
التقرير السنوي

٢٠١٥

جــيــل مــن الــعــطـــاء
بـنــــاء عـمــل..أمــل..



مليون  المؤسسة حياة  برامج  المست 
مستفيد خالل العام ٢٠١٥. 

برامجية  تقييمية  دراسة   ١٥ إعداد 
التدخالت  إثراء  بهدف  ومناطقية 

وتعميق األثر.

المؤتمت  الموارد  إدارة  نظام  إطالق 
.ERP

والتأسيس  ودوليا  إقليميا  التمويل  مصادر  في  التنوع 
لشراكات وتحالفات استراتيجية دولية.

التحول نحو اإلدارة المبنية على البرامج من خالل ٧ برامج 
البلدات  اعمار  االيتام،  رعاية  الثقافة،  التعليم،  رئيسية: 
التنمية المجتمعية، تشغيل الشباب، المتحف  القديمة، 
للشباب  التعاون  مؤسسة  إلى  باإلضافة  الفلسطيني، 

.(WAY)

التعاون في ٢٠١٥

التجارية  والعالمة  الجديد  االلكتروني  الموقع  إطالق 
الرقمي  االعالم  وسائل  وتطوير  للمؤسسة  المحدثة 

الحديث.
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فيصل العلمي
رئيس مجلس األمناء

تمكيــن اإلنســان الفلســطيني، تطويــر المجتمــع األهلــي، واإلبــداع فــي األداء أهــداف اســتمرت مؤسســتنا العمــل علــى تحقيقهــا خــال العــام 
2015 لينعكــس ذلــك فــي االنجــازات التــي تحققــت اجتماعيــَا واقتصاديــَا وثقافيــَا رغــم العقبــات كافــة. وعملــت »التعــاون« علــى تطويــر اداءهــا 
المؤسســي مــن خــال زيــادة عــدد أعضائهــا وتعميــق ارتباطهــم بالمؤسســة كإضافــة نوعيــة لاســتفادة مــن خبراتهــم، ونعمــل علــى تطويــر 
قــدرات الجهــاز التنفيــذي مــع البــدء بتطبيــق نظــام إدارة المــوارد وضمــن توجــه االدارة المبنيــة علــى البرامــج لتحقيــق المزيــد مــن التميــز 

واالبــداع. 

األعزاء، 

ــاء  ــز قــدرة أبن ــث ســاهمنا فــي تعزي ــف القطاعــات بنســبة 113%.  حي ــه فــي مختل ــل، تجــاوزت مــا خطــط ل لقــد حققــت برامــج »التعــاون«، ب
شــعبنا علــى الصمــود خاصــة فــي قطــاع الطــوارئ والمســاعدات، وذلــك بســبب مــا تعــرض لــه قطــاع غــزة مــن عــدوان واســتمرار الحصــار، 
واغاثــة الفلســطينيين النازحيــن مــن ســوريا الــى لبنــان. كمــا عملنــا بــدون كلــل علــى تجســيد الثقافــة والهويــة الفلســطينية مــن خــال انجــاز بنــاء 
المتحــف الفلســطيني هــذا العــام علــى الرغــم مــن التحديــات الماليــة واالنشــائية التــي واجهتنــا إلقامــة هــذا الصــرح الثقافــي الهــام، وســيتم 

افتتــاح أبوابــه فــي أيــار 2016.

 أمــا الافــت هــذا العــام كان إطــاق برنامــج »وجــد« لرعايــة أيتــام العــدوان االســرائيلي علــى غــزة عــام 2014، ممــا وســع الشــريحة المســتفيدة 
مــن أيتــام االعتــداءات علــى غــزة لتصــل إلــى مــا يزيــد عــن 4000 يتيــم، وكذلــك اســتحداث مشــروع »بريــدج فلســطين« ضمــن برنامــج التعليــم، 
ــزة«  ــك توســيع برنامــج »المدرســة المتمي ــن فــي المــدارس الفلســطينية، وكذل ــة المتميزي ــدة مــن الطلب ممــا أوجــد شــريحة مســتفيدة جدي
ليشــمل مناطــق 1948. باالضافــة إلــى عــدد مــن المشــاريع المنفــذة والمبنيــة علــى أفــكار جديــدة، حيــث تحولــت مجموعــة مــن هــذه المشــاريع 
إلــى نمــاذج تــم تبنيهــا مجتمعيــًا مثــل »تفكيــر« و«عيــش البلــد«. وتأتــي هــذه االنجــازات فــي ظــل تشــتت وشــح الدعــم المالــي الموّجــه إلــى 

فلســطين. 

وبالرغــم مــن هــذه التحديــات، ومــن منطلــق شــعورنا بالمســؤوليِة الوطنيــة واالجتماعيــة، فإننــا سنســتمر فــي مضاعفــة عملنــا والتركيــز علــى 
تطويــر ذاتنــا وعملنــا. فنحــن نتطلــع ان نكــون رواد حضــارة ورؤيــة متطــورة للعمــل ألجــل فلســطين.

مســيرة »التعــاون« قامــت واســتمرت بدعــم مؤسســات وافــراد بأشــكال عــّدة، فلهــم جزيــل الشــكر والتقديــر دومــا، نأمــل أن يســتمر الداعمــون 
لنــا بالتواصــل والدعــم ومســاعدتنا فــي توســعة قاعــدة الدعــم هــذه.
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د. تفيدة الجرباوي
المدير العام

ــل عملنــا فــي التعــاون خــال مســيرتنا الطويلــة التــي ناهــزت  الثاثــة عقــود، ســاهمت بهــا المؤسســة  "المســيرة ألجــل  فلســطين"، هــو مــا يمثَّ
فــي تمكيــن اإلنســان الفلســطيني اقتصاديــًا واجتماعيــًا ووفــرت فــرص العيــش الكريــم ألهلنــا علــى أرض وطننــا فلســطين، وفــي مخيمــات 

الاجئيــن فــي لبنــان. 

إن هــذا التقريــر يتنــاول برامجنــا المختلفــة والمتمثلــة فــي تطويــر جــودة التعليــم، وتعزيــز الهويــة والمــوروث الثقافــي، وإعــادة اعمــار البلــدات 
القديمــة والحفــاظ علــى التــراث المعمــاري والتاريخــي فيهــا وخاصــة فــي مدينــة القــدس، وســرد الحكايــة الفلســطينية مــن خــال المتحــف 
الفلســطيني، باإلضافــة إلــى التنميــة المجتمعيــة بمــا فيهــا مشــاريع الزراعــة والصحــة ودمــج المعاقيــن فــي المجتمــع والطوارئ والمســاعدات، 
ورعايــة األيتــام مــن خــال مشــاريع طويلــة األمــد مثــل »مســتقبلي« و »وجــد«، مــع التركيــز علــى تعزيــز وتطويــر قــدرات األطفــال وتمكيــن المــرأة 

والشــباب مــن خــال البرامــج المتنوعــة.

األعزاء،

لقــد بلــغ حجــم الصــرف البرامجــي 48 مليــون دوالر وبلغــت ايــرادات التعــاون لعــام 2015 حوالــي 38 مليــون دوالر، عملنــا مــن خالهــا مــع 840 
مؤسســة، أدت إلــى خلــق مــا يقــارب 5300 فرصــة عمــل، نتــج عنهــا دخــل اجمالــي بقيمــة 24 مليــون دوالر أمريكــي تقريبــا، كمــا المســت برامــج 

التعــاون حيــاة حوالــي مليــون مســتفيد. 

ومــن منطلــق تطويــر العمــل اتجهــت التعــاون نحــو اإلدارة المبنيــة علــى البرامــج فركــزت علــى 7 برامــج رئيســية ، كمــا اعتمــدت نظــام اإلدارة 
المؤتمــت ووســعت نطــاق شــهادة الجــودة ISO لتشــمل جميــع دوائــر المؤسســة، هــذا وشــهد هــذا العــام  اطــاق الموقــع االلكترونــي الجديــد، 

وتحديــث الهويــة المؤسســية وتطويــر وســائل االعــام الرقمــي الحديــث. 

وبهــدف اثــراء دعمنــا للبرامــج وتعميــق أثرهــا أعــدت التعــاون 15 دراســة تقييميــة برامجيــة ومناطقيــة كمــا عملــت علــى تنويــع مصــادر التمويــل 
عربيــُا ودوليــا والتأســيس لشــراكات وتحالفــات اســتراتيجية دوليــة جديــدة. وفــي مجــال الشــفافية، اعتمــدت المؤسســة الحســابات الختاميــة 

المدققــة مــن قبــل ارنســت يونــغ ووظفــت التدقيــق الداخلــي واستشــاريين خارجييــن للوقــوف علــى األوضــاع الماليــة واإلداريــة والبرامجيــة.

نفخــر دومــًا بالعمــل مــع شــركائنا كافــة، وأتقــدم بالشــكر لجميــع الشــركاء والمانحيــن مــن مؤسســات وأفــراد علــى دعمهــم الكريــم المتواصــل 
لبرامــج مؤسســة التعــاون. كمــا أتقــدم بالشــكر للجهــاز التنفيــذي الــذي يعمــل دون كلــل أو ملــل لتحقيــق أهــداف مؤسســة التعــاون.
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التعاون في أرقام
ــن األفــراد،  ــد االلتزامــات مــع الممولي ــغ رصي ــون دوالر أمريكــي منهــا للبرامــج المختلفــة. كمــا بل ــم تخصيــص 37 ملي ــون دوالر أمريكــي ت ــي 38 ملي ــرادات المؤسســة لعــام 2015 حوال بلغــت اي

ــى البرامــج الرئيســية. ــون دوالر أمريكــي موزعــة عل ــي 41 ملي ــَا حوال ــَا واقليمي ــَا ودولي والمؤسســات، والقطــاع الخــاص محلي

بلــغ حجــم الصــرف البرامجــي حوالــي 48 مليــون دوالر أمريكــي، دعمنــا مــن خالهــا 840 مؤسســة محلية.كمــا تــم اســتحداث 5300 فرصــة عمــل، منهــا 3200 دائمــة و2100 مؤقتــة فــي مختلــف 
البرامــج، والتــي أدت إلــى عائــد اقتصــادي اجمالــي بقيمــة 24 مليــون دوالر أمريكــي.

الصرف التراكمي حسب مناطق العملالصرف التراكمي حسب البرنامج

توزيع االيرادات حسب مصدر التمويلتوزيع االيرادات حسب البرامج

٪١

٪١٢

٪١٩ ٪١٥

٪٣٥ ٪٨

٪١٠

برنامج التعليم
برنامج رعاية األيتام

برنامج الثقافة
برنامج إعمار البلدات القديمة

برنامج تشغيل الشباب
برنامج التنمية المجتمعية

برنامج المتحف الفلسطيني

٪٢٧ ٪٦٤

٪٢
٪٧

الضفة الغربية
مناطق ١٩٤٨

لبنان
غزة

%٣
%٦

%٢٧
%١٢

%٣٧
%٥

%١٠

برنامج التعليم
برنامج رعاية األيتام

برنامج الثقافة
برنامج إعمار البلدات القديمة

برنامج تشغيل الشباب
برنامج التنمية المجتمعية

برنامج المتحف الفلسطيني

٪١٤

٪١٢

٪٣٨

٪٤

٪١٣

٪١١

٪٨

األعضاء
الصناديق العربية
مؤسسات وقفية

األفراد
مؤسسات دولية

القطاع الخاص
الحكومات

الصرف في قطاع غزة                      ١٣ مليون دوالر أمريكي الصرف في القدس                      ١٠ مليون دوالر أمريكي
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ونستمر في اإلنجاز 
اطــاق برنامــج »بريــدج فلســطين« الــذي يهــدف الــى تأهيــل 400 مــن الطلبــة الفلســطينيين 	 

فــي الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس، وقطــاع غــزه، ومناطــق 1948، لإللتحــاق بالجامعــات 
العالميــة العريقــة، حيــث يســتهدف الطلبــة مــن الصــف العاشــر وحتــى الثانــي عشــر.

