
تقريـــر ٢٠١٩
ــر عــداًل ــاة أكث لحي

— فــرع لبنــــــــــــــــان —



المؤسســة  اســتراتيجية  بطــي   2019 العــام  نختتــم 
اســتراتيجية جديــدة  وبإطــاق   ،2019-2017 لألعــوام 
عملنــا  وقــد   .2022-2020 القادمــة  الثــاث  لألعــوام 
وأنجزنــا الكثيــر خــال اإلســتراتيجية الماضيــة ســواء 
بتطويــر برامــج قائمــة أو بلــورة وتنفيــذ برامــج جديدة، 
ــي  ــى ف ــيل الكل ــد لغس ــز جدي ــاح مرك ــا إفتت ــر منه نذك
الشــمال، وإنشــاء مكتبــة عامــة إضافيــة لســكان البقــاع 
ومخيــم بعلبــك، وتأهيــل أربعــة ماعــب رياضيــة فــي 
ــنين،  ــاص بالمس ــج خ ــم برنام ــة، ودع ــات مختلف مخيم

ــرى.   ــدة أخ ــادراٍت عدي ومب

كمــا إســتطاعنا اإلســتمرار فــي تطويــر وتحســين أدائنــا 
خــال هــذه الســنوات الثــاث 2017-2019، حيــث ســجلنا 
إرتفاعــًا فــي الصــرف البرامجــي، وفــي عــدد المشــاريع 

 كلمــة
رئيس الهيئة اإلدارية

فؤاد بوارشي

المنفــذة، وعــدد المؤسســات الشــريكة، وقيمــة التمويــل 
ــي  ــه ف ــط ل ــا نخط ــازه وم ــم إنج ــا ت ــذب. وكل م المجت
ــع  ــا لواق ــى فهمن ــتند ال ــا يس ــة إنم ــتراتيجة القادم اإلس
ــري  ــه القس ــي لجوئ ــطيني ف ــان الفلس ــات اإلنس وحاج
المســتمر فــي لبنــان، وســعينا المســتمر فــي تطويــر 
عملنــا. تنطلــق االســتراتيجية الجديــدة مــن أولويــة 
حفــظ كرامــة الاجــئ الفلســطيني، واإلســتمرار فــي 
التطــورات  اإلعتبــار  بعيــن  آخــذة  وتمكينــه  دعمــه 
ــي.  ــي والعالم ــتويين اإلقليم ــى المس ــتجدات عل والمس
تشــمل محــاور عمــل اإلســتراتجية القادمــة اإلســتمرار 
بنــاء  بهــدف  أساســية  كأولويــٍة  التعليــم  دعــم  فــي 
ــه، والعمــل  ــي فــي مجتمع جيــل مســاهم بشــكل إيجاب
ــًا  ــرًا وتهميش ــر فق ــات األكث ــاة الفئ ــف معان ــى تخفي عل
ــن  ــطينيون م ــنون، والفلس ــم المس ــا فيه ــم بم وحمايته
ــباب  ــم الش ــة، ودع ــات الخاص ــوريا، وذوو اإلحتياج س
الفلســطيني فــي إنتاجــه وعملــه، باإلضافــة الــى تعزيــز 

ــات. ــل المخيم ــي داخ ــي والفن ــور الثقاف الحض

مــع نهايــة العــام 2019، واجــه العمــل التنمــوي فــي لبنــان 
ــي طــرأت  ــة فــي ظــل التطــورات الت ــات مضاعف تحدي
علــى المشــهد السياســي ومــا صاحبــه مــن أزمــات ماليــة 
ســاهمت فــي تــردي الوضــع اإلقتصــادي والمعيشــي. 
يحمــل هــذا الواقــع إنعكاســات خطيــرة علــى المجتمــع 
ــطينيين  ــن الفلس ــع الاجئي ــى مجتم ــي ككل وعل اللبنان
بشــكل خــاص ويزيــده هشاشــة. فأكثــر مــن 66 بالمئــة 
مــن األســر الفلســطينية الاجئــة فــي لبنــان تعيــش 
تحــت خــط الفقــر،  أي بمــا يقــل عــن 6 دوالرات للفــرد 

فــي اليــوم الواحــد. وبالتالــي هــي تواجــه أوقاتــًا طارئــة 
وصعبــة تضاعــف مــن حاجتهــا للعــون والمســاعدة. 
تضعنــا هــذه التحديــات المســتجدة فــي موقــع يفــرض 
اإلســتجابة الســريعة، وهــذا مــا دأبنــا عليــه وما ســنكّثف 

العمــل عليــه العــام المقبــل.

ــيان  ــران أساس ــود عنص ــدي والجه ــف األي ــكّل تكات ُيش
للنجــاح فــي مهمتنــا ســواء فــي التخفيــف مــن معانــاة 
الاجئيــن أو فــي دعمهــم للتطويــر والبنــاء، يضــاف 
تحملهــا  التــي  القيــم  أحــد  وهــو  اإللتــزام،  إليهمــا 
واحــدة،  قضيتنــا  المنطلقــات  هــذه  مــن  المؤسســة. 
ــا  ــا مشــترك. ومــع نهايــة العــام، نســجل تقديرن ونجاحن
ــي  ــة األم ف ــن المؤسس ــاه م ــذي نلق ــتمر ال ــم المس للدع
فلســطين، ومــن أعضــاء الجمعيــة العموميــة لمكتــب 
لبنــان وللمؤسســة األم، وأعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن 
كانــوا ومــا زالــوا قــوة داعمــة أساســية لنــا فــي عملنــا. 
ــي  نشــكر الجهــات المانحــة وكل مــن قــّدم الدعــم المال
هــذا العــام وســاعدنا علــى مواصلــة العمــل من أجل ســد 
ــات  ــن مؤسس ــركائنا م ــًا لش ــر أيض ــات. التقدي اإلحتياج
المخيمــات،  كافــة  علــى  منتشــرة  أهليــة  ومنظمــات 
ــرًا وليــس آخــرًا، الشــكر  ــة. أخي وفــي األراضــي اللبناني

ــان.   ــاون- لبن ــة التع ــل مؤسس ــق عم ــول لفري موص
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التعليم
ــتثمار اإلســـــــــ
في المســــــتقبل

<<  التعليم الجامعي
<<  التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

<<  التعليم المدرسي



التعليم الجامعي//11 ١١

التعليم الجامعي
المنح والقروض الجامعية

التعليــم الجامعــي ســبيلهم لإلنطــاق بثبــات فــي الحيــاة، وألن 
ــام  ــي الع ــا. ف ــم وتقدمه ــاء مجتمعاته ــي بن ــاهمين ف ــوا مس يكون
2019، حصــل 21 طالبــًا علــى منــح جامعيــة للدراســة 
فــي أبــرز الجامعــات الخاصــة فــي لبنــان منهــا الجامعــة األميركيــة في 
ــة.  ــروت العربي ــة بي ــة، وجامع ــة األميركي ــة اللبناني ــروت، والجامع بي
وحصــل 160 طالبــًا علــى قــروض جامعيــة، فيمــا تخــّرج 26 

طالبــًا وطالبــة وإنتقلــوا الــى حياتهــم العمليــة.

