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منصة التقييم الذا§



أعزا¬ ا�تابع» �بادرة ا�نظ�ت غ
 الحكومية،

 أثبت قطاع ا�نظ�ت غ
 الحكومية � لبنان وا�نطقة

 قدرته ع´ استيعاب ا�واقف الصعبة وا±ستجابة لها

 بفعالية من خ¸ل مجموعة متنّوعة من الخدمات �

والتعليم، الصّحة،  فيها  ºا  القطاعات،   مختلف 

 والتنمية، وا�نا½ة، والبيئة. تدّل الجهود الهائلة التي

  بذلتها ا�نظ�ت غ
 الحكومية خ¸ل جائحة "كوفيد

 ١٩" ع´ مدى قدرة القطاع ع´ سّد فجوات عديدة

 قاÃة ودعم ا�جتمع. بالرغم من ذلك، توجد ثغرات

 كث
ة ع´ مستوى ا±تصال والتنسيق ب» ا�نظ�ت،

والهياكل والعمليات ا�داء داخل ا�نظمة


غ ا�نظ�ت  مبادرة  أُطلقت  السياق،  هذا   � 

 � الجامعة ا�م
كية � ب
وت � (NGOi) الحكومية

إقليمي مركز  ºثابة  لتكون   ،٢٠١٩  أبريل/نيسان 

وتعزيز ا�عرفة،  وتبادل  والتطوير،   للشهادات، 

 التواصل ب» مختلف ا�نظ�ت غ
 الحكومية العاملة

.� منطقة ال�ق ا�وسط وش�ل أفريقيا


غ ا�نظ�ت  مبادرة  أعضاء  مع  نشارك  أن   يسعدنا 

ا�خبارية الن�ة  من  ا±فتتاحي  العدد   الحكومية 

 للمنظ�ت غ
 الحكومية. ستكون هذه الن�ة بوابة

 ا±تصال ا�ركزية لتحديثات ا�نظ�ت غ
 الحكومية،

تصّب � مصلحة التي  وا�ستجّدات  لÒخبار   ومنّصة 

قطاع ا�نظ�ت غ
 الحكومية

ن�تنا من  ا�ول  العدد  بقراءة  تستمتعوا  أن   نأمل 

Ôإ وندعوكم  الحكومية،   
غ للمنظ�ت   ا�خبارية 

ا�زيد �عرفة  با�بادرة  الخاصة  الويب  صفحة   زيارة 

تفاعلكم  Ôإ نتطلع  تقدمها.  التي  الخدمات   عن 

� الحكومية   
غ ا�نظ�ت  دور  لتعزيز   ودعمكم 

لبنان  � ا�جتمعات  حياة  وجودة  رفاهية   تحس» 

وا�نطقة

شادي صالح

الدكتور شادي صالح
ا�دير ا�ؤّسس �عهد الصحة العا�ية

.

.

.

-

١
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ا�نظ�ت غ الخدمات لقطاع  الجامعة ا�م
كية � ب
وت إÔ تقديم مختلف  التي أطلقتها  الحكومية   
ا�نظ�ت غ  تهدف مبادرة 

.الحكومية � لبنان و منطقة ال�ق ا�وسط و ش�ل أفريقيا

.

 تسعى ا�بادرة إÔ تعزيز رفاهية وجودة حياة ا�جتمعات � منطقة ال�ق ا�وسط وش�ل أفريقيا من خ¸ل تطوير

.قطاع ا�نظ�ت غ
 الحكومية وÛكينه

�حة عاّمة

ا�همة

الخدمات

عن مبادرة ا�نظ�ت غ
 الحكومية

الشهادة التنظيميّة

بناء القدرات 

منَصة التقييم الذا§

منّصة اجت�ع

مركز موارد ا�عرفة

تحس» ا�داء
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 ُوقّعت اتفاقية Þاكة �دة ث¸ث سنوات ب» مبادرة

� ا�صفري  ومؤسسة  الحكومية   
غ  ا�نظ�ت 

 يناير/كانون الثاß ٢٠٢٠، بهدف Ûك» العديد من


غ ا�نظ�ت  قطاع  دور  وتعزيز   ا�جتمعات، 

الحكومية � ا�نطقة

 يركّز دور مبادرة ا�نظ�ت غ
 الحكومية، من خ¸ل

للمنظ�ت التنظيمي  التطوير  ع´  ال�اكة،   هذه 

 ا�دعومة من مؤسسة ا�صفري � لبنان وا�نطقة.