توفيــر الخدمــات المســتدامة المقدمــة لـــ 250 طالــب/ة يعانــون مــن صعوبــات التعلــم فــي 	 
مــدارس القــدس مــن خــال مشــروع مســاندة العمليــة التعليميــة بتمويــل مــن الصنــدوق 

العربــي لإلنمــاء اإلقتصــادي واإلجتماعــي.
تطويــر وتوفيــر خدمــات تقييــم النمــو المتكامــل لألطفــال مــا بيــن 3-5 ســنوات، ألول مــرة 	 

فــي فلســطين، مــن خــال معهــد النجــاح للطفولــة وبتمويــل مــن عهــدة الفضــل الجديــدة.
تقديــم خدمــات التشــخيص والرعايــة الشــاملة لحوالــي 500 مــن األطفــال ذوي اإلحتياجــات 	 

الخاصــة مــن خــال مؤسســة األميــرة بســمة فــي القــدس. 
ــة وادي 	  ــر قري ــة الموهوبيــن ضمــن البرنامــج المتكامــل لتطوي ــة الطلب ــر عمــل حاضن تطوي

غــزة.
اطــاق تخصصــات مهنيــة جديــدة مثــل: ميكاترونكــس الســيارات فــي مدرســة دار األيتــام 	 

االســامية الصناعيــة فــي بلــدة العيزريــة – القــدس.
اعــادة تأهيــل وتجهيــز جميــع المشــاغل المهنيــة فــي المدرســة الصناعيــة الثانويــة التابعــة 	 

لجمعيــة لجنــة اليتيــم العربــي فــي القــدس.

٦ مليون
دوالر أمريكي

الصرف الكلي

٣ مليون
دوالر أمريكي

العائد اإلقتصادي

١٩ الف مباشر
١٠٠ الف غير مباشر

فرص العملالمستفيدون

١١٢

الشركاء

لبنان ١٩٪ غزةالضفة الغربية ٦٩٪، منها ٤٦٪ للقدس
٪٦

مناطق
٤٨
٪٦

٣٤٠ دائم
٢٢٨ مؤقت

التعليم
اإلستثمار في اإلنسان

طن
س

ت برنامج بريدج فل
طا

شا
من ن
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وجــدت، مــن خــال مشــاركتي فــي لقــاء حــول ســرد القصــص بــوادر حــل إلبنــي. بــدأت 
العمــل مــع وليــد قبــل النــوم بســرد القصــص عــن الخــوف وغيرهــا، وبالتعــاون مــع 
العاملــة االجتماعيــة ومعلمــة الصــف تخلــص ولــدي مــن الخــوف خــال شــهر وأصبــح 
أكثــر تقبــًا للعتمــة. إن مــا وجدتــه مــن حــل إلبنــي جعلنــي مــن المتــرددات علــى الروضة 
أخصــص وقتــا، ألبنائــي  المواضيــع، وأصبحــت  عــن مختلــف  الســتعارة قصــص 
قبــل النــوم، أســرد لهــم القصــص وأتحــاور معهــم، ولــن أتــرك هــذه العــادة المفيــدة 

وســأبقى أســرد القصــص ألطفالــي األصغــر ســنا.
أم وليد- من برامج الطفولة المبكرة- روضة غسان كنفاني- البداوي- لبنان

زمالة وابتكار جديد
تقدمــت د. القططــي لبرنامــج زمالــة المرحلــة الثالثــة، وكان مشــروعها الجديــد حــول 
ــم اختيارهــا لإلبتعــاث  ــون. وت ــدي وســرطان القول التشــخيص المبكــر لســرطان الث
لعشــرة أشــهر فــي مركــز الطــب الجامعــي هامبــورغ - ايبنــدورف وهــو مــن أكبــر 

ــا.  ــة بألماني وأفضــل المراكــز الطبي

زمالــة: هــو برنامــج جــاء بمبــادرة مــن بنــك فلســطين، بالشــراكة مــع مؤسســة 
مــوارده،  تنميــة  علــى  والعمــل  تنفيــذه،  وإدارة   تطويــره  تولــت  التــي  التعــاون 
ــي تحــت  ــدوق النقــد العرب بالتعــاون مــع البنــك وجهــات مانحــه أخــرى، ومنهــا صن
ــة  ــة، وذلــك بهــدف المســاهمة فــي تنمي اشــراف وادارة البنــك االســامي للتنمي

التعليميــة فــي الجامعــات الفلســطينية. الكــوادر 

برنامــج زمالــة ســاعدني فــي جلــب الخبــرات العالميــة إلــى فلســطين واالبتــكار لخدمة 
البشــرية. توصلــت خــال المنحــة الكتشــاف جديــد يعتبــر عاجــًا بديــًا وإضافيــًا 

لمرضــى الســكري.
عبير القططي- جامعة األزهر-غزة

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية - غزة
مؤسســة التعــاون كانــت أولــى الجهــات المانحــة التــي ســاندت الكليــة الجامعيــة فــي 
غــزة بتأهيــل مــا دمــره العــدوان فــي العــام 2014 لمرافــق الكليــة، األمــر الــذي انعكــس  

بشــكل واضــح علــى ســرعة عــودة الطــاب الســتكمال مســيرتهم التعليميــة. 

إن التدخــات والبرامــج التــي تدعمهــا مؤسســة التعــاون عــادة مــا تتميــز برؤيــة إبداعيــة 
وتنمويــة  تراعــي معاييــر الجــودة والحداثــة، ولعــل تطويــر المركــز اإلعامــي فــي الكليــة 

الجامعيــة مثــال واضــح علــى ذلــك.
د. رفعت رستم - الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية - غزة
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ونستمر في اإلنجاز 

ــة القادمــة لـــ 35 مكتبــة فــي الضفــة الغربيــة 	  ــر الخطــط اإلســتراتيجية لألعــوام الثاث تطوي
ــدا جيتــس. ــات المدعــوم مــن بيــل وملين ــان ضمــن مشــروع المكتب وقطــاع غــزه ولبن

إنتــاج 6 أفــام توثــق الذاكــرة التاريخيــة لشــخصيات إعاميــة ســاهمت بشــكل كبيــر في بلورة 	 
الخطــاب الوطنــي الفلســطيني: راشــد حســين، إميــل حبيبــي، كريمــة عبــود، ســميرة عــزام، 

عيســى العيســى، ســميح القاســم. المشــروع ممــول ذاتيــًا مــن قبــل مؤسســة التعــاون.

إحيــاء الحيــاة الكشــفية فــي القــدس مــن خــال العديــد مــن العــروض فــي شــوارع المدينــة 	 
المقدســة والممــول مــن الســيد منيــر الكالوتــي.

المكتبــة هــي المســاحة اآلمنــة والحــرة  لإلنســان الفلســطيني ليتمكــن مــن خلــق وتطويــر 
أدواتــه فــي التعبيــر عــن ذاتــه بــأدوات تحاكــي انســانيته، وتشــكل لــه مــاذًا فــي الظــروف 
الصعبــة، والخطــرة. فتجربــة القــراءة، والكتابة، والتعبيــر ال شــك أنهــا مــن األدوات األقــوى 
فــي تشــكيل هــذا التــوازن  الداخلــي واالنســاني، وتطويــر القــدرة للنهــوض بالمجتمع ككل.

رناد القبج - مؤسسة تامر - رام الله

١٫٧ مليون
دوالر أمريكي

الصرف الكلي

٣٠٠ الف
دوالر أمريكي

٢٦٠٠ مباشر
١٢٠٠٠ غير مباشر

فرص العملالمستفيدون

٦٢

الشركاء

لبنان ٢٨٪ الضفة الغربية ٥٦٪، ١٢٪ منها للقدس

١٣ دائم
١٢٥ مؤقت

مناطق ٤٨، ١٦٪

العائد اإلقتصادي

الثقافة
دعـم أمـة وصـون هـويـة

س
ت في القد

سلما
ت الم

شابا
سة ال

مدر
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إن مؤسســة التعــاون بريادتهــا ودأبهــا، واشــتقاقها لــدروب واســعة، وفتحهــا لفضــاءات رحبــة فــي 
المجتمــع الفلســطيني بمختلــف فئاتــه وشــرائحه، وخصوصــا الشــباب، إنمــا تســاهم بشــكل حثيــث، 
ــات الشــعب الفلســطيني،  ــة احتياج ــاء، فــي تلبي ــزام واالنتم ــة وااللت وبكامــل المســؤولية والمهني
بــإدراك كبيــر ألولوياتــه، وتوفــر لــه مســاحات لانطــاق والتعبيــر والمتعــة والفائــدة، مــن خــال 
رائعــة  تجربــة  لنــا  كانــت  المجتمع. ولقــد  لخدمــة  وتوظفهــا  تبتكرهــا  التــي  المشــاريع  مجموعــة 
ومتميــزة فــي هــذا المجــال، إلتقــت فيهــا رؤانــا وأحامنــا، ونســعى إلــى المزيــد مــن البنــاء والتطويــر 

بأشــكال ومجــاالت متعــددة ومتنوعــة.
مركز يبوس الثقافي- القدس

مشروع التميز االيجابي 

لدى االطفال / بيت 

الموسيقى - شفا عمرو - 

بتمويل ذاتي من مؤسسة 

التعاون

درس حول حركة الجسم 

والصوتيات / ضمن 

مشروع دعم أكاديمية 

الدراما في رام الله، 

الممول من الصندوق 

العربي لانماء االقتصادي 

واالجتماعي.

لقطة من فيلم عن 

حياة كريمة عبود، أول 

مصورة فلسطينية.

مشروع مكتبات من أجل 

التغيير - لبنان 

الــذكاء واالبــداع وااللتــزام هــو مــا لمســته مــن خــال العمــل مــع فريــق برنامــج الثقافــة في مؤسســة 
التعــاون خــال زيارتهــم إلــى واشــنطن. لقــد كان مــن دواعــي ســروري العمــل معهــم، فهــم فريــق 

ملهــم ولديــه رؤيــة حقيقيــة وقــادر علــى االقنــاع والعمــل فــي أكثــر األماكــن تحديــًا فــي العالــم. 
إذا مــا رغبتــم فــي تقديــم الدعــم وتوفيــر المســاعدة لوســائل التنميــة المســتدامة فــي فلســطين، 

فمؤسســة التعــاون هــي العنــوان األمثــل للعمــل معهــا .

زوال ماديسون، مدير برنامج في مؤسسة بيل وميليندا غيتس
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     الصحة

الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس: إدخــال جهــاز المؤكســج الغشــائي ECMO فــي مركــز 	 
جراحــة قلــب األطفــال فــي مستشــفى المقاصــد الخيريــة فــي القــدس.

قطــاع غــزة: تطويــر 10 وحــدات إرشــاد نفســي فــي 10 مــدارس، وتركيــب 27 طرفــًا صناعيــًا 	 
لـــ22 شــخصًا ممــن فقــدوا أطرافهــم نتيجــة العــدوان االســرائيلي علــى قطــاع غــزة عــام 2014. 
بجانــب توريــد أجهــزة طبيــة وأدوات جراحيــة لصالــح مستشــفى غــزة األوروبــي، وتوريــد 45 

ألــف لتــر مــن المحروقــات لصالــح مستشــفيات حكوميــة وأهليــة.
لبنــان: توفيــر الدعــم لـــ 220 مــن المرضــى الفلســطينيين فــي الحصــول علــى خدمــات صحية 	 

متنوعــة، باالضافــة إلــى تغطيــة تكاليــف خدمــات غســيل الكلــى لـــ 65 شــخصا يعانــون مــن 
القصــور الكلــوي، وتقديــم األجهــزة واألدوات المســاعدة  لـــ 32 شــخصًا مــن ذوي االعاقــة 

ودعــم الجلســات العاجيــة والتأهيليــة ألكثــر مــن 100 شــخص. 
مناطق 48: تطوير قسم التنظير المعوي في مستشفى الناصرة االنجليزي.	 

من يدعم أطفال فلسطين يضمن لهم مستقبًا مشرقًا، ومؤسسة التعاون عنوانًا 
لهذا الدعم الكبير.