ماريــــانا مخيم عين الحلوة 
»الدعــم الــذي ألقــاه ســاعدني ألن أصــل لســنتي الجامعيــة الخامســة 
فــي دراســة الهندســة الميكانيكيــة. أطمــح لمتابعــة الدراســات العليــا، 
لكــن أحالمــي ترتبــط بإســتمرار الدعــم ألن كلفــة التعليــم الجامعــي 

تفــوق قدرتنــا كالجئيــن بأضعــاف مضاعفــة«. 



التعليم الجامعي١٣//13

منح إلكمال دراسة التمريض
17 شــابًا وشــابة إســتفادوا مــن منــح إلكمــال دراســة التمريــض 
ــا  ــر تمويــل حصــده حفلن ــوم الصحيــة - جمعيــة المقاصــد، عب فــي كليــة التمريــض والعل
الســنوي لجــذب التمويــل الــذي أقيــم فــي قصــر المؤتمــرات فــي ضبيــه، وجمــع أكثــر مــن 
900 شــخص. إخترنــا دعــم طــاب التمريــض لوجــود نقــص حــاد فــي أعــداد الممرضيــن 
فــي ســوق العمــل فــي لبنــان، ولتوفيــر فــرص عمــل للشــباب الفلســطيني بمــا يبعــده عــن 

اآلفــات والمخاطــر والتطــرف.

نغم عايدا مخيم برج البراجنة
فرصتــي  كان  الجامعــي  تعليمــي  إلكمــال  تلقيتــه  الــذي  »الدعــم 
للوقــوف محصنــة فــي الحيــاة علــى أرض صلبــة. أســّدد اليــوم 
القــرض الجامعــي الــذي حصلــت عليــه إلعطــي طالبــًا اخريــن فرصــة 
ــروت  ــة بي ــن جامع ــازة م ــة مج ــل كممرض ــة. أعم ــة الجامعي للدراس

العربيــة، وغــدي بالطبــع أفضــل!«



التعليم في مرحلة الطفولة المبّكرة//15 ١٥

التعليم في
مرحلة الطفولة المبّكرة

ــم لمــدى  ــى التعلي ــة عل ــار إيجابي ــه آث ــرة ل ــة المبكّ ــة الطفول ــم فــي مرحل إســتثمار التعلي
الحيــاة. يرتكــز عمــل البرنامــج علــى المنهــج التكاملــي الــذي يعتبــر أّن الطفــل هــو محــور 
ــه  ــر مهارات ــه، وتطوي ــه، وتلبيــة إحتياجات ــى مراعــاة حاجات ــة التربويــة فيعمــل عل العملي

مــن النواحــي الجســدية، والعاطفيــة، واإلجتماعيــة، والذهنيــة. 

تدعــم منظمــة اليونيســف هــذا البرنامــج الــذي يطــال 35 روضــة أطفــال فــي كافــة 
المخيمــات الفلســطينية فــي لبنــان. 

ويتوزع عملنا على الشكل التالي: 



التعليم في مرحلة الطفولة المبّكرة١٧//17

تدريب المرّبيات والمشرفات
ــى أداء  ــرفات عل ــات والمش ــارات المرّبي ــز مه ــر وتعزي ــاعد تطوي يس
دورهــن بشــكل نوعــي بإعتبارهــن محــور العمليــة التعليميــة ونقطــة اإلرتــكاز فــي 
ــد  ــع »المعه ــاون م ــب بالتع ــر التدري ــل توفي ــك، نواص ــم. لذل ــات التعلي ــين مخرج تحس
ــن  ــتفاد م ــروت«. إس ــف - بي ــس يوس ــة القدي ــي جامع ــن ف ــداد المربي ــي إلع اللبنان
ــة  ــي مرحل ــة ف ــج التربي ــاول برام ــة وتن ــة ومربي ــب 154 معلم ــذا التدري ه
الطفولــة المبكـّـرة، والفنــون، والتخطيــط، وســبل اإلشــراف التربــوي. تبــع ذلــك متابعــة 

ــن. ــة ومشــرفة داخــل صفوفه ــة لـــ 55 مرّبي ميداني

هناء جهاد عبد الوهاب
روضة غسان كنفاني, مخيم البداوي 

ــارات،  ــر مــن المه ــب الكثي ــي التدري ــد أعطان ــن، ولق ــل عامي ــة قب ــي كمســاعدة مربي ــدأت عمل »ب
والمعلومــات، واألســاليب التــي تشــكل نقلــة فــي حياتــي المهنّيــة. تكّونــت لــدي معرفــة بكيفيــة 
تحضيــر الحصــص، وتحديــد األهــداف، ووضــع النشــاطات لــكل منهــا، والتسلســل فــي تطبيقهــا 
بحيــث أصــل الــى النتيجــة المرجــوة مــع جميــع األطفــال. أصبحــت أعــرف كيفيــة إيصــال 
ــن  ــًا م ــم إنطالق ــل معه ــال والتعام ــن األطف ــات بي ــل النزاع ــة ح ــم كيفي ــل، واأله ــة للطف المعلوم
معرفــة أكبــر بمراحــل نموهــم النفســي والعاطفــي والذهنــي. اليــوم، صــار عنــدي شــغف أكبــر لهــذه 

المهنــة التــي أجــد مســتقبلي فيهــا«.
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عمــــر 
ــتمتعًا  ــم مس ــه بالتعل ــي رحلت ــر ف ــق عم ينطل
مبتســمًا  ويقــول  ســناء،  معلمتــه  برفقــة 
»أتعلــم الكتابــة، وســأكتب وأقــرأ كثيــرًا 

ــر«.  ــا أكب عندم

دمج األطفال
ذوي اإلحتياجات الخاصة

تشــكّل ريــاض األطفــال نقطــة اإلنطــاق األولــى لــذوي اإلحتياجــات الخاصــة لتأهيلهــم 
ودمجهــم فــي مجتمعهــم، لذلــك قمنــا بتطويــر برنامــج دمــج األطفــال ذوي 
ــات.  ــة لـــ 8 مؤسس ــات تابع ــي 10 روض ــة ف ــات الخاص اإلحتياج
إنقســم العمــل الــى تدريــب ميدانــي ونظــري ومتابعــة مــع األهــل كعنصــر أساســي لضمــان 

نجــاح هــذا التدخــل.
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دعم الروضات
تطويــر بنيــة المؤسســات مكــون أساســي مــن أجــل تحســين 
أدائهــا، لذلــك عملنــا علــى وضــع سياســات تنظيمية، 
إداريــة، وحقوقيــة لــــ 6 مؤسســات تربويــة تخــدم 38 

روضــة أطفــال. 

