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عن مؤسسة قادر
تأسست مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية في العام  2008بجهود مجموعة من األشخاص ذوي الخبرة المتنوعة والطويلة
في مجاالت اإلعاقة والصحة والتأهيل والتنمية المجتمعية وحقوق اإلنسان ،حيث كان محور اهتمامهم حالة قطاع
اإلعاقة والتأهيل وما يعانيه من تشرذم في الخدمات والبرامج ،وتركيزها بشكل أساسي على خدمات الصحة والتأهيل،
وضعف الجهود الموجهة إلى معالجة المعيقات البيئية واالجتماعية والسياسات والتشريعات القائمة ،ووجود فجوة بين
الخدمات والبرامج المتاحة وبين االحتياجات الحقيقة لألشخاص ذوي اإلعاقة في كافة المجاالت ،وأن هناك ضرورة
لتثبيت النموذج االجتماعي لإلعاقة في كافة السياسات واعتماد الحقوق كإطار للعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة.
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كلمة رئيس مجلس االدارة
الزميالت والزمالء المحترمين أعضاء الجمعية العمومية لمؤسسة قادر المحترمين،
أن تجربة العمل مع مؤسسة قادر والتي رافقتها منذ التأسيس واإلنطالق منذ العام  2008ولغاية هذه الدورة ،حيث شاركت في
مجلس ادارتها لعدة دورات كرئيس مجلس ادارة وكنائب رئيس وعضو ،كانت تجربة تستحق أن تخاض ،فقد نجحت قادر أن تكون
اضافة نوعية للعمل األهلي في قطاع اإلعاقة ،لم تنافس ولم تزاحم بل سدت فراغاً كان قائماً.
حيث ركزت طاقتها وعملها بشكل أساس على تضمين ومأسسة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في مجاالت عدة وعملت شراكات
مع القطاع األهلي والحكومي على سد الفجوة بين الخدمات والبرامج المتاحة وبين االحتياجات الحقيقية لألشخاص ذوي اإلعاقة
في كافة المجاالت وعلى كافة المستويات ،والى معالجة المعيقات البيئية واالجتماعية والسياساتية والتشريعية القائمة ،وسعت
لتثبيت النموذج االجتماعي والحقوقي لإلعاقة في كافة السياسات واعتماد المنهج الحقوقي كإطار للعمل مع األشخاص ذوي
اإلعاقة .وهي لتحديات بنيت في اطار من وضوح الرؤية والرسالة واألهداف وفي اطار التخطيط االستراتيجي منذ العام 2009
ولغاية يومنا هذا ،مع الحرص على اجراء مراجعات دورية معمقة وبمشاركة كافة الجهات ذات المصلحة وعلى رأسها الجمعية
العمومية كمرجعية أساسية للمؤسسة ،وانتظام اجتماعات مجلس اإلدارة في الدورات المختلفة واالهتمام بتجسيد نظام حوكمة شفاف
وملتزم .وكل ذلك تم في اطار من الشراكات المتعددة والمتنوعة محليا وفي مختلف المجاالت والمستويات ،وفي ظل دعم مقدر
من المؤسسات الدولية والمحلية المانحة والذي مكن مؤسسة قادر من العمل وانجاز البرامج والمشاريع المختلفة.
تقف قادر الي وم على أرضية صلبة بعد أن حازت على ثقة الفئات المستهدفة وعلى احترام وتقدير مختلف الو ازرات ومؤسسات
المجتمع المدني والمؤسسات الدولية مما يؤهلها للمضي قدما في تحقيق رؤيتها ورسالتها في ظل طاقم راكم من الخبرة واالنجازات
المشهود لها ،وما ميز قادر أن أفعالها كانت تسبق أقوالها فهي لم تتحدث عن انجازاتها بل جعلت اآلخرين يتحدثون عنها وحولها
مما أكسبها مصداقية ومهنية عالية.
ينتظر قادر في قادم السنوات تحديات ومهمات عديدة في ظل واقع صعب ومعقد ،ولكن مقدرة قادر على تجاوز صعوبات الماضي
ستؤهلها بدون شك على التعاطي الخالق مع الواقع الفلسطيني الصعب والخاص من جهة ،وأن تحافظ على تميزها ومهنيتها
وحضورها الفاعل كمؤسسة أهلية حقوقية رائدة فلسطينيا وعربياً وعالمياً من جهة أخرى .ولن يتسنى ذلك إال اذا تمكنت قادر من
تطوير وتنويع مصادر الدخل والتي يقف على رأسها تمكنها من تقليل االعتماد على التمويل الخارجي عبر انجاز برامج ومشاريع
دائمة مدرة للدخل في اطار رؤية ورسالة وأهداف قادر ،بما يضمن لقادر الديمومة واالستم اررية ،وهي تمتلك مقومات ذلك.
د.أحمد فتيحه
رئيس مجلس ادارة مؤسسة قادر
نيسان  -2015أيار 2017
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كلمة املديرة العامة للمؤسسة
ان معاصرة العمل في قطاع االعاقة ألكثر من ثالث وعشرون عاما قد يكون على املستوى النظري خبرة واسعة
غنية وأرضية ثمينة لليناء تنمويا  ،أما على املستوى العملي فهي خبرات تنضوي على اخفاقات ونجاحات متراكمة
تم عيشها والتعلم من دروسها في النجاح والفشل وخلق التحديات الدائمة في التطور.
خالل العشرون عاما املاضية ،تولت السلطة الفلسطينية زمام األمور في األراض ي الفلسطينية ،تطور العمل في
قطاع التأهيل بشكل تصاعدي ونمت حركة األشخاص ذوي االعاقة ومؤسسات املجتمع املدني العاملة في قطاع
التأهيل والصحة تم اصدار أول قانون فلسطيني خاص بحقوق األشخاص املعوقون الفلسطينيون رقم  4للعام
 .1999وفي تلك الحقبة انتقل مفهوم االعاقة في فسطين من املفهوم الخيري الطبي الى املفهوم الحقوقي االجتماعي
والذي بدأ بمعالجة قضية االعاقة من املنطلق الحقوقي الذي يتناول قضية العدالة (االنصاف) واملساواة ضمن
منظومة حقوق االنسان.
خالل العقد الثاني من العام  ،2000تطور العمل في قضايا االعاقة ضمن التوجه نحو تضمين االعاقة والشمولية
في كافة مناحي الحياة وعلى كافة املستويات ،حيث تصدرت قادر العمل ضمن هذا التوجه الحقوقي الشمولي
وعملت على تضمين قضايا االعاقة بتوجه تنموي ممأسس من خالل بناء العديد من الشراكات مع املؤسسات
الرسمية من ضمنها وزارة التنمية االجتماعية ،النربية والتعليم العالي ،الصحة والحكم املحلي .ومنذ العام 2010
وحتى الن نجحت املؤسسة في مأسسة التوعية حول حقوق وقضايا األشخاص ذوي االعاقة في النظام التربوي
من خالل تطوير دليل املعلم الذي تم تبنيه واعتماده وتوزيعه من قبل الوزارة على جميع املدارس الحكومية في
الضفة الغربية ،كما عملت املؤسسة خالل العام  2016على تضمين االعاقة في املنهاج الفلسطيني وتطوير ورقة
مفاهيمية حول االعاقة في املنهاج بمثاية ورقة توجيهية لجميع لجان تطوير املناهج الفلسطينية واضافة الى وضع
مقترحات عملية لوضعها ضمن املنهاج .كما مأسست قادر بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية نظام حماية
االطفال من العنف في وزارة الصحة والذي يتضمن بروتوكول عمل كافة مرافق والعاملين في الصحة على
املستوى الوطني ،بناء قدراتهم في تشخيص ورصد وتوثيق وتحويل االطفال الذين يتعرضون للعنف ،وأيضا
تأسيس قاعدة بيانات لتوثيق حاالت االطفال املعنفين املتوجهين للخدمات الصحية.
ومن أهم القضايا التي عملت عليها املؤسسة في العام  2016هي أخذ دور فاعل في كتابة تقارير الظل لالتفاقيات
الدولية ذات العالقة ،حيث تم انجاز جزئية حقوق النساء ذوات االعاقة في تقرير الظل التفاقية سيداو  ،وجاري
التحضير ضمن لجنة وطنية لتقرير اتفاقية الطفل وأيضا التحضير ضمن ائتالف لتقرير اتفاقية حقوق األشخاص
ذوي االعاقة في  . 2018كما عملت املؤسسة في العام  2016على دراسات مراجعة مشاريع قوانين ذات عالقة
باملرأة (العقوبات ،األحوال الشخصية وحماية األسرة من العنف) من منظور حقوق الفتيات والنساء ذوات االعاقة
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ومن خاللها شاركت في أنشطة ذات عالقة على املستوى الوطني .ومن هذا املنطلق استطاعت قادر أن تنضم الى
عضوية عدد من االئتالفات املهمة مثل الحملة الوطنية للضمان االجتماعي والتي انبثق عنها ائتالف الحقوق
االقتصادية واالجتماعية ،أيضا االئتالف األهلي للرقابة على العملية التشريعية ،ائتالف املؤسسات النسوية لتقرير
الظل – سيداو ،منتدى املنظمات األهلية الفلسطينية ملناهضة العنف ضد املرأة ،شبكة املدافعين عن حقوق
االنسان على املستوى الوطني املحلي ،و شبكة املساءلة االجتماعية بالعالم العربي (آنسا –  )ANSAعلى املستوى
األقليمي مما اكسب املؤسسة مصداقية على املستوى الوطني وقام بعمل اضافات نوعية على توجهات
واستراتيجيات عمل املؤسسة خالل العام .2016
هدفت مؤسسة قادر منذ بداية تأسيسها وحتى يومنا هذا الى وضع بصمتها الخاصة في قطاع االعاقة بانتهاج فكر
وتوجه حقوقي متقدم مبني على منهجيات حقوقية تعمل على ترسيخ نماذج جديدة تؤسس للتغيير والتقدم في
مجال االعاقة وحقوق األشخاص ذوي االعاقة بشكل خاص وحقوق الفئات املهمشة بشكل عام .نؤمن بالوصول
الى مجتمع عادل ينصف جميع فئاته ويتمكن من اعطاءهم حقوقهم برقي وكرامة ودون استجداء وسوف نستمر
بانتهاج كل ما هو متقدم للمساهمة في احقاق حقوق الفئات األكثر تهميشا في املجتمع الفلسطيني.

لنا عبد اهلل بندك
المديرة العامة لمؤسسة قادر للتنمية المجتمعية
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لمحة موجزة حول النساء ذوات االعاقة والتمييز الواقع عليهن في فلسطين

الفصل األول :ملحة موجزة حول وضع النساء ذوات االعاقة والتمييز الواقع
عليهن في فلسطين
لقد أظهرت نتائج مسح اإلعاقة الفلسطيني التي أعلن عنها الجهاز المركزي لإلحصاء في شهر يونيو  2011أن نسبة انتشار
اإلعاقة في فلسطين حسب التعريف الموسع لإلعاقة بلغ حوالي  %7في األراضي الفلسطينية وهي النسبة ذاتها في كل من
الضفة الغربية وقطاع غزة .ووفقا للتعريف الضيق ،فقد بلغت هذه النسبة في األراضي الفلسطينية  % 2.7و % 2.9في
الضفة الغربية و% 2.4في قطاع غزة .وبلغت % 2.9بين الذكور مقابل % 2.5بين اإلناث في األراضي الفلسطينية،
وتعتبر هذه النسبة هي أعلى النسب في العالم ألسباب متعددة منها االعتداءات اإلسرائيلية المستمرة على شعبنا الفلسطيني
والممارسات واإلجراءات القمعية المتمثلة في الحصار األمني واالقتصادي.
بعد انضمام السلطة الفلسطينية إلى عدد كبير من المواثيق واالتفاقيات الدولية ومن ضمنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة (سيداو) واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واالعالن العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة
وغيرها من االتفاقيات و المواثيق الدولية االخرى متعددة االختصاصات و المصالح ،فلجانب ذلك هناك ايجابية كامنه في
التزام القانون األساسي بعدم التمييز بسبب اإلعاقة أو الجنس  ..الخ ،اضافة لما سبق فقد صدر ق ارري مجلس الوزراء
 2005و 2008بشأن مناهضة العنف ضد المرأة ،و ما تال ذلك من اقرار للخطة االستراتيجية المناهضة للعنف ضد المرأة،
واقرار نظام التحويل الوطني (تكامل) من قبل مجلس الوزراء سنة  ،2015وعليه كان ال بد من إقرار قانون حماية األسرة
من العنف ،متضمنًا في جزئياته الحماية المتوافقة مع األوضاع المختلفة للفتيات والنساء ذوات اإلعاقة  ،وعلى سبيل المثال
فقد أصدر بتاريخ  2014/1/9مجلس اإلفتاء األردني ق ارره رقم ( )2014/2-194والقاضي بحرمة إزالة أرحام الفتيات ذوات
اإلعاقة ومسؤولية المجتمع اتجاههن ،هذا في ظل جدل دائر منذ سنوات على كافة المستويات الدينية والطبية والقانونية بين
مؤيدين ومعارضين لهذه الممارسات ،والتي تعتبر إنتهاكاً لحقوق الفتيات ذوات اإلعاقة إال انها حتى يومنا هذا ما زالت
تمارس.
اما من حيث الحقوق السياسية و حسب دراسة أجرتها جمعية الشبان المسيحية في العام  2016لعينة نساء وفتيات ذوات
اعاقة ،حيث اكدت هذه الدراسة بأن ما نسبته  %52من اإلناث ذوات اإلعاقة ال يتمكن من المشاركة في االنتخابات بسبب
المواصالت وعدم موائمة األماكن التي تجري فيها االنتخابات ،والمواقف واالتجاهات السلبية من المجتمع .كما أن %23
من اإلناث ذوات اإلعاقة أشرن إلى أنهن ال يتمكن من المشاركة والحصول على عضوية في منظمات مجتمعية ،و%18
فقط من تم ّكن من التصويت والمشاركة في االنتخابات عام  .2012وهذا انما يؤكد أ َّ
َن النساء ذوات اإلعاقة ُه َّن األقل َحظَّاً
ص َّممة
في التمتع بحقهن بالمشاركة في الحياة السياسية ،وذلك على مستوى المشاركة في العملية االنتخابية نظ اًر لكونها غير ُم َ

