
حملة أغيثوا غزة 2014

تقرير رقم "1" 
08 متوز - 05 آب 2014

بالرغم من صعوبة األوضاع األمنية امليدانية التي تحد من الحركة  وتؤثر عىل خطط العمل وصعوبة عمل املعابر وعدم توفر بعض األصناف 

واملواد وعدم توفر الصناديق الكرتونية للتعبئة وإغالق البنوك يف قطاع غزة طوال فرتة العدوان اال ان مؤسسة التعاون مع رشكائها متكنت من:

- توفري 119,000 لرت من املحروقات للمستشفيات واملراكز الصحية وسيارات اإلسعاف

- 13,500 عائلة استفادت من الطرود الغذائية.

- 7,250 عائلة استفادت من  14,250 فرشة ومخدة وبطانية.

-  5,530 عائلة استفادت من توزيع مستلزمات الصحة العامة.

- توزيع عدد 50 هدية لألطفال الجرحى مبناسبة العيد.

- توزيع 1,000 وجبة ساخنة عىل الجرحى يف مستشفى الشفاء، باالضافة إىل 8 خزانات 

ملياه الرشب.

عاشت النكبة صغرية وعانت من الترشد بعدما جاوزت الثامنني عاماً

الحاجة وضحة محمد منصور )مثانون عاماً(  – عندما تراها ترى معاناة أهل فلسطني ترتسم 

عىل محياها، عاشت املعناة والترشد منذ مثانني عاماً وما زالت ... فقد رشدت من منزلها 

يف قضاء برئ السبع لرتتحل مع أهلها وهي طفلة إىل قطاع غزة بعد أن فقدت بعض أفراد 

عائلتها شهداء وظلت مع عائلتها تنتقل من منطقة إىل أخرى حتى تزوجت واستقرت مع 

زوجها يف مخيم يبنا يف رفح  حيث توالت عليها الحروب واملآيس عام 1956م ثم عام 1967 

وعانت من منع التجول واالعتداء عىل بيتها وأبنائها يف االنتفاضة الفلسطينية األوىل ثم 

ابتليت بوفاة زوجها حيث عملت بعده عىل تربية أبنائها أحسن تربية .. كل هذا السجل من العناء مل يشفع لها عند االحتالل حيث هدمت 

الطائرات بيت جريانها مام أدى اىل تدمري بيتها املتواضع الصغري يف ثاين أيام الحرب الحالية وأحالته ركاماً لتعود للترشد من جديد بعد 66 عاماً 

عىل ترشدها األول ولكن شاء القدر لهذه الحاجة الطاعنة يف السن أن تكون يوم القصف متواجدة يف منزل ابنتها البعيد نسبيا عن منزلها مام 

أنقذ حياتها، .. وحيث أن حالتها الصحية ال تسمح لها بالوصول إىل مراكز التوزيع فقد وصلت إليها طواقم اإلغاثة يف بيتها املهدوم وقدمت 

لها بعض ما يلزم من أثاث وطرود )طرد غذايئ – 2 فرشة – 2 حرام( مقدمة من مؤسسة التعاون )حملة اغاثة غزة(... ومن خالل دموعها 

املتدفقة وجهت الحاجة وضحة بالغ شكرها وتقديرها ملؤسسة التعاون ولكل من ميد يد العون واملساعدة لها وألمثالها من املحتاجني.

http://welfareassociation.org/


تقديم: 

لقد ترضر كافة سكان قطاع غزة  والذين يزيد عددهم عن 1.8 مليون مواطن نتيجة للعدوان الذي بدأ مطلع شهر يوليو 2014 حيث 

تم تدمري عرشات اآلالف من املرافق بأرضار جزئية أو كلية مبا يشمل منازل املواطنني واملدارس واملؤسسات العامة باإلضافة إىل تدمري 

البنية التحتية للخدمات األساسية  مثل الكهرباء واملياه والتي تعاين أصال من عجز وضعف شديد وقد أدى العدوان إىل تهجري ما يزيد عن            

310 آالف مواطن عن منازلهم حيث لجأوا إىل منازل أقربائهم أو إىل املدارس واملستشفيات. وقد جاء هذا العدوان ليضيف فصال جديدا من 

فصول املعاناة للمواطنني يف القطاع والرازحني تحت حصار خانق منذ ما يزيد عن مثاين سنوات.

