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تمهيد

اتــه الخمــس إىل إلقــاء الضــوء عــى  يهــدف هــذا الكتيــب مــن خــال ن�ش
ي تــم العمــل عليهــا مــن أجــل الحــد مــن آثــار 

اتيجيات الــ�ت أهــم االســرت
ــ�ي  ــن المؤس ــى الصعيدي ــا ع ــل معه ــات التعام ــا وآلي ــة كورون جائح
غاثيــة  واالإ التنمويــة  »التعــاون«  تدخــات  خــال  مــن  امجــي  والرب
ــري  ــر الكب ــه االأث ــذي كان ل ــر ال ــا، االأم ــا ومموليه كائه ــع �ش ــا م وعاقاته
اكات  ــ�ش ــات وال ــة التدخ ــر وطبيع ــق أث ــل وتعمي ــتمرارية، ب ــى اس ع
ز للمرحلــة القادمــة ضمــن رؤيــة أكــرش واقعيــة وبشــكل يتــاءم  والتحفــري

ــتجدة. ات المس ــري ــات والمتغ ــع المتطلب م

غاثيــة الرسيعــة  اكات المســتدامة والســتجابة الإ ة الأوىل: خلــق الــرسش النــرسش
ركــزت عــى كيفيــة االســتجابة لحالــة الطــوارئ برؤيــة تنمويــة مــن خــال 
ــار  ــن آث ــد م ــة للح ــة �يع ــتجابة إغاثي ــتدامة واس اكات مس ــق �ش خل
ــات  ي والتكيــف مــع متطلب

نســا�ز ز الصحــي واالإ الجائحــة عــى القطاعــ�ي
الوضــع والتطويــر لضمــان اســتمرارية التدخــات بالمشــاريع التنمويــة 

عــرب توظيــف آليــات العمــل المناســبة .

ــزت عــى  ــاورية، رك ــة تش ــات قطاعي ــيس منص ــة: تأس ة الثاني ــرسش الن
الــدور الريــادي الــذي اضطلعــت بــه »التعــاون« عــرب إنشــاء منصــات 
ــام  ــاع الع ــع القط ــاركي م ــكل تش اتيجي وبش ــرت ــق واالس ــوار المعم للح
ي ظــل االأزمــة 

ك �ز ي لتقديــم الدعــم المشــرت
والخــاص والمجتمــع المــد�ز

ه  ــري ــات وغ ات والمعلوم ــرب ــادل الخ كة وتب ــرت ــل مش ــة عم ــن رؤي وتكوي
ــتقبل. ي المس

ــاً و�ز ــة حالي ــات المختلف ــر القطاع ــم وتطوي لدع

، ركــزت عــى  اتيجية العمــل المؤســ�ي ة الثالثــة: تكييــف اســرت النــرسش
تجربــة »التعــاون« بكيفيــة التكيــف مــع االأزمــة وإدارتهــا، وعمليــة أخــذ 
دارة  القــرارات عــرب اعتمــاد منظومــة متكاملــة لتفعيــل عوامــل النجــاح الإ
ــم  دارة الرشــيقة ووجــود طاق ــم االإ ــف مفاهي ــث توظي ــن حي ــة م االأزم
ــة  ــاء الثق ــة المائمــة وبن ــة التكنولوجي ــف االأنظم ي مــدرب وتوظي

مهــ�ز
اكات. والــ�ش

، ركــزت  ي
ة الرابعــة: تعزيــز الجهوزيــة وتمهيــد الطريــق للتعــا�ف النــرسش

ــات  ــم القطاع ــرب دع ــاون« ع ــتقبلية لـــ »التع ــات المس ــى التوجه ع
ــز الصمــود االقتصــادي واالجتماعــي، وأيضــاً طبيعــة  ــة وتعزي نتاجي االإ
امجيــة  العمــل بديناميكيــة جديــدة لتطويــع بعــض المكونــات الرب
ــدروس المســتقاة تماشــياً مــع خطــة  اســتناداً للنجاحــات الســابقة وال

ــتقبلية. ــة المس ــة الوطني التنمي

ــة  ــى آلي ــزت ع ، رك ي
ــا�ش غ ــل الإ ــذاب التموي ــة: اجت ة الخامس ــرسش الن

ــاريع  ــل للمش ــذاب التموي ــاون« الجت ــا »التع ــت به ي قام
ــ�ت ــل ال العم

ــا  ــرب إطاقه ــة ع ــر الجائح ــن أث ــد م ــة بالح ــة المتعلق ــة الطارئ غاثي االإ
ي 

ــدة« �ز ــد واح ــا ي ، و »كلن ز ــط�ي ي فلس
ــم« �ز ز بتناديك ــط�ي ــة »فلس حمل

لبنــان للمســاعدة عــى تخفيــف آثــار الجائحــة عــى الصعيــد الصحــي 
ــدت  ي فق

ــ�ت ــاأ� ال ــية ل ــة االأساس ــات الغذائي ــري الحاج ي وتوف
ــا�ش غ واالإ

ســبل عيشــها إىل جانــب االســتمرار بدعــم المؤسســات المســاندة 
ز الذيــن ســاءت ظروفهــم بســبب  ز والاجئــ�ي لدعــم االأيتــام والمســن�ي

ــة. الجائح
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الطــوارئ	 حالــة	 فيــه	 ُأعلنــت	 الــذي	 الوقــت	 فــي	
كانــت	»التعــاون«	مــع	شــركائها	ومموليهــا	علــى	
خــال	 مــن	 الســريعة	 لاســتجابة	 عاليــة	 جهوزيــة	
ســرعة	التكيــف	لمتطلبــات	الوضــع	القائــم	ومحاولة	
التطويــر	والتغييــر	لضمــان	اســتمرارية	واســتدامة	
ــارا	فــي	 ــا	نه ــا	لي ــت	طواقمن التدخــات.	فقــد	عمل
تقديــم	الخدمــات	اإلغاثيــة	للمســاهمة	فــي	الحــد	
مــن	آثــار	جائحــة	كورونــا	علــى	القطاعيــن	الصحــي	
واإلنســاني،	بالتــوازي	مــع	اســتمرار		العمــل	فــي	
مشــاريعنا	التنمويــة	القائمــة	والتــي	تــم	تطوير	آليات	
ــة.  ــذ	أنشــطتها	لتتناســب	مــع	الظــروف	الراهن تنفي

استجابة	لحالة	الطوارئ،	قمنا	وشركاؤنا	بالتالي:

١	 اإلبداع	في	توظيف	الموارد	القائمة..
٢	 االستجابة	بتدخات	سريعة	ألثر	مستدام..
٣	 باألمــس	. »التعــاون«	 تدخــات	 علــى	 البنــاء	

لتلبيــة	حاجــة	الطــوارئ	اليــوم.

النشرة األولى

خلق الشراكات 
المستدامة 
واالستجابة 

اإلغاثية السريعة
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اإلبداع في 
توظيف 
الموارد 
القائمة 

1
فــي	 المســاهمة	 خــال	 مــن	 وذلــك	
توظيــف	عــدد	مــن	التدخــات	القائمــة	حاليًا	
بتمويــل	مــن	»التعــاون«	للحــد	مــن	انتشــار	
البقــاء	 علــى	 والتشــجيع	 الكورونــا،	 وبــاء	
فــي	البيــت،	وذلــك	بتغييــر	بعــض	آليــات	
تنفيــذ	النشــاطات	للوصول	للمســتهدفين	
تلــك	 فــي	بيوتهــم.	ومــن	األمثلــة	علــى	

التدخــات:
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ضمــن  العاملــة  االأطفــال  ريــاض  اعتمــدت 
ي مرحلــة الطفولــة 

برنامــج »دعــم التعليــم �ز
منهــا:  مبــادرات  مجموعــة  عــى  المبكــرة« 
تصويــر المعلمــات لمجموعــة مــن الفيديوهــات 
ز  ــطيني�ي ز الفلس ــ�ي ــات الاجئ ي مخيم

ــة �ز التعليمي
.) ي لبنــان )رابــط الخــرب

�ز

ي شــفا عمــرو إىل تعليــم 
بــادر بيــت الموســيقى �ز

ــن  ــرش م ــردي الأك ــن بعــد بشــكل ف الموســيقى ع
350 طالبــة وطالبــاً. وقــام بنــ�ش فيديوهــات 
عــرب وســائل التواصــل االجتماعــي عــن  فعالياتــه 
وع "أصــوات"  الــذي  وذلــك مــن خــال مــ�ش

 .) ــط الخــرب ــن »التعــاون« )راب ــه م ــم دعم يت

قامــت جمعيــة نطــوف للبيئــة وتنميــة المجتمــع 
ــادات  ــال تجــاه الع ــي االأطف ــع وع ــزة إىل رف ي غ

�ز
ــك  ــادرة »خلي ــال مب ــن خ ــليمة م ــة الس الصحي
بالبيــت، Stay at home« ضمــن برنامــج بريــدج-
.) ز الــذي تنفــذه »التعاون« )رابــط الخرب فلســط�ي

ــى  ــي ع ــق المجتمع ــرج اللقل ــة ب ــت جمعي عمل
ي الرياضة المجتمعية 

تحويــل عدد مــن مبادراتهــا �ز
ــن  ــة، ضم وني لكرت ــا االإ ــرب منصاته ــص ع إىل حص
ــم دعمــه مــن  ــذي يت ــرج الوطــن« ال وع  »ب مــ�ش

 .) ــط الخــرب ــاون« )راب »التع
مسابقة رمضانك بالبيت رمضان

ي بلبنان 
ي فرقــة الكمنجــا�ت

أطلــق طــاب الموســيقى �ز
ــهم  ــة دروس ــك« لمواصل ــن بيت ــزف م ــادرة »اع مب
ــن  ــم م ، بدع ىلي

ز ــرز ــر الم ــن الحج ي زم
ــد �ز ــن بع ع

.) ــرب ــط الخ »التعاون«)راب
»اعزف من بيتك« 

بتنفيــذ  الفلســطينية  الرؤيــا  قامــت مؤسســة 
»أزمــة  بعنــوان  مجتمعيــة  مبــادرات  سلســلة 
ز   وبتعــدي« ضمــن برنامــج بريــدج – فلســط�ي

.) الــذي تنفــذه »التعــاون« )رابــط الخــرب
رابط مبادرة أزمة وبتعدي

https://www.taawon.org/ar/media/news/التعلم-عن-بُعد-في-زمن-الكورونا-في-المخيمات-الفلسطينية-لبنان
https://www.taawon.org/ar/media/news/في-ظل-الحجر-الذي-نعيشه-يسعى-الجميع-لبث-طاقة-ايجابية-بيت-الموسيقى
https://www.facebook.com/pg/Natufps/photos/?tab=album&album_id=3266753103335916
https://www.facebook.com/pg/Natufps/photos/?tab=album&album_id=3266753103335916
https://www.taawon.org/ar/media/news/جمعية-نطوف-للبيئة-وتنمية-المجتمع-تطلق-مبادرة-خليك-بالبيت
https://www.taawon.org/ar/media/news/مشروع-برج-الوطن-مستمر-رغم-كل-الظروف
https://www.facebook.com/watch/?v=2969821326445197
https://www.taawon.org/ar/media/news/تعليم-الموسيقى-من-البيت-جمعية-الكمنجاتي-لبنان
https://www.facebook.com/watch/?v=564862487479019&external_log_id=efd91a98426874957f757ee5e3eebe46&q=اعزف%20من%20بيتك
https://www.taawon.org/ar/media/news/مبادرة-أزمة-وبتعدي-مؤسسة-الرؤيا-الفلسطينية
https://www.taawon.org/ar/media/news/مبادرة-أزمة-وبتعدي-مؤسسة-الرؤيا-الفلسطينية
https://www.taawon.org/ar/media/news/مبادرة-أزمة-وبتعدي-مؤسسة-الرؤيا-الفلسطينية
https://www.facebook.com/AzmeWbt3di/?__tn__=kC-R&eid=ARCBjDWg2g1nSFbL3_ypxewdPJSnuwePJjugMF1yqWgVqALHintUWlcn3OYjjN_qD6_3DkCVXfwT2c7J&hc_ref=ARRmkCbQKF5PDHPIa7-cekErZpjaUYWH9IlqXXH9uOZi1HRdm4WK9kxo4-8dXyPR7JU&fref=nf
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استجابة 
بتدخالت 

سريعة ألثر 
مستدام

2
الســريعة	 وذلــك	مــن	خــال	االســتجابة	
اإلغاثيــة	 لاحتياجــات	 تنمويــة	 وبنظــرة	
الصحية	والغذائية	والتي	انعكســت	بتعزيز	
جهوزيــة	القطــاع	الصحي	والمستشــفيات	
بالمعــدات	الطبيــة	الازمــة	للعــاج	ودعــم	
ــا.	 صغــار	المزارعيــن	وتمكينهــم	اقتصادي
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رابط الخرب : مجموعة غزة للثقافة والتنمية رابط الخرب
: جمعية فارس العرب رابط الخرب

: جمعية تطوير بيت الهيا رابط الخرب

ز وتمكينهم  دعم صغار المزارع�ي
اقتصاديا من خال استخدام 

منتجاتهم لتعزيز صمود العائات 
ة.  الفقري

دعم وزارة الصحة بالمعدات واالأجهزة 
والمتسلزمات الطبية لتعزيز جهوزيتها 

ي تقديم 
الحالية والمستقبلية �ز

الخدمات.

