تقرير رقم ( 10 :)3نيسان 16 -نيسان 2020

مجموع االلتزامات حتى اليوم$3,700,000 :

التدخالت
تستمر "التعاون" ضمن حملة " فلسطين بتناديكم" ،بتوفير سلة غذائية
بشكل أسبوعي لعدد من االسر الفقيرة في قطاع غزة بالشراكة مع عدد
من الشركاء المحليين .التزمت التعاون حتى اآلن بتوفير  10,000سلة
غذائية لتستفيد منها  2000أسرة في قطاع غزة .وسيستمر توفير السلة
الغذائية لهذه االسر طوال شهر رمضان المبارك تحت شعار "من
المزارع الفقير إلى األسرة الفقيرة".
تلبية لنداءات االستغاثة من قرى شمال غرب القدس ،استمر اتحاد
الجمعيات الخيرية/القدس وبدعم من "التعاون" في حملته اإلنسانية
الطارئة لمئات من األسر المتعففة واأليتام والعاطلين عن العمل.
وبدأت حملة توزيع المعونات الغذائية والصحية للمواطنين المنكوبين في
قرى شمال غرب القدس منذ األسبوع الماضي واستمرت حتى مطلع هذا
األسبوع.
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تلبيةة لنةداءات االسةةةةةتغةاثةة من أسةةةةةر ضةةةةةاقةت بهم سةةةةبةل العي

في

مخيمةةات شةةةةةعفةةاط وعنةةاتةةا ورأس خميس ،وزع اتحةةاد الجمعيةةات
الخيرية/القدس بدعم من "التعاون" معونات غذائية طارئة اسةةةةتفاد منها
 2100شةةةةةةةةخةةةة

مةةةةوزعةةةةة عةةةةلةةةةى  350أسةةةةةةةةرة.

وتم التنسةي الكامل في تنفيذ الحملة مع اللجنة الشةعبية واللجنة الصةحية
المشةةةةتركة التي تضةةةةم ميسةةةةسةةةةات مخيم شةةةةعفاط ووزارة التنمية
االجتماعية.

شكراً لشركائنا في الميدان

الضفة الغربية :وزارة الصحة الفلسطينية | جمعية الهالل األحمر الفلسطيني | اتحاد الجمعيات الخيرية بالقدس
قطاع غزة :جمعية الهالل األحمر الفلسطيني | جمعية تطوير بيت الهيا | اتحاد لجان العمل الزراعي | مجموعة غزة
للثقافة والتنمية | جمعية اتحاد لجان العمل الصحي
مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان :بيت أطفال الصمود | جمعية النجدة االجتماعية | االتحاد العام للمرأة الفلسطينية
| مجمع الكنائس للخدمة االجتماعية في لبنان | جمعية مساواة

"التعاون" تواكب الحملة في االعالم
دنيا الوطن ،الوسط اليوم ،شبكة فلسطين اإلخبارية ،MENAFN ،PNNموقع شبابيك االلكتروني
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ك ّل يساهم من موقعه

نستمر نحن وشركاينا بالعمل رغم كل الظروف ،فها نحن نعمل عن بعد ،وها هم يوظفون الريادة
والموسيقى والمسرح والسينما في مواجهة انتشار وباء الكورونا

تتمظهر في وقت االزمات قدرة الميسسات على التكيّف ومرونتها
بمواصلة أعمالها بشكل طبيعي قدر المستطاع .هذه ليست المرة األولى
التي تعمل فيها ميسسة التعاون وفري عملها بظروف استثنائية ،لكنها
الفت رة األطول من العمل عن بعد .وضعنا خطط عمل وآليات متابعة
والسيما للمشاريع الطارئة وللتدخل المخص

لمواجهة الوباء .واصلنا

اجتماعاتنا اليومية واالسبوعية عبر االنترنت ،ونظمنا اجتماعات دورية
تجمع الموظفين في مكاتب التعاون في الضفة ،والقدس ،وغزة ،ولبنان،
واالردن لتنسي

االعمال ومتابعة التطورات الجديدة وتأثيراتها على

برامجنا .وأيضاً ،واصلنا تنظيم اللقاء االسبوعي التفاعلي (عرض
تجارب وأفكار) الذي يجمع موظفي التعاون وعدد من اعضاء مجلس
االدارة مع شخصيات فلسطينية بارزة في قطاعات مختلفة .الهدف
األساسي إثراء المعرفة الجمعيّة من خالل عرض هذه الشخصيات
لتجاربها وخبراتها .ولقد استضفنا كال من أ .نجاد غنام ،أ .غسان عمايرة،
د .إسماعيل الزبري ،أ .عمر القطان.

