
Page 1 of 6 
 

 

 2020أيار  15 -أيار  9  (: 7تقرير رقم )

  

 

 
 

  

 

 $ 5,000,000مجموع االلتزامات حتى اليوم: 
                     

 

 

  معكم حققنا الهدف

 

https://www.taawon.org/ar/donate?campaign_id=22309
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 تدخالتنا في الميدان ضمن حملة "فلسطين بتناديكم"

 
 

 

معونات غذائية وصحية طارئة لألسر المتعففة وذوي اإلعاقة في 

 محافظة بيت لحم 

القدس وبالتعاون  -اون بالشراكة مع اتحاد الجمعيات الخيريةقامت التع

مع محافظة بيت لحم وعدد من الجمعيات الخيرية وبدعم من الجمعية 

فرع نيوجرسي، بتوزيع معونات غذائية  –المتحدة لألراضي المقدسة 

  400شخص موزعين على  2400ومنظفات ومواد صحية لحوالي 

 ي محافظة بيت لحم.أسرة متعففة وأسر ذوي اإلعاقة ف

 

 

 غزة  -وجبات إفطار للمحتجزين في مراكز الحجر الصحي

بادرت التعاون بالشراكة مع جمعية فارس العرب لألعمال الخيرية، 

وبتمويل من بنك فلسطين، بتزويد المرضى الموجودين في مراكز الحجر 

الصحي جنوب قطاع غزة بوجبات إفطار خالل شهر رمضان المبارك. 

آالف وجبة   10من المتوقع أن تسمح تدخالت المشروع بتوفير ما يقارب  

 إفطار. .
 

 

 

 حملة معونات غذائية وصحية طارئة في محافظتي جنين وطولكرم

القدس مساعدات -تحاد الجمعيات الخيريةوزعت التعاون بالشراكة مع ا

أسرة في محافظتي   400مواطن يشكلون    2400غذائية وصحية لحوالي  

جنين وطولكرم. تمت عملية التوزيع وفقاً لقوائم تم تحضيرها مسبقاً من 

قبل االتحاد، وعدد من الجمعيات، ولجنة الطوارئ، ومديرية التنمية 

 االجتماعية.
 

 

 االستمرار في توقيع اتفاقيات الدعم  
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يوقعان اتفاقية    Rebuilding Alliance التعاون ومؤسسة

 إلغاثة أهلنا في فلسطين لمواجهة وباء الكورونا 

في الواليات  Rebuilding Allianceوقعت مؤسستا التعاون و

دوالر ضمن حملة "فلسطين  108,000المتحدة األمريكية اتفاقية بقيمة 

يكم"، لدعم الجهود المبذولة إلغاثة أهلنا في قطاع غزة في مواجهة بتناد

وباء الكورونا وتداعياته. حيث سيخصص جزء من المنحة لتوفير المواد 

الوقائية لمستشفيين في القطاع، والجزء اآلخر للمساهمة في توفير سالت  

أسرة من األسر  800غذائية خالل شهر رمضان الفضيل لحوالي 

 للتفاصيلالمهمشة. 
 

 

 

 في االعالم التعاون تواكب الحملة

 ، معاً   -مركز العمل التنموي، القدس  -اتحاد الجمعيات الخيرية  ، مؤسسة فارس العربصفحات الشركاء:  

 وفا -وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ، وكالة وفا فيسبوك، نبض، سما االخبارية، دنيا الوطن بيانات صحفية:

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 كّل يساهم في موقعه 

  

 

  إبداع في توظيف الموارد القائمة.... وتدخالت التعاون باألمس تلبي حاجة الطوارئ اليوم

 

 

 

 

 القدس   -توزيع بعض المستلزمات ضمن مشروع برج الوطن

ضمن مشروع برج الوطن الذي تنفذه جمعية برج اللقلق بإشراف 

"التعاون" وبتمويل من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 

واالجتماعي، قام شباب حي باب حطة بتوزيع المعقمات والكمامات 

والقفازات وتقديم شرح بسيط عن كيفية االستخدام السليم وأهمية ارتداء 

الخروج من المنزل بهدف الوقاية من فيروس الكمامات والقفازات عند 

 برج الوطنالكورونا. 

