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 $4,500,000مجموع االلتزامات حتى اليوم: 
                     

 

  

 

 تدخالتنا في الميدان ضمن حملة "فلسطين بتناديكم"

 
 

 

 طرد غذائي على األسر الفقيرة في قطاع غزة 4000توزيع 

  4000التعاون بالشراكة مع اتحاد لجان العمل الزراعي بتوزيع بدأت 

طرد غذائي على األسر الفقيرة في كل من محافظات غزة ورفح وخان 

  5طرود على مدار  5أسرة بواقع  800يونس. يستفيد من هذه الطرود 

أسابيع متتالية في شهر رمضان المبارك. يساعد هذا المشروع ايضاً على  

المزارعين بحيث يتم توريد وشراء مستلزمات  تعزيز صمود صغار

الطرود الغذائية من هؤالء المزارعين لضمان عملية استمرار انتاجهم 

 وزراعة أرضهم. 

 

 أسرة في قطاع غزة بسالت غذائية   620تزويد 

معا وبتمويل من  -وفرت التعاون بالشراكة مع مركز العمل التنموي

  620سلة أغذية طازجة لـ  3,100مؤسسة منيب وأنجال المصري، 

شهر   أسرة في قطاع غزة ضمن مبادرتها لتوزيع سالت غذائية طوال 

https://www.taawon.org/ar/donate?campaign_id=22309


 
وقد التزمت التعاون ضمن حملتها حتى اآلن وبدعم  رمضان المبارك.

سلة أغذية طازجة يتم شراء   13,000ثر من من مؤازريها، بتوفير أك

 محتوياتها من صغار المنتجين.
 

 

 

تزويد طرود غذائية رمضانية ألسر المصابين بمرض الثالسيميا في 

 غزة

اسرة من   200باشرت التعاون، توزيع طرود غذائية رمضانية لـ 

المقدمة المصابين بمرض الثالسيميا في قطاع غزة ضمن المنحة الكريمة  

  3,200من عائلة الكالوتي بالقدس الشريف والتي شملت ايضا أكثر من  

أسرة في قطاع غزة خالل شهر رمضان. يتم التوزيع بالشراكة مع جمعية 

مؤسسة  14فارس العرب لألعمال الخيرية وبالتعاون مع أكثر من 

 قاعدية بما فيها جمعية أصدقاء مرضى الثالسيميا.

 

 

 عبوات مياه شرب صحية لمراكز الحجر الصحي في قطاع غزةتوزيع 

&   Muslim Aid-UK ضمن حملة "فلسطين بتناديكم" وبتمويل من 

Muslim Aid-USA  ومن خالل المؤسسة الشقيقة في بريطانيا

WAUK  قامت التعاون وبالشراكة مع اتحاد لجان العمل الزراعي ،

عبوة مياه شرب   10,200بتزويد مراكز الحجر الصحي بقطاع غزة ب  

لتر( لتوزيعها على المقيمين في مراكز الحجر. كما  1.5صحية )سعة 

من طرود الصحة العامة    500تشمل تدخالت المشروع توزيع أكثر من  

 ومساعدات غذائية على األسر المهمشة جنوب قطاع غزة.
 

 

 

  مساعدات غذائية وصحية في محافظة طوباس

بالشراكة مع اتحاد الجمعيات الخيرية بتقديم مساعدات  قامت التعاون 

إنسانية تضمنت مواد غذائية ومنظفات ومواد صحية استفاد منها حوالي  

شخصاً موزعين على مئة أسرة متعففة في التجمعات السكانية في   650

محافظة طوباس. أشرف على اعداد المعونات كل من محافظ طوباس 

ركن يونس العاصي، ومدير الجهاز الوقائي  واالغوار الشمالية، واللواء

العميد جهاد أبو عمر حيث قامت فرق ميدانية مشتركة من االتحاد 

 والمحافظة بتوزيع المعونات على بيوت األسر المتعففة.
 



 

 تدخالتنا التنموية مستمرة 

 
 

 

 غزة  -المجتمعيةتجهيز مبنى روضة أطفال جمعية مركز القرارة للتنمية  

من تنفيذ مشروع إنشاء وتجهيز مبنى روضة أطفال  انتهت التعاون

جمعية مركز القرارة للتنمية المجتمعية في منطقة خانيونس جنوب قطاع 

ألف دوالر بما يشمل إنشاء مبنى من طابقين بمساحة   160  غزة بكلفة

فذ لكل طابق وتجهيز الفصول الدراسية وساحات األلعاب. ين 2م  250

المشروع بتمويل من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 

 وبإدارة البنك اإلسالمي للتنمية.
 

 

 

 شخصا من المصابين 181التعاون تنتهي من دعم مشروع لتشغيل 

 وذوي االحتياجات الخاصة في قطاع غزة

استكملت التعاون مشروع التدريب على رأس العمل المهني لذوي  

االحتياجات الخاصة والجرحى في غزة بدعم من الصندوق العربي 

لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وبإدارة البنك اإلسالمي للتنمية. 

