” التعاون”في

زمن” الكورونا ”

2020

المحتويات
تمهيد

٣

النشرة األولى

خلق الشراكات المستدامة واالستجابة اإلغاثية السريعة

٤

النشرة الثانية

تأسيس منصات قطاعية تشاورية

١١

النشرة الثالثة

تكييف استراتيجية العمل المؤسسي

١٩

النشرة الرابعة

تعزيز الجهوزية وتمهيد الطريق للتعافي

٢٧

			

النشرة الخامسة اجتذاب التمويل اإلغاثي

2

٣١

تمهيد
يهــدف هــذا الكتيــب مــن خــال شن�اتــه الخمــس إىل إلقــاء الضــوء عــى
ت
ت
ـ� تــم العمــل عليهــا مــن أجــل الحــد مــن آثــار
أهــم االســراتيجيات الـ ي
المؤســ�
جائحــة كورونــا وآليــات التعامــل معهــا عــى الصعيديــن
ي
والغاثيــة
وال�امجــي مــن خــال تدخــات «التعــاون» التنمويــة إ
ب
أ
أ
ش
الكبــر
وعالقاتهــا مــع �كائهــا ومموليهــا ،المــر الــذي كان لــه الثــر
ي
ش
عــى اســتمرارية ،بــل وتعميــق أثــر وطبيعــة التدخــات والــراكات
والتحفـ ي ز
ـر للمرحلــة القادمــة ضمــن رؤيــة أكـ ثـر واقعيــة وبشــكل يتــاءم
والمتغــرات المســتجدة.
مــع المتطلبــات
ي
النـ شـرة أ
الوىل :خلــق الـ شـراكات المســتدامة واالســتجابة إالغاثيــة الرسيعــة
ركــزت عــى كيفيــة االســتجابة لحالــة الطــوارئ برؤيــة تنمويــة مــن خــال
خلــق ش�اكات مســتدامة واســتجابة إغاثيــة رسيعــة للحــد مــن آثــار
ـ� الصحــي إ ن
الجائحــة عــى القطاعـ ي ن
ـا� والتكيــف مــع متطلبــات
والنسـ ي
الوضــع والتطويــر لضمــان اســتمرارية التدخــات بالمشــاريع التنمويــة
عـ بـر توظيــف آليــات العمــل المناســبة .
ش
النــرة الثانيــة :تأســيس منصــات قطاعيــة تشــاورية ،ركــزت عــى
الــدور الريــادي الــذي اضطلعــت بــه «التعــاون» عـ بـر إنشــاء منصــات
ت
ـارك مــع القطــاع العــام
للحــوار المعمــق واالســراتيجي وبشــكل تشـ ي
ـد� لتقديــم الدعــم المشـ تـرك ف� ظــل أ
ن
الزمــة
والخــاص والمجتمــع المـ ي
ي
وتكويــن رؤيــة عمــل ت
وغــره
مشــركة وتبــادل
الخــرات والمعلومــات ي
ب
ف
و� المســتقبل.
لدعــم وتطويــر القطاعــات المختلفــة حالي ـاً ي
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ـ� ،ركــزت عــى
النـ شـرة الثالثــة :تكييــف اسـ تـراتيجية
العمــل المؤسـ ي
أ
تجربــة «التعــاون» بكيفيــة التكيــف مــع الزمــة وإدارتهــا ،وعمليــة أخــذ
القـرارات عـ بـر اعتمــاد منظومــة متكاملــة لتفعيــل عوامــل النجــاح إلدارة
أ
الدارة الرشــيقة ووجــود طاقــم
الزمــة مــن حيــث توظيــف مفاهيــم إ
مه ـن مــدرب وتوظيــف أ
النظمــة التكنولوجيــة المالئمــة وبنــاء الثقــة
ي
والـ شـراكات.
ف
ش
ـا� ،ركــزت
النــرة الرابعــة :تعزيــز الجهوزيــة وتمهيــد الطريــق للتعـ ي
عــر دعــم القطاعــات
عــى التوجهــات المســتقبلية لـــ «التعــاون» ب
النتاجيــة وتعزيــز الصمــود االقتصــادي واالجتماعــي ،وأيض ـاً طبيعــة
إ
ال�امجيــة
العمــل بديناميكيــة جديــدة لتطويــع بعــض المكونــات ب
اســتناداً للنجاحــات الســابقة والــدروس المســتقاة تماشــياً مــع خطــة
التنميــة الوطنيــة المســتقبلية.
النــرة الخامســة :اجتــذاب التمويــل إ ث
ش
غــا� ،ركــزت عــى آليــة
ال ي
ت
الــ� قامــت بهــا «التعــاون» الجتــذاب التمويــل للمشــاريع
العمــل ي
عــر إطالقهــا
إ
الغاثيــة الطارئــة المتعلقــة بالحــد مــن أثــر الجائحــة ب
فلســط� ،و «كلنــا يــد واحــدة» �ف
«فلســط� بتناديكــم» �ف
ين
ين
حملــة
ي
ي
لبنــان للمســاعدة عــى تخفيــف آثــار الجائحــة عــى الصعيــد الصحــي
أ
أ
إ ث
ت
الــ� فقــدت
غــا�
ي
وال ي
وتوفــر الحاجــات الغذائيــة الساســية لــ�رس ي
ســبل عيشــها إىل جانــب االســتمرار بدعــم المؤسســات المســاندة
لدعــم أ
ـن� والالجئـ ي ن
اليتــام والمسـ ي ن
ـ� الذيــن ســاءت ظروفهــم بســبب
الجائحــة.

النشرة األولى
فــي الوقــت الــذي ُأعلنــت فيــه حالــة الطــوارئ

كانــت «التعــاون» مــع شــركائها ومموليهــا علــى

خلق الشراكات
المستدامة
واالستجابة
اإلغاثية السريعة

جهوزيــة عاليــة لالســتجابة الســريعة مــن خــال

ســرعة التكيــف لمتطلبــات الوضــع القائــم ومحاولة
التطويــر والتغييــر لضمــان اســتمرارية واســتدامة

التدخــات .فقــد عملــت طواقمنــا ليــا نهــارا فــي

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

تنفيــذ أنشــطتها لتتناســب مــع الظــروف الراهنــة.
استجابة لحالة الطوارئ ،قمنا وشركاؤنا بالتالي:
1 .1اإلبداع في توظيف الموارد القائمة.

2 .2االستجابة بتدخالت سريعة ألثر مستدام.

3 .3البنــاء علــى تدخــات «التعــاون» باألمــس
لتلبيــة حاجــة الطــوارئ اليــوم.
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1

اإلبداع في
توظيف
الموارد

القائمة
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وذلــك مــن خــال المســاهمة فــي
توظيــف عــدد مــن التدخــات القائمــة حالي ًا

بتمويــل مــن «التعــاون» للحــد مــن انتشــار

وبــاء الكورونــا ،والتشــجيع علــى البقــاء
فــي البيــت ،وذلــك بتغييــر بعــض آليــات
تنفيــذ النشــاطات للوصول للمســتهدفين

فــي بيوتهــم .ومــن األمثلــة علــى تلــك
التدخــات:
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بــادر بيــت الموســيقى ف ي� شــفا عمــرو إىل تعليــم
الموســيقى عــن بعــد بشــكل فــردي ألكـ ثـر مــن
 350طالبــة وطالبــاً .وقــام ش
بنــر فيديوهــات
عـ بـر وســائل التواصــل االجتماعــي عــن فعالياتــه
وذلــك مــن خــال ش
مــروع "أصــوات" الــذي
يتــم دعمــه مــن «التعــاون» (رابــط الخـ بـر).

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

عملــت جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي عــى
تحويــل عدد مــن مبادراتهــا ف ي� الرياضة المجتمعية
عــر منصاتهــا إال ت
لك�ونيــة ،ضمــن
إىل حصــص ب
مـ شـروع «بــرج الوطــن» الــذي يتــم دعمــه مــن
«التعــاون» (رابــط الخـ بـر).
مسابقة رمضانك بالبيت رمضان

ف
ت
ـا� بلبنان
أطلــق طــاب الموســيقى ي� فرقــة الكمنجـ ي
مبــادرة «اعــزف مــن بيتــك» لمواصلــة دروســهم
عــن بعــد ف ي� زمــن الحجــر المــن ز يل ،بدعــم مــن
الخــر).
«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 home ،ضمــن برنامــج بريــدج-
فلسـ ي ن
الخ�).
ـط� الــذي تنفــذه «التعاون» (رابــط ب

اعتمــدت ريــاض أ
الطفــال العاملــة ضمــن
برنامــج «دعــم التعليــم ف ي� مرحلــة الطفولــة
المبكــرة» عــى مجموعــة مبــادرات منهــا:
تصويــر المعلمــات لمجموعــة مــن الفيديوهــات
ين
ين
الفلســطيني�
الالجئــ�
التعليميــة ف ي� مخيمــات
الخــر).
ف ي� لبنــان (رابــط
ب
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استجابة

بتدخالت

سريعة ألثر
مستدام
7

وذلــك مــن خــال االســتجابة الســريعة

وبنظــرة تنمويــة لالحتياجــات اإلغاثيــة

الصحية والغذائية والتي انعكســت بتعزيز

جهوزيــة القطــاع الصحي والمستشــفيات

بالمعــدات الطبيــة الالزمــة للعــاج ودعــم

صغــار المزارعيــن وتمكينهــم اقتصاديــا.
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تجه� المستشفيات ت
دعم ي ز
ال� تقدم
ي
الفلسطيني� �ف
ن
ين
لالجئ�
الخدمات
ي ي
غرفت� للعزل �ف
لبنان ،وتم افتتاح ي ن
ي
ش
الهم�ي.
مستشفى

دعم صغار المز ي ن
ارع� وتمكينهم
اقتصاديا من خالل استخدام
منتجاتهم لتعزيز صمود العائالت
الفق�ة.
ي

دعم وزارة الصحة بالمعدات أ
والجهزة
والمتسلزمات الطبية لتعزيز جهوزيتها
الحالية والمستقبلية ف ي� تقديم
الخدمات.

الخ�
رابط ب

الخ� :مجموعة غزة للثقافة والتنمية
رابط ب
الخ� :جمعية فارس العرب
رابط ب
الخ� :جمعية تطوير بيت الهيا
رابط ب

الخ�
رابط ب
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البناء على
تدخالت

«التعاون»

باألمس لتلبية

حاجة الطوارئ
9

حيــث ســاهمت التدخــات الســابقة
لـــ «التعــاون» فــي تمكيــن مؤسســات

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.

إتاحة موارد تثقيفية من مشاريع
سابقة دعمت من «التعاون»
ن
ت
مجا�.
إلك�ونيا وبشكل ي
توظيف وتطوير مبادرات إبداعية
لفائزي جوائز «التعاون» ف ي�
ف
توف�
سنوات سابقة للمساهمة ي� ي
وتوف�
المعلومات حول الجائحة ي
أدوات موسيقية أ
للطفال ف ي� البيوت
مع كتيب تعليمي.

