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جسور العطاء

الغاثة غزة

آثار العدوان عىل غزة
ــدوان  ــات الع ــاين وي ــزة يع ــاع غ ــطيني يف قط ــعب الفلس ــزال الش ال ي

االرسائيــي االخــر اضافــة اىل الحصــار الــذي زاد عــن 8 ســنوات، إذ أن 

االرضار االقتصاديــة الناجمــة عــن العــدوان االخــر تزيــد عــىل 4 مليارات 

دوالر وهــي ثاثــة اضعــاف الخســائر التــي نجمــت عــن عــدوان عــام 

.2009/2008

مؤسسة التعاون يف امليدان
ــة  ــاعدات اغاثي ــة مس ــرة املاضي ــال الف ــاون خ ــة التع ــت مؤسس قدم

للمترضريــن يف قطــاع غــزة بلغــت أكــر مــن 10 مليــون دوالر، لكــن ال 

ــرة.  ــات واحتياجــات القطــاع كب ــزال متطلب ت

احتياجات عاجلة
توجــه مؤسســة التعــاون النــداء لجميــع أعضائهــا وداعميهــا وأصدقائهــا 

للمســاهمة يف مــد جســور العطــاء للمحتاجــن يف قطــاع غــزة مــن خال 

دعــم التدخــات التالية:

حـقائــق وأرقام

- 1.3 مليون مواطن يعاين من انعدام األمن الغذايئ

- %65 نسبة البطالة يف قطاع غزة

- %55 من العائات تعيش تحت خط الفقر 

- 135,500 وحــدة ســكنية تــرضرت بشــكل جــزيئ أو كي 

مــا نجــم عــن فقــدان 600,000 شــخص للــأوى

- 100,000 شخص ما زالوا نازحن وبدون مأوى 

- 17,000 هكتاراً من األرايض الزراعية تدمرت 

- 419 منشأة اقتصادية تدمرت

التدخل

خلق فرص عمل

ــاء العائــات املتــرضرة  توفــر الدعــم املــايل بكرامــة ألبن

منازلهــا خــال العــدوان، عــن طريــق خلــق فــرص عمــل 

مؤقتــة لعــدد 400 مــن أبنــاء هــذه العائــات.

دعم مشاريع صغرة

الحدوديــة  املناطــق  يف  املتــرضرة  العائــات  دعــم 

تناســب  للدخــل  مــدرة  صغــرة  انتاجيــة  مبشــاريع 

قدراتهــم وإمكانياتهــم مــع الركيــز عــىل تدخــات تتســم 

املــرأة. وتســتهدف  باالســتدامة 

دعم الطاب الجامعين

املســاهمة يف توفــر الرســوم الجامعيــة للطــاب امللتحقن 

بالجامعــات الفلســطينية ومل يتمكنــوا مــن االســتمرار 

ــدام مصــدر  ــم أو انع ــرضر منازله ــة بســبب ت يف الدراس

دخــل عائاتهــم.

املبلغ الكيل $تفاصيل املوازنة

400 شخص *  3 شهور عمل *  500 دوالر شهرياً

1,000 أرسة * 800 دوالر لكل ارسة

500 طالب جامعي *  2 فصل درايس * 500 دوالر 

600,000

800,000

500,000

1,900,000                املجموع الكي للنداء 

قــدموا الدعم اليـوم!

ملزيد من املعلومات وتقديم التربعات:

rdcteam@jwelfare.org  :الربيد االلكرتوين 

هاتف: 97022415130+ أو 96265850600+

      @welfare30@welfare30     @welfarepalestine  

https://www.youtube.com/user/Welfare30
https://www.facebook.com/WelfarePalestine
https://twitter.com/welfare30

