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األرضار الناجمة عن العدوان االرسائييل لحينه:

تدخالت مؤسسة التعاون

استجابت مؤسسة التعاون لالحتياجات الطارئة ألهلنا يف قطاع غزة منذ اليوم األول ،وأطلقت "ندا ًء #غزة_تحت_النار..أغيثوها "
والذي القى صداه عند العديد من األفراد واملؤسسات الغيورين عىل الشعب الفلسطيني ،واملتطلعني إىل تقديم الدعم له بأشكاله
املختلفة من دعم مادي أو معنوي مك َّن املؤسسة من االستمرار يف تقديم الخدمات والدعم ألهلنا يف غزة .وقد تناول النداء ما ييل:
 .1توفري األدوية واملستهلكات الطبية واملحروقات للمستشفيات واملراكز
الصحية ولسيارات اإلسعاف
 .2توفري االحتياجات الغذائية األساسية لألرس املترضرة من العدوان
 .3صيانة املنازل واملدارس واملرافق املترضرة
 .4توفري األغطية واملالبس للعائالت املهجرة من منازلها
 .5توفري طرود صحية تحتوي عىل مستلزمات الصحة العامة للعائالت التي
تهجرت من منازلها.
 .6توفري أجهزة اإلنارة الشاحنة.
 .7توفري حقائب مدرسية وقرطاسية ألطفال األرس املترضرة.

التدخالت املبارشة عىل األرض

وقعت مؤسسة التعاون ما يزيد عن  30اتفاقية مع  21مؤسسة أهلية ،ومتكنت من تنفيذ العديد من التدخالت إما بالتنفيذ
املبارش او بالتعاون مع الرشكاء املنفذين.
ومن أهم تدخالت املؤسسة حتى اللحظة:
  200ألف لرت من املحروقات للمستشفيات واملراكز الصحية وسيارات اإلسعاف. توفري األدوية واملستلزمات الطبية الطارئة للمستشفيات واملراكز الصحية بقيمة  305آالف دوالر.  17ألف عائلة استفادت من الطرود الغذائية.  35ألف فرش ًة وبطانية ومخدة وزعت عىل العائالت النازحة.  11ألف عائلة استفادت من توزيع مستلزمات الصحة العامة.  4آالف وجبة ساخنة تم توزيعها عىل الجرحى يف مستشفى الشفاء.  8خزانات مياه رشب تم توفريها لـ 8مراكز إيواء يف أول اسبوع من العدوان.  1,500مرت مكعب من املياه تم توفريها لالستخدام املنزيل.  1,382عائلة ،مترضرة من العدوان االرسائييل ،من أرس الصيادين تم توفري االحتياجات األساسية لهم. 50 -هدية وزعت عىل األطفال الجرحى مبناسبة العيد.

خدمات مستمرة

 خدمات الرعاية والعالج والتأهيل لـ  480من مصايب العدوان من ذوي االعاقة. توفري وتشغيل العيادات الطبية املتنقلة (تشغيل  3عيادات متنقلة لخدمة النازحني). توفري الدعم النفيس لـ  90من الجرحى من غزة يف مستشفيات القدس من خالل جلسات خاصة ومن خالل باص الفنون. -توفري خدمات الدعم النفيس لألطفال يف مراكز اإليواء بقيمة  92الف دوالر.

"بدي علوسة ،شعلها ابيض ،و فستانها بلتقايل" .....قالت ايناس بعد ما يقارب ال  20دقيقة
من محاوالت فتح حديث معها ..ايناس ،بنت ال  5سنني اليوم بتتعالج يف مستشفى النجاح
بنابلس ،اجت مع ستها النه امها يف نفس الرضبة تصاوبت و تم نقلها للعالج مبرص ..كل زيارة
كنت اشوف فيها ايناس كان وجعها اكرب ..عينيها و ابتسامتها بيحكو عن هم جبال ما بتحمله..
و قلبها الصغري صابر و صامد ..من غزة و من ايناس منستمد قوة و صرب ..أطفال بتوقف بوجه
املوت و بتنتزع منه الحياة

حنني صالح  -مؤسسة التعاون

معاً من أجل غزة ...

