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 2020أيار  22 -أيار   16  (:8تقرير رقم )

  

 

 
 

  

 

 $ 5,900,000مجموع االلتزامات حتى اليوم: 
                     

 

  

 

 تدخالتنا في الميدان ضمن حملة "فلسطين بتناديكم" 

 
 

 

 معونات غذائية وصحية في محافظتي رام هللا والبيرة وقلقيلية 

القدس بتقديم  -قامت التعاون بالشراكة مع اتحاد الجمعيات الخيرية

شخصاً موزعين على   2,220معونات غذائية وصحية استهدفت حوالي  

أسرة في محافظتي رام هللا والبيرة وقلقيلية. استهدفت المعونات  370

أليتام والمسنين واألشخاص من ذوي اإلعاقة. يأتي ذلك األسر الفقيرة وا

في محافظة القدس  استكماالً للجهود المبذولة منذ بدء حالة الطوارئ 

مروراً بمحافظات بيت لحم وطوباس واألغوار الشمالية، وجنين 

 رابط الخبروطولكرم وصوالً إلى محافظتي رام هللا والبيرة وقلقيلية. 

https://www.facebook.com/TaawonPalestine/posts/2787277674714323
https://www.taawon.org/ar/donate?campaign_id=22309
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 توزيع معونات غذائية في كل من نابلس وأريحا 

القدس بتقديم  -قامت التعاون بالشراكة مع اتحاد الجمعيات الخيرية

مواطن  3,000المساعدات اإلنسانية من مواد غذائية وصحية لحوالي 

 أسرة متعففة في محافظتي نابلس وأريحا. يندرج 500موزعين على 

هذا التدخل في سياق الجهود الرامية إلى إغاثة األسر الفلسطينية الفقيرة 

في ظل العمل على مواجهة أخطار جائحة فيروس الكورونا، التي 

تزامنت مع حلول شهر رمضان الفضيل وترافقت مع سوء األوضاع 

 رابط الخبرالمعيشية في كافة المحافظات الفلسطينية. 
 

 

 

 غزة  -توفير وجبات إفطار للصائمين في مراكز الحجر الصحي 

وجبة إفطار للصائمين المتواجدين   3,500قامت التعاون بتوفير أكثر من  

في مراكز الحجر الصحي بقطاع غزة وذلك بتمويل من بنك فلسطين 

التعاون ضمن  ضمن حملة "فلسطين بتناديكم". ومن المتوقع أن توفر 

 آالف وجبة إفطار. 10أكثر من   هذا التدخل

 

 

 غزة  -حصة االطفال االيتام من فرحة العيد ضمن برنامج وجد

غذائية وكسوة العيد على االطفال االيتام بدأت التعاون بتوزيع طرود 

سيتم  ضمن " برنامج وجد" لرعاية االيتام وبتمويل من بنك فلسطين. 

كسوة عيد متكاملة   947طردا غذائيا و  636من خالل هذا التدخل توزيع  

 سنوات والمتكفل بهم ضمن البرنامج. 10لألطفال االيتام حتى عمر 

 

 

 

 توزيع المزيد من سالت األغذية الطازجة  

تستمر التعاون بتوزيع سالت األغذية الطازجة خالل شهر رمضان 

المبارك في قطاع غزة ضمن حملة "فلسطين بتناديكم"، حيث استطاعت 

سلة أغذية طازجة استفاد منها ما  16,000حتى اآلن توزيع أكثر من 

 من صغار المزارعين والمنتجين.  400أسرة وأكثر من    3,500يقارب  

https://www.facebook.com/TaawonPalestine/posts/2796256020483155
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 مواصلة توزيع الطرود الغذائية في قطاع غزة 

طرداً غذائياً رمضانياً على األسر  3,258انتهت التعاون من توزيع 

تي في القدس الشريف. المتعففة في قطاع غزة كهدية من عائلة الكالو

طرد غذائي   1,400ومن جهة ثانية، تستمر التعاون في توزيع أكثر من  

قبيل حلول عيد الفطر بمساهمة من  على االسر المتعففة وعائالت االيتام  

 جهات أخرى.

 

 

 

تعزيز جهوزية وصمود بيوت المسنين واأليتام في مواجهة الطوارئ 

 لكورونا في فلسطينمن أخطار جائحة فيروس ا

بدأت التعاون بالشراكة مع جمعية اإلغاثة الطبية بحملة توزيع مساعدات 

عينية ضمن مشروع " تعزيز جهوزية وصمود بيوت المسنين واأليتام 

في مواجهة الطوارئ من أخطار جائحة فيروس الكورونا في فلسطين". 

ر األيتام. واستهدفت الحملة ستة عشر من بيوت المسنين/ات وستة من دو

من كبار  483ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المساعدات ما يزيد عن 

من األيتام واليتيمات   179السن النزالء في بيوت المسنين/ات وأكثر من  

 رابط الخبر المتواجدين في دور األيتام.