عالم ي ز
الن�ك الرقمي
فيديو عن منصات ي ز
الن�ك الرقمية
رابط كتب برج اللقلق :أسبلة القدس
رابط كتب برج اللقلق :عقبات البلدة القديمة
رابط كتب برج اللقلق :حواري القدس
رابط كراسة القدس

استفادت بلدية غزة من المعدات
ت
ال� تم تزويدها بها ضمن
ي
ال�نامج المتكامل لتطوير قرية
ب
وادي غزة الذي نفذته «التعاون»
ف ي� ظل الظرف الطارئ ف ي� غزة.
الخ�
رابط ب

خ� سامر نزال
رابط ب
خ� طارق جبارين
رابط ب
الكب�»
قامت محافظة قلقيلية بتحويل مدرسة «القلب ي
إىل مركز للحجر الصحي .مع العلم أن «التعاون»
تجه�ز
الخ�) .كما تم ي
قامت ببناء المدرسة سابقا (رابط ب
مستشفى جمعية الهالل أ
ف
ن
الفلسطي� ي� بلدة
الحمر
ي
الخ�).
حلحول ليكون مركزاً للحجر الصحي (رابط ب
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النشرة الثانية

فــي ظــل أزمــة كورونــا والوضــع السياســي

تأسيس

منصات

قطاعية

تشاورية

واالقتصــادي المتــردي ،واســتجابة للوضــع الراهــن
وتبعاتــه المســتقبلية علــى التدخــات التنمويــة

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

والمعلومــات ،ومشــاركة الدراســات واألبحــاث
الالزمــة للبنــاء عليهــا فــي دعــم تطويــر القطاعــات

المختلفــة فــي الوقــت الحالــي وبالمســتقبل.

فيمــا يلــي اســتعراض ألهــم مــا تناولتــه هــذه

المنصــات:
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انطالقــا مــن رســالة «التعــاون» منــذ تأسيســها ،والـ ت يـ� نصــت عــى دعــم وتعزيــز
ـطي� وتنمية قــدرات مؤسســاته أ
صمــود الشــعب الفلسـ ن
الهلية وتوحيــد جهودها
ي
الزمــات ،فو� ظــل أ
ف� مواجهــة أ
الزمــة الحاليــة الـ ت يـ� تســبب بهــا انتشــار فـ يـروس
ي
ي
كورونــا ،وإجـراءات الحجــر الـ ت يـ� اتخذتهــا جميــع الــدول عــى مســتوى العالــم
والـ ت يـ� عصفــت باقتصاديــات دول عظمــى وأثــرت بشــكل كبـ يـر عــى االقتصــاد
ن
الفقــرة ،كان ال بــد للمؤسســات التنمويــة
الفلســطي� وزادت مــن الفئــات
ي
ي
ت
ال� تســتوجب
التحــرك برسعــه لالســتجابة للوضــع فالراهــن وتبعاتــه المســتقبلية ي
الرجــوع للخطــط المعــدة مســبقا ي� قطاعــات عملهــا المختلفــة ومراجعتهــا
والتعديــل عليهــا بنــاء عــى أ
الولويــات المســتجدة .وكان لـــ «التعــاون» موقــع
الصــدارة ف ي� المبــادرة بالدعــوة إىل لقــاءات حـوار وجلســات عصــف فكــري لتناول
عمــل وتحديــات كل قطــاع ،خاصــة ف ي� ظــل أزمــة الكورونــا الـ ت يـ� يمــر بها الشــعب
ن
ت
ـياس القائــم وتبعاتــه،
الفلسـ ي
ـطي� ،والـ يـ� مــن شــأنها ،إضافــة إىل الوضــع السـ ي
مفاقمــة الوضــع االقتصــادي المـ تـردي.
وبالنظــر إيجابيــا لمــا يحــدث واعتبــار أ
الزمــة الحاليــة فرصــه لمراجعــة التدخــات
القطاعيــة بنــاء عــى الــدروس المســتفادة ضو�ورة العمــل عــى تعزيــز الجاهزيــة
ـ� ف ي� المســتقبل،
لــدى الجميــع لمواجهــة أزمــات مشــابهة عــى المســتوى المحـ ي
والتفكـ يـر ف ي� المرحلــة الحاليــة بطبيعــة التدخــات ف ي� مرحلــة مــا بعــد الكورونــا
مــن أجــل المســاهمة ف� تحسـ ي ن
ـ� الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي .جــاءت هــذه
ي
ت
لتوف�
المبــادرة بهــدف تأســيس منصة للحـوار المعمــق واالســراتيجي ( )Palformي
مســاحة للمؤسســات الرســمية ،الخاصــة و أ
الهليــة ف ي� كل قطــاع لتعزيــز الح ـوار
فيمــا بينهــا مــن أجــل تقديــم الدعــم لبعضهــا البعــض ،وتكويــن رؤيــة مشـ تـركة
للعمــل ،وتبــادل الخــرات والمعلومــات ،ومشــاركة الدراســات و أ
البحــاث الالزمــة
ب
ف
ف
الحال وبالمســتقبل.
لبنــاء عليهــا ي� دعــم تطويــر القطاعــات المختلفــة ي� الوقــت ي
ولتحقيــق الهــدف أعــاه ،تــم تنظيــم خمســة اجتماعــات تنســيقية مــن خــال
دعــوة ش�كاء كل برنامــج :مؤسســات رســمية ،خاصــة وأهليــة ،وجهــات وأف ـراد
متخصصـ ي ن
ـ� ف ي� القطــاع .وتناولــت اللقــاءات الخمســة القطاعــات المختلفــة الـ ت يـ�
ف
تعمــل فيهــا «التعــاون» والمتمثلــة � :التعليــم ،تمكـ ي ن
ـ� الشــباب ،الصحــة،
ي
الزراعــة والثقافــة ،وتركــزت محــاور النقــاش حــول دور كل قطــاع ف ي� عمليــة
التمكـ ي ن
ـ� االجتماعــي واالقتصــادي ف ي� مرحلــة مــا بعــد الكورونــا وكيفيــة تطويــر
التدخــات الطارئــة والمســتقبلية ضمــن كل قطــاع.
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ـا�
وكان لمبــادرة «التعــاون» ،بالدعــوة إلنشــاء منصــات ح ـوار ،الصــدى إاليجـ ب ي
والــذي انعكــس ف ي� المشــاركات خــال وبعــد اللقــاءات ،ومتابعــة الـ شـركاء لخطــة
العمــل المطروحــة ،ممــا أكــد عــى تعزيــز الملكيــة للمنصــة مــن قبــل الجهــات
ت
المشــركة ي ن
بــ� كافــة
المشــاركة بالرغــم مــن اختالفاتهــم .وكانــت التوصيــات
ف
القطاعــات المطروحــة متمثلــة ف ي� التأكيــد عــى أهميــة المشــاركة ي� صنــع القـرار،
وأهميــة اســتمرار المنصــات عــى مســتوى بال�امــج ومكوناتهــا ف ي� «التعــاون»،
ضو�ورة تحديــد دورهــا لزيــادة مســتوى التنســيق بـ ي ن
ـ� المؤسســات العاملــة ف ي�
كل تخصــص وتبــادل للمعلومــات ،والتحديــث المســتمر لتوصيــف الوضــع بمــا
يخــص كل قطــاع .وأوىص المشــاركون كذلــك بـ ضـرورة تحديد أولويــات وتحديات
ف
وغ�هــا مــن
كل قطــاع لتســاهم ي� تطويــر التدخــات االسـ تـراتيجية للتعــاون ي
ـ� المشـ ي ن
المؤسســات .وتــم االتفــاق مــا بـ ي ن
ـارك� عــى تشــكيل لجــان عمــل مصغرة
الساســية لــكل جلســة حيــث ســيكون لمخرجات عملهــا أ
لمتابعــة التوصيــات أ
الثر
أ
الُكيــد عــى أصحــاب القـرار ف ي� القطــاع مــن حيــث تطويــر الرؤيــا الخاصــة بــكل
ن
ث
الفعالــة ف ي�
ـطي� ومــن ثــم المشــاركة ّ
قطــاع ليكــون أكــر مالئمــة للوضــع الفلسـ ي
مراجعــة ووضــع السياســات واالسـ تـراتيجيات.
إن قيــادة «التعــاون» للمبــادرة تؤكــد عــى اســتقاللية المؤسســة تاريخيــا وعالقتها
خ�تهــا هــي نتــاج تراكــم أكـ ثـر مــن 37
البنــاءة مــع الـ شـركاء منــذ التأســيس ،كــون ب
ن
ـدا� مــع ش�كائهــا ،إضافــة للمصداقيــة العاليــة والقــدرات
عامـاً مــن العمــل الميـ ي
ت
ـأ� ذلــك ف ي� ســياق
إالداريــة والتنســيقية واجتــذاب التمويــل المتوفــرة لديهــا .ويـ ي
أ
ف
ـ� و توجيهه للعب
إعــادة الــدور الفاعــل للتعــاون ي� قيــادة وتأطـ يـر العمــل الهـ ي
ـ� ف ي� عمليــة التنميــة الشــاملة المســتدامة.
دوره التكميـ ي

منصة برنامج التعليم

شــارك ف� منصــة قطــاع التعليــم ممثلــون عــن وزارة ت
ال�بيــة والتعليــم
ي
أ
العــال والبحــث العلمــي ،والمؤسســات الهليــة
ووزارة التعليــم
ي
ف
الفلســطينية ش
ال�يكــة وممثلــون عــن مؤسســات عربيــة فاعلــة ي� قطــاع
التعليــم ،وممثلــون عــن الجامعــات الفلســطينية .وتمحــور النقــاش
حــول أ
ن
ـطي�،
الزمــة الحاليــة وآثارهــا االقتصاديــة عــى المجتمــع
الفلسـ ي
وإمكانيــة أن يســهم التعليــم ف� تخفيــف آثــار هــذه أ
الزمــة مــن
ي
الناحيــة االقتصاديــة ،كمــا تــم نقــاش أفــق تطويــر التعليــم مــا بعــد
أ
الزمــة والتغيـ يـر المطلــوب ف ي� منهجيــة التعليــم وطرائقــه والمجــاالت
ت
الــ� يمكــن أن تســتحدث وتخلــق فــرص عمــل،
والتخصصــات ي
ن
ونوقشــت العديــد مــن الحلــول مــن بينهــا تطويــر التعليــم المه ـ ي
ليشــكل جــزء مــن حــل هــذه المشــكلة وحوســبة وتوظيــف التكنولوجيــا
ف ي� التعليــم كجــزء آخــر مــن الحــل.
النســان يجــب ت
ال�كـ ي ز
ـر
وتــم التأكيــد بــأن التعليــم حــق مــن حقــوق إ

