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مؤسسة قادر للتنمية املجتمعية         
ة ح ف 1|  ص

  قادرحول مؤسسة خلفية تاريخية 
ي العام  رة املتنوعة  2008تأسست مؤسسة قادر للتنمية املجتمعية  بجهود مجموعة من األشخاص ذوي الخ

ي مجاالت  والصحة والتأهيل والتنمية املجتمعية وحقوق اإلنسان. وكان محور اهتمامهم حالة  اإلعاقةوالطويلة 

ى خدمات الصحة  اإلعاقةقطاع  ها بشكل أساس ع رامج، وترك ي الخدمات وال والتأهيل وما يعانيه من تشرذم 

ى معالجة املعيقات البيئية واالجتماعية والسياسات والتشريعات القائمة. حيث  والتأهيل، وضعف الجهود املوجهة إ

ن اال  رامج املتاحة وب ن الخدمات وال ى وجود فجوة ب  اإلعاقةحتياجات الحقيقة لألشخاص ذوي أجمع املؤسسون ع

ي كافة السياسات واعتماد الحقوق كإطار  ي لإلعاقة  ي كافة املجاالت، وأن هناك ضرورة لتثبيت النموذج االجتما

  .اإلعاقةللعمل مع األشخاص ذوي 

ي أواخر العام  ي وبالشراكة 2008بدأت املؤسسة عملها  مع مؤسسة  بتنفيذ مشروع ممول من التعاون اإليطا

AISPO  ن االقتصادي  2010اإليطالية استمر لغاية بداية العام ي إطار  التمك يتضمن أنشطة متعددة   واالجتما

ي بحقوق األشخاص ذوي  اإلعاقةلألشخاص ذوي  ن الو   . اإلعاقةوتحس

ى صعيد املقر  ى للعمل قامت املؤسسة بتأسيس البنية التحتية األساسية ع واألجهزة واألثاث ومنذ األشهر األو

ر أهم  ى توظيف املوارد البشرية الكفؤة وال ُتعت املكت وخالفه وتطوير األنظمة الداخلية وأدلة العمل، إضافة إ

ى  ي املؤسسة حيث سعت إدارة املؤسسة دوما إ ة  ي إطار  االستثمار رك والتم  االرتقاءي املورد البشري وتطويره 

  بمبادئ وقيم عمل املؤسسة.  امواالل باألداء الوظيفي 

ي مطلع العام  ي تم من خاللها تحديد اإلطار  2009و راتي التنظيم قامت املؤسسة بإجراء أول عملية تخطيط إس

ي لألعوام  راتي ي العام 2011 – 2009اإلس رات قامت املؤسسة بعمل 2011، و ى مراجعة للخطة اإلس يجية األو

اية العام 2013زم للعام طارها الوإجراء التعديالت إل  راتيجية  2013. وب قامت املؤسسة بإعداد الخطة اإلس

  .2016-2014لألعوام 

ي تمويلها من عدة  2010ومنذ العام  ا وبرمجها من خالل املشاريع املختلفة ال نجحت  ي نشاطا توسعت قادر 

ي قطاع  ي تطوير وتجريب نماذج جديدة  ت  ن، وتم ر كا اإلعاقةمانح ى املأسسة والتأث ا ع رك األساس ف ن ال

ي والقا بتطوير  ي  القطاع االجتما ى السياسات العامة، وأهم تلك النماذج هو  نموذج الهيئات املحلية  ع

رامج وتقديم خدمات  اإلعاقةوظيفة الهيئات املحلية لتشمل قطاع  من حيث التخطيط والتنسيق للخدمات وال

ي جنوب ووسط اجتماعية أساسية ع ي، والذي تم البدء بتنفيذه بالشراكة مع ست هيئات محلية  ى املستوى املح

ي العام  ى أن بات 2011الضفة الغربية  ى ترحيب وإشادة من الوزارات املعنية إ رة وال ، حيث حقق نجاحات كب

ي مناطق مختلفة من ال ى هيئات محلية أخرى و ت املؤسسة يروج له كنموذج وط يجب تعميمه ع وطن. كما تم

ي ومأسسة التوعية بحقوق األشخاص ذوي  اإلعاقةي مأسسة حقوق األشخاص ذوي  ي  اإلعاقةي التعليم العا

  املدارس.
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  2015ي العام املؤسسة وإنجازات ألنشطة  ملخص تنفيذي
ى دعم مركزي من املؤسسة السويدية لإلغاثة الفردية  2015ي العام  ث ، حيSOIR IM –حصلت مؤسسة قادر ع

راتيجية لألعوام تم تنفيذ عدد من األنشطة ضمن ا ي تنفيذ املاستمرت ، كما 2016 – 2014طار الخطة االس ؤسسة 

ي مشروع  ميشًا وفقرًا املشاريع املستمرة منذ السنوات السابقة. وتمثل ذلك  ر  ن نوعية حياة النساء األك "تحس
ي محافظ بيت لحم والخليل" ي آب  ي مناطق (ج)  بتنفيذ ، حيث قامت الؤسسة 2014الذي تم البدء بتنفيذه 

حول الحماية من العنف  اإلعاقةوألمهات أطفال من ذوي  اإلعاقةات عدد من أنشطة التوعية للنساء والنساء ذو 

ي املجتمع  اإلعاقةومصادر الخدمات والتأهيل ودعم ورعاية األفراد ذوي  اإلعاقةواإلساءة لألطفال واألطفال ذوي 

  أسريًا واجتماعيًا، كما تم دعم عدد من األسر بمشاريع مدرة للدخل.

ي:  2015ذ مشاريع جديدة أخرى خالل العام ومن جهة أخرى تم البدء بتنفي   و

ي  أواًل: ى النوع االجتما بالشراكة مع مركز اإلرشاد النفس   العنف ضد املرأة" –"مشروع الحد من العنف املب ع

ي للمرأة ومنتدى املنظمات األهلية الفلسطينية ملناهضة العنف ضد املرأة وبالتعاون مع وزارة الشؤون  االجتما

ي تحقيق العدالة والعيش و واإلدارة العامة للشرطة االجتماعية ى املساهمة  دف املشروع إ النيابة العامة. والذي 

الناجيات من العنف، و تم البدء بعملية مراجعة ملشروع قانون العقوبات،  اإلعاقةالكريم للنساء والنساء ذوات 

دف تعزيز حقوق األشخاص ومشروع قانون األحوال الشخصية، ومسودة قانون حماي ة األسرة من العنف، وذلك 

ن وبشكل خاص تعزيز حقوق الفتيات والنساء ذوات  اإلعاقةذوي  ي تلك القوان ن ي الحماية م اإلعاقةبشكل عام 

  العنف.

ن االقتصادي للنساء الرياديات" ثانيًا: ن  "مشروع التمك سيدة من محافظ بيت لحم والخليل  56حيث تم تمك

ي هذا املشروع حيث بلغ  اإلعاقةن خالل إنشاء مشاريع فردية مدرة للدخل، وأعطت املؤسسة جانب م رة  أهمية كب

  وأطفال ذوي إعاقة.  اإلعاقة) شخص من النساء ذوات 19( اإلعاقةعدد الشخاص املستفيدين من ذوي 

بالشراكة مع مؤسسة  ي التعليم والصحة والحماية" اإلعاقةمشروع التنمية الشاملة لألشخاص ذوي " ثالثًا:

ي، حيث تم االتفاق مع  التضامن من أجل الشعوب اإليطالية ربية والتعليم العا بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة ال

ى طبية املساعدة الفنية ال ستقوم قادر بتقديمها، كما تم تقدي ي املشروع ع ن  ن رئيس ن كشريك  مكلتا الوزارت

ي محافظات بيت لحم والخليل  ي ستة مراكز  رنامج موف  الدعم واملتابعة والتقييم الف لعمل املراكز املنفذة ل

    وأريحا من خالل زيارات ميدانية دورية.

ي العام  ي مجال عمل واختصاص  2015كما وحصلت املؤسسة  ى عقود مدفوعة األجر  لتنفيذ تدريبات مختلفة  ع

ن ملدة املؤسسة، فقامت  ي وكالة غوث وتشغيل الالجئ أيام  3بتنفيذ ورشة تدريبية ملوظفي الخدمة االجتماعية 

ى جانب بعنوان  رك ع ي تقييم احتياجات األسرة مع ال موعات تدريب مج باإلضافة "،اإلعاقة"النظرة الشمولية 

  .مع مؤسسة الآلكشن آيد اإلعاقةشاب وشابة حول حقوق واحتياجات ذوي  30شبابية تتكون من 

ي تقارير  الظل املتعلقة باتفاقية حقوق األشخاص ذوي  وق و اتفاقية حق اإلعاقةكما شاركت املؤسسة بفعالية 

  . اإلعاقةتقرير الدولة الذي سيتم تقديمه للجنة حقوق األشخاص ذوي الطفل، و 



مؤسسة قادر للتنمية املجتمعية         
ة ح ف 3|  ص

ي مؤسسة قادر   الحاكمية 
ى التأسيس السليم ملمارسة الحاكمية السليمة  ي مؤسسة قادر خالل األعوام املاضية ع عمل الجهاز الحاكم 

ي  ة  ادر البشرية دارة الفاعلة واالستخدام الكفوء للمصحيث تم تعزيز آليات املتابعة واإلشراف لإل ؤسسة، املواملتم

ى تعزيز ممارساتواملالية. عمل مجلس إ ي بيئة العمل الداخلية  دارة املؤسسة ع اهة  الشفافية واملساءلة وال

ن األداء العام واالستخدام األ والخارجية من خالل ت ى تحس   فضل للمصادر.عزيز القيم الهادفة إ

ا من  نبموجب أحكام النظام األساس ملؤسسة قادر للتنمية املجتمعية، يتشكل الجسم الحاكم ف ن  مستوي رئيسي

ن أعضاء الهيئة التأسيسية  عضواً  25ة عمومية ومجلس اإلدارة، وتضم الجمعية العموميوهما الجمعية ال ما ب

ا فيما بعد.  سبعةوالبالغ عددهم ثمانية أشخاص و    عشر شخص انتسبوا إل

ي  ي النظام األساس واملتمثلة  ا  ي املؤسسة وتتمتع بالصالحيات املنصوص عل ى هيئة  ي أع الجمعية العمومية 

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، وبحث القضايا والسياسات العامة والخطط ال تتعلق باملؤسسة واتخاذ القرارات 

ية وإقرار موازنة السنة الجديدة، ومناقشة وإقرار تقرير مجلس  ى الحساب الختامي للسنة املن ا، واملصادقة ع بشأ

، و  ي، وتعديل النظام األساس ن مدقق حسابات للمؤسسةاإلدارة اإلداري واملا  .تعي

ن الدورات االنتخابية األربعةالجدول ال ي يب ا املؤسسة خالل األعوام السبعال م تا ة املاضية:رت 

  ةر امجلس اإلد
  تاريخ االنتخاب  

01/09/2009  16/04/2011  25/04/2013  23/04/2015  

  الدكتور أحمد فتيحة  ميشل صنصور الدكتور   الدكتور أحمد فتيحة  السيدة لـنا بندك  رئيس املجلس

  الدكتورة جان قطان  الدكتور محمد شعيبات  السيد خليل شوكة  الدكتور أحمد فتيحة  نائب الرئيس

ن الصندوق  را بابون   أم   السيد سهيل خليلية  السيد سهيل خليلية  السيدة م ناصر  السيدة ف

ن السر ن  السيد إحسان إدكيدك  السيد نيقوال زرينة  اآلنسة رانية األلجاوي   أم   السيدة تماضر أبول

