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رسالة رئيس مجلس األمناء
أ .فيصل العلمي

نفتخر بشراكتِ نا مع
ُ
ِ
ِ
والحكومات
المؤسسات
التي تتكامل جهودها معنا
ونشكر دعمهم المتواصل
وإيمانهم الالمحدود
برسالة «التعاون»
2

قبـ َ
ـون حاضــرةً
لتعزيز
ـل  35عامـ ًـا ُولِ ـ َـدت التعــاون ،لتكـ َ
ِ
ِ
وإغاثــة مخيمــات
صمــود أهلِ نــا فــي فلســطين،
َ
طــوال هــذهِ المســيرةِ ،
الالجئيــن فــي لبنــان.
ً
ســنويا ،وقــد
المســنا حيــاةَ مليــون فلســطيني
َ
يزيــد عــن 800
خــال هــذه المســيرةِ مــا
اســتثمرنا
ُ
ـات واسـ ٌ
ـعة مــن
مليــون دوالر ،اســتفادت منهــا فئـ ٌ
ً
ُ
ـاء،
خصوصا
ـعبنا،
األطفال ،والشـ ُ
أبناءِ شـ ِ
ـباب ،والنسـ ُ
خــال
وذوي االحتياجــات الخاصــة .وقــد تــم ذلــك مــن
ِ
ُ
ِ
دعم المؤسسـ ِ
التعليم،
برامج
العاملة في
ـطينية
ـات الفلسـ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
واالقتصاديــة،
االجتماعيــة
والتنميــة
والفنــون،
،
والثقافــة
ِ
ُ
وترميــم المبانــي التاريخيــة والدينيــة فــي القــرى
وتأهيــل
ُ
ِ
والمــدن الفلســطينية ،وفــي بنــاءِ
المتحــف الفلســطيني،
ِ
ِ
الثقافــة ،وتعزيــز
قطــاع
فــي
التعــاون
إنجــازات
يتــوج
الــذي
ُ
ِ
الهويـ ِـة ،وتفاعلِ هــا مــع الحضـ ِ
ـارات العالميــة ،باإلضافـ ِـة إلــى
برامــج المســاعدات اإلنســانية والطارئــة ورعايــة األيتــام.

طــوال هــذه الســنوات ،حققنــا العديـ َـد مــن اإلنجـ ِ
ـازات ،التــي
ـرام والتقديـ ِـر علــى
حــازَ ت مــن خاللِ هــا «التعــاون» علــى االحتـ ِ
ُ
ً
ِ
األصعــدةِ
نتيجــة للجهــودِ التــي تبذُ لهــا
الوطنيــة والدوليــة.
ُ
ِ
ِ
الخطــط االســتراتيجية
وضــع
والهتمامنــا فــي
المؤسســة،
ِ
ِ
واخضاعهــا
للبرامــج
التــي تلبــي االحتياجــات ،مــع تنفيذِ نــا
ِ
ـق الصارميــن ،ومراجعتنــا لمكونــات وأصــول
ـم والتدقيـ ِ
للتقييـ ِ
ـين األداء وتعظيم
ـواء لتحسـ ِ
العمل المؤسســي باســتمرار ،سـ ً
ِ
وتحديــات
شــعبنا
احتياجــات
لمواكبــة
األثــر مــن جهــة ،أو
ُ
ُ
ِ
ِ
ٍ
جهــة أخــرى ،قمنــا باعتمــاد اإلدارةِ
البرامجيــة
قضيتِ نــا مــن
ٍ
إلدخــال التكنولوجيــا
مبــادرات
العــام المنصــرم ،واعتمدنــا
َ
ِ

الكاسـ ِ
ـم
ـحة فــي كثيـ ٍـر مــن البرامــج ،ونحــن اآلن بصــددِ تقييـ ِ
ٍ
ٍ
تطويريــة تحــدث نقلــة
مبــادرات
تجربتنــا بغــرض تصميــم
تحقيــق
وتهــدف إلــى
تحويليــة إيجابيــة فــي عمــل التعــاون
ُ
ِ
درجـ ٍ
ـان ديمومـ ِـة العطــاء ضمــن
ـات أعلــى مــن الفعاليــة وضمـ ِ
المتغيــرات العالميــة الحديثــة.