 

 

 تدخالتنا التنموية المستمرة 

 

 

 رغم كل الظروف مشاريعنا استمرت بتنفيذ أنشطتها 

وبالشراكة مع جمعية   المركز العربي للحريات االعالمية  -إعالم  تستمر  

آذار بتنفيذ أنشطة مشروع "تصويب االستهالك االعالمي لطالب 

ات مع مجموعات المدارس لمواجهة العنف". حيث تم تنفيذ عدد من اللقاء

باإلضافة إلى دعوة المخرجين  zoomطالبية من مدارس مختلفة عبر،

والمنتجين لتقديم مقترحات لحمالت إعالمية تهدف إلى تعزيز ورفع 

الوعي الطالبي إلسقاطات العنف واقتراح حلول مبتكرة للتعامل مع هذه  

 .رابط االعالن الظاهرة.

https://www.taawon.org/ar/media/news/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9
https://www.facebook.com/IlamMediaCenter/?__tn__=kC-R&eid=ARD-WgWZOG1ZiZkC79WshebuNx0NbKMRD7WlNFEEjXd6g6QBQ6SdR4vxFB87x3hZ_eLjHbLbeRziKZ3L&hc_ref=ARS061ch8U7BMR_Y82gSqfbb0xBjUW06bdOVD1vZxZGmb3GZ4iFRdYIm1Ut6JDjTqvg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDQJQwjajc93qZIn5acIlwLR4kzjD1wRwoX9Klw5UOKNRwZlfdWrz6OuwA9J__-VNncgsPNUScG5CcveZWA8BLMFhiFh8ziqrwhy0O6HcGmVCN8APBhki2mSrddc8jxsKFwqRmEUIvisAbym34r69P1Z0p_3aH82mwycD37oUtHhSiREUdrqvJaCPUqGrsYTeRDgCL3lmvIWMCEqpZ0DgPNTv_yZab4qBwDWWwjmmY3P_qL29eFy6Ah6eAV_1IDqFJMMqgPiRy7KawnZWQQsFg_t3pWw68rUt6wt3fLCI3UbgEJSyzi-UZ5YM1ToWwFMAbyni1o489DtTrsqbWo0MPaIg
https://www.facebook.com/IlamMediaCenter/photos/a.291516000880610/3189774681054713/?type=3&theater
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ويهدف هذا المشروع المدعوم من التعاون إلى تنمية قطاع شبابي قادر  

على استهالك اإلعالم بشكل صائب وتجييره نحو تقديم حلول لمشاكله، 

موجهة إلى من خالل انتاج سلسلة من الحمالت المجتمعيًة الهادفة وال

 الجمهور وصانعي القرار.
 

 

 

 "فصول" مجلة تعرض قضايا الطالب في كافة ارجاء الوطن 

تنفذ الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب "بياالرا" ضمن منحة 

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وبإشراف التعاون 

القدس "فكر...عبر...شارك".   مشروع التربية اإلعالمية والمعلوماتية في

ومن مخرجات المشروع، مجلة "فصول" وهي مجلة فصلية تعنى 

بالطالب الفلسطيني. توفر المساحة الالزمة للطلبة خصوصاً وللمربين 

وذوي الشأن لتناول قضايا تهمهم سواء في الحقل التعليمي، او المجتمعي، 

ساحة كافية أو التربوي، أو النفسي. وتخصص المجلة في كل عدد م

 رابط مجلة فصوللقضية تحتل الشأن األهم وفق آخر المستجدات. 
  

 

 

 في االعالم التعاون تواكب الحملة

وكالة األنباء  ، صدى االعالم،  جريدة األيام، شبكة راية االعالمية، وكالة قدس نت لألنباء، الوسط اليوم، دنيا الوطن بيانات صحفية:

 قناة الكوفية الفضائية ، وفا -الفلسطينية والمعلومات، 

 راديو أجيال ، نساء أف أممقابالت إذاعية: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 كّل يساهم في موقعه 

  

 

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

 

 

https://www.dropbox.com/s/mxfzh4vnw2q298y/fusol10%20office%20%283%29.pdf?dl=0
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2020/05/17/1337992.html
https://www.alwasattoday.com/site-sections/72428.html
https://nabd.com/s/72738386-e91576/%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%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.raya.ps/news/1086346.html
https://www.al-ayyam.ps/pdfs/2020/05/18/p03.pdf
https://www.sadaa.ps/205244.html
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=XjoPQGa876353223834aXjoPQG
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=XjoPQGa876353223834aXjoPQG
https://alkofiya.net/post/64498
http://www.radionisaa.ps/article/15007/
https://www.facebook.com/AJYAL.FM/videos/1153808084971339/
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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 التعاون  - رسالة من برنامج القدس إلعمار البلدات القديمة

مع بداية جائحة كورونا وانطالقاً من كون صحتنا وسالمتنا مسؤولية  

التعاون بتوجيه  –وأولوية، بادر برنامج القدس إلعمار البلدات القديمة 

رسالة عبر فيديو صغير من انتاجه يدعو فيه الناس للبقاء في البيت 

 رابط الفيديووالمحافظة على صحتهم وصحة عائالتهم. 