  181واستطاعت بالشراكة مع جمعية بنيان للتنمية المجتمعية من تشغيل  

شخصاً من ذوي االحتياجات الخاصة والجرحى في مجاالت مهنية 

امج التدريب على رأس العمل مدفوع األجر. اهمية مختلفة والحاقهم ببرن

هذا المشروع ان يأتي في ظل ارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة إلى  

 معدل غير مسبوق.
 

 

 

 في االعالم التعاون تواكب الحملة

  

 اتفاقية التعاون مع شبكة مستشفيات القدس -نساء أف ام، حملة فلسطين بتناديكم –نساء أف ام 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 كّل يساهم في موقعه

 

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/j79ujsp9i7db
https://soundcloud.com/radionisaa96fm/j79ujsp9i7db
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


 

 

تتميز التعاون باستمرارية وديمومة مشاريعها، سواء استدامة األثر والنتائج على الفئة المستهدفة والمجتمع أو البناء 

  عليها لمشاريع مستقبلية

 

 

 

 

بهدف الحفاظ على ارث كتّابنا وصحافيينا وتعريف جيل الشباب بهم، نفذ 

المركز العربي للحريات اإلعالمية والتنمية والبحوث في   – مركز إعالم  

بإشراف ودعم مؤسسة التعاون، مشروع "أعالم فلسطين"  -الناصرة 

من قبل   أفالم انتاج ويهدف المشروع إلى .   2019  -2018خالل عامي  

شخصيات إعالمية وثقافية فلسطينية، بهدف دعم معرفتهم  نع  الطلبة

بالدور الوطني والثقافي لشخصيات إعالمية وثقافية فلسطينية وطنية 

رسمت معالم المشروع الوطني الفلسطيني وحددت قيمه األخالقية 

مشروع والسياسية األساسية. لمشاهدة األفالم من خالل الرابط التالي: 

 .قناة اليوتيوب، أعالم فلسطين

 
 

 

 

أطلقت مؤسسة انجاز فلسطين ضمن مشروع "أمواج السعادة" الذي ينفذ 

لإلنماء االقتصادي  بإشراف التعاون وبدعم من الصندوق العربي 

واالجتماعي مبادرة "صندوق العجائب". وتهدف المبادرة إلى تشجيع 

وتنمية حس المشاركة والتواصل لديهم   األطفال على تنفيذ أفكار مبتكرة  

مما يبقيهم بعيدين قدر االمكان عن األجهزة االلكترونية حيث ستقوم كل 

جماعي ومن ثم نشر  بشكل   عمل فني  عائلة بالتخطيط والتنفيذ إلنتاج

أعمالهم من خالل فيديو قصير أو صور عبر صفحة الفيسبوك 

 #صندوق_العجائب رابط صفحة الفيسبوك للمؤسسة.

 

 

 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=jGqOIEqcNqg
https://www.youtube.com/watch?v=jGqOIEqcNqg
https://www.youtube.com/user/IlamMediaCenter/videos
https://www.facebook.com/InjazPalestine/


  

 

 $550,000مجموع االلتزامات حتى اليوم: 
                      

 

 

 

 محطة جديدة في عملية توزيع القسائم الشرائية لحملة كلنا يد واحدة

يقطن الالجئون الفلســـطينيون في لبنان في مخيمات تتوزع من شـــماله 

الى جنوبه وشــرقه يضــاف اليها عدد من التجمعات والســيما في جنوب 

 200الشــــرائية على  قامت حملة كلنا يد واحدة بتوزيع القســــائم  لبنان.

عائلة تقطن في تجمع وادي الزينة الذي يقع بالقرب من مدينة صـيدا بما 

 تمت عملية التوزيع بالشـراكة مع مركز يشـكل المحطة الرابعة للحملة.

ــومـــات ــل ــع ــم ــون ال ــن ــف ــل ــي ل ــرب ــع ــيـــة ال ــب ــع ــى. - الشــــ ــن ــج    ال

  

 

 

التعليم في مبادرة جديدة لمواكبة التعلم عن بعد ضمن برنامج دعم 

  مرحلة الطفولة المبّكرة 

تستعد التعاون بالشراكة مع منظمة اليونيسف لتوزيع رزم قرطاسية 

  33طفل وطفلة مسجلين في  3200وأقالم تلوين والعاب تعليمية على 

 روضة أطفال يشملها برنامج دعم التعليم في مرحلة الطفولة المبّكرة.

بعد التي أطلقتها رياض االطفال تخدم هذه الرزم عملية التعلم عن 

بإشراف التعاون واليونيسف منذ بدء فترة الحجر المنزلي. وتترافق مع 

مجموعة من النشاطات التي اقترحتها المربيات الستكمال المفاهيم 

 التعلمية المحددة. 
 

 

 

 للحواالت واالستفسارات

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

rdcteam@taawon.org 

   

 

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

