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“However difficult life may seem, there is always
something you can do and succeed at, it matters that
you don’t just give up”
Stephan Hawking
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عن مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية

عن مؤسسة قادر للتنمية املجتمعية
تأسست مؤسسة قادر للتنمية املجتمعية في العام  2008بجهود مجموعة من األشخاص ذوي الخبرة املتنوعة والطويلة في
مجاالت اإلعاقة والصحة والتأهيل والتنمية املجتمعية وحقوق اإلنسان ،حيث كان محور اهتمامهم حالة قطاع اإلعاقة
والتأهيل وما يعانيه من تشرذم في الخدمات والبرامج ،وتركيزها بشكل أساس ي على خدمات الصحة والتأهيل ،وضعف
الجهود املوجهة إلى معالجة املعيقات البيئية واالجتماعية والسياسات والتشريعات القائمة ،ووجود فجوة بين الخدمات
والبرامج املتاحة وبين االحتياجات الحقيقة لألشخاص ذوي اإلعاقة في كافة املجاالت ،وأن هناك ضرورة لتثبيت النموذج
االجتماعي لإلعاقة في كافة السياسات واعتماد الحقوق كإطار للعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة.

أعضاء مجلس اإلدارة ()2019 – 2017
د .فاطمة مفيد محمود مؤقت

رئيسة مجلس اإلدارة

د .عبير راجي جميل مصلح

نائبة رئيس مجلس اإلدارة

نقوال عادل نقوال زرينة

أمين الصندوق

د .أحمد أمين أحمد األطرش

أمين السر

ليندا إسكندر إلياس جرايسة

عضو

فردوس عبد ربه العيس ى*

عضو

أمل عيس ى جريس مطر

عضو

سهيل سامي سالم خليلية

عضو

* قدمت استقالتها في  28أيلول 2017
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لمحة عامة حول واقع األشخاص ذوي اإلعاقة في فلسطين

الفصل األول :ملحة عامة حول واقع األشخاص ذوي اإلعاقة في فلسطين
ما زال واقع األشخاص ذوي اإلعاقة في األراض ي الفلسطينية يحيطه الكثير من التحديات والصعوبات .ومن أهم املؤشرات
على ذلك هي نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة في فلسطين من عدد السكان وهي من النسب العالية مقارنة بحجم السكان.
تشير النتائج األولية للتعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت  2017الصادر عن الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى
أن عدد املواطنين من ذوي اإلعاقة في فلسطين بلغ ( )225,224شخص ذو اعاقة بنسبة  %5.8من نسبة سكان فلسطين،
حيث بلغت  %6.2بين الذكور مقابل  %5.3بين اإلناث ،منهم ( )127,262في الضفة الغربية بنسبة  %5.2( %5ذكور،
 %4.8إناث) ،و ( )127,962في قطاع غزة بنسبة  %7.6( %6.8ذكور %6 ،إناث).
وتعتبر هذه النسبة هي من النسب املرتفعة عامليا ألسباب متعددة منها االعتداءات اإلسرائيلية املستمرة على شعبنا
الفلسطيني واملمارسات واإلجراءات القمعية املتمثلة في الحصار األمني واالقتصادي .ناهيك عن االستخدام املفرط للقوة
ضد الشعب الفلسطيني األعزل ،سواء خالل االنتفاضة األولى عام  1987وانتفاضة األقص ى الثانية عام  2000أو بعد
ذلك خالل تتالي الحروب واالعتداءات على الشعب الفلسطيني خالل هبة النف ،،والحصار على قطاع غزة الذي خلف
أعدادا هائلة من الجرحى وذوي اإلعاقة باختالف نوعها وشدتها.
لقد أكدت العديد من االتفاقيات واملواثي ،الدولية واإلقليمية الخاصة بحقوق اإلنسان على أهمية وخصوصية حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة ،وخاصة حقهم في الحصول على فرص متكافئة مع غيرهم في كافة مجاالت الحياة والعيش
بكرامة وحرية .ويعد إعمال التشريعات والقوانين الدولية واإلقليمية واملحلية خطوة هامة جدا إلتاحة كافة الفرص أمام
األشخاص ذوي اإلعاقة لالندماج الحقيقي في املجتمع أسوة بباقي أفراد املجتمع .وقد شهد العالم مؤخرا تطورا ملحوظا
في كيفية تناول قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة مما أدى إلى تعديل في املفاهيم واالتجاهات السلبية نحو األشخاص ذوي
اإلعاقة والتي كانت تنادي بعزلهم عن املجتمع وتهميشهم.
تبنت فلسطين عدد من االتفاقيات الدولية والتزمت بها في العام  ،2014وعلى رأسها اتفاقية حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة لسنة  .2006حيث كفلت هذه االتفاقيات واملعاهدات حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،إال أنه وعلى الرغم من
تبني فلسطين لهذه االتفاقيات الدولية ،وتوقيعها على أكثر من  16اتفاقية دولية تعنى بحقوق اإلنسان و تنص على
العدالة االجتماعية ،إال أنه ما زال هنالك الكثير مما يجب عمله باتجاه موائمة القوانين والتشريعات الوطنية لتتوائم مع
املواثي ،واملعاهدات الدولية بهدف إعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في فلسطين.
وكنتيجة للواقع الحقوقي غير املنصف لألشخاص ذوي اإلعاقة عامة ،هناك ما تعيشه النساء ذوات اإلعاقة على وجه
الخصوص ،حيث ما زلن تعانين بشكل كبير وتخضن محاوالت متعددة من أجل تخطي العقبات املجتمعية واالقتصادية
واالجتماعية .فقد أشارت إحصائيات منوعة إلى تعرض النساء ذوات اإلعاقة إلى درجة أكبر من العنف مقارنة بالنساء
من غير ذوات اإلعاقة .تشير الدراسات األخيرة حول واقع النساء ذوات اإلعاقة في فلسطين إلى أن املرأة الفلسطينية ذات
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اإلعاقة تواجه نظرة وأحكام مسبقة على أساس النوع االجتماعي واإلعاقة ،يضاف إليها عبء التعامل مع االحتالل
االسرائيلي كواقع معاش ،والذي بدوره يساهم في معاناتها وحرمانها من كافة الحقوق املتمثلة في حقها في الحصول على
الرعاية الصحية واالجتماعية ويصادر حريتها في التنقل والوصول للمراف ،املختلفة أسوة بباقي فئات املجتمع الفلسطيني.
أما على صعيد قطاع العمل والوضع االقتصادي ما زال هناك حاجة كبيرة إلى تحسين هذا الواقع والنهوض به من أجل
صون كرامة األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم .إذ تعتبر نسب البطالة بين األشخاص ذوي اإلعاقة عالية جدا مقارنة بباقي
شرائح املجتمع ،حيث أشارت بيانات الجهاز املركزي لإلحصاء إلى أن ما نسبته  1%87.3من األشخاص ذوي اإلعاقة
القادرين على االلتحاق بسوق العمل هم خارج هذا السوق .وتعزى أسباب عدم انخراطهم في العمل لظروف تتعل،
بالوضع االجتماعي واالقتصادي والسياس ي في فلسطين ،وأهم هذه األسباب عدم توفر مواصالت موائمة الستخدام ذوي
اإلعاقة الحركية والبصرية ،عدم موائمة أماكن العمل واألماكن العامة خاصة عدم توفر خدمات عامة كدورات املياه
العامة وأماكن اصطفاف السيارات الخاصة بهم ،والنظرة الدونية تجاههم من قبل بعض أفراد املجتمع وهو األمر الذي
يحد من قدرتهم على االندماج باملجتمع بشكل طبيعي.
على الصعيد األكاديمي والتعليمي ،فإننا نجد أن األشخاص واألطفال ذوي اإلعاقة الفلسطينيين لديهم صعوبة في توفر
الفرص التعليمية بشكل عام ،مما ينعكس سلبا على قدرتهم على التطور والنماء اإلقتصادي واإلندماج في املجتمع .نظرا
ألن تقرير املسح السكاني العام  2017لجهاز اإلحصاء املركزي الفلسطيني لم يزودنا حتى اآلن باملعلومات ذات العالقة
بالتعليم لألطفال ذوي اإلعاقة ،والتي نعتقد بشكل قوي بأنها لم تختلف بشكل ملحوظ فيما يتعل ،بأية إجراءات جذرية
لتحسين انخراط األطفال ذوي اإلعاقة في التعليم .من املؤشرات العامة ذات العالقة ،باإلشارة إلى موازنة وزارة التربية
والتعليم العالي نستطيع التنويه إلى أنها دون املستوى األدنى املطلوب لتحقي ،األهداف املطلوبة ،حيث ّ
قدرت في موازنة
ّ
العام  2)%18.36( 2016من مجمل النفقات العامة وتشكل الرواتب معظم تلك املوازنة ،بينما ارتفعت في العام  2018إلى

 %20.7ولم يسجل أي ارتفاع مخطط يحق ،حلول تجاه تحسين الظروف التعليمية لفئة األطفال ذوي اإلعاقة.
من املؤشرات أيضا قضية املناهج والتي قامت مؤسسة قادر بجهود كبيرة في إطار تضمين وإدراج اإلعاقة في املنهاج الجديد
من خالل أوال تطوير نشرة مساعدة للجان تطوير املناهج ،ثانيا تطوير ورقة مفاهيمية "حول تضمين اإلعاقة في املنهاج
الفلسطيني الجديد" ونشرها وتعميمها من خالل الوزارة ،إضافة إلى مراجعة املنهاج من الصف األول األساس ي لغاية
َ
بش ْمل األشخاص ذوي
الرابع األساس ي وتضمين مقترحات عملية حول اإلعاقة من حيث املوضوعات واملحتويات التي ت ْعنى
اإلعاقة وقضاياهم في الكتاب املَ ْد َرس ي وت َع ّزز ق َيم َو َف ْل َس َفة التنوع وتقبل االختالف َ
والعدالة واملساواة ،اللغة واملصطلحات
ِّ ِّ

