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كلمة رئيس جملس األمناء
د. نبيل هاين القدومي

ل ت�ستطيع فل�سطني اإل اأن تكون جزءًا اأ�سا�سيًا وحمركًا ملا يحدث يف هذه املنطقة، �سمن هذا الفهم ويف �سوء 
م�سوؤوليتها اجتاه �سعبها تبني موؤ�س�سة التعاون توجهاتها وبراجمها، مبا ي�سمن مواكبتها للمتغريات النا�سئة، 
هذه  عالية،  بجاهزية  امل�ستجدات  مع  التعامل  على  وقدرتها  الفل�سطيني،  املجتمع  على  انعكا�ساتها  ور�سد 
اجلاهزية التي اأثبتت جناعتها يف اأكرث من حمطة وظرف، واأ�ستح�سر كمثال على ذلك حترك املوؤ�س�سة خالل 
العدوان الإ�سرائيلي الأخري على قطاع غزة، حيث ا�ستطاعت املوؤ�س�سة اأن تتواجد على الأر�ض، ويف املناطق 
الأكرث حاجة ومع ال�سرائح الجتماعية الأكرث ت�سررًا، عرب بناء ائتالف من ال�سركاء الفاعلني يف امليدان، 
ما �سمح بتقدمي خدماتها واإعاناتها الطارئة يف جمالت الإغاثة والدعم واإ�سناد القطاع ال�سحي، ويف نف�ض 
الوقت موا�سلة براجمها التنموية يف القطاعات الرئي�سية الأخرى، ما منح هذه الربامج قوة وحيوية وقدرة 
على النفاذ اىل الن�سيج املجتمعي الفل�سطيني والو�سول اىل املناطق الأكرث حاجة. وهو ما �سيو�سحه التقرير 

ال�سنوي حول اأهم اإجنازات موؤ�س�سة التعاون خالل العام 2012، والذي ي�سعدين اأن اأ�سعه بني اأيديكم.

لتحقيق  الفر�سة  املا�سية،  ال�سنوات  خالل  املوؤ�س�سة  انتهجتها  التي  ال�سرتاتيجة  تطبيق  عملية  وفرت  لقد 
اإجنازات متميزة يف دعم تنمية و�سمود ال�سعب الفل�سطيني، كما اأو�سحت التزامنا بتحقيق روؤيتنا واأهدافنا، 
قطاع  امل�ستدامة؛  التنمية  اأولوية يف عملية  ت�سكل  التي  الأ�سا�سية  القطاعات  على  براجمنا  تركيز  موا�سلني 
لتوفري  ا�ستهدافنا،  يف  ومركزين  الإن�سانية،  وامل�ساعدات  والطوارىء  املجتمعية  والتنمية  والثقافة  التعليم 
�سرائح  ت�سمل  والتي  فل�سطيني منتج ومبدع ومتفاعل مع حميطه وجمتمعه،  ان�سان  لبناء  ال�سروط املالئمة 
الطفولة والطفولة املبكرة وال�سباب. وهي اجنازات تدعو اىل الفخر وتعزز الثقة بالكفاءة واخلربة والقدرة 
وراكمتها  التعاون  موؤ�س�سة  العمل يف  الذي متتعت به خمتلف م�ستويات  الإجناز،  والبناء على  املراكمة  على 

خالل م�سرية العطاء والعمل الطويلة.

تتوا�سل  زالت  ما  املنطقة،  يف  عميقة  حتولت  فرتة  يف   2013–2011 الإ�سرتاتيجية  اخلطة  انطلقت  لقد 
وترتك تاأثرياتها يف خمتلف مناحي احلياة، �سيا�سيًا واقت�ساديًا واجتماعيًا وثقافيًا، يف ظل هذه املتغريات 
تاأثريًا يف تطبيق خارطة  اأكرث  وفاعلية  اأ�سرع  بوتائر  اأيديكم،  الذي بني  التقرير  يو�سح  كما  العمل،  وا�سلنا 
الطريق التي و�سعناها لالأعوام الأربعة 2011-2014،  معتمدين على الربامج الرئي�سية املحددة يف اخلطة 

الصديقات واألصدقاء ،
تتالح��ق األح��داث يف منطقتنا العربي��ة حاملة 
معها الكثري من املتغريات التي بدأت  تنعكس 
بش��كل مباش��ر على واقعنا الفلسطيني يف 
خمتلف املناطق التي  يتواجد فيها شعبنا، ما 
يعمق مس��ؤوليتنا ويضعنا بقوة أمام األهداف 
الت��ي حددته��ا مؤسس��ة التع��اون ووضع��ت 
تنفيذه��ا نص��ب عينيه��ا، والقائم��ة على دعم 
التنمي��ة الفلس��طينية واملس��اهمة الفاعلة 
يف بن��اء فلس��طني عربي��ة تنع��م باالس��تقالل 
واحلرية والدميقراطية،  يتمتع فيها اإلنس��ان 
الفلس��طيني بالرخاء والتقدم، يقودنا يف ذلك 
اميانن��ا العمي��ق ب��أن ه��دف التنمي��ة قب��ل كل 

شيء هو اإلنسان
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2011-2013 والتي حددت املبادىء الأ�سا�سية لتحقيق التميز املن�سود،  وهو ما انعك�ض على  الإ�سرتاتيجية 
اأداء املوؤ�س�سة، اإذ بلغت قيمة الإيرادات لعام 2012 ما يقارب 34 مليون دولر اأمريكي بزيادة 18% عما كان 
خمططا له،  وهو ما عك�ض تنوع م�سادر التمويل مبا فيها تربعات الأفراد التي حققت ن�سبة 8% من القيمة 
املوؤ�س�سة.  ن�ساأة  39 مليون دولر، هي الأعلى منذ  الـ  اإجمالية قاربت  الإجمالية لالإيرادات،  وبقيمة �سرف 
بحيث ا�ستطاعت هذه الربامج التاأثري ب�سكل اإيجابي ومبا�سر على حياة ما يقارب املليون من اأبناء �سعبنا يف 
مناطق عمل موؤ�س�سة التعاون الأربع؛ ال�سفة الغربية مبا فيها القد�ض، وقطاع غزة، واملخيمات الفل�سطينية يف 

لبنان ومناطق الـ 1948. 

يف هذا ال�سياق مت اإجناز العمل على الت�ساميم التخطيطية ملبنى املتحف الفل�سطيني، وجرى اختيار الطاقم 
الأ�سا�سي للمتحف املكون من ع�سرة موظفني وموظفات، با�سروا العمل يف مقر خا�ض باملتحف،  كما جرى 
اأفارق«،   لن  »اأبدًا،  الإفتتاح   معر�ض  منها:  املعار�ض،  من  لعدد  م�سودات  اإعداد  على  العمل  العام  خالل 
ومعر�ض« فل�سطني يف عيون العامل« ، حيث �سنحتفل معًا بو�سع حجر الأ�سا�ض للمتحف يف اأبريل / ني�سان من 
العام 2013، ك�سرح ثقايف فريد من نوعه، يوثق الرواية الفل�سطينية الوطنية ببعديها احل�ساري والإن�ساين.

كما حققنا يف هذا العام اجنازات ملمو�سة يف برنامج » موؤ�س�سة التعاون لل�سباب«،  وتطوير جوائز املوؤ�س�سة 
كافة  يف  �سعبنا  حاجات  مت�ض  التي  الربامج  من  لعديد  الناجع  التنفيذ  اإىل  اإ�سافة  ثالث،   اأ�سبحت  التي 
مناطق عمل املوؤ�س�سة. ومبوازاة ذلك وا�سلنا العمل على تطوير كادر املوؤ�س�سة ومده باخلربة والتاأهيل وبداأنا 
تنفيذ  كما مت  وقيا�سه.  الأداء  بتطوير  وي�سمح  الع�سر  يواكب  الإدارة مبا  اأنظمة  اأحدث  لتطبيق  الإعداد  يف 
حتديد  ي�سمل  مبا   ،2016–2014 القادمة  ال�سرتاتيجية  للخطة  الإعداد  يف  لل�سروع  ال�سرورية  الدرا�سات 
الحتياجات وتقييم التدخالت والأداء، كذلك تقييم ر�سا ال�سركاء واملنفذين مل�ساريع وبرامج املوؤ�س�سة. كما 
متيز العام 2012 مبوا�سلة الرتكيز بنجاح ملفت على تعزيز مفهوم ال�سراكة، وتعميق الثقة بال�سركاء، وفتح 

الآفاق ل�سراكات جديدة ت�سب يف تطوير براجمنا وتعميق اأثرها. 

الصديقات واألصدقاء ،
يف هذا العام تكمل موؤ�س�سة التعاون عامها الثالثني، ويحق لنا ان ننظر بفخر واعتزاز ونحن ن�ستعر�ض هذه 
الفكرة  واأن�ساأ  وابتكر  بادر  الذي  املوؤ�س�ض،  الرعيل  باإجالل وتقدير  نتذكر  واأن  العطاء،  املت�سلة من  امل�سرية 
اآفاقها  اىل  وياأخذها  العطاء  ليكمل م�سرية  املوؤ�س�سة  اأبناء  الثاين من  ت�سلمها اجليل  ورعاها، حتى  وقادها 

الأبعد.

ف�سكرا للموؤ�س�سني اأ�سحاب الفكرة املبدعة،  الذين نعاهدهم على موا�سلة العمل العظيم والبناء املتوا�سل، 
وركن  موؤثر  واقع  الرائدة اىل  الفل�سطينية اخلريية  املوؤ�س�سة  بذلك حلم  الأوىل وحولوا  لبناته  الذي و�سعوا 

اأ�سا�سي من م�سروع التنمية الفل�سطيني.

اأود اأن اأتقدم بال�سكر باإ�سمي وباإ�سم زميالتي وزمالئي يف املوؤ�س�سة اإىل �سركائنا الذين نفخر بالعمل معهم؛ 
مانحني وموؤ�س�سات واأفراد،  وموؤ�س�سات اأهلية عاملة يف امليدان، على دعمهم ال�سخي وجهدهم الذي لوله ملا 

ا�ستطعنا اأن نحقق هذه الإجنازات التي ن�سعها باعتزاز بني اأيديكم.

املوؤ�س�سية،   اللجان  لكافة  والمتنان  بال�سكر  اتقدم  اأن  الأعزاء،  والأ�سدقاء  ال�سديقات  اأيتها  يل  وا�سمحوا 
اأدعوهم اىل موا�سلة العمل  وفرق العمل وكافة العاملني يف اجلهاز التنفيذي على هذا الأداء الرائع،  واأن 

وتطويره يف خدمة وطننا و�سعبنا الذي ي�ستحق كل ما نبذله من عمل وما نقدمه من جهد.

د. نبيل هاين القدومي



كلمة مدير عام مؤسسة التعاون
د. تفيدة اجلرباوي

السيدات و السادة ،

فقد  التعاون،  موؤ�س�س�سة  عمل  يف  مف�سلية  نقطة   2012 العام  �سكل 
2011-2013 والتي جاءت بدورها  جاء مكمال للخطة ال�سرتاتيجية 
كمح�سلة لقراءة التجربة وتوظيف اخلربة التي راكمتها املوؤ�س�سة منذ 

انطالقها قبل ثالثة عقود. 
تطوير  على  الطويلة  م�سريتها  خالل  التعاون  موؤ�س�سة  حافظت  لقد 
ال�ستقاللية  الوطني،  والتزامها  العاملية  املعايري  اإطار  يف  اأدائها 
التدقيق  مبادىء  على  تركيزها  مع  بالتوازي  العمل،  يف  واملهنية 
اأدارت  الثالثة  املحاور  هذه  �سمن  وال�سفافية،  واملحا�سبة  ال�سارم 

واأدارت ما  اأنفقت  الرائدة، حيث  الفل�سطينية  للموؤ�س�سة  التنموية وحققت ح�سورها كنموذج عاملي  م�ساريعها 
يتجاوز الـ 500 مليون دولر يف م�سرية تنموية متوا�سلة �سملت مناطق عملها الأربع؛ ال�سفة الغربية مبا فيها 

القد�ض، وقطاع غزة، والتجمعات الفل�سطينية يف لبنان ومناطق الـ 48.
ن�سع  فاإننا   ،2012 العام  يف  املوؤ�س�سة  واإجنازات  اأن�سطة  ملجمل  ال�سنوي  التقرير  اأيديكم  بني  ن�سع  اإذ  ونحن 
احللقة الو�سيطة يف اخلطة ال�سرتاتيجية 2011-2013، التي اعتمدت يف بنائها وتوجهاتها على قراءة معمقة 
على  ذلك،  مبوازاة  الرتكيز،  مع  واملنطقة،  فل�سطني  يف  اجلارية  واملتغريات  املحيطة  والظروف  لالحتياجات 
تعزيز ال�سراكات وتعميق التوا�سل مع ال�سركاء واجلهات املانحة، وفتح الآفاق لتطوير هذه ال�سراكات وتو�سيعها 

ونقلها اىل م�ستويات جديدة.
تنفيذها  يف  وبا�سرت  اخلطة  حددتها  التي  الرئي�سية  الربامج  على   2012 العام  خالل  العمل  تركيز  توا�سل 
العام 2011، حيث بلغت قيمة ال�سرف على اإجمايل امل�ساريع املنفذة خالل العام ما يقارب الـ 39 مليون دولر 
اأعلى م�ستوى حتققه املوؤ�س�سة منذ ن�ساأتها، ا�ستفاد منها على امل�ستوى املبا�سر وغري املبا�سر ما  اأمريكي، وهو 
يقارب املليون فل�سطيني يف مناطق عمل املوؤ�س�سة الأربع، وقد توزعت قطاعيا بن�سب: 23% قطاع التعليم، قطاع 

التنمية املجتمعية 49%، قطاع الثقافة 19%، وقطاع الطوارىء وامل�ساعدات الإن�سانية 9%. اأما مناطقيا فقد 
التجمعات   %5 22% قطاع غزة،  القد�ض،  فيها  الغربية مبا  ال�سفة   %71 التايل:  النحو  الن�سب على  توزعت 

الفل�سطينية يف لبنان،  و2% ملناطق الـ 1948.
ي�ستعر�ض هذا التقرير الذي ن�سعه بني اأيديكم العديد من نتائج العمل والإجنازات خالل العام 2012، ويقدم 
مناذج من ق�س�ض النجاح يتحدث عربها امل�ستفيدون من هذه الربامج بب�ساطة وعفوية، ولكنها توؤ�سر، من 
خالل عفويتها، على عمق التاأثري الذي اأحدثته تدخالتنا يف حياة هوؤلء الأ�سخا�ض، وات�ساع هذا الأثر و�سموله 

وو�سوله اىل املناطق الأكرث حاجة يف الن�سيج املجتمعي الفل�سطيني يف خمتلف مناطق تواجده. 
وا�سمحوا يل ، ايتها ال�سيدات وال�سادة، اأن اأ�سري، يف عجالة، اىل حمطات ا�سرتاتيجية يف عملنا لهذا العام، 
تو�سح الجتاه الرئي�سي لتدخالت املوؤ�س�سة، وتلقي ال�سوء على م�ستوى التطور الذي �سهدته هذه التدخالت، 
والنتقال املدرو�ض واملتوازن اإىل مراحل جديدة ومتقدمة من العمل التنموي الذي ت�سكل موؤ�س�سة التعاون اأحد 

اأبرز معامله:
متحف الذاكرة الفل�سطيني: جاء برنامج املتحف الفل�سطيني متوجًا جلهد طويل توا�سل خالل ع�سر �سنوات 
منذ انبثقت فكرة ان�سائه، حيث اأنهى فريق عمل املتحف مع املعماريني وباإ�سراف �سركة »نظم حتليل و�سبط 
امل�ساريع العاملية«، العمل على الت�ساميم التخطيطية ملبنى املتحف، وبا�سر البحث يف تفا�سيل مرحلة تطوير 

الت�ساميم حت�سريًا للبدء بطرح العطاءات وال�سروع باأعمال حفر الأ�سا�سات يف �سهر ابريل/ني�سان 2013.
للحوار  م�ساحة  �سيوفر  حيث  الثقافة،  قطاع  يف  للموؤ�س�سة  ال�سرتاتيجية  امل�ساريع  اأهم  اأحد  املتحف  وي�سكل 
التفاعلي املفتوح على نطاق عاملي حول فل�سطني ثقافة وتاريخًا و�سعبًا، ويوثق للرواية الفل�سطينية، بحيث ي�سكل 

مرجعًا �ساماًل للدار�سني واملهتمني.
برنامج ت�سغيل ال�سباب »عمل«، وهو عنوان برنامج ريادي يرتكز على دعم ومتويل راأ�ض املال لل�سركات النا�سئة، 
وي�سعى اإىل زيادة فر�ض توظيف وت�سغيل ال�سباب الفل�سطيني مبوازنة بلغت قيمتها لغاية الآن حوايل  16 مليون 
دولر، وذلك بدعم �سخي من ال�سندوق العربي لالإمناء القت�سادي والجتماعي، �سريكنا الإ�سرتاتيجي، ميتد 
حتى العام 2014. فقد متكن برنامج »عمل«، حتى تاريخ اإعداد هذا التقرير، من تدريب وتوفري فر�ض عمل 



لأكرث من 2500 من ال�سباب/ت امل�ستهدفني، مبا يعنيه ذلك من تاأثريات اإيجابية �ستم�ض عائالتهم وحميطهم 
الجتماعي.

كما حظيت مدينة القد�ض باهتمام بالغ من قبل موؤ�س�سة التعاون، ومتثلت اأبرز امل�ساريع  فيها بالإ�سراف على 
الإبراهيمية،  الكلية  تطوير  وم�سروع  ال�سناعية،  العربي  اليتيم  دار  ملدر�سة  ال�سامل  التطوير  م�سروع  تنفيذ 
يف  والدينية  التاريخية  املباين  واإعمار  ترميم  اإعادة  وبرامج  عديدة،  وثقافية  تعليمية  م�ساريع  اإىل  بالإ�سافة 
البلدة القدمية، وذلك �سمن وثيقة القد�ض البالغة قيمتها 28 مليون دولر، بهدف تعزيز �سمود اأبناء �سعبنا يف 

املدينة املقد�سة، وحماية و�سون طابعها وهويتها العربية.
من جهة اأخرى اأطلقت املوؤ�س�سة جائزتني جديدتني اإحداهما للموؤ�س�سات الأهلية يف القد�ض، والثانية لل�سباب 
الفل�سطيني الريادي بتربع �سخي من ال�سيد منري الكالوتي، �سيكون لهما الأثر يف حتفيز ودعم الإبداع ال�سبابي 

والتميز يف اأو�ساط �سبابنا و�ساباتنا.
برنامج »م�ستقبلي« الذي ي�ستهدف جميع الأطفال الذين يّتموا نتيجة العدوان على قطاع غزة يف اأواخر العام 
تاريخ  22 عاما، من  والت�سغيل، و ميتد على مدى  والتعليم  الرعاية ال�سحية  2008،  وي�سمل الربنامج توفري 

الولدة وحتى التخرج من اجلامعة، حيث ي�ستفيد من هذا الربنامج 1804 يتيمًا، وحوايل 482 عائلة، وبلغت 
قيمة امل�سروع حوايل 20 مليون دولر مت متويل 10 ماليني دولر منها من موؤ�س�سة اأبراج كابيتال دبي �سريكنا 

ال�سرتاتيجي. 
دائمًا  هدفًا  كانت  التي  الديك(،  )جحر  غزة  وادي  قرية  اإحياء  م�سروع  اإىل  اأ�سري  اأي�سا،  غزة،  قطاع  ويف 
لالعتداءات الإ�سرائيلية، ويهدف امل�سروع، وهو اأحد امل�ساريع ال�سرتاتيجية ملوؤ�س�سة التعاون يف قطاع غزة، اىل 
اإعادة اإحياء وتاأهيل القرية بكافة مرافقها واإعادة اإعمار الن�سيج املجتمعي فيها، مبيزانية تبلغ 28 مليون دولر.

 ويف اإطار مراجعة املوؤ�س�سة امل�ستمر لأدائها �سهد العام 2012  تنفيذ العديد من الدرا�سات امليدانية لتحديد 
القادمــــة  ال�سرتاتيــــجيـــــة  للخطـــة  التح�سريات  تغذية  يف  �ساعدت  والتي  التدخالت،  وتقييم  الحتياجات 
30 عاما من  6 درا�سات، مبا فيها تقييم اأثر املوؤ�س�سة بعد  3 وثائق براجمية و  2014-2016، حيث مت اعداد 

اإن�سائها، و7 تقييمات مبا فيها تقييم الأداء ومقارنته مبا هو خمطط له يف اخلطة 2011-2013، وكذلك تقييم 

ر�سا ال�سركاء املنفذين مل�ساريع وبرامج موؤ�س�سة التعاون، كما مت يف هذا العام حتديث واعتماد 7 اأدلة اإدارية 
الب�سرية،  باملوارد  اخلا�سة  الإجراءات  اأمتتة  متت  كما  عملها.  وامتداد  املوؤ�س�سة  تطور  تواكب  وفنية  ومالية 
وا�ستكمال م�سروع البيئة الفرتا�سية، واملوقع الثانوي، والتخزين املركزي  والبدء بالعمل على تطوير النظام 

املحو�سب لإدارة املوارد.
�سبابية  �سبكة  WAY، وهي  لل�سباب  التعاون  برنامج موؤ�س�سة  اإطالق  الذات مت  الدميومة وجتديد  وعلى �سعيد 
م�ستقلة، تعمل على متكني ال�سباب الفل�سطيني والدويل لالإ�سهام يف تعزيز روح العطاء وامل�سوؤولية املجتمعية 

للم�ساركة يف تنمية قدرات اأبناء ال�سعب الفل�سطيني.
اإ�سافة اىل العديد من الربامج التي �سي�ستعر�سها التقرير مبزيد من التف�سيل مثل، برنامج الطفولة املبكرة 
»�سكر«، والذي يهدف اإىل حت�سني جودة البيئة الرتبوية وتوفري كل ما يلزم لتطويرها، وزيادة فر�ض ا�ستفادة 
برنامج  منها  اأخرى  نوعية  وبرامج  تكاملي،  �سمويل  نهج  وفق  نوعية  تربية  برامج  من  الفل�سطينيني  الأطفال 
وتنمية  »�سم�ض«،  الإعاقة  لذوي  املجتمعي  والتاأهيل  »ح�ساد«،  الغذائي  والأمن  »تفكري«،  املعلومات  تكنولوجيا 
التميز  وبرنامج  »زمالة«،  اجلامعات  اأ�ساتذة  وتاأهيل  دعم  وبرامج  »اأ�سا�ض«،  املجتمعية  املوؤ�س�سات  قدرات 

الأكادميي لدعم طلبة املدار�ض. 
الدولية لالأعمال   » » كامبدن  التعاون على جائزة  اأي�سا، كان ح�سول موؤ�س�سة   ،2012 العام  من ح�سادنا يف 
اخلريية والعطاء، التي متنح لأول مرة يف ال�سرق الأو�سط، وتهدف اىل تعزيز الوعي باجلهود اخلريية والثقافية 

والجتماعية يف املنطقة العربية وال�سرق الأو�سط.
التعاون  موؤ�س�سة  م�سرية  وواكب  �ساهم  من  لكل  والتقدير  بال�سكر  اأتقدم  اأن  اإل  اجلهد  هذا  اأمام  ي�سعني  ل 
التنموية، واأن اأعرب اأي�سًا عن اعتزازي وفخري ب�سركائنا من اجلهات املانحة واجلمعيات الأهلية، واأن اأتوجه  
بال�سكر لأع�ساء املوؤ�س�سة واللجان املوؤ�س�سية، وفريق العمل الذي اأ�سهم يف حتقيق هذه الإجنازات الكبرية  التي 

 د.تفيدة اجلرباوييحق لنا ان نفخر ونعتز بها.
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حملة عن أنشطة العام 2012





يف  الفل�سطيني  الإن�سان  متكني  على  ال�سركاء  خمتلف  مع  العمل  التعاون  موؤ�س�سة  وا�سلت   ،2012 العام  يف 
خمتلف اأماكن تواجده بتطوير املوؤ�س�سات الأهلية من خالل تنفيذ 331 م�سروعًا يف ال�سفة الغربية، وقطاع 
38.5 مليون دولر اأمريكي.   1948 واملخيمات الفل�سطينية يف لبنان،  حيث انفقت املوؤ�س�سة   غزة، ومناطق 
مليون   57.4 مانحة مبقدار  التزامات من جهات  وحققت  دولر،  مليون   33.7 الإيرادات حوايل  بلغت  فيما 
دولر. كما بلغ عدد امل�ستفيدين الكلي من تنفيذ الربامج وامل�ساريع التنموية ما يقارب املليون م�ستفيد ب�سكل 
الذكور، هذا بجانب توفري عدد كبري من فر�ض  الإناث، و50% من  50% من  مبا�سر وغري مبا�سر، منهم 

العمل الدائمة واملوؤقتة يف املوؤ�س�سات التي تقوم بتنفيذ هذه امل�ساريع على الأر�ض.

من  العديد  تنفيذ  يف  كبريًا  تطورا   2012 العام  �سهد  لأدائها،  امل�ستمرة  التعاون  موؤ�س�سة  مراجعة  اإطار  يف 
للخطة  التح�سريات  تغذية  يف  �ساعدت  التي  التدخالت،  وتقييم  الحتياجات  لتحديد  امليدانية  الدرا�سات 
ال�سرتاتيجية لالأعوام 2014-2016. حيث مت اإعداد 3  وثائق براجمية، و6 درا�سات، منها تقييم اأثر موؤ�س�سة 
التعاون بعد ثالثني عامًا من اإن�سائها، و7 تقييمات اأخرى والتي منها تقييم الأداء ومقارنته مبا هو خمطط 
وبرامج  مل�ساريع  املنفذين  ال�سركاء  تقييم ر�سا  2011-2013، وكذلك  له يف اخلطة ال�سرتاتيجية لالأعوام 

موؤ�س�سة التعاون.