خدمات مجموعة  تقديم  الدور  هذا   يشمل 

وتقديم ا�نظ�ت،  أداء  تحس»  فيها  ºا   مختلفة، 

السياق القدرات بحسب  وبناء  تنظيمية،   شهادات 

ا�عني

معهد  � الحكومية   
غ ا�نظ�ت  مبادرة   توقيع 

الصحة العا�ية اتفاقية Þاكة مع مؤسسة ا�صفري

٢٠٢٠ ßيناير/كانون الثا

.

أبريل/نيسان ٢٠٢٠

 إط¸ق مبادرة ا�نظ�ت غ
 الحكومية لشبكة كوفيد

      ۱٩ للمنظ�ت غ
 الحكومية

�عرفة ا�زيد عن ا�نصة

(CONNECT)

أطلقت لبنان،   �  ۱٩ كوفيد  وباء  لوضع   استجابًة 

۱٩ كوفيد  شبكة  الحكومية   
غ ا�نظ�ت   مبادرة 

 للمنظ�ت غ
 الحكومية                   وهي منصة

 إلك�ونية للمنظ�ت غ
 الحكومية التي تستجيب

 لوباء كوفيد ۱٩  � لبنان، موزعة ع´ مجموعات

 إقليمية حسب ا�ناطق التي تعمل بها. تتكّون كل

 مجموعة إقليمية من منظ�ت غ
 حكومية، تقدم

ومجتمع  ßاللبنا للمجتمع  خدمات  منها   كّل 

 ال¸جئ» � منطقة معينة � لبنان، ºا فيها ب
وت،

سعيًا والجنوب.  والش�ل   والبقاع،  لبنان،   وجبل 

الحكومية وبناء قدراتها  
 منها لجمع ا�نظ�ت غ

تقدم للمجموعات،  ا�حّددة  ا±حتياجات   حسب 

 شبكة                        للمنظ�ت ا�نتسبة إليها سلسلة

للسياق ا�خّصصة  ا�لك�ونية  النقاش  ندوات   من 

وا�صادر الدورات  من  عدد   Ôإ با�ضافة   ا�عني، 

. ا�عرفية ا�توفرة عä ا�ن�نت

-
-

-

(CONNECT)

(CONNECT) 
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الحكومية ا�حلية،  
 بهدف تعريف ا�نظ�ت غ

ومنطقة لبنان   � العاملة  والدولية   وا�قليمية، 

خدمة ع´  أفريقيا  وش�ل  ا�وسط   ال�ق 

مبادرة تقدمها  التي  التنظيمية"   "الشهادة 

 ا�نظ�ت غ
 الحكومية، عقد فريق العمل أربع

سبتمä/أيلول، مايو/أيار،   � توجيهية   ورش 

 وديسمä/كانون ا�ول ٢٠١٩. ُعقدت هذه الورش

أكå من بحضور  ب
وت  ا�م
كية �  الجامعة   � 

غ
 حكومية منظمة   ١٠٠ من   åوأك عضًوا   ١٦٠ 

محلية، وإقليمية، ودولية

 Þح فريق العمل �مثæّ ا�نظ�ت غ
 الحكومية

Ôإ التحّول  خطوات  من  خطوة  كّل   الحاèين 

 منظمة معتمدة من الجامعة، مع تفس
 مفّصل

عن ا�عاي
 ا�ُتّبعة والوثائق ا�طلوبة

 خطوات التحّول إÔ منظمة غ
 حكومية ُمعتمدة

عمل ورش  ب
وت:   � ا�م
كية  الجامعة   من 

 توجيهية للحصول ع´ الشهادة التنظيمية

للمساعدات الدولية  بسمة  مجموعة   اعت�د 

� ا�م
كية  الجامعة  من  و"عكارنا"   ا�نسانية" 

