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منذ تأسيســـها في عام 2008 اعتمدت مؤسســـة قادر للتنمية المجتمعية النموذج االجتماعي لإلعاقة 
مرجعـــًا لعملهـــا وتدخالتهـــا ومنهجهـــا الـــذي تســـعى مـــن خاللـــه إلـــى تحقيـــق المأسســـة وإزالـــة العوائـــق 
الماديـــة واالجتماعيـــة والمؤسســـية التـــي تعرقـــل تكريس فلســـطين كدولة جامعة يتمتع فيها األشـــخاص 
ذوي اإلعاقـــة بحقوقهـــم فـــي العدالـــة والعيـــش الكريـــم والمواطنة الكاملة، أســـوة بغيرهم مـــن المواطنين. 

من  بكثير  مرت  لطالما  فلسطين  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وقضايا  لحقوق  المطلبية  الحركة  إنَّ 
التحديات وفي كثير من األحيان كان مالحظًا غيابها وعدم تأثيرها، إال أنه وخالل العامين المنصرمين 
العام  أواخر  في  تأسيسه  أعمدة  من  قادر  مؤسسة  كانت  والذي  لإلعاقة،  الفلسطيني  االئتالف  شكل 
2017، كقوة جماعية مؤثرة وُمَحرَّكًا أساسيًا ومرجعية رئيسية لوجود وتأثير وفاعلية الحركة المطلبية، 
المعيشي  والواقع  القانونية  البيئة  تحسين  لصالح  والتكاُملي  الجماعي  العمل  تعزيز  خالل  من  وذلك 

لألشخاص ذوي اإلعاقة في الضفة الغربية وغزة. وقد قامت مؤسسة قادر في سبيل تحقيق رؤيتها في وطن جامع بإطالق عديد البرامج والمشروعات 
المتميـــزة التـــي تركـــت آثـــار ملموســـة بـــل بصمـــات بـــارزة إنعكســـت بشـــكل مباشـــر وغير مباشـــر على 
واقـــع حيـــاة الكثيـــر مـــن األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة. ومـــن أهـــم وأبـــرز تلـــك التدخالت مشـــروع دعـــم البلديات، الذي تكرســـت بواســـطته فكرة تحمل 
المجالـــس المحليـــة لمســـؤولياتها تجـــاه األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة. ومشـــروع إعـــداد القيـــادات الشـــابة، الـــذي   قـــدم نمـــوذج متميز للتمكيـــن المبني 
علـــى المعـــارف والمهـــارات واالتجاهـــات الصحيحة والضرورية لتحقيق الفهم الحقيقي للذات وللمعوقات المادية والمؤسســـية واالجتماعية عوضًا 
عـــن تحويـــل اللـــوم نحـــو الـــذات. ومشـــروع التمكيـــن االجتماعـــي واالقتصـــادي الـــذي تكـــّون مـــن عـــدة مراحل وتـــم من خاللـــه تحقيق نقلـــة نوعية 
للعديد من األســـر واألفراد. باإلضافة الى مشـــروع دعم وتأهيل األطفال ذوي اإلعاقات الشـــديدة المشـــروع  الذي قدم دلياًل صارخًا على ســـعة 
آفـــاق وفـــرص تحقيـــق النجاحـــات مهمـــا كبـــرت التحديات. ومشـــروع رصد وتوثيـــق اإلنتهاكات ومشـــاريع المناصرة المختلفة الســـيما دعم وحماية 
النســـاء واألطفـــال مـــن مخاطـــر العنـــف. وقـــد لعبـــت مؤسســـة قـــادر دورًا محوريـــًا فـــي تأســـيس االئتـــالف الفلســـطيني لإلعاقـــة بعـــد غيـــاب طويل 

ال شك أن فلسفة العمل الجماعي المرتبطة بمناصرة حقوق األشخاص 
على  الحراك  هذا  ضمن  المؤسسة  انتهجته  والذي  اإلعاقة  ذوي 
المستويين المحلي والدولي، قد أضاف بعدًا عميقًا في توجهات عمل 
اآلليات  الرؤى،  توحيد  كما عمل على  والدولية،  المحلية  المناصرة 
واالستراتيجيات المستخدمة إلحداث التأثير والضغط المطلوب على 
صانعي القرار الفلسطيني. يمكُننا الَقْول بأن هذه الحركة )منظمات 
في  العاملة  المدني  المجتمع  ومؤسسات  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
مجال اإلعاقة( قد تمكنْت ولو بشكٍل جزئي من وضع قضايا ومصالح 
األشخاص ذوي اإلعاقة على جدول أعمال بعض المؤسسات األخرى 
التي ال تعمل حصرًا في قطاع اإلعاقة، ومثال على ذلك بمؤسسات 
التشريعات  صعيد  على  أما  النسوية.  والمؤسسات  اإلنسان  حقوق 
الفلسطينية،  والتي ما زالت تنطلُق من التوجهات الفردية الرعائية 
واإلغاثية والطبية لدى تناولها ومعالجتها لقضايا وحقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة، فهي ال تستجيب للخصوصيات التي تتطلبها عمليات 
إحقاق حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وال تنسجم  ولو بالحد األدنى 
َمَع االتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الِصلة الُمباِشرة وغير الُمباِشرة. 
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 األعوام الثالثة الماضية 
قد وضع المؤسسة في دور مسؤول وريادي لقيادة التنسيق وتسهيله 
وإضفاء مهنية وممارسة حقيقة لعملية التشارك والعمل الجمعي حول 
ذوي  األشخاص  مصلحة  فيه  لما  وحقوقية  ووطنية  عامة  قضايا 
المتنامي في  األثر  لها  كان  التجربة  األولى. هذه  بالدرجة  اإلعاقة 

وفـــراغ كبيـــر ســـاد العمـــل األهلـــي في ميـــدان حقوق األشـــخاص ذوي 
اإلعاقـــة. وقـــد أصبـــح العمـــل الجماعـــي لمؤسســـات المجتمـــع المدني 
عنـــوان المرحلـــة وبنـــاًء عليـــه حظيـــت حركـــة حقوق األشـــخاص ذوي 
اإلعاقة باالهتمام من قبل منظومة المؤسســـات الحقوقية العاملة في 
فلســـطين وقـــد شـــهدنا نتيجـــة لذلـــك بعـــض التحول في طريقـــة تعاطي 
الدولـــة مـــع قضايـــا وحقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة. كمـــا وســـبق 
لمؤسســـة قـــادر أن لعبـــت دورًا مركزيـــًا فـــي وضع قضايـــا الطلبة ذوي 
اإلعاقـــة فـــي مؤسســـات التعليـــم العالـــي علـــى ســـلم أولويـــات الجهات 
المختصة الســـيما الجامعات حيث تم تنظيم أول مؤتمر وطني لحق 
الطـــالب ذوي اإلعاقـــة فـــي التعليـــم. كمـــا وعملـــت مـــع وزارة التربيـــة 
والتعليـــم علـــى تكريـــس بيئة مدرســـية جامعة من خـــالل إعطاء تعديل 
الكتـــب المدرســـية واتجاهـــات الطالب وبناء قـــدرات المعلمين في هذا 
المضمـــار األهميـــة التـــي تســـتحقها. وفي ذات الســـياق وضعت قادر 
قضايـــا وحقـــوق األســـرى  ذوي اإلعاقـــة في معتقـــالت اإلحتالل على 
ســـلم اولوياتهـــا وأصـــدرت أول تقريـــر فـــي هـــذا المجـــال وعملـــت مـــن 
ناحيـــة اخـــرى على إثارة قضايا األشـــخاص ذوي اإلعاقة في اإلعالم 

ونظمـــت مســـابقة وطنية لهـــذا الغرض. 

كلمة   املديرة الـعامة - لنا عبد اهلل بندككلمة  رئيس جملس اإلدارة - أ. زياد عمر

إن تقـــدم مؤسســـة قـــادر نحـــو تحقيـــق رؤيـــا الوطـــن الجامـــع لـــم يأتـــي 
مصادفـــة  بـــل جـــاء نتيجة لعمل مجلســـها وموظفيها الـــدؤوب ونتيجة 
لإللتـــزام بقواعـــد العمـــل المهنـــي و بالنمـــوذج االجتماعـــي وتطبيقاتـــه 
الوطـــن عامـــة واألشـــخاص ذوي  التزامهـــا بقضايـــا  إلـــى  باإلضافـــة 
اإلعاقـــة خاصـــة لذلـــك فقـــد حظيـــت بثقـــة وإهتمـــام مختلـــف الجهـــات 

ذات العالقـــة.

وأخيرًا عملت قادر في ظل تفشـــي جائحة كورونا بمســـؤولية وتغلبت 
علـــى مختلـــف التحديـــات التي لـــم تنجح في تجميد حركتهـــا بل زادتنا 
تصميمـــًا وتحديـــًا . ولعلـــي بمناســـبة إصـــدار التقريـــر الســـنوي أتقـــدم 
بالشـــكر الجزيـــل لكافـــة أعضـــاء مجلـــس إدارة المؤسســـة وطاقمهـــا 
ولجميـــع مـــن تعاونـــوا معنـــا ودعمـــوا جهودنـــا بالتحيـــة والتقديـــر وال 
المؤسســـة  نيابـــة عـــن مجلـــس اإلدارة وموظفـــي  أتعهـــد  يفوتنـــي أن 
بأننـــا ســـنظل اوفيـــاء لقضايـــا وحقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة على 
طريـــق تحقيـــق فلســـطين دولة حرة جامعة يتمتع كافـــة ابنائها بالعدالة 

الكريم.  والعيـــش 

االرتقاء إلى دور متميز في القطاع واكتساب المصداقية والتميز في 
الجدية بالعمل حتى ضمن الشركاء في قطاع االعاقة والمؤسسات 

الرسمية واألهلية في القطاعات األخرى.
يجدر بنا التنويه إلى أن المؤسسة في الربع األخير من العام 2020 
قامت بدعم ومساندة “حراك األشخاص ذوي اإلعاقة من أجل حياة 
استخدمها  التي  اآللية  في  وتوجه  تامة  قناعة  منطلق  من  كريمة” 
لـ63  الذين اختاروا أن يعتصموا  األشخاص ذوي اإلعاقة الخمسة 
يومًا في المجلس التشريعي الفلسطيني للمطالبة بنظام تأمين صحي 
إرادتهم  بقوة  انتزعوه  لحق  كاستحقاق شرعي  وعادل  شامل  مجاني 
وبهذا  تنتزع.  وإنما  تؤخذ  ال  الحقوق  أن  على  وإصرارهم  وعزمهم 
اإليمان والجهد الجماعي الذي بذلته المؤسسة بشكل فردي وجمعي 
في  نشره  وتم  النظام  على  المصادقة  تم  االئتالف  جهود  ضمن 
صحيفة الوقائع في 25 شباط 2021 وما هي إال خطوة إلى األمام 
في استمرار الجهود الجمعية الستكمال متطلبات نظام تأمين صحي 

متضمن كافة المعايير. 
وتعميق  تطوير  في  قدمًا  قادر ماضية  المنطلق مؤسسة  هذا  ومن 
المبادئ  والدولية ضمَن منظومة من  المحلية  المناصرة  في  عملها 
واألهداف الُمْشَتَركة المنبثقة بالدرجة األولى عن االتفاقيات والمواثيق 
واالجتماعية  والسياسية  المدنية  اإلنسان  لحقوق  الناظمة  الدولية 
وضمن  أولى،  ومرجعية  كمظلة  وغيرها  والثقافية  واالقتصادية 
المسؤولية  وممارسة  لفلسفة  اإلدراك  من  ينطلق  الذي  االئتالف 
 2019 لعامي  التقرير  هذا  إن  المواطنة.  مفهوم  مكونات  كإحدى 
- 2020 بين ايديكم لالطالع على ما نفذته المؤسسة ضمن هذه 
الرؤية والتوجه والممارسة الحالية والمستقبلية بهدف المحافظة على 
التميز والتخصصية التي لطالما كانت أهم التحديات التي نضعها 

أمام أعيننا.
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خلفية عامة حول املؤسسة
مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية هي مؤسسة أهلية فلسطينية غير ربحية ومستقلة، تأسست على يد مجموعة من أصحاب الخبرة الطويلة في 
مجاالت االعاقة والصحة والتأهيل والتنمية المجتمعية وحقوق اإلنسان، وتهدف إلى تعزيز المواطنة الكاملة والمشاركة الحقيقية لألشخاص 
ذوي اإلعاقة في فلسطين في كافة مناحي الحياة. منذ تأسيسها في العام 2008، أخذت المؤسسة على عاتقها مسؤولية معالجة قضية اإلعاقة 

من منظور حقوقي، فتبنت نهجًا قائمًا على الحقوق في معالجة مختلف القضايا المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة.

تعتمد المؤسسة على عدد من اإلستراتيجيات لتيسير برامجها األساسية، أهمها تحفيز التزام المؤسسات الحكومية بحقوق المواطنين من ذوي 
االجتماعية  المشاركة  الفاعلة، وتعزيز  الغير حكومية  الجهات  أداء  تعزيز  اإلعاقة،  بقضايا وحقوق األشخاص ذوي  الوعي  اإلعاقة، نشر 
التنمية المصممة على تحليل احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة  واالقتصادية لألشخاص ذوي اإلعاقة. وتركز مؤسسة قادر على نماذج 
والجهات المعنية. وعليه تم تطوير وتجربة عدد من النماذج في مختلف القطاعات والمناطق، منها تضمين اإلعاقة في الهيئات المحلية 
ومؤسسات التعليم العالي، ومأسسة التوعية في النظام التعليمي، وتعزيز المشاركة االجتماعية واالقتصادية لألشخاص ذوي اإلعاقة وعائالتهم.

وقد قدمت مؤسسة قادر منذ تأسيسها مساهمات نوعية في مجال اإلعاقة. فالقدرات المهنية للهيئة اإلدارية، وفريق العمل واإلدارة ساهم في 
تطور المؤسسة بشكل سريع على مستوى البرامج والقدرات الداخلية. فمؤسسة قادر معروفة بخبرتها العميقة في مجال اإلعاقة، خاصة بدعم 

قدرات الجهات المعنية في المؤسسات الحكومية والجهات الغير حكومية والفاعلة لتضمين اإلعاقة في برامجهم وخدماتهم.

مناطق العمل

بيت حلم

الشواورة

بتري

بيت أمرتقوع

خاراس

العيزرية

صوريف

أذنا

يطا

اخلليل

القدس

أرحيا رام اهلل

غزة

بيت حلم

اخلليل

القدس
رام اهللأرحيا

غزة
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الرسالة

الرؤية

القيم

 تطمــح مؤسســة قــادر أن "يتمتــع جميــع األشــخاص ذوي 

اإلعاقــة بالمواطنــة الكاملــة وقــادرون علــى المشــاركة فــي 

بنــاء مجتمــع فلســطيني مزدهــر". 

 تســعى مؤسســة قــادر إلــى إيجــاد نمــاذج اجتماعيــة ابتكاريــة معــززة لدمــج وصمــود األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي المجتمــع 

الفلســطيني وفقــًا للقوانيــن الوطنيــة والمعاييــر والمواثيــق الدوليــة.

يحكم عمل مؤسسة قادر منظومة من القيم العليا التي تقود سلوك المؤسسة وموظفيها وثقافتها المؤسسية، وأهمها:

الكرامة اإلنسانية. 1

المساواة والعدالة االجتماعية. 2

المهنية وااللتزام. 3

مناطق تدخل

توزعت تدخالتنا خالل هذا العامين في 
12 منطقة تدخل رئيسية في الضفة الغربية 
وقطاع غزة، باإلضافة إلى كردستان العراق.

39 المتطوعون

ساهم متطوعو قادر في الضفة الغربية 
وقطاع غزة الـ)93( بتنفيذ مشاريع وتدخالت 

المؤسسة.

30
63

33

15
6

الخليل بيت لحم غزةرام هللا

ممولون وشركاء

ساهم دعم 12 ممولين وشركاء 
دوليين في تحقيق أهدافنا.

9
8

دعم وتعاون مع مؤسسات محلية

عملنا مع 17 مؤسسة وهيئة محلية من أجل 
تطوير قدراتها وتنفيذ أنشطة لمناصرة قضايا 

األشخاص ذوي اإلعاقة

هيئات محليةمؤسسات محلية

4
3

5 5

الخليل بيت لحمالخليل بيت لحم

المشاركة. 	

النزاهة والشفافية والمساءلة.. 5

يف أرقام  2020 - 2019

4

كندا بريطانيا الواليات 
المتحدة األردن إيطاليا ألمانياالسويدسويسرا

2
111111

5 

3

1 1 1 1 1

الخليل بيت لحم أريحا القدس رام هللا غزة العراق
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يف أرقام  2020 - 2019

ساعدت مراكز ومؤسسات MOVE ال7 المنتشرة في 
في الضفة الغربية وقطاع غزة بتحسين حياة 160 

شخص من ذوي اإلعاقات الشديدة.

MOVE مراكز/ مؤسسات

66
76

MOVE 3توزيع مراكز/مؤسسات

1 1 1 1

الخليل بيت لحم أريحا القدس غزة

56%44%

أطفال

أطفال

كبار سن

كبار سن

معدل المستفيدين من 

 MOVE مراكز/مؤسســات 

العاميــن %56%44خــال 

المستفيدون النهائيون

استفاد من برامج وأنشطة المؤسسة ما يقارب 
700,	 شخص بشكل مباشر وغير مباشر

تدريبات

عقد 17 تدريب متخصص حول منهجية MOVE، البحث وجمع المعلومات، الضغط والمناصرة، حقوق 
اإلنسان وحقوق النساء والفتيات ذوات اإلعاقة، حماية األطفال واألطفال ذوي اإلعاقة من العنف واإلساءة، 

المساءلة المجتمعية، إدماج اإلعاقة في برامج المؤسسات، وتعزيز دور المشغلين إلتاحة فرص العمل 
لألشخاص ذوي اإلعاقة.

استفاد 297 شخص من 
التدريبات التي عقدتها المؤسسة 

خالل العام

مشاركين/ات في التدريبات

منهم

17 أنثى
10 ذكور
ذوي إعاقة

منشورات المؤسسة خالل العام:

المنشورات

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

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

3. دراسة ميدانية حول العنف االقتصادي  ضد اإلناث ذوات اإلعاقة  110
187

66%
34%
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لقد كان النتشار وباء كورونا أثر كبير على ابناء الشعب الفلسطيني، ال سيما االشخاص ذوي االعاقة و أسرهم. وذلك في ظل تبعات الجائحة 
التي كان لها األثر األكبر على األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم، فقد كان هناك مؤشرات متعددة تشير إلى أن االشخاص ذوي االعاقة هم 
اكثر عرضة للتأثر من الجائحة، سواًء على صعيد وضعهم الصحي، والنفسي، واالجتماعي خاصة وأن العديد من المراكز والمؤسسات التي 
تقدم خدماتها لألشخاص ذوي اإلعاقة بأنواعها وتخصصاتها هي متركزة في المدن وخاصة المدن الرئيسية وبالتالي العديد من االشخاص 
ذوي اإلعاقة وفي ظل عمليات الحجر المنزلي وإجراءات اإلغالق وعدم التنقل تعرضوا للعزلة داخل بيوتهم حيث تحددت قدرتهم على الحركة 
وبالتالي تأثرت قدرتهم على الوصول ألهم المرافق والخدمات األساسية ال سيما حتى االحتياجات اليومية والتي وضعتهم في دائرة الخطر. 