وامتداد  التعاون  موؤ�س�سة  تطور  تواكب  وفنية   ومالية  اإدارية  اأدّلة   7 واعتماد  العام مراجعة  كما مت يف هذا 
عملها. اإ�سافة اىل اإجناز اأمتتة الإجراءات اخلا�سة باملوارد الب�سرية، وا�ستكمال م�سروع البيئة الفرتا�سية، 
 Enterprise Resource( واملوقع الثانوي، والتخزين املركزي، والبدء بالعمل على تطوير نظام اإدارة املوارد

.)Planning- ERP

اإليرادات :
بلغت قيمة الإيرادات للعام 2012 ما يقارب 33.7 مليون دولر اأمريكي، وتعترب ال�سناديق العربية امل�ساهم 
بن�سبة  والأفراد   ،%8 بن�سبة  والدولية  الأهلية  املوؤ�س�سات  وتلتها   ،%57 بلغت م�ساهماتها  الأكرب فيها، حيث 
موؤ�س�سة  اأع�ساء  ثم   ،%6 بن�سبة  اخلا�ض  القطاع  وتالها   ،%7 بن�سبة  والأجنبية  العربية  واحلكومات   ،%8

التعاون بن�سبة %6.

املجتمعية،  والتنمية  والثقافة،  التعليم،  الأربعة؛  املوؤ�س�سة  عمل  قطاعات  على  الإيرادات  هذه  توزعت  وقد 
والطوارئ وامل�ساعدات الإن�سانية.

التمثيل البياين 1: م�شادر التمويل لعام 2012 )دوالر اأمريكي(

اأع�ساء موؤ�س�سة التعاون6% )2,104,921(

فوائد وايرادات غري خم�س�سة9% )2,866,754(

حكومات عربية واأجنبية6% )2,150,391(

قطاع خا�ض6% )2,012,794(

موؤ�س�سات اأهلية دولية8% )2,657,901(

)2,784,862( 8%
اأفراد

موؤ�س�سات وقفية0% )2,003(

�سناديق عربية57% )19,221,452(

حملة عن أنشطة العام  2012



الصرف الرتاكمي الرباجمي موزعا على قطاعات العمل ومناطقه
�سكل ال�سرف الرتاكمي لعام 2012 على برامج موؤ�س�سة التعاون ما قيمتة 38.5 مليون دولر اأمريكي توزعت 

كما يلي: 

1. حسب مصادر التمويل:

بلغت قيمة ال�سرف الرباجمية من امل�سادر اخلارجية حوايل 36.9 مليون دولر ومن امل�سادر الذاتية 1.6 
مليون دولر اأمريكي.

2. حسب قطاعات العمل:

توزع ال�سرف على قطاعات العمل خالل العام 2012 كالتايل: التنمية املجتمعية 18.7 مليون بن�سبة %49، 
التعليم 8.8 مليون بن�سبة 23%، الثقافة 7.5 مليون بن�سبة 19%، والطوارئ وامل�ساعدات الإن�سانية 3.5 مليون 
بن�سبة 9%، وتعود زيادة ن�سبة امل�ساهمة للطوارئ للعدوان الإ�سرائيلي الأخري على قطاع غزة، كذلك الأحداث 
اجلارية يف �سوريا، والتي ت�سببت يف نزوح عدد كبري من الالجئني الفل�سطينيني من املخيمات الفل�سطينية يف 

�سوريا اىل خميمات اللجوء يف لبنان، وقد بلغ اإجمايل امل�ساريع املنفذة 331 م�سروعًا.

)7.5( 19%

)8.8( 23%

)3.5( 9%

)18.7( 49%

الثقافة

التعليم

الطوارىء وامل�ساعدات الإن�سانية

التنمية املجتمعية

التمثيل البياين 2: توزيع ال�شرف على قطاعات العمل - ال�شرف الرتاكمي )مليون دوالر اأمريكي(

3. حسب مناطق العمل وقطاعاتها:

توزع ال�سرف على مناطق العمل كالتايل: ال�سفة الغربية )مبا فيها القد�ض( 27.4 مليون دولر بن�سبة %71، 
قطاع غزة 8.4 مليون بن�سبة 22%، لبنان 2 مليون بن�سبة 5%، و700 الف دولر ملناطق 1948 اأي بن�سبة %2

)2( 5%

)0.7( 2%

)8.4( 22%

)27.4( 71%

لبنان

مناطق الـ 1948

قطاع غزة

ال�سفة الغربية

التمثيل البياين 3: توزيع ال�شرف الرتاكمي على مناطق العمل - ال�شرف الرتاكمي )مليون دوالر اأمريكي(

1.3  قطاعات العمل في الضفة الغربية

27 مليون دولر، توزعت على قطاع  الغربية ما يزيد عن  2012 يف ال�سفة  العام  بلغ حجم ال�سرف خالل 
الطوارئ  لقطاع  و%5  التعليم،  لقطاع  و%20  الثقافة،  لقطاع  و%26   ،%49 بن�سبة  املجتمعية  التنمية 

وامل�ساعدات الإن�سانية.
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التمثيل البياين 4:ال�شرف على ال�شفة الغربية تبعاً للقطاعات - ال�شرف الرتاكمي )مليون دوالر اأمريكي(

2.3  قطاعات العمل يف مدينة القدس

حظيت مدينة القد�ض يف العام 2012 باهتمام خا�ض من قبل موؤ�س�سة التعاون، يف ظل تعر�ض املدينة املقد�سة 
على  امل�ستمر  والت�سييق  وت�سويه طابعها  العربية  هويتها  تفكيك  بهدف  الجتاهات  متعددة  متوا�سلة  حلملة 
اأهلها يف خمتلف مناحي معي�ستهم، وقد تركزت حزمة امل�ساريع التنموية الهامة التي نفذتها املوؤ�س�سة على 
تعزيز �سمود اأهل القد�ض وتثبيتهم على اأر�سهم، واحلفاظ على الطابع العربي للمدينة، حيث بلغ ال�سرف 
الفعلي على م�ساريع تعزيز ال�سمود يف القد�ض حوايل 15.8 مليون دولر اأي بن�سبة 41% من قيمة ال�سرف 
الرتاكمي لعام 2012 يف جميع املناطق، وقد بلغت ن�سبة ال�سرف مل�ساريع القد�ض من ال�سرف الكلي لل�سفة 
5 توزع ال�سرف على القد�ض تبعًا  التمثيل البياين رقم  57%.  ويو�سح  الغربية )مبا فيها القد�ض( حوايل 

لقطاعات العمل.

التمثيل البياين  5: توزيع ال�شرف يف القد�س ح�شب قطاعات العمل )مليون دوالر اأمريكي(

التمثيل البياين 6: ال�شرف على قطاع غزة ح�شب القطاع )مليون دوالر اأمريكي(

3.3  قطاعات العمل يف قطاع غزة 

وا�سلت موؤ�س�سة التعاون تنفيذ العديد من امل�ساريع احليوية املوؤثرة يف قطاع غزة، والتي ت�ستجيب لحتياجات 
اأبناء غزة املحا�سرين يف القطاع، حيث بلغ ال�سرف هناك ما يزيد عن 8 مليون دولر، توزعت على قطاع 
و%1  الإن�سانية،  وامل�ساعدات  الطوارئ  لقطاع   %17 التعليم،  لقطاع   %31  ،%51 بن�سبة  املجتمعية  التنمية 

لقطاع الثقافة.

)5.4( 20%

)1.5( 5%

)13.4( 49%

)7.2( 26%

التعليم

الطوارىء وامل�ساعدات الإن�سانية

التنمية املجتمعية

الثقافة

)4.6( 29%

)3.6( 23%

)7.6( 48%

الثقافة

التعليم

التنمية املجتمعية

)2.6( 31%

)4.3( 51%

)1.4( 17%

)0( 1%

التنمية املجتمعية

التعليم

الطوارىء وامل�ساعدات الإن�سانية

الثقافة
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التمثيل البياين 7: ال�شرف على مناطق 1948 ح�شب القطاع - ال�شرف الرتاكمي )مليون دوالر اأمريكي(

4.3  قطاعات العمل يف مناطق 1948

�سعبنا  لأبناء  ُيوفر  مبا  املختفلة،  امل�ساريع  واإقامة  التنموية  جهودها  تعزيز  يف  التعاون  موؤ�س�سة  ا�ستمرت 
الفل�سطيني القدرة على ال�سمود والثبات يف مناطق عام 1948، حيث زاد حجم ال�سرف الفعلي عن 700 
الف دولر توزعت على قطاعات التنمية املجتمعية بن�سبة 68%، و19% لقطاع التعليم، و13% لقطاع الثقافة.

)0.48( 68%

)0.09( 13%

)0.14( 19%

التنمية املجتمعية

الثقافة

التعليم

التمثيل البياين 8: ال�شرف على املخيمات الفل�شطينية يف لبنان ح�شب القطاع - ال�شرف الرتاكمي )مليون دوالر اأمريكي(

5.3  قطاعات العمل يف اخمليمات الفلسطينية يف لبنان

وفرت موؤ�س�سة التعاون و�سمن براجمها التنموية العديد من امل�ساريع الهامة والفاعلة يف املخيمات الفل�سطينية 
32%، و29% لكل من  التعليم  2 مليون دولر، موزعة على قطاع  يف لبنان، حيث بلغ حجم ال�سرف الكلي 

قطاعي الطوارئ والتنمية املجتمعية، و10% لقطاع الثقافة. 

)0.64( 32%

)0.59( 29%

)0.57( 29%

)0.20( 10%

التعليم

الطوارىء وامل�ساعدات الإن�سانية

التنمية املجتمعية

الثقافة



قطاعات العمل ومناطق التدخل





قطاع التعليم
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والطوارىء  املجتمعية،  والتنمية  والثقافة،  )التعليم،  قطاعات  اأربعة  يف  التعاون  موؤ�س�سة  عمل  يتمحور 
وامل�ساعدات الإن�سانية( تالم�ض الواقع الإن�ساين والتنموي للفل�سطينني يف ال�سفة الغربية مبا فيها القد�ض، 

وقطاع غزة، ومناطق 1948، واملخيمات الفل�سطينية يف لبنان.

مدر�سة �سور باهر� القد�ض

أواًل: قطاع التعليم
منذ ن�ساأتها �سكل قطاع التعليم اأولوية وركيزة اأ�سا�سية يف عمل موؤ�س�سة التعاون، وهو القطاع الذي عانى لعقود 

طويلة من �سيا�سات الحتالل التي هدفت اىل اإ�سعافه وتفريغه من حمتواه الرتبوي والوطني. 
اأدائه، عززت  واأمام امل�ساعب التي يواجهها القطاع وانعكا�ض الأو�ساع القت�سادية على قدرته يف  تطوير 
موؤ�س�سة التعاون تدخالتها يف القطاع من خالل �سركائها الفاعلني يف املجال، عرب حزمة من الربامج التي 

ت�سب يف تطوير العملية الرتبوية والرتقاء بنوعية التعليم يف فل�سطني ومناطق عمل املوؤ�س�سة.
مليون دولر،   8.8 2012 حوايل  العام  التعليم يف  التعاون على قطاع  موؤ�س�سة  قبل  ال�سرف من  قيمة  بلغت 
توزعت على مناطق العمل كالتايل: ال�سفة الغربية 5.4 مليون دولر بن�سبة 61%، قطاع غزة 2.6 مليون دولر 
املبا�سرين من  امل�ستفيدين  بلغ عدد  2%. هذا وقد  بن�سبة   1948 7%، ومناطق  بن�سبة  لبنان   ،%30 بن�سبة 

تنفيذ برامج قطاع التعليم ما يزيد عن 73 الف م�ستفيد ب�سكل مبا�سر.

التمثيل البياين  9: ال�شرف على قطاع التعليم ح�شب مناطق العمل - ال�شرف الرتاكمي )مليون دوالر اأمريكي(

)5.4( 61%

)2.6( 30%

)0.2( 2%

)0.6( 7%

ال�سفة الغربية

قطاع غزة

مناطق الـ 1948

لبنان

قطاعات عمل مؤسسة التعاون
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التمثيل البياين 10: ال�شرف على برامج قطاع التعليم - ال�شرف الرتاكمي )مليون دوالر اأمريكي(

)3.08( 35%

)0.52( 6%

)0.39( 4%

)1.55( 18%

)1.57( 18%

)0.98( 11%

)0.71( 8%

التعليم امل�ساند

الإبداع واملبادرات املميزة

التكفل )عنرب(

الطفولة املبكرة )�سكر(

رعاية الأيتام )م�ستقبلي(

التميز يف التعليم )متيز(

التكنولوجيا يف التعليم )تفكري(

ويندرج حتت قطاع التعليم 7 برامج مبينة بالتمثيل البياين )رقم 10( والذي يو�سح ال�سرف لعام 2012 
على هذه الربامج. حيث بلغ حجم ال�سرف على برنامج التعليم امل�ساند 3 ماليني دولر بن�سبة 35%، و%18 
على برناجمي الطفولة املبكرة )�سكر( وبرنامج رعاية الأيتام )م�ستقبلي(، و11% على برنامج التميز يف 

التعليم )متيز(، و8% على برنامج التكنولوجيا )تفكري(، و6% للمبادرات املميزة يف التعليم.

وفيما يلي نبذة عن كل برنامج:

• برنامج الطفولة املبكرة )سكر(	

يف تنميتها لقطاع الطفولة املبّكرة، اعتمدت موؤ�س�سة التعاون املنظور احلقوقي وفق النهج ال�سمويل التكاملي. 
وهو النهج الذي ي�سعى اىل متكني الفرد والعائلة واملوؤ�س�سة الرتبوّية واملجتمع عرب امل�سار الت�ساركي، وي�ساهم 
اّنه كيان  الّطفل على  ويتعامل مع  املبكّرة  الطفولة  ال�سائد حول  الثقايف  الرتبوي�  التاأثري على اخلطاب  يف 

د، يتطّور ب�سكل تكاملي يف جميع جوانب النمو بالقدر نف�سه.  واحد وموَحّ

من هذا املنطلق عملت موؤ�س�سة التعاون مع ال�سركاء يف موؤ�س�سة القطان، ومركز امل�سادر للطفولة املبكرة، 
لبنان،  وخميمات   1948 ومناطق  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  الطفولة  ومركز  العربية،  املوارد  وور�سة 
لتح�سني جودة البيئة الرتبوية يف 62 رو�سة ا�ستفاد منها ما يقارب 5000 طفل، حيث �سملت حتديث البنية 
املربيات  من   210 مهارات  حت�سنت  وقد  املنا�سبة،  الرتبوية  والألعاب  والأجهزة   الأثاث  وتزويد  التحتية 
حيث  الن�سط،  التعلم  تفعيل  على  وركز  التكاملي  ال�سمويل  النهج  على  اعتمد  تدريب  خالل  من  والإداريني 
املوا�سيع  هذه  ومن  لها،  املهني  والتطوير  املربية  قدرات  رفع  يف  �ساهمت  متعددة  موا�سيع  التدريب  �سمل 

احتفال بيوم الطفل الفل�سطيني� غزة
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�شهادة املدر�شة عبري تيتي - املدر�شة االبتدائية يف قرية البعنة/ مناطق 1948
ما مييز أطفال روضة األمل املس��تفيدة من »برنامج س��كر«، املبادرة واملس��ؤولية 
الش��خصية واجلماعية وروح التعاون فيما بينهم. نع��م أرى هنا طالب "متعوب عليهن 
ومشغول معهن كثري مليح فهم اطفال رائعون جمتهدون وأذكياء، لكنني ال استطيع 
أن أجزم أنهم وحدهم يف الصف، بل لدي طالب يتمتعون بنفس هذا املستوى، لكنني 
أجزم بأنهم األكرث مبادرة وفعالية يف الصف، وأشعر أنهم عاشوا حرية ما يف روضتهم 

وبستانهم سابقًا، مما إنعكس ايجابيًا على شخصياتهم.

وبع��د أن عرفت العالقة بني نوعية األطفال القادمة من روضة األمل والربنامج املنفذ 
أش��عر بالراح��ة ألن اطف��ال قريتي يتمتعون برتبي��ة نوعية، وآم��ل أن ال يقتصر هذا على 

أطفال روضة األمل فحسب وإمنا على اطفال »البعنة« جميعًا يف املستقبل.

املراحل النمائية للطفل واأ�ساليب التعامل معه، والثقافة العلمية يف ريا�ض الطفال، وُطرق �سرد الق�س�ض، 
وفن الكتابة الإبداعية، و�سناعة الدمى، وتفعيل م�سرح الدمى واإعداد املناهج، وتنفيذ الأن�سطة مع الأطفال 

واأ�ساليب العمل مع الأهايل.
لقد مت توزيع 6 ق�س�ض لالأطفال، و4 كتب/اأدلة وهي: ق�س�ض جناح امل�سروع، ودليل العمل مع الأهل، ودليل 
تدريب املربيات، ودليل تدريب املديرات، ومت تزويد وزارة الرتبية والتعليم بن�سخ من هذه الكتب، كما �سيتم 

التن�سيق مع وزارة الرتبية والتعليم بخ�سو�ض اعتمادها يف التدريب امل�ستقبلي وعلى امل�ستوى الوطني.
ويف التقييم اخلارجي لربنامج الطفولة املبكرة )�سكر( تبني ان هناك اأثر للربنامج على الأطفال من حيث 
غياب  اأ�سبح  الوقت  ذات  ويف  الأطفال.  على  �سلبية  ممار�سات  عن  تعرب  التي  وال�سلوكيات  احلوادث  تدين 

الأطفال عن الرو�سة اأقل وازدادت م�ساركتهم يف ن�ساطات الرو�سة.

رو�سة نور القد�ض� را�ض العامود� القد�ض
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جدة لطفلتني يف العي�شوية
احلمدهلل انش��رح صدري يف احلديقة، نحن نعيش 
يف العيس��وية وال يوجد حولنا اي أرض، أنا وحفيدتي 
انبس��طنا كث��ري يف احلديق��ة وش��عرت أن امل��كان 
نظي��ف واله��واء جمي��ل وكم��ان اخلض��رة والنبات، 
وانبسطت أكرث ملا ش��فت حفيدتي متسك األرنب 

وتضحك.

اأم لطفل يعاين من م�شاكل �شلوكية
أعلم أن ابني يعاين من مش��اكل س��لوكية ونفسية 
بس��بب األوض��اع الصعبة التي نعيش��ها يف البيت، 
ولك��ن مع وج��ود احلديق��ة واملعالج أصبح يش��عر 
افض��ل بكث��ري، وقد بدأ يتح��دث عن صديق��ة األرنب 
وكيف يداعبه وه��و ال يريد ان يضربه او يؤذيه ويحبه 
كثريا وهو يحب احلديقة الكبرية التي تتسع للجميع 

وفيها أرانب ودجاج وحمام، مثل حديقة احليوانات

جمعية ن�ساء املي�سون � العي�ساوية  القد�ض

حديقة عالجية مبساحة 350 م2 وزراعتها باألشجار والنباتات يف القدس

تقوم فكرة م�سروع احلديقة على تلبية الحتياج لأطفال وعائالت متر يف ظروف �سعبة، حيث تعمل احل�سانة 
يف جمعية اميل�سون مع اأطفال من جيل الولدة حتى �ست �سنوات وعددهم 140 طفال وطفلة، ن�سبة كبرية من 

العائالت املنتفعة، ت�سل اىل الن�سف، يعي�سون يف القد�ض.
يهدف امل�سروع ب�سكل اأ�سا�سي اىل اإعادة اإحياء العالقة املتبادلة بني الأهل والأطفال واملجتمع، وكذلك تطوير 

قدرات الأطفال، اإ�سافة اىل خلق منطقة خ�سراء جتذب الأهل تكون متنف�سا لهم ولأطفالهم.
يعتمد امل�سروع يف حتقيق اأهدافه من خالل تطوير طرق جديدة للتعلم عرب ا�ستخدام البيئة والكائنات احلية، 
والتي حتفز الطفل على البحث واإدراك الختالفات بني الكائنات والأطعمة والأ�سكال والألوان، من خالل 
التعلم الن�سط واملح�سو�ض مب�ساعدة الأهل وا�سراكهم يف تعلم طرق بديلة اأكرث م�ساملة وحمبة، وباإر�ساد من 

خمت�ض يقوم بتدريب املعلمات والأهل على طرق بديلة يف التعلم.

جمعية ن�ساء املي�سون � العي�ساوية  القد�ض
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�شهادة مربية:
“كنا ندرك ان أمامنا حتديات كثرية ولكننا قرأنا يف عيون أطفالنا أحالما جديرة باالهتمام”

الحتاد الن�سائي � القد�ض

• برنامج دعم تكفل األطفال يف رياض املناطق 	
املهمشة )عنرب( 

يتم تنفيذ الربنامج يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة ولبنان للو�سول 
من  تنموي  برنامج  اأي  ي�سلها  مل  حقيقية  مهم�سة  مناطق  اإىل 
قبل ب�سكل تكاملي من خالل تغطية اق�ساط وتوفري زي مدر�سي 
الريا�ض  يف  طفل   700 لـ  غذائية  وجبات  وتوفري  طفال،   330 لـ 
وانخفا�ض  الأطفال  �سحة  حت�سني  يف  �ساهمت  والتي  امل�ستهدفة 
ن�سبة الإ�سابة بالأنيميا والذي ات�سح من خالل نتائج فحو�سات 

الأطفال املخربية والطبية.
هذا بجانب تنفيذ فحو�ض طبية عامة ومتخ�س�سة )�سمع، نظر( 
ي�سمل  ن�ساط لمنهجي   600 يزيد عن  ما  وتنفيذ  170 طفال،  لـ 
لالأطفال  توعوية  عمل  وور�ض  مفتوحة  واأيام  ترفيهية  رحالت 
الريا�ض وتطوير  لهذه  التحتية  البنية  واأهاليهم. وقد مت حت�سني 

• برنامج التميز يف التعليم )متيز(	

وتطوير  واملعرفة،  والتنمية  الإبداع  جمال  يف  بكفاءة  النخراط  على  القادر  الفل�سطيني  الإن�سان  تهيئة  اإن   
اأطلقت  اأهداف موؤ�س�سة التعاون. ومن هذا املنطلق  اأحد اهم  قدرته على املناف�سة يف املجالت العلمية هي 
موؤ�س�سة التعاون العديد من برامج التميز ومبا يوفر فر�ض احل�سول على برامج تعليمية نوعية للمتميزين يف 
املناطق املهم�سة والفقرية، حيث مت توفري الأق�ساط  املدر�سية لـ 400 طالب وطالبة من الطلبة املتميزين يف 
10 مدار�ض يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، بالإ�سافة اىل تقدمي منح جامعية كاملة مع م�ساريف معي�سية لـ 

12 طالب/ة، وتوفري قرو�ض جامعية لـ 44 طالب/ة مميزين من املخيمات الفل�سطينية يف لبنان. 

بالإ�سافة اىل اأنة مت �سد الحتياجات الفنية والتقنية والو�سول اىل كوادر تربوية وادارية مدربة يف املدار�ض 
الرائدة، من خالل توفري التدريب وتطوير اأ�ساليب التدري�ض وتوظيف التكنولوجيا يف التعليم، كذلك تزويد 
التعليمية الالزمة مثل وحدات الواح تفاعلية واجهزة كمبيوتر حممولة  املدار�ض بالأجهزة واملعدات واملواد 

.iPads مبا فيهاجهاز للمكفوفني( و(

اأكادميية النا�سرة � النا�سرة

وتطوير  الريا�ض،  بهذه  الأطفال  التحاق  زيادة  يف  الأكرب  الأثر  له  كان  مما   . املربيات  من   34 مهارات 
قدراتهم التي ت�سهم يف زيادة فر�ض جناحهم الأكادميي والجتماعي.
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• برنامج التكنولوجيا يف التعليم )تفكري( 	

بالعمل مع  الغربية وقطاع غزة، وذلك  ال�سفة  13 مدر�سة خمتارة يف  تكنولوجي يف  اأول خمترب  اإطالق  مت 
املنطقي  التفكري  مهارات  لتح�سني  خا�ض  تدريب  رافقه  العلمي،  والإبداع  امل�ساند  للتعليم  النيزك  موؤ�س�سة 
والتحليل النقدي لدى الطالب يف �سفوف ال�سابع والثامن يف 3 مدار�ض متميزة )خا�سة، حكومية ووكالة(، 
وذلك باإدارة من بنك التنمية الإ�سالمي من خالل منحة �سندوق النقد العربي، وبال�سراكة مع وزارة الرتبية 
فيها  مبا  للمعلمني،  احلياتية  واملهارات  التعليمية  القدرات  تطوير  الربنامج   �سمل  وقد  والأونروا.  والتعليم 
على  لالإطالع  ا�ستونيا  يف  بجولة  املعلمون  قام  حيث  التكنولوجيا،  بتوظيف  املبادرة  وروح  النقدي  التفكري 
التجربة ال�ستونية يف توظيف التكنولوجيا يف التعليم. ويف برنامج اآخر مت العمل مع منتدى العلماء ال�سغار 
اإلكرتونية  80 منهم تطوير مناذج  اإلكرتونية لطلبة املدار�ض، حيث ا�ستطاع  35 مدر�سة، وتوفري حقائب  يف 

كجزء من العملية التعليمية.
تفكري

هـــو برنامـــج تكنولوجي تربوي متميز، يهدف لو�ســـع منوذج فل�سطيني فعال وقابـــل للتعميم لكيفية دمج 
وتوظيـــف التكنولوجيـــا يف العملية التعليميـــة يف املدار�ض.  ويتم من خالله جتهيـــز خمتربات احلا�سوب 
والتكنولوجيـــا، بتجهيـــزات حتمـــل نف�ـــض اخل�سائ�ـــض، وجميع هـــذه التجهيـــزات مـــن اأدوات ومعدات 
تكنولوجيـــة وعـــدد يدوية متكن املعلمـــني والطالب من ا�ستخدامهـــا كو�سائل تعليميـــة تفاعلية،  تتما�سى 
وحُتـــدث تطويـــرًا على املنهاج الر�سمـــي للتكنولوجيا، ويتم ا�ستخدامها اأي�ســـًا يف تطوير م�ساريع طالبية 
اإبداعية تتما�سى مع امل�ساعي الفل�سطينية يف اللحاق باأهم التطورات على ال�ساحة العلمية والتكنولوجية. 