قاسم عينا، مدير المؤسسة الوطنية للرعاية اإلجتماعية والتأهيل المهني- لبنان 

١٧٫٧ مليون
دوالر أمريكي

الصرف الكلي

١٣ مليون
دوالر أمريكي

١٩٠ الف مباشر
٥٨٠ الف غير مباشر

فرص العملالمستفيدون

١٢٠

الشركاء

الضفة الغربية ٣٢٪
غزة ٥٦٪،٥٠٪ منها للقدس

مناطق
٤٨
٪٢

١٦٣٠ دائم
٩٧٠ مؤقت

لبنان
٪١٠

العائد اإلقتصادي

التنمية المجتمعية
صون الحياة والكرامة

طاع غزة
ي متازمة داون في ق

طفال ذو
ت المقدمة لأل

طوير الخدما
شروع ت

ت م
طا

شا
ى ن

إحد



مــن اآلن وصاعــدًا ســيعالج أطفــال فلســطين فــي المشــافي الفلســطينية وفــي قلــب مدينــة 
القــدس، وعلــى أيــدي الطواقــم الطبيــة الفلســطينية، وســنتمكن بحــول اللــه مــن إنقــاذ حيــاة 
العديــد مــن األطفــال المرضــى الذيــن يولــدون بعيــوب خلقيــة، ليعــودوا إلــى حياتهــم الطبيعية.       

البروفيسور حجة - مستشفى المقاصد الخيرية - القدس

ــق برامــج  ــى الشــراكة االســتراتيجية والتعــاون المســتمر لخل نشــكر مؤسســة التعــاون عل
ــك مــن  ــرة لألطفــال ذوي اإلعاقــة،  وذل ــر خدمــات لاحتياجــات المتجــددة والمتغي وتوفي
خــال الدعــم المســتمر لبنــاء قــدرات طواقــم مؤسســة األميــرة بســمة، عبــر تحســين البنيــة 
التحتيــة وإيجــاد خدمــات جديــدة. معــًا نقــوم بتغييــر إيجابــي فــي حيــاة وأســر األطفــال ذوي 

اإلعاقــة.
ابراهيم فلتس / مدير مؤسسة االميرة بسمة  

     الزراعة
الضفــة الغربيــة: شــق وتأهيــل 8.5 كــم مــن الطــرق الزراعيــة، اســتفاد منهــا أكثــر مــن 300 	 

عائلــة. واســتصاح 30 دونمــًا مــن االراضــي الزراعيــة، وحفــر وتأهيــل 15 بئــرًا زراعيــًا. 

قطــاع غــزة: توزيــع 1105 رأس غنــم، و90 طنــًا مــن األعــاف علــى 300 أســرة مــن مربــي 	 
ــادًا  ــد 30 صي ــر، وتزوي ــد كبي ــارب صي ــم 15 ق ــة وترمي ــزة. وصيان ــة وادي غ ــام فــي قري األغن
بقــارب صيــد صغيــر لــكل منهــم بــدال مــن قواربهــم التــي ُدمــرت جــراء العــدوان االســرائيلي 

علــى قطــاع غــزة فــي العــام 2014. 

     البنية التحتية
ــداوي يقطنهــا فلســطينيون نازحــون مــن ســوريا 	  ــم الب ــزال فــي مخي ــل 21 من ــم وتأهي ترمي

فــي لبنــان، وبنــاء حوالــي 1100م2 مــن الجــدران االســتنادية، وإنشــاء خــزان ميــاه بســعة 300 
كــوب وشــبكة ميــاه بطــول 400 متــر لصالــح جامعــة بيرزيــت. وتمديــد حوالــي 5000م مــن 
ــر أنظمــة  خطــوط الصــرف الصحــي، وتوســعة وتســوية طــرق بمســاحة 15,000م2، وتوفي
إنــارة شــاحنة ل 135 أســرة، وتأهيــل وترميــم 84 منــزاًل فــي قريــة وادي غــزة تضــررت جزئيــا 

قصة نجاحجــراء العــدوان علــى غــزة عــام 2014.
إدخــال جهــاز المؤكســج الغشــائي ECMO ألول مــرة فــي   فلســطين بدعــم مــن مؤسســة 
التعــاون بقيمــة تقــارب 250 الــف دوالر أمريكــي بتمويــل مــن عهــدة الفضــل الجديــدة. وهــو 
ــوب  ــدون بعي ــن يول ــاة األطفــال الذي ــة يســاعد فــي إنقــاذ حي ــن صناعي ــب ورئتي ــارة عــن قل عب
ــال  ــب األطف ــز جراحــة قل ــرًا فــي مرك ــات باســتخدامه مؤخ ــى العملي ــت أول ــد أجري ــة. وق خلقي
فــي مستشــفى المقاصــد الخيريــة فــي القــدس، لشــبك قلــب طفلــة، 9 شــهور- مــن جباليــا. 
وتمكنــت الطفلــة مــن العــودة إلــى بيتهــا بصحــة جيــدة، بعــد متابعــة حالتهــا فــي القســم لمــدة 

أســبوع.

لّم الشمل المستحيل
ــة التــي قّدمهــا مشــروع تحســين الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي  لــوال الخدمــة القانوني
فــي القــدس مــن خــال مركــز القــدس، لمــا كان زوجــي ســيحصل علــى تصريــح إقامــة... 
ــح إقامــة، وهــو تحــت ســّن الـــ 35، انجــاز حقيقــي وُمتقــّدم  إّن حصــول فــادي علــى تصري
فــي ســياق تصاريــح اإلقامــة فــي المدينــة، وخاصــًة للذيــن ال يحملــون الهويــة المقدســية. 
مرام البرادعي 
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ونستمر في االنجاز

ــة 	  ــة القــدس وهــي: الوســائط المتعــددة فــي جمعي ــة فــي مدين ــاء 4 تخصصــات مهني إحي
الشــابات المســيحية، والحــدادة المتخصصــة فــي مركــز اتحــاد اللوثــري العالمــي، وتخصصي 
النجــارة العربيــة »األرابســك« والخياطــة والتفصيــل فــي مدرســة دار االيتــام اإلســامية 

ــدًا بهــذه التخصصــات. ــًا جدي الصناعية-القــدس، وإلتحــاق 325 طالب

إحــداث نقلــة نوعيــة فــي االعمــال الصغيــرة مــن خــال إنشــاء 30 مشــروعًا، منهــا 25 فــي 	 
قطــاع الزراعــة، باالضافــة إلــى توفيــر قــروض ومنــح إنتاجيــة صغيــرة لـــ 70 مســتفيد، مــن 
ضمنهــم 25 مــن النســاء، وتوفيــر مســاعدة تقنيــة حــول إدارة االعمــال لـــ 160 مســتفيدًا فــي 

لبنــان. 

ــون دوالر 	  ــر مــن 8 ملي ــادة مســاهمة المؤسســات المشــّغلة مــن القطــاع الخــاص ألكث زي
ــى رأس العمــل. ــدرب/ة عل ــا 4500 مت اســتفاد منه

٢٫٤مليون
دوالر أمريكي

الصرف الكلي

٥٫٢ مليون
دوالر أمريكي

١٨٠٠ مباشر
٩٢٠٠ غير مباشر

فرص العملالمستفيدون

٥٠٠

الشركاء

غزةالضفة الغربية ٣٨٪القدس ٥٩٪
٪٣

٦١٠ دائم
٦٨٠ مؤقت

العائد اإلقتصادي

الشباب
اإلستثمار في المستقبل

س
صناعية في القد

سة دار اليتيم العربي ال
مدر
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حصــول مشــروع REDCrow ألنظمــة أمــن المعلومــات علــى منحــة بقيمــة $100,000 	 
ببرنامــج  للمشــاركة  ودعمهــم  تطويريــة،  خدمــات  شــكل  علــى  جوجــل  شــركة  مــن 

أمريــكا. فــي  المتخصــص   ”BlackBox Connect“
حصــول مجموعــة مــن األفــكار الفلســطينية المبتكــرة علــى تمويــل اســتثماري اضافــي 	 

مــن صنــدوق ابتــكار مثــل مشــروع »فضفــض« وهــو عبــارة عــن منصــة إلكترونيــة تقــدم 
خدمــات العــاج النفســي، و»ماشــفايزر« لتحليــل العقــارات.

لقــد ســاعدتني دورة فــن الطهــي، مــن ضمــن الــدورات القصيــرة التــي يوفرهــا مشــروع 
التشــبيك بســوق العمــل، علــى تعلــم أساســيات الطهــي وإعــداد الوجبــات الســاخنة 
والحلويــات علــى أنواعهــا. الجــو العــام فــي الــدورة ايجابــي، نعمــل جميعــا فــي المطبــخ 
ــم... أجمــل شــعور أن تعمــل  ــة والتعل ــا األســتاذ فرصــة للتجرب ــروح الجماعــة، ويعطين ب
ــده.. أشــعر اآلن أن لــدي  بمجــال موهبتــك وتجــد مــن يســاعدك فــي الوصــول لمــا تري

موهبــة بموضــوع الطهــي، وأتمنــى أن أبــدع أكثــر وأن أســتمر فــي العمــل. 

سندس - القدس.

تشغيل المتسربين من المدارس في القدس Fast Forward فتح فرص االستثمار لمشاريع من خال مسرعة االعمال

مشاريع زراعية ريادية: مختبر لفحص المواد الزراعية وانتاج ابواغ الفطر

عبــد الفتــاح، خريــج تصنيــع غذائــي وعاطــل عــن العمــل، تــدرب فــي العديــد مــن مختبــرات الفحــص الغذائــي وفحــص المــواد الزراعيــة، ولــم يتوفــق بوظيفــة. ومــن خــال التدريــب أتتــه فكــرة انشــاء 
مشــروع انتــاج ابــواغ الفطــر وزراعتهــا بالمختبــر، حيــث ال يوجــد فــي فلســطين أي شــخص ينتــج االبــواغ بمختبــر حديــث. اتــى اختيــاره لفتــح المختبــر فــي مدينــة قلقيليــه لكونهــا المدينــة والمحافظــة 
الزراعيــة بامتيــاز لتوفــر المــاء واالراضــي والجمعيــات الزراعيــة والمزارعيــن الذيــن هــم بحاجــة لمختبــر فحــص المــواد الزراعيــة. تــم تأســيس المختبــر بدعــم مــن الصنــدوق العربــي لانمــاء االقتصــادي 

واالجتماعي.

مشروع تشغيل المتسربين من المدارس بدعم من الصندوق العربي لانماء االقتصادي 
واالجتماعي
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»مســتقبلي« و»وجــد« مــن برامــج التعــاون األكثــر طموحــًا، حيــث تعهــدت التعــاون، ومــن خــال 
ــن تيتموا نتيجــة  ــع األطفــال الذي ــة لجمي ــر الرعاي ــا، بتوفي ــل داعميه المســاعدة الكريمــة مــن قب
االعتــداءات اإلســرائيلية المتكــررة علــى قطــاع غــزة فــي األعــوام 2008 و 2014، وتمكينهــم مــن 
العيــش حيــاة طبيعيــة وخلــق بيئــة صحيــة لرعايتهــم،  وتلبيــة احتياجاتهــم لينعمــوا باالســتقالية 

ويســاهموا بشــكل إيجابــي فــي دعــم مجتمعهــم ووطنهــم.

ونستمر في االنجاز

98% نســبة نجــاح لـــ 1000 طفــل/ة التحقــوا بمشــروع التعليــم المســاند لبرنامج »مســتقبلي« 	 
للعــام الدراســي المنصرم.

23 طالــب/ة مــن طــاب »مســتقبلي«  تخرجــوا مــن الجامعــات، و50% منهــم حصــل علــى 	 
فرصــة عمــل.

100 طالــب/ة مــن أيتــام »وجــد« تــم دعمهــم لمواصلــة تعليمهــم الجامعــي، وإلحــاق 50 	 
ــان الحــرف. ــًا مــن امته ــن 45 يتيم ــي، وتمكي ــب المهن شــابًا بالتدري

1055 طالــب/ة تمكنــوا مــن مواصلــة تعليمهــم المدرســي و375 طفــل/ة التحقــوا بريــاض 	 
األطفــال.

تحسين الوضع الصحي لحوالي 800 يتيم/ة، منهم 100 معاق بإعاقات مختلفة.	 