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-%D9%88-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-rebuilding-alliance-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%86%D8%A7
https://www.facebook.com/faresal3rab/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARD0Ir4YXeLqWoJ7Pw-SO55LKKzMDQPRzfiEpCNgPmSkpTQhXD5V6xm807RpJr8e542bcFB4Uhv7oIwH
https://www.facebook.com/www.ucsjerusalem.org?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARD95vuC6Z_mYtTw3bgWbi_sdIbLs1nIlirTfWsAYz99_x6YjXabLAv03_rXHfF6f2YjOfVrdEWBfR9s
https://www.facebook.com/MAANDevelopmentCenter/posts/2952193048180720
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2020/05/12/1336850.html
https://samanews.ps/ar/post/417102/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%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
https://nabd.com/s/72568536-b1d154/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%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-.-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7
https://www.facebook.com/wafagency/posts/2965996940145100
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=U9DS0Ya876086732994aU9DS0Y&fbclid=IwAR0D0hh45X5EhfFRBAFuChkm9-GnrmJ_vPKkRKGkLoUFw9d7othB1mHqLDs
https://www.facebook.com/burjalluqluq.org/posts/2907579719318806
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
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 رغم كل التحديات ملتقى الشباب التراثي المقدسي مستمر بالعمل  

على الرغم من تباعد المسافات ومحدودية اإلمكانات، أطلق ملتقى 

لتشجيع الناس على البقاء في  #موطني الشباب التراثي المقدسي مبادرة

بيوتهم لحين تجاوز جائحة الكورونا. واستمر في تنفيذ بعض نشاطات 

مكين مدرسة الفنون في ملتقى الشباب التراثي في بلدة مشروع تطوير وت

 -الممول من قبل السيد منير الكالوتي بإشراف التعاون  -سلوان في القدس

من خالل تطبيق نظام التدريبات عن بعد رغم وجود بعض التحديات. 

ماً َو غانِـَماً  موطني ...هـــــْل أراْك هـــــْل أراْك....سـاِلماً ُمـنَـعّـَ

َماً....  ُمـَكرَّ

 

 

 

 أسبلة القدس... الماضي والحاضر 

أسبلة القدس الماضي  تستطيعون اآلن مشاهدة وتحميل إصدار

األولى كجزء من  ، حيث تم اعداد هذا الكتاب في نسخته والحاضر

المبادرات الشبابية المنفذة من خالل مشروع الدعم الفني والثقافي 

والرياضي للشباب المقدسي "عيش البلد"، المنفذ من خالل جمعية برج 

اللقلق المجتمعي. تحققت هذه المبادرة بتمويل من رجل األعمال المقدسي 

 منير الكالوتي وبإشراف مؤسسة التعاون.

  

 

 ضمن مبادرة "أزمة وبتعدي" حوار مع وزير االقتصاد الفلسطيني 

"، قامت الطالبة جنى أبو يعقوب بمحاورة ضمن مبادرة "أزمة وبتعدي

وزير االقتصاد الفلسطيني ) خالد العسيلي( عن األزمة االقتصادية 

الفلسطينية في ظل الوباء، والخطة القادمة لمعالجتها. مبادرة "أزمة 

وبتعدي" اطلقها طلبة برنامج بريدج فلسطين، الذي تنفذه مؤسسة الرؤيا 

اون وبدعم من الصندوق العربي لإلنماء الفلسطينية بإشراف مؤسسة التع

االقتصادي واالجتماعي وممولين افراد. تهدف المبادرة إلى رفع الوعي 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDV1ioeMkfvGxJQI1ti1VLSFasq39ML7Ndv6yecvukrkzan1CsYzhyWtyjfrGsPhNRS9UtBmSZP4CtVFfsYj0fVGTwgD6ihfd3k66UC29jwsiuQEisrkqrSpkeCPrV1l-FDWPtH9TQR69ElJ7nbNGkHXRMHl9lw7kOMWcmM8WaFe3a4Z8d15EEzIA14hO918ypKHoxuaB40pJJ93prJLb2El4qTe58N2ESJN1ZInfo5vHg66-Lbdy-qZlwlm84kBMgfKWn-9fHbq32lKlDj6F3wd3Tb8-OAOZSdVKmkGkBH7eNYn99lSj_gEdzy3cZK8lQx359IJrPaWj_FDg3a3iBajgRzsQ66elZ3TQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/TaawonPalestine/videos/1323915084476058/?eid=ARDvc3YygiznAHC2ceK8LLLfvXayVDIVnsqouFVfNBpwv40m3nv5SaYhZjHaCNb2t89rZKJZhxRHHtvy
http://www.burjalluqluq.org/home/wp-content/uploads/2016/01/ASBLE-25-11.pdf?fbclid=IwAR3I959jJzQlf9eVcR85rN2SsFM_ZWb7pW120Pa4n3G8CUMxRRla1G1O7F8
http://www.burjalluqluq.org/home/wp-content/uploads/2016/01/ASBLE-25-11.pdf?fbclid=IwAR3I959jJzQlf9eVcR85rN2SsFM_ZWb7pW120Pa4n3G8CUMxRRla1G1O7F8
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في موضوع فيروس الكورونا وتداعياته المختلفة، وتسليط الضوء على 

 موضوعي االسرى وبناء الجدار.