رابط الخرب

ي تقدم 
ز المستشفيات ال�ت دعم تجهري

ي 
ز �ز ز الفلسطيني�ي الخدمات لاجئ�ي

ي 
ز للعزل �ز لبنان، وتم افتتاح غرفت�ي

ي. مستشفى الهم�ش

https://www.taawon.org/ar/media/news/الاستمرار-بتوريد-المستلزمات-الطبية-لوزارة-الصحة-الفلسطينية
https://www.taawon.org/ar/media/news/توزيع-سلات-غذائية-على-200-أسرة-في-غزه
https://www.taawon.org/ar/media/news/توزيع-3000-طرد-غذائي-على-الاسر-المستورة-في-شهر-رمضان-المبارك-في-قطاع-غزة
https://www.taawon.org/ar/media/news/تزويد-1000-أسرة-بسلات-غذائية-طوال-شهر-رمضان
https://www.taawon.org/ar/media/news/التعاون-تدعم-تجهيز-غرفتين-للعزل-في-مستشفى-الهمشري-في-صيدا
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البناء على 
تدخالت 

»التعاون« 
باألمس لتلبية 
حاجة الطوارئ 

3
الســابقة	 التدخــات	 ســاهمت	 حيــث	
مؤسســات	 تمكيــن	 فــي	 »التعــاون«	 لـــ	
المجتمــع	المدنــي	لتلبيــة	احتياجــات	حالــة	
الطــوارئ	ودعمــت	جهوزيتهم	في	مواجهة	
جائحة	كورونا	حيث	تم	اســتخدام	مخرجات	
مشــاريع	ســابقة	كمقــرات	للحجــر	ورفــع	
الوعــي	المجتمعــي	لمواجهــة	الجائحــة.
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زك الرقمي عالم النري
زك الرقمية فيديو عن منصات النري

رابط كتب برج اللقلق: أسبلة القدس
رابط كتب برج اللقلق: عقبات البلدة القديمة

رابط كتب برج اللقلق: حواري القدس
رابط كراسة القدس

إتاحة موارد تثقيفية من مشاريع 
سابقة دعمت من »التعاون« 

. ي
ونيا وبشكل مجا�ز إلكرت

 » قامت محافظة قلقيلية بتحويل مدرسة »القلب الكبري
إىل مركز للحجر الصحي. مع العلم أن »التعاون« 

ز  (. كما تم تجهري قامت ببناء المدرسة سابقا )رابط الخرب
ي بلدة 

ي �ز
مستشفى جمعية الهال االأحمر الفلسطي�ز

.) حلحول ليكون مركزاً للحجر الصحي )رابط الخرب

رابط خرب سامر نزال
رابط خرب طارق جبارين

توظيف وتطوير مبادرات إبداعية 
ي 

لفائزي جوائز »التعاون« �ز
ي توفري 

سنوات سابقة للمساهمة �ز
المعلومات حول الجائحة وتوفري 

ي البيوت 
أدوات موسيقية لاأطفال �ز

رابط الخربمع كتيب تعليمي.

استفادت بلدية غزة من المعدات 
ي تم تزويدها بها ضمن 

ال�ت
نامج المتكامل لتطوير قرية  الرب

وادي غزة الذي نفذته »التعاون« 
ي غزة.

ي ظل الظرف الطارئ �ز
�ز

http://www.alnayzak.org/e-content/
https://www.youtube.com/watch?v=Wlg2QaPE398&feature=youtu.be
http://www.burjalluqluq.org/home/wp-content/uploads/2016/01/ASBLE-25-11.pdf?fbclid=IwAR3ceNxNVO2EUBs4VGXNFYoWKrTf5N-8GVjI9k4JKyqK7cP1UFcyRzuLKPg
http://www.burjalluqluq.org/home/wp-content/uploads/2020/03/عقبات-جودة-قليلة.pdf?fbclid=IwAR0axZi9eH2FYHjV4kqdqnEEb-eRkWeaCQpPhndN9cT_sIRqOZ2lRQcj5gE
http://www.burjalluqluq.org/home/wp-content/uploads/2016/12/kitab-haware2.pdf?fbclid=IwAR1vP9I5VCuNo9xr_4f-5l0D1W05o2Ty03mOQpJ7n_MJkbYxEqg02ht9pA8
https://www.taawon.org/ar/media/publications/كراسة-خط-القدس-البلد
https://www.taawon.org/ar/media/news/مراكز-الحجر-الصحي
https://www.taawon.org/ar/media/news/توظيف-مشاريع-سابقة-لرفع-الجهوزية
https://www.taawon.org/ar/media/news/الإستثمار-بالشباب-هو-إستثمار-للمستقبل-0
https://www.taawon.org/ar/media/news/عندما-تتحول-الأزمة-إلى-فرصة-للمنافسة-ليلبي-كل-من-جهته-نداء-فلسطين
https://www.taawon.org/ar/media/news/معداتنا-لمواجهة-فايروس-الكورونا
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النشرة الثانية

تأسيس 
منصات 
قطاعية 
تشاورية

السياســي	 والوضــع	 كورونــا	 أزمــة	 ظــل	 فــي	
واالقتصــادي	المتــردي،	واســتجابة	للوضــع	الراهــن	
التنمويــة	 التدخــات	 علــى	 المســتقبلية	 وتبعاتــه	
القطاعيــة،	أطلقــت	»التعــاون«	مبــادرة	تشــاركية	
مــع	القطاعيــن	العــام	والخــاص	والمجتمــع	المدنــي،	
لتأســيس	منصــة	للحــوار	المعمــق	واالســتراتيجي،	
وذلــك	لتوفيــر	مســاحة	للمؤسســات	الرســمية،	
الخاصــة	واألهليــة	فــي	كل	قطــاع	لتعزيــز	الحوار	فيما	
بينهــا	مــن	أجــل	تقديــم	الدعــم	لبعضهــا	البعــض،	
وتكويــن	رؤيــة	مشــتركة	للعمــل،	وتبــادل	الخبــرات	
واألبحــاث	 الدراســات	 ومشــاركة	 والمعلومــات،	
ــر	القطاعــات	 ــاء	عليهــا	فــي	دعــم	تطوي الازمــة	للبن

المختلفــة	فــي	الوقــت	الحالــي	وبالمســتقبل.

فيمــا	يلــي	اســتعراض	ألهــم	مــا	تناولتــه	هــذه	
المنصــات:
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ي نصــت عــى دعــم وتعزيــز 
انطاقــا مــن رســالة »التعــاون« منــذ تأسيســها، والــ�ت

ي وتنمية قــدرات مؤسســاته االأهلية وتوحيــد جهودها 
صمــود الشــعب الفلســطي�ز

وس  ي تســبب بهــا انتشــار فــري
ي ظــل االأزمــة الحاليــة الــ�ت

ي مواجهــة االأزمــات، و�ز
�ز

ي اتخذتهــا جميــع الــدول عــى مســتوى العالــم 
كورونــا، وإجــراءات الحجــر الــ�ت

ــري عــى االقتصــاد  ــرت بشــكل كب ــات دول عظمــى وأث ي عصفــت باقتصادي
ــ�ت وال

ة، كان ال بــد للمؤسســات التنمويــة  ي وزادت مــن الفئــات الفقــري
الفلســطي�ز

ي تســتوجب 
التحــرك ب�عــه لاســتجابة للوضــع الراهــن وتبعاتــه المســتقبلية ال�ت

ــا  ــة ومراجعته ــا المختلف ــات عمله ي قطاع
ــبقا �ز ــدة مس ــط المع ــوع للخط الرج

والتعديــل عليهــا بنــاء عــى االأولويــات المســتجدة. وكان لـــ »التعــاون« موقــع 
ي المبــادرة بالدعــوة إىل لقــاءات حــوار وجلســات عصــف فكــري لتناول 

الصــدارة �ز
ي يمــر بها الشــعب 

ي ظــل أزمــة الكورونــا الــ�ت
عمــل وتحديــات كل قطــاع، خاصــة �ز

ي مــن شــأنها، إضافــة إىل الوضــع الســياسي القائــم وتبعاتــه، 
، والــ�ت ي

الفلســطي�ز
دي. مفاقمــة الوضــع االقتصــادي المــرت

وبالنظــر إيجابيــا لمــا يحــدث واعتبــار االأزمــة الحاليــة فرصــه لمراجعــة التدخــات 
ورة العمــل عــى تعزيــز الجاهزيــة  القطاعيــة بنــاء عــى الــدروس المســتفادة و�ز
ي المســتقبل، 

لــدى الجميــع لمواجهــة أزمــات مشــابهة عــى المســتوى المحــىي �ز
ــا  ــد الكورون ــا بع ــة م ي مرحل

ــات �ز ــة التدخ ــة بطبيع ــة الحالي ي المرحل
ــري �ز والتفك

ز الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي. جــاءت هــذه  ي تحســ�ي
مــن أجــل المســاهمة �ز

اتيجي )Palform(  لتوفري  المبــادرة بهــدف تأســيس منصة للحــوار المعمــق واالســرت
ــز الحــوار  ي كل قطــاع لتعزي

ــة �ز مســاحة للمؤسســات الرســمية، الخاصــة واالأهلي
كة  فيمــا بينهــا مــن أجــل تقديــم الدعــم لبعضهــا البعــض، وتكويــن رؤيــة مشــرت
ات والمعلومــات، ومشــاركة الدراســات واالأبحــاث الازمــة  للعمــل، وتبــادل الخــرب
ي الوقــت الحاىلي وبالمســتقبل.

ي دعــم تطويــر القطاعــات المختلفــة �ز
لبنــاء عليهــا �ز

ولتحقيــق الهــدف أعــاه، تــم تنظيــم خمســة اجتماعــات تنســيقية مــن خــال 
ــراد  ــات وأف ــة، وجه ــج: مؤسســات رســمية، خاصــة وأهلي كاء كل برنام ــوة �ش دع
ي 

ي القطــاع. وتناولــت اللقــاءات الخمســة القطاعــات المختلفــة الــ�ت
ز �ز متخصصــ�ي

ــة،  ــباب، الصح ز الش ــ�ي ــم، تمك : التعلي ي
ــة �ز ــاون« والمتمثل ــا »التع ــل فيه تعم

ي عمليــة 
الزراعــة والثقافــة، وتركــزت محــاور النقــاش حــول دور كل قطــاع �ز

ــر  ــة تطوي ــا وكيفي ــة مــا بعــد الكورون ي مرحل
ز االجتماعــي واالقتصــادي �ز التمكــ�ي

ــة والمســتقبلية ضمــن كل قطــاع. التدخــات  الطارئ

ي  يجــا�ب نشــاء منصــات حــوار، الصــدى االإ ــادرة »التعــاون«، بالدعــوة الإ وكان لمب
كاء لخطــة  ي المشــاركات خــال وبعــد اللقــاءات، ومتابعــة الــ�ش

والــذي انعكــس �ز
العمــل المطروحــة، ممــا أكــد عــى تعزيــز الملكيــة للمنصــة مــن قبــل الجهــات 
ــة  ز كاف ــ�ي كة ب ــرت ــات المش ــت التوصي ــم. وكان ــن اختافاته ــم م ــاركة بالرغ المش
ي صنــع القــرار، 

ي التأكيــد عــى أهميــة المشــاركة �ز
القطاعــات المطروحــة متمثلــة �ز

ــاون«،  ي »التع
ــا �ز ــج ومكوناته ام ــتوى الرب ــى مس ــات ع ــتمرار المنص ــة اس وأهمي

ي 
ز المؤسســات العاملــة �ز ورة تحديــد دورهــا لزيــادة مســتوى التنســيق بــ�ي و�ز