واستجابة لالحتياجات الطارئة ألهلنا يف قطاع غزة يف ظل العدوان اإلرسائييل املستمر فقد تدخلت مؤسسة التعاون منذ اليوم األول 

لتوفري االحتياجات والخدمات األساسية  للمواطن كام أطلقت نداء إلغاثة األهل يف القطاع حيث القى هذا النداء صداه عند العديد من األفراد 

واملؤسسات الغيورين عىل الشعب الفلسطيني واملتطلعني إىل تقديم الدعم له بأشكاله املختلفة "من مادي أو معنوي" مكنت املؤسسة من 

االستمرار يف تقديم الخدمات لألهل يف غزة.

عنارص نداء اإلغاثة: 

1. توفري األدوية واملستهلكات الطبية واملحروقات للمستشفيات واملراكز الصحية ولسيارات اإلسعاف.

2. توفري االحتياجات الغذائية األساسية لألرس املترضرة من العدوان.

3. صيانة املنازل واملدارس واملرافق املترضرة.

4. توفري األغطية واملالبس للعائالت املهجرة من منازلها.

5. توفري طرود صحية تحتوي عىل مستلزمات الصحة العامة للعائالت التي تهجرت من منازلها.

6. توفري أجهزة اإلنارة الشاحنة

7. توفري حقائب مدرسية وقرطاسية ألطفال األرس املترضرة

جمعية مربة الرحمة للطفل

الجمعية اإلسالمية رفح

مركز العمل التنموي

جمعية الخدمة العامة

جمعية تطوير بيت الهيا

مؤسسة التعاون تقدم 1,5 مليون دوالر من خالل رشكائها املحليني للدعم الطارئ يف غزة حتى تاريخه

جمعية يبوس الخريية

اتحاد لجان العمل الصحي

مستشفى العودة

جمعية العطاء-بيت حانون

مركز رعاية الفئات الخاصة

مجموعة غزة للثقافة والتنمية

جمعية نور املعرفة

وزارة الصحة الفلسطينية

االغاثة الطبية الفلسطينية

#غزة تحت النار #أغيثوا غزة
- نداء غزة تحت النار. 

- حملة اغيثو غزة. 

http://welfareassociation.org/Portal1/Upload/Menu/Image/la.pdf
https://www.justgiving.com/Gaza-Appeal2104/


توقيع اتفاقيات منح جديدة: 

- 300 ألف دوالر لتقديم خدمات الرعاية والعالج والتأهيل لـعدد من مصايب العدوان من ذوي االعاقة.

- 212 ألف دوالر لتوفري األدوية واملستلزمات الطبية الطارئة للمستشفيات واملراكز الصحية. 

- 40 ألف دوالر لتوفري وتشغيل العيادات الطبية املتنقلة. 

- 56 ألف دوالر توفري االحتياجات ألرس الصيادين املترضرة من العدوان االرسائييل.

التربعات: 

تعرب مؤسسة التعاون عن امتنانها الشديد لجميع من لبى النداء من مؤسسات دولية ومحلية وقطاع خاص وأفراد، ولتربعهم السخي والذي 

ساهم يف متكني املؤسسة من القيام بواجباتها االنسانية تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني، )موضح أدناه حجم التربعات(.

13. رشكة دريك اند سكل.

14. رشكة رياليتس.

15. رشكة كيان العاملية.

16. صندوق االستثامر الفلسطيني.

17. موظفي صندوق النقد الفلسطيني.

18. موظقي مختربات بيو الب.

19. مؤسسة الدليل.

.)OSF( 20. مؤسسة املجتمع املفتوح

21. مؤسسة سالم يا صغار.

22. مؤسسة كندر يف الواليات املتحدة من خالل املؤسسة الشقيقة 

يف بريطانيا.

1. البنك االستثامري وموظفية.

2. البنك االسالمي الفلسطيني.

3. أعضاء وموظفي فتنس فريست.

4. بنك القدس.

5. بنك فلسطني املحدود.

6. جمعية الهالل االحمر الكويتي.

7. رشكة اتحاد املقاولني  وموظفيها.

8. رشكة االقبال لالستثامر وموظفيها.

9. رشكة الرموز لخدمات التسويق وتنظيم املعارض.

10. رشكة الطعم الفاخر.

11. رشكة النابليس والعمد.

12. رشكة ايليا النمس

قام ما يزيد عن 230 متربع بدعم حملة نداء اغاثة غزة 2014 لغاية تاريخ هذا التقرير، منهم 22 مؤسسة من القطاع االهيل والخاص 

كام هو موضح ادناه: .



      @welfare30@welfare30    @welfarepalestine  

التوزيع الجغرايف ملناطق العمل

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