 1الجهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني ،مسح األفراد ذوي اإلعاقة 2017
 2قانون املوازنة العامة  -.2016كشف أبعاد املوازنة -الصادر عن وزارة املالية والتخطيط ،ص ()24
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املستخدمة والتي َتصون إنسانية األشخاص ذوي اإلعاقة وتحترم كرامتهم املتأصلة،الص َور والرسومات امل ْس َت ْخ َد َمة َ
لع ْرض
َ
َ
أو ش ْمل األشخاص ذوي اإلعاقة وقضاياهم تراعي املنظور الحقوقي وفلسفة التنوع وخصوصية السياق ،وأخيرا األنشطة
َ
ُّ
التطبيقية التي يشتمل عليها الكتاب امل ْد َرس ي والتي َتحث على املبادرة واملسؤولية والتحليل والتفكير خارج الصندوق كما
عالج قضايا حقوقية وتنموية مختلفة.
وت ِّ
ال يختلف الواقع الصحي لألشخاص ذوي اإلعاقة كثيرا عن باقي ظروف الحياة التي يعيشونها ،إال أن هنالك خصوصية
واضحة في هذا الجانب بسبب تنوع االحتياجات التي يجب أن يتم توفيرها لألشخاص ذوي اإلعاقة من أجل ممارسة
حياتهم بشكل طبيعي .حيث يواجهون تحديات متنوعة تتعل ،بجودة الخدمات الصحية املقدمة لهم سواء من الجهات
الرسمية الحكومية أو املؤسسات األخرى .من القضايا األكثر استحقاقا اآلن والتي يقوم األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم
ومن خالل منظماتهم واالئتالف الفلسطيني لإلعاقة بالتواصل مع الجهات الرسمية حول عدد من القضايا الجوهرية.
أهمها :
 ضرورة ألن تكون اإلعاقة إحدى معايير االستحقاق التي يتم على أساسها َم ْنح التأمين الصحي الحكومي املجاني
للمواطنين الفلسطينيين ،وذلك الرتباط اإلعاقة الوثي ،بالفقر إضافة ملا تتطلبه بعض الفروق بالقدرات الحسية
والحركية والذهنية والنفسية من تدخالت مكلفة يتعذر على عدد كبير من األشخاص ذوي اإلعاقة وعائالتهم
تسديدها من نفقتهم الشخصية .وفي هذا الشأن ،الجهات الرسمية ذات العالقة مطالبة بإضافة اإلعاقة كمعيار
َ
استحقاق دون َرْبط ذلك بنسبة إعاقة معينة أو نوع إعاقة م َع َّين .أيضا بأن يتم تصنيف هذا املعيار على جملة من
االستحقاقات واالمتيازات التي تأخذ بالحسبان االحتياجات والخدمات الصحية والطبية والتشخيصية والتأهيلية
َ
نحو واضح وم ْعلن.
لألشخاص ذوي اإلعاقة على ٍ
َ
 تطوير وتوحيد َوت َب ّني تعريف شمولي وم ْن ِّصف لإلعاقة َي ْست ِّند إلى اتفاقية األ َمم املتحدة لحقوق األشخاص ذوي
َ
ْ
اإلعاقة واملعايير امل ْع َت َمدة وامل ْعلنة من ِّق َبل منظمة الصحة العاملية ،على أن تتم مثل هذه العملية ِّوف َ ،منهجية
َ
علمية ومهنية وتشاركية.
 العمل على تعديل رزمة الخدمات التي تشتمل عليها سلة الخدمات التي يشملها نظام التأمين الصحي الحكومي على
َ
نحو يشمل بشكل واضح وم ْعلن عدد من الفحوص التي تتطلبها عمليات التشخيص وخدمات التأهيل واألجهزة
ٍ
ْ
ساعدة واألطراف الصناعية واألدوية املك ِّلفة التي يحتاجها األشخاص ذوو اإلعاقة بشكل
الطبية وعدد من األدوات امل ِّ
َ َْ
مستمر .ويأتي هذا املطلب في ظل عدم وجود ما ي َس َّمى بالتأمين االجتماعي الوارد في القانون األساس ي كما في ظل
َ
َ
عدم تصميم َوت َب ّني نظام بطاقة األشخاص ذوي اإلعاقة امل ْنصوص عليه في قانون حقوق األشخاص امل َع َّوقين
َ
َ
ذان ي ْفت َرض بهما االشتمال على العديد من هذه االحتياجات وتوفيرها.
الفلسطيني ،والل ِّ
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َ َ
 العمل على اعتماد مرجعيات أو بروتوكوالت أكثر شمولية وإنصافا في تشخيص وتصنيف نوع ودرجة اإلعاقة ،ت ْست ِّند
ََ
َ
بشكل دقي ،ومنهي
ينعكس
في م ْنطلقاتها وإجراءات عملها على املعايير الدولية ذات العالقة .األمر الذي من شأنه أن
ٍ
على تحديد ماهية وطبيعة الخدمات الصحية والطبية والتأهيلية التي يحتاجها األشخاص ذوو اإلعاقة ،كما
وسي َن ّظم عمليات تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بمجموعة من الحقوق ووصولهم للخدمات َ
َ
بعدالة.
ٍ
ِّ
بشكل يأخذ
 العمل على تعديل إجراءات الحصول على التأمين الصحي الحكومي وما يشتمل عليه من خدمات وذلك
ٍ
َ َّ
َ
واجز واملعيقات املؤسساتية والتنظيمية والبيئية واملالية.
بالحسبان التصدي للح ِّ
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الفصل الثاني :االتجاه التنظيمي االستراتيجي ملؤسسة قادر
رؤية املؤسسة
تتطلع مؤسسة قادر إلى أن يتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة في فلسطين باملواطنة الكاملة واملشاركة الحقيقة في كافة مناحي
الحياة

رسالة املؤسسة
تسعى مؤسسة قادر إلى إيجاد نماذج وسياسات َّتمكن األطراف ذات العالقة من تحقي ،أفضل النتائج في دمج األشخاص
ذوي اإلعاقة وف ،حقوقهم الوطنية والدولية ومبادئ العدالة واملساواة.
كمؤسسة أهلية فلسطينية تلتزم مؤسسة قادر بالعمل على تحقي ،أولويات التنمية الفلسطينية ،وقررت مؤسسة قادر
تعزيز دورها التنموي من خالل تسخير طاقاتها وخبراتها ومواردها البشرية واملالية للمساهمة في تحقي ،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 وف ،ما ورد في قانون حقوق األشخاص املعوقين رقم  4سنة  1999واالتفاقية الدولية
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لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التي صادقت السلطة الفلسطينية عليها في العام  ،2014دون إغفال الحاجة والضرورة
إلى تعديل وموائمة القانون الفلسطيني مع االتفاقية الدولية.
وفي هذا السياق تنظر مؤسسة قادر إلى مفهوم املواطنة لألشخاص ذوي اإلعاقة في إطار ثالثة مرتكزات وقيم أساسية:
ً
 أوال :حق االختيار والتقرير الذاتي :وتتمثل في ح ،األشخاص ذوي اإلعاقة حرية االختيار لكافة القضايا املتعلقة
بحياتهم الخاصة.
ً
 ثانيا :املشاركة الحقيقية :وتتمثل في ضمان مشاركتهم في كافة مناحي الحياة على الصعيد االجتماعي
واالقتصادي والسياس ي والثقافي..إلخ ،بشكل فعال وحقيقي وبما يحق ،مبدأ املساواة لألشخاص ذوي اإلعاقة
مع غيرهم من املواطنين.
ً
 ثالثا :املساهمة :وتتمثل في إسهامات األشخاص ذوي اإلعاقة في الحياة االجتماعية واالقتصادية في املجتمع
كغيرهم من املواطنين وبدون أي انتقاص من قدرتهم أو حقهم في املساهمة النوعية والفعلية في هذه املجاالت.

9

االتجاه التنظيمي االستراتيجي لعمل المؤسسة

القيم الناظمة
يحكم عمل مؤسسة قادر منظومة من القيم العليا التي تلتزم املؤسسة على تطبيقها في ممارساتها وتوجهاتها كقيادة وإدارة
وموظفين:
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األهداف االستراتيجية
 تحسين التزام املؤسسات الرسمية الفلسطينية تجاه دعم وإعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
 تعزيز املمارسات املجتمعية الداعمة الندماج األشخاص ذوي اإلعاقة في املجتمع لحقوق اإلنسان.
 تحسين أداء مؤسسات املجتمع املدني والهيئات املحلية 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 2017
لقد كان العام  2017عاما مليئا بالتحديات والعمل واالنجاز ،نظرا ملا تم تحقيقه من نتائج وضعتها مؤسسة قادر على
املستوى االستراتيجي .فبناء على الخطة االستراتيجية لألعوام  ،2017 – 2014كان نشاط املؤسسة خالل هذه الفترة
وف ،ما يلي:
الهدف اإلستراتيجي األول
تحسين التزام املؤسسات الرسمية الفلسطينية تجاه دعم وإعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
النتائج متوسطة املدى
التشريعات الفلسطينية الناظمة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تحسنت
ممارسات املؤسسات الرسمية الفلسطينية الداعمة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
قانون الجرائم اإللكترونية
شاركت مؤسسة قادر بصفتها عضو في االئتالف األهلي للرقابة على التشريعات بإجراء مراجعة للقانون واقتراح تعديالت
لسبع مواد من منظور اإلعاقة والنوع االجتماعي وذلك ضمن جهود االئتالف لتعديل قرار بقانون رقم ( )16لعام 2017
بشأن الجرائم االلكترونية.
اإلجراءات املعيارية للتعامل مع العنف ضد املرأة في النيابة العامة
شاركت املؤسسة في الورشة الوطنية التي نظمتها النيابة العامة في رام هللا لعرض املسودة األولى لدليل إجراءات العمل
املوحد في التعامل مع قضايا العنف ضد النساء .وحيث أن املؤسسة تمتلك خبرة في حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وعلى
وجه الخصوص حول حقوق النساء والفتيات ذوات االعاقة في الحماية من العنف خالل السنوات الثالث األخيرة ،قامت
املؤسسة بتقديم  5مقترحات لتعديل الدليل بما يتعل ،بحقوق النساء ذوات اإلعاقة ،ووافقت النيابة العامة على إقتراح
املؤسسة الستكمال العمل إلدراج ملح ،يخص حقوق النساء ذوات اإلعاقة في دليل االجراءات ،حيث اعتبر ذلك انجازا
هاما على مستوى استحداث آليات مخصصة للعمل مع النساء ذوات اإلعاقة في إطار الحماية من العنف في النيابة
العامة.
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تدريب طاقم من الشرطة ووزارة التنمية االجتماعية حول حقوق الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة في الحماية
تم تدريب ( )170موظف/ة من طواقم الشرطة ووزارة التنمية االجتماعية ،حيث تم عقد ( )12ورشة تدريبية لـ()5
مجموعات وهم وحدة حماية األسرة في الشرطة ،ومرشدي الدمج واإلعاقة ،مرشدات املرأة ،مرشدي الطفولة ،وبيوت
الحماية في وزارة التنمية االجتماعية .ركزت الورشات التدريبية على ح ،الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة في الحماية،
اإلطار القانوني والسياساتي من قوانين محلية واتفاقيات دولية ،آليات التعامل والتدخل مع النساء والفتيات ذوات
اإلعاقة املعنفات والناجيات من العنف حيث جاءت هذه التدريبات ضمن برنامج تعزيز قدرات طواقم الشرطة ،ووزارة
التنمية االجتماعية ،ودور حماية النساء/الفتيات حول حقوق الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة ،وآليات تعزيز خدمات
الحماية املقدمة لهم ،من منطل ،أهمية دور مقدمي الخدمات بصفتهم جهة الوصول األولى للنساء والفتيات في حال
طلب الحماية ،أيضا أن يكون مقدمي الخدمة على جاهزية ومقدرة في التعامل والتدخل مع النساء والفتيات ذوات
اإلعاقة و معرفة جميع قنوات التواصل من مؤسسات ومختصين في املجال.
تدريب طاقم من وزارة التربية والتعليم حول حماية األطفال من العنف
نظمت مؤسسة قادر ورشتي عمل
في بيت لحم ونابلس ملدة يومين
لفري ،التعليم الجامع في وزارة
التربية والتعليم العالي .حيث شارك
في التدريب ( )38متدرب وهم
مرشدي التعليم الجامع ومشرفي
التربية الخاصة في الوزارة .حيث
ركز التدريب على حماية األطفال
وخاصة األطفال ذوي اإلعاقة من
العنف ،وكيفية الكشف عن
حاالت العنف واإلساءة ضد األطفال .وضمن مذكرة التفاهم املوقعة مع وزارة التربية والتعليم العالي ،ستقوم املؤسسة
خالل منتصف عام  2018بعقد تدريب مدربين حول حماية األطفال من العنف لعدد من طاقم الوزارة وخاصة
املرشدين التربويين ومرشدي التعليم الجامع.
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تضمين قضايا اإلعاقة في املنهاج الفلسطيني الجديد
في إطار التعاون مع وزارة التربية والتعليم
العالي ،بدأت مؤسسة قادر في أواخر عام
 2016في إعداد ورقة مفاهيمية حول إدراج
اإلعاقة في املناهج الدراسية الجديدة حيث تم
البدء بالصفوف األساسية من األول حتى
الرابع تماشيا مع مرحلة التطوير التي تقودها
الوزارة .وتم إعداد املسودة األولى للورقة
املفاهيمية في نيسان  ،2017كما تم مراجعتها
من قبل لجنة فنية مكونة من وزارة التربية
والتعليم العالي ،ومؤسسة قادر ،وخبراء أفراد .وفي حزيران  ،2017نظمت املؤسسة ورشة وطنية إلطالق الورقة
املفاهيمية بمشاركة ممثلين عن وزارة التربية والتعليم العالي ومنظمات املجتمع املدني ذات الصلة ،وأجمعت الوزارة
واملشاركون على أهمية الورقة املفاهيمية كمرجعية مفاهيمية حول إدراج وتضمين اإلعاقة ضمن املنهاج الفلسطيني
الجديد .وتكمن أهمية هذه الورقة املفاهيمية في تقديم إطار مفاهيمي وعملي للجان تطوير املناهج املدرسية في الوزارة
إلدراج اإلعاقة من خالل النصوص والصور...الخ.
إضافة لذلك قامت املؤسسة بتشكيل لجنة مراجعة املناهج والتي ضمت خبراء تربويين ذوي إعاقة ،قاموا بمراجعة كتب
اللغة العربية والعلوم الحياتية لصفوف األول وحتى الرابع األساس ي ووضع مقترحات محددة ملواد وصور وأنشطة حول
اإلعاقة.
كما يجدر الذكر أن املؤسسة قامت بتطوير نشرة تعريفية قصيرة حول كيفية تعاطي لجان التطوير مع الصور واملعلومات
الخاصة باإلعاقة من حيث املحاذير واإلرشادات .أيضا خالل العام ،شاركت املؤسسة في ( )3ورش نظمتها لجنة تطوير
املناهج في وزارة التربية وتم تقديم عدد من االقتراحات من أجل تضمين اإلعاقة في منهاج العلوم العامة من الصف
الخامس حتى الثامن.
تطوير بروتوكول حماية األطفال لقطاع الصحة
في إطار التعاون مع وزارة الصحة ،عملت قادر على تطوير بروتوكول حماية األطفال لوزارة الصحة ،تماشيا مع الجهود
الوطنية املوجهة من قبل وزارة التنمية االجتماعية لتطوير املبادئ التوجيهية الوطنية للتحويل من أجل حماية األطفال
من العنف .في الربع األول من عام  ،2017تم إعداد املسودة األول لبروتوكول حماية األطفال لوزارة الصحة ،وحاليا يتم
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مراجعة للبروتوكول من قبل لجنة فنية من وزارة الصحة ،ومؤسسة قادر ،على أن يتم إطالق النسخة النهائية خالل عام
.2018
تدريب مدربين لطاقم من وزارة الصحة حول حماية األطفال من العنف
وضمن خطة املؤسسة لتعزيز
قدرات الطواقم الطبية الستدخال
والعمل

