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كلمة رئيس جملس اإلدارة
منذ تأسيسها في عام  2007اعتمدت مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية النموذج
االجتماعي لإلعاقة مرجعاً لعملها وتدخالتها ومنهجها الذي تسعى من خالله
إلى تحقيق المأسسة إو�زالة العوائق المادية واالجتماعية والمؤسسية التي تعرقل
تكريس فلسطين كدولة جامعة يتمتع فيها األشخاص ذوي اإلعاقة بحقوقهم في
العدالة والعيش الكريم والمواطنة الكاملة ،أسوة بغيرهم من المواطنين.

وقد قامت مؤسسة قادر في سبيل تحقيق رؤيتها في وطن
جامع بإطالق عديد البرامج والمشروعات المتميزة التي تركت
آثار ملموسة بل بصمات بارزة إنعكست بشكل مباشر وغير
مباشر على واقع حياة الكثير من األشخاص ذوي اإلعاقة.
ومن أهم وأبرز تلك التدخالت مشروع دعم البلديات ،الذي
تكرست بواسطته فكرة تحمل المجالس المحلية لمسؤولياتها
تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة .ومشروع إعداد القيادات
الشابة ،الذي قدم نموذج متميز للتمكين المبني على
المعارف والمهارات واإلتجاهات الصحيحة والضرورية
لتحقيق الفهم الحقيقي للذات وللمعوقات المادية والمؤسسية
واالجتماعية عوضاً عن تحويل اللوم نحو الذات .ومشروع
تكون من عدة مراحل
التمكين االجتماعي واالقتصادي الذي ّ
وتم من خالله تحقيق نقلة نوعية للعديد من األسر واألفراد.
باإلضافة الى مشروع دعم وتأهيل األطفال ذوي اإلعاقات
الشديدة ومشروع الذي قدم دليالً صارخاً على سعة آفاق
وفرص تحقيق النجاحات مهما كبرت التحديات .ثم مشروع

رصد وتوثيق اإلنتهاكات ومشاريع المناصرة المختلفة
السيما دعم وحماية النساء واألطفال من مخاطر العنف
وقد لعبت مؤسسة قادر دو ارً محورياً في تأسيس التحالف
الفلسطيني لإلعاقة بعد غياب طويل وفراغ كبير ساد العمل
األهلي في ميدان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .وقد
أصبح العمل الجماعي لمؤسسات المجتمع المدني عنوان
المرحلة وبناء عليه حظيت حركة حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة باإلهتمام من قبل منظومة المؤسسات الحقوقية
العاملة في فلسطين وقد شهدنا نتيجة لذلك بعض التحول
في طريقة تعاطي الدولة مع قضايا وحقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة .كما وسبق لمؤسسة قادر أن لعبت دو ارً
مركزياً في وضع قضايا الطلبة ذوي اإلعاقة في مؤسسات
التعليم العالي على سلم أولويات الجهات المختصة السيما
الجامعات حيث تم تنظيم أول مؤتمر وطني لحق الطالب
ذوي اإلعاقة في التعليم .كما وعملت مع وزارة التربية
والتعليم على تكريس بيئة مدرسية جامعة ,من خالل إعطاء

تعديل الكتب المدرسية فقد واتجاهات الطالب وبناء قدرات
المعلمين في هذا المضمار األهمية التي تستحقها .وفي
ذات السياق وضعت قادر قضايا وحقوق األسرى ذوي
اإلعاقة في معتقالت اإلحتالل على سلم اولوياتها وأصدرت
أول تقرير في هذا المجال وعملت من ناحية اخرى على
إثارة قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة في اإلعالم ونظمت
مسابقة وطنية لهذا الغرض.
إن تقدم مؤسسة قادر نحو تحقيق رؤيا الوطن الجامع لم
يأتي مصادفة بل جاء نتيجة لعمل مجلسها وموظفيها
الدؤوب ونتيجة لإللتزام بقواعد العمل المهني و بالنموذج
االجتماعي وتطبيقاته باإلضافة إلى التزامها بقضايا الوطن
عامة واألشخاص ذوي اإلعاقة خاصة لذلك فقد حظيت بثقة
إو�هتمام مختلف الجهات ذات العالقة.

وأخي ارً عملت المؤسسة في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا
بمسؤولية وتغلبت على مختلف التحديات التي لم تنجح في
تجميد حركتها بل زادتنا تصميماً وتحدياً  .ولعلي بمناسبة
إصدار تقرير المؤسسة السنوي أتقدم بالشكر الجزيل لكافة
أعضاء مجلس إدارة المؤسسة وأعضاء طاقمها ولجميع
من تعاونوا معنا ودعموا جهودنا بالتحية والتقدير وال يفوتني
أن أتعهد نيابة عن مجلس اإلدارة موظفي المؤسسة بأننا
سنظل اوفياء لقضايا وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على
طريق تحقيق فلسطين دولة حرة جامعة يتمتع كافة ابنائها
بالعدالة والعيش الكريم.
أ .زياد عمر
رئيس مجلس اإلدارة

7

6

كلمة املديرة الـعامة
إن الحركة المطلبية لحقوق وقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة في فلسطين لطالما
َّ
مرت بكثير من التحديات وفي كثير من األحيان كان مالحظا غيابها وعدم تأثيرها،
اال أنه وخالل العامين المنصرمين شكل االئتالف الفلسطيني لإلعاقة ،والذي
كانت مؤسسة قادر من أعمدة تأسيسه في أواخر العام  ،2017كقوة جماعية
وم َحَّركاً أساسياً ومرجعية رئيسية لوجود وتأثير وفاعلية الحركة المطلبية،
مؤثرة ُ
التكاملي لصالح
وذلك من خالل تعزيز العمل الجماعي و ُ
تحسين البيئة القانونية والواقع المعيشي لألشخاص ذوي
اإلعاقة في الضفة الغربية وغزة.
ال شك أن فلسفة العمل الجماعي المرتبطة بمناصرة حقوق
األشخاص ذوي االعاقة والذي انتهجته المؤسسة ضمن
هذا الحراك على المستويين المحلي والدولي ،قد أضاف
بعداَ عميقاً في توجهات عمل المناصرة المحلية والدولية،
كما عمل على توحيد الرؤى ،اآلليات واالستراتيجيات
المستخدمة إلحداث التأثير والضغط المطلوب على صانعي
القرار الفلسطيني .يمك ُننا القَ ْول بأن هذه الحركة (منظمات
األشخاص ذوي االعاقة ومؤسسات المجتمع المدني العاملة
تمكنت ولو ٍ
بشكل جزئي من وضع قضايا
في مجال االعاقة) قد
ْ
ومصالح األشخاص ذوي اإلعاقة على جدول أعمال بعض
المؤسسات األخرى التي ال تعمل حص ارً في قطاع اإلعاقة،
ومثال على ذلك بمؤسسات حقوق اإلنسان والمؤسسات

النسوية .أما على صعيد التشريعات الفلسطينية ،والتي
تنطلق من التوجهات الفردية الرعائية واإلغاثية
ما زالت
ُ
والطبية لدى تناولها ومعالجتها لقضايا وحقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة ،فهي ال تستجيب للخصوصيات التي تتطلبها
عمليات إحقاق حقوق األشخاص ذوي االعاقة ،و ال تنسجم
ولو بالحد األدنى َم َع االتفاقيات والمواثيق الدولية ذات
باشرة وغير الم ِ
الصلة الم ِ
ِ
باشرة .هذا الضعف جعل التقدم
ُ
ُ
محدود ومحبط بالرغم من الجهود الحثيثة من قبل االئتالف
لمأسسة العالقة ومهننتها وفرض مستوى عالي من الجدية
في التواصل ووضع األمور في القالب المهني الذي يتطلب
جهود في ذات المستوى إال أن التطور بطيء ويكاد يكون
جزء من الدائرة التي تدور دون نهاية ودون نتائج ايجابية
بالحد األدنى.
إن االضطالع بدور أمانة سر االئتالف خالل العامين
الماضيين قد وضع المؤسسة في دور مسؤول وريادي

لقيادة التنسيق وتسهيله إو�ضفاء مهنية وممارسة حقيقة
لعملية التشارك والعمل الجمعي حول قضايا عامة ووطنية
وحقوقية لما فيه مصلحة األشخاص ذوي اإلعاقة بالدرجة
األولى .هذه التجربة كان لها األثر المتنامي في االرتقاء
الى دور متميز في القطاع واكتساب المصداقية والتميز
في الجدية بالعمل حتى ضمن الشركاء في قطاع االعاقة
والمؤسسات الرسمية واألهلية في القطاعات األخرى.
ومن هذا المنطلق فإن مؤسسة قادر ماضية قدما في
ضمن
تطوير وتعميق عملها في المناصرة المحلية والدولية
َ

شتََركة المنبثقة بالدرجة
الم ْ
منظومة من المبادئ واألهداف ُ
األولى عن االتفاقيات والمواثيق الدولية الناظمة لحقوق
اإلنسان المدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية
ٍ
االئتالف
والثقافية وغيرها كمظلة ومرجعية أولى ،وضمن
الذي ينطلق من اإلدراك لفلسفة وممارسة المسؤولية كإحدى
مكونات مفهوم المواطنة .إن تقرير العام  2019بين ايديكم
لالطالع على ما نفذته المؤسسة ضمن هذه الرؤيا والتوجه
والممارسة الحالية والمستقبلية بهدف المحافظة على التميز
والتخصصية التي لطالما كانت أهم التحديات التي نضعها
أمام أعيننا.
أ .لــنا بندك
المديرة الـعامة
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خلفية عامة حول املؤسسة
مؤسســة قــادر للتنميــة المجتمعيــة هــي مؤسســة أهليــة فلســطينية غيــر ربحيــة ومســتقلة ،تأسســت علــى يــد مجموعــة مــن
أصحــاب الخبــرة الطويلــة فــي مجــاالت االعاقــة والصحــة والتأهيــل والتنميــة المجتمعيــة وحقــوق اإلنســان ،وتهــدف إلــى تعزيــز
المواطنــة الكاملــة والمشــاركة الحقيقيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي فلســطين فــي كافــة مناحــي الحيــاة .منــذ تأسيســها فــي
العــام  ،2008أخــذت المؤسســة علــى عاتقهــا مســؤولية معالجــة قضيــة اإلعاقــة مــن منظــور حقوقــي ،فتبنــت نهج ـاً قائم ـاً
علــى الحقــوق فــي معالجــة مختلــف القضايــا المتعلقــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
تعتمــد المؤسســة علــى عــدد مــن اإلســتراتيجيات لتيســير برامجهــا األساســية ،أهمهــا تحفيــز الت ـزام المؤسســات الحكوميــة
بحقــوق المواطنيــن مــن ذوي اإلعاقــة ،نشــر الوعــي بقضايــا وحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،تعزيــز أداء الجهــات الغيــر
حكوميــة الفاعلــة ،وتعزيــز المشــاركة االجتماعيــة واالقتصاديــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة .تركــز مؤسســة قــادر علــى نمــاذج
التنميــة المصممــة علــى تحليــل احتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة والجهــات المعنيــة ،وعليــه تــم تطويــر وتجربــة عــدد
مــن النمــاذج فــي مختلــف القطاعــات والمناطــق ،منهــا تضميــن اإلعاقــة فــي الهيئــات المحليــة ومؤسســات التعليــم العالــي،
ومأسســة التوعيــة فــي النظــام التعليمــي ،وتعزيــز المشــاركة االجتماعيــة واالقتصاديــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وأســرهم .
وقــد قدمــت مؤسســة قــادر منــذ تأسيســها مســاهمات نوعيــة فــي مجــال اإلعاقــة .فالقــدرات المهنيــة للهيئــة اإلداريــة ،وفريــق
العمــل واإلدارة ســاهم فــي تطــور المؤسســة بشــكل ســريع علــى مســتوى البرامــج والقــدرات الداخليــة .فمؤسســة قــادر معروفــة
بخبرتهــا العميقــة فــي مجــال اإلعاقــة ،خاصــة بدعــم قــدرات الجهــات المعنيــة فــي المؤسســات الحكوميــة والجهــات غيــر
الحكوميــة والدوليــة الفاعلــة لتضميــن وشــمول اإلعاقــة فــي برامجهــم وخدماتهــم.

مناطق العمل
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الرؤية
تطمــح مؤسســة قــادر أن "يتمتــع جميــع
األشــخاص ذوي اإلعاقــة بالمواطنــة الكاملة
وقــادرون علــى المشــاركة فــي بنــاء مجتمــع
فلســطيني مزدهــر".

الرسالة
تســعى مؤسســة قــادر إلــى إيجــاد نمــاذج اجتماعيــة ابتكاريــة معــززة لدمــج وصمــود األشــخاص
ذوي اإلعاقــة فــي المجتمــع الفلســطيني وفق ـاً للقوانيــن الوطنيــة والمعاييــر والمواثيــق الدوليــة.

