الصغير ،برنامج خلق فرص العمل ،قسم الهندسة،
قسم التوريدات ،مكتب دعم املشاريع ،قسم املتابعة والتقييم ،قسم
املوارد البشرية ،موظفي املعاهد ومراكز التدريب املنهي ،برنامج الصحة
النفسية ،برنامج الخدمات االجتماعية.
وتم تصميم البرنامج التدريبي بناء على طبيعة عمل املشاركين
واملشاركات وتضمنت الورش التدريبية العنوانين التالية:
 مفهوم اإلعاقة ونماذج العمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة اإلطار القانوني الناظم لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة علىاملستوى املحلي وعلى املستوى الدولي
 كيفية استدخال حقوق واحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقةفي البرامج والخدمات.
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وقد اعتمدت املؤسسة في التدريب على النهج التفاعلي املبني على املشاركة الفاعلة للمشاركين ،وتضمن العديد من
األنشطة الجماعية التي ساهمت في اكتساب املعارف واملهارات من قبل املشاركين.
ا
ا
وبعد االنتهاء من تنفيذ البرنامج التدريبي قدمت املؤسسة تقريرا تفصيليا حول الورش التدريبية التي تم تنفيذها
وتضمن توصيات محددة حول كيفية مأسسة حقوق واحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة في كل من البرنامج
واألقسام التي شاركت في التدريب.
شهادات مقتبسة من املشاركين واملشاركات حول التدريب
ا
موظف في برنامج الصحة "موضوع الورشة ممتاز جدا و كافية و وافية و شاملة من حيث املنهج و املضمون"
ا
موظفة في قسم الخدمات االجتماعية "أسلوب و قدرة و تمكن املدرب كانت عالية جدا و مفيدة"
معلمة في إحدى املعاهد التابعة للوكالة "ضرورة تعميم

تقييم التدريب من وجهة نظر املشاركين واملشاركات

الورشة إلى كافة العاملين في مراكز التدريب في الوكالة"

60%
40%

موظف في قسم املوارد البشرية "ورشة مميزة من

20%

حيث املادة واملدرب"
موظفة في برنامج الصحة النفسية "الورشة ممتازة
ا
جدا واملدربة رائعة واملواضيع التي تم طرحها تمس
ا
داخل األخصائي وأوص ي باستكمال سريع جدا

0%
محتوى التدريب منهجية التدريب اإلعداد للورشة
ا
كان جيدا
واألسلوب
وحجم اإلستفادة
ال أوافق

ال أستطيع التقييم

أوافق

أوافق بشدة

للتدريب"
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رام هللا
تعاقد مركز جبل النجمة مع مؤسسة قادر لتنفيذ

تقييم التدريب من وجهة نظر املشاركين واملشاركات

برنامج تدريبي ألهالي األشخاص ذوي اإلعاقة ومعلمين

60.00%

ومعلمات التربية الخاصة في مركز جبل النجمة،

40.00%

وعقدت مؤسسة قادر ورشة تدريبية ملدة ثالثة أيام

20.00%

شارك فيها حوالي  30شخص ما بين أهالي األشخاص

0.00%

ذوي اإلعاقة ومعلمين ومعلمات التربية الخاصة.
وهدف التدريب إلى رفع معرفة املشاركين بحقوق

محتوى التدريب منهجية التدريب اإلعداد للورشة
ا
كان جيدا
واألسلوب
وحجم اإلستفادة
ال أوافق

ال أستطيع التقييم

أوافق

أوافق بشدة

األشخاص ذوي اإلعاقة ،التواصل معهم ،ومبادئ
الحشد واملناصرة لقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة.