�بادرة التنظيمية  الشهادة  خ¸ل  من   ب
وت 

ا�نظ�ت غ
 الحكومية

�عرفة ا�زيد عن خدمة الشهادة التنظيمية

  مايو/ أيّار - كانون ا�ّول ٢٠١٩ 

للمساعدات الدولية  بسمة  "مجموعة   حصلت 

الذهبية، الشهادة  ع´  و"عكارنا"   ا�نسانية" 

 وأصبحتا بالتاé معتمدت» من الجامعة ا�م
كية �


 ب
وت، بعد استيفائه� Þوط مبادرة ا�نظ�ت غ

 الحكومية للشهادات التنظيمية. استلمت ا�نظمتان

 شهادتيه� خ¸ل حف¸ت أُقيمت � الجامعة بحضور

القيادي الطاقم   الطواقم ا�دارية فيه�، إÔ جانب 

� مبادرة ا�نظ�ت غ
 الحكومية

الحكومية  
غ ا�نظ�ت  مبادرة  خدمات   تشمل 

مراجعة عملية  التنظيمية"، وهي  "الشهادة   خدمة 

حوكمة تقييم   Ôإ ترمي  حكومية   
وغ  طوعية 

Ôإ با�ضافة  ا�دارية،  وهياكلها  ا�عنية   ا�نظمة 

.مبادئها التشغيلية استناًدا إÔ معاي
 قاÃة ع´ أدلة

.

 - ٢٠١٩ äحزيران/يونيو ٢٠٢٠  نوفم 

.

.

شهادة التنظيمية
ال

.

  الن�ة ا�لك�ونيّة �بادرة ا�نظ�ت غ
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 إط¸ق مبادرة ا�نظ�ت غ
 الحكومية �نصة التقييم

الذا§

للخضوع �سح التقييم الذا§، إضغط هنا

تقييم من  الحكومية   
غ ا�نظ�ت  Ûك»   بهدف 

تتطلب التي  النقاط  وتحديد  التشغيلية   ثغراتها 

الحكومية �  
ا�نظ�ت غ أطلقت مبادرة   التحس»، 

هذه تتيح  الذا§.  التقييم  منصة  حزيران/يونيو   شهر 

ßا�لك�و ا�بادرة  موقع  ع´  ا�توفّرة   ا�نّصة 

 للمنظ�ت غ
 الحكومية � لبنان وا�نطقة الخضوع

 �سح ذا§ بسيط ودقيق � آن، يرتبط با�عاي
 الع�ة

لتقييم الحكومية   
ا�نظ�ت غ  التي وضعتها مبادرة 

لدى ا�نظ�ت.  لهذه  التنظيمية  وا�جراءات   الهياكل 

̧مة مقابلة وتقرير موجز يق�ح  إÛام ا�سح، تُعطى ع

 خطّة لتحس» ا�داء

 حزيران/يونيو  ٢٠٢٠

.

٥  الن�ة ا�لك�ونيّة �بادرة ا�نظ�ت غ
 الحكومية | حزيران ٢٠٢٠
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لقدرات الحكومية   
غ ا�نظ�ت  مبادرة   بناء 