القيم
يحكــم عمــل مؤسســة قــادر منظومــة مــن القيــم العليــا التــي تقــود ســلوك المؤسســة وموظفيهــا
وثقافتهــا المؤسســية ،وأهمهــا:
الكرامــة اإلنســانية ،المســاواة والعدالــة االجتماعيــة ،المهنيــة وااللتــزام ،المشــاركة ،النزاهــة
والشــفافية والمســاءلة.

2019
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يف أرقام
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ممولون وشركاء
ساهم دعم  10ممولين وشركاء
دوليين في تحقيق أهدافنا.

1

1

1

1

األردن

الواليات
المتحدة

بريطانيا

كندا

2
السويد

5

مناطق تدخل

3

توزعت تدخالتنا خالل هذا العام في 12
منطقة تدخل رئيسية في الضفة الغربية
وقطاع غزة.
المتطوعون
ساهم متطوعو قادر في الضفة الغربية
وقطاع غزة الـ( )93بتنفيذ مشاريع
وتدخالت المؤسسة.
دعم وتعاون مع مؤسسات محلية
عملنا مع  17مؤسسة وهيئة محلية
من أجل تطوير قدراتها وتنفيذ أنشطة
لمناصرة قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة

ألمانيا

1

1

1

1

غزة

رام اهلل

القدس

أريحا

بيت لحم

الخليل

39

33

30

63

15

6

غزة

رام اهلل

بيت لحم

9

8
5

5
3

الخليل بيت لحم
مؤسسات محلية

الخليل

4

الخليل بيت لحم
هيئات محلية

12

2019

13

يف أرقام
المنشورات

تدريبات
عقــد  13تدريــب متخصــص حــول منهجيــة  ،MOVEالبحــث وجمــع المعلومــات ،الضغــط والمناصــرة،
حقــوق اإلنســان وحقــوق النســاء والفتيــات ذوات اإلعاقــة ،المســاءلة المجتمعيــة ،وتعزيــز دور
المشــغلين إلتاحــة فــرص العمــل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

اســتفاد  243شــخص مــن
التدريبــات التــي عقدتهــا
المؤسســة خــال العــام

92

151

توزيع مراكز/مؤسسات MOVE

ساعدت مراكز ومؤسسات  MOVEال7
المنتشرة في في الضفة الغربية وقطاع غزة
بتحسين حياة  160شخص من ذوي اإلعاقات
الشديدة.

مراكز/مؤسسات MOVE

73

31.25%
68.75%

 17أنثى
 10ذكور
ذوي إعاقة

منهم

مراكز /مؤسسات MOVE

المستفيدين من

 .1دراسة العنف القائم على أساس نوع الجنس واإلعاقة
في فلسطين  -الضفة الغربية

 .2واقع خدمات التشخيص والتقييم المتوفر لألطفال ذوي اإلعاقات
والصعوبات الذهنية في الضفة الغربية/فلسطين

مشاركين/ات في التدريبات

87

منشورات المؤسسة خالل العام:

1

1

1

1

غزة

القدس

أريحا

بيت لحم

المستفيدون النهائيون

3

اســتفاد مــن برامــج وأنشــطة المؤسســة مــا
يقــارب  4,000شــخص بشــكل مباشــر
وغيــر مباشــر

الخليل

أطفال
كبار سن

41%

59%

أطفال

56%

 .3دراسة ميدانية حول العنف االقتصادي ضد اإلناث ذوات اإلعاقة

44%

كبار سن

15

14

لــدى المؤسســة أربعــة برامــج رئيســية تشــكل مظلــة التدخــات والمشــاريع واألنشــطة التــي تقــوم بتنفيذهــا فــي إطــار رســالتها
وســعيها للوصــول لرؤيتهــا.

برنامج املساءلة

برنامج

و التفعيل اجملتمعي

احلماية واملناصرة

برنامج

برامج املؤسسة

تطوير القدرات

برنامج
التمكني االقتصادي
واالجتماعي

17

16

يعتبــر برنامــج المســاءلة والتفعيــل المجتمعــي المحــرك الرئيســي لتدخــات المؤسســة الهادفــة إلــى تعزيــز الوعــي بحقــوق
وقضايــا األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،والمشــاركة المجتمعيــة والمناصــرة والمســاءلة المجتمعيــة فــي إطــار تعزيــز دور ومســؤولية
المؤسســات والجهــات ذات العالقــة تجــاه حقــوق واحتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة وذلــك مــن خــال تفعيــل دور الشــباب
واألطــر المجتمعيــة واألشــخاص ذوي اإلعاقــة أنفســهم للمطالبــة بحقوقهــم ومســائلة الجهــات المعنيــة بشــأنها.
وكانت أبرز التدخالت واإلنجازات التي قمنا بها في إطار هذا البرنامج وفق ما يلي:

برنامج املساءلة
والتفعيل
اجملتمعي

حمافظة بيت حلم

تفعيــل دور الشــباب فــي المســاءلة المجتمعيــة بهــدف تحســين
وضــع األطفــال واألطفــال ذوي اإلعاقــة فــي  6مناطــق
قمنــا فــي قــادر بتشــكيل  6فــرق مســاءلة شــبابية ،مؤلفــة مــن  30شــاب وشــابة فــي 6
مناطــق فــي محافظتــي الخليــل وبيــت لحــم ،بواقــع  5أشــخاص لــكل فرقــة مــن خــال التعــاون
مــع الهيئــات المحليــة فــي تلــك المناطــق ،وذلــك بهــدف تحســين واقــع األطفــال واألطفــال ذوي
اإلعاقــة فــي تلــك المناطــق مــن خــال إعــداد ملفــات تعريفيــة حــول واقــع واحتياجــات األطفــال
واألطفــال ذوي اإلعاقــة مــن خــال تنفيــذ دراســة ميدانيــة شــاملة فــي المناطــق الســتة ،والتــي
ســيبنى عليهــا أنشــطة مناصــرة ومســاءلة مجتمعيــة تقــوم علــى التخطيــط لهــا وتنفيذهــا الفــرق
ُ
الشــبابية بهــدف الوقــوف عنــد مســؤولية المؤسســات الرســمية والجهــات ذات العالقــة تجــاه
إعمــال حقــوق األطفــال واألطفــال ذوي اإلعاقــة وتلبيــة احتياجاتهــم اســتنادا إلــى األولويــات
التــي ســتبرز فــي الملفــات التعريفيــة.
تــم تنفيــذ برنامــج تدريبــي للفــرق الشــبابية لتطويــر معارفهــم ومهاراتهــم فــي عــدة مجــاالت
منهــا حقــوق اإلنســان وحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،المناصــرة والتفعيــل المجتمعــي،
المســاءلة المجتمعيــة ،اإلتصــال والتواصــل وبنــاء الفريــق ،وأســاليب وأدوات البحــث الميدانــي،
وذلــك علــى مــدار  8أيــام مــن خــال طاقــم عمــل المؤسســة ومدربيــن مختصيــن.

بتري
تقوع
الشواورة
حمافظة اخلليل
خاراس
صوريف
بيت أمر
بيت حلم
اخلليل

19

18

تعزيز دور المؤسسات القاعدية في مجال حماية حقوق اإلناث ذوات اإلعاقة

فرق المساءلة
النوع االجتماعي

5

ذكور
25

إناث

قــام فريــق المســاءلة بعــد تلقــي التدريبــات الالزمــة بعمليــة
جمــع البيانــات فــي المناطــق المســتهدفة مــن خــال أدوات
مختلفــة تــم إعدادهــا خصيصــا لألغ ـراض المحــددة لذلــك مــن
خــال فريــق استشــاري متخصــص وبإشـراف المؤسســة .ولقــد
تــم البــدء فــي عمليــة تحليــل هــذه البيانــات وتجهيزهــا بغــرض
إعــداد ملفــات تعريفيــة لألطفــال شــاملة للنــوع االجتماعــي
والجنــس لــكل تجمــع مســتهدف.

,,

قبــل أن أنضــم لفريــق المســاءلة ،كنــت مهتمــة جــداً بواقــع الطفــل
الفلســطيني وحقوقــه ،لكننــي لــم أكــن أعلــم أن الواقــع بهــذا الســوء،
فبعــد أن نزلــت إلــى الميــدان وشــاركت بجمــع البيانــات للدراســة ،الحظــت
أن األطفــال يفتقــرون لوجــود أماكــن ترفيهيــة وأن األطفــال ذوي االعاقــة
بشــكل خــاص يتعرضــون للســخرية والحرمــان مــن التعليــم فــي كثيــر مــن
ريــاض األطفــال التــي ترفــض اســتقبالهم ودمجهــم .لذلــك فــإن وجودنــا
كفريــق للمســاءلة مهــم جــداٌ مــن أجــل لفــت نظــر الجهــات الخاصــة
كالبلديــة مثــاُ حــول هــذا الواقــع ومحاولــة إحــداث تغييــر حقيقــي.
فالتغييــر ال يكــون فرديــاً ،بــل مــن خــال جهــود فريــق مخلــص لهــذه
القضيــة

,,

نور عادي ،مهندسة كهربائية
ومتطوعة في فريق المساءلة – بلدة بيت أمر

قــام فريــق البحــث بتعبئــة مــا يقــارب  1,500اســتمارة اســتهدفت المراكــز الصحيــة حكوميــة وخاصــة ،الجمعيــات الخيريــة ،ريــاض األطفــال،
الهيئــات المحليــة ،األســر والطــاب واألطفــال ذوي اإلعاقــة وأســرهم.

قامــت المؤسســة بالعمــل مــع  7مؤسســات قاعديــة فــي محافظتــي
بيــت لحــم والخليــل بهــدف تعزيــز دورهــم فــي حمايــة اإلنــاث ذوات
اإلعاقــة مــن العنــف ،وقــد تــم تنفيــذ برنامــج تدريبــي متخصــص
شــارك بــه ممثلــون علــى هــذه المؤسســات هــدف التدريــب إلــى
تطويــر معارفهــم ومهاراتهــم فــي مجــاالت حقــوق اإلنســان وحقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،المناصــرة ،والحمايــة مــن العنــف،
وتخطيــط وتنفيــذ المبــادرات والحمــات المجتمعيــة.
وكنتيجــة لهــذه الجهــود قمنــا بإطــاق دعــوة لتقديــم مقترحــات مبــادرات مجتمعيــة تهــدف إلــى تعزيــز حقــوق اإلنــاث ذوات
اإلعاقــة وحمايتهــن مــن العنــف ،وقامــت المؤسســة باختيــار وتمويــل  5مبــادرات مجتمعيــة مــن خــال تقديــم دعــم مالــي بقيمــة
 49,800شــيكل لتغطيــة تكاليــف عمــل هــذه المبــادرات.
تــم تنفيــذ المبــادرات فــي كل مــن محافظــة بيــت لحــم ومحافظــة الخليــل،
هدفــت هــذه المبــادرات إلــى تعزيــز قــدرات العامليــن فــي ريــاض األطفــال فــي
التعامــل مــع األطفــال ذوي اإلعاقــة ،اضافــة إلــى تعزيــز وتطويــر مواهــب
األطفــال ذوي اإلعاقــة مــن خــال الموســيقى ،ورفــع نســبة االنخــراط فــي
ســوق العمــل لــدى الفتيــات ذوات اإلعاقــة مــن خــال تزويدهــن بتدريبــات
مهنيــة متخصصــة ومبــادرة أخــرى هدفــت إلــى محــو األميــة لــدى عــدد مــن
النســاء والفتيــات ذوات االعاقــة.