تدريب املرشدين واملشرفين النفسيين في وكالة الغوث2014 -
تعاقدت وكالة الغوث مع مؤسسة قادر لتنفيذ برنامج تدريبي للمرشدين واملشرفين النفسيين العاملين في وكالة
الغوث ،حيث عقدت مؤسسة قادر الورشة التدريبية ملدة ثالثة أيام شارك فيها حوالي  30شخص من املرشدين
النفسيين و املشرفين.
وهدف التدريب إلى تمكين املتدربين من الطواقم العاملة في
مجال اإلرشاد واإلشراف النفس ي في برنامج الصحة النفسية في
وكالة الغوث من حيث قدراتهم ومهاراتهم وتوجهاتهم للتعامل مع
األشخاص ذوي اإلعاقة واحتياجاتهم ،وتوحيد املفاهيم
واملعارف حول إمكانيات دمج السياسات املتعلقة باإلعاقة في
برامج وخدمات الوكالة املقدمة في جميع القطاعات.
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وقد اعتمدت املؤسسة في التدريب على النهج التفاعلي
املبني على املشاركة الفاعلة للمشاركين ،مما تتيح نقل
الخبرات واملعلومات والتعلم والتعليم لكافة املشتركين
وتضمن العديد من األنشطة الجماعية التي ساهمت
في اكتساب املعارف واملهارات من قبل املشاركين.
وبعد االنتهاء من تنفيذ البرنامج التدريبي قدمت
ا
ا
املؤسسة تقريرا تفصيليا حول الورشة التدريبية التي
تم تنفيذها و تقديم التوصيات.

تقييم التدريب من وجهة نظر املشاركين واملشاركات
60.00%

40.00%
20.00%
0.00%
محتوى التدريب منهجية التدريب اإلعداد للورشة
ا
كان جيدا
واألسلوب
وحجم اإلستفادة
ال أوافق
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برنامج الحركة من أجل التعلم و الحياة MOVE
إن منهجية  MOVEتساعد األطفال والبالغين على حد سواء من الذين
لديهم إعاقة شديدة ومركبة على اكتساب أكبر قدر من املهارات الالزمة
للجلوس والوقوف واملش ي ،وبالتالي زيادة القدرة الحركية واالعتماد على
الذات ،وتحسين الوضع الصحي وزيادة االتصال مع اآلخرين بما يضمن
كرامة الشخصية.
في العام  ،2010تم توقيع اتفاقية الشراكة مع مؤسسة Disability
 Partnershipوالتي من خاللها حصلت مؤسسة قادر على امتياز حصري الستخدام وتعميم ونشر هذه املنهجية في
فلسطين.
ومنذ ذلك الحين عملت قادر على تدريب أكبر عدد من األخصائيين والعاملين في مجال التأهيل واإلعاقة حول
املنهجية وآليات عملها ومنافعها على األفراد ذوي اإلعاقات الشديدة ،ومما ال شك فيه وباعتراف كافة األخصائيين
ا
ا
الذين تلقوا التدريب املتخصص في هذه املنهجية ،بأنها األكثر تنظيما وشمولية وتطورا من ضمن جميع املنهجيات
العاملية الحديثة املستخدمة.
ا
يتم تنفيذ برنامج موف حاليا في  6مراكز تابعة للهيئات املحلية في كل من أريحا وبيت فجار وحلحول وإذنا ويطا
والسموع باإلضافة إل ى امللجأ الخيري األرثوذوكس ي في العيزرية .وتشرف مؤسسة قادر على تنفيذ برنامج موف في تلك
املراكز بل وتسعى إلى عقد شراكات جديدة بهدف نشر البرنامج في مراكز مناطق جغرافية أخرى.
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املنتدى املفتوح ملناصرة قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة
تأسس منتدى املناصرة في نيسان  ،2013بمبادرة من املؤسسة
نتيجة لسلسلة من الندوات في شهري شباط وآذار من العام
 2013حول مناصرة قضايا اإلعاقة في فلسطين .وبحضور
ومشاركة ممثلين عن أربعة وعشرين مؤسسة ومشاركة أكثر
من  45عامل/ة وناشط/ة في هذا املجال حيث تم تشكيل
لجنة متابعة من هذه املؤسسات وممثليها.
ا
حيث تأسس انطالقا من الرغبة بإطالق حراك جماعي بين
املؤسسات والفعاليات واألفراد املهتمين بقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة ،وفي إطار البناء على ما سبق ومراكمة
على االنجازات الكثيرة والكبيرة في هذا املجال دون إغفال الشوط الكبير الذي الزال أمامنا .وباالنطالق من
اإليمان العميق بأهمية العمل الجماعي من أجل تجاوز الثغرات ومواجهة التحديات .فقد تم تنظيم سلسلة من
ا
الندوات على أمل الوصول إلى نتائج عملية تترك آثارا واضحة وايجابية على مسيرة العمل في الدفاع واملرافعة عن
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وااللتزام بالعمل املتواصل مع كافة الشركاء والحلفاء لنصرة هذه القضية وإحداث
تغييرات تراكمية على كافة املستويات وفي مختلف الحقول.
ا
تباعا لندوات املناصرة الثالث التي نظمتها مؤسسة قادر التي تناولت القضايا التالي :سياسات اإلعاقة على املستوى
الوطني خطوات عملية للتأثير ،و دور منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة في الدفاع عن الحقوق ،و استراتيجيات
مناصرة األشخاص ذوي اإلعاقة ،تم تشكيل لجنة متابعة للمنتدى ،حيث تم عقد عشرة  10اجتماعات على مدار
عام .2013
ومن األنشطة التي تمت من خالل املنتدى ،تم تنظيم تدريب بعنوان "مفاهيم وآليات تحليل واستراتيجيات" ملدة
ثالثة أيام في شهر أيام في الفترة ،2014/5/23-21