لذلك كان من الواجب االنتباه لهذه الشريحة والعمل على توفير ما امكن لتعزيز حمايتهم والتخفيف من وطأة الجائحة عليهم وعلى اسرهم. 
 

وعليه قامت المؤسسة وبدعم من شركائها مؤسسة إنقاذ الطفل وكاريتاس ألمانيا 
بتكييف الموازنات المتاحة لتقديم العون والمساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة ذكورًا 
وإناثًا وأسرهم، مع األخذ بعين االعتبار االطفال والطفالت بالتأكيد، كاستجابة 
احتياجاتهم.  أهم  على  والوقوف  عليهم  وأثرها  وتبعاتها  كورونا  لجائحة  مباشرة 
المتطوعة،  الشبابية  المجموعات  وبمساعدة  المؤسسة  قامت  اإلطار  هذا  وفي 
فرق الحماية،  إلى جانب لجان الطواريء والهيئات المحلية في مناطق عمل 
المؤسسة برصد احتياجات أسر االشخاص ذوي االعاقة فترة انتشار الجائحة 
حيث ساهموا بشكل كبير في تسهيل عملية الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة 
وأسرهم خصوصًا في فترة أّوج جائحة كورونا حيث أنهم متواجدون في المناطق 
المستهدفة وبالتالي كان وصولهم أسهل وأسرع، حيث لعبوا دورًا مهمًا وأساسيًا 

في الوصول للناس ومعرفة أوضاعهم.

تم رصد االحتياجات من خالل نشر االستيبيان وايصاله ألكبر عدد ممكن من 
أسر األشخاص ذوي اإلعاقة وكذلك االطفال ذوي األعاقة، حيث تمكن فريق 
العمل من الوصول إلى )100 أسرة( لفحص احتياجاتهم وأثر الجائحة عليهم 
بشكل مباشر. لقد تركزت غالبية احتياجات األشخاص ذوي االعاقة بالدرجة 
األولى على المواد الغذائية بنسبة )%100( يلها )%60( أدوية ومستهلكات 
طبية، حليب وأغذية لألطفال )%0	(، في حين تفاوتت االحتياجات األخرى 

وكانت بنسب قليلة.

من أهم نتائج الدراسة جاءت كما يلي:
اشارت الدراسة ان )%65( من األسر المشاركة في العينة هم بال ُمعيل رئيسي، وأن )%0	( منهم ال يتلقون الخدمات الطبية والتأهيلية 

حاليا، وان )%3	( هم من ذوي األعاقات المركبة والشديدة، علما ان )%55( هم من عمر )18 سنة( فما دون. 

عكست هذه الدراسة السريعة الواقع الصعب الذي يعانيه األشخاص ذوي اإلعاقة 
نتج عن  لما  والتأهيلية،  الطبية  الخدمات  على  الحصول  في صعوبة  وأسرهم 
مؤسسات  من  عدد  اغالق  عن  ناهيك  العدوى،  لحصر  المستمرة  االغالقات 
الرعاية النهارية التي حرمت االشخاص ذوي اإلعاقة من الوصول او الحصول 
على ادنى الخدمات التاهيلية او حصولهم على مستلزمات طبية ورعاية نهارية. 
وقد تم مشاركة نتائج هذه الدراسة مع عدد من المؤسسات المحلية من اجل توفير 
ما يمكن توفيره من مستلزمات والسعي نحو حماية هذه الفئة التي تعتبر اكثر 

تضررا من الجائحة، والحفاظ على حياتهم بشكل أساسي. 

وبناًء على دراسة االحتياجات للمناطق المستهدفة، وتكييف الموازنات المتاحة 
الحفاظات  توفر  والتي  وتنظيف،  تعقيم  ومستحضرات  مستلزمات  توفر  التي  والمصانع  الشركات  مع  أيضًا  التواصل  تم  فقد  المؤسسة  في 
والمستزمات الطبية. اضافة إلى البحث عن متبرعين محليين ودوليين من اجل ظفر كل تلك الجهود ومحاولة توفير ما امكن لألشخاص ذوي 
االعاقة واسرهم وحمايتهم من التعرض للخطر. فقد تلقى األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم مساعدات طارئة متنوعة تم توزيعها عليهم بالتعاون ما 
بين الهيئات المحلية وفرق المسائلة المجتمعية، وفرق الحماية في المناطق المستهدفة وفريق عمل قادر، وقد تضمنت تلك المساعدات مايلي:

طرود غذائية تحتوي على مواد أساسية.. 1
مجموعة من المستهلكات الطبية ومواد التعقيم وشملت المطهرات الكحولية، قفازات إستخدام لمرة واحدة، كمامات، معقم جل، حفاضات . 2

بأحجام مختلفة وأكياس وأنابيب بول وأغطية أسره.
مجموعة من المستلزمات الطبية وشملت أجهزة تبخير وأجهزة قياس حرارة ليزر وفرشات هواء.. 3
مواد تغذية األطفال وشملت حليب لألطفال، حليب خاص للحاالت الخاصة ومغذيات.. 	

وبالرغم من التحديات على الصعيد الصحي ومحدودية التنقل وضرورة 
ايصال  من  تمكنوا  المتطوعين  أن  إال  العدوى،  انتشار  خالل  الحذر 

المساعدات إلى حوالي )205 أسر(، وتوزع المستفيدين كما يلي: 
إذنا
يطا

أريحا
الشواورة
بيت أمر

تقوع
بتير

خاراس
صوريف

10%
10%

10%

14%13%

13%

16%
7%

7%

نسبة األسر المستفيدة من كل منطقة

%24448 شخص ذوو إعاقة

منهم

52%
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استحدثت مؤسسة قادر حضانة مؤقتة ألطفال موظفي المؤسسة، والذي تم استحداثها مؤخرا من أجل مساعدة موظفي المؤسسة في ايجاد مكان 
آمن وقريب ألطفالهم في ظل انتشار جائحة كورونا في فلسطين.  حيث كان من الصعب على معظم األمهات واآلباء في المؤسسة التعامل 
مع جائحة كورونا التي أثرت على مختلف جوانب الحياة، وخاصة فيما يتعلق بقدرتهم على االعتناء باالطفال وارسال اطفالهم لحضانة آمنة و 
قريبة بالتزامن مع الحجر الصحي وانتشار الوباء، مما أثر عليهم وعلى اطفالهم وايضا على عملهم. ووجود هذه الحضانة في المبنى سيسمح 

لهم بالتواجد مع أطفالهم وقت االستراحة مما يعزز الواقع النفسي والصحي واالجتماعي للطفل ووالديه. 

استحداث حضانة مؤقتة ألطفال موظفي املؤسسة 

في العام 12 من عمر مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية أخذت المؤسسة خطوة 
مميزة في طريق البناء والتطور، حيث أصبح التوسع المكاني استحقاق مرحلي 
ضروري للبدء بتنفيذ ركن هام من أركان عمل المؤسسة أال وهو تأسيس أول 
قامت  حيث   ،QHUB فلسطين  في  االعاقة  ذوي  لألشخاص  أعمال  حاضنة 
المؤسسة وبتشجيع من بلدية بيت جاال المتميزة في دعم  المؤسسات المحلية 
على خدمة أبناءها بتأجير مبنى مكتبة البلدية وتشجيع المؤسسة على االستثمار 
في هذا النشاط الثقافي برؤية متجددة شاملة وتعزز االستفادة لشريحة األطفال 
والشباب من المجتمع، فبالرغم من جميع المصاعب التي شهدناها خالل عام 
2020 إال أننا قمنا بافتتاح المقر الجديد للمؤسسة في مبنى مكتبة بلدية بيت 
جاال العامة. وقمنا بإعادة التصميم الداخلي للمقر بما يتناسب مع إحتياجات 
وبرامج المؤسسة، ويقوم طاقم أفراد أسرة مؤسسة قادر حاليًا ومنذ شهر نيسان 
2020 بالعمل على تأسيس بيئة مهنية ايجابية خالقة ومميزة ضمن مساحة 
لالبداع والتفاني في العمل لطاقم المؤسسة ولألشخاص ذوي اإلعاقة في مكان 

واحد. 

افتتاح املقر اجلديد ملؤسسة قادر

وغرفة  اجتماعات،  غرفة  للموظفين،  مكاتب  على  المؤسسة  مرافق  تحتوي 
وزاوية  المكتبة  و  المشتركة  العمل  مساحات  25 شخص،  ل  تتسع  تدريب 
القراءة. حيث كان من المفترض أن يتم تفعيل المكتبة خالل العام 2020 
ولكن بسبب الجائحة تم تأجل العمل على تفعيلها للعام 2021  حيث سيتم 
التعاون والشراكة مع مؤسسات ذات خبرة وتخصص في المجال لتقديم رزمة 
والشباب  األطفال  فئات  لتشجيع  والمختلفة  االبداعية  الثقافية  األنشطة  من 
لالستفادة من مصادر المكتبة ومجموعة األلعاب التربوية التي ستقوم على 

تحفيز الجيل الجديد على االنخراط أكثر ثقافيًا واجتماعيًا.
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برنامج املساءلة
و التفعيل اجملتمعي

برنامج  
احلماية واملناصرة

برنامج 
تطوير  القدرات

برنامج
 التمكن االقتصادي 

واالجتماعي

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

برامج املؤسسة
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يعتبــر برنامــج المســاءلة والتفعيــل المجتمعــي المحــرك الرئيســي لتدخــالت 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 
حقوق واحتياجات األشــخاص ذوي اإلعاقة وذلك من خالل تفعيل دور الشــباب واألطر المجتمعية واألشــخاص ذوي اإلعاقة أنفســهم للمطالبة 

بحقوقهــم ومســاءلة الجهــات المعنيــة بشــأنها.

وكانت أبرز التدخالت واإلنجازات التي قمنا بها خالل 2019 و2020 في إطار المساءلة والتفعيل المجتمعي وفق ما يلي:

برنامج  املساءلة 
والتفعيل
 اجملتمعي

مبادرة لطاب جامعة بيت لحم في مركز بلدية إذنا المجتمعي

ضمـن شـراكة مؤسسـة قـادر والمجتمـع المحلـي بمـا فيـه الجامعـات، وفـي إطـار 
شـراكتنا الدائمة مع جامعة بيت لحم فيما يتعلق بالتدريب واإلشـراف على طالب 
الخدمـة االجتماعيـة، فخـالل هـذا العـام وفـي ظـل الظـروف الوبائيـة الصعبـة التـي 
تعزيـز  وفـي  التغييـر  فـي  ويسـاهموا  يؤثـروا  أن  اسـتطاعوا  طالبنـا  فـإن  عشـناها 
وتطبيـق رؤيـة ورسـالة المؤسسـة فـي إيجـاد نمـاذج اجتماعيـة تعـزز مـن صمـود 

ودمـج األشـخاص ذوي اإلعاقـة فـي المجتمـع. 

تـم تنفيـذ مبـادرة مجتمعيـة هدفـت إلـى إعـادة تأهيـل جـزء مـن المركـز المجتمعـي 
والتـي قامـت علـى نهـج تشـاركي بيـن مؤسسـة قـادر وطـالب التدريـب الميدانـي 

ومركـز بلديـة إذنـا المجتمعـي باإلضافـة إلـى بلديـة إذنـا فـي منطقـة الخليـل، حيـث هدفـت هـذه المبـادرة إلـى تحسـين الخدمـات المقدمـة لألطفـال 
ذوي اإلعاقـة فـي المنطقـة وذلـك فـي ظـل الحاجـة إلـى وجـود خدمـات ذات طابـع ترفيهـي نشـط لألطفـال ذوي اإلعاقـة،  والتـي مـن شـأنها أن 
تنعكس على حياة األطفال ذوي اإلعاقة في المنطقة. حيث تم إنشاء غرفة عالجية تفريغية وتجهيزها باألدوات والوسائل التعليمية باالضافة 
إلـى مجموعـة مـن األلعـاب واألدوات الموائمـة بالشـكل الكامـل لألطفـال ذوي اإلعاقـة، للمسـاهمة فـي صيـرورة العمـل والعـالج والتأهيـل التـي 

يخضـع لهـا األطفـال فـي المركـز المجتمعـي. 

جـاء تنفيـذ هـذه المبـادرة فـي منطقـة إذنـا لتعزيـز الخدمـات المقدمـة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة فـي المركـز، وفـي سـياق آخـر فـإن دعـم الخدمـات 
المقدمـة لألطفـال ذوي اإلعاقـة وتواجدهـا فـي مناطـق سـكنهم يضمـن عـدم حرمانهـم مـن هـذه الخدمـات وبالتالـي ضمـان حصولهـم عليهـا. 
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قمنا في قادر بتشكيل 6 فرق مساءلة شبابية، مؤلفة من 30 شاب وشابة في 6 مناطق في محافظتي 
الخليـل وبيـت لحـم )وهـي خـاراس، صوريـف، بيـت أمـر، تقـوع، بتيـر، والشـواورة( بواقـع 5 أشـخاص لـكل 
فرقة من خالل التعاون مع الهيئات المحلية في تلك المناطق، وذلك بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية 
والمناصـرة والمسـاءلة المجتمعيـة ضمـن إطـار تعزيـز دور ومسـؤولية المؤسسـات والجهـات ذات العالقـة 
األطـر  وكذلـك  الشـباب،  دور  تفعيـل  خـالل  مـن  اإلعاقـة  ذوي  األشـخاص  واحتياجـات  حقـوق  تجـاه 
المجتمعيـة واألشـخاص ذوي اإلعاقـة أنفسـهم للمطالبـة بحقوقهـم ومسـائلة الجهـات المعنيـة لتحسـين واقـع 
األطفـال واألطفـال ذوي اإلعاقـة فـي تلـك المناطـق. شـاركت المجموعـات الشـبابية فـي برنامـج تدريبـي 
لتطويـر معارفهـم ومهاراتهـم فـي عـدة مجـاالت منهـا: حقـوق اإلنسـان وحقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة 
وحقـوق الطفـل، المناصـرة والتفعيـل المجتمعـي، المسـاءلة المجتمعيـة، مهـارات االتصـال وبنـاء الفريـق، 
أسـاليب وأدوات البحـث الميدانـي، التعبئـة المجتمعيـة والمناظـرة وذلـك بواقـع 8 لقـاءات مـن خـالل طاقـم 

عمـل المؤسسـة ومدربيـن مختصيـن.

وكمخـرج لهـذه التدريبـات بـدأت فـرق المسـاءلة المجتمعيـة تحـت إشـراف الفريـق االستشـاري وطاقـم مـن 
المؤسسة بجمع البيانات األولية الخاصة ببناء ملفات تعريفية حول واقع واحتياجات األطفال واألطفال 
ذوي اإلعاقة من منظور شمولي كٍل في منطقته، وبعد التقييم والتدريب على تفريغ البيانات وتحليلها تم 
إعداد )6 ملفات تعريفيه( للمناطق السـته المسـتهدفه اسـتنادا للبيانات التي تم جمعها، وباالعتماد على 
مراجعـة المصـادر الثانويـة كالخطـط التنمويـة والتطويريـة للمناطـق المسـتهدفة، اإلحصـاءات المركزيـة، 
وزارة التنميـة االجتماعيـة، إحصـاءات العيـادات والمـدارس والهيئـات المحليـة وأي تقاريـر ُنشـرت حـول 
المنطقة المستهدفة من المشروع، ال سيما عمل  مجموعة من المقابالت مع الهيئات المحلية والتعرف 
علـى أهـم الخدمـات واألنشـطة المقدمـة لألطفـال والمنشـآت االقتصاديـة فـي البلـدة، والوضـع االقتصـادي 
لألسر، كذلك مقابالت منتظمة مع رياض األطفال، والطالب والطالبات في المراحل الدراسية المختلفة 
فـي المنطـاق المسـتهدفه، والعامليـن فـي القطـاع الصحـي الحكومـي والخـاص فـي كل تجمـع، ومقابـالت 
مـع المؤسسـات والمراكـز المجتمعيـة الناشـطة فـي التجمـع، اضافـة إلـى مقابـالت منتظمـة مـع عينـة مـن 

األسـر ومـن ضمنهـا أسـر أطفـال ذوي إعاقـة.

تفعيــل دور الشــباب فــي المســاءلة المجتمعيــة بهــدف تحســين 
وضــع األطفــال واألطفــال ذوي اإلعاقــة فــي 6 مناطــق جغرافيــة

ذكور
5

إناث25

فرق المساءلة
النوع االجتماعي

اســتطاعت  فــرق المســاءلة المجتمعيــة فــي المناطــق الســتة المســتهدفة مــن مقابلــة وتعبئــة )1516 اســتمارة( وتوزعــت علــى مجموعــة مــن 
القطاعــات علــى النحــو التالــي )35 مركــز صحــي( و )735 طالــب مدرســة( و )689 اســرة( و )31 روضــة أطفــال( و )26 جمعيــة 

ومؤسســة محليــة ( والشــكل التالــي يوضــح عــدد المقابــالت فــي كل تجمــع: 

وفي نهاية المشروع تم إعداد الملفات التعريفية بشكل شمولي، ومراجعتها 
مـن خـالل ورش مجتمعيـة، لعـرض البيانـات التـي تـم تحليلهـا بحضـور 
ممثليـن عـن كل تجمـع سـكني، كمـدراء المـدارس، والمجالـس المحليـة، 
وأيضـا االطفـال، وممثلـي المؤسسـات المختلفـة والناشـطين المجتمعييـن 
امـور  اوليـاء  مجالـس  عـن  وممثليـن  االعاقـة  ذوي  االشـخاص  وأهالـي 
مالحظـات  وتوثيـق  ونقاشـها  التعريفيـة  الملفـات  عـرض  وبعـد  الطلبـة. 
الحضـور تـم تعديلهـا وطباعتهـا باللغتيـن )العربيـة واالنجليزيـة( وتقديمهـا 
للمجالس المحلية من اجل االستناد اليها في مخاطبة ممولين محتملين 
أو فـي تخطيـط انشـطتهم واالسـتفادة مـن المعلومـات التـي تشـتمل عليهـا 

مـن اجـل رفـع مسـؤوليتها تجـاه االطفـال واالطفـال ذوي االعاقـة.