  األطرش الدكتور أحمد  الدكتورة جان قطان  السيد سهيل خليلية  السيد إحسان إدكيدك  عضو

  السيد أكرم العيسة  الدكتورة هالة اليم  السيد ابراهيم ملحم  السيدة مها طرايرة  عضو

  السيد نقوال زرينة  فتيحة الدكتور أحمد  اآلنسة رنا عليان  السيدة ابتسام النمورة  عضو

  السيد زياد عمرو   السيد خليل شوكة  الدكتورة هالة اليم  السيد سهيل خليلية  عضو

  السيد ابراهيم سالمة  السيد نضال حن  السيدة مها طرايرة  السيد نقوال زرينة  عضو

ي الجدول أدناه: اجتماعاتأربعة عقد مجلس اإلدارة  2015خالل العام   ن  كما هو مب

  اجتماعات مجلس اإلدارة  السنة
2015  03/03/2015  23/04/2015  01/06/2015  03/09/2015  
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  طاقم عمل املؤسسة

ي مجاالت عمل املؤسسة املختلفة. يمتلك طاقم  رات والكفاءات  ي الخ ي مؤسسة قادر بالتنوع  يتم طاقم العمل 

ي مجال عملها، كما العمل صفات الجدية  ا  ا وتطورها ضمن رؤي ي ذلك رق ام بأهداف عمل املؤسسة بما  واالل

ي تناول قضايا األشخاص ذوي  ي  ي من االنتماء للمؤسسة وما تمثله من تب للتوجه الحقو يتمتع بمستوى عا

ي العام اإلعاقة ي املؤسسة  ن الذين عملوا  ن املوظف ي يب   :2015. الجدول التا

  تاريخ بداية العمل  املنصب  االسم

  2009كانون الثاني   املديرة العامةلـنا بندك  .1

  2008أيلول   املدير التنفيذي  جورج منصور .2

  2012تشرين األول   مسؤول مشروع  محمد القيس .3

  2015تموز   MOVEمنسقة برنامج   رغدة غباش.4

  2012تشرين الثاني   منسقة مالية  غيداء عايش .5

ي .6   2012تشرين الثاني   منسقة إدارية  نادين الشوم

  2014آذار   باحث ميداني  نديم القا .7

  2014آذار   باحثة ميدانية  سنابل عبد الجواد .8

  2014آب   باحثة ميدانية  شروق األفندي .9

  2015شباط   باحث ميداني – متدرب   سري زيدان.10

  2014الثاني تشرين   مدرب أعمال – مساعد إداري   هاني زعرب .11

  2015شباط   مدربة أعمال  أميمة مناصرة.12
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  الهيكل التنظيمي ملؤسسة قادر

مـجــلــــــس اإلدارة

املدير/ة العام/ة

املدير/ة التنفيذي/ة

الشؤون اإلدارية واملالية

/ة إداري/ةنسقم

ــــج والــمـشــــــاريــع الـبـــرامـ

لألشخاص ذوي مشروع التنمية الشاملة /ةي/ة مانسقم

.ي التعليم والصحة والحمايةاإلعاقة

ن االقتصادي للنساء الرياديات  مشروع التمك

ر  ن نوعية حياة النساء األك مشروع تحس

 ي مناطق ج وفقراً  ميشاً 

مشروع الحد من العنف املب 

ي ى النوع االجتما  ع

مسؤول/ة املناصرة واإلعالم

 برنامج موف

ةـــامــــــــــة العـــــــئــيــهـال
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ي االتجاه راتي   لعمل املؤسسة التنظيمي اإلس
ى تحقيق أولويات التنمية الفلسطينية، قررت مؤسسة  م مؤسسة قادر بالعمل ع كمؤسسة أهلية فلسطينية تل

ا ومواردها البشرية واملالية لتحقيق الرفاه لألشخاص ذوي  ر ا وخ ر طاق قادر تعزيز دورها التنموي من خالل تسخ

.اإلعاقة

ى الدولة ال  ي انتماء اإلنسان إ املواطنة كمفهوم 

ي الحكم ويخضع  ا مشاركًا  ا ويكون ف يحمل جنسي

ا ويتمتع بشكل متساوي مع بقية  ن الصادرة ع للقوان

م بأداء مجموعة  ن بمجموعة من الحقوق ويل املواطن

ى الدولة  من الواجبات تجاه هذه الدولة. ويتوجب ع

ا بما ضمان وصون كافة  الحقوق والحريات ملواطن

ا الحقوق املدنية والسياسية  االقتصادية و ف

ى أساس  واالجتماعية والثقافية، دونما أي تمي ع

. اإلعاقةالعرق أو الجنس أو اللون أو الرأي السياس أو 

ي الدولة الديمقراطية الحديثة  وتحدد هذه الحقوق 

ن والتشريعات ال ت حددها بمنظومة من القوان

ن ي الدستور القوان الصادرة عن  الدولة واملتمثلة 

ا.السلطة التشريعية    ف

ي السياق الفلسطي ونظرًا لخصوصية الوضع  و

ى مفهوم املواطنة  الفلسطي الراهن ال بد من النظر إ

ي  بالنسبة للشعب الفلسطي وإبراز أهمية دوره 

اء االحتالل واالستقالل الوط  وإقامة التحرر وإ

الدولة الفلسطينية. لذلك فإن له خصوصية ويرتبط 

ي سبيل القضية  ي الصمود والنضال  بشكل أساس 

  األساس. 

تؤمن مؤسسة قادر بمبدأ املساواة الذي يجب أن 

ن دون أي تمي أو  ي فلسط ن  يتمتع به جميع املواطن

ى كافة الحقوق الخاصة ال  إقصاء، مع التأكيد ع

لضمان  اإلعاقةا األشخاص ذوي  يجب أن يتمتع

ى كافة األصعدة  م الفاعلة ع دمجهم الكامل ومشارك

ن رقم  ي قانون حقوق األشخاص املعوق وفق ما ورد 

واالتفاقية الدولية لحقوق األشخاص  1999سنة  4

ا  السلطة الفلسطينيةال صادقت  اإلعاقةذوي  عل

ى  ، دون إغفال الحاجة والضرورة2014ي العام  إ

تعديل وموائمة القانون الفلسطي مع االتفاقية 

  الدولية.

ى مفهوم املواطنة  ي هذا السياق تنظر مؤسسة قادر إ و

ي إطار ثالثة مرتكزات وقيم  اإلعاقةلألشخاص ذوي 

  أساسية:

  ًــي حــق الــذاتي: : حــق االختيــار والتقريــرأوال  وتتمثــل 

حريـــــــــــــة االختيـــــــــــــار لكافـــــــــــــة  اإلعاقـــــــــــــةاألشـــــــــــــخاص ذوي 

م الخاصة.  القضايا املتعلقة بحيا

  ًــــــــــي ضــــــــــمان : املشــــــــــاركة الحقيقيــــــــــة:ثانيــــــــــا  وتتمثــــــــــل 

ــــــــى الصــــــــعيد  ي الحيــــــــاة ع ــــــــي كافــــــــة منــــــــا م  مشــــــــارك

ي..إلخ،  ي واالقتصــــــــادي والسياســــــــ والثقــــــــا االجتمــــــــا

بشــــــكل فعــــــال وحقيقــــــي وبمــــــا يحقــــــق مبــــــدأ املســــــاواة 

ن. اإلعاقةلألشخاص ذوي  رهم من املواطن   مع غ

  ًـــــي إســـــهامات األشـــــخاص : املســـــاهمة:ثالثـــــا  وتتمثـــــل 

ــي  اإلعاقــةذوي  ــي الحيــاة االجتماعيــة واالقتصــادية 

ن وبــــدون أي انتقــــاص  ــــرهم مــــن املــــواطن املجتمــــع كغ

ــي املســاهمة النوعيــة والفعليــة  م أو حقهــم  من قــدر

  ي هذه املجاالت

  رؤية املؤسسة 
ى أن يتمتع األشخاص ذوي   تتطلع مؤسسة قادر إ

ن باملواطنة الكاملة واملشاركة  اإلعاقة ي فلسط
ي الحياة ي كافة منا   الحقيقة 
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  القيم الناظمة
قادر منظومة من القيم العليا يحكم عمل مؤسسة 

ا  ي ممارسا ى تطبيقها  م املؤسسة ع ال تل

ن ا كقيادة وإدارة وموظف   :وتوجها

رام الفرد  الكرامة اإلنسانية: تؤمن قادر باح

ى كرامته، كحق من حقوقه، بغض  واملحافظة ع

ي أو  ي أو الص النظر عن معتقداته ووضعه االجتما

ى أساس     .اإلعاقةع

م املؤسسة بأن تعامل األشخاص أو  املساواة: تل

ن  املجموعات سواء كانوا من املستفيدين أو املوظف

م سواسية تحت مظلة تكافؤ الفرص، كما  ى أ ع

ي  م بعدم التمي الطائفي و/أو السياس و/أو العائ تل

ي و/أو  ى أساس النوع االجتما ي و/أو ع و/أو الجغرا

ى أساس الخلفية االجتماعية،  ، أو أي اإلعاقةو/أو ع

   .شكل كان

ي  العدالة االجتماعية: م قادر بتحقيق املساواة  تل

الفرص أي ممارسة التمي اإليجابي لألشخاص ذوي 

م، كالفقراء والنساء  اإلعاقة ومن هم األقل حظًا م

واألطفال، أو بعض املناطق الجغرافية املهمشة وفق 

  .سياسة معلنة ومكتوبة

م قادر بتعزيز مشاركة الفئات ال  ركة:املشا تل

ر إجراءات وأساليب وأنظمة  ي ذلك توف دفها، بما  تس

وأدوات تضمن املشاركة الداخلية والخارجية بما 

ي تحديد االحتياجات ووضع  يشمل املشاركة 

راتيجيات وخطط العمل وتقديم النصائح  االس

   .والتوصيات

م قادر بتدقيق املعلومات  املوضوعية العلمية: تل

ي عملها والتأكد من مصدر املعلومة،  املستخدمة 

ى املنهجيات العملية والبحثية النظرية  واالعتماد ع

ي بناء نماذجها وتطبيقها    .والتطبيقي 

م املؤسسة بسياسة الشفافية املطلقة  الشفافية: تل

ي  ى مبدأ الحق  املعرفة فيما يتعلق بإيصال والقائمة ع

ى أصحاب العالقة بما يضمن االنفتاح مع  املعلومات إ

ن والسلطة حول  الهيئة العامة، واملستفيدين، واملانح

النشاطات واإلجراءات والقرارات والسياسات. كما تعمل 

ر املعلومات الصحيحة للجمهور  ى توف املؤسسة ع

ر املهنية والقواعد ا لخاصة بالشفافية والتقييد باملعاي

  .املالية

راتيجية   األهداف اإلس

  ام املؤسسات الرسمية الفلسطينية تجاه ن ال تحس

  اإلعاقةدعم وإعمال حقوق األشخاص ذوي 

  تعزيز املمارسات املجتمعية الداعمة الندماج

  ي املجتمع لحقوق اإلنسان اإلعاقةاألشخاص ذوي 

  ن أداء مؤسسات املجتمع املدني والهيئات تحس

لحقوق واحتياجات  االستجابةاملحلية تجاه 

  اإلعاقةاألشخاص ذوي 

  ن مشاركة األشخاص ذوي ي الحياة  اإلعاقةتحس

  االجتماعية واالقتصادية والسياسية

  رسالة املؤسسة
كن األطراف ذات العالقة من تحقيق أفضل   ى إيجاد نماذج وسياسات تمَّ ى مؤسسة قادر إ ي دمج  النتائجتس