لقــد شــهد العــام  2018لحظــات مهمــة وحاســمة لفلســطين،
فهــو عــام تزامــن مــع مــرور مائــة عــام علــى إعــان وعــد بلفــور
المشــؤوم ،وزادت حــدة األخطــار التــي تواجــه تاريخنــا ووطننــا
ً
عاصمــة إلســرائيل ،الــذي
القــدس
والتــي كان آخرهــا إعــان
ِ
ِ
التهويــد للمدينــة المقدســة
تزامــن مــع اســتمرار مشــاريع
ً
طابعا
وطــرد ســكانها ،وتهجيــر أهلِ هــا ،ومحاربـ ُـة كل مــا يحمــل
ً
ـطينيا فــي المدينــة .هــذا وقــد شــهد هــذا العــام
عربيـ ًـا وفلسـ
ِ
ِ
االمريكيــة بقيمــة  350مليــون دوالر عــن
المســاعدات
قطــع
ِ
ِ
ِ
األمــم المتحــدةِ
إلغاثــة الالجئيــن «األونــروا» ،والــذي
وكالــة
ِ

ِ
تقــدم خدماتَ هــا لمالييــن الالجئيــن
الوكالــة التــي
بقــاء
يهــدد
ُ
ُ
َ
ـدد حـ َـق عــودةِ الالجئيــن الفلســطينيين
الفلســطينيين ،كمــا يهـ ُ
أراضيهــم المســلوبة.
الــى
ِ

فــي ظـ ِـل هــذا الوضـ ِـع الخطيــر والتحديــات المتشــابكة داخــل
تزداد مســؤولياتنا وأعباؤنا وتفرض علينا
فلســطين وخارجها،
ُ
ٍ
بثبــات أكبــر وبعــزم ومثابــرة ومهنيــة
المضــي قدمـ ًـا بعملِ نــا
بتعزيــز
لتحقيــق رســالتِ نا ،المتمثلــة
وشــفافية واســتقاللية
ِ
ِ
الصمــودِ  ،وتمكيــن اإلنســان الفلســطيني ومؤسســاتِ ه مــن
ـش فــي فلســطين بكرامـ ٍـة وحريــة .وفــي هــذا الســياق،
العيـ ِ
ِ
ِ
والحكومــات التــي
المؤسســات
نفتخــر بشــراكتِ نا مــع
نحــن
ُ
تتكامــل جهودهــا معنــا ونشــكر دعمهــم المتواصــل وإيمانهــم
الالمحــدود برســالة «التعــاون» ،ونقــدم لهــم الشــكر والتقديــر
والعرفــان .ونتعهــد لكــم بــأن تســتمر التعــاون  .....و تســتمر
المســيرة.
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رسالة المدير العام
د .تفيدة الجرباوي

مــع نهايــة العــام  2018نكــون قــد طوينــا  35عامـ ًـا مــن
عمــر «التعــاون» ،عملنــا خاللهــا بــكل جهــد لتمكيــن
ً
واجتماعيا ليحظى
اإلنســان الفلســطيني اقتصاديـ ًـا
بالعيــش الكريــم فــي فلســطين وفــي مخيمــات
الالجئيــن فــي لبنــان.

لم يقتصر العمل على
تقديم الدعم اإلغاثي
فقط ،فقد استمر عملنا
في دعم المؤسسات
الوطنية وتطوير البنية
التحتية
4

وهــا نحــن اليــوم نضــع بيــن أيديكــم التقريــر الســنوي
للعــام  ،2018والــذي يعــرض أهــم اإلنجــازات التــي
قامــت بهــا المؤسســة بشــكل عــام وعلى صعيــد البرامج
الســبعة الرئيســية للمؤسســة وفــق مؤشــرات التنميــة
المســتدامة  .2030فلقــد بلــغ حجــم الصــرف مــا يقــارب 52
مليــون دوالر ،موزعــة علــى مناطــق عمــل المؤسســة فــي
الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس ،وقطــاع غــزة ومناطــق 48
ومخيمــات الالجئيــن فــي لبنان ،وقــد أدت هذه التدخالت إلى
عائــد اقتصــادي إجمالــي قيمتــه  52مليــون دوالر ،والمســت
برامجنــا احتياجــات مــا يقــارب مليــون مســتفيد مثلــت النســاء
منــه  ،%45وبشــراكة اســتراتيجية مــع  500مؤسســة محليــة،
ونجحنــا فــي توفيــر مــا يقــارب  4850فرصــة عمــل مــن خــال
جميــع البرامــج.