التوزيع الجغرافي للمؤسسات
4

1

بيت لحم

الخليل

21

20

مبــادرة تعزيــز قــدرات العامليــن فــي ريــاض األطفــال فــي
التعامــل مــع األطفــال ذوي اإلعاقــة
تنفيذ

المستفيدون

االتحــاد الفلســطيني العــام لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة  -فــرع الخليــل

 10معلمات

 10إداريين

تعزيــز وتطويــر مواهــب األطفــال ذوي اإلعاقــة مــن
خــال التفعيــل الموســيقي
تنفيذ

مركز الجئ

المستفيدون

تدريب مهني في صناعة الحلويات

 1200طفل/ة
ذوو إعاقة

تنفيذ

المستفيدات

مركز بلدية يطا المجتمعي

 20فتاة ذات إعاقة

بنــاء القــدرات المهنيــة للنســاء ذوات اإلعاقــة،
وتدريبهــن علــى مهــارات التطريــز اليــدوي.
تنفيذ

المستفيدات

 220طفل/ة ذوو إعاقة
مركز بلدية إذنا المجتمعي

 50فتاة ذات إعاقة

23
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محــو األميــة والحمايــة مــن العنــف واالســتخدام اآلمــن
لوســائل التواصــل االجتماعــي
تنفيذ

المستفيدات

مركز شباب البلد  /الظاهرية

 40فتاة ذات إعاقة

تشكيل ودعم فرق مجتمعية لحماية األطفال ذوي اإلعاقة
تــم تشــكيل ثــاث فــرق حمايــة فــي يطــا إو�ذنــا وأريحــا كأطــر مجتمعيــة محليــة لحمايــة األطفــال ذوي اإلعاقــة مــن العنــف
واألهمــال ،حيــث قامــت المراكــز المجتمعيــة التابعــة للهيئــات المحليــة فــي تلــك المناطــق ،والتــي تــم إنشــاؤها بدعــم مــن مؤسســة
قــادر ،ببــذل مســاعي حثيثــة لتجميــع أعضــاء فــرق الحمايــة مــن المهنييــن والنشــطاء المجتمعييــن والحقوقييــن بمــن فيهــم
أهالــي أطفــال ذوي إعاقــة .حيــث أن دور هــذه الفــرق يتمحــور حــول رصــد حــاالت العنــف واإلهمــال واإلســاءة ضــد األطفــال
ذوي اإلعاقــة وتوثيقهــا والعمــل علــى متابعــة حــاالت العنــف والعمــل علــى إزالــة أو التخفيــف مــن األذى والضــرر الواقــع علــى
األطفــال ذوي االعاقــة ،إضافــة إلــى نشــر الوعــي وتعزيــز الممارســات المجتمعيــة التــي مــن شــأنها الحــد مــن العنــف واإلســاءة
واإلهمــال ضــد األطفــال ذوي اإلعاقــة.

تــم عقــد سلســلة مــن التدريبــات المتخصصــة حــول
حمايــة األطفــال مــن العنــف واإلســاءة واإلهمــال
باإلضافــة إلــى رصــد وتوثيــق اإلنتهــاكات ،وتابعــت
المؤسســة عمــل الفــرق مــن خــال عقــد مجموعــة
مــن لقــاءات المتابعــة كل شــهر وبشــكل مســتمر .هــذه
التدريبــات ســاهمت فــي بنــاء قــدرات الفــرق وبالتالــي
تنفيــذ مبــادرات مجتمعيــة منســجمة مــع الــدور المنــوط
بالفــرق ،حيــث كانــت طبيعــة المبــادرات وأنشــطتها
والنتائــج التــي حققتهــا وفــق مــا يلــي :

فريق حماية
يطا

شــملت المبــادرة العمــل مــع الطلبــة أنفســهم وأهالــي الطلبــة فــي  5مــدارس محليــة حــول
آليــات الحمايــة ،العنــف واإلســاءة ،واإلعاقــة كمفاهيــم ومصطلحــات أساســية إضافــة إلــى
التوعيــة بالجانــب الحقوقــي.
المستفيدين

 358طالــب/ة مــن ذوي
اإلعاقــة وغيــر ذوي اإلعاقــة

مجموعات من األهالي.
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فريق حماية
أريحا
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,,

شــملت المبــادرة أنشــطة تفريــغ نفســي مــع األطفــال ذوي االعاقــة واألهالــي مــن أجــل
التخفيــف مــن الضغــوط النفســية ،وبنــاء معــارف األمهــات حــول اإلعاقــة والحمايــة والعنــف
واإلســاءة وكل مــا يتعلــق بمفاهيــم التربيــة الجنســية للطفــل.

“أؤمــن جــداً أن فريــق الحمايــة ذو أهميــة كبيــرة فــي
بلــدي إذنــا ،فعــادة عندمــا يتعــرض طفــل مــن ذوي اإلعاقــة
الــى أي نــوع مــن االعتــداء الجســدي او الجنســي ،فــإن
األمهــات يتكتمــن علــى األمــر ،نحــن هنــا مــن أجــل أن
نراقــب مشــاكلهم ونكســب ثقــة أمهاتهــن مــن أجــل أن
نســاعدهم ،ونطمــح أن ننشــئ مرك ـ از إلي ـواء هــذه الفئــات
مســتقبالً
آمنة البطران ،عضوة فريق حماية إذنا
وأم لطفل ذو إعاقة

المستفيدين

 31طفل/ة من ذوي اإلعاقة

فريق حماية
إذنا

 83مــن أمهــات األطفــال
ذوي اإلعاقــة

اســتهداف الطالبــات وخاصــة الفتيــات ذوات اإلعاقــة ،والعمــل علــى دمجهــن فــي المدرســة
وخلــق جــو ايجابــي وحاضــن لهــن .كمــا اســتهداف مجموعــات مــن األمهــات وتوعيتهــن
بالعنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي والتعــرف علــى آليــات الحمايــة.

أنــا أحــب الموســيقى كثيـ ار وكنــت أحلــم بالعــزف علــى آلــة
القانــون .فرحــت كثي ـ ار عندمــا أتيحــت لــي الفرصــة لتعلــم
الموســيقى لمــدة شــهرين ولكنــي آمــل بالمزيــد مثــل هــذه
المبــادرة كــي نســتمر فــي تعلــم الموســيقى.

,,

المستفيدات

 320طالبة

مجموعة أمهات

,, ,,

,,

محمــد خاليلــة 14 ،ســنة مــن األطفــال
ذوي االعاقــة البصريــة – مركــز الجــئ

,,

,,

“أنــا أخصائيــة اجتماعيــة وكنــت علــى درايــة بالوضــع
العالــم الــذي يعيشــه األطفــال ذوي االعاقــة وبعــض
الحــاالت الخاصــة ،ولكــن بعــد تشــكيل فريــق الحمايــة ،كان
لدمــج أمهــات ألطفــال مــن ذوي االعاقــة فــي الفريــق الــدور
األكبــر لمعرفــة االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا األطفــال
ولتبــادل الخب ـرات والمعرفــة بيــن بعضهــن البعــض وبيننــا،
ممــا ســاعدنا بمعرفــة احتياجاتهــم وبالتالــي تنفيــذ مبــادرة
تتــاءم مــع هــذه االحتياجــات”.

,,

ريم ولجي – فريق حماية أريحا
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لقاءات توعوية ألهالي األشخاص ذوي اإلعاقة في أبو العسجا وأبو الغزالن جنوب الخليل
شــاركت مؤسســة قــادر بتنفيــذ يــوم توعــوي ألهالــي
االشــخاص ذوي االعاقــة ضمــن مبــادرة تنفذهــا
مجموعــات شــبابية فــي تلــك المنطقــة .هــدف هــذا
النشــاط إلــى توعيــة أهالــي األشــخاص ذوي االعاقــة
بحقــوق أبنائهــم ،اضافــة إلــى أهــم اإلرشــادات التــي
مــن خاللهــا يمكــن تســهيل الوصــول لمراكــز تقديــم
الخدمــات ،والمســاهمة فــي تعزيــز جــودة الحيــاة
لألشــخاص ذوي االعاقــة وأهاليهــم فــي المناطــق
المهمشــة.
تــم الترتيــب لهــذا اللقــاء بالتنســيق مــع اللجنــة المحليــة فــي المنطقــة وبحضــور أكثــر من  70شــخص من األهالي واالشــخاص
ذوي االعاقــة الذيــن طرحـوا تســاؤالت تتعلــق بحقوقهــم وأهميــة تعزيــز معارفهــم حول مصــادر الخدمات الصحية واالجتماعية.
وقــد تضمــن اليــوم التوعــوي  3ورش كل ورشــة تناولــت
موضوعا مختلفا يصب في توفير معلومات حول الحقوق،
والخدمــات لــذوي اإلعاقــة وأهاليهــم .خــرج المشــاركين
بتوصيــات حــول أهــم الخدمــات ذات العالقــة التــي تفتقــر
لهــا تلــك المناطــق ،وآليــات بنــاء اســتراتيجيات لمناصــرة
حقوقهــم مــن أجــل العمــل علــى مطالبــة الجهــات المعنيــة
بتوفيــر هــذه الخدمــات و تحســينها وعــدم المســاهمة فــي
حرمــان االهالــي مــن أبســط الخدمــات وخاصــة الصحيــة
والتعليميــة منهــا.

دعم فرق شبابية من األشخاص ذوي اإلعاقة
اســتكملت المؤسســة دعــم  4مجموعــات شــبابية مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة والتــي تــم تشــكيلها والعمــل معهــا فــي العــام
 2018فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فــي إطــار التعــاون مــع اإلتحــاد العــام لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،حيــث تــم
عقــد تدريــب لمــدة يوميــن حــول المناصــرة وتخطيــط وتنفيــذ المبــادرات المجتمعيــة ،شــارك فيــه  29شــخص مــن أعضــاء
المجموعــات الشــبابية.
كمــا تــم تقديــم الدعــم للمجموعــات الشــبابية لتنفيــذ  7مبــادرات مجتمعيــة
هدفــت إلــى تعزيــز حقــوق األطفــال ذوي اإلعاقــة وحمايتهــم مــن العنــف،
وفــق التفاصيــل المبينــة أدنــاه:
الحق في الرياضة والترفيه لألشخاص ذوي اإلعاقة
حيــث تــم تنفيــذ المبــادرة فــي مــدارس حكوميــة وخاصــة فــي رام اهلل لـــ 79
طالــب وطالبــة مــن خــال لقــاءات توعيــة حــول رياضــة األشــخاص ذوي
اإلعاقــة ولقــاءات تعريفيــة بأساســيات لغــة اإلشــارة.
العصا البيضاء  -الضفة الغربية
هــي مبــادرة تهــدف الــى توعيــة ( )58طالبـاً وطالبــة مــن ذوي اإلعاقــة
فــي المرحلــة االبتدائيــة بحقوقهــم وكذلــك توعيــة الــكادر التعليمــي
بكيفيــة التعامــل مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة البصريــة بشــكل خــاص
فــي المــدارس االبتدائيــة ،باإلضافــة الــى تنفيــذ ورشــة اإلرشــاد الحركي
التــي اســتهدفت طلبــة الجامعــات واألشــخاص المهتميــن فــي التطــوع.
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مبادرة صحتي

التوعية حول اضطراب طيف التوحد

ســعى فريــق المبادريــن لدعــم حقــوق األطفــال ذوي االعاقــة فــي
الرعايــة الصحيــة المدرســية مــن خــال مبــادرة صحتــي ،والتــي
اســتمرت لمــدة ثالثــة أيــام ألكثــر مــن مئــة طفــل وطفــل ذو إعاقــة
وأهاليهــم والمدرســين الذيــن يعملــون فــي مــدارس مختصــة باألطفــال
ذوي االعاقــة ،تــم مــن خاللهــا تنفيــذ عــدة أنشــطة فنيــة توعويــة
لألطفــال وهــي :مســرحية عــن النظافــة والعــادات الصحيــة ،ونشــاط
رســم للســلوكيات الالئقــة والســلوكيات غيــر الصحيــة ،وألعــاب
تنشــيطية تربويــة لتعزيــز ثقافــة النظافــة الشــخصية ،وعــرض أفــام

اســتهدفت المبــادرة أطفــال التوحــد أنفســهم وامهاتهــم واشــخاص
عامليــن فــي االتحــاد العــام لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي رام اهلل وبيــت
لحــم ،باإلضافــة الــى تنفيــذ نشــاط ترفيهــي لهــذه المجموعــة مــن أطفــال
التوحــد ،بحيــث بلــغ عــدد المســتفيدين مــن المبــادرة ( )36طفــل وأم .

مبادرة الحق في وصول األطفال ذوي االعاقة السمعية الى الخدمات الصحية بسهولة ويسر
نجــح فريــق مــن مبادرينــا الشــباب فــي غــزة بتنفيــذ هــذه المبــادرة
بمستشــفى الــذرة لألطفــال ،وتحقيــق أهدافهــم فــي التوعيــة بحقــوق
األطفــال ذوي االعاقــة الســمعية وتســهيل وصولهــم الــى الخدمــات
الصحيــة ،وذلــك مــن خــال تدريــب  15طبيــب/ة علــى لغــة االشــارة،
وتزويــد المستشــفى باإلشــارات الخاصــة بــذوي االعاقــة الســمعية،
وتوزيــع  15لوحــة اشــارية علــى عــدة اقســام فــي المشــفى.
ويطمــح المبــادرون بتنفيــذ المزيــد مــن المبــادرات المشــابهة فــي عــدة
مرافــق صحيــة أخــرى فــي غــزة مــن أجــل االرتقــاء بثقافــة دمــج األطفــال
ذوي اإلعاقــة داخــل المستشــفيات.