  وفق حقوقهم الوطنية والدولية ومبادئ العدالة واملساواة. اإلعاقةاألشخاص ذوي 
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  2015العام خالل إنجازات املؤسسة 
راتيجية للمؤسسة لألعوام  ى الخطة اإلس واألهداف  2014 - 2016بناء ع

راتيجية والنتائج متوسطة املدى التابعة لها، كان مجمل نشاط  اإلس

ي:  2015املؤسسة خالل العام   وفق ما ي

 

  

ي األول:األ راتي ي إطار الهدف اإلس   نشطة ال تم تنفيذها 

  مراجعة ملشروع قانون األحوال الشخصية ومشروع قانون العقوبات

ى  اإلعاقةلعنف من منظور ومسودة قانون حماية األسرة من ا رك ع مع ال

حيث تم  ي الحماية من العنف، اإلعاقةحقوق الفتيات والنساء ذوات 

ي دول عربية وأجنبية وتقديم إ ن متقدمة  جراء تحليل مقارن مع قوان

رحة لهذه املشاريع واملسودات.   تعديالت مق

ي مدينة رام هللا بتاريخ  ن  24/2/2016** تم تنظيم ورشة  بحضور ممثل

عن النيابة العامة ووزارة العدل والوزارات املعنية واملؤسسات الحقوقية 

، تم اإلعاقةوالنسوية وومنظمات املجتمع املدني ومنظمات األشخاص ذوي 

ن الثال  ي القوان رحة   ث.خاللها استعراض ومناقشة التعديالت املق

  ى عدة قضايا مرتبطة املبادرة للتعاون وزارة الصحة من أجل العمل ع

ي حماية األطفال واألطفال ذوي  من العنف  اإلعاقةبتعزير دور الوزارة 

 واإلساءة.

  ى ي من أجل العمل ع ربية والتعليم العا املبادرة للتعاون مع وزارة ال

 اإلعاقةوقضايا الطلبة ذوي  عدة قضايا مرتبطة بمأسسة التوعية بحقوق 

  .ي املدارس

  ي عدد من االجتماعات وورش العمل املتعلقة بإعداد تقارير املشاركة 

و اتفاقية حقوق  اإلعاقةالظل املتعلقة باتفاقية حقوق األشخاص ذوي 

 الطفل.

  ي اللجنة الوطنية إلعداد تقرير الدولة الذي شاركت املؤسسة كعضو 

ي عدد من  اإلعاقةسيتم تقديمه للجنة حقوق األشخاص ذوي 

.االجتماعات الخاصة باملوضوع

ام املؤسسات الرسمية  ن ال ي األول : تحس راتي الهدف االس

اإلعاقةالفلسطينية تجاه دعم وإعمال حقوق األشخاص ذوي 

 ي سالهدف اال  : األول راتي

ام املؤسسات  ن ال تحس

الرسمية الفلسطينية تجاه 

دعم وإعمال حقوق 

.اإلعاقةاألشخاص ذوي 

:ي الثاني راتي  الهدف االس

تعزيز املمارسات املجتمعية 

الداعمة الندماج األشخاص 

ي املجتمع  اإلعاقةذوي 

.لحقوق اإلنسان

:ي الثالث راتي  الهدف االس

ن أداء مؤسسات  تحس

املجتمع املدني والهيئات 

 االستجابةاملحلية تجاه 

لحقوق واحتياجات 

.اإلعاقةاألشخاص ذوي 

ي الرابع راتي : الهدف االس

ن مشاركة األشخاص  تحس

ي الحياة  اإلعاقةذوي 

االجتماعية واالقتصادية 

والسياسية

راتيجي ة األهداف اإلس  
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ي الثاني: راتي ي إطار الهدف اإلس   األنشطة ال تم تنفيذها 

 ) مواقع جغرافية مختلفة 4ي ( اإلعاقة) مجموعات نسوية داعمة لحقوق النساء والنساء ذوات 4تشكيل (

ن نوعية الغشخاص ذوي االجل مناصرة ودعم حقوق أتصنف ضمن مناطق (ج) من  عاقة ضمن مشروع تحس

ر   ي مناطق (ج). فقراً ميشًا و حياة النساء االك

  وتجمعات  ي تجمعات بيت فجار  اإلعاقةة توعوية ملناصرة قضايا وحقوق األشخاص ذوي ورش )12(تنفيذ

ر من  ى أمشاركة، وتركز  )60(يطا  ألك ي تسليط الضوء ع ات األشخاص ذوي هم احتياجت هذه الورش 

ي ان اإلعاقة ى أوكيفية االسهام  ي املجتمع والتعامل معهم ع ي تنموي. دماجهم   ساس حقو

  ي قرى  و نفسياً  سرهم اجتماعياً ي أ اإلعاقةعمل توعوية حول العناية ودعم األفراد ذوي  ورشة )12(تنفيذ

ى أبيت فجار وقرى  مش األشخاص ذوي جتمعية ال هم املمارسات املمنطقة يطا، وتم تسليط الضوء ع

ى مستوى األ  فكار النمطية وكيفيةوكيفية التعامل مع هذه األ  اإلعاقة رها ع ى تغي ى العمل ع سرة واملجتمع ع

 حد سواء.

 روشورات حول حقوق األشخاص ذوي طباعة وتوزيع عدد من امل ي وأ اإلعاقةنشورات وال همية دمجهم 

ي املجتمع  اإلعاقةوالتحديات ال يواجهها ذوي  عاقةاإل والفتيات ذوات املجتمع وخاصة حقوق النساء 

ى عدد من املؤسسات واملجالس املحلية والنوادي الشبابية واملراكز  ، وتم توزيع هذه املنشورات ع الفلسطي

ي كل من منطقة الخليل وبيت لحم.  دفها طواقم املؤسسة  ي مختلف املناطق ال يس النسوية 

ي ي الثالث: األنشطة ال تم تنفيذها  راتي   إطار الهدف اإلس

  ي وكالة الغوث 20الثة أيام لــ(ثتنفيذ ورشة تدريبية ملدة ) موظف/ة من موظفي قسم الخدمات االجتماعية 

ألنشطة التدريبية ل ، وكانت هذه الورشة استكماالً اإلعاقةالدولية حول آليات العمل مع األشخاص ذوي 

ي العام  ا املؤسسة لصالح وكالة الغوث   .2014ال قامت 

 ي التعاون مع "بيت الطفل يس ) فيه، حيث أن " بيت الطفل MOVEوع" لبدء تطبيق منهجية موف (املبادرة 

ى الرعاية الشاملة،  م األساسية، باإلضافة إ يسوع" يوفر لألطفال ذوي اإلعاقات الشديدة واملركبة احتياجا

ي املركز. م  وخدمات التأهيل خالل إقام

راتي ن أداء مؤسسات املجتمع املدني والهيئات الهدف االس ي الثالث: تحس

 اإلعاقةاملحلية تجاه االستجابة لحقوق واحتياجات األشخاص ذوي 

ي الثاني: تعزيز املمارسات املجتمعية الداعمة الندماج  راتي الهدف االس

 ساني املجتمع لحقوق اإلن اإلعاقةاألشخاص ذوي 
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  فرع بيت لحم لتقديم مساعدة  عاقةاإل العام لألشخاص ذوي الفلسطي توقيع مذكر تفاهم مع االتحاد

ى مسك الدفاتر و إعداد التقارير املالية، إضافة  ي وإداري والتدريب ع فنية لالتحاد وتشمل تطوير دليل ما

ى تطوير  قاعدة بيانات محوسبة لتسهيل عمل االتحاد.  إ

  ى وظيف منسقة ي محافظات بيت لحم والخليل وأريحا، حيث تم ت MOVEمراكز   6اإلشراف الف ع

رنامج  ، وتم خالل MOVEلتقديم اإلشراف والدعم الف ملوظفي مراكز  2015منذ منتصف العام   MOVEل

عمل تقييم لهذه املراكز من خالل تطوير نموذج تقييم وتم تحليل تلك النتائج، العام النصف الثاني  من 

رنامج و بناء وتطوير قدرات وبناًء عليه تم وضع خطط عملية لكل مركز بالتعاون مع مدراء امل راكز لتطوير ال

ي. كما تم تطوير نظام فعال لتوثيق العمل اليومي  الطاقم النظرية والعلمية و مهارات التدخل العالج الجما

ي الخطة العالجية والتقييم.   وأساليب إشراك األهل 

ي الرابع: راتي ي إطار الهدف اإلس   األنشطة ال تم تنفيذها 

 ) ي  )15(ي  اإلعاقةوأمهات األطفال ذوي  اإلعاقة) من النساء ذوات 55عقد تدريب م لــ تجمع سك 

ي محافظ بيت لحم والخليل حول تربية األغنام والزراعة والتصنيع الغذائي، حيث  املناطق املصنفة (ج) 

أيام لكل مجموعة، حيث قسمت املجموعات بحسب  6تم تنفيذ التدريب بالتعاون مع وزارة الزراعة ملدة 

 موضوع التدريب.

  ي ( 8تنفيذ دورة تدريبية ملدة ن) إم60أيام لحوا نساء ذوات إعاقة  رأة من محافظ بيت لحم (بما ف

ن النساء.  وأمهات أطفال ذوي إعاقة) حول الريادة وإعداد خطط األعمال ضمن مشروع تمك

 ) أو معيالت ألطفال ذوي إعاقة) بمشاريع فردية مدرة للدخل  اإلعاقة) امرأة ريادية (من ذوات 56دعم

ي  6,600بمعدل  ي محافظة بيت لحم، وصوريف وخاراس والدير  دوالر لكل مشروع  ن  ر ونحال الخضر وبت

ي محافظة الخليل. ونوبا وبيت أوال 

ن مشاركة األشخاص ذوي  ي الرابع: تحس راتي الهدف االس

 ي الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية اإلعاقة
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رامج و    2015شاريع ال تم تنفيذها خالل العام املال

ي العام  ى دعم مركزي من املؤسسة السويدية لإلغاثة الفردية  2015حصلت مؤسسة قادر   ، حيثSOIR IM –ع

راتيجية لألعوام  نتم تنفيذ عدد م ي أنشطة املؤسسة بشكل عام حيث IMتساهم  األنشطة ضمن الخطة االس

2014 – 2016.  

