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م. بشر جردانة

بالرغــم مــن التحديــات االقتصاديــة والسياســية التــي شــهدها 
المجتمــع الفلســطيني  عــام ٢٠٢١ إال أن مؤسســة التعــاون 
اســتمرت فــي مســيرتها لخدمــة فلســطين مــن خــالل تدخــالت 
ومشــاريع مدروســة هدفــت فــي مجملهــا إلــى تطويــر قــدرات 
واجتماعيــًا،   اقتصاديــًا  وتمكينــه  الفلســطيني  اإلنســان 
ــة الفلســطينية ودعــم القطــاع  ــراث والهوي والحفــاظ علــى الت
الثقافــي. ويعــود ذلــك لتفانــي وتماســك أعضــاء المؤسســة 
ومجالســهم  مواقعهــم  كافــة  فــي  التنفيــذي  وجهازهــا 
ولجانهــم، األمــر الــذي مكنهــا مــن االســتمرار فــي العطــاء 

وتنفيذ مشاريعها في كافة مناطق عملها دون انقطاع.
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رسالة رئيس مجلس األمناء

١

ــاء، فقــد انصبــت جهــود المؤسســة عــام ٢٠٢١ علــى بلــورة  واســتكماًال للمســيرة، وبحســب قــرار مجلــس األمن
نظريــة التغييــر، التــي شــارك بتطوريهــا العديــد مــن أعضــاء الجهازيــن المؤسســي والتنفيذي،ويجــري حاليــًا 
ترجمتهــا مــن خــالل ورش عمــل تهــدف إلــى تطويــر الخطــة االســتراتيجية لألعــوام ٢٠٢٣-٢٠٢٥، والتــي ستؤســس 
إلــى مرحلــة جديــدة بحيــث ســيتم التركيــز بشــكل أساســي علــى تصميــم وتنفيــذ مشــاريع رياديــة مســتدامة تحــدث 
أثــرًا طويــل األمــد بشــكل منهجــي قائــم علــى األدلــة والبراهين،يحــدث أثــر نوعــي فــي حيــاة الفلســطينيين 

وتمكينهم للعيش بكرامة واالرتقاء دومًا إلى األفضل.  

وعلــى صعيــد متــواٍز، أيقنــت المؤسســة أهميــة التحــول إلــى الحوكمــة الرشــيقة،  مــع تمكيــن وتعزيــز دور الجهــاز 
حثيثــة  خطــى  هنــاك  الصــدد،  هــذا  وفــي  للمؤسســة.  المســتقبلي  الــدور  تفعيــل  علــى  القــادر  التنفيــذي 
الســتقطاب كفــاءات متميــزة فــي اإلدارة التنفيذيــة، وعلــى كافــة المســتويات فــي فــروع المؤسســة قــادرة علــى 

تنفيذ المهمات الموكلة إليها وعلى أكمل وجه. 

وتجــدد مؤسســة التعــاون امتنانهــا للمؤسســات الشــريكة والمانحــة والداعميــن الذيــن يشــاركونها أهدافهــا 
التنمويــة ويســاهمون فــي تحقيــق رؤيتهــا، وتؤكــد علــى أهميــة اســتمرار التعاضــد والعمــل المشــترك نحــو الحيــاة 

الكريمة لكل فلسطيني وفلسطينية.

أخيــرًا وليــس آخــرًا، ال تــزال البوصلــة موجهــة إلــى فلســطين وال تــزال التعــاون علــى عهدهــا منــذ تأسيســها،   
بحكمــة اآلبــاء المؤسســين،   تعمــل بــكل مصداقيــة وشــفافية وال يــزال كل عضــو فــي المؤسســة حريــص كل 

الحرص على المشاركة الفاعلة وإكمال المسيرة، مسيرة األمل والنجاح. 



أ.لؤي خوري

اســتطاعت مؤسســة التعــاون خــالل العــام ٢٠٢١ مــن تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات علــى أرض الواقــع، تمثلــت 
فــي تدخالتهــا النوعيــة فــي قطاعــات التعليــم والصحــة واإلعمــار والتنميــة المجتمعيــة وتشــغيل الشــباب والدعــم 
اإلنســاني  الطــارئ، ذلــك مــن خــالل العمــل مــع مــا يقــارب عــن ٢٠٠ مؤسســة شــريكة، اســتهدفت مــا يزيــد عــن 
٨٥٠ ألــف فلســطيني فــي جميــع مناطــق فلســطين ومخيمــات الالجئيــن فــي لبنــان، وبمجمــل صــرف مــا يقــارب 
ــدان مــن خــالل الحمــالت المســتمرة اســتجابة للظــروف  ــر التعــاون فــي المي ــون دوالر. كمــا انعكــس أث ٣٠ ملي
ودعمــًا غــزة  علــى  والعــدوان  القــدس  هبــة  خــالل  خاصــة  الفلســطيني  شــعبنا  بهــا  مــر  التــي  الصعبــة 

لالجئين الفلسطينيين في لبنان وحمالت رمضان.

أعلنــت مؤسســة التعــاون  عــام ٢٠٢٠ عــن رؤيتهــا المســتقبلية للعمــل التنمــوي مــن خــالل مبــادرة تطويــر التعــاون 
وذلــك بالتركيــز علــى مشــاريع تنمويــة مســتدامة ذات أثــر نوعــي تخــدم فلســطين وتمكــن اإلنســان الفلســطيني 

ليرتقي في طموحه ومكانته االجتماعية واالقتصادية.

انصبــت الجهــود  عــام ٢٠٢١ نحــو تطويــر هــذه الرؤيــة وتفعيلهــا بطريقــة علميــة مدروســة، فكانــت نظريــة التغييــر 
التــي نضجــت مــن خــالل العديــد مــن ورش العمــل والجهــد التشــاوري وأثمــرت عــن فكــر اســتراتيجي نوعــي يحــدد 
ــد  ــر والعائ ــاس األث ــر قي ــر بمعايي ــة التغيي ــاط نظري مســار المشــاريع المســتقبلية فــي مؤسســة التعــاون. إن ارتب
االســتثماري المجتمعــي ســوف يشــكل نقلــة نوعيــة فــي منهجيــة عمــل التعــاون، وســينعكس إيجابــًا علــى نوعيــة 

المشاريع وسرعة االستجابة والشراكات المستقبلية.

 واجهــت مؤسســة التعــاون  عــام ٢٠٢١ جملــة مــن التحديــات 
المقابــل  وفــي  والتنفيــذي.  المؤسســي  الصعيديــن  علــى 
المســؤولية والحكمــة،  عــاٍل مــن  الــردود علــى قــدر  كانــت 
اســتطعنا مــن خاللهــا تســيير الســفينة إلــى بــر األمــان. ومــع 
ذلــك مــا زال هنــاك الكثيــر قيــد اإلنجــاز، وســقف التوقعــات 

يعلو يومًا بعد يوم.  

رسالة القائم بأعمال المدير العام
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تقــوم مؤسســة التعــاون حاليــًا بتطويــر خطتهــا االســتراتيجية لألعــوام الثــالث القادمــة بنــاء علــى نظريــة التغييــر 
ورغبــة المؤسســة فــي المشــاركة الفاعلــة فــي تطويــر مشــاريع تنمويــة تنبــع الحاجــة لهــا مــن أرض الواقــع 
وتســتقطب شــركاء ومموليــن يشــاركون التعــاون فــي الرؤيــة والتوجــه. وكجــزء ال يتجــزأ مــن عمــل المؤسســة، 
المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  مــن  العديــد  مــع  والمشــاركة  التفاعــل  إلــى  يدعونــا  الوطنــي  الواجــب  فــإن 
الفلســطيني،في تنفيــذ المشــاريع مــن خــالل جهــد تكاملــي تســعى فيــه المؤسســة بــأن تعمــل كمحفــز وإلــى خلــق 
الفــرص والكفــاءات الالزمــة وتطويــر بنيــة متينــة فــي فلســطين، قــادرة أن تفــي بوعودهــا لكافــة المموليــن 

والشركاء، وبعيدة عن التجاذبات السياسية والتقلبات االقتصادية.

وبطبيعــة الحــال، لــم يكــن للتعــاون أن تقــوم بتلــك اإلنجــازات، أو أن تستشــرف دورهــا المســتقبلي لــوال الجهــد 
الــدؤوب والتفانــي فــي العمــل لكافــة أعضــاء الجهــاز التنفيــذي، باإلضافــة إلــى توجيهــات وسياســات مجلســي 

اإلدارة واألمناء وكافة أعضاء المؤسسة الذين يعود لهم الفضل في دعم مؤسسة التعاون فكرًا وماًال. 

رسالة القائم بأعمال المدير العام
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مشروع نادي الناصرة الثقافي الحائز على جائزة التعاون للتميز في القطاع الثقافي ٢٠٢٠
جمعية الشباب العرب- بلدنا 



لمحة عن المؤسسة 

بــدأت قصــة مؤسســة التعــاون عــام ١٩٨٣ وذلــك بمبــادرة مجموعــة مــن الشــخصيات االقتصاديــة 
ــًا، فــي  ــًا واقتصادي ــن اإلنســان الفلســطيني اجتماعي ــة بهــدف تمكي ــة الفلســطينية والعربي والفكري
فلســطين وفــي مخيمــات الشــتات الفلســطينية فــي لبنــان. تنفــذ "التعــاون" مشــاريعها التنمويــة 
واإلغاثيــة ضمــن أربعــة برامــج رئيســية: التعليــم والثقافــة والتنميــة المجتمعيــة بمــا يشــمل التمكيــن 

االقتصادي ودعم األيتام، باإلضافة إلى برنامج القدس إلعمار البلدات القديمة.

ــك مــن خــالل  ــا، وذل ــق أهدافه ــي لتحقي ــف مؤسســات المجتمــع المدن ــاون" بالشــراكة مــع مختل تعمــل "التع
التخطيــط الواعــي ورســم السياســات بمعاييــر مهنيــة. كمــا وتسترشــد التعــاون" بمعاييــر وسياســات عالميــة 
وبالــذات االعــالن العالمــي لحقــوق االنســان، والقوانيــن الدوليــة الصــادرة عــن منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة 
التنميــة  وأهــداف  الثقافــي،  التنــوع  حــول  العالمــي  واعالنهــا  الصلــة،  ذات  (اليونســكو)  والثقافــة  والعلــوم 

المستدامة.

ــرات  راكمــت "التعــاون" علــى مــدار ٣٨ عامــًا مســيرة طويلــة حافلــة باإلنجــازات عّززتهــا شــراكاتها المتينــة، والخب
ــة  ــول مبتكــرة وابداعي ــي يمــر بهــا الوطــن، وإيجــاد حل ــة الت ــات والظــروف الصعب التــي مّكنتهــا مــن تجــاوز العقب
ــة  ــى االجتماعي عّمقــت خبرتهــا، وخاصــة العمــل خــالل األزمــات، ممــا جعــل برامجهــا تســتجيب الحتياجــات البن

واالقتصادية غير المستقرة.

