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 2020نيسان   24 -نيسان 17  (:4تقرير رقم )

  

 

 
 

  

 

 $4,200,000مجموع االلتزامات حتى اليوم: 
                     

 

  

 

 للتعاون باالتفاقيات والشراكات االستراتيجية أسبوع متميّز

 
 

 

رباعية مع مؤسسة منيب وأنجال المصري،   اتفاقيةوقعت التعاون 

ألف   420بقيمة  ووزارة الصحة الفلسطينية، وصندوق "وقفة عز"،

تعزيز جهوزية خدمات وزارة الصحة على ممارسات  دوالر. بهدف

الوقاية والتشخيص والعالج الطارئة لفيروس الكورونا تلبية للخطة  

ونا، حيث سيتم توفير جزء من األدوية الوطنية لمكافحة وباء الكور

 للتفاصيل  والمستهلكات والمعدات الطبية الالزمة للوزارة.

 

 

مذكرة تفاهم مع شبكة مستشفيات القدس الشرقية بحوالي  وقعت التعاون

نصف مليون دوالر لتعزيز قدرات وجهوزية وصمود مستشفيات القدس  

في مواجهة الطوارئ من أخطار جائحة فيروس الكورونا في فلسطين 

والتي ستساهم بتوفير جزء من األدوية والمستهلكات والمعدات الطبية 

في المستشفى وتأتي هذه االتفاقية ضمن حملة فلسطين  الالزمة للعالج

 للتفاصيلبتناديكم. 

 

https://www.taawon.org/ar/media/news/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-420-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%83%D9%85
https://www.taawon.org/ar/media/news/%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://www.taawon.org/ar/donate?campaign_id=22309
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اتفاقية رباعية مع مؤسسة منيب وأنجال المصري،   وقعت التعاون

ومستشفى جمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية، وصندوق "وقفة 

لتعزيز جهوزية مستشفى جمعية  ألف دوالر، وذلك 170بقيمة  عز"،

المقاصد الخيرية اإلسالمية على ممارسات الوقاية والتشخيص والعالج 

وتوفير جزء من األدوية والمستهلكات  الطارئة لفيروس الكورونا،

 للتفاصيل والمعدات الطبية الالزمة للعالج في المستشفى. 

 

 

دوالر  ألف 250 بقيمة مع بنك فلسطين مذكرة تفاهم قعت التعاونو

لدعم حملة "فلسطين بتناديكم". وستقوم التعاون بتوفير مبلغ مماثل لمبلغ 

المنحة تُخصص لدعم شبكة مستشفيات القدس، ولدعم أهلنا في قطاع 

فيديو مباشر ليوم  ،للتفاصيلغزة بناًء على االحتياجات اآلنيّة والطارئة.  

 .التوقيع

 

 

 

وقعت التعاون مجموعة من االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من  

لمواجهة أخطار جائحة فيروس كورونا. فكانت  الشركاء االستراتيجيين

حيث تم توقيع مذكرة تفاهم جمعية االغاثة الطبية الفلسطينية  أولها مع

ً للمسنين وداراً لأليتام في مواجهة أخطار  25لتعزيز جهوزية  بيتا

 (للتفاصيل) وغزة. الغربية الكورونا في كل من الضفة  جائحة

لتقديم اإلغاثة  اتحاد الجمعيات الخيرية / القدسمع  كما تم توقيع اتفاقية

اإلنسانية الطارئة في محافظة القدس لمواجهة أخطار جائحة فيروس 

فقد تم توقيع  جمعية الهالل االحمر الفلسطيني ( أماللتفاصيل) الكورونا.

لتعزيز جهوزيتها على ممارسات الوقاية الطارئة لفيروس  اتفاقية معهم

مركزاً من مراكز االسعاف ومستشفيات   47الكورونا وذلك لدعم حوالي  

في   ومراكز الرعاية األولية التابعة لجمعية الهالل االحمر الفلسطيني

مع مركز   ( وأخيراً تم توقيع اتفاقيةللتفاصيلالضفة الغربية وقطاع غزة. )

لتقديم السالت الغذائية الطازجة لعدد من االسر   معاً. -العمل التنموي

 (للتفاصيلخالل شهر رمضان المبارك ) المهمشة في قطاع غزة 
 

 

https://www.taawon.org/ar/media/news/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.taawon.org/ar/media/news/%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-250000-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%83%D9%85-%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://www.facebook.com/kanfoushyoss/videos/10163409717300324/?t=0
https://www.facebook.com/kanfoushyoss/videos/10163409717300324/?t=0
https://www.taawon.org/ar/media/news/%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86
https://www.taawon.org/ar/media/news/%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9
https://www.taawon.org/ar/media/news/%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%83%D9%85%D9%88%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-100-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://www.taawon.org/ar/media/news/%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D8%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-1441-2020-%EF%BB%A4%D9%86
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 تغطية واسعة لتوقيع االتفاقيات في االعالم