لقــد تميــز العــام  2018بالزيــادة الملحوظــة فــي حجــم
التشــبيك مــع المانحيــن والمؤسســات الدوليــة ،وتضمنــت
المؤشــرات علــى تلــك الزيــادة فــي عــدد الشــراكات
االســتراتيجية واالتفاقــات الموقعــة ،وفتــح قنــوات تمويــل
جديــدة ،المتزامنــة مــع تقديمنــا ألفضــل المبــادرات فــي
المجــال اإلنســاني .فقــد أطلقنــا حملــة لدعــم صمــود
أهلنــا فــي قطــاع غــزة بعنــوان «نصــرة لفلســطين  ...نــداء

إلغاثــة غــزة»  ،تلتهــا حملــة أخــرى لدعــم شــبكة مستشــفيات
القــدس ،ووكالــة غــوث الالجئيــن الفلســطينيين «األونــروا»،
حيــث تمكنــا مــن اجتــذاب أكثــر مــن  4مليــون دوالر أمريكــي
مــن خــال هــذه الحمــات لدعــم صمــود أهلنــا فــي قطــاع
غــزة والقــدس.

لتاريــخ فلســطين المــادي .ومــع نهايــة العــام  2018حصلنــا
علــى جائــزة المهاتمــا لصنــع التغييــر ألدائنــا المتميــز فــي
تقديــم أفضــل الخدمــات اإلنســانية.

وعلــى صعيــد تطويــر العمــل ،قمنــا بتقييــم عــدد مــن البرامــج
الرئيســية وتحليــل البيئــة الخارجيــة والداخليــة تحضيـ ً
ـرا لتطويــر
الخطــة االســتراتيجية لألعــوام  .2022-2020وحصلنــا علــى
شــهادة األيــزو 9001لدورنــا المتميــز فــي تنفيــذ إدارة المشــاريع
وفــق معاييــر نظــام الجــودة العالميــة ،باإلضافــة إلــى أدائنــا
المتقــدم فــي إدارة المخاطــر ،وامتثالنــا لألنظمــة والقوانيــن
ومتطلبــات المانحيــن القانونيــة ،واهتمامنــا بتطويــر قــدرات
شــركائنا المســتفيدين الذيــن عبــروا عــن رضاهــم العالــي
المســتوى.