٢٥٤

أسماء مسلم/ برنامج األيتام- وجد  
خالل أنشطة المنهجية بعد العدوان على غزة- انقاذ الطفل فلسطين



رؤيتنا، رسالتنا وقيمنا

تتطلــع" التعــاون" إلــى تعزيــز صمــود الفلســطينيين كمواطنيــن فــي فلســطين عربيــة تنعــم الرؤية
باالســتقالل والحريــة والديمقراطيــة، ويتمتعــون فيهــا بالكرامــة والرخــاء والتقــدم، ويتمكنــون 
ــع قدراتهــم  ــل جمي ــة لهــم فــي تفعي ــر الفــرص المتكافئ ــق ذاتهــم، مــع توفي فيهــا مــن تحقي

بتميز وإبداع.

تســعى "التعــاون" أن تكــون المؤسســة الفلســطينية األهليــة التنمويــة الرائــدة التــي تســاهم الرسالة
بتميــز فــي تطويــر قــدرات اإلنســان الفلســطيني، والحفــاظ علــى تراثــه وهويتــه، ودعــم ثقافتــه 
الحيــة، وفــي بنــاء المجتمــع المدنــي، وذلــك مــن خــالل التحديــد المنهجــي الحتياجــات الشــعب 
الفلســطيني وأولوياتــه، والعمــل علــى إيجــاد اآلليــات الســليمة لالســتفادة القصــوى مــن 

مصادر التمويل المتاحة.

االلتزام الوطني، االستقاللية، والمهنية. القيم

مــن خــالل تواجدهــا فــي فلســطين واألردن ولبنــان وسويســرا، وفــي بريطانيــا مــن خــالل المؤسســة الشــقيقة 
"التعــاون – بريطانيــا"، تســتهدف "التعــاون" أكثــر مــن مليــون فلســطيني ســنويًا فــي فلســطين ومخيمــات 
الشــتات فــي لبنــان، حيــث اســتثمرت مــا يقــارب ٨٠٠ مليــون دوالر منــذ تأسيســها فــي مجــاالت: التعليــم، ورعايــة 
األيتــام، والثقافــة وإعمــار البلــدات القديمــة، وتمكيــن الشــباب، والتنميــة المجتمعيــة، بمــا فيهــا الصحــة والزراعــة 

والمساعدات االنسانية الطارئة.
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تســعى التعــاون دومــًا إلــى مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة، التــي مــن شــأنها أن تنعكــس إيجابيــًا 
علــى آليــات العمــل وعلــى فاعليــة برامجهــا وأثرهــا. تبنــت المؤسســة اســتراتيجية التحــول الرقمــي 
ــة الداخليــة،  ــة والمالي ــر وتفعيــل أنظمــة رقميــة تســاهم فــي تنظيــم العمليــات اإلداري والتــي تهــدف إلــى تطوي
واألرشــفة، والحمايــة الرقميــة، والتواصــل الداخلــي والخارجــي، بمــا يتناســب مــع احتياجــات التعــاون وشــركائها 
ومســتفيديها وخاصــة مــع ازديــاد العمــل عــن بعــد، وذلــك باالســتعانة ببرامــج وتطبيقــات عالميــة أثبتــت قدرتهــا 
علــى تنظيــم العمليــات اإلداريــة. وينعكــس ذلــك علــى جــودة العمــل واألداء لــدى فريــق "التعــاون" وقدرتــه علــى 

خدمة مجتمعاته المختلفة.

التحول الرقمي

البناء المستقبلي: مبادرة تطوير التعاون 

تخطيط استراتيجي ورؤى مستقبلية..

الحقــًا لســنتين مليئتيــن بالتحديــات الخارجيــة الناتجــة عــن تفشــي وانتشــار فيــروس "كوفيــد-١٩" 
الصحيــة  األصعــدة  مختلــف  علــى  الحيــاة  مناحــي  تغييــر  علــى  الكبيــر  األثــر  لــه  كان  والــذي 

تتموضــع نظريــة "تغييــر التعــاون" كمؤسســة قــادرة علــى تمكيــن المجتمعــات والشــركاء مــن خــالل االبتــكار 
واإلبــداع والتركيــز علــى تبنــي المشــاريع الرائــدة، التــي لهــا تأثيــر مضاعــف ومســتدام اجتماعيــًا واقتصاديــًا . وتؤكــد 
نظريــة التغييــر علــى أهميــة اإلبــداع والتعاضــد والعمــل المشــترك النابــع مــن احتياجــات وأولويــات المجتمعــات 
والفئــات المســتهدفة،والتي تعتبــر األكثــر فهمــًا ألولويــات التغييــر اإليجابــي واألكثــر شــغفًا لتحقيقــه، فتعمــل 
"التعــاون" علــى تمكيــن المجتمعــات واألفــراد وتطويــر شــراكات وعالقــات قــادرة علــى تحقيــق التغييــر اإليجابــي 

الجمعي. 

تنعكــس نظريــة التغييــر خــالل األعــوام القادمــة علــى نوعيــة وشــكل البرامــج والمشــاريع التــي تنفذهــا التعــاون 
وتستثمر فيها إيمانا منها بأهمية التركيز على االستدامة واألثر.

واالجتماعيــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم، والحقــًا للتغيــرات الداخليــة التــي مــرت بهــا المؤسســة، تلقــي "التعــاون" 
نظــرة تقييميــة لتعــزز قدرتهــا علــى تقديــم األفضــل لمجتمعاتهــا المســتهدفة وتؤكــد علــى دورهــا الرائــد والقيــادي 
ــة لهــم أينمــا وجــدوا. وفــي هــذ الســياق،  ــة االجتماعي ــق العدال ــا فــي تحقي ــن الفلســطينيين، ورؤيته فــي تمكي
أطلقــت "التعــاون "مبــادرة تطويــر التعــاون"، والتــي تهــدف إلــى بنــاء الخطــة االســتراتيجية لألعــوام ٢٠٢٣-٢٠٢٥ 

باالستناد إلى نظرية تغيير جديدة.
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نســعى بشــكل مســتمر لتبّنــي أنظمــة الجــودة العالميــة، لضمــان وجــود إطــار عمــل كفــؤ فيمــا 
يتعلــق بــاإلدارة التنفيذيــة. يتضمــن ذلــك تبّنــي سلســلة مــن أنظمــة الجــودة اإلداريــة وتبّنــي 

معايير إعداد التقارير، وذلك بغرض متابعة وتطوير أدائنا والتقييم المستمر لعملنا. 

الجودة التنظيمية

حظيــت التعــاون وعلــى مــدى 17 عامــًا علــى شــهادة الجــودة ISO 9001:2015، وهــذا يــدّل علــى 
ــات المســتهدفة  ــر علــى الفئ ــز الكبي ــا التركي ــزة فــي مجــال اإلدارة، حيــث ســمح لن ــا الممي جهودن
إلــى التحســينات التــي نقــوم بهــا بشــكل  والدافعيــة الكبيــرة لــدى اإلدارة العليــا، باإلضافــة 
مســتمر، الحصــول علــى هــذا االعتمــاد وهــذه الشــهادة. كــم قمنــا بتبّنــي نظــام الجــودة البيئيــة، 

 .ISO 14001:2015 وحصلنا على شهادة الجود ة

شهادات الجودة

حــازت التعــاون عــام ٢٠٢١ علــى جائــزة المهاتمــا غانــدي للمــرة الرابعــة علــى التوالــي، تقديــرًا 
فــي  دورهــا  علــى  وثنــاءًا  والمصداقيــة،  العليــا  بالمعاييــر  والتزامهــا  العمــل،  فــي  لتميّزهــا 

المسؤولية المجتمعية وقيادة التغيير واألثر المجتمعي. 
تأتــي هــذه الجائــزة لتتــوج مســيرة "التعــاون" علــى مــدار األعــوام التســع وثالثيــن الماضيــة 

وانجازاتها المدعمة بالشراكات العميقة خدمًة لفلسطين والفلسطينيين. 

الجوائز والتكريم 
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انجازاتنا عام ٢٠٢١ باألرقام

دوالر  مليــون   ٢٨ اإليــرادات  اجمالــي  بلــغ 
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نسبة الصرف على 

مناطق العمل 



ــر برنامــج التعليــم أحــد البرامــج الرئيســية فــي مؤسســة التعــاون، ويهــدف إلــى المســاهمة فــي  يعتب
تطويــر القطــاع التعليمــي فــي فلســطين وتمكينــه اقتصاديــًا واجتماعيــًا، وذلــك مــن خــالل توفيــر تعليــم 

نوعي ينمي المعارف والمهارات لدى المعلمين  والطلبة و يعزز القيم اإليجابية المجتمعية.
  فيعمــل البرنامــج علــى المســاهمة فــي إعــداد جيــل مبــدع قــادر علــى انتــاج وتوظيــف المعرفــة، ومنتــٍم إلــى 

هويته الفلسطينية وملتزم بقيم مجتمعه، وذلك بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

الفئــات  كافــة  التعليــم  برنامــج  يســتهدف 
وتشــمل  التعليميــة،  العمليــة  فــي  المنخرطــة 
الطلبــة فــي المراحــل الدراســية المختلفــة وريــاض 
واإلداريــة،  التدريســية  والهيئــات  األطفــال 
وغيــر  الحكوميــة  التعليميــة  والمؤسســات 
العاملــة فــي  الحكوميــة، والمؤسســات األهليــة 
القطــاع التعليمــي، واألهالــي والمجتمــع المحلــي 
توجهاتــه  ضمــن  وبالتالــي،  عــام.  بشــكل 
ــه علــى عــدة  االســتراتيجية، يقــدم البرنامــج تدخالت
ــة التعليميــة،  ــة التحتي ــر البني أصعــدة تشــمل تطوي
المؤسســة  فــي  العامليــن  كفايــات  تطويــر 
ــر قــدرات الطلبــة  ــداع، تطوي ــة اإلب التعليميــة ورعاي
العلميــة والتقنيــة والحياتيــة،  توظيــف التكنولوجيــا 
األهالــي  مــع  العمــل  التعليميــة،  العمليــة  فــي 

ــم  ــة الفلســطينية، تشــجيع التعلي ــة والهوي ــم االجتماعي ــز القي ــة، المســاهمة فــي تعزي ــة التعليمي لدعــم العملي
المهنــي والتقنــي وأهميتــه فــي التمكيــن االجتماعــي واالقتصــادي، باإلضافــة إلــى تطويــر قــدرات المؤسســات 

األهلية الشريكة، وتعزيز الشراكات االستراتيجية التمويلية والتنفيذية. 