ى تعمل تنموية مساعدات مؤسسة ي الفردية لإلغاثة السويدية املؤسسة ميش الفقر  إظهار  ع  ومحاربته، وال

ر  ي وتعمل 1938 عام السويد ي أنشئت ى إضافة العالم ي دولة 12 من أك   . السويد إ

ر  جهود تكاتف بفضل ممكنا املؤسسة عمل أصبح م تعتمد ومتطوع، عضو  30,000 من أك  ي رئيس بشكل عل

ا تمويل امهم وبفضل. أنشط م ال  خالل من وخارجها الدفاع قضايا ي السويد داخل املؤسسة هوية تتشكل ووال

ا ا مع عالق   .شركا

  رسالة املؤسسة:

ي األفراد لجميع وجدت االنسان حقوق  إن ر  و ى عملها ي املؤسسة تركز  لذلك. للنقاش خاضعة غ  الحقوق  ع

ا املساهمة خالل من والثقافية، واالجتماعية االقتصادية را ا بخ  خالل من الفرق  تصنع أن يمكن حيث ومعرف

ي هذه ميش، الفقر  ي يعيشون  الذين األفراد املؤسسة تدعم السويد ففي. النوا  ملا مكملة خدمات تقدم حيث وال

ي الرفاه نظام يقدمه ن، شركاء خالل من تعمل فاملؤسسة السويد خارج أما. االجتما ى تعمل محلي م ع  تمكي

ن للفقراء خدمات لتقديم م ي تساهم واملهمش    . تمكي

ن ي اإلعاقة ذوي  األشخاص حقوق  تعزيزبرنامج  فلسط
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ي للمرأة بالشراكة مع مؤسسة قادر للتنمية املجتمعية ومنتدى  هو مشروع ينفذه مركز اإلرشاد النفس االجتما

اء العنف ضد  املنظمات األهلية الفلسطينية ملناهضة العنف ضد املرأة بتمويل من صندوق األمم املتحدة إل

اون مع وزارة الشؤون االجتماعية (دائرة املرأة، ) بالتع2017 – 2015أعوام ( 3املرأة. يتم تنفيذ املشروع خالل 

، ودائرة الرعاية االجتماعية، وبيوت الحماية (محور ودار رعاية الفتيات) واإلدارة العامة اإلعاقةودائرة ذوي 

  الفتيات) و النيابة العامة. - للشرطة (وحدة حماية األسرة، ووحدة األحداث

ي تحقيق الع ى املساهمة  الناجيات من  اإلعاقةدالة والعيش الكريم للنساء والنساء ذوات دف املشروع إ

ن املنظومة التشريعية الناظمة لحقوق النساء بشكل عام ولحقوق  ى تحس دف إ ى املدى املتوسط  العنف، وع

ى تطوير قدرات املؤسسات املقدمة للخدمات للنساء ضحايا اإلعاقةالنساء والنساء ذوات   ضحايا العنف، إضافة إ

ى الخدمات االجتماعية والنفسية  ن، وتعزيز وصول النساء إ ر استجابة الحتياجا ى نحو فعال وأك العنف ع

  والقانونية املختلفة.

راتيجيات والخطط العملية املتعلقة  ن الوطنية واملحلية وتنفيذ السياسات واالس يدعم املشروع تطبيق القوان

بشكل خاص، وذلك بسبب اإلزدياد امللحوظ للعنف  اإلعاقةذوات  بوقف العنف ضد النساء بشكل عام والنساء

. ي املجتمع الفلسطي  وحاالت القتل للنساء 

ن ذات  ي واملؤسساتي، يتضمن املشروع مراجعة وتعديل مسودات القوان ى صعيد اإلطار السياساتي والتشري وع

ا، مسودة قانون العقوبات ومسودة قانون األحوال الشخصية ومشروع قانون  اإلعاقةالعالقة من منظور  وم

ى تطوير قدرات املؤسسة ذات العالقة املقدمة  حماية األسرة من العنف ونظام التحويل الوط "تكامل". إضافة إ

ا، وزارة الشؤون االجتماعية ودور الحماية والشرطة و  النيابة العامة. كما للخدمات االجتماعية والقانونية وم

ي دور الرعاية.   يشمل تطوير أدلة العمل واإلجراءات 

ي التوعية املجتمعية حول العنف ضد النساء والخدمات املختلفة املتاحة  أما الجانب اآلخر للمشروع فيتمثل 

ى الخدمات املختلفة.  ن وصول النساء ضحايا العنف إ ى لتحس ي مس   للنساء ضحايا العنف 

ي معالجة القضايا املرتبطة بالنساء والفتيات ذوات ويتمثل  ي املشروع  فيما يتعلق  اإلعاقةدور مؤسسة قادر 

ي خالل مدة املشروع:  بالحماية من العنف، وبشكل محدد تقوم املؤسسة باإلضطالع بما ي

 ي الت ا  اجعة دليل بشكل خاص، مر  اإلعاقةعامل مع النساء املعنفات ذوات تطوير اإلجراءات املعمول 

ى هذه اإلجراءات لدى دوائر الحماية (وزارة الشؤون اال  جتماعية، الشرطة، بيوت الحماية) والتعديل ع

. اإلعاقةاالجراءات بما يتالئم مع احتياجات النساء املعنفات ذوات 

ي  ى النوع االجتما العنف  –مشروع الحد من العنف املب ع
 ضد املرأة.
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  ي الشرطة من خالل تصميم وتنفيذ ورش عمل ي وحدات حماية األسرة  ن  تدريبية تطوير مهارات العامل

ي و خاصة بطبيعة عم ي مجال النوع االجتما وحدة حماية الطفل واألسرة،  -، ( الشرطةاإلعاقةلهم 

ي وزارة الشؤون االجتماعية،  اإلعاقةرشدات الطفولة، مرشدات الدمج و مرشدات حماية األسرة، م

 مركز محور ودار رعاية الفتيات).  –بيوت الحماية 

 ون حماية األسرة من ت ومسودة قانون األحوال الشخصية ومشروع قانمراجعة مسودة قانون العقوبا

ي الحماية من  اإلعاقةالفتيات والنساء ذوات  خاصةاإلعاقة و يعزز حقوق األشخاص ذوي العنف بما 

 العنف.

  ى ي والحماية االجتماعية ع ى النساء ذوات مراجعة أثر سياسات الضمان االجتما النساء عامة وع

  .خاصة اإلعاقة

تم تنفيذ األنشطة التالية: 2015ي العام 

البدء بعملية مراجعة ملشروع قانون العقوبات، ومشروع 

قانون األحوال الشخصية، ومسودة قانون حماية األسرة 

دف تعزيز حقوق األشخاص ذوي  من العنف، وذلك 

ن وبشكل خاص تعزيز  اإلعاقة ي تلك القوان بشكل عام 

ي الحماية من  اإلعاقةحقوق الفتيات والنساء ذوات 

ن مع  ن مركزت العنف. وشمل ذلك إجراء مجموعت

ن بعض  ن الدولية وقوان ى إجراء تحليل مقارن مع مجموعة من االتفاقيات والقوان األطراف املعنية إضافة إ

ي والقانون الدول املجاورة شملت قانون  ي العائلة االسرائي حماية األسرة من العنف األردني و قانون منع العنف 

 .قانون الحقوق العائلية 1956الجنائي املغربي والقانون الجنائي الفرنس ومجلة األحوال الشخصية التونسية 

ي شهر شباط  ي مدينة رام هللا  ى أنه تم عقد ورشة عمل  ن عن  2016وتجدر اإلشارة هنا إ بحضور ممثل

ى مشاريع ومسودات  رحة ع املؤسسات الرسمية والحقوقية واألهلية تم خاللها عرض التحليل والتعديالت املق

ن الثالثة.  القوان



ة ح ف 14|  ص

يةمؤسسة قادر للتنمية املجتمع  

ن اإلقتصادي للنساء الرياديات املمول من برنامج األمم املتحدة  نفذت املؤسسة املرحلة الثانية من مشروع التمك

رة من كانون ثاني   2015اإلنمائي ضمن منحة الوكالة السويدية للتنمية الدولية والبنك اإلسالمي للتنمية خالل الف

  ر. دوال  448,500وبموازنة إجمالية  2016ولغاية شباط 

ي ظروف إقتصادية صعبة من خالل تقدمة  ن عدد من النساء الرياديات واللواتي يعشن  ى تمك دف املشروع إ و

دف  6,600حزمة خدمات األعمال وانشاء مشاريع مدرة للدخل بمعدل تكلفة مباشرة للمشروع بقيمة  دوالر.واس

ر من محافظة  ن، وبت بيت لحم  وخاراس، وصوريف، وخربة الدير، املشروع مناطق الخضر، وبيت جاال، ونحال

   وبيت أوال، ونوبا من محافظة الخليل.

ن و تعبئة  ا تشكيل اللجان واإلعالن عن املشروع، زيارة األسر املرشحة للتمك ى عدة مراحل م تم نتفيذ املشروع ع

ى الريادة نموذج تحليل سبل العيش املستدام وفحص فكرة املشروع و املوارد واملؤهالت املتوفر  ة، ثم التدريب ع

ى  ر ع ر عمل املشاريع. وكانت هذه املراحل تس والتخطيط للمشروع وبعد ذلك توريد املشاريع وزيارات املتابعة لس

 النحو اآلتي:

  ي تشكيل اللجان واإلعالن عن املشروع 

ا وال وصل عددها  املناطق ال تم العمل ف

ى  ى امل 9إ ناطق مناطق، حيث تم التعرف ع

ى معلومات  رحة للمشاريع و الحصول ع املق

عامة عن املواقع شملت معلومات ديموغرافية 

واقتصادية، وكذلك معلومات عن الجمعيات 

ي كل تجمع، واالشخاص  واملؤسسات الفاعلة 

ي التجمع، إذ كانت املجالس القروية  ن  الفاعل

ي املصادر ال تم االعتما ي هذه املناطق  ى والبلديات  ى هذه املعلومات. وكانت اللجان تتو ا للحصول ع د عل

ي األماكن العامة من محالت ومساجد و صفحات مواقع  ي البلدة (اإلعالن  مهمة نشر اإلعالن عن املشروع 

ن األعمال من خالل تقديم  ن ومدرب ن امليدان ى تسهيل عمل الباحث التواصل األجتماعية) باإلضافة إ

ي نتاج املقابالت ال تمت مع النساء اللواتي تقدمن التوصيات والتعلي ى األسماء املرشحة ال  قات ع

ي التجمع.  ى عناوين املستفيدات   للمشروع، كذلك مساعدة فريق العمل للوصول ا

ن االقتصادي للنساء الرياديات  املرحلة الثانية –مشروع التمك
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ي كل منطقة عدد املشاريع املنفذة 

  زيارات ميدانية من قبل فريق البحث

ي املناطق  امليداني للنساء املرشحات 

، خالل هذه الزيارات يتم املذكورة سابقاً 

تحليل الحالة االجتماعية واالقتصادية 

لألسرة وتعبئة نموذج تحليل سبل 

العيش املستدام، يتبعها زيارات فريق 

دفة من  ن األعمال لألسر املس مدرب

رحة  أجل فحص فكرة املشروع املق

ر الريادة واملوارد واملؤهالت املتوفرة  ومعاي

ى لدى السيدة املرشحة، باإل  ضافة إ

يائي املتوفر ومدى  معاينة املورد الف

جاهزيته لنتفيذ الفكرة. 

  ي املناطق تنفيذ دورات تدريبية 

ر من  دفة ألك م نساء ذوات  60املس سيدة (بما ف

إعاقة وأمهات أطفال ذوي إعاقة) حول الريادة 

وإعداد خطط األعمال، حيث تم تقسيم السيدات 

يام تدريبية لكل دورة. أ 8حسب املناطق، وبمعدل 

ى املهارات اإلدارية الالزمة  وركزت هذه الدورات ع

لتشغيل املشروع، والجوانب التسويقية واملالية 

  ومسك الدفاتر. 

