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وضعت�جائحة��ورونا،�ال���اجتاحت�العالم،�ا��تمعات�
ذاته�ع����ل� واقع�جديد،�فرض� أمام� اإل�سانية��افة،�
ا��تمعات،� داخل� االجتماعية� والعالقات� التفاعالت�
فأمام�وطأة�التداب��،�ال���اتخذ��ا�معظم�ا���ومات����
ش���أصقاع�األرض،�بخاصة�مسألة�التباعد�االجتما���
التجمعات� أش�ال� جميع� فجأة� اختفت� (ا��سدي)،�
ال�شر�ة�خارج�إطار�األسرة،�وتال����ا��تمع�لصا���االنكفاء�
ع���الذات،�والن�وص�إ���الوحدة�األصغر����م�وناته،�و���
حال�فر�دة�من�تكبيل�ا��سد،�زادت�مع�ا�الر�بة�من�جميع�
أش�ال�التقارب،�خالط�ذلك�شعور�با��طر�وا��وف�من�

انتقال�العدوى�واملرض. 

جاءت��ذه�التداب���الوقائية����مجتمعات�طاملا�اعتادت�
ع���نمط�ثقا����عزز�الثقة�والتقارب،�لكن�إطالة�أمد��ذه

التداب���من�عزلة�وتباعد�اجتما���أدى�إ���انقالب����حياة�
تم� إذ� جديدة،� قواعد� وفرض� عقب،� ع��� �

ً
رأسا الناس�

�عليق�قواعد�م�املعتادة،�ال������حيا��م�اليومية�مثل�
�عليق�ال��ظات�ال���تؤطر�حيا��م�مثل�الدراسة،�والعمل،�
والتعبد����دور�العبادة،�وز�ارات�املقا��،�وز�ارة�األقارب�
واألصدقاء،�بحيث�لم��عد�للوقت�ايقاع،�ف�شا��ت�األيام�
��و�تب���معتقدات�

ً
��و�تب���معتقدات�بال�سبة�لألغلبية،�و�بقى�األصعب�حاليا
ً
بال�سبة�لألغلبية،�و�بقى�األصعب�حاليا

واألصدقاء،�بحيث�لم��عد�للوقت�ايقاع،�ف�شا��ت�األيام�
��و�تب���معتقدات�

ً
بال�سبة�لألغلبية،�و�بقى�األصعب�حاليا

واألصدقاء،�بحيث�لم��عد�للوقت�ايقاع،�ف�شا��ت�األيام�

جديدة�وسلوكيات�جدية����وقت�وج��. 

،�إ���أن�عالقة�الفرد�
ً
و�ش���علم�النفس�االجتما���تار�خيا

با��تمع����أوقات�ا��وائح،��عتمد����ش�ل�أساس�ع���

مدى�قدرة�الفرد�ع���صنع�واقعه،�بما�يمتلكه�من�أدوات�مدى�قدرة�الفرد�ع���صنع�واقعه،�بما�يمتلكه�من�أدوات�
باملسئولية� اإلحساس� �ش�له� وما� لذلك،� ال�افية� باملسئولية�الو��� اإلحساس� �ش�له� وما� لذلك،� ال�افية� الو���
تجاه�اآلخر�ن�من�ضغوط�نفسية،�و���حاالت�نادرة�من��اآلخر�ن�من�ضغوط�نفسية،�و���حاالت�نادرة�من�
وا��سد� الذات� �شكيل� إعادة� خالل�ا� تجرى� � وا��سد�العزلة،� الذات� �شكيل� إعادة� خالل�ا� تجرى� � العزلة،�
�

ً
�كمفا�يم�ذات�أ�عاد�اجتماعية،�كما�أ��ا�تث���خالل�ا�أف�ارا
ً
كمفا�يم�ذات�أ�عاد�اجتماعية،�كما�أ��ا�تث���خالل�ا�أف�ارا

حول�ا��الص�الفردي�والثقة�باألخر�ن،�واملوت،�وا��وف�حول�ا��الص�الفردي�والثقة�باألخر�ن،�واملوت،�وا��وف�
من���ديد�غ���مر�ي،�وكذلك�تداب���التباعد�االجتما���ال���من���ديد�غ���مر�ي،�وكذلك�تداب���التباعد�االجتما���ال���
شلت�ا��ركة�االجتماعية����ا��االت�العامة،�وأطاحت�شلت�ا��ركة�االجتماعية����ا��االت�العامة،�وأطاحت�
باملسافات�االجتماعية،�ا��ميمية�وال��صية�والعامة،�باملسافات�االجتماعية،�ا��ميمية�وال��صية�والعامة،�
�

ً
�وقلبت�مقاي�س�ا،�ور�ما�تفرض����وقت�الحق،�خصوصا
ً
وقلبت�مقاي�س�ا،�ور�ما�تفرض����وقت�الحق،�خصوصا

مع�استمرار�ا�مدة�زمنية�أطول،�ما�ُيمكن�أن�نطلق�عليه�مع�استمرار�ا�مدة�زمنية�أطول،�ما�ُيمكن�أن�نطلق�عليه�
انتقائية�العالقات�االجتماعية�داخل�ا��تمعات�ا��لية،�انتقائية�العالقات�االجتماعية�داخل�ا��تمعات�ا��لية،�
�للمف�وم�ا��م���وال�و�ة�ا��معية�

ً
�وا��ا

ً
�للمف�وم�ا��م���وال�و�ة�ا��معية�ما��ش�ل���ديدا

ً
�وا��ا

ً
ما��ش�ل���ديدا

داخل�ا��تمع�الواحد. 

ا��تمع�الفلسطي������قطاع�غزة�لم�يكن�بمنأى�عن��ذا��تمع�الفلسطي������قطاع�غزة�لم�يكن�بمنأى�عن��ذه
التحوالت�الدراماتيكية�ال���عصفت�با��تمعات�ال�شر�ة�التحوالت�الدراماتيكية�ال���عصفت�با��تمعات�ال�شر�ة�
جراء�ان�شار�و�اء��ورونا،�إال�أن�ا��صوصية�الفلسطي�ية�جراء�ان�شار�و�اء��ورونا،�إال�أن�ا��صوصية�الفلسطي�ية�
���التعاطي�مع��ذه�ا��ائحة�ت��ز�نفس�ا،����ا�ع�اسات��ا��ائحة�ت��ز�نفس�ا،����ا�ع�اسات�
والعالقات� التفاعالت� طبيعة� ع��� ذلك� والعالقات�وتداعيات� التفاعالت� طبيعة� ع��� ذلك� وتداعيات�

االجتماعية. 

مواج�ة� ��� املمتد� تار�خ�م� خالل� الفلسطي�يون� أبدع�
ال�وارث�واألزمات�الناجمة�عن�االحتالل�اإلسرائي��،�ال���
الفلسطي��،� ا��تمع� �ع��ة� إ��� األساس� ��� ��دف� �انت�
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وسائل� عدة� إيجاد� ��� االجتماعية،� تفاعالته� و��ديد�
الذي� الوجودي،� ال��ديد� ملواج�ة� دفاعية� "مي�انزمات"�
�س�ب�فيه�الفصل�اإلسرائي��،�ف�ان�التالحم�والتضامن�
السياسات� تلك� مواج�ة� ��� اآلليات� أبرز� أحد� الوط���

اإلقصائية�ال�ادفة�إ���ضرب�ب�ية�ا��تمع�الفلسطي��. 

ل�ا� يتعرض� ال��� واألزمات،� ال�وارث� ديمومة� ودفعت�
الفلسطي�ية� ا����ات� مستوى� الفلسطي��،� ا��تمع�
�إ���

ً
املطلو�ة�للتعامل�مع�األزمات�وال�وارث،�ما�أدى�تلقائيا

واملواساة� والتآزر� االجتما��� التضامن� مستو�ات� ارتفاع�
أمام�وطأة�التحديات��افة،����قطاع�غزة،�الذي��عرض�وال�
يزال،���ملة�من�األوضاع�اإل�سانية�واملع�شية�الصعبة�
وما�تركه�من�بفعل�ا��صار�واالنقسام�السيا����الداخ��،�وما�تركه�من�بفعل�ا��صار�واالنقسام�السيا����الداخ��،�وما�تركه�من�
تداعيات�صعبة�للغاية�ع����ل�املستو�ات�املع�شية،�ما�
وضع�انضباط�املواطن�الفلسطي��،�بالتداب���الوقائية�
املطلو�ة�ملواج�ة�جائحة�كورونا����حالة�صراع�ب�ن�ال��ام�
االجتماعية� بواجباته� والقيام� ج�ة،� من� التداب��� تلك�

تجاه�اآلخر�من�ج�ة�أخرى. 
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بروز� إ��� امل����� ا���ر� بخاصة� الوقائية،� التداب��� ش�لت�
ال���يمكن�رصد�ا�من�خالل� جملة�من�اآلثار�السلبية،�

النقاط�األتية: 

ارتفاع�معدالت�العنف�األسرى: 
ا��تمع� ��� االقتصادية� األوضاع� تردي� مع� خصوصا�
الفلسطي��،�وع���وجه�الدقة����محافظات�قطاع�غزة،�
�وأن�ال��ام�البيوت�أدى�إ���أن�يواجه�املواطن�

ً
�وأن�ال��ام�البيوت�أدى�إ���أن�يواجه�املواطن�خصوصا
ً
خصوصا

الواقع� ضوء� ��� ونفسية،� اجتماعية� أزمة� الفلسطي���
�ع���األفراد،�فزاد�

ً
،�ما�ا�عكس�نفسيا

ً
الصعب�اقتصاديا

من�معدالت�التوتر�والغضب�وال�لع�مع�أفراد�األسرة. 

من� الصادرة� األولية� والتقار�ر� االحصاءات� �عض� من�وتفيد� الصادرة� األولية� والتقار�ر� االحصاءات� �عض� وتفيد�
العنف� ��� م��وظ� ارتفاع� إ��� االجتماعية� التنمية� العنف�وزارة� ��� م��وظ� ارتفاع� إ��� االجتماعية� التنمية� وزارة�
ا���ات� اتخذ��ا� ال��� امل����،� ا���ر� ف��ة� خالل� ا���ات�األسري� اتخذ��ا� ال��� امل����،� ا���ر� ف��ة� خالل� األسري�

ا���ومية�منذ�بدء�النا��ة. 

وأشار��وز�ر�التنمية�االجتماعية�إ���أن�دائرة�املرأة�بالوزارة�وأشار��وز�ر�التنمية�االجتماعية�إ���أن�دائرة�املرأة�بالوزارة�
70تلقت�ما�يز�د�عن�70تلقت�ما�يز�د�عن�70�ش�وى�من�سيدات��عرضن�للعنف��ش�وى�من�سيدات��عرضن�للعنف�
األسري����مختلف�محافظات�الوطن،����ح�ن�أشار�االتحاد�األسري����مختلف�محافظات�الوطن،����ح�ن�أشار�االتحاد�
500العام�للمرأة�الفلسطي�ية�إ���تلقيه�أك���من�500العام�للمرأة�الفلسطي�ية�إ���تلقيه�أك���من�العام�للمرأة�الفلسطي�ية�إ���تلقيه�أك���من�500�م�املة�من�
�ساء��عرضن�للعنف�النف���،�أو�ا��سدي،�خالل�ف��ة��ساء��عرضن�للعنف�النف���،�أو�ا��سدي،�خالل�ف��ة�
ا��ظر،�ال���دعت�إل��ا�ا���ومة،�فيما�قالت�وز�ر�شؤون�ا��ظر،�ال���دعت�إل��ا�ا���ومة،�فيما�قالت�وز�ر�شؤون�
املرأة�أمال�حمد�إن�الوزارة��انت�تتلقى�أعدادا�قليلة�من�املرأة�أمال�حمد�إن�الوزارة��انت�تتلقى�أعدادا�قليلة�من�
الش�اوى،�إال�أ��ا�ارتفعت�أخ��ا�ا���املئات،�مش��ة�ا���أن�الش�اوى،�إال�أ��ا�ارتفعت�أخ��ا�ا���املئات،�مش��ة�ا���أن�

العنف�النف����يأ�ي�أوال�و�ليه�العنف�االقتصادي. العنف�النف����يأ�ي�أوال�و�ليه�العنف�االقتصادي. 

إذ� غزة،� قطاع� ��� أك��� تركز� العنف� أن� حمد� إذ�وأضافت� غزة،� قطاع� ��� أك��� تركز� العنف� أن� حمد� وأضافت�
وصلت�ا���الوزارة�مئات�الش�اوى�من�محافظة�رفح�ع���وصلت�ا���الوزارة�مئات�الش�اوى�من�محافظة�رفح�ع���

وجه�ا��صوص�و�قية�محافظات�قطاع�غزة. وجه�ا��صوص�و�قية�محافظات�قطاع�غزة. 