 أزمة وبتعديالمقابلة من خالل الرابط التالي: 

 

  

 

 $ 560,000مجموع االلتزامات حتى اليوم: 
                      

 

 

 

 انطالق المرحلة الخامسة من حملة كلنا يد واحدة 

بنان انتقلت حملة كلنا يد واحدة الى المخيمات الفلسطينية الواقعة جنوب ل

هذا االسبوع. وبدأت المرحلة الخامسة من التوزيعات في مخيم الرشيدية  

بالقرب من مدينة صور حيث تم توزيع قسائم شرائية للمواد الغذائية 

دوالراً اميركياً( وشملت   80ليرة لبنانية ) 120،000األساسية قيمتها 

ة  عائلة تقطن في المخيم. تخاطب هذه الحملة االوضاع المعيشي 1275

الصعبة التي يرزح تحتها الالجئون الفلسطينيون في لبنان نتيجة حالة 

 االغالق الشامل وتوقف االعمال التي فرضها انتشار وباء كورونا.

يتم العمل في هذه المرحلة بالشراكة مع كل من مؤسسة بيت أطفال 

 الصمود، جمعية النجدة االجتماعية، االتحاد العام للمرأة الفلسطينية،

 إنعاش المخيم الفلسطيني، وجمعية مساواة. جمعية

 

 التعاون واليونيسف معاً لدعم أطفال الروضات في المخيمات الفلسطينية 

في إطار التكيّف العملّي مع المرحلة الراهنة من الحجر المنزلي وإغالق 

رياض األطفال، قام برنامج دعم التعليم في مرحلة الطفولة المبّكرة 

ع  بوضع سلسلة خطط جديدة تستند الى التعلم عن بعد وإبقاء التواصل م

فانطلقت بدعم من منظمة اليونيسف عملية توزيع رزم  قائماً. األطفال

طفل وطفلة  3200قرطاسية وأقالم تلوين وألعاب تعليمية ستطال 

روضة أطفال يشملها برنامج دعم التعليم في مرحلة  33مسجلين في 

تخدم هذه الرزم عملية التعلم عن بعد التي أطلقتها  الطفولة المبّكرة.

https://www.facebook.com/AzmeWbt3di/videos/159198738821932/?__tn__=kC-R&eid=ARCBjDWg2g1nSFbL3_ypxewdPJSnuwePJjugMF1yqWgVqALHintUWlcn3OYjjN_qD6_3DkCVXfwT2c7J&hc_ref=ARRmkCbQKF5PDHPIa7-cekErZpjaUYWH9IlqXXH9uOZi1HRdm4WK9kxo4-8dXyPR7JU&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARDoOIOQKKqhJgtQDw9_AAwAVTGHedkJ6kIMsb24qcCzf9Ksw7DDrTnFMAPSuAlQ6gdphyHdaGh0UHuY-NP1GrXhbmCL4pucSMGfod6KMYMwacYrunzfE_DctLy1wk9WEfcI2xki0EKs9T9Jn5K8jkk1qY2kgGGNb4OSWurQnnUV5R58XV04bo3M8og0OAOz89HPsJwwBih-D2Be0Ni6vIf4tHh_mFlMasenyT0_bHvjEiJAgT7a7EUNF_RwEmSoNk_cDLKHd8qdhYLzsCY3_NSg_QWPDbH0sYyGZNMyYBD5pFYmxsd7iMmYGU0obb_ZUjgP_1h4Rq8kZsw0jEpWy9R-JgIk_euP8kU
https://www.taawon.org/ar/donate?campaign_id=22353
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فال العاملة ضمن هذا البرنامج منذ بدء فترة الحجر المنزلي. رياض االط

انطلق التوزيع في مخيمات بيروت ويستكمل االسبوع المقبل في باقي 

  المخيمات الفلسطينية.
 

 

 

 للحواالت واالستفسارات 

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

rdcteam@taawon.org 

   

  

mailto:rdcteam@taawon.org