  ن ا  56تمك سيدة ريادية لد

ا من  املؤهالت والقدرات ال تمك

تشغيل وإدارة مشروعها الخاص من 

خالل إنشاء مشروع مدر للدخل لكل 

دوالر لكل  6,600بمعدل سيدة 

مشروع. واختلفت طبيعة املشروع 

من تجارية وخدماتية وإنتاجية 

وزراعية. 
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األسر الرجال النساء األطفال ذوي اإلعاقة ن مسن

يأعداد املستفيدين من املشروع اإلجما
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  ر عمل املشروع وتقديم العون واملشورة زيارات متابعة بعد التوريد للمشاريع ال تم تنفيذها ملتابعة س

ي. كما تم تنفيذ زيارات ميدانية تفقدية  ى أرض الواقع بعد قيام املشروع بشكل فع لصاحبة املشروع ع

ي العام  ي السوق. 2014للمشاريع ال تم تنفيذها  ر عملها مناقشة التحديات ال تواجهها  ، ملتابعة س

ي:وعليه، فإن املشاريع ال تم توريد   ها بحسب طبيعة املشروع تمثلت بما ي

  عدد املشاريع  طبيعة املشروع  القطاع االقتصادي

  املشاريع التجارية

  11  بقالة
لية   3  أدوات م

  7  مالبس 
ريات   3  مكتبة قرطاسية/ألعاب/ن

  4  كوزمتكس ومواد تجميل
ي   3  فرش م

  املشاريع الخدماتية

  1  استوديو تصوير
ر عدد    9  بناءتأج

ر مستلزمات أفراح   3  تأج
  6  صالون تجميل للسيدات

DJ  1  

  املشاريع اإلنتاجية
  3  مخيطة

  1  مخ معجنات وحلويات

  1  دجاج بياض  املشاريع الزراعية
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 من الخضر نجاح قصة

عام من  45 ،مريم ابراهيم جادهللا صبيح

 سكان بلدة الخضر، أرملة شهيد سابقاً 

ن ، ومطلقة حالياً  وج وطفلت ا ابن م لد

ن من إعاقة عقلية. مستفيدة من  يعان

رنامج من خالل إنشاء مشروع لبيع الكلف  ال

ومستلزمات الخياطة وخدمات الخياطة 

ر املالبس وتصميم  املختلفة من تصليح وتقص

 األثواب الشعبية.

ي أعمال الخياطة املختلفة والتطريز، األمر الذ رافية  ي البلدة تتم مريم باالح ا  ي جعل من مشروعها متم

ى فرصة العمل  ن وحصلت ع ى الزبائن املحتمل . فتمنكت من الوصول إ ى شارع رئيس وخارجها بسبب موقعه ع

ي هذا املشروع.  املناسبة لها 

ن آلخر  ى راتب الشهيد املحدود والذي ينقطع من ح وال لم يكن هناك مصادر دخل ثابتة لألسرة، إذ كانت تعتمد ع

ى املعونات من بعض أفراد العائلة وجهات أخرى. ولكن مريم تمكنت من  يتم صرفه لألسرة بشكل ثابت، إضافة إ

ر  ي توف ا  ى ذا ى أسرة تعتمد ع ر مصدر دخل لألسرة حولها من الحالة اإلغاثية إ ي مشروعها من توف خالل عملها 

ا. فتحسنت نوعية غذاء األسرة، وأصبحت قاد ا من أدوية واحتياجات مستلزما ر تكاليف عالج طفلت ى توف رة ع

ا تعاني من نوبات عصبية.   خاصة بسبب الحالة الصحية الصعبة ال يعانوها، وأيضا نفقات عالج مريم إذ أ

ى  ا، فقامت ببعض التصليحات والتحسينات ع ي وطفلت كما قامت مريم بعمل ترميم للمسكن ال تقطن فيه 

ى مدار عدة شهور من انشائه.املطبخ والح راكم من املشروع ع  مام، كل ذلك من خالل الدخل امل

ا االستعدادية  ا، لد ا ومهارا تشعر مريم بالر التام عن املشروع الذي وفر لها فرصة العمل املناسبة لقدرا

ى شراء ماكنة خياطة إضافية ي تقوم بذلك حاليا عن طريق العمل ع وتوسيع مجال الخدمات  والشغف لتطويره و

ي املشروع.   ال تقدمها 

ى تلبية احتياجات أسرتي األساسية بشكل أفضل، من نوعية الطعام "  وتقول مريم: أصبحت اآلن قادرة ع
ى قدر هذه املسؤولية ".    والعالج وامللبس، أشعر بأن إمرأة منتجة وذو شأن وع
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رقصة نجاح    من بت

ي عبد  سنة من  28 ،اللطيففاطمة حسن ع

ا  وجة، لد ر، م أطفال، الزوج  4سكان قرية بت

لديه إعاقة حركية بسسب حادثة عمل فهو ال 

العمل بشكل متواصل. مستفيدة  يستطيع حالياً 

لها.   من املشروع من خالل إنشاء بقالة بجانب م

ن مستوى معيشة األسرة  ي تحس ساهم املشروع 

ى هذا من ى عدة أصعدة. وتج ر  ع خالل توف

ى الدخل  مصدر دخل لألسرة ال كانت تعتمد ع

ر  ي توف ا  ى ذا ن آلخر أو مساعدات العائلة، وأصبحت األسرة معتمدة ع البسيط لرب األسرة عند العمل من ح

ر املصاريف اليومية.   احتياجات املعيشة كالطعام والعالج، و توف

ي لألسرة، تمكنت صاحب ى الوضع الص ى حادثة بالنسبة إ ا الذي تعرض إ ة املشروع من دفع نفقات عالج اب

ى شراء األدوية الالزمة لعالج الزوج. ي يده، من خالل الدخل الذي يوفره املشروع لألسرة. إضافة إ   حريق 

ى ما وفره الزوج من  ي املشروع إضافة إ رها من خالل عملها  ومن خالل املدخرات ال قامت صاحبة املشروع بتوف

ي خ ن  ن إضافيت ن وضع املسكن الذي تقطنه عن طريق بناء غرفت الل عمله املتقطع، تمكنت األسرة من تحس

ل عبارة عن غرفة نوم واحدة وغرفة معيشة وحمام ومطبخ فقط.  هما. إذ كان امل ل لألطفال األربعة وتجه   امل

ي، فقد وفر املشروع فرصة عمل لفاطمة  ى الصعيد االجتما ي العمل أما ع بشكل رئيس ولزوجها الذي يساعدها 

ا داخل األسرة كسيدة تقوم بالعمل واإلنجاز ملصلحة العائلة من جهة،  ي البقالة. األمر الذي رفع من مكان

ران من جهة أخرى.   واالنفتاح والتعامل مع املحيط الذي تسكن فيه والعالقات الجديدة مع الزبائن والج

ر الذ ى هذا التغي ي قول فاطمةوتج ي هذا املشروع  ر املصروف اليومي ": ي نتج عن العمل  أستطيع اآلن توف
ي ". ى املدرسة، وهذا يشعرني بالر التام عن نفس وعن عم م إ ي عند ذها    ألطفا
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ي، و وهو مشروع ممول من مركز تطوير املؤسسات األهلية الفل ي سطينية ضمن منحة البنك الدو تم البدء بتنفيذه 

ي 2016ويستمر لغاية نيسان  2014آب  ، وُينفذ من قبل مؤسسة قادر بالشراكة مع مركز اإلرشاد النفس واالجتما

ي  مرأة وجمعية تنظيم وحماية األسرةلل ي مناطق من الت )15(الفلسطينية  ي  )ج(جمعات السكنية الواقعة 

ا مبلغ  419,000محافظ بيت لحم والخليل وبموازنة إجمالية  دوالر خاص باألنشطة الخاصة  144,000دوالر م

  بمؤسسة قادر.

ن النساء وبشكل خاص النساء ذوات  ى تمك والنساء  اإلعاقةوأمهات األشخاص ذوي  اإلعاقةدف املشروع إ

  يتضمن املشروع املحاور التالية: يالت ألسرهن، حيثاملع

  ي سوق العمل، ودعم ى الدخول  ي مجال أعمال حرفية ومهنية تساعدهم ع  )20(تطوير قدرات النساء 

رة جماعية مدرة للدخل  .امرأة بمشاريع صغ

  اإلعاقةواألطفال ذوي  اإلعاقةتقديم أدوات وأجهزة مساعدة للنساء ذوات. 

 ي وت ن و ي تجاه النساء ذوات تحس  .اإلعاقةوجهات املجتمع املح

  ي مناطق عمل املشروع، وتنفيذ  اإلعاقةتشكيل مجموعات داعمة لحقوق النساء وباألخص النساء ذوات

 .حملة مناصرة إلعالء وإيصال صوت النساء للجهات املعنية

 تم تنفيذ األنشطة التالية: 2015ي العام 

  اللواتي  لنساءسر اأمسح شامل لجميع

رأسات األ  رن م ي مناطق املشروع يعت سرة 

وعمل تقييم شامل (اقتصادي، نفس 

ي وتقييم قدرات)  اجتما

 لــ م بتدري برنامج وتنفيذ تصميم تم 

 الزراعية املشاريع حول  وفتاة امرأة )55(

   الغذائي. والتصنيع اإلنتاجية والحيوانية

ميشًا مشروع ر  ن نوعية حياة النساء األك ي  وفقرًا تحس

ي محافظ بيت لحم والخليل  مناطق (ج) 

8
سيدات 

9 
سيدات

 10 
سيدات

13
سيدة

15
سيدة

عدد النساء املستفيدات من التدريب امل

تربية دواجن

تربية نحل

تصنيع غذائي

حدائق منزلية

تربية أغنام
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 ) ر 13تم دعم النساء بـ ) مشروع صغ

ا (مدر للد ) مشاريع جماعية 3خل م

فردية، حيث استفاد من املشاريع ) 5و(

مناطق  .أسرة) 13و(سيدات،  )6(

ن وتوانه وارفاعية  ي مع املشاريع تركزت 

ي محافظة الخليل،  ي بلدة يطا  والزيف 

ي  ي واد رحال واملعصرة وواد النيص  و 

ي محافظة بيت لحم.  بلدة بيت فجار 

 الحتياجات النساء  عمل تقييم تم

ر أدوات وأجهزة مساعدة لعدد من األطفال واألشخاص  اإلعاقةفراد ذوي واأل  دفة وتوف ي العائالت املس

ى فحوصات السمع والنظر.  اإلعاقةذوي     ي كل من تجمعات يطا و بيت فجار، باإلضافة إ

 

 

8

4

8

2
1 1

2

فحوصات 
النظر

فحوصات 
السمع

نظارات سماعات فرشة 
هواء

والكر كرس 
متحرك

رها  األدوات واألجهزة املساعدة ال تم توف
لتجمعات يطا

مخيطة ر زراعة زع بقالة تربية أغنام

فردي 1 1 1 6

ي جما 0 0 1 3

0

1

2

3

4

5

6

7 رة املدرة للدخل املشاريع الصغ

26

19
22 21

1
3

فحوصات 
نظر

فحوصات 
سمع

نظارات سماعات كرس حمام كرس 
متحرك

رها  األدوات واألجهزة املساعدة ال تم توف
لتجمعات بيت فجار
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ي  )4(تشكيل  ي مناطق املشروع، وقد تم تنفيذ حوا  )12(مجموعات نسوية فاعلة وداعمة لحقوق النساء 

ي والضغط واملناصرة وحقوق النساء وخاصة ذوات  ي مواضيع العمل الجما ن  لقاء تدري لرفع مهارا

ي:اإلعاقة دفة كما ي ي القرى املس  . وقد قامت النساء بعدد من حمالت املناصرة 

 

  ي وخاصة جل اكساب األ أرش عمل حول الحماية من العنف من تنفيذ و ي األ أها شخاص ذوي طفال واالها

ساليب الحماية من أم احتياجاته و وتفه ،وكيفية حمايته اإلعاقةنمو الطفل ذو  صوسع لخصائأ فهماً  اإلعاقة

م" الذي ساءة، وتم توزيع االستغالل واإل   .سة قادرعدته مؤسأدليل "أطفالنا كيف نحم

  داف األ ر كافة املعلومات واالرشادات تم اس ي مناطق املشروع من خالل لقاءات توعية تتعلق بتوف ي  ها

ن وضع األ ا لتحس ي كل من: اإلعاقةشخاص ذوي ال قد يحتاجو م وال تتعلق   وخاصة النساء م

o  اإلعاقةحقوق واحتياجات النساء ذوات  

o ة الصحية والتأهيلية املصادر الخدماتية التحويلي 

o اإلعاقةشخاص ذوي العناية ودعم األ  

o  اإلعاقةطفال ذوي ساءة والعنف ضد األ اإل  

  ي مناطق (ج) عقد مؤتمر ختامي للمشروع تحت عنوان نظرة شمولية تنموية نحو  –" واقع النساء 

ن"  وراق البحثية من األ  والذي ضم عدداً التمك

نية والتقارير الرسمية من مؤسسات وط

هم احتياجات أورسمية وأهلية ودولية ناقشت 

ي مناطق  تم و  ،وطبيعة التحديات )ج(النساء 

ليات تدخل آالخروج بعدد من التوصيات حول 

وض بواقع املرأة الفلسطينية  مستقبلية لل

  ضمن التحديات املوجودة. 