 

 

 

 

 حملة "متحفك في بيتك: في الظروف االستثنائية، فلسطين مستمرة" 

حملة "متحفك في بيتك: في الظروف  أطلق المتحف الفلسطيني 

االستثنائية، فلسطين مستمرة"، والتي تأتي في ظل الظروف الخاصة 

التي تعيشها فلسطين والعالم، ضمن اإلجراءات الوقائية لمحاربة وباء  

كورونا. وكان المتحف الفلسطيني، وحرًصا على سالمة جمهوره 

ع من آذار الجاري وحتى وموظفيه، قد أغلق أبوابه أمام الزوار منذ الساب

إشعار آخر، موفًّرا لزوراه تجربة متحفية معرفية وتعليمية عبر منابره 

الرقمية، ومنصاته على مواقع التواصل االجتماعي وتفعيل هاشتاغ 

#MuseumfromHome  العالمي. لالطالع على النشاطات من

 .يوتيوب المتحف الفلسطيني، خالل الروابط التالية: 

 

  

  

 

 $ 690,000مجموع االلتزامات حتى اليوم: 
                      

 

https://www.facebook.com/TaawonPalestine/videos/529331557995465/?eid=ARBP1fZS8302g979uyENV-wh8bSqRpnHWFlQvY4H9BON6rQKwNBXrtTFHEBb3_6B-k-WLe3nT7235Dag
https://www.facebook.com/ThePalestinianMuseum/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpalmuseum.us6.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Da6567a71c2%26id%3D9c4d042d1e%26e%3D992d0a2f83&data=02%7C01%7C%7C83e53875391d4ccd360208d7cd80adfe%7C24959b3b947c40b5b87fdbfe9bba716f%7C0%7C0%7C637203824877274333&sdata=TbP6ZPOzf8bAbe898s2XKG91%2FawyS5P5RXu50E8dauw%3D&reserved=0
https://www.taawon.org/ar/donate?campaign_id=22353
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 لبنان  حملة "كلنا يد واحدة" تغطي مخيمات جنوب 

استكملت التعاون توزيعات القسائم الشرائية في مخيمات الرشيدية،  

قسيمة   3,297والبص، وبرج الشمالي في جنوب لبنان والتي بلغت 

قسيمة    1,320آالف شخص. وتم توزيع    10شرائية تطال ما ال يقل عن  

قسيمة في مخيم برج الشمالي،  1,327شرائية في مخيم الرشيدية، و

الف ليرة   120ي مخيم البص. تبلغ قيمة القسيمة الواحدة  قسيمة ف  650و

دوالراً أميركياً( وهي مخصصة لشراء المواد الغذائية  80لبنانية )

وتم توزيع القسائم في مخيم البص بدعم كريم من مؤسسة   األساسية.

نجزت هذه المرحلة بالشراكة مع كل من بيت أ   منيب وأنجيال المصري.

النجدة االجتماعية، واالتحاد العام للمرأة أطفال الصمود، وجمعية 

  الفلسطينية، وجمعية مساواة، وجمعية المرأة الخيرية، ومركز المعلومات

 .الجنى -للفنون الشعبية العربي
 

 

 

 التعاون تواصل تقديم خدمات الدعم الصحي والعالج الفيزيائي 

االعتماد على إجراءات السالمة والوقاية من فيروس كورونا، واصل ب

مشروع دعم العالج الفيزيائي في مراكز الدعم االجتماعي في مخيمي 

برج البراجنة وشاتيال تقديم خدماته مراعياً الوضع الصحي للمرضى 

  130لعالج. وتم خالل الشهرين الماضيين تقديم وحاجتهم لمواصلة ا

الوقاية. هذا   مسناً مع أخذ أقصى درجات 25جلسة عالج فيزيائي لـ 

باإلضافة الى التواصل المستمر عبر واتساب مع عائالت المسنين لمتابعة 

أوضاعهم الصحية. يتم تنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع جمعيّة الدعم 

 المجتمعي.

، استمر مشروع دعم العمليّات الجراحية واالستشفاء وعلى صعيد آخر

بتوفير خدماته واستقبال الطلبات. وعمل على تغطية جزء من تكاليف 

العمليّات الجراحيّة لخمسة وأربعين مريضاً خالل الفترة الماضية. ينفذ 

 هذا المشروع بالشراكة مع جمعيّة الرعاية الصحيّة.
 

 

 

 للحواالت واالستفسارات 

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

rdcteam@taawon.org 

   

 

mailto:rdcteam@taawon.org