فرض وباء الكورونا العديد من التحديات الحقيقية في جميع أنحاء العالم.
وألن فلسطين ال تختلف ،خططت  Gaza Sky Geeksإلى هاكاثون
افتراضي  #HacktheCrisisتلتقي فيه فلسطين جنبًا إلى جنب مع
مييديها عالميًا ،لبناء حلول لحل مشاكل فيروس الكورونا والتحضير لما
بعد الكورونا .ويعد الهاكاثون حدثا ً يسير بخطى سريعة ،حيث يتعاون
المشاركون إلنشاء حلول ومفاهيم من الصفر في وقت قصير ويتمحور
الحدث حول موضوع معين .والفكرة مستوحاة من حركة
مسرعة األعمال
 #HacktheCrisisالعالمية التي بدأت في
ّ
 Garage48في دولة استونيا وتم تنظيمه اآلن في أكثر من  41دولة
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بما في ذلك ألمانيا وأستراليا والهند .وتم تنظيم الحدث في فلسطين
باالشتراك مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق األمم
المتحدة للس كان وبمشاركة ميسسة التعاون وعدد من الميسسات
األخرى .وقد بلغت نسبة المشاركين ما يزيد عن  600مشترك.
في ظلل الحجر الل ن نعيشللللله يسلللللع الجمي

لبل

طلاقلة ايجلابيلة

من هذا المنطل بادر بيت الموسيقى شفا عمرو إلى تعليم الموسيقى عن
بعد بشةةةكل فردي ألكثر من  350طالبة وطالباً .وقام بنشةةةر فيديوهات
عبر وسةائل التواصةل االجتماعي عن فعاليات بيت الموسةيقى ،إضةافة
إلى تشةةةجيع الطلبة وحثّهم على تسةةةجيل مواهبهم وابداعاتهم وإرسةةةالها
لةةنشةةةةةةرهةةةا عةةلةةى صةةةةةةفةةحةةةات الةةتةةواصةةةةةةةل االجةةتةةمةةةاعةةي.
وحاليا ً يعمل على تنفيذ مشةةروع "أصةةوات" بالشةةراكة مع معهد إطار
في الرملة ومعهد سةةةةةراق في قرية الرامة بالجليل بدعم من "التعاون".
وهو مشةةةةةروع ريةادي لتطوير تعليم الغنةاء العربي يهةدف إلنتةاق عمةل
مسةةةةرحي غنائي فحواه الذاكرة الفلسةةةةطينية والموروث الفلسةةةةطيني.
يةذكر أن بيةت الموسةةةةةيقى كةان قةد حصةةةةةةل على جةائزة "التعةاون"
لإلنجاز "جائزة المرحوم نعيم عبد الهادي "  -سةنكون يوما ًما نريد عام
( 2017رابط لألوديشين | صفحة الفيسبوك)
ألن القوة الةدافعةة لكةل االبتكةارات الجميلةة تنبع من الحةاجةة ،يصةةةةةب
االبةةةةداع فةةةةي مةةةةثةةةةل هةةةةذه الةةةةظةةةةروف ضةةةةةةةةةرورة
مبةادرة "مسةةةةةرحيةة أونالين" تهةدف للترفيةه عن النةاس في بيوتهم من
خالل عرض مسةةةةةرحيةات من إنتةاق مسةةةةةرح الحةارة خالل األعوام
الةةةمةةةاضةةةةةةةيةةةة عةةةبةةةر مةةةواقةةةع الةةةتةةةواصةةةةةةةل االجةةةتةةةمةةةاعةةةي.
يُذكر أن مسةةرح الحارة فاز بجائزة "التعاون" لإلنجاز "جائزة المرحوم
نعيم عبد الهادي "  -سةنكون يوما ًما نريد عام  .2018للمتابعة مسةرح
الحارة