على ٍ
بين االناث ذوات اإلعاقة ،كما على مستوى الترشح في المواقع
نحو يأخذ بالحسبان الفروق الحسية والحركية والذهنية ما َ

المختلفة على تفاوت تدرجها .أما فيما يخص الحقوق االقتصادية و الثقافية واالجتماعية وحسب ما ورد في تقرير ظل
سيداو المقدم من الدولة و التي كنا في مؤسسة قادر طرفا في اعداده ،إذ تبين أن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة األكثر
5
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ضةً لكافة أشكال التهميش والتمييز واإلقصاء والعنف على أساس اإلعاقة كما على أساس الجنسَ ،ذِل َك على مستوى
ُع ْر َ

المتََّبعة التي يتحقق من خاللها وصول المواطنات لتلك الخدمات.
السياسات العامة والبرامج والخدمات المختلفة واإلجراءات ُ
ٍ
بشكل ملحوظ عن أجندات المجتمع المدني سواء على مستوى المؤسسات التي تقود الحركة النسوية أو
َّبات
إضافةً ،فَهُ َّن ُم َغي ٌ
حول الظروف المعيشية لهذه الشريحة
َن هناك محدودية في المعلومات َ
تلك المنبثقة عن حركة اإلعاقة .ومن الجدير بالذكر ،أ ْ

نظ اًر لعدم وجود مؤشرات متخصصة في غالبية التقارير الوطنية واإلحصائيات الرسمية في البالد ،حيث قامت المؤسسة لدينا
بعمل دراسة قانونية حول هذا الموضع اذ اتضح في المحصلة وبعد البحث والتحري لتجميع المعلومات ،انه ووفق دراسة
بحثية أجراها المركز الوطني للتأهيل المجتمعي في قطاع غزة ،حول العنف األسري ضد النساء ذوات اإلعاقة والذي يقارب
في نتائجة تغطية مناطق الضفة الغربية إذ تبين أن النساء ذوات اإلعاقة يتعرضن ألشكال بشعة وفظيعة من االنتهاكات
الجسدية والجنسية واالقتصادية وغيرها ،وبنسب أعلى من النساء التي ال يعانين من اي نوع اعاقة وذلك راجع لعدم مقدرتهن
الدفاع عن أنفسهن .وقد بينت الدراسة(عينة المبحوثين  272ذكور وأناث ( %41منهم إناث) ،أن  %79.3من ذوات اإلعاقة
المبحوثات اللواتي أجبن بأنهن يتعرضن للعنف الجنسي ،والتي بلغت  %13.3يتعرضن لتحرشات جنسية باأللفاظ والحركات،
في حين  %56تعرضن لالستغالل واالغتصاب الجنسي ،الفتة إلى أن ذوات اإلعاقة في العينة البحثية الماخوذة يتعرضن
إلى أشكال مختلفة من العنف االقتصادي بنسب كبيرة .وعليه استخلص من البحث عدد من النتائج والتي من اهمها أن
 %85من ذوات اإلعاقة المبحوثات أجبن بأنهن تعرضن للعنف %65.3 ،من المبحوثات يتعرضن للعنف الجسدين
و %92.3منهم يتعرضن للعنف النفسي ،و %13.3منهن يتعرضن للعنف الجنسي ،بينما  %85.3منهن يتعرضن للعنف
االقتصادي .لذا يتوجب على السلطة الفلسطينية توفير أبسط الحقوق للنساء ذوات اإلعاقة ،والتي ضمنها قانون حقوق
بناء على المادة ( )9منه والتي نصت على انه "على الدولة وضع األنظمة والضوابط التي
المعوقين للعام  1999وذلك ً

تضمن للمعوق الحماية من جميع أشكال العنف واالستغالل والتمييز" ،إال انه في الوضع الراهن الزال هناك انتهاك واضح
وصريح لحقوق هذه الفئات ،لجانب ان الصعوبات و العقبات ما زالت قائمة حتى اللحظة.
اما فيما يخص موضوع العمل والبطالة فقد أظهرت دراسة أجرتها "الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان" في إطار التحقيق الوطني
الخاص بحق العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة عام  ،2011إلى ارتفاع نسبة البطالة بين النساء ذوات اإلعاقة حيث كانت
 %73من المبحوثات لم يعملن بالمطلق ،و %14فقط من سبق لهن العمل  ،وفي دراسة حديثة لجمعية الشبان المسيحية
 2016السابق ذكرها اعاله أن النساء ذوات اإلعاقة يعانين من التمييز بنسبة  %83في الحصول على وظائف ،و %69
منهن أفدن أن المواصالت ومكان العمل غير موائم ،و %59منهن عانين من عزلة اجتماعية وتمييز في التعامل معهن من
قبل رب العمل وزمالء العمل.
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الفصل الثاني :االتجاه التنظيمي االستراتيجي ملؤسسة قادر
رؤية المؤسسة
تتطلع مؤسسة قادر إلى أن يتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة في فلسطين بالمواطنة الكاملة والمشاركة الحقيقة في كافة
مناحي الحياة

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

كمؤسسة أهلية فلسطينية تلتزم مؤسسة قادر بالعمل على تحقيق أولويات التنمية الفلسطينية ،وقررت مؤسسة
قادر تعزيز دورها التنموي من خالل تسخير طاقاتها وخبراتها ومواردها البشرية واملالية للمساهمة في تحقيق الرفاه
لألشخاص ذوي اإلعاقة في مجتمع عادل ومنصف.
ً
املواطنة كمفهوم هي انتماء اإلنسان إلى الدولة التي 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 والقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية فيها.
ً
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.
تؤمن مؤسسة قادر بمبدأ املساواة الذي يجب أن يتمتع به جميع املواطنين في فلسطين دون أي تمييز أو إقصاء،
مع التأكيد على كافة الحقوق الخاصة التي يجب أن يتمتع بها األشخاص ذوي اإلعاقة لضمان ادماجهم الكامل
ومشاركتهم الفاعلة على كافة األصعدة وفق ما ورد في قانون حقوق األشخاص املعوقين رقم  4سنة 1999
واالتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التي صادقت السلطة الفلسطينية عليها في العام  ،2014دون
إغفال الحاجة والضرورة إلى تعديل وموائمة القانون الفلسطيني مع االتفاقية الدولية.
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وفي هذا السياق تنظر مؤسسة قادر إلى مفهوم المواطنة لألشخاص ذوي اإلعاقة في إطار ثالثة مرتكزات وقيم أساسية:


أوالً :حق االختيار والتقرير الذاتي :وتتمثل في حق األشخاص ذوي اإلعاقة حرية االختيار لكافة القضايا
المتعلقة بحياتهم الخاصة.



ثانياً :المشاركة الحقيقية :وتتمثل في ضمان مشاركتهم في كافة مناحي الحياة على الصعيد االجتماعي
واالقتصادي والسياسي والثقافي..إلخ ،بشكل فعال وحقيقي وبما يحقق مبدأ المساواة لألشخاص ذوي اإلعاقة
مع غيرهم من المواطنين.



ثالثاً :المساهمة :وتتمثل في إسهامات األشخاص ذوي اإلعاقة في الحياة االجتماعية واالقتصادية في المجتمع
كغيرهم من المواطنين وبدون أي انتقاص من قدرتهم أو حقهم في المساهمة النوعية والفعلية في هذه المجاالت.
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القيم الناظمة
يحكم عمل مؤسسة قادر منظومة من القيم العليا التي تلتزم المؤسسة على تطبيقها في ممارساتها وتوجهاتها كقيادة
وادارة وموظفين:
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األهداف اإلستراتيجية


تحسين التزام المؤسسات الرسمية الفلسطينية تجاه دعم واعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة



تعزيز الممارسات المجتمعية الداعمة الندماج األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع لحقوق اإلنسان



تحسين أداء مؤسسات المجتمع المدني والهيئات المحلية تجاه االستجابة لحقوق واحتياجات األشخاص ذوي
اإلعاقة



تحسين مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية.
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الفصل الثالث :انجازات مؤسسة قادر خالل العام 2016
لقد كان العام  2016عاما مليئا بالتحديات والعمل واالنجاز ،نظ ار لما تم تحقيقه من نتائج وضعتها مؤسسة قادر على
المستوى االستراتيجي .فبناءا على الخطة االستراتيجية لألعوام  ،2016 – 2014فقد كان نشاط المؤسسة خالل هذه الفترة
وفق ما يلي:

الهدف اإلستراتيجي األول
تحسين التزام المؤسسات الرسمية الفلسطينية تجاه دعم واعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
النتائج متوسطة المدى
التشريعات الفلسطينية الناظمة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تحسنت
ممارسات المؤسسات الرسمية الفلسطينية الداعمة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
تعديل مشاريع ومسودات القوانين ذات الصلة بحقوق النساء والفتيات ذوات اإلعاقة في الحماية من العنف
هدفت مؤسسة قادر في العام  2016إلى تعديل عدد من البنود والنصوص القانونية في القوانين المحلية والتي تنظم حقوق
وخدمات االشخاص ذوي االعاقة بحيث تكون أكثر استجابة لحقوقهم واحتياجاتهم وفق المعايير الدولية ال سيما اإلتفاقيات
الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين مؤخرا .ونجحت المؤسسة في انجاز ما يلي:
في الربع االول من العام  2016قامت مؤسسة قادر بمراجعة كل من مشروع قانون العقوبات ومشروع قانون االحوال الشخصية
ومسودة قانون حماية االسرة من العنف ،من منظور حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وباألخص النساء والفتيات ذوات اإلعاقة
من خالل إجراء تحليل مقارن مع قوانين اقليمية ودولية مشابهة ،وقد تم التنسيق مع الجهات الرسمية واألهلية ذات العالقة
من اجل اعداد هذه المراجعة بشكلها النهائي ،كما تم اإلستناد إيضا إلى وجهة نظر وآراء النساء ذوات اإلعاقة واسرهم من
خالل إجراء مجموعتين مركزتين في بيت لحم ورام اهلل .بالمجمل تم تعديل ما يقارب  90بند قانوني في مشاريع ومسودات
القوانين الثالثة.
كما وعقدت المؤسسة في شهر شباط  2016في مدينة رام
اهلل ورشة عمل وطنية شارك فيها عدد من المنظمات االهلية
والحقوقية والشرطة وو ازرة العدل وو ازرة شؤون المرأة والنيابة
العامة.