بصراحــة بحــب أحكــي كلمــة وحــدة الكــم شــكرًا كثيــر ومــا كنتــش بفكــر انــو فــي نــاس 
بيخافــوا علينــا زيكــو، ولمــا أصيــر أســتاذ بــدي أســاعد أي حــدا بيقــرب الكــم وأرّد 

المعــروف تبعكــم

 الطالب يوسف شيخ العيد

٢٫٨ مليون
دوالر أمريكي

الصرف الكلي

١٫١ مليون
دوالر أمريكي

٥٠٠٠ مباشر
١٦٠٠ غير مباشر

فرص العملالمستفيدون

٣٢

الشركاء

٢٩٠ دائم
٧٥ مؤقت

العائد اإلقتصادي

رعاية األيتام
من العمل اإلغاثي

الى العمل التنموي

ي برنامج »وجد«
ستفيد

من م
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لقــد غيــر برنامــج »مســتقبلي« حياتــي، ومكّننــا مــن اإلعتمــاد علــى أنفســنا مــن خــال الدعــم 
الــذي قدمــه لنــا خــال مســيرة أبنائــي ســالم وعصــام وصابريــن التعليميــة، باالضافــة إلــى 
ــم  ــذي ل ــي محمــد وال ــن بعــد تخرجهــا، فيمــا تمكــن إبن ــي صابري ــره فرصــة عمــل إلبنت توفي
يكمــل تعليمــه، مــن خــال دعــم البرنامــج لــه مــن بنــاء دفيئــة زراعيــة أمنــت لنــا دخــًا ثابتــًا، 

باالضافــة إلــى اعتمادنــا علــى مــا تــدره مــن منتوجــات وخضــروات.  

نهلة زعرب – مستقبلي

وأنــا برســم بعبــر عــن نفســي وبشــعر بالراحــة.. أمــي اكتشــفت موهبتــي وصــارت تحضــر لــي 
ورق وألــوان! مبســوطة بالمشــاركة بزاويــة الرســم مــع برنامــج »وجــد«!. 

هكــذا عبــرت نجــوى، 12 عامــًا عــن احساســها، أثنــاء مشــاركتها بأحــد مشــاريع برنامــج »وجــد« 
لرعايــة أيتــام العــدوان علــى غــزة عــام 2014. 

٤٦٥ عائلة
١٤٦٧ يتيم

٧٨٦ ذكر
٦٨١ أنثى

١٠٠٠ (٦ - ١٦عام)

٢٢٧ (١٦ - ١٨عام)

٢٤٠ ( ١٨ - ٢٢عام)

المستفيدون

٦٣٤ عائلة
٢١٢٧ يتيم

١١٠٧ ذكر
١٠٢٠ أنثى

٨١٣ (٠ - ٥عام)

١٠٣٤ (٦ - ١٦عام)

٢٨٠ (١٧ - ٢٢عام)

المستفيدون

»مستقبلي« - منذ ٢٠٠٩

»وجد« - منذ ٢٠١٥
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ونستمر في االنجاز

تحسين الظروف المعيشية ل 84 عائلة في القدس ونابلس	 
ــدات القديمــة فــي القــدس 	  ــة فــي البل ــال التجاري ــة والمح ــي التاريخي ــم 42 مــن المبان ترمي

ــس ونابل
بناء قدرات 118 مهندسًا ومختصًا وحرفيًا في مجال الترميم	 
توسيع النطاق الجغرافي للبرنامج لتشمل مشاريع ترميم بلدة عرابة التاريخية 	 

٤٫٩ مليون
دوالر أمريكي

الصرف الكلي

١٫٣ مليون
دوالر أمريكي

١٧٠٠ مباشر
٥٢٠٠٠ غير مباشر

فرص العملالمستفيدون

٦

الشركاء

القدس ٧٢٪

٢٠٠ دائم
١٨٠ مؤقت

نابلس وعرابة ٢٨٪

العائد اإلقتصادي

إعمار البلدات القديمة
الحفاظ على اإلرث 
الحضاري والثقافي

مشروع الترميم غّير حياتنا، المنزل لم يكن الئقًا للسكن، وحتى عاقاتنا االجتماعية توسعت بعد 
الترميم، ولم نعد نخجل من استقبال الضيوف. 

ام عاء - نابلس

س
ت التي قام برنامج اإلعمار بترميمها بالقد

ى البيو
أحد
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يقــوم برنامــج إعمــار البلــدة القديمــة فــي القــدس بتنفيــذ دورات تدريبيــة بشــكل متواصــل علــى مــدار 
العــام تهــدف إلــى النهــوض بقــدرات العامليــن فــي مجــال الحفــاظ علــى التــراث المعمــاري فــي فلســطين 
ــة، وبمــا يســاهم فــي تحســين فــرص توظيفهــم  ويفســح المجــال أمامهــم بالتخصــص فــي حرفــة معين

ــم بالمســتقبل. وعمله

فــي العــام 2015 اســتطاع البرنامــج أن يقــدم خدماتــه ألول مــرة فــي قطــاع غــزة ومناطق الـــ 1948، باإلضافة 
إلــى القــدس ونابلــس وبيــت لحــم. فمــن خــال التعــاون مــع منظمــة اليونســكو، تــم تنظيــم دورة تدريبيــة 
فــي موضــوع التدعيــم اإلنشــائي للمبانــي التاريخيــة فــي غــزة بالشــراكة مــع مركــز أيــوان للحفــاظ علــى 

التــراث بحضــور 22 مهندســًا مــن القطــاع.

قــام البرنامــج أيضــًا بتنظيــم دورة تدريبيــة شــاملة، علــى مــدار 4 أشــهر، تطرقــت لكافــة الجوانــب المتعلقــة 
بمجــال الترميــم وإدارة المواقــع التاريخيــة فــي مدينــة شــفاعمرو - حيفــا حضرهــا 25 مهنــدس/ة. كمــا تــم 

برنامج إعمار البلدة القديمة في القدس يدرب مهندسي فلسطين في أساليب الحفاظ على التراث المعماري

القديمــة  البلــدة  فــي  أتجــول  كنــُت  كمقدســّية 
ولــم أكــن أشــتد كثيــرًا لتفاصيلهــا، ولكــن برنامــج 
تــم  بداخلــي  روحانــي  إرتبــاط  لــي  أبــرز  اإلعمــار 
تقويتــه مــع معالــم التــراث المعمــاري مــن خــال 
والقبــاب  »كالحجــارة،  التفاصيــل  ألدق  النظــر 
لقــد  القديمــة«.  المنــازل  داخــل  المنقوشــة 
شــعرُت بأهميــة تثقيــف النــاس بجماليــة هــذه 

تاريخهــا.  وتوثيــق  البرازهــا  التفاصيــل 

بيـان هـادية ، متدربة ضمن برنامج التدريب

على مبادئ الترميم والحفاظ على المباني التاريخية 

- القدس 

إن ترميــم مقــر مركــز تنميــة مــوارد المجتمــع فــي 
مدينــة نابلــس أدى الــى زيــادة مســاحة مرافقــه 
ممــا ســاعد فــي تطويــر نشــاطات المركــز، وجــذب 
تضاعــف  حيــث  المجتمــع،  مــن  أكبــر  شــريحة 
شــخص   200 الــى  ليصــل  المبنــى  اســتيعاب 
يشــتركون فــي ثاثــة انشــطة متوازيــة كالحفــات 
واألمســيات  الســينما،  وأفــام  الموســيقية، 

االدبيــة. والقــراءات  الثقافيــة 

أيمن الشكعة- مدير المركز - نابلس

ــة نابلــس والتاريــخ  تنظيــم عــدد مــن الــدورات المتخصصــة لفئــات معينــة كالتدعيــم اإلنشــائي فــي مدين
المعمــاري للمدينــة أيضــا باإلضافــة إلــى دورة متخصصــة للحرفييــن العامليــن فــي مجــال ترميــم األعمــال 
ــدة القديمــة فــي القــدس )انتســب لهــذه  ــة فــي البل ــام الصناعي الخشــبية بالتعــاون مــع مدرســة دار األيت
الــدورات 68 متدربــا/ة(، وذلــك مــن خــال عــدد مــن الخبــراء المحلييــن والدولييــن، كمــا ركــزت الــدورات علــى 
قلعــة ظاهــر العمــر الزيدانــي كحالــة دراســية.وكذلك قــام البرنامــج بتنظيــم دورة مشــابهة فــي بيت لحــم 
لكنهــا ركــزت علــى التــراث المعمــاري للمدينــة وأخــذت الحالــة الدراســية مــن حــوش فــي قلــب البلــدة 

القديمــة فــي بيــت لحــم. بمشــاركة 25 متــدرب/ة. 

ويقــوم البرنامــج أيضــا بالتدريــب مــن خــال العمــل ويســتهدف في هــذه الحالــة الخريجين الجــدد والحرفيين. 
ففــي العــام 2015 تــم تدريــب 4 خريجيــن جــدد مــع البرنامــج و11 حرفيــًا مــن خــال التحاقهــم بالعمــل مــع عــدد 

مــن المقاوليــن فــي مشــاريع الترميــم فــي البلــدة القديمــة فــي القدس.
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المتحف الفلسطيني

المبنــى يشــارف علــى االفتتــاح: تــم االنتهــاء مــن 80% مــن عمليــة البنــاء فــي مبنــى المتحــف الفلســطيني فــي بيرزيــت مــع الحديقــة وبنــاء السناســل الحجريــة وزراعــة أشــجار الزيتــون والرمــان باإلضافــة إلــى مجموعــة 
أخــرى مــن النباتــات واألزهــار التــي تنتمــي إلــى البيئــة الفلســطينية. كمــا ان العمــل مســتمر علــى اعــداد المعــارض المتعــددة مثــل معــرض »أبــدًا لــن أفــارق«،  ومعــرض »أطــراف الخيــوط: التطريــز الفلســطيني في ســياقه 
السياســي«،  حيــث تــم جمــع المعلومــات والمــواد المتعّلقــة بالبحــث الخــاص فــي المعــرض. كمــا تــم االنتهــاء مــن تصويــر فيلــم التطريــز األّول الــذي يتنــاول حيــاة »َملــك الحســيني عبــد الرحيــم« ومجموعتهــا الخاصــة.

وفــي ســياق مشــروع ألبــوم العائلــة، تــم رقمنــة 8032 صــورة مــن خــال إجــراء 126 مقابلــة، ومــن أبــرز الصــور التــي ُأضيفــت هــي مجموعــة مــن أرشــيف الشــاعر الفلســطيني الراحــل ســميح القاســم واألديــب الفلســطيني 
الراحــل إميــل حبيبــي.  كمــا انهــى الفريــق العمــل علــى المســرد الزمنــي التفاعلــي والــذي يتنــاول بدايــة ثــاث فتــرات مفصليــة، هــي: ثــورة عــام 1936، النكبــة، انتفاضــة عــام 1987 والتــي ال تقتصــر علــى الجانــب السياســي 
ــة يتــم بناؤهــا بالشــراكة مــع مؤسســة الدراســات  فحســب وإنمــا تســير بالتــوازي مــع الســرد االجتماعــي والثقافــي واالقتصــادي لتاريــخ فلســطين الحديــث. يذكــر أن المســرد الزمنــي التفاعلــي هــو منصــة إلكتروني

الفلسطينية.

هــذا وقــد انضــم المتحــف الفلســطيني للمجلــس العالمــي للمتاحــف )ICOM(، وعقــد اتفاقيــة مــع المؤسســة العربيــة لمســرح الدمــى والعرائــس فــي بيــروت مــن أجــل إنتــاج مجموعــة عــروض دمــى ليتــم عرضهــا فــي 
المخيمــات الفلســطينية فــي لبنــان ثــم تنتقــل ألماكــن مختلفــة مــن فلســطين واألردن. وقــد حظــي المتحــف الفلســطيني بتغطيــة اعاميــة كبيــرة تحضيــرا لافتتــاح فــي أيــار 2016.

لكل فلسطيني صوت

ت
طيني في بيرزي

س
ف الفل

ت مبنى المتح
ى واجها

إحد
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نجحــت مؤسســة التعــاون للشــباب بجمــع 77 ألــف دوالر أمريكــي مــن خــال مشــاريع وفعليــات متنوعــة.
شــملت  الفعاليــات الرئيســية لمؤسســة التعــاون للشــباب خــال عــام 2015 الدراجــات من أجل فلســطين، 
مهرجــان األفــام فــي مدينتــي عمــان ودبــي، افطــارات رمضانيــة فــي عمــان ألكثــر مــن 700 طفــل مــن 
7 مخيمــات لاجئيــن الفلســطينيين، وإفطــار رمضانــي فــي غــزة لـــ450 طفــًا يتيمــًا جــراء العــدوان األخيــر 
علــى مدينــة غــزة عــام 2014. الهــدف الرئيســي مــن هــذه األنشــطة هــو زيــادة الوعــي عــن الحيــاة والواقــع 
فــي فلســطين، باإلضافــة إلشــراك وربــط الشــباب لدعــم فلســطين. هــذه الفعاليــات حفــزت مؤسســة 
ــة  ــة الغربي ــددة فــي الضف ــم مشــاريع متع ــاون،  لدع ــاون للشــباب، باالشــتراك مــع مؤسســة التع التع
وقطــاع غــزة، مثــل  دعــم نــادي ســلوان فــي القــدس، وزرع 1500 شــجرة مثمــرة فــي أرض عبدربــه فــي 

الولجــة والمهــددة بالمصــادرة.
ــس االدارة  ــة المشــاركة الشــبابية واجتمــاع مجل كمــا وعقــدت مؤسســة التعــاون للشــباب اجتمــاع لجن
الــذي ركــز علــى بنــاء نظــام إدارة قواعــد بيانــات خــاص للمؤسســة، وزيــادة التواصــل عبــر مواقــع التواصــل 

االجتماعــي، وزيــادة المشــاركة الشــبابية مــن دول مختلفــة.