مــن خاللــه عــى المخرجــات االجتماعيــة وقيــم المواطنــة وعــى
الكرامــة والعدالــة ،وعليــه يجــب تشــكيل حمــات ضغــط ومنــارصة
مــن أجــل تحقيــق ذلــك ،كمــا تــم التأكيــد عــى ض�ورة االســتثمار ف ي�
البنيــة التحتيــة وجــر الفروقــات ف ي� الوصــول للتعليــم ،فــا يجــب أن
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يبقــى المهمــش مهمشــا أو يــزداد تهميشــا .كمــا تــم ت
ال�كـ ي ز
ـر عــى ض�ورة
تطويــر المهــارات الحياتيــة وقــدرات الطلبــة عــى خلــق فــرص العمــل
وليــس البحــث عــن العمــل ،وتزويدهــم بمهــارات المســتقبل وفتــح
ين
تحســ� جــودة مخرجــات
تخصصــات لهــذه المهــن ،والعمــل عــى
أ
ن
ن
العــال وخاصــة التعليــم التقــ ي والمهــ ي ومحــو الميــة
التعليــم
ي
الرقميــة والوصــول للعدالــة الرقميــة للجميــع.
كمــا تــم االتفــاق عــى ض�ورة العمــل عــى تطويــر مجتمــع قــادر عــى

إنتــاج المعرفــة ضمــن منظومــة قيميــة ،يشــمل ذلــك تطويــر محتويــات
ين
لتمكــ� المؤسســات
تعليميــة للمســتويات التعليميــة كافــة ،إضافــة
أ
والف ـراد تكنولوجي ـاً .فقــد بينــت الدراســات حاجــة العالــم لخمســة
ماليـ ي ن
ـ� بم�مــج جديــد عــى ســبيل المثــال ،وعليــه يجــب العمــل عــى
ف
تطويــر قــدرات طالبنــا ي� هــذا المجــال .كمــا بينــت الدراســات ضعــف
المحتــوى التعليمــي المقــدم للطلبــة مــن خــال التعلــم عــن بعــد،
وعليــه يجــب العمــل عــى تطويــر قــدرات الكــوادر التعليميــة عــى بناء
المحتــوى التعليمــي وتطويــر الـ شـركات القــادرة عــى إصــدار منتجــات
تعليميــة بمســتوى عالمــي كمثــال آخــر ،أضــف إىل ذلــك مجموعــة
ت
ـ� تســتدعي مراجعــة اسـ تـراتيجياتنا وتطويرهــا.
كبـ يـرة مــن التدخــات الـ ي

منصات برنامج التنمية المجتمعية
وأوىص المشــاركون بالورشــة عــى ض�ورة إعــادة النظــر ف ي� الرؤيــا
بال�نامج
حيث تشكلت منصة لكل من المكونات الثالث الخاصة ب
ت
والسياســات الصحيــة وتعديــل االســراتيجية الوطنيــة لمــا بعــد كورونــا
مكون الصحة
وبمشــاركة كافــة المكونــات ،والعمــل عــى تطويــر نظــام صحــي فعــال
ف
ن
المعنيــ� والمؤثريــن بقطــاع
كبــرة مــن
ي
شــارك ي� اللقــاء مجموعــة ي
ومــرن قابــل لالســتجابة للحــاالت الطارئــة ،وتقديــم الدعــم الصحــي
الصحــة مــن ش�كاء «التعــاون» وممثلـ ي ن
ـ� عن وزارة الصحة الفلســطينية،
لمناطــق (ج) وقطــاع غــزة والقــدس وذلــك ألســباب صحيــة وسياســية،
القطــاع الخــاص ،والمؤسســات أ
الهليــة الفاعلــة بالقطــاع مــن الضفــة
الغربيــة ،بمــا فيهــا مدينــة القــدس وقطــاع غــزة .وتــم خــال الورشــة
وغــر الحكومــي ف ي�
مناقشــة دور القطــاع الصحــي بشــقيه الحكومــي ي
مرحلــة مــا بعــد انتهــاء أ
الزمــة الحاليــة ،والتوجهــات والمنهجيــات
وآليــات العمــل لمــا بعــد أ
الزمــة والـ تـ� يمكــن أن تســتحدث لتمكـ ي ن
ـ�
ي
وزيــادة جهوزيــة القطــاع الصحــي المســتقبلية لمواجهــة حــاالت
ت
االســراتيجية المســتقبلية يك
الطــوارئ .كمــا تــم تنــاول التوجهــات
يســاهم قطــاع الصحــة ف� عمليــة التمكـ ي ن
ـ� االقتصــادي وتعزيــز قدرتــه
ي
عــى خلــق فــرص عمــل.
ومــن أهــم أ
المــور ت
الــ� تــم طرحهــا خــال الورشــة ،أثــر جائحــة
ي
أ
وبالخــص أثرهــا
كورونــا عــى المجتمــع والمؤسســات الفلســطينية
ت
كــر عــى التشــبيك ي ن
عــى الوصــول إىل الخدمــات الصحيــة ،وقــدرة المؤسســات بمــا وأهميــة ال� ي ز
بــ� كافــة مكونــات القطــاع الصحــي
ن
ـد�،
فيهــا الحكوميــة عــى االســتجابة لمتطلبــات حــاالت الطــوارئ خاصــة والمتمثلــة بالقطاعــات الحكوميــة وغـ يـر الحكوميــة ،والمجتمــع المـ ي
أ
بالماكــن الـ ت
الالجئــ�ن
ـ� لهــا صفــة سياســية مختلفــة مثــل القــدس ،المناطــق ومستشــفيات القــدس ،والقطــاع الخــاص ووكالــة غــوث
ي
ي
الفلســطيني� أ
«الونــروا»  ،ت
وال� ي ز
ين
كــر عــى ض�ورة االســتثمار بالكــوادر
بالضافــة إىل قطــاع غــزة نتيجــة الحصــار المفــروض عليهــا .كمــا
(ج) ،إ
ف
ف
ش
تــم التأكيــد عــى دور الكــوادر الطبيــة ي� مكافحــة الجائحــة وأهميــة الب�يــة وتدريبهــا واالســتثمار ي� إدارة القطــاع الصحــي والبنيــة التحتيــة
أ
أ
ف
الطــ� ،وتقديــم الدعــم للبحــث
العــودة إىل الصحــة آ الوليــة لدورهــا الهــم ي� مثــل هكــذا ظــروف .الصناعيــة ذات العالقــة بالقطــاع ب ي
وكانــت لمواضيــع الثــار النفســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة لجائحــة العلمــي ت
وال�كـ ي ز
ـر عليــه وأهميــة االســتفادة مــن الخـ بـرات المناطقيــة.
كورونــا تركـ ي ز
ـراً خاص ـاً.
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مكون الزراعة
شــارك مــن خــال منصــة قطــاع الزراعــة مجموعــة كبـ يـرة مــن المعنيـ يـ�ن
والمؤثريــن بقطــاع الزراعــة مــن ش�كاء «التعــاون» وممثلــون عــن وزارة
الزراعــة الفلســطينية ،القطــاع الخــاص ،والمؤسســات أ
الهليــة الفاعلــة
بقطــاع الزراعــة بــكل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،حيــث تنــاول
المشــاركون أ
الزمــة الحاليــة وآثارهــا عــى القطــاع الزراعــي ،وتحديــداً
مــدى أثرهــا عــى سلســلة القيمــة وصغــار المزارعـ ي ن
ـ� ،وانخـراط النســاء
والشــباب ف ي� القطــاع الزراعــي ،وفــرص االســتثمار والتمويــل المتاحــة
والثــر عــى أ
للفئــات المختلفــة ،ومــدى الخســائر ف� القطــاع أ
المــن
ي
ئ
ـذا� والقــدرة عــى الوصــول إىل الغــذاء وتنوعــه ،وعــى النظــام
الغـ ي
ئ
ـذا� بشــكل عــام.
الغـ ي
كمــا أكــد المشــاركون عــى ض�ورة مســاهمة القطــاع الزراعــي ،وقدرتــه
عــى تخفيــف آثــار أ
الزمــة مــن الناحيــة االقتصاديــة ،وأفــق التدخــات
الزراعيــة ضمــن سلســلة القيمــة مــا بعــد أ
الزمــة لخلــق فــرص عمــل
أ
ئ
ـذا� ،ودعــم صمــود
للفئــات المختلفــة بمــا يشــمل :ضمــان المــن الغـ ي
ين
ين
وتمكــ� الفئــات المهمشــة اقتصاديــا،
الفلســطيني� عــى أرضهــم
والتوجهــات االسـ تـراتيجية المســتقبلية يك يشــكل قطــاع الزراعــة رافعــة
للتمكـ ي ن
ـ� االقتصــادي.
وأوىص المشــاركون عــى أهميــة العمــل ومــن خــال لجــان عمــل
ين
قوانــ� وسياســات
مصغــرة عــى توصيــات أساســية منهــا :مراجعــة
االســتثمار ،وحمايــة المنتجـ ي ن
ـ� ،وتوظيــف التكنولوجيــا ،والعمــل عــى
أبحــاث تطبيقيــة تقــوم بدعــم القطــاع وتطويــره ،ت
وال�كـ ي ز
ـر عــى تطوير
ن
ـاو� وتفعيلــه ليكــون رديــف
عمــل التعاونيــات ،وعــى االقتصــاد التعـ ي
لالقتصــاد العــام والخــاص ،ت
وال�كـ ي ز
ـر عــى دعــم النشــاطات الخاصــة
أ
ئ
ـذا� خاصــة ف� قطــاع غــزة ومناطــق (ج) ،ض
و�ورة العمــل
بالمــن الغـ ي
ي
ـر
عــى التشــبيك والتكامــل بالقطــاع والحــث عــى توفـ يـر تمويــل ميـ ّ
لدعــم المزارعـ ي ن
ـ� الصغــار بهــدف ضمــان بقائهــم بالعمــل ف ي� القطــاع
الزراعــي ،وأهميــة الســعي لتفعيــل عمليــات التمويــل للقطــاع الزراعــي.
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ين
التمك� االقتصادي للشباب
مكون
ف
ن
شــارك ي� جلســة التمكـ يـ� االقتصــادي لقطــاع الشــباب ممثلــون عــن
مختلــف الجهــات الرســمية والقطــاع الخــاص ومؤسســات المجتمــع
المــد� وممثلــون عــن رواد أ
ن
الفلســطيني� .تــم ت
ال� ي ز
ين
كــر
العمــال
ي
عــى أ
الزمــة الحاليــة وآثارهــا االقتصاديــة عــى الشــباب مــع بحــث
ت
ـ� يمكــن أن تســتحدث بعــد انتهــاء
المجــاالت والفــرص الجديــدة الـ ي
أ
الزمــة لزيــادة التمكـ ي ن
ـ� االقتصــادي لهــذه الفئــة .وتــم االتفــاق مــع
ين
المشــارك� عــى تحديــد لقــاءات مســتكملة للنقــاش تتمحــور ف ي�
أ
ت
الــ� يجــب
القســام التاليــة :مهــارات المســتقبل والتخصصــات ي
اســتحداثها ت
وال� ي ز
الحــال لمرس ّعــات وحاضنــات
كــر عليهــا ،والوضــع
ي
أ
أ
العمــال ش
و�كات االســتثمار ودورهــم مــا بعــد الزمــة.
وبنــا ًء عــى دور «التعــاون» المحفــز ،تبنــت إحــدى المؤسســات
المشــاركة إدارة النقــاش ف ي� اللقــاء المقبــل الــذي سيســتعرض مهــارات
المســتقبل والوضــع الحــال لمرسعــات وحاضنــات أ
العمــال .كمــا
ّ
ي
ســيتم تحديــث ت
ش
مق�حــات للتمويــل بمــا يتمــا� مــع هــذه النتائــج،
بالضافــة إىل عمــل ورقــة موقــف لتقديمهــا إىل وزارة الريــادة والتمكـ ي ن
ـ�
إ
ف
ت
لل�نامــج .وللمتابعــة تــم
وإعــادة النظــر ي� أي تدخــات اســراتيجية ب
ن
عقــد لقــاء مــع وزارة الريــادة والتمكـ ي ن
ـ� بحضــور ممثلـ يـ� مــن القطــاع
ن
ـد� لبحــث ونقــاش االسـ تـراتيجية
الخــاص والحكومــي والمجتمــع المـ ي
الجديــدة للــوزارة حيــث ســيكون لـــ «التعــاون» دور هــام ف ي� إثـراء هذه
االسـ تـراتيجية وتطويرهــا بمــا يتمـ ش
ـا� مــع دورهــا ف ي� تنميــة المجتمــع
ن
ن
ـطي�.
وتمكـ يـ� الشــباب الفلسـ ي