بالبروتوكول

الخاص

بحماية األطفال وتجريبه بهدف
تطبيقه والعمل به ضمن املراف،
الصحية التابعة لوزارة الصحة
الفلسطينية،

قامت

املؤسسة

بتنظيم دورة تدريب مدربين لـ ()23
موظف من الطاقم الطبي في وزارة
الصحة في بيت لحم.
حيث ضم التدريب أطباء ،ممرضين ،وأخصائيين نفسيين .حيث جاء التدريب بعد تطوير دليل لوزارة الصحة حول
حماية األطفال وبروتوكول عمل الطواقم الطبية في رصد وتحويل حاالت العنف ضد األطفال ،وسيقوم املتدربين خالل
الربع األول من عام  2018بإجراء ورشات حول الحماية من العنف ملوظفي الصحة في مديرياتهم .وجاء هذا التدريب
استكماال لألنشطة املتف ،عليها ضمن مذكرة التفاهم املوقعة مع وزارة الصحة ،وخالل العام  2018سيتم عقد تدريب
مدربين آخر في نابلس ملديريات الشمال.
تطوير دليل جمع معلومات لوزارة التربية والتعليم
في إطار التعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي  ،قامت املؤسسة خالل عام  2017بدعم اإلدارة العامة لإلرشاد والتربية
الخاصة في تطوير وتشغيل قاعدة بيانات محوسبة حول وضع واحتياجات الطلبة ذوي اإلعاقة في املدارس العامة.
وفي بداية عام  ،2017تم تطوير دليل إلدارة جمع املعلومات لإلدارة العامة لإلرشاد والتربية الخاصة .يحدد هذا الدليل
عمليات جمع البيانات ،األدوار واملسؤوليات لإلدارة العامة لإلرشاد والتربية الخاصة ومديريات وزارة التربية والتعليم
العالي ،وموظفي املدارس في جمع البيانات وإدخالها وإعداد التقارير ،باإلضافة إلى نماذج موحدة وأدوات لجمع املعلومات.
تم حاليا مراجعة الدليل بشكل نهائي ووضع املالحظات وسيتم اعتماده رسميا من قبل اإلدارة العامة لإلرشاد والتربية
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الخاصة لتطبيقه بشكل تجريبي ومن ثم اعتماده كأداة رئيسية في جمع املعلومات وإعداد التقارير الخاصة بقاعدة
البيانات.
الهدف اإلستراتيجي الثاني
تحسين املمارسات املجتمعية الداعمة لدمج األشخاص ذوي اإلعاقة في املجتمع
النتائج متوسطة املدى
املؤسسات التعليمية لديها دور متنامي في مأسسة التوعية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
وصول الجهات املعنية واملهتمة إلى املعلومات واملعارف حول قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة تحسن
بوابة املصادر اإللكترونية
بوابة قادر اإللكترونية هو مشروع جديد للمؤسسة وهو عبارة عن منصة على االنترنت تتضمن جميع املعلومات والوثائ،
املتعلقة بقضايا وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وستكون متاحة لكافة املعنيين للوصول للوثائ ،واملعلومات املختلفة.
ويتضمن املوقع أقسام مختلفة منها :املواثي ،الدولية لحقوق اإلنسان ،التشريعات الوطنية ،السياسات والخطط
الوطنية والقطاعية ،تقارير ،دراسات وأبحاث ،مواد توعوية ،أدلة ومواد تدريبية ،مكتبة الصور والفيديوهات ،إضافة
إلى دليل املؤسسات العاملة في قطاع اإلعاقة.
في الربع األخير من العام  2016تعاقدت مؤسسة قادر مع شركة نظم لتطوير املوقع ،خالل العام  2017تم التركيز على
جمع املعلومات والوثائ ،ورفعها على املوقع من أجل اختبار البوابة .ومن املتوقع أن يتم إطالقها منتصف عام .2018
تدريب طلبة اإلعالم في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية
نظمت املؤسسة ورشة تدريبية ملدة
يومين لطلبة الصحافة واإلعالم من كل
من جامعة الخليل ،وجامعة القدس –
أبو ديس ،وجامعة فلسطين األهلية.
شارك في هذا التدريب  26طالب
وطالبة ممن كان لديهم اهتمام
بالقضايا الحقوقية واهتمام بحقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة.
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ركز التدريب على إضافة معلومات جديدة لدى الطلبة حول واقع األشخاص ذوي اإلعاقة و رفع اهتمامهم بقضايا
اإلعاقة ،إضافة إلى فسح املجال أمامهم للتعلم عن احتياجات هذه الشريحة وفهم التحديات التي يواجهونها .ومن جانب
آخر فقد ركز جزء من هذا التدريب على فهم آلية تعاطي املجتمع الفلسطيني مع قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة ومدى
إتاحة املجال أمامهم للمشاركة الفعلية في كافة جوانب الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية.
فقد أسهم هذا التدريب على خل ،اهتمام لدى املشاركين نحو ضرورة عملهم في داخل الجامعة وفي املجتمع على نشر
الصورة الحقوقية وااليجابية لذوي اإلعاقة في املجتمع الفلسطيني ومناصرة قضاياهم وتسليط الضوء عليها خالل
وجودهم في الجامعة ،وبعد تخرجهم أيضا وخالل عملهم في املؤسسات اإلعالمية املختلفة.
تكمن أهمية هذا التدريب في استهداف طلبة الصحافة واإلعالم ،من أجل توفير املعرفة واملهارات املناسبة لدعم الوسط
اإلعالمي والصحافة بعدد من املهنيين القادرين على معالجة قضايا اإلعاقة من منظور حقوق اإلنسان ،مما يسهم في
تعزيز الوعي بشأن مناصرة قضايا وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
الهدف اإلستراتيجي الثالث
تحسن أداء واستجابة املؤسسات ذات العالقة تجاه حقوق واحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة
النتائج متوسطة املدى
تضمين قضايا اإلعاقة في عمل املؤسسات املقدمة للخدمات االجتماعية والتعليمية
تحسن قدرات املؤسسات العاملة في قضايا اإلعاقة
تدريب متخصص حول التربية الخاصة ملعلمات التربية الخاصة في املراكز املجتمعية التابعة للهيئات املحلية
قامت املؤسسة عام  2011بدعم ( )6بلديات
إلنشاء مراكز مجتمعية تهدف إلى خدمة
األطفال ذوي اإلعاقة من خالل توفير
خدمات التأهيل األساسية والتي تضم التربية
الخاصة ،برنامج  MOVEلألطفال ذوي
اإلعاقات الشديدة ،برنامج الدعم النفس ي
االجتماعي ،خدمات العالج الطبيعي ،وعيادة
عالج النط ،،وباالضافة إلى تقديم الدعم
النفس ي واالجتماعي وجلسات اإلرشاد ألسر
االطفال املنتفعين من خدمات هذه املراكز.
17
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كما قامت املؤسسة منذ العام  2011وحتى  2017بتقديم الدعم الفني واإلشراف على أداء خدمات التربية الخاصة
ومنهجية  MOVEودعم طواقم املراكز بعدد من أنشطة بناء القدرات بناء على احتياجاتهم .ومن تلك األنشطة ،قامت
املؤسسة بتنظيم ورشة عمل متخصصة حول التربية الخاصة ملدة ( )3أيام ملعلمات التربية الخاصة في املراكز املجتمعية
من خالل خبير تحليل سلوك ،كما تم تدريب  15معلمة حول طرق وأدوات تعديل السلوك لدى األطفال ،وتم البدء
بتنفيذ التدريبات امليدانية للمعلمات من خالل الزيارات امليدانية في املراكز وتقديم اإلشراف والدعم.
ورشة "علي صوتك"
نظمت املؤسسة ومن خالل اتفاقية
التعاون مع مؤسسة ال GIZورشة
عمل تدريبية متخصصة تحت
عنوان :علي صوتك "مراقبة تنفيذ
االتفاقية الدولية لحقوق األفراد
ذوي اإلعاقة  -نهج تشاركي" ،حيث
امتدت ملدة ( )3أيام في مركز جبل
النجمة في رام هللا .قدم الورشة
خبراء دوليين في مجال رصد حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة وإعداد
تقرير الظل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  ،وهم د .جيرترود كريمسنر محاضرة وباحثة بمركز التعليم بجامعة فيينا –
النمسا ،و د .توبياس بوخنار عضو اللجنة الوطنية النمساوية ملراقبة االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ويحمل درجة باحث إستشاري في جامعة فيينا أيضا.
وقد هدفت الورشة إلى تمكين عدد من املهنيين
والحقوقيين والناشطين في مجال حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة بمجموعة معارف
وخبرات من أجل التعرف على أنواع املمارسات
الدامجة لألفراد ذوي اإلعاقة عامليا وإقليميا ،من
أجل االنضمام للجهود التشاركية العاملية في
مراقبة تنفيذ اإلتفاقية الدولية لحقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة.
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وقد شارك في التدريب  30مشاركا من مؤسسات املجتمع املدني ،ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة وأشخاص ذوي إعاقة
حيث ركز التدريب على عمليات الرصد لتطبي ،اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وكيفية إنشاء هيئة رصد لحقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة ،كما تم التعريف باللغة سهلة القراءة كأداة لزيادة الوعي وإشراك املجتمع املحلي في عمليات
الرصد.