 موظفي ا�نظ�ت ع´ كيفية تطوير اس�اتيجيات

لجمع فعالة  تقنيات  واستخدام  مستدامة   مالية 

التäعات

شاهد الندوات

تصّفح جميع ا�ساقات

جهود إطار   � CONNECT بناء  لتسهيل 

 القدرات، قّدمت مبادرة ا�نظ�ت غ
 الحكومية �

ويونيو/حزيران ومايو/أيار  نيسان/أبريل   شهري 

äسلسلة من الندوات ا�خّصصة للسياق ا�عني ع 

الحكومية � تطوير  
ا�نظ�ت غ لدعم   ا�ن�نت 

الندوات هذه   íح  .١٩ كوفيد   لوباء   استجابتها 

 أكå من ٧٠ موظًفا من أكå من ٧٦ منظمة منتسبة

 للشبكة، وتعددت ا�واضيع ا�طروحة. فقد ركّزت

الحكومية  
غ ا�نظ�ت  Ûويل  أزمة   ع´ 

،١٩ كوفيد  ظّل   � تواجهها  التي   والتحديات 

إس�اتيجية لتطوير  التقنيات  مختلف   وعرضت 

 جمع التäعات. كذلك، تعلّم ا�شاركون كيفية قراءة

١٩ بكوفيد  ا�تعلّقة  ا�ُنتجة  البيانات   وفهم 


غ ا�نظ�ت  ±ستجابة  للتخطيط   واستع�لها 

 الحكومية التي ينتمون إليها

من إيجابية  فعل  ردود  ا�عقودة  الندوات   ±قت 

بناء  � أهميتها  ع´  شددوا  الذين   الحاèين 

قدراتهم وتزويدهم بأفضل ا��رسات وا�دلّة

äالحكومية لندوات ع 
 تقديم مبادرة ا�نظ�ت غ

  ا�ن�نت للمنظ�ت ا�نتسبة لشبكة

 نيسان/أبريل – يونيو/حزيران ٢٠٢٠

CONNECT

.

 شباط/فäاير ٢٠٢٠ 

-

-

-

ت 
بناء القدرا

-

.

قّدمت القدرات،  بناء   Ôإ الرامية  أنشطتها   ضمن 

فäاير/شباط  � الحكومية   
غ ا�نظ�ت   مبادرة 


غ ا�نظ�ت  "استدامة  حول  الثالث   مساقها 

التäعات". لجمع  الفعالة  والتقنيات   الحكومية 

أيام وركّز استمّر �ربعة  الذي  ا�ساق،   حí هذا 


غ ا�نظ�ت  استدامة  ع´   ñأسا  بشكل 

منظمة  ٢٤ من   åأك من  موظًفا   ٣٢  الحكومية، 

تعمل � لبنان

من قدر   òأق تحقيق  كيفية  ا�شاركون   تعلّم 

التي الحكومية   
غ للمنظ�ت  ا�الية   ا±ستدامة 

لجمع هادفة  نهوج  وتطوير  فيها،   يعملون 

Ûيّز ا�انحة.  الجهات  اخت¸ف  بحسب   التäعات، 

العمل ساهم  وقد   ،ôالدينامي بأسلوبه   ا�ساق 

تجربة بتعزيز  الواقعية  والسيناريوهات   الج�عي 

التعلم لدى ا�شارك»

.

.

.

  الن�ة ا�لك�ونيّة �بادرة ا�نظ�ت غ
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 افتتحت مبادرة ا�نظ�ت غ
 الحكومية أنشطتها