القدس في عيونكم
نظمــت مؤسســة التعــاون للشــباب مســابقة التصويــر الفوتوغرافــي الثانيــة »القــدس 
فــي عيونكــم« لتســلط الضــوء علــى الــروح المقدســية العربيــة، أهــل القــدس وتفاصيلهــا. 
تهــدف المســابقة إلبــراز المواهــب الفوتوغرافيــة الفلســطينية الشــابة ولتظهــر للعالــم كــم 

هــي جميلــة فلســطين فــي عيــون أهلهــا. 

مؤسسة التعاون للشباب

الصورة التي فازت بالمرتبة األولى / نايف حموري

 فريق هال
 القدس في

الكويت
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جوائز مؤسسة التعاون لإلنجاز واإلبداع

٢٥٠,٠٠٠ دوالر أمريكي
تأتي جوائز مؤسسة التعاون لتكمل رسالة المؤسسة وتحاكي هويتها، وقيمها، وتشجع المؤسسات الفلسطينية على التميز واالبداع في عملها، وتمّكن الشباب الفلسطيني، وتعّزز 

دورهم وانخراطهم في بناء مستقبل لفلسطين، لنحافظ على عراقتها وأصالتها وجذورها.

ُمنحت الجائزة لمركز الفن الشعبي – البيرة وذلك عن برنامج "حفظ الموروث الثقافي الفلسطيني".  

ُمنحت الجائزة لمركز السرايا لخدمة المجتمع وذلك عن “برنامج  الدعم األكاديمي االجتماعي”.

    جائزة مؤسسة التعاون لإلنجاز ٢٠١٥ - جائزة المرحوم عبد العزيز الشخشير لقطاع الثقافة »سنكون يومًا ما نريد« 

تأتــي الجائــزة بتبــرع مــن الســيد أكــرم الشخشــير، وذلــك تقديــرًا للمؤسســات التــي حققــت إنجــازات مميــزة فــي مجــال عملهــا وســاهمت فــي 
عمليــة النمــو االجتماعــي واالقتصــادي والثقافــي للشــعب الفلســطيني.

    جائزة مؤسسة التعاون للشباب ٢٠١٥ - جائزة منير الكالوتي للشباب الفلسطيني الريادي »لغٍد أفضل.... نبدع«

تأتــي هــذه الجائــزة بتبــرع مــن الســيد منيــر الكالوتــي لدعــم الشــباب فــي تحقيــق طموحاتــه ومبادراتــه الرياديــة. فالمجتمــع ال يكــون قويــًا إال 
بشــبابه، واألوطــان ال تبنــى إال بســواعد أبنائهــا الذيــن يدافعــون عنهــا ويحمونهــا.

ُمنحت الجائزة هذا العام لخمس مبادرات مميزة هي:
مبادرة » مشان نكبر سوا « أسماء عبد الله مسعود – جباليا- قطاع غزة.. 1

    جائزة مؤسسة التعاون للقدس ٢٠١٥ - جائزة المرحوم راغب الكالوتي للتنمية المجتمعية في القدس »للقدس نعمل«

تأتي الجائزة دعمًا وتشجيعًا للعمل والبناء من أجل القدس، وذلك بتمويل من السيد منير الكالوتي.

لجنة تحكيم الجائزة لعام 2015: السيد حبيب شحادة، السيد خالد الحوراني، السيد خالد عليان، السيدة دينا أبو غزال، السيدة فاتن فرحات.

لجنــة تحكيــم الجائــزة لعــام 2015: د. بديــع ســرطاوي، الســيدة شــفا الجيوســي، الســيدة فاديــة الســلفيتي، الســيد فــادي الهدمــي، الســيد 
وليــد نمــور.

سنكون يومًا ما نريد

للقدس نعمل

لغٍد أفضل... نبدع
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    جائزة مؤسسة التعاون للتعليم ٢٠١٥ - جائزة نبيل هاني القدومي للتميز في التعليم »مدارس متميزة لمستقبل مشرق «

جــاءت هــذه الجائــزة لتســاهم بتعزيــز الصمــود واإلبــداع وتطويــر الــذات داخــل المــدارس وســميت الجائــزة باســم د. نبيــل هانــي القدومــي 
تقديــرًا لجهــوده مــن أجــل فلســطين.

ُمنحت الجائزة لثالث مدارس بالتساوي، هي:

مدرسة مغتربي بيرنباال الثانوية عن مبادرة  “بالقيم نجعل لحياتنا قيمة” – بيرنباال.. 1
مدرسة بنات طمون الثانوية عن مشروع »نحو STEM Education” – طمون.. 2
المدرسة االنجيلية اللوثرية عن مشروع “التدريب المهني والفني” – بيت ساحور.. 3

لجنة تحكيم الجائزة لعام 2015: د. أحمد فتيحة، السيد حازم أبو جزر، السيدة ربى المسروجي، د. ناصر السعافين، د. نظمي المصري.

    جائزة مؤسسة التعاون لقطاع غزة ٢٠١٥ »جائزة فلك وعبد الكريم كامل الشوا للمؤسسات المجتمعية في

قطاع غزة -ألجل غزة«

تأتــي الجائــزة لدعــم وتشــجيع المؤسســات األهليــة الفلســطينية المتواجــدة والعاملــة فــي قطــاع غــزة والتــي تعمــل بتَمّيــز لرفــع مســتوى 
األداء فــي الخدمــات المجتمعيــة المقدمــة فــي القطــاع.

منحت الجائزة مناصفة لكل من:

جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل عن مشروع “تأهيل ودعم النساء زوجات المرضى النفسيين والمدمنين”. . 1

مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي عن مشروع “100 همة ولمة”. . 2
لجنــة تحكيــم الجائــزة لعــام 2015: الســيد أمجــد الشــوا، الســيدة آمــال صيــام، الســيد عــاء الغايينــي، الســيدة فكــر شــلتوت، الســيد منيــر 

قليبــو.

مبادرة » ++Let’s Code« - ماهر مفيد نحلة، هنادي هموز، حنين سامة - نابلس - الضفة الغربية.. 2
مبادرة »دقيقة مع الحاج بطاطا«- عبد الحميد الفيومي، محمد سعد – غزة.. 3
مبادرة »المصنع« - حمزة أحمد- غزة.. 4
مبادرة »شركة خدمة« - محمود محمد المدهون، حسن إبراهيم رضوان- غزة.. 5

لجنــة تحكيــم الجائــزة لعــام 2015: د. صفــاء ناصــر الديــن، الســيد عمــاد كحيــل، الســيد فــواز العلمــي، الســيدة مهــا أبــو شوشــة، الســيدة هــدى 
الجاك.

مدارس متميزة لمستقبل مشرق

ألجل غزة
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جسور من التواصل
نرحــب بمــا تمثلــه مؤسســة التعــاون مــن مســيرة ناجحــة مــن العمــل التنمــوي 
واالنســاني فــي فلســطين، بــل ومــا تســعى إليــه هــذه المؤسســة الرائــدة مــن 
تنميــة األمــل ونشــر التفــاؤل والثقــة لــدى أبنــاء وبنــات الشــعب الفلســطيني. إذ أن 
مؤسســة التعــاون تنطلــق فــي أنشــطتها مــن روح إنســانية صادقــة وشــعور عميــق 
بالمســؤولية االجتماعيــة والمشــاركة الواســعة والدعــم القــوي مــن أبنــاء فلســطين 
وأصدقائهــا فــي جميــع ربــوع العالــم، وُأعبــر عــن تقديــري العميــق ومســاندتي لهــذه 
ــر قــدرات االنســان الفلســطيني والحفــاظ علــى  المؤسســة التــي تعمــل علــى تطوي
تراثــه وتأكيــد هويتــه وحمايــة وجــوده وثقافتــه وتعتبــر نموذجــًا ناجحــًا للمجتمــع 
المدنــي الفلســطيني الــذي يقــوم بــدور مهــم ورائــع فــي ســبيل بــث الحيويــة والنجــاح 
فــي كل ربــوع المجتمــع وســط تحديــات وعوائــق صعبــة ومعقــدة يفرضهــا االحتــال 

ــى الشــعب الفلســطيني الشــقيق. عل

ومــن الهــام التنويــه إلــى أن مؤسســة التعــاون تحظــى بكفــاءة وفاعليــة ومصداقيــة 
كبيــرة، وتتمتــع أيضــًا بدعــم وتأييــد مــادي ومعنــوي فــي فلســطين والمنطقــة 
ــة بــل وفــي العالــم كلــه خاصــة أن هــذه المؤسســة تــؤدي رســالتها الوطنيــة  العربي
ــات. ــات والتحدي ــه مــن مواجهــة كل الصعوب ــة المجتمــع الفلســطيني وتمكين بتنمي

الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان – وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع – أبو ظبي

شــراكة جديــدة مــع الصنــدوق الســعودي للتنميــة حيــث تفضلــت حكومــة المملكــة 
العربيــة الســعودية بتقديــم منحتيــن بقيمــة 10.5 مليــون دوالر أمريكــي لمشــروعي 
إنشــاء ســكن للطالبــات فــي جامعــة بيرزيــت، وإعمــار المبانــي التاريخيــة وبيــوت 

ــدة القديمــة فــي القــدس. المقدســيين داخــل البل

تكريم معالي الشيخ
نهيان بن مبارك آل نهيان 

في ابو ظبي
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ــام عــدوان 2014  بقيمــة 10 ماييــن  ــة أيت أطلقــت مؤسســة التعــاون برنامــج »وجــد« لكفال
ــن يتمــوا خــال العــدوان فــي عــام  ــام غــزة الذي ــة الشــاملة أليت دوالر أمريكــي بهــدف الرعاي

ــن: ــن التالي ــل الممولي 2014 مــن قب

ممول رئيسي

صندوق قطر للتنمية
10 ماين دوالر أمريكي

داعم بالتيني

بنك فلسطين
2.5 مليون دوالر أمريكي

داعم بالتيني
صندوق الحاج هاشم

الشوا للوقف الخيري
2.5 مليون دوالر أمريكي

وفد من مؤسسة التعاون يلتقي رئيس

جمعية الهال األحمر الكويتي الدكتور هال الساير

الجيل الرابع من فلسطينيي تشيلي تمثله مؤسسة بيت لحم 2000 يدعم 

مستشفى غزة األوروبي بقيمة ـ 850 ألف دوالر أمريكي

يســعى برنامــج »َوجــد«، الــذي أطلقنــاه بالشــراكة مــع مؤسســة التعــاون إلــى تمكيــن أيتــام 
غــزة مــن العيــش بكرامــة وتحقيــق طموحاتهــم وآمالهــم ليصبحــوا أفــرادًا فاعليــن فــي 
ــزة فــي العــام  ــى غ ــى للعــدوان عل ــرى األول مجتمعهــم. كمــا أن إطــاق البرنامــج فــي الذك
المســتدامة لأليتــام،  الخدمــات األساســية  توفيــر  فــي  المســاهمة  بهــدف  يأتــي   ،2014
وتوفيــر شــروط الحيــاة الكريمــة لهــم وأُلســرهم. كمــا يعتبــر البرنامــج جــزء مــن تحقيــق رؤيــة 

ــة.   ــق المســاعدات الدولي ــة عــن طري ــة العالمي قطــر فــي المســاهمة فــي التنمي

سعادة السيد خليفة جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية
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     مبادرات تمويلية مميزة
أوصــى األســتاذ محمــد عيــاش ملحــم قبــل وفاتــه، بتقديــم عشــرة آالف ســهم بنــك 	 

عربــي تنتقــل ملكيتهــا لمؤسســة التعــاون وتخصــص لوقفيتهــا، وبعــد وفاتــه رحمــه اللــه، 
تفضــل الورثــة بتنفيــذ الوصيــة وتســجيل األســهم بإســم مؤسســة التعــاون.