كرتونيــة تعبــر عــن الفكــرة العامــة للمبــادرة .باإلضافــة الــى إج ـراء لقــاءات تثقيــف صحــي حــول األم ـراض الصيفيــة وآليــة
حمايــة االطفــال ذوي االعاقــة مــن األمـراض وآليــات تعــزز النظافــة الشــخصية لألهالــي والمدرســين .واختتــم الفريــق المبــادرة
بتوزيــع حقائــب صحيــة لألطفــال و 500بروشــور علــى جمعيــات مختصــة باألطفــال ذوي اإلعاقــة..
مبادرة ال للعنف
هــذه المبــادرة تعنــى بحمايــة األطفــال ذوي اإلعاقــة ضحايــا العنــف
اللفظــي فــي المحافظــات الجنوبيــة فــي غــزة مــن خــال تعزيــز ســيادة
القوانيــن التــي مــن شــأنها أن تحميهــم .مــن خــال هــذه المبــادرة
نفــذ فريــق الشــباب المبادريــن عــدة أنشــطة ترفيهيــة وتفريــغ نفســي
لألطفــال ذوي إعاقــة مــن شــأنها أن تزيــد معرفتهــم بحقوقهــم ،
باإلضافــة الــى أنشــطة دعــم وتوعيــة ألهالــي األطفــال بمســاوئ
العنــف اللفظــي علــى صحــة أطفالهــم النفســية ،ورفــع الــروح
المعنويــة لألطفــال مــن خــال توزيــع الهدايــا.
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مبادرة العصا البيضاء  -قطاع غزة
وهــي مبــادرة للتوعيــة بحقــوق األطفــال ذوي اإلعاقــة البصريــة
واالرتقــاء بثقافــة دمجهــم فــي المــدارس الحكوميــة بالمحافظــات
الجنوبيــة ،فمــن أجــل تحقيــق ذلــك قــام فريقنــا مــن المبادريــن
بالمشــاركة فــي اإلذاعــة المدرســية فــي ثــاث مــدارس تناول ـوا مــن
خاللهــا حقــوق األطفــال ذوي االعاقــة بشــكل عــام وحقــوق ذوي
االعاقــة البصريــة بشــكل خــاص وعــرض طــرق التدخــل لتحســين
جــودة التعامــل ودمجهــم فــي المدرســة و المجتمــع و األســرة وتوزيــع
نشـرات توعويــة فــي المــدارس ،باإلضافــة الــى تقديــم حقيبــة مدرســية
كهديــة رمزيــة لألطفــال ذوي االعاقــة البصريــة.

,,

“نحــن نتعطــش لوجــود مثــل هــذه المبــادرات
التــي نفتقــر اليهــا فــي غــزة .اســتطعنا أن
نلمــس األثــر االيجابــي لهــذه المبــادرات
وأهميتهــا فــي مجتمعنــا ،وعلينــا نحــن الذيــن
شــاركنا فيهــا .واننــا نســعى أن ننفــذ المزيــد
مــن األنشــطة الشــبيهة”

,,

بدر مصلح ،متطوع من ذوي اإل عاقة
البصرية والمتحدث اإلعالمي باسم فريق
مبادري قادر في غزة
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برنامج احلماية
واملناصرة

اضطلعــت مؤسســة قــادر ومنــذ تأسيســها الــى تعميــق النهــج القائــم علــى الحقــوق وذلــك مــن خــال انتهــاج المناصــرة المحليــة
والدوليــة كأدوات تعمــل علــى زيــادة وتعميــق التأثيــر علــى السياســات والتشــريعات العامــة ذات الصلــة بحقــوق وخدمــات
األشــخاص ذوي اإلعاقــة بشــكل عــام اســتنادا إلــى المعاييــر الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وال ســيما االتفاقيــة
الدوليــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة والتــي انضمــت لهــا دولــة فلســطين ،كمــا عملــت المؤسســة خــال الســنوات األخيــرة الــى
تنــاول قضايــا التأثيــر فــي األنظمــة واالجـراءات والعمــل علــى تضميــن وشــمول االعاقــة فــي عــدد منهــا والمناصــرة فــي ســبيل
تبنــي قضيــة حقــوق األشــخاص ذوي االعاقــة كأحــد مخرجــات التنميــة والتقــدم والتطــور باتجــاه مجتمــع ونظــام أكثــر شــموالً
ويتضمــن قضايــا وحقــوق األشــخاص ذوي االعاقــة بعدالــة .وارتباطــا بذلــك ،تســعى المؤسســة مــن خــال هــذا البرنامــج إلــى
تعزيز التزام المؤسســات الرســمية الفلســطينية تجاه حقوق وخدمات األشــخاص ذوي اإلعاقة واإلرتقاء بمســتوى الممارســات
المســتندة إلــى النهــج القائــم علــى الحقــوق.
خالل العام  ،2019نفذت المؤسسة التدخالت التالية في إطار برنامج الحماية والمناصرة:

العمل على إعداد تقارير الظل التفاقيات حقوق اإلنسان ذات العالقة
اســتمرت المؤسســة فــي نشــاطها البــارز فــي موضــوع مراقبــة تنفيــذ
االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان التــي انضمــت لهــا دولــة فلســطين
خــال الســنوات الســابقة ،وقــد عملــت المؤسســة خــال العــام 2019
علــى المســتوى المحلــي والدولــي فيمــا يخــص القوانيــن واالتفاقيــات
الدوليــة ،حيــث ســعت المؤسســة بشــكل دؤوب ومســتمر فــي تضميــن
وعكــس أوضــاع األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي االتفاقيــات الدوليــة ومنهــا
اتفاقية القضاء على جميع أشــكال التمييز ضد المرأة (ســيداو) ،اتفاقية
حقــوق الطفــل واالتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــه،
فإننــا نســعى إلــى اإلق ـرار واالعت ـراف بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة
مــن خــال مشــاركتنا فــي تقاريــر الظــل الخاصــة بهــذه االتفاقيــات.
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اتفاقية حقوق الطفل CRC
شــاركت مؤسســة قــادر ضمــن مجموعــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي
المعنيــة بحقــوق الطفــل فــي إعــداد تقريــر الظــل الخــاص باتفاقيــة حقــوق
الطفــل ،حيــث ســلط هــذا التقريــر الضــوء علــى جوانــب متعــددة متعلقــة
بحالــة حقــوق الطفــل والطفــل ذو اإلعاقــة فــي دولــة فلســطين مــن حيــث
وفــاء الدولــة بواجباتهــا واحترامهــا حقــوق الطفــل منــذ انضمامهــا لالتفاقيــة
فــي نيســان  ،2014حيــث نهــدف مــن خــال مشــاركتنا فــي تقاريــر الظــل
لالتفاقيــات الدوليــة إلــى تحقيــق أهدافنــا فــي المناصــرة الدوليــة كوســيلة وأداة
دوليــة للحــث علــى مســائلة دولــة فلســطين حــول مــدى التزامهــا بحقــوق الطفــل الفلســطيني ،حيــث أن هــذه التقاريــر تهــدف
إلــى مســاعدة اللجنــة فــي تطويــر قائمــة المســائل المتعلقــة بتقريــر دولــة فلســطين .ومــن خــال مشــاركتنا فــي تقريــر الظــل مــن
حيــث اإلعــداد والتنســيق والكتابــة وأيضــا بالمشــاركة فــي الجلســة األوليــة للجنــة حقــوق الطفــل فــي جنيــف – سويسـ ار بتاريــخ
 3/6/2019حيــث عرضــت المؤسســات المشــاركة مــن المجتمــع المدنــي فــي اعــداد تقريــر الظــل الخــاص باالتفاقيــة .إضافــة
إلــى مشــاركتنا فــي الجلســة الرســمية لدولــة فلســطين الخاصــة بعــرض تقريــر الدولــة أمــام لجنــة حقــوق الطفــل.
االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة CRPD
عملــت مؤسســة قــادر وضمــن عضويتهــا فــي االئتــاف الفلســطيني
لإلعاقــة بالعمــل خــال العــام  2019علــى إعــداد تقريــر الظــل الخــاص
باتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي االعاقــة ،حيــث تــم انجــاز المســودة
األولــى وجــاري العمــل علــى الخــروج بنســخة نهائيــة مــن التقريــر مــن
أجــل تقديمهــا إلــى اللجنــة المعنيــة بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة .كان
العمــل تشــاركي مــن حيــث جمــع البيانــات بــكل مــا يشــمله مــن مقابــات
ومجموعــات بؤريــة حيــث يوفــر التقريــر المعلومــات الخاصــة بــكل مــادة

مــن م ـواد االتفاقيــة ،وتــم إعــداد التقريــر بمشــاركة تامــة مــن قبــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة واالئتــاف الفلســطيني لإلعاقــة
بمؤسســاته ومنظماتــه العاملــة بحقــوق األشــخاص ذوي االعاقــة .إضاف ـ ًة إلــى أن المؤسســة تنــوي العمــل علــى تقريــر ظــل
منفــرد خــال العــام  2020التفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة حــول الحقــوق االقتصاديــة .

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW
تقــوم مؤسســة قــادر بدورهــا فــي تســليط الضــوء علــى واقــع الم ـرأة الفلســطينية
و تكثيــف الجهــود للتركيــز علــى واقــع النســاء والفتيــات ذوات اإلعاقــة مــن
خــال وجودهــا ومشــاركتها الفاعلــة فــي االئتالفــات والشــبكات المختلفــة والســيما
االئتــاف األهلــي النســوي (ســيداو) فــي فلســطين ،وذلــك مــن خــال تقديمنــا
للورقــة بالبحثيــة للجنــة المعنيــة باتفاقيــة ســيداو تشــرين األول  2019بعنـوان
“ســيداو مــن منظــور اإلعاقــة فــي ضــوء عالقتهــا بالنــوع االجتماعــي” ،حيــث
انضمــت مؤسســة قــادر لهــذا االئتــاف منــذ تأسيســه فــي العــام  2015والــذي مــن خاللــه يتــم تطويــر تقاريــر الظــل والعمــل
علــى االســتفادة مــن هــذه األداة الدوليــة كأداة للمناصــرة علــى المســتوى الدولــي فــي مســائلة الحكومــة الفلســطينية حــول
حقــوق النســاء الفلســطينيات  ،حيــث تعتبــر اتفاقيــة ســيداو مــن أهــم اتفاقيــات حقــوق اإلنســان التــي قامــت دولــة فلســطين
بتوقيعهــا عقــب االعتـراف القانونــي بهــا كدولــة عضــو فــي األمــم المتحــدة بصفــة مراقــب ،وبهــذا تلتــزم الدولــة بالقضــاء علــى
كافــة أشــكال التمييــز ضــد الم ـرأة ال ـواردة فــي المــادة  18مــن االتفاقيــة.
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إطالق دراسة العنف القائم على أساس نوع الجنس واإلعاقة
قامــت مؤسســة قــادر بإطــاق دراســة نوعيــة حــول العنــف القائم على أســاس
نــوع الجنــس واإلعاقــة ،حيــث هدفــت هــذه الدراســة إلــى رصــد واقــع تعــرض
النســاء والفتيــات ذوات اإلعاقــة للعنــف فــي فلســطين وعلــى وجــه التحديــد
فــي شــمال ووســط وجنــوب الضفــة الغربيــة ،بمــا فــي ذلــك أشــكال وأســباب
ـك عــن رصــد واقــع وصولهــن للمؤسســات
للع ْنــف .ناهيـ َ
وســياقات التَ َعـ ُّـرض ُ
الع ْنــف ،ومــا ينضــوي علــى عمليــة
المقَدِّمــة لخدمــات الحمايــة مــن ُ
والبرامــج ُ
ـت مــن تحديــات
الوصــول إِ ْن حدثـ ْ
اكــدت نتائــج الدراســة علــى أن النســاء وثغـرات ،ومــا قــد يــؤدي إلــى َعـ َـدم
ذوات اإلعاقــة هــن فــي خطــر أعلــى ألن توجــه أوالئــك النســاء والفتيــات
يصبحــن ضحايــا للعنــف مقارنــة مــع
صــ ارً أو
لهــذه المؤسســات قَ ْ
النســاء مــن غيــر إعاقــة
ط ْوع ـاً.
َ
وقــد تــم إطــاق هــذه الدراســة بشــكل رســمي خــال المؤتمــر الوطنــي األول الــذي نظمتــه مؤسســة قــادر وحضــره ممثليــن عــن
وزارة التنميــة االجتماعيــة ووزارة الم ـرأة وعــدد مــن العامليــن والعامــات فــي مراكــز حمايــة النســاء والفتيــات المنتشــرة حــول
الضفــة الغربيــة وبمشــاركة مميــزة مــن قطــاع غــزة.
للتعرف أكثر على ما ورد في هذه الدراسة يمكنكم الوصول لها من هنا
مــن نتائــج الدراســة أيض ـاً االنــاث ذوات االعاقــة يتعرضــن فــي ســياقات كثيــرة فــي منازلهــن وفــي المؤسســات وعلــى أيــدي أف ـراد أســرهن
المباشــرة أو مقدمــي الرعايــة أو غربــاء وفــي المجتمــع المحلــي وفــي المــدارس وغيــر ذلــك مــن المؤسســات العامــة والخاصــة ألشــكال
مختلفــة ومتعــددة مــن العنــف

