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 2020نيسان  9 - نيسان 3  (: 2تقرير رقم )

    

  

 

امات حتى اليوم:  ز  $2,523,876مجموع االلتى
  

 

  

 

 التدخالت 

 

 

 

تزويد المستشفيات في قطاع غزة بمستهلكات ومواد طبية لتعزيز  

 Pennyجهوزيتها لمواجهة انتشار وباء الكورونا. وذلك بتمويل من

Appeal -  "بريطانيا، ويأتي هذا الدعم ضمن حملة "فلسطين بتناديكم

التي أطلقتها التعاون بهدف توفير االحتياجات األساسية من أغذية ومواد 

صحية لألسر الفقيرة، واألسر التي تعاني من ظروف معيشية صعبة،  

 إضافة إلى دعم جهوزية القطاع الصحي.

 

 

الثانية من حملة اإلغاثة اإلنسانية من قبل اتحاد الجمعيات  تنفيذ المرحلة 

الخيرية/القدس. حيث تم استهداف مئات األسر في قرى شمال غرب  

القدس. وتهدف هذه المساعدات إلى تأمين احتياجات المواطنين الغذائية 

والصحية ممن فقدوا مصدر رزقهم أو المسجلين كأسر فقيرة في مختلف  

س لمواجهة انتشار فيروس الكورونا المستجد ضمن  مناطق محافظة القد 

 للتفاصيل حملة "فلسطين بتناديكم" التي أطلقتها التعاون مؤخراً.

 

https://www.facebook.com/TaawonPalestine/posts/2701795526595872
https://www.taawon.org/ar/donate?campaign_id=22309
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استتتتتلمت جمعية الهالل االحمر الفلستتتتطيني برام   الدفعة األول من 

التتمستتتتتتتتتلتتزمتتتات والتتمستتتتتتتتتهتتلتتكتتتات التتطتتبتتيتتتة ضتتتتتتمتتن حتتمتتلتتتة 

لمواجهة فيروس كورونا وذلك وبدعم من  "بتناديكم فلستتتتطين" التعاون

الصتتندوا العربي لمنماء االقتصتتادال واالجتماعي. وقد شتتملت الدفعة  

الواقيتتة للعيون، والكمتتامتتات، وأدوات قيتتاس للحرارة،  على األقنعتتة 

والمعقمات ومضتتخات التعقيم. تستتتفيد من هذه المواد مراكز االستتعاف 

ومستشفيات الهالل األحمر الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع 

 غزة.

 
 

 

 

بدء المرحلة األولى من حملة المساعدات اإلنسانية الطارئة 

األشد فقراً وذللك بتنفيذ من اتحاد الجمعيات الخيرية/القدس  للعائالت

وبإشراف ودعم "التعاون" وضمن حملة "فلسطين بتناديكم"، حيث تم  

توزيع طرود تتضمن مواد غذائية أساسية، ومواد صحية لألسر المتعففة  

العمل ممن فقدوا مصادر رزقهم في مناطق أبو ديس،  والعاطلين عن 

 1800العيزرية، الخان األحمر، وجبل البابا. شملت هذه الطرود حوالي  

 التفاصيلأسرة.  300شخصا موزعين على 

 
  

 

 "التعاون" تواكب الحملة في االعالم

 

 
 االخبارية، دنيا الوطن

ً
  تلفزيون الحرة ،  تلفزيون العرب    ،اف امنساء  ،وكالة معا

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

https://www.facebook.com/TaawonPalestine/posts/2695555900553168
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2020/03/27/1325003.html
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=1010952
https://soundcloud.com/radionisaa96fm/roy7eez0pvu6
https://soundcloud.com/radionisaa96fm/roy7eez0pvu6
https://soundcloud.com/radionisaa96fm/roy7eez0pvu6
https://youtu.be/CS4MgHGXz_Q
https://youtu.be/JK9o0r64xRk
https://youtu.be/JK9o0r64xRk
https://youtu.be/JK9o0r64xRk
https://www.facebook.com/TaawonPalestine
https://www.instagram.com/TaawonPalestine
https://www.twitter.com/TaawonPalestine
https://www.linkedin.com/company/taawonpalestine/
https://www.taawon.org/ar/node/22309
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 كّل يساهم من موقعه

  

 

تضافر وتكامل الجهود يمكنهما أن يحققا أثراً أكبر والسيما في مثل هذه الظروف. فأخذت المشاريع التي دعمتها  

 مواجهة انتشار فيروس كورونا التعاون مساراً مكمالً لمجمل الجهود التي تبذلها مؤسسات المجتمع من أجل 