“قبــل أن أنضــم لفريــق المســاءلة، كنــت مهتمــة جــدًا بواقــع الطفــل 
ــم أن الواقــع بهــذا الســوء،  ــم أكــن أعل الفلســطيني وحقوقــه، لكننــي ل
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 
التــي ترفــض اســتقبالهم  فــي كثيــر مــن ريــاض األطفــال  التعليــم 
ودمجهــم. لذلــك فــإن وجودنــا كفريــق للمســاءلة مهــم جــدٌا مــن أجــل 
الواقــع  هــذا  حــول  مثــاُل  كالبلديــة  الخاصــة  الجهــات  نظــر  لفــت 
ومحاولــة إحــداث تغييــر حقيقــي. فالتغييــر ال يكــون فرديــًا، بــل مــن 

خــالل جهــود فريــق مخلــص لهــذه القضيــة”

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

,,

,,

بيت حلم

اخلليل

الشواورة

بيت أمر

حمافظة بيت حلم

حمافظة اخلليل

بتري
تقوع

خاراس
صوريف

عدد المقابات في المناطق المستهدفة

155

225

381 374

205
176

الشواورة
بتير
تقوع

بيت أمر
خاراس

صوريف
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تعزيز دور المؤسسات القاعدية في مجال حماية حقوق اإلناث ذوات اإلعاقة

قامــت المؤسســة بالعمــل مــع 7 مؤسســات قاعديــة فــي محافظتــي بيــت لحــم 
والخليل بهدف تعزيز دورهم في حماية اإلناث ذوات اإلعاقة من العنف، وقد 
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 والحمــالت المجتمعيــة.

وكنتيجــة لهــذه الجهــود قمنــا بإطــالق دعــوة لتقديــم مقترحــات مبــادرات مجتمعيــة 
تهــدف إلــى تعزيــز حقــوق اإلنــاث ذوات اإلعاقــة وحمايتهــن مــن العنــف، وقامــت المؤسســة باختيــار وتمويــل 5 مبــادرات مجتمعيــة مــن خــالل 

تقديــم دعــم مالــي بقيمــة 9,800	  شــيكل 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 خــالل 
الموســيقى، ورفــع نســبة االنخــراط فــي ســوق العمــل لــدى الفتيــات ذوات اإلعاقــة مــن خــالل 
تزويدهــن بتدريبــات مهنيــة متخصصــة ومبــادرة أخــرى هدفــت إلــى محــو األميــة لــدى عــدد 

مــن النســاء والفتيــات ذوات االعاقــة.

التوزيع الجغرافي للمؤسسات

1

الخليلبيت لحم

4

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

االتحــاد الفلســطيني العــام لألشــخاص 
ذوي اإلعاقــة - فــرع الخليــل

مركز الجئ

المستفيدون

المستفيدون

تنفيذ

تنفيذ

1200 طفل/ة
ذوو إعاقة

220 طفل/ة ذوو إعاقة

10 معلمات 10 إداريين

تعزيــز وتطويــر مواهــب األطفــال ذوي اإلعاقــة مــن خــال 
ــل الموســيقي التفعي
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مركز بلدية إذنا المجتمعي

المستفيدات تنفيذ

ــة للنســاء ذوات اإلعاقــة، وتدريبهــن  ــاء القــدرات المهني بن
علــى مهــارات التطريــز اليــدوي. 

50 فتاة ذات إعاقة

تدريب مهني في صناعة الحلويات 

مركز بلدية يطا المجتمعي

المستفيداتتنفيذ

20 فتاة ذات إعاقة

محــو األميــة والحمايــة مــن العنــف واالســتخدام اآلمــن لوســائل 
التواصــل االجتماعــي 

مركز شباب البلد / الظاهرية 

المستفيداتتنفيذ

40 فتاة ذات إعاقة

تشكيل ودعم فرق مجتمعية لحماية األطفال ذوي اإلعاقة 

تــم تشــكيل ثــالث فــرق حمايــة فــي يطــا وإذنــا 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.
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حمايــة  حــول  المتخصصــة  التدريبــات  مــن  سلســلة  عقــد  تــم 
األطفــال مــن العنــف واإلســاءة واإلهمــال باإلضافــة إلــى رصــد 
وتوثيق اإلنتهاكات،  وتابعت المؤسســة عمل الفرق من خالل 
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 :

شــملت المبــادرة العمــل مــع الطلبــة أنفســهم وأهالــي الطلبــة فــي 5 مــدارس محليــة حــول آليــات الحمايــة، 
العنف واإلســاءة، واإلعاقة كمفاهيم ومصطلحات أساســية إضافة إلى التوعية بالجانب الحقوقي.

فريق حماية
 يطا

المستفيدين

ذوي  مــن  طالــب/ة   358
اإلعاقــة ذوي  وغيــر  اإلعاقــة 

مجموعات من األهالي. 

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.

فريق حماية
أريحا

المستفيدين

31 طفل/ة من ذوي اإلعاقة 
ــال ذوي  83 مــن أمهــات األطف

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. 

فريق حماية
إذنا

المستفيدات

مجموعة أمهات320 طالبة
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“أؤمــن جــدًا 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 مركــزا إليــواء هــذه الفئــات مســتقباًل”

آمنــة البطــران، عضــوة فــي فريــق حمايــة 
إذنــا وأم لطفــل ذو إعاقــة

,,

,,
“أنــا أحــب الموســيقى كثيــرًا وكنــت أحلــم بالعــزف علــى آلــة 
لتعلــم  الفرصــة  لــي  أتيحــت  عندمــا  كثيــرًا  فرحــت  القانــون. 
هــذه  مثــل  بالمزيــد  آمــل  ولكنــي  شــهرين  لمــدة  الموســيقى 

الموســيقى.” تعلــم  فــي  نســتمر  كــي  المبــادرة 

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

,,
,,

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

االحتياجــات.”  هــذه  مــع 

ريم ولجي، عضوة في فريق حماية 
أريحا

,,

,, ,,
,,

لقاءات توعوية ألهالي األشخاص ذوي اإلعاقة في أبو العسجا وأبو الغزالن جنوب الخليل

شــاركت مؤسســة قــادر بتنفيــذ يــوم توعــوي ألهالــي االشــخاص 
شــبابية  مجموعــات  تنفذهــا  مبــادرة  ضمــن  االعاقــة  ذوي 
إلــى توعيــة أهالــي  تلــك المنطقــة. هــدف هــذا النشــاط  فــي 
إلــى  اضافــة  أبنائهــم،  بحقــوق  االعاقــة  ذوي  األشــخاص 
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 مــن 70 شــخص مــن األهالــي واالشــخاص ذوي االعاقــة الذيــن 
طرحــوا تســاؤالت تتعلــق بحقوقهــم وأهميــة تعزيــز معارفهــم حــول مصــادر الخدمــات الصحيــة واالجتماعيــة.

وقــد تضمــن اليــوم التوعــوي 3 ورش كل ورشــة تناولــت موضوعــا 
مختلفــا يصــب فــي توفيــر معلومــات حــول الحقــوق، والخدمــات لــذوي 
اإلعاقــة وأهاليهــم. خــرج المشــاركين بتوصيــات حــول أهــم الخدمــات 
ذات  العالقة التي تفتقر لها تلك المناطق، وآليات بناء استراتيجيات 
لمناصــرة حقوقهــم مــن أجــل العمــل علــى مطالبــة الجهــات المعنيــة 
فــي حرمــان  المســاهمة  الخدمــات و تحســينها وعــدم  هــذه  بتوفيــر 
االهالــي مــن أبســط الخدمــات وخاصــة الصحيــة والتعليميــة منهــا. 
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دعم فرق شبابية من األشخاص ذوي اإلعاقة 

اســتكملت المؤسســة دعــم  	 مجموعــات شــبابية مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة والتــي تــم تشــكيلها والعمــل معهــا فــي العــام 2018 فــي 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 29 شــخص مــن أعضــاء المجموعــات الشــبابية.

كمــا تــم تقديــم الدعــم للمجموعــات الشــبابية لتنفيــذ 7 مبــادرات 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 هللا لـــ 79 طالــب 
وطالبــة مــن خــالل لقــاءات توعيــة حــول رياضــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة ولقــاءات 

تعريفيــة بأساســيات لغــة اإلشــارة.

العصا البيضاء - الضفة الغربية

فــي  الــى توعيــة )58( طالبــًا وطالبــة مــن ذوي اإلعاقــة   تهــدف  هــي مبــادرة 
التعامــل  بكيفيــة  التعليمــي  الــكادر  توعيــة  بحقوقهــم وكذلــك  االبتدائيــة  المرحلــة 
مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة البصريــة بشــكل خــاص فــي المــدارس االبتدائيــة، 
باإلضافــة الــى  تنفيــذ ورشــة اإلرشــاد الحركــي التــي اســتهدفت طلبــة الجامعــات 

فــي التطــوع. واألشــخاص المهتميــن 

التوعية حول اضطراب طيف التوحد

 اســتهدفت المبادرة أطفال التوحد أنفســهم وامهاتهم واشــخاص عاملين في 
االتحــاد العــام لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي رام هللا وبيــت لحــم، باإلضافــة 
الــى تنفيــذ نشــاط ترفيهــي لهــذه المجموعــة مــن أطفــال التوحــد، بحيــث بلــغ 

عــدد المســتفيدين مــن المبــادرة )36(  طفــل وأم .    

مبادرة الحق في وصول األطفال ذوي االعاقة السمعية الى الخدمات الصحية بسهولة ويسر

بمستشــفى  المبــادرة  هــذه  بتنفيــذ  غــزة  فــي  الشــباب  مبادرينــا  مــن  فريــق  نجــح 
الــذرة لألطفــال، وتحقيــق أهدافهــم فــي التوعيــة بحقــوق األطفــال ذوي االعاقــة 
الســمعية وتســهيل وصولهــم الــى الخدمــات الصحيــة، وذلــك مــن خــالل تدريــب 
15 طبيــب/ة علــى لغــة االشــارة، وتزويــد المستشــفى باإلشــارات الخاصــة بــذوي 
االعاقــة الســمعية، وتوزيــع 15 لوحــة 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.
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 مبادرة ال للعنف

هــذه المبــادرة تعنــى بحمايــة األطفــال ذوي اإلعاقــة ضحايــا العنــف اللفظــي 
فــي المحافظــات الجنوبيــة فــي غــزة مــن خــالل تعزيــز ســيادة القوانيــن التــي 
مــن شــأنها أن تحميهــم. مــن خــالل 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 خــالل توزيــع الهدايــا.  

 مبادرة صحتي

سعى فريق المبادرين لدعم حقوق األطفال ذوي االعاقة في الرعاية الصحية 
المدرســية مــن خــالل مبــادرة صحتــي، والتــي اســتمرت لمــدة ثالثــة أيــام ألكثــر 
من مئة طفل وطفل ذو إعاقة وأهاليهم والمدرســين الذين يعملون في مدارس 
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 أفــالم كرتونيــة تعبــر عــن الفكــرة 
العامــة للمبــادرة. باإلضافــة الــى إجــراء لقــاءات تثقيــف صحــي  حول األمراض 
الصيفيــة وآليــة حمايــة االطفــال ذوي االعاقــة مــن األمــراض وآليــات تعــزز النظافــة الشــخصية لألهالــي والمدرســين. واختتــم الفريــق المبــادرة 

بتوزيــع حقائــب صحيــة لألطفــال و500 بروشــور علــى جمعيــات مختصــة باألطفــال ذوي اإلعاقــة..

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 ثــالث 
مــدارس تناولــوا 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 نشــرات 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 
المبــادرات  لهــذه  االيجابــي  األثــر  نلمــس 
وأهميتهــا فــي مجتمعنــا، وعلينــا نحــن الذيــن 
ــد  ــا نســعى أن ننفــذ المزي شــاركنا فيهــا. وانن

مــن األنشــطة الشــبيهة” 

عاقة  اإل  ذوي  من  متطوع  مصلح،  بدر 
البصرية والمتحدث اإلعامي باسم فريق 

مبادري قادر في غزة 

,,

,,
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يختــص برنامــج الحمايــة والمناصــرة فــي المؤسســة فــي التأثيــر علــى السياســات والتشــريعات العامــة ذات الصلــة بحقــوق وخدمــات األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة اســتنادا إلــى المعاييــر الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وال ســيما االتفاقيــة الدوليــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة والتــي انضمــت 
لهــا دولــة فلســطين. وارتباطــا بذلــك، تســعى المؤسســة مــن خــالل هــذا البرنامــج إلــى تعزيــز التــزام المؤسســات الرســمية الفلســطينية تجــاه حقــوق 

وخدمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة واإلرتقــاء بمســتوى الممارســات المســتندة إلــى النهــج القائــم علــى الحقــوق.

خالل عامي 2019 و2020، نفذت المؤسسة التدخالت التالية في إطار برنامج الحماية والمناصرة:

برنامج احلماية 
واملناصرة

حــراك األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن أجــل حيــاة كريمــة وإقــرار أول قانــون تأميــن صحــي مجانــي عــادل 
وشــامل لألشــخاص ذوي االعاقــة فــي فلســطين

اســتكمااًل لــدور مؤسســة قــادر للتنميــة المجتمعيــة فــي تعزيــز العمــل 
وقضايــا  لحقــوق  المطلبيــة  الحركــة  لصالــح  والتكاملــي  الجماعــي 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي فلســطين، انطلقــت مؤسســة قــادر فــي 
مناصــرة حــراك مــن أجــل حيــاة كريمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي 
فلســطين والذي بدأ باعتصام خمســة أشــخاص ذوي إعاقة من الثالث 
مــن تشــرين الثانــي 2020 والــذي رأت فيــه المؤسســة باكــورة حركــة 
مطلبيــة تســعى بــُكلِّ ِجــد لتحســين البيئــة القانونيــة والواقــع المعيشــي 
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي فلســطين، حيــُث مثلــت صالبــة هــذا 
الحــراك واستبســالهم فــي مبادرتهــم واعتصامهــم الــذي اســتمر 63 يومــًا 

ليــل نهــار فــي المجلــس التشــريعي بــرام هللا لتحقيــق مطلبهــم الُمحــق فــي تأميــن صحــي عــادل وشــامل ومجانــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة دافعــًا 
ومحفــزًا يوميــًا للمؤسســة إدارة وموظفيــن لمناصــرة هــذا الحــراك بــكل الطاقــات والســبل.

فاتخــذت مؤسســة قــادر مــن االئتــالف  الفلســطيني لإلعاقــة أساســًا إلســتنهاض القــوة الجماعيــة المؤثــرة والمســاندة لمطالــب الحــراك العادلــة، 
فــكان للجهــد الجماعــي لمؤسســة قــادر وباقــي مجمــوع المؤسســات المنضويــة تحــت مظلــة االئتــالف األثــر الكبيــر فــي إعــالء صــوت المعتصميــن 
فــي المجلــس التشــريعي وذلــك مــن خــالل تفعيــل الــدور المســاند للمعتصميــن، وذلــك بفعاليــات يوميــة كان مــن أبرزهــا المؤتمــر الصحفــي الــذي 
عقــد فــي المجلــس التشــريعي والــذي حشــد العديــد مــن المؤسســات والهيئــات واالئتالفــات المدنيــة والمناصريــن لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
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مــن مختلــف القطاعــات والــذي وجــه خاللــه المحتشــدون رســالة دعــم للمعتصميــن مطالبيــن 
المنظمــات  وشــبكات  االئتالفــات  باقــي  مــع  للتنســيق  إضافــة  العادلــة،  لمطالبهــم  االســتجابة 
الحقوقيــة واإلنســانية المحليــة والدوليــة إلحــداث التأثيــر والضغــط المطلــوب علــى صانعــي القــرار 

الفلســطيني لتطبيــق القوانيــن والتشــريعات التــي كفلــت حقــوق اإلشــخاص ذوي اإلعاقــة. 

كان تحــرك مؤسســة قــادر وتنســيقها مــع مؤسســات االئتــالف الفلســطيني لإلعاقــة لتعزيــز مفهــوم 
المناصــرة الذاتيــة لــدى جمــوع اإلشــخاص ذوي اإلعاقــة الداعميــن لمطالــب زمالئهــم المعتصميــن 
فــي المجلــس التشــريعي مــن خــالل توفيــر الدعــم اللوجســتي لهــم أثنــاء حشــدهم لوقفاتهــم المطلبيــة 
واعتصاماتهــم الســلمية ســواء التــي كانــت أمــام مجلــس الــوزراء والــوزارت ذات العالقــة، أو 
االعتصامــات المناطقيــة التــي تزامنــت فــي أكثــر مــن محافظــة إلعــالء الصــوت المطالــب بحــق 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي تأميــن صحــي عــادل وشــامل ومجانــي.
 

واتخــذت مؤسســة قــادر مــن وســائل التواصــل االجتماعــي واالعــالم المرئــي والمســموع والمقــروء 
وســيلة لتوعيــة العامــة فــي الشــارع الفلســطيني لعدالــة مطالــب حــراك األشــخاص ذوي اإلعاقــة، 
فكانــت مشــاركة المؤسســة فــي العديــد مــن اللقــاءات والفعاليــات اإلعالميــة عبــر وســائل اإلعــالم 
المختلفة لتسليط الضوء على حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التي كفلتها القوانين والتشريعات 

الفلســطينية والتــي نــادى بهــا المعتصميــن. 

حــراك  لمطالــب  العامــة  توعيــة  فــي  المؤسســة  دور  يقتصــر  ولــم 
فــكان  فقــط،  اإلعالميــة  المشــاركة  علــى  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 
تمــت  التــي  العمــل والنــدوات  فــي ورشــات  قــادر  لمشــاركة مؤسســة 
بالتنســيق مــع عــدد مــن الجامعــات واألطــر والهيئــات المحليــة دور 
فــي تعزيــز مناصــرة الشــباب لحــراك األشــخاص ذوي اإلعاقــة، فــكان 
إبــداع الشــباب بنشــاطات فنيــة وموســيقية وتمثيليــة حاضــرًا وبقــوة فــي 

للمعتصميــن. المســاندة  والوقفــات  االعتصامــات 

تــرى مؤسســة قــادر فــي النتيجــة المثمــرة إلعتصــام حــراك مــن أجــل حيــاة كريمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي فلســطين، والــذي أفضــى باعتمــاد 
الحكومــة الفلســطينية لنســخة معدلــة لنظــام التأميــن الصحــي الخــاص باألشــخاص ذوي اإلعاقــة، تحقيقــًا لرؤيتهــا فــي جــدوى العمــل الجماعــي 
المســاند للحركــة المطلبيــة لحقــوق وقضايــا األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي فلســطين وأيضــا توظيفــًا آلليــات مناصــرة جديــدة ووســائل ضغــط مجتمعــي 
مختلفة تم اســتخدامها ضمن الحراك شــكلت قاعدة مهمة ودرســًا مســتفاد في المناصرة والعمل المطلبي وحالة يجب دراســتها في تاريخ مناصرة 
القضايــا الحقوقيــة الفلســطينية، ودافعــًا لدعــم مواصلــة الحركــة النضاليــة لهــذا الحــراك لتنفيــذ كافــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة والتــي تتقاعــس 
الجهــات المختصــة عــن تنفيذهــا رغــم أنهــا مكفولــة بالقوانيــن والتشــريعات المحليــة واالتفاقيــات الدوليــة التــي وقعــت عليهــا الحكومــة الفلســطينية 

منــذ العــام 	201.