برنامج MOVE
برنامج  MOVEهو منهجية لتعزيز حياة األطفال الذين يعانون من إعاقات شديدة
"الحركة من أجل التعلم والحياة" .إن برنامج  MOVEهو برنامج وظيفي يجمع
املعرفة مع التعليم والعالج واألسرة ،مما ّيمكن األشخاص ذوي اإلعاقة من
اكتساب املهارات الضرورية للجلوس والوقوف واملش ي .يجمع هذا البرنامج كل من
ميكانيكية الجسم الطبيعية مع عملية تعليمية تم تصميمها ملساعدة األشخاص
ذوي اإلعاقة لزيادة قدرتهم على االعتماد على أنفسهم ،وبهذه الطريقة يساعد على
تنظيم الخدمات املزودة من قبل جميع أفراد طاقم العمل حول الفرد ذو اإلعاقة.
واصلت مؤسسة قادر القيام بدورها في اإلشراف الفني في متابعة تطبي ،برنامج  MOVEفي خمسة مراكز مجتمعية تابعة
لخمسة بلديات في محافظات الخليل وبيت لحم و أريحا .وقامت باجراء إعادة تقييم مكثفة للمراكز من أجل إعادة تطوير
عملها وتحسين الخدمات التي تقوم بتقديمها .كما وتقوم املؤسسة باإلشراف على تطبي ،وتنفيذ البرنامج في مركز امللجأ
األرثوذكس ي في بلدة العيزرية و "بيت الطفل يسوع" في بيت لحم ،حيث أن هذه املراكز تقدم خدمات تأهيل لألطفال ذوي
اإلعاقة الشديدة الذين يتم تحويلهم من قبل وزارة التنمية االجتماعية.
تدريب نظري وعملي لطالب الجامعات حول منهجية MOVE
في منتصف العام  2016تم توقيع مذكرتي تفاهم مع جامعة بيت لحم وجامعة القدس العتماد منهجية  MOVEضمن
املساقات كمادة أساسية في املنهاج التدريس ي ويتم تدريسها من قبل طاقم متخصص من املؤسسة ،حيث تم البدء
بتدريس املنهجية في الجامعتين ضمن مساق طب األطفال لطلبة العالج الطبيعي والوظيفي.
وخالل العام  2017تم تدريب  100طالب من الجامعتين حتى اآلن وبمعدل  16محاضرة .كما تم إجراء تطبي ،عملي
حول املنهجية في املراكز املجتمعية واملؤسسات املعتمدة لبرنامج  ،MOVEوالتي تشرف عليها املؤسسة وسوف يستمر
اعتمادها كجزء أساس ي من البرنامج الدراس ي في هذه الجامعات ضمن هذه الكليات لطلبة السنة الثالثة والرابعة على
املستوى النظري والعملي التطبيقي في مراكز  MOVEاملعتمدة.
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الهدف اإلستراتيجي الرابع
تعزيز مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في الحياة االجتماعية واالقتصادية
النتائج متوسطة املدى
تحسن وصول ومشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم في سوق العمل
ارتفاع الوعي الذاتي واملجتمعي لألشخاص ذوي اإلعاقة
التمكين االقتصادي لألسر الفقيرة
وضمن اطار العمل في البرنامج الوطني  DEEP YEبإشراف ال UNDP
وبتمويل من بنك التنمية اإلسالمي  ،قامت املؤسسة خالل العام 2017
بالعمل مع  26من األسر الفقيرة في محافظة الخليل في إطار شراكة مع
مؤسسة قرى األطفال  ، SOSحيث تم اعتماد نهج تجريبي قائم على إدارة
الحالة  Case Managementمن خالل فحص احتياجات األسر املستهدفة
على صعيد التعليم والتدريب املنهي ،الصحة ،الدعم النفس ي واإلجتماعي
وتعديل املساكن ،وفي الجوهر يكمن االحتياج املتعل ،بالظروف
اإلقتصادية واملعيشية ،والسعي لسد هذه اإلحتياجات من خالل الخدمات التي تقدمها مؤسسة قادر وقرى األطفال
إضافة إلى املوارد والفرص املتاحة من خالل املؤسسات األخرى واملجتمع املحلي .وتكمن أهمية هذا النهج في التخفيف من
حدة عوامل اإلنكشاف والضعف لدى األسر والتي بالضرورة ممكن أن تسهم في تعمي ،حالة الفقر ،حيث التغلب على
حالة الفقر والحرمان التي تعيشها هذه األسر يتطلب ليس فقط فتح آفاق جديدة لتحسين سبل العيش وإنما أيضا من
خالل معالجة واألسباب التي تسهم في إبقاء األسر في حالة الفقر.
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قام فري ،العمل في املؤسسة بزيارات ميداينة ألكثر من  50أسرة تم
اختيار  26أسرة منها للتمكين ،ونظمت املؤسسة تدريب مكثف ملدة 9
أيام حول الريادة وتخطيط املشاريع وإدارتها والتي من خاللها قام
املشاركون بإعداد خطط األعمال ملشاريعهم .وتم تنفيذ إجراءات
التوريد لألصول والبضائع والتسليم للمستفيدين ،كان معدل قيمة
املنحة لكل مشروع  6600دوالر أمريكي.
وبلغ عدد املستفيدين أصحاب املشاريع  13من الذكور ،و 13من
اإلناث .وكان هنالك  9من املستفيدين من ذوي اإلعاقة ،أو أحد أفراد
أسرتهم من ذوي  /ذوات اإلعاقة .وتضم أسر املستفيدين  139شخصا
ما بين أطفال وكبار ،منهم  78طفال 31( ،ذكور و 47اناث).
وتنوعت طبيعة املشاريع التي تم إنشاؤها :خدماتية (تأجير عدد بناء ،تأجير مستلزمات أفراح ،صالون تجميل ،سيارة نقل
بضائع ،ستوديو تصوير ،مخيطة) ،زراعة وثروة حيوانية (تربية أغنام) ،تجارية (بقاالت ،محالت مالبس ،محل أدوات
رياضية ،محل أدوات منزلية ،محل بيع مواد بالستيكية) ،مشاريع صناعية (أملنيوم ،مخبز معجنات).

توفير مستلزمات طبية ملستشفى املقاصد بالقدس
نظمت عدد من املؤسسات األهلية النسوية في القدس حملة لدعم مستشفى املقاصد ،وذلك كاستجابة للحالة الحرجة
التي سادت في البلدة القديمة في القدس ،حيث كان هناك عشرات ومئات من الفلسطينيين الذين أصيبوا من قبل
الجنود اإلسرائيليين ،ومن بينهم أولئك الذين أصبحوا من ذوي اإلعاقة .وجاءت هذه األحداث بعد سلسلة من القيود التي
فرضتها القوات اإلسرائيلية حول املسجد األقص ى .حيث قامت املؤسسة إلى جانت العديد من مؤسسات املجتمع املدني
بدعم مستشفى مقاصد باإلمدادات الطبية الضرورية جدا من أجل عالج الجرحى الفلسطينيين في ذلك الوقت.
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الفصل الرابع :البرامج واملشاريع التي تم تنفيذها
اسم املشروع

فترة التنفيذ

دعم األطفال ذوي اإلعاقة في
الضفة الغربية بأدوات مساعدة

– 01/12/2017
28/02/2018

املوازنة
الكلية
41,100دوالر مؤسسة إنقاذ الطفل

املمول والشركاء

تعزيز املساواة بين الجنسين في
العمل اإلنساني

– 01/07/2017
30/11/2017

55,474
شيكل

مراقبة تنفيذ اإلتفاقية الدولية
لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من
خالل املنهاج التشاركي

– 15/06/2017
31/10/2017

50,717
شيكل

تمويل الوكالة االسبانية للتعاون الدولي
والتنمية من خالل هيئة األمم املتحدة
للمرأة .UN Woman -
الوكالة األملانية للتعاون الدولي GIZ -

دعم مؤسسات املجتمع املدني.

– 04/05/2017
31/12/2017

122,326
شيكل

الوكالة األملانية للتعاون الدولي GIZ -

حوكمة حقوق األطفال واألطفال
ذوي اإلعاقة

– 2017/03/01
2021/12/31

148,311
دوالر

تمويل الوكالة السويدية للتنمية
والتعاون الدولي –  SIDAمن خالل
مؤسسة إنقاذ الطفل

22

نبذة عن املشروع
يهدف املشروع إلى توفير أدوات مساعدة لألطفال ذوي
اإلعاقة في مراكز  ،MOVEلضمان خدمات تأهيلية
أفضل ،ودمجهم في جميع مناحي الحياة بكرامة.
يهدف املشروع إلى تعزيز وصول النساء والفتيات بمن
فيهن ذوات اإلعاقة على املساعدات اإلنسانية
كمستفيدين مباشرين وعلى قدم املساواة مع اآلخرين.
يهدف املشروع إلى تعزيز مشاركة مؤسسات املجتمع
املدني ومؤسسات األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص
ذوي اإلعاقة خاصة ذوي صعوبات التعلم واإلعاقات
الذهنية ملراقبة تنفيذ االتفاقية الدولية لحقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة.
يهدف املشروع إلى دعم مؤسسة قادر لتوفير وظائف
أساسية في املؤسسة وهي مسؤوول املناصرة واإلعاالم
وباحث ميداني.
تعزيز العمليات واألنظمة الوطنية لتكون قائمة على
أساس حقوق الطفل ،شاملة ،مراعية للنوع االجتماعي،
قائمة على املشاركة ،قابلة للمساءلة ،وحامية لألطفال
خاصة املهمشين بما فيهم األطفال ذوي اإلعاقة ،وتعكس
احتياجاتهم.

البرامج والمشاريع التي تم تنفيذها

اسم املشروع

فترة التنفيذ

برنامج تعزيز حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة في فلسطين
مشروع التمكين االقتصادي
للشباب والشابات – DEEP YE

– 01/01/2017
31/12/2017
 15/05/201630/10/2017

مشروع التنمية الشاملة لألشخاص 23/04/2015 -
ذوي اإلعاقة في التعليم والصحة 22/04/2018

والحماية IN DEPTH

املوازنة
الكلية
200,000
شيكل
432,060
دوالر

307,300
يورو

املمول والشركاء

نبذة عن املشروع

تمويل مركزي من املؤسسة السويدية
لإلغاثة الفردية – SOIR IM
تمويل بنك التنمية اإلسالمي من خالل
 ،UNDPبالشراكة مع مؤسسة قرى
األطفال العاملية ووزارة التنمية
اإلجتماعية ،وتحت رعاية املجلس
األعلى للشباب والرياضة
تمويل الوكالة اإليطالية للتعاون
اإلنمائي ،وبالشراكة مع مؤسسة
AISPO

دعم تنفيذ العديد من األنشطة في إطار الخطة
االستراتيجية للمؤسسة لألعوام .2017-2014
يهدف املشروع إلى تمكين  50أسرة فقيرة في محافظتي
بيت لحم والخليل من خالل إنشاء مشاريع صغيرة مدرة
للدخل في إطار نهج إدارة الحالية والقائم على تحليل
واإلستجابة إلحتياجات االسر على مستوى الصحة
والتعليم والسكن واإلرشاد النفس ي واإلجتماعي.
يهدف املشروع إلى دعم تنفيذ سياسات واجراءات شاملة
تعزز من قدرة وامكانيات املؤسسات الرسمية ومؤسسات
أهلية أخرى بهدف لتعزز فرص االندماج والحماية
لألشخاص ذوي اإلعاقة.
يهدف املشروع إلى تقديم حماية وخدمات تلبي
احتياجات النساء والنساء ذوات اإلعاقة ضحايا العنف
من خالل العمل على تحسين التشريعات املتعلقة ّ
بهن
وتطوير أداء املؤسسات الرسمية املقدمة لخدمات
الحماية.