بــادر عبــاس وســمر زعيتــر بالشــراكة مــع ACESS شــريك مؤسســة التعــاون فــي أمريــكا، 	 
باطــاق حملــة لجمــع التبرعــات أليتــام غــزة، حيــث تعهــدوا بالتبــرع بــدوالر أمريكــي مقابــل 
كل دوالريــن يتــم التبــرع بهمــا. بلــغ مجمــل التبــرع 300,000 دوالر امريكــي؛ منهــا 200,000 

دوالر امريكــي مــن قبــل حوالــي 70 متبــرع فــي امريــكا. 

بــادر الزوجــان نــوره الســايح وعنــان هولتــروب بالتبــرع بهدايــا حفــل زواجهــم بمبلــغ يفــوق 	 
30 الــف دوالر امريكــي خصصــت لدعــم روضــة ســراج القــدس النموذجيــة فــي القــدس.  
كمــا بــادر بســام وياســمين الجربــاوي بتقديــم تبــرع مــن هدايــا زفافهــم لبرنامــج »وجــد« 

لدعــم ايتــام غــزة الذيــن يتمــوا خــال العــدوان علــى غــزة عــام 2014.

تقــدر مؤسســة »كنــدا فنــد« العمــل المميــز الــذي تقــوم مؤسســة التعــاون بتنفيــذه فــي 
ظــروف صعبــة جــدا وخاصــة فــي مخيمــات الشــتات فــي لبنــان، حيــث نفذنــا مجموعة من 
المبــادرات بالشــراكة مــع مؤسســة التعــاون فــي مجــال تشــغيل المبادريــن الفلســطينيين 
وخاصــة النســاء ممــا يؤمــن لهــم دخــا مســتداما ويحســن مــن األوضــاع المعيشــية لهــم 

ولعائاتهــم وبذلــك نســاهم فــي منحهــم األمــل والكرامــة
نيكول ميارد – منسقة، كندا فند

الاجئيــن  علــى  عملهــا  فــي  تركــز  والتــي  التعــاون  مؤسســة  مــع  بالعمــل  ســعدت 
الفلســطينيين والمهمشــين. لقــد قمنــا بتجديــد شــراكتنا التــي امتــدت علــى فتــرة أربعــة 
أعــوام حيــث اســتطاعت التعــاون أن تبرهــن أن بإمكانهــا اســتهداف المهمشــين مــن 
الاجئيــن بشــكل كفــوء وفعــال. مؤسســة التعــاون لهــا ســمعة طيبــة تثبــت المهنيــة 

العاليــة التــي تتمتــع بهــا.

أماني صاح، مدير صندوق الطوارئ، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، مكتب األردن

المتبرعون الرئيسيون
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راد
ألف

إبراهيم الشاميا

إبراهيم حرز الله 

أبناء المرحوم يوسف محمد العلمي

أبناء المرحومين فلك وعبدالكريم 
كامل الشوا

إحسان أبو غزالة

أحمد البشير

أحمد الزابري

أحمد قبرصي

أحمد معروف

أسامة أبو غزالة

أسامة نعمان

اسام خالد

المرحومة ليلى المقدادي القطان

إلي زغبي

أمير أبو غزالة

أمين بيدس

انتصار الفرخ

أيمن أبو غزالة

باسم الشهابي

بدور طنطش

بسام الطيبي

بسام دياب

بشير العلمي

بنان غوش

تفيدة الجرباوي

جرانت ثورتون

جعفر حجاوي

جال يعيش

جمال ظاهر

جمال ويك

جو برسخيان

سامح المغربي

سعاد الحسيني الجفالي

سعيد المسعود

سعيد غباش

سام العالول

سمية جبشة أبو غزالة

سميح عيساوي

سمير عويضة

سهى ياغي

سوسن عبدالهادي

سيف حاج حسن

سيما كردوس

شامس بن علي خلفان الظاهري

الشيخ سلطان بن صقر القاسمي

الشيخة رضوان محمد رضوان

صالح عوض

صفوان خريشة

صاح الّدالي

صندوق تمكين القيادات الشابة في 

)FLYP( فلسطين

طارق زعيتر

عائلة الشهابي

عائلة المرحوم د. تيسير النابلسي

عائلة المرحوم شكور أبو غزالة

عبدالرحمن المّناعي

عبدالقادر خطاب

عبدالله البشير

عبدالله يبرودي

عبدالمحسن أبو شخيدم

عبلة عصفور

عبيد الُمّري

جون تيرمز

حاتم فرح

حاتم كمال 

حسان بيدس 

حسن عودة

حسن يبرودي

حسين عبدالغفار

حفل عرض فيلم “عمر” في لبنان

حياتي إبسيس

خالد العلمي

خالد المصري

خالد مقدادي

د. دن وشن

رامي أبو شقرة

رامي برهوش

رامي موكاري

رباب السعدي

رجائي عياش

رشا الحسن

رشا خليفة

رضوان العلمي

رغدة مانجو جردانة

رندة طنوس

رندة كمال

روال معايطة

زهير العلمي

زياد العلمي

زيد صاح

زينة برهوم

سارة صوفان

سارة عبابنة

عصام الخطيب

عام كنعان

عماد الكردي

عماد يونس

عمار العالول

عمرو الفار

غازي جاموس

غالية بشناق

فاتنة عصفور

فادي العلمي

فادية كمال

فرح قدورة

فريال المهتدي

فضل الجابي

فؤاد الجمل

فوزي جيتاوي

قاسم الشنار

قصي الغصين

لجنة من أسرة إى أسرة - اإلمارات

لطفي المغربي

ليزن فجلبيرج

لينا جردانة

ليندا الشوا

مازن الخطيب

ماهر أبو غزالة

المتبرعين من عماء بنك فلسطين

محمد الطويل

محمد أمير أبو غزالة

محمد جربو

محمد حمودة

محمد محمود

محمد وماهرة أبو غزالة

محمود أبو غزالة

عائلة المرحومة إنشراح أبو غزالة

مروان البيطار

مصطفى الصغير

مصطفى فحماوي

مصطفى مقدادي

معن كمال

منال طبيلة

منى طبيلة

منذر فرح

منهل لولص

منير خوري

مهند الَعكر

موسى وسيف صالح

مي الصايغ

ميرا ياسين

ميساء أبو حجلة

ميشيل غنيم

نارمان أبو غزالة

نبيل الجعبري

نبيل حبايب

ندى سحسوك

نضال كمال

نعمتي اإلمام

نعيم راضي

نورة الحسيني

هالة الحسيني

هالة ملحس

هاني القاسم

هدى جردانة

هدية حفل زفاف نورا وعنان

همام المفتي

هناء عصفور

هيا اإلمام

هيفاء الشخشير

وائل السجدي

وائل عبدالكريم

وفاء أبو غزالة

وليد أبو حسن

وليد الغفاري

يزن النوري

باإلضافة إلى جهات 
مانحة من جميع 
أنحاء العالم لم 

يرغبوا باإلعان عن 
أسمائهم.

نشكركم جميعًا على 
دعمكم وجهودكم 

المتواصلة، 
وإيمانكم في 

قدرتنا على 
مساندة الشعب 

الفلسطيني.

دعمكم لنا يمكننا 
من تحقيق 

االنجازات.

شكرًا لكم جميعًا
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مؤسسة بيت لحم 2000 - تشيلي  

مؤسسة خلف أحمد حبتور لألعمال الخيرية

مؤسسة عبدالمحسن القطان

مؤسسة قناديل الدولية للتنمية واإلغاثة اإلنسانية 

- تركيا

مؤسسة ال فورتونا - لينا الدويك

مؤسسة منيب رشيد المصري للتنمية

مؤسسة هـاني القـدومي للمنـح الدراسـية

اإلتحاد األوروبي

البنك اإلسامي للتنمية

الجالية الفلسطينية في تشيلي

الجمعية الثقافية العربية

الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية

القنصلية البريطانية في لبنان

القنصلية الكندية في لبنان

المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي 

- سام يا صغار

جاستس ماترز - ون فويس

حكومة الشارقة

صندوق األراضي المقدسة - نيو جيرسي

صندوق األراضي المقدسة - نيو يورك

صندوق األقصى

صندوق الحاج هاشم الشوا للوقف الخيري

صندوق المتبرع االمريكي فيCAF - رامز صوصو

صندوق النقد العربي

صندوق قطر للتنمية

ُعهدة الفضل الجديدة

كويتيون من أجل القدس

مركز االحسان العربي االمريكي

مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي وموظفيها

)OCHA( مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

منظمة االمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(

مؤسسة التعاون الشقيقة في بريطانيا

ص
خا

 ال
اع

ط
لق

االنصاري للصرافةا

األجنحة العربية

الشركة االهلية لتجارة مواد البناء ذ.م.م.

الشركة الدولية للدواجن - تمام

الشركة الفنية لاعمال الخرسانية الجاهزة )تريمكس(

الكهربائيون العرب )أربيل(

المجرة المتقدمة للمقاوالت العامة 

الوادي لألغذية

إبسيس للحلويات

أركان للمشاريع

ُبن العميد

بنك االردن

بنك القدس

بنك فلسطين

بيترو ميدل إيست

حلويات زالطيمو

شركة االعتماد للمقاوالت

شركة اإلنشاءات العربية

شركة البوتاس العربية

شركة العين للمقاوالت العامة ذ. م. م. )الجيكو(

شركة المزروعي العالمية

شركة الهاني لإلنشاءات والتجارة

شركة األلمنيوم والصناعات الخفيفة )أليكو(

شركة إتحاد المقاولين 

شركة إتحاد الموردين للمعدات النفطية

شركة أتش بي كي لإلستثمار  

شركة بروجاكس إنترناشونال

شركة بيت.كوم

شركة حربي وزهير عرفات

شركة إتحاد الموردين للمعدات النفطية
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شركة خطيب وعلمي 

شركة دار الهندسة - االردن

شركة دهانات ناشونال

شركة ريتش للتنمية واالستثمار المحدودة

شركة سبيك الخليج للتجارة العامة والمقاوالت

شركة عزمي عبد اللطيف عبد الهادي وأبناؤه القابضة 

شركة علي وأوالدة للمقاوالت

شركة كيان لإلستثمار

شركة وربة للزراعة

فراتيلو القابضة المحدودة

كويك ميكس باطون

لندنبيرج االمارات ذ.م.م.