رأت مؤسســة قــادر فــي اليــوم العالمــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 03/12/2020 مــن هــذا العــام، مناســبة لتعزيــز التضامــن مــع معتصمــي 
الحــراك، فحشــدت بالتنســيق مــع  االئتــالف الفلســطيني لإلعاقــة العديــد مــن المؤسســات والهيئــات واألطــر  والمناصريــن لحقــوق األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة، وكانــت المشــاركات المختلفــة بفعاليــات هــذا اليــوم  فــي مقــر المجلــس التشــريعي رســالة واعيــة بأحقيــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة بتنفيــذ 
مطالبهــم العادلــة والتــي كفلتهــا القوانيــن، تزامــن ذلــك مــع إطــالق المؤسســة لبوابــة قــادر االلكترونيــة لالطــالع علــى كل مــا يتعلــق باإلعاقــة وقضايــا 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي موقــع واحــد ســهل االســتخدام وبكلمــات مفتاحيــة توصــل المســتخدم للمعاومــات المطلوبــة حــول كل مــا يخــص 

/https://portal.qader.org  :اإلعاقــة

اليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة
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العمل على دراسة تقييمية حول آليات وأنظمة الشكاوى الحالية فيما يتعلق باإلعاقة والعنف القائم على 
النوع االجتماعي.

ضمــن مســاعينا وتوجهاتنــا فــي مؤسســة قــادر فــي المســاهمة فــي تعزيــز وحمايــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، خاصــة فــي إطــار الحمايــة مــن 
أيــة انتهــاكات يتعــرض لهــا األشــخاص ذوي اإلعاقــة بشــكل عــام وحرصنــا الدائــم علــى وصــول النســاء والفتيــات ذوات اإلعاقــة بشــكل خــاص إلــى 
منظومــة الحمايــة. فإننــا نقــوم بالعمــل علــى إعــداد دراســة تقييميــة ألنظمــة شــكاوى المؤسســات الرســمية ومؤسســات المجتمــع المدنــي المعمــول 
بهــا فــي الضفــة الغربيــة، حيــث نســعى مــن خــالل هــذه الدراســة إلــى تقييــم مــدى موائمــة أنظمــة الشــكاوي وقدرتهــا علــى االســتجابة الفعالــة للنســاء 
والفتيــات ذوات اإلعاقــة وقدرتهــا علــى تقديــم خدمــات الحمايــة لهــن. معظــم العمــل الميدانــي الخــاص بالدراســة التقييميــة تــم تنفيــذه فــي العــام 2020 

وســيصدر التقريــر فــي مطلــع شــهر أذار 2021.

اســتمرت المؤسســة فــي نشــاطها البــارز فــي موضــوع مراقبــة تنفيــذ االتفاقيــات الدوليــة 
وقــد  الســابقة،  الســنوات  خــالل  فلســطين  دولــة  لهــا  انضمــت  التــي  اإلنســان  لحقــوق 
عملــت المؤسســة خــالل األعــوام2019 و2020 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 
اتفاقيــة حقــوق  )ســيداو(،  المــرأة  التمييــز ضــد  أشــكال  القضــاء علــى جميــع  اتفاقيــة 
الطفــل واالتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــه، فإننــا نســعى إلــى اإلقــرار 
واالعتــراف بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن خــالل مشــاركتنا فــي تقاريــر الظــل 

الخاصــة بهــذه االتفاقيــات.

العمل على إعداد تقارير الظل التفاقيات حقوق اإلنسان ذات العاقة 

 	CRPD االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي االعاقة

قامــت مؤسســة قــادر ومــن خــالل عضويتهــا فــي االئتــالف الفلســطيني لإلعاقــة بالعمــل 
خــالل العــام 2019 علــى 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 فــي األمــم 
المتحــدة. كان العمــل تشــاركي مــن حيــث جمــع البيانــات بــكل مــا يشــمله مــن مقابــالت 
ومجموعــات بؤريــة حيــث يوفــر التقريــر المعلومــات الخاصــة بــكل مــادة مــن مــواد االتفاقيــة، 
وتــم إعــداد التقريــر بمشــاركة تامــة مــن قبــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة واالئتــالف الفلســطيني 
فــي مناصــرة حقــوق األشــخاص ذوي االعاقــة.  العاملــة  لإلعاقــة بمؤسســاته ومنظماتــه 

واســتمرارًا لهــذه الجهــود بــدأت مؤسســة قــادر هــذا العــام بإعــداد تقريــر ظــل منفصــل ومركــز حــول الحقــوق االقتصاديــة المنصــوص عليهــا فــي 
االتفاقية الدولية لحقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة الواردة في المادة )12( وخاصًة الفقرات الرابعة والخامســة منها، والمادة )27(، ذلك بأقصى 
قــدر مــن التقاُطــع مــع المــواد مــن )1( إلــى )9( التــي انضمــت إليهــا فلســطين فــي العــام 	201، وذلــك كتقريــر منفصــل خــاص بالمؤسســة. حيــث 
نهــدف فــي هــذا التقريــر إلــى التركيــز علــى كل مــا يتعلــق بالحقــوق االقتصاديــة بمــا فيهــا العمــل والتوظيــف، الحــق فــي التملــك والميــراث، الحــق فــي 
إدارة الممتلــكات وغيرهــا مــن الحقــوق االقتصاديــة. وبالتالــي فحــص مــدى التــزام دولــة فلســطين بمؤسســاتها الرســمية وغيــر الرســمية باالتفاقيــة لمــا 
له من أثر وأهمية على واقع األشــخاص ذوي اإلعاقة وعلى المنظومة الحقوقية بالشــكل العام. حيث أننا ســنقوم باالنتهاء من تحضير التقرير 

بدايــة العــام 2021 وســيتم تقديمــه بشــكل رســمي للجنــة األمميــة الخاصــة باالتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص اإلعاقــة فــي الموعــد المحــدد.

 	 CRC اتفاقية حقوق الطفل

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 	201، 
حيــث نهــدف مــن خــالل مشــاركتنا فــي تقاريــر الظــل لالتفاقيــات الدوليــة إلــى تحقيــق أهدافنــا فــي 
المناصــرة الدوليــة كوســيلة وأداة دوليــة للحــث علــى مســائلة دولــة فلســطين حــول مــدى التزامهــا 
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بحقــوق الطفــل الفلســطيني، حيــث أن هــذه التقاريــر تهــدف إلــى مســاعدة اللجنــة فــي تطويــر قائمــة المســائل المتعلقــة بتقريــر دولــة فلســطين. ومــن 
خــالل مشــاركتنا فــي تقريــر الظــل مــن حيــث اإلعــداد والتنســيق والكتابــة وأيضــا بالمشــاركة فــي الجلســة األوليــة للجنــة حقــوق الطفــل فــي جنيــف 
– سويســرا بتاريــخ 03/06/2019 حيــث 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 فــي جنيــف – سويســرا بتاريــخ 

. 27/01/2020

 	CEDAW اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تقــوم مؤسســة قــادر بدورهــا فــي تســليط الضــوء علــى واقــع المــرأة الفلســطينية و تكثيــف الجهــود  
للتركيــز علــى واقــع النســاء والفتيــات ذوات اإلعاقــة مــن خــالل وجودهــا ومشــاركتها الفاعلــة فــي 
االئتالفــات والشــبكات المختلفــة والســيما االئتــالف األهلــي النســوي )ســيداو( فــي فلســطين، وذلــك 
مــن خــالل تقديمنــا للورقــة بالبحثيــة للجنــة المعنيــة باتفاقيــة ســيداو تشــرين األول 2019  بعنــوان 
“ســيداو مــن منظــور اإلعاقــة فــي ضــوء عالقتهــا بالنــوع االجتماعــي”،  حيــث انضمــت مؤسســة قــادر 
لهــذا االئتــالف منــذ تأسيســه فــي العــام 2015 والــذي 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 االعتــراف القانونــي بهــا كدولــة عضــو فــي األمــم المتحــدة بصفــة مراقــب، وبهــذا تلتــزم الدولــة بالقضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز 

ضــد المــرأة الــواردة فــي المــادة 18 مــن االتفاقيــة.

إطاق دراسة العنف القائم على أساس نوع الجنس واإلعاقة

قامــت مؤسســة قــادر بإطــالق دراســة نوعيــة حــول العنــف القائــم علــى 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 وســياقات الَتَعــرُّض للُعْنــف. ناهيــَك عــن 
مــة لخدمــات الحمايــة مــن الُعْنــف، ومــا  رصــد واقــع وصولهــن للمؤسســات والبرامــج الُمَقدِّ
ينضــوي علــى عمليــة الوصــول ِإْن حدثــْت مــن تحديــات وثغــرات، ومــا قــد يــؤدي إلــى 

َعــَدم توجــه أوالئــك النســاء والفتيــات لهــذه المؤسســات َقْصــرًا أو َطْوعــًا.

 وقد تم إطالق هذه الدراســة بشــكل رســمي خالل المؤتمر الوطني األول الذي نظمته 
مؤسســة قــادر وحضــره ممثليــن عــن وزارة التنميــة االجتماعيــة ووزارة المــرأة وعــدد مــن 
العامليــن والعامــالت فــي مراكــز حمايــة النســاء والفتيــات المنتشــرة حــول الضفــة الغربيــة 

وبمشــاركة مميــزة مــن قطــاع غــزة. 

مــن نتائــج الدراســة أيضــًا االنــاث ذوات االعاقــة يتعرضــن فــي ســياقات كثيــرة فــي منازلهــن وفــي المؤسســات وعلــى أيــدي أفــراد أســرهن 
ــة والخاصــة ألشــكال  ــك مــن المؤسســات العام ــر ذل ــدارس وغي ــي الم ــي وف ــع المحل ــاء وفــي المجتم ــة أو غرب المباشــرة أو مقدمــي الرعاي

مختلفــة ومتعــددة مــن العنــف

اكــدت نتائــج الدراســة علــى أن النســاء ذوات اإلعاقــة هــن فــي خطــر أعلــى ألن 
يصبحــن ضحايــا للعنــف مقارنــة مــع النســاء  مــن غيــر إعاقــة

للتعــرف أكثــر علــى مــا ورد فــي هــذه الدراســة يمكنكــم 
الوصــول لهــا مــن هنــا

https://www.qader.org/resources/973.html
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ــه ضــد اإلنــاث ذوات اإلعاقــة علــى  تنظيــم مؤتمــر وطنــي حــوَل العنــف الُمَوجَّ
أســاس نــوع الجنــس واإلعاقــة 

تــم تنظيــم هــذا المؤتمــر بالشــراكة مــع االئتــالف الفلســطيني لإلعاقــة ومنتــدى مناهضــة العنــف ضــد المــرأة. 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 
اتصــااًل بواقــع العنــف وحقهــن فــي الوصــول إلــى خدمــات الحمايــة والوقايــة مــن العنــف علــى اختــالف أشــكالها، إضافــًة إلــى دورنــا وإيماننــا 
المطلــق بأهميــة وضــع قضايــا العنــف القائــم علــى أســاس الجنــس واإلعاقــة علــى قائمــة األولويــات السياســاتية والبرامجيــة والخدماتيــة لــدى 
كافــة األطــراف ذات العالقــة وأيضــًا العمــل علــى خلــق حالــة عامــة فــي األوســاط ذات الصلــة بقطــاع الحمايــة ومؤسســات أركان العدالــة 

ومنظمــات حقــوق اإلنســان والمؤسســات العاملــة فــي قطــاع اإلعاقــة.

أكــد المؤتمــر علــى أن البيئــة القانونيــة والتشــريعية هــي 
صمــام األمــان لحمايــة االنــاث واالنــاث ذوات اإلعاقــة 

مــن العنــف فــي فلســطين.

وقــد حضــر هــذا المؤتمــر أكثــر مــن مائــة وخمســون مشــارك 150 فــي الضفــة 
وغــزة وقــام بافتتاحــه كل مــن وزيــر التنميــة االجتماعيــة الدكتــور أحمــد المجدالنــي  
ووزيــرة المــرأة الدكتــورة أمــال حمــد، وممثلــي المؤسســات الرســمية أعضــاء منظومــة 
الحمايــة مــن شــرطة ونيابــة عامــة ووزارة الصحــة وحــدة المــرأة ووزارة التنميــة 
الحقوقيــة  األهليــة  والمؤسســات  الحمايــة  ودور  المــرأة  وحــدة  مــن  االجتماعيــة 
والنســوية والخدماتيــة ذات العالقــة بمناهضــة العنــف ضــد المــرأة،  والمؤسســات 
األكاديميــة والدوليــة واألمميــة مكتــب المفــوض الســامي وهيئــة األمــم المتحــدة 

للمــرأة واليونيســيف وUNFPA ومؤسســات االعاقــة فــي الضفــة وغــزة . 

وكان هنــاك اجماعــا وتأكيــدا علــى أهميــة انعقــاد المؤتمــر ألول مــرة فلســطينيا 
والســتهدافه الفتيــات والنســاء ذوات االعاقــة بالدرجــة األولــى وتأكيــده علــى عــدد 

مــن القضايــا أهمهــا:
أهــم 	  عنــد  والوقــوف  االعاقــة  ذوات  االنــاث  حيــاة  واقــع  تحليــل  ضــرورة 

فــي عزلتهــا  التــي مــن شــأنها أن تضعــف مشــاركتها، وتســهم  التحديــات 
للعنــف. وتعرضهــا  وتهميشــها 

الشــراكة 	  فــي  والشــبكات  واالئتالفــات  المدنــي،  المجتمــع  منظمــات  دور 

الحقيقيــة مــع القطــاع الرســمي ممثــال بالــوزارات 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 

مجلس أطفال مؤسسة قادر 

مــن منطلــق إيماننــا بــأن األطفــال جــزء ال يتجــزأ مــن القطاعــات التــي تســتهدفها 
برامــج قــادر، وضمــن خطتنــا االســتراتيجية، دأبنــا فــي العــام 2019 إلــى تشــكيل 
مجلس إدارة للمؤسسة من األطفال. من خالل هذا المجلس نشركهم كأصحاب 
عالقــة فــي رســم مخططــات وتوجهــات المؤسســة المتعلقــة بهــم وبحقوقهــم بهــدف 

تحســين واقــع األطفــال واألطفــال ذوي اإلعاقــة وتعزيــز مشــاركتهم المجتمعيــة. 

تــم اختيــار تســعة أطفــال مــن عمــر 13 إلــى 17 عامــًا )5 ذكــور ، و	 إنــاث( منهــم طفــل وطفلــة ذوي إعاقــة، وذلــك مــن خــالل مقابلــة أكثــر 
مــن 30 طفــل وطفلــة، ليشــكلوا مجلــس أطفــال مؤسســة قــادر للتنميــة المجتمعيــة. وقــد شــارك أعضــاء المجلــس بلقــاءات تدريبيــة حــول حقــوق 
الطفــل وحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتدريبــات لرفــع مهاراتهــم الحياتيــة فــي القيــادة واالتصــال والتواصــل، وأصبحــوا علــى اســتعداد  للبــدء 

بالعمل والقيام بمهامهم.   

5 ذكور، واحد منهم ذو إعاقة4 إناث، واحدة منهن ذات إعاقة

وقــد اســتمرت المؤسســة بعقــد االجتماعــات الدوريــة خــالل العــام 2020 واســتمرت اللقــاءات عبــر قنــوات التواصــل االجتماعــي والمنصــات 
االلكترونيــة خــالل جائحــة كورونــا، هــذا وتــم اختيــار اثنيــن مــن أعضــاء مجلــس أطفــال مؤسســة قــادر ليكونــوا جــزًء مــن لجنــة استشــارية مــع 
مؤسســة انقــاذ الطفــل فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث تــم دعوتهــم للمشــاركة فــي لقائيــن لهــذه اللجنــة االستشــارية بحضــور مــدراء مؤسســة 

انقــاذ الطفــل عبــر منصــة زووم. 

أعضاء المجلس:
محمود العصا، 17 عام من ذوي اإلعاقة البصرية، شغوف بالتكنولوجية 
الجديدة المهتمة باألشــخاص ذوي اإلعاقة البصرية والتي تســاعدهم ألداء 
عملهــم بشــكل جيــد، حيــث يحــرص دائمــًا علــى التطــوع مــع الشــركات التــي 

تســاعد األشــخاص ذوي األعاقــة ألنتــاج أفضــل مــا لديهــم.

التــي مــن ضمنهــا  الســلكون  مــع مجموعــة شــركات وادي  التطــوع  بــدأ   
micrsoft و google وapple التي تؤمن أن األشــخاص ذوي األعاقة 
يقــوم  التــي  التطوعيــة  األعمــال  هــذه  ومــن  األفضــل،  تقديــم  يســتطيعون 
بهــا: تجربــة البرامــج الجديــدة ، فحــص المواءمــة التقنيــة، تحســين الــذكاء 
المســاعدة   المواقــع  ترجمــة   ، البرمجــة  منصــات  تحســين  األصطناعــي، 
لألشــخاص ذوي األعاقــة، تحســين البرامــج وحــذف الغيــر مــواءم، فحــص 
المحتــوى وحــذف مــا ال يليــق باألشــخاص ذوي األعاقــة أو يتنمــر عليهــم.

انضــم محمــود لمجلــس األطفــال فــي نهايــة عــام 2019، حيــث عبــر أنهــا 
كانــت تجربــة مهمــة فــي حياتــه ومنحنــى مهــم فــي االضافــة لشــخصيته 
ومعلوماتــه حــول حقــوق االشــخاص ذوي االعاقــة وخاصــة االطفــال، فــكان 
مــن أبــرز المعلومــات التــي اكتســبها مــن خــالل هــذا المجلــس حــول حقــوق 
وأهــم  فلســطين  فــي  البصريــة  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  وحقــوق  الطفــل 
العقبــات التــي يمكــن ان تواجههــم فــي التعليــم والعمــل والحيــاة االجتماعيــة.

محمود العصا - عضو مجلس أطفال قادر

العمر اسم الطفل/ ة

16 عام آدم اللحام

16 عام بشار ترهوني

13 عام سديل ابو عودة

13 عام غيداء صراصرة

17 عام محمود العصا

13 عام محمود ياسر

15 عام مريم الشويكي

	1 عام موسى عثمان

15 عام نور لولص
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منــذ عــام 2009 بدأنــا فــي قــادر بالعمــل ببرنامــج MOVE الحركــة مــن أجــل التعلــم والحيــاة، وهــي منهجيــة لتعزيــز نوعيــة حيــاة األطفــال ذوي 
اإلعاقــة الشــديدة والمركبــة. إن هــذا البرنامــج مبنــي علــى تجميــع خبــرة التعليــم والعــالج ومعرفــة كفــاءة الطفــل للتعامــل مــع االحتياجــات الوظيفيــة 
لألطفــال ذوي اإلعاقــة عنــد وصولهــم ســن البلــوغ، وبالتالــي فــإن تعليــم الحركــة مــن خــالل هــذا التوجــه يمّكــن طاقــم “MOVE” مــن العمــل معــًا 

لدمــج األهــداف األساســّية لــكل طفــل فــي حياتــه اليوميــة ونشــاطاته االجتماعيــة.   