مشروع الحد من العنف املبني على  60,389 01/01/2015 -دوالر صندوق األمم املتحدة للمرأة ،UNTF
بالشراكة مع مركز اإلرشاد النفس ي
31/12/2017
النوع االجتماعي
االجتماعي للمرأة ومنتدى املؤسسات
ملناهضة العنف ضد املرأة
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االتفاقيات الدولية ذات العالقة

الفصل الخامس :االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان
بذلت مؤسسة قادر للتنمية املجتمعية خالل العام  2017جهودا مكثفة في العمل على موضوع التشريعات املحلية
والدولية وأهمها املساهمة في متابعة تقارير الظل لالتفاقيات الدولية ذات العالقة بالنساء واالطفال واألشخاص ذوي
اإلعاقة ،حيث تناولت االتفاقيات التالية ضمن جملة هذا االنشطة املنفذة:
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة CEDAW -
خالل الربع األول من عام  ،2017أصبحت املؤسسة عضو في ائتالف تقرير الظل التفاقية سيداو ،وجاء ذلك بعد
مشاركتها الفاعلة في إعداد تقرير الظل لالتفاقية ،وخاصة األجزاء املتعلقة بحقوق الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة .وقد تم
نشر التقرير في املوقع الرسمي للجنة األمم املتحدة املعنية باالتفاقية .ومن خالل العضوية في ائتالف سيداو سوف يتم
متابعة العمل في هذا السياق خالل االعوام القادمة.
اتفاقية حقوق الطفل CRC -
استكماال للعمل مع الحركة العاملية للدفاع عن األطفال  ،DCIوانضمام املؤسسة إلى اللجنة التحضيرية لتقرير الظل
املتعل ،بحقوق الطفل في عام  ،2016شاركت املؤسسة في عدد من اللقاءات ملتابعة التقرير .باإلضافة إلى تنظيم عدد
من اللقاءات مع جمعية الشبان املسيحية واالتحاد العام لألشخاص ذوي اإلعاقة فرع بيت لحم ملناقشة جزئية تقرير
الظل الخاصة بحقوق األطفال ذوي اإلعاقة.
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة – CRPD
في جهود مشتركة بين مؤسسة قادر ،واالتحاد العام لألشخاص ذوي اإلعاقة ،وجمعية بيت لحم العربية للتأهيل و
جمعية الشبان املسيحية تم إطالق االئتالف الفلسطيني لإلعاقة في الثالث من كانون األول  2017في اليوم العالمي
لألشخاص ذوي اإلعاقة والذي سوف يقوم باملناصرة لقضايا وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الفلسطينيين والذي انضم
إليه عدد من املؤسسات العاملة في قطاع اإلعاقة ومنظمات أشخاص ذوي إعاقة في الضفة وغزة ليضم  28منظمة
ومؤسسة في هيئته العامة .سوف يقوم االئتالف بقيادة تحضير تقرير الظل الخاص باالتفاقية وتنظيم أنشطة املناصرة في
قضايا عديدة أهمها امللف الصحي وملفات أخرى هامة.
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الفصل السادس :الشبكات واالئتالفات
غالبا ما تنظر املنظمات غير الحكومية الصغيرة إلى الشبكات باعتبارها الوسيلة لكي تكون مرئية وموجودة في الصورة على
نحو أبرز ،ولتكتسب الشرعية عبر الجهات املانحة ومنظمات املجتمع املدني األخرى والسلطات العامة ،إال أننا في مؤسسة
قادر نرى أن االنضمام لالئتالفات الوطنية والقطاعية املختلفة ذا أهمية بالغة ،بداية على صعيد التشارك في إحداث
األثر في القضايا ذات األولويات والقضايا الحقوقية املفصلية للفئات املهمشة التي تختص املؤسسة بالعمل معها  ،وثانيا
لتعمي ،هذا األثر من خالل عمليات املدافعة واملناصرة الجماعية بهدف تحقي ،تغيير حقيقي في القضايا املختلفة التي
تؤثر في حياة الفلسطينيين على وجه العموم ،والفئات املهمشة التي تعمل معها املؤسسة على وجه الخصوص.
ومن هذا املنطل ،عملت مؤسسة قادر خالل العام  2016بكثافة لتحديد اتجاهات عملها في الضغط واملناصرة وتركيز
األثر الذي تود إحداثه على مستوى العمل الجماعي ،حيث انضمت املؤسسة إلى عدد من االئتالفات والشبكات التي تطال
أوجه عمل ذات عالقة بتوجهات وأجندة عمل املؤسسة الحالية واملستقبلية ،بهدف تمكينها من االنخراط بشكل أكبر
وأكثر كثافة وفاعلية في عمليات الحوكمة وحوار السياسات ،وتحسين جودة ونوعية العمل واملساءلة أمام الشركاء وأمام
الجمهور املحلي ،وتعزيز التعاون مع السلطات العامة على املستويين املحلي والوطني.
ومن االئتالفات والشبكات التي تم االنضمام اليها خالل العام  2016وبداية  2017والتي أصبحت مؤسسة قادر عضوا
فاعال فيها:
ً
أوال :االئتالف الفلسطيني للعاقة

