
برؤية وأهداف تنموية استجبنا لحالة الطوارئ
من خالل شراكات مستدامة واستجابة إغاثية سريعة

ــت مؤسســة  ــة الطــوارئ كان ــه حال ــت في ــذي أُعلن ي الوقــت ال
�ف

كائهــا ومموليهــا عــى جهوزيــة عاليــة لالســتجابة  التعــاون مــع �ش
الرسيعــة مــن خــالل �عــة التكيــف لمتطلبــات الوضــع القائــم 
ومحاولــة التطويــر والتغيــري لضمــان اســتمرارية واســتدامة 
التدخــالت. فقــد عملــت طواقمنــا ليــال نهــارا لتقديــم الخدمات 
ــا عــى  ــار جائحــة الكورون ي الحــد مــن آث

ــة للمســاهمة �ف غاثي الإ
، وكان ذلــك بالتــوازي مــع اســتمرار   ي

نســا�ف القطــاع الصحــي والإ
ي تــم تطويــر آليات 

ي مشــاريعنا التنمويــة القائمــة والــ�ت
العمــل �ف

تنفيــذ أنشــطتها لتتناســب مــع الظــروف الراهنــة. 

: كائنا بالتالي استجابة لحالة الطوارئ، قمنا و�ش

اإلبداع في توظيف 
الموارد القائمة 

استجابة بتدخالت 
سريعة ألثر مستدام

تدخالت التعاون باألمس 
تلبي حاجة الطوارئ اليوم



قامــت جمعيــة نطــوف للبيئــة وتنميــة المجتمــع 
ي غــزة إل رفــع وعــي الأطفــال تجــاه العــادات 

�ف
ــك  ــادرة »خلي ــالل مب ــن خ ــليمة م ــة الس الصحي
ي 

ــأ�ت ــذي ي ــزة وال ي غ
ــت« Stay at home« �ف بالبي

ف الــذي تنفــذه  ضمــن برنامــج بريدج-فلســط�ي
.) ــط الخــرب التعــاون )راب

اعتمــدت ريــاض الأطفــال العاملــة ضمــن برنامج 
ي مرحلــة الطفولــة المبكــرة عــى 

دعــم التعليــم �ف
مجموعــة مبــادرات منهــا تصويــر المعلمــات 
ي 

�ف التعليميــة  الفيديوهــات  مــن  لمجموعــة 
ي لبنــان )رابط 

ف �ف ف الفلســطيني�ي مخيمــات الالجئــ�ي
.) الخــرب

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

�ف مبادراتهــا  مــن  بعــض  تحويــل 
منصاتهــا  عــرب  حصــص  إل  المجتمعيــة 
ــذي  ــرج الوطــن ال وع ب ــة ضمــن مــرسش وني لكرت الإ

.) يتــم دعمــه مــن التعــاون )رابــط الخــرب
مسابقة رمضانك بالبيت رمضان

فرقــة  ي 
�ف الموســيقى  طــالب  أطلقهــا  مبــادرة 

ي زمــن 
ي لمواصلــة دروســهم عــن بعــد �ف

الكمنجــا�ت
لي لتعلــم الموســيقى مــن البيــت 

ف الحجــر المــرف
.) ــرب ــط الخ ــن التعاون)راب ــم م ــان بدع ي لبن

�ف
»اعزف من بيتك« 

1. اإلبداع في توظيف الموارد القائمة

ي توظيــف بعــض التدخــالت القائمــة حاليــا بتمويــل مــن التعــاون للحــد مــن انتشــار وبــاء الكورونــا و التشــجيع عــى البقــاء 
وذلــك مــن خــالل المســاهمة �ف

ي بيوتهــم. ومــن الأمثلــة عــى ذلــك التدخــالت التاليــة:
ف �ف ي البيــت، وذلــك بتغيــري بعــض آليــات تنفيــذ النشــاطات للوصــول للمســتهدف�ي

�ف

ي شــفا عمــرو إل تعليــم 
بــادر بيــت الموســيقى �ف

ــن  ــرش م ــردي لأك ــن بعــد بشــكل ف الموســيقى ع
350 طالبــة وطالبــاً. وقــام بنــرسش فيديوهــات عرب 
وســائل التواصــل الجتماعــي عــن  فعاليــات بيت 
وع "أصــوات"   الموســيقى وذلــك مــن خــالل مــرسش

 .) بدعــم مــن التعــاون )رابــط الخــرب

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

.) )رابــط الخــرب
رابط مبادرة أزمة وبتعدي

اإلبداع في توظيف 
الموارد القائمة 

استجابة بتدخالت 
سريعة ألثر مستدام

تدخالت التعاون باألمس 
تلبي حاجة الطوارئ اليوم

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/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA
https://www.taawon.org/ar/media/news/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D9%8F%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.taawon.org/ar/media/news/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D9%8F%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.taawon.org/ar/media/news/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81
https://www.facebook.com/burjalluqluq.org/videos/2969821326445197/
https://www.taawon.org/ar/media/news/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.facebook.com/watch/?v=564862487479019&external_log_id=efd91a98426874957f757ee5e3eebe46&q=%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D9%81%20%D9%85%D9%86%20%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83
https://www.taawon.org/ar/media/news/%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%86%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D9%87-%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D9%84%D8%A8%D8%AB-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89
https://www.taawon.org/ar/media/news/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.taawon.org/ar/media/news/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.facebook.com/AzmeWbt3di/?__tn__=kC-R&eid=ARCBjDWg2g1nSFbL3_ypxewdPJSnuwePJjugMF1yqWgVqALHintUWlcn3OYjjN_qD6_3DkCVXfwT2c7J&hc_ref=ARRmkCbQKF5PDHPIa7-cekErZpjaUYWH9IlqXXH9uOZi1HRdm4WK9kxo4-8dXyPR7JU&fref=nf