منصة برنامج الثقافة
ف
الثقــا�  35مشــاركا مــن مؤسســات وأفــراد
شــارك ف ي� جلســة القطــاع
ي
ـ� ف� قطــاع الثقافــة ومتخصصـ ي ن
ن
ـ� مــن مختلــف المناطــق (الضفــة
عاملـ ي ي
الغربيــة بمــا فيهــا القــدس ،قطــاع غــزة والمناطــق المحتلــة عــام
ين
فلســط� ف ي�
 ،)1948إضافــة إىل مؤسســة عربيــة فاعلــة مــن خــارج
قطــاع الثقافــة لتشــارك التوجــه العــام للثقافــة عــى مســتوى الــدول
العربيــة ف ي� ظــل أزمــة الكورونــا تحديــداً .وتر ّكــز الحــوار حــول مفهومــي
ف
ف
ـا� الفلسـ ن
ـطي� بشــكل خــاص
االســتدامة واالســتمرارية ي� المشــهد الثقـ ي
ي
وإمكانيــة تعزيــز عمليــة التمكـ ي ن
ـ� االقتصــادي للمســاهمة ف ي� اســتمرارية
واســتدامة المشــهد ألهميتــه .وأجمــع المشــاركون عــى الحاجــة
لتعريــف ثقافــة وطنيــة وتشــكيل وتحديــد الرؤيــة الداخليــة لــدور
ف
ين
ين
الثقــا�
والعاملــ� ف ي� المشــهد ،ودور القطــاع
والفنانــ�
المؤسســات
ي
أ
وتقاطعــه مــع القطاعــات الخــرى وأهميــة تحديــد التحديــات والعمــل
عــى التقليــل منهــا بشــكل جماعــي ومتكامــل.
ف
الحــوار تنــاول أيضــا أهميــة جــر الهــوة مــا ي ن
الثقــا�
بــ� القطــاع
ي
و�ورة تحديــد وتطويــر دور القطــاع �ف
والمجتمــع المحــ� ،ض
ي
ي
االقتصــاد الوطـن  ،وإمكانيــة التمكـ ي ن
ـ� االقتصــادي للقطــاع ،واالهتمــام
ي
بخصوصيــة مناطــق العمــل المختلفــة ،ض
و�ورة توظيــف المنصــة
لتبــادل الخــرات والمعلومــات أ
ـ� العاملـ ي ن
والدوات بـ ي ن
النتاج،
ـ� لتطويــر إ
ب
وتســهيل وصولــه لكافــة الفئــات ومحــاكاة احتياجــات المجتمعــات
المحليــة مــن خاللــه .وكان هنــاك تركـ ي ز
ـر واضــح عــى ض�ورة العمــل
ف
عــى إنتــاج وتجميــع معلومــات وبيانــات تســاهم ي� تصميــم تدخــات
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مســتقبلية مــن أجــل تعميــق أثــر القطــاع واســتمراريته واســتدامته
حيــث اتفــق الجميــع بــأن اســتدامة الثقافــة تعـن ي اســتدامة الوطــن ف ي�
ن
الفلســطي� تحديــداً.
الســياق
ي
وكانــت أحــد أهــم التوصيــات هــي الحاجــة لقيــادة التنســيق مــع
الجهــات الرســمية مــن أجــل دراســة تســهيل إج ـراءات العمــل إليجــاد
بدائــل تســاهم ف� تنميــة المــوارد الماليــة للمؤسســات والمتخصصـ ي ن
ـ�
ي
وذلــك مــن خــال التســجيل كـ شـركات غـ يـر ربحيــة مثــا ،حيــث يســاهم
ف
ت
ـذا� للمؤسســات والعاملـ ي ن
ـ� ف ي�
هــذا ي� زيــادة االســتقالل االقتصــادي الـ ي
القطــاع ،كمــا تــم التأكيــد عــى الحاجــة إلعــادة فتــح النقــاش حــول
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ف
ف
�ض
ـا� ف� فلسـ ي ن
ـط�.
االقتطــاع ال يـ ب
ـ� ومســاهمته ي� دعــم القطــاع الثقـ ي ي
ي
ت
تــأ� ض�ورة إعــادة إحيــاء دور «التعــاون» القيــادي ف ي�
مــن هنــا ،ي
ف
ـا� والعاملـ ي ن
ـ� فيــه ودعــم اســتمراريته واســتدامته
دعــم القطــاع الثقـ ي
كمــا فعلــت منــذ تأسيســها ،خاصــة وأن «التعــاون» هــي إحــدى
الجهــات القليلــة المســتقلة والداعمــة للقطــاع ف� فلسـ ي ن
ـط� التاريخيــة
ي
ين
ين
والفلســطيني� ف ي� مخيمــات
الالجئــ� ف ي� لبنــان ،وخاصــة أن آخــر
المعطيــات والمســتجدات واختــاف أ
الولويــات ،توحــي بهبــوط واضــح
ف
ف
ن
ـطي� مــا
ـ� والخارجــي للمشــهد الثقـ ي
ي� نســبة الدعــم الداخـ ي
ـا� الفلسـ ي
بعــد أزمــة الكورونــا.

النشرة الثالثة

تكييف
استراتيجية
العمل
المؤسسي

شـ ّـكلت جائحــة كورونــا اختبــار ًا حقيقي ـ ًا لمــدى

جاهزية المؤسسات وقدرتها في إدارة األزمات

وتدبيرها .وتأثرت جميع المؤسسات باختالف
أنواعهــا ،بدرجــات متفاوتة ،فمنها من تعطلت

بشــكل كامــل ومنهــا جزئيــا ،والقليــل منهــا
تكيفــت مــع األزمة واســتمرت وتطــورت أيض ًا.

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؟

اإلدارة
الرشيقة

الثقة
والشراكات

لكل أزمة مقدمات تدل عليها

وشواهد تشير إلى حدوثها ومظاهر
تفرزها وخصائص تميزها ،والتي

تتطلب أسلوب عمل معين إلدارتها

مؤسسة
قادرة

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
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محاور:

األنظمة
التكنولوجية

طاقم مهني
مدرب
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 .1اإلدارة الرشيقة
ال يحتــاج القــادة خــال أ
الزمات إىل تنفيذ خطة معدة مســبقاً فحســب،
وإنمــا يحتاجــون إىل انتهــاج ســلوكيات وتب ـن ي عقليــات تمنعهــم مــن
المبالغــة ف� رد الفعــل تجــاه تطــورات أ
المــس وتســاعدهم ف ي� التطلــع
ي
إىل المســتقبل .مــن هــذا المنطلــق سنســتعرض أهــم مــا قامــت بــه
إدارة ««التعــاون»» خــال أ
الزمــة المتعلقــة بفـ يـروس كورونــا:
1.1تشــكيل فريــق لدارة أ
الوىل أ
اليــام أ
الزمــة :منــذ أ
للزمــة ،تــم
إ
أ
ش
لــ��اف عــى كيفيــة إدارة الزمــة
تشــكيل فريــق عمــل خــاص ،إ
وتوفــر كل االحتياجــات لضمــان اســتمرار العمــل ،ومتابعــة مــا
ي
أ
الموظفــ�.ن
يتعلــق بالمــور اللوجســتية ،واالهتمــام بشــؤون
ي
2.2االســتجابة الرسيعــة داخليــاً :اتبعــت «التعــاون» فــور بــدء
انتشــار الوبــاء ،وســائل الوقايــة والحمايــة ف ي� جميــع مكاتبهــا ولجميــع
العاملــ� فيهــا ،وتوقفــت عــن اســتقبال المر ي ن
ين
اجعــ� ش
والــركاء ف ي�
المكاتــب .كمــا أكــدت عــى طواقــم المؤسســات ش
ال�يكــة ض�ورة
اتبــاع جميــع وســائل الوقايــة والحمايــة خــال تنفيــذ تدخــات
الطــوارئ المتعــددة.
أ
3.3االســتجابة الرسيعــة للوضــع القائــم :ضاعفــت الزمــة مــن
ف
ن
ـطي�.
االحتياجــات إ
الغاثيــة ،الصحيــة والغذائيــة ،ي� المجتمع الفلسـ ي
ن
ش
وتواصلــت «التعــاون» مــع الممولـ يـ� والــركاء بهــدف تزويــد القطاع
الصحــي والمستشــفيات بالمعــدات الطبيــة الالزمــة للعــاج لتعزيــز
جهوزيتهــا وتمكينهــا مــن مواجهــة المتطلبــات الصحيــة ت ز
الم�ايــدة،
ـ�رس أ
ـذا� لـ أ
ئ
الشــد تـ ضـرراً.
إ
بالضافــة إىل تقديــم العــون الغـ ي
ين
الممول� :عملــت «التعاون» مــع الممولـ ي ن
ـ� ش
وال�كاء
4.4التواصــل مــع
أ
عــى تحويــل بعــض موازنــات النشــطة المخطــط لهــا مســبقا
لتأمـ ي ن
ـ� وتغطيــة التمويــل الفــوري الــازم لدعــم مكافحــة انتشــار
ق
ـا� المؤسســات غـ يـر
وبــاء كورونــا وآثــاره ،بينمــا اســتمر العمــل مــع بـ ي
الغاثيــة لضمــان اســتمرار أ
النشــطة القابلــة للتنفيــذ عــن بعــد.
إ
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5.5ســد الثغـرات لضمــان اســتمرار العمــل :تــم إجـراء دراســة لقيــاس مــدى اســتعداد المؤسســة للعمــل عــن بعــد ،مــن حيــث توفــر أجهــزة
النظمــة التكنولوجيــة المتعــددة ،وجاهزيــة الشــبكة أ
الحاســوب ،وقــدرة الطاقــم عــى التعامــل مــع أ
والنظمــة .وعليــه ،تــم ســد جميــع
الثغــرات ســواء عــن طريــق ش�اء أ
الجهــزة المطلوبــة ،وتدريــب الطاقــم عــى اســتخدام أنظمــة االتصــال والتواصــل الجديــدة ،إضافــة
لتخصيــص خــط للطــوارئ لســهولة التواصــل مــع المؤسســة.
أ
ت
ـ� تعاملــت معهــا «التعاون»،
6.6اعتمــاد منهجيــة جديــدة للعمــل :تختلــف الظــروف فالمحيطــة بأزمــة كورونــا عــن أ يغ�ها مــن الزمات الســابقة الـ ي
ت
وغ�هــا مــن الزمــات .مــا يمـ ي ز
ـر «أزمــة كورونــا» هــو العمــل عــن بعــد ومــا
ـ� كانــت تنتــج عــن الحــروب ي� قطــاع غــزة ي
مثــل الحــاالت الطارئــة الـ ي
يلزمــه مــن مرونــة ،ورسعــة اتخــاذ القـرارات ،وتعزيــز الثقــة مــع فريــق العمــل ،واســتخدام وســائل تكنولوجيــة جديــدة لتحقيــق أقــى درجــات
ـ� جميــع الجهــات ذات العالقــة لضمــان اســتمرار العمــل .مــن المنهجيــات الجديــدة الـ تـ� تــم اعتمادهــا وتبنيهــا ف� هــذه أ
التواصــل بـ ي ن
الزمة:
ي
ي
عقــد اجتماعــات منتظمــة ومناقشــات
مركّــزة مــع الفريــق ومــع الجهــات
الخارجيــة ذات العالقــة ،مــع ت
ال� ي ز
كــر
عــى توضيــح الهــدف مــن االجتماعــات
وإعطــاء صــورة واضحــة عــن أ
الزمــة
وجميــع مــا يتعلــق بهــا.