 
١٤٨,٠٠٠٤٦ ٥٠٠ ٦,٣ مليون دوالر ٦,٣ مليون دوالر

المستفيدة

برنامج التعليم
نستثمر في اإلنسان
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تطوير قدرات المربيات- برنامج دعم التعليم في 
مرحلة الطفولة المبكرة- لبنان



فــي  األطفــال  لريــاض  التحتيــة  البنيــة  وتطويــر 
وتربويــة  تعليميــة  مصــادر  وتوفيــر  فلســطين، 
واإلدارييــن  المربييــن  وتأهيــل  وتطويــر  حديثــة، 
ــدى  ــة ل ــاة الصحي ــم نهــج الحي ــى تعمي باإلضافــة إل
التعــاون  حققــت   ،٢٠٢١ عــام  وخــالل  األطفــال. 
عملــت  حيــث  الهامــة،  النجاحــات  مــن  مجموعــة 
ــز ٥٤ مــن ريــاض األطفــال فــي  علــى تأهيــل وتجهي
وتوفيــر  ولبنــان،  الغربيــة  والضفــة  غــزة  قطــاع 

األدوات التعليمية لما يقارب ١٩٠ روضة.

مكــون  ضمــن  التعــاون  تعمــل 
تحديــث  علــى  المبكــرة  الطفولــة 

أمــا علــى صعيــد المســاهمة فــي تطويــر كفايــات العامليــن والعامــالت فــي ريــاض األطفــال، فقــد عملــت 
المواهــب  واكتشــاف  واإلدارة  التربيــة  مهــارات  فــي  والمربيــات  المربييــن  مــن   ١,٠٠٠ تدريــب  علــى  التعــاون 
وتطبيقــات نمــاذج تعليميــة متطــورة، باإلضافــة إلــى تطويــر القــدرات اإلداريــة لمســؤولي ريــاض األطفــال. 

وعملت التعاون على تطوير قدرات ٥٠٠ طفل في المهارات العلمية والحياتية. 

وضمــن نهجهــا فــي توظيــف التكنولوجيــا وتعميــم التحــول الرقمــي فــي التعليــم، قامــت التعــاون بتوفيــر أجهــزة 
حاســوب وألــواح ذكيــة ل ١٣ مــن ريــاض األطفــال، باإلضافــة إلــى تطويــر منصــة إلكترونيــة خاصــة لشــبكة ريــاض 
األطفــال وإعــداد اتفاقيــة توأمــة للريــاض المســتفيدة مــع مجموعــة مــن الريــاض علــى المســتوى الوطنــي 

واإلقليمي، وذلك لتتمكن رياض األطفال من االستفادة من تجارب بعضها البعض والتشارك في العمل. 

الطفولة المبكرة:

 المنطقــي والتحليــل النقــدي، وتوفيــر فــرص الوصــول إلــى تعليــم مســاند للطلبــة المحتاجيــن، باإلضافــة إلــى 
علــى ســد  التعليــم األساســي  يعمــل مكــون  التعلــم. كمــا  للطلبــة ذوي صعوبــات  تعليميــة  فــرص  توفيــر 

االحتياجات الفنية والتقنية وتطوير قدرات الكوادر التربوية واإلدارية، وتوظيف التكنولوجيا في التعليم.

تعمــل التعــاون ضمــن مكــون التعليــم األساســي علــى توفيــر فــرص للوصــول إلــى برامــج تعليميــة 
التفكيــر  مهــارات  وتحســين  والفقيــرة،  المهمشــة  المناطــق  فــي  المتميزيــن  للطلبــة  نوعيــة 

التعليم األساسي:

١١

مشروع تمكين التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة – قطاع غزه ، توفير األلعاب 
وتنفيذ األنشطة مع الطلبة ، تنفيذ مؤسسة القطان وتمويل الصندوق العربي 

لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

ــاء، فقــد انصبــت جهــود المؤسســة عــام ٢٠٢١ علــى بلــورة  واســتكماًال للمســيرة، وبحســب قــرار مجلــس األمن
نظريــة التغييــر، التــي شــارك بتطوريهــا العديــد مــن أعضــاء الجهازيــن المؤسســي والتنفيذي،ويجــري حاليــًا 
ترجمتهــا مــن خــالل ورش عمــل تهــدف إلــى تطويــر الخطــة االســتراتيجية لألعــوام ٢٠٢٣-٢٠٢٥، والتــي ستؤســس 
إلــى مرحلــة جديــدة بحيــث ســيتم التركيــز بشــكل أساســي علــى تصميــم وتنفيــذ مشــاريع رياديــة مســتدامة تحــدث 
أثــرًا طويــل األمــد بشــكل منهجــي قائــم علــى األدلــة والبراهين،يحــدث أثــر نوعــي فــي حيــاة الفلســطينيين 

وتمكينهم للعيش بكرامة واالرتقاء دومًا إلى األفضل.  

وعلــى صعيــد متــواٍز، أيقنــت المؤسســة أهميــة التحــول إلــى الحوكمــة الرشــيقة،  مــع تمكيــن وتعزيــز دور الجهــاز 
حثيثــة  خطــى  هنــاك  الصــدد،  هــذا  وفــي  للمؤسســة.  المســتقبلي  الــدور  تفعيــل  علــى  القــادر  التنفيــذي 
الســتقطاب كفــاءات متميــزة فــي اإلدارة التنفيذيــة، وعلــى كافــة المســتويات فــي فــروع المؤسســة قــادرة علــى 

تنفيذ المهمات الموكلة إليها وعلى أكمل وجه. 

وتجــدد مؤسســة التعــاون امتنانهــا للمؤسســات الشــريكة والمانحــة والداعميــن الذيــن يشــاركونها أهدافهــا 
التنمويــة ويســاهمون فــي تحقيــق رؤيتهــا، وتؤكــد علــى أهميــة اســتمرار التعاضــد والعمــل المشــترك نحــو الحيــاة 

الكريمة لكل فلسطيني وفلسطينية.

أخيــرًا وليــس آخــرًا، ال تــزال البوصلــة موجهــة إلــى فلســطين وال تــزال التعــاون علــى عهدهــا منــذ تأسيســها،   
بحكمــة اآلبــاء المؤسســين،   تعمــل بــكل مصداقيــة وشــفافية وال يــزال كل عضــو فــي المؤسســة حريــص كل 

الحرص على المشاركة الفاعلة وإكمال المسيرة، مسيرة األمل والنجاح. 



الخبــرات إلــى األجيــال القادمــة، والعمــل علــى جســر الهــوة مــا بيــن التعليــم الجامعــي واحتياجــات الســوق 
الحقيقيــة بأســاليب علميــة حديثــة. كمــا يهــدف إلــى العمــل علــى تســهيل وصــول الطلبــة المتميزيــن والفقــراء 

للتعليم الجامعي من خالل توفير المنح الجامعية.

يضــم برنامــج التعليــم مكــون التعليــم الجامعــي والــذي يهــدف إلــى تطويــر القــدرات البحثيــة 
بنقــل  ســيقومون  بدورهــم  الذيــن  والفنييــن  واالدارييــن  الجامعــات  لكــوادر  والفنيــة  واالداريــة 

علــى   ٢٠٢١ عــام  خــالل  التعــاون  عملــت  وقــد 
الصيدلــة فــي جامعــة  تطويــر مختبــرات كليــة 
القــدس والبنــاء األساســي لمســرح الجامعــة، 
وتوفيــر المنــح الجامعيــة ألســتاذيين جامعييــن 
الســتكمال دراســتهم العليــا فــي بريطانيــا. كمــا 
ــة  ــح الجامعي ــر المن اســتمرت التعــاون فــي توفي
للطلبــة المتميزيــن مــن أبنــاء األســر الفقيــرة فــي 
وتوقيــع  ولبنــان،  وغــزة  الغربيــة  الضفــة 
اتفاقيــات جديــدة مــع جامعــات الوطــن لدعــم 

الطلبة المحتاجين.

البنيــة  تطويــر  فــي  اإلنجــازات  أهــم  تمحــورت 
القــدس  فــي محافظــة  التحتيــة ل ١٤ مدرســة 
وصيانــة  تأهيــل  إلــى  باإلضافــة  غــزة،  وقطــاع 
مدرســتين فــي قطــاع غــزة الحقــا للعــدوان األخيــر 
بعــض  وتأثيــث  تجهيــز  فــي  والمســاهمة 
المــدارس. كمــا تــم العمــل علــى تطويــر المهــارات 
اإلداريــة والفنيــة (١٩٠معلــم ومعلمــة)، وحصــول 
٤١ طالــب وطالبــة علــى منــح دراســية جامعيــة 
(كاملــة وجزئيــة)، باإلضافــة إلــى المســاهمة فــي 
توفيــر الدعــم المــادي للطلبــة المتميزيــن مــن 
أبنــاء األســر الفقيــرة فــي غــزة وذلــك لضمــان 

استمرارية مسيرتهم التعليمية.

التعليم الجامعي:

اســتطاعت مؤسســة التعــاون خــالل العــام ٢٠٢١ مــن تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات علــى أرض الواقــع، تمثلــت 
فــي تدخالتهــا النوعيــة فــي قطاعــات التعليــم والصحــة واإلعمــار والتنميــة المجتمعيــة وتشــغيل الشــباب والدعــم 
اإلنســاني  الطــارئ، ذلــك مــن خــالل العمــل مــع مــا يقــارب عــن ٢٠٠ مؤسســة شــريكة، اســتهدفت مــا يزيــد عــن 
٨٥٠ ألــف فلســطيني فــي جميــع مناطــق فلســطين ومخيمــات الالجئيــن فــي لبنــان، وبمجمــل صــرف مــا يقــارب 
ــدان مــن خــالل الحمــالت المســتمرة اســتجابة للظــروف  ــر التعــاون فــي المي ــون دوالر. كمــا انعكــس أث ٣٠ ملي
ودعمــًا غــزة  علــى  والعــدوان  القــدس  هبــة  خــالل  خاصــة  الفلســطيني  شــعبنا  بهــا  مــر  التــي  الصعبــة 

لالجئين الفلسطينيين في لبنان وحمالت رمضان.

أعلنــت مؤسســة التعــاون  عــام ٢٠٢٠ عــن رؤيتهــا المســتقبلية للعمــل التنمــوي مــن خــالل مبــادرة تطويــر التعــاون 
وذلــك بالتركيــز علــى مشــاريع تنمويــة مســتدامة ذات أثــر نوعــي تخــدم فلســطين وتمكــن اإلنســان الفلســطيني 

ليرتقي في طموحه ومكانته االجتماعية واالقتصادية.