يرافق هذه التجهيزات تدريبات متطورة للمعلمني والإداريني والطالب.
وي�ســـار اأن هـــذه املختربات تعد الأوىل من نوعها، كونها لي�ســـت خمتربات حا�سوب فقط، فهي خمتربات 
للتكنولوجيـــا اأي�ســـًا، ويعترب وجـــود هذه املختربات مهـــم جدا يف عمليـــة تطوير التعليـــم وخا�سة قابلية 

املدار�ض ل�ستيعاب المتحان العملي املحتمل يف التكنولوجيا �سمن نظام الثانوية العامة اجلديد.
مدر�سة ذكور امل�ستقبل ال�سالح�البرية خمترب التكنولوجيا احلديث  

مدر�سة ذكور امل�ستقبل ال�سالح�البرية خمترب التكنولوجيا احلديث  
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م�سروع م�ساندة العملية التعليمية يف 
القد�ض � مدر�سة رو�سة الزهور

• برنامج التعليم املساند 	

املعر�ض  لل�سباب  والتعليمية  الأكادميية  الفر�ض  حت�سني  اىل  اأ�سا�سي  ب�سكل  امل�ساند  التعليم  برنامج  يهدف 
البيئية  الظروف  حت�سني  اأي�ساعلى  الربنامج  ويعمل  الثانوية،  ال�سفوف  يف  خا�سة  املدار�ض،  من  للت�سرب 
الطالب  خدمة  لغاية  و�سامل  مو�سع  ب�سكل  واملدار�ض  واملعلمني  الأمهات  ا�ستهداف  عرب  بال�سباب،  املحيطة 

وحت�سني فر�سهم. 
وعملت موؤ�س�سة التعاون خالل الربنامج على توفري اكرث من 32 الف جل�سة يف موا�سيع الريا�سيات، واللغة 
العربية، واللغة الإجنليزية والعلوم ب�سكل تفاعلي ن�سط، �ساعدت يف حت�سن التح�سيل الأكادميي للعديد من 
الطلبة، ورفعت معدلتهم املدر�سية ب�سكل ملحوظ. كما �ساهمت يف احلد من الت�سرب من املدار�ض يف بع�ض 
املناطق وخ�سو�سا يف القد�ض وقطاع غزة. كما وفر الربنامج فر�سة التدريب على برنامج SAT يف لبنان مما 
اأدى حل�سول 63 طالب/ة على قبول ملتابعة درا�ساتهم اجلامعية يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت للمرة الأوىل 
منذ �سنني، كما ح�سل بع�ض الطالب على قبول يف اأف�سل اجلامعات يف الوليات املتحدة الأمريكية وقطر 

نتيجة للتحاقهم بهذا الربنامج التدريبي.

جهاد-القد�س
لق��د منحن��ي برنام��ج التعلي��م املس��اند فرص��ة جدي��دة لتحس��ني حيات��ي ونظرتي 
لنفسي وفتح أمامي آفاق النجاح، وآمل أن أنهي دراستي األكادميية لالنطالق نحو 

العمل واملستقبل.

• برنامج مساندة العملية التعليمية يف القدس         	

يتم العمل من خالل هذا الربنامج  على م�ساندة العملية التعليمية 
والرتبويـــة يف 40 مدر�سة يف مدينة القد�ض و�سواحيها، وبال�سراكة 
مـــع العديـــد مـــن املوؤ�س�ســـات املتخ�س�ســـة مثـــل موؤ�س�ســـة في�سل 
احل�سينـــي ومركز التعليم امل�ستمـــر يف جامعة بريزيت وبتمويل من 

ال�سندوق العربي لالإمناء الإقت�سادي والإجتماعي. 
ا�ستفـــاد من هـــذا الربنامج حـــوايل 20 الف طالـــب/ة  و800 من 
املعلمـــني/ات والإداريني/ات، قاموا بالرتكيز على النهج التكاملي 
وال�سامـــل من خالل حتويل اأ�ساليـــب التعليم مـــن اأ�ساليب تلقينية 

تقليدية اىل اأ�ساليب تعتمد التفكري، واملبادرة  وال�ستنتاج.
ارتكـــز التدخل املتكامل للمدار�ـــض واملبني على خطط تطويرية مت 
اعدادهـــا ب�سكل م�سرتك بني اخلرباء الرتبويـــني والكوادر العاملة 
يف املدار�ض. ولتحقيق هذه الروؤية مت العمل على توفري بيئة تربوية 

حديثة يف املدار�ض، من خالل تنمية الكوادر الرتبوية والإدارية العاملة يف هذه املدار�ض يف العديد من املجالت، 
حيـــث مت تعزيـــز الروؤى التعليميـــة والإر�ساد، والتكنولوجيـــا يف التعليم، ولبنات التعلم وحتليـــل املحتوى والتعلم 
الن�سط و�سعوبات التعلم. كما مت العمل على توفري خمتربات العلوم واحلا�سوب وحت�سني البنية التحتية، وتاأهيل 
مرافـــق �سحية ومالعب وحدائق مدر�سية، وتوفري الأجهزة واملعدات والو�سائل التعليمية.  كما مت تنفيذ الربط 
الإلكـــرتوين لت�ستفيـــد منه 38 مدر�سة ت�سمل 5350 طالبـــًا وطالبة و 209 معلما ومعلمـــة و 41 اداريا يف مدينة 

القد�ض. 
هذا وقد مت اإطالق العديد من الأن�سطة الالمنهجية مثل م�سابقات يف القراءة بتنفيذ موؤ�س�سة في�سل احل�سيني، 
�ســـارك فيها حتى الآن 1900 طالب وطالبة، بالإ�سافة اإىل اإطالق م�سروع الأغنية امللتزمة، وعرو�ض للك�سافة، 

والدبكة وتدريب كورال، حيث �سارك يف جممل هذه الأن�سطة حوايل 200 طالب وطالبة.



• برنامج مستقبلي: من أجل أطفال غزة	

برنامج )م�ستقبلي � من اأجل اأطفال غزة(، ممول من جمموعة اأبراج � دبي وموؤ�س�سة التعاون، والذي بداأ 
يف العام 2010، لي�ستمر على مدى 22 عامًا ويخدم الأطفال وال�سباب الذين فقدوا معيلهم الأ�سا�سي خالل 
العدوان على قطاع غزة عام 2008، وذلك بهدف  توفري �سبل احلياة الكرمية لالأيتام ودجمهم يف املجتمع، 

وم�ساعدتهم يف العتماد على اأنف�سهم يف بناء م�ستقبلهم.
تعليمهم  موا�سلة  من  و�سابة  و�سابا  وطفلة،  طفاًل   1741 من  اأكرث  م�ستقبلي  برنامج  مّكن  الثالث  عامه  يف 
وتطوير حياتهم يف مراحل عمرية وتعليمية خمتلفة، ابتداًء من مرحلة ريا�ض الأطفال )274 طفل( و�سول 
اخلا�سة  التعليم  تكاليف  تغطية  خالل  من  طالبا(،   120( العايل  التعليم  واىل  طفل(   1068( للمدار�ض 
 836 لـ  م�ساندة   درو�ض  توفري  اإىل  بالإ�سافة  والقرطا�سية.  املدر�سية  واحلقيبة  املدر�سي  بالزي  وتزويدهم 
طالبا/ة يف املو�سوعات الدرا�سية الأ�سا�سية التي �ساهمت بفعالية يف ازدياد معدل جناح الطلبة لي�سل %73 

يف هذه املوا�سيع.

م�سروع حت�سني الو�سع ال�سحي لالأيتام  
تنفيذ احتاد جلان العمل ال�سحي � غزة

ت�سغيل الأيتام � غزة
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43 معاقا من التغلب على م�سكالت الإعاقة والتعامل مع احتياجاتهم و مهماتهم اليومية من خالل جل�سات 

العالج الطبيعي والوظيفي والنطق والدعم النف�سي، مبا يف ذلك تزويدهم باأدوات م�ساعدة، وتطويع البيئة 
الداخلية ملنازلهم لتالئم احتياجاتهم، وتعزيز و�سول املعاقني للتعليم من خالل دمج عدد منهم يف موؤ�س�سات 

التعليم اخلا�ض باملعاقني.

ومواهبهم  الأيتام  قدرات  تطوير  على  الربنامج  عمل  كذلك 
مثل  الالمنهجية  الأن�سطة  من  العديد  يف  وا�سراكهم  املختلفة 
برامج التكنولوجيا والريا�سة والفن والأن�سطة الثقافية املختلفة 

واخلدمة املجتمعية.
فل�سطني  بنك  دعم  خالل  ومن  ال�شحي،  الدعم  جمال  يف  اأما 
حلوايل  اجلراحية  والعمليات  العالج  توفري  مت  فقد  املحدود 
ال�سليمة  ال�سحية  العادات  ممار�سة  تعزيز  بجانب  يتيمًا،   130

حلوايل 726 من الأيتام واأولياء الأمور، وحت�سني الو�سع النف�سي 
والجتماعي حلوايل 375 يتيما،  ومتكينهم من ممار�سة حياتهم 
ب�سكل طبيعي ك�سائر نظرائهم من الأطفال. كما �ساهم يف متكني 

القت�سادي  الو�سع  وحت�سني  والوظيفي  املهني  التطوير  ويعد 
اأهم التدخالت التي ركز عليها الربنامج،  لالأيتام واأ�سرهم من 
من  اأ�سرة   42 لـ  القت�سادي  الو�سع  حت�سني  على  عمل  حيث 
على  �سابا   77 وتدريب  لهم،  �سغرية  م�سروعات  ان�ساء  خالل 
ال�سباب،  اخلريجني  من   10 وت�سغيل  ال�سغرية،  امل�ساريع  اإدارة 
 117 ومهارات  قدرات  وحت�سني  مهني،  بتعليم  �سابا   19 واإحلاق 
من  لهم  املنا�سب  املهني  طريقهم  لختيار  لتوجيهم  م�ستفيدا/ة 
خالل تزويدهم بتدريبات متخ�س�سة ت�سمل املهارات احلياتية، 
اأخالقيات التدريب املهني، حيث �ساهم ذلك يف تعزيز مهاراتهم 

وحت�سني فر�سهم يف العمل.



مركز القطان للطفل � غزة



قطاع الثقافة
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بيت املو�سيقى� �سفا عمرو    

ثانيا: قطاع الثقافة
اخلطة  يف  ح�سوره  الثقايف  القطاع  وا�سل  التنمية،  لعملية  اجلوهري  الهدف  هو  الإن�سان  اأن  منطلق  من 
ال�سرتاتيجية ملوؤ�س�س�سة التعاون 2011-2013، فتوا�سل خالل العام 2012 برنامج اإعمار البلدتني القدميتني 
يف القد�ض ونابل�ض، حمققا نقلة نوعية يف م�سريته التي انطلقت يف العام 1994،  كذلك برنامج تنمية الثقافة 
امل�ساريع  الثقايف عرب �سبكة من  الإنتاج  الذي يرتكز على ت�سجيع عنا�سر  » تعبري«،  وال�سباب  الأطفال  لدى 

الثقافية والتاأهيلية، اإ�سافة اىل العديد من الأن�سطة يف احلقل الثقايف والرتبوي. 

7.5 مليون دولر،  التقرير  الثقافة خالل فرتة  التعاون على قطاع  بلغ حجم ال�سرف من قبل موؤ�س�سة  وقد 
0.2 مليون دولر  لبنان   ،%96 بن�سبة  7.2 مليون دولر  الغربية  ال�سفة  كالتايل:  العمل  توزعت على مناطق 
هذه  من  ا�ستفاد  ولقد  األف.   40 غزه  وقطاع   ،%1 بن�سبة  دولر  األف   90 بلغت   1948 مناطق   ،%3 بن�سبة 

امل�ساريع ب�سكل مبا�سر ما يقارب ال  5,500 م�ستفيدا.

التمثيل البياين  11: ال�شرف على قطاع الثقافة ح�شب مناطق العمل - ال�شرف الرتاكمي )مليون دوالر اأمريكي(

التمثيل البياين  12: حجم ال�شرف على الربامج يف قطاع الثقافة -ال�شرف الرتاكمي )مليون دوالر اأمريكي(

)7.2( 96%

)0.20( 3%

)0.04( 0%

)0.09( 1%

ال�سفة الغربية

لبنان

مناطق الـ 1948

قطاع غزة

)4.4( 59%

)1.2( 15%

)0.1( 1%

)1.8( 25%

العمار )ابهاج( 

املتحف الفل�سطيني

الثقافة )تعبري(

رعاية البداع الثقايف

ويندرج حتت هذا القطاع 4 برامج رئي�سية )برنامج اإعمار البلدة القدمية يف القد�ض ونابل�ض، برنامج الثقافة 
مليون   4.4 الإعمار  برنامج  على  ال�سرف  بلغ  وقد  الثقايف(،  الإبداع  رعاية  الفل�سطيني،  املتحف  )تعبري(، 
دولر بن�سبة 59% من ال�سرف على قطاع الثقافة، و1.8 مليون دولر على برنامج الثقافة، و1.2 مليون دولر 

على املتحف الفل�سطيني، و100 الف على رعاية الإبداع الثقايف. اأدناه نبذة عن بع�ض هذه الربامج.



التقرير السنوي 2012 30

• برنامج إعمار البلدة القدمية يف القدس ونابلس 	

يعد برنامج اإعادة اإعمار البلدات القدمية من الربامج القليلة التي تركز على احلفاظ على الرتاث الديني 
ا�ستخدامها  لإعادة  والتاريخي  املعماري  املباين مع احلفاظ على طابعها  وتطويع  القدمية،  للمدن  والثقايف 
كف�ساءات ثقافية وجمتمعية وخا�سة يف مدينتي القد�ض ونابل�ض. ويوا�سل برنامج الإعمار تنفيذ م�ساريعه 
نتيجة  �سيئة  حالة  ويف  الإهمال  من  تعاين  كانت  التي  القد�ض  يف  واملعمارية  التاريخية  املعامل  اأهم  برتميم 
�سعف البنية التحتية والتلوث والأ�سرار الناجمة عن الطبيعة والإن�سان، حيث تركزت اجلهود على املباين  
الواقعة يف حميط احلرم ال�سريف، ويف مناطق جماورة مثل عقبة اخلالدية وباب حطة، التي مت ت�سنيفها 
والثقافية  والتعليمية  ال�سكنية  املباين  الرتميم  والأكرث احتياجًا، كما �سملت م�ساريع  املهددة  املناطق  �سمن 
والجتماعية والتجارية وال�سحية يف خمتلف موؤ�س�سات القد�ض،  حيث بلغ جمموع ال�سرف على ن�ساطات 

الربنامج املختلفة لعام 2012  حوايل 4.4 مليون دولر اأمريكي على املكونات التالية:             
• الإحياء 	 م�ساريع  خالل  من  ونابل�ض  القد�ض  يف  القدميتني  البلدتني  ل�سكان  املعي�سية  الظروف  حت�سني 

واملباين  الأحوا�ض  36 من  ترميم  النتهاء من  التاريخية. فقد مت  للمباين  الوظيفي  والتطويع  ال�سكني 
ال�سكنية،  ا�ستفادت منها ب�سكل مبا�سر حوايل 79 عائلة يف البلدتني القدميتني يف القد�ض ونابل�ض،  كما 
مت النتهاء من التطويع الوظيفي وتاأهيل ال�ساحات املحيطة مبالعب برج اللقلق يف البلدة القدمية يف 
القد�ض، وهي اإحدى امل�ساحات املفتوحة القليلة امل�ستعملة من قبل �سكان البلدة القدمية يف القد�ض التي 
تعترب من املواقع امل�ستهدفة من قبل امل�ستوطنني. كما مت النتهاء من املرحلة الثانية ملعهد ادوارد �سعيد 

الوطني للمو�سيقى.
• تطوير كفاءة وقدرات العاملني يف جمال احلفاظ على الرتاث املعماري من خالل تدريب 2 من اخلريجني 	

ال�سراعات يف  اإدارة  تدريبية يف  وتنفيذ دورة   ،Internship Programme برنامج  اإطار  اجلدد يف 
الرتاث  على  احلفاظ  جمال  يف  واملخت�سني  والعاملني  املهتمني  من   25 مب�ساركة  التاريخية،   املواقع 
املعماري. وتنفيذ  Apprenticeship Programme  الذي ي�ستهدف جمموعة من ال�سباب املقد�سي،  

يف م�ساهمة لإحياء املهن التقليدية يف جمال احلفاظ على الرتاث. 

• توثيق وحتديث قاعدة البيانات للملكيات يف البلدة القدمية يف القد�ض مع ا�سدار خطة اإحياء البلدة 	
القدمية يف نابل�ض باللغتني العربية والإجنليزية.

ال�سرايا� القد�ض 
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اال�شتاذه مايا اخلالدي - ا�شتاذة نظريات وجوقة
"امل��كان مله��م يل كأس��تاذة موس��يقى، فيكفين��ي أنن��ي أعّل��م يف قل��ب الق��دس، 
وس��ط الناس، وضجة الدكاكني، وحركة الس��يارات، وصوت أج��راس الكنائس وآذان 
اجلوامع"." وبالنسبة لطالبي فكثريًا ما أراهم يحدقون يف السقف املقبب يتأملونه 
ثم يس��ألونني عن أصل هذا الفن املعماري، باختصار، من يتعلم ويعّلم هنا هو أمام 

متعة بصرية تضفي على الداخل للمكان إحساسا كبريًا بالتاريخ وعظمته”. 

املعهد الوطني للموسيقى

يقع مبنى عائلة ال�سهابي يف �سارع الزهراء �سرقي مدينة القد�ض. وقد مت بناءه ما بني عامي 1900 و 1920 
وترجع ملكيته الأخرية  للراحلة زليخة ال�سهابي والتي كانت نا�سطة معروفة يف جمال حقوق املراأة الفل�سطينية.
الجتماعية  احلياة  تطور  يف  الهامة  الفرتة  تلك  طابع  ويعك�ض  الفل�سطيني  املعمار  بجماليات  البناء  ويتمتع   
والثقافية والقت�سادية وال�سيا�سية يف القد�ض. يقع املبنى يف منطقة جتارية على مقربة من اجلدار ال�سمايل 
ملدينة القد�ض وحتديدا بالقرب من  باب ال�ساهرة )هريود(،  ويحتل م�ساحة 250 مرتا مربعا من قطعة اأر�ض 
تبلغ م�ساحتها الإجمالية 800 مرتا مربعا. ميتاز املبنى بقيمته اجلمالية وم�ساحة قطعة الأر�ض املوجود عليها 
وُبعده عن ال�سارع،  كما اأن موقعه بالن�سبة لقطعة الأر�ض وواجهته اجلنوبية البارزة ُتوحي مب�سكن كال�سيكي 
قدمي. ويالحظ املاّرة هذا املبنى ب�سبب �ساحته الأمامية مبا فيها من اأ�سجار الكينيا، فالنطباع الأول ي�سري 
اإىل التناظر الكال�سيكي الرائع لواجهته الأمامية والتي تتميز بالزخرفة املوجودة فوق الباب الأمامي وتنا�سق 

كل زوج من ال�سبابيك.
وقد بداأت اعمال الرتميم عام 2011 ووفر امل�سروع 27 الف يوم عمل. وبعد ترميم املبنى وجتهيزه لال�ستخدام 

�سي�سبح مقرًا "للمعهد الوطني للمو�سيقى " التابع جلامعة بريزيت.

معهد ادوارد �سعيد الوطني للمو�سيقى القد�ض

الطالبه يا�شمينه ح�شيني
“أك��رث م��ا لفت نظري يف املبنى، ش��كل البن��اء ونوافذه الكب��رية امللونة يف جزئه��ا العلوي، 
والدرج قدمي الطراز، واجلس��ر املتوس��ط للمبنى، ما يوحي بأنه قلع��ة أو قصر قدمي. كذلك 
أصبح املكان أكرث إشراقا ونظافة، كما أن اإلطاللة من النافذة جميلة، وال وجود للصدى، عدا 

أن املكان واسع ومريح وله باحة حني تصبح جاهزة، ستكون مكانًا جمياًل للجلوس فيه”.
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البلدة القدمية يف نابلس

وثقافيًا  جتاريًا  مركزًا  ال�سنني  الآف  ومنذ  نابل�ض  مدينة  تعترب 
العمراين يزخر بب�سمات  ن�سيجها  فل�سطني، ول زال  رئي�سيًا يف 
اآثار  وازقتها  مبانيها  بني  تت�سابك  عليها،  تعاقبت  ح�سارات 

العمارة الرومانية والبيزنطية واململوكية وغريها.
واإدراكًا من موؤ�س�سة التعاون لالأهمية الرتاثية والعمرانية للبلدة 
من  الكثري  له  تعر�ست  الذي  للدمار  ونظرًا  نابل�ض،  يف  القدمية 
ال�سرائيلية  الإجتياحات  خالل  العمرانية  و�سروحها  مبانيها 
املتعاقبة منذ عام 2002، ارتاأت املوؤ�س�سة اأن تبداأ بتنفيذ برنامج 
لإحيائها مماثاًل لربنامج اإعمار البلدة القدمية يف القد�ض، بانية 

على جتربة وجناح فريقها الفني )OCJRP( يف القد�ض.
وقد قام ال�سندوق العربي م�سكورًا منذ عام 2006 بدعم مبادرة 
التي تهدف  التعاون من خالل متويل عدد من امل�ساريع  موؤ�س�سة 
حلماية املوروث العمراين يف البلدة القدمية، وحت�سني الظروف 
املعامل  وترميم  بناء  اإعادة  يف  وامل�ساهمة  لل�سكان،  املعي�سية 
التاريخية والأثرية التي ت�سررت من الجتياحات الإ�سرائيلية او 

عانت �سنوات من الإهمال و�سعف ال�سيانة و�سوء ال�ستخدام.

إحياء شامل حلي سكني )حوش اجلبالية/عبيد(:

يقع احلي الذي مت اختياره يف حارة القي�سارية يف البلدة القدمية 
من نابل�ض،  التي تعترب واحدة من املناطق الأكرث فقرًا يف املدينة، 

و�سع  من  تعاين  كانت  اأ�سال،  ماأهولة  �سكنية  جممعات   6 يف  تقع  �سكنية  وحدة   23 الإحياء  م�سروع  وي�سم 
فيزيائي وبيئي متدهور و�سعف يف اخلدمات.

اإفتقرت هذه الوحدات اىل اخلدمات واملرافق ال�سحية املالئمة،  وكانت تعاين من م�ساكل ان�سائية ورطوبة 
او بالط  الأر�سيات بدون تغطية  املتدهور،  كما كانت معظم  الأ�سطح  نتيجة اىل و�سع  وت�سرب مياه  عالية 
كما ت�ساقطت الق�سارة عن كثري من اجلدران، وقد ت�سمن امل�سروع ترميم امل�ساكن، وتاأهيل البنية التحتية، 
التاريخية، وتوفري مناطق للجلو�ض و�ساحات خارجية، ومالعب �سغرية لالأطفال،  العنا�سر  واحلفاظ على 
حيث مت تنفيذ امل�سروع على عدة مراحل ح�سب الأحوا�ض وهي: حو�ض عبيد، حو�ض احلن، حو�ض الط�سطو�ض، 

حو�ض �سهاب وحو�ض قادري.
مت تنفيذ امل�سروع بتربع �سخي من ال�سندوق العربي لالإمناء القت�سادي والجتماعي وادارة البنك الإ�سالمي 
للتنمية،  بتكلفة اإجمالية تقدر بحوايل 650 األف دولر اأمريكي،  ا�ستفادت من امل�سروع حوايل 23 عائلة،  كما 
مت توفري 5000 يوم عمل،  فيما قامت بلدية نابل�ض بتوفري الدعم الفني لتاأهيل البنية التحتية.  وبحلول نهاية 
عام 2011 مت ا�ستكمال ترميم 21 وحدة �سكنية. ومع انتهاء العمل يف الوحدتني املتبقيتني يف ايلول عام 2012 

عادت بقية العائالت اىل بيوتها.
وقد �ساهمت م�ساركة ال�سكان يف عملية �سنع القرار اثناء مراحل الت�سميم والتنفيذ يف جناح امل�سروع ب�سكل 
كبري،  وكذلك قام عدد كبري من الأهايل بامل�ساركة يف التنفيذ بحيث عملوا مع املقاولني، ما عزز من �سعورهم 

بامل�سوؤولية و �سكل �سمانا لدميومة وجناح امل�سروع.

حو�ض العطعوط� نابل�ض 

حو�ض اجلبالية � عبيد� نابل�ض

 اأم خالد-  نابل�س
"مل اصدق  انكم ستقومون فعال برتميم البيت بهذا الشكل اال بعد ان بدأمت فعليا بأعمال الرتميم”



م�سروع ترميم مبنى عائلة �سرف � نابل�ض
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برنامج تنمية الثقافة لدى األطفال والشباب )تعبري(

والكتابة  املو�سيقى،  على  الرتكيز  مع  والفني  والأدبي  الثقايف  الإنتاج  عنا�سر  ت�سجيع  على  الربنامج  يرتكز 
الإبداعية،  ودمج املنجز الثقايف بالعملية التعليمية،  بالإ�سافة اىل متكني الأفراد والفرق واملوؤ�س�سات العاملة 
يف املجال الفني والأدبي،  وذلك من خالل تنفيذ عدد من امل�ساريع الثقافية والتاأهيلية والتي يتمثل اأهمها يف: 
ابتعاث اأربعة فنانني من قطاع غزه لالإقامة يف العا�سمة الفرن�سية باري�ض، وذلك  ملدة 4 اأ�سهر للفنان الواحد،  

يتخللها عدد من الن�ساطات الفنية والأدبية والثقافية.
تنفيذ عدد من الأن�سطة الالمنهجية يف املدار�ض، والعرو�ض الفنية واملعار�ض، يف خمتلف امل�سارات التعليمية 
اليدوية  والأ�سغال  والر�سم  احلرة  واملطالعة  والأفالم  امل�سرحيات  وعرو�ض  الق�س�ض  وقراءة  واملو�سيقية 

ا�ستفاد منها ما يزيد عن 3000 طالب/ة.
 ان�ساء 3 جوقات طالبية يف ال�سفة الغربية، و65 جل�سة تدريب مو�سيقية لـ 40 طفل/ة من خميمات بريوت 

يف لبنان.

