برؤية وأهداف تنموية استجبنا لحالة الطوارئ

من خالل شراكات مستدامة واستجابة إغاثية سريعة

ف ي� الوقــت الــذي أُعلنــت فيــه حالــة الطــوارئ كانــت مؤسســة
التعــاون مــع ش�كائهــا ومموليهــا عــى جهوزيــة عاليــة لالســتجابة
الرسيعــة مــن خــال رسعــة التكيــف لمتطلبــات الوضــع القائــم
والتغيــر لضمــان اســتمرارية واســتدامة
ومحاولــة التطويــر
ي
التدخــات .فقــد عملــت طواقمنــا ليــا نهــارا لتقديــم الخدمات
الغاثيــة للمســاهمة ف ي� الحــد مــن آثــار جائحــة الكورونــا عــى
إ
والنسـ ن
ـا� ،وكان ذلــك بالتــوازي مــع اســتمرار
القطــاع الصحــي إ ي
ف
ت
ـ� تــم تطويــر آليات
العمــل ي� مشــاريعنا التنمويــة القائمــة والـ ي
تنفيــذ أنشــطتها لتتناســب مــع الظــروف الراهنــة.
ش
بالتال:
استجابة لحالة الطوارئ ،قمنا و�كائنا ي
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 .1اإلبداع في توظيف الموارد القائمة
وذلــك مــن خــال المســاهمة ف ي� توظيــف بعــض التدخــات القائمــة حاليــا بتمويــل مــن التعــاون للحــد مــن انتشــار وبــاء الكورونــا و التشــجيع عــى البقــاء
ـتهدف� ف� بيوتهــم .ومــن أ
ف� البيــت ،وذلــك بتغيـ يـر بعــض آليــات تنفيــذ النشــاطات للوصــول للمسـ ي ن
المثلــة عــى ذلــك التدخــات التاليــة:
ي
ي
بــادر بيــت الموســيقى ف ي� شــفا عمــرو إىل تعليــم
الموســيقى عــن بعــد بشــكل فــردي ألكـ ثـر مــن
 350طالبــة وطالبـاً .وقــام بنـ شـر فيديوهــات بع�
وســائل التواصــل االجتماعــي عــن فعاليــات بيت
الموســيقى وذلــك مــن خــال مـ شـروع "أصــوات"
بدعــم مــن التعــاون (رابــط الخـ بـر).

قامــت مؤسســة الرؤيــا الفلســطينية بتنفيــذ
سلســلة مبــادرات مجتمعيــة بعنــوان «أزمــة
ين
فلســط�
وبتعــدي» ضمــن برنامــج بريــدج –
الخــر).
(رابــط
ب
رابط مبادرة أزمة وبتعدي

عملــت جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي عــى
تحويــل بعــض مــن مبادراتهــا ف ي� الرياضــة
عــر منصاتهــا
المجتمعيــة إىل حصــص ب
ال ت
لك�ونيــة ضمــن مـ شـروع بــرج الوطــن الــذي
إ
الخــر).
يتــم دعمــه مــن التعــاون (رابــط
ب
مسابقة رمضانك بالبيت رمضان

مبــادرة أطلقهــا طــاب الموســيقى ف ي� فرقــة
الكمنجـ ت
ـا� لمواصلــة دروســهم عــن بعــد ف ي� زمــن
ي
الحجــر الم ـنز يل لتعلــم الموســيقى مــن البيــت
ف
الخــر).
ي� لبنــان بدعــم مــن التعاون(رابــط ب
«اعزف من بيتك»

قامــت جمعيــة نطــوف للبيئــة وتنميــة المجتمــع
ف� غــزة إىل رفــع وعــي أ
الطفــال تجــاه العــادات
ي
الصحيــة الســليمة مــن خــال مبــادرة «خليــك
بالبيــت»  »Stay at homeف� غــزة والــذي ت
يــأ�
ي
ي
ين
بريدج-فلســط� الــذي تنفــذه
ضمــن برنامــج
التعــاون (رابــط الخـ بـر).