انصبــت الجهــود  عــام ٢٠٢١ نحــو تطويــر هــذه الرؤيــة وتفعيلهــا بطريقــة علميــة مدروســة، فكانــت نظريــة التغييــر 
التــي نضجــت مــن خــالل العديــد مــن ورش العمــل والجهــد التشــاوري وأثمــرت عــن فكــر اســتراتيجي نوعــي يحــدد 
ــد  ــر والعائ ــاس األث ــر قي ــر بمعايي ــة التغيي ــاط نظري مســار المشــاريع المســتقبلية فــي مؤسســة التعــاون. إن ارتب
االســتثماري المجتمعــي ســوف يشــكل نقلــة نوعيــة فــي منهجيــة عمــل التعــاون، وســينعكس إيجابــًا علــى نوعيــة 

المشاريع وسرعة االستجابة والشراكات المستقبلية.

١٢

برنامج شبكة مكتبات مؤسسة التعاون العامة- لبنان

ميرا ومايا -صندوق الطالب الفلسطينيين- لبنان



 
الطفولة المبكرة – لبنان:

 تقول والدة الطفل طه أ. (روضة ثالثة) في جمعية النجدة االجتماعية عن التحديات وعن دور التعاون:
"لقــد كنــا كل فتــرة الصيــف محتاريــن ومضغوطيــن بســبب األفــكار والشــائعات حــول إلغــاء العــام الدراســي 
ــا مــن قبــل إدارة الروضــة  ــة. تمــت دعوتن الحالــي، وشــعرنا بالمســؤولية تجــاه مســتقبلهم ومســيرتهم التعليمي
لحضــور اللقــاء التربــوي ورأيــت أنهــا فرصــة مناســبة لطــرح كل هواجســي المتعلقــة بإمكانيــة العــودة الــى الدراســة 
ــرًا خــالل  ــا وعــدم جهوزيــة المــدارس والمؤسســات التربويــة الســتقبال الطلبــة. تفاجــأت كثي ــاء كورون بســبب وب
اللقــاء أن الروضــة ســتفتح أبوابهــا وانهــم طيلــة الفتــرة الماضيــة كانــوا يســتعدون للبــدء بالعــام الدراســي كمــا 
ــًا مــن قبــل  ــدوام األطفــال حضوري ــر، وقــد تــم العمــل علــى تأميــن المســتلزمات المتعلقــة ب ــاد دون تأخي المعت
الجهــات الداعمــة. شــعرت حينهــا ان الدنيــا ال تســعني، لقــد فرحــت كثيــرًا ألن احتمــال إلغــاء العــام الدراســي ليــس 
ــا  ــي تتبعه ــة الت ــة الصارم ــراءات الوقائي ــان بســبب اإلج ــى الروضــة وســيكون بأم ــي ســيعود ال واردًا، وألن طفل

الروضة.  

ــت التعــاون مــع  ــة المبكــرة، عمل ضمــن مكــون الطفول
أهالــي الطلبــة ووفــرت لهــم الدعــم والتوعيــة الالزمــة 
لرعايــة أطفالهــم فــي هــذه المرحلــة الهامــة مــن حياتهــم، 
التــي واجهوهــا  الظــروف الصعبــة  وخاصــة فــي ظــل 
العالمــي  الوبــاء  عــن  الناتجــة  الماضــي  العــام  خــالل 

والتحديات االقتصادية والسياسية. 

حكايتهم
مع التعاون

١٣



 
الطالبة أسيل ديب /كلية الطب 

جامعة األزهر - غزة

ــم، فــوَر  ــق هــذا الحل ــي تحقي ــى حلمــي وكــم ســُيكِلُف عائلت ــة العامــة أدركــُت معن ــُت مــن الثانوي "بعــد أن انتهي
صــدور نتيجتــي فــي الثانويــة العامــة ٩٨٫٣٪ كان الســرور والفــرح يعــمُّ أرجــاء بيتنــا والحمــاس كذلــك؛ ولكــن كان 
الحمــاس لمســتقبلي وللتخصــص الــذي ســألتحق بــه الــذي كان أكثــر مــن حلــم بالنســبة لــي ولعائلتــي خاصــًة، 

وألّن ال أحد من إخوتي التحق بكلية الطب البشري لم نكن ندري حجم التكلفة والتعب لدخول تلك الكلية.

عنــد بــدء التســجيل الجامعــي بدأنــا ُنــدرك أننــا بالــكاد وباألحــرى ال نســتطيع تســديد رســوم كليــة الطــب وقــد ال 
يتــم تحقيــق الحلــم! للحظــة تخليــت عــن الحلــم ألتابــع دراســتي فــي تخصــص آخــر نتمكــن مــن تحمــل أعبائــه إال أن 
والــدي رفــض ذلــك. تراكمــت الديــون بعــد العــام األول وأدركــت صعوبــة االســتمرار، لذلــك كانــت الســعادة 
تغمرنــي عندمــا علمــت بحصولــي علــى منحــة مؤسســة التعــاون لتغطيــة تكاليــف دراســتي. لقــد نجحتــم ليــس 
ــم أن ذلــك  ــزول هــذه الفرحــة، وأعل ــى أال ت ــا وأتمن ــل بإدخــال الفرحــة لبيتن ــة؛ ب فقــط بتســديد رســومي الجامعي
مبنــي علــى معدلــي واجتهــادي؛ ولذلــك أســعى جاهــدة إلكمــال مســيرتي التعليميــة بالمعــدل المرغــوب وأعلــى 

إن شاء الله وذلك أيضًا ضمان الستكمالي لدراستي في كلية الطب."
 

حكايتهم
مع التعاون

تتحــدث الطالبــة أســيل عــن تحقيــق حلمهــا الدراســي 
بدراســة  أســيل  رغبــت  فلطالمــا  التعــاون،  بمســاعدة 
لتحقــق  عائلتهــا  فــي  األولــى  لتكــون  البشــري  الطــب 

ذلك. 

١٥١٤



الفرديــة  الهويــة  وتعزيــز  الحــي،  الثقافــي  المــوروث  علــى  الحفــاظ  إلــى  الثقافــة  برنامــج  يهــدف 
والجماعيــة، والتأكيــد علــى دور الثقافــة كمكــّون وموّجــه لعمليــة التنميــة المســتدامة، وعلــى شــراكة 
المنجــز الفلســطيني فــي الحــوار الثقافــي اإلنســاني وتعزيــز دور التمكيــن االقتصــادي واالجتماعــي فــي 

استدامة القطاع.

وتقــوم التعــاون علــى التركيــز علــى تطويــر الفنــون، والصناعــات الثقافيــة، والمبــادرات المجتمعيــة وتعزيــز 
الثقافــي  القطــاع  بيــن  الهــوة  وجســر  واالجتماعــي،  االقتصــادي  والتمكيــن  التغييــر  عمليــات  فــي  دورهــم 
والمجتمــع الفلســطيني. كمــا تعمــل علــى دعــم المبــادرات الثقافيــة التــي توّظــف التقنيــات الحديثــة، عبــر 
ــاء أرشــيف تفاعلــي للمنجــز الثقافــي، وتأســيس  توظيــف شــبكات التواصــل االجتماعــي ومنصــات الحــوار، لبن
مســاحات إلكترونيــة لتبــادل الخبــرات. باإلضافــة إلــى ذلــك، تقــدم التعــاون الدعــم للمبــادرات الفرديــة التــي 
تســتخدم الفنــون والصناعــات الثقافيــة لرفــع الوعــي حــول الهويــة الثقافيــة الفلســطينية الفرديــة والجماعيــة، 
والمبــادرات الفرديــة اإلنتاجيــة فــي مجــال الفنــون األدائيــة وتعزيــز مردودهــا االقتصــادي. أخيــرا، يركــز البرنامــج 
علــى تطويــر قــدرات المؤسســات األهليــة الشــريكة مــن حيــث البنيــة التحتيــة والمــوارد البشــرية، وتعزيــز 

الشراكات االستراتيجية التمويلية وتوسيعها وتنويعها.

برنامج الثقافة
دعم أّمة وصون هوّية

العائد االقتصاديفرص العملالمؤسسات المستفيدةالمستفيدوناإلنفاق
١٫١  مليون دوالر١٫١  مليون دوالر ٩٦,٩١١٣٧٣٤١

١٥

افتتاح نادي بلدنا الثقافي في سوق الناصرة القديم – مشروع نادي 
الناصرة الثقافي الحائز على جائزة التعاون للتميز في القطاع الثقافي 

٢٠٢٠- جمعية الشباب العرب- بلدنا

 مشروع التمكين االقتصادي للمشاريع الثقافية االبداعية في 
قطاع غزة – الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية- غزة



ــى  ــد مــن اإلنجــازات عل حقــق برنامــج الثقافــة العدي
قــدرات  تطويــر  بيــن  مــا  تنوعــت  العــام،  مــدار 
المؤسســات الثقافيــة الشــريكة ودعــم المبــادرات 
الثقافــة  بيــن  مــا  والربــط  والثقافيــة  المجتمعيــة 
والتمكيــن االقتصــادي، وذلــك ضمــن نهــج البرنامــج 
علــى  والحفــاظ  الفلســطينية  الهويــة  تعزيــز  فــي 
لهــذا  الثقافــة  برنامــج  عمــل  الثقافــي.  المــوروث 
العــام علــى إيصــال المنتــوج الثقافــي إلــى الجمهــور 
الهويــة  يعــزز  الــذي  ذلــك  وخاصــة  الفلســطيني، 
خــالل  مــن  الثقافــي،  والمــوروث  الفلســطينية 
عــروض غنائيــة وموســيقية ومســرحية، وعــروض 
األفــالم والمعــارض الرقميــة فــي مختلــف أنحــاء 
فلســطين، باإلضافــة إلــى العمــل علــى العديــد مــن 
المنتجــات الثقافيــة والفنيــة مــن قبــل المؤسســات 

الشريكة. 

ومــا يميــز برنامــج الثقافــة هــو قدرتــه علــى ربــط الفنــون 
التمكيــن  علــى  والعمــل  االجتماعيــة  باالحتياجــات 
ــم  ــداع، وتعمي االقتصــادي واالجتماعــي مــن خــالل اإلب
الفنــون وربطهــا مــع القطاعــات المختلفــة لتســاهم فــي 
البنــاء المجتمعــي واالســتدامة االقتصاديــة. كمــا اســتمر 
البرنامــج فــي تقديــم تدخالتــه بمــا يدعــم البنيــة التحتيــة 
واإلنتــاج  لإلبــداع  مســاندة  بيئــة  وتوفيــر  الثقافيــة 
دعــم  علــى  البرنامــج  عمــل  كمــا  والفنــي.   الثقافــي 
للمؤسســات  واإلداريــة  والتقنيــة  الفنيــة  قــدرات 
الشــريكة والعامليــن الفنييــن وتعزيــز التشــبيك فيمــا 
بينهــم لتبــادل الخبــرات والمعرفــة وزيــادة ترابــط القطــاع 

الثقافي بشكل عام. 