حول مساق  بتقديم  القدرات  بناء  مجال   � 

 تحديد الجهات ا�انحة وإدارة ا�ق�حات

شهر  � الحكومية   
غ ا�نظ�ت  مبادرة   قّدمت 

حول أيام  �ربعة  مساقًا   ßالثا  نوفمä/ت�ين 

 "أساليب تقييم احتياجات ا�جتمع"، وحíه ٣٥

حكومية  
غ منظمة   ١٥ من   åأك من   موظًفا 

 محلية ودولية تعمل � لبنان. خ¸ل هذا ا�ساق،

أساليب واختيار  تصميم  كيفية  ا�شاركون   تعلّم 

ظروف  � ا�جتمعات  حاجات  لتقييم   مناسبة 

 وسياقات مختلفة، ك� اطّلعوا ع´ طريقة توزيع

وقد ا�عنية.  ا�طراف   Ôإ لتصل  ون�ها   النتائج 

الذين ا�شارك»  من  إيجابية  فعل  ردود   ±قى 

 شّددوا ع´ أهمية عنö التدريب العمæ ا�توفر

النظرية ا�فاهيم  ربط   � الدورة  هذه   � 

با�شاريع ا�يدانية الفعلية

موظفي الحكومية   
غ ا�نظ�ت  مبادرة   تزويد 

لتقييم العملية  وا�هارات  بالوسائل   ا�نظ�ت 

احتياجات ا�جتمع

٢٠١٩ ßت�ين الثا /äنوفم 

� الحكومية   
غ ا�نظ�ت  مبادرة   استهلّت 

ا�تعلّقة نشاطاتها  ب
وت   � ا�م
كية   الجامعة 

الجهات "تحديد  حول  ºساق  القدرات   ببناء 

شهرّي خ¸ل  ا�ق�حات"  وإدارة   ا�انحة 

٣٠  íح  .2019 وأغسطس/آب   يوليو/Ûوز 

لبنان.  مح�فًا من أكå من ٢٥ منظمة تعمل � 

 خ¸ل هذا ا�ساق، عزز ا�شاركون فهمهم لكيفية

وتقسيمها وتصنيفها  ا�انحة  الجهات   تحديد 

أتقنوا ذلك،   Ôإ إضافًة  �نظمتهم.  فعال   بشكل 

مختلف تستهدف  ناجحة  مق�حات   كتابة 

ا�انح»

 يوليو/ Ûّوز ٢٠١٩

.

.



ندوة حول الحكومية   
ا�نظ�ت غ مبادرة   عقد 


غ للمنظ�ت  القانونية  وا�دارة   ا±متثال 

الحكومية

 فäاير/ شباط ٢٠٢٠

 � إطار جهودها ا�تواصلة للجمع ب» ا�نظ�ت

مبادرة عقدت  قدراتها،  وبناء  الحكومية   
 غ

øا�ا فäاير/شباط   � الحكومية   
غ  ا�نظ�ت 

 ندوة حول "ا±متثال وا�دارة القانونية للمنظ�ت

٦٠  éحوا الندوة  هذه   íح الحكومية".   
 غ

 شخًصا من أكå من ٣٠ منظمة شملت مؤسسات

الندوة، خ¸ل  حكومية.   
غ ومنظ�ت   قانونية 

القانونية والهوية   ßالقانو ا�طار  مناقشة   Ûّت 

،ßالقانو وا±متثال  الحكومية،   
غ  للمنظ�ت 

الندوة أعقبت  وحلّها.  ا�نظ�ت  إنشاء   وكيفية 

 جلسات أسئلة وأجوبة تفاعل خ¸لها ا�شاركون

.وتبادلوا الخäات

للقاءات الحكومية   
غ ا�نظ�ت  مبادرة   عقد 


غ ا�نظ�ت  من  مجموعات  مع   اف�اضية 

الحكومية لتشجيع التعاون والتواصل بينها

نيسان/ أبريل ٢٠٢٠
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�عرفة ا�زيد عن ا�نصة

.

تعزيز ع´  الحكومية   
غ ا�نظ�ت   لتشجيع 

ظّل  � خصوًصا   ،äأك بفعالية  وتواصلها   تعاونها 


غ ا�نظ�ت  مبادرة  نظّمت  كورونا،   وباء 

 سلسلة CONNECT الحكومية من خ¸ل شبكة

 من اللقاءات ا±ف�اضية مع مجموعات كب
ة من

للمنظ�ت اللقاءات  هذه  أتاحت   ا�نظ�ت. 

مهمتها ع´  أخرى  منظ�ت  أعضاء   تعريف 

ا�ختلفة نشاطاتها  ع´  الضوء  وتسليط   ورؤيتها، 

التعاون. خ¸ل  من  سّدها  úكن  التي   والثغرات 

أعضاء ا�بادرة  دعت   CONNECT كذلك، 

̧ستجابة ل منتدى  تشكيل  ومناقشة   ل¸جت�ع 

الفكرة هذه  أّن  علً�  ا�ق�حات،  لتقديم   لدعوة 

 طُرحت خ¸ل لقاء اف�اø مع أعضاء مهتم» من

ا�نظ�ت وÛّت مناقشتها بعمق

�ع
ّصة اجت

من

https://ghi.aub.edu.lb/ngoi/#services


 توفر مبادرة ا�نظ�ت غ
 الحكومية لقطاع ا�نظ�ت غ
 الحكومية � منطقة ال�ق ا�وسط وش�ل أفريقيا مركزًا �وارد

.ا�عرفة، وهو مركز يضّم موراد خاّصة وموثوقة للحرص ع´ مواكبة موظفي وقيادي ا�نظ�ت ûخر ا�ستجّدات � ا�جال

.