مدر�سة ذكور خور�سا الثانوية للبنني جنوب اخلليل

مسرح القافلة املتنقلة

متنقل  كم�سرح  ت�ستخدم  كانت   ، �ساحنة  تاأهيل  ياإعادة  الثقافة  برنامج  خالل  من  التعاون   موؤ�س�سة  قامت 
لعرو�ض الدمى بني املدن الفل�سطينية. بعد انتهاء ترخي�ض ال�ساحنة وعدم اإمكانية ا�ستكمال العرو�ض نظرًا 
لل�سرر الذي حلق بها على مر ال�سنني، اليوم اأ�سبحت هذه  ال�ساحنة حتوي نظام �سوت و�سوء، مت تو�سيعها 
لت�سمل عرو�سا اأخرى، كالغناء، عرو�ض رق�ض ب�سيطة، معر�ض لل�سور، وعرو�ض للدمى، يتم جتهيز امل�سرح 
للعرو�ض خالل �ساعتني، مع اإمكانية القيام بعرو�ض مغلقة اأو مفتوحة يف الهواء الطلق. م�سرح القافلة املتنقلة 
ي�سعى لر�سم الب�سمة على وجوه الأطفال والتنقل بالأ�سكال الفنية املختلفة بني املناطق الفل�سطينية وخ�سو�سًا 

املهم�سة منها.

وفنون  الفوتوغرايف،  والت�سوير  الفيديو  وت�سوير  والغناء،  الدبكة،  موا�سيع  تدريب يف  �ساعة   1,610 توفري 
عرو�ض  و4  �سينمائية،  عرو�ض  و6  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  املتحركة  والر�سوم  واملو�سيقى،  الدراما 
م�سرحية تفاعلية لل�سباب وال�سابات من املخيمات الفل�سطينية يف لبنان، اإ�ستفاد منها حوايل 500 �ساب/ة، 
فيما تعد اأهم حمطات الربنامج امل�ساهمة يف اطالق "مهرجان الطرب يف قد�ض العرب"، و جتهيز م�سرح 

متنقل يف القد�ض، اإ�سافة اىل تنفيذ حملة تعريف بامل�سرح لطلبة مدار�ض القد�ض.

م�سرح القافلة املتنقلة � القد�ض
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عر�ض ملبادرة �سبابية حول "القد�ض امل�سغرة" خالل قمة ال�سباب الرياديم�سروع عي�ض البلد � مرج بن عامر

مشروع عيش البلد

يهدف م�سروع عي�ض البلد اإىل امل�ساهمة يف تنمية قدرات ال�سباب املقد�سي، وتنمية مهاراتهم احلياتية ورفع 
درجة وعيهم للتحديات الثقافية والجتماعية التي يواجهونها يف مرحلة البلوغ، ومتكينهم من مواجهتها عرب 
امتالكهم للقيم وال�سلوكيات الإيجابية. قامت موؤ�س�سة التعاون بالإ�سراف على تنفيذ امل�سروع بال�سراكة مع 
جمعية مركز برج اللقلق املجتمعي وموؤ�س�سة الروؤيا الفل�سطينية وجمعية اجلالية الإفريقية وفق روؤية حُمددة، 
كال  من  عام   25-14 بني  اأعماهم  ترتاوح  ممن  للم�ستفيدين  الإيجابية  التجارب  تنوع  خاللها  من  ت�سمن 

اجلن�سني.
تنوعت ان�سطة امل�سروع لت�ستهدف مايزيد عن 6000 م�سرتك ومنتفع خالل الأعوام 2011-2012، بحيث مت 
تنظيم العديد من تدريبات يف املهارات احلياتية التي �ساهمت يف تطوير مهارات امل�سرتكني، والتي متثلت 
بدورات متخ�س�سة بالرق�ض ال�سعبي الفل�سطيني، والت�سوير، وامل�سرح، واللغة الجنليزية ومونتاج الأفالم 

والفوتو�سوب واحلا�سوب، والر�سم والثقافة املكانية والإ�سعافات الأولية.

كان اأبرز ما اأنتجته اإحدى املجموعات املميزة يف الربنامج  كتاب "ماذا فعلت بالقد�ض"، الذي حمل يف داخله 
املدينة  ال�سيا�سي احلايل يف  الواقع  روى  القد�ض" الذي  "ُفر  ومنتج  واأهلها،  للمدينة  اليومية  ال�سور  اأجمل 
بلغة يومية متداولة،  ال�سارع   التي روت هموم  بر�سومات كرتونية ب�سيطة، وجمموعة مميزة من القم�سان 

اإ�سافة اىل افكار وم�ساريع اأخرى متنوعة ل م�ست احلياة اليومية للمقد�سيني.



املتحف الفلسطيني

مع  تن�سجم  ع�سرية  روؤية  خالل  من  الفل�سطيني،  التوثيق  تاريخ  يف  جديدة  مرحلة  املتحف  م�سروع  يد�سن 
بني  بذلك  يجمع  وهو  والِنّدية،  التفاعل  اأ�س�ض من  على  الع�سر  بلغة  معه  وتبني خطابها  التطور احل�ساري 
الوثيقة مبرجعيتها التاريخية وبني تداولها  وحتولها اىل كائن قادر على النمو، عرب البحث واحلوار التفاعلي 

الذي �سيخرجها من موقعها اجلامد على الرف ليحولها اىل معرفة  متجددة.
هنا تكمن ريادية فكرة هذا ال�سرح، الذي ن�ستطيع ان نقول انه واحد من اأهم املبادرات التنموية ملوؤ�س�سة 

التعاون.

الرؤية

يهدف املتحف الفل�سطيني اإىل اأن يكون منربًا رائدًا وخالقًا للبحث عن والتعريف بفل�سطني، تاريخًا 
وجمتمعًا وثقافة.

الرسالة

املتحف الفل�سطيني منرب للتاأمل واحلوار وتبادل الآراء يف اأمور الثقافة والتاريخ الفل�سطيني، جمتمعًا 
و�سعبـــًا، ومن خـــالل املعار�ض اخلالقـــة والبحـــوث والربامج التعليميـــة، �سيوفر املتحـــف، يف مركزه 
الرئي�سي ومن خالل فروعه و�سركائه الدوليني و�سبكته الرقمية، ف�ساء لإبداعات وابتكارات املفكرين 
والباحثـــني والفنانني، و�سيعمل علـــى التوا�سل مع الفل�سطينيـــني اأينما كانوا، وعلـــى ت�سهيل الت�سبيك 

بينهم وبني منا�سريهم واملهتمني ب�سوؤونهم يف خمتلف اأنحاء العامل.

حتليل  "نظم  Heneghan Peng وباإ�سراف �سركة  بنغ"  "هنيغن  انهى فريق عمل املتحف مع املعماريني 
يف  البحث  وبا�سر  املتحف،  ملبنى  التخطيطية  الت�ساميم  على  العمل   Projacs العاملية"  امل�شاريع  و�شبط 
تفا�سيل مرحلة تطوير الت�ساميم حت�سريا للبدء بطرح العطاءات وال�سروع باأعمال حفر الأ�سا�سات يف 2013. 
اخلطة  �سمن  وخارجها  فل�سطني  يف  املوؤ�س�سات  مع  وال�سراكة  العمل  ل�سيا�سة  عام  اإطار  و�سع  مت  كما 
توا�ساًل مع قطاعات خمتلفة من  �ستوؤمن  والتي  املوؤ�س�سات احلليفة  �سبكة من  ال�سرتاتيجية، وذلك  خللق 
2012 يف حمادثات مع عدد  العام  املتحف خالل  وقد دخل  فل�سطني وخارجها،  داخل  الفل�سطيني  املجتمع 
من املوؤ�س�سات لبحث اإمكانية ال�سراكة معها، ومنها: املتحف الدمناركي للمراأة، وجامعة بري زيت وموؤ�س�سة 

الدرا�سات الفل�سطينية.
هذا وقد مت احل�سول على منحة مبقدار 500 األف دولر اأمريكي من ال�سندوق العربي لالإمناء القت�سادي 
6 ماليني دولر امريكي )عينيا ونقدا(  اأن�سطة املتحف، كما مت اجتذاب حوايل  والجتماعي، لدعم تنفيذ 
يف اجتماعات املوؤ�س�سة يف دبي، ومقابلها قرابة 6 ماليني دولر اأخرى ر�سدت لإنهاء اأعمال البناء وجتهيز 

املتحف.
ي�سار اىل اأنه مت ت�سميم املتحف الفل�سطيني لي�سيد على مرحلتني، بحيث ت�ستكمل املرحلة الأوىل فوق م�ساحة 
ال�سروع يف  اأمريكي. و�سوف يتم  8 ماليني دولر  2014 ومبيزانية تبلغ حوايل  2500 مرت مربع بحلول عام 

تنفيذ املرحلة الثانية فوق م�ساحة 5000 مرت مربع بعد افتتاح مبنى املرحلة الأوىل.
هذا و�سيمثل املتحف الفل�سطيني م�سروعا ثقافيا فريدا من نوعه، حيث يتم تطويره لي�سبح م�سدرًا مهما 
للمعرفة حول التاريخ الفل�سطيني والثقافة واحلياة الفل�سطينية املعا�سرة. ونظرا لطبيعة الواقع الفل�سطيني، 
وب�سبب القيود املفرو�سة على الفل�سطينيني، فقد مت ت�سميم املتحف ليكون مبثابة مركز رئي�سي يخدم �سكان 
ال�سفة الغربية وزواره القادمني من اخلارج. و�ستكون للمتحف �سبكة من الفروع يف فل�سطني ومراكز خارجية 

مرتبطة به اإقليميا ودوليا.
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"إن حتقيـق إقامـة املتـحـف الفلسطـينــي على أرض الواقع يعد جهدًا جماعيًا بحق، وسوف تساعد هذه االتفاقية املؤسسة 
على إجناز املرحلة األوىل يف بناء هذا املعلم الوطني املميز.”

الدكتور نبيل هاين القدومي



قطاع التنمية اجملتمعية
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ثالثا: قطاع التنمية اجملتمعية
ال�ستجابة  املجتمعية يف  التنمية  قطاع  على   2013-2011 ال�سرتاتيجية  التعاون يف خطتها  موؤ�س�سة  ركزت 
تعزيز  خالل  من  اخلا�سة،  الحتياجات  وذوي  وال�سباب  املراأة  بفئات  اخلا�سة  واملتطلبات  لالحتياجات 
الأ�ساليب القائمة على مبداأ الدمج لأغرا�ض التنمية، وتعزيز فر�ض الت�سغيل واإدرار الدخل، وحت�سني نوعية 
لبناء  الأهلية املحلية يف امليدان،  املوؤ�س�سات  بال�سراكة مع  التعاون  الربامج واخلدمات، حيث تعمل موؤ�س�سة 
اإنتاجية، وذلك من خالل عدد من الربامج املحزمة  قدرات الفل�سطينيني ومتكينهم من العي�ض يف ظروف 
وعميقة الأثر كربنامج تدريب وت�سغيل ال�سباب )عمل(، وبرنامج التاأهيل املجتمعي لذوي الحتياجات اخلا�سة 
)�سم�ض(، وبرنامج الأمن الغذائي )ح�ساد(، وبرامج حت�سني اخلدمات املجتمعية، وموؤ�س�سة التعاون لل�سباب 
WAY. لقد بلغ ال�سرف على قطاع التنمية املجتمعية خالل العام 2012 حوايل 18.7 مليون دولر، توزعت 

على مناطق العمل كالتايل: ال�سفة الغربية 13.3 مليون دولر بن�سبة 71%، قطاع غزة 4.3 مليون دولر بن�سبة 

التمثيل البياين 13: ال�شرف على قطاع التنمية املجتمعية ح�شب مناطق العمل - ال�شرف الرتاكمي )مليون دوالر اأمريكي(

التمثيل البياين 14: حجم ال�شرف على برامج قطاع التنمية املجتمعية - ال�شرف الرتاكمي )مليون دوالر اأمريكي(

)13.3( 71%

)4.3( 23%

)0.6( 3%

)0.5( 3%

ال�سفة الغربية

قطاع غزة

مناطق 1948

لبنان

ي�سمل هذا القطاع �ستة برامج رئي�سية كانت قيمة ال�سرف عليها على النحو التايل: برنامج حت�سني اخلدمات 
املجتمعية حوايل 11 مليون دولر بن�سبة 58% من ال�سرف على قطاع التنمية املجتمعية، و 17% على برنامج 
الحتياجات  برنامج  على   %7 و  )ح�ساد(،  الغذائي  الأمن  برنامج  على   %13 و  )عمل(،  ال�سباب  ت�سغيل 

اخلا�سة )�سم�ض(، و5% على برنامج بناء قدرات املوؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية.

)10.9( 58%

)3.2( 17%

)2.5( 13%

)0.9( 5%

)0.01( 0%

)1.2( 7%

حت�سني اخلدمات املجتمعية
ال�سباب )عمل(

الحتيجات اخلا�سة )�سم�ض(
الأمن الغذائي )ح�ساد(

تنمية قدرات املوؤ�س�سة )اأ�سا�ض(
�سباب موؤ�س�سة التعاون )عطاء(

23%، لبنان حوايل 600 األف دولر بن�سبة 3% ومناطق 1948 حوايل 500 الف دولر بن�سبة 3%. وبلغ عدد 

امل�ستفيدين الكلي من تنفيذ برامج قطاع التنمية املجتمعية ما يقارب 420 الف م�ستفيد ب�سكل مبا�سر.

منجرة عناتا القد�ض � برنامج ت�سغيل ال�سباب
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منذ بداية الربنامج مت ت�سغيل 900 �سابا\ة بفر�ض عمل دائمة وبدخل �سنوي اإجمايل يتجاوز 5 مليون دولر اأمريكي

وفيما يلي نبذة عن اأهم برامج قطاع التنمية املجتمعية: 

برنامج تشغيل الشباب )عمل(

مُتثل ن�سبة العاطلني عن العمل يف فل�سطني ُخم�ض القوة العاملة، وذلك وفقًا 
2011 ال�سادرة عن اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني.  لبيانات عام 
كما يقدر البنك الدويل اأن 64% من الفل�سطينيني يعي�سون حتت خط الفقر. 
اأما يف غزة، فاإن 53% من ال�سباب، بني �سن 15 و29، يكافحون للح�سول 
على وظيفة، حيث تعمل موؤ�س�سة التعاون من خالل برنامج )َعَمل(، والذي 
خ�س�ض له مبلغ 10 مليون دولر اأمريكي لالأعوام 2011-2013، من اأجل 
تعزيز فر�ض ت�سغيل ال�سباب الفل�سطيني لرفع الكفاءات املهنية والإدارية مبا 
يتنا�سب مع احتياجات �سوق العمل،  وميكنهم من لعب دور اإيجابي ومنتج يف 
املجتمع، حيث بلغ عدد امل�سجلني على بوابة ت�سغيل ال�سباب ملوؤ�س�سة التعاون  
9930 خريجا/ة، متثل ن�سبة الإناث 52% منها، كما بلغ عدد مرات الدخول 

اىل البوابة حوايل 152 األفا.
ا�سهر   6 اللواتي ح�سلن على تدريب عملي مدته  ن�سبة اخلريجات  بلغت    
61%، يف حني بلغت ن�سبة املتدربني/ات الذين ح�سلوا على وظيفة دائمة 

مت  جديدة  عمل  فر�سة   466 بواقع  اأي   ،%62 حوايل  العملي  التدريب  بعد 
ا�ستحداثها بدخل �سنوي يزيد عن 2 مليون دولر امريكي. كما التحق حوايل 
حيث  ا�سهر،   6 ملدة  املهني  التلمذة  بربنامج  املهنيني  اخلريجني  من   286

ح�سل 60% من املتدربني على فر�ض عمل دائمة بدخل �سنوي يقارب املليون 
دولر امريكي، بالإ�سافة اإىل متكن 95  من م�ساريع الأعمال ال�سغرية التي 
2 مليون  260 �سابا/ة، وحتقق دخال �سنويا يقارب  اإن�ساوؤها من ت�سغيل  مت 

دولر اأمريكي.
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برنامج التأهيل اجملتمعي لذوي االحتياجات اخلاصة )شمس(

لذوي  املجتمعي  التاأهيل  وخدمات  التخ�س�سية  تطوير اخلدمات  امل�ساهمة يف  من  التعاون  موؤ�س�سة  متكنت 
الطبيعي  للعالج  تخ�س�سية  جل�سات  تقدمي  خالل  من  و�سمويل،  تكاملي  ب�سكل  اخلا�سة  الحتياجات 
والوظيفي، وعالج النطق للمر�سى وذوي الحتياجات اخلا�سة يف املراكز. ذلك بالإ�سافة اإىل تنفيذ حوايل 
11 األف زيارة منزلية، مع تركيز اجلهود على تاأهيلهم ودجمهم يف املجتمع، وتزويدهم بالأدوات امل�ساعدة، 

حيث ا�ستفاد من هذه الأدوات التي ا�ستملت على اأطراف �سناعية واأحذية طبية وكرا�سي م�ساعدة، وع�سي 
للمكفوفني، وتقدمي ما يزيد عن 500 �سماعة اأذن ا�ستفاد منها 285 معاقًا يف لبنان.

الالزمة  واملعدات  بالأجهزة  املعاقني  تاأهيل  مراكز  كبري من  تزويد عدد  التعاون يف   موؤ�س�سة  �ساهمت  كما 

حنني - مركز نبيل بدران للأ�شخا�س ذوي االإعاقة املخيمات الفل�شطينية يف لبنان
نعم، أنا من فئة الصم والبكم، أعمل حاليا مساعدة مربية الفنون يف مركز غسان كنفاين 
يف خميم عني احللوة، ال أكاد أصدق أنني استطعت التغلب على الصعوبات التي فرضتها 
عل��ي ه��ذه اإلعاقة. فأنا أرس��م وأمس��ك أدوات الرس��م مبق��درة الفنان��ني واملوهوبني. 
التحقت باملركز منذ 10 س��نوات تلقيت خاللها جمموعة من اخلدمات الرتبوية والتأهيلية 
والعالجية من املربيات اللواتي قدمن يل كل املساعدة، حيث تخطت عالقتي بهن عالقة 
املربية باملس��تفيد، لتصبح عالقة األم بإبنتها، ما أنعكس علي بش��كل إيجابي. أنا اشعر 

اآلن أنني أقف بكل ثقة أمام عامل من النوافذ املفتوحة.

18 منزًل، مع العمل املتوا�سل يف جمال التوعية لالأهايل  لتقدمي خدمات نوعية متطورة، وموائمة حلوايل 
واملجتمعات يف موا�سيع الك�سف املبكر لالإعاقة وفوائده، وحث املجتمع على تغيري النظرة ال�سلبية جتاه الطفل 
املعاق وامل�ساكل ال�سلوكية والدرا�سية لديه، حيث ا�ستفاد ب�سورة مبا�سرة  من هذه امل�ساريع ما يقارب 5000 

منتفع يف ال�سفة الغربية، وقطاع غزة، ولبنان. 

الأهايل، ومت  100 من  فيها حوايل  �سارك  املعاقني  اأهايل  لتوعية  ور�سات وحما�سرات  تنظيم  لبنان مت  يف 
تاأهيل 24 معوقا يف جمال �سيانة احلا�سوب وت�سفيف ال�سعر، كما مت تطوير قدرات 59 من املعلمني واملعلمات 
يف جمال تعديل �سلوك الأطفال، وتدخل النف�ض الجتماعي يف حالت الطوارئ وطرق التدخل مع الأطفال يف 
املنازل. كما مت تقدمي اأدوات م�ساعدة ا�ستفاد منها 285 معاقا بالإ�سافة اىل تقدمي العالج وخدمات التاأهيل 

لـ 970 معاقًا.

جمعية بني نعيم�اخلليل
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برنامج األمن الغذائي 
)حصاد(

تعمـــل موؤ�س�ســـة التعاون جاهـــدًة على 
امل�ساهمة يف مكافحة الفقر والبطالة، 
الغذائـــي  الأمـــن  م�ستـــوى  وحت�ســـني 
ومتكـــني الفئـــات املُهم�سة، مبـــا فيها 
املزارعـــني والأ�سر الريفيـــة الفقرية، 
يف  العاملـــني  الأفـــراد  اإىل  اإ�سافـــة 
اجلمعيـــات التعاونية الزراعية. وبناًء 
على ذلـــك، ارتـــاأت املوؤ�س�سة، و�سمن 
�ســـرورة  ال�سرتاتيجيـــة،  خطتهـــا 
تدريب املزارعـــني الفل�سطينيني على 

تغري احلال

ربحية "اأم عمر" من ريف اخلليل، اأم لثالثة اأولد واأربع بنات، تعاين من مر�ض اختالطات يف الدم، وحتتاج 
اإىل جرعات كيماوية كل 9 اأ�سهر، تقول ربحية:

" أعي��ش أن��ا وأوالدي وزوج��ي يف بي��ت مكون من غرفت��ني، مطبخ وحم��ام. زوجي ) أب��و عمر (، اهلل 
يعطيه الصحة، يعمل يف الباطون، ومتوسط دخلنا الشهري ال يتعدى 1500 شيكل، وكل ما منلك 

عدا راتب زوجي، قطعة أرض من 3 دومنات، مزروعة بأشجار الزيتون ".

وت�سيف " لكن الوضع اليوم تغري، فبمس��اعدة برنامج األمن الغذائي ) حصاد ( ، وباإلرادة والس��عي 
اجلاد لتحس��ني أمورنا، اس��تطعنا  إمتالك  بيت بالس��تيكي مبس��احة نصف دومن، والذي مت زراعته 
مبحص��ول اخلي��ار ورّيه باس��تخدام طريقة ال��ري بالتنقيط،  حي��ث مت انتاج 5600 كغ��م من حمصول 

اخليار خالل موسم زراعي واحد، واليوم أصبح متوسط دخلنا الشهري حوايل 7000 شيكل".

مزرعة دواجن منزلية يف اخلليل � اخلليل

اأف�سل املمار�سات لإنتاج مواد غذائية عالية اجلودة، وا�ست�سالح اأرا�سيهم يف املناطق الأكرث تهديدًا من قبل 
الحتـــالل الإ�سرائيلي، حيث مت ا�ست�سالح 290 دومنًا زراعيًا وزراعتهـــا بالأ�سجار، و�سق طرق زراعية بطول 

2,000 م، مع توفري معدات زراعية ب�سيطة مل�ساعدة املزارعني يف عملهم.

وقـــد مت حت�ســـني امل�ستوى املعي�سي لـ 431 عائلة من العائالت املحتاجة، حيث مت توفري ما يزيد عن 550 �ساعة 
تدريـــب للمزارعني يف جمال مهـــارات تربية الأغنام، واإدارة الدفيئة املنزلية، واإدارة مزارع الدجاج البيا�ض، 
ومهـــارات اإدارة البيوت البال�ستيكية، ومهارات رعاية النحل، وتدريب املوؤ�س�سات الن�سوية على اإدارة اجلودة، 
كما مت توفري اأدوات نحالني، واأقفا�ض دجاج، وم�ستلزمات اأغنام، وم�ستلزمات مزارع دجاج، وتوزيع 66 خلية 
نحـــل على املزارعـــني، وجتهيز 181 بيتًا بال�ستيكيًا. هـــذا بالإ�سافة اإىل توفري ما يزيـــد عن 4,200 يوم عمل 

بيت بال�ستيكي منزيل – اخلليلللعمال يف املناطق امل�ستهدفة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة.
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حتسني اخلدمات اجملتمعية يف جمال الصحة

يف  املوؤ�س�سة  �ساهمت  حيث  بالغ،  باهتمام  التعاون  ملوؤ�س�سة  ال�سرتاتيجية  اخلطة  يف  ال�سحة  قطاع  حظي 
حت�سني اخلدمات ال�سحية يف العديد من امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية والطبية، وخا�سة يف مدينة القد�ض، 
والعيون  واملطلع،  واملقا�سد،  ب�سمة،  والأمرية  الفل�سطيني،  الأحمر  الهالل  م�ست�سفيات؛  تزويد  خالل  من 
اأ�سعة، واأجهزة لفح�ض  اأجهزة  والفرن�ساوي بعدد من الأجهزة والتجهيزات الطبية واملخربية، �سملت على 
العناية املركزة  واأجهزة لوحدة  القلب اخلا�سة بعالج الأطفال،  واأجهزة لوحدة  وزراعة اخلاليا اجلذعية، 
لالأطفال، وجهاز رنني مغناطي�سي، بالإ�سافة اإىل دفع تكاليف عالج ما يقارب 620 �سخ�سًا يف م�ست�سفيات 
القد�ض �سملت تكاليف عمليات جراحية، وتدريب ما يزيد على 50 طبيب/ة وممر�ض/ة يف جمالت العالج 
الوظيفي، وجراحة العيون وعالج ال�سرطان، والتقنيات احلديثة امل�ستخدمة يف العمليات اجلراحية لالأطفال. 
يف  واملمر�سني  لالأطباء  �سكن  وحدات  وجتهيز  ت�سطيب  خالل  من  ال�سحية  للعيادات  الدعم  توفري  مت  كما 
م�ست�سفى الهالل الأحمر يف اخلليل، وت�سطيب واإعادة ترتيب غرف طبية وبناء جناح طبي جديد يف م�ست�سفى 
الهالل الأحمر يف البرية، وتزويد امل�ست�سفيات والعيادات باأجهزة طبية �سملت وحدة تنظري متكاملة لالأطفال 
واليافعني مل�ست�سفى الهالل يف اخلليل و م�ست�سفى جمعية املقا�سد اخلريية � القد�ض، و 4 اأجهزة غ�سيل كلى 
مل�ست�سفى رام اهلل، وحا�سنات اأطفال، ومعدات جراحية مل�ست�سفى الهالل الأحمر يف البرية، ووحدة تعقيم 
متكاملة مل�ست�سفى اجلمعية العربية للتاأهيل يف بيت حلم، اإ�سافة اإىل جتهيز عيادة طب اأ�سنان متكاملة يف 

قرية قراوة بني زيد يف ال�سفة الغربية، وجتهيز عيادة طب عام متكاملة يف قطاع غزة.

وحدة القلب يف م�ست�سفى املقا�سد � القد�ض

اأم زين - �شندوق �شريين
زين عاد إىل املنزل معنا وتتم متابعته من قبل طبيبه بشكل دوري ووضعه يف حتسن.