١٦

الطالبة هناء حسين، طالبة من طالب برنامج الموسيقى الذي تنفذه 
جمعية الكمنجاتي وبيت أطفال الصمود في مخيمي شاتيال و برج البراجنة

 أطفال من دورة خريف ٢٠٢١، مشروع "ملتقى الفنون البصرية: الفن حق"- 
منتدى الفنون البصرية- رام الله



 
معرض حكايا السوق

حكايتهم
مع التعاون

١٧

مشروع "جسر العودة – أجيال 
تتوارث الذاكرة والعهد"- القدس

منحة "تعزيز المبادرات الثقافية 
الشبابية" بدعم من الصندوق العربي 

لالنماء االقتصادي واالجتماعي- 
مشروع تراب ـ مؤسسة الرؤية 

الفلسطينية - القدس

الشــريكة   المؤسســات  مــع  بالشــراكة  التعــاون  تنظــم 
المــدن  مختلــف  فــي  الســوق"  "حكايــا  مهرجــان 
جمــع  فــي  العميــق  األثــر  لــه  ويكــون  الفلســطينية، 
الجمهــور الفلســطيني ليحتفــل بتراثــه وثقافتــه وإبداعاتــه 
ــة. زارت جــوان، ٦ ســنوات، المعــرض مــع والدتهــا  الفني
وأختهــا الصغيــرة، واســتمتعت كثيــرًا فــي أرجــاءه. تعرفــت 
جــوان علــى العديــد مــن القصــص حــول المــدن الفلســطينية، وأكــدت علــى أنهــا زارت كل المناطــق المعروضــة 
فــي الصــور إال غــزة، فلــم تتمكــن مــن الذهــاب هنــاك وال االســتمتاع ببحرهــا وســمكها.. قبــل أن تغــادر جــوان 
ــا بعــض زوار  ــد أخبرن ــر، فق ــوان الخب ــذب ج ــم تك ــع بزيارته.ل ــا ســتوصي الجمي ــا بالمعــرض وأنه ــا بفرحته أعلمتن
المعــرض فــي ذلــك اليــوم عــن أنهــم جــاءوا بعــد أن ســمعوا عنــه مــن فتــاه أوقفتهــم بالشــارع وأخبرتهــم بأهميــة 

زيارته!!



مشروع أناديكم-أيام المسرح في غزة

أحمــد عصفــور العمــر ٢٥ ســنة (مركــز شــمس الكرامــة 
للثقافة والفنون) / أحد المشاركين في ورش الدراما 

يقــول أحمــد" أســكن بمحافظــة رفــح حــي تــل الســلطان قضيــت حياتــي منــذ الطفولــة لغايــة ٢٠١٢ وأنــا أدرس 
وأعمــل بنفــس الوقــت. عملــت فــي مختلــف القطاعــات مــن الزراعــة للنقليــات، لكــن شــغفي للفنــون كان دائمــًا 
حاضــرًا، فقمــت بتأســيس فرقــة دبكــة مــن أطفــال الحــارة (أوالد الجيــران وإخوتــي وأقاربــي). كبــرت الفرقــة 
ــا نشــارك فــي حفــالت الشــوارع وبعــض المؤسســات المحليــة حتــى انضممــت إلــى المركــز الوطنــي  وأصبحن
شــمس الكرامــة للثقافــة والفنــون. فقــد ســاهم ذلــك فــي تطويــر مهاراتــي ووصلــت درجــة االحتــراف فــي رقــص 
الديكــة كمــا أصبحــت مصمــم رقصــات ومشــرف عــام لتدريــب مدرســة التأســيس والتعبئــة الفنيــة والثقافيــة 

للمركز".

ــر عــن مشــاعري مــن خــالل  ــدي ثقــة وقــوة فــي التعبي يســتكمل أحمــد: ”خــالل مشــاركتي فــي الورشــة صــار ل
طريقــة كالمــي واســتخدام جســدي وكيفيــة توظيــف مشــاعر الراقــص وإيمــاءات الوجــه داخــل الرقصــات ســواء 

تعبيرية أو دبكة شعبية".

حكايتهم
مع التعاون

١٨



عادلــة  محليــة  اقتصــادات  وبنــاء  للفلســطينيين،  الكريــم  العيــش  دعــم  إلــى  البرنامــج  يهــدف 
ومســتدامة تحقــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والصحيــة، وتعــزز مــن قدرتهــم مــن  الصمــود 

على أرضهم، وذلك من خالل االستمرار في العمل في مكونات البرنامج المختلفة. 

المتمثلــة فــي تطويــر قــدرات  التوجهــات االســتراتيجية األساســية  البرنامــج ضمــن مجموعــة مــن  ويعمــل 
المؤسســات األهليــة الشــريكة وتعزيــز الشــراكات االســتراتيجية، تعزيــز مفهــوم ريــادة األعمــال، تمكيــن األيتــام 
مــن خــالل التعليــم والتشــغيل، توظيــف التقنيــات الحديثــة بمــا يشــمل اإلعــالم الرقمــي لتفعيــل التواصــل مــع 
الشــركاء، والمســاهمة فــي التمكيــن االقتصــادي واالجتماعــي لشــرائح المجتمــع الفلســطيني األكثــر تهميشــا 

ضمن مكونات الزراعة والمساعدات اإلنسانية وتمكين الشباب ورعاية األيتام.
 

خــالل العــام ٢٠٢١ تمكــن البرنامــج مــن توفيــر االحتياجــات األساســية آلالف العائــالت واألطفــال اســتجابة 
لالحتياجــات الطارئــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ولبنــان، كمــا تــم العمــل علــى ترميــم مئــات المنــازل 

المتضررة نتيجة العدوان على غزة و ترميم المنازل في المخيمات الفلسطينية في لبنان. 

العائد االقتصاديفرص العملالمؤسسات المستفيدةالمستفيدوناإلنفاق
١٧,٦  مليون دوالر١٧,٦  مليون دوالر ٥٥٥,٠٣٣٥٤١٣٨

 الصحة، الزراعة والمساعدات اإلنسانية واإلغاثية

 التنمية المجتمعية
صون الحياة والكرامة

١٩



ــم  ــة الفلســطينية، تشــجيع التعلي ــة والهوي ــم االجتماعي ــز القي ــة، المســاهمة فــي تعزي ــة التعليمي لدعــم العملي
المهنــي والتقنــي وأهميتــه فــي التمكيــن االجتماعــي واالقتصــادي، باإلضافــة إلــى تطويــر قــدرات المؤسســات 

األهلية الشريكة، وتعزيز الشراكات االستراتيجية التمويلية والتنفيذية. 

اســتطاع  الزراعــة،  قطــاع  فــي  العمــل  وضمــن 
البرنامــج المســاهمة فــي تعزيــز صمــود مئــات 
وتحســين  الزراعــة  فــي  تعمــل  التــي  العائــالت 
ظروفهــم االقتصاديــة واالجتماعيــة،  مــن خــالل 
تأهيــل األراضــي الزراعيــة واســتصالحها وتوفيــر 
الطــرق،  وتأهيــل  الزراعيــة،  المعــدات واألشــتال 

ودعم المبادرات الزراعية. 

أمــا علــى صعيــد العمــل فــي القطــاع الصحــي 
والــذي يهــدف إلــى تحســين وصــول الفلســطينيين 
إلــى الخدمــات الصحيــة المميــزة، فقــد ســاهم 
وتزويــد  المستشــفيات،  تأهيــل  فــي  البرنامــج 
األجهــزة الطبيــة، وســيارات اإلســعاف، ومعــدات 
ــة والشــخصية للطواقــم  ــة الطبي ــة والحماي الوقاي

الطبية. 

وضمــن العمــل علــى تعزيــز النمــو االقتصــادي 
المســتدام، عمــل البرنامــج علــى توفيــر مشــاريع 
التدريــب الخاصــة بالشــباب، وتوفيــر فــرص العمــل 
وإعــادة إحيــاء المشــاريع المتضــررة مــن العــدوان 
دعــم  إلــى  باإلضافــة  غــزة،  علــى  األخيــر 

المؤسسات الصغيرة والتعاونيات.

كمــا تــم توفيــر مســتلزمات الطــوارئ للمستشــفيات وتوقيــع مذكــرات تفاهــم للعمــل علــى تأهيــل وتطويــر البنــى 
التحتيــة للمؤسســات الصحيــة. كمــا عمــل البرنامــج علــى توفيــر الخدمــات الصحيــة آلالف المرضــى حســب 
االحتيــاج. واســتهدف األطفــال ذوي اإلعاقــة لتمكينهــم مــن الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة وخدمــات التأهيــل. 
وباإلضافــة إلــى العمــل علــى البنــى التحتيــة والتأهيــل، تــم العمــل علــى تمكيــن وتطويــر المؤسســات الصحيــة 

إداريا من خالل تطوير األنظمة اإلدارية.

 تمكين الشباب

 رعاية األيتام

٢٠

مشروع الدعم الطارئ لمستشفيات 
وطواقم اسعاف مدينة القدس

صيانة وتأهيل المنازل المتضررة نتيجة العدوان األخير على قطاع غزة، لتعزيز 
صمود أهلنا في القطاع وتوفير احتياجاتهم الطارئة- حملة غزة تحت القصف نصرة 

للقدس



 تمكين الشباب

 رعاية األيتام

ــر  ــادة وتوفي ــارات الري ــى مه ــز عل ــى التركي ــاون عل ــا. كمــا تعمــل التع ــة والتكنولوجي ــة، وباألخــص الزراع  المختلف
الشــباب بالدعــم التقنــي والمــادي لتطويــر أفكارهــم ومشــاريعهم الرياديــة، وذلــك للمســاهمة فــي تحســين 

ظروفهم االقتصادية واالجتماعية. 
وعلــى صعيــد آخــر، تعمــل التعــاون علــى تميكــن المؤسســات الشــريكة لتقــوم بدورهــا بتقديــم برامــج غنيــة 

ونوعية تستهدف الشباب وتحاكي احتياجاتهم خاصة فيما يتعلق بالقيادة والريادة واإلبداع. 