قرية  مجموعة
ن ماع

اشكالية عدم توفر عيادة 
ي القرية صحية 

ى صناع القرار  الضغط ع
ر العي  ادةلتب الفكرة وتوف

مجموعة قرية  
البقعة 

مشكلة صعوبة املواصالت 
للطالبات 

ر  حملة للضغط من اجل توف
ي لتوصيل  باص مح
الطالبات للمدارس

مجموعة قرية 
 ام سلمونة

مشكلة وجود مكرهة 
ي، وانقطاع  ي ال صحية 

املياه املنازل 

ي -  حملة توعية وتنظيف لل

ر مضخة  - حملة ضغط لتوف
ي القرية  للمياه 
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ملدة ثالث  AISPO –هو مشروع تنفذه مؤسسة قادر بالشراكة مع مؤسسة التضامن من أجل الشعوب اإليطالية 

وزارة الخارجية اإليطالية. يتم تنفيذ املشروع بالتعاون مع وزارة قبل من  وبتمويل 2015من شهر أيار  سنوات ابتداءً 

ربية  يالصحة ووزارة ال ي، حيث يتضمن ثالثة مكونات رئيسية تتمثل    :والتعليم العا

ي مجال تطوير نظام حماية األطفال واألطفال ذوي  أواًل: خاص بوزارة الصحة  اإلعاقةالتعاون مع وزارة الصحة 

ن حول موضوع الحماية ي الوزارة من أطباء وممرض ن   .وتطوير قاعدة بيانات لنفس الغرض وتدريب العامل

ي لدى الطلبة تجاه  نيًا:وثا اج الفلسطي بما يعزز الو ي مجال تطوير امل ي  ربية والتعليم العا التعاون مع وزارة ال

ي مجال حماية األطفال واألطفال ذوي  اإلعاقةقضية  من العنف وتطوير قاعدة بيانات  اإلعاقةوبناء القدرات 

ربية الخاص   ةخاصة بعمل اإلدارة العامة لإلرشاد وال

ي  MOVEدعم تطبيق برنامج  ثالثًا: ن من خالل التعاون مع مؤسسات تعليم عا ي فلسط لإلعاقات الشديدة 

ي مركز لخدمة األطفال ذوي اإلعاقات الشديدة  رنامج  ي والوظيفي وتطبيق ال ي مساقات العالج الطبي لتضمينه 

ي محافظات بيت لحم والخليل وأر  ى تقديم الدعم والتابعة الفنية لست مراكز تنفذ برنامج    يحا.إضافة إ

 تم تنفيذ األنشطة التالية: 2015ي العام 

  تم اإلتفاق مع وزارة الصحة ووزارة

ن  ي كشريك ربية والتعليم العا ال

ى األنشطة  ي املشروع ع ن  رئيس

ا وتم  ن  ال سيتم دعم الوزرات

إعداد مذكرة تعاون مع كل وزارة تم 

 .2016توقيعهما بداية العام 

  ي ربية والتعليم العا تم دعم وزارة ال

ي الوزارة بتكلفة  ى  2,500من خالل تغطية تكاليف إجراء صيانة ملاكنة طباعة بنظام بريل  دوالر إضافة إ

 .البصرية اإلعاقةتغطية تكاليف إعادة صف املباحث لعدة مراحل دراسية بنظام بريل لصالح الطلبة ذوي 

 رنامج تم تقديم الدعم واملتابعة الفن ي  MOVEية والتقييم الف لعمل املراكز املنفذة ل ي ستة مراكز 

  .يةر محافظات بيت لحم والخليل وأريحا من خالل زيارات ميدانية دو 

ي التعليم  اإلعاقةمشروع التنمية الشاملة لألشخاص ذوي 

 والصحة والحماية.
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  والتدريب االستشارات

ي العام استمرت  والتدريبية املتخصصة للمؤسسات ذات  االستشاريةي تقديم الخدمات  2015مؤسسة قادر 

 اإلعاقةوظفي وكالة الغوث حول استدخال قضايا مل باستكمال الورشات التدريبيةحيث قامت املؤسسة  .العالقة

و  اإلعاقةوق األشخاص ذوي ملجموعة شبابية حول حق ي برامج وخدمات وكالة الغوث،كما نفذت املؤسسة تدريب

ي املجتمع ى حول هذه التدريبات: دمجهم  ي يقدم التقرير معلومات أو   . فيما ي

ي العام  ن و تعميم  2014استكملت املؤسسة سلسة الورشات التدريبية ال كانت قد بدأت بتنفيذها  لتضم

ن، حيث تم تدر  اإلعاقة ي ي برامج وخدمات وكالة الغوث لتشغيل الالجئ موظف من موفظفي وكالة  600يب حوا

ي عدة مواضيع تخص األشخاص ذوي    .اإلعاقةالغوث 

ي العام  ي الوكالة ملدة 2015و أيام بعنوان  3، قامت املؤسسة بعقد ورشة تدريبية ملوظفي الخدمة االجتماعية 

ي تقييم احتياجات األسرة ن  "النظرة الشمولية  ن مجموعة من املهارات واملفاهيم املتعلقة بتضم إلكساب املتدرب

ي لألخصائي  النظرة الشمولية لتقييم احتياجات االسرة عند التدخل او تقييم االسر، وربطها بالدور الشمو

م حول مفاهيم  ى اغناء معلوما ي. باإلضافة إ ذات العالقة واإلطار القانوني، واملعيقات واألطراف  اإلعاقةاالجتما

ى: اإلعاقةبحقوق واحتياجات األشخاص ذوي  ن ع ى تعزيز قدرة املتدرب دف الورشة إ   وأدوارهم. كما 

  ي  تقييم احتياجات األسرة بشكل شمو

  ي بحاجة االسرة للتأقلم بوجود فرد من ذوي ى ربط دور االخصائي االجتما    اإلعاقةع

  رك حول اهم املعلومات ال يجب ان ا تقرير الحالة وما الجوانب ال يجب ان فهم مش يشتمل عل

 يعكسها 

 

 

 

 

 

 

ن وتعميم  ي برامج وخدمات وكالة الغوث لتشغبل  اإلعاقةتدريب تضم
ن  الالجئ
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ن مع مؤ  –تعاقدت مؤسسة األكشن آيد  ي سسة قادر لتنفيذ ورشة تدريبية لـفلسط راوح  30حوا شاب وشابة ت

ن  ن حول القضايا األساسية املتعلقة  35 – 18أعمارهم ما ب عام من جنوب الخليل إلغناء معلومات املتدرب

م نحو األشخاص ذوي اإلعاقةب ي: .اإلعاقة، وتعديل اتجاها ى ثالثة محاور و رنامج التدري ع   حيث اشتمل ال

ي حول قضايا وارفع  .1  .اإلعاقةحتياجات األشختص ذوي الو

 .تخطيط وتنفيذ حمالت املناصرة .2

ن.  .3 ي املدارس مع الطلبة واملعلم  تطوير، وتخطيط وتنفيذ مبادرات 

ى عدد من املواضيع فيما يخص مفاهيم وأنواع  ، آداب التعامل مع اإلعاقةي اطار املحور األول، تم التطرق إ

ن، ونماذج التدخل مع األشخاص ذوي  اإلعاقة، معلومات وأرقام حول اإلعاقةاألشخاص ذوي    .اقةاإلعي فلسط

ن عل مفهوم املناصرة واملدافعة والتعبئة املجتمعية، وكيفية توظيفها  ي اطار املحور الثاني، تم تعريف املتدرب

  .اإلعاقة، وأهمية دور املجتمع املدني للدفاع عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةملناصرة األشخاص ذوي 

ي اطار املحور الثالث، تم تخطط وتنفيذ  ي كل من خاراس، صوريف، مبادرات ش 6أما  ي عدد من املدارس  بابية 

ي موضوع  ن، الكرمة والفوار ف محافظة الخليل، حيث تم تنفيذ عدد من األنشطة التوعوية  الكوم، الرماض

دفةبللطل اإلعاقة ي املدارس املس ن    .ة واملعلم

  

  

  

 

  

    

مع  اإلعاقةتدريب مجموعات شبابية حول حقوق واحتياجات ذوي 

 مؤسسة الآلكشن آيد
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 MOVE م و الحياةالحركة من أجل التعلبرنامج 
ى حد سواء من الذت MOVE منهجية إن ن ع ين ساعد األطفال والبالغ

ى م إعاقة شديدة ومركبة ع ر قدر من املهارات الالزمة  لد اكتساب أك

ي زيادة القدرة الحرك ، وبالتا ى  ة واالعتماديللجلوس والوقوف وامل ع

ي وزيادة االتصال مع اآلخرين بما يضمن و الذات،  ن الوضع الص تحس

  كرامة الشخصية.

اتفاقية الشراكة مع مؤسسة تم توقيع ، 2010العام ي 

Disability Partnership  من خاللها حصلت مؤسسة وال

ى امتياز حصري  ميم ونشر هذه تعو  الستخدامقادر ع

ن. ي فلسط   املنهجية 

ن عملت قادر  ر عدد من ومنذ ذلك الح ى تدريب أك ع

ي مجال التأهيل و األخصائي ن  حول  اإلعاقةن والعامل

ى األفراد ذوي اإل املنهجية وآليات عم عاقات لها ومنافعها ع

ر  ا األك ي هذه املنهجية، بأ ن الذين تلقوا التدريب املتخصص  راف كافة األخصائي الشديدة، ومما ال شك فيه وباع

 املستخدمة.  ميع املنهجيات العاملية الحديثة من ضمن ج وشمولية وتطوراً  تنظيماً 

ي كل من أريحا وبيت فجار وإذنا ويطا والسموع  5ي  رنامج موف حالياً يتم تنفيذ ب مراكز  تابعة للهيئات املحلية 

ري  ي تلك املراكز  األرثوذوكسباإلضافة إل امللجأ الخ ى تنفيذ برنامج موف  رية. وتشرف مؤسسة قادر ع  ي الع

، فقد MOVEمن خالل الزيارات امليدانية املستمرة من قبل منسقة برنامج من أجل تطوير نوعية الخدمة املقدمة 

تم عمل تقييم لهذه املراكز من خالل تطوير نموذج تقييم وتم تحليل تلك 

النتائج، وبناًء عليه تم وضع خطط عملية لكل مركز بالتعاون مع مدراء 

رنامج و بناء وتطوير قدرات الطاقم النظرية والعلمية و  املراكز لتطوير ال

ي. كما تم تطوير نظام فعال لتوثيق العمل  مهارات التدخل العالج الجما

ي الخطة العالجية والتقييم.   اليومي وأساليب إشراك األهل 

ى  ــــــــــــــ ــــــــــــــة وتســــــــ ـــــــــــــر املؤسســــــــ ـــــــــــــدف نشـــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــدة  ــــــــــــــــــــــى عقــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــراكات جديــــــــ إ