الطوارئ واملساعدات اإلنسانية



رابعًا: قطاع الطوارئ واملساعدات اإلنسانية
بلغ حجم ال�سرف على قطاع الطوارئ وامل�ساعدات الإن�سانية خالل فرتة العام 2012 حوايل 3.5 مليون دولر 
توزعت على مناطق العمل كالتايل: ال�سفة الغربية 1.5 مليون دولر بن�سبة 42%، قطاع غزة 1.4 مليون دولر 
بن�سبة 41%، لبنان 0.6 مليون دولر بن�سبة 17%. وبلغ عدد امل�ستفيدين من تنفيذ م�ساريع قطاع الطوارئ 

وامل�ساعدات الإن�سانية ما يزيد عن 70.000 م�ستفيد ب�سكل مبا�سر.

يندرج حتت هذا القطاع برناجمان؛ برنامج توفري امل�ساعدات الإن�سانية وبلغت قيمة ال�سرف عليه 2.7 مليون 
بن�سبة 80% من ال�سرف على قطاع الطوارئ وامل�ساعدات، و وبرنامج الإ�ستجابة الطارئة لالأحداث الأخرية 
يف غزة ونزوح الفل�سطينيني من �سوريا اإىل لبنان وبلغت قيمة ال�سرف عليه 20%. وفيما ياأتي نبذة عن كل 

برنامج:

التمثيل البياين 15:ال�شرف على قطاع الطوارئ وامل�شاعدات االإن�شانية ح�شب مناطق العمل - ال�شرف الرتاكمي )مليون 
دوالر اأمريكي(

)1.5( 42%

)1.4( 41%

)0.6( 17%

ال�سفة الغربية

قطاع غزة

لبنان

برنامج توفري املساعدات اإلنسانية واخلدمات الصحية

متكنت موؤ�س�سة التعاون من امل�ساهمة يف حت�سني اخلدمات ال�سحية امل�ساندة لل�سحة الأولية من خالل اإجراء 
فحو�ض طبية ملا يزيد عن 1,000 مري�ض يف قطاع غزة، وتقدمي عالج �سمل عمليات جراحية وغ�سيل كلى ملا 
يزيد عن 500 مري�ض يف  لبنان، بالإ�سافة اإىل تفعيل وتطوير الدعم املقدم عرب م�سروع "من اأ�سرة لأ�سرة"، 
من خالل تقدمي م�ساعدات نقدية حلوايل 2400 عائلة )12000 فرد( ب�سكل دوري �سنويا يف ال�سفة الغربية 

وقطاع غزة.

برنامج االستجابة لالحتياجات الطارئة )التدخل السريع(

املاأكل وامل�سرب وامللب�ض واملاأوى واخلدمات ال�سحية،  الأ�سا�سية؛  يعمل هذا الربنامج على توفري اخلدمات 
للعائالت املت�سررة ح�سب احلاجة، حيث ا�ستفادت من الربنامج ما يزيد عن 5,000 عائلة يف قطاع غزة.
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دعم النازحني ال�سوريني الفل�سطينيني � لبنان
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استجابة سريعة وحضور على األرض

جنـــدت موؤ�س�ســـة التعـــاون قرابـــة مليـــون دولر ل�ســـد 
الإحتياجـــات الإن�سانية الطارئـــة يف قطاع غزة جراء 
العدوان الإ�سرائيلي الأخري وذلك يف 14 ت�سرين ثاين 
مـــن العام املا�ســـي وتواجدت منذ اللحظـــات الأوىل، 
ل�سد الحتياجـــات الإن�سانية الطارئة للمت�سررين من 
احلرب، ولتعزيز �سمود املنظمات ال�سحية ومتكينها 
مـــن الإ�ستمـــرار يف تقـــدمي خدماتهـــا. كمـــا �سارعت 
املوؤ�س�ســـة اىل تقدمي كافة اأ�سكال  امل�ساعدات والدعم 

الطارئ لقطاع غزة بكافة امكانياتها املتاحة. 

وكانـــت موؤ�س�ســـة التعـــاون قـــد اأطلقت نـــداء ا�ستغاثة 
عاجل عـــربت فيه عن قلقها مـــن الت�سعيد الع�سكري 
الـــذي هـــدد بكارثـــة ان�سانيـــة غـــري م�سبوقـــة، نظرًا 
لتعر�ـــض البنية التحتيـــة للتدمـــري والنق�ض احلاد يف 
الوقود والأغذية، وخا�سة يف حليب الأطفال واملالب�ض، 
والأدويـــة وامل�ستلزمات الطبية، واملياه والكهرباء. وقد 
لقي النداء جتاوبا وا�سعا من قبل الأفراد واملوؤ�س�سات 

املهتمة مثل:

	• IDRF: International Development & Relief Foundation- Canada.
	• FPOS: “Foundation to Promote”.
	• US: “Open Society”.

ومتكنـــت موؤ�س�سة التعاون من خالل توا�سلها الوثيق مع ال�سبكـــة الوا�سعة من �سركائها املحليني، من الو�سول 
وب�سرعـــة اىل جميـــع املناطق يف قطـــاع غزة، وخا�سة املت�ســـررة منها يف اأوقات قيا�سيـــة، وم�ساعدة اأكرث من 
4300 اأ�ســـرة يف كافـــة انحاء القطاع ب�ســـكل مبا�سر، وتوفري الأغذيـــة الأ�سا�سيـــة اىل 2200 اأ�سرة مت�سررة، 

وتوفـــري حليـــب الأطفال لأكرث من 1200 طفـــل �سمن اأكرث من 600 اأ�سرة. كما قدمـــت الأغطية حلوايل 500 
اأ�سرة واملالب�ض لـ 1500 طفل، وقامت اأي�سًا بتوفري امل�ستلزمات الطبية والأدوية، اإ�سافة اىل 102 األف لرت من 
الوقود لـ 15 من امل�سايف واملراكز ال�سحية العاملة، ومبا ي�سمن ا�ستمرارية خدمات الإ�سعاف والطوارىء، كما 

متت اإعادة تاأهيل 500 م�سكن ومدر�سة مبا ي�سمح بالعودة اليها.
�ساهمـــت هذه التدخالت من التخفيف من معاناة العائالت املت�سررة، كما عزز التدخل من �سمود املنظمات 
ال�سحيـــة العاملـــة يف قطاع غزة، و�سمان تقدمي خدماتها ال�سحية حتى يف ظـــل الظروف الكارثية التي اأملت 
بالقطاع. يذكر باأن ال�سركاء املحليني يف تنفيذ هذه احلملة هم: جمعية دار الهدى وجمعية الرحمة، وجمعية 
اخلدمـــة العامة، وجمعية تطوير بيت لهيا، وجمعية جمموعة غزة للثقافة والتنمية، واجلمعية الإ�سالمية يف 

رفح، وجمعية نور املعرفة، وجمعية جباليا للتاأهيل وجمعية الإغاثة الطبية.

م�سروع الدعم الطارئ لالأ�سر املت�سررة من 
احلرب� غزة � املحافظة الو�سطى

م�سروع الدعم الطارئ لالأ�سر املت�سررة من احلرب � غزة
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موؤ�س�ســـة التعاون لل�سبـــاب هي �سبكة �سبابيـــة اأن�ساأت 
مببـــادرة من موؤ�س�سة التعـــاون يف العام 2009 بهدف 
زيـــادة وعـــي ال�سبـــاب الفل�سطيني والعربـــي والدويل 
وتـــراث.   وتاريـــخ  وثقافـــة،  كحيـــاة  فل�سطـــني  حـــول 
كمـــا تعمـــل علـــى ت�سجيع م�ساركـــة فئة ال�سبـــاب على 
النخراط يف تطوير املجتمـــع الفل�سطيني من خالل؛ 

التعريف بجهود العمل التنموي يف فل�سطني وت�سجيع املبادرات ال�سبابية للعمل املجتمعي. 
وانطالقا من اإميان موؤ�س�سة التعاون باأهمية دور ال�سباب ك�سناع تغيري يف املجتمع الفل�سطيني، 
قامت موؤ�س�سة التعاون باعطاء دور لل�سباب يف اللجان املختلفة الناظمة لعمل موؤ�س�سة التعاون. 
اإن م�ساركـــة ال�سبـــاب يف هذه اللجان يهـــدف اإىل تعزيز التوا�سل بني الجيـــال، ت�سجيع تراكم 
وانتقـــال اخلربات، والتعريـــف باجلهود املختلفة لتنميـــة املجتمع الفل�سطينـــي. تتميز موؤ�س�سة 
التعـــاون لل�سبـــاب ب�سفتـــني: الالمركزيـــة يف القيـــادة وال�ستقاللية يف العمل والتـــي تتمثل يف 

احلفاظ على ا�ستقاللية الفرع يف اختيار ن�ساطاتها، القيادة اجلماعية للن�ساطات. 
خالل هذا العام مت توقيع مذكرة تفاهم بني موؤ�س�سة التعاون وموؤ�س�سة التعاون لل�سباب يف اأيار 
2012 والتـــي تعمل علـــى حتديد العالقة بينهما. بال�سافة اإىل املوافقـــة على القانون الداخلي 

ملوؤ�س�سة التعاون لل�سباب من قبل اجلمعية العمومية وانتخاب اأول جلنة تنفيذية. عملت موؤ�س�سة 
التعـــاون لل�سباب خالل هذا العام على تطوير هيكليتها والقواعد الناظمة لها. وقد و�سل عدد 
اأع�ســـاء موؤ�س�سة التعاون لل�سبـــاب اإىل 53 ع�سوا/ة موزعني علـــى؛ الأردن، الكويت، الإمارات 
العربيـــة املتحـــدة، قطـــر، ال�سعودية، لبنـــان وفل�سطني. وي�ســـار اإىل اأنه ي�سل معـــدل العمر يف 

موؤ�س�سة التعاون لل�سباب  اإىل 32 �سنة.

مؤسسة التعاون للشباب

مؤسسة التعاون للشباب

�سباب موؤ�س�سة التعاون لل�سباب ي�ساركون املزارعون يف قطف الزيتون يف عرابة � جنني
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�شركة االإقبال لل�شتثمار
"نحن نرى أن مؤسسة التعاون للشباب هم جمموعة من املتطوعني الذين 
يعمل��ون بطريق��ة مهنية ومنهجية، واملش��اريع الت��ي يختارونها تتالءم مع 
خدمة وتطوير اجملتمع، كما أن درجة الش��فافية التي يعملون بها تطمئننا 

اىل أن املوارد التي نوفرها سيتم استغاللها بطريقة صحيحة " 

اللقاء التطويري لل�سباب � دبي

اللقاء التطويري للشباب:

قامت موؤ�س�سة التعاون لل�سباب بعقد اللقاء ال�سنوي التطويري يف دبي وذلك يف ت�سرين الثاين 2012 ، وقد 
جرى الجتماع بالتزامن مع اجتماعات جمل�ض الإدارة و الأمناء ملوؤ�س�سة التعاون. �سارك يف هذا اللقاء 15 
ع�سوا من موؤ�س�سة التعاون لل�سباب من الفروع املختلفة، وقد وفر اللقاء الفر�سة لل�سباب للتوا�سل مع عدد من 
املفكريني الفل�سطينني مثل د. �سفيق الغربا  د. ر�سيد اخلالدي و د. �سلمان اأبو �ستة . كما مت اللقاء مع عدد من 

الرياديني الفل�سطينني مثل �سوزان الهوبي وربيع عطايا والتعرف على جتربتهم يف �سنع التغيري.

ركوب الدراجات ألجل فلسطني 

ميثل ن�ساط ركوب الدراجات لأجل فل�سطني � العطاء لغزة، جتربة رائدة لطريقة العمل يف موؤ�س�سة التعاون 
لل�سباب.  متثل التجربة عددا من القيم التي تعمل موؤ�س�سة التعاون لل�سباب على تعزيزها، والتي يتمثل اأهمها 

يف ال�ستمرارية يف العمل، والت�سبيك، وال�سفافية.
لل�سباب �  التعاون  اإىل ن�ساط �سنوي تقوم به موؤ�س�سة  2011، وحتول  العام  بداأ ن�ساط ركوب الدراجات يف 
200 �سخ�ض  برنامج م�ستقبلي ومب�ساركة  50,000 دولر ل�سالح  اأكرث من  العام مت جمع  الأردن، ويف هذا 

وعائالتهم.
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ضمن أفضل املشاريع اخلريية يف الشرق األوسط لعام 2012

موؤ�ش�شة التعاون حت�شد جائزة "كامبدن" الدولية للأعمال اخلريية والعطاء يف اأبو ظبي

يف حفل اقيم يف مدينة اأبوظبي، بتاريخ 9 كانون اأول 2012، ح�سلت موؤ�س�سة التعاون على اجلائزة الدولية 
"كامبدن" الدولية بالتعاون مع بنك  لالأعمال اخلريية والعطاء يف ال�سرق الأو�سط، والتي تنظمها موؤ�س�سة 
اأ�سحاب ال�سمو وال�سيوخ، وممثلي املوؤ�س�سات الأهلية واخلريية  اأبوظبي الإ�سالمي، وذلك بح�سور عدد من 
موؤ�س�سة  اختيار  مت  الدويل.  امل�ستوى  على  اخلا�ض  القطاع  وممثلي  الأعمال  رجال  اإىل  بالإ�سافة  العربية، 
التعاون كاأف�سل موؤ�س�سة ترفد العطاء الجتماعي يف ال�سرق الأو�سط يف العام 2012، وقد جاء اختيار التعاون 

من بني ع�سرات املوؤ�س�سات والهيئات امل�ساركة واملر�سحة للجائزة.
وي�سار اىل اأن جائزة »كامبدن« الدولية لالأعمال اخلريية  والعطاء هي الأوىل من نوعها يف ال�سرق الأو�سط، 

وتهدف اإىل زيادة الوعي باجلهود اخلريية والثقافية والجتماعية يف املنطقة العربية وال�سرق الأو�سط.

د. تفيدة اجلرباوي اأثناء ا�ستالمها جلائزة "كامبدن" الدولية لالأعمال اخلريية والعطاء يف اأبو ظبي

يسلم هالصوت

ويعمل  الب�ض،  البحر" قرب خميم  "جل  تعي�ض يف جتمع  النطق،  اإعاقة يف  لديها  ال�ساد�سة  حنني طفلة يف 
والدها يف مهنة بيع ال�سمك على دراجة نارية يتنقل فيها بني خميمات وجتمعات �سور. التحقت حنني باملركز 
يف عمر ال�سنتني والن�سف، وعند اإدخالها للمركز كان لوالدها اأمنية واحدة وهي اأن تتمكن حنني من النطق 

ولو بكلمة، وبعد مرور ثالث �سنوات ون�سف اأ�سبحت حنني تنطق كل الأحرف والكلمات.

مها الداية � غزة   

ومضات وجناحات

باريس احللم واحلقيقة

بعد عودتي من باري�ض ب�سهرين كان يل معر�ض يحكي 
عن تاأثري باملدينة التى زرتها ، من ناحية اأخرى نتاج 
هذه الرحلة  انعك�ض من خالل افتتاح معر�سي الول 
يف القد�ض يف اغ�سط�ض 2012، ثم تنقل بني رام اهلل، 
كبري  �سدى  للمعر�ض  كان   ، وغزة  نابل�ض،  اخلليل، 
افتتاحه  �سيتم  ثم  ومن  والفكرة،  العمال  من جودة 
بدايتها،  بل  اأعمايل  اآخر  لي�ست  ، هذه  بيت حلم  يف 
ت�سميم  مل�سروع  التح�سري  مرحلة  يف  انني  وخا�سة 

ازياء فل�سطينية بطريقة ع�سرية
انها لتجربة رائعة منذ و�سويل اىل ان غادرت املكان، 

اأ�سافت يل الكثري.
مها الداية - غزة
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من النقب أون الين

قبـــل ثالثـــة ع�سر عامًا اأخذنا منحة مل�سروع اإحياء الن�سيج بدعم من موؤ�س�سة التعاون، واجهنا حتدي املجتمع، 
كوننا ننحدر من جمتمع بدوي مينع املراأة من العمل واخلروج من البيت.

 التحدي الآخر كان اأن الن�سيج ك�سنعة �سارفت على الإنقرا�ض ومل يكن هناك من ُيعلمها �سوى اإمراأة واحدة 
يف النقب، بداأنا من مكان �سغري جدًا، واليوم منلك مقرا للموؤ�س�سة ننتج فيه الن�سيج.

 ق�ستي حتديدًا جتلت يف حتديات وجودي كامراأة يف النقب ت�سعى لك�سر العادات التي فر�سها املجتمع، لكنني 
جنحت با�ستقطاب الن�ســـاء حتديدا بعدما اأ�سبح لدينا 
دخل ودعم. تطورنا يف مو�سوع الت�سويق، وتتالت بعدها 
املنـــح التي كانـــت تركز علـــى مو�سوع الن�سيـــج وتطوير 
اآليـــات ت�سويقه، اليـــوم ن�سوق عرب املواقـــع الإلكرتونية، 
واأقمنـــا معار�ـــض يف معظـــم العوا�ســـم الأوروبيـــة ويف 

اأمريكا.
وهنـــا ل بد يل من ذكر اأنة بر�سالـــة تو�سية من موؤ�س�سة 
التعاون تو�سح فيها الإجنـــازات والتحديات التي تغلبنا 
عليهـــا، ح�سلنا على جائزة دولية من موؤ�س�سة التحالف 

الدويل من اأجل الن�ساء.

خ�سرا ال�سانع "جمعية �سدرة"� النقب

رشة سكر

اأنا رزان فتاة مقد�سية اأهوى تزيني الكعك " الكيك" بال�سكر. قررت التفرغ لهوايتي يف �سناعة الكيك وتزيينه، 
حيث بداأت من املنزل با�ستخدام فرن وثالجة البيت، والعمل على نطاق قدرتي وطاقتي النتاجية.

وبعـــد ح�ســـويل على منحة من خالل موؤ�س�ســـة التعاون عملت خالل �سهر متوز مـــن العام 2012، على جتهيز 
مكان ا�ستاأجرته بفرن ذو �سعة عالية، وجهاز مك�سر، وثالجة، وادوات ا�سافية لأ�ساعف طاقتي النتاجية من 

حوايل 35 كيكة مزينة اىل اكرث من 65 كيكة بال�سهر،  ووظفت �سيدة مل�ساعدتي.
وعملت على ا�سافة ا�سناف 
الزبائـــن.  يطلبهـــا  اخـــرى 
واأعمـــل علـــى تلبيـــة طلبات 
املوؤ�س�ســـات  مـــن  زبائنـــي 
ح�سب متطلباتهـــم، وكذلك 
متطلبـــات زبائنـــي الأفراد. 
ال�سافيـــة  الأربـــاح  بلغـــت 
ال�سهرية للم�ســـروع ما يزيد 
اأحلـــم  دولر.   1500 عـــن 
الثـــالث  ال�سنـــوات  خـــالل 
القادمـــة بفتـــح معر�ض لبيع 

منتجاتي جلميع الزبائن.
احليـــاة بدهـــا ر�ســـة �سكـــر 

لتحلى!
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أجمد تغري

مـــن �ســـكان حي باب حطة داخل البلدة القدمية من القد�ض، طالـــب يف ال�ساد�سة ع�سرة من اأ�سرة امكانياتها 
حمـــدودة، ما انعك�ض على طبيعتـــه يف احلي وعلى م�ستواه الأكادميي وعلى طبيعـــة ت�سرفاته ونظرته لنف�سه، 

ولكن اجمد رف�ض ذلك وبحث عن البديل.
و�سمـــن م�ســـروع عي�ض البلد الذي ينفـــذ يف جمعية برج اللقلـــق املجتمعي، حاول اجمـــد النخراط يف برامج 
امل�سروع لي�سارك يف الفعاليات اخلارجية واجلولت والأم�سيات. وانخرط مع جمموعة من اأبناء �سنه، لي�سبح 
يف املرحلـــة الأوىل قـــادرا على التعامل مع املجتمـــع املحيط بال�سكل الالئق واملطلـــوب،  ومن بعدها بداأ اجمد 
يف مرحلـــة اثبـــات الذات فطلب امل�ساركة يف دورة الت�سوير الفوتوغرايف التـــي نظمت �سمن �ساعات املهارات 
احلياتيـــة املخ�س�سة يف م�سروع "عي�ض البلد"، وليقوم يف جولة داخل البلدة القدمية و�سوارع واأحياء القد�ض 

متمكنا مـــن التقاط �سور مميزة 
مت ا�ستخدامهـــا يف املنتج الثقايف 
الذي اأعده منتفعو الدورة بعنوان 
"ماذا فعلت بالقد�ض" وهو كتاب 
ي�سور احلياة املقد�سية اليومية.

يتمتـــع  ا�سبـــح  اليـــوم  اأجمـــد 
بال�سخ�سية الإيجابية واملحبوبة، 
وي�سارك يف جميع الفعاليات التي 
تنظمهـــا اجلمعية، كمـــا ي�سارك 
يف التدريبـــات الريا�سية. اجمد 
اأ�سبح رياديا وقائدا يف اجلمعية.

فرصة عمر

وكيفية  الأمدي�ست  موؤ�س�سة  عمل  طبيعة  عن  �سيئا  اأعرف  اأكن  مل  البداية  يف  �سهلة،  الطريق  تكن  "مل 
ايجاد احللول  ا�ستطعت  العمل...  وال�سعاب، ولكن مع توجيهات زمالئي وزميالتي يف  العوائق  التعامل مع 
ال�سريعة وتطوير عملي، ا�ستطعت يف مدة ق�سرية ا�ستيعاب املعلومات واخلربة الالزمة لتاأدية مهام تزيد عن 
املهام املطلوبة مني، وا�ستطعت نيل ا�ستح�سان روؤ�سائي يف العمل مما دفعهم يف بداية �سهر ت�سرين الأول اإىل 
تقدمي عر�ض عمل يل للعمل يف موؤ�س�سة الأمدي�ست بوظيفة كاملة كمن�سقة امتحانات، مل اأ�سعر منذ بدء عملي 

يف الأمدي�ست اأين اأعمل يف وظيفة موؤقتة حيث �سعيت اأن اتقن عملي و اأتطور".
يذكر اأن العمري تدربت �سمن م�سروع موؤ�س�سة التعاون من خالل برنامج )َعَمل(، والذي خ�س�ست له مبلغ 
10 مليون دولر اأمريكي لالأعوام 2011-2013، على تعزيز فر�ض الت�سغيل امل�ستدام لل�سباب الفل�سطيني مبا 

ميكنهم من لعب دور اإيجابي وبّناء يف املجتمع. 

مي�ض العمري)م�سروع التدريب على راأ�ض العمل(
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يد كرمية

واأجدت  ون�ساط  ب�سغف  تدريبي  وتابعت  بالدوام  فالتزمت  اخلال�ض،  خ�سبة  اأجماد  معهد  يف  وجدت  "لقد 
هذه املهنة التي وجدت فيها متنف�سًا واأماًل. اليوم وقد تخرجت وح�سلت على �سهادة ر�سمية من املعهد. ها 
اأنا اأعمل يف حمل تزيني ن�سائي براتب يوؤمن يل اإحتياجاتي واأكرث. وقد بداأت مب�ساعدة والدي يف م�ساريف 

البيت واأ�سبحت اأ�سعر اأين ع�سو مهم يف املجتمع واأنظر اإىل امل�ستقبل بثقة واأمل. 
اأن جتديدًا كرمية  اأجمل ما يف احلياة هي  اإن   ... ال�سم�ض  اأنا �سعيدة جدًا لأين وجدت لنف�سي مكانًا حتت 
ممتدة اإليك تنت�سلك من الظلمة اإىل النور، من الياأ�ض اإىل الأمل ... ف�سكرًا لك جمعية نبع و�سكرًا ملوؤ�س�سة 

التعاون لدعمها لكم".

رو�سة ال�سنديانة� عكا

بتستاهل التعب

يف �سيف 2011 توجهنا يف حركة الن�ساء الدميقراطيات ملوؤ�س�سة التعاون اأمال يف �سراء البيت الذي اأقيمت 
فيه رو�سة ال�سنديانة يف عكا منذ العام 1989، وقد ح�سلنا على دعم كرمي بقيمة 63 الف دولر من عائلة 
املرحوم حممد علي �سعد الدين، وبعد توفر املبلغ، وجتاوز ال�سعاب ا�ستطعنا �سراء البيت، يف هذه الفرتة 
عائلة �سعد الدين مل تتوانى عن دعمنا، احلمدهلل اليوم اأ�سبحت الرو�سة ملكا لنا، وهنا ل ميكن اأن نتخيل 

الفرحة التي غمرت الأولد واأهاليهم بالرو�سة.

فتحية ال�شغري/رو�شة ال�شنديانة - عكا

�سماح/م�سروع متكني الفتيات � لبنان
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امل�ساركون يف جل�سة بحث التو�سيات)من اليمني( د. وليد عمار)وزارة ال�سحة اللبنانية(، د. اأكيهريوا �سياتا)الأنروا(، 
د. ممدوح العكر)موؤ�س�سة التعاون(، د. رامي خوري)معهد ع�سام فار�ض(، د. جراهم واط )جمعية امل�ساعدات الطبية 

للفل�سطينيني(، د. عالء علوان )منظمة ال�سحة العاملية(

ورشات فنية يف مدارس القدس

يهـــدف امل�ســـروع اىل امل�ساهمة بتعزيز قدرات معلمـــي الرتبية الفنية يف اأربع مدار�ـــض مقد�سية موزعة خارج 
وداخـــل اجلـــدار، حيث متكن امل�سروع من اعداد املعلمني رغم اختـــالف تخ�س�ساتهم، ويقوم امل�سروع كذلك 
علـــى تعزيـــز دور الأن�سطـــة الفنية يف �سقـــل �سخ�سية الطالـــب وتعزيز ثقته بنف�ســـه وتنميـــة مهاراتة الفنية 
والتعليمية وحتفيزة على التخيل والإبداع: كالرتكيز، القدرة على التعبري عن الذات، واأهمية العمل اجلماعي 

واأخذ زمام املبادرة والنقا�ض.