ْ
رأت مجموعة من املؤسسات العاملة في مجال اإلعاقة ومؤسسة قادر أن هنالك ضرورة ل َتكوين وبناء ائتالف يأخذ على
َ
َ
منظومة
ضمن
عا ِّت ِّق ِّه السعي إلى االستجابة للواقع املتشرذم للحركة املطلبة لألشخاص ذوي اإلعاقة ،على أن يكون ذ ِّل َك
ٍ
َْ
بالدرجة األولى عن االتفاقيات واملواثي ،الدولية الناظمة لحقوق اإلنسان املدنية
من املبادئ واألهداف املشت َركة املنبثقة
ِّ
والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية وغيرها كمظلة ومرجعية أولى .باإاضافة إلى إيمان هذه املؤسسات برسالة
االئتالف وأهدافه الرامية إلى تعزيز ودعم مأسسة وتنظيم قطاع اإلعاقة وتجنيد الطاقات إلعمال الحقوق التي نصت
عليها التشريعات الوطنية واملواثي ،الدولية ذات العالقة.
ففي الرابع من تشرين الثاني للعام  2017قررت الهيئة التأسيسية لالئتالف املكونة من (مؤسسة قادر ،االتحاد العام
لألشخاص ذوي اإلعاقة ،جمعية بيت لحم العربية للتأهيل وجمعية الشبان املسيحية القدس  /برنامج التأهيل) إطالق
فعاليات تشكيل االئتالف الفلسطيني لإلعاقة بالتزامن مع االحتفال باليوم العالمي لإلعاقة .حيث أعلن عن املباديء
األساسية لهذا االئتالف وشروط عضوية املؤسسات وكل ما يتعل ،بآليات سير االئتالف للفترة التأسيسية والخطوط
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العريضة والتفصيلية لهذا االئتالف وتم إقرارها في مؤتمر صحفي ضم مؤسسات املجتمع املدني  ،منظمات األشخاص
ذوي اإلعاقة واملؤسسات العاملة في مجال اإلعاقة.
ً
ثانيا :االئتالف األهلي للرقابة على العملية التشريعية
هو جسم تنسيقي يضم عددا من مؤسسات املجتمع املدني الفلسطيني الحقوقية ،يهدف إلى خل ،آلية منظمة للرقابة
املجتمعية على العملية التشريعية .كما تجدر اإلشارة إلى أن االئتالف األهلي للرقابة على العملية التشريعية جسم مستقل
غير مرتبط بوجود أو غياب املجلس التشريعي ،وبالتالي هو ليس بديال عنه ،لكن غياب املجلس التشريعي يضيف عبئا أكبر
على االئتالف ،نظرا لغياب السلطة التشريعية األصيلة التي يفترض فيها أن تكون منبرا إلدارة الحوارات املجتمعية
ومواءمة املصالح املتضاربة واملختلفة بحيث تصدر القوانين بشكل يعكس ويأخذ في االعتبار هذه املصالح.
يسعى االئتالف إلى الرقابة على العملية التشريعية بما يجعل مخرجاتها متوائمة مع املصلحة العامة ،فهو رقيب على
ّ
املشرع،
التشريعات وليس شريكا فيها ،وال يسعى االئتالف إلى إضفاء شرعية على عملية صناعة القوانين في ظل غياب
ِّ
كما أن االئتالف يعارض اإلفراط في سن القوانين والتشريعات التي يجب أن تنحصر في حالة الضرورة غير القابلة للتأجيل
وال تمس القوانين التي أقرها املجلس التشريعي أو ال تتعارض معها.
ً
ثالثا :شبكة املساءلة االجتماعية بالعالم العربي (آنسا – )ANSA
هي الشبكة اإلقليمية األولى التي تعنى وتهتم بمجال املساءلة االجتماعية .تستهدف الشبكة كافة األطراف الواجب تفاعلها
إلنجاح وتعميم مفاهيم وآليات املساءلة االجتماعية في العالم العربي ،وهم على وجه الخصوص املجتمع املدني والحكومة
واإلعالم والقطاع الخاص .
والشبكة وليدة العديد من املشاورات اإلقليمية والقطرية بداية من مؤتمرها األول في القاهرة بنهاية عام  2010وصوال إلى
فعاليات املؤتمر اإلقليمي التأسيس ي الذي عقد في مدينة الرباط املغربية في شهر مارس  .2012تضم الشبكة حاليا في
عضويتها ممثلين عن القطاعات األربع من  7دول عربية (املغرب ،تونس ،مصر ،فلسطين ،األردن ،لبنان ،اليمن) .كما
تركز الشبكة مجهوداتها بشكل أساس ي حول الح ،في الحصول علي املعلومات ،شفافية املوازنة ،حرية تكوين الجمعيات
وتحسين تقديم الخدمات .وتعمل الشبكة على ذلك من خالل ربط كافة األطراف الفاعلة واملهتمة باملساءلة اإلجتماعية،
رصد وتوثي ،أفضل املمارسات التطبيقية ملنهج وأدوات املساءلة اإلجتماعية وجذب األطراف الفاعلة املهتمة باملساءلة
اإلجتماعية.
ومن خالل عضوية مؤسسة قادر في الشبكة شاركنا في تدريب حول أدوات املسائلة املجتمعية والذي انبث ،عنه تنفيذ
مبادرات في مدينة بيت لحم تهتم بمسائلة بلدية بيت لحم حول مدى موائمة املراف ،العامة والطرقات الستخدام
األشخاص ذوي اإلعاقة .وضمن هذه املبادرة قام فري ،من مؤسسة قادر وأعضاء آخرون من الشبكة بالتحضير لجلسة
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املسائلة من خالل رصد الطرقات الرئيسية في مدينة بيت لحم وإشراك نقابة املهندسين واالطالع على املعايير الواجب
مراعاتها عند تعبيد الطرقات وشقها .وقد تم تصوير فيلم توثيقي وتم عرضه أمام أعضاء املجلس البلدي ومن ثم
مسائلتهم حول دورهم في ضرورة تحسين البنية التحتية الستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة وخاصة موائمة الطرقات.
ً
رابعا :منتدى املنظمات األهلية الفلسطينية ملناهضة العنف ضد املرأة
تأسس عام  2000بمبادرة من مجموعة من املؤسسات األهلية الفلسطينية التي تعمل في مجاالت تقوية وتمكين املرأة
بشكل عام ،ومناهضة العنف ضدها بشكل خاص.
تأسس املنتدى للحد من ظاهرة العنف ضد املرأة ومردودها السلبي على كل من املرأة واملجتمع وأيضا إلخراج تلك الحالة
من الحيز الخاص إلى الحيز العام ،بعد أن أدركت تلك املؤسسات ومن خالل تجربتها العملية أن العديد من النساء
الفلسطينيات يتعرضن لكافة أشكال العنف النفس ي ،الجسدي ،الجنس ي ،االقتصادي ،السياس ي واملجتمعي .وتم تعزيز
ذلك من خالل الدراسات والبحوث التي أثبتت خطورة املشكلة.
شاركت املؤسسة خالل العام  2017في جميع االجتماعات الشهرية للمنتدى وعملت على تضمين قضية النساء والفتيات
ذوات اإلعاقة في كافة القضايا املطروحة ضمن أجندات عمل املنتدى.
ً
خامسا :شبكة املدافعين عن حقوق اإلنسان الفلسطينية
هي شبكة متخصصة أسست بمبادرة من املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء"  -مساواة" ،وتهدف بشكل أساس ي
إلى الدفاع عن حقوق املدافعين عن حقوق اإلنسان في فلسطين من خالل تمكينهم ،وتحسين فعالية التواصل والتشبيك
فيما بينهم ،والسعي إلى توفير حماية قانونية لهم في حال تعرضهم النتهاكات قد تؤثر على أدائهم لرسالتهم أو تمس بحقوقهم.
ً
سادسا :ائتالف املؤسسات األهلية إلعداد ومتابعة تقرير الظل التفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة
ّ
ّ
ويتكون االئتالف من 34
تشكل هذا االئتالف بغرض إعداد ومتابعة تقرير الظل بقيادة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية،
مؤسسة حقوقية ونسوية ونقابات العمال وأطر نسوية تعمل في تخصصات مختلفة لجهة مناصرة وحماية وتمكين املرأة
في املجال االجتماعي أو االقتصادي أو السياس ي أو الصحي أو التعليمي أو القانوني املحلي والدولي وحقوق ذوي اإلعاقة ،في
كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
قامت املؤسسة بتحضير جزئية تقرير الظل املتعل ،باالنتهاكات لحقوق الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة ضمن املحاور
الخمسة التي تناولها التقرير ،كما تم تضمين توصيات ذات عالقة بحقوق الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة .كما ستشارك
املؤسسة في كافة األنشطة والخطة املعدة ملتابعة تقرير الظل واإلجابة على قائمة املسائل وتعديل التقرير وعرضه أمام
لجنة سيداو في األمم املتحدة .
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ً
سابعا :االئتالف الفلسطیني للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافية " عدالة"
لقد انبث ،هذا االئتالف عن عضوية مؤسسة قادر في سكرتاريا الحملة الوطنية للضمان االجتماعي والذي قامت
املؤسسة من خالله بلعب دور فاعل في إدماج والتأكيد على حقوق العاملين من ذوي اإلعاقة مع حركة األشخاص ذوي
اإلعاقة .وقد ترشحت املؤسسة النتخابات سكرتاريا االئتالف للدورة الثانية وتم تزكيتها وعدد من املؤسسات االخرى
لدورة جديدة كأعضاء في السكرتاريا التنفيذية لالئتالف.
يهدف االئتالف إلى توحيد جهود النقابات ومؤسسات املجتمع املدني التي تناصر الحقوق االقتصادية واالجتماعية
ومفاهيم العدالة االجتماعية لتطوير آليات عمل مشتركة بين املؤسسات واالتحادات والنقابات واملجموعات ،وإجراء
تحليالت نقدية على السياسات االقتصادية واالجتماعية ذات العالقة بتحقي ،أهداف التنمية املستدامة وقياس أثرهم
على حياة املواطن/ة الفلسطيني/ة ،أيضا املساهمة في بناء أجندة اجتماعية – اقتصادية تسعى نحو العدالة االجتماعية
والتنمية التحررية القائمة على الصمود ،التأثير على صانعي القرار واملسؤولين للمصادقة على سياسات اجتماعية
اقتصادية شاملة وعادلة وأخيرا التأثير على سياسات املانحين الدوليين بما يتعل ،في البرامج والتدخالت التنموية التي
يعملون عليها.
خالل العام  2017ومن خالل عضوية املؤسسة في سكرتاريا االئتالف شاركت في كافة اجتماعاتها الدورية وعملت ضمن
خطة العمل باتجاه مأسسة االئتالف وتوسيع قاعدته ،إضافة إلى الحرص على تمثيل قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة في
كافة القضايا التي يتم طرحها كالقضايا العمالية والحقوق الصحية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية.
ً
ثامنا :املجلس االستشاري ملحافظة بيت لحم
في العام  2016تم تشكيل مجلس إستشاري ملحافظة بيت لحم ،وتم اختيار املؤسسة عضو في اللجنة التوجيهية للمجلس.
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الفصل السابع :بيئة وإجراءات التنفيذ والتوجه نحو االستدامة
يعتبر العمل في املجال التنموي عمال ذو تحديات متنوعة ،سواء على الصعيد الدولي أو املحلي .ففي ظل وجود االحتالل
وحالة االنقسام الداخلي يبقى العمل التنموي مقوضا وبحاجة لجهود حثيثة ومستمرة من أجل خل ،تغيير لصالح أفراد
املجتمع على اختالف احتياجاتهم وطبيعة مقدراتهم وفرصهم .وبطبيعة الحال فإن مجال اإلعاقة ال يختلف كثيرا عن باقي
مجاالت العمل في فلسطين ،إن لم يكن قطاع اإلعاقة هو أكثر مواجهة لظروف وتحديات صعبة .فالحاجة لتظافر الجهود
والعمل املشترك هي حاجة ملحة وضرورية ،وخاصة في ظل انحسار التمويل واعتماد معظم مؤسسات القطاع األهلي على
الدعم الخارجي.
ومن أجل النهوض بواقع األشخاص ذوي اإلعاقة والفئات املستهدفة من برامج املؤسسة فقد أولت مؤسسة قادر موضوع
التأثير على السياسات والبرامج الوطنية أهمية عالية ،وعملت ضمن مخطط تنموي ال يستهدف فقط تدخالت مع
األشخاص ذوي اإلعاقة ،بل أيضا يستهدف البرامج الوطنية والقوانين التي من شأنها أن تحق ،تنمية شمولية لصالح فئة
األشخاص ذوي اإلعاقة .ولتحقي ،ذلك التزمت مؤسسة قادر بعدد من السياسات واملعايير التي تحدد أداء العاملين في
املؤسسة وتحدد نهج املؤسسة.
ً
أوال :إشراك املستفيدين في التخطيط وتنفيذ املشاريع
لقد دأبت مؤسسات العمل التنموي املجتمعي مؤخرا إلى تبني نهج التخطيط والعمل بالشراكة مع أفراد املجتمع املحلي.
وتعتبر مؤسسة قادر هذا النهج قاعدة مهمة لضمان النجاح في تنفيذ جميع املشاريع والبرامج التي تطمح املؤسسة في
ديمومتها وتحقي ،أهدافها التنموية .تبنت قادر آليات متعددة ترفع من نسبة مشاركة املجتمع املحلي في التخطيط
للمشاريع ،وهو األمر الذي من شأنه أن يعكس احتياجاتهم من جانب ،ومن جانب آخر يوضح كيفية مشاركتهم في تنفيذ
هذه املشاريع.
لقد تجلت رؤية واضحة أمام فري ،العمل عندما تم التخطيط لتنفيذ مشروع " مشروع املساواة بين الجنسين في العمل
اإلنساني في كل من منطقتي بتير والولجة" فقبل البدء في بناء البرنامج قام فري ،العمل بتنفيذ زيارات متعددة للمنطقتين
ودراسة الواقع من خالل مصادر موجودة لدى الوزارات كوزارة التنمية االجتماعية ،ووزارة الصحة ،إضافة إلى االطالع
على تقارير املؤسسات العاملة في مجاالت متنوعة في تلك املناط ،،ومن خالل الزيارات والتشاور مع املجتمع املحلي تم
العمل مع مجموعات بؤرية كانت أساس بناء املشروع .وقد تم إعداد خطة املشروع بالتعاون بين مؤسسة قادر واملجتمع
املحلي من ناشطين مجتمعيين ،وأفراد متنوعين حضروا جلسات التشاور والتخطيط.
هذا النهج التشاوري أدى إلى نجاح املشروع والقدرة على تنفيذ األنشطة بشكل تشاركي أفقي بين طاقم العمل ومناط،
عمل املشروع ،مما كان له األثر الكبير على وجود مجموعات نسوية فاعلة وقادرة على خل ،التغيير في مناط ،تواجدهن.
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ومن أهم الركائز التي يقوم عليها النهج التشاركي التنموي:
 إشراك أكبر قدر ممكن من السكان واألفراد في عملية التخطيط للمشروع وتشجيع الفئات املهمشة على
املشاركة في مختلف املراحل املختلفة للمشروع ،كورش العمل والتدريبات واللقاءات مع الجهات الرسمية
وصناع القرار.
 فحص توجهاتهم واحتياجاتهم بشكل تشاركي ،يتم من خالله أخذ جميع األبعاد بعين االعتبار كطبيعة السكن،
والخدمات املقدمة ومصادرها وطبيعة الحياة في املناط ،املستهدفة ،ومشاركة هذه املعلومات والتأكد منها
بشكل تشاركي مع الفئات املستهدفة.
 التعرف على طبيعة العالقات ما بين السكان ومدى مشاركتهم في املجتمع ووصولهم ملصادر الخدمات وآليات
حصولهم عليها.
 البحث عن شركاء قاعديين وبناء شبكة عالقات مع املستويات الرسمية واألهلية واألفراد الناشطين في داخل
التجمعات السكنية.
 تعزيز وبناء قدرات املستفيدين واملجموعات واملؤسسات القاعدية الشريكة.
 تشجيع املستفيدين على الشعور بامللكية واالنتماء للمشروع من خالل إتاحة املجال أمامهم لالنتقاد واالقتراح
والشكاوى ،وباألخذ بوجهة نظرهم ونقاشهم فيها وتقديم تغذية راجعة لهم خالل مراحل املشروع.
ً
ثانيا :بناء نموذج تمكيني تنموي (تمكين  ،تدريب ،اختيار املشاريع بشكل مشترك ،متابعة وتقييم مشتركة)
إن ربط موضوع التنمية في التمكين قد لعب دورا هاما في استمرارية تأثير املشاريع على املستفيدين بشكل ايجابي .فقد
شارك املجتمع املحلي في االستفادة من خبرات فري ،العمل في كافة مشاريع مؤسسة قادر من خالل االنخراط في برامج
تمكين مجتمعي متنوعة .فال سيما مشاريع التمكين االقتصادي  ،إضافة إلى املشاريع التي استهدفت العاملين واملعلمين
والطلبة في داخل املدارس واملؤسسات الشريكة .وقد كان هنالك تركيز على تطوير مهارات ومعلومات املستهدفين من
معظم املشاريع التي تنفذها مؤسسة قادر ،وقد اعتمدت املؤسسة كما يلي:
تصميم برامج تمكين اجتماعي :اهتمت مؤسسة قادر من خالل تصميم برامجها املتنوعة بإضافة عنصر التمكين
إلى معظم املشاريع التي تنفذها .فمن خالل استهداف املجتمع املحلي بجملة من املشاريع التنموية ،حافظت
املؤسسة على استدخال مكونات تتعل ،بالتمكين املجتمعي واالقتصادي إلى البرامج التي تتبناها انطالقا من إيمانها
بأن أي تدخل ال يشتمل على محور تمكين الفئات املستهدفة سواء اجتماعيا أو مهاراتيا أو حتى اقتصاديا ،فإنه
يبقى من منقوصا وغير مكتمل.
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نهج إدارة الحالة :
هو عبارة عن نهج عمل شمولي منظم وقائم على العمل مع األسرة ككل من خالل دراسة وتقييم االحتياجات
واملوارد والخدمات املطلوبة .استندت منهجية العمل في برنامج التمكين االقتصادي للشباب والشابات  Deepعلى
نهج إدارة الحالة الشمولي لجميع أفراد األسرة بهدف التمكين االقتصادي واالجتماعي ،بحيث أن هذه املنهجية
تطلبت تقييم معم ،ملختلف الجوانب والظروف داخل األسرة مع األخذ بعين االعتبار االحتياجات النفسية
االجتماعية ،الصحية ،التعليم ،اإلرشاد الوظيفي ،واحتياجات تعديل املساكن.
تم اعتماد العمل في هذه املنهجية بسبب أهميتها في العمل مع كافة أفراد األسرة في تلبية وتقديم جميع
االحتياجات وليس فقط العمل على جانب واحد لفرد من أفراد األسرة ،من منطل ،إيمان مؤسسة قادر بأن
عملية التمكين في جوهرها يجب أن تكون تشاركية مع جميع أفراد األسرة وتخدم األسرة ككل وليس فقط مجرد
عمل مشروع تمكين اقتصادي.
من خالل نهج إدارة الحالة في مشروع التمكين االقتصادي للشباب والشابات عملت مؤسسة قادر بالشراكة مع
املؤسسات األخرى الشريكة باملشروع وحرصت املؤسسة أيضا على أهمية إشراك املجتمع املحلي في خدمة األسر
وتقديم خدمات مختلفة تلبي احتياجات األسر بشكل شمولي.
أنشطة تدريبية متخصصة :لم تقتصر مشاريع التمكين االقتصادي التي تبنتها مؤسسة قادر منذ  4سنوات على
تقديم مشروع لألسر املحتاجة فحسب ،بل امتد ذلك إلى تقديم مجموعة من التدريبات املتخصصة التي تساعد
املستفيدين على إدارة املشروع وتطويرها .فعلى سبيل املثال تم توظيف فري ،متخصص في التدريب والريادة من
أجل تدريب واإلشراف على النساء والرجال أصحاب املشاريع في مسك الدفاتر ،املحاسبة ،التسوي ،وإدارة العملية
االنتاجية ...إلخ.
ومن جهة أخرى قامت املؤسسة بتنظيم تدريبات أخرى التي تم تصميمها لتخدم قطاع اإلعاقة من زوايا مختلفة.
على سبيل املثال فقد تم إعطاء تدريبات متنوعة لقطاعات مختلفة من العاملين في مجاالت الرعاية و التعليم
والصحة والخدمات والجهات الرسمية كجهاز الشرطة – وحدة حماية األسرة .فقد تناولت هذه التدريبات
مواضيع عدة كاتفاقيات حقوق االنسان واملرأة وآليات رصد االنتهاكات ضد األطفال واألطفال ذوي اإلعاقة .إضافة
إلى عقد تدريبات تناولت آليات استخدام دليل املعلم في دمج اإلعاقة في التعليم ومواضيع أخرى تخدم فئة الطلبة
ذوي اإلعاقة.
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ً
ثالثا :حساسية النوع االجتماعي
تقوم فلسفة مؤسسة قادر في التمكين املجتمعي على استهداف النساء في كافة مجاالت العمل ،وخاصة النساء ذوات
اإلعاقة وأمهات األشخاص ذوي اإلعاقة .فاعتبرت قضايا النوع االجتماعي جزء من القضايا التي يجب أن يتم شملها في
توجهات املؤسسة .ولذلك نجد تحيزا في استهداف النساء في معظم املشاريع التي تنفذها املؤسسة .وقد سعت املؤسسة
إلى:
 استهداف أكبر للنساء األكثر تهميشا والنساء مترأسات األسر في مشاريع التمكين االقتصادي.
 تشجيع النساء على املشاركة في معظم األنشطة والبرامج التي تنفذها املؤسسة ،والحرص على إشراك أكبر قدر
ممكن من النساء والنساء ذوات اإلعاقة في اللجان واملجموعات التي يتم تشكيلها في معظم مناط ،العمل.
 استدخال موضوع حقوق املرأة وحقوق النساء ذوات اإلعاقة في مختلف األنشطة املجتمعية التي يتم تنفيذها،
وخاصة التي تستهدف الرجل ويتم التأكيد فيها على تكاملية األدوار ما بين الرجل واملرأة ،وتعزيز الدور الريادي
للمرأة.
 توجه عمل املؤسسة نحو حقوق املرأة من خالل عمل مراجعات قانونية للقوانين واألنظمة واللوائح التي
تستهدف النساء في املجتمع الفلسطيني ،وتوجيه األبحاث والدراسات التي تقوم بها املؤسسة نحو رصد واقع
املرأة الفلسطينية واملرأة ذات اإلعاقة.
ً
رابعا :القدرات املؤسساتية واالدارية
إن وجود كادر مؤهل ذو خبرة واسعة في العمل التخصص ي أسهم في بناء أرضية متينة لديمومة النموذج التمكيني .إضافة
إلى ذلك فإن املؤسسة أخذت على عاتقها ضرورة تطوير قدرات الفري ،ليكون أكثر قدرة على مواكبة تطورات العمل
امليداني واملجتمعي من خالإلاشراك الفري ،واملتطوعين في ورش عمل وتدريبات سواء على مستوى املؤسسة أو على
املستوى الخارجي .مما أضاف خبرة أوسع وأكثر تخصصا في مجاالت متنوعة ،األمر الذي انعكس على آليات تنفيذ العمل
وقياس تقدمه .ومن خالل ما يلي حافظت املؤسسة على تطوير هذا النموذج للعام : 2017
 تطوير مهارات وقدرات فري ،العمل من خالل إعطائهم تدريبات متخصصة في مجاالت متعددة.
 تعزيز األدوار الريادية لطاقم املؤسسة من خالل إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في برامج تأهيلية وأنشطة
ولقاءات تسهم في رفع خبراتهم ومعارفهم.
 تقييم مستمر لعمل املوظفين وتقديم مساعدة فنية في مختلف األمور والقضايا املتعلقة بعملهم.
 تعزيز مشاركة فري ،العمل والشركاء واملستفيدين في عدد من األنشطة واملشاريع التنموية املشتركة التي ينتج
عنها شراكات مجتمعية وتحالفات تعزز من دور املؤسسة على الصعيد املحلي والوطني.
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 الحرص على توفير أجواء ايجابية في داخل املؤسسة ومع الشركاء وتعزيز عالقة الزمالء ببعضهم البعض ومع
الشركاء في مؤسسات أخرى وفي املجتمع.
ً
خامسا :املتابعة والتقييم
تعتبر آليات متابعة تنفيذ املشاريع ورصدها وتقييمها من املواضيع الهامة جدا والتي لعبت دورا هاما في نجاح النموذج
التمكيني التنموي .فكما أن عملية تصميم البرامج وصياغتها تبنى بشكل مشترك مع أفراد املجتمع ،فإن عملية املتابعة
أيضا تبنى بالشراكة مع املجتمع املحلي ومع األفراد .فلقد انتهجت مؤسسة قادر بناء آليات متابعة وتقييم التدخالت
واألنشطة بالشراكة مع املؤسسات الشريكة من جهة ومع األفراد املستهدفين من جهة ثانية.
وقد حصلت مؤسسة قادر على شهادة االلتزام بمباديء مدونة السلوك التي يمنحها مجلس املصادقة لنظام االلتزام
بمبادئ مدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية .وذلك بعد أن تقدمت مؤسسة قادر وعدد من املؤسسات األهلية
للحصول على هذه الشهادة ،ويعتبر الحصول على هذه الشهادة إقرارا اللتزام املؤسسة بعدد من املباديء املهنية والوطنية
وهي االلتزام باملواثي ،والقوانين؛ وأولويات التنمية؛ واملشاركة؛ والتشبيك والتنسي،؛ والشفافية؛ واملساءلة؛ واملساواة
والشمول؛ واإلدارة الرشيدة؛ ومنع تضارب املصالح؛ والتأثير والفاعلية؛ ونزاهة املؤسسة؛ وحل الخالفات .كما تنص
املدونة ضمنا على عدم تلقي التمويل املشروط ورفض التطبيع.