تقــوم التعــاون بالتركيــز علــى الكفــاءات الشــابة وتزويدهــا بالمهــارات الحياتيــة والعمليــة وتأهيلهــا 
لاللتحــاق فــي ســوق العمــل، وذلــك مــن خــالل توفيــر التدريبــات المتنوعــة والعابــرة للقطاعــات 

 علــى المســتويات المختلفــة (ريــاض األطفــال، تعليــم أساســي، تعليــم مهنــي وجامعــي)، وبالتالــي تحســين 
مهاراتهــم األكاديميــة والتقنيــة والحياتيــة ليتمكنــوا مــن أن يكونــوا فاعليــن فــي مجتمعاتهــم وقادريــن علــى تحقيــق 
النجاحــات المهنيــة واالجتماعيــة. كمــا وفــر البرنامــج الخدمــات الصحيــة الالزمــة والتــي شــملت الفحوصــات 
الطبيــة والعــالج، وتقديــم الدعــم المتخصــص لأليتــام مــن ذوي اإلعاقــة ليتمكنــوا مــن االعتمــاد علــى أنفســهم.  
ــر  ــا وتوفي كمــا اســتهدف البرنامــج األمهــات بفــرص عمــل أو انشــاء مشــاريع خاصــة وذلــك لتمكينهــم اقتصادي

االستدامة المالية لهم

تعمــل التعــاون ضمــن مكــون رعايــة األيتــام علــى توفيــر العيــش الكريــم لأليتــام وضمــان حصولهــم 
علــى حقوقهــم األساســية. فعمــل البرنامــج خــالل هــذا العــام علــى توفيــر التعليــم النوعــي لأليتــام 
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العائد االقتصاديفرص العملالمؤسسات المستفيدةالمستفيدوناإلنفاق
١٤,٠٧٦٢٣٢٧١ ١,١ مليون دوالر  ١,١ مليون دوالر

العائد االقتصاديفرص العملالمؤسسات المستفيدةالمستفيدوناإلنفاق
١ مليون دوالر١ مليون دوالر ٩٤٤٨١٧٠



 
 علي زياد اسماعيل ـ لبنان ـ حكايتهم مع التعاون

يعانــي الطفــل علــي، البالــغ مــن العمــر ١٢ عامــا، مــن شــلل دماغــي 
ــر  ــم فــي المنطــق والتسلســل، األم ــات تعل ــور صعوب ــى ظه أدى إل
الــذي يمنعــه مــن تحديــد تسلســل األحــداث وشــرحها ســواء مــن 
خــالل الحديــث والكتابــة، ممــا يؤثــر جديــا علــى قدرتــه علــى التواصــل 
ــات أخــرى  ــى صعوب ــه، باإلضافــة إل ــى انعزال ــؤدي إل ــن وي مــع اآلخري
تعيــق أنشــطته الحياتيــة اليوميــة. تلقــى علــي سلســلة مــن جلســات 
العــالج فــي جمعيــة مســاواة، األمــر الــذي ســاعده علــى التغلــب علــى 
علــى  بقدرتهمــا  ســعادتهما  عــن  والــداه  عبــر  المعيقــات.  هــذه 
التواصــل الســلس اآلن مــع علــي: "أخيــًرا يســتطيع علــى التحــدث أو 
إخبارنــا بشــيء يمكننــا فهمــه وهــو يشــعر بالفخــر حيــال ذلــك". كمــا 
تمكــن علــي بعــد جلســات العــالج مــن مباشــرة أنشــطته اليوميــة 
باســتقاللية ودون اللجــوء إلــى مســاعدة اآلخريــن. شــملت جلســات 
العــالج لقــاءات مــع العائلــة لزيــادة الوعــي وتوفيــر الدعــم الــالزم 
باإلضافــة إلــى العمــل علــى تعزيــز ثقتــه بنفســه وتقديــم الدعــم 

المعنوي له.

ايمــان تركمــان، مزارعــة مــن قريــة بيــت حســن فــي 
األغــوار، حيــث حصلــت إيمــان علــى منحــة صغيــرة 

لتطوير مزرعتها العضوية في األغوار. 

حكايتهم
مع التعاون
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لتلبيــة  المزروعــة  المســاحة  لزيــادة  المنحــة  اســتخدمت 
ــد علــى الخضــروات المنتجــة. تؤكــد إيمــان  الطلــب المتزاي
العضويــة خاليــة مــن األســمدة  المنتجــات  علــى توفيــر 
والمبيــدات الحشــرية. تمكنــت إيمــان مــن الوصــول إلــى مناطــق جديــدة والترويــج لمنتجاتهــا وبيعهــا خــارج حــدود 
ــر  ــى االســتمرار فــي تطوي ــه. تأمــل إيمــان عل ــن جــدد فــي رام الل ــى زبائ قريتهــا، حيــث تمكنــت مــن الوصــول إل

مزرعتها وتوسيعها لتتمكن من خدمة فئة أكبر من الزبائن.



 
 اسالم مفيد فتحي أبو سعدة، غزة برنامج 

مستقبلي 

تقــول اســالم: "حياتــي الجامعيــة كانــت مليئــة بالشــغف والعزيمــة والتعلــم ألحقــق هدفــي، تعلمــت وعملــت 
خــالل دراســتي، كل ذلــك بفضــل برنامــج مســتقبلي الــذي كان حاضــرًا معــي فــي جميــع محطــات حياتــي وخاصــة 
الجامعيــة منهــا، قدمــوا لــي مــا أحتــاج مــن دعــم ومســاندة وتدريــب وتغطيــة لرســومي الدراســية ومواصالتــي، 
حتــى تحقــق حلمــي وشــغفي فــي العمــل فــي المجــال الــذي أحبــه وهــو االعــالم والصحافــة، أشــكركم جميعــًا 
أســاتذتي فــي برنامــج مســتقبلي ومؤسســة التعــاون علــى هــذه الفرصــة التــي لوالهــا لمــا تحقــق حلمــي، وأتمنــى 

أن يستمر هذا الدعم ليحقق أحالم وأهداف إخواني واأليتام". 

واإلعــالم،  الصحافــة  بدراســة  إســالم  حلمــت  لطالمــا 
وســاعدها البرنامــج فــي تحقيــق ذلــك منــذ بدايــة رحلتهــا 
تعليمهــا  ودعــم  األساســي  التعليــم  فــي  األكاديميــة 
لحصــول علــى شــهادة الدبلــوم فــي اإلعــالم، باإلضافــة 
إلــى المشــاركة فــي الــدورات التدريبيــة التــي صقلــت 

 مهاراتهــا فــي مختلــف الجوانــب التكنولوجيــة والحياتيــة، والمهــارات التقنيــة الالزمــة لدعــم تخصصهــا مثــل 
التصميم والتعليق الصوتي.

 
بعــد تخرجهــا كصحفيــة التحقــت إســالم فــي شــركة تعمــل فــي مجــال الصحافــة واالعــالم  كمقدمــة برنامــج. ولــم 
تقــف اســالم عنــد هــذه المرحلــة، بــل أصــرت علــى اســتكمال دراســة البكالوريــوس لتكمــل فــي نفــس المجــال 
الــذي أحبتــه بتخصــص "االعــالم وتكنولوجيــا االتصــال" لتحصــل علــى خبــرات أكبــر وأوســع فــي المجــال اإلعالمــي 

والصحفي.

"باإلصرار والعزيمة 
تحقق الهدف"
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يهــدف برنامــج القــدس إلعمــار البلــدات القديمــة إلــى المســاهمة فــي الحفــاظ علــى التــراث المعمــاري 
ــة  ــة فــي فلســطين، والمســاهمة فــي التنمي ــدات التاريخي ــة للمــدن والبل ــة الثقافي والتاريخــي والهوي
االقتصاديــة واالجتماعيــة لقطاعــات الحيــاة فــي البلــدات التاريخيــة.  يتــم تحقيــق ذلــك مــن خــالل 
المبانــي  ترميــم  الجماهيريــة تضــم  والتوعيــة  والتدريــب  الترميــم  تدخــالت متخصصــة فــي مجــال 
العالمــي،  التــراث  الئحــة  علــى  المســجلة  المواقــع  فــي  المائيــة  والقنــوات  والسالســل  التاريخيــة 
ــك مــن خــالل  ــة الســياحية، وذل ــي، وخاصــة فــي المشــاريع التنموي واالهتمــام بتشــغيل هــذه المبان
العمــل مــع الشــركاء فــي مجــال الترميــم والحفــاظ علــى المــوروث الثقافــي فــي كل مــن شــمال الضفــة 

الغربية وجنوبها، ليشمل العمل مراكز القرى والبلدات التاريخية في فلسطين.

يضــم البرنامــج أربعــة مكونــات أساســية، وضمــن مكــون الترميــم لهــذا العــام تــم العمــل علــى تحســين الظــروف 
ــدة القديمــة فــي  ــدة القديمــة فــي القــدس حيــث تــم ترميــم ٣٩ وحــدة ســكنية فــي البل المعيشــية لســكان البل
القــدس، باإلضافــة إلــى ترميــم وتأهيــل ٩ مبــان الســتخدام المؤسســات المقدســية وترميــم ٤ محــال تجاريــة، 
ــدات مــن خــالل  ــق الفضــاءات المناســبة لســكان هــذه البل ــدات القديمــة وخل ــة فــي البل ــى التحتي ــر البن وتطوي
تأهيــل ٣ ســاحات عامــة فــي البلــدة القديمــة فــي نابلــس. كمــا تــم العمــل علــى الحفــاظ علــى التــراث الطبيعــي 
فــي مواقــع علــى الئحــة التــراث الطبيعــي العالمــي مــن خــالل ترميــم وتأهيــل مجموعــة مــن السالســل الحجريــة 

والقنوات المائية في بلدة بتير وحوش السبع أرامل التاريخي. 

أمــا ضمــن مكــون التوثيــق فقــد تــم العمــل علــى دراســات توثيقيــة تفصيليــة وأدلــة ونشــرات ارشــادية وأفــالم 
توثيقيــة تركــز علــى معالــم تاريخيــة وثقافيــة مهمــة فــي فلســطين. وعمــل البرنامــج ضمــن مكــون التدريــب علــى 
بنــاء قــدرات العامليــن فــي مجــال الحفــاظ علــى التــراث بالتركيــز علــى األســس الســليمة والممارســات الصحيحــة 
للترميــم ومبــادئ الحفــاظ علــى التــراث المعمــاري فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وتــم العمــل علــى تنفيــذ 
مجموعــة مــن األنشــطة التوعويــة الهادفــة للحفــاظ علــى التــراث المعمــاري الفلســطيني داخــل المــدارس 

الفلسطينية.