وتابعت المؤسسة التعديالت المقترحة مع لجنة

التشريعات العادلة في و ازرة العدل لرفعها إلى مجلس الو ازراء
بهدف اعتماد التعديالت في مشاريع القوانين التي يتوقع اصدارها من خالل ق اررات بقوانين.
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وفي آب  2016شاركت قا در في ورشة العمل التشاورية التي عقدها مجلس الوزراء لمراجعة المسودة النهائية لقانون حماية
االسرة ،وقدمت مؤسسة قادر  5تعديالت مقترحة حول حقوق النساء ذوات االعاقة .وتم ارسال هذه المقترحات بشكل رسمي
إلى مجلس الو ازراء بناءا على طلبهم.
دليل اجراءات الشرطة لألحداث
من خالل التعاون الذي اجرته المؤسسة مع جهاز الشرطة كأحد أهم أركان الحماية للنساء والفتيات ضحايا العنف ،ومن
منطلق التشاور مع ادارة وحدة حماية االسرة في الجهاز تم االتفاق على تنفيذ مجموعة من التدريبات التي تهدف الى تطوير
قدرات فريق الوحدة التجاه التعامل مع الفتيات والنساء ذوات االعاقة وتزويدهم بالمعرفة حول آليات التدخل وآليات الحماية
لهم ضمن خصوصية االعاقة .حيث وبتنسيق مع الجهاز ومن خالله قامت مؤسسة قادر بوضع مالحظات مكتوبة على
مسودة مشروع دليل اجراءات الشرطة لألحداث ،والتي قام بصياغتها كمستشار المحامي داود الدرعاوي .وتناولت هذه
المالحظات كل ما له عالقة بحماية االحداث من ذوي االعاقة واليات العمل معهم وحماية حقوقهم.
قرار بقانون الضمان االجتماعي 2016
خالل العام  2016شاركت مؤسسة قادر في الجهود الوطنية
الهادفة إلى تعديل قرار بقانون الضمان االجتماعي الذي
صادق عليه رئيس السلطة الوطنسة الفلسطينية دون اشراك
حقيقي للمجتمع المدني والنقابات العمالية .وانضمت مؤسسة
قادر إلى الحملة الوطنية للضمان اإلجتماعي والتي ضمت
العشرات من مؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية،
حيث كانت مؤسسة قادر عضو سكرتاريا في الحملة شاركت
بفعالية في كافة اإلجتماعات والورش والمؤتمرات والمسيرات
اإلحتجاجية ،والتي أفضت بعد مسيرة عمل متواصلة إلى
تعديل القانون وفق مطالب الحملة .كما عملت المؤسسة
بشكل دؤوب على تضمين حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
وأسرهم في القرار بقانون والتي كانت متضمنة في مطالب
الحملة.

12

انجازات مؤسسة قادر خالل العام 2016

تضمين اإلعاقة في المنهاج الفلسطيني الجديد
في الربع االخير من العام  ،2016وفي إطار التعاون مع و ازرة التربية والتعليم العالي ،قامت مؤسسة قادر بإعداد ورقة
مفاهيمية للجان تطوير المناهج في و ازرة التربية والتعليم العالي حول تضمين اإلعاقة في المنهاج الفلسطيني الجديد ،حيث
ستقوم المؤسسة وبناء على االتفاق مع مركز المناهج بمراجعة كافة الكتب المدرسية التي تم  /يجري تطويرها وتقديم مقترحات
للنصوص والصور حول مفهوم االعاقة وصورة األشخاص األشخاص ذوي اإلعاقة وقضاياهم .حيث تكمن أهمية تضمين
اإلعاقة في المنهاج المدرسي في مأسسة التوعية بحقوق وقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة كون المدرسة تعتبر إحدى األدوات
المهمة التي تسهم في تشكيل معارف واتجاهات الجيل الناشئ.
قاعدة بيانات حول وضع واحتياجات الطلبة ذوي االعاقة في المدارس (وزارة التربية والتعليم العالي)
في العام  2015بدأت االدارة العامة لالرشاد والتربية الخاصة (و ازرة التربية والتعليم العالي) بتطوير قاعدة بيانات محوسبة
حول وضع واحتياجات الطلبة ذوي االعاقة في المدارس العامة ،وخالل العام  ،2016وفي إطار التعاون مع و ازرة التربية
والتعليم العالي ،ساهمت المؤسسة في تطوير وتشغيل قاعدة البيانات من خالل تنفيذ مرحلة تجريبية والتعاقد مع متخصص
تكنولوجيا معلومات لمدة  3اشهر لتنفيذ هذه المهمة .وبالتزامن مع ذلك ،قامت المؤسسة بالتعاون مع االدارة العامة لالرشاد
والتربية الخاصة بتطوير دليل ادارة وجمع المعلومات والذي يحدد اليات واجراءات ونماذج محددة لجمع المعلومات على
مستوى المدارس ومديريات التربية والتي سوف يتم ادخالها إلى قاعدة البيانات المحوسبة للحصول بشكل نهائي على المعلومات
الدقيقة حول أعداد الطلبة ذوي الصعوبات واالعاقات المختلفة واحتياجاتهم التعليمية واألخرى.
تدريب وحدة حماية األسرة في الشرطة ومرشدي المرأة والطفل واالعاقة في وزارة التنمية االجتماعية حول حماية الفتيات
والنساء ذوات االعاقة من العنف
في النصف الثاني من العام  ،2016وفي إطار التعاون مع
و ازرة التنمية اإلجتماعية والشرطة الفلسطينية ،نفذت مؤسسة
قادر  6ورش تدريبية بواقع يومين لكل ورشة شارك فيها 71
شخص ( 42من الشرطة  -وحدة حماية األسرة) و(16
موظف/ة من دار رعاية الفتيات في بيت لحم) و(13
موظف/ة من مركز محور) .حيث ركز التدريب على تعزيز
معارف ومهارات وتوجهات المشاركين حول حقوق الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة ضحايا العنف وآليات التعامل  ،أليات التدخل
وأليات حمايتهن من العنف .حيث أظهرت هذه التدريبات عمق االشكالية التي حاولت مؤسسة قادر وضع يدها عليها  ،أال
وهي عدم قدرة نظام الحماية أو نظام التحويل على التعامل مع حق الفتيات والنساء ذوات االعاقة في الحماية من العنف
13
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أسوة بغيرهن ،بدليل القصص الحية والحقيقية التي تم مشاركتها من وحدة حماية االسرة في الشرطة ومن المرشدين المختلفين
في و ازرة التنمية .مما يحث المؤسسسة الى تكثيف العمل في هذا االطار ومواصلة التدخالت التي من شأنها أن تكفل حق
هؤالء الفتيات والنساء ضحايا العنف على الحماية وتلقي كافة الخدمات ذات العالقة بعدالة.

الهدف اإلستراتيجي الثاني
تحسين الممارسات المجتمعية الداعمة لدمج االشخاص ذوي االعاقة في المجتمع
النتائج متوسطة المدى
المؤسسات التعليمية لديها دور متنامي في مأسسة التوعية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
وصول الجهات المعنية والمهتمة إلى المعلومات والمعارف حول قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة تحسن

بوابة قادر االلكتورنية
بوابة قادر اإللكترونية هو مشروع جديد للمؤسسة وهو عبارة عن منصة على االنترنت تتضمن جميع المعلومات والوثائق
المتعلقة بقضايا وحقوق االشخاص ذوي االعاقة وستكون متاحة لكافة المعنيين للوصول للوثائق والمعلومات المختلفة .ويتضمن
الموقع أقسام مختلفة منها :المواثيق الدولية لحقوق االنسان ،التشريعات الوطنية ،السياسات والخطط الوطنية والقطاعية،
تقارير ،دراسات وأبحاث ،مواد توعوية ،أدلة ومواد تدريبية ،مكتبة الصور والفيديوهات ،إضافة إلى دليل المؤسسات العاملة
في قطاع اإلعاقة.
في الربع األخير من العام  2016تعاقدت مؤسسة قادر مع شركة نظم وسيستمر تطوير الموقع لغاية منتصف العام .2017
مسابقة المدارس "تعزيز حقوق الطلبة ذوي االعاقة في التعليم"
خالل الربع األخير من العام  ،2016وفي إطار التعاون مع
و ازرة التربية والتعليم العالي ،نظمت مؤسسة قادر مسابقة
المدارس بعنوان " تعزيز حقوق الطلبة ذوي اإلعاقة في
التعليم" حيث شارك فيها  30مدرسة من محافظتي الخليل و
بيت لحم .وقامت المدارس المشاركة بتخطيط وتنفذ مبادرات
مختلفة هدفت إلى تعزيز حقوق الطلبة ذوي االعاقة في
التعليم ،وتم في بداية شهر كانون ثاني من العام  2017تنظيم حفل التكريم وتوزيع الجوائز بحضور وزير التربية والتعليم
العالي ومديرة الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي ،وتم تكريم المدارس المشاركة وتوزيع الجوائزعلى المدارس الفائزة.
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الهدف اإلستراتيجي الثالث
تحسن أداء واستجابة المؤسسات ذات العالقة تجاه حقوق واحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة
النتائج متوسطة المدى
تضمين قضايا اإلعاقة في عمل المؤسسات المقدمة للخدمات االجتماعية والتعليمية
قدرات المؤسسات العاملة في قضايا اإلعاقة تحسنت
برنامج موف ()MOVE
برنامج موف هو منهجية لتعزيز حياة االطفال الذين يعانون من اعاقات شديدة " الحركة من اجل التعلم والحياة".
يمكن األشخاص ذوي اإلعاقة من
إن برنامج  MOVEهو برنامج وظيفي يجمع المعرفة من التعليم والعالج واألسرة ،مما ّ
اكتساب المهارات الضرورية للجلوس والوقوف والمشي .يجمع البرنامج ميكانيكية الجسم الطبيعية مع عملية تعليمية تم