كل تخصــص وتبــادل للمعلومــات، والتحديــث المســتمر لتوصيــف الوضــع بمــا 
ورة تحديد أولويــات وتحديات  يخــص كل قطــاع. وأوىص المشــاركون كذلــك بــرز
ــن  ــا م ه ــاون وغري اتيجية للتع ــرت ــات االس ــر التدخ ي تطوي

ــاهم �ز ــاع لتس كل قط
ز عــى تشــكيل لجــان عمــل مصغرة  ز المشــارك�ي المؤسســات. وتــم االتفــاق مــا بــ�ي
لمتابعــة التوصيــات االأساســية لــكل جلســة حيــث ســيكون لمخرجات عملهــا االأثر 
ي القطــاع مــن حيــث تطويــر الرؤيــا الخاصــة بــكل 

االأُكيــد عــى أصحــاب القــرار �ز
ي 

ي ومــن ثــم المشــاركة الفّعالــة �ز
قطــاع ليكــون أكــرش مائمــة للوضــع الفلســطي�ز
اتيجيات. مراجعــة ووضــع السياســات واالســرت

إن قيــادة »التعــاون« للمبــادرة تؤكــد عــى اســتقالية المؤسســة تاريخيــا وعاقتها 
تهــا هــي نتــاج تراكــم أكــرش مــن 37  كاء منــذ التأســيس، كــون خرب البنــاءة مــع الــ�ش
كائهــا، إضافــة للمصداقيــة العاليــة والقــدرات  ي مــع �ش

عامــاً مــن العمــل الميــدا�ز
ي ســياق 

ي ذلــك �ز
داريــة والتنســيقية واجتــذاب التمويــل المتوفــرة لديهــا. ويــأ�ت االإ

ي قيــادة وتأطــري العمــل االأهــىي و توجيهه للعب 
إعــادة الــدور الفاعــل للتعــاون �ز

ي عمليــة التنميــة الشــاملة المســتدامة.
دوره التكميــىي �ز
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بيــة والتعليــم  ي منصــة قطــاع التعليــم ممثلــون عــن وزارة الرت
شــارك �ز

االأهليــة  والمؤسســات  العلمــي،  والبحــث  العــاىلي  التعليــم  ووزارة 
ي قطــاع 

يكــة وممثلــون عــن مؤسســات عربيــة فاعلــة �ز الفلســطينية ال�ش
ــاش  ــور النق ــطينية. وتمح ــات الفلس ــن الجامع ــون ع ــم، وممثل التعلي
 ، ي

حــول االأزمــة الحاليــة وآثارهــا االقتصاديــة عــى المجتمــع الفلســطي�ز
ي تخفيــف آثــار هــذه االأزمــة مــن 

وإمكانيــة أن يســهم التعليــم �ز
الناحيــة االقتصاديــة، كمــا تــم نقــاش أفــق تطويــر التعليــم مــا بعــد 
ي منهجيــة التعليــم وطرائقــه والمجــاالت 

االأزمــة والتغيــري المطلــوب �ز
عمــل،  فــرص  وتخلــق  تســتحدث  أن  يمكــن  ي 

الــ�ت والتخصصــات 
ي 

ــ�ز ــم المه ــر التعلي ــا تطوي ــن بينه ــول م ــن الحل ــد م ونوقشــت العدي
ليشــكل جــزء مــن حــل هــذه المشــكلة وحوســبة وتوظيــف التكنولوجيــا 

ــم كجــزء آخــر مــن الحــل. ي التعلي
�ز

ز  كــري نســان يجــب الرت ــأن التعليــم حــق مــن حقــوق االإ وتــم التأكيــد ب
مــن خالــه عــى المخرجــات االجتماعيــة وقيــم المواطنــة وعــى 
ــا�ة  ــط ومن ــات ضغ ــكيل حم ــب تش ــه يج ــة، وعلي ــة والعدال الكرام
ي 

ورة االســتثمار �ز ــد عــى �ز ــم التأكي ــك، كمــا ت ــق ذل مــن أجــل تحقي
ي الوصــول للتعليــم، فــا يجــب أن 

البنيــة التحتيــة وجــ� الفروقــات �ز

ورة  ز عــى �ز كــري يبقــى المهمــش مهمشــا أو يــزداد تهميشــا. كمــا تــم الرت
تطويــر المهــارات الحياتيــة وقــدرات الطلبــة عــى خلــق فــرص العمــل 
ــح  ــارات المســتقبل وفت ــس البحــث عــن العمــل، وتزويدهــم بمه ولي
ــات  ــودة مخرج ز ج ــ�ي ــى تحس ــل ع ــن، والعم ــذه المه ــات له تخصص
ي ومحــو االأميــة 

ي والمهــ�ز
التعليــم العــاىلي وخاصــة التعليــم التقــ�ز

ــع. ــة للجمي ــة الرقمي ــول للعدال ــة والوص الرقمي

ورة العمــل عــى تطويــر مجتمــع قــادر عــى  كمــا تــم االتفــاق عــى �ز
إنتــاج المعرفــة ضمــن منظومــة قيميــة، يشــمل ذلــك تطويــر محتويــات 
ــات  ز المؤسس ــ�ي ــة لتمك ــة، إضاف ــة كاف ــتويات التعليمي ــة للمس تعليمي
ــم لخمســة  ــت الدراســات حاجــة العال ــد بين ــاً. فق ــراد تكنولوجي واالأف
مــج جديــد عــى ســبيل المثــال، وعليــه يجــب العمــل عــى  ز مرب مايــ�ي
ي هــذا المجــال. كمــا بينــت الدراســات ضعــف 

تطويــر قــدرات طابنــا �ز
المحتــوى التعليمــي المقــدم للطلبــة مــن خــال التعلــم عــن بعــد، 
وعليــه يجــب العمــل عــى تطويــر قــدرات الكــوادر التعليميــة عــى بناء 
كات القــادرة عــى إصــدار منتجــات  المحتــوى التعليمــي وتطويــر الــ�ش
ــة  ــك مجموع ــف إىل ذل ــر، أض ــال آخ ــي كمث ــتوى عالم ــة بمس تعليمي
اتيجياتنا وتطويرهــا. ي تســتدعي مراجعــة اســرت

ة مــن التدخــات الــ�ت كبــري

منصة برنامج التعليم
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نامج حيث تشكلت منصة لكل من المكونات الثاث الخاصة بالرب

مكون الصحة
ــاع  ــن بقط ز والمؤثري ــ�ي ــن المعني ة م ــري ــة كب ــاء مجموع ي اللق

ــارك �ز ش
ز عن  وزارة الصحة الفلســطينية،  كاء »التعــاون« وممثلــ�ي الصحــة مــن �ش
القطــاع الخــاص، والمؤسســات االأهليــة الفاعلــة بالقطــاع مــن الضفــة 
الغربيــة، بمــا فيهــا مدينــة القــدس وقطــاع غــزة. وتــم خــال الورشــة 
ي 

ــي �ز ــري الحكوم ــي وغ ــقيه الحكوم ــي بش ــاع الصح ــة دور القط مناقش
ــات  ــات والمنهجي ــة، والتوجه ــة الحالي ــاء االأزم ــد انته ــا بع ــة م مرحل
ز  ي يمكــن أن تســتحدث لتمكــ�ي

ــ�ت ــا بعــد االأزمــة وال ــات العمــل لم وآلي
وزيــادة جهوزيــة القطــاع الصحــي المســتقبلية لمواجهــة حــاالت 
اتيجية المســتقبلية كي  ــرت ــات االس ــاول التوجه ــم تن ــا ت ــوارئ. كم الط
ز االقتصــادي وتعزيــز قدرتــه  ي عمليــة التمكــ�ي

يســاهم قطــاع الصحــة �ز
عــى خلــق فــرص عمــل. 

ــة  ــر جائح ــة،  أث ــال الورش ــا خ ــم طرحه ي ت
ــ�ت ــور ال ــم االأم ــن أه وم

ــا  ــص أثره ــطينية  وباالأخ ــات الفلس ــع والمؤسس ــى المجتم ــا ع كورون
بمــا  المؤسســات  الصحيــة، وقــدرة  الخدمــات  إىل  الوصــول  عــى 
فيهــا الحكوميــة عــى االســتجابة لمتطلبــات حــاالت الطــوارئ خاصــة 
ــل القــدس، المناطــق  ــة مث ــة سياســية مختلف ــا صف ي له

ــ�ت ــن ال باالأماك
ضافــة إىل قطــاع غــزة نتيجــة الحصــار المفــروض عليهــا. كمــا  )ج(، باالإ
ــة  ي مكافحــة الجائحــة وأهمي

ــة �ز ــد عــى دور الكــوادر الطبي ــم التأكي ت
ــروف.  ــذا ظ ــل هك ي مث

ــم �ز ــا االأه ــة لدوره ــة االأولي ــودة إىل الصح الع
ــة لجائحــة  ــة واالقتصادي ــار النفســية واالجتماعي ــع االآث ــت لمواضي وكان

اً خاصــاً. ز ــري ــا ترك كورون

منصات برنامج التنمية المجتمعية

الرؤيــا  ي 
�ز النظــر  إعــادة  ورة  �ز عــى  بالورشــة  المشــاركون  وأوىص 

اتيجية الوطنيــة لمــا بعــد كورونــا  والسياســات الصحيــة وتعديــل االســرت
وبمشــاركة كافــة المكونــات، والعمــل عــى تطويــر نظــام صحــي فعــال 
ــم الدعــم الصحــي  ــة، وتقدي ــل لاســتجابة للحــاالت الطارئ ومــرن قاب
لمناطــق )ج( وقطــاع غــزة والقــدس وذلــك الأســباب صحيــة وسياســية، 

ــي  ــاع الصح ــات القط ــة مكون ز كاف ــ�ي ــبيك ب ــى التش ز ع ــري ك ــة الرت وأهمي
 ، ي

والمتمثلــة بالقطاعــات الحكوميــة وغــري الحكوميــة، والمجتمــع المــد�ز
ز  ومستشــفيات القــدس، والقطــاع الخــاص ووكالــة غــوث الاجئــ�ي
ورة االســتثمار بالكــوادر  ز عــى �ز كــري ز »االأونــروا« ، والرت الفلســطيني�ي
ي إدارة القطــاع الصحــي والبنيــة التحتيــة 

يــة وتدريبهــا واالســتثمار �ز الب�ش
، وتقديــم الدعــم للبحــث  ي الصناعيــة ذات العاقــة بالقطــاع الطــ�ب
ــة.  ات المناطقي ــرب ــن الخ ــتفادة م ــة االس ــه وأهمي ز علي ــري ك ــي والرت العلم



15

مكون الزراعة
ز  ة مــن المعنيــ�ي شــارك مــن خــال منصــة قطــاع الزراعــة مجموعــة كبــري
كاء »التعــاون« وممثلــون عــن وزارة  والمؤثريــن بقطــاع الزراعــة مــن �ش
الزراعــة الفلســطينية، القطــاع الخــاص، والمؤسســات االأهليــة الفاعلــة 
بقطــاع الزراعــة بــكل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث تنــاول 
ــداً  ــة وآثارهــا عــى القطــاع الزراعــي، وتحدي المشــاركون االأزمــة الحالي
، وانخــراط النســاء  ز مــدى أثرهــا عــى سلســلة القيمــة وصغــار المزارعــ�ي
ــل المتاحــة  ي القطــاع الزراعــي، وفــرص االســتثمار والتموي

والشــباب �ز
ــن  ــى االأم ــر ع ــاع واالأث ي القط

ــائر �ز ــدى الخس ــة، وم ــات المختلف للفئ
ــه، وعــى النظــام  ــدرة عــى الوصــول إىل الغــذاء وتنوع ي والق

الغــذا�أ
ي بشــكل عــام.