ونفذنــا عمليــات ترميــم جزئيــة وشــاملة لـ 20 
روضــة لتتناســب مــع معاييــر وثيقــة الحــد األدنــى لريــاض 

األطفال. 

التعليميــة،  بالوســائل  روضــة   42 وزودنــا 
ــة  ــة، ووســائل الحماي ــة، التكنولوجي التربوي

مــن المخاطــر لتطويــر برامجهــا وأســاليب التعليــم. 
فــي  250 مربيــة وعاملــة  رواتــب  ودعمنــا 
ريــاض األطفــال بمــا يكفــل اســتمرارية عمــل 
هــذه المؤسســات، وتوفيــر التعليــم لألطفــال 
الفلســطينيين، والمســاهمة فــي تعزيــز عمــل 

النســاء الفلســطينيات. 

سارة السيد 
روضة جمعية النجدة اإلجتماعية، مخيم عين الحلوة

»أصبحــت الروضــة واحــة مــن الفــرح لألطفــال لدينــا مــوارد تعليمية 
أكبــر، ومالعــب مجّهــزة، تجعلنــا نواكــب الطفــل فــي هــذه المرحلــة 

وفــق خطــط ومحــاور مدروســة«.
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ورشة العمل
لتسهيل المرحلة اإلنتقالية

ــى  ــة عل ــة ومهم ــة حّساس ــة مرحل ــى المدرس ــة إل ــن الروض ــة م ــة اإلنتقالي ــر المرحل تعتب
الصعيــد النفســي - التربــوي عنــد األطفــال، ونظــرًا للصعوبــات التــي تواجــه كل مــن 
األونــروا وريــاض األطفــال فــي مــا يخــّص هــذه المرحلــة، نظمنــا ورشــة عمــل 
المؤسســات  فــي  األطفــال  ريــاض  منّســقي  جمعــت  متخصصــة 
ــروا  ــدارس األون ــي م ــن ف ــؤولين التربويي ــروع والمس ــريكة بالمش الش
بمــا فيهــم المعنييــن بالتعليــم اإلبتدائــي، ســعيًا للوصــول الــى صيغــة 
واضحــة يتبناهــا كال الطرفيــن تســّهل إنتقــال األطفــال مــن 
مرحلــة الروضــة إلــى المرحلــة اإلبتدائيــة. ســيتم جمــع مخرجــات ورشــة 
ــذ. ــد التنفي ــا قي ــل وضعه ــن اج ــات م ــة وتوصي ــل عملّي ــة تدّخ ــكل خط ــى ش ــل عل العم

HAPPY
جمــع مشــروع »HAPPY« 300 طفــل مــن 
عــدد مــن ريــاض األطفــال فــي مخيمــات بيــروت، 
ــطة ال  ــم أنش ــدم له ــة. يق ــة وادي الزين ــدا، ومنطق وصي
ــاعد  ــرة، تس ــرق مبتك ــم بط ــى التعل ــزة عل ــة محّف صفّي
علــى بنــاء شــخصية الطفــل والتعبيــر عــن نفســه عبــر 
اللعــب، الرســم، الغنــاء، الموســيقى، تربيــة الحيوانــات، 

ــخ.  ال
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مشروع
»نتبنى مدرسة«

إســتكملنا خــال العــام 2019 وضــع العمــل التطويــري لمدرســة 
ــي  ــة ف ــة األميركي ــروا«، والجامع ــع »األون ــراكة م ــا بالش حيف
بيــروت ممثلــة بمشــروع »تمــام« )مشــروع التطويــر المســتند 
إلــى المدرســة(. وتــم تشــكيل فريــق عمــل مؤلــف مــن مديــرة 
المدرســة وســتة مــن أســاتذتها الغايــة منــه وضــع ومواكبــة 
تنفيــذ الخطــة التطويريــة للتدخــل تحــت عنــوان »زيــادة 
دافعيــة الطــاب للتعّلــم«. مــن المقــرر أن تنطلــق عمليــة 
ترميــم وتأهيــل المدرســة والتــي تشــمل بشــكل 
الكهربــاء  وأعمــال  االرضيــات،  وتصليــح  النــش،  أساســي 
ــة وإعــادة تأهيــل الحّمامــات بمــا يتــاءم  واالضــاءة، وصيان
مــع اإلحتياجــات التــي عّبــر عنهــا طــاب وأســاتذة المدرســة. 
ــف  ــن الص ــب م ــن 700 طال ــر م ــم أكث ــة تض ــر أن المدرس ُيذك

ــع. ــف التاس ــة الص ــادس ولغاي الس

د. عارفة كنعان
المرشدة النفسية في مدرسة حيفا

»شــكّل العمــل علــى تطويــر خطــة التدخــل لتحويــل مدرســتنا الــى 
مدرســة نموذجيــة، تحديــًا لنــا وإستكشــافًا لمقاربــات عمــل جديــدة. 

نحــن االن بحماســة بالغــة للبــدء بالتطبيــق العملــي«. 
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»حياة« »LIFE«، متعة التعلم!
ــن  ــد م ــية للح ــا األساس ــاور تدخلن ــت مح ــهم كان ــة بأنفس ــة، وللثق ــى المدرس ــاب ال ــم، وللذه ــم للتعل ــز حوافزه تعزي
التســرب المدرســي فــي صفــوف طــاب المرحلــة مــا قبــل الثانويــة. جمــع مشــروع »حيــاة« 70 طالبــًا مــن الصفيــن 
الســابع والثامــن أساســي. إنقســمت تدخاتــه الــى أنشــطة تخاطــب الطــاب داخــل المدرســة بعــد الــدوام الدراســي، 
وأنشــطة تعليــم تقــام مــرة باألســبوع فــي مركــز متخصــص فــي منطقــة الدبيــة جنــوب بيــروت بطريقــة تفاعليــة 
بعيــدة عــن البيئــة الصفّيــة منهــا حصــص تقويــة باللغــة اإلنكليزيــة، وأنشــطة رياضيــة، 
والمعلوماتيــة، ولقــاءات لتعزيــز الثقــة بالنفــس، وبنــاء مهــارات العمــل ضمــن فريــق، وتقّبــل اآلخــر، 

وأخيــرًا الشــعور باألمــان والتفكيــر فــي حــل المشــكات.