الخطة املستقبلية للمساهمة يف اعامر قطاع غزة 2014-2017
املرحلة األوىل :التدخل العاجل ،ومتتد مرحلة املشاريع العاجلة للخمسة شهور األوىل حتى بداية السنة الثانية ،وتتمثل توفري يف املساعدات
اإلنسانية العاجلة للعائالت (من مياه رشب ،ومساعدات غذائية ،ومستلزمات صحية ،وفرشات وبطانيات وخيام ،ومالبس لألطفال ،وتوزيع حزمة
العودة للمدرسة) باالضافة إىل مساعدة املستشفيات بالوقود واملستلزمات الطبية ،وتقديم املساعدات النقدية للعائالت الفقرية واملحتاجة.
املرحلة الثانية  :التدخل املتوسط ،مشاريع املرحلة االنتقالية ،ومتتد منذ بداية السنة الثانية حتى نهايتها ،وتتثمل يف تأهيل املنازل املترضة،
وتعزيز الخدمات الصحية الطارئة ،والتأهيل الطارئ للقطاع الزراعي ،وإعادة تفعيل خدمات التعليم يف املراحل املختلفة ،واالستجابة للكارثة
البيئية والصحية.
املرحلة الثالثة  :املشاريع طويلة املدى ،ومتتد منذ بداية السنة الثالثة فام فوق ،وتتضمن عىل دعم قطاع الزراعة ،وتبني األيتام ،وتشغيل
الشباب والنساء.

فيام ييل قامئة باملؤسسات الرشيكة ملؤسسة التعاون :
اتحاد لجان العمل الصحي
جمعية أصدقاء املريض الخريية
الجمعية اإلسالمية –رفح
جمعية الخدمة العامة
جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية
معهد كنعان اإلمنايئ
اتحاد لجان العمل الزراعي
املستشفى األهيل العريب-غزة

جمعية الخدمة العامة
جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية
الجمعية الوطنية لتأهيل املعاقني
جمعية الوفاء الخريية
جمعية بنك الدم املركزي-غزة
مركز العمل التنموي-معاً
جمعية دار السالم الخريية -مستشفى دار
السالم الخريية

جمعية تطوير بيت الهيا
جمعية مربة الرحمة لألطفال
جمعية يبوس الخريية
مركز اإلرشاد الفلسطيني
مركز األطراف الصناعية والشلل
الجمعية الفلسطينية للتنمية واإلعامر-بادر
جمعية رعاية املريض الخريية-مستشفى الكرامة

التربعات
قام ما يزيد عن  300متربع بدعم حملة نداء اغاثة غزة  2014لغاية تاريخ هذا التقرير ،منهم  29مؤسسة من القطاع االهيل والخاص كام
هو موضح ادناه:
 .1البنك االستثامري وموظفية
 .2البنك االسالمي الفلسطيني
 .3أعضاء وموظفي فتنس فريست
 .4بنك القدس
 .5بنك فلسطني املحدود

 .16رشكة كيان العاملية
 .17صندوق االستثامر الفلسطيني
 .18فرقة دوزان واوتار
 .19فيابس موريس العاملية ()PMI
 .20مجموعة أبراج

 .6جمعية الهالل االحمر الكويتي
 .7رشكة اتحاد املقاولني وموظفيها
 .8رشكة االقبال لالستثامر وموظفيها
 .9رشكة الرموز لخدمات التسويق وتنظيم املعارض
 .10رشكة الطعم الفاخر
 .11رشكة النابليس والعمد
 .12رشكة ايليا النمس
 .13رشكة دريك اند سكل
 .14رشكة راسم النشاشيبي
 .15رشكة رياليتس

 .21موظفوا البنك األهيل
 .22موظفوا صندوق النقد الفلسطيني
 .23موظفوا مختربات بيو الب
 .24مؤسسة الدليل
 .25مؤسسة املجتمع املفتوح ()OSF
 .26مؤسسة سالم يا صغار
 .27مؤسسة كندر يف الواليات املتحدة من خالل املؤسسة الشقيقة يف
بريطانيا
.28مؤسسة منتدى بيت املقدس
 .29يلو بيجز

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
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