الغــذا�أ

ورة مســاهمة القطــاع الزراعــي، وقدرتــه   كمــا أكــد المشــاركون عــى �ز
عــى تخفيــف آثــار االأزمــة مــن الناحيــة االقتصاديــة، وأفــق التدخــات 
ــق فــرص عمــل  ــة لخل ــا بعــد االأزم ــة ضمــن سلســلة القيمــة م الزراعي
، ودعــم صمــود  ي

للفئــات المختلفــة بمــا يشــمل: ضمــان االأمــن الغــذا�أ
ز الفئــات المهمشــة اقتصاديــا،  ز عــى أرضهــم وتمكــ�ي الفلســطيني�ي
اتيجية المســتقبلية كي يشــكل قطــاع الزراعــة رافعــة  والتوجهــات االســرت

ز االقتصــادي. للتمكــ�ي

وأوىص المشــاركون عــى أهميــة العمــل ومــن خــال لجــان عمــل 
ــات  ز وسياس ــ�ي ــة قوان ــا: مراجع ــية منه ــات أساس ــى توصي ــرة ع مصغ
، وتوظيــف التكنولوجيــا، والعمــل عــى  ز االســتثمار، وحمايــة المنتجــ�ي
ز عــى تطوير  كــري أبحــاث تطبيقيــة تقــوم بدعــم القطــاع وتطويــره، والرت
ي وتفعيلــه ليكــون رديــف 

عمــل التعاونيــات، وعــى االقتصــاد التعــاو�ز
ز عــى دعــم النشــاطات الخاصــة  كــري لاقتصــاد العــام والخــاص، والرت
ورة العمــل  ي قطــاع غــزة ومناطــق )ج(، و�ز

ي خاصــة �ز
باالأمــن الغــذا�أ

عــى التشــبيك والتكامــل بالقطــاع والحــث عــى توفــري تمويــل ميــّ� 
ي القطــاع 

ز الصغــار بهــدف ضمــان بقائهــم بالعمــل �ز لدعــم المزارعــ�ي
الزراعــي، وأهميــة الســعي لتفعيــل عمليــات التمويــل للقطــاع الزراعــي.

ف القتصادي للشباب مكون التمك�ي
ــن  ــون ع ز االقتصــادي لقطــاع الشــباب ممثل ــ�ي ي جلســة التمك

شــارك �ز
ــع  ــات المجتم ــاص ومؤسس ــاع الخ ــمية والقط ــات الرس ــف الجه مختل
ز  كــري الرت تــم   . ز الفلســطيني�ي االأعمــال  رواد  عــن  وممثلــون  ي 

المــد�ز
ــث  ــع بح ــباب م ــى الش ــة ع ــا االقتصادي ــة وآثاره ــة الحالي ــى االأزم ع
ي يمكــن أن تســتحدث بعــد انتهــاء 

المجــاالت والفــرص الجديــدة الــ�ت
ــع  ــاق م ــم االتف ــة. وت ز االقتصــادي لهــذه الفئ ــ�ي ــادة التمك ــة لزي االأزم
ي 

تتمحــور �ز للنقــاش  لقــاءات مســتكملة  ز عــى تحديــد  المشــارك�ي
ي يجــب 

االأقســام التاليــة: مهــارات المســتقبل والتخصصــات الــ�ت
ــات  ــات وحاضن ــاىلي لم�ّع ــع الح ــا، والوض ز عليه ــري ك ــتحداثها والرت اس

ــة. ــد االأزم ــا بع ــم م ــتثمار ودوره كات االس ــال و�ش االأعم

وبنــاًء عــى دور »التعــاون« المحفــز، تبنــت إحــدى المؤسســات 
ي اللقــاء المقبــل الــذي سيســتعرض مهــارات 

المشــاركة إدارة النقــاش �ز
المســتقبل والوضــع الحــاىلي لم�ّعــات وحاضنــات االأعمــال. كمــا 
حــات للتمويــل بمــا يتمــاسش مــع هــذه النتائــج،  ســيتم تحديــث مقرت
ز  ضافــة إىل عمــل ورقــة موقــف لتقديمهــا إىل وزارة الريــادة  والتمكــ�ي باالإ
ــم  ــج. وللمتابعــة ت نام اتيجية للرب ي أي تدخــات اســرت

ــادة النظــر �ز وإع
ز مــن القطــاع  ز بحضــور ممثلــ�ي عقــد لقــاء مــع وزارة الريــادة والتمكــ�ي
اتيجية  ــاش االســرت ي لبحــث ونق

ــع المــد�ز ــي والمجتم الخــاص والحكوم
ي إثــراء هذه 

الجديــدة للــوزارة حيــث ســيكون لـــ »التعــاون« دور هــام �ز
ــة المجتمــع  ي تنمي

ــا يتمــاسش مــع دورهــا �ز اتيجية وتطويرهــا بم االســرت
. ي

ــطي�ز ــباب الفلس ز الش ــ�ي وتمك
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ــراد  ــات وأف ــن مؤسس ــاركا م ي 35 مش
ــا�ز ــاع الثق ــة القط ي جلس

ــارك �ز ش
ز مــن مختلــف المناطــق )الضفــة  ي قطــاع الثقافــة ومتخصصــ�ي

ز �ز عاملــ�ي
ــام  ــة ع ــق المحتل ــزة والمناط ــاع غ ــدس، قط ــا الق ــا فيه ــة بم الغربي
ي 

ز �ز 1948(، إضافــة إىل مؤسســة عربيــة فاعلــة مــن خــارج فلســط�ي
قطــاع الثقافــة لتشــارك التوجــه العــام للثقافــة عــى مســتوى الــدول 
ي ظــل أزمــة الكورونــا تحديــداً. وترّكــز الحــوار حــول مفهومــي 

العربيــة �ز
ي بشــكل خــاص 

ي الفلســطي�ز
ي المشــهد الثقــا�ز

االســتدامة واالســتمرارية �ز
ي اســتمرارية 

ز االقتصــادي للمســاهمة �ز وإمكانيــة تعزيــز عمليــة التمكــ�ي
الحاجــة  عــى  المشــاركون  وأجمــع  الأهميتــه.  المشــهد  واســتدامة 
ــدور  ــة ل ــة الداخلي ــد الرؤي ــكيل وتحدي ــة وتش ــة وطني ــف ثقاف لتعري
ي 

ــا�ز ــاع الثق ــهد، ودور القط ي المش
ز �ز ــ�ي ز والعامل ــ�ي ــات والفنان المؤسس

وتقاطعــه مــع القطاعــات االأخــرى وأهميــة تحديــد التحديــات والعمــل 
ــا بشــكل جماعــي ومتكامــل. ــل منه عــى التقلي

ي 
ــا�ز ــاع الثق ز القط ــ�ي ــا ب ــوة م ــ� اله ــة ج ــا أهمي ــاول أيض ــوار تن الح

ي 
�ز القطــاع  دور  وتطويــر  تحديــد  ورة  و�ز  ، المحــىي والمجتمــع 

ز االقتصــادي للقطــاع، واالهتمــام  ، وإمكانيــة التمكــ�ي ي
االقتصــاد الوطــ�ز

ورة توظيــف المنصــة  بخصوصيــة مناطــق العمــل المختلفــة، و�ز
نتاج،  ز لتطويــر االإ ز العاملــ�ي ات والمعلومــات واالأدوات بــ�ي لتبــادل الخــرب
وتســهيل وصولــه لكافــة الفئــات ومحــاكاة احتياجــات المجتمعــات 
ــل  ورة العم ــى �ز ــح ع ز واض ــري ــاك ترك ــه. وكان هن ــن خال ــة م المحلي
ي تصميــم تدخــات 

عــى إنتــاج وتجميــع معلومــات وبيانــات تســاهم �ز
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 . ز ي فلســط�ي
ي �ز

ي دعــم القطــاع الثقــا�ز
ي ومســاهمته �ز يــ�ب االقتطــاع الرز

ي 
ورة إعــادة إحيــاء دور »التعــاون« القيــادي �ز ي �ز

مــن هنــا، تــأ�ت
ز فيــه ودعــم اســتمراريته واســتدامته  ي والعاملــ�ي

دعــم القطــاع الثقــا�ز
كمــا فعلــت منــذ تأسيســها، خاصــة وأن »التعــاون« هــي إحــدى 
ز التاريخيــة  ي فلســط�ي

الجهــات القليلــة المســتقلة والداعمــة للقطــاع �ز
ي لبنــان، وخاصــة أن آخــر 

ز �ز ي مخيمــات الاجئــ�ي
ز �ز والفلســطيني�ي

المعطيــات والمســتجدات واختــاف االأولويــات، توحــي بهبــوط واضــح 
ي مــا 

ي الفلســطي�ز
ي نســبة الدعــم الداخــىي والخارجــي للمشــهد الثقــا�ز

�ز
ــا. بعــد أزمــة الكورون

ــتدامته  ــتمراريته واس ــاع واس ــر القط ــق أث ــل تعمي ــن أج ــتقبلية م مس
ي 

ي اســتدامة الوطــن �ز
حيــث اتفــق الجميــع بــأن اســتدامة الثقافــة تعــ�ز

ــداً. ي تحدي
ــطي�ز ــياق الفلس الس

ــع  ــيق م ــادة التنس ــة لقي ــي الحاج ــات ه ــم التوصي ــد أه ــت أح وكان
يجــاد  الجهــات الرســمية مــن أجــل دراســة تســهيل إجــراءات العمــل الإ
ز  ي تنميــة المــوارد الماليــة للمؤسســات والمتخصصــ�ي

بدائــل تســاهم �ز
كات غــري ربحيــة مثــا، حيــث يســاهم  وذلــك مــن خــال التســجيل كــ�ش
ي 

ز �ز ي للمؤسســات والعاملــ�ي
ي زيــادة االســتقال االقتصــادي الــذا�ت

هــذا �ز
عــادة فتــح النقــاش حــول  القطــاع، كمــا تــم التأكيــد عــى الحاجــة الإ
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النشرة الثالثة

تكييف 
استراتيجية 

العمل 
المؤسسي

ــًا	لمــدى	 ــارًا	حقيقي ــا	اختب شــّكلت	جائحــة	كورون
جاهزية	المؤسسات	وقدرتها	في	إدارة	األزمات	
وتدبيرها.	وتأثرت	جميع	المؤسسات	باختاف	
أنواعهــا،	بدرجــات	متفاوتة،	فمنها	من	تعطلت	
بشــكل	كامــل	ومنهــا	جزئيــا،	والقليــل	منهــا	
تكيفــت	مــع	األزمة	واســتمرت	وتطــورت	أيضًا.	
مهمــا	تعــددت	األزمــات	وأســباب	حدوثهــا،	فإن	
التكيــف	مــع	األزمــة	وإدارتهــا	بالشــكل	الســليم	
يعتمــد	فــي	جميــع	الحــاالت	على	»عمليــة	اتخاذ	
القــرارات«.	فيمــا	يلــي	مختصــر	مــن	واقع	تجربه	
»التعــاون«	حــول	كيفيــة	التعامــل	األمثــل	مــع	

األزمــات	والطــوارئ.
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كيف أدرنا 
األزمة؟

لكل	أزمة	مقدمات	تدل	عليها	
وشواهد	تشير	إلى	حدوثها	ومظاهر	
تفرزها	وخصائص	تميزها،	والتي	

تتطلب	أسلوب	عمل	معين	إلدارتها	
والتصدي	لها،	إال	أن	جميع	األزمات	
تخضع	لمعايير	وعناصر	مشتركة	في	
التخطيط	لها	واإلعداد	الجيد	لتجنب	
الوقوع	فيها	أو	التخفيف	من	آثارها	
السلبية	وزيادة	فرص	تحويل	آثارها	

لصالح	المؤسسة.	

تعتمد	عوامل	النجاح	على	أربعة	
محاور:

 األنظمة
التكنولوجية

اإلدارة
الرشيقة

الثقة 
والشراكات

طاقم مهني 
مدرب

مؤسسة
قادرة
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1. اإلدارة الرشيقة

ال يحتــاج القــادة خــال االأزمات إىل تنفيذ خطة معدة مســبقاً فحســب، 
ــن  ــات تمنعهــم م ي عقلي

ــ�ز ــاج ســلوكيات وتب ــا يحتاجــون إىل انته وإنم
ي التطلــع 

ي رد الفعــل تجــاه تطــورات االأمــس وتســاعدهم �ز
المبالغــة �ز

ــه  ــا قامــت ب ــق سنســتعرض أهــم م إىل المســتقبل. مــن هــذا المنطل
وس كورونــا: إدارة »»التعــاون«« خــال االأزمــة المتعلقــة بفــري

دارة الأزمــة: منــذ االأيــام االأوىل لاأزمــة، تــم . 1 تشــكيل فريــق لإ
ــة  ــة إدارة االأزم اف عــى كيفي �ش ــاإ ــاص، ل ــق عمــل خ ــكيل فري تش
وتوفــري كل االحتياجــات لضمــان اســتمرار العمــل، ومتابعــة مــا 

. ز يتعلــق باالأمــور اللوجســتية، واالهتمــام بشــؤون الموظفــ�ي

الســتجابة الرسيعــة داخليــاً: اتبعــت »التعــاون« فــور بــدء . 2
ي جميــع مكاتبهــا ولجميــع 

انتشــار الوبــاء، وســائل الوقايــة والحمايــة �ز
ي 

كاء �ز ز والــ�ش ز فيهــا، وتوقفــت عــن اســتقبال المراجعــ�ي العاملــ�ي
ورة  ــة �ز يك ــات ال�ش ــم المؤسس ــى طواق ــدت ع ــا أك ــب. كم المكات
اتبــاع جميــع وســائل الوقايــة والحمايــة خــال تنفيــذ تدخــات 

الطــوارئ المتعــددة.