MOVE برنامج  منهجية تدريب اإلعاقات الشديدة والمركبة

نحــن  نــدرك أن هنــاك  الكثيــر مــن مشــاكل التمييــز ضــّد األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة وضــّد تمكنيهــم وضــّد العامليــن معهــم، ويعــزى ذلــك 
فــي معظــم األحيــان إلــى التعليــم المنفصــل فــي إطــار معيــن، لذلــك  
ســعينا فــي عامــي 2019 و2020، إلــى تحســين وتعزيــز قــدرات 
المؤسســات العاملــة فــي قطــاع اإلعاقــات الشــديدة والمركبــة، بهــدف 
رفــع مســتوى الخدمــات المقدمــة لألطفــال ذوي اإلعاقــات الحركيــة 
الشــديدة والمركبــة وبالتالــي تحســين نوعيــة حياتهــم، وذلــك مــن خــالل 
اإلشــراف الفنــي والمتابعــة لتطبيــق برنامــج MOVE فــي المؤسســات 
والمراكــز المجتمعيــة، والتــي تطبــق منهجيــة MOVE، خمســة منهــا 
مؤسســات أهليــة تأهيليــة تعمــل مــع األطفــال مــن ذوي اإلعاقــات 
الشــديدة  وأربعــة مراكــز تابعــة للبلديــات فــي محافظــات الخليــل، بيــت 

لحــم، أريحــا، القــدس، ورام هللا، وفــي قطــاع غــزة .

برنامج تطوير 
 القدرات

بيت حلم

اخلليل

القدس

رام اهللأرحيا

غزة

مركز بلدية أريحا المجتمعي

مركز جبل النجمة

الملجأ الخيري األرثوذكسي العربي

بيت الطفل يسوع

مركز بلدية إذنا المجتمعي
مركز بلدية يطا المجتمعي

مركز بلدية السموع المجتمعي

اإلرسالية الخيرية - بيت السام 

تضمنــت عمليــة اإلشــراف والمتابعــة الفنيــة لهــذه المؤسســات والمراكــز زيــارات دوريــة تناولــت بنــاء 
القــدرات المهنيــة وتدريــب الكــوادر التأهيليــة علــى كيفيــة تطبيــق المنهجيــة والبرنامــج ضمــن المعاييــر 
واألســس القائمــة علــى العمــل الجماعــي للطواقــم وذلــك مــن خــالل  اســتخدام أدوات التقييــم ودليــل 
التعليميــة لألطفــال لضمــان  التقييــم ووضــع الخطــط  اســتخدام المنهجيــة والــذي يركــز علــى عمليــة 
الفعاليــة فــي األداء وفــي عمليــة الوصــول لألهــداف العالجيــة والتــي تمكــن األطفــال ذوي اإلعاقــة مــن 
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69%

31%

69%

31%

أطفالأطفال

األطفالاألطفال

كبار سنكبار سن

كبار سنكبار سن

73

87

68

65

MOVE المستفيدين من مراكز/مؤسسات
2019

MOVE المستفيدين من مراكز/مؤسسات
2020

MOVE المتابعات الفنية لمراكز/مؤسسات
2020 - 2019

41%48% 59%52% 56%56% 44%44%

زيارة 
ميدانية

عبر 
تطبيق 
زووم

زيارة 
ميدانية

عبر 
تطبيق 
زووم

زيارة 
ميدانية

عبر 
تطبيق 
زووم

زيارة 
ميدانية

عبر 
تطبيق 
زووم

زيارة 
ميدانية

عبر 
تطبيق 
زووم

زيارة 
ميدانية

عبر 
تطبيق 
زووم

مركز بلدية يطا المجتمعيمركز بلدية السموع المجتمعيمركز بلدية إذنا المجتمعي
بيت الطفل يسوعمركز بلدية أريحا المجتمعي اإلرسالية الخيرية / بيت السالم

38%
62%

5

8 8 8

3

9
10 10

4
5

3 3

اكتســاب المهــارات الضروريــة للجلــوس والوقــوف والمشــي مــن اجــل الوصــول الــى اقصــى درجــات االســتقاللية فــي مهــارات الحيــاة اليوميــة.  
باإلضافــة الــى تمكيــن الطواقــم فــي كيفيــة اســتخدام األجهــزة الخاصــة بهــذه المنهجيــة، وتطويــر المهــارات فــي ادارة التدخــل العالجــي الجماعــي 

مــن قبــل الطاقــم.

نجحنــا أيضــًا فــي التعــاون مــع جامعــة بيــت لحــم وجامعــة القــدس أبــو ديــس إلدمــاج منهجيــة MOVE ضمــن المنهــاج التعليمــي لطلبــة أقســام 
العــالج الطبيعــي والعــالج الوظيفــي. وفــي بدايــة الفصــل الدراســي لعــام 2019 تلقــى 58 مــن طلبــة العــالج الطبيعــي والعــالج الوظيفــي فــي 
جامعــة بيــت لحــم منهجيــة MOVE ضمــن مســاق تدريســي لطلبــة ســنة ثالثــة، و35 مــن طلبــة العــالج الطبيعــي – ســنة رابعــة فــي جامعــة القــدس 

أبــو ديــس. 

خــالل العــام 2019 قامــت المؤسســة باســتدماج منهجيــة MOVE  للعمــل مــع أطفــال بيــت الســالم فــي مدينــة غــزة  مــن خــالل توظيــف طاقــم 
عمــل مختــص وبنــاء قدراتــه حــول المنهجيــة وتزويــد المركــز باألجهــزة الخاصــة للعمــل فــي المنهجيــة والقيــام بكافــة األنشــطة المختلفــة. مركــز بيــت 
الســالم يخــدم مــا يقــارب ال80 طفــل وطفلــة مــن ذوي االعاقــات الحركيــة والذهنيــة الشــديدة والمركبــة والــذي كان يعتمــد بشــكل عــام علــى تقديــم 
خدمــات رعائيــة لهــم فــي ظــل عــدم وجــود خدمــات تأهيليــة لهــم فــي قطــاع غــزة وألســباب تتعلــق بالفقــر المدقــع ألســرهم وألســباب اجتماعيــة أخــرى. 

تــم تنفيــذ هــذا التدخــل بالشــراكة مــع خدمــات االغائــة الكاثوليكيــة فــي غــزة وبتمويــل مــن كاريتــاس ألمانيــا الشــريك االســتراتيجي لمؤسســة قــادر. 
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كمــا تــم ادمــاج هــذه المنهجيــة ضمــن البرامــج والخدمــات التــي تقدمهــا  جمعيــة 
ياســمين الخيريــة  ومركــز جبــل النجمــة فــي محافظــة رام هللا لألطفــال مــن ذوي 
اإلعاقــة الشــديدة والمركبــة. وتــم تدريــب الطواقــم التأهيليــة لمــدة 3 ايــام بواقــع 
15 ســاعة حيــث شــارك فــي هــذا التدريــب 21 مشــارك/ة  مــن جمعيــة ياســمين 

الخيريــة و23 مشــارك/ة مــن مركــز جبــل النجمــة. 

خــالل العــام 2019 أيضــًا، قــام المؤسســة بتنفيــذ زيــارة تقييميــة فــي العراق/اقليــم 
كردســتان والتعــاون مــع مؤسســة أيســبو االيطاليــة مــن خــالل عملهــا وتعاونهــا 
فــي مدينــة دوهــوك، حيــث عبــرو عــن  مــع وزارة الصحــة ومديريــة الصحــة 
اهتمامهــم بالتعــاون مــع مؤسســة قــادر وامكانيــة تبنــي منهجيــة MOVE  للعمــل مــع األطفــال فــي المراكــز التابعــة لمديريــة الصحــة. وبنــاء 
علــى ذلــك قمنــا وخــالل 2020 خــالل الجائحــة بتنفيــذ التدريبــات الالزمــة لطواقــم المديريــة الصحيــة والتأهيليــة حــول منهجيــة MOVE وتقديــم 

MOVE طواقم مراكز/مؤسسات

أنثى أنثى أنثى أنثى أنثى ذكرأنثى ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر

المســاندة الفنيــة فــي شــراء األجــزة ذات العالقــة وأيضــا فــي تصميــم المركــز مــن 
الــزووم  اللوجســتية والفنيــة والمتخصصــة مــن خــالل منصــة  النواحــي  جميــع 
وغيرهــا وكانــت النتائــج جيــدة جــدا وتــم البــدء بعمــل المركــز منــذ منتصــف العــام 

2020 ومــا زالــت قــادر تقــدم االشــراف والمتابعــة المتواصلــة.  

 MOVE عــدد األخصائييــن الذيــن تــم تدريبهــم علــى منهجيــة
خال عامي 2019 - 2020

21

23

7

9 جمعية ياسمين الخيرية
مركز جبل النجمة

اإلرسالية الخيرية / بيت السالم           
مديرية الصحة / داهوك - العراق

 تعــد هــذه التجربــة األولــى مــن نوعهــا فــي تعميــم المنهجيــة علــى المســتوى االقليمــي واألكثــر تحديــًا 
بســبب تنفيذهــا ضمــن الظــروف االســتثنائية للجائحــة والتــي مكنــت قــادر مــن تحقيــق نجــاح كبيــر 

واســتفادة قصــوى فــي مضمــار العمــل عــن بعــد.
مركز بلدية يطا المجتمعيمركز بلدية السموع المجتمعيمركز بلدية إذنا المجتمعي

بيت الطفل يسوعمركز بلدية أريحا المجتمعي اإلرسالية الخيرية / بيت السالم

3

4

3333

1111
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QADER E-Portal اطاق بوابة قادر االلكترونية

تطوير قدرات طاقم مؤسسة قادر

تدريب حول حماية الطفل من العنف واإلساءة واإلهمال لطاقم الصحة في دوهوك / العراق

عملــت مؤسســة قــادر خــالل األعــوام الســابقة علــى إنشــاء منصــة 
إلكترونيــة متخصصــة بقضايــا وحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي 
فلســطين والعالــم، مــن أجــل رفــد الباحثيــن وكافــة المعنييــن للوصــول 
إلــى المعلومــات والمصــادر حــول قضايــا وحقــوق األشــخاص ذوي 

اإلعاقــة.

األقسام:

قوانين واتفاقيات دولية. 1
التشريعات الفلسطينية . 2
السياسات والخطط الفلسطينية. 3
دراسات وأبحاث . 	
إصدارات أخرى. 5

فاتر البحث:

السنة. 1
النطاق )محلي، إقليمي، دولي( . 2
اللغة )العربية واإلنجليزية(. 3
الفئات العمرية )أطفال، شباب، بالغين، كبار سن(. 	
النوع االجتماعي. 5
نوع ودرجة اإلعاقة . 6
القطاع )تعليم، صحة، حماية اجتماعية، عمل، مواصالت، تكنولوجيا معلومات(. 7

تشــتمل البوابــة علــى كافــة التشــريعات الوطنيــة ذات الصلــة بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة واإلتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة، إضافــة إلــى قاعــدة 
بيانــات للدراســات واألبحــاث ذات الصلــة بقضايــا وحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي فلســطيني والوطــن العربــي والعالــم وباللغتيــن العربيــة 

واالنجليزيــة.

وقــد تــم اطــالق هــذه البوابــة بالتزامــن مــع االحتفــال باليــوم العالمــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 03/12/2020، وتشــتمل هــذه البوابــة علــى أكثــر 
مــن 1,500 دراســة وبحــث ورســالة ماجســتير تتنــاول معلومــات حــول قضايــا األشــخاص ذوي اإلعاقــات المختلفــة. إضافــة إلــى كل مــا يتعلــق 
بالقوانيــن والحقــوق والتشــريعات والسياســات المتعلقــة بقطــاع اإلعاقــة محليــًا وإقليميــًا ودوليــًا. إن مــا يميــز هــذه المنصــة أنهــا مســاحة مفتوحــة 
ومتاحــة لكافــة شــرائح المجتمــع، ســهلة الوصــول واالســتخدام، وتشــكل محطــة وحاضنــة للمعلومــات والمصــادر المتنوعــة والشــاملة حــول قضايــا 
QADER E-Portal :اإلعاقــة ليــس فقــط علــى المســتوى المحلــي بــل اقليميــًا وعالميــًا. بإمكانكــم الوصــول إلــى المنصــة عبــر الرابــط التالــي

ضمــن التعــاون المســتمر بيــن مؤسســة قــادر ومؤسســة آيســبو اإليطاليــة،  ومــن خــالل ســعينا الدائــم فــي نشــر المعرفــة وتطويــر وبنــاء قــدرات 
الكــوادر العامليــن فــي مختلــف القطاعــات وإيمانــًا منــا بأهميــة دور القطــاع الصحــي والعامليــن فيــه وضــرورة بنــاء قدراتهــم فيمــا يتعلــق بالعنــف 
واإلســاءة واإلهمــال قمنــا خــالل العــام 2020 بتدريــب مجموعــة مــن الكــوادر الطبيــة )أطبــاء وطبيبــات( فــي مديريــة الصحــة العامــة فــي كردســتان/

العــراق مديريــة صحــة مدينــة دوهــوك علــى كل مــا يتعلــق برصــد االنتهــاكات والعنــف واإلســاءة.  

تــم عقــد التدريــب علــى منصــة الــزووم لمــدة 3 أيــام، وتخلــل التدريــب العديــد مــن العناويــن والمفاهيــم المهمــة حــول العنــف بأشــكاله، مؤشــرات العنــف 
وكيفيــة التعــرف علــى المؤشــرات الخاصــة بــكل نــوع عنــف، العوامــل التــي ترفــع مــن احتماليــة تعــرض الطفــل للعنــف واإلســاءة، وآليــات التواصــل 
االيجابــي والفعــال مــع األطفــال وذويهــم أيضــًا. باالضافــة إلــى تعميــم تجربتنــا فــي فلســطين فيمــا يتعلــق ببروتوكــول عمــل الطواقــم الطبيــة فــي كافــة 
المرافــق الصحيــة الحكوميــة فــي رصــد وتحويــل حــاالت العنــف ضــد األطفــال الــذي قمنــا بإعــداد وتطويــره بالتعــاون مــع وزراة الصحــة الفلســطينية. 

المختلفــة،  العمــل  فريــق  مهــارات  بتنميــة  قــادر  مؤسســة  اهتمــام  مــن  كجــزء 
ولحرصهــا الدائــم فــي االســتثمار بقدراتهــم فــي المجــاالت المختلفــة، نظمــت 
المؤسســة خــالل عــام 2020 تدريبيــن متخصصيــن لطاقــم المؤسســة، حيــث 
تــم تنفيــذ برنامــج تدريبــي مكثــف علــى تدريــب المدربيــن لتمكنهــم مــن االرتقــاء 
بمهاراتهــم كمدربيــن محترفيــن فــي المجــاالت المختلفــة ممــا ســيفتح األفــق لطاقــم 

المؤسســة لالســتفادة مــن القــدرات الداخليــة فــي المؤسســة. 

https://portal.qader.org/
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فقــد عقــد تدريــب المدربيــن ضمــن يومــي عمــل ضمــن برنامــج تدريبــي مكثــف 
ــاة  مــن 	1 ســاعة تدريبيــة شــملت اساســيات التدريــب، التعــرف علــى دورة حي
التدريــب، المهــارات االساســية للمــدرب، طــرق التعامــل مــع المتدربيــن علــى 
اختــالف توجهاتهــم و ســلوكهم، كمــا شــمل التدريــب مجموعــة مــن التدريبــات و 
النصائــح لتصميــم، تنفيــذ وتقييــم تدريــب ناجــح قــادر علــى الوصــول لالهــداف 

المصممــة.

أمــا البرنامــج التدريبــي الثانــي هــدف إلــى رفــع مهــارات الطاقــم فــي التصويــر 
الفوتوغرافــي وتصويــر الفيديــو ليتمكنــوا مــن توثيــق االنشــطة الميدانيــة واالحداث 
الهامــة بشــكل مهنــي وفعــال، األمــر الــذي يســمح باســتخدام المــواد االعالميــة 
المصــورة الحقــا عنــد الحاجــة لهــا. وقــد تــم التعاقــد مــع المصــورة المحترفــة عريــن 
رينــاوي مــن اجــل تنفيــذ هــذا التدريــب علــى مــدار يوميــن بطريقــة غيــر تقليديــة 
وجذابــة تتيــح الفرصــة امــام طاقــم المؤسســة بتعلــم اســتخدام الهاتــف النقــال فــي 
التصويــر بجــودة عاليــة وكيفيــة التقــاط الصــور الجذابــة والتعامــل مــع االضــاءة 

فــي الداخــل والخــارج عنــد التصويــر. 

لقــد كان لهــذا التدريــب اثــر كبيــر تــم مالحظتــه خــالل التدريــب وبعــده مباشــرة، 
حيــث قــام كل متــدرب بالتقــاط صــور وفيديوهــات باســتخدام التقنيــات التــي 
تعلموهــا وعملــوا علــى انتــاج افــالم قصيــرة باســتخدام الهاتــف النقــال وبجــودة 
عاليــة تركــت اثــرا عظيمــا لديهــم عندمــا شــاركوا هــذه الفيديوهــات التــي يمكــن ان 

يتــم تطويرهــا الحقــا لتعكــس الجهــود المبذولــة فــي الميــدان وأنشــطة المؤسســة المتنوعــة التــي اصبــح باالمــكان توثيقهــا بشــكل مباشــر، وتطويرهــا 
مــن اجــل مشــاركتها عبــر وســائل التواصــل المختلفــة بــكل ســهولة وابــداع وحرفيــة.

لــم تقتصــر هــذه التدريبــات علــى زيــادة التوجهــات المعرفيــة والمهاراتيــة لموظفــي المؤسســة، بــل كانــت فرصــة رائعــة للفريــق للتعــرف أكثــر علــى 
بعضهــم البعــض، وكســر الجليــد بيــن الموظفيــن الجــدد وباقــي طاقــم العمــل.

عقد ورشة تدريبية حول تضمين اإلعاقة لعدد من المؤسسات 

ضمــن شــراكة مؤسســة قــادر ومؤسســة إنقــاذ الطفــل تــم عقــد ورشــة تدريبيــة لشــركاء مؤسســة إنقــاذ الطفــل فــي فلســطين حــول  تضميــن اإلعاقــة 
ضمن نهج ومفهوم Inclusive Development Disability وكيفية أخذ موضوع االعاقة واألشخاص ذوي االعاقة في عين االعتبار عند 
تخطيط وتصميم وتنفيذ برامج وخدمات مؤسســاته ،  حيث قدمت الورشــة لمحة ســريعة عن اإلعاقة وعالقتها بالتنمية والتنمية المســتدامة على 
الصعيــد العالمــي مــع التركيــز علــى المســتوى الوطنــي. تــم تعريــف المشــاركين بمفاهيــم اإلعاقــة المختلفــة، وصــورة تحليليــة حــول حالــة األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة فــي فلســطين مــن منطلــق حقوقــي وتنمــوي وخدماتــي، وخاصــة األطفــال منهــم، باإلضافــة إلــى العقبــات والتحديــات الرئيســية التــي 

تعيــق اندماجهــم فــي الحيــاة العامــة. 