والعلوم يف مدر�سة  الريا�سيات  فاأنا معلمة  والدراما،  الفنون  مل�سروع يخ�ض  �ساأن�سم  اأنني  يومًا  اأتخيل  "مل 
جبـــل املكرب وحاملة �سهـــادة البكالوريو�ض يف مادة الأحياء حيث اأن تخ�س�ســـي بعيد عن الفنون. فقبل البدء 

بامل�سروع كنت مقتنعة اأنني غري قادرة فنيًا على الجناز يف هذا املجال. 
كانـــت ح�س�ض الفـــن تقليدية 
مبنيـــة علـــى الأعمـــال اليدوية 
والتطريـــز، جتربتـــي مل تكـــن 
تنفيـــذ  بـــدون  واقعـــًا  لتكـــون 
الفـــن  حو�ـــض  مـــع  امل�ســـروع 
فمـــن  التعـــاون،  وموؤ�س�ســـة 
خاللهمـــا متكنـــت مـــن تطبيق 
ما تعلمت ونقلـــت خربتي التي 

اكت�سبتها لطالبي."
املعلمـــة ماجـــدة التميمـــي يف 
مدر�شة جبل املكرب االأ�شا�شية 

املختلطة - القد�س

مؤسسة التعاون تشارك يف مؤمتر )الالنست( الدويل حول صحة الفلسطينيني

قامـــت موؤ�س�سة التعاون بامل�ساركـــة والدعم يف املوؤمتر الدويل الثالث حول " �سحـــة الفل�سطينيني داخل وخارج 
الأرا�ســـي الفل�سطينيـــة املحتلة " الذي عقد يف اجلامعة الأمريكيـــة يف بريوت، يف الفرتة 5-6 اأذار 2012 وعلى 
مـــدى يومني، بحث املوؤمتر الق�سايا ال�سحية التـــي توؤثر على الفل�سطينيني الذين يعي�سون داخل وخارج الأر�ض 
الفل�سطينيـــة املحتلـــة، والتي تاأثرت نتيجـــة الظروف املعي�سية ال�سعبة، ف�ساًل عـــن نق�ض فر�ض احل�سول على 

اخلدمات ال�سحية والو�سول اليها وفر�ض احلماية من املخاطر.

واأكد د.ممدوح العكر ع�سو جمل�ض الأمناء واأحد املناق�سني يف اجلل�سة اخلتامية على اأهمية الدرا�سات كاأ�سا�ض 
لأخـــذ القرارات املتعلقـــة بال�سيا�سات ال�سحيـــة والرتكيز علـــى دور املجتمع املدين يف تغيري هـــذه ال�سيا�سات، 
وحتديد جمالت التدخل الأكرث تاأثريا على ال�سحة مبفهومها ال�سمويل . واأ�سار اإىل اأن املوؤمتر جنح يف ت�سليط 

الأ�سواء دوليًا على معاناة الفل�سطينيني.

وتنـــاول املوؤمتـــر يف ختامه عددًا من التو�سيات التي تلفت انتباه �سنـــاع ال�سيا�سة وال�سيا�سيني واجلمهور ب�سفة 
عامة لنتائج البحوث التي اأجريت حول معاناة الفل�سطينيني وظروفهم ال�سحية.

مدر�سة جبل املكرب� القد�ض



�سهـــد العـــام 2012 نقلة نوعية يف تطوير جوائز موؤ�س�سة التعاون حيث اأ�سيفت جائزتان �سنويتان بتربع �سخي 
مـــن ال�سيد منـــري الكالوتي، الأوىل جائـــزة "راغب الكالوتي للتنميـــة املجتمعية يف القد�ـــض"، والثانية جائزة 

 2012 العام  للجوائز  عر�ض  يلي  وفيما  الريادي".  الفل�سطيني  لل�سباب  الكالوتي  "منري 

1. جائزة مؤسسة التعاون لإلجناز  2012

1.1 جائزة املرحوم عبد العزيز الشخشري" واخملصصة لقطاع التعليم:

املرحوم عبد العزيز ال�شخ�شري 
ولد عبـــد العزيز ال�سخ�سري )اأبو اأكرم( يف القد�ـــض عام 1925. ورحل اإىل 
الأردن بعـــد اأن تعر�ـــض لإطـــالق النـــار عليه للمـــرة الثالثة، وهنـــاك التقي 
بزوجتـــه ملي�ـــض وانطلقـــا معًا يف رحلـــة الكفـــاح وتاأ�سي�ض العائلـــة. يف العام 
1957، انتقـــل اإىل الكويت وبداأ برت�سيخ حياته املهنيـــة، فاأ�س�ض العديد من 

ال�سركات الرائدة. وانتقل منذ العام 1990 اإىل لندن ليتقاعد هناك. 

ق�ســـم ال�سخ�ســـري حياته بني احليـــاة املهنيـــة والن�ســـال الفل�سطيني، وكان 
دائمـــا من اأ�ســـد املوؤمنني بالتعليـــم، وكر�ض الكثري من وقتـــه وماله يف دعم 
م�سروعات خريية لتنمية فل�سطني والفل�سطينيني يف ال�ستات. وكان من اأبرز 

م�ساهماتـــه يف العمل اخلريي دعم التعليم اجلامعي للطلبة الفل�سطينيني، مما اأتاح ملئات من اأبناء الالجئني 
الفل�سطينيني والطلبة املحتاجني فر�سة موا�سلة تعليمهم العايل، م�ساهمًا يف تعزيز تنمية املوارد الب�سرية يف 

العامل العربي. يذكر اأن الراحل كان من الأع�ساء الرواد الذين واكبوا ن�ساأة موؤ�س�سة التعاون منذ بدايتها. 

وقـــد توفـــاة اهلل عام 2006، ليم�سي اأبناوؤه مـــن بعده على دربه يف م�سرية العطاء والبنـــاء، وكان من اأبرز ما 
بـــادروا اإليه بعد وفاته تكري�ـــض دعم �سنوي خا�ض جلائزة موؤ�س�سة التعاون لالإجنـــاز والتي اأطلق عليها ا�سمه 

تكرميا لعطائه وعرفانا جلهود اأبنائه يف دعم العمل التنموي الفل�سطيني.

تقا�سمت جائزة موؤ�س�سة التعاون لالإجناز 2012 "جائزة املرحوم عبد العزيز ال�سخ�سري" 
واملخ�س�سة لهذا العام لقطاع التعليم، منا�سفًة:

مؤسسة غسان كنفاين الثقافية
والجتماعية  والقت�سادية  والثقافية  التعليمية  احلياة  حت�سني  جمال  يف  دورها  عن 

لالأطفال وال�سباب الفل�سطينيني يف خميمات الالجئني يف لبنان. 

أكادميية القاسمي
عن دورها يف جمال قطاع التعليم ملختلف املراحل يف مناطق 1948.

قطاع  يف  العاملة  للموؤ�س�سات  العام  لهذا  اجلائزة  خ�س�ست  قد  التعاون  موؤ�س�سة  وكانت 
التعليم، وذلك يف �سعيها املتوا�سل لتطوير هذا القطاع والذي يعد اأحد اأكرب القطاعات 
من  فل�سطينية  اأهلية  موؤ�س�سة   40 للجائزة  املتقدمني  عدد  وبلغ  املوؤ�س�سة.  تدعمها  التي 

ال�سفة الغربية، قطاع غزة، مناطق 1948 ولبنان.

شكر وتقدير
تتقدم موؤ�س�سة التعاون ب�سادق �سكرها وامتنانها اإىل كل من دعم هذا اجلهد ال�سنوي وتخ�ض بالذكر ال�سيد: 

اأكرم عبد العزيز ال�شخ�شري على تربعه بقيمة اجلائزة.

كما تتقدم موؤ�س�سة التعاون بال�سكر لأع�ساء جلنة التحكيم اخلارجية جلائزة الإجناز لعام 2012، وهم:

جائزة مؤسسة التعاون 2012

املهند�س عارف احل�شيني الدكتورة �شائدة عفونة الدكتور عزام �شالح

ال�شيد غامن بيبي ال�شيدة رمي اأبو جرب
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مؤسسة غسان كنفاين الثقافية
 www.ghassankanafani.org

تاأ�س�ســـت موؤ�س�ســـة غ�ســـان كنفـــاين الثقافية، كجمعيـــة لبنانية غري حكومية عـــام 1974، يف الذكـــرى الثانية 
ل�ست�سهـــاد املنا�سل غ�سان كنفاين. اأن�ســـاأت موؤ�س�سة غ�سان كنفاين الثقافية �ســـت ريا�ض لالأطفال، مركزين 
لتاأهيل الأطفال والفتيان املعوقني، ثالث مكتبات عامة لالأطفال ومراكز للفنون، وثالثة اندية. ترتكز برامج 
املوؤ�س�ســـة يف الرو�ســـات ومراكز التاأهيل على النهج ال�سمويل التكاملـــي يف رعاية وتربية الأطفال حيث ت�سمل 
الأن�سطـــة اليومية اللعـــب، الفنون، املو�سيقـــى، الغناء، الرق�ـــض، والإيقاع، الدمى والتمثيـــل، �سرد الق�س�ض 
واحلـــوار.   والتي بدورها تدعم جوانب التطـــور احل�سي واحلركي والعاطفي والذهني والجتماعي والإبداعي 
عنـــد الطفـــل. ي�ستفيد مـــن برامـــج وم�ساريع املوؤ�س�ســـة �سنويا حـــوايل 1700 طفـــل و�ساب/ة مـــن املخيمات 

الفل�سطينية يف لبنان. وتخرج منذ تاأ�سي�سها حوايل 9000  طفل من الريا�ض.

موؤ�س�سة غ�سان كنفاين الثقافية� لبنان 

أكادميية القاسمي - مناطق 1948
www.qsm.ac.il

تاأ�س�ســـت اأكادميية القا�سمي يف باقة الغربيـــة �سنة )1989( من قبل طريقة القا�سمي اخللوتية اجلامعة، حيث 
بـــداأت م�سريتها بكلية لل�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية لإعـــداد معلمني للدين الإ�سالمي واللغة العربية، والتي 
كانـــت متنح خريجيها دبلومـــا يف الرتبية. كما وح�سلت علـــى اعرتاف اأكادميي من جامعـــة الأزهر. تو�سعت 
الأكادمييـــة بتخ�س�ساتهـــا لت�سمل: ال�سريعة الإ�سالميـــة واللغة العربية، اللغة الإجنليزيـــة، الريا�سيات، علم 
احلا�ســـوب، العلـــوم، الرتبية اخلا�سة والطفولة املبكـــرة. ويف عام )2002( بداأت مبنح �سهـــادة البكالوريو�ض، 
ويف عـــام )2010( بداأت مبنح �سهادة املاج�ستري يف تخ�س�سات عديدة. حيث بلغ عدد طالب الأكادميية لعام 
)2012( اأكـــرث مـــن 3000 طالب وطالبة. يعمل يف الأكادميية 150 حما�ســـرا من تخ�س�سات متنوعة يحملون 

درجة الدكتوراه و 75 ع�سوا من الطاقم الإداري.

فازت الأكادمييـــة بالعديد من اجلوائز، 
وقد وطدت الأكادميية مكانتها كم�سروع 
ح�ساري وثقايف حمليا وعامليا، من خالل 
اعتزازهـــا بثقافتها املمتدة عرب ال�سنني.  
وحتت اإ�سراف ودعم اأكادميية القا�سمي 
اأقيمـــت جمموعـــة مـــن املوؤ�س�ســـات مثل: 
ح�سانات القا�سمـــي الع�سرية، رو�سات 
ريا�ـــض ال�ساحلـــني النموذجية، مدر�سة 
البتدائيـــة،  فـــوق  الأهليـــة  القا�سمـــي 
جممـــع ثقايف، كليـــة القا�سمـــي للهند�سة 
التكنولوجية/م�ســـار دبلـــوم، وكلية باقة 

الأكادميية.
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للتنمية  الكالوتي  راغب  املرحوم  جائزة   2.1
اجملتمعية يف القدس

 املرحوم راغب الكالوتي: 

مـــن مواليـــد القد�ـــض ال�سريف عـــام 1910، عرف اليتـــم وهو يف 
ال�ساد�سة من عمره وبداأ بحفظ القراآن وهو ابن الثامنة.

كان منوذجـــا لالإن�ســـان الع�سامي املكافح حيث حتمـــل م�سوؤولية 
اإعالة اأخويه منذ طفولته، ثم اجته للتجارة وهو يف �سن املراهقة، 
متنقـــال بـــني �سوريا والعراق ثـــم اإىل تركيا. وقـــد تركزت جتارته 

الأوىل يف الأغنام واملواد الغذائية وال�سجاد.

اأ�سبح من اأوائل رجال الأعمـــال الناجحني يف القد�ض وفل�سطني، 
حيـــث كان ع�ســـوًا يف غرفة جتـــارة القد�ض، ويعتـــرب املرحوم اأول 
من اأقام بنـــاء متعدد الطوابق يف القد�ض يف �سارع الزهراء العام 

1952 بعد النكبة مبا�سره.

كان مـــن �سمـــن الوفد الذي مثـــل اأهل القد�ـــض يف تهنئة املرحوم 
جمال عبد النا�سر بثورة 23 يوليو.

وكان لـــه العديد من امل�ساهمات يف اأعمال اخلري وترميم امل�ساجد 
يف القد�ض.  وقد توفاه اهلل بعمان عام 1984 بعد اإن غادر القد�ض 

يف عام 1967.

شكر وتقدير
تتقدم موؤ�س�سة التعاون ب�سادق �سكرها وامتنانها اإىل ال�سيد:

منـــري الكالوتـــي علـــى تربعه بقيمة اجلائـــزة كما تتقـــدم موؤ�س�سة التعـــاون بال�سكر لأع�ساء جلنـــة التحكيم 
اخلارجية جلائزة املرحوم راغب الكالوتي للتنمية املجتمعية يف القد�ض 2012، وهم:

الدكتورة اأ�شمى االإمام الدكتورة ليلي في�شي املهند�س جمال العارف

ال�شيد عماد منى الدكتور �شمري اخلطيب

فازت جمعية مركز برج اللقلق اجملتمعي بجائزة موؤ�س�سة التعاون 
لالإجنـــاز 2012 جائـــزة املرحوم راغب الكالوتـــي للتنمية املجتمعية يف 
القد�ض "كلنا القد�ـــض"، وذلك لتميزها يف جمال التنمية املجتمعية يف 
القد�ض واحت�سان ال�سباب املقد�سي. حيث كانت من �سمن 17 موؤ�س�سة 

اأهلية فل�سطينية تقدمت للتناف�ض على اجلائزة.
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جمعية مركز برج اللقلق اجملتمعي

www.burjalluqluq.org

جمعية وطنية تنموية غري ربحية تعمل لتح�سني الواقع النف�سي 
الجتماعـــي والفكـــري لالأطفـــال وال�سبـــاب والن�ســـاء وذوي 
الحتياجـــات اخلا�سة يف البلدة القدميـــة من مدينة القد�ض. 
تاأ�س�ســـت يف عـــام 1991 لتكـــون �ســـدًا منيعا اأمـــام الهجمات 
ال�ستيطانيـــة املتكـــررة واملمنهجـــة مـــن قبـــل ال�سرائيليـــني. 
وحـــددت مـــن اليـــوم الأول  لتاأ�سي�سهـــا هدفـــني رئي�سيني كان 
اولهمـــا حماية ار�ـــض برج اللقلق من امل�ســـادرة ال�سرائيلية. 
وثانيهمـــا خدمـــة املجتمـــع املحلـــي الـــذي يعاين مـــن تهمي�ض 
وقهـــر يف �ستى املجالت "التعليمية والقت�سادية والجتماعية 

والنف�سية". 

وتبلـــغ م�ساحة الربج حـــوايل 9000 م2، هو ثاين اكرب م�ساحة 
بعد امل�سجد الق�سى املبارك داخل ا�سوار البلدة القدمية من 
القد�ض، وتعود ملكية هذه الأر�ض اىل عائلتني مقد�سيتني هما 

اخلالدي ودروي�ض.
ت�سعـــى اجلمعيـــة لبناء جيـــل مقد�سي من ال�سبـــاب والأطفال 
يتميـــزون ب�سلوك ايجابـــي، عميق النتمـــاء، يوؤمنون باملوروث 

الفكري والثقايف ملجتمعهم وي�ساهمون بقيادته ونه�سته.

جمعية مركز برج اللقلق املجتمعي� القد�ض
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2. جائزة مؤسسة التعاون للشباب  2012
جائزة منري الكالوتي للشباب الفلسطيني الريادي

 " لغد أفضل... نبدع" 

ال�شيد منري الكالوتي: 

يف  البتدائية  علومه  وتلقى   1943 عام  ال�سريف  القد�ض  يف  ولد 
مدر�سة الفرير والثانوية يف مدر�سة املطران على بعد اأمتار قليلة 
عن خط الهدنة الذي ق�سم القد�ض اإىل ق�سمني، حيث تخرج منها 

يف حزيران 1961.

التحق مبا�سره بكلية العلوم ال�سيا�سية والقت�سادية يف اجلامعة 
طالب  احتاد  يف  فعال  ع�سوا  اأ�سبح  حيث  بريوت  يف  الأمريكية 

فل�سطني وحركة القوميني العرب. 

اإىل  توجهوا  الذين  الفل�سطينيني  اأوائل  من  كان   1968 عام  يف 
التموين  جمالت  يف  احلرة  الأعمال  با�سر  حيث  ودبّي  اأبوظبي 
واملواد الغذائية، ال�ستثمارات العقارية، �سناعة ال�سجاد، �سناعة 
التي  ال�سركة  فروع  انت�سرت  الذهب، حيث  وم�سايف  املجوهرات 

اأ�س�سها حول العامل. 

ان�سم اإىل موؤ�س�سة التعاون منذ اأكرث من ع�سرين عاما كع�سو يف 
جمل�ض الأمناء وم�سوؤول عن ملف القد�ض.

ال�سفة الغربية التعليم اللكرتوين للمكفوفني  1. م�سطفى جوهري و�سفاء عزموطي وعبادة خماي�سة 

قطاع غزة من ل �سيء ن�سنع كل �سيء 2. رنيم مدوخ وا�سالم الهبيل

ال�سفة الغربية م�سروع تطوير قطاع ال�سبار يف فل�سطني 3. �سادي حممود

ال�سفة الغربية جواّي براّي 4. �سابرين عبد الرحمن

ال�سفة الغربية م�ستل نور الهدى 5. حنني مليطات

شكر وتقدير
تتقدم موؤ�س�سة التعاون ب�سادق �سكرها وامتنانها اإىل ال�سيد:

التحكيم  جلنة  لأع�ساء  بال�سكر  التعاون  موؤ�س�سة  تتقدم  كما  اجلائزة  بقيمة  تربعه  على  الكالوتي  منري   
اخلارجية جلائزة منري الكالوتي لل�سباب الفل�سطيني الريادي لعام 2012، وهم:

ال�شيد �شادي العط�شان املهند�س عارف احل�شيني الدكتور �شربي �شيدم

ال�شيدة لنا اأبو حجلة ال�شيد حممود ال�شوا

الريادية  لأفكارهم  وذلك   2012 لل�سباب  التعاون  موؤ�س�سة  بجائزة  اأ�سمائهم  التالية  ال�سباب  فاز 
يف جمال الأعمال والريادة الجتماعية. حيث تناف�ض على اجلائزة 109 �سابًا من ال�سفة الغربية 

وقطاع غزة ومناطق 1948 ولبنان
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رنيم مدوخ واإ�سالم الهبيل

م�سطفى جوهري وعبادة خماي�سة

�سادي حممود

�سابرين عبد الرحمن

حنني مليطات

املقدمة  للمكفوفني”  اإللكرتوين  "التعليم  مبادرة 
وعبادة  عزموطي  وشفاء  جوهري  مصطفى  من 

خمايسة.

تكنولوجيا   " كمبيوتر  خمترب  اإن�ساء  على  امل�سروع  فكرة  تقوم 
تعليمهم  يتلقون  الذين  املكفوفني  بالطلبة  خا�ض   " معلومات 

الأ�سا�سي والثانوي واجلامعي يف حمافظتي جنني وطوبا�ض.

مبادرة “من ال شيء نصنع كل شيء” املقدمة من 
رنيم مدوخ وإسالم الهبيل.

تدوير  لإعادة  البيئي  ال�ستثمار  قطاع  يف  �سغري  �سبابي  م�سروع 
النفايات ال�سلبة املنزلية، ينق�سم امل�سروع اإىل مرحلتني: مرحلة 
توعية املجتمع امل�ستهدف باأهداف امل�سروع وطبيعته والت�سويق له. 
اإعادة  واملرحلة الثانية وهي بداية جمع و فرز النفايات ومن ثم 

تدويرها.

فلسطني”  يف  الصبار  قطاع  "تطوير  مبادرة 
املقدمة من شادي حممود.

الفاكهة  هذه  وا�ستغالل  ال�سبار  قطاع  لتطوير  امل�سروع  يهدف 
لنتاج منتجات متعددة ذات قيمة م�سافة، من خالل ا�ستهداف 

الأ�سواق املحلية والدولية لت�سويق هذه املنتجات.

عبد  صابرين  من  املقدمة  بّراي”  "جّواي  مبادرة 
الرحمن.

 فكرة جمتمعية تقوم على تدريب الأطفال مهارة "الرجتال" على 
خ�سبة امل�سرح. تندرج املبادرة حتت اإطار التمكني وتنمية القوى 

الب�سرية، وت�ستهدف يف هذا الإطار فئة الأطفال من املخيمات.

حنني  من  املقدمة  الهدى”  نور  "مشتل  مبادرة 
مليطات.

 مبادرة زراعية اقت�سادية جمتمعية، تهدف لتعزيز دور واأهمية 
البيئة،  حماية  يف  املثمرة،  وال�سجار  الزينة  اأ�سجار  و  الورود 
والنهو�ض بها اىل الف�سل، من خالل مركز تعليمي بيئي ي�ستهدف 

الطفال والطالب.



عملت دائرة تنمية املوارد على ا�ستمرارية 5 حمالت رئي�سة يف العام 2012 لدعم برامج املوؤ�س�سة املختلفة 
وم�سروع  ا�سوارك،  نعرب  قد�ض  ويا  ا�سرة،  اىل  ا�سرة  من  وبرنامج  الرو�سات،  اطفال  تكفل  برنامج  وت�سم: 
دولر من خالل هذه احلمالت.  مليون   3.6 يقارب  ما  اجتذاب  م�ستقبلي، حيث مت  وبرنامج  الكلى،  غ�سيل 
بالإ�سافة اىل ذلك، ومن خالل الريع  املُجتذب من حملة التقومي ال�سنوي للعام 2013، فقد مت ا�ستقطاب 

التزامات مببلغ قدره 70,000 دولر، خ�س�ست لربنامج الطفولة املبكرة.

حمالت وأنشطة 2012

الفل�سطينيني  الالجئني  مل�ساندة  ا�ستغاثة   نداء  ا�ستغاثة:  ندائي  اطالق  مت  املنطقة،  يف  لالأحداث  نتيجة 
الذين جلوؤا من �سوريا اىل لبنان، حيث نتج عنه اجتذاب حوايل 55 األف دولر، ونداء مل�ساندة اهلنا يف غزة 
نتيجة العدوان على القطاع يف الرابع من �سهر نوفمرب، حيث مت اجتذاب حوايل 843 األف دولر لغاية نهاية 
الطوارئ  الآنية �سمن قطاع  لتلبية الحتياجات  ا�سافية  لتنمية موارد  العمل م�ستمرا  2012، ومازال  العام 

وامل�ساعدات الإن�سانية.

نفذت املوؤ�س�سة حفلني خريين خالل العام: حفل املوؤ�س�سة ال�سقيقة يف بريطانيا )WAUK( يف لندن يف 17 
نوفمرب 2012، حيث مت ا�ستقطاب التزامات تقدر بحوايل 500 األف دولر، يتم تخ�سي�سها حلملة غزة ولبنان 

2012، وم�ساريع لذوي الحتياجات اخلا�سة، والطفولة املبكرة، وال�سحة يف جميع عمل مناطق املوؤ�س�سة. 

اآل  مبارك  نهيان  ال�سيخ  معايل  رعاية  حتت   2012 نوفمرب   23 يف  دبي  يف  للموؤ�س�سة  خريي  حفل  اأقيم  كما 
نهيان، حيث مت ا�ستقطاب التزامات بحوايل مليون دولر امريكي لأربعة م�ساريع يف التعليم وال�سحة والتنمية 

املجتمعية بالإ�سافة اىل حملة غزة 2012، وتربعات حلملة املتحف الفل�سطيني بلغت 10.7 مليون دولر.

الكلى يف لبنان حيث مت  ال�سيد خالد �سالمية برتتيب لقاء لدعم م�سروع غ�سيل  ا�سافة اىل ذلك فقد قام 
اجتذاب حوايل 45 األف دولر. كما قامت جمموعة من ال�سيدات يف دبي بقيادة ال�سيدة هالة ملح�ض وفينو�ض 
فرا ورىل كفعيتي واميان عودة برتتيب حفل م�سغر اقيم يف منزل ال�سيد رامي ملح�ض وزوجته هالة، لدعم 
م�سروع تاأ�سي�ض نادي لالأطفال لذوي احلاجات اخلا�سة يف قطاغ غزة، مت من خالله ا�ستقطاب 55 األف دولر 

امريكي.



موؤ�س�سة التعاون والأونروا توقعان اتفاقية �سراكة يف اذار/2012 حول ال�سراكة من اأجل الالجئني الفل�سطينينيبنك فل�سطني املحدود يوقع مع موؤ�س�سة التعاون اتفاقية برنامج  املنح "زمالة"24/ ت�سرين الأول/ 2012

بنك فل�سطني املحدود بال�سراكة مع موؤ�س�سة التعاون يطلق حملة اإغاثة ان�سانية لدعم قطاع ال�سحة والطفولة يف قطاع 
غزه 16/ كانون اأول/2012

بنك فل�سطني املحدود بال�سراكة مع موؤ�س�سة التعاون يطلق حملة اإغاثة ان�سانية لدعم قطاع ال�سحة والطفولة يف قطاع 
غزه 16/ كانون اأول/2012

اتفاقيات اسرتاتيجية يف العام 2012
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حكاية بألف حكاية   )اخلط الزمني لعمل املوؤ�ش�شة(

الواقع  تغيري  يف  العطاء  باأهمية  عميق  اإح�سا�ض  اإىل  بال�ستناد 
الوطنية  امل�سوؤولية  وبدافع  الفل�سطيني،  لل�سعب  الجتماعي 
الجتماعية، و�سرورة دعم الإن�سان الفل�سطيني، وتعزيز �سموده 
على اأر�ض وطنه املحتل، وبجهود خرّية  لأربعة من رجال القت�ساد 

والفكر من اأبناء ال�سعب الفل�سطيني، وهم:

وعبد  �شباغ،  ح�شيب  املرحوم  �شومان،  املجيد  عبد  الراحل 
املح�شن القطان، ومنيب امل�شري،

 ،1983 العام  يف  لندن  الربيطانية  العا�سمة  يف  لقاء  عقد  مت 
على  قادرة  فل�سطينية  موؤ�س�سة  اإن�ساء  فكرة  التداول يف  حيث مت 
جتمعاته،  خمتلف  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  �سمود  وتعزيز  دعم 

ومبوا�سفات ت�سمن لها الفعالية والإ�ستمرارية.