ــة  ــي العملي ــاركتهم ف ــز مش ــدف تعزي ــة به ــاءات دوري ــه لق ــر تنظيم ــًا عب ــل أيض ــع األه ــج م ــل البرنام يعم
ــي.  ــم المدرس ــم ولتحصيله ــم ألطفاله ــة، ومتابعته التربوي

رنيــــن تلميذة في الصف السابع
»أكثــر مــا أحببتــه فــي »حيــاة« أننــا نتعلــم عــن طريــق اللعــب والغناء 
ــاتذتي  ــاعدني أس ــع. س ــرع وممت ــكل أس ــا بش ــات لن ــل المعلوم فتص
فــي البرنامــج علــى تحســين لغتــي اإلنكليزيــة، وعلــى الثقــة بقدرتــي 
ــدي الجــرأة فــي الســابق. ومــع  ــم تكــن ل علــى التحــدث بهــا حيــث ل
ــم  ــر للتعل ــاس أكب ــدي حم ــار عن ــة ص ــي المدرس ــي ف ــن عالمات تحس
ألننــي شــعرت بأننــي أشــطر وقــادرة علــى تحصيــل عالمــات جيــدة«.



ــة  التنميــــــــ
المجتمعيــة
تمكيـــن المجتمـــع المحلي

<<  المساعدات الطبّية
<<  حماية وتعزيز حياة المسن

<<  المساحات العامة والمراكز الرياضية
<<  الطوارئ والمساعدات اإلنسانية



المساعدات الطبّية//31 ٣١

المساعدات الطبّية
عمليات غسيل الكلى 

ــة وال  ــة وزارة الصحــة اللبناني ــان ال تحظــى بتغطي ــن الفلســطينيين فــي لبن ــى لاجئي ــات غســيل الكل تكاليــف عملي
وكالــة األونــروا. تبلــغ قيمــة جلســة الغســيل الواحــدة فــي المستشــفيات الخاصــة حوالــي 100 دوالر أميركــي مــن دون 
حصــر تكاليــف األدويــة الضروريــة الازمــة إلتمامهــا والتــي تصــل تكلفتهــا فــي بعــض األحيــان الــى 100 دوالر أخــرى. 
علمــًا أن المريــض بحاجــة لـــ 3 جلســات غســيل أســبوعيًا، وتســتغرق كل عمليــة غســيل 4 ســاعات كاملــة ممــا يجعــل 

مــن الصعوبــة بمــكان أن يقــوم المريــض بــأي عمــل أو وظيفــة. 

نواصــل تغطيــة تكاليــف عمليــات غســيل الكلــى لـــ 145 الجئــًا فلســطينيًا فــي مركــزي 
مستشــفى الهمشــري فــي صيــدا، ووحــدة رعايــة الكلــى فــي مخيــم البــداوي، شــمال لبنــان. خــالل العــام2019، 
المركزيــن فــي  توفيرهــا  تــم  التــي  الكلــى  عمليــات غســيل  عــدد  إجمالــي   بلــغ 

20,888 عملية. 

سميرة لوباني
مخيــــــــم نهــــر البـــــــارد

ــي  ــعر بان ــى اش ــة الكل ــدة رعاي ــي لوح ــد دخول »عن
محاطــة برعايــة كاملــة. لــوال  وجــود هــذه الوحــدة 
ال أدري مــا كان حــّل بوضعنــا، هــي وحــدة إنقــاذ 

ــد«. ــكل تأكي ــا ب لحياتن
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دعم الحاالت
الطبية الحرجة للمسنين

للمســنين  الحرجــة  الطبيــة  الحــاالت  دعــم  برنامــج  إنطلــق  اإلستشــفاء،  شــق  فــي 
الفلســطينيين فــي لبنــان بدعــم مــن الصنــدوق اإلنســاني للبنــان التابــع لألمــم المتحــدة. 
إســتفاد مــن المشــروع أكثــر مــن 152 مســنًا. وضمــن مشــروع العمليــات 
الجراحيــة الممــّول ذاتيــًا مــن التعــاون للمرضــى دون ســن الســتين والــذي يغطــي فــارق 
القيمــة التــي يحصــل عليهــا المرضــى مــن االونــروا، إســتفاد 155 مريضــًا تتــراوح 

ــره. ــون، والعظــام، وغي ــب، والعي ــن أمــراض القل ــا بي ــة م ــم المرضي حاالته

فتحية عبدو مخيم برج البراجنة 
»أقــل مــا يمكننــي قولــه هــو أننــي اســتعدت حياتــي بعــد إجــراء 
ــي  ــتطيع المش ــنوات. أس ــا لس ــي انتظرته ــة الت ــة زرع الركب عملي
وخدمــة نفســي بنفســي. أشــعر بفــرح كبيــر يعادلــه شــكر وتقديــر 

لــكل مــن ســاعدني«. 
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أنس عوض 
غابــت التفاصيــل عــن حيــاة أنــس بســبب معاناتــه مــن 
تلــف فــي الخاليــا البصريــة. جهــاز واحــد غّيــر حياتــه، 
ــول، ــه. يق ــة ل ــر متع ــزء األكث ــل الج ــة التفاصي ــت رؤي  وبات
»أتشــكر مدرســة األونــروا علــى مســاعدتها والجمعية 
ــن  ــن المجتهدي ــاز. ســأصبح م ــي الجه ــت ل ــي أمّن الت

وأفهــم عــن اللــوح كل شــيء«. 