ولــم يقتصــر العمــل علــى تقديــم الدعــم اإلغاثــي فقــط،
فقــد اســتمر عملنــا فــي دعــم المؤسســات الوطنيــة وتطويــر
البنيــة التحتيــة ،حيــث قمنــا بافتتــاح عيــادة متخصصــة ومركــز
طــوارئ فــي قريــة العبيديــة شــرق محافظــة بيــت لحــم،
بالتعــاون مــع الهــال األحمــر الفلســطيني ،لتخــدم مــا يقــارب
 30ألــف نســمة ،كمــا قمنــا بإعــادة تأهيل العيــادة الوحيدة في
البلــدة القديمــة فــي نابلــس والتــي تقــدم خدماتهــا مجانـ ًـا لمــا
ً
يقــارب  10آالف مريــض ســنويا مــن أهالــي البلــدة القديمــة ،أود أن اعبــر عــن بالــغ فخــري بالعمــل مــع جميــع الشــركاء،
وافتتحنــا الحديقــة الثالثيــن مــن حدائــق البيــارة فــي قريــة وأتقــدم بجزيــل الشــكر والعرفــان والتقديــر لألعضــاء والشــركاء
برقــا قضــاء رام اللــه .وعلــى صعيــد التعليــم أطلقنــا قبــول والمانحيــن مــن المؤسســات واألفــراد علــى دعمهــم الكريــم
الفــوج الثانــي مــن برنامــج بنــاء القيــادات الشــبابية «بريــدج والســخي لبرامجنــا ومشــاريعنا ،وأثمــن األداء لطاقــم التعــاون
فلســطين» ،وافتتحنــا مركــز المحــاكاة والفنــون البصريــة المتميــز الــذي أعتــز بعملــي معــه حيــث أثبــت طــوال هــذه
ً
فــي جامعــة القــدس ،وأطلقنــا الــدورة الســابعة مــن برنامــج الســنوات كفــاءةً
نــادرا فــي حفاظــه علــى هــذه
وانتمــاء
ً
«زمالــة» لالبتعــاث الجامعــي.
المؤسســة فــي خدمــة وطننــا فلســطين.
وضمــن برنامــج إعمــار البلــدات القديمــة ،قمنــا بترميم واجهة
المكتبــة الخالديــة احــدى أقــدم المكتبــات فــي البلــدة القديمــة
فــي القــدس ،وإعــادة ترميــم وإحيــاء أرض األميــم فــي البلــدة
القديمــة التــي كانــت مهــددة بالمصــادرة ،وبهــدف إحيــاء
الحيــاة التجاريــة واالقتصاديــة للســاكنين فــي البلــدة القديمــة
فــي نابلــس ،قمنــا بترميــم ســاحة المنــارة التــي تعتبــر مــن
ً
وتكريمــا للجهــود
أقــدم الســاحات التجاريــة فــي فلســطين.،
والطاقــات المبدعــة فــي إثــراء مســيرة التميــز واإلنجــاز فــي
فلســطينَ ،
اعلنــا عــن الفائزيــن بجوائــز العــام  2017بقيمــة 420
الــف دوالر أمريكــي .وعلــى الصعيــد الثقافــي قــام المتحــف
ـن جديــدة علــى التطريــز
بافتتــاح معــرض «غــزل العــروق :عيـ ٌ
الفلســطيني» وهــو أول معــرض مــن نوعــه يتتبــع تحــوالت
ســاعيا إلــى تكويــن صــورة شــاملة
التطريــز الفلســطيني
ً
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تنفيــذ الخطــط العمليــة والتقييــم الدقيــق ،ممــا ســاهم فــي
حصولنــا علــى العديــد مــن شــهادات الجــودة والتميــز مثــل
أغــا خــان لالعمــار وكامبــدن للعمــل الخيــري وشــهادة المبــادرة
العالميــة إلعــداد التقاريــر بمســتوى (أ) وبشــهادة أخــرى
لاللتــزام بمؤشــرات التنميــة المســتدامة  ،2030آخرهــا شــهادة
االيــزو العالميــة للمؤسســات األهليــة ،وجائــزة المهاتمــا
غانــدي للعمــل المجتمعــي ،والتــي يتــم منحهــا للمؤسســات
التــي تصنــع التغييــر فــي شــتى أنحــاء العالــم وتســاهم فــي
إيجــاد الحلــول ألصعــب التحديــات المجتمعيــة التــي تؤثــر
بشــكل مباشــر علــى حيــاة االنســان.