تصميمها لمساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة لزيادة قدرتهم على االعتماد عى أنفسهم ،وبهذه الطريقة يساعد على تنظيم
الخدمات المزودة من قبل جميع أفراد طاقم العمل حول الفرد ذوي اإلعاقة.
واصلت مؤسسة قادر القيام بدورها في االشراف الفني في متابعة تطبيق برنامج موف في خمسة مراكز مجتمعية تابعة لخمسة
بلديات في محافظات الخليل وبيت لحم و أريحا .وقامت باجراء اعادة تقييم مكثفة لثالثة مراكز هي (اريحا  ،اذنا  ،بيت
فج ار) من اجل اعادة تطوير عملها وتحسين الخدمات التي تقوم بتقديمها .كما وتقوم المؤسسة باالشراف على تطبيق وتنفيذ
البرنامج في مركز الملجأ االرثوذكسي في بلدة العيزرية و "بيت يسوع الطفل" في بيت لحم ،حيث ان هذه المراكز تقدم خدمات
تأهيل لألطفال ذوي االعاقة الشديدة الذين يتم تحويلهم من قبل و ازرة التنمية االجتماعية.
خالل العام  2016تم تطوير طبعة محدثة تعريفية حول المنهجية والبرنامج الستخدام المهنيين والطلبة واألسر حول طريقة
عمل البرنامج .كما وتم تطوير دليال لتوثيق جميع األنشطة الجماعية التي تنفذ من قبل طواقم  MOVEفي كافة المراكز
المطبقة لمنهجية  ،MOVEوالتي يتم تطبيقها مع جميع األطفال .وسوف يتم طباعة هذا الدليل وتعميمه مع بداية . 2017
على مستوى التدريب وبناء القدرات في البرنامج تم عقد ورشة تدريبية على مدى أسبوع كامل لفريق عمل "مركز بيت الطفل
يسوع" وتبعها إشراف اسبوعي مستمر حول آليات تنفيذ البرنامج وتدريب الموظفين على األجهزة المساعدة الخاصة بمنهجية
 MOVEوالتي تم منحها من قبل المؤسسة لبيت الطفل يسوع.
خالل نيسان  2016قامت قادر و  AISPOباستضافة المؤسسة الشريكة البريطانية حيث تم توقيع اتفاقية طويلة األمد
العطاء مؤسسة قادر الحق الحصري في تعميم وتنفيذ برنامج  MOVEفي فلسطين والمنطقة العربية .كما وتم تنظيم محاضرة
في جامعة بيت لحم بالتعاون مع عمادة كلية التمريض حول البرنامج حيث استهدفت طلبة وادارات كليات العالج الطبيعي
والعالج الوظيفي في ثالثة جامعات ،جامعة بيت لحم ،جامعة القدس والجامعة االمريكية /جنين .حيث تم تمهيدا لهذه
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المحاضرة بحضور الممثلين البريطانيين عقد سلسلة اجتماعات مع الجامعات المذكورة ومناقشة اهمية تدريس منهجية MOVE
في هذه الكليات بهدف تعريف جميع الطلبة حولها وتزويدهم بالمعرفة واآلليات الستخدامها.
في منتصف العام  2016تم توقيع مذكرتي تفاهم مع جامعة بيت لحم وجامعة القدس ،كما تم اعتماد المنهجية ضمن
المساقات كمادة اساسية في المنهاج التدريسي ويتم تدريسها من قبل المؤسسة حاليا في الفصل الدراسي األول – 2016
 2017في الجامعتين ،وسوف يستمر اعتمادها كحزء أساسي من البرنامج الدراسي في هذه الجامعات ضمن هذه الكليات
لطلبة السنة الثالثة والرابعة على المستوى النظري والعملي التطبيقي في المراكز السابق ذكرها والتي تطبق هذا البرنامج.
مساعدة فنية لالتحاد العام لألشخاص ذوي االعاقة فرع بيت لحم
قدمت المؤسسة المساعدة الفنية لفرع اإلتحاد في بيت لحم بناء على مذكرة تفاهم تم توقيعها بداية العام  ،2016والتي اشتلمت
على عدة محاور وأولويات تم تحديدها بناء على االحتياجات التنظيمية لإلتحاد ،حيث اشتمات على تطوير األداء المالي
وتوفير أجهزة مكتبية وتطوير قاعدة بيانات محوسبة .خالل العام  2016تم العمل على مساعدة اإلتحاد على تطوير أدائه
المالي من خالل اعتماد حوسبة مسك الدفاتر واصدار التقارير المالية والتدريب على االجراءات المالية واعداد التقارير المالية.
كما تم ايضا تسليم االتحاد جهاز حاسوب وطابعة متعددة األغراض.
لم يكن التتغير المنتظر من المساعدة الفنية مرضياً للمؤسسة حيث واجه موظفو المؤسسة تحديات وصعوبات جوهرية أهمها
نقص الموارد البشرية في اإلتحاد وانشغالهم في األنشطة األخرى ،األمر الذي انعكس على قدرة المؤسسة على إحداث تطوير
في الجوابب التي تم تحديدها واالتفاق عليها.
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الهدف اإلستراتيجي الرابع
تعزيز مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في الحياة االجتماعية واالقتصادية
النتائج متوسطة المدى
وصول ومشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم في سوق العمل تحسنت
الوعي الذاتي والمجتمعي لألشخاص ذوي اإلعاقة ازداد
التمكين االقتصادي لألسر الفقيرة
خالل العام  ،2016قامت المؤسسة بالعمل مع  25من األسر الفقيرة في محافظة بيت لحم في إطار شراكة مع مؤسسة قرى
األطفال ،حيث تم اعتماد نهج تجريبي قائم على إدارة الحالة من خالل فحص احتياجات األسر المستهدفة على صعيد التعليم
والتدريب المهني ،الصحة ،الدعم النفسي واإلجتماعي وتعديل المساكن ،وفي الجوهر يكمن االحتياج المتعلق بالظروف
اإلقتصادية والمعيشية ،والسعي لسد هذه اإلحتياجات من خالل الخدمات التي تقدمها مؤسسة قادر وقرى األطفال إضافة إلى
الموارد والفرص المتاحة من خالل المؤسسات األخرى والمجتمع المحلي.
وتكمن أهمية هذا النهج في التخفيف من حدة عوامل اإلنكشاف والضعف لدى األسر والتي بالضرورة ممكن أن تسهم في
تعميق حالة الفقر ،حيث التغلب على حالة الفقر والحرمان التي تعيشها هذه األسر يتطلب ليس فقط فتح آفاق جديدة لتحسين
سبل العيش وأنما أيضا من خالل معالجة واألسباب التي تسهم في إبقاء األسر في حالة الفقر.
قام فريق العمل في المؤسسة بزيارات ميداينة ألكثر من  50أسرة تم اختيار منها  25أسرة للتمكين ،ونظمت المؤسسة تدريب
مكثف لمدة  9أيام حول الريادة وتخطيط المشاريع

عدد المشاريع حسب المنطقة الجغرافية

عدد المشاريع

وادارتها والتي من خاللها قام المشاركون بإعداد

5

خطط األعمال لمشاريعهم .وتم تنفيذ اجراءات

4

التوريد لألصول والبضائع والتسليم للمستفيدين،

3

كان معدل قيمة المنحة لكل مشروع  6600دوالر
أمريكي.

2

وبلغ عدد المستفيدين اصحاب المشاريع  13من

1

الذكور ،و 12اناث .وكان هنالك  10من

0

المستفيدين من ذوي االعاقة ،أو أحد افراد اسرتهم
من ذوي  /ذوات االعاقة .وتضم اسر المستفيدين
 160شخصا ما بين اطفال وكبار ،منهم  90طفال 45( ،ذكور و 45اناث).
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وتنوعت طبيعة المشاريع التي تم انشاؤها :خدماتية (تأجير عدد بناء ،تأجير مستلزمات أفراح ،صالون تجميل) ،زراعة وثروة
حيوانية( مزرعة دجاج الحم ،تراكتور زراعي ،تربية أغنام) ،تجارية (بقاالت ،مستلزمات أفراح ،محل بيع مستلزمات ستااليت،
ملحمة دجاج ومفرزات) ،مشاريع صناعية ( كراج بودي سيارات ،كراج تصليح سيارات ،تصنيع نجارة).
تقديم أجهزة فحص السكري ألطفال ذوي إعاقة
في عام  2016قدمت مؤسسة قادر  13جهاز فحص السكري المنزلي ل  13طفال من ذوي االعاقة في محافظة بيت لحم،
وقد كان ذلك جزءا من حملة قامت بها عدد من مؤسسات المحافظة لمساعدة االطفال الذين يعانون من مرض السكري .وتم
جمع اكثر من  100جهاز من مؤسسات اخرى وتقديمها لالطفال في احتفالية يوم السكري.

قصص من الميدان
الشاب احمد  ....من العزلة نحو االنفتاح على المجتمع
واالستقاللية
من سكان قرية زعترة (في محافظة بيت لحم) ،يعاني من اعاقة
حركية شديدة جدا ناتجة عن حادث عمل تسبب في فقدانه لرجله
اليسرى بشكل كامل ،بعد هذه الحادثة عانى من حالة نفسية صعبة
وانعزل أحمد عن الحياة االجتماعية بشكل كامل حيث أصبح ال
يغادر المنزل بتاتا وفقد الكثير من عالقاته االجتماعية ،مما ترك
األثر الكبير على وضع األسرة بشكل كامل.
من خالل العمل مع أحمد ودعمه إلنشاه مشروع خاص به (بقالة)
ومساعدته على تجاوز اآلثار النفسية نتيجة الحادث ،أصبح منفتحا
على المجتمع ولديه استقاللية وثقة عالية بالنفس ،وهو حاليا يدير
شؤون بقالته باستقاللية تامة ويتطلع إلى بناء حياته الخاصة
ومستقبله.
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السيدة نعيمة  ...صالبة اإلرادة والرغبة الشديدة للتغيير
السيدة نعيمة من قرية جناتا في محافظة بيت لحم ام ل  5اطفال،
زوجها يعاني من مشاكل صحية ال تمكنه من العمل ،وال تمتلك االسرة
أي مصدر دخل سوى مساعدات و ازرة التنمية االجتماعية كل ثالثة
شهور .عند زيارة السيدة نعيمة كان واضحا الدافعية لديها في خلق
تغيير ايجابي على حياتها ،وطموحها في مساعدة اسرتها في تحقيق
مستوى معيشة أفضل وخاصة تعليم أبنائها حيث االسرة غير قادرة
على الحاق ابنتيها في التعليم الجامعي .ساعدة المؤسسة األسرة على
إنشاء مشروع خاص بها (بقالة) ،حيث من خالل المشروع استطاعت
األسرة أن تؤمن مصدر دخل يوفر مستوى معيشي الئق ،ومكنتها من الحاق ابنتيها في الجامعة ،مما ترك األثر االيجابي
الكبير على استقرار األسرة.
السيدة سامية  ...قدرة جبارة على تحمل أعباء الحياة القاسية
السيدة سامية فهي مثال للمرأة الصامدة التي تحدت جميع الظروف
الصعبة بعد موت زوجها وأخذها لعدة ادوار لتربية  8ابناء .فهي أرملة
وال تمتلك اي مصدر دخل ،وقد ساعدتها المؤسسة على إنشاء مشروع
بيع ادوات منزلية .وباإلضافة إلى المسؤوليات الكبيرة الملقاة على كاهلها
فقد أثبتت همة وعزيمة عالية في إدارة مشروها وتطويره األمر الذي
انعكس بشكل إيجابي على مستوى معيشة األسرة وقدرتها على تلبية
احتياجات ابنائها.
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ذوي اإلعاقة في فلسطين

31/12/2016

برنامج تعزيز حقوق األشخاص 01/01/2015-

في محافظتي بيت لحم والخليل

األكثر تهميشا وفق ار في مناطق ج 30/04/2016

مشروع تحسين نوعية حياة النساء 01/08/2014-

النوع االجتماعي

31/12/2017

شيكل

410,000

دوالر

144,259

والخدمات األساسية

قاسية ويعانون من صعوبة في الحركة وضعف البنية التحتية

يطا وبلدة بيت فجار واللواتي يعشن في ظروف اقتصادية واجتماعية

تجمع سكني من المناطق المصنفة "ج" والواقعة في محيطة مدينة
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للمؤسسة لألعوام 2017-2014

تمويل مركزي من المؤسسة السويدية دعم تنفيذ العديد من األنشطة في إطار الخطة االستراتيجية
لإلغاثة الفردية – SOIR IM

تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية

وأمهات األشخاص ذوي اإلعاقة والنساء المعيالت ألسرهن في 15

تمويل البنك الدولي من خالل مركز يهدف المشروع إلى تمكين النساء وباألخص النساء ذوات اإلعاقة

بهن وتطوير أداء المؤسسات الرسمية المقدمة
االجتماعي للمرأة ومنتدى المؤسسات التشريعات المتعلقة ّ
لخدمات الحماية
لمناهضة العنف ضد المرأة

بالشراكة مع مركز اإلرشاد النفسي والنساء ذوات االعاقة ضحايا العنف من خالل العمل على تحسين

مشروع الحد من العنف المبني على 01/01/2015-

 60,389دوالر

لتعزز فرص االندماج والحماية لألشخاص ذوي اإلعاقة

صندوق األمم المتحدة للمرأة  ،UNTFيهدف المشروع إلى تقديم حماية وخدمات تلبي احتياجات النساء

وبالشراكة

مع

مؤسسة قدرة وامكانيات المؤسسات الرسمية ومؤسسات أهلية أخرى بهدف

للتعاون يهدف المشروع إلى دعم تنفيذ سياسات واجراءات شاملة تعزز من

والحماية IN DEPTH

اإلنمائي،

 307,300يورو تمويل

الوكالة

اإليطالية

األعلى للشباب والرياضة

اإلجتماعية ،وتحت رعاية المجلس مستوى الصحة والتعليم والسكن واإلرشاد النفسي واإلجتماعي

األطفال

العالمية

وو ازرة

التنمية إدارة الحالية والقائم على تحليل واإلستجابة إلحتياجات االسر على

 ،UNDPبالشراكة مع مؤسسة قرى والخليل من خالل إنشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل في إطار نهج

تمويل بنك التنمية اإلسالمي من خالل يهدف المشروع إلى تمكين  50أسرة فقيرة في محافظتي بيت لحم

نبذة عن المشروع

AISPO

ذوي اإلعاقة في التعليم والصحة 22/04/2018

مشروع التنمية الشاملة لألشخاص 23/04/2015-

DEEP YE

والشابات

30/10/2017

دوالر

مشروع التمكين االقتصادي للشباب 432,060 15/05/2016-

اسم المشروع

فترة التنفيذ

الموازنة الكلية

الممول والشركاء

الفصل الرابع :البرامج واملشاريع التي تم تنفيذها

البرامج والمشاريع التي تم تنفيذها

العمل مع القطاع الحكومي

الفصل الخامس :العمل مع القطاع الحكومي
تولي مؤسسة قادر اهتماما كبير للعمل مع الجهات الحكومية ايمانا منها بأهمية مأسسة حقوق وخدمات األشخاص ذوي
اإلعاقة في مختلف القطاعات ،وتعمل مؤسسة قادر في إطار تعاونها مع الو ازرات والمؤسسات الحكومية المختلفة على
حوكمة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل تطوير السياسات واألنظمة واإلجراءات التي تنظم حقوق وخدمات
األشخاص ذوي اإلعاقة إضافة إلى تطوير قدرات العاملين في تلك المؤسسات والو ازرات ،وتقدم المؤسسة المساعدة
الفنية بهذا الشأن كجهة مختصة في قضايا الحوكمة فيما يتعلق بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .خالل سنة ،2016
عملت المؤسسة مع كل و ازرة التربية والتعليم العالي وو ازرة الصحة وو ازرة التنمية اإلجتماعية دار رعاية الفتيات ومركز
محور ودائرة حماية األسرة في الشرطة.