التأهيل المجتمعي
ــز  ــى طريــق الدمــج المجتمعــي وتعزي ــا خطــوة إضافيــة عل يشــكل تدخلن
قــدرات ذوي اإلحتياجــات الخاصــة. عملنــا علــى توفيــر األجهــزة 
المدولبــة،  والكراســي  الصناعيــة،  األطــراف  مثــل  المســاعدة  واألدوات 
ــر مــن المســتفيدين، وعددهــم  ــخ. يذكــر أن النســبة األكب ــة، إل واألجهــزة التصحيحي
ــالج  ــات الع ــر جلس ــًا بتوفي ــا أيض ــال. قمن ــة األطف ــن فئ ــم م ــتفيدًا، ه 552 مس
الفيزيائــي واإلنشــغالي التــي شــملت أكثــر مــن 500 مســتفيد، وزيــارات 
ــى آليــة العمــل  ــل المختصيــن بهــدف تدريــب األهــل عل منزليــة مــن قب
مــع أطفالهــم ليكــون التدخــل المقــدم للطفــل متكامــًا. يضــاف الــى ذلــك، دعــم 
ــة.   رواتــب األخصائيــن لإلســتمرار فــي توفيــر الخدمــات األساســية المطلوب



حماية وتعزيز حياة المسن//37 ٣٧

حماية وتعزيز حياة المسن
ــان«  إنطلــق فــي العــام 2019، مشــروع »توفيــر الحمايــة وتعزيــز حيــاة المســن فــي المخيمــات الفلســطينية فــي لبن
بدعــم مــن الصنــدوق اإلنســاني للبنــان. يغطــي المشــروع ثاثــة مراكــز لرعايــة المســن فــي مخيمــات بــرج البراجنــة، 
ــة  ــن باق ــى 178 مســنًا يســتفيدون م ــي عــدد المســتفيدين ال ــارد. ويصــل إجمال ــر الب وشــاتيا، ونه
منوعــة مــن الخدمــات منهــا توفيــر خدمــات العــاج الفيزيائــي، زيــارات منزليــة تفقديــة بغيــة اإلطــاع علــى 
ــل  ــل األمث ــة للتعام ــادات الضروري ــم اإلرش ــا، وتقدي ــة وصاحيته ــد األدوي ــه تفق ــا في ــم بم ــة حاجاته ــم وتلبي وضعه
مــع المســن. وفــي مخيــم البــص جنــوب لبنــان، نعمــل عبــر مشــروع »رد الجميــل« لرعايــة المســنين علــى 
توفيــر المشــورة التمريضيــة واإلرشــادات الصحّيــة، باإلضافــة الــى المشــورة الغذائيــة ومتابعــة المســن، وإشــراكه فــي 

ــى 140 مســنًا.  أنشــطة إجتماعيــة وترفيهيــة. وصــل عــدد المســتفيدين ال

صبحّية سليمان مخيم نهر البارد
»عندمــا نجتمــع فــي الــدار كل واحــد عنــدو هــّم  يتركــه خلفــه ونقضــي وقتنــا 
بفــرح. نتحــدث، نذهــب رحــالت، نجــد مــن يســتمع إلينــا، واألهــم أننــا نقــوم 

بحركــة مفيــدة مــن خــالل زراعــة الحديقــة المحيطــة بالــدار«. 
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فريد شاهين مخيم شاتيال
متنقــالً بيــن شــوارع مخيــم شــاتيال لــم يكــن لفريــد شــاهين، 78 عامــًا، عائلــة 
وال منــزالً يلجــأ اليــه، فافتــرش أحــد شــوارع المخيــم. حينهــا كان يعانــي مــن 
فالــج أعــاق حركتــه علــى الجهــة اليســرى، فكانــت الخطــوة الملحــة األولــى 
ــزل  ــالزم، والبحــث عــن من ــي ال ــن النظافــة الشــخصية، والفحــص الطب تأمي

يقيــم بــه.

ــتئجار  ــال إلس ــن الم ــغ م ــع مبل ــم جم ــم، ت ــكان المخي ــن س ــدد م ــاعدة ع بمس
منــزل لــه، وجــرى تحويلــه علــى الفــور الــى برنامــج »توفيــر الحمايــة وتعزيــز 

ــان«. ــاة المســن فــي المخيمــات الفلســطينية فــي لبن حي

فــي البدايــة كان قليــل الــكالم ويفضــل الجلــوس وحيــدًا، لكنــه ســرعان مــا 
بــدأ بالتأقلــم مــع واقعــه الجديــد، ويقــول، »تغيــرت أيامــي تمامــًا، وأصبــح 

عنــدي حيــاة جديــدة بالكامــل«.

يســتفيد فريــد مــن جميــع نشــاطات البرنامــج الترفيهيــة منهــا، والعالجيــة، 
والوجبــات الغذائيــة اليوميــة. ويتلقــى العــالج الفيزيائــي حيــث إســتعاد 
ــبه  ــالً بش ــا قائ ــه معن ــم حديث ــد خت ــرى. ولق ــده اليس ــك ي ــى تحري ــدرة عل الق

ــر«. ــف خي ــا بأل ــي بعده ــامة، »الدن إبتس
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مساحات عامة ومراكز رياضية
فــي مخيمــات مكتظــة ال تصــل أشــعة الشــمس إلــى الكثيــر مــن شــوارعها، تشــكّل المســاحات العامــة المتنفــس الوحيد 
للســكان والســيما األطفــال والشــباب. واصلنــا خــال العــام 2019 العمــل علــى تأهيــل وتجهيــز المســاحات العامــة اآلمنة 
والمراكــز الرياضيــة. فعملنــا علــى تجهيــز القاعــة الرياضيــة التابعــة لجمعيــة الجليــل التنمويــة 
فــي مخيــم الرشــيدية، وهــي المركــز الوحيــد فــي المخيــم الــذي يقــّدم خدماتــه للرجــال والســيدات علــى 
حــد ســواء، ونــادي الحولــة فــي مخيــم بــرج الشــمالي وأيضــًا هــو المركــز األول فــي المخيــم الــذي 
يوفــر خدماتــه للنســاء اللواتــي تشــرف علــى تدريبهــن مدربــة مختصــة. وقمنــا بتجهيــز  ملعــب كــرة الســلة 
فــي مخيــم الجليــل- بعلبــك فــي ملعــب روضــة اإلنعــاش ليكــون قابــًا لتنفيــذ األنشــطة الرياضيــة المختلفــة 
مــن كــرة الســلة، وكــرة اليــد، وكــرة القــدم، وملعــب لألطفــال فــي مخيــم ضبيــه، ُيعتبــر الوحيــد مــن 

نوعــه فــي المخيــم والمتنفــس ألكثــر مــن 300 طفــل. 

