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مجموع االلتزامات حتى اليوم$5,000,000 :

معكم حققنا الهدف
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تدخالتنا في الميدان ضمن حملة "فلسطين بتناديكم"
معونات غذائية وصحية طارئة لألسر المتعففة وذوي اإلعاقة في
محافظة بيت لحم
قامت التع اون بالشراكة مع اتحاد الجمعيات الخيرية -القدس وبالتعاون
مع محافظة بيت لحم وعدد من الجمعيات الخيرية وبدعم من الجمعية
المتحدة لألراضي المقدسة – فرع نيوجرسي ،بتوزيع معونات غذائية
ومنظفات ومواد صحية لحوالي  2400شخص موزعين على 400
أسرة متعففة وأسر ذوي اإلعاقة في محافظة بيت لحم.
وجبات إفطار للمحتجزين في مراكز الحجر الصحي -غزة
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.
من المتوقع أن تسمح تدخالت المشروع بتوفير ما يقارب  10آالف وجبة
إفطار. .
حملة معونات غذائية وصحية طارئة في محافظتي جنين وطولكرم
وزعت التعاون بالشراكة مع اتحاد الجمعيات الخيرية-القدس مساعدات
غذائية وصحية لحوالي  2400مواطن يشكلون  400أسرة في محافظتي
جنين وطولكرم .تمت عملية التوزيع وفقا ً لقوائم تم تحضيرها مسبقا ً من
قبل االتحاد ،وعدد من الجمعيات ،ولجنة الطوارئ ،ومديرية التنمية
االجتماعية.

االستمرار في توقيع اتفاقيات الدعم
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التعاون ومؤسسة Rebuilding Alliance

يوقعان اتفاقية

إلغاثة أهلنا في فلسطين لمواجهة وباء الكورونا
وقعت مؤسستا التعاون و Rebuilding Allianceفي الواليات
المتحدة األمريكية اتفاقية بقيمة  108,000دوالر ضمن حملة "فلسطين
بتناد يكم" ،لدعم الجهود المبذولة إلغاثة أهلنا في قطاع غزة في مواجهة
وباء الكورونا وتداعياته .حيث سيخصص جزء من المنحة لتوفير المواد
الوقائية لمستشفيين في القطاع ،والجزء اآلخر للمساهمة في توفير سالت
غذائية خالل شهر رمضان الفضيل لحوالي  800أسرة من األسر
المهمشة .للتفاصيل
التعاون تواكب الحملة في االعالم
صفحات الشركاء :مؤسسة فارس العرب ،اتحاد الجمعيات الخيرية  -القدس ،مركز العمل التنموي -معا ً،
بيانات صحفية :دنيا الوطن ،سما االخبارية ،نبض ،وكالة وفا فيسبوك ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية -وفا

ك ّل يساهم في موقعه

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

توزيع بعض المستلزمات ضمن مشروع برج الوطن -القدس
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
الكمامات والقفازات عند الخروج من المنزل بهدف الوقاية من فيروس
الكورونا .برج الوطن
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رغم كل التحديات ملتقى الشباب التراثي المقدسي مستمر بالعمل
على الرغم من تباعد المسافات ومحدودية اإلمكانات ،أطلق ملتقى
الشباب التراثي المقدسي مبادرة #موطني لتشجيع الناس على البقاء في
بيوتهم لحين تجاوز جائحة الكورونا .واستمر في تنفيذ بعض نشاطات
مشروع تطوير وتمكين مدرسة الفنون في ملتقى الشباب التراثي في بلدة
سلوان في القدس -الممول من قبل السيد منير الكالوتي بإشراف التعاون-
من خالل تطبيق نظام التدريبات عن بعد رغم وجود بعض التحديات.
موطني ...هـــــ ْل أراكْ هـــــ ْل أراكْ ....سـالِما ً ُمـنَـعَّـما ً َو غانِـ َما ً
ُمـك ََّر َماً....

أسبلة القدس ...الماضي والحاضر
تستطيعون اآلن مشاهدة وتحميل إصدار أسبلة القدس الماضي
والحاضر ،حيث تم اعداد هذا الكتاب في نسخته األولى كجزء من
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
ضمن مبادرة "أزمة وبتعدي " ،قامت الطالبة جنى أبو يعقوب بمحاورة
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
الفلسطينية بإشراف مؤسسة التعاون وبدعم من الصندوق العربي لإلنماء
االقتصادي واالجتماعي وممولين افراد .تهدف المبادرة إلى رفع الوعي
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في موضوع فيروس الكورونا وتداعياته المختلفة ،وتسليط الضوء على
موضوعي االسرى وبناء الجدار.
المقابلة من خالل الرابط التالي :أزمة وبتعدي

مجموع االلتزامات حتى اليوم$560,000 :
انطالق المرحلة الخامسة من حملة كلنا يد واحدة
انتقلت حملة كلنا يد واحدة الى المخيمات الفلسطينية الواقعة جنوب لبنان
هذا االسبوع .وبدأت المرحلة الخامسة من التوزيعات في مخيم الرشيدية
بالقرب من مدينة صور حيث تم توزيع قسائم شرائية للمواد الغذائية
األساسية قيمتها  120،000ليرة لبنانية ( 80دوالراً اميركياً) وشملت
 1275عائلة تقطن في المخيم .تخاطب هذه الحملة االوضاع المعيشية
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،
جمعية إنعاش المخيم الفلسطيني ،وجمعية مساواة.
التعاون واليونيسف معا ً لدعم أطفال الروضات في المخيمات الفلسطينية
ي مع المرحلة الراهنة من الحجر المنزلي وإغالق
في إطار التكيّف العمل ّ
رياض األطفال ،قام برنامج دعم التعليم في مرحلة الطفولة المب ّكرة
بوضع سلسلة خطط جديدة تستند الى التعلم عن بعد وإبقاء التواصل مع
األطفال قائماً .فانطلقت بدعم من منظمة اليونيسف عملية توزيع رزم
قرطاسية وأقالم تلوين وألعاب تعليمية ستطال  3200طفل وطفلة
مسجلين في  33روضة أطفال يشملها برنامج دعم التعليم في مرحلة
الطفولة المب ّكرة .تخدم هذه الرزم عملية التعلم عن بعد التي أطلقتها
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رياض االط فال العاملة ضمن هذا البرنامج منذ بدء فترة الحجر المنزلي.
انطلق التوزيع في مخيمات بيروت ويستكمل االسبوع المقبل في باقي
المخيمات الفلسطينية.
للحواالت واالستفسارات
رام هللا | +970598949959 :عمان | +962791586181 :بيروت+96171823337 :
rdcteam@taawon.org
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