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مجموع االلتزامات حتى اليوم$4,300,000 :

تدخالتنا في الميدان
االستمرار بتوريد المستلزمات الطبية لوزارة الصحة الفلسطينية
من خالل المنحة المخصصة من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي
واالجتماعي .تستمر التعاون بتوريد المستلزمات والمستهلكات الطبية
لمستودعات وزارة الصحة الفلسطينية من خالل التعاقد مع ثالث شركات
مختصة ،ويأتي هذا التدخل ضمن مشروع تعزيز جهوزية وزارة الصحة
الفلسطينية على ممارسات الوقاية والتشخيص والعالج الطارئة لفيروس
الكورونا.

توزيع سالت غذائية على  200أسرة في غزه
بتمويلل من  ،Danish Muslim Aidبلدتت التعلاون بلالشلللللراكلة مع
مجموعة غزة للثقافة والتنمية ،بشلراء  1,000سللة غذائية طازجة من
صغار المنتجين ،وتوزيعها على االسر المستورة في قطاع غزة .شملت
التوزيعات في هذه المرحلة  200تسللرة .وسلليتواصللل توفير السللالت
الللغلللذائلليلللة بشللللللكلللل تسللللللبللوعللي طللوال شللللللهللر رمضلللللللان.
تندرج هذه الخطوة ضمن تدخالت التعاون استجابة لالحتياجات الطارئة
في فلسللطين لتعزيز صللمود الفئات المهمشللة والمسللاهمة في الحد من
انتشللللار وباء الكورونا وتداعياتل .ولقد التزمت التعاون ضللللمن حملتها
حتى اآلن  ،بتوفير تكثر من  13,000سللللللة تغلذيلة طلازجلة لى جلانل
 3000طرد غذائي لتعزيز صمود األسر المهمشة في غزة.
تزويد  1000أسرة بسالت غذائية طوال شهر رمضان
بتمويل من  IDRFومن خالل المؤسسة الشقيقة في بريطانيا ،WAUK
بدتت التعاون بالشراكة مع جمعية تطوير بيت الهيا ،بتزويد 5,000
سلة غذائية طازجة يتم شراء محتوياتها من صغار المنتجين ،مستهدفة
بذلك  1000تسرة في محافظات شمال قطاع غزة .سيتواصل توفير
هذه السالت الغذائية بشكل تسبوعي طوال شهر رمضان ،وذلك ضمن
حملة "فلسطين بتناديكم".
توزيع  3,000طرد غذائي على االسر المستورة في شهر رمضان
المبارك في قطاع غزة
بتمويل من عائلة الكالوتي في القدس الشريف ،تستمر التعاون وبالشراكة
مع جمعية فارس العر

لألعمال الخيرية بتوزيع  3,000طرد غذائي

على االسر المستورة في شهر رمضان الكريم وقد انتهت من تنفيذ
المرحلة األولى والتي استهدفت منطقة رفح ،ويأتي ذلك بالتنسيق مع 12
مؤسسة تهلية موزعة في كافة مناطق القطاع.

االستمرار في توقيع اتفاقيات الدعم
 500الف دوالر أمريكي مقدمة من أبناء الجالية الفلسطينية في
تشيلي لدعم جهوزية القطاع الصحي في فلسطين
عبر تقنية الفيديو كونفرنس وفي ظل االجواء المغلقة التي فرضتها جائحة
كورونا ،وقعّت التعاون و Belen 2000وبرعاية من بنك فلسطين
تفاقية بقيمة  500الف دوالر تمريكي مقدمة من تبناء الجالية الفلسطينية
في تشيلي لدعم جهوزية القطاع الصحي في فلسطين .وقامت التعاون
بتخصيص مبلغ مماثل يضاف الى المنحة المقدمة ليتم توظيف اجمالي
المبالغ لدعم شبكة مستشفيات القدس تحديداً ،وعدد من المستشفيات في
محافظة بيت لحم ،وقطاع غزة م ّما يم ّكن هذه المستشفيات من الحصول
على تجهزة تنفس اصطناعي لمعالجة حاالت متقدمة مصابة بفيروس
الكورونا.للتفاصيل

تغطية الحملة في االعالم
تغطية مصورة :سامر نزال -تقرير الحرة
بيانات صحفية ،Bnews BOP :دنيا الوطن ،وكالة القدس نت ،مجلة كل يوم ،وكالة سما االخبارية ،وكالة خبر
الفلسطينية للصحافة ،Bnews ،الوكالة الوطنية لالعالم ،موقع  MTVاالخباري ،موقع شبابيك ،موقع بوابة
الالجئين الفلسطينيين ،موقع ليبانون نيوز.