ليد للتطوير

مجموعة أبراج

مجموعة أرابتك جردانة

مجموعة أكسترامكس 

مجموعة سلطان بن راشد الصناعية

مجموعة سيبال

مجموعة غنتوت

مجموعة كونكورد - كورديكس

مركز أدفانس كيور التشخيصي

مصنع الصمامات الصناعية

مؤسسة الدليل

مؤسسة ترست لإلنشاءات

مؤسسة عسقان 

ضاء
ألع

المرحوم سعيد خوريا

أحمد الحاطي

أكرم الشخشير

أنيس القاسم

أيمن حجاوي

باسم حشمة

باسم فارس

بنك االردن

تيسير بركات

جمال أبوعلي

جودت الشوا

خالد الكيالي

رامي النمر

رامي ملحس

ُرلى العلمي

رندة سلطي هنيدي

رياض كمال

زيد زالطيمو

زينة جردانة

سامح وماهر كنعان )أبناء المرحوم 

مصباح كنعان(

سامر أبوحجلة

سامر خوري

سامر عبدالهادي

سبع كنعان

سيرين الشهابي

سمر العلمي

سمير عاشور

سمير عبدالهادي

سهيل الصباغ

سوس الفاهوم جعفر

سوسن أصفري

طارق السقا

ُعمر الشوا

ُعمر عبدالهادي

ُعمر كمال

ُعمر وغالية القطان

عابدة السايح

عادل عفيفي

عباس عبدالجليل

عباس وسمر زعيتر

عبدالحليم الموحد

عبدالرحمن سمرين

عبدالرزاق الدجاني

عبدالمحسن القطان

عدالت عودة النقاش

عدنان الصغير

عزمي عبدالهادي

عصام سلفيتي

علي الرضوان

علي سعدالدين

عمار الكردي

غياث سختيان

فاطمة أبوغزالة

فريد خليفة

فهمي الحسيني

فؤاد الدجاني

فؤاد أغابي

لؤي خوري

محمد أبوعيسى

محمد صفوري

محمد علي ياسين

مروان السايح

منير كالوتي

نبيل القدومي

نورة الشوا

هاشم الشوا

هاشم هاشم 

هاني الكالوتي

هدى كتمتو

وائل الغايني

وليد الكيالي

وهبة تماري

يوسف اسعد

يوسف العلمي

يوسف أبوخضرا
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شر
الضفة الغربيةب

اتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظات شمال الضفة 

الغربية

اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين

البطريركية األرمنية 

الحق “القانون من أجل اإلنسان”

الغرفة التجارية الصناعية العربية 

مسرح وسينماتك القصبة

اللجنة األولمبية الفلسطينية

اللجنة المركزية الوطنية للتأهيل 

المركز النسوي - مخيم شعفاط

المؤسسة الفلسطينية للتعليم من أجل التوظيف

أمديست

بطريركية الروم الكاثوليك

بلدية البيرة

بلدية بيت لحم

بلدية جناتا

بلدية جنين 

بلدية رام الله

بلدية صوريف

بلدية طولكرم 

بلدية عرابة

بلدية قباطية

بلدية قلقيلية

بلدية نابلس

جامعة  فلسطين التقنية 

الجامعة العربية األمريكية 

جامعة الخليل 

جامعة القدس

جامعة القدس المفتوحة

جامعة النجاح الوطنية 

جامعة بوليتكنك فلسطين 

جامعة بيت لحم

جامعة بيرزيت

جمعية التنمية الزراعية - )اإلغاثة الزراعية(

جمعية الشبان المسيحية 

جمعية الظاهرية التعاونية للتطوير والتنمية 

الريفية

جمعية القدس إلرشاد األسرة 

جمعية اللجنة األهلية لمحافظة نابلس 

جمعية المرأة الريفية

جمعية الهال األحمر الفلسطيني 

جمعية أصدقاء المريض /  مركز خليل ابو ريا 

للتأهيل 

جمعية أصدقاء دار األيتام اإلسامية

جمعية ترمسعيا للتنمية

جمعية سلوان الخيرية

جمعية لجنة اليتيم العربي 

جمعية مدرسة األمهات 

جمعية مركز برج اللقلق المجتمعي

جمعية نسوية النبي صموئيل

دار االيتام االسامية الصناعية 

دار الطفل العربي 

دائرة تنمية الشباب - جمعية الدراسات العربية

سرية رام الله األولى

سلطة المياه الفلسطينية

سلطة النقد الفلسطينية

شبكة مؤسسات المستقبل األهلية التربوية

عشتار إلنتاج وتدريب المسرح

غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل

كلية المجتمع اإلبراهيمية 

كلية فلسطين األهلية الجامعية

لجنة اعمار الخليل 

مجلس قروي الريحية

مجلس محلي العيزرية

مجلس محلي قطنة

مدرسة  الفرير

مدرسة النور واألمل للمكفوفين

مركز الرواد للثقافة والتدريب المسرحي

مركز الفن الشعبي

مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق االنسان

مركز دراسات القدس - جامعة القدس

مركز يبوس الثقافي

مستشفى العيون

مستشفى المطلع 

مستشفى جمعية المقاصد الخيرية اإلسامية 

مستشفى جمعية الهال األحمر

مستشفى مار يوسف

مسرح نعم للتواصل بين الشباب

منتدى الفنانين الصغار

مؤسسة األميرة بسمة لألوالد المعاقين بالقدس

مؤسسة الرؤيا الفلسطينية 

مؤسسة النيزك للتعليم المساند واالبداع العلمي

مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي

مؤسسة عبد المحسن القطان

مؤسسة فيصل الحسيني

مؤسسة قيادات 

نادي أهلي القدس

نادي سلوان الرياضي

وزارة االقتصاد

وزارة الصحة

وكالة األمم المتحدة لاجئين الفلسطينيين - 

االونروا

وورلد لنكس - المنطقة العربية

قطاع غزة

الجمعية اإلسامية 

الجمعية التعاونية الزراعية بيت حانون 

الجمعية الفلسطينية للتنمية واإلعمار )بادر( 

الجمعية الوطنية لتأهيل المعوقين

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

المجد لتأهيل المعاقين - المساهمة الخصوصية 

غير الربحية

المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان 

المستشفى األهلي العربي 

برنامج غزة للصحة النفسية

بلدية غزة 

الجامعة اإلسامية 

جامعة األزهر 

جامعة األقصى 

جمعية اصدقاء المريض الخيرية 

جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية 

جمعية التنمية الزراعية - )اإلغاثة الزراعية(

جمعية الحق في الحياة 

جمعية الخدمة العامة

جمعية الخريجات الجامعيات 

جمعية الخليج التعليمية التربوية 
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مشــروع نســيج النقــب:  تــم اختيــاره للمشــاركة فــي اطــاق 
منتــدى  مــن  بدعــوة  الحرفيــة  للمؤسســات  العالميــة  الحملــة 

المتحــدة.  الواليــات  فــي  الناشــئة  االقتصاديــة  الشــركات 

 Satrs Foundation  جمعيــة الحــق فــي الحيــاة:  فــازت بجائــزة
2015 Award

مؤسســة دار الطفــل العربــي بالقــدس:  فــازت  بجائــزة مؤسســة 
ياســر عرفــات

تكريــم ســبع مبــادرات مــن المبــادرات التــي تــم دعمهــا مــن 
مؤسســة التعــاون:  أو فــازت بجائــزة مؤسســة التعــاون للشــباب 
ــن فــي فلســطين  ــي األول للمبدعي ــدى الوطن ــك فــي المنت وذل
تــم  مبــادرة   75 مــن ضمــن  الثمانــي  المبــادرات  كانــت  حيــث 
تكريمهــا مــن قبــل الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس وهــي:

نجاحات شركاؤنا
جمعية المصدر للتنمية الريفية

جمعية المعاقين حركيًا 

جمعية الملتقى التربوي

جمعية النور للتنمية المجتمعية

جمعية الهال األحمر 

جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي

جمعية الوفاء الخيرية 

جمعية الوئام الخيرية

جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي

جمعية أرض االنسان 

جمعية أصدقاء الطفل

جمعية أطفالنا للصم 

جمعية آفاق جديدة

جمعية بنك الدم المركزي 

جمعية تطوير بيت الهيا

جمعية دار الهدى لرعاية األطفال

جمعية سام لإلغاثة والتنمية

جمعية عايشه لحماية المرأة والطفل

جمعية عطاء فلسطين

جمعية مبرة الرحمة لألطفال 

جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية

جمعية منتدى التواصل

جمعية مؤسسة البيت الصامد

جمعية مؤسسة إنقاذ الطفل الفلسطيني

جمعية نطوف للبيئة وتنمية المجتمع

جمعية نور المعرفة

جمعية نوى للثقافة والفنون

جمعية يبوس الخيرية

SOS - قرية اطفال رفح

مركز األطراف الصناعية والشلل – بلدية غزة

مركز العمل التنموي - معًا 

معهد كنعان التربوي النمائي

مؤسسة برامج التربية للطفولة المبكرة 

الفلسطينية

مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي 

مؤسسة عبد المحسن القطان

نادي غزة الرياضي 

وزارة التربية والتعليم العالي 

مناطق 1948

 إعام - مركز إعامي للمجتمع العربي 

الفلسطيني في إسرائيل

الحواكير - جمعية للتنمية المجتمعية، الزراعة 

والبيئة

المؤسسة األكاديمية الناصرة

جمعية الثقافة العربية 

جمعية السباط للحفاظ على التراث

جمعية المنارة

جمعية بيت الموسيقى

جمعية سدرة

حركة النساء الديمقراطيات في إسرائيل

حوار - الجمعية العربية للتربية البديلة

مدى الكرمل - المركز العربي للدراسات االجتماعية 

التطبيقية

مستشفى الناصرة

لبنان

اإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية 

اإلتحاد النسائي العربي الفلسطيني 

الجمعية األهلية للتأهيل المهني والخدمات 

االجتماعية

الكمنجاتي 

المؤسسة الوطنية للرعاية االجتماعية والتأهيل 

المهني

جمعية المساعدات الشعبية لإلغاثة والتنمية

جمعية النجدة االجتماعية 

جمعية انعاش المخيم الفلسطيني 

مؤسسة غسان كنفاني الثقافية

جمعية المرأة الخيرية 

صندوق الطاب الفلسطينيين

المركز العربي الفلسطيني

المؤسسة العربية لمسرح الدمى والعرائس

مركز المعلومات العربي للفنون الشعبية

جمعية التأهيل المجتمعي

جمعية عمل تنموي با حدود - نبع

جمعية الرعاية الصحية

إنجاز لبنان

جمعية مساواة

اسم صاحب المشروعاسم المشروع المرشحجمعية توحيد شبيبة لبنان

1. المجفف الشمسي )كنوز الجبال( - 
نابلس

رجاء مزيد مصطفى سعد

2. تطبيقات الكترونية ألطفال التوحد 
- غزة

عبد ربه رياض حنونه

احمد رشيد أبو عرة3. الوسادة الحرارية - طوباس

ياسمين عتيق، جمال خليف، طارق 4. طابعة نبض للمكفوفين - نابلس
خنفه، محمود  القصاروة

5. شركة ريد كرو لتحليل المعلومات - 
رام الله

حسين ناصر الدين، ليلى عقل، 
الطيب عقل، لما مرة، ثابت الجعبة

د. عبود القيشاوي، أشرف 6. البيوتوتاسايد )Biotutacide( - غزة
الشافعي، محمود الهندي، حسين 

العجرمي، نادية عمارة، براء أبو 
عساكر

هديل الصفدي، هاني مرتجىnewtone( Davinci Box .7( - غزة
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مجلس األمناء للدورة )2014 ـ2017( - 44 عضو
الرؤساء الفخريون: عبد المحسن القطان، منيب المصري

رئيس مجلس األمناء: فيصل العلمي
نواب الرئيس: مروان السايح، سمير عبدالهادي

أمين الصندوق:  يوسف العلمي
أمين السر:  يوسف أسعد

مجلس أمناء مؤسسة التعاون – فرع لبنان  ـ  ٨ 

أعضاء  

فؤاد بوارشي – رئيس الهيئة اإلدارية  / فرع لبنان.

،  ســمر  النمــر  رامــي  جــرار،   اليســير،  ســمير  وفــاء 

ــان  ه،  حسَّ العلمــي، عدنــان أبــو شــرار، غســان أبــو ســتَّ

بيــدس.

مجلس أمناء مؤسسة التعاون الشقيقة- المملكة 

المتحدة  ـ ٨ أعضاء  

ــة  ــاء  بالمملك ــة تونجــي -  رئيســة مجلــس األمن البارون

المتحــدة.

جوليا حلو -  أمينة الصندوق.

 كليــر شــورت، حنــان العفيفــي، جــون مــاك هيوجــو، 

اريماتســو. منــى محتســب، وســام الســراج، لويــس 

مجلس االدارة  ـ ١١ عضًوا 

سوسن الفاهوم جعفر -  رئيسة مجلس االدارة .

بســام كنعــان، جمــال أبوعلــي، جــودت الشــوا، خالــد 

الكالوتــي، زينــة جردانــة، ســعد عبدالهــادي، عبــد العزيــز 

المــا، عمــر عبدالهــادي، لــؤي خــوري، يوســف العلمــي.

لجنة االستراتيجية والحاكمية ـ  10 أعضاء  

بشر جردانه – رئيس لجنة االستراتيجية والحاكمية.

أبوعلــي،  جمــال  كنعــان،  بســام  الزبــري،  إســماعيل 

خليــل عثمــان، راويــة الشــوا، صفــوان المصــري، كريــم 

اســعد. يوســف  القدومــي،  نبيــل  طهبــوب، 

لجنة العضوية  ـ 9 أعضاء

مروان السايح- رئيس لجنة العضوية.

ــاغ، عمــر  ريــاض كمــال، ســمير عبدالهــادي، ســهيل صب

القطــان، محمــد ملحــم، نبيــل القدومــي، هــدى كتمتــو، 

يوســف العلمــي.