الم َو َّجــه ضــد اإلنــاث ذوات اإلعاقــة
تنظيــم مؤتمــر وطنــي حـ َ
ـول العنــف ُ
علــى أســاس نــوع الجنــس واإلعاقــة
تــم تنظيــم هــذا المؤتمــر بالشـراكة مــع االئتــاف الفلســطيني لإلعاقــة ومنتــدى مناهضــة العنــف ضــد المـرأة .و يعتبــر المؤتمــر
األول مــن حيــث القضايــا التــي تــم تناولهــا ،فقــد جــاء المؤتمــر بهــدف المســاهمة فــي خلــق حالــة مــن الوعــي العــام حــول
قضايــا اإلنــاث ذوات االعاقــة اتصــاالً بواقــع العنــف وحقهــن فــي الوصــول إلــى خدمــات الحمايــة والوقايــة مــن العنــف علــى
اختــاف أشــكالها ،إضاف ـ ًة إلــى دورنــا إو�يماننــا المطلــق بأهميــة وضــع قضايــا العنــف القائــم علــى أســاس الجنــس واإلعاقــة
علــى قائمــة األولويــات السياســاتية والبرامجيــة والخدماتيــة لــدى كافــة األطـراف ذات العالقــة وأيضـاً العمــل علــى خلــق حالــة
عامــة فــي األوســاط ذات الصلــة بقطــاع الحمايــة ومؤسســات أركان العدالــة ومنظمــات حقــوق اإلنســان والمؤسســات العاملــة
فــي قطــاع اإلعاقــة.
وقــد حضــر هــذا المؤتمــر أكثــر مــن مائــة وخمســون مشــارك 150
فــي الضفــة وغــزة وقــام بافتتاحــه كل مــن وزيــر التنميــة االجتماعيــة
الدكتــور أحمــد المجدالنــي ووزيــرة المـرأة الدكتــورة أمال حمد ،وممثلي
المؤسســات الرســمية أعضــاء منظومــة الحمايــة مــن شــرطة ونيابــة
عامــة ووزارة الصحــة وحــدة المــرأة ووزارة التنميــة االجتماعيــة مــن
وحــدة المـرأة ودور الحمايــة والمؤسســات األهليــة الحقوقيــة والنســوية
والخدماتيــة ذات العالقــة بمناهضــة العنــف ضــد المـرأة ،والمؤسســات
األكاديميــة والدوليــة واألمميــة مكتــب المفــوض الســامي وهيئــة األمــم
المتحــدة للمــرأة واليونيســيف و UNFPAومؤسســات االعاقــة فــي
الضفــة وغــزة .
وكان هنــاك اجماعــا وتأكيــدا علــى أهميــة انعقــاد المؤتمــر ألول مــرة
فلســطينيا والســتهدافه الفتيــات والنســاء ذوات االعاقــة بالدرجــة األولــى

أكــد المؤتمــر علــى أن البيئــة القانونيــة والتشــريعية هــي
صمــام األمــان لحمايــة االنــاث واالنــاث ذوات اإلعاقــة
مــن العنــف فــي فلســطين.
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وتأكيــده علــى عــدد مــن القضايــا أهمهــا:
•ضــرورة تحليــل واقــع حيــاة االنــاث ذوات االعاقــة والوقــوف عنــد أهــم التحديــات التــي مــن شــأنها أن تضعــف مشــاركتها،
وتســهم فــي عزلتهــا وتهميشــها وتعرضهــا للعنــف.
•دور منظمــات المجتمــع المدنــي ،واالئتالفــات والشــبكات فــي الش ـراكة الحقيقيــة مــع القطــاع الرســمي ممثــا بالــو ازرات
المختلفــة والدوائــر والقطاعــات الشــرطية والقانونيــة والتشــريعية فــي حمايــة االنــاث ذوات االعاقــة ضمــن منظــور شــمولي
وفــي بيئــة تشــريعية حاضنــة وداعمــة لهــن
•اهميــة الشــمول لحقــوق اإلنــاث ذوات االعاقــة فــي الحمايــة مــن العنــف علــى جميــع المســتويات التشــريعية والسياســاتية
واالجرائيــة ،مــا يســتدعي ضــرورة تعزيــز البيئــة القانونيــة والتشــريعية وآليــات الرصــد والمســائلة والمتابعــة والرقابــة التــي
تحــد مــن العنــف علــى االنــاث وتحديــدا تجــاه االنــاث ذوات االعاقــة.
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إنشاء مجلس أطفال مؤسسة قادر
مــن منطلــق إيماننــا بــأن األطفــال جــزء ال يتجــ أز مــن القطاعــات
التــي تســتهدفها برامــج قــادر ،وضمــن خطتنــا االســتراتيجية ،دأبنــا
إلــى تشــكيل مجلــس إدارة للمؤسســة مــن األطفــال .مــن خــال هــذا
المجلــس نســعى الــى تعزيــز مشــاركة األطفــال كأصحــاب عالقــة
فــي المســاهمة ومــن منظــور األطفــال برســم مخططــات وتوجهــات
المؤسســة المتعلقــة بهــم وبحقوقهــم بهــدف تحســين واقــع األطفــال
واألطفــال ذوي اإلعاقــة وتعزيــز مشــاركتهم.
تــم اختيــار تســعة أطفــال مــن عمــر  13الــى  17عامـاً مــن خــال مقابلــة أكثــر مــن  30طفــل وطفلــة ،ليشــكلوا مجلــس أطفــال
مؤسســة قــادر للتنميــة المجتمعيــة .و قــد شــارك أعضــاء المجلــس بلقــاءات تدريبيــة حــول حقــوق الطفــل وحقــوق األشــخاص
ذوي اإلعاقــة وتدريبــات لرفــع مهاراتهــم الحياتيــة و تقــوم المؤسســة بشــكل مســتمر علــى تقديــم الدعــم الدائــم لتعزيــز مســتوى
استعدادهم لممارسة هذا الدور .

مجلس أطفال مؤسسة قادر

 6إناث ،واحدة منهن ذات إعاقة

 3ذكور ،واحد منهم ذو إعاقة
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برنامج منهجية تدريب اإلعاقات الشديدة والمركبة MOVE

برنامج تطوير
القدرات

منــذ عــام  2009بدأنــا فــي قــادر بالعمــل ببرنامــج  MOVEالحركــة مــن أجــل التعلــم والحيــاة ،وهــي منهجيــة لتعزيــز نوعيــة
حيــاة األطفــال ذوي اإلعاقــة الشــديدة والمركبــة .ان هــذا البرنامــج مبنــي علــى تجميــع خبــرة التعليــم والعــاج ومعرفــة كفــاءة
الطفــل للتعامــل مــع االحتياجــات الوظيفيــة لألطفــال ذوي االعاقــة عنــد وصولهــم ســن البلــوغ ،وبالتالــي فــإن تعليــم الحركــة
مــن خــال هــذا التوجــه يم ّكــن طاقــم "  " MOVEمــن العمــل معــا لدمــج األهــداف االساسـ ّـية لــكل طفــل فــي حياتــه اليوميــة
ونشــاطاته االجتماعيــة.
نحــن نــدرك أن هنــاك الكثيــر مــن مشــاكل التمييــز ضـ ّـد األشــخاص
وضــد العامليــن معهــم ،ويعــزى ذلــك
وضــد تمكنيهــم
ذوي اإلعاقــة
ّ
ّ
فــي معظــم األحيــان إلــى التعليــم المنفصــل فــي إطــار معيــن ،لذلــك
ســعينا فــي  ،2019الســنة الحاديــة عشــر لهــذا البرنامــج ،الــى
تحســين وتعزيــز قــدرات المؤسســات العاملــة فــي قطــاع اإلعاقــات
الشــديدة والمركبــة ،بهــدف رفــع مســتوى الخدمــات المقدمــة لألطفــال
ذوي اإلعاقــات الشــديدة وبالتالــي تحســين نوعيــة حياتهــم ،وذلــك
مــن خــال اإلش ـراف الفنــي والمتابعــة لتطبيــق برنامــج  MOVEفــي
المؤسســات والمراكــز المجتمعيــة ،والتــي تطبــق منهجيــة ،MOVE
خمســة منهــا مؤسســات أهليــة تأهيليــه تعمــل مــع األطفــال مــن ذوي
اإلعاقــات الشــديدة وأربــع مراكــز تابعــة للبلديــات فــي محافظــات
الخليــل  ،بيــت لحــم  ،اريحــا ،ورام اهلل  ،وفــي قطــاع غــزة .
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ضمنــت عمليــة اإلشـراف والمتابعــة الفنيــة لهــذه المؤسســات والمراكــز مــن خــال الزيــارات الدوريــة سـواء فــي بنــاء القــدرات
المهنيــة وتدريــب الكـوادر التأهيليــة علــى كيفيــة تطبيــق هــذا البرنامــج ضمــن المعاييــر واألســس القائمــة علــى العمــل بشــكل
جماعــي للطواقــم وذلــك مــن خــال اســتخدام أدوات التقييــم ودليــل االســتخدام للمنهجيــة والــذي يركــز علــى عمليــة التقييــم
ووضــع الخطــط التعليميــة لألطفــال لضمــان الفعاليــة فــي األداء وفــي عمليــة الوصــول لألهــداف العالجيــة والتــي تمكــن
األطفــال ذوي اإلعاقــة مــن اكتســاب المهــارات الضروريــة للجلــوس والوقــوف والمشــي مــن اجــل الوصــول الــى اقصــى درجــات
االســتقاللية فــي المهــارات الحيــاة اليوميــة .باإلضافــة الــى تمكيــن الطواقــم فــي كيفيــة اســتخدام األجهــزة الخاصــة بهــذه
المنهجيــة ،وتطويــر المهــارات فــي ادارة التدخــل العــاج الجماعــي لــدى الطاقــم.
نجحنــا أيضـاً فــي التعــاون مــع جامعتــي بيــت لحــم والقــدس إلدمــاج منهجيــة  MOVEضمــن المنهــاج التعليمــي لطلبــة أقســام
العــاج الطبيعــي والعــاج الوظيفــي .وفــي بدايــة الفصــل الدراســي لعــام  2019تلقــى  58مــن طلبــة العــاج الطبيعــي والعــاج
الوظيفــي فــي جامعــة بيــت لحــم منهجيــة  MOVEضمــن مســاق تدريســي لطلبــة ســنة ثالثــة ،و 35مــن طلبــة العــاج الطبيعــي
– ســنة رابعــة فــي جامعــة القــدس.
المستفيدين من
مراكز/مؤسسات MOVE

87

أطفال

73

األطفال

31%

كبار سن

كبار سن
41%

59%

56%

44%

69%

ومــع كل االنجــازات المميــزة لهــذا البرنامــج ،نحــن نفخــر بنشــر منهجيــة  MOVEفــي قطــاع غــزة ،وهــي التجربــة األولــى
والمميــزة واألكثــر تحديـاً فــي تاريــخ البرنامــج فــي فلســطين ،وهــو حلــم نجحنــا فــي هــذا العــام بتحقيقــه ،مــن أجــل تنفيــذ برامــج
نوعيــة متطــورة لتنميــة الكـوادر العاملــة فــي مجــال العمــل مــع األطفــال مــن ذوي اإلعاقــات الشــديدة والمركبــة فــي غــزة.
3

توزيع مراكز/مؤسسات
MOVE

1

غزة

1

القدس

1

أريحا

1

بيت لحم

الخليل
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اطــاق دراســة حــول واقــع خدمــات التشــخيص والتقييــم المتوفــرة لألطفــال
ذوي اإلعاقــات والصعوبــات الذهنيــة
اطلقــت مؤسســة قــادر فــي العــام  2019دراســة حــول واقــع خدمــات التشــخيص والتقييــم المتوفــرة لألطفــال ذوي اإلعاقــات
والصعوبــات الذهنيــة بالش ـراكة مــع مؤسســة إنقــاذ الطفــل وبدعــم مــن الوكالــة الســويدية للتعــاون االنمائــي وبالتعــاون مــع
وزارة التربيــة والتعليــم العالــي ،ووزارة التنميــة االجتماعيــة ووزارة الصحــة .شــملت الدراســة عينــة بحــث مكونــة مــن  68مركــز
ومؤسســة فــي الضفــة الغربيــة وكانــت نســبة المشــاركة فــي البحــث مــن قبــل المؤسســات حوالــي  .57%ركــزت الدراســة بطريقــة
منهجيــة واســعة علــى تحليــل وتقييــم خدمــات التشــخيص والتقييــم المتوفــرة لألطفــال ذوي االعاقــات والصعوبــات الذهنيــة فــي
الضفــة الغربيــة انطالقــا مــن اهتمــام مؤسســة قــادر بنوعيــة وجــودة الخدمــات التــي يتلقاهــا األطفــال ذوي االعاقــات وبأهــداف
تتعلــق باتاحــة فــرص للتطويــر وتحســين هــذه الخدمــات لترتقــي الــى مســتويات مهنيــة عاليــة الجــودة.
11.7%