الســتجابة الرسيعــة للوضــع القائــم: ضاعفــت االأزمــة مــن . 3
 . ي

ي المجتمع الفلســطي�ز
غاثيــة، الصحيــة والغذائيــة، �ز االحتياجــات االإ

كاء بهــدف تزويــد القطاع  ز والــ�ش وتواصلــت »التعــاون« مــع الممولــ�ي
الصحــي والمستشــفيات بالمعــدات الطبيــة الازمــة للعــاج لتعزيــز 
ــدة،  اي ز ــة المرت ــات الصحي جهوزيتهــا وتمكينهــا مــن مواجهــة المتطلب

راً.  ي لــاأ� االأشــد تــرز
ضافــة إىل تقديــم العــون الغــذا�أ باالإ

كاء . 4 ز وال�ش : عملــت »التعاون« مــع الممولــ�ي ف التواصــل مــع الممول�ي
عــى تحويــل بعــض موازنــات االأنشــطة المخطــط لهــا مســبقا 
ــازم لدعــم مكافحــة انتشــار  ــل الفــوري ال ــة التموي ز وتغطي لتأمــ�ي
ي المؤسســات غــري 

وبــاء كورونــا وآثــاره، بينمــا اســتمر العمــل مــع بــا�ت
غاثيــة لضمــان اســتمرار االأنشــطة القابلــة للتنفيــذ عــن بعــد. االإ
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عقــد اجتماعــات منتظمــة ومناقشــات 
الجهــات  ومــع  الفريــق  مــع  مرّكــزة 
ز  كــري الخارجيــة ذات العاقــة، مــع الرت
ــح الهــدف مــن االجتماعــات  عــى توضي
وإعطــاء صــورة واضحــة عــن االأزمــة 

وجميــع مــا يتعلــق بهــا.

تبــادل ومشــاركة المعلومــات مــع الفريــق 
ــل، أدى إىل  ــات التواص ــال منص ــن خ م
المعنويــة  ورفــع  الفريــق  روح  تعزيــز 

ــاون«. ــتوى »التع ــادة مس وزي

المــوارد  مــن  القصــوى  االســتفادة 
ــاء  ــال إعط ــن خ ــرة، م ــة المتوف ي الب�ش
مهــام وظيفيــة جديــدة وتوزيــع االأدوار 
بمــا يتناســب مــع المهــارات والكفــاءات 

المتوفــرة.

ــر  ــا وتطوي ــارات كوادره ــى مه ــز ع ــة ويرتك ــاح أي مؤسس ــد نج يعتم
ات  أدائهــم بشــكل مســتمر، ومــدى قدرتهــا عــى المواءمــة مــع المتغــري
ي تطــرأ عــى طبيعــة العمــل. ولضمــان االســتمرار والمنافســة الأي 

الــ�ت
ز ورفــد الطاقــم  مؤسســة، يتطلــب االأمــر التدريــب المســتمر والتحفــري
ــة.   اتيجية للمؤسس ــرت ــات االس ــع التوجه ــواءم م ــدة تت ــاءات جدي بكف

قامــت »التعــاون« خــال االأزمــة بــــ:

ســد الثغــرات لضمــان اســتمرار العمــل: تــم إجــراء دراســة لقيــاس مــدى اســتعداد المؤسســة للعمــل عــن بعــد، مــن حيــث توفــر أجهــزة . 5
ــع  ــم ســد جمي ــه، ت ــة. وعلي ــة الشــبكة واالأنظم ــة المتعــددة، وجاهزي ــة التكنولوجي ــع االأنظم ــل م ــم عــى التعام ــدرة الطاق الحاســوب، وق
ــة  ــدة، إضاف ــل الجدي ــال والتواص ــة االتص ــتخدام أنظم ــى اس ــم ع ــب الطاق ــة، وتدري ــزة المطلوب اء االأجه ــق �ش ــن طري ــواء ع ــرات س الثغ

لتخصيــص خــط للطــوارئ لســهولة التواصــل مــع المؤسســة.

ي تعاملــت معهــا »التعاون«، . 6
ها مــن االأزمات الســابقة الــ�ت اعتمــاد منهجيــة جديــدة للعمــل: تختلــف الظــروف المحيطــة بأزمــة كورونــا عــن غري

ز »أزمــة كورونــا« هــو العمــل عــن بعــد ومــا  هــا مــن االأزمــات. مــا يمــري ي قطــاع غــزة وغري
ي كانــت تنتــج عــن الحــروب �ز

مثــل الحــاالت الطارئــة الــ�ت
يلزمــه مــن مرونــة، و�عــة اتخــاذ القــرارات، وتعزيــز الثقــة مــع فريــق العمــل، واســتخدام وســائل تكنولوجيــة جديــدة لتحقيــق أقــى درجــات 

ي هــذه االأزمة:
ي تــم اعتمادهــا وتبنيهــا �ز

ز جميــع الجهــات ذات العاقــة لضمــان اســتمرار العمــل. مــن المنهجيــات الجديــدة الــ�ت التواصــل بــ�ي

ات تتطلــب المتابعــة الحثيثــة وتقييــم الظــروف . 7 ات: إن التغــري والتغيــري هــو قانــون الوجــود، والمواءمــة مــع المتغــري المواءمــة مــع المتغــري
ي أعلــن عــن تســهيات حكوميــة فيها، وتم اســتخدام 

ي المناطــق الــ�ت
المحيطــة، فعــى ســبيل المثــال، تمــت العــودة �يعــاً لتنفيــذ المشــاريع �ز

ز الجميع. تقنيــات جديــدة )موضحــة أدنــاه( لمتابعــة العمــل وزيــادة التواصــل بــ�ي

2. طاقم مهني مدرب

تدريب الطاقم على استخدام التقنيات الحديثة. .1

.2

.3

إعطاء أدوار وظيفية جديدة خارج الوصف 
الوظيفي.

تحديد الثغرات والمهارات المطلوبة لضمان 
االستمرارية.
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ي توفــري أقــى درجــات 
ي تســاهم �ز

ي »العمــل عــن بعــد«، والــ�ت
ي يمكــن اســتخدامها �ز

منــذ بدايــة االأزمــة، تــم البحــث عــن أفضــل التقنيــات الــ�ت
ز مــن جهــة، ومــع الجهــات الخارجيــة ذات العاقــة بعمــل المؤسســة مــن جهــة أخــرى. ومــن االأمثلــة عــى  ز الموظفــ�ي االتصــال والتواصــل بــ�ي
ي بــدأت 

ي إدارة العمليــات واالأنشــطة الــ�ت
اتيجية التحــول الرقمــي �ز ي اســرت

ي تــم اعتمادهــا )MS Team وZoom(. وقــد ســاعدت �ز
تلــك التقنيــات الــ�ت

ي 
و�ز لكــرت يــد االإ فيهــا »التعــاون« منــذ عــدة أعــوام. خصوصــا مــع وجــود نظــام إدارة المــوارد ERP واالأنظمــة المســاعدة االأخــرى مثــل: )نظــام الرب

.)One Drive ونظــام حفــظ البيانــات ،Office 365 الُمعتِمــد عــى

ــواء  ــة س ــات ذات العاق ــع الجه ــام جمي ــة أم ــع ثق ــاون« موض ــل »التع ــا يجع ــو م ــل ه ي العم
ــة �ز ــتقالية والمهني ي واالس

ــ�ز ام الوط ز ــرت إن االل
كاء. ــ�ش ــاء أو ال ز أو االأعض ــ�ي الممول

ــكار  ــادل ومشــاركة االأف ــة، مــن خــال تب ــع الجهــات ذات العاق ــز التواصــل مــع جمي ــت »التعــاون« عــى تعزي ــا، عمل ي ظــل جائحــة كورون
و�ز

ــة.  ــة وشــفافية عالي ــة بمهني غاثي ــات االإ ــم الخدم ــا أدى إىل تقدي كاء بشــكل مســتمر، مم ــ�ش ز وال ــ�ي ــع الممول ــات م والمعلوم

3. األنظمة التكنولوجية

4. الثقة والشراكات
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ماذا أنجزنا 
برغم األزمة؟

نظــرًا	لمــا	تــم	التطــرق	إليــه	حــول	كيفيــة	
إدارة	األزمــة	وتدبيرهــا،	تمكنــت	»التعــاون«	
مــع	شــركائها	ومموليهــا	مــن	االســتجابة	
الســريعة	لمتطلبــات	الوضــع	القائــم.	فقــد	
عملــت	طواقم	المؤسســة،	ليــا	نهارا،	في	
تقديــم	الخدمــات	اإلغاثيــة	للمســاهمة	فــي	
الحــد	مــن	آثــار	جائحة	كورونــا	على	القطاعين	
الصحــي	واإلنســاني،	بالتــوازي	مع	اســتمرار	
ــة	القائمــة	 العمــل	فــي	مشــاريعها	التنموي
والتــي	تــم	تطويــر	آليــات	لتنفيــذ	أنشــطتها	
تتناســب	مــع	الظــروف	الراهنــة.	وعليــه،	

قامــت	»التعــاون«	وشــركاؤها	باآلتــي:

ــح بعــض . 1 ــىي توضي ضمــان اســتمرار العمــل دون توقــف: فيمــا ي
ــذ المشــاريع: ي تنفي

ــة ســري العمــل �ز ــة عــى كيفي االأمثل

التعليم

ي تعتمد التعليم والعمل عن 	 
ي المشاريع ال�ت

استمر تنفيذ االأنشطة �ز
ات. ز ميم والتجهري ي مشاريع البناء والرت

بعد، بينما توقف العمل �ز

ي االســتجابة للوضــع 	 
تحديــد احتياجــات المؤسســات لمســاعدتها �ز

الحــاىلي والآثــاره المســتقبلية.

تحديــد التوصيــات الواجــب تنفيذهــا )مــا بعــد كورونــا( عــى 	 
المــدى المتوســط والبعيــد.

التنمية المجتمعية

متابعــة تنفيــذ مشــاريع الطــوارئ، بينمــا توقفــت المشــاريع ذات 	 
العاقــة بالبنيــة التحتيــة.

ي االســتجابة للوضــع 	 
تحديــد احتياجــات المؤسســات لمســاعدتها �ز

لتحويــل بعــض  المســتقبلية، والعمــل معهــا  الحــاىلي والآثــاره 
غاثــة. انيــات المتوفــرة إىل االإ ز المري

حــات تمويــل جديــدة ترّكــز عــى خلــق الوظائــف 	  إعــداد مقرت
والحفــاظ عليهــا )مــا بعــد كورونــا(.

الثقافة

القائمــة 	  المشــاريع  ي 
�ز »التعــاون«  تدخــات  تصميــم  إعــادة 

ي 
ونيــة، مــع اســتمرار العمــل �ز لتتــم معظمهــا عــرب منصــات إلكرت

ي ال تحتــاج إىل تجمعــات.
االأنشــطة الــ�ت

ي العمــل عــى المــدى البعيــد للتصــدي 	 
حــات تســاهم �ز إعــداد مقرت

ي المســتقبل.
لحــاالت الطــوارئ �ز

ــك 	  ــادي وذل ز االقتص ــ�ي ــع التمك ي م
ــا�ز ــاع الثق ــط القط ــة رب ــة كيفي دراس

ي القطــاع ليصبــح أكــرش اســتقالية وتعزيــز 
ز �ز بالتشــاور مــع كافــة العاملــ�ي

ي ظــل تراجــع التمويــل الخارجــي، لما لهــذا القطاع 
قدرتــه عــى الصمــود �ز

ويــج لهــا. ي حمايــة الهويــة الثقافيــة وســبل التعبــري عنهــا والرت
مــن أهميــة �ز
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ماذا بعد؟

عمار الإ

ــات، 	  ــة، اجتماع ــاءات فني ــل عط ــة )تحلي ــال المتاح ــم االأعم معظ
ــة(  ــاريع اليومي ــة المش ــ�ت متابع ــاريع، وح ــتام المش دورات، اس
ة مــن خــال برنامــج MS Team  أو  ــري ــة كب تمــت جميعهــا وبفعالي

. ZOOM ــج ــال برنام ــن خ م

تــم اعــداد فيديــو مــن قبــل أعضــاء الفريــق كتوعيــة حــول كيفيــة 	 
ي ظــل الجائحــة.