املتدربين واملتطوعين في املؤسسة
تسعى مؤسسة قادر إلى التشبيك والتعاون مع الجامعات املحلية واملؤسسات املختلفة انطالقا من سياستها في التعاون
املحلي .وكجزء من هذا التعاون فإن مؤسسة قادر تستقبل بشكل مستمر عدد من الطلبة والشباب املتدربين واملتطوعين
من مختلف الجهات وتعتبر ان هذه العالقة مع املؤسسات والجامعات هي في تطور مستمر ملا لها من أثر ايجابي سواء على
املتدربين واملتطوعين أو على املؤسسة بشكل عام وعلى املجتمع ككل .وضمن هذا الجانب فقد كان هنالك اسهام مميز
لعدد من التجارب ونذكر منها ما يلي:
ً
أوال :الطلبة املتدربين من دائرة العلوم االجتماعية
من خالل مساق تدريب الخدمة االجتماعية في جامعة بيت لحم ،استقبلت مؤسسة قادر  5من طلبة السنة الرابعة
لتنفيذ تدريبهم األخير ضمن أنشطة املؤسسة .وقد تم تصميم خطة تدريبية لهم تضمن مشاركتهم الفعالة في أنشطة
املؤسسة وتمكينهم من االستفادة من هذه التجربة والعمل ضمن فري ،املؤسسة وتنمية روح العمل الجماعي لديهم.
استنادا إلى معايير التدريب املرف ،مع الطلبة تم االتفاق معهم وضمن توقعاتهم التي تم نقاشها معهم ومعارفهم
وتطلعاتهم على أن يقوموا باملشاركة في تنفيذ حملة للمطالبة بتحسين الوضع الصحي لألشخاص ذوي اإلعاقة ،والتركيز
على موضوع التأمين الصحي تزامنا مع قيام عدد من املؤسسات بالشراكة مع مؤسسة قادر واتحاد األشخاص ذوي
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بيئة وإجراءات التنفيذ والتوجه نحو االستدامة

اإلعاقة بالتخطيط لتنفيذ هذه الحملة .وتمت املوافقة من قبل املشرف األكاديمي على مشاركتهم في تنفيذ هذه الحملة،
ومن ثم قام الطاقم بمساعدتهم التخطيط واإلعداد للحملة.
قام الطلبة بالتواصل مع املؤسسات التي يمكن أن تكون جزء من هذه الحملة ،وحضروا االجتماعات ونسقوا لها،
وأخذوا على عاتقهم إسناد الحملة والترويج لها في داخل الجامعات ،ونسقوا لتنفيذ أنشطة في جامعتهم وفي جامعة
فلسطين األهلية ،وأهم األنشطة التي نفذوها خالل الحملة ما يلي:
 توزيع بروشورات وملصقات حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الصحة.
 تنفيذ ورش عمل توعوية في داخل الجامعات .
 نشر وتوزيع ملصقات على أسوار الجامعات للتوعية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الصحية.
 املشاركة في الوقفة الجماهيرية أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتحسين واقع الخدمات الصحية لألشخاص
ذوي اإلعاقة.
ً
ثانيا :طلبة خدمة املجتمع
من خالل مساق الخدمة املجتمعية في جامعة بيت لحم ،استقبلت مؤسسة قادر  3طالبات للعمل كمتطوعات من أجل
تنفيذ برنامج خدمة املجتمع ( .)Community Serviceفقد تم تعريفهن على برامج املؤسسة وعملها وشاركتا في عمل
املؤسسة املكتبي بحسب التخصص الجامعي .وقد ساهمت إحدى الطالبات في مساعدة املدير املالي للمؤسسة وقد كانت
فترة تدريبها مميزة جدأ ألنها اهتمت بجوانب مالية متطورة واكتسبت مهارات متنوعة وبرأينا أن ذلك ساهم في تنمية
معارفها وساعدها في الحصول على وظيفة بعد تخرجها مباشرة وهي اآلن تعمل في إحدى مؤسسات بيت لحم.
أما الطالبتان األخريتان فقد عملن مع املساعدة االدارية من أجل تنظيم امللفات ومساعدة بعض أفراد الطاقم في توثي،
وتنظيم ملفات املشاريع والتحضير لألنشطة الخارجية والداخلية.
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املؤتمرات والورش التي شاركت فيها املؤسسة
التاريخ
2017/01/11
2017/02/05
2017/02/19
2017/03/06
2017/03/09
2017/03/13
2018/03/15
16/03/2017
16/03/2017
23/03/2017
28/03/2017
19/04/2017
-26
2017/04/28
2017/04/30
2017/05/24
2017/05/24
2017/05/25

الورشة  /املؤتمر

الجهة املنظمة

مرصد السياسات االجتماعية
مؤتمر فلسطين  ... 2030رؤية مستقبلية
واالقتصادية (املرصد)
ورشة تعديل قانون ( )4لعام  1999بشأن حقوق املعوقين وزارة الشؤون االجتماعية
الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل
الندوة الحوارية "رغم إعاقتي العمل من حقي"
دور الشباب "بياالرا"
طاقم شؤون املرأة
ورشة حول قانون األحوال الشخصية
املمثلية النرويجية و وزارة شؤون
ورشة عرض تقرير الظل الرسمي التفاقية سيداو
املرأة واتحاد املرأة الفلسطينية
دور مؤسسات املجتمع املدني في املشاورات واآلليات
وزارة العدل وطاقم شؤون املرأة
الوطنية واألولويات للتشريعات املستجيبة للنوع االجتماعي
مركز املرأة لإلرشاد القانوني
مؤتمر البرملانيات العربيات
واالجتماعي
نقابة االخصائيين االجتماعيين
مؤتمر الخدمة االجتماعية
والنفسيين
ورشة منهاج العلوم العامة الجديد للصفوف الخامس حتى
وزارة التربية والتعليم
الثامن
جامعة بيت لحم
لقاء علميا بمناسبة اليوم العالمي للخدمة االجتماعية
مؤسسة سوا
مؤتمر أجيال تحت مطرقة اإلباحية
حوار مفتوح مع أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الضمان
الحملة الوطنية للضمان االجتماعي
االجتماعي
مؤتمر الشباب والتغيير والتأثير االجتماعي

جامعة بيت لحم

حول ورشة التخطيط االستراتيجي الختيار أولويات العمل
وتطوير الخدمات االجتماعية لبلدية يط
لقاء حول التشبيك بين املؤسسات األهلية الناشئة
واملجموعات الشبابية
ورشة تعريفية لبرنامج ماجستير الخدمة االجتماعية
ورشة اعالن الدراسة البحثية حول " رصد إمكانية وصول
األشخاص ذوي اإلعاقة الى الحقوق والخدمات الصحية

مكتب خدمات وزارة التنمية
االجتماعية – يطا
مركز تطوير املؤسسات األهلية
الفلسطينية
جامعة بيت لحم
االتحاد الفلسطيني العام لألشخاص
ذوي اإلعاقة فرع بيت لحم
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التاريخ

الورشة  /املؤتمر

الجهة املنظمة

والتعليمية في فلسطين "
2017/08/01
2017/08/24
2017/08/29
2017/09/26
2017/10/26
2017/11/07
2017/11/09
2017/11/14
2017/11/22
2017/11/29