التـقـرير الـسنوي للع ـام 2014

ص ف ح ة 26

مؤسسة قادر للتنمية املجتمعية

بناء قدرات موظفي قادر
تشجع املؤسسة العاملين فيها على االنخراط في برامج تدريبية تساهم في بناء قدراتهم في الجوانب التي يحتاجونها في
إطار تحسن أدائهم الوظيفي .في العام  2014شارك موظفي املؤسسة في عدة دورات وورش تدريبية في عدة مجاالت
مرتبطة باملهام الوظيفية للعاملين في املؤسسة .الجدول التالي يبين هذه األنشطة:
عنوان الدورة  /الورشة التدريبي

املكان

املدة

الجهة املنظمة

املوظفين
ومناصبهم

ورشة تدريبية حول اإلدارة املالية
واملشتريات

رام هللا

يوم واحد

مركز تطوير املؤسسات
األهلية الفلسطينية

ميالد قمصية – منسق مالي
نادين الشوملي – مساعدة
إدارية

تدريب حول بطاقات التقييم
املجتمعي

األردن

ثالث أيام

املسائلة االجتماعية في
العالم العربي وهيئة كير
الدولية

لـنا بندك – املدير العام
محمد القيس ي – منسق مشروع

تدريب حول إدارة دورة حياة
املشروع

بيت لحم

يومان

مؤسسة قادر

جميع املوظفين

تدريب حول إدارة املوارد البشرية

رام هللا

يوم واحد

خدمات اإلغاثة
الكاثوليكية

نادين الشوملي – مساعدة
إدارية

تدريب في مجال التيسير

رام هللا

 5أيام

معهد السالم األمريكي

لـنا بندك – املدير العام
محمد القيس ي – منسق مشروع

تدريب حول الفقر واستراتيجيات
سبل العيش

أريحا

 3أيام

برنامج األمم املتحدة
اإلنمائي

مرام عيس ى – منسقة مشروع
إبراهيم سليم – باحث ميداني
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املؤتمرات وورش العمل التي شاركت بها مؤسسة قادر
في العام  2014شارك المؤسسة بشكل فاعل في العديد من المؤتمرات وورش العمل محليا وإقليميا :فيما يلي أهم تلك المشاركات:

التاريخ

الورشة  /املؤتمر

الجهة املنظمة

2014/02/11

مؤتمر حول التوحد – بيت لحم

جامعة فلسطين األهلية

2014/02/26

ورشة حول مشروع التمكين االقتصادي لألسر املحرومة

برنامج األمم املتحدة اإلنمائي

2014/03/04

مؤتمر إطالق دراسة إحصائية تتعلق بضرورة ضمان بيئة عمل جيدة
وصحية والئقة لألشخاص ذوي اإلعاقة

الهيئة املستقلة لحقوق
اإلنسان

2014/03/05

جلسة حوار مع ممثلي وزارة الداخلية بخصوص العالقة مع مؤسسات
املجتمع املدني – رام هللا

خدمات اإلغاثة الكاثوليكية

2014/03/10

يوم التوظيف في جامعة البوليتكنك – الخليل

جامعة البوليتكنك ،مؤسسة
الشباب الدولية

2014/03/13

ورشة عمل بعنوان "اآلخر" لتبادل الخبرات في مجال العمل مع
الفئات املهمشة  -أريحا

2014/03/24

مؤتمر " تعزيز مفهوم العمل االجتماعي في فلسطين” اليوم العالمي
للخدمة االجتماعية  -بيت لحم