ــى  ــذي إفتتــح فــي العــام 2018 بســرعٍة كبيــرة ال ــد الهــادي ال تحــّول ملعــب عمــر عب
مركــز مجتمعــي وثقافــي وعصــب حيــوي فــي مخيــم بــرج البراجنــة. يســاعد علــى ذلــك 
أنــه يحيــط بــكل مــن مكتبــة ســعيد خــوري العامــة وروضــة القســام ممــا يحّولــه الــى 
إمتــداد حيــوي للنشــاطات التــي تقــام وللــزوار لــكل مــن المركزيــن. ينقســم الملعــب الــى 
واحــد مجّهــز لألطفــال مــا دون الســابعة مــن العمــر، والثانــي مجهــز للشــباب يضــم ملعبــًا لكــرة القــدم، وكــرة الطائــرة، 

وكــرة الطاولــة. كمــا يضــم مســرحًا يســاعد علــى تنظيــم وإســتضافة مجموعــة واســعة مــن النشــاطات.   

يــزور الملعــب أكثــر مــن 80 طفــالً يوميــًا. تــم اإلتفــاق مــع عــدد مــن المنشــطين للتواجــد بشــكل شــبه 
دائــم فــي الملعــب وتنفيــذ نشــاطات مختلفــة للشــباب واألطفــال. وقــد أشــرف أحــد المنشــطين وهــو مــدرب لكــرة 
القــدم علــى تنظيــم دورة للمينــي فوتبــول لألطفــال فــي المخيــم، وقــام بتشــكيل فريــق مــن األطفــال الموهوبيــن مــن 

زوار الملعــب.
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الطوارئ والمساعدات 
اإلنسانية

فــي شــق الطــوارئ والمســاعدات اإلنســانية، قدمنــا حصــص األضاحــي 
ــة  ــن »مؤسس ــدم م ــل مق ــور بتموي ــة ص ــات مدين ــي مخيم ــن ف للقاطني
اإلغاثــة الدوليــة للتنميــة« IDRF شــملت العائــات األكثــر فقــرًا  فــي 
ــى 1،570  ــت عل ــيدية. وتوزع ــص، والرش ــمالي، والب ــرج الش ــات ب المخيم
عائلــة فلســطينية نازحــة مــن ســوريا، و350 عائلــة عائلــة فلســطينية 

ــان.   ــي لبن ــة ف الجئ



الثقافـــة
الحفــاظ على الهوية

<<  شبكة مكتبات مؤسسة التعاون العامة
<<  برنامج الموسيقى

<<  دعم ومساندة مشاريع ثقافية متفرقة



شبكة مكتبات مؤسسة التعاون العامة//47 ٤٧
شبكة مكتبات مؤسسة 

التعاون العامة 
تشــكل المكتبــات الثمانــي مركــز إلتقــاء فكــري وثقافــي وإجتماعــي داخــل المخيمــات 
يســاهم فــي نشــر المعرفــة وزيــادة الوعــي، وفــي التمكيــن وبناء القــدرات، وفــي توفير 

مســاحٍة آمنــة لإللتقــاء والتفاعــل والتعّلــم تخــدم كافــة فئــات المجتمــع المحلــي. 

إســتفاد مــن أنشــطة المكتبــات العامــة أكثــر مــن 32 ألــف 
شــخص خــال العــام 2019. قامــت بتنظيــم أكثــر مــن 1400 نشــاط 
منــّوع علــى شــكل رزنامــة أنشــطة أســبوعية يتــم تحضيرهــا لــكل مكتبــة وتتضمــن 
قــراءة القصــص، حلقــات نقــاش لألعمــال األدبيــة ضمــن نــوادي القــراءة، ورش عمــل 
حــول مواضيــع مختلفــة مــن رســم وفنــون وغيــره، ودورات متخصصــة مثــل 
»تعليــم Robotics« و»التصويــر الفوتوغرافــي«، »صناعــة الشــوكوال«، »إعــادة التدوير«، 

ــوادي الســينما. وعروضــًا مســرحية، وســينمائية ضمــن ن

تنفيــذ زيــارات ميدانيــة للمكتبــة المتنقلــة »كتبــاص« فــي 
ــق  ــن المناط ــد م ــطينية والعدي ــات الفلس ــات والتجمع المخيم
اللبنانيــة التــي ال يوجــد فيهــا مكتبــات عامــة بلــغ عددهــا 64 زيــارة، 
ــل  ــطة منّوعــة مث ــارات أنش ــل. قّدمــت هــذه الزي ــن 3,400 طف ــر م ــا أكث وإســتفاد منه
قــراءة قصــص لألطفــال، مســارح دمــى، الحكواتــي، وأشــغاالً يدويــة. وشــكلت متنفســًا 

ــم البعــض.  ــال مــع بعضه ــال للمــرح والتســلية والتواصــل الفّع لألطف

تنفيــذ نشــاطات مخصصــة للســيدات، هــي عبــارة عن لقــاءات أســبوعية 
ــت  ــيدة وتناول ــو 6,400 س ــا نح ــام 2019( حضره ــال الع ــاء خ ــي 320 لق ــة )حوال توعوي
مواضيــع متعــددة مثــل: التوعيــة حــول ســرطان الثــدي، الصعوبــات التعلميــة، اإلفراط 

الحركــي عنــد األطفــال، والــذكاءات المتعــددة. 
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آالء عقاد مخيم نهر البارد
»تعّرفــت علــى المكتبــة مــن خــالل دعــوة عامــة للســيدات فــي 
ــي  ــدوة حــول ســرطان الثــدي. كانــت زيارت المخيــم لحضــور ن
ــة بإســتمرار  ــى المكتب ــردد عل ــا أصبحــت أت ــى ومــن حينه األول
ــادة  ــن دورة إع ــي كل م ــاركت ف ــاطاتها. ش ــل نش ــع مجم وأتاب
المكتبــة متنفســًا  األولّيــة. أصبحــت  التدويــر، واإلســعافات 
ــي  ــًا حوال ــي يومي ــنوات، نمض ــالث س ــا ث ــي وعمره ــي وإلبنت ل
الســاعة أقــوم خاللهــا بقــراءة القصــص لهــا وبالرســم والتلويــن. 
ــر  ــرة غي ــا عــن أشــياء كثي ــة يعوضن فــي الواقــع وجــود المكتب