وزارة التربية والتعليم العالي
وقعت مؤسسة قادر مذكرة تفاهم مع و ازرة التربية والتعليم العالي بداية العام  2016ولمدة ثالث سنوات ،وذلك بهدف
تحسين دور وأداء الو ازرة في تلبية حقوق واحتياجات الطلبة ذوي اإلعاقة في التعليم وذلك من خالل ما يلي:


تقديم المساعدة الفنية لتطوير وتشغيل قاعدة البيانات الخاصة بالطلبة ذوي اإلعاقة في المدارس العامة



تقديم المساعدة الفنية لتضمين قضية اإلعاقة في المنهاج الفلسطيني الجديد بما يعكس ويكرس التوجه الحقوق
ومأسسة التوعية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في المدارس.



تطوير قدرات موظفو الو ازرة في مجال حماية األطفال ذوي اإلعاقة من العنف.

خالل العام  ،2016قامت المؤسسة بتقديم المساعدة الفنية والدعم المالي الستكمال تطوير وتشغيل قاعدة البيانات
الخاصة بالطلبة ذوي اإلعاقة في المداس العامة إضافة إلى تطوير دليل إدارة جمع المعلومات والذي يهدف إلى تنظيم
عمليات جمع البيانات حول الطلبة ذوي اإلعاقة وفق إجراءات وقواعد محددة ونماذج موحدة.
كما تم البدء بإعداد ورقة مفاهيمية حول تضمين قضية اإلعاقة في المنهاج الفلسطيني الجديد والتي تتضمن سياسات
وتوجيهات للجان تطوير المناهج حول تضمن قضية اإلعاقة في المنهاج الفلسطيني الجديد ،كما ستقوم المؤسسة
بمراجعة الكتب المدرسية ضمن المنهاج الجديد واقتراح أي تعديالت حول قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة
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وزارة الصحة
وقعت مؤسسة قادر مذكرة تفاهم مع و ازرة الصحة بداية العام  2016ولمدة ثالث سنوات ،وذلك بهدف تحسين دور
وأداء الو ازرة في موضوع حماية األطفال واألطفال ذوي اإلعاقة من العنف وذلك من خالل ما يلي:


إعداد نظام خاص بحماية األطفال في القطاع الصحي الحكومي والذي هو بمثابة بروتوكول عمل الطواقم
الطبية في اكتشاف والتبليغ والتوثيق والتحويل لحاالت العنف ضد األطفال.



بناء قاعدة بيانات محوسبة لو ازرة الصحة لتسهيل التواصل والتبليغ والتحويل والتوثيق لحاالت العنف المكتشفة
أو المشكوك فيها



تطوير قدرات موظفو الو ازرة في مجال حماية األطفال من العنف من خالل تدريب عدد من الكوادر الطبية
ليكونو مدربين وتقديم الدعم اللوجستي والفني لتنفيذ ورش تدريبية ميدانية لكافة العاملين الصحين ذات العالقة
بموضوع حماية األطفال من العنف.

خالل العام  ،2016قامت المؤسسة بتقديم المساعدة الفنية لو ازرة الصحة لتطوير نظام حماية األطفال ،وتم االنتهاء من
إعدلد المسودة األاولى من النظام والذي يجري مراجعته من خالل لجنة فنية مشتركة .وفور االنتهاء من مراجعة النظام
سيتم البدء من بتطوير قاعدة البيانات والتدريبات.

وزارة التنمية االتجتمايية والشرطة الفلسطينية
وقعت مؤسسة قادر ومركز اإلرشاد النفسي واإلجتماعي للمرأة مذكرة تفاهم في العام  2015مع و ازرة التنمية اإلجتماعية
وذلك بهدف تعزيز قدرات وأداء الو ازرة ومراكز الحماية والرعاية التابعة لها في حماية الفتيات والنساء من العنف ،بما
فيهن الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة.
كما وقعت المؤسستان مذكرة تفاهم مع الشرطة الفلسطينية بهدف تطوير أدارة وحدة حماية األسرة في التعامل مع حاالت
الفتيات والنساء ضحايا العنف بمن فيهم الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة.
خالل العام  ،2016قامت مؤسسة قادر بتدريب موظفو مراكز الحماية التابعة للو ازرة وهي مركز محور ودار رعاية
الفتيات واربع مجموعات من وحدة حماية األسرة في الشرطة ،وتم استكمال التدريبات مع مرشدات المرأة والطفولة
واإلعاقة وباقي المجموعات من وحدة حماية األسرة بداية العام .2017
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الفصل السادس :اإلتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان
بذلت مؤسسة قادر خالل العام  2016جهودا مكثفة في العمل على موضوع التشريعات المحلية والدولية وأهمها
المساهمة في متابعة تقارير الظل لالتفاقيات الدولية ذات العالقة بالنساء واالطفال واألشخاص ذوي االعاقة ،حيث
تناولت االتفاقيات التالية ضمن جملة هذا االنشطة المنفذة:
االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW
خالل العام  2016قامت المؤسسة بمراجعة مشاريع الق اررات بقوانين ذات العالقة بحقوق النساء من منظور االعاقة
وحقوق النساء والفتيات ذوات االعاقة ،كما قامت ببناء عالقة شراكة مع االتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات
األهلية التي تعمل على تطوير تقرير الظل لتقديم بتقرير ظل واحد شامل .حيث تم متابعة التقرير الرسمي وحضور
جلسات و ازرة الخارجية للمشاورات الرسمية اضافة لعدد من مؤسسات المجتمع المدني ،وصوال الى تشكيل ائتالف
المؤسسات األهلية العاملة في حقوق المرأة وذلك لكتابة وتحضير تقرير الظل وتقديمه إلى لجنة األمم المتحدة المعنية
بالمرأة.
كما شاركت مؤسسة قادر ضمن اللجان المختصة في تحضير جزئية حقوق النساء والفتيات ذوات االعاقة في التقرير،
واصبحت عضوا في االئتالف النسوي لالتفاقية ،لجانب المشاركة في كافة االنشطة المتعلقة في ذلك من ورش وتدريبات
بناء قدرات في كتابة تقارير الظل على المستوى المحلي واالقليمي مع هيئة األمم المتحدة للمرأة.
االتفاقية الدولية لحقوق الطفل CRC
انضمت مؤسسة قادر وبناء على دعوة من الحركة العالمية للدفاع عن االطفال إلى اللجنة التحضيرية لتقرير الظل،
وشاركت في عدد من االجتماعات خالل العام  2016اضافة لعدد من منظمات المجتمع المدني وذلك للعمل على
اعداد تقرير الظل المتعلق بحقوق الطفل ،حيث قامت المؤسسة بااللتزام بالعمل ضمن هذه اللجنة حول خصوصية
حقوق االطفال ذوي االعاقة الى جانب جمعية الشبان المسيحية واالتحاد العام لألشخاص ذوي االعاقة /فرع بيت لحم
وعدد من المؤسسات األهلية االخرى الممثلة لقطاع الطفولة .كما و تم العمل خالل العام  2016على تحديد القضايا
في التقرير والبدء بجمع المعلومات ورصد االنتهاكات في حقوق االطفال ذوي االعاقة ،وما زالت العملية قائمة خالل
العام  2017أيضا .وخالل ذلك تم صدور التقرير الرسمي من قبل و ازرة االختصاص و ازرة التنمية االجتماعية مع نهاية
تشرين الثاني من العام  .2016وما زالت لم تعقد جلسات المشاورات الوطنية من قبل و ازرة الخارجية الفلسطينية .وبناء
على ما سبق ستقوم المؤسسة بالعمل على جزئية حقوق االطفال ذوي االعاقة بالتعاون مع الشركاء في اللجنة خالل
العام .2017
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االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي االعاقة CRPD
شاركت مؤسسة قادر في شهر شباط  2016في االجتماع الذي عقده االتحاد العام لألشخاص ذوي االعاقة ومركز
دراسات التنمية في جامعة بيرزيت العداد تقرير الظل الخاص باتفاقية حقوق االشخاص ذوي االعاقة .وقد تلقت مؤسسة
قادر دعوة من و ازرة التنمية االجتماعية للمشاركة في الفريق الوطني لحقوق االشخاص ذوي االعاقة ،وقدمت مؤسسة
قادر مساهمتها في قطاع االعاقة لألعوام .2016 – 2014
قامت المؤسسة خالل العام  2016بحضور عدد من الورش واالجتماعات على الصعيد الوطني مع الهيئة المستقلة
لحقوق المواطن ومكتب المفوض السامي واالتحاد العام لألشخاص ذوي االعاقة حول االتفاقية الدولية وآليات كتابة
تقارير الظل ،لجانب مساهمة المؤسسة بتزويد و ازرة التنمية االجتماعية بالمعلومات للتقرير الرسمي وحضور جلسات
النقاش بعد عرض التقرير على القطاع األهلي.
وفي تشرين الثاني من العام  2016قدمت و ازرة التنمية االجتماعية تقري ار رسميا حول اتفاقية حقوق االشخاص ذوي
االعاقة وتم تعميمه على كافة الجهات ذات العالقة بموضوع االعاقة .كما وتم دعوة مؤسسة قادر في نهاية كانون
األول للعام  2016لإلنضمام إلى الفريق الوطني للمشاركة في تقديم المالحظات والتعليقات اللفظية خالل الجلسة
وتقديمها مكتوبة بعد الجلسة .وعليه أعدت المؤسسة مالحظات مكتوبة حول التقرير باللغتين العربية واالنجليزية وتم
تزويد الو ازرة والجهات األخرى بهذه المالحظات.
كما وشاركت المؤسسة في تنظيم وعقد عدة لقاءات بهدف تشكيل الفريق الوطني الذي سوف يعد تقرير الظل في 2018
وأيضا ساهمت المؤسسة في تسهيل تطوير خطة عمل لتطوير قدرات المؤسسات األهلية العاملة في قطاع االعاقة
لرصد االنتهاكات في حقوق األشخاص ذوي االعاقة في فلسطين.
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الشبكات واالئتالفات