  

 2تلفزيون فلسطين   ،1تلفزيون فلسطين  تغطية مصورة:

ً  –وطن  دنيا ال  ،اتحاد الجمعيات الخيرية  –دنيا الوطن ، راديو الخليل بيانات صحفية: ، وكالة وطن لألنباء، معا

، وفا -وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية شبكة راية االعالمية، نساء أف أم ، اإلغاثة الطبية -دنيا الوطن، القدس

وكالة قدس لألنباء وزارة ، المقاصد -وكالة قدس لألنباء ، وكالة قدس نت لألنباء، Bnews، مجلة كل يوم

 )بنك فلسطين( وكالة وطن لألنباء  ،المقاصد -دنيا الوطن، الصحة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 $480,000مجموع االلتزامات حتى اليوم: 
                      

 

 

 

 التعاون داخل مخيم ضبيه ضمن المرحلة الثانية من حملة كلنا يد واحدة 

بيروت.   -انطلقت المرحلة الثانية من حملة كلنا يد واحدة في مخيم ضبيه

وقامت التعاون على مدى يومين وبالشراكة مع مجمع الكنائس للخدمة  

عائلة تعيش دون   141االجتماعية في لبنان، بتوزيع قسائم شرائية على  

خط الفقر داخل المخيم وتشكل حوالي ربع سكانه. حصلت كل أسرة على  

دوالراً تخولها  80ليرة لبنانية أو ما يعادل  120ة شرائية بقيمة قسيم

شراء حاجياتها األساسية من مواد غذائية ومواد أساسية من محالت 

لبنان قبل    -محددة داخل المخيم. تخاطب هذه الحملة التي اطلقتها التعاون

نحو شهر تقريباً االوضاع المعيشية الصعبة التي يرزح تحتها الالجئون 

لفلسطينيون في لبنان نتيجة حالة االغالق الشامل وتوقف االعمال  ا

 لمواجهة انتشار وباء كورونا

https://www.facebook.com/watch/?v=217754633009096
https://www.facebook.com/watch/?v=217754633009096
https://www.facebook.com/watch/?v=217754633009096
https://www.dropbox.com/s/n49dkeqr8sn3gd1/video-1587644417.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n49dkeqr8sn3gd1/video-1587644417.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n49dkeqr8sn3gd1/video-1587644417.mp4?dl=0
http://904fm.ps/news_detail.php?id=16682
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2020/04/22/1331691.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2020/04/22/1331675.html
https://www.wattan.net/ar/news/307285.html
http://www.alquds.com/articles/1587546830533419100/
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2020/04/22/1331513.html
http://www.radionisaa.ps/article/14688/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.raya.ps/news/1084756.html
http://wafa.ps/ar_page.aspx?id=5JKOOLa874209876078a5JKOOL
https://www.klyoum.com/palestine-news/politics/2020/apr/alwatanvoice-510-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7.php
http://www.businessnews.ps/news/5e9f348eef8aed61c011f499
https://qudsnet.com/post/485131/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-
https://qudsnet.com/post/485129/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1
https://qudsnet.com/post/485126/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-420-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%A7
https://qudsnet.com/post/485126/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-420-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%A7
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2020/04/21/1331440.html
https://www.wattan.net/ar/news/307400.html
https://www.wattan.net/ar/news/307400.html
https://www.wattan.net/ar/news/307400.html
https://www.wattan.net/ar/news/307400.html
http://www.facebook.com/taawonpalestine
http://instagram.com/taawonpalestine
https://www.twitter.com/taawonpalestine
https://www.linkedin.com/company/taawonpalestine
http://www.taawon.org/corona
https://www.taawon.org/ar/donate?campaign_id=22353
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 تعليم الموسيقى من البيت 

"اعزف من بيتك"، مبادرة أطلقها طالب الموسيقى في فرقة الكمنجاتي 

لمواصلة دروسهم عن بعد في زمن الحجر المنزلي. جاءت المبادرة 

بالتنسيق بين ادارة الكمنجاتي في فلسطين واساتذة برنامج الموسيقى في  

لبنان حيث تم وضع برنامج كامل ومحدد لكل طالب لمواصلة دروسه  

تي كانت مقررة قدر المستطاع. ولكسر حواجز البعد الموسيقية ال

االجتماعي، قام الطالب بتسجيل فيديوهات قصيرة لعزفهم من داخل  

منازلهم ومشاركتها على وسائل التواصل االجتماعي بهدف بث طاقة  

 ايجابية وإيجاد فسحة من المتعة والفرح في مثل هذه االيام. 
 

 

 

 للحواالت واالستفسارات

+ | 96171823337+ | بيروت: 962791586181+ | عمان:  970598949959رام هللا: 

rdcteam@taawon.org 

   

 

mailto:rdcteam@taawon.org