اطــاق دراســة حــول واقــع خدمــات التشــخيص والتقييــم المتوفــرة لألطفــال ذوي 
اإلعاقــات والصعوبــات الذهنيــة

اطلقــت مؤسســة قــادر فــي العــام 2019 دراســة حــول واقــع خدمــات التشــخيص والتقييــم 
المتوفــرة لألطفــال ذوي اإلعاقــات والصعوبــات الذهنيــة بالشــراكة 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 
من  68 مركز ومؤسســة في الضفة الغربية وكانت نســبة المشــاركة في البحث من قبل 
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.
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إعاقة ذهنية
إعاقة/ صعوبة تعلم

)ADHD( اضطراب قصور االنتباه والتركيز وفرط الحركة
)ADD( اضطراب قصور االنتباه والتركيز

)PDD( اضطراب طيف التوحد
إعاقة مركبة

)NVLD( اضطراب التعلم الغير لفظي
إعاقة أخرى )عصبية، حركية، صرع، بصرية، سمعية، مركبة-سمعية بصرية(

محافظة القدس
محافظة نابلس
محافظة طوباس

محافظة بيت لحم
محافظة سلفيت
محافظة جنين
محافظة الخليل

محافظة قلقيلية
محافظة طولكرم

محافظة رام هللا والبيرة
محافظة أريحا واألغوار
محافظة يطا والمسافر

مناطق أخرى

17.1% 16.6%

15% 15.5%

11%

11.7%

2.1% 2.1% 2.1%1.7% 1.7% 1.7% 1.7%

المناطق الجغرافية للمؤسسات التي تناولتها الدراسة

طبيعة اإلعاقة/ الصعوبة الذهنية ونسبتها في المؤسسات

15%

14%

14%

12%

13%

15%

15%
2%

اســتعرض فريق البحث ومؤسســة قادر نتائج هذه الدراســة بحضور ممثلين عن المؤسســات المشــاركة في الدراســة، عدد من ممثلي 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 المــوارد البشــرية والماديــة.

مــن أهــم توصيــات الدراســة والتــي تــم تناولهــا بالتفصيــل فــي الدراســة، ضــرورة اجــراء 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.
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برنامج التمكن 
االقتصادي

 واالجتماعي

بــدأت المؤسســة بتنفيــذ مشــروعين ضمــن برنامــج التمكيــن االقتصــادي واالجتماعــي لالشــخاص ذوي 
اإلعاقــة، ) ذكــور وأنــاث( ضمــن الفئــة العمريــة 35-18 ســنة لدخــول ســوق العمــل مــن خــالل برنامــج 
تدريبي مكثف لتنمية المهارات الالزمة لســوق العمل من خالل مســارات تدريبة مختلفة تشــمل ) مســار 
االســتعداد الوظيفــي و التدريــب العملــي، مســار التوظيــف الذاتي/ريــادة االعمــال، مســار العمــل الحــر 
عبــر االنترنــت، و مســار تنميــة المواهــب االحترافيــة(. اضافــة لمنهــاج مــواز لزيــادة الوعــي المجتمعــي 
مــن خــالل خلــق مواءمــات قانونيــة، فيزيائيــة، نفســية، واجتماعيــة الزمــة إلدمــاج مســتدام لالشــخاص ذوي 
اإلعاقــة للحصــول علــى حقوقهــم االجتماعيــة واالقتصاديــة، وتحقيــق االســتقاللية الماليــة لهــم. يســتهدف 
البرنامــج بشــكل مباشــر الشــباب مــن ذوي اإلعاقــة مــن كال الجنســين ضمــن الفئــة العمريــة بيــن 18 و 
35 عامــًا، مــن لديهــم الرغبــة و الطمــوح  لتطويــر مهاراتهــم و كفاءاتهــم لالنضمــام لســوق العمــل، و 

الراغبيــن بتحقيــق االســتقالل المالــي عبــر مســارات البرنامــج المختلفــة.

حيــث تــم عقــد لقــاءات تعريفيــة بالبرنامــج وأنشــطة المشــاريع، وبنــاء شــراكات مــع وزارة العمــل ومديريــات العمــل ومراكــز التدريــب المهنــي التابعــه 
لهــا، ممثلــي القطــاع الخــاص مــن غــرف تجاريــة ومنتــدى رجــال االعمــال، الجامعــات والكليــات الفلســطينية، مؤسســات التدريــب المهنــي والتعليــم 
التقنــي، المؤسســات العاملــة فــي مجــال االعاقــة، لجــان تشــغيل االشــخاص ذوي االعاقــة، والهيئــات المحليــة، حيــث قامــت المؤسســة بلقــاء أكثــر 
مــن 21 شــريك فــي كل مــن محافظــات الخليــل، بيــت لحــم و أريحــا، و تــم علــى أثرهــا توقيــع 7 مذكــرات تفاهــم و تعــاون مــع الغــرف التجاريــة 

فــي الخليــل وبيــت لحــم، والجامعــة األهليــة، كمــا تــم توقيــع خطــة لتنفيــذ المشــروع 
مــع وزارة العمــل، لتحديــد ســبل التعــاون مــع وزارة العمــل والمديريــات التابعــة لهــا.

لضمــان تحقيــق افضــل اســتفادة ممكنــه مــن مســارات المشــروع المختلفــة فقــد تــم 
المالئمــة  المســارات  اختيــار  تضمــن  منهجيــة  ضمــن  االختيــار  عمليــة  تصميــم 
للمشــاركين/ات تبعــأ لمؤهالتهــم ومهاراتهــم واهتماماتهــم وميولهــم مــن خــالل تعبئــة 
عــدد مــن االســتمارات ولقــاءات فرديــة مــع المســتفيدين المحتمليــن، والمتابعــة مــع كل 
مشــارك، بحيــث ال يقتصــر دور المؤسســة علــى االنشــطة و التدريبــات المحــددة بــل 
تشــمل لقــاءات توجيهيــة، و ارشــادية لــكل مشــارك كل حســب احتياجــه. مــن أجــل 
قيــاس منهجيــة المشــروع المقترحــة و ادوات القيــاس التابعــه لهــا، تــم البــدء بتنفيــذ 
مرحلــة تجريبيــة لمســار االســتعداد الوظيفــي/ التدريــب العملــي لدفعــة مكونــة مــن 

16 مشــارك و مشــاركة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي محافظــة الخليــل، حيــث تــم تطبيــق منهجيــة المشــروع فــي مراحــل اختيــار المشــاركين، 
و المشــغلين المحتمليــن علــى أن تبــدأ نشــاطات المشــروع الفعليــة مــن تدريبــات لمهــارات الحيــاة و جهوزيــة العمــل بدايــة العــام القــادم 2021.



6061

)Q-HUB( تأسيس مركز قادر للريادة و تطوير المهارات

العمل الحر عبر االنترنت لألشخاص ذوي اإلعاقة

تعزيزًا لجهود مؤسسة قادر في مجال التمكين األقتصادي لألشخاص ذوي االعاقة و دورها في تعزيز استقالليتهم المادية، قامت المؤسسة 
بتأسيس مركز قادر للريادة و تطوير المهارات )Q-HUB( و هو أول مركز متخصص بدعم األشخاص ذوي اإلعاقة لدخول سوق العمل، 
من خالل تقديم فضاء إبداعي يستهدف األشخاص ذوي اإلعاقة من كال الجنسين لدعمهم في طريقهم نحو الوصول لحقوقهم و طموحاتهم 
كأفراد منتجين و مستقلين اقتصادًيا، يقدم المركزخدمات و فرص متكاملة لتحقيق الدمج االقتصادي لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل لقاءات 
توجيهية وتدريبات متنوعة، إضافة لخدمات اإلرشاد و التشبيك و المساعدة في الحصول على التمويل من مصادره المختلفة بما يشمل تقديم 

المحطة لفرص الدعم المالي للمشتركين عند توافر التمويل.

سوق  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  دمج  لدعم  متكامل  نموذج  المحطة  اعتمدت 
العمل، من خالل نشاطات مختلفة تشمل: برنامج التدريب العملي المدفوع ،برنامج 
ريادة األعمال، و برنامج العمل الحر عبر االنترنت. و برنامج تطوير المواهب. 
تم بناء منهجية المركز لتقديم أفضل الخدمات للشباب من ذوي اإلعاقة لمساندتهم 
بالمشاركة في سوق العمل من خالل مجموعة متنوعة من  النشاطات والخدمات 

لمساندة األشخاص ذوي اإلعاقة في:
مهارات 	  و  العمل،  لدخول سوق  الجهوزية  مهارات  الحياة،  مهارات  تطوير 

ريادة األعمال.
الحصول على فرصة المشاركة بسوق العمل من خالل فرص تدريب عملي.	 
الحصول على خدمات تطوير األعمال	 
مساندة و تطوير مهارات الشباب ذوي اإلعاقة الموهوبين لتطوير موهبتهم 	 

لتصبح مصدر دخلهم الرئيسي.
اكتساب المعلومات و المهارات الالزمة للمشاركة  بسوق العمل الحر عبر 	 

االنترنت.
الحصول على منح مالية و تمويل أولي للمشاريع الريادية.	 
تسهيل الوصول للتمويل، و المساندة القانونية للمشاريع الريادية.	 
بمستثمرين محتملين من خالل 	  اإلعاقة  الشباب ذوي  الرياديين من  تشبيك 

المشاركة باجتماعات و لقاءات االعمال و المعارض المختلفة.

كما يقدم المركز مساحة تفاعلية،ال يقتصر دورها على عقد أنشطة المحطة من تدريبات و اجتماعات، بل تمنح الشباب من ذوي اإلعاقة 
مساحة للعمل المشترك ضمن مقر المركز في المؤسسة بحيث يستطيع الشباب من ذوي اإلعاقة استخدامها لمشاريعهم الخاصة و للتفاعل 
فيما بينهم، بحيث يتمكنوا من استخدام قاعدة بيانات المحطة، مرافقها و معداتها. والذي يعتبر ميزة إضافية للرياديين الجدد من الشباب ذوي 

اإلعاقة الذين ال يمتلكون عنوان دائم لمشاريعهم، حيث بإمكانهم استخدام مرافق المحطة لعقد لقاءات األعمال المهمة. 

تتكون محطة قادر التفاعلية من مكاتب ادارية لطاقم المحطة، قاعات خاصة بالتدريبات، مختبر حاسوب، قاعة العمل المشترك التي صممت 
ليستفيد منها الرياديين من ذوي اإلعاقة كمحطة عمل مشتركة، إضافة لمنطقة المكتبة والمرافق الخدماتية في المبنى.

مع التطور التكنولوجي الكبير والواسع الذي يشهده العالم، فإن التكنولوجيا لم تعد مقتصرة فقط على تقديم المعرفة أو تسهيل االتصال والتواصل 
ما بين الناس بل أصبحت تلعب دورًا أساسيًا وتتداخل في كل مناحي الحياة بما يشمل دورها الفاعل في السوق المحلي والعالمي أيضًا، حيث 

أصبح الفضاء التكنولوجي واحدًا من أهم المجاالت التي فتحت الطريق أمام العمل الحر عبر االنترنت. 

حيث أن العمل الحر عبر االنترنت هو من أكثر القطاعات نموًا 
في العصر الحالي والكثير من األرقام واالحصائيات تؤكد أن هناك 
اتجاهًا عامًا نحو عالم العمل الحر لمميزاته الكثيرة ومرونته وبعده 
عن الشكل التقليدي للوظائف، ومع ظروف وأوضاع سوق العمل 
وارتفاع أعداد العاطلين عن العمل فإن الحصول على وظيفة أصبح 
مهمة صعبة وهي أكثر صعوبة لدى األشخاص ذوي اإلعاقة، حيث 
وذلك  العمل  فرص  محدودية  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  يعاني 

إلرتباطها بالعديد من التحديات والصعوبات. 

وانطالقًا من ايماننا في مؤسسة قادر بأهمية إيجاد وخلق فرص من شأنها أن تحسن من أوضاع األشخاص ذوي اإلعاقة وأيضا أن تخرجهم 
من خانة العاطلين عن العمل، نسعى إليجاد أفضل الطرق لتحقيق تمكينهم بما يتوائم مع احتياجات ومتغيرات السوق الحديثة.
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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 0	  ممثــال 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 هللا، 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 االعاقــة فــي ســوق العمــل 
مــن خــالل اســتهداف المشــغلين أنفســهم، كأصحــاب الشــركات والمصانــع والقطاعــات االنتاجيــة المختلفــة، والتأثيــر عليهــم لرفــع مســاهمتهم فــي 

تشــغيل االشــخاص ذوي االعاقــة. 

ــن  ــق: شــمولية وإتاحــة أماك ــة للعمــل الائ ــز وصــول األشــخاص ذوي االعاق تعزي
العمــل 

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 الحمــالت 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 لحمــالت المناصــرة ، باإلضافــة إلــى تبنــي وصياغــة أســاليب مناصــرة ناجحــة ومؤثــرة. ويهــدف التدريــب 
أيًضــا إلــى زيــادة عــدد المدربيــن القادريــن علــى تعزيــز قــدرات زمالئهــم باســتخدام منهجيــة التفكيــر التصميمــي إليجــاد حلــول للتحديــات التــي تواجــه 
المجتمــع المدنــي فــي المنطقــة. حيــث شــاركت المؤسســة خــالل العــام 2019 فــي هــذا البرنامــج، وعلــى أثرهــا تــم إجــراء دراســة ميدانيــة حــول 
ســياقات واحتمــاالت َتَعــرُّض النســاء والفتيــات ذوات اإلعاقــة للُعْنــف االقتصــادي فــي محافظــة الخليــل، حيــث تــم اعتمــاد األســلوب الكيفــي فــي 

إنجــاز هــذه الدراســة مــن خــالل اختيــار عينــة مكونــة مــن 	1 مــن النســاء ذوات اإلعاقــة فــي محافظــة الخليــل.

حيــث تــم اجــراء  مقابلــة فرديــة شــبه منتظمــة واعــداد دراســات حالــة. وتــم تنفيــذ الدراســة مــن خــالل مجموعــة مؤلفــة مــن 6 مــن 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 المقابــالت الفرديــة وإعــداد دراســات الحالــة.

 قمنا بدعم 10 من  األشخاص ذوي اإلعاقة  للدخول في سوق العمل الحر من خالل مجموعة من التدريبات المكثفة والمتخصصة في سبيل 
تزويدهم بالمهارات والمعرفة التي تمكنهم من التعامل مع المنصات بأنواعها المختلفة على مستوى محلي واقليمي ودولي.

وبعد استئناف مشاركي تدريب الدفعة التجريبية من تدريب العمل الحر عبر االنترنت، و ضمن توصيات المدرب واحتياجات المشاركين، قامت 
المؤسسة بعقد تدريبات فنية متخصصة لعدد من المشاركين الذين أبدوا اهتمام لتطوير مهاراتهم التقنية كل حسب اختصاصه وحاجة منصات 
العمل الحر عبر االنترنت، بحيث قامت المؤسسة باالستعانة بمستشارين فنيين في مجاالت الترجمة الفورية، التصميم الجرافيكي، و تصميم 
الشخصيات الكرتونية لستة من المشاركين في البرنامج، بحيث تم بناء منهجية تدريبية ارشادية لكل مشارك على حدى، وتم تنفيذ اللقاءات 
الفردية بما يتناسب مع اوقات المشاركين و احتياجاتهم، فتنوعت عدد الساعات التدريبية االرشادية من 35-12 ساعة تدريبية ارشادية كل 

حسب احتياجه.

هدفت التدريبات الفنية في المجاالت المختلفة على تطوير مهارات المشاركين لترتقي الحتياجات منصات العمل الحر عبر االنترنت، و تتوافق 
مع احتياجات الوظائف المختلفة، بحيث تم التركيز على نقاط القوة لكل مشارك و دعمها ضمن سلسلة من الجلسات االرشادية ليصبح قادًرا 

تقنًيا بالمنافسة على فرص توظيفية على منصات العمل الحر عبر االنترنت.
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14 من النساء/الفتيات

ذوات اإلعاقة

اخلليل

من محافظة الخليل

الفئة العمرية

2040

14%

50%

36%

نوع اإلعاقة/الصعوبة

إعاقة/ صعوبة سمعية
إعاقة/ صعوبة حركية
إعاقة/ صعوبة بصرية

الحالة االجتماعية

عزباء
متزوجة

3%

97%

أواًل: الحق في العمل	 

43%

57%

29%

 

تم استدعائها لمقابلة عمل
لم يتم استدعائها لمقابلة عمل 

حصلت على وظيفة

يعملن
ال يعملن

بحثن عن فرصة عمل

االستدعاء لمقابلة عمل 

43%36%

7%

قنوات/طرق البحث عن عمل

صديقات 
يعملن في 

منظمات اشخاص 
ذوي اعاقة 

وسائل التواصل 
االجتماعي 

المؤسسات 
العاملة في مجال 

االعاقة

المؤسسات 
التي تقدم خدمات 

التشغيل
األقارب 
)األب/األم(

تقديم 
طلب بشكل 

شخصي

احتياجــات  ايــة  عــن  للعمــل  المتقدمــات  ســؤال 
احتياجــات َلهــا أن تمكنهــن مــن القيــام بمهامهــن 

بشــكل كريــم ومســتقل وآِمــن 

ثانيًا:  الحق في إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة 	 

نعم
ال

75%

25%

تم توفير كامل االحتياجات
لم يتم توفير االحتياجات

تم توفير بعض  االحتياجات

االستجابة لتوفير االحتياجات التيسيرية  

20%

20%

60%

معلومات عامة حول المبحوثات:
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تساوي األجور مع الزماء

ثالثًا: المساواة في األجور	 

نعم
ال

56%44%

التعرض لمضايقات في بيئة العمل أو التدريب 

نعم
ال

رابعًا: الحق في الحماية من التحرش وسوء المعاملة داخل بيئة العمل	 

60%
40%

خامسًا: الحق في إدارة الشؤون المالية والمعامات الَبْنكية باستقالية	 

6 من المبحوثات 
ال يوجد لديهن حساب 

َبْنكي على اإلطاق

5 من المبحوثات 
ال يجدن صعوبة في 

إدارة المعامات البنكية 
باستقالية

3 من المبحوثات 
يجدن صعوبة في ادارة 
المعامات البنكية نتيجة 

لإلعاقة التي لديهن

12 من المبحوثات 
يتمتعَن بحق التصرف في 

الراتب الذي يتقاَضْيَنه

سادسًا: الحق في الَتَملُّك والميراث	 

يوجد ممتلكات خاصة
ال يوجد ممتلكات خاصة

تملك جزء من المنزل المقيمة فيه

79%

7%

14%

الممتلكات أنواع المضايقات التي تعرضن لها:
تعرضت إحدى المبحوثات لمضاَيقات في بداية عملها كونها تستخدم نظارة وذلك من قبل الطلبة. . 1
مبحوثــة أخــرى تعرضــت لمضايقــات بســبب تفاقــم الصعوبــة فــي عمــل ســابق كانــت تشــغله إلــى الحــد الــذي أجبــرت فيــه لتــرك العمــل . 2

بســبب الصعوبة/اإلعاقــة التــي لديهــا. 
تعرضت مبحوثة أخرى لمشاكل ومضايقات تسببت بتوجهها للمحكمة للتصدي لتلك المضايقات. . 3
 ال تــزال تتعــرض إحــدى المبحوثــات للمضايقــات إذ يطلــب منهــا القيــام بالكثيــر مــن المهــام التــي تتطلــب الحركــة والتنقــل دون مراعــاة . 	