 تقّدم مبادرة ا�نظ�ت غ
 الحكومية للمنظ�ت وا�فراد خطّة عضوية سنوية ل¸نض�م إÔ شبكة مبادرة ا�نظ�ت غ

 الحكومية والتمتع بفوائدها. إنضّم إÔ منظ�ت غ
 حكومية أخرى، وكُن عضًوا � شبكة مبادرة ا�نظ�ت غ
 الحكومية

 للتمتع بعدد من ا�زايا، منها

ل¸نض�م إÔ شبكة مبادرة ا�نظ�ت غ
 الحكومية

ا�نظ�ت ا�عضاء � مبادرة ا�نظ�ت غ
 الحكومية

مقالة١٧٢ مورد 

٩٦

أدلّة
توجيهيّة
٤٩

موارد
أخرى

٢٧

 حسم ٢٠ % ع´ جميع دورات

التدريب ومساقات بناء القدرات

حسم ١٥% للدخول اÔإع¸نات شهرية لفرص Ûويلية

 منّصة التقييم الذا§

�عرفة ا�زيد عن هذا ا�ركز

:

ت غ
 الحكومية
�

شبكة مبادرة ا�نظ
مركز موارد ا�عرفة

  الن�ة ا�لك�ونيّة �بادرة ا�نظ�ت غ
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https://ghi.aub.edu.lb/ngoi-organizational-membership/
https://ghi.aub.edu.lb/ngoi-knowledge-resource-center/


تقّدمه الذي  با�ساق  علمت   عندما 

 مبادرة ا�نظ�ت غ
 الحكومية، تحّمست

كيفية عن  ا�زيد  و�عرفة   للمشاركة، 

وكتابة ا�انحة،  الجهات  هوية   تحديد 

 ا�ق�حات. ع´ الرغم من خäة ٣٧ عاًما

الدورة هذه  زّودتني  ا�جال،  هذا   � 

�  ßستساعد التي  والنظريات   با�دوات 

مهمتي  � أع´  مستويات   Ôإ  الوصول 

ومس
§ ا�هنية

السيدة سوñ سغريان

مستشارة  

“

“

 أوّد أن أشكر مبادرة ا�نظ�ت غ
 الحكومية لتقدúها

كان للمنظ�ت.  التäعات  جمع  كيفية  حول   مساقًا 

“ا�ساق تفاعليًا ومفيًدا للغاية لعمæ � ا�نظمة

“

.

 بفضل ا�نهجية التفاعلية ومحتوى ا�ساق، Ûّكنت

تقييم مجال   � جديدة  معلومات  اكتساب   من 

احتياجات ا�جتمع

“

“

 نعتä تقييم مؤسسة ذات سمعة جيدة مثل

èوريًا أمرًا  ب
وت   � ا�م
كية   الجامعة 

وفق تعمل  منظمتنا  كانت  إذا  ما   لنعرف 

وثائق خضعت  عندما  الصحيحة.   
 ا�عاي

 منظمتنا للمراجعة، وُحّددت الثغرات، عملنا

إداراتنا وتطوير  الوثائق  هذه  تحس»   ع´ 

ßونشاطنا ا�يدا

“

“

̧م السيدة غولشان سج

 مديرة عامة 

مجموعة بسمة الدولية للمساعدات ا�نسانية

منظمة غ
 حكومية ُمعتمدة من الجامعة 

ا�م
كية � ب
وت 

السيد فادي الحسيني

ا�سؤول ا�اé � هوبس كلوب

السيّدة روزابيل    شديد

  � التنظيمي  التطوير   � البحوث    مسؤولة    

ßالصليب ا�حمر اللبنا

.

.