برنامج القدس إلعمار البلدات القديمة
الحفاظ على اإلرث الحضاري والثقافي

٢٤

العائد االقتصادي فرص العملالمؤسسات المستفيدةالمستفيدوناإلنفاق
  ٣ مليون دوالر٧٩,٢٠٩٢١٣٦٧ ٣ مليون دوالر

العائد االقتصادي



 
نشاط توعوي في بلدة بتير/ أيلول ٢٠٢١

الممــول مــن المصــرف العربــي االفريقــي (باديــا) تحــت ادارة البنــك االســالمي للتنميــة. حيــث شــارك بالنشــاط 
٣٠ طالــب وطالبــة وشــمل النشــاط التوعــوي عمــل يــوم تطوعــي تــم خاللــه تنظيــف حــوش الســبع ارامــل فــي 
بتيــر باإلضافــة الــى عمــل مســار تعريفــي فــي المنطقــة التاريخيــة فــي بتيــر والمنطقــة الزراعيــة تــم خاللــه تعليــم 
ــر تــم  الطــالب المشــاركين كيفيــة تحديــد المواقــع الّتاريخيــة علــى الخارطــة باإلضافــة الــى ورشــة رســم وتصوي
بعدهــا رســم جداريــة مــن قبــل الطــالب فــي المكتبــة العامــة فــي بتيــر وعمــل مســابقة ألجمــل صــورة ورســمة 

يتم التقاطها ورسمها من قبل الطالب.

شــهادة مــن طالبــة مشــاركة، حــال النجــار: "شــجعني التدريــب 
ألكــون مصــورة". تصــف حــال التدريــب بالجميــل والمفيــد، 
فقــد نــال أســلوب المــدرب اعجابهــا، وبــات لديهــا القــدرة علــى 

ضبط هاتفها المتنقل جيدا اللتقاط صور لبلدها .
التصويــر  مســابقة  فــي  وزميالتــي  "شــاركت  أيضــا:  تقــول 

وصرنا نتنافس على التقاط صورة جميلة لبتير".

المــدارس  لطــالب  بتيــر  فــي  توعــوي  نشــاط  تنفيــذ  تــم 
مكــون مــن ٣ أيــام ضمــن مشــروع ترميــم وتأهيــل مواقــع 
بتيــر  قريــة  فــي  تحتيــة  بنيــة  وأعمــال  تاريخيــة  ومبانــي 

حكايتهم
مع التعاون

٢٥

أنشــطتهم عــام ٢٠٢١:



https://www.taawon.org/sites/default/files/book-26oct.pdf

https://www.taawon.org/sites/default/files/book-26oct.pdf

https://www.taawon.org/sites/default/files/book-26oct.pdf

https://www.taawon.org/sites/default/files/book-26oct.pdf

https://www.taawon.org/sites/default/files/book-26oct.pdf

https://www.taawon.org/sites/default/files/book-26oct.pdf

شــباب جمعهــم حّبهــم لفلســطين وإصرارهــم علــى صنــع 
للنهــوض  أفكارهــم  وقّدمــوا  مًعــا  فعملــوا  التغييــر، 

بالمجتمع الفلسطيني واالرتقاء بكافة قطاعاته.
تأسســت مؤسســة التعــاون للشــباب مــن قبــل التعــاون 
عــام ٢٠٠٩، لتوحيــد وبــث اإللهــام لشــباب فلســطين مــن 
خــالل تشــجيعهم علــى االفتخــار بهويتهــم الفلســطينية، 
باإلضافــة إلــى أن إشــراك الشــباب علــى مســتوى العالــم 
يزيــد الوعــي الدولــي بمعاناتهــم. منــذ العــام ٢٠١٧، ترتبــط 
"التعــاون" ومؤسســة التعــاون للشــباب بمذكــرة تفاهــم، 
ســمحت بتقديــم مزيــًدا مــن الدعــم لألخيــرة مــن أجــل 

النمو والتوسع.

٢٦

أنشــطتهم عــام ٢٠٢١:



مشــروع "كنــا ومــا زلنــا" هــي مبــادرة توثيقيــة تعتمــد 
علــى الطاقــات الشــبابية والبحــث األرشــيفي والميدانــي. 
حيــث تــم تمكيــن مجموعــة مــن الشــبان (١١) والشــابات 
(١٣)  مــن القــدس ومناطــق فلســطين ٤٨، علــى التوثيــق 
وإعــداد  الرقميــة  القصــة  روايــة  خــالل  مــن  البصــري 
مجموعــة مــن الباحثيــن الصغــار عبــر دورات وتدريبــات 
محترفــة وأبحــاث ميدانيــة، وإنتاجــات بصريــة. وقــد تــم 
ــر  ــت عطــاب، دي ــّالر، بي ــا، ع ــة مهجــرة: لفت ــاول ١٣ قري تن
القاســي،  ديــر  البصــة،  كســال،  التنــور،  خربــة  رافــات، 

إقرث، عين غزال، إجزم، عين حوض والطنطورة.  

٢٧



حمالتنا خالل عام ٢٠٢١

ساند 
الالجىء 

الفلسطيني 
في لبنان

ســاند  حملــة  التعــاون  أطلقــت 
دعمــا  لبنــان  فــي  الفلســطيني  الالجــئ 
ألهلنــا فــي لبنــان خاصــة فــي ظــل الظــروف 
الصعبــة التــي واجهتهــا لبنــان خــالل األعــوام 
علــى  وانعكاســاتها  الماضيــة  القليلــة 
ــة  ــن الفلســطينيين، وحققــت الحمل الالجئي
خاللهــا  مــن  اســتطاعت  دوالر   ٧٢٤,٠٠٠

توفير االحتياجات الغذائية والصحية لهم.
 

٢٨

غزة تحت 
القصف..

نصرة 
للقدس

توفيــر  علــى  الحملــة  ركــزت 
االحتياجــات األساســية ألهلنــا فــي قطــاع 
غــزة وخاصــة بعــد عــام ملــيء بالتحديــات، 
توفيــر  علــى  العمــل  خــالل  مــن  وذلــك 
المســاعدات اإلنســانية للعائــالت المحتاجــة، 
والمنــازل  المــدارس  وصيانــة  وتأهيــل 
الطبيــة  االحتياجــات  وتوفيــر  المتضــررة، 
الطارئــة، ودعــم شــركات القطــاع الخــاص 

الصغيرة، وتمكنت الحملة من تحقيق
  ٣,١  مليون دوالر.

الدعم 
الطارئ 
للقدس
٢٠٢١ 

شــهدت القــدس أحداثــا تاريخيــة 
عــام ٢٠٢١ وتزايــدت حدتهــا  فــي العديــد 
أطلقــت  وعليــه  المدينــة،  أحيــاء  مــن 
للقــدس  الطــارئ  الدعــم  حملــة  التعــاون 
اإلســعاف  فــرق  متطلبــات  لتوفيــر 
وتوفيــر  المدينــة  فــي  والمستشــفيات 
األجهــزة الطبيــة الالزمــة، لتحقــق مــا يزيــد 
للقــدس  دعمــًا  دوالر   مليــون   ١,٢ عــن  

ومواطنيها.



حمالتنا خالل عام ٢٠٢١

حملة 
"رمضان
 الخير... 

إلك وللغير"

حملة 
"زيتوننا..  

رمز صمودنا"

هدفــت الحملــة إلــى زراعــة أشــجار 
الزيتــون فــي مناطــق متعــددة شــمال ووســط 
األراضــي  خاصــة  الغربيــة،  الضفــة  وجنــوب 
التــي ترتفــع فيهــا نســبة البطالــة وتعانــي مــن 
التهميــش، وذلــك للمســاهمة فــي تحســين 
وتعزيــز  الفلســطينيين  المزارعيــن  أوضــاع 
ــالل  صمودهــم فــي مواجهــة محــاوالت االحت
مــن  األراضــي  مــن  المزيــد  علــى  لالســتيالء 
الزراعيــة  الرقعــة  مســاحة  زيــادة  خــالل 
الحملــة  وقامــت  وحمايتهــا.  المســتغلة 

بالوصول إلى ما يقارب ١٣٠,٠٠٠دوالر. 

٢٩

الكريــم    رمضــان  شــهر  خــالل   
انطلقــت الحملــة لدعــم أهلنــا فــي غــزة 
الغذائيــة  الســالت  توفيــر  خــالل  مــن 
المنتجيــن  صغــار  ودعــم  الرمضانيــة، 
وتمكنــت  الشــهر،  طــوال  والمزارعيــن 
التعــاون مــن تحقيــق مــا يقــارب ١ مليــون 
احتياجــات  ســد  فــي  ســاهمت  دوالر 
العائــالت فــي غــزة وتمكيــن المنتجيــن 

والمزارعين اقتصاديا.
 



جوائز "التعاون" لإلنجاز والتميز ٢٠٢١
 

تأتــي جوائــز "التعــاون" للعــام الثامــن عشــر علــى التوالــي، لتكمــل رســالة المؤسســة وتحاكــي هويتهــا وقيمهــا. 
وذلــك إيمانــًا منهــا بأهميــة العمــل النوعــي، ورســم صــورة مشــرقة لثقافــة االنجــاز وتمكيــن المؤسســات 
واألفــراد، وتشــجيعهم علــى التمّيــز واالبــداع فــي عملِهــم، وتعزيــز دورهــم وانخراطهــم فــي بنــاء مســتقبل 

فلسطين، لنحافظ على عراقتها وأصالتها وجذورها.

َتمنح "التعاون"هذا العام خمس جوائز دورية وفق الفئات التالية:

جائزة "التعاون" للقدس ٢٠٢١ "جائزة المرحوم راغب الكالوتي للتنمية 
المجتمعية في القدس- "للقدس نعمل"

 تأتــي الجائــزة دعمــًا وتشــجيعًا للعمــل والبنــاء مــن أجــل القــدس وذلــك بتمويــل مــن الســيد 
منير الكالوتي.

قيمة الجائزة: ٥٠,٠٠٠ دوالر أمريكي.

للشــباب  الكالوتــي  منيــر  "جائــزة   ٢٠٢١ للشــباب  التعــاون"   " جائــزة 
الفلسطيني الريادي "لغٍد أفضل.... نبدع"

ــزه لتحقيــق  ــر الكالوتــي لدعــم الشــباب وتحفي ــرع مــن الســيد مني ــزة بتب  تأتــي هــذه الجائ
طموحاته ومبادراته الريادية. 

قيمة الجائزة: ٥٠,٠٠٠ دوالر أمريكي (١٠,٠٠٠$ لكل فائز بحد أقصى).