المناطق الجغرافية للمؤسسات التي تناولتها الدراسة
محافظة القدس
محافظة نابلس
محافظة طوباس
محافظة بيت لحم
محافظة سلفيت
محافظة جنين
محافظة الخليل
1.7%

1.7%

1.7%

محافظة قلقيلية
محافظة طولكرم
محافظة رام اهلل والبيرة
محافظة أريحا واألغوار
محافظة يطا والمسافر
مناطق أخرى

2.1%

1.7%

2.1%

2.1%

17.1% 16.6%

15.5%

15%

11%

اســتعرض فريــق البحــث ومؤسســة قــادر نتائــج هــذه الدراســة بحضــور ممثليــن عــن المؤسســات المشــاركة فــي الدراســة ،عــدد
مــن ممثلــي المؤسســات والمراكــز التــي تقــدم الخدمــات لألطفــال ذوي االعاقــة الذهنيــة ،اضافــة إلــى مشــاركة ممثلــي وزارة
التربيــة والتعليــم ،ووزارة الصحــة ،ووزارة التنميــة االجتماعيــة كشــركاء فــي تنفيــذ الدراســة ،حيــث واجــه فريــق البحــث تحــدي
غايــة فــي األهميــة وهــي عــدم وجــود ايــة قواعــد بيانــات حديثــة حــول المؤسســات والمراكــز مقدمــة خدمــات التشــخيص والتقييــم
والخدمــات واألخصائييــن فــي مختلــف التخصصــات وهــي معيــق كبيــر وأساســي فــي أيــة توجهــات تطويريــة ذات عالقــة بهــذا
المجــال واألهــم فــي تحديــد ومعرفــة حجــم المشــكلة واالحتياجــات الحقيقــة مــن حيــث المـوارد البشــرية والماديــة.
مــن أهــم توصيــات الدراســة والتــي تــم تناولهــا بالتفصيــل فــي الدراســة ،ضــرورة اج ـراء مســح شــامل لواقــع خدمــات الصحــة
النفســية والتــي تعتبــر األســاس فــي تشــخيص وتقييــم جميــع األطفــال ذوي الصعوبــات واالعاقــات الذهنيــة ،ليشــمل المســح
أيضــا جميــع مــزودي خدمــات االعاقــات الذهنيــة للتعــرف عــن كثــب وبدقــة عاليــة علــى جميــع األدوات المســتخدمة وتقييــم
مــدى نجاعتهــا وتطورهــا لخدمــة هــذه الشــريحة الهامــة مــن األطفــال ذوي الصعويــات واالعاقــات الذهنيــة.

طبيعة اإلعاقة /الصعوبة الذهنية ونسبتها في المؤسسات
13%

15%

إعاقة ذهنية
إعاقة /صعوبة تعلم
15%
اضطراب قصور االنتباه والتركيز وفرط الحركة ()ADHD
اضطراب قصور االنتباه والتركيز ()ADD
اضطراب طيف التوحد ()PDD
14%
إعاقة مركبة
اضطراب التعلم الغير لفظي ()NVLD
إعاقة أخرى (عصبية ،حركية ،صرع ،بصرية ،سمعية ،مركبة-سمعية بصرية)

2%

15%
12%
14%
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تعزيــز وصــول األشــخاص ذوي االعاقــة للعمــل الالئــق :شــمولية إو�تاحــة
أماكــن العمــل

برنامج التمكني
االقتصادي
واالجتماعي

تــم تصميــم رزمــة مــن التدريبــات المتخصصــة للتعــرف علــى األدوات والتقنيــات الالزمــة للمســاهمة فــي اتاحــة ســوق العمــل
أمــام األشــخاص ذوي اإلعاقــة كمدربيــن وموظفيــن ،شــارك فــي هــذه اللقــاءات  40ممثــا مــن أصحــاب العمــل والمشــغلين
ومــدراء التوظيــف وصنــاع القــرار عــن الشــركات الكبــرى فــي فلســطين لتعزيــز توجهاتهــم االيجابيــة نحــو تســهيل وصــول
األشــخاص ذوي اإلعاقــة للعمــل فــي شــركاتهم ومصانعهــم والمؤسســات االنتاجيــة التــي يديرونهــا ،عــن طريــق الغــرف التجاريــة
فــي مدينــة نابلــس ،ورام اهلل ،وأريحــا ،والخليــل.
نبعــت أهميــة هــذه اللقــاءات لقــاء مــا يتعــرض لــه األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن تهميــش وانعــدام المســاواة فــي حقهــم فــي
المشــاركة فــي ســوق العمــل ،لذلــك رأينــا أنــه مــن الضــروري أن نبــذل جهــود حثيثــة للمســاهمة فــي تحســين واقــع مشــاركة
األشــخاص ذوي االعاقة في ســوق العمل من خالل اســتهداف المشــغلين أنفســهم ،كأصحاب الشــركات والمصانع والقطاعات
االنتاجيــة المختلفــة ،والتأثيــر عليهــم لرفــع مســاهمتهم فــي تشــغيل االشــخاص ذوي االعاقــة.

إعداد دراسة ميدانية حول العنف االقتصادي ضد اإلناث ذوات اإلعاقة
تقــوم مؤسســة شــركاء األردن مــع شــبكة االبتــكار للتغييــر بتنظيــم برنامــج تدريــب للمدربيــن حــول المناصــرة وتنفيــذ الحمــات
بهــدف بنــاء قــدرات الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي لتطويــر برامــج المناصــرة التــي تهــدف إلــى الدفــاع عــن قضايــا
حمايــة حقــوق اإلنســان ،و تطويــر مهــارات المشــاركين فــي التخطيــط االســتراتيجي لحمــات المناصــرة  ،باإلضافــة إلــى تبنــي
أيضــا إلــى زيــادة عــدد المدربيــن القادريــن علــى تعزيــز قــدرات
وصياغــة أســاليب مناصــرة ناجحــة ومؤثــرة .ويهــدف التدريــب ً
زمالئهــم باســتخدام منهجيــة التفكيــر التصميمــي إليجــاد حلــول للتحديــات التــي تواجــه المجتمــع المدنــي فــي المنطقــة .حيــث
شــاركت المؤسســة خــال العــام  2019فــي هــذا البرنامــج ،وعلــى أثرهــا تــم إجـراء دراســة ميدانيــة حــول ســياقات واحتمــاالت
للع ْنــف االقتصــادي فــي محافظــة الخليــل ،حيــث تــم اعتمــاد األســلوب الكيفــي فــي
تَ َعـ ُّـرض النســاء والفتيــات ذوات اإلعاقــة ُ
إنجــاز هــذه الدراســة مــن خــال اختيــار عينــة مكونــة مــن  14مــن النســاء ذوات اإلعاقــة فــي محافظــة الخليــل.
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حيــث تــم اج ـراء مقابلــة فرديــة شــبه منتظمــة واعــداد دراســات حالــة .وتــم تنفيــذ الدراســة مــن خــال مجموعــة مؤلفــة مــن
 6مــن الشــابات ذوات اإلعاقــة واللواتــي تــم تدريبهــن علــى حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــع التركيــز علــى الحقــوق
اإلقتصاديــة ،العنــف اإلقتصــادي ،إعــداد جمــع البيانــات وفــق المنهــج الكيفــي ،ومبــادئ وآليــات تنفيــذ المقابــات الفرديــة
إو�عــداد دراســات الحالــة.
معلومات عامة حول المبحوثات:

الحالة االجتماعية

50%
إعاقة /صعوبة سمعية
إعاقة /صعوبة حركية

من محافظة الخليل

•أوالً :الحق في العمل
االستدعاء لمقابلة عمل
تم استدعائها لمقابلة عمل

لم يتم استدعائها لمقابلة عمل
حصلت على وظيفة

7%

43%

36%

متزوجة
عزباء

36%

إعاقة /صعوبة بصرية

14%

يعملن

المؤسسات
العاملة في مجال
االعاقة

40

نوع اإلعاقة/الصعوبة

اخلليل

ذوات اإلعاقة

قنوات/طرق البحث عن عمل

الفئة العمرية

20

 14من النساء/الفتيات

المؤسسات
التي تقدم خدمات
التشغيل

تقديم
طلب بشكل
شخصي

األقارب
(األب/األم)

العمل

3%

97%

وسائل
التواصل
االجتماعي

صديقات
يعملن في
منظمات اشخاص
ذوي اعاقة

•ثانياً :الحق في إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة
س ـؤال المتقدمــات للعمــل عــن ايــة احتياجــات
احتياجــات لَهــا أن تمكنهــن مــن القيــام
بمهامهــن بشــكل كريــم ومســتقل ِ
وآمــن

نعم
ال

75%
25%

57%

ال يعملن
بحثن عن فرصة عمل
29%

43%

االستجابة لتوفير االحتياجات التيسيرية
تم توفير كامل االحتياجات
لم يتم توفير االحتياجات
تم توفير بعض االحتياجات

20%
60%
20%
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•ثالثاً :المساواة في األجور

•رابعاً :الحق في الحماية من التحرش وسوء المعاملة داخل بيئة العمل

تساوي األجور مع الزمالء
نعم
ال
56%

44%

التعــرض لمضايقــات فــي بيئــة العمــل أو
التدريــب
نعم
ال
60%

الب ْنكية باستقاللية
•خامساً :الحق في إدارة الشؤون المالية والمعامالت َ
 5من المبحوثات
ال يجدن صعوبة في
إدارة المعامالت البنكية
باستقاللية

 6من المبحوثات
ال يوجد لديهن حساب
َب ْنكي على اإلطالق

 12من
يتمتعن بحق
المبحوثات
َ
التصرف في الراتب
يتقاض ْي َنه
الذي
َ

 3من المبحوثات
يجدن صعوبة في ادارة
المعامالت البنكية
نتيجة لإلعاقة التي
لديهن

40%
14%

•سادساً :الحق في التَ َملُّك والميراث
أنواع المضايقات التي تعرضن لها:
لمضايقات في بداية عملها كونها تستخدم نظارة وذلك من قبل الطلبة.
1 .تعرضت إحدى المبحوثات
َ
2 .مبحوثــة أخــرى تعرضــت لمضايقــات بســبب تفاقــم الصعوبــة فــي عمــل ســابق كانــت تشــغله إلــى الحــد الــذي أجبــرت فيــه
لتــرك العمــل بســبب الصعوبة/اإلعاقــة التــي لديهــا.
3 .تعرضت مبحوثة أخرى لمشاكل ومضايقات تسببت بتوجهها للمحكمة للتصدي لتلك المضايقات.
 4 .ال تـزال تتعــرض إحــدى المبحوثــات للمضايقــات إذ يطلــب منهــا القيــام بالكثيــر مــن المهــام التــي تتطلــب الحركــة والتنقــل
دون مراعــاة لنــوع الصعوبــة التــي لديهــا.

الممتلكات

7%

يوجد ممتلكات خاصة
ال يوجد ممتلكات خاصة
تملك جزء من المنزل المقيمة فيه

79%

الميراث
أفادت بأنها تعرضت إلشكالية في الحصول على الميراث
إحدى المبحوثات
ْ
أشارت أخرى إلى أنها تعلم بأنها ستحصل على الميراث بالقانون وعن طريق المحاكم فقط
ْ
إحدى المبحوثات اضطرت للتخلي عن جزء من حقها في الميراث
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الرخاء والنهوض بالمرأة والشباب
الفلسطينيين (- )SALALEM
مرحلة تحضيرية
فترة
التنفيذ

15/09/2019
01/06/2020

تعزيز حماية النساء ذوات االعاقة
من العنف االقتصادي
فترة
التنفيذ

01/06/2019
20/07/2019

مشروع “ ”MOVEغزة

املشاريع املنفذة

فترة
التنفيذ

24/03/2019
15/07/2020

يهدف المشروع إلى تعزيز فرص التشغيل والتوظيف للنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة.