لنــوع الصعوبــة التــي لديهــا. 

الميراث

إحدى المبحوثات أفادْت بأنها تعرضت إلشكالية في الحصول على الميراث

أشارْت 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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املشاريع املنفذة

إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة 
في سوق العمل

01/01/2020
31/12/2022

فترة
 التنفيذ

710,182
دوالر

الموازنة
مؤسسة دروسوسالكلية

الشركاء
والممول

يهدف المشروع إلى تعزيز فرص دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل. يقدم هذا المشروع نموذجًا 
للتمكين االقتصادي لألشخاص ذوي اإلعاقة في فلسطين من خال إنشاء أول مركز لريادة األعمال 

وتطوير المهارات لألشخاص ذوي اإلعاقة.

مشروع “MOVE” غزة

24/03/2019
15/07/2020

فترة
 التنفيذ

 175,930
شيكل

الموازنة
الكلية

كاريتــاس  مؤسســة  مــن  بتمويــل 
خدمــات  خــال مؤسســة  مــن  ألمانيــا 

)CRS( الكاثوليكيــة  اإلغاثــة 

الشركاء
والممول

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

تعزيز حماية النساء ذوات االعاقة
 من العنف االقتصادي

01/06/2019
20/07/2019

فترة
 التنفيذ

5,000
دوالر

الموازنة
الكلية

شبكة  مع  بالشراكة  األردن  شركاء 
األوسط  الشرق  في  للتغيير  االبتكار 

وشمال أفريقيا

الشركاء
والممول

ــي عمــل األبحــاث ورصــد  ــة ف ــاءة مجموعــة مــن النســاء ذوات اإلعاق ــع كف ــى رف ــادرة إل ــت المب هدف
االنتهــاكات ضــد النســاء ذوات اإلعاقــة جنــوب الضفــة الغربيــة

والشباب  بالمرأة  والنهوض  الرخاء 
)SALALEM( الفلسطينيين

15/09/2019
30/09/2021

فترة
 التنفيذ

808,786
شيكل

الموازنة
الكلية

بتمويل من الحكومة الكندية وبالشراكة 
مع مؤسسة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية 

الشركاء
والممول

يهدف المشروع إلى تعزيز فرص التشغيل والتوظيف للنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة.
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المؤسسات  استجابة  تعزيز 
وأولويات  احتياجات  تجاه  الرسمية 
لإلعاقة  شمولي  بمنظور  األطفال 

والنوع االجتماعي

01/02/2019
31/12/2020

فترة
 التنفيذ

 142,632
يورو

الموازنة
الكلية

كاريتاس ألمانيا ومؤسسة إغاثة 
أطفال بيت لحم

الشركاء
والممول

هــدف المشــروع إلــى تعزيــز دور المجتمــع المدنــي فــي مســاءلة الجهــات الرســمية حــول وضــع 
ــل. ــت لحــم والخلي ــي بي ــة فــي ســت مناطــق فــي محافظت ــال ذوي اإلعاق ــال واألطف دعم مؤسسات المجتمع المدنيواحتياجــات األطف

01/01/2018
31/03/2019

فترة
 التنفيذ

85,987
يورو

الموازنة
الكلية

 - المدنــي  المجتمــع  تعزيــز  برنامــج 
BMZ مــن  وبتفويــض   GIZ

الشركاء
والممول

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.

تعزيز اإلدماج والمشاركة في
)LDP( عملية التخطيط التنموي 

01/10/2018
31/01/2019

فترة
 التنفيذ

126,368
يورو

الموازنة
الكلية

 - المدنــي  المجتمــع  تعزيــز  برنامــج 
BMZ مــن  وبتفويــض   GIZ

الشركاء
والممول

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

التخطيــط بأكملهــا.

تعزيز مشاركة المجتمع 
المدني في حماية النساء
 والفتيات ذوات اإلعاقة

01/10/2018
30/09/2019

فترة
 التنفيذ

126,368
يورو

الموازنة
الكلية

كاريتاس ألمانيا ومؤسسة إغاثة 
أطفال بيت لحم

الشركاء
والممول

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.

الرسمية  الجهات  تعزيز مساءلة 
األطفال  وأولويات  احتياجات  تجاه 
للنوع  شمولي  بمنظور  والشباب 

االجتماعي واإلعاقة 

01/01/2019
31/12/2019

فترة
 التنفيذ

 291,000
كرونة سويدية

الموازنة
الكلية

المؤسســة الســويدية لإلغاثــة الفرديــة 
)SOIR- IM(

الشركاء
والممول

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

01/03/2017
31/12/2021

فترة
 التنفيذ

 1,918,673
كرونة سويدية

الموازنة
الكلية

بالشــراكة مــع مؤسســة انقــاذ الطفــل 
والممــول مــن الوكالــة الســويدية للتنمية 

) SIDA( والتعــاون الدولــي

الشركاء
والممول

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.



7273
املؤمترات والورش الي شارك هبا طاقم املؤسسة

الجهة المنظمة عنوان الورشة / المؤتمر التاريخ

مؤسسة مفتاح جلسة سياسات حول نتائج مسح نظام التحويل الوطني 13/01/2020

بالمخدرات  المعني  المتحدة  األمم  مكتب 
UNODC والجريمة

لضحايا  المقدمة  الجنائية  العدالة  خدمات  ورشة عمل حول 
العنف الجنسي والمبني على النوع االجتماعي 14+15/01/2020

ائتاف عدالة اجتماع مؤسسات الحملة الوطنية الفلسطينية لرفض التمويل 
المشروط 15/01/2020

جمعية بيت لحم العربية للتاهيل إطاق ٣ أوراق سياسية ضمن العمل على تقرير الظل االول 
حول حقوق ذوي االعاقة 23/01/2020

العنف  لمناهضة  االهلية  المنظمات  منتدى 
ضد المرأة ورشة عمل حول أي قانون أسرة نريد 15/02/2020

مركز المرأة لارشاد القانوني واالجتماعي ورشة تخطيط استراتيجي 15/02/2020

االئتاف الفلسطيني لإلعاقة ورشة حول تقرير الظل لاتفاقية الدولية لحقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة 19/02/2020

ذوات  النساء  لتمكين  األمل  نجوم  جمعية 
االعاقة إطاق دراسة 24/02/2020

منظمة العمل ضد الجوع التوظيف  فرص  لتعزيز  العيش  سبل  تحسين  مبادرة  ورشة 
وريادة االعمال في جنوب الضفة الغربية 25/02/2020

العنف  لمناهضة  االهلية  المنظمات  منتدى 
ضد المرأة ورشة حول اقرار خطة المنتدى 25/02/2020

الجهة المنظمة عنوان الورشة / المؤتمر التاريخ

ذوات  النساء  لتمكين  األمل  نجوم  جمعية 
االعاقة

وموائمته  التحويل  نظام  نقاش  لورشات  الختامي  اليوم 
الحتياجات الفتيات والنساء ذوات اإلعاقةوالنساء ذوات اإلعاقة 29/02/2020

العنف  لمناهضة  األهلية  المنظمات  منتدى 
ضد المرأة جلسة حول قانون حماية االسرة من العنف 02/03/2020

مؤسسة حاملة ورشة األمان الرقمي لطواقم المؤسسات 01/06/2020

يونيسيف/أطباء حول العالم اطاق دليل ادارة الحال والتحويل لألطفال خال جائحة كورونا 04/06/2020

جمعية المرأة العامة الفلسطينية للتنمية اطاق دراسة وصول وملكية النساء الريفيات لألرض والموارد 
اإلنتاجية 13/07/2020

العنف  لمناهضة  األهلية  المنظمات  منتدى 
ضد المرأة

ورشة عمل حول تشكيل التحالف الوطني إلقرار قانون حماية 
األسرة من العنف 20/07/2020

مدرسة سيرك فلسطين
الحقوق  في  المساواة  “تعزيز  االجتماعي  السيرك  مؤتمر 

والدمج المجتمعي 22/08/2020

حقوق  باتفاقية  المعنية  األممية  اللجنة 
UNCRPD االشخاص ذوي االعاقة

األممية  اللجنة  أعضاء  مع  االحتال  دولة  تقرير  مناقشة 
UNCRPD المعنية باتفاقية حقوق االشخاص ذوي االعاقة 15/09/2020

ائتاف أمان مؤتمر الموازنة العامة 30/09/2020

المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار  العالمي 
والديمقراطي - مفتاح عرض دليل المؤسسات التي تقدم خدمات للنساء المعنفات 15/10/2020
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االئتاف الفلسطيني لاعاقة تخطيط استراتيجي 20-22/10/2020

GIZ - برنامج تعزيز المجتمع المدني  Leave no one – ورشة حول عدم ترك أحد خلف الركب
behind 10/11/2020

االئتاف الفلسطيني لاعاقة
األشخاص  حراك  مطالب  مع  وتضامنا  دعما  مؤتمر صحفي 
ذوي االعاقة في حقهم بالحصول على تأمين صحي مجاني 

شامل وعادل
16/11/2020

ائتاف عدالة ورشة تخطيط استراتيجي 17/11/2020

االئتاف الفلسطيني لاعاقة
التشريعي  المجلس  في  المعتصمين  مع  تضامنية  وقفة 
الفلسطيني للمطالبة بنظام تأمين صحي مجاني عادل وشامل 

– بيت لحم
22/11/2020

راديو اورينت ندوة اعامية حول واقع االشخاص ذوي االعاقة في فلسطين 
واعتصام حراك االشخاص ذوي االعاقة في المجلس التشريعي 23/11/2020

العنف  لمناهضة  األهلية  المنظمات  منتدى 
ضد المرأة

فعاليات إطاق حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء - 
إضاءة مبنى بلدية بيت لحم 25/11/2020

جامعة بيت لحم التعلم  في  االعاقة  ذوي  االشخاص  حق  حول  عمل  ورشة 
والعمل 26/11/2020

االئتاف الفلسطيني لاعاقة وشبكة المنظمات 
االهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق 

االنسان الفلسطينية

فعاليات اليوم العالمي لألشخاص ذوي االعاقة للتضامن مع 
بنظام  للمطالبة  الفلسطيني  التشريعي  المجلس  المعتصميني 
المجلس  أمام  تأمين صحي مجاني عادل وشامل – رام هللا 

التشريعي

03/12/2020

الجهة المنظمة عنوان الورشة / المؤتمر التاريخ

جامعة فلسطين األهلية بمناسبة  االعاقة  لذوي  الصحية  الحقوق  حول  دراسي  يوم 
اليوم العالمي لاعاقة 07/012/2020

االئتاف الفلسطيني لاعاقة وقفة أمام وزارة الصحة للمطالبة بنظام تأمين صحي مجاني 
عادل وشامل لألشخاص ذوي اإلعاقة 09/12/2020

صندوق األمم المتحدة للسكان في  الحضرية  األساسية  الخدمات  استراتيجيات  حول  ورشة 
مدينة بيت لحم والمخيمات 26/02/2019

واالقتصادية  االجتماعية  السياسات  مرصد 
والهيئة المستقلة لحقوق االنسان مؤتمر العدالة االجتماعية 11/03/2019

ذوي  األشخاص  لتشغيل  الوطني  التحالف 
اإلعاقة ورشة تخطيط استراتيجي 18+19/03/2019

الفلسطينية  األهلية  المنظمات  منتدى 
لمناهضة العنف ضد المرأة ورشة حول قانون حماية األسرة من العنف 19/03/2019

العمل  ومنظمة  للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة 
الدولية

في  النساء  وأولويات  واقع  لمناقشة  خاصة  تشاورية  جلسة 
تعزيز فرص العمل المنتجة وفرص العمل الائق 25/03/2019

وزارة المرأة ورشة االستراتيجية الوطنية لوزارة المرأة 09/04/20219

وزارة التنمية االجتماعية احمد  الدكتور  االجتماعية  التنمية  وزير  معالي  مع  لقاء 
المجدالني 12/06/2019

األهلية  المنظمات  ومنتدى  مفتاح  مؤسسة 
الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة

جلسة استماع حول معوقات إقرار قانون حماية األسرة من 
العنف 27/06/2019
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الجهة المنظمة عنوان الورشة / المؤتمر التاريخ

النيابة العامة لألشخاص  العنف  قضايا  في  تنسيق  و  تشبيك  حول  ورشة 
ذوي اإلعاقة وكبار السن في محافظتي بيت لحم والخليل 23/07/2019

االئتاف االهلي لدعم شفافية الموازنة مؤتمر الموازنة العامة السنوي 07/08/2019

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ورشة وصول النساء ألركان العدالة 17/09/2019

مؤسسة التمكين اإلقتصادي ورشة إطاق الخطة اإلستراتيجية لمؤسسة التمكين اإلقتصادي 18/09/2019

وزارة   - المرأة  وتنمية  لصحة  العامة  اإلدارة 
الصحة

الصحي  القطاع  استجابة  حول  األول  الفلسطيني  المؤتمر 
للعنف المبني على النوع اإلجتماعي 30/10/2019

مؤسسة الدفاع عن األطفال مؤتمر حق األطفال في التعليم 20/11/2019

مؤسسة مفتاح جلسة عرض الخطة االستراتيجية  لتعزيز إدماج النساء في 
حوارات المصالحة الوطنية ومراكز صنع القرار 28/11/2019

االئتاف األهلي لدعم شفافية الموازنة ورشة حول مراقبة موازنة األمن 04/12/2019

مؤسسة إنقاذ الطفل احتفال المئوية لمؤسسة إنقاذ الطفل 09/12/2019

المؤسسة السويدية لإلغاثة الفردية احتفال اختتام دورة المشاريع المقدمة من المؤسسة السويدية 
لإلغاثة الفردية 09/12/2019

التدريبات الي شارك هبا طاقم املؤسسة

الجهة المنظمة المدة المكان عنوان الدورة / الورشة التدريبية

والتنمية  للتدريب  نداء  جمعية  
المهنية / مصر 4 ايام تطبيق زووم تدريــب حــول ادوات التقييــم الطفــال مــن ذوي االعاقــة الســمعية 

والبصريــة

الحكم  لتعزيز  المدني  المنتدى 
بإشرف  األمن  قطاع  في  الرشيد 

مؤسسة أمان
يوم رام هللا والطــرق  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  إدارة  حــول  تدريــب  

والتأثيــر الوصــول  نطــاق  لزيــادة  والعمليــة  اإلبداعيــة 

مؤسسة إنقاذ الطفل يومين تطبيق زووم تدريب حول االتصال

مؤسسة فلسطينيات 5 ايام تطبيق زووم تدريب حول خطاب الكراهية

مؤسسة إنقاذ الطفل يومين رام هللا تدريب مدربين

ائتاف المراهقة - جذور 5 ايام رام هللا والجنســية  االنجابيــة  الصحــة  حقــوق  حــول  مدربيــن  تدريــب 
هقيــن للمرا

الحكم  لتعزيز  المدني  المنتدى 
الرشيد في قطاع األمن يوم رام هللا التواصــل  ألدوات  األمثــل  االســتخدام  حــول  متقــدم  تدريــب 

والمناصــرة الضغــط  فــي  االجتماعــي 

مؤسسة قادر يومين بيت جاال تدريب مدربين لطاقم مؤسسة قادر

مؤسسة قادر يومين بيت جاال تدريب تصوير فوتوغرافي وفيديو لطاقم مؤسسة قادر
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الجهة المنظمة المدة المكان عنوان الدورة / الورشة التدريبية

جمعية نجوم األمل 4 أيام رام هللا تدريب نظام التحويل الوطني

مؤسسة الحق يومين رام هللا تدريب حول اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

مؤسسة دروسوس 3 أيام رام هللا تدريــب حــول بنــاء العامــة التجاريــة للمؤسســات مــن خــال أداة 
روايــة القصــة

جامعة بيت لحم 5 أيام بيت لحم تدريــب إشــراف األخصائييــن االجتماعييــن والنفســيين فــي منطقــة 
بيــت لحــم

جمعية الشابات المسيحيات يوم رام هللا تدريب حول المناصرة

االئتاف الفلسطيني لإلعاقة يومين بيت لحم تدريب حول إعداد تقارير الظل

جمعية الشابات المسيحيات يومين رام هللا تدريب حول المناصرة الدولية

هيئة األمم المتحدة للمرأة يوم رام هللا تدريب حول حقوق المرأة

مؤسسة الحق يومين رام هللا تدريب حول االتفاقية الدولية لحقوق الطفل

الجهة المنظمة المدة المكان عنوان الدورة / الورشة التدريبية

مؤسسة دروسوس يومين رام هللا تدريب حول المتابعة والتقييم

االئتاف الفلسطيني لإلعاقة يوم بيت لحم تدريب ميسرين تقرير الظل

مؤسسة إنقاذ الطفل يوم رام هللا تدريب حول التوريدات  والمشتريات

المدنــي  المجتمــع  تعزيــز  برنامــج 
GIZلـــ التابــع  يومين أريحا تدريب متقدم حول برنامج االكسل واألصول الثابتة
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املشاركات يف املؤمترات الدولية

تدريب أدوات التقييم لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية والبصرية.

شــاركت مؤسســة قــادر فــي تدريــب حــول أدوات التقييــم لألطفــال ذوي اإلعاقــة الســمعية والبصريــة بتنظيــم مــن جمعيــة نــداء للتدريــب والتنميــة 
المهنيــة فــي مصــر عبــر تطبيــق برنامــج  زووم  لمــدة 	 فــي تشــرين أول 2020 ، حيــث شــارك فــي هــذا التدريــب عــدة دول عربيــة منهــا األردن، 
تونــس، وفلســطين )غــزة، بيــت لحــم ( بهــدف التعــرف علــى كيفيــة تقيمــم مهــارات األطفــال ذوي اإلعاقــة المركبــة وخاصــة  إذا كانــت مرافــق معهــا 
إعاقــة الســمع والبصــر مــن خــالل تقييــم وقيــاس قــدرات  الطفــل فــي عــدة مجــاالت منهــا  المجــال الحســي، اللغــوي، التفاعلــي، الحركــي، اإلدراكــي 
والمعرفــي، والعنايــة بالــذات وغيرهــا، وذلــك مــن أجــل  تحديــد مســتوى اتقــان الطفــل لــكل مجــال أو مهــارة موجــودة  فــي ملــف التقييــم. وتعتبــر 
هــذه األداة جيــدة فــي عمليــة توثيــق ورصــد التطــور عنــد الطفــل فــي هــذه المجــاالت، باإلضافــة إلــى أن هــذه األدوات تســاعد الطواقــم المهنيــة فــي 
تطويــر فكــرة العمــل الجماعــي داخــل المراكــز والمؤسســات التأهيلــة وخاصــة برامــج التربيــة الخاصــة والتــي ســوف تنعكــس بشــكل إيجابــي علــى 

منحنــى تطــور الطفــل.