تبــادل ومشــاركة المعلومــات مــع الفريــق
مــن خــال منصــات التواصــل ،أدى إىل
تعزيــز روح الفريــق ورفــع المعنويــة
وزيــادة مســتوى «التعــاون».

االســتفادة القصــوى مــن المــوارد
ش
الب�يــة المتوفــرة ،مــن خــال إعطــاء
أ
مهــام وظيفيــة جديــدة وتوزيــع الدوار
بمــا يتناســب مــع المهــارات والكفــاءات
المتوفــرة.

7.7المواءمــة مــع المتغـ يـرات :إن التغـ يـر والتغيـ يـر هــو قانــون الوجــود ،والمواءمــة مــع المتغـ يـرات تتطلــب المتابعــة الحثيثــة وتقييــم الظــروف
ف
ت
ـ� أعلــن عــن تســهيالت حكوميــة فيها ،وتم اســتخدام
المحيطــة ،فعــى ســبيل المثــال ،تمــت العــودة رسيعـاً لتنفيــذ المشــاريع ي� المناطــق الـ ي
تقنيــات جديــدة (موضحــة أدنــاه) لمتابعــة العمــل وزيــادة التواصــل بـ ي ن
ـ� الجميع.

 .2طاقم مهني مدرب
يعتمــد نجــاح أي مؤسســة ويرتكــز عــى مهــارات كوادرهــا وتطويــر
أدائهــم بشــكل مســتمر ،ومــدى قدرتهــا عــى المواءمــة مــع المتغـ يـرات
الـ ت
ـ� تط ـرأ عــى طبيعــة العمــل .ولضمــان االســتمرار والمنافســة ألي
ي
مؤسســة ،يتطلــب أ
المــر التدريــب المســتمر والتحفـ ي ز
ـر ورفــد الطاقــم
ت
االســراتيجية للمؤسســة.
بكفــاءات جديــدة تتــواءم مــع التوجهــات
قامــت «التعــاون» خــال أ
الزمــة بــــ:

22

.1

تدريب الطاقم على استخدام التقنيات الحديثة.

.2

إعطاء أدوار وظيفية جديدة خارج الوصف
الوظيفي.

.3

تحديد الثغرات والمهارات المطلوبة لضمان
االستمرارية.

 .3األنظمة التكنولوجية
منــذ بدايــة أ
الزمــة ،تــم البحــث عــن أفضــل التقنيــات الـ تـ� يمكــن اســتخدامها ف� «العمــل عــن بعــد» ،والـ ت
ـ� تســاهم ف ي� توفـ يـر أقــى درجــات
ي
ي
ي
ـ� مــن جهــة ،ومــع الجهــات الخارجيــة ذات العالقــة بعمــل المؤسســة مــن جهــة أخــرى .ومــن أ
ـ� الموظفـ ي ن
االتصــال والتواصــل بـ ي ن
المثلــة عــى
أ
ف
ت
ف ت
ت
ـ� بــدأت
ـ� تــم اعتمادهــا ( MS Teamو .)Zoomوقــد ســاعدت ي� اســراتيجية أ التحــول الرقمــي ي� أإدارة العمليــات والنشــطة الـ ي
تلــك التقنيــات الـ ي
ال�يــد إ ت ن
و�
فيهــا «التعــاون» منــذ عــدة أعــوام .خصوصــا مــع وجــود نظــام إدارة المــوارد  ERPوالنظمــة المســاعدة الخــرى مثــل( :نظــام ب
اللكــر ي
عتمــد عــى  ،Office 365ونظــام حفــظ البيانــات .)One Drive
الم ِ
ُ

 .4الثقة والشراكات
إن ت ز
االلــرام الوطــن ي واالســتقاللية والمهنيــة ف ي� العمــل هــو مــا يجعــل «التعــاون» موضــع ثقــة أمــام جميــع الجهــات ذات العالقــة ســواء
الممولــ� أو أ
ين
العضــاء أو ش
الــركاء.
و� ظــل جائحــة كورونــا ،عملــت «التعــاون» عــى تعزيــز التواصــل مــع جميــع الجهــات ذات العالقــة ،مــن خــال تبــادل ومشــاركة أ
ف
الفــكار
ي
والمعلومــات مــع الممولـ ي ن
الغاثيــة بمهنيــة وشــفافية عاليــة.
ـ� والـ شـركاء بشــكل مســتمر ،ممــا أدى إىل تقديــم الخدمــات إ
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ماذا أنجزنا
برغم األزمة؟
نظــر ًا 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
العمــل فــي مشــاريعها التنمويــة القائمــة
والتــي تــم تطويــر آليــات لتنفيــذ أنشــطتها
تتناســب مــع الظــروف الراهنــة .وعليــه،
قامــت «التعــاون» وشــركاؤها باآلتــي:
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ـ� توضيــح بعــض
1.1
ضمــان اســتمرار العمــل دون توقــف :فيمــا يـ ي
أ
ف
المثلــة عــى كيفيــة سـ يـر العمــل ي� تنفيــذ المشــاريع:
التعليم
أ
ف
ت
ال� تعتمد التعليم والعمل عن
•استمر تنفيذ النشطة ي� فالمشاريع ي
بعد ،بينما توقف العمل � مشاريع البناء ت
يز
والتجه�ات.
وال�ميم
ي
ف
•تحديــد احتياجــات المؤسســات لمســاعدتها ي� االســتجابة للوضــع
الحــال آ
ولثــاره المســتقبلية.
ي
•تحديــد التوصيــات الواجــب تنفيذهــا (مــا بعــد كورونــا) عــى
المــدى المتوســط والبعيــد.
التنمية المجتمعية
•متابعــة تنفيــذ مشــاريع الطــوارئ ،بينمــا توقفــت المشــاريع ذات
العالقــة بالبنيــة التحتيــة.
•تحديــد احتياجــات المؤسســات لمســاعدتها ف ي� االســتجابة للوضــع
الحــال آ
ولثــاره المســتقبلية ،والعمــل معهــا لتحويــل بعــض
ي
يز
الغاثــة.
الم�انيــات المتوفــرة إىل إ
•إعــداد ت
مق�حــات تمويــل جديــدة تركّــز عــى خلــق الوظائــف
والحفــاظ عليهــا (مــا بعــد كورونــا).
الثقافة
ف
•إعــادة تصميــم تدخــات «التعــاون» ي� المشــاريع القائمــة
لتتــم معظمهــا عـ بـر منصــات ت
إلك�ونيــة ،مــع اســتمرار العمــل ف ي�
أ
ت
الــ� ال تحتــاج إىل تجمعــات.
النشــطة ي
•إعــداد ت
مق�حــات تســاهم ف ي� العمــل عــى المــدى البعيــد للتصــدي
لحــاالت الطــوارئ ف ي� المســتقبل.
ف
ين
التمكــ� االقتصــادي وذلــك
الثقــا� مــع
•دراســة كيفيــة ربــط القطــاع
ي
ف
ث
بالتشــاور مــع كافــة العاملـ ي ن
ـ� ي� القطــاع ليصبــح أكــر اســتقاللية وتعزيــز
قدرتــه عــى الصمــود ف ي� ظــل تراجــع التمويــل الخارجــي ،لما لهــذا القطاع
مــن أهميــة ف ي� حمايــة الهويــة الثقافيــة وســبل التعبـ يـر عنهــا و تال�ويــج لهــا.

العمار
إ
أ
•معظــم العمــال المتاحــة (تحليــل عطــاءات فنيــة ،اجتماعــات،
دورات ،اســتالم المشــاريع ،ت
وحــى متابعــة المشــاريع اليوميــة)
تمــت جميعهــا وبفعاليــة كبـ يـرة مــن خــال برنامــج  MS Teamأو
مــن خــال برنامــج . ZOOM
•تــم اعــداد فيديــو مــن قبــل أعضــاء الفريــق كتوعيــة حــول كيفيــة
التعامــل ف ي� ظــل الجائحــة.
ومــن الجديــر بالذكــر أن اســتمرار العمــل ف ي� تنفيــذ المشــاريع يتطلــب
الدعــم الداري واللوجسـ تـ� والمــال ،الــذي تمثــل بـ آ
ـال ت ي�:
إ
ي
ي

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.

ف
الغاثــة :أطلقــت «التعــاون» حملتـ ي ن
ـ�
2.2المبــادرة ي� إطــاق حمــات إ
ف� فلسـ ي ن
ـط� ولبنــان ،بهــدف توفـ يـر االحتياجــات الغذائيــة والوقائيــة
ي
ـ�رس الفقــرة ،وتوفــر أ
الطارئــة لـ أ
الجهــزة والمعــدات والمســتهلكات
ي
ي
أ
الطبيــة الالزمــة لمواجهــة الوبــاء .حيــث تــم تحقيــق الهــداف مــن
ت
ـ� بلغــت قيمتهــا أكـ ثـر مــن
خــال توقيــع العديــد مــن االتفاقيــات الـ ي
 ٦مليــون دوالر أمـ يـر يك.
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3.3البحــث والتطويــر المســتمر :بالتــوازي مــع مــا تقــوم بــه
«التعــاون» مــن دور حيــوي ف� تخطــي آ
الثــار ت
الم�تبــة عــى جائحــة
ي
كورونــا ،تتواصــل البحــوث والدراســات مــع مختلــف الجهــات
ذات العالقــة بعمــل المؤسســة لنقــاش «مــا بعــد كورونــا» ،مــن
حيــث أ
ين
الممولــ�،
البعــاد االقتصاديــة والسياســية ،واهتمامــات
وتلبيــة االحتياجــات ،وذلــك لضمــان االســتدامة ف ي� تحقيــق رســالة
«التعــاون» .فتــم إعــداد وتقديــم عــدة ت
مق�حــات جديــدة لتمويــل
ت
ين
وتمكــ� اقتصــادي لمرحلــة مــا بعــد
الــ� لهــا بعــد
المشــاريع ي
كورونــا.