ــا«. ــي محيطن ــرة ف متواف

خديجة عيسى
مخيـــم الجليـــــل، بعلبك

»أشــعر وكأن مخــزون الســعادة لــدّي متصــل بالكتــب، 
ــادي  ــا ن ــرح. يعطين ــعرت بالف ــًا ش ــرأت كتاب ــا ق فكلم
أبــو غزالــة  القــراءة فــي مكتبــة المرحــوم أحمــد 
ــة قــّل تواجدهــا، تســاعد علــى التنبــه  فســحة معرفّي
ــرأي  ــل ال ــى تقّب ــاش، وعل ــي النق ــكار ف ــل األف لتسلس
ــا طريقتــه فــي  ــكل فــرد من ــه ل اآلخــر وإحترامــه، ألن

ــي.« ــذوق األدب ــر والت التفكي
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برنامج الموسيقى
يســتمر دعــم وتطويــر هــذا البرنامــج منــذ العــام 2014، وينقســم الــى قســمين: األول مجتمعــي ترفيهي 
وتمكينــي )Community Music( حيــث ندعــم تعليــم الموســيقى داخــل المخيمات كوســيلٍة لللتعبير، 
ــى إســتخدام  ــي، يركــز عل ــان. والثان ــدى األطفــال الفلســطينيين فــي لبن ــارات والمواهــب ل ــاء المه وبن

 .)Music Therapy( الموســيقى فــي العــالج النفســي والســلوكي لألطفــال

إستطعنا خالل العام 2019،
• تحقيــق تحّســن فــي الوضــع النفســي والســلوكي لـــ36 طفــًا مــن األطفــال 
ــر 570  ــري عب ــاد األس ــز اإلرش ــات مراك ــن خدم ــتفيدين م ــوريين المس ــن الس ــطينيين والنازحي الفلس
ــي  ــراط الحرك ــر اإلف ــض مظاه ــاض بع ــرات األداء إنخف ــت مؤش ــيقى. وبّين ــة بالموس ــة عاجي جلس

والعدائيــة لــدى 55% مــن األطفــال المســتفيدين. 

• تدريــب 68 طفــًا علــى العــزف علــى آالت موســيقية متنوعــة فــي مخيمــات البــداوي، 
الرشــيدية، بــرج البراجنــة، وشــاتيا. 

• تدريــب وتمكيــن 30 مربيــة وعاملــة إجتماعيــة مــن إســتخدام أنشــطة موســيقية 
ذات طابــع نفســي-اجتماعي أثنــاء العمــل مــع األطفــال فــي ريــاض األطفــال والمراكــز المجتمعيــة. 

ــي  ــة ف ــات العام ــات والمكتب ــي المخيم ــيقي ف ــذوق الموس ــوف للت ــالق صف • إط
ــطينية.  ــة وفلس ــدارس لبناني ــة وم ــات معني ــات وجمعي ــع مؤسس ــيق م ــروت بالتنس ــة بي مدين

مخيميــن  عبــر  بالموســيقى  المتمرســين  الطــالب  مهــارات  تطويــر   •
صيفييــن؛ األول بحضــور 20 طالبــًا و 20 أســتاذًا قدمــوا مــن  إيطاليــا، والثانــي بمشــاركة 47 طالبــًا. 
تــم خالهمــا تدريبهــم وتوجيههــم علــى أســاليب العــزف الصحيــح. وأقيمــت فــي الختــام حفلــة فنيــة 
فــي مدينــة صيــدا حضرهــا أكثــر مــن 320 شــخصًا وعــزف خالهــا الطــاب مقاطــع موســيقية مختلفــة 

ــطينية. ــة وفلس غربي

أحمد موسى 10 سنوات، مخيم شاتيال
»يعطينــي الكمــان مســاحة مــن الفــرح فــي حياتــي حتــى ولــو أمضيت 
اليــوم كامــاًل أتــدّرب فــي المنــزل. أنظــر الــى الموســيقى ليــس كهوايــة 

بــل كمهنــة لــي للمســتقبل«. 
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أحمد األسود مخيم برج البراجنة 
ــا؟  ــي  تحمله ــة الت ــذه القصب ــا ه ــألونني م ــاس يس ــة كان الن ــي البداي ــي. ف ــيقى لغت »الموس
كانــت تلــك هــي آلــة النــاي وكنــت أنــا طالــب الموســيقى«. هكــذا يصــف أحمــد األســود مــن مخيــم 
بــرج البراجنــة رحلتــه مــن طالــب موســيقى فــي عمــر الثمانــي ســنوات الــى مــدّرس للنــاي اليــوم وطالــب 

فــي المعهــد العالــي للموســيقى، ســنة رابعــة.

 يقــول أحمــد »ســاعدتني الموســيقى علــى تعبئــة وقــت الفــراغ وأصبحــت فــي مــا بعــد الملجــأ 
ــى  ــه عل ــى الرغــم مــن حيازت ــي وواقعــي«. وعل ــذي يعطينــي الراحــة »وبطلعنــي مــن حال ال
ــة  ــم يّوفــق بالحصــول علــى وظيفــة بســبب صعوب ــه ل إجــازة جامعيــة فــي الهندســة، إال أن
ــدأ  ــة وب ــه الصدف ــى أن أخذت ــان ال ــن فــي لبن ــل بالنســبة للفلســطينيين الالجئي شــروط العم
ــى جانــب تطوعــه لتعليــم الموســيقى  بتقديــم دروس تعليــم خصوصيــة فــي الموســيقى ال
لألطفــال فــي المخيمــات أي الصفــوف التــي إنطلــق منهــا فــي رحلتــه. يقــول أحمــد، » لقــد 
ــب.  ــا أح ــى م ــي ال ــق تقودن ــي وكأن الطري ــي باركل ــم ف ــة للتعل ــى منح ــرًا عل ــت مؤخ حصل

وأطمــح بــأن أكــون موزعــًا موســيقيًا«.

أحمــد، هــو اليــوم أحــد أعضــاء فرقــة الكمنجاتــي وأحــد طــالب الموســيقى الذيــن كانــت بدايــة تعلمهــم 
فــي الصفــوف التــي تحتضنهــا مؤسســة بيــت أطفــال الصمــود المدعومــة مــن برنامــج الموســيقى التابــع 

لمؤسســة التعــاون.
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دعم ومساندة مشاريع 
ثقافية متفرقة 
حكايتنا أحلى حكاية 

ــى  ــى حكايــة« للعــام الخامــس عل ــا أحل إســتمرار دعــم مشــروع »حكايتن
التوالــي الهــادف للحفــاظ علــى الذاكــرة الفلســطينية الشــفوية وإحيائهــا. عمــل المشــروع 
ــاء قــدرات جيــل جديــد مــن الحكواتييــن  ــى بن خــال العــام 2019 عل
مــن خــال دورات تدريبيــة متخصصــة. تنظيــم مهرجــان حكاياتنــا الــذي 
جمــع حكواتييــن محلييــن وعــرب مــن األردن، وتونــس، ومصــر، ولبنــان. فقــّدم للجمهــور 
حكايــات منّوعــة، وشــكّل منصــة لتبــادل الخبــرات بينهــم. قــّدم عروضــه فــي األماكــن 

والمكتبــات العامــة فــي كل مــن صــور، صيــدا، بيــروت، بعلبــك، والهرمــل. 