 

 

 

 

بلدية غزة تستثمر المعدات التي تم تزويدها بها ضمن برنامج تطوير 

لتعقيم المستشفيات والشوارع   قرية وادال غزة بدعم من التعاون،

واألماكن العامة. ويأتي هذا التدخل ضمن تضافر وتكامل الجهود تعزيزا  

 الكورونا والحد من انتشاره. للوقاية من جائحة 

 
أطلقت مؤسسة الرؤيا الفلسطينية مبادرة "أزمة وبتعدال" عبر وسائل 

مبادرات مجتمعية في    سلسلة التواصل االجتماعي، والتي تتضمن 

مواضيع مختلفة. وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج بريدج فلسطين الذال 

الصندوا العربي لمنماء االقتصادال ينفذ بإشراف "التعاون" وبدعم من 

 .رابط مبادرة أزمة وبتعدال .واالجتماعي
  

 

 

  "خليك بالبيتأطلقت جمعية نطوف للبيئة وتنمية المجتمع مبادرة "

Stay at home  التي جاءت ترجمة لفكرة تقدم بها برنامج بريدج "

تجنب  فلسطين بهدف رفع وعي األطفال تجاه العادات الصحية السليمة ل

انتشار العدوى بفيروس كورونا وذلك بطريقة تفاعلية وتعليمية. يذكر ان  

برنامج بريدج ممول من الصندوا العربي لمنماء االقتصادال 

 واالجتماعي وتقوم بتنفيذه جمعية نطوف بإشراف "التعاون".
  

ً أصبح يهدد حياتنا وحياة    أحبائنا،  في يوم الصحة العالمي ونحن نواجه مرضا

 يتحتم علينا أن نتحلى ببعض المسؤولية تجاه أنفسنا وعائلتنا ووطننا 

وقد سعت التعاون دوماً لتخصيص جانب كبير من تدخالتها في القطاع 

 . الصحي للعمل على توعية المواطنين تجاه صحتهم وصحة عائالتهم

 

 

 
  

https://www.facebook.com/AzmeWbt3di/?__tn__=kC-R&eid=ARCBjDWg2g1nSFbL3_ypxewdPJSnuwePJjugMF1yqWgVqALHintUWlcn3OYjjN_qD6_3DkCVXfwT2c7J&hc_ref=ARRmkCbQKF5PDHPIa7-cekErZpjaUYWH9IlqXXH9uOZi1HRdm4WK9kxo4-8dXyPR7JU&fref=nf
https://www.facebook.com/pg/Natufps/photos/?tab=album&album_id=3266753103335916
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امات حتى اليوم:  ز  $229,000مجموع االلتى
    

 

 
 بدء مرحلة توزيع القسائم الشرائية

لحملة كلنا يد واحدة  االولى العمليّة االنطالقةمن مخيمات شمال لبنان 

عائلة في كل من مخيمي البداوال ونهر البارد.   2400والتي ستشمل 

ستستلم العائالت قسائم شرائية للمواد الغذائية والمواد األساسية بقيمة  

$( لكل عائلة. تنفذ "التعاون" هذه المرحلة 80ليرة لبنانية ) 120،000

جمعية النجدة االجتماعية، وبيت أطفال  في الشمال بالشراكة مع كل من

 الصمود، واالتحاد العام للمرأة الفلسطينية. 

 
 

 
 في زمن الكورونا    التعلم عن بُعد

مع إغالا كل رياض األطفال والمؤسسات التعليمية كان ال بد من التفكير  

التعليم ولو عن بعد. فاعتمدت رياض   استمراربآلية جديدة لضمان 

االطفال العاملة ضمن برنامج دعم التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة  

على مجموعة مبادرات منها تصوير المعلمات لمجموعة من الفيديوهات  

وتفعيل لجان االهل ليشكلوا  لألطفالالتعليمية، إرسال أوراا نشاطات 

 الدروس وتعميمها.  ستالماحلقة وصل بين المعلمات واالهل في 

طفل التعلم عن بعد   3000هذه الطرا، يتابع حالياً أكثر من  باستخدام

 روضة في كافة المخيمات الفلسطينية في لبنان.  28في 

 

 
  

 

 للحواالت واالستفسارات 

rdcteam@taawon.org 

 رام هللا: 
970598949959+ 

 عمان: 
962791586181+ 

وت  بير
823337 71 961+  

    

 

mailto:rdcteam@taawon.org
https://www.taawon.org/ar/donate?campaign_id=22353