ماذا بعد؟

تأمــل «التعــاون» أن تلهــم تجربتهــا ف ي� التعامــل مــع أزمــة كورونــا،
جميــع الجهــات ذات العالقــة حــول التطبيقــات الفضــى للتعامــل
مــع أ
الزمــة ،وأن تشــكّل هــذه التجربــة فرصــة لمشــاركة وتبــادل
أ
ال�يكــة ،لتمكـ ي ن
الفــكار بـ ي ن
ـ� مختلــف المؤسســات ش
ـ� كافــة المؤسســات
مــن مواجهــات التحديــات أ
والزمــات المختلفــة ،ولضمــان اســتمرارية
العمــل التنمــوي بكفــاءة وجــودة عاليــة.

النشرة الرابعة

تعزيز
الجهوزية
وتمهيد
الطريق
للتعافي
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ألقــى انتشــار جائحــة الكورونــا الضــوء علــى
أهميــة اســتمرار العمــل علــى تنميــة بعــض
قطاعــات ومجــاالت التدخــل التي تشــكل رافعة
أساســية المتصــاص الصدمــات والتخفيــف
مــن حدتهــا.
ومــن ضمــن التوجهــات الهامة دعــم القطاعات
اإلنتاجيــة واإلنعــاش االقتصــادي ،توفيــر
الضمــان االجتماعــي للفئــات المهمشــة ،إلــى
جانــب تطويــر وتعزيــز قــدرات القطــاع الصحــي،
وتطويــر البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة المعــززة
لتقديــم الخدمــات األخــرى مثــل التعليــم
والتشــغيل ،زيــادة جهوزيــة المؤسســات
الخدماتيــة للتعامــل مــع األزمــات.
فيمــا يلــي اســتعراض لكيــف اســتطاعت «التعــاون»
تطويــع بعــض تدخالتهــا للتخفيــف مــن آثــار األزمــة
عبــر تعزيــز الجهوزيــة والصمــود بمرحلــة األزمــة
وبشــكل يمهــد لتنفيــذ التوجهــات المســتقبلية ومــا
بعدهــا.

زيادة اإلنتاجية
ن
الفلسطي�
يقول المثل
ي
«إذا كان أكلك مش من فأسك ....كالمك مش من رأسك»

االعتماد على موارد الطاقة البديلة
وتخفيض تكاليف التشغيل واالنتاج
ف ي� الوقــت الــذي يــدور فيــه الحديــث عــن ض�ورة االعتمــاد عــى مــوارد
الطاقــة البديلــة ،كانــت «التعــاون» السـ ّـباقة بالعمــل عــى تدخــات
ين
فلســط�.
تهــدف إىل تعزيــز اســتخدام مصــادر الطاقــة البديلــة ف ي�
واســتطاعت مــن خــال تدخالتهــا العــام الســابق فقــط مــن تشــغيل
 12بـ ئـر ميــاه مــن خــال أنظمــة توليــد الكهربــاء مــن الطاقــة الشمســية
إىل جانــب تزويــد  9مراكــز صحيــة و 120وحــدة ســكنية ف ي� غــزة ،و3
مؤسســات خدماتيــة ف ي� نابلــس ،بأنظمــة لتوليــد الكهربــاء مــن الطاقــة
الشمســية .تعمــل «التعــاون» آ
الن عــى مشــاركة هــذه التجــارب وأثرهــا
مــن أجــل المســاعدة ف ي� تخفيــف تكلفــة مــوارد الطاقــة التقليديــة ف ي�
المرحلــة القادمــة.

ضمــن التوجهــات الوطنيــة لمرحلــة مــا بعــد كورونــا ت
بال� ي ز
كــر عــى
دعــم القطــاع الزراعــي لتعزيــز صمــود شــعبنا والعمــل عــى توفـ يـر
مــوارد غذائيــة للجميــع ،قامــت «التعــاون» بتعميــق توجهاتهــا
ن
لدعــم القطاعــات إ
النتاجيــة المحليــة وتعزيــز االقتصــاد الوطــ ي
والمســاهمة ف ي� خلــق فــرص عمــل .فقــد قامــت باســتصالح  638دونــم
ف ي� الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وزراعتهــا بالخـ ضـروات والفواكــه مــع
النتــاج وترشــيد
مراعــاة تطبيــق التقنيــات الزراعيــة المتداخلــة لزيــادة إ
ئ
ت
ـذا� أو
ـذا� وتمهيــدا للتصنيــع الغـ ي
اســتهالك المــوارد نحــو االكتفــاء الـ ي
ـال :تزويــد
ـ
الت
ـط
ـ
اب
ر
ال
ـط
ـ
اضغ
ـاون»
ـ
«التع
ـات
ـ
لتدخ
ـوذج
ـ
نم
ـاهدة
ـ
لمش
ي
التصديــر مســتقبال ،كمــا واســتطاعت مــن خــال تدخالتهــا تمكـ ي ن
ـ� أكـ ثـر
مراكــز صحيــة بأنظمــة توليــد الكهربــاء مــن الطاقــة الشمســية
ـ� والمنتجـ ي ن
مــن  3,000مــن صغــار المزارعـ ي ن
ـ� مــن تســويق منتجاتهــم
النتــاج ،إىل جانــب أن
محليــا
وتوفــر مصــدر دخــل إلعــادة حلقــة إ
ي
تلــك التدخــات قــد ســاهمت ف� توفــر أكـ ثـر مــن  16,000يــوم عمــل �ف
ي
ي
ي
والنتاجــي.
المجــال الزراعــي إ
ـال :تأهيــل
لمشــاهدة نمــوذج لتدخــات «التعــاون» اضغــط الرابــط التـ ي
أ
الرا�ض الزراعيــة لصغــار المز ي ن
ارع�-غــزة
ي
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تعزيز الشراكات التخصصية
ف
ت
ـ� نحتــاج فيهــا للتكاتــف أكـ ثـر مــن أي وقــت مـ ضـى اليجاد
ي� المرحلــة أ الـ ي
الحلــول للزمــة الخانقــة ،قامــت «التعــاون» ت
بال�كـ ي ز
ـر عىل أهميــة إيجاد
حلــول مشـ تـركة عـ بـر تعزيــز الـ شـراكات التخصصيــة مــن أجــل وضــع
وتطبيــق حلــول تســاعد عــى الخــروج مــن أ
الزمــة وبمشــاركة جميــع
ين
الخــراء
القطاعيــ� .وبغــرض التشــبيك وتعظيــم الفائــدة وتنظيــم
ب
أ
الدوار تــم عقــد مجموعــة مــن اللقــاءات القطاعيــة الـ تـ� جمعــت بـ يـ�ن
ي
الجهــات المؤثــرة والفاعلــة بمــا يشــمل المؤسســات العامــة ومؤسســات
ن
ـد� ومؤسســات القطــاع الخــاص والخـ بـراء ف ي� مجــاالت
المجتمــع المـ ي
قطاعيــة مختلفــة (الصحــة ،الزراعــة ،التمكـ ي ن
ـ� االقتصــادي ،الثقافــة،
التعليــم) .وتســتمر دائــرة الحــوار ش
وال�اكــة بشــكل دوري لمقاربــة
التجــارب ووضــع التصــورات للتدخــات الرئيســية.

تطوير قدرات النظام الصحي
ومزودي خدمات الرعاية
كانــت ومازالــت «التعــاون» السـ ّـباقة ف ي� دعــم القطــاع الصحــي بجميــع
مكوناتــه ،عـ بـر الجهــود المتكاملــة خــال الســنوات الماضيــة لتحسـ ي ن
ـ�
جــودة الخدمــات والرعايــة الصحيــة للمواطنـ ي ن
ـ� .فقــد قامــت «التعاون»
خــال العــام المــا�ض ي عــى تطويــر وحــدة جراحــة القلــب والعنايــة
المركــزة ف ي� مستشــفى المقاصــد ،ترميــم مستشــفى االوغســتا فيكتوريــا
ومستشــفى العيــون بالقــدس .كمــا انتهــت مــن تجهـ ي ز
ـر وحــدة كهربــاء
أ
يز
وتجهــر قســم الــوالدة
هــ� بالخليــل،
القلــب ف ي�
المستشــفى ال ي
بمستشــفى الهــال أ
الحمــر -حلحــول ،وترميــم وتجهـ ي ز
ـر مقـ ّـري المعهــد
ن
الفلســطي� ألمــراض الســكري ف ي� رام هللا ونابلــس ،وتأهيــل وترميــم
ي
ين
ين
وجنــ� .كمــا ســاهمت
المســن� ف ي� رام هللا ،نابلــس
مقــرات بيــوت
ف
ز
جهــود «التعــاون» بغــزة ي� تطويــر وتجهـ يـر وحــدة الحــروق بمستشــفى
نــارص بخانيونــس ،تطويــر وتجهـ ي ز
ـر وحــدة رعايــة المـرأة الحامل-جباليــا،
ـر وحــدة غســيل الــكىل بمستشــفى القــدس بغــزة ،تجهـ ي ز
تجهـ ي ز
ـر وحــدة
الـ تـرا ســاوند حديثــة بمستشــفى الكرامــة ،إنشــاء وتجهـ ي ز
ـر مركــز صحــي
الهليــة أ
ف� بـن ســهيال ،إىل جانــب دعــم المؤسســات الصحيــة أ
بالدويــة
ي ي
والمســتهلكات لتقديــم خدماتهــا للفئــات المهمشــة بمقابــل رمــزي.
ـال :إنشــاء
لمشــاهدة نمــوذج لتدخــات «التعــاون» اضغــط الرابــط التـ ي
مركــز صحــي ف ي� قريــة بـن ي ســهيال-خانيونس-غزة
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التمكين االقتصادي
نظـراً لـ ضـرورة تمكـ ي ن
ـ� الشــباب وخلــق فــرص عمــل ف ي� مجــاالت جديــدة
وفتــح آفــاق نوعيــة لهــم ،وخاصــة ف ي� ظــل ظــروف اقتصاديــة صعبــة
وبطالــة عاليــة ف ي� المرحلــة القادمــة ،ســتقوم «التعــاون» بتكثيــف
مبادراتهــا ف ي� العديــد مــن القطاعــات التقليديــة والجديــدة ف ي� هــذا
وخ�تهــا الماضيــة .اســتطاعت
المجــال وذلــك بنــا ًء عــى تدخالتهــا ب
ش
«التعــاون» خــال العــام المــا�ض ي دعــم  236م�وعـاً انتاجيـاً صغـ يـراً
/متوســطاً ذو مــردود اقتصــادي وإنشــاء  7تعاونيــات انتاجيــة ودعــم 11
ش
م�وع ـاً ريادي ـاً إبداعي ـاً ،كمــا ســاهمت تدخالتهــا وبرامجهــا ف ي� توفـ يـر
مــا يقــارب  5300فرصــة عمــل مبـ ش
ـا�ة.
التــال:
لمشــاهدة نمــوذج لتدخــات المؤسســة ،اضغــط الرابــط
ي
ين
التمكــ� االقتصــادي ألمهــات االيتــام
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تعزيز قدرات الفئات المهمشة
على الصمود
ف� ظــل الظــروف المعيشــية الصعبــة لـ أ
ـ�رس والمجتمعــات الفلســطينية
ي
المهمشــة ،اســتطاعت «التعــاون» مؤخــرا تطويــر وتنفيــذ تدخــات
شــمولية لتطويــر قريــة وادي غــزة (زراعــة ،صحــة ،تعليــم ،إســكان،
بنيــة تحتيــة ،تشــغيل) ،إىل جانــب إنشــاء  55وحــدة ســكنية أ
لــ�رس
المهمشــة ف� قريـ ت
ـ� وادي الســلقا ووادي غــزة وترميــم  96بيتـاً ف ي� منطقــة
ي
ي
أ
الغــوار والقــدس ونابلــس ،اضافــه اىل تعزيــز وصــول  290أرسة ف ي�
شــمال قطــاع غــزة إىل ميــاه صحيــة للـ شـرب وإنــارة آمنــة .ف ي� ظــل الوضع
ـال ،تقــوم «التعــاون» بالتواصــل مــع جميــع الجهــات مــن أجــل
الحـ ي
توســعة التغطيــة مــن ناحيــة العــدد المســتهدف والمنطقــة الجغرافيــة
لهــذه التدخــات وتعميــق أثرهــا بشــكل يســاعد الفئــة المســتهدفة عــى
تجــاوز المرحلــة الصعبــة المقبلــة.
لمشــاهده تدخــات برنامــج تطويــر قريــة وادي غــزة ،اضغــط الرابــط
ـال :رابــط الفيلــم
التـ ي