التعامــل �ز

ي تنفيــذ المشــاريع يتطلــب 
ومــن الجديــر بالذكــر أن اســتمرار العمــل �ز

: ي
، الــذي تمثــل بــاالآ�ت ي والمــاىلي

داري واللوجســ�ت الدعــم االإ

ز . 2 غاثــة: أطلقــت »التعــاون« حملتــ�ي ي إطــاق حمــات الإ
المبــادرة �ف

ز ولبنــان، بهــدف توفــري االحتياجــات الغذائيــة والوقائيــة  ي فلســط�ي
�ز

ة، وتوفــري االأجهــزة والمعــدات والمســتهلكات  الطارئــة لــاأ� الفقــري
الطبيــة الازمــة لمواجهــة الوبــاء. حيــث تــم تحقيــق االأهــداف مــن 
ي بلغــت قيمتهــا أكــرش مــن 

خــال توقيــع العديــد مــن االتفاقيــات الــ�ت
. كي ٦ مليــون دوالر أمــري

العمل مع الجهات الحكومية 

إلصدار التصاريح الخاصة 

بالعمل امليداين ولعدد من 

املوظفني الالزم عملهم يف 

مقر املؤسسة.

العمل مع الجهات املانحة 

لتخفيف القيود يف اعتامد 

الدفعات املالية، مثل االكتفاء 

باستالم الوثائق من خالل الربيد 

االلكرتوين عوضاً عن الوثائق.

تسهيل توقيع االتفاقيات 

مع الرشكاء التنفيذيني 

لترسيع العمل، مبا يضمن 

حفظ الحقوق والواجبات.

تم إرسال بطاقات التأمني 

الصحي الجديدة إىل منازل 

املوظفني، وذلك باالتفاق مع 

رشكات التوصيل الخاصة.

بــه . 3 تقــوم  مــا  مــع  بالتــوازي  المســتمر:  والتطويــر  البحــث 
تبــة عــى  جائحــة  ي تخطــي االآثــار المرت

»التعــاون« مــن دور حيــوي �ز
الجهــات  البحــوث والدراســات مــع مختلــف  تتواصــل  كورونــا، 
ــن  ــا«، م ــد كورون ــا بع ــاش »م ــة لنق ــل المؤسس ــة بعم ذات العاق
 ، ز حيــث االأبعــاد االقتصاديــة والسياســية، واهتمامــات الممولــ�ي
ــالة  ــق رس ي تحقي

ــتدامة �ز ــان االس ــك لضم ــات، وذل ــة االحتياج وتلبي
حــات جديــدة لتمويــل  »التعــاون«. فتــم إعــداد وتقديــم عــدة مقرت
ز اقتصــادي لمرحلــة مــا بعــد  ي لهــا بعــد وتمكــ�ي

المشــاريع الــ�ت
ــا. كورون

ــا،  ــة كورون ــع أزم ــل م ي التعام
ــا �ز ــم تجربته ــاون« أن تله ــل »التع تأم

ــل  ــى للتعام ــات الفض ــول التطبيق ــة ح ــات ذات العاق ــع الجه جمي
مــع االأزمــة، وأن تشــّكل هــذه التجربــة فرصــة لمشــاركة وتبــادل 
ز كافــة المؤسســات  يكــة، لتمكــ�ي ز مختلــف المؤسســات ال�ش االأفــكار بــ�ي
ــات المختلفــة، ولضمــان اســتمرارية  ــات واالأزم مــن مواجهــات التحدي

ــة. ــودة عالي ــاءة وج ــوي بكف ــل التنم العم
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تعزيز 
الجهوزية 
وتمهيد 
الطريق 
للتعافي

النشرة الرابعة

علــى	 الضــوء	 الكورونــا	 جائحــة	 انتشــار	 ألقــى	
العمــل	علــى	تنميــة	بعــض	 أهميــة	اســتمرار	
قطاعــات	ومجــاالت	التدخــل	التي	تشــكل	رافعة	
والتخفيــف	 الصدمــات	 أساســية	المتصــاص	

ــا.	 مــن	حدته

ومــن	ضمــن	التوجهــات	الهامة	دعــم	القطاعات	
توفيــر	 االقتصــادي،	 واإلنعــاش	 اإلنتاجيــة	
الضمــان	االجتماعــي	للفئــات	المهمشــة،	إلــى	
جانــب	تطويــر	وتعزيــز	قــدرات	القطــاع	الصحــي،	
وتطويــر	البنيــة	التحتيــة	التكنولوجيــة	المعــززة	
التعليــم	 مثــل	 األخــرى	 الخدمــات	 لتقديــم	
المؤسســات	 جهوزيــة	 زيــادة	 والتشــغيل،	

األزمــات. مــع	 للتعامــل	 الخدماتيــة	

فيمــا	يلــي	اســتعراض	لكيــف	اســتطاعت	»التعــاون«	
تطويــع	بعــض	تدخاتهــا	للتخفيــف	مــن	آثــار	األزمــة	
األزمــة	 بمرحلــة	 والصمــود	 الجهوزيــة	 تعزيــز	 عبــر	
وبشــكل	يمهــد	لتنفيــذ	التوجهــات	المســتقبلية	ومــا	

بعدهــا.
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ي 
يقول المثل الفلسطي�ز

»إذا كان أكلك مش من فأسك.... كالمك مش من رأسك«

ــى  ز ع ــري ك ــا بالرت ــد كورون ــا بع ــة م ــة لمرحل ــات الوطني ــن التوجه ضم
ــري  ــل عــى توف ــود شــعبنا والعم ــز صم ــي لتعزي دعــم القطــاع الزراع
توجهاتهــا  بتعميــق  »التعــاون«  قامــت  للجميــع،  غذائيــة  مــوارد 
ي 

نتاجيــة المحليــة وتعزيــز االقتصــاد الوطــ�ز لدعــم القطاعــات االإ
ي خلــق فــرص عمــل. فقــد قامــت باســتصاح ٦38 دونــم 

والمســاهمة �ز
وات والفواكــه مــع  ي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وزراعتهــا بالخــرز

�ز
نتــاج وترشــيد  مراعــاة تطبيــق التقنيــات الزراعيــة المتداخلــة لزيــادة االإ
ي أو 

ي وتمهيــدا للتصنيــع الغــذا�أ
اســتهاك المــوارد نحــو االكتفــاء الــذا�ت

ز أكــرش  التصديــر مســتقبا، كمــا واســتطاعت مــن خــال تدخاتهــا تمكــ�ي
ــم  ــويق منتجاته ــن تس ز م ــ�ي ز والمنتج ــ�ي ــار المزارع ــن صغ ــن 3,000 م م
ــب أن  ــاج، إىل جان نت ــة االإ ــادة حلق ع ــل الإ ــدر دخ ــري مص ــا وتوف محلي
ي 

ي توفــري أكــرش مــن 1٦,000 يــوم عمــل �ز
تلــك التدخــات قــد ســاهمت �ز

ــي. نتاج ــي واالإ ــال الزراع المج

: تأهيــل  لمشــاهدة نمــوذج لتدخــات »التعــاون« اضغــط الرابــط التــاىلي
-غــزة ز ي الزراعيــة لصغــار المزارع�ي

االأراىصز

ورة االعتمــاد عــى مــوارد  ي الوقــت الــذي يــدور فيــه الحديــث عــن �ز
�ز

ــت »التعــاون« الســّباقة بالعمــل عــى تدخــات  ــة، كان ــة البديل الطاق
 . ز ــط�ي ي فلس

ــة �ز ــة البديل ــادر الطاق ــتخدام مص ــز اس ــدف إىل تعزي ته
واســتطاعت مــن خــال تدخاتهــا العــام الســابق فقــط مــن تشــغيل 
12 بــرأ ميــاه مــن خــال أنظمــة توليــد الكهربــاء مــن الطاقــة الشمســية 
ي غــزة، و3 

إىل جانــب تزويــد 9 مراكــز صحيــة و120 وحــدة ســكنية �ز
ي نابلــس، بأنظمــة لتوليــد الكهربــاء مــن الطاقــة 

مؤسســات خدماتيــة �ز
الشمســية. تعمــل »التعــاون« االآن عــى مشــاركة هــذه التجــارب وأثرهــا 
ي 

ــة �ز ــة التقليدي ــوارد الطاق ــة م ــف تكلف ي تخفي
ــاعدة �ز ــل المس ــن أج م

ــة القادمــة. المرحل

: تزويــد  لمشــاهدة نمــوذج لتدخــات »التعــاون« اضغــط الرابــط التــاىلي
مراكــز صحيــة بأنظمــة توليــد الكهربــاء مــن الطاقــة الشمســية

زيادة	اإلنتاجية
االعتماد	على	موارد	الطاقة	البديلة	
وتخفيض	تكاليف	التشغيل	واالنتاج

https://www.youtube.com/watch?v=0ex_NhsvdZc&t=97s
https://www.youtube.com/watch?v=0ex_NhsvdZc&t=97s
https://www.youtube.com/watch?v=dfPU3AHszaQ
https://www.youtube.com/watch?v=dfPU3AHszaQ
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ي نحتــاج فيهــا للتكاتــف أكــرش مــن أي وقــت مــىز اليجاد 
ي المرحلــة الــ�ت

�ز
ز عى أهميــة إيجاد  كــري الحلــول لاأزمــة الخانقــة، قامــت »التعــاون« بالرت
ــة مــن أجــل وضــع  اكات التخصصي ــ�ش ــز ال كة عــرب تعزي ــول مشــرت حل
ــع  ــة وبمشــاركة جمي ــن االأزم ــى الخــروج م ــول تســاعد ع ــق حل وتطبي
ــم  ــدة وتنظي ــم الفائ ــبيك وتعظي ــرض التش . وبغ ز ــ�ي اء القطاعي ــرب الخ
ز  ي جمعــت بــ�ي

االأدوار تــم عقــد مجموعــة مــن اللقــاءات القطاعيــة الــ�ت
الجهــات المؤثــرة والفاعلــة بمــا يشــمل المؤسســات العامــة ومؤسســات 
ي مجــاالت 

اء �ز ي ومؤسســات القطــاع الخــاص والخــرب
ــد�ز ــع الم المجتم

ز االقتصــادي، الثقافــة،  ــة مختلفــة )الصحــة، الزراعــة، التمكــ�ي قطاعي
ــة  ــكل دوري لمقارب ــة بش اك ــوار وال�ش ــرة الح ــتمر دائ ــم(. وتس التعلي

التجــارب ووضــع التصــورات للتدخــات الرئيســية.

ي دعــم القطــاع الصحــي بجميــع 
كانــت ومازالــت »التعــاون« الســّباقة �ز

ز  ــة لتحســ�ي ــة خــال الســنوات الماضي ــه، عــرب الجهــود المتكامل مكونات
. فقــد قامــت »التعاون«  ز جــودة الخدمــات والرعايــة الصحيــة للمواطنــ�ي
ــة  ــب والعناي ــة القل ــدة جراح ــر وح ــى تطوي ي ع

ــاىصز ــام الم ــال الع خ
ي مستشــفى المقاصــد، ترميــم مستشــفى االوغســتا فيكتوريــا 

المركــزة �ز
ز وحــدة كهربــاء  ومستشــفى العيــون بالقــدس. كمــا انتهــت مــن تجهــري
الــوالدة  قســم  ز  وتجهــري بالخليــل،  االأهــىي  المستشــفى  ي 

�ز القلــب 
ز مقــّري المعهــد  بمستشــفى الهــال االأحمــر -حلحــول، وترميــم وتجهــري
ــم  ــل وترمي ــس، وتأهي ي رام هللا ونابل

ــكري �ز ــراض الس ي الأم
ــطي�ز الفلس

. كمــا ســاهمت  ز ي رام هللا، نابلــس وجنــ�ي
ز �ز مقــرات بيــوت المســن�ي

ز وحــدة الحــروق بمستشــفى  ي تطويــر وتجهــري
جهــود »التعــاون« بغــزة �ز

ز وحــدة رعايــة المــرأة الحامل-جباليــا،  نــا� بخانيونــس، تطويــر وتجهــري
ز وحــدة  ز وحــدة غســيل الــكى بمستشــفى القــدس بغــزة، تجهــري تجهــري
ز مركــز صحــي  ا ســاوند حديثــة بمستشــفى الكرامــة، إنشــاء وتجهــري الــرت
ي ســهيا، إىل جانــب دعــم المؤسســات الصحيــة االأهليــة باالأدويــة 

ي بــ�ز
�ز

ــل رمــزي. ــات المهمشــة بمقاب والمســتهلكات لتقديــم خدماتهــا للفئ

: إنشــاء  لمشــاهدة نمــوذج لتدخــات »التعــاون« اضغــط الرابــط التــاىلي
ي ســهيا-خانيونس-غزة