نقابة األخصائيين االجتماعيين
– مؤسسة قادر للتنمية
املجتمعية

2014/03/26

مؤتمر عرض الخطة اإلستراتيجية ملؤسسة التعاون – رام هللا

مؤسسة التعاون

2014/03/28-27

املؤتمر اإلقليمي الثاني للملتقى العربي للمرأة من ذوات اإلعاقة –
مصر

املنظمة العربية لألشخاص
ذوي اإلعاقة ،املنتدى األوروبي
لإلعاقة

2014/04/11-09

معرض الكتاب – رام هللا

وزارة الثقافة

2014/04/12

مهرجان الثقافة – تفوح

بلدية تفوح

2014/04/10

يوم التوظيف السنوي في جامعة بيت لحم – بيت لحم

جامعة بيت لحم
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التاريخ

الورشة  /املؤتمر

الجهة املنظمة

2014/04/27

إطالق دراسة حول الفقر في فلسطين – أبو ديس

جامعة القدس أبو ديس ،مركز
اإلحصاء املركزي الفلسطيني

2014/04/28

ورشة لتقييم أثر برنامج التحويالت النقدية على األطفال واملراهقين –
رام هللا

وزارة الشؤون االجتماعية
الفلسطينية ،منظمة األمم
املتحدة للطفولة – UNICEF

2014/05/05

يوم التعريف باملؤسسات املهنية واألكاديمية في فلسطين – الخليل

جمعية التنمية املجتمعية
والتعليم املستمر

2014/05/07

يوم التوظيف في جامعة الخليل – الخليل

منتدى شارك الشبابي ،صندوق
األمم املتحدة للسكان

2014/06/17

ورشة " التوجه التنموي الشمولي" – بيت لحم

االتحاد العام لألشخاص ذوي
اإلعاقة

2014/06/28

ورشة ملناقشة دراسة "دمج األفراد من ذوي اإلعاقات الذهنية في التعليم
في فلسطين – رام هللا

املؤسسة السويدية لإلغاثة
الفردية

2014/08/12 + 06

ورشة عمل حول تطوير تخصصات مرتبطة باإلعاقة الذهنية في
الجامعات الفلسطينية – رام هللا