الفصل السابع :الشبكات واالئتالفات
غالبا ما تنظر المنظمات غير الحكومية الصغيرة إلى الشبكات باعتبارها الوسيلة لكي تكون مرئية وموجودة في الصورة
على نحو أبرز ،ولتكتسب الشرعية عبر الجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني األخرى والسلطات العامة ،اال اننا
في مؤسسة قادر نرى أن االنضمام لالئتالفات الوطنية والقطاعية المختلفة ذا أهمية بالغة ،بداية على صعيد التشارك
في احداث األثر في القضايا ذات األولويات والقضايا الحقوقية المفصلية للفئات المهمشة التي تختص بالعمل معها في
المؤسسة ،وثانيا لتعميق هذا األثر من خالل عمليات المدافعة والمناصرة الجماعية بهدف تحقيق تغيير حقيقي في
القضايا المختلفة التي تؤثر في حياة الفلسطينيين على وجه العموم ،والفئات التي تعمل معها المؤسسة على وجه
الخصوص.
ومن هذا المنطلق عملت مؤسسة قادر خالل العام  2016بكثافة لتحديد اتجاهات عملها في الضغط والمناصرة وتركيز
األثر الذي تود احداثه على مستوى العمل الجماعي ،حيث انضمت المؤسسة الى عدد من االئتالفات والشبكات التي
تطال أوجه عمل ذات عالقة بتوجهات وأجندة عمل المؤسسة الحالية والمستقبلية ،بهدف تمكينها من االنخراط بشكل
أكبر وأكثر كثافة وفاعلية في عمليات الحوكمة وحوار السياسات ،وتحسين جودة ونوعية العمل والمساءلة أمام الشركاء
وأمام الجمهور المحلي ،وتعزيز التعاون مع السلطات العامة على المستويين المحلي والوطني.
ومن االئتالفات والشبكات التي تم االنضمام اليها خالل العام  2016وبداية  2017والتي أصبحت قادر عضوا فاعال
فيها:
أوال :االئتالف األهلي للرقابة على العملية التشريعية
هو جسم تنسيقي يضم عدداً من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ،يهدف إلى خلق آلية منظمة للرقابة المجتمعية
على العملية التشريعية .كما تجدر اإلشارة إلى أن االئتالف األهلي للرقابة على العملية التشريعية جسم مستقل غير
مرتبط بوجود أو غياب المجلس التشريعي ،وبالتالي هو ليس بديال عنه ،لكن غياب المجلس التشريعي يضيف عبئا
أكبر على االئتالف ،نظ ار لغياب السلطة التشريعية األصيلة التي يفترض فيها أن تكون منب ار إلدارة الحوارات المجتمعية
ومواءمة المصالح المتضاربة والمختلفة بحيث تصدر القوانين بشكل يعكس ويأخذ في االعتبار هذه المصالح.
يسعى االئتالف إلى الرقابة على العملية التشريعية بما يجعل مخرجاتها متوائمة مع المصلحة العامة ،فهو رقيب على
التشريعات وليس شريكا فيها ،وال يسعى االئتالف إلى إضفاء شرعية على عملية صناعة القوانين في ظل غياب المشرع،
كما أن ا الئتالف يعارض اإلفراط في سن القوانين والتشريعات التي يجب أن تنحصر في حالة الضرورة غير القابلة
للتأجيل وال تمس القوانين التي أقرها المجلس التشريعي أو ال تتعارض معها.
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ثانيا :شبكة المساءلة االجتماعية بالعالم العربي (آنسا – )ANSA
هي الشبكة اإلقليمية األولى التيُ تعنى وتهتم بمجال المساءلة االجتماعية .تستهدف الشبكة كافة األطراف الواجب
تفاعلها إلنجاح وتعميم مفاهيم وآليات المساءلة االجتماعية في العالم العربي ،وهم على وجه الخصوص المجتمع المدني
والحكومة واإلعالم والقطاع الخاص .
والشبكة وليدة العديد من المشاورات اإلقليمية والقطرية بداية من مؤتمرها األول في القاهرة بنهاية عام  2010وصوال
إلى فعاليات المؤتمر اإلقليمي التأسيسي الذي عقد في مدينة الرباط المغربية في شهر مارس  .2012تضم الشبكة
حاليا في عضويتها ممثلين عن القطاعات األربع من  7دول عربية (المغرب ،تونس ،مصر ،فلسطين ،األردن ،لبنان،
اليمن) .كما تركز الشبكة مجهوداتها بشكل أساسي حول الحق في الحصول علي المعلومات ،شفافية الموازنة ،حرية
تكوين الجمعيات وتحسين تقديم الخدمات .وتعمل الشبكة على ذلك من خالل ربط كل األطراف الفاعلة والمهتمة
بالمساءلة اإلجتماعية ،رصد وتوثيق أفضل الممارسات التطبيقية لمنهج وأدوات المساءلة اإلجتماعية وجذب األطراف
الفاعلة المهتمة بالمساءلة اإلجتماعية.
ثالثا :منتدى المنظمات األهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة
تأسس عام  2000بمبادرة من مجموعة من المؤسسات األهلية الفلسطينية التي تعمل في مجاالت تقوية وتمكين المرأة
بشكل عام ،ومناهضة العنف ضدها بشكل خاص.
تأسس المنتدى للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة ومردودها السلبي على كل من المرأة والمجتمع وأيضا إلخراج تلك
الحالة من الحيز الخاص إلى الحيز العام ،.بعد أن أدركت تلك المؤسسات ومن خالل تجربتها العملية أن العديد من
النساء الفلسطينيات يتعرضن لكافة أشكال العنف النفسي ،الجسدي ،الجنسي ،االقتصادي ،السياسي والمجتمعي .وتم
تعزيز ذلك من خالل الدراسات والبحوث التي أثبتت خطورة المشكلة.
رابعا :شبكة المدافعين عن حقوق االنسان الفلسطينية
ي شبكة متخصصة اسست بمبادرة من المركز الفلسطيني الستقالل المحاماة والقضاء"  -مساواة" ،وتهدف بشكل
اساسي الى الدفاع عن حقوق المدافعين عن حقوق االنسان في فلسطين من خالل تمكينهم ،وتحسين فعالية التواصل
والتشبيك فيما بينهم ،والسعي إلى توفير حماية قانونية لهم في حال تعرضهم النتهاكات قد تؤثر على ادائهم لرسالتهم
او تمس بحقوقهم.
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خامسا :ائتالف المؤسسات األهلية إلعداد ومتابعة تقرير الظل التفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة
الفلسطينية،ويتكون االئتالف من 34
تش ّكل هذا االئتالف بغرض إعداد ومتابعة تقرير الظل بقيادة االتحاد العام للمرأة
ّ
مؤسسة حقوقية ونسوية ونقابات العمال وأطر نسوية تعمل في تخصصات مختلفة لجهة مناصرة وحماية وتمكين المرأة
في المجال االجتماعي أو االقتصادي أو السياسي أو الصحي أو التعليمي أو القانوني المحلي والدولي وحقوق ذوي
اإلعاقة،في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
سادسا :االئتالف األهلي للحقوق االقتصادية واالجتماعية
والذي انبثق عن عضوية المؤسسة في سكرتاريا الحملة الوطنية للضمان االجتماعي والذي قامت المؤسسة من خالله
بلعب دور فاعل في ادماج والتأكيد على حقوق العاملين من ذوي االعاقة مع حركة األشخاص ذوي االعاقة.
يهدف االئتالف الى توحيد جهود النقابات ومؤسسات المجتمع المدني التي تناصر الحقوق االقتصادية واالجتماعية
ومفاهيم العدالة االجتماعية لتطوير أليات عمل مشتركة بين المؤسسات واالتحادات والنقابات والمجموعات ،واجراء
تحليالت نقدية على السياسات االقتصادية واالجتماعية ذات العالقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وقياس أثرهم على
حياة المواطن/ة الفلسطيني/ة ،أيضا المساهمة في بناء أجندة اجتماعية – اقتصادية تسعى نحو العدالة االجتماعية
والتنمية التحررية القائمة على الصمود ،التأثير على صانعي القرار والمسؤولين للمصادقة على سياسات اجتماعية
اقتصادية شاملة وعادلة وأخي ار التأثير على سياسات المانحين الدوليين بما يتعلق في البرامج والتدخالت التنموية التي
يعملون عليها.
سابعا :المجلس االستشاري لمحافظة بيت لحم
في العام  2016تم تشكيل مجلس إستشاري لمحافظة بيت لحم ،وتم اختيار المؤسسة عضو في اللجنة التوجيهية
للمجلس.
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الفصل الثامن :بيئة وإجراءات التنفيذ والتوجه نحو اإلستدامة
يعتبر العمل في المجال التنموي عمال ذو تحديات متنوعة ،سواءا على الصعيد الدولي أو المحلي .ففي ظل وجود
االحتالل وحالة االنقسام الداخلي يبقى العمل التنموي مقوضا وبحاجة لجهود حثيثة ومستمرة من اجل خلق تغيير لصالح
افراد المجتمع على اختالف احتياجاتهم وطبيعة مقدراتهم وفرصهم .وبطبيعة الحال فإن مجال االعاقة ال يختلف كثي ار
عن باقي مجاالت العمل في فلسطين ،إن لم يكن قطاع االعاقة هو أكثر مواجهة لظروف وتحديات صعبة .فالحاجة
لتظافر الجهود والعمل المشترك هي حاجة ملحة وضرورية ،وخاصة في ظل انحسار التمويل واعتماد معظم مؤسسات
القطاع األهلي على الدعم الخارجي.
ومن اجل النهوض بواقع االشخاص ذوي االعاقة والفئات المستهدفة من برامج المؤسسة فقد أولت مؤسسة قادر موضوع
التأثير على السياسات والبرامج الوطنية أهمية عالية ،وعملت ضمن مخطط تنموي ال يستهدف فقط تدخالت مع
االشخاص ذوي االعاقة ،بل ايضا يستهدف البرامج الوطنية والقوانين التي من شانها ان تحقق تنمية شمولية لصالح
فئة االشخاص ذوي االعاقة .ولتحقيق ذلك التزمت مؤسسة قادر بعدد من السياسات والمعايير التي تحدد اداء العاملين
في المؤسسة وتحدد نهج المؤسسة.
أوال :اشراك المستفيدين في التخطيط وتنفيذ المشاريع
لقد دأبت مؤسسات العمل التنموي المجتمعي مؤخ ار إلى تبني نهج التخطيط والعمل بالشراكة مع افراد المجتمع المحلي.
وتعتبر مؤسسة قادر هذا النهج قاعدة مهمة لضمان النجاح في تنفيذ جميع المشاريع والبرامج التي تطمح المؤسسة في
ديمومتها وتحقيق أهدافها التنموية .تبنت قادر آليات متعددة ترفع من نسبة مشاركة المجتمع المحلي في التخطيط
للمشاريع ،وهو األمر الذي من شأنه ان يعكس احتياجاتهم من جانب ،ومن جانب آخر يوضح كيفية مشاركتهم في
تنفيذ هذه المشاريع.
لقد تجلت رؤية واضحة امام فريق العمل عندما تم التخطيط لتنفيذ مشروع "تحسين نوعية حياة النساء األكثر تهميشا
في مناطق ج" الممول من البنك الدولي من خالل مركز تطوير المؤسسات األهلية ( .)NDCفقبل البدء في بناء
البرنامج قام فريق العمل بتنفيذ زيارات لمناطق محددة من مناطق ج ودراسة الواقع المعاش من خالل مصادر موجودة
لدى كل من و ازرة التنمية االجتماعية ،وو ازرة الصحة ،اضافة إلى االطالع على تقارير المؤسسات العاملة في مجاالت
متنوعة في تلك المناطق ،ومن خالل الزيارات والتشاور مع المجتمع المحلي تم العمل مع مجموعات بؤرية كانت اساس
بناء المشروع .وقد تم اعداد خطة المشروع بالتعاون فيما مؤسسة قادر وشركاؤها والمجتمع المحلي من ناشطين
مجتمعيين ،وافراد متنوعين حضور جلسات التشاور والتخطيط.
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هذا النهج التشاوري افرز جهدا جماعيا على االرض ،تجلى في نجاعة التدخالت ونجاحها في تغيير جذري على حياة
المستفيدين .وخاصة في مراحل التقييم المختلفة ،سواءا خالل التنفيذ المرحلي للبرامج واالنشطة او بعد االنتهاء منها.
فكل مؤسسة من المؤسسات الثالث كان لديها ادوات التقييم الخاصة بها وجميعها تعتمد على اشراك المستفيدين بالتقييم،
وتم تطويرها بشكل تشاركي لقياس االثر النهائي للتدخالت المختلفة.
ومن اهم الركائز التي يقوم عليها النهج التشاركي التنموي:
 اشراك اكبر قدر ممكن من السكان واالفراد في عملية التخطيط للمشروع وتشجيع الفئات المهمشة على
المشاركة في مختلف المراحل المختلفة للمشروع ،كورش العمل والتدريبات واللقاءات مع الجهات الرسمية
وصناع القرار.
 فحص توجهاتهم واحتياجاتهم بشكل تشاركي ،يتم من خالله اخذ جميع االبعاد بعين االعتبار كطبيعة السكن،
والخدمات المقدمة ومصادرها وطبيعة الحياة في المناطق المستهدفة ،ومشاركة هذه المعلومات والتأكد منها
بشكل تشاركي مع الفئات المستهدفة.
 التعرف على طبيعة العالقات ما بين السكان ومدى مشاركتهم في المجتمع ووصولهم لمصادر الخدمات
وآليات حصولهم عليها.
 البحث عن شركاء قاعديين وبناء شبكة عالقات مع المستويات الرسمية واالهلية واالفراد الناشطين في داخل
التجمعات السكنية.
 تعزيز وبناء قدرات المستفيدين والمجموعات والمؤسسات القاعدية الشريكة.
 تشجيع المستفيدين على الشعور بالملكية واالنتماء للمشروع من خالل اتاحة المجال أمامهم لالنتقاد واالقتراح
والشكاوى ،وباالخذ بوجهة نظرهم ونقاشهم فيها وتقديم تغذية راجعة لهم خالل مراحل المشروع.
ثانيا :بناء نموذج تمكيني تنموي (تمكين  ،تدريب ،اختيار المشاريع بشكل مشترك ،متابعة وتقييم مشتركة)
ان ربط موضوع التنمية في التمكين قد لعب دو ار هاما في استم اررية تأثير المشاريع على المستفيدين بشكل ايجابي .فقد
شارك المجتمع المحلي في االستفادة من خبرات فريق العمل في كافة مشاريع مؤسسة قادر من خالل االنخراط في
برامج تمكين مجتمعي متنوعة .فال سيما مشاريع التمكين االقتصادي ومشاريع تحسين نوعية الحياة لدى النساء في
مناطق ج ،اضافة إلى المشاريع التي استهدفت العاملين والمعلمين والطلبة في داخل المدارس والمؤسسات الشريكة.
وقد كان هنالك تركيز على تطوير مهارات ومعلومات المستهدفين من معظم المشاريع التي تنفذها مؤسسة قادر ،وقد
اعتمدت المؤسسة كما يلي:
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تصميم برامج تمكين اجتماعي :اهتمت مؤسسة قادر من خالل تصميم برامجها المتنوعةباضافة عنصر التمكين
إلى معظم المشاريع التي تنفذها .فمن خالل استهداف المجتمع المحلي بجملة من المشاريع التنموية ،حافظت
المؤسسة على استدخال مكونات تتعلق بالتمكين المجتمعي واالقتصادي إلى البرامج التي تتبناها انطالقا من
ايمانها بأن اي تدخل ال يشتمل على محور تمكين الفئات المستهدفة سواءا اجتماعيا او مهاراتيا او حتى
اقتصاديا ،فإنه يبقى من منقوصا وغير مكتمل.
لذلك اشتمل نشاطات المؤسسة على جزئية تتعلق بتمكين الفئات المختلفة من شباب ،نساء ،ذوي وذوات اعاقة.
فقد تم استدخال ورش عمل ولقاءات تتناول قضايا حقوق االشخاص ذوي االعاقة ،حقوق المرأة ،حماية االطفال
والقاصرين ،التمكين المجتمعي ،بناء مجموعات الدعم والمناصرة وآليات الوصول لمصادر المعلومات المختلفة
كالخدمات الصحية ،والرعاية والتأهيل وغيرها.
تدريبات متخصصة :لم تقتصر مشاريع التمكين االقتصادي التي تبنتها مؤسسة قادر منذ  4سنوات على تقديم
مشروع لألسر المحتاجة فحسب ،بل امتد ذلك إلى تقديم مجموعة من التدريبات المتخصصة التي تساعد
المستفيدين على ادارة المشروع وتطويرها .فعلى سبيل المثال تم توظيف فريق متخصص في التدريب والريادة
من اجل تدريب واإلشراف على النساء والرجال اصحاب المشاريع في مسك الدفاتر ،المحاسبة ،التسويق وادارة
العملية االنتاجية ...إلخ.
ومن جهة اخرى فهناك تدريبات اخرى يتم تصميمها لتخدم قطاع االعاقة من زوايا مختلفة .على سبيل المثال
فقد تم اعطاء تدريبات متنوعة لقطاعات مختلفة من العاملين في مجاالت الرعاية و التعليم والصحة والخدمات
والجهات الرسمية كجهاز الشرطة – وحدة حماية االسرة .فقد تناولت هذه التدريبات مواضيع عدة كاتفاقيات
حقوق االنسان والمرأة وآليات رصد االنتهاكات ضد االطفال واالطفال ذوي االعاقة .اضافة إلى عقد تدريبات
تناولت اليات استخدام دليل المعلم في دمج االعاقة في التعليم ومواضيع اخرى تخدم فئة الطلبة ذوي االعاقة.
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ثالثا :حساسية النوع االجتماعي
تقوم فلسفة مؤسسة قادر في التمكين المجتمعي على استهداف النساء في كافة مجاالت العمل ،وخاصة النساء ذوات
االعاقة وأمهات االشخاص ذوي االعاقة .فاعتبرت قضايا النوع االجتماعي جزء من القضايا التي يجب ان يتم شملها
في توجهات المؤسسة .ولذلك نجد تحي از في استهداف النساء في معظم المشاريع التي تنفذها المؤسسة .وقد سعت
المؤسسة إلى:


استهداف اكبر للنساء األكثر تهميشا والنساء مترأسات األسر في مشاريع التمكين االقتصادي



تشجيع النساء على المشاركة في معظم االنشطة والبرامج التي تنفذها المؤسسة ،والحرص على اشراك اكبر
قدر ممكن من النساء والنساء ذوات االعاقة في اللجان والمجموعات التي يتم تشكيلها في معظم مناطق
العمل.



استدخال موضوع حقوق المرأة وحقوق النساء ذوات االعاقة في مختلف األنشطة المجتمعية التي يتم تنفيذها،
وخاصة التي تستهدف الرجل ويتم التأكيد فيها على تكاملية االدوار ما بين الرجل والمرأة ،وتعزيز الدور
الريادي للمرأة.



توجه عمل المؤسسة نحو حقوق المرأة من خالل عمل مراجعات قانونية للقوانين واالنظمة واللوائح التي
تستهدف النساء في المجتمع الفلسطيني ،وتوجيه االبحاث والدراسات التي تقوم بها المؤسسة نحو رصد واقع
المرأة الفلسطينية والمرأة ذات االعاقة.

رابعا :القدرات المؤسساتية واالدارية
ان وجود كادر مؤهل ذو خبرة واسعة في العمل التخصصي اسهم في بناء ارضية متينة لديمومة النموذج التمكيني.
اضافة إلى ذلك فإن المؤسسة اخذت على عاتقها ضرورة تطوير قدرات الفريق ليكون اكثر قدرة على مواكبة تطورات
العمل الميداني والمجتمعي من خالل اشراك الفريق والمتطوعين في ورش عمل وتدريبات سواءا على مستوى المؤسسة
او على المستوى الخارجي .مما اضاف خبرة اوسع واكثر تخصصا في مجاالت متنوعة ،األمر الذي انعكس على اليات
تنفيذ العمل وقياس تقدمه .ومن خالل ما يلي حافظت المؤسسة على تطوير هذا النموذج للعام : 2016


تطوير مهارات وقدرات فريق العمل من خالل اعطائهم تدريبات متخصصة في مجاالت متعددة



تعزيز االدوار الريادية لطاقم المؤسسة من خالل اتاحة الفرصة امامهم للمشاركة في برامج تأهيلية وانشطة
ولقاءات تسهم في رفع خبراتهم ومعارفهم



تقييم مستمر لعمل الموظفين وتقديم مساعدة فنية في مختلف االمور والقضايا المتعلقة بعملهم.
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بيئة وإجراءات التنفيذ



تعزيز مشاركة فريق العمل والشركاء والمستفيدين في عدد من االنشطة والمشاريع التنموية المشتركة التي ينتج
عنها شراكات مجتمعية وتحالفات تعزز من دور المؤسسة على الصعيد المحلي والوطني.



الحرص على توفير اجواء ايجابية في داخل المؤسسة ومع الشركاء وتعزيز عالقة الزمالء ببعضهم البعض
ومع الشركاء في مؤسسات اخرى وفي المجتمع.

خامسا :المتابعة والتقييم
تعتبر اليات متابعة تنفيذ المشاريع ورصدها وتقييمها من المواضيع الهامة جدا والتي لعبت دو ار هاما في نجاح النموذج
التمكيني التنموي .فكما ان عملية تصميم البرامج وصياغتها تبنى بشكل مشترك مع افراد المجتمع ،فإن عملية المتابعة
ايضا تبنى بالشراكة مع المجتمع المحلي ومع االفراد .فلقد انتهجت مؤسسة قادر بناء اليات متابعة وتقييم التدخالت
واألنشطة بالشراكة مع المؤسسات الشريكة من جهة ومع االفراد المستهدفين من جهة ثانية.
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المتدربين والمتطوعين

املتدربين واملتطوعين في املؤسسة
تسعى مؤسسة قادر إلى التشبيك والتعاون مع الجامعات المحلية والمؤسسات المختلفة انطالقاً من سياستها في التعاون
المحلي .وكجزء من هذا التعاون فإن مؤسسة قادر تستقبل بشكل مستمر عدد من الطلبة والشباب المتدربين والمتطوعين
من مختلف الجهات وتعتبر ان هذه العالقة مع المؤسسات والجامعات هي في تطور مستمر لما لها من أثر ايجابي
اء على المتدربين والمتطوعين أو على المؤسسة بشكل عام وعلى المجتمع ككل .وضمن هذا الجانب فقد كان هنالك
سو ً
اسهام مميز لعدد من التجارب ونذكر منها ما يلي:

متدربي برنامج ماجستير الخدمة االجتماعية من جامعة بيت لحم
استقبلت مؤسسة قادر طالب وطالبة من المتدربين ضمن برنامج ماجستير الخدمة االجتماعية الذي تمنحه جامعة بيت
لحم لمدة عام دراسي كامل .ومن خالل هذا التدريب تم ادماج المتدربين في بعض مشاريع المؤسسة والتي تتوافق مع
خلفية المتدربين العلمية والعملية ،وتنسجم مع احتياجات المؤسسة.
ومن خالل مرافقة الطاقم إلى مناطق تنفيذ المشاريع تم االستفادة من خبراتهم العملية في التحضير للقاءات مجتمعية
وتنفيذ تدخالت مع مجموعات بؤرية والخروج بتوصيات تسهم في خلق تغيير مجتمعي على البيئة التي تم استهدافها.
وقد تم تعيين مشرف تدريب من المؤسسة ليتابع كل عمل المتدربين والتنسيق لعملهم الميداني ومتابعة تقاريرهم وما يتم
تقديمه للجامعة من معلومات وتغذية راجعة من الميدان.
أتاحت هذه الفترة التدريبية للطلبة فرصة التعرف على طبيعة عمل المؤسسة وماهية التدخالت التي يقوم بها طاقم العمل
ونقل هذه التج ربة إلى الجامعة ومشاركة هذه الخبرات ،واالستفادة من هذه التجربة على الصعيدين العملي والمعرفي
ومشاركة التجارب ،األمر الذي اسهم في توجه بعض الطلبة إلى عمل رسائل تخرجهم حول مواضيع تهتم باالشخاص
ذوي االعاقة وحقوقهم.
برنامج تشغيل الخريجين الجدد من جامعة بيت لحم
من خالل برنامج تشغيل الخريجين الذي تقوم به جامعة بيت لحم فقد استقبلت مؤسسة قادر خريجة شغلت وظيفة باحثة
ميدانية بشكل مؤقت ضمن هذا البرنامج بحيث تكفلت الجامعة بدفع راتبها لمدة ثالثة أشهر وساهمت المؤسسة بدفع
راتبها لمدة ثالث أشهر إضافية.
العمل المجتمعي في جامعة بيت لحم
من خالل مساق الخدمة المجتمعية في جامعة بيت لحم ،استقبلت مؤسسة قادر طالبتين حيث تم تعريفهن على برامج
المؤسسة وعملها وشاركتا في عمل المؤسسة المكتبي بحسب التخصص الجامعي.
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المؤتمرات والورش التي شاركت فيها المؤسسة

املؤتمرات والورش التي شاركت فيها املؤسسة
التاريخ

الورشة  /املؤتمر

2016/01/14

ورشة عمل إلطالق العمل على التقرير املوازي والخاص
باالتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي االعاقة للعام 2006
وزارة الخارجية
ورشة املشاورات الوطنية لتقرير اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو)
رابطة السيكولوجيين العرب
املؤتم الثالث لعلم النفس والصحة في املجتمع العربي
مؤسسة قادر
لقاء مع لجنة التشريعات العادلة حول مراجعة القوانين -
وزارة العدل
اجتماع الحركة العاملية للدفاع عن االطفال التنسيقة حول
الحركة العاملية للدفاع عن األطفال
تقرير الظل التفاقية الطفل
جامعة بيت لحم – دائرة الخدمة
احتفال اليوم العالمي للخدمة االجتماعية
االجتماعية ونقابة األخصائيين
االجتماعيين والنفسيين الفلسطيني
بلدية بيت لحم
لقاء مجتمعي لتحديث الخطة التنموية اإلستراتيجية ملدينة
بيت لحم
الحملة الوطنية للضمان االجتماعي
اللقاء الوطني العام حول القرار بقانون الضمان االجتماعي
ورشة عمل خاصة بمؤسسات األشخاص ذوي اإلعاقة لتحديد وزارة شؤون املرأة
احتياجات وقضايا النساء ذوات اإلعاقة في فلسطين
جامعة بيت لحم
مؤتمر البحوث النفسية في فلسطين بين النظرية والتطبيق
حفل اختتام مبادرة "مدى موائمة املراكز الصحية لألشخاص جمعية أصدقاء املعاق الفلسطيني
ذوي اإلعاقة
مرصد السياسات
ورشة الضمان االجتماعي
الهيئة املستقلة لحقوق االنسان
اطالق االئتالف األهلي للرقابة على التشريعات
مؤسسة تنمية وإعالم املرأة
املؤتمر الوطني لنشر نتائج دراسة العنف املبني على النوع
االجتماعي
جلسة حوارية حول التشبيك والتحويل بين القطاعات املختلفة مكتب النائب العام
في قضايا العنف األسري
مؤسسة تنمية وإعالم املرأة
عرض دراسة بحثية حول "العنف املبني على النوع االجتماعي
وقتل النساء في فلسطين"
مركز إبداع املعلم
ورشة تحليل موازنة التربية والتعليم
مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي
مؤتمر حول نظام التحويل الوطني للنساء املعنفات تحت
عنوان "آفاق وفرص للتطوير والتكامل