بــدأت الرحلــة وبــدأ العمــل مــن أجــل فلســطين .اجتمعنــا قبــل
ً
عامــا ،مجموعــة مــن المهتميــن اللذيــن كان هدفنــا ومــا
35
زال ،تمكيــن االنســان الفلســطيني ومؤسســاته والحفــاظ
علــى الكرامــة والثقافــة والهويــة كأســاس للصمــود ومواجهــة
المتغيــرات المختلفــة فــي فلســطين ومخيمــات الالجئيــن
ظــل األوضــاع المتغيــرة والخطيــرة التــي
فــي لبنــان .وفــي
ِ
ـزداد المســؤوليات واألعبــاء
مــرت بهــا فلســطين وشــعبها ،تـ ُ
االســتمرار فــي عملِ نــا
علــى مؤسســتِ نا ،وبالتالــي ضــرورة
ِ
بثبــات أكبــر مــع وضــوح الرؤيــة ومرونــة التحــرك .طــوال هــذه
الســنوات حققنــا العديــد مــن اإلنجــازات علــى صعيــد دعــم
الصمــود وتطويــر المؤسســات وتغييــر الواقــع ،كمــا حــازت
"التعــاون" علــى االحتــرام والتقديــر علــى مختلــف األصعــدة وعلــى مــدار الســنين ،ازداد عــدد أعضــاء المؤسســة ليصل الى
ً
عضــوا/ة ،وعملنــا بالشــراكة مــع المئــات مــن الشــركاء
المحليــة والعربيــة والدوليــة ،نتيجــة لنظــام الحوكمــة 200
المطــور وللجهــود التــي يبذلهــا أعضــاء وطاقــم المؤسســة ،المنفذيــن منهــم واالســتراتيجيين والمموليــن األفــراد
ولمراجعتنــا المســتمرة للخطــط االســتراتيجية ،وحرصنــا علــى والمؤسســات ،والخبــراء وصنــاع القــرار المحلييــن والدولييــن،
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ـركاء فــي التخطيــط والتنفيــذ وقطــف الثمــار .وقــد
فكانــوا شـ ً
ً
تــم تطويــر البرامــج اعتمــادا علــى الخبــرة المتراكمــة وقــراءة
الواقــع وتحديــد االحتياجــات بشــكل ممنهــج.
وقــد واجهنــا العديــد مــن التحديــات المحليــة والدوليــة ،فقــد
عملنــا فــي ظــروف سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة صعبــة
ومعقــدة ،األمــر الــذي تطلــب المزيــد مــن المرونــة فــي
ً
وخصوصــا فــي
التخطيــط والعمــل ،واالســتجابة الســريعة
حــاالت الطــوارئ .ورغــم كل الصعــاب إال أننــا ماضــون بعــزم
ومثابــرة ومهنيــة وشــفافية واســتقاللية كمــا عهدتمونــا .فقد
عملنــا ســوية كأعضــاء معطائيــن فاعليــن فــي المؤسســة
بجانــب جهــاز تنفيــذي كفــؤ وصامــد علــى األرض وشــركاء
وأصدقــاء ومانحيــن داعميــن لرســالتنا وقيمنــا .ومســتمرون
معـ ًـا مــن أجــل فلســطين.

انطالقـ ًـا مــن نهج المؤسســة فــي التطوير
والنمــو ومواكبــة آخــر المســتجدات
العالميــة فــي مجــال العمــل المجتمعــي،
وفــي معــرض اهتمامهــا بزيــادة األثــر
مــن خــال تمكيــن الفــرد الفلســطيني
ومؤسســات المجتمــع المدنــي العاملــة
فــي فلســطين ،تســعى «التعــاون» الــى
توظيف أفكار خالقة تتماشــى مع أهداف
التنميــة المســتدامة  2030وتســتجيب
الحتياجــات المجتمــع الفلســطيني،
ٍ
ٍ
تطويريــة
مبــادرات
وذلــك بالتركيــز علــى
عبــر توظيــف التكنولوجيــا الحديثــة فــي
عمليــات المؤسســة ،وتتفاعــل مــع
الشــركاء المنفذيــن والمموليــن بشــكل
متكامــل وشــامل لمراحــل التخطيــط
والتطويــر والمتابعــة وتحســين األداء.