جائزة "التعاون" للتميز في القطاع الثقافي ٢٠٢١ "جائزة المرحوم نعيم 
عبد الهادي " - سنكون يوما ًما نريد

ــر المســاحة  ــك بهــدف توفي ــد الهــادي وذل ــم عب ــاء المرحــوم نعي ــرع مــن أبن ــزة بتب ــي الجائ  تأت
لإلبــداع فــي تصميــم مشــروع ثقافي/فني/تقنــي مــن قبــل األفــراد الفنانيــن والعامليــن فــي 

القطاع الثقافي والحقول المساندة له.
قيمة الجائزة: ٥٠,٠٠٠ دوالر أمريكي 
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يشرف على إجراءات الجائزة:
وســكرتاريا  برنامــج  لــكل  وممثــل  عمليات/فلســطين  مديــر  مــن  مكــون  الجائــزة:  مجلــس 
المجلــس. يتولــى المجلــس تنفيــذ اجــراءات الجائــزة واالشــراف عليهــا، ومتابعــة أعمــال لجنــة 

التحكيم الخارجية.
لجنــة التحكيــم الخارجيــة: لجنــة متخصصــة ومســتقلة ومحايــدة وتطوعيــة تقــوم بتقييــم 
الطلبــات المتقدمــة وتقديــم التوصيــة باختيــار الفائزيــن وفــق معاييــر وُأســس محــددة مفصلــة 

في أدلة كل جائزة على حدى.
يقــوم رئيــس مجلــس الجائــزة برفــع توصيــات لجنــة التحكيــم الخارجيــة إلــى المديــر العــام ومنــه 

إلى ممول الجائزة للموافقة. 
لالعتمــاد  المؤسســة  فــي  االدارة  مجلــس  إلــى  التوصيــات  برفــع  العــام  المديــر  يقــوم 

والمصادقة. 

مالحظة: يتم اإلعالن عن نتائج جوائز التعاون لإلنجاز والتميز للعام ٢٠٢١ خالل شهر حزيران ٢٠٢٢.

نفتخر بشركائنا

اإلشراف على الجوائز

جائــزة "التعــاون" للمعلــم المتميــز ٢٠٢١- جائــزة منيــر الكالوتــي للمعلــم 
المتميز "ابداع معلم ... نهضة وطن"

تهــدف الجائــزة إلــى دعــم االبــداع والتميــز فــي التعليــم مــن خــالل تبنــي المعلــم طــرق 
وأساليب وآليات إبداعية خالقة غير تقليدية حديثة ومتطورة في التعليم والتعلم.

قيمة الجائزة: ٤٥,٠٠٠ دوالر أمريكي.

جائــزة   -٢٠٢١ لعــام  الصحــي  القطــاع  فــي  للتميــز  "التعــاون"  جائــزة 
المرحوم الحاج أحمد أبو غزالة "لمبادرات صحية متميزة

تهــدف الجائــزة الــى تعزيــر الممارســات الصحيــة الُفضلــى وتحســين جــودة ونوعيــة الحيــاة لــدى 
األفــراد مــن خــالل مكافــأة المبــادرات الصحيــة المتطــورة فــي مجــاالت الوقايــة والرعايــة 

والتشخيص والعالج.
قيمة الجائزة: ٥٠,٠٠٠ دوالر أمريكي.
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نفتخر بشركائنا

”لــم يكــن العمــل مــع مؤسســة التعــاون تقليديــا، إذ كانــت تجربــة شــيقة شــهدت تفاصيلهــا األغــوار، حالــة مــن 
التحــدي والتفاعــل المجتمعــي والمؤسســاتي قــادت إلعمــال الحــق فــي التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة 
لفئــات هشــة فــي أكثــر مناطــق األغــوار ســخونة.. شــكر البــدو والحضــر التعــاون ونحــن نقــول: قمنــا معــا بعمــل 

جبار بأقل الموارد“

”اســتطاع مهندســو برنامــج القــدس إلعمــار البلــدات القديمــة فــي مؤسســة التعــاون الرائــدة مــن إعــادة الصبانــة 
إلــى ســابق عهدهــا بحجارتهــا القديمــة ولكنهــا صــارت متماســكة وواضحــة بابعادهــا واشــكالها الهندســية، 
واصبحــت الجــدران واالقــواس واألعمــدة حديثــة لكنهــا تحافــظ علــى ألقهــا التاريخــي وفــي نفــس الوقــت صامــدة 

أمام سنوات اإلهمال واإلغالق. 

عكــس المشــروع حالــة فريــدة مــن الشــراكة والتفاهــم والتفانــي فــي العمــل لــدى القائميــن عليــه، بــل وبمنتهــى 
اإلخالص واإلنتماء لحالة وجدانية نعيد فيها للوطن بعض من مكوناته األصيلة.“

بخصــوص  نابلــس  فــي  الخيريــة  االجتماعــي  المركــز  عــودة، جمعيــة  عدنــان  الدكتــور 
مشروع  ترميم صبانة كنعان في البلدة القديمة في نابلس:

الهيئة االستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية عن مشروع تمكين التعليم في 
مرحلة الطفولة المبكرة في األغوار:

كل التقديــر لشــركائنا، فهــم مــن يصنــع النجــاح، ونتطلــع إلــى تحقيــق المزيــد مــن النجاحــات بهــم 
ومعهم..
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المانحون

"مشــروع القــدس احنــا والدهــا مــن المشــاريع المميــزة جــدا والتــي اضافــت الــى الملتقــى بعــدا ليتميــز بنشــاطاته 
حيــث وفــر المشــروع الفرصــة ل ٥٧ مشــترك ومشــتركة مــن ســن ١٠ الــى ١٦ للتعــرف علــى القــدس ببلدتهــا 
القديمــة وقراهــا المهجــرة. ولعــل مــا ميــز مشــروعنا ايضــا الشــراكة المميــزة مــع برنامــج اعمــار البلــدات القديمــة 
- القــدس مؤسســة التعــاون الذيــن عملــوا معنــا خطــوة بخطــوة لضمــان ســير المشــروع علــى أكمــل وجــه 
والوصــول الــى أفضــل النتائــج ممــا جعــل مــن منتجــات المشــروع مــن العــاب تعليميــة وافــالم توثيقيــة وكتــاب 
ــى ان  ــا والدهــا. نتمن ــي اضافــت للملتقــى وســاهمت بإنجــاح مشــروع القــدس احن "مســارات" مــن االمــور الت
يواصــل برنامــج اعمــار البلــدات القديمــة - القــدس توفيــر فــرص كهــذه ممــا يســاهم فــي زيــادة الوعــي وتعزيــز 

عالقة االجيال القادمة بالقدس".

عكــس المشــروع حالــة فريــدة مــن الشــراكة والتفاهــم والتفانــي فــي العمــل لــدى القائميــن عليــه، بــل وبمنتهــى 
اإلخالص واإلنتماء لحالة وجدانية نعيد فيها للوطن بعض من مكوناته األصيلة.“

السيد خضر أبو صوي، ملتقى الشباب التراثي المقدسي، برنامج القدس العمار 
البلدات القديمة 

"تؤمــن جامعــة بيرزيــت بمبــدأ الحــق فــي التعليــم لــكل طالــب وطالبــة،  وتســعى مــع شــركائها إلــى توفيــر الدعــم 
التعــاون،  مؤسســة  مــع  وبالتشــارك  وكفاءاتهــم.  مهاراتهــم  ينمــي  لطلبتهــا  نوعــي  تعليــم  لتقديــم  الــالزم 
ومســاهمتها  بشــكل ســنوي فــي دعــم الجامعــة مــن خــالل منــح دراســية متنوعــة، تســتمر الجامعــة فــي عملهــا 

بتقديم منح دراسية للطلبة المتفوقين والطلبة األكثر حاجة للدعم، لتشكل حاضنة لكافة فئات المجتمع .
ــت واثقــة مــن اســتمرارها فــي  بمســاندة مؤسســة التعــاون كشــريك للجامعــة فــي العطــاء، تقــف جامعــة بيرزي
تخريــج طلبتهــا كل عــام، ليكــون للشــاّبات والشــباب الفلســطيني دورًا فــي بنــاء مجتمــع يقــوم علــى التقــدم 

والترابط والتحرر."

جامعة بيرزيت:

قائمة الشركاء:
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تقــول اســالم: "حياتــي الجامعيــة كانــت مليئــة بالشــغف والعزيمــة والتعلــم ألحقــق هدفــي، تعلمــت وعملــت 
خــالل دراســتي، كل ذلــك بفضــل برنامــج مســتقبلي الــذي كان حاضــرًا معــي فــي جميــع محطــات حياتــي وخاصــة 
الجامعيــة منهــا، قدمــوا لــي مــا أحتــاج مــن دعــم ومســاندة وتدريــب وتغطيــة لرســومي الدراســية ومواصالتــي، 
حتــى تحقــق حلمــي وشــغفي فــي العمــل فــي المجــال الــذي أحبــه وهــو االعــالم والصحافــة، أشــكركم جميعــًا 
أســاتذتي فــي برنامــج مســتقبلي ومؤسســة التعــاون علــى هــذه الفرصــة التــي لوالهــا لمــا تحقــق حلمــي، وأتمنــى 

أن يستمر هذا الدعم ليحقق أحالم وأهداف إخواني واأليتام". 

المانحون

Danish Muslim Aid
نفتخــر بشــراكتنا مــع التعــاون علــى مــدار الســنوات الثــالث األخيــرة، حيــث حققنــا معــا العديــد مــن 
اإلنجــازات ضمــن مشــاريع تنمويــة وإنســانية تــم تنفيذهــا حســب األصــول فــي كل مــن فلســطين 

ولبنان. نتطلع للمزيد من العمل المشترك والمزيد من النجاحات سويا.

المانحون:

UMR
نحــن جــدا ســعيدون بشــراكتنا مــع التعــاون، حيــث تظهــر التعــاون درجــة عاليــة مــن اإلبــداع 

والمصداقية التي تمكننا من العمل من أجل غزة والوصول إلى العائالت المهمشة.

٣٤

نشــكركم جميعــا علــى دعمكــم وجهودكــم المتواصلــة، وايمانكــم بقدرتنــا علــى مســاندة أبنــاء شــعبنا 
الفلسطيني. 



الجهاز التنفيذي

نجاحاتنــا ال تتحقــق لــوال تفانــي فريــق العمــل الــذي ال يتوانــى عــن إظهــار درجــة عاليــة مــن االلتــزام 
والمهنيــة رغــم الظــروف الصعبــة. نثمــن والئكــم والمســؤولية العاليــة التــي أظهرتموهــا إلتمــام 

العمل بكل دقة خدمة ألبناء شعبنا..

والثنــاء  والتقديــر  الشــكر  كل 
المتميــزة  جهودكــم  علــى 

وعملكم الدؤوب

فريق رام الله

فريق لبنان

فريق القدس

فريق غزة

فريق عمان
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التقرير المالي المدقق
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www.taawon.org
www.facebook.com/TaawonPalestine

www.twitter.com/TaawonPalestine

www.youtube.com/TaawonPalestine

www.instagram.com/taawonpalestine