مشاركة  قادر في الجلسة الرسمية لعرض تقرير دولة فلسطين الرسمي  التفاقية 
حقوق الطفل في جنيف

مناقشة تقرير دولة االحتال حول امتثالها لاتفاقية الدولية لحقوق االشخاص
UNCRPD ذوي االعاقة 

ضمــن مســاعي مؤسســة قــادر المســتمرة فــي كل مــا يتعلــق باالتفاقيــات الدوليــة ومراقبــة مــدى التــزام دولــة فلســطين فــي تطبيقهــا والعمــل عليهــا 
وضمــن اهتمامنــا باألطفــال واألطفــال ذوي اإلعاقــة علــى وجــه التحديــد، واســتكمااًل لمشــاركتنا فــي الجلســة األوليــة للجنــة األمميــة لحقــوق الطفــل 
فــي جنيــف – سويســرا، فقــد قمنــا بالمشــاركة فــي الجلســة الرســمية لدولــة فلســطين أمــام اللجنــة األمميــة التفاقيــة حقــوق الطفــل حيــث قامــت دولــة 
فلســطين بعــرض تقريرهــا الرســمي فــي هــذه الجلســة وحضــرت الجلســة مجموعــة ممثلــة عــن مؤسســات المجتمــع المدنــي وذلــك فــي إطــار الــدور 
الرقابــي لمؤسســات المجتمــع المدنــي فيمــا يتعلــق باالتفاقيــات الدوليــة ومــدى تطبيقهــا، وأيضــًا قمنــا بعمــل بعــض اللقــاءات الفرديــة والجماعيــة مــع 

أعضــاء اللجنــة مــن أجــل التأكيــد علــى كل مــا يتعلــق بقضايــا األطفــال ذوي اإلعاقــة.

ناقــش كل مــن ممثلــي االئتــالف الفلســطيني لإلعاقــة بالشــراكة مــع عــدد مــن منظمــات حقــوق االنســان، وهــي: الحــق، الضميــر، وحريــات مــا ورد 
فــي تقريــر دولــة االحتــالل حــول امتثالهــا لالتفاقيــة الدوليــة لحقــوق االشــخاص ذوي االعاقــة UNCRPD. حيــث قدمــوا شــهادات حــول االنتهــاكات 

التــي ترتكبهــا قــوات االحتــالل االســرائيلي بحــق االشــخاص ذوي االعاقــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

قــدم االئتــالف وشــركاه شــهادات حــول انتهــاكات االحتــالل المتكــررة لحــق الشــعب الفلســطيني فــي الحيــاة وخاصــة حقــوق االشــخاص ذوي االعاقــة 
فــي العيــش بكرامــة وحريــة، الســيما األســرى والســجناء منهــم، الذيــن يقبعــون فــي داخــل الســجون االســرائيلية.

هــذا وقــد اشــتمل التقريــر الــذي تــم تقديمــه للجنــة المعنيــة باالتفاقيــة الدوليــة لحقــوق 
االشــخاص ذوي االعاقــة فــي األمــم المتحــدة علــى إشــارات واضحــة لالنتهــاكات 
االســرائيلية المســتمرة ضــد المواطنيــن فــي القــدس المحتلــة والمناطــق المصنفــة )ج( 
وحرمانهــم مــن رخــص البنــاء وموائمــة المســاكن والخدمــات المختلفــة غيــر الموائمــة 

خاصــة فــي التعليــم والعمــل والحمايــة.

فــي نهايــة الجلســة قــدم االئتــالف وشــركاءه توصيــات عامــة وخاصــة للجنــة ليتــم 
اخذهــا بعيــن االعتبــار عنــد مناقشــة تقريــر دولــة االحتــالل االســرائيلي.

مــن الجديــر بالذكــر أن مؤسســة قــادر للتنميــة المجتمعيــة أحــد مؤسســي االئتــالف الفلســطيني لإلعاقــة، وحاليــًا هــي المؤسســة المســتضيفة 
لالئتــالف وأميــن ســر ســكرتاريا االئتــالف.
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مشــاركة قــادر بورقــة علميــة حــول النســاء ذوات اإلعاقــة فــي مؤتمــر الخدمــة االجتماعيــة 
الدولــي فــي بنغالورو/الهنــد 

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.

يعقــد االتحــاد الدولــي للخدمــة االجتماعيــة )IFSW( مؤتمــره 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 ســواء.

مــن خــالل المشــاركة فــي هــذا المؤتمــر تبادلنــا األفــكار والخبــرات مــع الكثيــر مــن الخبــراء والعامليــن فــي مجــال حقــوق اإلنســان والخدمــة 
االجتماعيــة وقطــاع االعاقــة. كمــا وان مشــاركتنا اعتبــرت تمثيــال لقطــاع العامليــن فــي ميــدان الخدمــة االجتماعيــة فــي المجتمــع الفلســطيني، 
الــذي يســعى دائمــا إلبــراز قضايــاه االجتماعيــة والســيما السياســية منهــا والمتعلقــة بصعوبــات الحيــاة الناتجــة عــن االحتــالل وفقــدان الحــق 

فــي تقريــر المصيــر.

شــارك فــي هــذا المؤتمــر أكثــر مــن 531 مشــاركا وحضــروا مــن أكثــر مــن 31 دولــة حــول العالــم. قدمــوا 213 عرًضــا شــفوًيا و68 عرًضــا 
إلكترونًيا و57 عرًضا اشــتمل ملصقات حول الموضوعات الفرعية المختلفة.  رصدت الورقة واقع النســاء ذوات االعاقة من جهة، ولفتت 
أنظــار المشــاركين  للخصوصيــة الفلســطينية مــن جهــة اخــرى، ال ســيما وأن مؤسســة قــادر تنظــر بأهميــة بالغــة للتشــبيك وبنــاء التحالفــات 

والعمــل بالشــراكة مــع كافــة الجهــات الفاعلــة محليــا واقليميــا ودوليــا. 

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

شــاركت مؤسســة  قــادر فــي الجلســة التمهيديــة التفاقيــة حقــوق الطفــل، هــذه االتفاقيــة التــي دخلــت حيــز التنفيــذ مــن قبــل الجمعيــة العامــة 
لألمــم المتحــدة فــي عــام 1990 ووقعــت عليهــا فلســطين عــام 	201. 

ُعقــدت الجلســة فــي جنيــف بتاريــخ 3 يوليــو 2019، والتــي قدمــت اللجنــة مــن خاللهــا التقريــر الرســمي للدولــة حــول التقــدم الــذي يتــم إحــرازه 
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 

  .SOS ذوي اإلعاقــة، وقريــة األطفــال

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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تنظــر مؤسســة قــادر للتحديــات التــي تحيــط بواقــع قطــاع اإلعاقــة فــي فلســطين علــى اعتبارهــا جــزء ال يتجــزأ مــن ارهاصــات المنظومــة الحقوقيــة 
التــي تحيــط بكافــة قطاعــات المجتمــع الفلســطيني. إال أن خصوصيــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة تجعلــه مــن الضــروري اإلشــارة إلــى أهميــة 
هــذه المرحلــة فــي رســم مالمــح المرحلــة القادمــة وخاصــة فيمــا يتعلــق بإقــرار قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 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 اإلنســان عامــة وحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
خاصــة تعمــل دون كلــل فــي التأثيــر علــى صنــاع القــرار مــن أجــل تبنــي المالحظــات علــى مســودة قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
الــذي يتــم العمــل علــى مراجعتــه حاليــًا. لضمــان وجــود معالجــات قانونيــة تْوِجــُب االســتجابة للخصوصيــات التــي تتطلبهــا عمليــات إحقــاق 

حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة بشــكل شــمولي وجامــع.

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن التحديــات التــي تقــف أمــام مؤسســة قــادر تتنــوع علــى الصعيــد المحلــي، فقــد لوحــظ مؤخــرًا ارتفــاع وتيــرة العنــف ضــد 
النســاء بشــكل عــام، والنســاء ذوات اإلعاقــة بشــكل خــاص. وهــذا التحــدي هــو التــزام مهنــي وأخالقــي يحتــم علينــا االســتجابة لهــذا الواقــع، 
خاصــة لمعرفتنــا أن هنــاك مؤشــرات 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، ووفقــًا لبيانــات 
الشــرطة الفلســطينية الصــادرة بتاريــخ 02 أيــار/ مايــو 2019، فــإن قضايــا األســرة ارتفعــت بشــكل ملحــوظ فــي العــام 2018، وبنســبة 10% 
عــن العــام 2017، فقــد تلقــت إدارة حمايــة األســر واألحــداث فــي العــام 2018، )3820( شــكوى وقضيــة وقعــت داخــل األســرة تنوعــت مــا 
بيــن االعتــداء علــى النســاء بالضــرب واإليــذاء والتهديــد والشــروع بالقتــل واالبتــزاز والتحريــض والتحــرش، وكانــت مدينتــي رام هللا والخليــل فــي 
أعلــى نســب الشــكاوى. فارتفــاع وتيــرة العنــف فــي فلســطين تجعلــه مــن الضــروري بنــاء تدخــالت وبرامــج تحمــي النســاء والنســاء ذوات اإلعاقــة 

خاصــة فــي التزامــن مــع انحســار الدعــم والتمويــل، وعــدم اســتقرار الواقــع السياســي فــي فلســطين.

ارتباطــًا بالتحديــات التــي يواجههــا األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي فلســطين فــإن مؤسســة قــادر تنظــر إلــى الواقــع االقتصــادي الصعــب 
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة بحــرص وأهميــة. خاصــة فيمــا يتعلــق بارتفــاع نســبة البطالــة لديهــم، وتدنــي األجــور وتحديــدًا لــدى النســاء ذوات 
اإلعاقــة وتحديــدا بعيــد COVID-19. حيــث أننــا نعتبــر العنــف االقتصــادي والحرمــان مــن االندمــاج بســوق العمــل هــو وجــه آخــر للعنــف 

الغيــر معلــن عنــه، والغيــر ملمــوس بشــكل مباشــر. األمــر الــذي دفعنــا لعمــل دراســة تقييميــة وتقريــر ظــل حــول المــواد ذات العالقــة فــي 
االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة والتــي أتاحــت لنــا التعــرف علــى الواقــع االقتصــادي للنســاء والفتيــات ذوات اإلعاقــة وخاصــة 
العامــالت فــي اإلطــار الغيــر رســمي ودون رقابــة، ناهيــك عــن ظــروف العمــل الســيئة واإلســاءة والتمييــز وصــور أخــرى مــن أشــكال العنــف. 

خــالل الربــع األول مــن العــام 2020 وبعيــد إعــالن الرئيــس لحالــة الطــوارئ فــي فلســطين بســبب جائحــة COVID-19، توقفــت غالبيــة 
الخدمــات التأهيليــة المقدمــة وجاهيــًا وأهمهــا الخدمــات اإليوائيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــات الشــديدة والمركبــة وقامــت المؤسســات التــي تعنــى 
بهــم بإغــالق أبوابهــا أمــام المنتفعيــن مــن هــذه الخدمــات بإرســالهم إلــى بيوتهــم دون أدنــى محــددات أو ضوابــط أو تخطيــط أو متابعــة أو 
أيــة تدابيــر أو اجــراءات تمهيديــة أو مصاحبــة مــن قبــل هــذه المؤسســات أو تزويــد أســرهم بالمعلومــات الالزمــة قبــل تســريح هــؤالء المنتفيــن،  
كمــا تــم تغييــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومؤسســاتهم عــن المشــاركة فــي خطــة الطــوارئ لمواجهــة جائحــة كورونــا فــي فلســطين، ولــم يتــم 
األخــذ بعيــن االعتبــار أوضــاع واحتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي القــرارات واإلجــراءات التنفيذيــة، كمــا أن مراكــز الحجــر الصحــي 
لــم تتوفــر فــي معظمهــا المواءمــة الالزمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وبقــي األشــخاص ذوي اإلعاقــة خلــف الركــب فــي انتهــاك صــارخ 
لألهــداف االنمائيــة المعلنــة 2030 واالتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة. ومــن األمثلــة علــى ذلــك غيــاب التســهيالت عــن 
كافــة المؤتمــرات الصحفيــة المتعلقــة بحالــة الطــوارئ، والمنشــورات اإلرشــادية والتوجيهيــة والتحذيريــة والوقائيــة، حتــى العقابيــة منهــا للمخالفيــن 
كالترجمــة المباشــرة بلغــة االشــارة الفلســطينية لألشــخاص الصــم وضعــاف الســمع )اإلعاقــة الســمعية(، والتســجيالت اإللكترونيــة واإلصــدارات 
المكتوبــة المكبــرة والمكتوبــة بطريقــة برايــل لألشــخاص ضعــاف البصــر والمكفوفيــن )ذوي اإلعاقــة البصريــة(، والتوجيهــات المنطوقــة والمكتوبــة 
بشــكل مبســط ومتسلســل ومتــدرج لألشــخاص ذوي صعوبــات الفهــم واإلدراك )ذوي اإلعاقــة الذهنيــة(. إن تحديــات هــذه الحالــة المســتمرة 
ونتائجهــا علــى المســتوى اآلنــي والمســتقبلي يلقــي بأعبــاءه علــى كافــة المســتويات للمســاهمة بوضــع الحلــول وتلبيــة االحتياجــات علــى كافــة 

األصعــدة ممــا يضــع المؤسســة وقطــاع اإلعاقــة وصنــاع القــرار أمــام احتياجــات كبيــرة لمواجهــة هــذا الواقــع ماليــًا وخدماتيــًا وسياســاتيًا.

التحديات
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مؤسسة دروسوس

مؤسسة إنقاذ الطفل

والتعــاون  للتنميــة  الســويدية  الوكالــة 
لدولــي ا

بيــن الحركة من أجل التعلم والحياة مــا  للتضامــن  االيطاليــة  المؤسســة 
الشــعوب

برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالوكالة االيطالية للتعاون اإلنمائيالقنصلية االيطالية - القدسجمعية إغاثة أطفال بيت لحمكاريتاس ألمانيا

المؤسسة السويدية لإلغاثة الفرديةالتعاون األلمانيالوكالة األلمانية للتعاون الدوليخدمات اإلغاثة الكاثوليكية
وزارة الشــؤون الخارجيــة والتجــارة والتنمية 

الكندية

الشركاء والداعمن

GrazieGrazie

TackTack

ً
شكرا
ً
شكرا
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أ. زياد عمر - رئيس مجلس اإلدارة
هــو خبيــر وناشــط  فــي قضايــا اإلعاقــة وحقــوق اإلنســان، حاصــل علــى ماجســتير فــي الخدمــة 
االجتماعيــة، باإلضافــة إلــى بكالوريــوس فــي القانــون وبكالوريــوس فــي التربيــة وعلــم النفــس وعــدة 
دبلومــات فــي االســتراتيجيات واالتصــال الدولــي وإدارة المؤسســات االهليــة، كمــا وأنــه مــن مؤسســي 
مؤسســة قــادر للتنميــة المجتمعيــة. يعمــل حاليــًا كمحاضــر فــي جامعــة فلســطين التقنية/خضــوري.

السيد شارلي زيدان
حاصــل علــى ماجســتير فــي التنميــة والتعــاون الدولــي وبكالوريــوس فــي علــم االجتمــاع. يعمــل حاليــًا فــي 

مؤسســة مســار ابراهيــم.

السيدة روال الصراص - نائبة رئيس مجلس اإلدارة
حاصلــة علــى ماجســتير تنميــة مــوارد بشــرية وبكالوريــوس فــي األدب اإلنجليــزي وإدارة األعمــال، 

ــة. ــة المــرأة الريفي ــة تنمي ــد األمــوال فــي جمعي ــرة تجني ــًا منصــب مدي تشــغل حالي

السيدة ليندا جرايسة
حاصلــة علــى ماجســتير أمومــة وطفولــة وبكالوريــوس تمريــض. تعمــل رئيســة قســم الخدمــات المجتمعيــة فــي 

مركــز حمايــة وتمكيــن المــرأة واألســرة )محــور(.

السيدة إلهام عصفور
حاصلــة علــى دبلــوم مهنــي فــي االدارة العامــة وفــي الســكرتارية التنفيذيــة، تعمــل حاليــًا 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 المــرأة والقانــون والنــوع االجتماعي

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 حاليــًا منصــب نائــب مديــر عــام مســرح الحارة.

السيد سهيل خليلية
حاصــل علــى دبلــوم إدارة فنــادق، يعمــل حاليــًا مديــرًا لوحــدة مراقبــة االســتيطان فــي معهــد األبحــاث التطبيقيــة 

)أريــج(.

السيدة شرين موج - أمينة السر
عضــو مجلــس بلــدي فــي بلديــة بيــت لحــم، حاصلــة علــى ماجســتير ســياحة وبكالوريــوس تربيــة 

أطفــال.

أعضاء جملس اإلدارة  2019 - 2021
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لــنا عبد هللا بندك – المديرة العامة
وتنمية  إدارة  التدريب/  في  ماجستير 
الخدمة  في  وبكالوريوس  البشرية  الموارد 

االجتماعية وعلم النفس
دبلوم ادارة مؤسسات أهلية
من مؤسسي مؤسسة قادر

محمد القيسي – مسؤول الفريق الميداني
الخدمة  في  وماجستير  بكالوريوس 

االجتماعية

نديم القاضي - منسق ميداني
ماجستير التنمية المستدامة
بكالوريوس هندسة زراعية

صابرين جرايسة - مساعدة مشروع
بكالوريوس في الخدمة االجتماعية

MOVE رغدة غباش – مسؤولة برنامج
بكالوريوس عالج وظيفي

جورج منصور - مدير البرامج والعمليات
ماجستير في اإلدارة التنموية

بكالوريوس في المحاسبة وإدارة األعمال
دبلوم ادارة مؤسسات أهلية
من مؤسسي مؤسسة قادر

غيداء عايش – المسؤولة المالية
ماجستير تنمية وتعاون دولي

بكالوريوس في المحاسبة وإدارة األعمال

عبدهللا النيرب - منسق مشروع*
ماجستير وبكالوريوس في علم النفس

محمد أبو خليل - منسق مشروع*
وأسرية  اجتماعية  تنمية  بكالوريوس 

تخصص خدمة اجتماعية

نادين شوملي – المنسقة اإلدارية
بكالوريوس في إدارة األعمال

مرام أبو سعدى - مساعدة مالية
بكالوريوس محاسبة

شروق األفندي - منسقة مشروع
بكالوريوس في الخدمة االجتماعية وعلم 

النفس

محمد عطا هللا – منسق ميداني**
بكالوريوس في الخدمة االجتماعية وعلم 

النفس

مروى التميمي – مديرة مشروع التمكين 
االقتصادي**

ماجستير تنمية وتعاون دولي
بكالوريوس هندسة مدنية

استعداد  مدرب   – هللا  عوض  خليل 
وظيفي ومهارات حياة**

بكالوريوس في المحاسبة وادارة األعمال

طاقم مؤسسة قادر

* لم يستمر في العمل في العام 2020  
** بدأ العمل خال العام 2020



مبنى مكتبة بيت جاال العامة، شارع حديقة السالم
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