ــز  ــات والمراك ــل المكتب ــة مث ــن العام ــي األماك ــات ف ــرض حكاي ــم 20  ع تنظي
ــًا ونابضــًا.  ــة، بهــدف جعــل هــذا الفــن حّي الثقافي

المسرح والرقص المعاصر
ــوة  هــو مشــروع يمتــد منــذ العــام 2018 ويجمــع شــبابًا وشــابات مــن مخيــم عيــن الحل
ــر عــن  ــى الرقــص المعاصــر، والتعبي ــّدم لهــم فرصــة للتــدرب عل ــدا. يق ــة صي فــي مدين
أنفســهم بطريقــة فنّيــة راقيــة. وتــم إنتــاج عمــل »دمــى ورقــص« تحــت عنــوان »فواصــل 

حالمــة« عــرض للمــرة األولــى فــي مهرجــان »بيــت الفنــان« فــي حمانــا. 
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ــروض  ــم ع ــينمائية وتنظي ــالم س ــروض أف ــم ع دع
خاصــة داخــل المخيمــات بالتعــاون مــع جمعيــة ميتروبوليس 
»البــرج«  فيلــم  عــرض  وتــم  الجنــى.  ومركــز  ســوفيل   -
الكرتونــي وهــو مــن إنتــاج نرويجــي - ســويدي - فرنســي، ويتنــاول 
قصــة طفلــة تعيــش فــي مخيــم بــرج البراجنــة وتتعــرف علــى تاريــخ 
ــن  ــابقة م ــال س ــة أجي ــا ثاث ــا له ــص يحكيه ــال قص ــن خ ــا م عائلته
الاجئيــن. كمــا تــم دعــم عــروض أفــالم تتحــدث عــن غــزة 
خــال أيــام بيــروت الســينمائية فــي بيــروت، ُعرضــت الحقــًا فــي 
عــدٍد مــن المخيمــات مثــل فيلــم »طريــق ســموني« للمخــرج 

ــافونا. ــتيفالو س ــي س اإليطال

جولة إفتراضية
للمتحف الفلسطيني

المتحــف  لمعــرض  اإلفتراضيــة  الجولــة  تنظيــم 
ــى  ــدة عل ــن جدي ــروق: عي ــزل الع ــطيني »غ الفلس
التطريــز الفلســطيني« لتكــون المــرة األولــى التــي يفســح 
ــان والاجئيــن الفلســطينيين  فيهــا المجــال لمحبــي فلســطين فــي لبن
ــي  ــّول ف ــطين والتج ــى فلس ــة عل ــة افتراضي ــام بجول ــان للقي ــي لبن ف
أرجــاء المتحــف الفلســطيني فــي بيرزيــت. القــى المعــرض الــذي 
اســتضافته دار النمــر لمــدة أســبوعين إقبــاال كبيــرًا وترافــق مــع إطــاق 
ــة  ــور رئيس ــطيني بحض ــف الفلس ــاء المتح ــة أصدق لجن
مجلــس إدارة المتحــف. كمــا جــال المعــرض علــى مخيمــات الجنــوب 
والشــمال والبقــاع وبيــروت، وإســتضافته مكتبــات مؤسســة التعــاون 

ــًا.  ــبوعًا كام ــة أس ــة الثماني العام
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اإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية 
الجامعية األميركية في بيروت - برنامج 

التطوير المستند الى المدرسة )تمام( 
الجمعية األهلية للتأهيل المهني والخدمات 

اإلجتماعية
المؤسسة الوطنية للرعاية اإلجتماعية والتأهيل 

المهني »بيت أطفال الصمود«
المعهد اللبناني إلعداد المرّبين- جامعة القديس 

يوسف
جست تشايلدهود

جمعية الكمنجاتي 
جمعية إنعاش المخيم الفلسطيني

جمعية النجدة اإلجتماعية
جمعية التأهيل المجتمعي

جمعية الرعاية الصحية
جمعية مساواة

جمعية توحيد شبيبة لبنان
جمعية المرأة الخيرية

جمعية السبيل 
جمعية الحولة 

جمعية الهال األحمر الفلسطيني 
جمعية األخوة للعمل الثقافي االجتماعي

جمعية الجليل التنموية

جمعية الدعم االجتماعي
دار النمر

صندوق الطاب الفلسطينيين 
مركز المعلومات العربي للفنون الشعبية

مركز التواصل اإلجتماعي - أجيال
مجمع الكنائس للخدمة االجتماعية في لبنان 

مؤسسة غسان كنفاني الثقافية
جمعية ألجلكم السام الثقافية والتعليمية 

والخيرية
Prima Materia

بدعمكم تزهر حياتهمبشركائنا نكبر

المؤسسات الممّولة 
الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي 

واإلجتماعي
البنك العربي 

بنك لبنان والمهجر لألعمال 
CCC شركة إتحاد المقاولين

شركة اإلتحاد الهندسي - خطيب وعلمي
شركة الجزائري

 ACC شركة اإلنشاءات العربية
منظمة األمم المتحدة للطفولة »اليونيسف« 

 IDRF مؤسسة التنمية واإلغاثة الدولية
 Lebanon الصندوق اإلنساني للبنان

Humanitarian Fund-LHF

Credit Bank

Libano-Suisse Insurance company

الممولون األفراد
إحسان أبو غزالة

تيسير بركات
جمال ابو علي

سامر خوري
سهيل صباغ

عمر وغالية القطان
عمر عبد الهادي

عائلة المرحوم سعيد خوري
عائلة المرحوم عبد العزيز الشخشير

فيصل علمي
فؤاد بوارشي

فاطمة أبو غزالة
لينا قطان

منير كالوتي
ناصر السويدي
نبيل القدومي

عمار الكردي
عائلة المرحوم هاني القدومي

يوسف علمي
باإلضافة الى عدٍد من األفراد الذين رفضوا ذكر 

أسمائهم نتوجه لهم بالشكر والتقدير.



             @TaawonLebanon
www.taawon-lebanon.org