2017/12/06
2017/12/06
2017/15/06
2017/12/13

مؤتمر الح ،في الصحة
ورشة نظام اإللتزام بمباديء مدونة سلوك املؤسسات
األهلية الفلسطينية.
جلسة مراجعة مسودة دليل إجراءات العمل املوحد في
التعامل مع قضايا العنف ضد النساء
جلسة استماع في بلدية بيت لحم حول موائمة الشوارع
واملراف ،العامة في مدينة بيت لحم الستخدام األشخاص
ذوي اإلعاقة.
محاضرة بعنوان "التعليم املجتمعي في النمسا"
معرض رسومات لذوي اإلعاقات الذهنية
جلسة تخطيط استراتيجي مع بلدية بيت لحم
وقفة اعتصام امام مجلس الوزراء
تقرير الحكومة حول االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص
وي اإلعاقة

مرصد السياسات االجتماعية
واالقتصادية (املرصد)
مركز تطوير املؤسسات األهلية
الفلسطينية
النيابة العامة
شبكة املسائلة االجتماعية في العالم
العربي "انسا"
جامعة بيت لحم
مركز جبل النجمة
بلدية بيت لحم
مؤسسات ذوي اإلعاقة
وزارة التنمية االجتماعية

منتدى املنظمات االهلية
الفلسطينية ملناهضة العنف ضد
مؤتمر "نحو إقرار وتبني قانون حماية األسرة من العنف"
املرأة
مركز ابداع املعلم و االتحاد
الفلسطيني العام لالشخاص ذوي
مؤتمر نحو بيئة دامجة
اإلعاقة
مرصد السياسات االجتماعية
ورشة عمل حول العدالة الضريبية واتفاقية باريس
واالقتصادية (املرصد)
مركز إبداع املعلم
ورشة مراجعة املوازنة العامة لوزارة التربية والتعليم
مؤتمر العدالة الفلسطيني الثامن “منظومة العدالة إلى أين املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة
والقضاء "مساواة"
في ظل املصالحة”
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التدريبات التي شارك بها طاقم عمل املؤسسة
املكان

املدة

الجهة املنظمة

عنوان الدورة  /الورشة التدريبية

األردن

 3أيام

هيئة األمم املتحدة للمرأة

التدريب على املساءلة اإلجتماعية للشباب في فلسطين

رام هللا

 3أيام

تدريب حول اإلدارة القائمة على النتائج

رام هللا

 3أيام

تدريب حول املساءلة في املشاريع التنموية

رام هللا

يوم

مؤسسة إنقاذ الطفل

تدريب البوابة املوحدة

بيت لحم

يوم

وزارة التنمية االجتماعية

تدريب حول تجنيد األموال

بيت لحم

 4أيام

تدريب حول املساءلة

رام هللا

يوم

تدريب حول املساءلة املجتمعية

رام هللا

 3ايام

تدريب حول البحث التشاركي

رام هللا

أسبوع

تدريب حول حماية وتعزيز حقوق املرأة من خالل اتفاقية
سيداو وآليات اعداد تقارير الظل والتنفيذ"

شبكة املسائلة املجتمعية في العالم
العربي ""ANSA – AW
الوكالة السويدية لإلغاثة الفردية

رتاج
مؤسسة إنقاذ الطفل
االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة
"أمان" وشبكة املسائلة املجتمعية في
العالم العربي ""ANSA – AW
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االتحاد العام لألشخاص ذوي اإلعاقة
وجمعية بيت لحم العربية للتأهيل

إصدارات المؤسسة لعام 2017

اصدرات املؤسسة لعام 2017

تقرير حول مدى وصول الفتيات

تقرير حول مدى وصول الفتيات

والنساء وذوات اإلعاقة للخدمات

والنساء وذوات اإلعاقة للخدمات

اإلنسانية في قرية الولجة

اإلنسانية في بلدة بتير

ورقة مفاهيمية لتضمين األشخاص

ذوي اإلعاقة في المنهاج الفلسطيني
الجديد

بروشور (نشرة تعريفية) حول منهجيةMOVE

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
38

المرأة  -سيداو (قراءة باللغة السهلة(

الصعوبات والتحديات

الصعوبات والتحديات
على صعيد الحراك الحقوقي
ط َرأ في السنوات العشر األخيرة َت َح ُّول ملحوظ على َ
دارك ومفاهيم وفلسفة عمل العديد من املؤسسات واألفراد كنتيجة
م
ِّ
َّ
للعمل الدؤؤب على ْ
َ
است ْد ِّما َج املنظور الحقوقي والتنموي على املستوى النظري وعلى العديد من اآلليات املتبعة في
َْ
َ
َ
َ ّ
جهة أخرى .يمكننا الق ْول بأن
تصميم البرامج والخدمات وتقديمها إلى ح ٍد ماَ ،ليكون مرجعية رئيسية من جهة َومطلبا من ٍ
ْ
بشكل جزئي
حركة (منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ومؤسسات املجتمع املدني العاملة في مجال اإلعاقة) قد تمكنت ولو ٍ
من وضع قضايا ومصالح األشخاص ذوي اإلعاقة على جدول أعمال بعض املؤسسات األخرى التي ال تعمل حصرا في
قطاع اإلعاقة ،ومثال ذلك بعض مؤسسات حقوق اإلنسان وبعض املؤسسات النسوية .إنما في الوقت ذاته ،ما زالت
حركة اإلعاقة املمثلة بمنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة وبعض املؤسسات واألفراد الذين يؤمنون ويسعون في سبيل
َ َ
َ َ ُّ ق َ ْ
عايشون
والعشوائية وضعف الرؤيا والفاعلية ،وفي
حاالت من التش ْرذم والتمز
ٍ
إعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ي ِّ
كثير من األحيان تغلب األجندات واملصالح الشخصية واالعتبارية على املصالح العامة للمواطنين ذوي اإلعاقة .وملواجهة
هذا التحدي عملت املؤسسة خالل العام  2017بشكل مكثف مع اإلتحاد العام لألشخاص ذوي اإلعاقة وجمعية بيت
لحم العربية وجمعية الشبان املسيحية – برنامج التأهيل ونشطاء أفراد على تأسيس االئتالف الفلسطيني لإلعاقة
وإطالقه في الذكرى السنوية لليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة وبدء أعماله في مناصرة قضايا وحقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة في فلسطين الضفة وغزة.
على الصعيد املحلي
َ
َّ
من ضمن التحديات أيضا ،تجدر اإلشارة إلى أ َّن كافة التشريعات الفلسطينية لدى معالجتها لقضايا وحقوق األشخاص
َ
َ
ذوي اإلعاقة ال تزال تنطل ،من التوجهات الفردية الرعائية واإلغاثية والطبية ،إضافة إلى أ َّن غالبية هذه التشريعات ال
َ
ت َ
جات قانونية ت ْو ِّجب االستجابة للخصوصيات التي تتطلبها عمليات إحقاق حقوق
نصوصها
ض ِّّمن في
وموادها معال ٍ
ِّ
ِّ
َ
بشكل شمولي وجامع .كما أ َّن هذه التشريعات ال تنسجم ولو بالحد األدنى َم َع االتفاقيات
األشخاص ذوي اإلعاقة
ٍ
َ
َ
واملواثي ،الدولية ذات الصلة املباشرة وغير املباشرة ،ع ْلما بأ َّن فلسطين قد ْان َ
مجموعة من االتفاقيات واملواثي،
ض َّم ْت إلى
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
وامل َ
عاهدات الدولية ومن ِّض ْم ِّنها اتفاقية األمم املتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  2006في شهر نيسان من العام
 .2014ومن ناحية أخرىَّ ،
فإن معظم البرامج والخدمات العامة ال تتوفر على األنظمة واإلجراءات وآليات العمل التي من
ٍ
شأنها أن تستجيب ملتطلبات وصول األشخاص ذوي اإلعاقة لها وحصولهم عليها واستفادتهم منها على قدم املساواة مع
َ
املواطنين اآلخرين .وما يزيد األمر تعقيدا حقيقة أ َّن املؤسسة الحكومية التي تقع على عاتقها مسؤولية متابعة تطبي،
القانون الفلسطيني لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم  4للعام 1999م من ِّق َبل كافة الجهات هي وزارة التنمية
بدورها تتحمل مسؤولية تقديم مجموعة من خدمات الحماية االجتماعية للمواطنين الفلسطينيين.
االجتماعية التي ِّ
َ َ
عادلة خطيرة من حيث انعكاسها على فلسطين ومواطنيها من األشخاص ذوي اإلعاقة ،حيث
ويتزامن ذلك في ظل وجود م
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َ
هناك ما يكاد ي ْو َ
صف بغياب اإلرادة السياسية الحقيقية حيال إيالء االهتمام واالستجابة لحقوق ومصالح
من جهة،
جهة أخرى ،هناك حالة
األشخاص ذوي اإلعاقة من منظور شمولي وحقوقي وتنموي بما يلزم من جدية ومسؤولية .ومن ٍ
َ
من الضعف التي تسود عملية تمثيل األشخاص ذوي اإلعاقة والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم على املستوى الوطني .وفي
الوقت ذا ِّته ،تفتقر منظمات املجتمع املدني املهتمة بقضايا وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إلى املعارف واملنهجيات
ْ
وارها ومسؤولياتها املتصلة بالرصد واملساءلة وجمع البيانات الدقيقة واستخدامها في
واألدوات التي من ِّ
شأنها النهوض بأد ِّ
َ
َ
إعداد تقارير الظل والدفع باتجاه تحسين السياسات والبرامج والخدمات العامة ،األمر الذي ينتج عنه دون ش ّك وقوع
متعاظمة من االنتهاكات على املستويات املختلفة ،كما غياب الحد األدنى من مقومات الحياة الكريمة لعدد كبير
مجموعة
ِّ
البالد.
من األشخاص ذوي اإلعاقة في ِّ
على الصعيد العاملي والوطني
كما من القضايا املستحثة والتحديات التي تأخذ مساحة للمناقشات والتأمالت الحرجة على املستوى العالمي اليوم تتركز
حول القضايا والتحديات املتعلقة بإدراج اإلعاقة ضمن أهداف التنمية املستدامة .والهدف العام منها هو طرح األسئلة
والتحدي في النهج القائمة والتي تعمل على إدراج اإلعاقة في مبادرات التنمية ،بما في ذلك كيفية تنفيذ هذه املبادرات من
أجل أهداف التنمية املستدامة املختلفة ،وكيفية تأثيرها على األشخاص ذوي اإلعاقة ،وكيف يمكن قياس التضمين
ومراقبته  ،وكيف يمكن تضمين األشخاص ذوي اإلعاقة بطرق موائمة وغير معيقة لهم.
نحن حريصون في املؤسسة على طرح هذا النقاش خالل العام  2018حول كيفية التعاطي مع موضوع اإلعاقة في أهداف
التنمية املستدامة ومناقشة عدد من القضايا:
أولها القضايا الحرجة في إدراج اإلعاقة في أهداف التنمية املستدامة على مستوى السياسات واملمارسات واآلثار املحتملة
على األشخاص ذوي اإلعاقة،
ثانيها ،ما هي فرص إدراج قضايا اإلعاقة في حالة التطور العالمي النيوليبرالي وإمكانيات التنمية الشاملة وتحقي ،أهداف
التنمية املستدامة،
ثالثها ،ضرورة وأهمية مراجعة األساليب والنهج والخطاب لقياس اإلعاقة وإدراجها،
رابعها ،التعليم وأهداف التنمية املستدامة :هل يمكننا "ضمان تعليم جيد شامل ومنصف" لألشخاص ذوي اإلعاقة؟
خامسها ،الصحة وأهداف التنمية املستدامة :تحديات ضمان "حياة صحية وتعزيز الرفاه" لألشخاص ذوي اإلعاقة،
سادسها ،الفقر وأهداف التنمية املستدامة :سبل العيش والحماية االجتماعية واملبادرات الرامية إلى "القضاء على الفقر
بجميع أشكاله في كل مكان" بما في ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة،
سابعها ،واألهم ما هي الروابط الواقعية بين اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وأهداف التنمية املستدامة؟
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