ـــــــــــــــي مراكــــــــــــــــز منـــــــــــــــاطق جغرافيـــــــــــــــة أخــــــــــــــــرى  ـــــــــــامج  رنــــ ، فقـــــــــــــــت تـــــــــــــــم املبــــــــــــــــادرة ال

ـــــــــــــــع بيـــــــــــــــــــــــــت الطفـــــــــــــــــــــــــل يســـــــــــــــــــــــــوع ــــــــــــــــاون مــــــــــ ــــــــــــــامج  للتعـــــــــ ــــــــــــــــال برنـــــــــــ  MOVEإلدخـــــــــ

هنــــــــــــــاك، وتــــــــــــــم التواصــــــــــــــل مــــــــــــــع كــــــــــــــل مــــــــــــــن جامعــــــــــــــة بيــــــــــــــت لحــــــــــــــم، جامعــــــــــــــة 

ــــــــــــــــة  ــــــــــــــــال منهجيــــــــــ ـــــــــــــــدس إلدخــــــــــ ــــــــــــــي املســــــــــــــــــــــــــاقات التدريســــــــــــــــــــــــــية  MOVEالقـــــــــــ ــــــــــــ

  .2016للطلبة و من املتوقع العمل مع الجامعات وبيت الطفل يسوع مع بداية العام 
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  بناء قدرات موظفي قادر
ي  ى االنخراط  ا ع ن ف ي تشجع املؤسسة العامل ا  ي الجوانب ال يحتاجو م  ي بناء قدرا برامج تدريبية تساهم 

ي العام  م الوظيفي.  ي عدة دورات  2015إطار تحسن أدا ي عدة مجاالت  وورششارك موظفي املؤسسة  تدريبية 

ن هذه األنشطة: ي يب ي املؤسسة. الجدول التا ن    مرتبطة باملهام الوظيفية للعامل

  الجهة املنظمة  املدة  املكان  الورشة التدريعنوان الدورة / 
ن الذين شاركوا  املوظف

م   ومناص

تدريب حول دورة إدارة دورة حياة 

 املشروع الخاصة باالتحاد األوروبي
  رام هللا

ثالث 

  أيام

شركة أوبتمم لخدمات 

  التدريب واالستشارة
  منسقة مالية – غيداء عايش 

تدريب حول املتابعة والتقييم 

ى أساس األدلةوبناء  رامج ع  ال
  املغرب

خمسة 

  أيام

صندوق األمم املتحدة االنمائي 

  لحد العنف ضد املرأة
  املديرة العامة – لــنا بندك 

رات و عرض  ورشة لتبادل الخ

 MOVEملنهجية 
  ايطاليا

خمسة 

  أيام
Piccolo Fiore Association   املديرة العامة – لــنا بندك  

  تدريب لغة إشارة
بيت 

  لحم
  شهرين

االتحاد الفلسطي العام 

  اإلعاقةلألشخاص ذوي 

باحثة  – شروق األفندي 

  ميدانية

تدريب حول متابعة املشاريع 

رة   الصغ
  رام هللا

خمسة 

  أيام

  مركز التعليم املستمر

 UNDPو

  مدرب أعمال – هاني زعرب 

  مدربة أعمال – أميمة مناصرة 



 

 

ة ح ف  27|  ص
 

يةمؤسسة قادر للتنمية املجتمع  

ن واملت نطاملتدرب   ي مؤسسة قادر وع
ى ى التشبيك والتعاون مع الجامعات املحلية واملؤسسات املختلفة انطالقاً  تس ي  مؤسسة قادر  إ ا  من سياس

ي. وكجزء من هذا التعاون فإن مؤسسة قادر تستقبل بشكل مستمر عدد من  التعاون والتشبيك مع املجتمع املح

ن ن الطلبة والشباب املتدرب ي  من مختلف واملتطوع ي  ر ان هذه العالقة مع املؤسسات والجامعات  الجهات وتعت

ن ستمر ملا لها من أثر ايجابي سواءً تطور م ى املتدرب ن أ ع ى املجتمع ككل. واملتطوع ى املؤسسة بشكل عام وع و ع

ي: ا ما ي   وضمن هذا الجانب فقد كان هنالك اسهام مم لعدد من التجارب ونذكر م

رمان: أوالً  ن ب   : املتدربة جوزف

ى مؤسسة قادر من خالل مؤ  ي متدربة من السويد، تعرفت ع مضت سسة االغاثة الفردية السويدية، حيث أو

ي  ن حوا ي مختلف أشهور كمتدربة  6جوزف لطاقم ل نشطة وبرامج املؤسسة كمرافقةي مؤسسة قادر وشاركت 

رجمة عدد من األخبار للغة اال وانجاز عدد من  ،بعدد من الزيارات امليدانية ية، ومتابعة مواضياألعمال ك ع نجل

رونية و  ن مجموعة مقاالت تتعلق بصفحة قادر االلك ر والتنسيق ألنشطة املؤسسة املختلفة. وكتبت جوزف التحض

ي مؤسسة قادر تحديداً  ن و ي فلسط ا  ى قضية  طيباً  ثراً مما كان له أ عن تجرب ضمن  اقةاإلعي تسليط الضوء ع

  السياق الفلسطي من منظور مختلف.

ي التعرف  ن  ى واقع لقد ساعدت هذه التجربة جوزف ن، اإلعاقةع ا وأ ي فلسط ي توجيه خيارا ر  سهم بشكل كب

ي هذا الجانب، مما ر أغاثة دفعها للتقدم للعمل مع مؤسسة اإل  نحو العمل  ي السويد. ونحن نعت ننا السويدية 

ا عمساعي نجحنا  ا كجزء ى أد ى اختيار مسار حيا ا ع ي مساعد ي هذه املؤسسة الدولية من جهة و ن تعمل 

ا و  ي مجال من شخصي ا للعمل  ى اعتبار أخرى من جهة أ اإلعاقةدافعي ي فلسط، ع ا  ي ا ستعكس تجرب ن و

ي مؤسسة دولية كاإل م بمؤسسة قادر من خالل ما تقد   ردية السويدية. غاثة الفه من دور مهم 

ر الخدمة االجتماعية من جامعة بيت لحم:ثانياً    : متدربي برنامج ماجست

ي جامعة بيت لحم بطلب ملؤسسة قادر  ن لعمل التدريب من أ تقدمت دائرة العلوم االجتماعية  جل قبول طالب

ر الخدمة االجتماعية، وكانت هذه التجر  ر من سبب أهمها  بة فريدة منالثاني والثالث من برنامج ماجست نوعها ألك

ى حد سواء، وضرورة عمل الطالب املتدرب أ دف املؤسسة واملجتمع ع مع مجموعات ن طبيعة التدريب تس

دفها املؤسسة من أ ها مجتمعياً تس ى تنفيذ التدريب . وقد ساعد طاقم املؤسسة املتدربجل تفعيلها وتحف ن ع

ى أ ر فائدللحصول ع ى املؤسسة من  يضاً جربة مما عاد أة ممكنة من هذه التك ى املجموعات من جهة وع بالنفع ع

ي:  ن كما ي   جهة اخرى. فقد كانت اسهامات الطلبة املتدرب

ي قرية بيت أ عمل مع مجموعة من النساء املستفيدات من برنامج الطالب رائد عويضات ن االقتصادي  وال التمك

ي هناك الحتضان هذه املجموعةي الخليل، وقد قام بتشكيل املجموعة والتش ن املجلس املح م وما ب  ،بيك ما بي

ي تلك املنطقة إوقد كان هدف التدريب هو   اإلعاقةشخاص ذوي تتب حقوق األنشاء مجموعة داعمة للنساء 



 

 

ة ح ف  28|  ص
 

يةمؤسسة قادر للتنمية املجتمع  

ساعة  125تلك املنطقة. وقد قام املتدرب من خالل تنمفيذ ما يقارب  يسناد لعمل املؤسسة لتصبح مجموعة إ

ى مهارات  اإلعاقةاستدخال مفاهيم وقضايا حقوق األشخاص ذوي تدريبية ب م ع مع هذه املجموعة، وتدري

ي تلك املنطقة. وقد كان لهذا الجهد األ م  ي لمن تثر الواضح سواًء متعددة لتسهيل مهم بلدية وجهات املجلس املح

ي هذه املجموعة. فقد قامو لتوجهات النساء املبيت أوال أ ي تم فيه دعوة شاركات  ت النساء بعمل نشاط مجتم

ي  ن  ا ،والقرية بيت أاملواطن ن النساء  وعمل معرض للمنتجات  ،وتنظيم حفل افتتاح للمشاريع ال تم تمك

ى توعية الحضور بأهمية دمج األشخاص  ضافةشاريع. إي انجاح املساهم  بيك مع البلدية، وتكريم كل منبالتش إ

ى اإلعاقةذوي  م ع ي استقاللية اقتصادية وأ ي املجتمع ومساعد ن  فراداً أ اإلعاقة ن يكون ذوي التمتع  ي منتج

 تحقيق ذلك. ي دور املجالس املحلية وتعزيز سرة األ 

ن  الطالبة بسمة كتلوما أ ي مدرسة مار افرام فقد عملت مع مجموعة من املعلم ن حقوق ذوي واملعلمات  لتضم

ي املدرسة. وقد استندت املتدربة  اإلعاقة ى "دليل إرشاد املعلم لتعديل اتجاهات الطلبة نحو والدمج  ا ع ي تدري

ن بو  ،مؤسسة قادر اصدرته" الذي اإلعاقةاألشخاص ذوي  خطوات واضحة كيفية التعامل مع األشخاص الذي يب

م من ذوي نشطة تحفز بقية افية تنفيذ أوكي اإلعاقةذوي  ى دمج زمال نشطة صفية مختلفة. ي أ اإلعاقةلطلبة ع

ر هذا التدريب مهماً  ي املدارس الخاصة ملا كان له من  جداً  وقد اعت ن برامج الدمج  ى مستوى التوعية وتضم ع

ى صعيد عمل يبات فقد كان هدارة املدرسة. وكنتيجة لهذه التدر يسة وإتفاعل الهيئة التدري نالك مبادرات مهمة ع

ي الدمج والأ ى احتياجات الطلبة ذوي نشطة طالبية تسهم  ي داخل اإلعاقةتعرف ع ، وكيفية التعامل معهم 

ى الحقوق.  ي لدى الطلبة والتقبل املب ع   الصفوف ورفع مستوى الو

ن الجدد من : ثالثاً    جامعة بيت لحمبرنامج تشغيل الخريج

ن تشغيلمن خالل برنامج  طلبة ثالث مؤسسة قادر عدد  تالذي تقوم به جامعة بيت لحم فقد استقبل الخريج

رنامج ب ن هؤالء الطلبة ملدة  حيث تكفلت الجامعة بدفع رواتبالذي شغلوا وظائف مؤقتة ضمن هذا ال راوح ما ب ت

ى ستة شهور  ن عدد من املناصب كاآلتي: وقد شغل  ثالثة إ   املتدرب

 مساعد إداري، وهو حاليًا موظف لدى املؤسسة بمنصب مدرب أعمال.  –هاني زعرب  املتدرب 

 ي، – املتدرب عماد حنانيا  منصب مساعد ما

  باحث ميداني –املتدرب سري زيدان  

ي جامعة بيت لحم ي    رابعًا: العمل املجتم

ى من خالل مساق الخدمة املجتمعية  ن حيث تم تعريفهن ع ي جامعة بيت لحم، استقبلت مؤسسة قادر طالبت