غ ا�نظ�ت  مبادرة  مع  عكارونا  تجربة   كانت 

العمل تعزيز   � ساعدت  �نها  مذهلة   الحكومية 

 وتطوير منظمتنا ع´ أسس Ûرين التقييم الذا§ الذي

ككل. التنظيمي  التصديق  وعملية  كفريق  به   قمنا 

الجامعة  � الحكومية   
غ ا�نظ�ت  مبادرة   شهادة 

�نها لـعكارونا  مضافة  قيمة  هي  ب
وت   �  ا�م
كية 

أمام أفضل  تكتسب مصداقية  بأن  للمنظمة   ستسمح 

 الجهات ا�انحة و فتح فرص Þاكة جديدة. أنا شخصيا

 أشّجع جميع ا�نظ�ت غ
 الحكومية العاملة � لبنان

 ع´ ا±نض�م لشبكة ا�نظ�ت غ
 الحكومية والسعي

� أفضل  بشكل  عملهم  لتحس»  التنظيميّة   للشهادة 

بطريقة علمية ومنهجية

السيدة عزّة عدرا

 مديرة عامة 

عكارونا

 منظمة غ
 حكومية ُمعتمدة من الجامعة ا�م
كية 

� ب
وت

عن الشهادة التنظيميّة

عن التدريب و بناء القدرات

ت
شهادا

.“

“
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 لتحس» ا±ستجابة لكوفيد  ١٩ ومعالجة النقص �

للوجه، الواقية  تلك  خصوًصا  الطبية،   ا�عدات 

مع بال�اكة  للهجرة"،  الدولية  "ا�نظمة   أطلقت 

مساحة جيبو§،  وجامعة  زوم"  دي   
"ت  هيئة 

أساًسا ا�نظمة  أنشأتها  قد  كانت  تدريبية   رقمية 

اû±ت ُوظّفت  جيبو§.   � الشباب   للمهاجرين 

 الرقمية ا�وجودة � ا�صنع، ºا فيها قاطعة الليزر

الوجه دروع  لصناعة  ا�بعاد،  ث¸ثية   وطابعات 

الذين الصحة  �خصائيي  الطبية  ̧ستيكية   الب

أي استخدام  بدون   ١٩ كوفيد   مر]   يعالجون 

التصنيع، عملية  خ¸ل  والح�ية.  للوقاية   أجهزة 

 كان الطاقم الطبي � مستشفي» � جيبو§ يراجع

ع´ وبناًء  الوجه.  لدرع  ا�ولية  الن�ذج   äويخت 

ارتفاع  Ôإ ونظرًا  الصناعة،  جودة  ع´   موافقتهم 

طلب للحياة،  منقذة  منتجات   Ôإ  الحاجة 

ا�ستشفيات ٣۰۰ قطعة لطواقمه� الطبية

 Þاكة ب» هيئة "ت
 دي زوم" و"ا�نظمة الدولية

جيبو§  �   ١٩ كوفيد   لوباء  استجابًة   للهجرة" 

 لتجهيز ا�ستشفيات بدروع ث¸ثية ا�بعاد لح�ية

الوجه
� كب
ة  ضغوطًا  ا�ردن   � ا�ستشفيات   تواجه 

 ا±ستجابة لحا±ت ا�صابة بـ"كوفيد  ١٩"، با�ضافة

لهذه استجابًة  طارئة.  أخرى  بحا±ت  ا±هت�م   Ôإ 

الصحي" العون  "جمعية  تعاونت  الصحية،   ا�زمة 

 ا�ردنية الدولية و"برنامج ا�مم ا�تحدة ا�[ا¬" مع

لبناء الحكومي   
البش ومستشفى  الصحة   وزارة 

 خيمة فرز لحا±ت الطوارئ ع´ مدخل ا�ستشفى.