2016/02/03
2016/02/06
2016/02/16
2016/03/16
2016/03/17

2016/03/21
2016/04/05
2016/04/07
2016/04/23-22
2016/05/12
2016/05/17
2016/05/22
2016/05/28
2016/05/29
2016/06/28
2016/08/16-15
2016/07/19

الجهة املنظمة
االتحاد العام لألشخاص ذوي اإلعاقة
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المؤتمرات والورش التي شاركت فيها المؤسسة

التاريخ

الورشة  /املؤتمر

الجهة املنظمة

2016/07/19
2016/07/19

ورشة عمل حول حقوق األطفال
املؤتمر الوطني حول نظام التحويل الوطني للنساء املعنفات –
آفاق وفرص للتطوير والتكامل
ورشة املشاورات الوطنية حول املسودة النهائية من مشروع
بقرار قانون حماية األسرة من العنف
ورشة عمل وطنية حول آليات العمل القادم لتطوير تقرير
الظل حول االتفاقية الدولية لألشخاص ذوي اإلعاقة )(CRDP
من منظور حقوق النساء والفتيات ذوات اإلعاقة
اللقاء التمهيدي للحملة التوعوية العامة التابعة ملشروع
"تطوير شبكة املياه التابعة ملنطقة خدمة سلطة مياه ومجاري
بيت لحم  -بيت جاال  -بيت ساحور
ورشة استكمالية مع سينورجوس فلسطين
حفل حلفان اليمين الدستورية ملرشدي حماية الطفولة
ورشة تحديد األولويات والتدخالت السياساتية لقضايا النوع
االجتماعي في قطاع الحكم املحلي
اجتماع تحضيري لزيارة املراقبة الدولية لألمم املتحدة
املقرر الخاص النهاء العنف ضد املرأة
جلسة لنقاش الورقة املوقفية حول موازنة التربية والتعليم
لقاء تعريفي حول برنامج التأهيل املجتمعي في الجامعة األهلية
اللقاء التشاوري مع األطراف الفاعلة والشركاء حول التدخالت
ذات األولوية في مجال حماية األطفال
لقاء طاولة مستديرة بعنوان نظام التحويل الوطني وحماية
النساء ذوات االعاقة

شبكة معا االعالمية
مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي
و جذور لإلنماء الصحي واالجتماعي
مجلس الوزراء

2016/10/30

لقاء تشاوري مع األطراف الفاعلة والشركاء حول التدخالت
ذات األولوية في مجال إزالة كافة أشكال التهميش واإلقصاء
االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة
اللقاء التشاوري مع األطراف الفاعلة والشركاء حول التدخالت
ذات األولوية في مجال تعميم نهج التنمية املجتمعية
ورشة عمل حول أولويات العمل األهلي خالل العام القادم
لقاء ملناقشة ورقة السياسات التي تم اعدادها مع وزارة التربية
و التعليم
ورشة حول تقرير الظل التفاقية سيداو

2016/07/20
2016/08/28

2016/08/31

2016/09/05
2016/09/07
2016/09/07
2016/09/08
2016/09/19
2016/10/13
2016/10/18
2016/10/23
2016/10/26

2016/10/31
2016/11/01
2016/11/07
2016/11/15
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جمعية نجوم األمل لتمكين النساء
ذوات اإلعاقة
بلدية بيت لحم

سينورجوس فلسطين
وزارة التنمية االجتماعية
وزارة الحكم املحلي
االتحاد العام للمرأة الفلسطينية
مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان
مركز إبداع املعلم
الجامعة األهلية
وزارة التنمية االجتماعية
برنامج املاجستير في الخدمة االجتماعية
املجتمعية /دائرة العلوم االجتماعية –
جامعة بيت لحم
وزارة التنمية االجتماعية

وزارة التنمية االجتماعية
هيئة شؤون املنظمات األهلية
مركز ابداع املعلم
االتحاد العام للمرأة الفلسطينية

المؤتمرات والورش التي شاركت فيها المؤسسة

التاريخ

الورشة  /املؤتمر

الجهة املنظمة

2016/11/28

حفل تسليم شهادة اإللتزام بمبادىء مدونة سلوك املؤسسات
األهلية الفلسطينية
ورشة اليونيسف ووزارة التنمية االجتماعية الطالق دراسة
حول االطفال ذوي االعاقة
اطالق دراسة ” كل طفل مهم” حول فهم احتياجات ووجهات
نظر االطفال ذوي اإلعاقة في دولة فلسطين
ورشة بؤرية حول نظام حماية الطفولة
ورشة عمل حول السلم األهلي
احتفال اليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة
ورشة تطوير تقرير الظل لالتفاقية الدولية حول حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة CRDP -
ورشة حول التقرير الرسمي التفاقية حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة

مركز تطوير املؤسسات األهلية
الفلسطينية
اليونيسيف

2016/12/04
2016/12/05
2016/12/08
2016/12/15
2016/12/17
2016/12/22
2016/12/27
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وزارة التنمية االجتماعية ومنظمة االمم
املتحدة للطفولة
وزارة التنمية االجتماعية
محافظة بيت لحم
جمعية أنوار الدوحة
جمعية نجوم األمل ومرصد السياسات
االجتماعية واالقتصادية
وزارة التنمية االجتماعية

إصدارات المؤسسة لعام 2016

التدريبات التي شارك بها موظفو املؤسسة
عنوان الدورة  /الورشة التدريبية

المكان

المدة

دورة في التصميم الجرافيكي

بيت لحم

شهرين

رام اهلل

يوم

األردن

 3أيام

رام اهلل

 5أيام

األردن

 4أيام

رام اهلل

 3أيام

رام اهلل

 3أيام

تدريب حول نموذج  HACTو FACEفي التقارير المالية
الخاصة بمؤسسات الـ UN
تدريب حول المناصرة وبناء التحالفات
تدريب حول العنف الجنسي ضد األطفال في سياق العمل
اإلنساني
تدريب حول اشراك الرجال والفتيان في تحقيق المساواة
بين الجنسين
تدريب حول تعميم القضايا البيئية وتقييم األثير البيئي
على البرامج في المؤسسات
تدريب حول تحليل السياسات

37

الجهة المنظمة
معهد الشراكة المجتمعية –
جامعة بيت لحم
UNDP – DEEP
المؤسسة السويدية
SOIR - IM
مؤسسة إنقاذ الطفل
SAVE the Children
مركز تطوير المؤسسات
األهلية الفلسطينية NDC -
المؤسسة السويدية
SOIR - IM
مرصد السياسات واتحاد
الشباب الفلسطيني

إصدارات المؤسسة لعام 2016

اصدرات املؤسسة لعام 2016


مراجعة قانونية من منظور حقوق الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة في الحماية من العنف  -مسودة قانون
العقوبات الفلسطيني



مراجعة قانونية من منظور حقوق الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة في الحماية من العنف  -مشروع قرار بقانون
"حماية األسرة من العنف"



مراجعة قانونية من منظور حقوق الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة في الحماية من العنف  -مشروع قانون
األحوال الشخصية الفلسطيني الموحد



نشرة مشروع "تحسين نوعية حياة النساء األكثر تهميشاً وفق اًر في مناطق (ج) في بيت لحم والخليل".



نشرة توجيهية للجان تطوير المناهج في و ازرة التربية والتعليم العالي حول تضمين اإلعاقة في المنهاج
الفلسطيني الجديد
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الصعوبات والتحديات

الصعوبات والتحديات
كغيرها من مؤسسات الوطن تتأثر مؤسسة قادر بإدارتها والعاملين فيها بالظروف السياسية التي يعيشها الشعب الفلسطيني
تحت االحتالل اإلسرائيلي وما ينبثق عن ذلك من تضييق وتوترات وعدم استقرار سياسي و أمني يترك آثا اًر سلبية على
مسيرة العمل بشكل عام ،وعلى برامج التنمية بشكل خاص .حيث واجهت المؤسسة جملة من التحديات التي فرضت
نفسها على البرامج واألنشطة التي قامت بتنفيذها خالل العام .2016
أن اشكالية االتساق بين القانون األساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية التي قامت فلسطين باالنضمام لها  ،كاتفاقية
الطفل و حقوق االشخاص ذو االعاقة و سيداو ..الخ .وفي حال تعارض المعاهدات الدولية مع القانون األساسي،
كالمواد الدستورية على سبيل المثال ،يؤدي حتما الى عدم وجود مرجعية سليمة إولى استبعاد المعاهدات الدولية من
النظام القانوني المحلي ،ونظ ار لغياب المجلس التشريعي الفلسطيني ،فإن مسؤولية اصدار القوانين تقع على عاتق
الرئيس الفلسطيني .وعند سن واصدار هذه القوانين ،يجب ان تنشر في الجريدة الرسمية ،ولكن لألسف ،وربما بسبب
عدم اليقين بشأن هذه المسألة ،لم يجر نشر المعاهدات التي انضمت اليها دولة فلسطين في الجريدة الرسمية الفلسطينية
حتى اللحظة.
كما وان اشكالية اصدار الرئيس لق اررات بقوانين حيث توضح في عدم انسجامها مع التشريعات السارية ،أو أن تصدر
عدة تشريعات متعارضة تعالج نفس الموضوع مثال ،لجانب تغييب دور الرقابة الشعبية في عملية إصدار الق اررات
بقانون أو في المرحلة الالحقة لصدورها االمر الذي يولد إمكانية مخالفة هذه الق اررات بقانون لمبادئ دستورية ،كون هذه
الق اررات بقانون تصدر خالل فترة يفترض أنها استثنائية من حيث وجود حالة ضرورة .ان هذه االشكاليات وغيرها والتي
تتعامل مع حقوق الفرد الفلسطيني وتؤثر في حقوق وحياة الفئات المهمشة بشكل كبير وتؤسس حالة من عدم الثقة
وعدم العدالة في النظام والدولة.
ما زال غياب التمويل الثابت للمؤسسة نسبيا يشكل أهم التحديات ،أن اعتماد المؤسسة بشكل أساسي على المشاريع
يترك آثا اًر على عملها  ،فما زالت المؤسسة تبذل جهودا جبارة في تعزيز عالقاتها وشراكاتها على المستوى الوطني وهذا
يظهر من خالل التقدم المحرز على صعيد عضوية االئتالفات والشبكات الوطنية التي تم االنضمام لها خالل هذا العام
 ، 2016وايضا الشراكات المهمة على صعيد الممولين االستراتيجيين للمؤسسة .ان ترتيب األولويات ومحاولة التركيز
على المشاريع والبرامج المتميزة وذات األثر هو لتحدي كبير والتأكد من تجنب الوقوع في التكرار واالزدواجية وفي
المعالجة السطحية للقضايا الحقوقية واالجتماعية للفئات المجتمعية المهمشة التي تعمل المؤسسة معها ومن أجلها.
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تتوجه مؤسسة قادر بالشكر الجزيل إلى جميع المؤسسات المانحة التي أتينا على ذكرها في معرض هذا التقرير ،حيث
انه وعبر تبرعاتهم السخية التي تعبر عن شراكة حقيقية ساهمت في بناء نماذج تنموية تستجيب الحتياجات المجتمع
المحلي والحتياجات وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في السياق الفلسطيني.
إن مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية لم تكن بدون هذه المنح قادرة على االستمرار في رسالتها وفي مسيرة عملها لتحقيق
ووزرة التربية
أهدافها ،كما أن المؤسسة تتوجه إلى جميع الجهات الرسمية الفلسطينية خاصة و ازرة التنمية االجتماعية ا
والتعليم العالي وو ازرة الصحة والشرطة الفلسطينية لتعاونهم في بناء جسر الشراكة الموصول لالرتقاء بالعمل والمسؤوليات
وصوال لتحقيق األهداف الوطنية لشعبنا بكافة فئاته.
كما تتوجه مؤسسة قادر بالشكر والتقدير إلى كافة الشركاء المحليين الذين تعاونوا معنا خالل عملنا في العام 2016
واألعوام التي سبقتها .كذلك نتوجه بالشكر إلى كافة الزمالء في أسرة مؤسسة قادر على جهودهم وعملهم المستمر
والدؤوب لتجسيد حلم قادر للتنمية المجتمعية.
ونؤكد بهذه المناسبة على استم اررنا باإلخالص لرسالة المؤسسة وأهدافها وااللتزام بالعمل المتواصل لتحقيق وتجسيد
كامل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
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