نظرة مستقبلية
"التعاون "3.0
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أثر التعاون ()2018-1983
اســتثمرت التعــاون منــذ تأسيســها حوالــي  800مليــون دوالر المرحلة الثالثة :اإلغاثة واإلعمار
أمريكــي توزعــت علــى خمــس مراحــل .اســتفاد خاللهــا مــا تركــز العمــل بعــد االنتفاضــة الثانيــة ،التــي بــدأت عــام ،2000
ً
يقــارب مليــون فلســطيني ســنويا فــي مجــاالت التعليــم علــى توفيــر الدعــم االغاثــي العاجــل للمتضرريــن وضحايا إعادة
والثقافــة وتمكيــن الشــباب والتنميــة المجتمعيــة واعمــار االحتــال اإلســرائيلي للمناطــق الفلســطينية مــع االســتمرار
البلــدات القديمــة والمتحــف الفلســطيني ورعايــة األيتــام ،فــي تنفيــذ البرامــج التنمويــة الرئيســية للمرحلــة الســابقة.
باإلضافــة الــى المســاعدات اإلنســانية والتدخــات اإلغاثيــة
فــي حــاالت الطــوارئ .هــذا وقــد تعــددت مراحــل وآليــات المرحلة الرابعة :التنمية والصمود
العمــل حســب االحتياجــات الوطنيــة المرتبطــة بالظــروف طــورت «التعــاون» البرامــج االساســية وتوســعت وشــملت
السياســية واالقتصاديــة التــي مــرت بهــا فلســطين.
التعليــم ،والتنميــة المجتمعيــة ،والثقافــة ،والطــوارئ
والمســاعدات اإلنســانية .وقــد تميــزت المرحلــة بتنفيــذ
برنامــج رعايــة ايتــام العــدوان علــى غــزة ،وبرنامــج اعمــار وادي
المرحلة األولى :دعم الصمود واالعتماد على الذات
غــزة وبرنامــج تشــغيل الشــباب.
بــدأ العمــل علــى قطاعــات مختلفــة لتلبيــة االحتياجــات
المتعــددة ومنهــا التعليــم ،والصحــة ،والتنميــة االقتصاديــة،
والتنميــة االجتماعيــة وتطويــر المؤسســات ،والثقافــة وفــي الســنوات األخيــرة ،ركــزت المؤسســة علــى تمكيــن
البرامــج االساســية وبــدأت فــي االدارة المبنيــة علــى البرامــج
والفنــون والطــوارئ والمســاعدات اإلنســانية.
مــن خــال  7برامــج محــددة .وبــدأ تنفيــذ برامــج تعليميــة
المرحلة الثانية :التنمية واإلعمار
مميــزة مثــل تفكيــر وزمالــة وبــردج .كمــا تــم أتمتــة االنظمــة
حــددت المؤسســة ثالثــة برامــج تنمويــة رئيســية شــملت :المتعــددة فــي المؤسســة وتطويــر اليــات االتصــال والتواصل
التطويــر المؤسســي وتنميــة القــوى البشــرية ودعــم الثقافــة والحصــول علــى العديــد مــن شــهادات الجــودة العالميــة
وتعزيــز الهويــة .كمــا أطلقــت المؤسســة فــي عــام  1994والعمــل ضمــن أهــداف التنميــة المســتدامة .2030
برنامــج إعمــار البلــدة القديمــة فــي القــدس.

الصرف
حسب
مراحل
العمل
8

51

مليون دوالر

المرحلة األولى
1993-1983

55

مليون دوالر

المرحلة الثانية
1999-1994

الصرف المناطقي 2018-1983

الصرف البرامجي 2018-1983
المتحف الفلسطيني
 44مليون دوالر

التعليم
 250مليون دوالر
الثقافة
 57مليون دوالر
تمكين الشباب
 33مليون دوالر

232

مليون دوالر

المرحلة الثالثة
2007-2000

الضفة الغربية

800

التنمية المجتمعية
 325مليون دوالر

رعاية األيتام
 16مليون دوالر

قطاع غزة
مناطق 48
لبنان

مليون دوالر

 520مليون دوالر ( 250منها للقدس)
 194مليون دوالر
 21مليون دوالر
 64مليون دوالر

اإلعمار
 75مليون دوالر

462

مليون دوالر

المرحلة الرابعة
2018-2008
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التعاون  ...التزام أجيال
"اعتبــر والــدي عبــد المحســن القطــان اشــتراكه فــي
تأســيس مؤسســة التعــاون أحــد أكبــر إنجــازات حياتــه
ألن هــذه المؤسســة برهنــت ،حســب رأيــه ،قــدرة
الفلســطينيين علــى العمــل الجماعــي مــن أجــل الخدمــة
العامــة ولدعــم قضيتهــم العادلــة ضمــن منهــاج عصــري
ً
أيضــا بانضمامــي
ورؤى مبــادرة وجريئــة .وإنــي أفتخــر
الــى هــذا المجهــود الجبــار منــذ حوالــي عشــرين عامــاً
وآمــل أن أكــون قــد خدمتــه وأن أســتمر بخدمتــه علــى
المســتوى المطلــوب مــن العطــاء والجــرأة والتفانــي فــي
جــودة الخدمــات التــي نقدمهــا للمجتمــع الفلســطيني
أينمــا تواجــد .أمــا التحــدي األكبــر اليــوم هــو ان تتمكــن
مؤسســة التعــاون مــن تجديــد نفســها وأســلوب عملهــا
لمواجهــة مصاعــب الوضــع الفلســطيني المتراكمــة
بشــكل فعــال».