و�ذه�مؤشرات���دد����ش�ل�فع���التماسك�األسرى����و�ذه�مؤشرات���دد����ش�ل�فع���التماسك�األسرى����
�مع�إطالة�أمد�التداب���واستمرار�األزمة�

ً
�مع�إطالة�أمد�التداب���واستمرار�األزمة�ا��تمع،�خصوصا
ً
ا��تمع،�خصوصا

لوقت�أطول،�و�و�ما�تؤكده�التقار�ر�الدولية��افة،�حول�لوقت�أطول،�و�و�ما�تؤكده�التقار�ر�الدولية��افة،�حول�
 .

ً
العنف�األسري،�ال���صدرت�أخ��ا

  

وارتفاع� ا��تم��� للعنف� محتمل� ازدياد�
معدالت�ا��ر�مة����ا��تمع: 

إذ��ش����ل�التوقعات�إ���احتمال�ز�ادة�املشا�ل�االجتماعية،�إذ��ش����ل�التوقعات�إ���احتمال�ز�ادة�املشا�ل�االجتماعية،�
وتنامي�ظا�رة�العنف�ا��تم���وارتفاع�معدالت�ا��ر�مة�وتنامي�ظا�رة�العنف�ا��تم���وارتفاع�معدالت�ا��ر�مة�
���األرا����الفلسطي�ية،�خصوصا�املشا�ل�ب�ن�ا����ان،����األرا����الفلسطي�ية،�خصوصا�املشا�ل�ب�ن�ا����ان،�
أو�املشا�ل�داخل�العائالت�املمتدة،�وغ���ا،�كن�يجة�ل���ر�أو�املشا�ل�داخل�العائالت�املمتدة،�وغ���ا،�كن�يجة�ل���ر�
58امل�����ب�سبة�قد�تتجاوز�5858امل�����ب�سبة�قد�تتجاوز�58امل�����ب�سبة�قد�تتجاوز�امل�����ب�سبة�قد�تتجاوز�5858����املئة،�بحسب�استطالع�مركز�����املئة،�بحسب�استطالع�مركز�

العالم�العر�ي�للبحوث�امل��ية�أوراد. 
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ز�ادة�األعباء�ع���ال�ساء: 
التداب��� عن� الناجمة� األعباء� �ل� ال�ساء� تتحمل� حيث�
وتواجد� املدارس� �عطل� وأبرز�ا� الو�اء� ملواج�ة� الوقائية�
األطفال����الب�ت�ف��ات�طو�لة،�وقيام�ن�بمتا�عة��عليم�

األطفال�عن��عد. 

58ووفق�استطالع�أوراد�السابق�قال�58ووفق�استطالع�أوراد�السابق�قال�58����املئة�من�ال�ساء�
إن�األعباء�امل��لية�امللقاة�ع���عاتق�ن�قد�زادت،�فيما�
40قال�40قال�40����املئة�من�الرجال�أن�أعباء�م�امل��لية�قد�زادت،�
وإن�41����املئة�من�ال�ساء�صرحن�بأن�واجبات�العناية�

32باألطفال�زادت،�مقارنة�مع�32باألطفال�زادت،�مقارنة�مع�32����املئة�من�الرجال. 

تردي�األوضاع�االقتصادية: 
من� �عا�ي� ال��� االجتماعية،� الشرائح� من� للعديد�
تردي� بفعل� واالجتماعية� االقتصادية� ال�شاشة�
��ديدا� �ش�ل� ما� واملع�شية،� االقتصادية� أوضاع�ا�
وجوديا�ل�ا،�و�جعل�و�اء��ورونا�وما�يحدثه�من�تحوالت�
���دد�أو�قد�يطيح�بفئات�ا��تمع�ال�شة،�ال���

ً
مفاجئة�غوال

قد�تصبح���ية�ال��م�ش����ضوء�ال��ك���ع���مواج�ة�
الو�اء�من�دون�االلتفات�إل��ا�وتمكي��ا�من�التصدي�له،�
لنجد�أنفسنا�أمام�جملة�من�القضايا�املعقدة�واملركبة����

ا��تمع�الفلسطي��. 
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����
ً
�جديدا