Page 4 of 6

اسةةةةةتكمةاالً لبرنةام تعزيز الثقةافةة السةةةةةينمةائيةة وفي ظةل إعالن حةالةة
الطوارئ قام فيلم الب فلسةطين بطرح مبادرة لنشةر السةينما الفلسةطينية
من خالل عرض أفالم من انتاق فلسةةةةةطيني عبر وسةةةةةائل التواصةةةةةل
االجةتةمةةةاعةي بشةةةةةكةةةل مةجةةةانةي .لةلةمةتةةةابةعةةةة فةيةلةم الب فةلسةةة ةطةيةن.
وكانت التعاون قد عملت مع فيلم الب فلسةةةطين من خالل دعم مهرجان
أيام فلسةةةطين السةةةينمائية للعام  ،2019حيث تم تنظيم ورشةةةات عمل
لتبادل الخبرات بين صةةنّاع األفالم الدوليين والفلسةةطينيين .وقد وصةةل
المهرجان الى  5مدن فلسةطينية ،كما تم تخصةي

مسةاحة لعرض أفالم

خاصةةةة باألطفال ،باإلضةةةافة إلى توفير أجهزة السةةةينما المتنقلة بهدف
الوصةةةول إلى المناط الفلسةةةطينية المهمشةةةة وتقديم األفالم إلى جميع
فئات المجتمع.

مجموع االلتزامات حتى اليوم$437,000 :
انطالق المرحلة األول من التوزيعات الميدانية في مخيمات شمال لبنان
دخلت حملة كلنا يد واحدة مرحلة التطبي العملي مع بدء المرحلة االولى
من توزيع القسائم الشرائية التي شملت  2434أسرة تقطن في مخيمي
البداوي ونهر البارد .استمرت عملية التوزيع على مدى ثالثة أيام في كل
مخيم ،وحصلت كل أسرة على قسيمة شرائية بقيمة  120الف ليرة
لبنانية .نفذت "التعاون " هذه المرحلة بالشراكة مع كل من جمعية النجدة
االجتماعية ،واتحاد المرأة الفلسطينية ،وبيت أطفال الصمود.
عبّرت إحدى المستفيدات من التوزيعات عن امتنانها للدعم الذي تلقته
أسرتها .ولفتت الى أهمية الشكل الذي حمله هذا الدعم قائلة" ،حصولنا
على قسائم شرائية يعطينا حرية اختيار ما نحتاجه ،وأهم شيء كرامتنا
محفوظة ونحن حاملين أكياس السوبرماركت مثل باقي الناس التي
تتسوق حاجياتها" .وقالت مستفيدة أخرى" ،يفوق االرتفاع في األسعار
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قدرتنا ويتركنا في ضائقة شديدة والسيما أننا خسرنا مدخولنا بعدما توقف
زوجي عن العمل بسبب فيروس كورونا ،هذه القسائم تسندنا في هذه
األيام الصعبة ".

شبكة مكتبات مؤسسة التعاون العامة تنشط كمحفّز عل المعرفة
واالبتكار في زمن كورونا
باشرت شبكة المكتبات العامة التابعة لميسسة التعاون بوضع مصادرها
في خدمة األسر الملتزمة منازلها منذ أكثر من شهر .فأطلقت سلسلة
مبادرات أشرف عليها أمناء المكتبات منها القيام ببث مباشر لبعض
األفالم القصيرة ،وتسجيل فيديوهات لقراءة كتب أو بعض القص

 .كما

تم تسجيل فيديوهات تساعد األهل على تنفيذ نشاطات منوعة لألطفال
باستخدام وسائل بسيطة تتواجد بالمنزل عادة ،وغالبا ً ما تكون هذه
النشاطات تفاعلية تسم

بمشاركة األهل باللعب مع أطفالهم.

أما المكتبات التي تضم نوادي للقراءة ،فتابعت تنظيم حلقات نقا

الكتب

إنما عبر تطبيقات على شبكة االنترنت تسم بالحوار والنقا  .كما
واصلت المكتبات توفير خدمة إعارة أجهزة الحواسيب المحمولة لما
تشكله من حاجة ماسة لطالب المدارس لمتابعة تعليمهم عن بعد.

للحواالت واالستفسارات
رام هللا | +970598949959 :عمان | +962791586181 :بيروت| +96171823337 :
rdcteam@taawon.org
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