الموازنة
الكلية

64,385
شيكل

بتمويــل مــن و ازرة الشــؤون الخارجيــة
الشركاء
والتجــارة والتنميــة مــن خــال مؤسســة
والممول خدمــات اإلغاثــة الكاثوليكيــة ()CRS

هدفــت المبــادرة إلــى رفــع كفــاءة مجموعــة مــن النســاء ذوات اإلعاقــة فــي عمــل األبحــاث ورصــد
االنتهــاكات ضــد النســاء ذوات اإلعاقــة جنــوب الضفــة الغربيــة

الموازنة
الكلية

5,000
دوالر

شــركاء األردن بالشــراكة مــع شــبكة
الشركاء
االبتــكار للتغييــر فــي الشــرق األوســط
والممول
وشــمال أفريقيــا

يهــدف المشــروع إلــى تقديــم الدعــم لبيــت الســام فــي غــزة لتبنــي وتطبيــق منهجيــة MOVE
الخاصــة باألطفــال ذوي اإلعاقــات الشــديدة والمركبــة.
الموازنة
الكلية

175,930
شيكل

بتمويــل مــن مؤسســة كاريتــاس ألمانيــا
الشركاء
مــن خــال مؤسســة خدمــات اإلغاثــة
والممول
الكاثوليكيــة ()CRS
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تعزيز استجابة المؤسسات
الرسمية تجاه احتياجات وأولويات
األطفال بمنظور شمولي لإلعاقة
والنوع االجتماعي
فترة
التنفيذ

01/02/2019
31/12/2020

تعزيز مساءلة الجهات الرسمية
تجاه احتياجات وأولويات األطفال
والشباب بمنظور شمولي للنوع
االجتماعي واإلعاقة
فترة
التنفيذ

01/01/2019
31/12/2019

تعزيز مشاركة المجتمع
المدني في حماية النساء
والفتيات ذوات اإلعاقة
فترة
التنفيذ

01/10/2018
30/09/2019

هــدف المشــروع إلــى تعزيــز دور المجتمــع المدنــي فــي مســاءلة الجهــات الرســمية حــول وضــع
واحتياجــات األطفــال واألطفــال ذوي اإلعاقــة فــي ســت مناطــق فــي محافظتــي بيــت لحــم والخليــل.
الموازنة
الكلية

142,632
يورو

الشركاء
والممول

كاريتاس ألمانيا ومؤسسة إغاثة
أطفال بيت لحم

تعزيز اإلدماج والمشاركة في
عملية التخطيط التنموي ()LDP
فترة
التنفيذ

01/10/2018
31/01/2019

وهــو مبــادرة تجريبيــة هدفــت إلــى تعزيــز التخطيــط التنمــوي المحلــي فــي المجتمعــات الصغيــرة.
ويركــز بشــكل كبيــر علــى إشـراك ومشــاركة مختلــف فئــات المجتمــع ،وخاصــة الفئــات المهمشــة فــي
عمليــة التخطيــط بأكملهــا.
الموازنة
الكلية

126,368
يورو

برنامــج تعزيــز المجتمــع المدنــي -
الشركاء  GIZوبتفويــض مــن الــوزارة االتحاديــة
والممول للتعــاون والتنميــة األلمانيــة BMZ

يهــدف المشــروع إلــى تعزيــز دور المجتمــع المدنــي فــي مســاءلة الجهــات الرســمية حــول وضــع
واحتياجــات األطفــال واألطفــال ذوي اإلعاقــة فــي منطقــة بتيــر وبيــت أمــر.

دعم مؤسسات المجتمع المدني

هــدف المشــروع إلــى تعزيــز دور المجتمــع المدنــي الفلســطيني ليصبــح قــوة فعالــة فــي حمايــة
ومراقبــة حقــوق اإلنســان بمــا يتماشــى مــع المعاييــر واالتفاقيــات والصكــوك الدوليــة لحقــوق
اإلنســان.

الشركاء المؤسســة الســويدية لإلغاثــة الفرديــة
()SOIR- IM
والممول

01/01/2018
31/03/2019

برنامــج تعزيــز المجتمــع المدنــي -
الشركاء
 GIZوبتفويــض مــن الــوزارة االتحاديــة
والممول للتعــاون والتنميــة األلمانيــة BMZ

الموازنة
الكلية

291,000
كرونة سويدية

هــدف المشــروع إلــى تعزيــز دور المجتمــع المدنــي الفلســطيني ليصبــح قــوة فعالــة فــي حمايــة
ومراقبــة حقــوق اإلنســان ،وباألخــص حمايــة النســاء والفتيــات ذوات اإلعاقــة وتعزيــز حقوقهــن،
بمــا يتماشــى مــع المعاييــر واالتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان.
الموازنة
الكلية

126,368
يورو

الشركاء
والممول

كاريتاس ألمانيا ومؤسسة إغاثة
أطفال بيت لحم

فترة
التنفيذ

حوكمة حقوق األطفال

فترة
التنفيذ

01/03/2017
31/12/2021

الموازنة
الكلية

85,987
يورو

يهــدف المشــروع إلــى تعزيــز العمليــات واألنظمــة الوطنيــة لتكــون قائمــة علــى أســاس حقــوق
الطفــل ،شــاملة ،مراعيــة للنــوع االجتماعــي ،قائمــة علــى المشــاركة ،قابلــة للمســاءلة ،وحاميــة
لألطفــال خاصــة المهمشــين بمــا فيهــم األطفــال ذوي اإلعاقــة ،وتعكــس احتياجاتهــم .بحيــث أن
المؤسســة مســؤولة عــن عــدد مــن األنشــطة المتعلقــة بحوكمــة حقــوق األطفــال ذوي اإلعاقــة.
الموازنة
الكلية

1,918,673
كرونة سويدية

بالشــراكة مــع مؤسســة انقــاذ الطفــل
الشركاء
والممــول مــن الوكالــة الســويدية
والممول للتنميــة والتعــاون الدولــي () SIDA
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املؤمترات والورش اليت شارك هبا طاقم املؤسسة
التاريخ

عنوان الورشة  /المؤتمر

الجهة المنظمة

26/02/2019

ورشة حول استراتيجيات الخدمات األساسية الحضرية
في مدينة بيت لحم والمخيمات

صندوق األمم المتحدة للسكان

11/03/2019

مؤتمر العدالة االجتماعية

 18+19/03/2019ورشة تخطيط استراتيجي

التاريخ

عنوان الورشة  /المؤتمر

الجهة المنظمة

07/08/2019

مؤتمر الموازنة العامة السنوي

مرصد السياسات االجتماعية واالقتصادية
والهيئة المستقلة لحقوق االنسان

17/09/2019

ورشة وصول النساء ألركان العدالة

18/09/2019

التحالف الوطني لتشغيل األشخاص ذوي
اإلعاقة

ورشة إطالق الخطة اإلستراتيجية لمؤسسة التمكين
اإلقتصادي

30/10/2019

19/03/2019

ورشة حول قانون حماية األسرة من العنف

منتدى المنظمات األهلية الفلسطينية
لمناهضة العنف ضد المرأة

المؤتمر الفلسطيني األول حول استجابة القطاع اإلدارة العامة لصحة وتنمية المرأة  -وزارة
الصحة
الصحي للعنف المبني على النوع اإلجتماعي

20/11/2019

25/03/2019

جلسة تشاورية خاصة لمناقشة واقع وأولويات النساء هيئة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل
الدولية
في تعزيز فرص العمل المنتجة وفرص العمل الالئق

28/11/2019

جلسة عرض الخطة االستراتيجية لتعزيز إدماج
النساء في حوارات المصالحة الوطنية ومراكز صنع
القرار

04/12/2019

ورشة حول مراقبة موازنة األمن

09/12/2019

احتفال المئوية لمؤسسة إنقاذ الطفل

09/12/2019

احتفال اختتام دورة المشاريع المقدمة من المؤسسة
السويدية لإلغاثة الفردية

وزارة المرأة

09/04/20219

ورشة االستراتيجية الوطنية لوزارة المرأة

12/06/2019

لقاء مع معالي وزير التنمية االجتماعية الدكتور
احمد المجدالني

27/06/2019

جلسة استماع حول معوقات إقرار قانون حماية مؤسسة مفتاح ومنتدى المنظمات األهلية
الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة
األسرة من العنف

23/07/2019

ورشة حول تشبيك و تنسيق في قضايا العنف
لألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن في محافظتي
بيت لحم والخليل

وزارة التنمية االجتماعية

النيابة العامة

مؤتمر حق األطفال في التعليم

االئتالف االهلي لدعم شفافية الموازنة
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
مؤسسة التمكين اإلقتصادي

مؤسسة الدفاع عن األطفال
مؤسسة مفتاح
االئتالف األهلي لدعم شفافية الموازنة
مؤسسة إنقاذ الطفل
المؤسسة السويدية لإلغاثة الفردية
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التدريبات اليت شارك هبا طاقم املؤسسة
عنوان الدورة  /الورشة التدريبية

المكان

المدة

الجهة المنظمة

عنوان الدورة  /الورشة التدريبية

رام اهلل

يومين

مؤسسة دروسوس

بيت لحم

يوم

االئتالف الفلسطيني
لإلعاقة

تدريب حول التوريدات والمشتريات

رام اهلل

يوم

مؤسسة إنقاذ الطفل

تدريب متقدم حول برنامج االكسل واألصول الثابتة

أريحا

يومين

برنامــج تعزيــز المجتمــع
المدنــي التابــع لـــGIZ

المكان

المدة

الجهة المنظمة

تدريب نظام التحويل الوطني

رام اهلل

 4أيام

جمعية نجوم األمل

تدريب حول المتابعة والتقييم

تدريب حول اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

رام اهلل

يومين

مؤسسة الحق

تدريب ميسرين تقرير الظل

تدريــب حــول بنــاء العالمــة التجاريــة للمؤسســات مــن
خــال أداة روايــة القصــة

رام اهلل

 3أيام

مؤسسة دروسوس

تدريــب إشــراف األخصائييــن االجتماعييــن والنفســيين
فــي منطقــة بيــت لحــم

بيت لحم

 5أيام

جامعة بيت لحم

رام اهلل

يوم

جمعية الشابات المسيحيات

تدريب حول إعداد تقارير الظل

بيت لحم

يومين

االئتالف الفلسطيني
لإلعاقة

تدريب حول المناصرة الدولية

رام اهلل

يومين

جمعية الشابات المسيحيات

تدريب حول حقوق المرأة

رام اهلل

يوم

هيئة األمم المتحدة للمرأة

تدريب حول االتفاقية الدولية لحقوق الطفل

رام اهلل

يومين

مؤسسة الحق

تدريب حول المناصرة
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املشاركات يف املؤمترات الدولية
مشــاركة قــادر بورقــة علميــة حــول النســاء ذوات اإلعاقــة فــي مؤتمــر الخدمــة
االجتماعيــة الدولــي فــي بنغالورو/الهنــد

مشاركة قادر في الجلسة التمهيدية التفاقية حقوق الطفل ( )CRCفي جنيف

ســاهمت مؤسســة قــادر بورقــة علميــة تناولــت اآلثــار المترتبــة علــى االعتــداءات الجنســية ضــد النســاء ذوات االعاقــة فــي
فلســطين .تــم التركيــز فيهــا علــى دور الخدمــة االجتماعيــة فــي شــقيها األكاديمــي والمهنــي فــي التعامــل مــع هــذه القضايــا
والتصــدي لهــا.

شــاركت مؤسســة قــادر فــي الجلســة التمهيديــة التفاقيــة حقــوق الطفــل ،هــذه االتفاقيــة التــي دخلــت حيــز التنفيــذ مــن قبــل
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي عــام  1990ووقعــت عليهــا فلســطين عــام .2014

يعقــد االتحــاد الدولــي للخدمــة االجتماعيــة ( )IFSWمؤتمــره الدولــي ســنويا ،ويشــارك فيــه العديــد مــن الباحثيــن والمهنييــن
والنشــطاء البارزيــن فــي العلــوم االجتماعيــة وخاصــة الريادييــن منهــم .لذلــك تعتبــر المشــاركة فــي مؤتمــر الخدمــة االجتماعيــة
اإلقليمــي آلســيا والمحيــط الهــادي ذات مغــزى وأثــر مهــم للمؤسســة ولقطــاع الرعايــة ولفلســطين ككل علــى حــد سـواء.
مــن خــال المشــاركة فــي هــذا المؤتمــر تبادلنــا األفــكار والخبـرات مــع الكثيــر مــن الخبـراء والعامليــن فــي مجــال حقــوق اإلنســان
والخدمــة االجتماعيــة وقطــاع االعاقــة .كمــا وان مشــاركتنا اعتبــرت تمثيــا لقطــاع العامليــن فــي ميــدان الخدمــة االجتماعيــة
فــي المجتمــع الفلســطيني ،الــذي يســعى دائمــا إلب ـراز قضايــاه االجتماعيــة والســيما السياســية منهــا والمتعلقــة بصعوبــات
الحيــاة الناتجــة عــن االحتــال وفقــدان الحــق فــي تقريــر المصيــر.
ـفويا
شــارك فــي هــذا المؤتمــر أكثــر مــن  531مشــاركا وحضــروا مــن أكثــر مــن  31دولــة حــول العالــم .قدمـوا 213
ً
عرضــا شـ ً
عرضــا اشــتمل ملصقــات حــول الموضوعــات الفرعيــة المختلفــة .رصــدت الورقــة واقــع النســاء
إلكترونيــا و57
عرضــا
و68
ً
ً
ً
ذوات االعاقــة مــن جهــة ،ولفتــت أنظــار المشــاركين للخصوصيــة الفلســطينية مــن جهــة اخــرى ،ال ســيما وأن مؤسســة قــادر
تنظــر بأهميــة بالغــة للتشــبيك وبنــاء التحالفــات والعمــل بالشـراكة مــع كافــة الجهــات الفاعلــة محليــا واقليميــا ودوليــا.