النشرة الخامسة

اجتذاب
التمويل
اإلغاثي

ضمــن اســتراتيجية العمــل فــي األزمــات والطــوارئ،
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  ،2020أطلقت ««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.
باإلضافــة إلــى توفيــر االحتياجــات األساســية لألســر التــي
تعانــي مــن ظــروف معيشــية صعبــة ،إلــى جانــب دعــم
المؤسســات األهليــة التــي تقــدم الخدمــات والرعايــة
والســكن الداخلــي للمســنين واأليتــام ،ودعــم العائــات
المهمشــة فــي المخيمــات الفلســطينية فــي لبنــان.
فــي مــا يلــي اآلليــة التــي تــم العمل عليها لتحقيــق أهداف
هــذه الحملــة الموحدة وضمن ظــروف األزمة الحالية:
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الــ� ن
ت
عــا� منهــا
رافقــت حمــات اجتــذاب التمويــل تحديــات ي
كبــرة ،و ي
العالــم بشــكل عــام ،وفلسـ ي ن
ـط� بشــكل خــاص ،بســبب صعوبــة الوضــع
الســياس واالقتصــادي ،ومــن ضمنهــا :حــاالت إالغــاق ،والحاجــة لتأمـ ي ن
ـ�
ي
التمويــل خــال وقــت قصـ يـر جـ ًـدا لتعزيــز قــدرة المؤسســة عــى التدخــل
وتغــر احتياجــات وإمكانــات التمويــل حــول
الــازم بالرسعــة القصــوى ،ي
ف
ن
العالــم بســبب الجائحــة ،والمنافســة بـ يـ� المؤسســات ي� اجتــذاب التمويــل،
المت�عـ ي ن
ـ� مــن حكومــات ومؤسســات وقطــاع خــاص وأفراد
وانخفــاض قــدرات ب
أ
ت
ـ� تكبدوهــا لتغـ يـر الولويــات
عــى المســاهمة ف ي� التمويــل نتيجــة للخســائر الـ
ي
لديهــم ،إضافــة إىل إغــاق المنشــآت والمصالــح االقتصاديــة ف ي� العديــد مــن
الــدول ،وانعــدام القــدرة عــى الســفر للتواصــل مــع المانحـ ي ن
ـ� أو التنقــل
أ
ف
و� لبنــان ،واجهــت الحملــة تحديــات إضافيــة تتعلــق بالزمــة
الداخــ� .ي
ي
االقتصاديــة المســتفحلة ت
ين
الممولــ�،
الــ� كان لهــا تبعــات عــى أولويــات
ي
ـ� اللبنانيـ ي ن
خاصــة ف� ظــل ازديــاد معــدالت الفقــر والبطالــة بـ ي ن
ـ� ،وتقلــص
ي
ز
تحفــر االقتصــاد والحفــاظ عــى االســتقرار النقــدي،
قــدرة الدولــة عــى
ي
يقابلهــا تراجــع ف� قــدرة أ
الف ـراد الممولـ يـ�.ن
ي
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مــن أجــل العمــل عــى اجتــذاب التمويــل ،قامــت «التعــاون» بالعمــل
عــى ثالثــة محــاور:

المحور األول :التخطيط السليم
والتنفيذ السريع الطالق الحملة
ت
مشــرك لقيــادة الحملــة مــن كافــة إدارات
•تشــكيل فريــق عمــل
««التعــاون»» وعــى أعــى المســتويات ،لضمــان درجــة عاليــة
مــن التخطيــط والتنســيق خــال مراحــل الحملــة المختلفــة .وقــد
قــام الفريــق بإعــداد خطــط رسيعــة الجتــذاب التمويــل وتحديــد
التدخــات الطارئــة وال�ض وريــة ،ومــن ثــم تنفيذهــا بجهــد مشـ تـرك،
بمــا فيهــا التنســيق والمتابعــة مــع الفــرق الميدانيــة عــى أ
الرض،
ـ� والدوليـ ي ن
ومــع الـ شـركاء المحليـ ي ن
ـ�.
•تأمـ ي ن
ـ� تمويــل رسيــع ،حيــث تــم العمــل بجميــع االتجاهــات ومــع
ين
لتوفــر تمويــل للتدخــات الالزمــة وبالرسعــة
الممولــ�
مختلــف
ي
ت
ذا� مــن المؤسســة لتتمكــن مــن
الممكنــة ،بــد ًءا
ي
بتوفــر تمويــل ي
ش
وتوفــر المســاعدات الطارئــة بالرسعــة
مبــا�ة تنفيــذ التدخــات
ي
الممكنــة ،إىل إعــادة تدويــر ي ز
لم�انيــة المشــاريع ،ش
وإ�اك أصدقــاء
««التعــاون»» حــول العالــم ف ي� اجتــذاب التمويــل مــن المؤسســات
العربيــة والدوليــة.
العالمــي ،حيــث تــم التنســيق مــع الفريــق
الســناد مــن الفريــق إ
• إ
ـر النصــوص المطلوبــة إلطــاق الحملتـ ي ن
إالعالمــي لتجهـ ي ز
ـ� واختيــار
بالضافــة إىل تســليط
شــعارها والصــور الالزمــة والمبالــغ المجتذبــة ،إ
ن
الضــوء عــى توقيــع االتفاقيــات بـ ي ن
ـ� ««التعــاون»» والممولـ يـ� عــى
أعــى المســتويات بالمؤسســة .وواكــب الحملتـ ي ن
ـ� منشــورات عــى
ت ن
و�
منصــات التواصــل االجتماعــي وموقــع ««التعــاون»» االلكــر ي
وتطبيقهــا عــى الهواتــف الذكيــة ،وكتابــة ونـ شـر بيانــات صحفيــة ف ي�
الصحــف والمواقــع ت
االلك�ونيــة ،وإجراء مقابــات إذاعيــة وتلفزيونية

حــول الحملتـ ي ن
ـ� وأهدافهمــا ،إىل جانــب انتــاج فيديوهــات تلخــص
ت
ـ� تحققــت ف ي� كل حملــة .وســاهمت التغطيــة إالعالميــة
فالنتائــج الـ ي
ين
ي� ش
الحملتــ� ،وتوطيــد االتصــال والتواصــل
نــر التوعيــة حــول
ـ� ،إىل جانــب تعميــم التجربــة بـ ي ن
مــع الـ شـركاء والممولـ ي ن
ـ� مختلــف
والغاثيــة.
المؤسســات التنمويــة إ
•إعــداد ت
مق�حــات المشــاريع المالئمــة ،حيــث عمــل فريــق
ين
فلســط� ولبنــان عــى دعــم جهــود اجتــذاب
بال�امــج ف ي� كل مــن
التمويــل مــن المؤسســات العربيــة والدوليــة ،مــن خــال إعــداد
العديــد مــن ت
وال ي ز
المق�حــات للمشــاريع باللغتـ ي ن
نجل�يــة،
ـ� العربيــة إ
وتــم تقديمهــا إىل جهــات عربيــة ومؤسســات غـ يـر حكوميــة عربيــة
وأجنبيــة .وتــم العمــل بشــكل مشـ تـرك لتعديــل طبيعــة ت
المق�حــات
حســب التوجهــات أ
الساســية ش
للــركاء ،حيــث ركّــز البعــض عــى
ث
غــا� ف ي� منطقــة منكوبــة معينــة.
القطــاع إال ي
المت�عـ ي ن
ـ� ،حيــث قــام الفريــق وبشــكل
•التواصــل والمتابعــة مــع ب
ت
ز
الفعــال مــع
يومــي بمتابعــة التحصيــات واالل�امــات ،والتنســيق ّ
ـخص
كافــة الدوائــر ذات العالقــة وتعزيــز التواصــل الوظيفــي والشـ ي
والمت�عـ ي ن
مــع الداعمـ ي ن
ـ� ،حســب خصوصيــة المنــح وكيفيــة إدارتها
ـ�
ب
وإدارة تخصيصهــا للتدخــات ذات الصلــة.
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المحور الثاني :تعزيز الشراكات
وتجديد العالقات
عملــت ««التعــاون»» عــى تعزيــز العالقــات الحاليــة والتحالفــات
مــع الـ شـركاء الداعمـ ي ن
بالضافــة اىل تجديــد العالقــات مــع بعــض
ـ� ،إ
ين
ين
الســابق� وإنشــاء عالقــات ش
و�اكات جديــدة .ولعبــت
الممولــ�
««التعــاون»» دورا فعــاال ف ي� مختلــف االجتماعــات مــع الجهــات
الحكوميــة أ
والهليــة والخاصــة العاملــة ف ي� القطــاع الصحــي ،بهــدف
تنســيق العمــل والمســاعدات .وجــرى التواصــل والتنســيق والمتابعــة
مــع وزارة الصحــة واللجنــة العليــا للطــوارئ ف ي� مجلــس الــوزراء
ن
الفلســطي� لضمــان االســتفادة مــن الدعــم المقــدم بكفــاءة عاليــة
ي
ت
الــ�
ووفقــا لالحتياجــات .كمــا جــرت اجتماعــات مــع المؤسســات ي
تعــىن بالحمايــة االجتماعيــة والعمــل إ ث
غــا� لتنســيق العمــل ي ن
بــ�
ال ي
أ
ف
و� لبنــان ،شــاركت ««التعــاون»»
««التعــاون»» ومختلــف الط ـراف .ي
ف
ـا� إ ن
ن
ـا� للجمعيــات غـ يـر الحكوميــة
النسـ ي
ي� اجتماعــات «المنتــدى اللبنـ ي
ف
ت
ـ� اســتضافها المنتــدى والمتعلقــة
الدوليــة» ،ي
و� كافــة النقاشــات الـ ي
بقضايــا الالجئـ ي ن
ـ� والجهــات المانحــة والعالقــة مــع الــوزارات المعنيــة
ف
بالضافــة اىل المســاهمة ف ي� مجريــات مؤتمــر
ي� الدولــة اللبنانيــة ،إ
ين
ين
الفلســطيني� ف ي�
الالجئــ�
بروكســل للجهــات المانحــة وإبــراز واقــع
لبنــان.
وقد تركّز العمل ف ي� هذا المحور عىل:
•مشــاركة الحملــة مــع المؤسســات ش
ال�يكــة الحاليــة العاملــة
ف
النســانية ،تل�ويــج الحملــة عــى
والغاثــة إ
ي� القطــاع الصحــي إ
ت
ـ� ســبق
ولمت�عيهــا ،إ
موقعهــا ب
بالضافــة إىل المؤسســات الكـ بـرى الـ ي
وحصلــت ««التعــاون»» عــى تمويــل منهــا .كمــا تــم التواصــل