ي قريــة بــ�ز
مركــز صحــي �ز

تعزيز	الشراكات	التخصصية
تطوير	قدرات	النظام	الصحي	

ومزودي	خدمات	الرعاية

https://www.youtube.com/watch?v=GakEzF1WOb4
https://www.youtube.com/watch?v=GakEzF1WOb4
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ي مجــاالت جديــدة 
ز الشــباب وخلــق فــرص عمــل �ز ورة تمكــ�ي نظــراً لــرز

ي ظــل ظــروف اقتصاديــة صعبــة 
وفتــح آفــاق نوعيــة لهــم، وخاصــة �ز

ي المرحلــة القادمــة، ســتقوم »التعــاون« بتكثيــف 
وبطالــة عاليــة �ز

ــذا  ي ه
ــدة �ز ــة والجدي ــات التقليدي ــن القطاع ــد م ي العدي

ــا �ز مبادراته
ــتطاعت  ــة. اس ــا الماضي ته ــا وخرب ــى تدخاته ــاًء ع ــك بن ــال وذل المج
اً  وعــاً انتاجيــاً صغــري ي دعــم 23٦ م�ش

»التعــاون« خــال العــام المــاىصز
/متوســطاً ذو مــردود اقتصــادي وإنشــاء 7 تعاونيــات انتاجيــة ودعــم 11 
ي توفــري 

ــاً، كمــا ســاهمت تدخاتهــا وبرامجهــا �ز ــاً إبداعي وعــاً ريادي م�ش
ة. مــا يقــارب 5300 فرصــة عمــل مبــا�ش

 : التــاىلي الرابــط  المؤسســة، اضغــط  لتدخــات  نمــوذج  لمشــاهدة 
االيتــام الأمهــات  االقتصــادي  ز  التمكــ�ي

ي ظــل الظــروف المعيشــية الصعبــة لــاأ� والمجتمعــات الفلســطينية 
�ز

المهمشــة، اســتطاعت »التعــاون« مؤخــرا تطويــر وتنفيــذ تدخــات 
ــم، إســكان،  ــة وادي غــزة )زراعــة، صحــة، تعلي ــر قري شــمولية  لتطوي
ــاأ�  ــكنية ل ــدة س ــاء 55 وح ــب إنش ــغيل(، إىل جان ــة، تش ــة تحتي بني
ي منطقــة 

ي وادي الســلقا ووادي غــزة وترميــم 9٦ بيتــاً �ز
ي قريــ�ت

المهمشــة �ز
ي 

االأغــوار والقــدس ونابلــس، اضافــه اىل تعزيــز وصــول 290 أ�ة �ز
ي ظــل الوضع 

ب وإنــارة آمنــة. �ز شــمال قطــاع غــزة إىل ميــاه صحيــة للــ�ش
ــع الجهــات مــن أجــل  ، تقــوم »التعــاون« بالتواصــل مــع جمي الحــاىلي
توســعة التغطيــة مــن ناحيــة العــدد المســتهدف والمنطقــة الجغرافيــة 
لهــذه التدخــات وتعميــق أثرهــا بشــكل يســاعد الفئــة المســتهدفة عــى 

تجــاوز المرحلــة الصعبــة المقبلــة.

ــط  ــة وادي غــزة، اضغــط الراب ــر قري لمشــاهده تدخــات برنامــج تطوي
: رابــط الفيلــم التــاىلي

التمكين	االقتصادي
تعزيز	قدرات	الفئات	المهمشة	

على	الصمود

https://www.youtube.com/watch?v=Hp71zBDYIlI&list=PL9dqB_gXU_Pi8X9J2kGPTumBpIJovRwhF&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=bc28I3LoJYc&t=23s
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اجتذاب 
التمويل 

اإلغاثي

النشرة الخامسة

والطــوارئ،	 األزمــات	 فــي	 العمــل	 اســتراتيجية	 ضمــن	
تمكنــت	»»التعــاون««	مــن	التكيــف	مــع	الظــروف	الطارئــة	
التــي	فرضتهــا	أزمــة	جائحــة	»كورونــا«	فــي	مختلــف	مجــاالت	
عملها،	ومن	أبرزها	العمل	على	اجتذاب	التمويل	للمشاريع	

اإلغاثيــة	الطارئــة	المتعلقــة	بالحــد	مــن	أثــر	الجائحــة.

وبعــد	إعــان	حالــة	الطــوارئ	لمواجهــة	فيــروس	كورونــا	
في	آذار	٢0٢0،	أطلقت	»»التعاون««	حملة	»فلسطين	
بتناديكــم«	فــي	فلســطين،	وحملــة	»كلنــا	يــد	واحــدة«	
فــي	لبنــان،	للمســاعدة	فــي	التخفيــف	من	آثــار	الجائحة	
علــى	الصعيديــن	الصحــي	واإلغاثــي،	وتوفيــر	الدعــم	

العاجــل	لتعزيــز	جهوزيــة	القطــاع	الصحــي.	

ــي	 ــر	االحتياجــات	األساســية	لألســر	الت ــى	توفي باإلضافــة	إل
إلــى	جانــب	دعــم	 تعانــي	مــن	ظــروف	معيشــية	صعبــة،	
والرعايــة	 الخدمــات	 تقــدم	 التــي	 األهليــة	 المؤسســات	
العائــات	 للمســنين	واأليتــام،	ودعــم	 الداخلــي	 والســكن	

لبنــان. فــي	 الفلســطينية	 المخيمــات	 فــي	 المهمشــة	

فــي	مــا	يلــي	اآلليــة	التــي	تــم	العمل	عليها	لتحقيــق	أهداف	
هــذه	الحملــة	الموحدة	وضمن	ظــروف	األزمة	الحالية:
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ــة إدارات 	  ــن كاف ــة م ــادة الحمل ك لقي ــرت ــل مش ــق عم ــكيل فري تش
»»التعــاون«« وعــى أعــى المســتويات، لضمــان درجــة عاليــة 
ــد  ــة. وق ــة المختلف ــط والتنســيق خــال مراحــل الحمل ــن التخطي م
ــد  ــل وتحدي ــذاب التموي ــق بإعــداد خطــط �يعــة الجت قــام الفري
ك،  وريــة، ومــن ثــم تنفيذهــا بجهــد مشــرت التدخــات الطارئــة والرز
ــة عــى االأرض،  ــع الفــرق الميداني ــا التنســيق والمتابعــة م ــا فيه بم

. ز ــ�ي ز والدولي ــ�ي كاء المحلي ــ�ش ــع ال وم

ف تمويــل رسيــع، حيــث تــم العمــل بجميــع االتجاهــات ومــع 	  تأمــ�ي
ــة  ــة وبال�ع ــات الازم ــل للتدخ ــري تموي ز لتوف ــ�ي ــف الممول مختل
ــن  ــن م ــة لتتمك ــن المؤسس ي م

ــل ذا�ت ــري تموي ــدًءا بتوف ــة، ب الممكن
ــة  ــة بال�ع ــاعدات الطارئ ــري المس ــات وتوف ــذ التدخ ة تنفي ــا�ش مب
ــاء  اك أصدق ــاريع، وإ�ش ــة المش اني ز ــر لمري ــادة تدوي ــة، إىل إع الممكن
ي اجتــذاب التمويــل مــن المؤسســات 

»»التعــاون«« حــول العالــم �ز
ــة. ــة والدولي العربي

عامــي، حيــث تــم التنســيق مــع الفريــق 	  ســناد مــن الفريــق الإ الإ
ز واختيــار  طــاق الحملتــ�ي ز النصــوص المطلوبــة الإ عامــي لتجهــري االإ
ضافــة إىل تســليط  شــعارها والصــور الازمــة والمبالــغ المجتذبــة، باالإ
ز عــى  ز »»التعــاون«« والممولــ�ي الضــوء عــى توقيــع االتفاقيــات بــ�ي
ــى  ــورات ع ز منش ــ�ي ــب الحملت ــة. وواك ــتويات بالمؤسس ــى المس أع
ي 

و�ز منصــات التواصــل االجتماعــي وموقــع »»التعــاون«« االلكــرت
ي 

وتطبيقهــا عــى الهواتــف الذكيــة، وكتابــة ونــ�ش بيانــات صحفيــة �ز
ونيــة، وإجراء مقابــات إذاعيــة وتلفزيونية  الصحــف والمواقــع االلكرت

ي عــا�ز منهــا 
ة، والــ�ت رافقــت حمــات اجتــذاب التمويــل تحديــات كبــري

ــع  ــة الوض ــبب صعوب ــاص، بس ــكل خ ز بش ــط�ي ــام، وفلس ــكل ع ــم بش العال
ز  ــ�ي غــاق، والحاجــة لتأم ــا: حــاالت االإ ــن  ضمنه الســياسي واالقتصــادي، وم
ــز قــدرة المؤسســة عــى التدخــل  ــل خــال وقــت قصــري جــًدا لتعزي التموي
الــازم بال�عــة القصــوى، وتغــري احتياجــات وإمكانــات التمويــل حــول 
ي اجتــذاب التمويــل، 

ز المؤسســات �ز العالــم بســبب الجائحــة، والمنافســة بــ�ي
ز مــن حكومــات ومؤسســات وقطــاع خــاص وأفراد  عــ�ي وانخفــاض قــدرات المترب
ي تكبدوهــا لتغــري االأولويــات 

ي التمويــل نتيجــة للخســائر الــ�ت
عــى المســاهمة �ز

ي العديــد مــن 
لديهــم، إضافــة إىل إغــاق المنشــآت والمصالــح االقتصاديــة �ز

ــل  ز أو التنق ــع المانحــ�ي ــدرة عــى الســفر للتواصــل م ــدول، وانعــدام الق ال
ــة  ــق باالأزم ــة تتعل ــات إضافي ــة تحدي ــت الحمل ــان، واجه ي لبن

. و�ز ــىي الداخ
 ، ز ي كان لهــا تبعــات عــى أولويــات الممولــ�ي

االقتصاديــة المســتفحلة الــ�ت
ــص  ، وتقل ز ــ�ي ز اللبناني ــ�ي ــة ب ــر والبطال ــدالت الفق ــاد مع ــل ازدي ي ظ

ــة �ز خاص
ــدي،  ــتقرار النق ــى االس ــاظ ع ــاد والحف ز االقتص ــري ــى تحف ــة ع ــدرة الدول ق

. ز ــ�ي ــراد الممول ــدرة االأف ي ق
ــا تراجــع �ز يقابله

المحور	األول:	التخطيط	السليم	

والتنفيذ	السريع	الطاق	الحملة	

مــن أجــل العمــل عــى اجتــذاب التمويــل، قامــت »التعــاون« بالعمــل 
عــى ثاثــة محــاور:
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المحور	الثاني:	تعزيز	الشراكات	

وتجديد	العاقات

ز وأهدافهمــا، إىل جانــب انتــاج فيديوهــات تلخــص  حــول الحملتــ�ي
عاميــة  ي كل حملــة. وســاهمت التغطيــة االإ

ي تحققــت �ز
النتائــج الــ�ت

، وتوطيــد االتصــال والتواصــل  ز ي نــ�ش التوعيــة حــول الحملتــ�ي
�ز

ز مختلــف  ــة بــ�ي ، إىل جانــب تعميــم التجرب ز كاء والممولــ�ي مــع الــ�ش
ــة. غاثي ــة واالإ المؤسســات التنموي

فريــق 	  عمــل  حيــث  المائمــة،  المشــاريع  حــات  مقرت إعــداد 
ــذاب  ــود اجت ــم جه ــى دع ــان ع ز ولبن ــط�ي ــن فلس ي كل م

ــج �ز ام الرب
ــداد  ــال إع ــن خ ــة، م ــة والدولي ــات العربي ــن المؤسس ــل م التموي
يــة،  ز نجلري ز العربيــة واالإ حــات للمشــاريع باللغتــ�ي العديــد مــن المقرت
ــة  ــة عربي ــة ومؤسســات غــري حكومي ــا إىل جهــات عربي ــم تقديمه وت
حــات  ك لتعديــل طبيعــة المقرت وأجنبيــة. وتــم العمــل بشــكل مشــرت
ــى  ــض ع ــز البع ــث رّك كاء، حي ــ�ش ــية لل ــات االأساس ــب التوجه حس

ــة. ــة معين ــة منكوب ي منطق
ي �ز

ــا�ش غ ــاع االإ القط

، حيــث قــام الفريــق وبشــكل 	  ف عــ�ي التواصــل والمتابعــة مــع المترب
ــع  ــال م ــيق الفّع ــات، والتنس ام ز ــات وااللرت ــة التحصي ــي بمتابع يوم
كافــة الدوائــر ذات العاقــة وتعزيــز التواصــل الوظيفــي والشــخىي 
، حســب خصوصيــة المنــح وكيفيــة إدارتها  ز عــ�ي ز والمترب مــع الداعمــ�ي

وإدارة تخصيصهــا للتدخــات ذات الصلــة. 