ُعقــدت الجلســة فــي جنيــف بتاريــخ  3يوليــو  ،2019والتــي قدمــت اللجنــة مــن خاللهــا التقريــر الرســمي للدولــة حــول التقــدم
الــذي يتــم إحـرازه فــي تنفيــذ هــذه االتفاقيــة ،ومــن ثــم إعطــاء المجــال للمجتمــع المدنــي لتقديــم تقريــر بديــل حــول وضــع األطفــال
وحقوقهــم فــي فلســطين.
قامــت قــادر باإلضافــة الــى مجموعــة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة بتقديــم تقريــر بديــل الــى لجنــة اتفاقيــة حقــوق الطفــل،
وهــذه المنظمــات هــي الهيئــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان ،واليونيســيف ،والحركــة الدوليــة للدفــاع عــن األطفــال ،ولجــان العمــل
الصحــي ،واالتحــاد العــام لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وقريــة األطفــال .SOS
نؤمــن أن مشــاركة قــادر فــي الجلســة علــى قــدر كبيــر مــن األهميــة ،والتــي مــن خاللهــا اســتطعنا إلقــاء الضــوء علــى القضايــا
المتعلقــة بحقــوق األطفــال واألطفــال ذوي اإلعاقــة والتأثيــر علــى أعضــاء اللجنــة ،ونســعى أن تكــون مؤسســة قــادر ناشــطة
وحاضــرة ،وســباقة فــي هــذه الفعاليــات ،فمشــاركتنا تشــكل وســيلة فعالــة للدعــوة والضغــط علــى الحكومــة لموائمــة تشــريعاتها
وسياســاتها وممارســاتها مــع المعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان.
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التحديات

تنظــر مؤسســة قــادر للتحديــات التــي تحيــط بواقــع قطــاع االعاقــة فــي فلســطين علــى اعتبارهــا جــزء ال يتجـ أز مــن ارهاصــات
المنظومــة الحقوقيــة التــي تحيــط بكافــة قطاعــات المجتمــع الفلســطيني .إال ان خصوصيــة االشــخاص ذوي االعاقــة تجعلــه مــن
الضــروري االشــارة إلــى أهميــة هــذه المرحلــة فــي رســم مالمــح المرحلــة القادمــة وخاصــة فيمــا يتعلــق بإق ـرار قانــون حقــوق
األشــخاص ذوي االعاقــة بمضاميــن ومعانــي تســهم فــي تعزيــز واقعهــم ،وتحســين حياتهــم وضمــان تمتعهــم بكرامــة وعدالــة
اجتماعيــة.
فمــا زالــت جهــود مؤسســة قــادر مــع شــركائها فــي االئتالفــات والشــبكات ومنظمــات حقــوق االنســان عامــة وحقــوق االشــخاص
ذوي االعاقــة خاصــة تعمــل دون كلــل فــي التأثيــر علــى صنــاع القــرار مــن اجــل تبنــي المالحظــات علــى مســودة قانــون
ـب االســتجابة
تو ِجـ ُ
حقــوق االشــخاص ذوي االعاقــة الــذي يتــم العمــل علــى مراجعتهــا حاليــا .لضمــان وجــود معالَجــات قانونيــة ْ
للخصوصيــات التــي تتطلبهــا عمليــات إحقــاق حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة بشـ ٍ
ـكل شــمولي وجامــع.
ومــن ناحيــة أخــرى ،فــإن التحديــات التــي تقــف أمــام مؤسســة قــادر تتنــوع علــى الصعيــد المحلــي .فقــد لوحــظ مؤخـ ار ارتفــاع
وتيــرة العنــف ضــد النســاء بشــكل عــام ،والنســاء ذوات االعاقــة بشــكل خــاص .وهــذا التحــدي هــو التـزام مهنــي واخالقــي يحتــم
علينــا االســتجابة لهــذا الواقــع ،خاصــة لمعرفتنــا ان هنــاك مؤشـرات متعــددة تشــير إلــى أن الجرائــم المســكوت عنهــا والواقعــة
بحــق النســاء والفتيــات ذوات اإلعاقــة أكثــر بكثيــر مــن تلــك التــي تصــل إلــى الشــرطة ،خاصــة إن كانــت ذي طابــع أســري أو
تقــع داخــل منــزل الضحيــة .وفــي ذات الســياق ،ووفقـاً لبيانــات الشــرطة الفلســطينية الصــادرة بتاريــخ  02أيــار /مايــو ،2019
فــإن قضايــا األســرة ارتفعــت بشــكل ملحــوظ فــي العــام  ،2018وبنســبة  10%عــن العــام  ،2017فقــد تلقــت إدارة حمايــة
األســر واألحــداث فــي العــام  )3820( ،2018شــكوى وقضيــة وقعــت داخــل األســرة تنوعــت مــا بيــن االعتــداء علــى النســاء
بالضــرب واإليــذاء والتهديــد والشــروع بالقتــل واالبتـزاز والتحريــض والتحــرش ،وكانــت مدينتــي رام اهلل والخليــل فــي أعلــى نســب
الشــكاوى .فارتفــاع وتيــرة العنــف فــي فلســطين تجعلــه مــن الضــروري بنــاء تدخــات وبرامــج تحمــي النســاء والنســاء ذوات
االعاقــة خاصــة فــي التزامــن مــع انحســار الدعــم والتمويــل ،وعــدم اســتقرار الواقــع السياســي فــي فلســطين.
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ارتباطــا بالتحديــات التــي يواجههــا االشــخاص ذوي االعاقــة فــي فلســطين فــإن مؤسســة قــادر تنظــر إلــى الواقــع االقتصــادي
الصعــب لالشــخاص ذوي االعاقــة بحــرص وأهميــة .خاصــة فيمــا يتعلــق بارتفــاع نســبة البطالــة لديهــم ،وتدنــي االجــور وتحديــدا
لــدى النســاء ذوات االعاقــة .حيــث أننــا نعتبــر العنــف االقتصــادي والحرمــان مــن االندمــاج بســوق العمــل هــو وجــه آخــر للعنــف
الغيــر معلــن عنه،والغيــر ملمــوس بشــكل مباشــر .األمــر الــذي دفعنــا لعمــل دراســة اتاحــت لنــا التعــرف علــى الواقــع االقتصــادي
للنســاء والفتيــات ذوات االعاقــة وخاصــة العامــات فــي االطــار الغيــر رســمي ودون رقابــة ،ناهيــك عــن ظــروف العمــل الســيئة
واالســاءة والتمييــز وصــور اخــرى مــن اشــكال العنــف.
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الشركاء والداعمني

مؤسسة دروسوس

خدمات اإلغاثة الكاثوليكية

وزارة الشؤون الخارجية والتجارة
والتنمية الكندية

الوكالة األلمانية للتعاون الدولي

التعاون األلماني

المؤسسة السويدية لإلغاثة الفردية

مؤسسة إنقاذ الطفل

كاريتاس ألمانيا

جمعية إغاثة أطفال بيت لحم

القنصلية االيطالية  -القدس

الوكالة االيطالية للتعاون اإلنمائي

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

الوكالــة الســويدية للتنميــة والتعــاون
الدولــي

الحركة من أجل التعلم والحياة

المؤسســة االيطاليــة للتضامــن مــا بيــن
الشعوب

Tack

ً
شكرا

Grazie
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أعضاء جملس اإلدارة 2021 - 2019
أ .زياد عمر  -رئيس مجلس اإلدارة
خبيــر فــي قضايــا اإلعاقــة وحقــوق اإلنســان ،حاصــل علــى ماجســتير فــي الخدمــة االجتماعية،
باإلضافــة إلــى بكالوريــوس فــي القانــون وبكالوريــوس فــي التربيــة وعلــم النفس .من مؤسســي
مؤسســة قــادر للتنميــة المجتمعيــة .يعمــل حاليــاً كمحاضــر فــي جامعــة فلســطين التقنيــة/
خضوري.
السيدة روال الصراص  -نائبة رئيس مجلس اإلدارة
حاصلــة علــى ماجســتير تنميــة مــوارد بشــرية وبكالوريــوس فــي األدب اإلنجليــزي إو�دارة
األعمــال ،تشــغل حاليــاً منصــب مديــرة تجنيــد األمــوال فــي جمعيــة تنميــة المــرأة الريفيــة.

السيدة نقوال زرينة  -أمين الصندوق
ممثــل ومــدرب فــي مجــال الدرامــا والمســرح ،حاصــل علــى ماجســتير صحــة عامــة وبكالوريــوس
عــاج طبيعــي ،إضافــة إلــى دبلــوم فــي اإلدارة الصحيــة ،يشــغل حالي ـاً منصــب نائــب مديــر
عــام مســرح الحــارة.

السيدة شرين موج  -أمينة السر
عضــو مجلــس بلــدي فــي بلديــة بيــت لحــم ،حاصلــة علــى ماجســتير ســياحة وبكالوريــوس
تربيــة أطفــال.
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السيد شارلي زيدان
حاصــل علــى ماجســتير فــي التنميــة والتعــاون الدولــي وبكالوريــوس فــي علــم االجتمــاع .يشــغل حاليـاً
منصــب المديــر التنفيــذي لمجلــس تطويــر الســياحة فــي بيــت لحــم.
السيدة ليندا جرايسة
حاصلــة علــى ماجســتير أمومــة وطفولــة وبكالوريــوس تمريــض .تعمــل رئيســة قســم الخدمــات المجتمعية
فــي مركــز حمايــة وتمكيــن المـرأة واألســرة (محــور).
السيد سهيل خليلية
حاصــل علــى دبلــوم إدارة فنــادق ،يعمــل حاليــاً مديــ ارً لوحــدة مراقبــة االســتيطان فــي معهــد األبحــاث
التطبيقيــة (أريــج).
السيدة إلهام عصفور
حاصلــة علــى دبلــوم مهنــي فــي االدارة العامــة وفــي الســكرتارية التنفيذيــة ،تعمــل حاليــاً مســؤولة
المشــتريات فــي مستشــفى كاريتــاس لألطفــال.
الدكتورة عبير مصلح
وهــي أكاديميــة واســتاذة مســاعدة ومنســقة برنامــج الماجســتير فــي الخدمــة االجتماعيــة فــي جامعــة بيــت
لحــم ،حاصلــة علــى دكتــوراه وماجســتير فــي السياســات االجتماعيــة وماجســتير فــي الم ـرأة والقانــون
والنــوع االجتماعــي
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طاقم مؤسسة قادر

لـنا بندك
المديرة العامة
ماجســتير تدريب وتنمية قوى بشــرية
بكالوريــوس فــي الخدمــة االجتماعيــة
وعلــم النفــس

نادين الشوملي
المنسقة اإلدارية
بكالوريوس إدارة أعمال

جورج منصور
مدير البرامج والعمليات
ماجستير إدارة تنموية
بكالوريــوس فــي المحاســبة وادارة
األعمــال

مرام أبو سعدى
المساعدة المالية
بكالوريوس محاسبة

غيداء عايش
المسؤولة المالية
ماجستير تنمية وتعاون دولي
بكالوريــوس فــي المحاســبة إو�دارة
األعمــال

شروق األفندي
منسقة مشروع
بكالوريوس في الخدمة االجتماعية وعلم
النفس

محمد القيسي
مسؤول مشروع
بكالوريــوس وماجســتير فــي الخدمــة
االجتماعيــة

صابرين جرايسة
مساعدة مشروع
بكالوريوس في الخدمة االجتماعية

نديم القاضي
منسق مشروع
ماجستير التنمية المستدامة
بكالوريوس هندسة زراعية

عبداهلل النيرب
منسق مشروع
ماجستير علم نفس

رغدة غباش
منسقة برنامج MOVE
بكالوريوس عالج وظيفي

محمد أبو خليل
منسق مشروع
بكالوريوس تنمية اجتماعية وأسرية

مبنى مكتبة بيت جاال العامة ،شارع حديقة السالم
بيت جاال ،فلسطني
تلفاكس | +970 )2( 2749767 :صندوق بريد246 :
www.qader.org | info@qader.org | www.portal.qader.org