ت
الــ� لهــا برامــج أو مشــاريع قيــد التنفيــذ مــن
مــع المؤسســات ي
ت
ـ� عانــت بفعــل الجائحــة ،مــن أجــل إعــادة
قبــل ««التعــاون»» والـ ي
تدويــر التمويــل لمكافحــة «كورونــا» بــدال مــن وقفــه أو إنهائــه.
ين
ين
الفرديــ� ف ي� محاولــة للوصــول إىل
للممولــ�
وتــم التوجــه أيضــا
ـ� المحتملـ ي ن
المت�عـ ي ن
ـ� للحملــة.
ش�يحــة أكـ بـر مــن ب
ت
االســر ي ن
•بنــاء مجــاالت «التعــاون» مــع ش
اتيجي� حيــث
الــركاء
ت
االســر ي ن
تــم التواصــل فــور بــدء الجائحــة مــع ش
اتيجي�
الــركاء
أ
ين
المســتوي�
ف ي� الخــارج عــى
جنــ� ،لدراســة إمكانيــة
بي
العــر� وال ب ي
إطــاق حمــات مشـ تـركة ،ودراســة مــدى اهتمامهــم بتوفـ يـر تمويــل
لمشــاريع مســتقبلية قــد تتجــه ««التعــاون»» إلطالقهــا لمواجهــة
الجائحــة.
ت
ت
المانحــ�ن
•توظيــف اســراتيجيات التمويــل المشــرك لتشــجيع
ي
والداعمـ ي ن
ـ� حيــث تــم العمــل عــى توظيــف آليــة عمل جديــدة مع
المانحـ ي ن
المكانيــات
ـ� ومواءمــة بعــض التدخــات لتلبيتهــا حســب إ
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المتاحــة .فمثــا ،تــم تخفيــض رســوم إدارة المنــح أو إلغائهــا مــن
أجــل تشــجيع الممولـ ي ن
ـ� عــى توفـ يـر دعــم مبـ ش
ـا� وبــدون تــردد،
والعمــل عــى تعويــض ذلــك مــن مصــادر أخــرى .وبنفــس الوقــت،
ين
ممولــ� جــدد مــن خــال إظهــار
تــم العمــل عــى اســتقطاب
الفائــدة النوعيــة للعمــل مــع ««التعــاون»» ،وتقديــم ت
مق�حــات
ـا� مــع اهتمامــات المانحـ ي ن
لتمويــل مشــاريع تتمـ ش
ـ�.
وتجــدر إالشــارة هنــا إىل عامــل هــام ســاعد ف ي� رفــع قيمــة مســاهمة
المانحـ ي ن
مكمــل  ،Co-Financingومشــاركتهم
ـ� من خــال ي
توف� تمويــل ّ
ســر العمــل ونتائجــه .وقــد أتاحــت الجائحــة
بتقاريــر دوريــة عــن ي
لـــ ««التعــاون»» ،فرصــة لتجديــد عالقاتهــا مــع عــدد مــن مموليهــا
السـ ي ن
ـابق� والتواصــل مــع الجاليــات الفلســطينية للمســاعدة ف ي� توفـ يـر
الدعــم المطلــوب .وكان لمواءمــة التمويــل مــن ث
أكــر مــن مصــدر
الفعــال ف ي� اســتقطاب التمويــل الــازم وتحقيــق
ولنفــس الغايــة ،دوره ّ
هــدف الحملــة وتوســيع نطاقهــا وزيــادة عــدد المســتفيدين منهــا.

المحور الثالث :توظيف التكنولوجيا في
ابتكار حلول جديدة الستقطاب التمويل

عمــل الفريــق عــى إيجــاد حلــول بديلــة للتحديــات ف ي� ظــل «كورونــا»
الســتقطاب التمويــل مــن خــال اعتمــاد منهجيــة العمــل والتواصــل
عــن بعــد واالســتعاضة عــن الزيــارات باالتصــال الهاتفــي والرســائل
وعـ بـر الفضــاء االفـ تـرا�ض ي  .وأيضــا تفعيــل آليــات االتصــال والتواصــل
مــن اســتخدام للتقنيــات الحديثــة وتفعيــل وســائل ومنصــات التواصل
االجتماعــي والتفاعــل والمشــاركة عــى شــبكات التواصــل االجتماعــي
الت�عــات وإظهــار الحملــة والتواصــل
والمنصــات التفاعليــة لجمــع ب
مــع الـ شـركاء والداعمـ ي ن
ـ� .كمــا تــم توظيــف آليــات التمويــل الجماعــي
جماه�ي
واسـ تـراتيجيات االجتــذاب مــن خاللــه إطــاق حمــات تمويــل
ي
عــى منصــات مختلفــة ومــن خــال وســائل التواصــل االجتماعــي ،حيث
اشـ تـركت ««التعــاون»» مــع عــدة مؤسســات ف ي� إطــاق حمــات تمويــل
جماهـ يـري باســم مؤسســاتهم ،لالســتفادة مــن عالقاتهــم وامكاناتهــم
ف
ت
ت
ـ�
ي� هــذه الحمــات ،إضافــة إىل تفعيــل خدمــة التـ بـرع إلك�وني ـاً الـ ي
أتاحــت إمكانيــة الدفــع مــن خــال البطاقــات االئتمانيــة.
المت� ي ن
عــ� عــى اختــاف مناطقهــم ،إليجــاد
وقــد تــم العمــل مــع ب
أ
الت�عــات بالشــكل المثــل ،إىل جانــب العمــل
أفضــل الســبل لتحويــل ب
بنفــس الوقــت مــع البنــوك المحليــة لتخفيــض رســوم وعمــوالت
ت ن
و�.
الدفــع االلكــر ي
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ملخص الحمالت

ف ي� النهاية

ين
الموحــدة ي ن
فلســط� ولبنــان ،أثرهــا الهــام
بــ�
كان لهــذه الحملــة
ّ
ف
ين
توفــر
لتمكــ� ««التعــاون»» مــن مــد يــد العــون والمســاعدة ي�
ي
ين
فلســط�
النســانية واالغاثيــة الطارئــة ألبنــاء شــعبنا ف ي�
االحتياجــات إ
ف
ومخيمــات اللجــوء ي� لبنــان ،حيــث ســاهمت الحملــة مــن خــال
التمويــل المشـ تـرك ف ي� تقديــم المســاعدات اىل  238,000مســتفيد .وقــد
ت
المشــرك داخــل
أســهمت الحملــة ف ي� بــث روح «التعــاون» والعمــل
المؤسســة ،وعكســت درجــة عاليــة مــن الرضــا والفخــر لــدى الطاقــم
لمــا حققــه مــن انجــازات عــى أ
الرض واجتــذاب للتمويــل ف ي� ظــل هــذه
الظــروف الصعبــة .وكان لتنــوع التمويــل المجتــذب مــن الصناديــق
أ
المت�عـ ي ن
ـ� مــن
العربيــة والمؤسســات وأعضــاء ««التعــاون»» والف ـراد ب
ف
ن
ـوال  6.600مليــون دوالر أمـ يـر يك ،ســاعدت
 14دولــة ،دوره ي� تأمـ يـ� حـ ي
ف
المكانيــات وتوفـ يـر احتياجــات أساســية آنيــة
ي� شــحذ الهمــم ورفــع إ
ومســتدامة للحــد مــن انتشــار الجائحــة.
وقــد ألقــت هــذه الجائحــة الضــوء أيضــا عــى ض�ورة إعــادة النظــر
ف� آليــات التمويــل واجتذابــه ف� ظــل الطــوارئ ،ض
و�ورة الجهوزيــة
ي
ي
العاليــة عــى مختلــف المســتويات ،ض
و�ورة وجــود الكفــاءات
والكــوادر ش
فعــال ،إضافــةً إىل أهميــة توفــر
والــركاء للعمــل بشــكل ّ
الج ـراءات وآليــات العمــل الميــرة لتنفيــذ هــذه الحمــات ،ض
و�ورة
إ
ّ
ش
الفعــال مــع الــركاء بطــرق حديثــة
المتابعــة الدائمــة والتواصــل ّ
ت
الــ� يجــب
ومبتكــرة .كمــا ألقــت الضــوء عــى االحتياجــات الطارئــة ي
توف�هــا ،كتوفــر طواقــم إعالميــة وبرامجيــة ذات خـ بـرة
العمــل عــى ي
بالتكنولوجيــا الحديثــة للتواصــل واجتــذاب التمويــل ،وأيضــا التواصــل
بلغــات مختلفــة حســب طبيعــة الممولـ ي ن
المكانيــات مــع
ـ� ،ومواءمــة إ
االحتياجــات لجــذب التمويــل ،وبنفــس الوقــت بنــاء جســور مــع
الـ شـركاء لعالقــة تشــاركية دائمــة لدعــم فلسـ ي ن
ـط� وصمــود شــعبها ف ي�
ف
التعــا� واالنتعــاش.
ظــل الجائحــة ومــا بعدهــا ف ي� مرحلــة
ي
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