ك ّل يساهم في موقعه
في بعض األحيان تفرض االحداث نفسها وترسم مسارا جديدا لألعمال ...سنبقى نحن وشركاؤنا مواصلين العمل حتى
نخرج من هذه األزمة بخير

مشروع برج الوطن مستمر رغم كل الظروف
بالرغم من الظروف الراهنة وحالة االغالق ،تواصل جمعية برج اللقلق
المجتمعي تقديم خدماتها ضمن مشروع برج الوطن المنفذ بإشراف
التعاون بما يتناس

مع الواقع الراهن حيث تم التعاقد مع مدربين

مختصين في مجال اللياقة البدنية ليقدموا حصص لياقة بدنية بشكل
مباشر على صفحة الجمعية على وسائل التواصل االجتماعي .وكذلك،
استمرت مجموعة "بره الصندوق الشبابية" التابعة للجمعية بعقد
اجتماعاتها عبر تطبيق الزوم حيث يتم طرح تفكار خاصة بمواجهة وباء
الكورونا في مدينة القدس والتوعية حولها ،وتنفيذ عدد من هذه األفكار
بشكل مباشر عن طريق الصفحة الخاصة بهذه المجموعة .يُذكر تن
مشروع برج الوطن الذي تنفذه جمعية برج اللقلق بإشراف "التعاون"
وبتمويل من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ،هو
مشروع شبابي يخدم المجتمع المحلي المقدسي رياضيا واجتماعيا وثقافيا.
مسابقة رمضانك بالبيت رمضان
تقديم طرود غذائية لـ  1200أسرة في محافظة القدس
تخصيص جزء من ميزانية مشروع " نشاء وحدة صحية ومختبرات في
مدرسة عناتا ودعم األسر الفقيرة" المنفذ من قبل مؤسسة فلسطين الخير
وبإشراف التعاون والممول من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي
واالجتماعي وبإدارة البنك االسالمي للتنمية .لدعم وتعزيز صمود
المقدسيين في محافظة القدس ضمن حملة "فلسطين بتناديكم" .حيث تم
توزيع الطرود الغذائية على  1200تسرة فلسطينية من األسر المستورة
واألفراد ذوي االعاقة في مناطق متعددة من محافظة القدس .كما تم
توزيع الكمامات والقفازات و المواد المعقمة على العديد من المجموعات
الشبابية والنسوية الشريكة ،باإلضافة الى توريد تجهيزات وتدوات طبية
وصحية لمركز عناتا الطبي لدعم خدماتل في ظل جائحة كورونا.

 90اسرة تستلم طرودا غذائية في ثالث قرى مقدسية
تخصيص جزء من ميزانية مشروع "تمكين المرتة المقدسية" المنفذ من
قبل جمعية الشبان المسيحية وبإشراف التعاون بدعم من الصندوق
العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وبإدارة البنك اإلسالمي للتنمية.
لدعم وتعزيز صمود المقدسيين في محافظة القدس .حيث تم توزيع 90
طردا غذائيا في ثالث قرى وهي بيت حنينا والجديرة وقلنديا وذلك
بالتعاون مع مجموعات الحمايات التي تأسست ضمن المشروع.

مجموع االلتزامات حتى اليوم$500,000 :
التعاون تدعم تجهيز غرفتين للعزل في مستشفى الهمشري في صيدا
وقعت التعاون تفاقية مع جمعية الهالل االحمر الفلسطيني تنص على
تزويده بجهازين متخصصين لتنقية الهواء (Hippa

Filter

 )Machineالمستخدمة في المستشفيات في غرف العزل تو وحدة
العناية المركزة تو غرف العمليات .سيتم تركي

الجهازين في مستشفى

الهمشري في صيدا بهدف دعم جهوزية المستشفى للتعامل مع الحاالت
المصابة بفيروس كورونا .يذكر تن المستشفى تقوم بفحوصات .PCR
ويستمر قسم غسيل الكلى في كل من مستشفى الهمشري ووحدة غسيل
الكلي في مخيم البداوي شمال لبنان بتقديم خدماتهما لل  141مريضا ً حيث
تم تزويد الطاقم الطبي بلوازم الوقاية المطلوبة لمتابعة جلسات الغسيل
اليومية كما يتم متابعة المرضى للتأكد من عدم اصابتهم.
األسر تتفاعل بإيجابية مع حملة كلنا يد واحدة
نتهت الحملة من توزيع القسائم الشرائية للمواد الغذائية األساسية في
ثالثة مخيمات هي البداوي ،ونهر البارد ،وضبيل ،وتستعد لبدء التوزيع
في مخيمات جنو لبنان .تم توزيع  2,575قسيمة شرائية قيمة كل منها
 120,000ليرة لبنانية اي ما يعادل  80دوالرا ً لالسرة الواحدة .تلقى

الالجئون في المخيمات هذه المبادرة بترحي كبير وقالت مريم من مخيم
البداوي" ،تيامنا صعبة جدا وتزداد سوءا مع االرتفاع الكبير في تسعار
المواد الغذائية .لدي ابنة من ذوي االحتياجات الخاصة وال معيل لنا.
بالطبع وقوفكم الى جانبنا يساعدنا ويخفف عنا .تشكر كل يد امتدت
لمساعدتنا".
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