اعتمــدت ريــاض أ
الطفــال العاملــة ضمــن برنامج
دعــم التعليــم ف ي� مرحلــة الطفولــة المبكــرة عــى
مجموعــة مبــادرات منهــا تصويــر المعلمــات
لمجموعــة مــن الفيديوهــات التعليميــة ف ي�
ـ� الفلسـ ي ن
مخيمــات الالجئـ ي ن
ـطيني� ف ي� لبنــان (رابط
الخـ بـر).
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 .2استجابة بتدخالت سريعة ألثر مستدام
ت
ـ� انعكســت بتعزيــز جهوزيــة القطــاع الصحــي
وذلــك مــن خــال االســتجابة الرسيعــة وبنظــرة تنمويــة لالحتياجــات إ
الغاثيــة الصحيــة والغذائيــة والـ ي
والمستشــفيات بالمعــدات الطبيــة الالزمــة للعــاج ودعــم صغــار المزارعـ ي ن
ـ� وتمكينهــم اقتصاديــا.

ت
يز
الــ� تقــدم
دعــم
تجهــر المستشــفيات في
ـ� الفلسـ ي ن
الخدمــات لالجئـ ي ن
ـطيني� ي� لبنان-
غرفتـ ي ن
ـ� للعــزل ف ي� مستشــفى الهمـ شـري
الخ�
رابط ب
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دعــم صغــار المز ي ن
ارعــ� وتمكينهــم
اقتصاديــا مــن خــال اســتخدام منتجاتهم
الفقــرة.
لتعزيــز صمــود العائــات
ي
الخ� :مجموعة غزة للثقافة والتنمية
رابط ب
الخ� :جمعية فارس العرب
رابط ب
الخ� :جمعية تطوير بيت الهيا
رابط ب

استجابة بتدخالت
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دعــم وزارة الصحــة بالمعــدات أ
والجهــزة
والمتســلزمات الطبيــة لتعزيــز جهوزيتهــا
الحاليــة والمســتقبلية ف ي� تقديــم الخدمــات
الخ�
رابط ب
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 .3تدخالت التعاون باألمس تلبي حاجة الطوارئ اليوم
ـ� مؤسســات المجتمــع المـ ن
حيــث ســاهمت التدخــات الســابقة للتعــاون ف� تمكـ ي ن
ـد� لتلبيــة احتياجــات حالــة الطــوارئ ودعمــت جهوزيتهــم ف ي� مواجهــة
ي
ي
جائحــة كورونــا حيــث تــم اســتخدام مخرجــات مشــاريع ســابقة كمقـرات للحجــر ورفــع الوعــي المجتمعــي لمكافحــة كورونــا.

إتاحــة مــوارد تثقيفيــة مــن مشــاريع ســابقة
بدعــم مــن التعــاون ت
إلك�ونيــا وبشــكل
ن
ـا�
مجـ ي
عالم ي ز
الن�ك الرقمي
توظيــف وتطوير مبــادرات إبداعيــة لفائزي جوائز فيديو عن منصات ي ز
الن�ك الرقمية
التعــاون لســنوات ســابقة ف ي� توفـ يـر المعلومــات رابط كتب برج اللقلق :أسبلة القدس
أ
حــول الجائحة وتوفـ يـر أدوات موســيقية للطفال رابط كتب برج اللقلق :عقبات البلدة القديمة
ف ي� البيــوت مــع كتيــب تعليمي.
رابط كتب برج اللقلق :حواري القدس
رابط كراسة القدس
خ� سامر نزال
رابط ب
خ� طارق جبارين
رابط ب

قامــت بلديــة غــزة باالســتفادة مــن المعــدات
ت
ال�نامــج المتكامــل
ـ� تــم تزويدهــا بهــا ضمــن ب
الـ ي
لتطويــر قريــة وادي غــزة الــذي نفذتــه التعــاون
ف ي� ظــل الظــرف الطــارئ ف ي� غــزة.
الخ�
رابط ب

الكبــر
قامــت محافظــة قلقيليــة بتحويــل مدرســة القلــب
ي
فيهــا إىل مركــز للحجــر الصحــي .مــع العلــم أن التعــاون
قامــت ببنــاء المدرســة ســابقا (رابــط الخـ بـر) .كمــا تــم تجهـ ي ز
ـر
مستشــفى جمعيــة الهــال أ
ن
الفلســطي� ف ي� بلــدة
حمــر
ال
ي
حلحــول ليكــون مرك ـزاً للحجــر الصحــي (رابــط الخـ بـر).
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