ي.  ي عمل املؤسسة املكت بحسب التخصص الجام   برامج املؤسسة وعملها وشاركتا 
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ا مؤسسة قادر   املؤتمرات وورش العمل ال شاركت 

ي أهم وإقليمياً  محلياً العمل  وورشي العديد من املؤتمرات  بشكل فاعل شارك املؤسسة 2015ي العام  : فيما ي

  تلك املشاركات:

  الجهة املنظمة  الورشة / املؤتمر  التاريخ
  وزارة الشؤون االجتماعية  انطالق مركز املصادر لألشخاص ذوي الصعوبات البصرية  18/03/2015

14/04/2015  
ي  اطالق مشروع "زيادة الزصول لخدمات الصحة االنجابية والجنسية 

 Cاملناطق املحرومة من الخدمات من مناطق 

جمعية تنظيم وحماية األسرة 

  الفلسطينية

22/04/2015   يوم الصحة النفسية للطفل الفلسطي 
مركز اإلرشاد والتدريب للطفل 

  واألسرة

30/04/2015   بيت لحم جامعة  يوم اإلرشاد الوظيفي 

01/05/2015 ي  ي إطار التعاون الدو ي التنموي    EducAid – RIDS – MICAD النهج الشمو

07/05/2015   مؤسسة الرؤيا العاملية ي برامج مؤسسة الرؤية العاملية" اإلعاقةدمج االشخاص ذوي  

09/05/2015  جلسة تشاورية 
صندوق املبادرات املجتمعية 

  املبدعة

12/05/2015   املؤسسة السويدية لإلغاثة الفردية الذهنية بالتعليم اإلعاقةورشة خطة العمل حول دمج األطفال ذوي  

21/05/2015   UN HABITAT  اطالق دراسة حول التخطيط املكاني ملناطق (ج) 

11/06/2015 ام بمبادىء مدونة السلوك   مركز تطوير املؤسسات األهلية   ورشة عمل حول التعريف بنظام اإلل

12/08/2015  
ى اتفاقية حقوق األشخاص ذوي  ن ا ماذا بعد انضمام دولة فلسط

  اإلعاقة
  الهيئة املستقلة لحقوق االنسان

10/09/2015 راتيجية ملحافظة بيت لحم    محافظة بيت لحم  اللقاء األول إلعداد خطة تنموية مكانية اس

29/09/2015 ي   ر بالتدريب امليداني    أبو ديس – جامعة القدس   الخدمة االجتماعيةندوة إعادة التفك

26/10/2015 ن  ي فلسط ي  لقاء تعريفي حول سياسات التعليم الجامع  ربية والتعليم العا   وزارة ال

03/12/2015  
ى اللجنة املعنية  تدريب اليات إعداد وتقديم تقارير املجتمع املدني ا

  ي االمم املتحدة اإلعاقةبحقوق األشخاص ذوي 

االتحاد الفلسطي العام 

  اإلعاقةلألشخاص ذوي 

14/12/2015 ر الرسم- ورشة عمل/ عامالت بال أجور   ي سوق العمل غ اكات    مؤسسة املرصد  االن

16/12/2015   اإلعاقةنشاط بمناسبة اليوم العالم لألشخاص ذوي  
االتحاد الفلسطي العام 

  اإلعاقةلألشخاص ذوي 

15/12/2015  
ي الضفة  اإلعاقةنتائج الدراسة حول العنف ضد النساء ذوات 

  الغربية
  جمعية نجوم األمل

28+29/12/2015   وزارة الشؤون االجتماعية  اإلعاقةورشة حول املؤشرات الخاصة باتفاقية حقوق االشخاص ذوي  
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   الصعوبات والتحديات

ر  ر املتقلب وغ ا  املستقر ي ظل استمرار الوضع السياس واألم غ ن ف ا والعامل تتأثر مؤسسة قادر بإدار
ي وما ينبثق عن ذلك من تضييق وتوترات وعدم  بالظروف ال يعيشها الشعب الفلسطي تحت االحتالل اإلسرائي

رك  و استقرار سياس ى برامج التنمية بشكل خاص.اثآأم ي رة العمل  بشكل عام، وع ى مس  وقد رًا سلبية ع
رامج واألنشطة ال قامت بتنفيذها خالل العام ؤسسة جملة من التحديات ال فرضت نفسها املواجهت  ى ال ع

ي نستعرض أهمها:، 2015   فيما ي

ى آال تعيشها املنطقة من جهة، وعدم وجود واملستمرة الدراماتيكية حالة عدم االستقرار والتحوالت السياسية  فاق ع
رك  ي مجال التنمية املجتمعية، وحقوق األشخاص ذوي ًا ار ثآاملستوى الفلسطي ي ن  ى العامل رة ع ، اإلعاقةكب

ر  ي هذا الحقل يواجه الكث ي ظل األزمات املالية وارتباط  وذلك لكون العمل  من الصعوبات واملعيقات، وال تزداد 
ي وخطط التنمية والعجلة املجتمعية بأزمات موسمية ودورية ترفع من  ي التدفق املا مستوى القلق والتوتر وتساهم 

ا خصوصًا وأن قضايا األشخاص ذوي  تعميق الشعور  بالضياع وعدم وضوح اتجاهات العملية التنموية ومؤشرا
ى هامش االهتمام، والتخطيط  ال  اإلعاقة ا ع ي قائمة األولويات عنَد متخذي القرار واستمرار بقا تحتل مكانًا 

ي هذا القطاع.مما يزيد من األعوازنات وامل ى املؤسسات العاملة    باء ع

ىللمؤسسة غياب التمويل الثابت  ى عمل املؤسسة، ونشاطها ثآاملشاريع ترك  تمويل واعتمادها بشكل أساس ع ارًا ع
ا بالجهات املستفيدة ي ترتيب األولويات ومحاوالت والشركاء وعالقا ، فبالرغم من كل الجهود ال تبذلها املؤسسة 

رك ي التكرار وعن املعالجة السطحية   ال ة والفعالة، بعيدًا عن الوقوع  رامج املتم ى املشاريع وال إال أن للقضايا ع
ى أساس مؤقت ورفع اثآوالتمويل ترك  االستدامةعدم وجود ضمان  ى الطاقم العامل، والذي يتم توظيفه ع رًا ع

ن للتعويض عن التغ ن أو من مستوى التحديات أمام اإلداري ي املوظف   .عقودهم املؤقتة ر الدائم 

ر االتجاهات، والقيم السلبية املرتبطة بالنظر لإلعاقة، ولألشخاص ذوي  ر أحد أهم حقول  اإلعاقةرغم أن تغي يعت
ر من التحديات أمام  ي العمل، ويخلق الكث ى كافة منا رة ع رك اثأرا كب ر إال انه اليزال يشكل تحديًا جديًا ي التغي

ن امل ؤسسة وبرامجها وطواقمها املختلفة خصوصًا، فيظل غياب اآللية املناسبة للتواصل وتبادل اآلراء واملعلومات ب
ي ظل ضعف  ي هذا املجال، و املؤسسات الرسمية واألهلية بشأن الجهود املختلفة للفعاليات واملؤسسات العاملة 

  علومات.وتراجع اآلليات الجماعية للتنسيق والتخطيط وتبادل امل

ن مؤسسات  زالبال  ، حيتغياب التنسيق والرؤيا المشتركة ى مستوى العالقات التنسيقية ب راجع الذي حدث ع ال
رًا و يالتأهيل  يشكل تحديًا كب ركة لهذا القطاع  قد ساهم  ر بناء رؤيا وطنية موحدة ومش ىتأخ فقدان  والذي أدى إ

ى تحديد التوجهات لكل مرحلة، ولكل حقل من حقول قطاع التأهيل كما أن  البوصلة املوجهة ال تساعد ع
ي ظل غياب الرؤية املوحدة واألجندة التكاملية وسيادة عقلية  ي هذا القطاع  ي العمل  تداخل جهات عديدة 

ى التنافس وقد أثر ذلك بشك ى التفرد والتنافس بدل التعاون والتكامل ترك آثرًا واضح ع ى القدرة ع ل واضح ع
ى مستوى السياسات ى مستوى الوطن وع رات ع وخصوصًا أن ذلك قد ترافق مع تراجع حركة  ،إحداث تغي

ي هذا  اإلعاقةحقوق األشخاص ذوي  ى مستوى الوطن، وضعف اإلرادة السياسية ملعالجة الشؤون العالقة  ع
  القطاع.
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رات الهبة الشعبية نتيجة االنتفاضة  رة،تأث ي عدد من  األخ ر العمل  ى خط س فقد اثرت بطريقة سلبية ع
ى تنفيذ اجزاء من األنشطة  ر ع املناطق وخاصة تلك القريبة من مناطق التماس مع االحتالل، فقد حصل تأخ
ي مناطق الخليل وقرى بيت فجار وال تركزت  رامج وخاصة تلك ال تحتاج لزيارات ميدانية  لبعض املشاريع وال
ي  ا االجراءات األمنية املشددة. وقد حاول طاقم املشروع من خالل التنسيق مع املجموعات الداعمة والشركاء  ف
ا، وكان  رامج بحسب الخطة الزمنية املتفق عل مناطق املشروع  تفادي اي تعطيل او تحديات تتعلق بتنفيذ ال

ر  ي من التنسيق الذي ادى لخفض نسبة التأخ رامج بالحد االدنى.هناك مستوى عا   ي تنفيذ ال
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وتقديرشكر   

ى مؤسسة قتتوجه  ي معرض هذا التقرير،  املؤسسات املانحةجميع ادر بالشكر الجزيل إ ى ذكرها   حيثال أتينا ع

م السخية ال ت رعا ر ت ي بناء نمانه وع ر عن شراكة حقيقية  ي ت ةذج تنموياع ستجيب الحتياجات املجتمع املح

، وتخص بالشكر  املؤسسة السويدية لإلغاثة ي السياق الفلسطي اإلعاقةوحقوق األشخاص ذوي  والحتياجات

ا ملؤسسة قادر. ى الدعم والتقة ال اول   الفردية ع

رة عملها  أن مؤسسة قادر للتنمية املجتمعية ي مس ا و ي رسال ى االستمرار  لم تكن بدون هذه املنح قادرة ع

ى  أنكما  دافهالتحقيق أه وزارة الشؤون االجتماعية  الفلسطينية خاصة الجهات الرسمية جميعاملؤسسة تتوجه إ

ي بناء جسر الشراكة املوصول و  م  ربية والتعليم لتعاو ي ووزارة ال بالعمل واملسؤوليات  الرتقاءلوزارة الحكم املح

  .فئاته وصوال لتحقيق األهداف الوطنية لشعبنا بكافة

نوالتقدير   مؤسسة قادر تتوجه بالشكر  إن ى كافة الشركاء املحلي ي العام  االذي تعاونو  إ  2015معنا خالل عملنا 

ا ىبالشكر توجه نكذلك  .واألعوام ال سبق ي مؤسسة قادر من إدارة و  إ جمعية عمومية ومجلس الزمالء كافة 

ن إدارة ن ومتطوع ى جهودهم وعملهم املستمر  وعامل   .لتنمية املجتمعيةللتجسيد حلم قادر  والدءوبع

ذه  ى استمرارنا باإلخالصونؤكد  ام بالعملواال رسالة املؤسسة وأهدافهال املناسبة ع  تحقيقل املتواصل ل

 .اإلعاقةلحقوق األشخاص ذوي  وتجسيد كامل
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