مؤسسة اإلغاثة السويدية،
وزارة التربية والتعليم

2014/11/25

مؤتمر " اإلعاقة واإلبداع" – بيت لحم

جامعة بيت لحم

2014/12/10

مؤتمر الحقوق اإلنجابية والجنسية للنساء ذوات اإلعاقة وحمايتهن من
العنف – بيت لحم

مؤسسة لجان العمل الصحي

2014/12/15

ورشة عمل مع املجلس األعلى لألشخاص ذوي اإلعاقة – رام هللا

وزارة الشؤون االجتماعية
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الصعوبات والتحديات
كغيرها من مؤسسات الوطن تتأثر مؤسسة قادر بإدارتها والعاملين فيها بالظروف السياسية التي يعيشها الشعب
ا
الفلسطيني تحت االحتالل اإلسرائيلي وما ينبثق عن ذلك من تضييق وتوترات وعدم استقرار سياس ي و أمني يترك آثارا
سلبية على مسيرة العمل بشكل عام ،وعلى برامج التنمية بشكل خاص.
وقد واجهت املؤسسة جملة من التحديات التي فرضت نفسها على البرامج واألنشطة التي قامت بتنفيذها خالل
العام  ،2014فيما يلي نستعرض أهمها:
إن حالة عدم االستقرار والتحوالت السياسية الدراماتيكية التي تعيشها املنطقة من جهة ،وعدم وجود آفاق على املستوى
ا
الفلسطيني يترك آثارا كبيرة على العاملين في مجال التنمية املجتمعية ،وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،وذلك لكون
العمل في هذا الحقل يواجه الكثير من الصعوبات واملعيقات ،والتي تزداد في ظل األزمات املالية وارتباط التدفق املالي
وخطط التنمية والعجلة املجتمعية بأزمات موسمية ودورية ترفع من مستوى القلق والتوتر وتساهم في تعميق
ا
الشعور بالضياع وعدم وضوح اتجاهات العملية التنموية ومؤشراتها خصوصا وأن قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة ال
ا
مكانا في قائمة األولويات َ
عند متخذي القرار واستمرار بقائها على هامش االهتمام ،والتخطيط واملوازنات مما
تحتل
يزيد من األعباء على املؤسسات العاملة في هذا القطاع.
ا
إن غياب التمويل الثابت للمؤسسة ،واعتمادها بشكل أساس ي على املشاريع ترك آثارا على عمل املؤسسة ،ونشاطها
وعالقاتها الداخلية وعالقاتها بالجهات املستفيدة ،فبالرغم من كل الجهود التي تبذلها املؤسسة في ترتيب األولويات
ا
ومحاوالت التركيز على املشاريع والبرامج املتميزة والفعالة ،بعيدا عن الوقوع في التكرار وعن املعالجة السطحية إال أن
ا
عدم وجود ضمان االستدامة والتمويل ترك آثارا على الطاقم العامل ،والذي يتم توظيفه على أساس مؤقت ورفع
من مستوى التحديات أمام اإلداريين للتعويض عن التغير الدائم في املوظفين أو عقودهم املؤقتة.
رغم أن تغيير االتجاهات ،والقيم السلبية املرتبطة بالنظر لإلعاقة ،ولألشخاص ذوي اإلعاقة يعتبر أحد أهم حقول
ا
ا
التغيير إال انه اليزال يشكل تحديا جديا يترك اثأرا كبيرة على كافة منا ي العمل ،ويخلق الكثير من التحديات أمام
ا
املؤسسة وبرامجها وطواقمها املختلفة خصوصا ،فيظل غياب اآللية املناسبة للتواصل وتبادل اآلراء واملعلومات بين
املؤسسات الرسمية واألهلية بشأن الجهود املختلفة للفعاليات واملؤسسات العاملة في هذا املجال ،وفي ظل ضعف
وتراجع اآلليات الجماعية للتنسيق والتخطيط وتبادل املعلومات.
غياب التنسيق والرؤيا المشتركة ،حيت ال بزال التراجع الذي حدث على مستوى العالقات التنسيقية بين مؤسسات
ا
ا
التأهيل يشكل تحديا كبيرا وقد ساهم في تأخير بناء رؤيا وطنية موحدة ومشتركة لهذا القطاع والذي أدى إلى فقدان
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البوصلة املوجهة التي تساعد على تحديد التوجهات لكل مرحلة ،ولكل حقل من حقول قطاع التأهيل كما أن تداخل
جهات عديدة في العمل في هذا القطاع في ظل غياب الرؤية املوحدة واألجندة التكاملية وسيادة عقلية التفرد
ا
والتنافس بدل التعاون والتكامل ترك آثرا واضح على التنافس وقد أثر ذلك بشكل واضح على القدرة على إحداث
ا
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 ملعالجة الشؤون العالقة في هذا القطاع.
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شكر وعرفان
تتوجه مؤسسة قادر بالشكر الجزيل إلى جميع املؤسسات املانحة التي أتينا على ذكرها في معرض هذا التقرير ،حيث
انه وعبر تبرعاتهم السخية التي تعبر عن شراكة حقيقية في بناء نماذج تنموية تستجيب الحتياجات املجتمع املحلي
والحتياجات وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في السياق الفلسطيني.
أن مؤسسة قادر للتنمية املجتمعية لم تكن بدون هذه املنح قادرة على االستمرار في رسالتها وفي مسيرة عملها لتحقيق
أهدافها كما أن املؤسسة تتوجه إلى جميع الجهات الرسمية الفلسطينية خاصة وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة
الحكم املحلي ووزارة التربية والتعليم لتعاونهم في بناء جسر الشراكة املوصول لالرتقاء بالعمل واملسؤوليات وصوال
لتحقيق األهداف الوطنية لشعبنا بكافة فئاته.
إن مؤسسة قادر تتوجه بالشكر والتقدير إلى كافة الشركاء املحليين الذي تعاونوا معنا خالل عملنا في العام 2014
واألعوام التي سبقتها .كذلك نتوجه بالشكر إلى الزمالء كافة في مؤسسة قادر من إدارة وجمعية عمومية ومجلس إدارة
وعاملين ومتطوعين على جهودهم وعملهم املستمر والدءوب لتجسيد حلم قادر للتنمية املجتمعية.
ونؤكد بهذه املناسبة على استمرارنا باإلخالص لرسالة املؤسسة وأهدافها وااللتزام بالعمل املتواصل لتحقيق
وتجسيد كامل لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
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