المرحوم عبد المحسن القطان ،عضو مؤسس وابنه عمر

عمر القطان ،عضو منذ 1998

"لــدي ايمــان عميــق بــأن مؤسســة التعــاون هــي ثانــي أهــم انجــاز للشــعب
الفلســطيني بعــد تأســيس منظمــة التحريــر الفلســطينية لمــا قدمتــه وتقدمــه مــن
دعــم وتعزيــز صمــود الشــعب الفلســطيني وبخاصــة فــي مدينــة القــدس عاصمــة
الدولــة الفلســطينية العتيــدة .وإن مؤسســة التعــاون باعضائهــا والقائميــن عليهــا
ركيــزة أساســية مــن ركائــز المشــروع الوطنــي الفلســطيني حيــث أثبتــت بــأن تظافــر
الجهــود والنوايــا الصادقــة وتغليــب المصلحــة العامــة علــى المصالــح الشــخصية
يقــود الــى انجــازات كبيــرة ويحقــق نتائــج يلمســها أفــراد الشــعب الفلســطيني
ســواء فــي الداخــل أو فــي الشــتات".
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منيب رشيد المصري ،عضو مؤسس ورئيس فخري

المرحوم هاني القدومي ،عضو مؤسس وابنه د .نبيل

المرحوم المعلم سعيد خوري ،عضو مؤسس وابنه سامر
خوري ،عضو منذ 1997

كان والــدي رحمــه اللــه ،ينظــر إلــى التعــاون
كمؤسســة منبثقــة مــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني،
ً
هدفــا
تــدار بشــفافية ومهنيــة واقتــدار ،وتضــع
ً
واحــدا لهــا وهــو خدمــة الشــعب الفلســطيني،
مبتعــدة عــن التناحــر السياســي والتبعيــة .كان يؤمــن
أن الصــراع طويــل ،ولــن يخــدم قضيــة الشــعب
الفلســطيني إال مؤسســات تنشــأ علــى نســق
مؤسســة التعــاون .وقــد شــجعني باإلضافــة إلــى
أبــو هانــي (عبــد المحســن القطــان) ومؤسســيها
ً
دورا
اآلخريــن منــذ بدايــات التعــاون أن يكــون لــي
كعضــو مــؤازر يشــارك بتطويرهــا وتعزيــز أثرهــا،
فشــاركت بفعالياتهــا واجتماعاتهــا منــذ عــام 1986
وأصبحــت عضـ ً
ـوا فــي لجنتهــا التنفيذيــة عــام .1988
د .نبيــل القدومــي ،عضــو ،رئيــس مجلــس االمنــاء
مــا بيــن 2015-2009
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ً
عاما من التعاون
35

مسيرتي والتعاون ...
«التحقــت بمؤسســة التعــاون فــي أوائــل التســعينات كعضــو
مجلــس األمنــاء بعــد مراجعــة األهــداف الوطنيــة التــي اعتمدهــا
الــرواد المؤسســون للدفــاع عــن الشــعب و األرض والحقــوق فــي
فلســطين والشــتات بشــفافية ومهنيــة عاليــة وثقتــي العميقــة
بالمؤسســة .قمــت مؤخــرا بوقــف وديعــة ماليــة مســتمرة لــدى
المؤسســة بالتنســيق معــي وأوالدي بعــدي علــى أن يذهــب ريعهــا
لدعــم نشــاطات المؤسســة لصالــح صمــود شــعبنا ودعمــه بكافــة
المجــاالت ،أرجــو للمؤسســة التوفيــق بعيدهــا الـــ  35و أعيادهــا
المســتقبلية»
منيـر الكالوتــي ،عضو منذ 1992

«فــي الشــهر الحــادي عشــر مــن العــام
 ١٩٨٢وفــي الريــاض ،دعيــت الجتمــاع
يعنــى بتأســيس مؤسســة التعــاون.
ســمعنا مــن المؤســس معلمنــا
وقدوتنــا عبدالمجيــد شــومان ،يرحمــه
اللــه ،عــن مؤسســة التعــاون :فكرتهــا
وأهدافهــا ،وكان عمــري آنــذاك ٤٤
عامــا .ومــا أن انتهــى مــن حديثــه البليــغ،
ً
حتــى كنــت أول المتكلميــن فــي الجمــع
ً
عضــوا
وقلــت :أتشــرف أن أكــون
فــي المؤسســة وتبرعــت بمبلــغ مائــة
ألــف دوالر كرســم انتســاب .ومضــت
الســنوات وال تــزال ،والعمــل مــن أجــل
ـار
تحقيــق أهــداف المؤسســة النبيلــة جـ ٍ
علــى قــدم وســاق مــع جميــع األخــوة
األخــوات /النبــاء /النبيــات .وعالقتــي
مــع المؤسســة عالقــة حــب وعمــل».
يوسف أسعد /عضو مدى الحياة