والبحث  واجلهد  العمل  من  عامًا  ثالثني  ومع  اللقاء،  هذا  بني 
والإجناز والتعلم،  وبني تداول الفكرة ون�سوء املوؤ�س�سة وتطورها 
ال�سعب  اجنازات  اأهم  كاأحد  التعاون  موؤ�س�سة  اليوم  تقف 
الفل�سطيني، لتقدم منوذجا متكامال يجمع بني خربة القت�ساد 

جمل�س ادارة موؤ�ش�شة التعاون االأول عام 1984واإبداع الفكر وحيوية املجتمع.
ال�سف الول من اليمني ال�سادة: نبيل فريد ال�سوا، �سعيد توفيق خوري، زين العابدين ميا�سي، عبد احلميد �سومان، ح�سيب جري�ض ال�سباغ.

ال�سف الثاين من اليمني ال�سادة: نبيل هاين القدومي، نزار عبد الرحيم جردانة، عبد املح�سن ح�سن القطان، منيب ر�سيد امل�سري.



67التقرير السنوي 2012

املرحلة األوىل

�سملت البدايات مرحلة التاأ�سي�ض والإقالع، وخاللها مت بناء الهياكل التنظيمية والإدارية، وتطوير ال�سراكات 
43 مليون دول، وحتددت قطاعات  اآلية العمل مبجموع �سرف بقيمة  مع املوؤ�س�سات املحلية والعربية واختيار 
العمل يف التعليم، وال�سحة، والتنمية القت�سادية، والتنمية الجتماعية وتطويراملوؤ�س�سات، والثقافة والفنون 
والطوارئ وامل�ساعدات الإن�سانية. يف نف�ض عام التاأ�سي�ض 1983 مت ت�سجيل موؤ�س�سة التعاون كموؤ�س�سة خريية 
اأول  العمومية يف جنيف وانتخاب  اأول اجتماع للجمعية  1984 مت عقد  العام  وافتتاح مكاتبها يف جنيف، ويف 
1985، كما  اأمناء. واطلقت املوؤ�س�سة برنامج للقد�ض بالتعاون مع املرحوم في�سل احل�سيني يف العام  جمل�ض 

اأطلقت اأول برنامج للقرو�ض ال�سغرية.

يف العام 1986 ُعِقد يف اجنلرتا اأول لقاء �سمن �سل�سلة لقاءات �سارك فيها اأبرز املفكرين واخلرباء للحث على 
بحث ومناق�سة التنمية القت�سادية يف فل�سطني. كما و�سهد العام الذي تاله اإطالق برنامج تعزيز الطفولة 

املبكرة ودخول الأع�ساء ال�سباب لأول مرة يف اجلمعية العمومية.

الطارئة  ل�سد الحتياجات  املوؤ�س�سة �سندوقا خا�سا  ان�ساأت   1988 العام  الأوىل  يف  النتفا�سة  اندلع  عقب 
متعددة  منحة  على  التعاون  موؤ�س�سة  ح�سلت  بعام  وبعدها  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  للفل�سطينني 
القطاعات تبلغ حوايل 6 ماليني يورو من الحتاد الأوروبي، ومب�ساعدة عدد من اع�سائها ال�سباب، ومت عقد 

عدد من الأن�سطة الكربى جلمع التربعات يف كل من الكويت والإمارات ولندن.

املرحلة الثانية

متثلت ما بني 1994 وحتى 1999 حيث حاولت املوؤ�س�سة و�سع توجه ا�سرتاتيجي جديد ين�سجم مع املتغريات 
ال�سيا�سية الهادفة اىل اإقامة الدولة الفل�سطينية، وم�ساهمًة منها يف اعمار الدولة املنتظرة حددت املوؤ�س�سة 
ثالثة برامج تنموية رئي�سية �سملت، التطوير املوؤ�س�سي، تنمية القوى الب�سرية، ودعم الثقافة وتعزيز الهوية. 

 )OCJRP( قامت موؤ�س�سة التعاون يف عام 1994 بتاأ�سي�ض برنامج خا�ض لإعمار البلدة القدمية يف القد�ض
اإ�سافة اإىل م�سادرها الذاتية  وذلك بدعم رئي�سي من ال�سندوق العربي لالإمناء القت�سادي والجتماعي 
العام  املميز. يف  العمراين  القدمية واحلفاظ على موروثها  البلدة  امل�ستدامة ولإحياء  التنمية  لتوفري  وذلك 
1995 مت تاأ�سي�ض �سندوق الرعاية ال�سحية يف لبنان والذي مت ت�سجيله عام 1997 كموؤ�س�سة اأهلية لبنانية 

با�سم جمعية الرعاية ال�سحية، كما مت  ان�ساء مراكز ا�سعاد الطفولة يف نابل�ض و البرية وغزة يف العام 1996. 

الأوىل  املرحلة  تنفيذ  وبداأ  القد�ض،  اإىل  جنيف  من  املوؤ�س�سة  مكاتب  انتقلت  تلت  التي  الثالثة  الأعوام  يف 
موؤ�س�سة  الدويل،  البنك  بتمويل من  مليون دولر   16.5 بلغت  الأهلية، مبيزانية  املوؤ�س�سات  من م�سروع دعم 
لأطفـــال  مركـــــز  اأول  تاأ�سي�ض  مت   1998 العام  ويف  الإيطالية.  واحلكومة  ال�سعودية،  احلكومة  التعاون، 
اإطالق حملة جمع  امل�ستقــبــل”Future Kids“ لتدريب الأطفال على تطبيقات احلا�سوب املختلفة، كما مت 
تربعات لدعم ان�ساء املتحف الفل�سطيني، وانتهت هذه املرحلة يف العام 1999 بافتتاح ق�سم جراحة القلب 

مب�ست�سفى املقا�سد يف القد�ض.

املرحلة الثالثة

مع اندلع النتفا�سة الفل�سطينية الثانية يف اأواخر اأيلول 2000 حيث اعيد اجتياح ال�سفة الغربية، ومت تدمري 
البنية التحتية ملوؤ�س�سات ال�سلطة، وعزل البلدات الرئي�سية عن بع�سها عرب �سبكة كثيفة من احلواجز واقامة 

جدار الف�سل العن�سري.

عملت املوؤ�س�سة على توفري الدعم الإغاثي العاجل للمت�سررين، اإ�سافة لذلك ا�ستمرت املوؤ�س�سة خالل هذه 
املرحلة يف تنفيذ براجمها التنموية الرئي�سية للمرحلة ال�سابقة مبجموع �سرف بقيمة 182 مليون دولر. ففي 
الطارىء  الت�سغيل  WA-UK، اطالق برنامج  ال�سقيقة يف بريطانيا  املوؤ�س�سة  ن�ساط  2000 مت تفعيل  العام 
بدعم من ال�سندوق العربي، واطالق م�سروع تكنولوجيا املعلومات لتوفري التدريب الالزم لل�سباب. اأما يف 
العام 2001 فقد مت اطالق املرحلة الثانية من م�سروع املوؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية )22مليون دولر( والذي 

حتول يف العام 2006 اإىل موؤ�س�سة اأهلية م�ستقلة حتمل ا�سم مركز تطوير املوؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية.
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لدعم  العربي  ال�سندوق  من  بدعم  الفل�سطيني  لل�سعب  العاجل  الدعم  برنامج  اإطالق  2002 مت  العام  ويف 
والزراعي  ال�سناعي  القطاع  ودعم  الأهلية  واملوؤ�س�سات  اجلمعيات  ودعم  التعليمية  واملوؤ�س�سات  اجلامعات 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  افتتاح مركز  2003 مت  العام  املياه. ويف  و�سبكات  والآبار  الريف  وتطوير 
الثقايف يف اخلليل، وو�سع نظام جائزة �سنوية يف جمالت العطاء والإجناز والتميز لتكرمي اجلهات املانحة 
على  القد�ض  يف  القدمية  البلدة  اعمار  برنامج  ح�سل  تلتها  التي  ال�سنة  ويف  والأفراد.  الأهلية  واملوؤ�س�سات 
جائزة الآغا خان للهند�سة املعمارية، وفاز م�سروع تكنولوجيا ال�سباب بجائزة بلدية دبي ووكالة الأمم املتحدة 

لل�سكان UN Habitat  لأف�سل م�سروع للممار�سات اجليدة.

وبني الأعوام 2003-2006 مت اإطالق م�سروع دعم �سبكة م�ست�سفيات القد�ض ال�سرقية، وقامت موؤ�س�سة التعاون 
وم�ست�سفى  اخلريية،  املقا�سد  جمعية  من  املوؤلفة  امل�ست�سفيات  �سبكة  بدعم  الأوروبي  الحتاد  من  وبتمويل 
املطلع، وم�ست�سفى العيون وامل�ست�سفى الفرن�ساوي والهالل الأحمر الفل�سطيني لرعاية الأمومة ومركز الأمرية 

ب�سمة للتاأهيل.

يف الـ 2005 مت تو�سيع ن�ساطات برنامج الإعمار الرئي�سبة للبلدة القدمية يف نابل�ض )الرتميم واعادة الإعمار 
 ،EFCوالتوثيق والدرا�سات(، اأما يف عام 2006 اأ�سبحت املوؤ�س�سة ع�سوا كامال يف مركز املوؤ�س�سات الأوروبي
املنطقة  الرائدة يف  املوؤ�س�سات  من  مع غريها  بالتعاون   ،AFF الداعمة  العربية  املوؤ�س�سات  ملتقى  واطلقت 
العربية ليكون منتدى للموؤ�س�سات يف العامل العربي. ويف نهاية هذه املرحلة وحتديدًا يف العام 2007 مت تاأ�سي�ض 
معهد القد�ض للحفاظ على الرتاث املعماري، وان�ساء م�ست�سفى البحرين لالأطفال يف مدينة رام اهلل مببلغ 
خم�سة ماليني دولر، ووقعت املوؤ�س�سة اتفاقية مع جامعة بريزيت مت مبوجبها تاأجري قطعة اأر�ض م�ساحتها 39 

دومن لإقامة م�سروع املتحف الفل�سطيني.

املرحلة الرابعة

والتي بداأت منذ 2008 حتى اللحظة، متيزت بالنتقال من العمل الأفقي اإىل العمل العمودي املبني على تعميق 
الأثر من خالل تخطيط ا�سرتاتيجي موؤ�س�سي، �سمل هذا التوجه اخت�سار عدد قطاعات العمل املعتمدة اإىل 
اأعلنت  العام  نف�ض  ويف  والطارئة،  الإن�سانية  وامل�ساعدات  املجتمعية،  التنمية  الثقافة،  التعليم،  وهي  اأربعة 
موؤ�س�سة التعاون خطتها ال�سرتاتيجية لالأعوام 2011-2013. ويف 2009 مت اإطالق برنامج م�ستقبلي )برنامج 
رعاية اأيتام احلرب على غزة(، و اإطالق برنامج موؤ�س�سة التعاون لل�سباب، و�سهد العام 2010 ت�سجيل فرع 

املوؤ�س�سة يف لبنان، ويف العام 2012 مت اطالق برنامج وادي غزة اإعمار وتنمية.

رو�سة اأحباب اهلل � اجلديرية
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تن�ســـب اأهداف ال�سندوق العربي لالإمناء القت�سادي والجتماعي، 
والـــذي يتخـــذ من دولـــة الكويت مقـــرًا له، علـــى متويـــل امل�سروعات 
الإمنائيـــة القت�ساديـــة والجتماعية مـــع الرتكيز علـــى امل�سروعات 
العربيـــة امل�سرتكـــة، وعلـــى الـــدول العربيـــة الأقـــل منوًا. لقـــد عمل 
ال�سنـــدوق العربـــي منـــذ بدء ن�ساطـــه يف العـــام 1968 علـــى تعزيز 
مداخالته التنموية يف فل�سطني ل�سد الفراغ الذي اأحدثه غياب �سلطة 
وطنيـــة تدير �سوؤون البالد وتلبي الحتياجـــات الأ�سا�سية للمواطنني، 
فعمـــد اىل تكثيف ن�ساطه يف جمـــال تقدمي املعونـــات اىل املوؤ�س�سات 
واجلمعيـــات الأهليـــة غـــري احلكومية نظـــرًا لعـــدم اأهليـــة فل�سطني 

لال�ستفـــادة من قرو�سه ب�سبب ظروف الحتـــالل، وكان ال�سندوق العربي مـــن اأول املوؤ�س�سات الإمنائية التي 
تعمل داخل الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة يف الوقت الذي مل تكن ق�سية التنمية القت�سادية يف فل�سطني مو�سع 
اهتمـــام املوؤ�س�سات املانحة. وتقدر قيمة املنح وامل�ساعدات التـــي قدمها ال�سندوق العربي لل�سعب الفل�سطيني 

حتى العام 2012  ما يزيد عن 550 مليون دولر )159 مليون دينار كويتي(.  

منـــذ العام 2001 ومع ا�ستـــداد وطاأة الجتياح الإ�سرائيلـــي لكافة مناطق ال�سلطة الوطنيـــة الفل�سطينية، وما 
واكـــب هذا الجتياح مـــن قتل وتدمري، خ�س�ســـت الهيئات املاليـــة العربية 10% من اأرباحهـــا لدعم ال�سعب 
الفل�سطينـــي مـــن خالل الربنامج العاجـــل لدعم �سموده وا�ستمـــرار بقائه يف اأر�سه، وقـــد و�سلت م�ساهمات 

ال�سندوق للربنامج حوايل 400 مليون دولر )113 مليون دينار كويتي(.
�ساهمت ال�سراكة ال�سرتاتيجية بني موؤ�س�سة التعاون وال�سندوق العربي، وامل�ستمرة منذ ثالثة عقود يف تنفيذ 
العديـــد مـــن امل�ساريع التنموية التـــي تزيد قيمتها عن 100 مليـــون دولر. وقد بلغت قيمـــة الربامج وامل�ساريع 
التـــي يجـــري تنفيذها خالل ال�سنوات الثـــالث الأخرية حوايل 40 مليون دولر، خ�س�ســـت منها ما يزيد عن 
27 مليـــون دولر ملدينة القد�ض على وجه التحديـــد. وقد تنوعت امل�ساريع والربامج لت�سمل خمتلف القطاعات 

الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واإلجتماعي

وت�ستهـــدف خمتلف الفئات يف كل من ال�سفة الغربية مبـــا فيها القد�ض وقطاع غزة، ومن اأهم الربامج اعمار 
البلـــدة القدمية يف القد�ـــض، واعمار البلدة القدميـــة يف نابل�ض، ومعهد الرتاث، وت�سغيـــل ال�سباب، والطفولة 
املبكرة، والتميز يف التعليم، وم�ساندة العملية التعليمية يف القد�ض، وتطوير املدر�سة ال�سناعية التابعة للجنة 
اليتيم العربي، وتطوير الكلية الإبراهيمية يف القد�ض، وتنمية قدرات املوؤ�س�سات الأهلية، وتطوير امل�ست�سفيات 

املقد�سية.

الصناديق العربية ... شريك اسرتاتيجي

تاأهيل خمترب العلوم يف مدر�سة الميان � القد�ض� م�سروع م�ساندة العملية التعليمية
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صندوق النقد العربي

اإر�ساء  يف  منها  رغبًة  العربي  النقد  �سندوق  العربية  الدول  اأن�ساأت 
التنمية  عجلة  ودفع  العربي،  القت�سادي  للتكامل  النقدية  املقومات 
القت�سادية يف جميع الدول العربية. ومت توقيع اتفاقية ال�سندوق يف 
النقد  �سندوق  بداأ  املغربية.  اململكة  يف  الرباط  يف   1976 ابريل   27

العربي ن�ساطه يف عام 1977، وي�سم يف ع�سويته جميع الدول العربية 
الإمارات  ت�ست�سيفه دولة  له، حيث  اأبو ظبي مقرًا  وياأخذ من مدينة 

العربية املتحدة ويعامل معاملة البعثات الدبلوما�سية. ويقدم �سندوق النقد العديد من امل�ساعدات لل�سعب 
الفل�سطيني.

تعتز موؤ�س�سة التعاون ب�سراكتها ال�سرتاتيجية مع �سندوق النقد العربي الذي قدم لها منحا لدعم براجمها 
زالت  ما  ال�سياق  هذا  ويف  فل�سطني.  يف  وتنموية  اغاثية  برامج  تنفيذ  على  لالإ�سراف  اعتمدها  او  مبا�سرة 
لدعم  العاجل  الربنامج  من  والثامنة  ال�سابعة  املرحلتني  من  املمولة  امل�ساريع  بتنفيذ  تقوم  التعاون  موؤ�س�سة 
ال�سعب الفل�سطيني والتي تقدر قيمتها بحوايل 13 مليون دولر وتت�سمن على �سبيل املثال ل احل�سر تطوير 
املنطقة ال�سناعية يف نابل�ض، برنامج توظيف التكنولوجيا يف التعليم، بناء كلية الهند�سة يف جامعة فل�سطني 
التقنية� خ�سوري، دعم القطاع ال�سحي يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة بالأجهزة واملعدات، واعادة تاأهيل 

وترميم مركز مدينة طولكرم.

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية

جهود  يف  للم�ساركة   1961 عام  يف  ا�ستقاللها  منذ  الكويت  �سعت 
والتكافل  التعاون  ب�سرورة  اميانها  من  انطالقا  القت�سادية  التنمية 
الكويتي  ال�سندوق  ان�ساء  يف  الكويت  �سارعت  الإن�ساين.  والرتابط 
الأو�سط  ال�سرق  يف  امنائية  موؤ�س�سة  اأول  ليكون  القت�سادية  للتنمية 
والدول  العربية  للدول  الإمنائية  اجلهود  حتقيق  يف  بامل�ساهمة  تقوم 
يقدمها  التي  القرو�ض  به  تت�سم  ما  اأهم  ولعل  النامية.  الأخرى 
النامية يف متويل  الدول  اأنها مي�سرة تهدف اىل م�ساعدة  ال�سندوق 

م�ساريعها الإمنائية، ويف تنفيذ برامج التنمية فيها، كما يقوم ال�سندوق بتقدمي امل�ساعدات لتمويل تكاليف 
اعداد درا�سات اجلدوى الفنية والقت�سادية للم�سروعات الإمنائية يف هذه الدول، وتدريب الكوادر الوطنية 
فيها، اإ�سافة اىل ذلك يقوم ال�سندوق بامل�ساهمة يف راأ�سمال املوؤ�س�سات التنموية الدولية والإقليمية. ويعترب 

ال�سندوق الكويتي اأداة هامة ملد ج�سور ال�سداقة والإخاء بني دولة الكويت والدول النامية.
ح�سلت موؤ�س�سة التعاون على منحة من ال�سندوق الكويتي لدعم الربنامج املتكامل لتطوير قرية وادي غزة 
يهدف  حيث  للتنمية.  ال�سالمي  البنك  باإدارة  �سنوات  خم�ض  خالل  ينفذ  اأمريكي  دولر  مليون   28 بقيمة 
الربنامج اىل حتويل القرية اإىل قرية منوذجية من خالل حت�سني نوعية احلياة اليومية للمواطن الفل�سطيني 
وياأخذ  التحتية.  والبنية  والطاقة  وال�سحة  التعليم  يف  بحقوقه  تتعلق  التي  تلك  وخا�سة  باملنطقة،  القاطن 
ت�سغيل  التطويرية يف  امل�ساريع  وا�ستغالل  املوجود  الجتماعي  الن�سيج  العتبار احلفاظ على  بعني  الربنامج 
اأكرب قدر من الأيدي العاملة يف القرية، مع الأخذ بعني العتبار قرب القرية من اجلانب احلدودي وتوفري 

متطلبات الطوارئ لل�سكان.
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البنك االسالمي للتنمية )معًا نبني مستقبل أفضل(

يف  التنمية  م�ساريع  لتمويل  موؤ�س�سة  هو  للتنمية  الإ�سالمّي  البنك 
القت�سادية  التنمية  لتعزيز   1975 عام  اأُن�سئ  الإ�سالمية،  الدول 
والتقدم الجتماعّي يف الدول الأع�ساء واملجتمعات امل�سلمة يف الدول 
ملبادئ  وفقًا  بعملياته  البنك  وي�سطلع  �سواء.  الأع�ساء على حٍد  غري 
ال�سريعة الإ�سالمّية. وقد اأ�سهمت جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية 
يف الأعوام الثماين والثالثني املا�سية يف حتقيق التنمية الجتماعية 

والقت�سادية للدول الأع�ساء. 
م�ساريع  لتمويل  اأهمية  للتنمية  الإ�سالمي  البنك  يوىل  فل�سطني  يف 
اإغاثية عاجلة لدعم ال�سعب الفل�سطيني يف احلالت الطارئة، بجانب 

متويله مل�ساريع تنموية اأخرى. كما يدير البنك الكثري من امل�ساريع املمولة من ال�سناديق العربية والتي يبلغ 
جمموعها مئات املاليني من الدولرات.  وتعترب موؤ�س�سة التعاون �سريكا ا�سرتاتيجيًا يف تنفيذ واإدارة م�ساريع 

البنك الإ�سالمي للتنمية يف فل�سطني، وقد بلغت قيمة هذه امل�ساريع ع�سرات املاليني من الدولرات.
الن�ساط القت�سادي  البنك ال�سالمي دعم  ا�سراف  التعاون حتت  تنفذها موؤ�س�سة  التي  امل�ساريع  اأهم  ومن 
يف البلدة القدمية يف اخلليل، وتاأهيل املباين التاريخية يف القد�ض ونابل�ض، وتطوير قرية وادي غزة، وتطوير 
املدر�سة ال�سناعية التابعة للجنة اليتيم العربي والكلية الإبراهيمية يف القد�ض، ودعم وتطوير امل�ست�سفيات 

املقد�سية.
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– قطاع  لتاأهيل املعاقني" امل�ساهمة اخل�سو�سية غري الربحية" قطاع غزه، برنامج غزة لل�سحة النف�سية 

غزه، جمعية اأ�سدقاء مركز تاأهيل املعاقني ب�سريا– قطاع غزه
جمعية احلق يف احلياة – قطاع غزه، جمعية اخلدمة العامة – قطاع غزه، جمعية اخلريجات اجلامعيات � 
قطاع غزه، جمعية املربة اخلريية– قطاع غزه، جمعية امل�سدر للتنمية الريفية– قطاع غزه، جمعية الوداد 
للتاأهيل املجتمعي – قطاع غزه، جمعية دار الأرقم التعليمية– قطاع غزه، جمعية �سرق غزة لإمناء الأ�سرة� 
قطاع غزه، جمعية غ�سان كنفاين التنموية � قطاع غزة، جمعية موؤ�س�سة اإنقاذ الطفل الفل�سطيني – قطاع 
غزه، مدر�سة الن�سر الإ�سالمية النموذجية � قطاع غزه، مركز العمل التنموي " معًا " قطاع غزه، البطريركية 
الأرمنية يف القد�ض � ال�سفة الغربية، اجلمعية اخلريية لقرى خط اجلدار– ال�سفة الغربية، املركز الن�سوي 
، خميم �سعفاط � ال�سفة الغربية، بطريركية الروم الكاثوليك– ال�سفة الغربية، جامعة اخلليل � ال�سفة 
– ال�سفة الغربية، جمعية  الغربية، جامعة القد�ض� كلية هند احل�سيني� ال�سفة الغربية، جامعة بريزيت 
– ال�سفة الغربية ، جمعية الإحتاد الن�سائي العربي– ال�سفة الغربية،  الإحتاد الن�سائي العربي � القد�ض 
جمعية الت�سامن اخلريية � ال�سفة الغربية، جمعية الهدى العلمية اخلريية– ال�سفة الغربية، جمعية بورين 
اخلريية– ال�سفة الغربية، جمعية ترقوميا اخلريية– ال�سفة الغربية ، جمعية �سلوان اخلريية� القد�ض–
ال�سفة الغربية، جمعية �سيدات اأريحا اخلريية– ال�سفة الغربية، جمعية �سيدات العروب اخلريية– ال�سفة 
الغربية، جمعية �سيدات �سنجل اخلريية– ال�سفة الغربية، جمعية �سيدة الب�سارة للروم الكاثوليك� القد�ض 
– ال�سفة الغربية، جمعية طوبا�ض اخلريية– ال�سفة الغربية، جمعية جلنة اليتيم العربي� القد�ض – ال�سفة 
الغربية، جمعية منتدى املثقفني– ال�سفة الغربية، جمعية ن�ساء اإملي�سون� القد�ض– ال�سفة الغربية، جمعية 

واملحبة  ال�سالم  رو�سة  الغربية،  القد�ض– ال�سفة  العربي�  الطفل  دار  الغربية،  اخلريية– ال�سفة  يا�سيد 
لل�سريان الكاثوليك – ال�سفة الغربية، �سبكة موؤ�س�سات امل�ستقبل الأهلية الرتبوية� القد�ض – ال�سفة الغربية، 
كلية املجتمع الإبراهيمية� القد�ض – ال�سفة الغربية، جامعة فل�سطني التقنية – ال�سفة الغربية، كلية وجدي 
نهاد اأبو غربية اجلامعية التكنولوجية� القد�ض – ال�سفة الغربية، جلنة العلوم والثقافة الإ�سالمية– ال�سفة 
الغربية،  – ال�سفة  القد�ض  الكتاب اخلريية�  موؤ�س�سة  الغربية،  العاملية– ال�سفة  الرتبية  موؤ�س�سة  الغربية، 
موؤ�س�سة النيزك للتعليم امل�ساند والإبداع العلمي– ال�سفة الغربية، موؤ�س�سة عبد املح�سن القطان– ال�سفة 
الغربية، موؤ�س�سة في�سل احل�سيني� القد�ض – ال�سفة الغربية، مدر�سة  الفرير � القد�ض – ال�سفة الغربية، 
– ال�سفة  القد�ض  لالأطفال�  ال�سحي  �سبافورد  مركز  الغربية،  املبكرة– ال�سفة  للطفولة  امل�سادر  مركز 
النجدة  جمعية  الغربية،  ال�سفة  عمار–  دير  نادي  الغربية،  ال�سفة   – ال�سغار  العلماء  منتدى  الغربية، 
الإجتماعية  للرعاية  الوطنية  املوؤ�س�سة   ، الفل�سطيني– لبنان  املخيم  انعا�ض  جمعية  – لبنان،  الإجتماعية 
والتاأهيل املهني� لبنان، جمعية توحيد �سبيبة لبنان � لبنان ، �سندوق الطالب الفل�سطينيني – لبنان، ور�سة 

املوارد العربية – لبنان.