ً
مما�ال�شك�فيه�أن��ذه�ا��ائحة��ش�ل�تحديا

الواقع�الفلسطي��،�الذي�اعتاد�كما�أسلفنا،�ع���مواج�ة�الواقع�الفلسطي��،�الذي�اعتاد�كما�أسلفنا،�ع���مواج�ة�
األزمات�وال�وارث،�من�خالل�التضامن�والت�افل�االجتما��،�
و�و�ما��ستد���من�املنظمات�األ�لية�الفلسطي�ية،�ال���

طاملا��انت�سباقة����تمك�ن�ا��تمع�الفلسطي������مواج�ة�طاملا��انت�سباقة����تمك�ن�ا��تمع�الفلسطي������مواج�ة�
ال�وارث،�من�اتخاذ�جملة�من�التداب���ال�ادفة�إ���حماية�ال�وارث،�من�اتخاذ�جملة�من�التداب���ال�ادفة�إ���حماية�
ا��تمع�الفلسطي���من�اال��يار����مواج�ة��ذا��تمع�الفلسطي���من�اال��يار����مواج�ة��ذه�ا��ائحة،�

أ�م�ا: 

ا��تمع� تمك�ن� ��� املبادرة� زمام� اتخاذ�
من�الصمود����مواج�ة�تداعيات�ا��ائحة�من�الصمود����مواج�ة�تداعيات�ا��ائحة� الفلسطي��
املنظمات� أي� وأ��ا،� �

ً
خصوصا االجتما��،� املستوى� املنظمات�ع��� أي� وأ��ا،� �
ً
خصوصا االجتما��،� املستوى� ع���

الفلسطي��
املنظمات� أي� وأ��ا،� �

ً
خصوصا االجتما��،� املستوى� ع���

الفلسطي��

إحدى� املاضية� السنوات� مدار� ع��� ش�لت� إحدى�األ�لية،� املاضية� السنوات� مدار� ع��� ش�لت� األ�لية،�
الفلسطي�ية�ع��� العالقات� ����شكيل� امل�مة� الفلسطي�ية�ع���الساحات� العالقات� ����شكيل� امل�مة� الساحات�
واللقاءات� والندوات� الورش� خالل� من� األفراد� واللقاءات�مستوى� والندوات� الورش� خالل� من� األفراد� مستوى�
التدر��ية،�ال����انت��عقد�ا����إطار�برامج�ا�ومشار�ع�ا�التدر��ية،�ال����انت��عقد�ا����إطار�برامج�ا�ومشار�ع�ا�
الرامية�إ���بلورة��و�ة�جمعية�للشعب�الفلسطي��،�وجمع�الرامية�إ���بلورة��و�ة�جمعية�للشعب�الفلسطي��،�وجمع�
الشتات�الفلسطي���من�مختلف�أماكن�تجمعه����الضفة�الشتات�الفلسطي���من�مختلف�أماكن�تجمعه����الضفة�
الغر�ية�وقطاع�غزة،�واألرا����ا��تلة�الغر�ية�وقطاع�غزة،�واألرا����ا��تلة�1948،�والشتات�
الفلسطي��،����إطار�محاول��ا�إعادة�رسم�ال�و�ة�ا��معية�الفلسطي��،����إطار�محاول��ا�إعادة�رسم�ال�و�ة�ا��معية�
للشعب�الفلسطي��،�و�انت�سباقة����استخدام�التقنيات�للشعب�الفلسطي��،�و�انت�سباقة����استخدام�التقنيات�

اإلليك��ونية�����ذا�اإلطار. 

ع��� خاصا� تحديا� ا��ديد� الواقع� يفرض�
والتفاعالت� العالقات� إطار� ��� والتفاعالت�� العالقات� إطار� ��� األ�لية� املنظمات�
االجتماعية�ع���مستوى�ا��تمع�ا�����الواحد،�خصوصا�االجتماعية�ع���مستوى�ا��تمع�ا�����الواحد،�خصوصا�
���قطاع�غزة،�الذي�يفتقر�للعديد�من�القدرات�الرقمية،����قطاع�غزة،�الذي�يفتقر�للعديد�من�القدرات�الرقمية،�
قة�وابداعية����

ّ
قة�وابداعية����ما��ستوجب�إعادة�التموضع�وفق�رؤ�ة�خال

ّ
ما��ستوجب�إعادة�التموضع�وفق�رؤ�ة�خال

حماية�ال�سيج�االجتما���الفلسطي���من�التفتت����ضوء�حماية�ال�سيج�االجتما���الفلسطي���من�التفتت����ضوء�
ما�تفرضه�جائحة��ورونا�من�تحديات. ما�تفرضه�جائحة��ورونا�من�تحديات. 