لجنة البرامج والمشروعات ـ ١8 عضوًا

عمر عبدالهادي – رئيس لجنة البرامج والمشروعات.

بشــار عيــاش، جــورج الطويــل، خالــد الكالوتــي، خليــل 

الشــوا،  عــزام  جــراد،  ســمير  الشــوا،  راويــة  هنــدي، 

طهبــوب،  كريــم  بوارشــي،  فــؤاد  أبوغزالــة،  فاطمــة 

كماليــن شــعث، ممــدوح العكــر، منــذر الخالــدي، نــدى 

يوســف  اليســير،  وفــاء  الغايينــي،  وائــل  الناشــف، 

حنــون.

لجنة الجائزة  ـ 7 أعضاء

خالد الكالوتي –  رئيس لجنة الجائزة

جــورج الطويــل، عابــده الســايح، لــؤي خــوري، ممــدوح 

العكــر، نافــذ الحســيني، هــدى كتمتــو.

لجنة المشاركة الشبابية ـ 9 أعضاء

جودت الشوا –  رئيس لجنة المشاركة الشبابية

كريــم  عــوده،  ســناء  عطايــا،  ربيــع  بــركات،  تيســير 

مشــعل  المصــري،  مــازن  كتــاب،  عطااللــه  طهبــوب، 

الشــوا. نــورة  أبوشــخيدم، 

لجنة االستثمار  ـ  10 أعضاء 

يوسف أبوخضرا -  رئيس لجنة االستثمار

عمــر  المــا،  عبدالعزيــز  زعيتــر،  عبــاس  كنعــان،  رائــد 

المصــري، محمــد صفــوري، مشــعل أبوشــخيدم، نبيــل 

العلمــي. يوســف  الكالوتــي،  هانــي  حمــاده، 

لجنة اإلعالم  ـ  10 عضًوا 

زينة جردانة –  رئيسة لجنة االعالم

حســام خــوري، خالــد كالوتي، ربيع عطايــا، ُرلى العلمي، 

ســمير  عبدالهــادي،  ســعد   ، الهنيــدي  ســلطي  رنــدة 

عبدالهادي ، صالح جاد، نبيل القدومي. 

أمجد الدويك
بسام كنعان
بشر جردانة 

جمال أبو علي
جودت الشوا
حاتم الزعبي

خالد الكالوتي
رامي النمر
ربيع عطايا

رشيد الخالدي
رنا صادق

رندة سلطي 
الهنيدي

رياض كمال
زينة جردانة

سامر خوري
سبع كنعان

سعد عبد الهادي
سمير جراد

سمير عبدالهادي
سهيل صباغ

سوسن الفاهوم 
جعفر

سوسن أصفري
صالح جاد 

عابدة السايح
عباس زعيتر

عبد العزيز الما
عبد المحسن 

القطان 
عدالت عودة 

النقاش
عمر القطان

عمر عبد الهادي

فاطمة أبو غزالة
فيصل العلمي 

لؤي خوري
مروان السايح

مشعل أبو شخيدم
ممدوح العكر

منيب المصري
منير الكالوتي
ندى الناشف

نورة الشوا
هاني الكالوتي

يوسف أبو خضرا
يوسف أسعد 

يوسف سامي 
العلمي

ون
عا

الت
ة 

س
س

مؤ
رة 

س
أ
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لجنة تنمية الموارد  ـ  ١7- عضوًا

سمير عبدالهادي – - رئيس لجنة تنمية الموارد

إســماعيل الزبــري، بشــار عيــاش، خالــد ســفري، رامــي النمــر، 

رنــدة ســلطي الهنيــدي، ريــاض كمــال، زينــة جردانــة، ســامر 

خــوري، ســمير جــراد، ســمير عاشــور، ســهيل صبــاغ، عبدالحليــم 

مــروان  كتــاب،  عطااللــه  النقــاش،  عــودة  عدالــت  موحــد، 

الســايح، نبيــل القدومــي.

لجنة التدقيق واالمتثال  ـ  5 أعضاء

صالح جاد -  رئيس لجنة التدقيق واالمتثال

يوســف  الخالــدي،  منــذر  كنعــان،  بســام  الزبــري،  اســماعيل 

أســعد.

فريق عمل المتحف  ـ  ٢٦ عضوًا

عمر القطان -  رئيس فريق عمل المتخف

جمــال أبوعلــي، خليــل هنــدي، خليــل عثمــان، رامــي النمــر، 

رشــيد الخالــدي، ُرلــى العلمــي، رنــدة ســلطي الهنيــدي، زينــة 

صبــاغ،  ســهيل  عبدالهــادي،  ســعد  خــوري،  ســامر  جردانــة، 

سوســن الفاهــوم جعفــر، ســيرين شــهابي، طــارق اســعد، 

عابــده الســايح، كريــم طهبــوب، لــؤي خــوري، مــازن قبطــي، 

نافــذ  العكــر،  ممــدوح  الســايح،  مــروان  صفــوري،  محمــد 

الحســيني، نبيــل القدومــي، نــورة الشــوا، هــدى كتمتــو.

الجمعية العمومية - 175 عضوًا
هدى كتمتو محمد علي ياسين عمر كمال عادل عفيفي رياض كمال حاتم الزعبي ابراهيم جال

هيثم الجوهري محمد عياش ملحم عمرو بن حليم عامر هاشم زيد زالطيمو حامد جبر أحمد الحاطي

وائل كنعان محمد سعديه غياث سختيان عباس زعيتر زينة جردانة حبيب غاوي إسماعيل الزبري

وائل الغاييني محمد صفوري فادي ابو علي عباس عبد الجليل سامح كنعان حسام خوري أسامة هاشم

وضاح برقاوي مروان السايح فاطمة أبو غزالة عبد الحليم موحد سامر الخالدي خالد الكالوتي اشرف ابو عيسى 

وفاء اليسير مروان الشوا فريد خليفة عبد الرحمن سمرين سامر خوري خالد الكيالي أكرم الشخشير

وليد الكيالي مشعل ابو شخيدم فهمي الحسيني عبد العزيز الما سبع كنعان خالد كنعان أمجد الدويك

وهبة تماري مصطفى بيدس فواز الزعبي عبد القادر عسقان سعاد العامري خالد سفري أنيس قاسم

ياسر هاشم مغيث سختيان فواز غانم عبد المحسن القطان سعدالدين عكاشه خالد منصور اهداف السويف

يوسف حنون ممدوح العكر فؤاد بوارشي عبير عوده سعد عبد الهادي خلدون الطبري أيمن حجاوي

يوسف أبو خضرا منى سختيان فؤاد الدجاني عدالت النقاش سعيد بيدس خليل عثمان باسم فارس

يوسف أسعد منذر الخالدي فيصل رسول عدنان الصغير سلمان العباسي خليل هندي باسم هاشم

يوسف العلمي منيب  المصري فيصل العلمي عزام الشوا سمير جراد دار الهندسة بسام كنعان

منير الكالوتي فيصل سختيان عزام كنعان سمير عاشور دينا كالوتي بشار عياش

نازك الحريري كريم طهبوب عزمي عبد الهادي سميرعبد الهادي ُرلى العلمي بشار نحوي

نافذ الحسيني كمالين شعث عصام حباس سناء عوده رامز صوصو بشار حواري

نبيل الصراف كميل منصور عصام دهمش سيرين شهابي رامي النمر بشر جردانة

نبيل حماده لؤي خوري عصام سلفيتي سهيل  صباغ رامي ملحس بنك االردن

نبيل القدومي لمى عبد الهادي عطاالله كتاب سوسن الفاهوم جعفر راوية الشوا تيسير بركات

ندى الناشف ليث المصري علي الرضوان سوسن أصفري رائد كنعان تيماء قعوار

نزيه عبد القادر لين عمار علي حماد شفيق الغبرا ربيع عطايا جمال ابو علي

نضال سامه لينا الدويك علي سعد الدين صالح جاد رشيد الخالدي جميل جادالله

نعيم عبد الهادي ماجدة مشاوي اللبدي عمار الكردي صفوان المصري رغدة النابلسي جواد خواجه

نورة الشوا مازن المصري عمر القطان طارق أسعد رمزي دلول جودت الشوا

هاشم الشوا مازن قبطي عمر المصري طارق سقا رنا صادق جورج سالم 

هاشم هاشم محمد أبو عيسى عمر  الشوا طاهر كنعان رنا موحد جورج العبد

هاني الكالوتي محمد دهمش عمرعبد الهادي عابدة السايح رندة سلطي الهنيدي جورج الطويل

*من نحب ال يموتون حتى وإن فارقوا الحياة. إلى روح محمد عياش ملحم
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اإلدارة

تفيدة جرباوي   المدير العام

باهر زماميري   مدير الدائرة المالية

خالد داوودي   مدير دائرة العمليات البرامجية

رنا الخطيب     مدير دائرة البحث والتخطيط 

ناصر العالول     مدير دائرة تنمية الموارد واالتصال

محمد نجا    مدير الدائرة اإلدارية

فادي الهندي   مدير منطقة غزة

عبد الله ابو كشك   مدير منطقة 1948

سوسن المصري    مدير فرع لبنان

سلمى اليسير   مدير فرع لبنان )2015/10-1(

نائلة حندوش   مدير وحدة التمويل االجنبي

جاك رباح     مدير وحدة االعام

فداء توما    مدير برنامج إعمار البلدات القديمة

جاك بيرسكيان               مدير برنامج المتحف الفلسطيني

فادي هندو                   المدقق الداخلي

فريق مكتب رام الله - 4١

الجهاز التنفيذي

فريق مكتب القدس - ١٢

نسرين طبنجةمصطفى عبيديغسان شخشيرظاهر قاسمرشا مصلحأمين جعيدياية حجازي

نهاد صالحمها صادرغسان طهعائد المصريسمر العموريأنور أبو عماشأحمد حميدان 

نور طهمي أبو هشهشالنا جودةعاء الطرشانسمر حصريحنين صالحأسامة براهمة 

هديل ماضينجاد غناملينا حراميعلي شماسنةسني علمخالد جرارأشرف عبد الرحمن

يوسف مشعلنخلة القرعمحمود اللولوعمار عمارصليبا شحادةدارين حسينأمل ترزي

نرمين بدارنةمحمود نزالعوف عوض اللهطارق داوودديما ارشيدأمل داوود

نور عنبتاويمحمد طرويسيرين الخطيبزهدي باليديما عميرةاحمد غرابلة

وفاء الدرنبيل المؤقتلينا الديسيسامر رنتيسيرشا جابربشار الحسيني

فريق مكتب غزة  - ٢٢

هيثم العطارمحمد حسنينفهمي أبوشعبان عبد العزيز أبوحصيرةرنا أبو مغيصيباحمد صيدم

هيثم الكولك                 محمد زيارة                  محمد الجروعبدالرحمن أبوندىريهام العيلةاسامة اشتيوي

مها محيسنمحمد المقيدفادي الهنديسمر البطروخحاتم شراب

مي حسونة                 محمد أبو رمضانفريح النجارعاطف الغصينرافت ابو شعبان

فريق مكتب عمان - 4

فريق مكتب لبنان - ٧
فريق المتحف الفلسطيني - ٢٥

خالد الشكعةأالء سنان

دالل سامةأمجد العايدي

حنين شعبانأمينة حسنين

عدنان دبوكجمال حسامي

محمد زوريمحمد الحوراني

وفاء قاسم

نتالي المصريعبير قاسمريم ديابربى صالحالين سابا

نداء الديسيفراس شماسنةسعد عميرةرنا العنانيبشار عمار

نسرين ناطورالنا صبحسليم عزاررنين قرشحسام العارف

ها الشروفمحمد شريتحضرار أبو قطيشريم  قرطحنين مخو

يارا حمديملك عفونةعبور الحشاشريم ترجمانداليا عثمان
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للتبرع
rdcteam@taawon.org :البريد اإللكتروني

فلسطين-هاتف رقم: ٩٧٠٢٢٤١٥١٣٠+ الرقم الداخلي ٣٠١
األردن-هاتف رقم: ٩٦٢٦٥٨٥٠٦٠٠+ الرقم الداخلي ٢١

يحلمون معك، ثم ينقلون الحلم  معك إلى الحقيقة  

محمد قديح، أحد متابعينا على وسائل التواصل اإلجتماعي

www.taawon.org
www.facebook.com/WelfarePalestine

www.twitter.com/Welfare30
www.youtube.com/Welfare30

للتواصل