2. استجابة بتدخالت سريعة ألثر مستدام

ي انعكســت بتعزيــز جهوزيــة القطــاع الصحــي 
غاثيــة الصحيــة والغذائيــة والــ�ت  وذلــك مــن خــالل الســتجابة الرسيعــة وبنظــرة تنمويــة لالحتياجــات الإ

ــا.  ف وتمكينهــم اقتصادي والمستشــفيات بالمعــدات الطبيــة الالزمــة للعــالج ودعــم صغــار المزارعــ�ي

رابط الخربرابط الخرب : مجموعة غزة للثقافة والتنمية رابط الخرب
: جمعية فارس العرب رابط الخرب

: جمعية تطوير بيت لهيا رابط الخرب

ــدم  ي تق
ــ�ت ــفيات ال ف المستش ــري ــم تجه دع

ي لبنان- 
ف �ف ف الفلســطيني�ي الخدمــات لالجئــ�ي

ي ي مستشــفى الهمــرسش
ف للعــزل �ف غرفتــ�ي

وتمكينهــم  ف  المزارعــ�ي صغــار  دعــم 
اقتصاديــا مــن خــالل اســتخدام منتجاتهم 

ة.  لتعزيــز صمــود العائــالت الفقــري

دعــم وزارة الصحــة بالمعــدات والأجهــزة 
ــا  ــز جهوزيته ــة لتعزي ــلزمات الطبي والمتس
ي تقديــم الخدمــات

الحاليــة والمســتقبلية �ف

اإلبداع في توظيف 
الموارد القائمة 

استجابة بتدخالت 
سريعة ألثر مستدام

تدخالت التعاون باألمس 
تلبي حاجة الطوارئ اليوم

https://www.taawon.org/ar/media/news/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A7
https://www.taawon.org/ar/media/news/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.taawon.org/ar/media/news/%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-200-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D9%87
https://www.taawon.org/ar/media/news/%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-3000-%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://www.taawon.org/ar/media/news/%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF-1000-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86


3. تدخالت التعاون باألمس تلبي حاجة الطوارئ اليوم

ي مواجهــة 
ي لتلبيــة احتياجــات حالــة الطــوارئ  ودعمــت جهوزيتهــم �ف

ف مؤسســات المجتمــع المــد�ف ي تمكــ�ي
حيــث ســاهمت التدخــالت الســابقة للتعــاون �ف

جائحــة كورونــا حيــث تــم اســتخدام مخرجــات مشــاريع ســابقة كمقــرات للحجــر ورفــع الوعــي المجتمعــي لمكافحــة كورونــا.

رابط خرب سامر نزال
رابط خرب طارق جبارين

رابط الخرب

فك الرقمي عالم النري
فك 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

توظيــف وتطوير مبــادرات إبداعيــة لفائزي جوائز 
ي توفــري المعلومــات 

التعــاون لســنوات ســابقة �ف
حــول الجائحة وتوفــري أدوات موســيقية لالأطفال 

ي البيــوت مــع كتيــب تعليمي.
�ف

إتاحــة مــوارد تثقيفيــة مــن مشــاريع ســابقة 
ونيــا وبشــكل  بدعــم مــن التعــاون إلكرت

ي
مجــا�ف

ــدات  ــن المع ــتفادة م ــزة بالس ــة غ ــت بلدي قام
نامــج المتكامــل  ي تــم تزويدهــا بهــا ضمــن الرب

الــ�ت
لتطويــر قريــة وادي غــزة الــذي نفذتــه التعــاون 

ي غــزة.
ي ظــل الظــرف الطــارئ �ف

�ف

ــري  ــب الكب ــة القل ــل مدرس ــة بتحوي ــة قلقيلي ــت محافظ قام
ــاون  ــم أن التع ــع العل ــي. م ــر الصح ــز للحج ــا إل مرك فيه
ف  (. كمــا تــم تجهــري قامــت ببنــاء المدرســة ســابقا )رابــط الخــرب
ي بلــدة 

ي �ف
مستشــفى جمعيــة الهــالل الأحمــر الفلســطي�ف

.) ــط الخــرب ــزاً للحجــر الصحــي )راب ــون مرك حلحــول ليك

اإلبداع في توظيف 
الموارد القائمة 

استجابة بتدخالت 
سريعة ألثر مستدام

تدخالت التعاون باألمس 
تلبي حاجة الطوارئ اليوم
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