عملــت »»التعــاون«« عــى تعزيــز العاقــات الحاليــة والتحالفــات 
ــع بعــض  ــات م ــد العاق ــة اىل تجدي ضاف ، باالإ ز ــ�ي كاء الداعم ــ�ش ــع ال م
ولعبــت  جديــدة.  اكات  و�ش عاقــات  وإنشــاء  ز  الســابق�ي ز  الممولــ�ي
الجهــات  مــع  االجتماعــات  مختلــف  ي 

�ز فعــاال  دورا  »»التعــاون«« 
ــدف  ــي، به ــاع الصح ي القط

ــة �ز ــة العامل ــة والخاص ــة واالأهلي الحكومي
تنســيق العمــل والمســاعدات. وجــرى التواصــل والتنســيق والمتابعــة 
الــوزراء  ي مجلــس 

�ز للطــوارئ  العليــا  واللجنــة  الصحــة  مــع وزارة 
ــة  ــاءة عالي ــدم بكف ــم المق ــن الدع ــتفادة م ــان االس ي لضم

ــطي�ز الفلس
ي 

ووفقــا لاحتياجــات. كمــا جــرت اجتماعــات مــع المؤسســات الــ�ت
ز  ــ�ي ــل ب ــيق العم ي لتنس

ــا�ش غ ــل االإ ــة والعم ــة االجتماعي ــ�ز بالحماي تع
ــان، شــاركت »»التعــاون««  ي لبن

ــف االأطــراف. و�ز »»التعــاون«« ومختل
ي للجمعيــات غــري الحكوميــة 

نســا�ز ي االإ
ي اجتماعــات »المنتــدى اللبنــا�ز

�ز
ــة  ــدى والمتعلق ي اســتضافها المنت

ــ�ت ــة النقاشــات ال ي كاف
ــة«، و�ز الدولي

ز والجهــات المانحــة والعاقــة مــع الــوزارات المعنيــة  بقضايــا الاجئــ�ي
ي مجريــات مؤتمــر 

ضافــة اىل المســاهمة �ز ي الدولــة اللبنانيــة، باالإ
�ز

ي 
ز �ز ــطيني�ي ز الفلس ــ�ي ــع الاجئ ــراز واق ــة وإب ــات المانح ــل للجه بروكس

ــان.   لبن

ي هذا المحور عى:
وقد ترّكز العمل �ز

ــة 	  ــة العامل ــة الحالي يك ــات الرسش ــع المؤسس ــة م ــاركة الحمل مش
ــى  ــة ع ــج الحمل وي ــانية، لرت نس ــة الإ غاث ــي والإ ــاع الصح ي القط

�ف
ي ســبق 

ى الــ�ت ضافــة إىل المؤسســات الكــرب عيهــا، باالإ موقعهــا ولمترب
ــل  ــم التواص ــا ت ــا. كم ــل منه ــى تموي ــاون«« ع ــت »»التع وحصل
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ــن  ــذ م ــد التنفي ــاريع قي ــج أو مش ــا برام ي له
ــ�ت ــات ال ــع المؤسس م

ي عانــت بفعــل الجائحــة، مــن أجــل إعــادة 
قبــل »»التعــاون«« والــ�ت

ــه.  ــه أو إنهائ ــن وقف ــدال م ــا« ب ــة »كورون ــل لمكافح ــر التموي تدوي
ــول إىل  ــة للوص ي محاول

ز �ز ــ�ي ز الفردي ــ�ي ــا للممول ــه أيض ــم التوج وت
ــة. ز للحمل ــ�ي ز المحتمل عــ�ي ــن المترب ــرب م يحــة أك �ش

ــث 	  ف حي اتيجي�ي ــرت كاء الس ــرسش ــع ال ــاون« م ــالت »التع ــاء مج بن
ز  اتيجي�ي كاء االســرت تــم التواصــل فــور بــدء الجائحــة مــع الــ�ش
ــة  ــة إمكاني ، لدراس ي ــ�ب ي واالأجن ــر�ب ز الع ــتوي�ي ــى المس ــارج ع ي الخ

�ز
كة، ودراســة مــدى اهتمامهــم بتوفــري تمويــل  إطــاق حمــات مشــرت
لمشــاريع مســتقبلية قــد تتجــه »»التعــاون«« الإطاقهــا لمواجهــة 

ــة.  الجائح

ف 	  ــ�ي ــجيع المانح ك لتش ــرت ــل المش اتيجيات التموي ــرت ــف اس توظي
ف حيــث تــم العمــل عــى توظيــف آليــة عمل جديــدة مع  والداعمــ�ي
مكانيــات  ز ومواءمــة بعــض التدخــات لتلبيتهــا حســب االإ المانحــ�ي

المتاحــة. فمثــا، تــم تخفيــض رســوم إدارة المنــح أو إلغائهــا مــن 
ز عــى توفــري دعــم مبــا�ش وبــدون تــردد،  أجــل تشــجيع الممولــ�ي
والعمــل عــى تعويــض ذلــك مــن مصــادر أخــرى. وبنفــس الوقــت، 
ــار  ــال إظه ــن خ ــدد م ز ج ــ�ي ــتقطاب ممول ــى اس ــل ع ــم العم ت
حــات  ــم مقرت ــع »»التعــاون««، وتقدي ــة للعمــل م ــدة النوعي الفائ

. ز لتمويــل مشــاريع تتمــاسش مــع اهتمامــات المانحــ�ي

ــة مســاهمة  ــع قيم ي رف
ــل هــام ســاعد �ز ــا إىل عام شــارة هن وتجــدر االإ

ز من خــال توفري تمويــل مكّمــل Co-Financing، ومشــاركتهم  المانحــ�ي
ــة  ــت الجائح ــد أتاح ــه. وق ــل ونتائج ــري العم ــن س ــة ع ــر دوري بتقاري
ــا  ــن مموليه ــدد م ــع ع ــا م ــد عاقاته ــة لتجدي ــاون««، فرص لـــ »»التع
ي توفــري 

ز والتواصــل مــع الجاليــات الفلســطينية للمســاعدة �ز الســابق�ي
الدعــم المطلــوب. وكان لمواءمــة التمويــل مــن أكــرش مــن مصــدر 
ي اســتقطاب التمويــل الــازم وتحقيــق 

ولنفــس الغايــة، دوره الفّعــال �ز
ــادة عــدد المســتفيدين منهــا. ــا وزي ــة وتوســيع نطاقه هــدف الحمل
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المحور	الثالث:	توظيف	التكنولوجيا	في	

ملخص الحمالتابتكار	حلول	جديدة	الستقطاب	التمويل

ي ظــل »كورونــا« 
عمــل الفريــق عــى إيجــاد حلــول بديلــة للتحديــات �ز

ــة العمــل والتواصــل  ــاد منهجي ــن خــال اعتم ــل م الســتقطاب التموي
ــائل  ــي والرس ــال الهاتف ــارات باالتص ــن الزي ــتعاضة ع ــد واالس ــن بع ع
. وأيضــا تفعيــل آليــات االتصــال والتواصــل  ي

اىصز وعــرب الفضــاء االفــرت
مــن اســتخدام للتقنيــات الحديثــة وتفعيــل وســائل ومنصــات التواصل 
ــي  ــل االجتماع ــبكات التواص ــى ش ــاركة ع ــل والمش ــي والتفاع االجتماع
ــل  ــة والتواص ــار الحمل ــات وإظه ع ــع الترب ــة لجم ــات التفاعلي والمنص
. كمــا تــم توظيــف آليــات التمويــل الجماعــي  ز كاء والداعمــ�ي مــع الــ�ش
ي  اتيجيات االجتــذاب مــن خالــه إطــاق حمــات تمويــل جماهري واســرت
عــى منصــات مختلفــة ومــن خــال وســائل التواصــل االجتماعــي، حيث 
ي إطــاق حمــات تمويــل 

كت »»التعــاون«« مــع عــدة مؤسســات �ز اشــرت
ي باســم مؤسســاتهم، لاســتفادة مــن عاقاتهــم وامكاناتهــم  جماهــري
ي 

ــ�ت ــاً ال وني ع إلكرت ــرب ــل خدمــة الت ي هــذه الحمــات، إضافــة إىل تفعي
�ز

أتاحــت إمكانيــة الدفــع مــن خــال البطاقــات االئتمانيــة.

ــاد  يج ــم، الإ ــاف مناطقه ــى اخت ز ع ــ�ي ع ــع المترب ــل م ــم العم ــد ت وق
عــات بالشــكل االأمثــل، إىل جانــب العمــل  أفضــل الســبل لتحويــل الترب
بنفــس الوقــت مــع البنــوك المحليــة لتخفيــض رســوم وعمــوالت 

. ي
و�ز ــرت ــع االلك الدف

https://www.youtube.com/watch?v=Ri--1FKIzOc&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=vu8RimV0TL8
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ي النهاية
�ف

ز ولبنــان، أثرهــا الهــام  ز فلســط�ي كان لهــذه الحملــة الموّحــدة بــ�ي
ي توفــري 

ز »»التعــاون«« مــن مــد يــد العــون والمســاعدة �ز لتمكــ�ي
ز  ــط�ي ي فلس

ــعبنا �ز ــاء ش ــة الأبن ــة الطارئ ــانية واالغاثي نس ــات االإ االحتياج
ي لبنــان، حيــث ســاهمت الحملــة مــن خــال 

ومخيمــات اللجــوء �ز
ي تقديــم المســاعدات اىل 238,000 مســتفيد. وقــد 

ك �ز التمويــل المشــرت
ــل  ك داخ ــرت ــل المش ــاون« والعم ــث روح »التع ي ب

ــة �ز ــهمت الحمل أس
المؤسســة، وعكســت درجــة عاليــة مــن الرضــا والفخــر لــدى الطاقــم 
ي ظــل هــذه 

لمــا حققــه مــن انجــازات عــى االأرض واجتــذاب للتمويــل �ز
ــق  ــن الصنادي ــذب م ــل المجت ــوع التموي ــة. وكان لتن ــروف الصعب الظ
ز مــن  عــ�ي العربيــة والمؤسســات وأعضــاء »»التعــاون«« واالأفــراد المترب
، ســاعدت  كي ــري ــون دوالر أم ز حــواىلي ٦.٦00 ملي ــ�ي ي تأم

ــة، دوره �ز 14 دول
ــة  ــري احتياجــات أساســية آني ــات وتوف مكاني ــع االإ ي شــحذ الهمــم ورف

�ز
ــن انتشــار الجائحــة. ومســتدامة للحــد م

ــادة النظــر  ورة إع ــد ألقــت هــذه الجائحــة الضــوء أيضــا عــى �ز وق
ــة  ورة الجهوزي ــوارئ، و�ز ــل الط ي ظ

ــه �ز ــل واجتذاب ــات التموي ي آلي
�ز

الكفــاءات  وجــود  ورة  و�ز المســتويات،  مختلــف  عــى  العاليــة 
ــر  ــة توف ــًة إىل أهمي ــال، إضاف ــكل فّع ــل بش كاء للعم ــ�ش ــوادر وال والك
ورة  االإجــراءات وآليــات العمــل الميــّ�ة لتنفيــذ هــذه الحمــات، و�ز
كاء بطــرق حديثــة  المتابعــة الدائمــة والتواصــل الفّعــال مــع الــ�ش
ــب  ي يج

ــ�ت ــة ال ــات الطارئ ــى االحتياج ــوء ع ــت الض ــا ألق ــرة. كم ومبتك
ة  ــة ذات خــرب ــة وبرامجي هــا، كتوفــر طواقــم إعامي العمــل عــى توفري
بالتكنولوجيــا الحديثــة للتواصــل واجتــذاب التمويــل، وأيضــا التواصــل 
مكانيــات مــع  ، ومواءمــة االإ ز بلغــات مختلفــة حســب طبيعــة الممولــ�ي
االحتياجــات لجــذب التمويــل، وبنفــس الوقــت بنــاء جســور مــع 
ي 

ز وصمــود شــعبها �ز كاء لعاقــة تشــاركية دائمــة لدعــم فلســط�ي الــ�ش
ــاش. ي واالنتع

ــا�ز ــة التع ي مرحل
ــا �ز ــا بعده ــة وم ــل الجائح ظ
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