̧د، الب  �  ١٩ بـ"كوفيد   ا�صابة  حا±ت  ازدياد   مع 

ا±كتظاظ من  التخفيف   � الخيمة  هذه   ساهمت 

مع الطوارئ،  �ر]   
الكب العدد  مع   والتعامل 

ف
وس تف@  �نع  الجسدي  التباعد  مبدأ   اح�ام 

� ا�ر]  يُستقبل  ا�مراض.  من  وغ
ه   كورونا 

فريق ويعمل  الساعة،  مدار  ع´  حاليًا   الخيمة 

 العمل ا�ؤلف من ٢٤ طبيبًا و٢٤  ممرًضا وممرّضة

 وفق ث¸ث نوبات، مع تجهيز كامل ºعدات الح�ية

مصاب  
غ مريض   ٨٠٠  éحوا �عالجة   الشخصية 

بف
وس كورونا

ا�مم الحكومية ووكا±ت   
ا�نظ�ت غ ب»   Þاكة 

فرز خيمة  لبناء  ا�ردن   � والوزارات   ا�تحدة 

لتخفيف ا±كتظاظ � ا�ستشفيات

مساهمة ا�نظ�ت غ
 الحكومية الدولية وا±قليميّة � ا±ستجابة لوباء كوفيد  ١٩ � منطقة ال�ق ا�وسط وش�ل

أفريقيا 

لقراءة ا�قال بكاملهلقراءة ا�قال بكامله

.

.

-

-

--

-

-

-

.

-

ن ا�نطقة
أخبار م
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https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/presscenter/pressreleases/2020/undp-and-partners-set-up-er-triage-tent-for-the-intake-during-co.html
https://www.un.org/africarenewal/news/coronavirus/digital-space-migrants-supplies-3d-printed-face-shields-hospitals-treating-covid-19-cases


وانتشار الراهن  الوضع  ا±عتبار  بع»  ا�خذ   مع 

 وباء الكوفيد    ١٩، ألغت "أوبيا"، وهي منظمة ±

 تبتغي الربح � سياتل،   عشاءها السنوي بحضور

أقامت العام.  هذا  أسلوبها  وغّ
ت   شخ> 

وتواصلت مع منظًّ�،  اف�اضيًا"  "عشاء   الجمعية 

ا�ن�نت. ع´  التäعات  لجمع  ا�انحة   الجهات 

 خ¸ل أربعة أيام من حملة ا�زادات وجمع ا�ال

مبلغ جمع  من  "أوبيا"  Ûكنت  ا�ن�نت،   ع´ 

 بقيمة ٢٩٥۰۰۰ دو±ر، وÛكنت من ا±نخراط مع

ا�جتمع بطريقة ممتعة ومبتكرة

جمع  � الربح  تبتغي   ± التي  ا�نظ�ت   نجاح 

وفعاليات نشاطات  إقامة  طريق  عن   التäعات 

اف�اضية: م�وع أوبيا ا±جت�عي السنوي

الزع�ي مخيم   �  ١٩ كوفيد  لوباء   ا±ستجابة 

 ومخيم ا�لك عبدالله ل¸جئ» � ا�ردن من خ¸ل

تصميم أدوات رقمية لتسهيل ا±ستجابة

لقراءة ا�قال بكامله

لقراءة ا�قال بكامله

.

-

-

شهر من   ßوالثا ا�ول  ا�سبوع»   خ¸ل 

 مارس/آذار، مباÞًة بعد تف@ وباء كوفيد  ١٩  ،

 أطلقت وكالة "آكتد" حملتها �واجهة كوفيد  ١٩

 � مخيم الزع�ي ومخيم ا�لك عبدالله ل¸جئ»

 � ا�ردن. شملت الحملة جلسات توعية مباÞة

غسل وبرتوكو±ت  الشخصية  النظافة   حول 

±جئ.  ٦٧۰۰ من   åأك واستهدفت   اليدين، 

عّدلت ̧د،  الب  � العام  ا�قفال  مع   للتكيّف 

وخّصصت حملتها  اس�اتيجيات   "آكتد" 

 استجابتها �واجهة التحديات الناجمة عن هذه

كاس�اتيجية آب"  "واتس  تطبيق   äع  ا�زمة، 

ونقل ا�جتمعية  ا�شاركة  تحقيق   � ̧ستمرار   ل

. ا�خبار ا�تعلّقة بالوقاية من كوفيد  ١٩

-
-

-

-
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https://reliefweb.int/report/jordan/minimizing-spread-jordan-s-camps
https://www.upayasv.org/blog/2020/3/10/virtual-reality-making-an-online-fundraiser-connect-with-donors
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