قطاع الثقافة

– النا�سرة  مناطق  العربية  الثقافة  1948، جمعية  الثقافة واملجتمع يف وادي عارة � مناطق  لتنمية  الرِب 
التطبيقية � قطاع غزة،  للعلوم  الكلية اجلامعية   ،1948 �سفاعمرو مناطق  املو�سيقى�  بيت  1948، جمعية 

 ، الغربية  ال�سفة  املعا�سر" – القد�ض  الفن  "موؤ�س�سة  املعمل  الغربية،  ال�سفة  للفنون �  الدولية  الأكادميية 
، جمعية  الغربية  ال�سفة  ، جمعية جالريي املحطة�  الغربية  ال�سفة  – القد�ض�  الفريقية  جمعية اجلالية 
مركز برج اللقلق املجتمعي – القد�ض� ال�سفة الغربية، جمعية ن�ساء من اأجل احلياة �ال�سفة الغربية ، حو�ض 
الفن الفل�سطيني – القد�ض ال�سفة الغربية ، دار الطفل العربي – القد�ض ال�سفة الغربية ، ع�ستار لإنتاج 
– القد�ض ال�سفة الغربية ، موؤ�س�سة القافلة  وتدريب امل�سرح �ال�سفة الغربية، موؤ�س�سة الروؤيا الفل�سطينية 

الشركاء يف التنفيذ
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 ، موؤ�س�سة رو�سرتوبوفيت�ض � فرن�سا   ، الغربية  ال�سفة  املجتمعي �  للتعليم  تامر  موؤ�س�سة   ، الغربية  �ال�سفة 
موؤ�س�سة عبد املح�سن القطان� ال�سفة الغربية، مركز الفن ال�سعبي� ال�سفة الغربية، مركز خليل ال�سكاكيني 
الثقايف� ال�سفة الغربية، مركز �سبافورد ال�سحي لالأطفال – القد�ض� ال�سفة الغربية، نادي اهلي القد�ض 
– ال�سفة الغربية، مركز املعلومات العربي للفنون ال�سعبية – لبنان، جمعية الكمنجاتي � لبنان ، املوؤ�س�سة 
العربية مل�سرح الدمى والعرائ�ض� لبنان، الإحتاد العام للمراأة الفل�سطينية�لبنان، جمعية احلولة  � لبنان، 

املركز العربي الفل�سطيني – لبنان.

قطاع التنمية اجملتمعية

الزهراء "جمعية للنهو�ض مبكانة املراأة ومركز الدميقراطية وحقوق العاملني" – مناطق 1948، املوؤ�س�سة 
الأكادميية النا�سرة– مناطق 1948 ، جمعية ال�سدرة– مناطق 1948، اجلمعية من اأجل الطفل– مناطق 
الإجتماعية  للدرا�سات  العربي  "املركز  الكرمل  مدى   ،  1948 مناطق  اجلليل–   � اجلليل  جمعية   ،1948

التطبيقية" – مناطق 1948، م�ست�سفى النا�سرة – مناطق 1948 ، جمعية اأ�سدقاء الطفل – قطاع غزة، 
جمعية احلق يف احلياة – قطاع غزة، جمعية الوفاق لالإغاثة والتنمية – قطاع غزة ، جمعية �سالم لالإغاثة 
والتنمية– قطاع غزة ، جمموعة غزة للثقافة والتنمية– قطاع غزة، اإحتاد جلان العمل الزراعي – قطاع 
غزة ، اجلامعة الإ�سالمية – قطاع غزة ، اجلمعية الأهلية لتطوير النخيل والتمور– قطاع غزة ، اجلمعية 
الوطنية لتاأهيل املعوقني – قطاع غزة ، برنامج غزة لل�سحة النف�سية– قطاع غزة ، جمعية اأطفالنا لل�سم 
– قطاع غزة ، جمعية الإغاثة الطبية الفل�سطينية– قطاع غزة ، جمعية التطوير الزراعي والبيئي– قطاع 
غزة ، جمعية املعاقني حركيًا – قطاع غزة ، جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني – قطاع غزة ،جمعية الوفاء 
اخلريية – قطاع غزة، جمعية بل�سم للتاأهيل املجتمعي– قطاع غزة ، جمعية جباليا لتاأهيل املعاقني – قطاع 
غزة ، جمعية دار الهدى لرعاية الأطفال– قطاع غزة ، جمعية رابطة اخلريجني املعاقني ب�سريًا– قطاع 
الفل�سطيني– قطاع  الطفل  اإنقاذ  موؤ�س�سة  بقطاع غزة– قطاع غزة، جمعية  املعوقني  ، جمعية رعاية  غزة 

غزة، جمعية موؤ�س�سة البيت ال�سامد– قطاع غزة ،جمعية مربة الرحمة لالأطفال– قطاع غزة ، جمعية نور 
املعرفة– قطاع غزة ، جمعية و�سال للتنمية ال�سحية واملجتمعية– قطاع غزة ، معهد اإدوارد �سعيد الوطني 
للمو�سيقى– قطاع غزة ،جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني� لبنان ،املوؤ�س�سة الفل�سطينية للتعليم من اأجل 
التوظيف� ال�سفة الغربية ،جمعية امللجاأ اخلريي الأرثوذك�سي العربي للمر�سى و املعقدين� ال�سفة الغربية، 
جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني � فرع جنني� ال�سفة الغربية ، جمعية �سباب البلدة القدمية � القد�ض� 
العلمي�  امل�ساند والإبداع  للتعليم  النيزك  ، موؤ�س�سة  الغربية  ال�سفة  الكمنجاتي�  ، موؤ�س�سة  الغربية  ال�سفة 
الزراعية  ال�سناعية  التجارية  الغرف  اإحتاد   ، الغربية  ال�سفة  الريا�سي�  حلحول  نادي   ، الغربية  ال�سفة 
للتنمية  التعاونية  اجلمعية   ، الغربية  ال�سفة  الزراعي�  العمل  جلان  احتاد   ، الغربية  ال�سفة  الفل�سطينية� 
الزراعية يف حمافظة �سلفيت� ال�سفة الغربية ، الغرفة التجارية ال�سناعية العربية ، القد�ض� ال�سفة الغربية، 
اللجنة ال�سعبية ملخيم عايدة� ال�سفة الغربية ، اللجنة املركزية الوطنية للتاأهيل، القد�ض� ال�سفة الغربية، 
بلدية طولكرم � طولكرم� ال�سفة الغربية ، بلدية نابل�ض� ال�سفة الغربية، جامعة النجاح الوطنية � ال�سفة 
الغربية ، جذور لالمناء ال�سحي والجتماعي� ال�سفة الغربية ، جمعية الرب والإ�سالح اخلريية � ال�سفة 
ال�سفة  �القد�ض�  امل�سيحية  ال�سبان  جمعية   ، الغربية  ال�سفة  املتكاملة�  الريفية  التنمية  جمعية   ، الغربية 
ال�سفة  العربي�  الإن�سائي  امل�سروع  جمعية   ، الغربية  ال�سفة  اخلليل�   � اخلريية  الكفيف  جمعية  الغربية، 
الغربية ، جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني � اخلليل� ال�سفة الغربية ، جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني 
جمعية  الغربية،  ال�سفة  عتيل�  الفل�سطيني��سعبة  الأحمر  الهالل  جمعية  الغربية،  ال�سفة  البرية�  فرع   �
الهالل الأحمر الفل�سطيني � بني نعيم� ال�سفة الغربية ، جمعية بيت حلم العربية للتاأهيل� ال�سفة الغربية، 
اخلليل  �سيدات  ، جمعية  الغربية  ال�سفة   � الطفل  رعاية  ، جمعية  الغربية  ال�سفة  جمعية جنني اخلريية� 
للثقافة  ، جمعية مركز حواء  الغربية  ال�سفة   � زيد اخلريية  بني  قراوة  الغربية، جمعية  ال�سفة  اخلريية� 
الن�ساء  "لتمكني  الأمل  الغربية ، جمعية جنوم  ال�سفة  املثقفني�  الغربية ، جمعية منتدى  ال�سفة  والفنون� 
الغربية، خدمات  ال�سفة  ال�سمع�  و�سعاف  للمكفوفني  العني  نور  ، جمعية  الغربية  ال�سفة  العاقة"�  ذوات 
العطاء مل�ساعدة امل�سنني� ال�سفة الغربية ، جلنة اعمار اخلليل � ال�سفة الغربية ، موؤ�س�سة الأمرية ب�سمة 
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الفل�سطينية�  الدرا�سات  موؤ�س�سة   ، الغربية  ال�سفة  بالقد�ض�  املعاقني  لالأطفال 
ال�سفة الغربية ، موؤ�س�سة قيادات � ال�سفة الغربية ، م�ست�سفى العيون� القد�ض� 
ال�سفة الغربية ، م�ست�سفى جمعية املقا�سد اخلريية الإ�سالمية� القد�ض� ال�سفة 
الغربية ، م�ست�سفى جمعية الهالل الأحمر� القد�ض� ال�سفة الغربية ، م�ست�سفى 
ال�سفة  القد�ض�   � املطلع  م�ست�سفى   ، الغربية  ال�سفة  �القد�ض�  يو�سف  مار 
القد�ض�   � الأن�سار  نادي   ، الغربية  ال�سفة  الدولية�  العمل  منظمة  الغربية، 
وزارة   ، الغربية  ال�سفة  القد�ض�   � املقد�سي  بيت حنينا  نادي   ، الغربية  ال�سفة 
ال�سحة� ال�سفة الغربية، جمعية الرعاية ال�سحية – لبنان، جمعية امل�ساعدات 
ال�سعبية لالإغاثة والتنمية– لبنان ، اجلامعة الأمريكية يف بريوت– لبنان، مركز 
نبيل بدران لالأ�سخا�ض املعوقني� لبنان، جمعية عمل تنموي بال حدود � لبنان، 
جمعية التاأهيل املجتمعي � لبنان، جمعية املراأة اخلريية� لبنان، اجلمعية الأهلية 
الثقافية  النور  �سعاع  جمعية  لبنان،   – الإجتماعية  واخلدمات  املهني  للتاأهيل 
الن�سائي  الإحتاد  لبنان،   – الثقافية  كنفاين  غ�سان  موؤ�س�سة  لبنان،   – املهنية 

العربي الفل�سطيني – لبنان.

الطوارئ واملساعدات اإلنسانية

الفل�سطينية– قطاع  الطبية  الإغاثة  جمعية  غزه،  – قطاع  الإ�سالمية  اجلمعية 
غزه، جمعية اخلدمة العامة– قطاع غزه ، جمعية امل�سدر للتنمية الريفية– قطاع 
غزه، جمعية تطوير بيت لهيا– قطاع غزه، جمعية جباليا لتاأهيل املعاقني– قطاع 
البيت  موؤ�س�سة  جمعية  غزه،  الأطفال– قطاع  لرعاية  الهدى  دار  جمعية   ، غزه 
ال�سامد– قطاع غزه، جمعية مربة الرحمة لالأطفال – قطاع غزه ، جمعية نور 
املعرفة– قطاع غزه، موؤ�س�سة برامج الرتبية للطفولة املبكرة الفل�سطينية– قطاع 

غزه، جمموعة غزة للثقافة والتنمية– قطاع غزه.
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جمل�س االأمناء )2011-2014( 43 ع�شواً
الرئي�س: نبيل هاين القدومي، نواب الرئي�س: ريا�ض كمال، في�سل العلمي،  مروان ال�سايح، اأمني ال�شر:  يو�سف ا�سعد، رئي�س جمل�س االإدارة: �سو�سن الفاهوم جعفر، اأمني ال�شندوق: يو�سف العلمي



جمل�س االإدارة )10 اأع�شاء( 
�شو�شن الفاهوم جعفر - الرئي�س

العزيز املال،  الهادي، عبد  ب�سام كنعان، �سعد عبد 
ندى النا�سف، اجمد الدويك، جودت ال�سوا، �سالح 

اجلالد، لوؤي خوري، يو�سف العلمي

جلنة الربامج وامل�شروعات )15 ع�شواً(
ندى النا�شف - الرئي�س

جورج الطويل، خليل عثمان، عبد العزيز املال، فوؤاد 
اإ�سماعيل  الي�سري،  وفاء  اخلالدي،  منذر  بوار�سي، 
�سو�سن  �سادق،  رنا  الكالوتي،  خالد  الزبري، 
الهادي، كمالني �سعث، ممدوح  اأ�سفري، عمر عبد 

العكر، �سمري جراد.

جلنة اال�شتثمار )11 ع�شواً(
يو�شف اأبو خ�شرا - الرئي�س

م�سعل  غامن،  فواز  املال،  العزيز  عبد  كنعان،  ب�سام 
اأبو �سخيدم، يو�سف العلمي، اجمد الدويك، عبا�ض 
هاين  يا�سني،  علي  حممد  امل�سري،  عمر  زعيرت، 

الكالوتي.

جلنة تنمية املوارد )12 ع�شواً(
�شمري عبد الهادي – الرئي�س 

منري  خوري،  �سامر  ال�سايح،  مروان  كمال،  ريا�ض 
بيد�ض،  م�سطفى  موحد،  احلليم  عبد  الكالوتي، 
رندة  نقا�ض،  عدالت  النمر،  رامي  �سفري،  خالد 

�سلطي الهنيدي،اإ�سماعيل الزبري.

جلنة احلاكمية واالإ�شرتاتيجية ) 9 اأع�شاء(
ب�شر جردانه - الرئي�س

امل�سري،  �سفوان  عثمان،  خليل  قا�سم،  اأني�ض 
ال�سوا،  راوية  علي،  اأبو  جمال  الزبري،  اإ�سماعيل 

منذر اخلالدي.

جلنة اجلائزة )6 اأع�شاء(
لوؤي خوري – الرئي�س 

تيماء  كتمتو،  هدى  الطويل،  جورج  ال�سايح،  عابده 
قعوار، خالد الكالوتي.

جلنة االإعلم ) 7 اأع�شاء(
�شالح اجللد – الرئي�س

عابده  الهنيدي،  �سلطي  رندة  الهادي،  عبد  �سعد 
ال�سايح، نوره ال�سوا ، عثمان الن�سا�سيبي، رنا �سادق

جلنة التدقيق واالمتثال )3 اأع�شاء(
منذر اخلالدي - الرئي�س

يو�سف اأ�سعد، ب�سام كنعان.

جلنة الع�شوية  )6 اأع�شاء(
عمر القطان- الرئي�س 

عابده  العلمي،  يو�سف   ، كتمتو  هدى  ال�سوا،  عمر 
ال�سايح، هاين الكالوتي.

فريق عمل املتحف )17 ع�شواً(
عمر القطان - الرئي�س

ر�سيد  النمر،  رامي  عثمان،  خليل  قعوار،  تيماء 
اخلالدي، رىل العلمي، زينة جردانة، �سامر خوري، 
�سحر  جعفر،  الفاهوم  �سو�سن  ا�سفري،  �سو�سن 
ال�سايح،  مروان  خوري،  لوؤي  ال�سوا،  عمر  الهنيدي، 

ممدوح العكر، نورة ال�سوا، هدى كتمتو.

فريق عمل ال�شباب )11 ع�شواً(
جودت ال�شوا – الرئي�س 

هاين  قعوار،  تيماء  كتمتو،  هدى  بركات،  تي�سري 
امل�سري،  مازن  خوري،  لوؤي  ال�سوا،  نورة  الكالوتي، 

زينة جردانة، يو�سف العلمي، �سامر خوري.
فريق عمل االأداء املوؤ�ش�شي )7 اأع�شاء(

في�شل العلمي - الرئي�س 
خليل   ، عثمان  خليل  كنعان،  ب�سام  كنعان،  �سبع 

هندي، ها�سم ال�سوا، نادر ال�سروجي.

جمل�س ادارة املوؤ�ش�شة ال�شقيقة يف بريطانيا
ديفيد فرميان- الرئي�س

جوليا حلو� اأمني ال�سندوق
كري�ستوفري اليا�ض ، حنان العفيفي ، بارون�ض توجن، 
منى  العي�سى،  منى  �سورت،  كلري  يورك،  فالريي 

حمت�سب.

أسرة مؤسسة التعاون
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ابراهيم جالل 
اهداف ال�سويف

اإ�سماعيل الزبري
اأحمد طنط�ض
اأ�سامة ها�سم 

اأكرم ال�سخ�سري
اأجمد الدويك
اأن�ض الرمياوي

اأني�ض قا�سم
اأمين حجاوي

بدر جعفر
ب�سام كنعان 
ب�سار نحوي

ب�سر جردانة
بنك الردن )�ساكر فاخوري(

بهاء نحوي
تي�سري بركات

تيماء قعوار
جمال ابو علي 
جواد خواجه 
جودت ال�سوا 

جورج العبد
جورج الطويل
حامت الزعبي

حامد جرب 
ح�سام خوري 
ح�سن العلمي

خالد الكالوتي 
خالد الكيايل
خالد �سفري

خلدون الطربي
خليل عثمان
خليل هندي 
دينا ب�سي�سو 
دينا كالوتي  
ُرىل العلمي 
رامي النمر 
رامي ملح�ض
راوية ال�سوا
رائد كنعان 
ربيع عطايا

ر�سيد اخلالدي 
رغدة النابل�سي

رمزي دلول
رنا �سادق 
رنا موحد 

رندة �سلطي الهنيدي
ريا�ض كمال

زهري ع�سفور
زيد زلطيمو 
زينة جردانة

�سامر اخلالدي 
�سامر خوري
�سبع كنعان 

�سحر الهنيدي
�سعاد العامري 

�سعد عبد اللطيف
�سعد عبد الهادي

�سعيد خوري
�سلمان العبا�سي

�سمري جراد 
�سمري عبد الهادي

�سهيل  �سباغ 
�سو�سن الفاهوم جعفر 

�سو�سن اأ�سفري
�سركة كيان لال�ستثمار

)اأحمد احلاطي(
�سفيق عبد احلميد

�سالح جالد
�سفوان امل�سري

طارق �سقا
طارق اأ�سعد

طاهر كنعان 
عابدة ال�سايح 

عادل عفيفي
عامر ها�سم 

عبا�ض زعيرت 
عبد احلليم موحد

عبد الرحمن �سمرين
عبد العزيز املال 

عبد القادر ع�سقالن
عبد اهلل يربودي

عبد املح�سن القطان
عبري عوده

عثمان الن�سا�سيبي
عدالت النقا�ض 
عدنان ال�سغري

عزام ال�سوا 
عزمي عبد الهادي

ع�سام حبا�ض

ع�سام دهم�ض
ع�سام �سمارة
علي الر�سوان

عمر القطان
عمر امل�سري 

عمر  ال�سوا
عمر عبد الهادي 

عمرو بن حليم
غياث �سختيان
فادي ابو علي 

فاطمة اأبو غزالة 
فهمي احل�سيني 

فواز الزعبي 
فواز غامن

فوؤاد الدجاين 
فوؤاد بوار�سي
في�سل ر�سول

في�سل العلمي
كمالني �سعث 
كميل من�سور 

لوؤي خوري
ليث امل�سري 

لينا الدويك
ماجدة م�سالوي اللبدي 

مازن اخلطيب
مازن الدجاين
مازن امل�سري 

ماهر قدورة
حممد اأبو عي�سى

حممد دهم�ض

حممد علي يا�سني
حممد �سعديه 
حممد �سفوري
مروان ال�سايح
مروان ال�سوا 

مروان عطاهلل
م�سعل ابو �سخيدم 

م�سطفى بيد�ض
ممدوح العكر

منذر اخلالدي
منذر النابل�سي
منيب  امل�سري
منري الكالوتي 

مهند كمال 
نازك احلريري 
نا�سر النابل�سي
نبيل ال�سراف

نبيل حماده
نبيل هاين القدومي 

ندى  النا�سف
نورة ال�سوا

ها�سم ال�سوا 
ها�سم ها�سم

هاين الكالوتي
هدى كتمتو
وائل كنعان

و�ساح برقاوي
وفاء الي�سري 
وليد الكيايل

وليد حاج 

وهبة متاري
يو�سف احل�سن

يو�سف اأبو خ�سرا
يو�سف اأ�سعد 
يو�سف العلمي

حنان ع�سراوي 
�سعاد ال�سباح 

�سبيح امل�سري 
با�سل عقل

حممد �سعيد النابل�سي

أعضاء شرف

فيكتور ق�سقو�ض
�سليم ال�سايغ

تي�سري النابل�سي

خالل  احلياة  فارقوا  أعضاء 
العام 2012

األعض�اء
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اأحمد حميدان
اأ�سامة براهمة

اأ�سرف عبد الرحمن
اأمل ترزي
اأمل داود

اأمني جعيدي
اأنور اأبو عما�ض

دور�ض عواد
دميا ار�سيد

رانيا م�سر�سع
ربى عودة

ر�سا دار طاهر
ر�سا م�سلح
روان النت�سة

�سامر فرح
�سمر عموري

�سمر احل�سري
�سني علم

�سليبا �سحادة
ظاهر قا�سم

عائد امل�سري
عبداهلل اأبو ك�سك

عبري م�سلح
عالء طر�سان

علي �سما�سنة
عمار عمار

عوف عو�ض اهلل
عروة اأبو بكر

غ�سان �سخ�سري 
غ�سان عمايرة

فايز داوود
لينا حرامي

حممود نزال 
م�سطفى عبيدي

مها �سادر
مو�سى زهرة

مي اأبو ه�سه�ض 
جناد غنام
نخلة القرع

نرمني بدارنة     
نهاد �سالح

هديل ما�سي
هيثم حموري

ن�سرين طبنجة
يو�سف م�سعل

عريب عبد ال�سمد
جمد الفروخ

مكتب رام اهلل

مكتب القدس
اأمل اأبو الهوى

ب�سار احل�سيني
حازم قنيبي
زهدي بايل

�سامر رنتي�سي
�سهيل الدويك

لينا الدي�سي
ماأمون اجلعبة
حممد هديب
نور عنبتاوي

وفاء الدر
فرا�ض كالوتي

نبيل املوؤقت
�سابر اأبوالهوى

ر�سا جابر

مكتب غزة

اإياد بلعاوي
رنا اأبو مغي�سيب

ريهام العيلة
�سمر البطروخ

عاطف الغ�سني
عبد العزيز اأبوح�سرية

عبدالرحمن اأبوندى
عالء ال�سرفا
فادي الهندي
فريح النجار

فهمي اأبو�سعبان
حممد اجلرو
حممد املقيد

حممد اأبو رم�سان
حممد ح�سنني

مها حمي�سن
ندى الكحلوت
هيثم العطار

تفيدة جرباوي - املدير العام 
خالـــد الداوودي – مدير دائـــرة العمليات 

الرباجمية 
باهر زمامريي � مدير الدائرة املالية 

البحـــث  دائـــرة  مديـــر   � اخلطيـــب  رنـــا 
والتخطيط

حممد جنا � مدير الدائرة الإدارية  
نا�ســـر العالول � مدير دائرة تنمية املوارد 

والت�سال والإعالم
�ساديـــة طوقـــان � مديـــر املكتـــب الفنـــي 

لربنامج اإعمار البلدة القدمية
املتحـــف  مديـــر   – بر�سكيـــان  جـــاك 

الفل�سطيني
فادي هندو� املدقق الداخلي

األء �سنان
اأجمد العايدي

دلل �سالمة
عادل �سعيد

ن�سرين يا�سني 
ثائرة عقرباوي

ملا الربغوثي
حممد امل�سري

لولوه ال�سفاريني

مكتب عمان

جمال ح�سامي
ح�سني احلمود
�سلمى الي�سري
�سريين فطوم

حممد احلوراين
وفاء قا�سم

مكتب لبنان

اجلهاز التنفيذي
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رام اللـه والقد�ض

بريوت

عّمان

غزة
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القدس

هاتف: 627-2127 )972-2+(
فاك�ض: 627-2125 )972-2+(

welfare@jwelfare.org :بريد الكرتوين
�ض.ب 25204

�سعفاط، القد�ض

رام اهلل

هاتف: 241-5130 )970-2+(
فاك�ض 297-5984 )970-2+(

welfare@jwelfare.org:بريد الكرتوين
ميدان النه�سة، �سارع كندا

رام اهلل � فل�سطني
�ض.ب 658، رام اهلل

قطاع غزة

هاتف: 286-9881)970-8+(
فاك�ض: 283-7757)970-8+(

welfare@jwelfare.org :بريد الكرتوين
الرمال ال�سمايل � بناية ال�سوراين

�ض.ب 5018، غزة

عمان

هاتف: 585-0600 )962-6+(
فاك�ض: 585-5050 )962-6+(

welfare@jwelfare.org :بريد الكرتوين
�سارع زهران، مبنى رقم 127

�ض.ب 840888
عمان 11184 الأردن

بريوت

هاتف: 303218 )961-1+(
فاك�ض: 319218 )961-1+(

welfarelb@jwelfare.org :بريد الكرتوين
وطى امل�سيطبة، بناية ن�سيب الزهريي

احلمرا� لبنان
�ض.ب 113-7275

جنيف

P.O.P 3765
CH-1211و Geneva 3

SWITZERLAND

لندن - اململكة املتحدة 

هاتف: 7259-2454 )44-20+(
فاك�ض: 0584 7244 )44-20+(

info@welfareassociation.org.uk :بريد الكرتوين
Tower House 226 Cromwell Road

London SW5 OSR

www.welfareassociation.org
http://www.welfare30.org 
http: //www.facebook.com/welfare30 
https: //www.twitter.com/welfare30