ضرورة�استجابة�املنظمات�األ�لية�للتحديات، 
ال���يفرض�ا��ذا�الو�اء،�بما��ع���سرعة�التحرك�باتجاه 
من� الوقاية� ثقافة� �عز�ز� �دف�ا� ومشار�ع� برامج� تب���
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ناحية�لدى�أفراد�ا��تمع،�وان��اج�جملة�من�التدخالت�
اإل�سانية�العاجلة���ماية�ا��تمع،�وضمان�سالمته،�
ومواج�ة�اآلثار�السلبية�امل��تبة�ع���اإلجراءات�والتداب���
االح��از�ة،�ما�سيلقي�بظالله�ع����ذه�املنظمات�املنوط�

��ا�لعب�جملة�من�األدوار�املركبة����مواج�ة��ذا�الو�اء.

اقتصادية  طوارئ� خطة� إعداد� ع��� العمل�
تتكفل�بتوف���ا��اجات�اإل�سانية�واألساسية�للمواطن�ن،�
بخاصة�الفئات�امل�مشة�و�و�ما��ع���أن�تأخذ�السلطة�
دور�ا�االجتما���وتتحمل�توف���تلك�ا��اجات�للمواطن،�
خصوصا�وأن�الفقر����ا��تمع�الفلسطي���متعدد�األ�عاد،�
يمكن� ما� �ناك� بل� االجتما��،� الفقر� ع��� يقتصر� ال� إذ�
�سميته�الفقر�الص��،�حيث�ال�يجب�أن�ن�����ما�عاناه

ا��تمع�الغزي�وما�يزال��س�ب�است��اف�موارده�ال��ية�
خالل�قرابة�عام�ن�ع���مس��ات�العودة�واستمرار�ا��صار�

منذ�سنوات�طو�لة. 

مع� يتالءم� بما� واملشار�ع� ال��امج� تكييف�
تداعيات�ا��ائحة،�إذ�حولت�العديد�من�املنظمات��إذ�حولت�العديد�من�املنظمات�
ا��ائحة،� واقع� يحا�ي� بما� ومشار�ع�ا� برامج�ا� ا��ائحة،�األ�لية� واقع� يحا�ي� بما� ومشار�ع�ا� برامج�ا� األ�لية�
و�دأت�����ذا�اإلطار����تكييف�خدما��ا�للفئات�املتضررة�و�دأت�����ذا�اإلطار����تكييف�خدما��ا�للفئات�املتضررة�
ا���ات� مع� الت�سيق� ع��� فعملت� التداعيات،� تلك� ا���ات�من� مع� الت�سيق� ع��� فعملت� التداعيات،� تلك� من�
ا��دمات� وتوف��� ا���ر،� بمراكز� يتعلق� فيما� ا��دمات�ا���ومية� وتوف��� ا���ر،� بمراكز� يتعلق� فيما� ا���ومية�
اللوجس�ية�ل�ا،�ومن�ناحية�أخرى�بدأت�املنظمات�األ�لية�اللوجس�ية�ل�ا،�ومن�ناحية�أخرى�بدأت�املنظمات�األ�لية�
���طرح�خطط�الطوارئ����التعامل�مع�ا��ائحة،�وذلك����طرح�خطط�الطوارئ����التعامل�مع�ا��ائحة،�وذلك�
ع���رغم�قلة�فرص�التمو�ل�املتاحة�أمام�ا،�مع�إدراك�ا�ع���رغم�قلة�فرص�التمو�ل�املتاحة�أمام�ا،�مع�إدراك�ا�
بأ��ا�أمام�م�مة�ت�اد�ت�ون�مستحيلة����مواج�ة�و�اء�عاملي،�بأ��ا�أمام�م�مة�ت�اد�ت�ون�مستحيلة����مواج�ة�و�اء�عاملي،�
و�حاجة�إ���ج�وز�ة�واستعداد�من��ل�ا��وانب،�منظمات�و�حاجة�إ���ج�وز�ة�واستعداد�من��ل�ا��وانب،�منظمات�

أ�لية�وح�ومة�ومواطن�ن. 
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