لعطائكم وتفانيكم في دعم وإنجاح مسيرة
التعاون من أجل فلسطين .جزيل الشكر
والتقدير واالمتنان لجميع أعضاء التعاون
ممثلين بأعضاء الجمعية العمومية ،ومجلس
األمناء وأعضاء اللجان المؤسسية األفاضل.
12

رابط لقائمة أعضاء الجمعية
العمومية وحاكمية التعاون

«التعــاون مؤسســة نزيهــة
وفعالــة فــي عصــر تقــل فيــه
النزاهــة والفعاليــة .ولقــد
مكنتنــي هــذه المؤسســة أن
أشــارك فــي مســاعدة الفــرد
الفلســطيني اجتماعيـ ًـا وثقافيـ ًـا
ومهنيـ ًـا لكــي نمكنــه على أرض
وطننــا الحبيــب فلســطين
ونزيــد بذلــك قدرتــه علــى
الصمــود فــي وجــه االعتــداء
المســتمر .وأننــي شــاكرة لهــم
جزيــل الشــكر لهــذه الفرصــة».
مجلس إدارة مؤسسة التعاون األول

ســرين الشــهابي ،عضــوة منــذ
عــام . 2015

كان لــي شــرف الخدمــة علــى
فتــرة  30عامــا بمواقــع متعــددة
فــي الهيئــات واللجــان .
علينــا ان نفخــر دائمــا بإنجازاتنــا
المؤسســيه مســلحين باألمــل
للعبــور الــى العصــر الرقمــي
بتميــز «التعــاون» المعهــود.

إجتماع لندن 1983

بشر جردانة ،عضو منذ 1990
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إضاءات 2018

إضاءات 2018

احتفلــت المؤسســة هــذا العــام بمــرور  35عامـ ًـا علــى تأسيســها تحــت شــعار «35
عامـ ًـا مــن التعــاون» ليعكــس اســتمرارية تعميــق العالقــة والتشــبيك مــع الشــركاء.
وقــد تميــز عــام  2018بالعمــل ضمــن أفــكار تنمويــة حديثــة تســعى المؤسســة
لتطويرهــا واعتمادهــا إلحــداث النمــو الملمــوس .وكان مــن أهــم االنجــازات،
إعــداد  11دراســة احتياجــات وتقييــم للبرامــج ومناطــق عمــل التعــاون ،والحصــول
علــى عضويــة فــي  Core Humanitarian Standards Allianceبهــدف زيــادة
التشــبيك مــع المانحيــن والمؤسســات الدوليــة .وقامــت المؤسســة بإطــاق عــدد
مــن حمــات التمويــل اإللكترونــي /الجماهيــري جمعــت مــن خاللهــا مــا يزيــد عــن
 136الــف دوالر امريكــي عبــر موقعهــا ،وعملــت علــى زيــادة االظهــار للمؤسســة
وبرامجهــا فــي وســائل االعــام التقليديــة والحديثــة .هــذا وقــد اســتثمرت فــي
تطويــر قــدرات فريــق العامليــن فــي جميــع المجــاالت حيــث اســتفاد  85موظــف/ة
مــن التدريبــات المتعــددة بواقــع  45تدريــب وورشــة عمــل .وضمــن اتباعهــا ألعلــى
معاييــر الجــودة ،حصلــت التعــاون علــى شــهادة الجــودة اإلداريــة العالميــة ISO
 ،9001:2015كمــا اعتمــدت إدارة المخاطــر فــي نهجهــا .واســتمرت فــي تطبيــق
نظــام اإلدارة المؤتمتــة بمــا فيهــا اســتخدام تطبيقــات الهواتــف الذكيــة.

مؤشرات األداء العامة
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الصرف الكلي

المستفيدون

المؤسسات الشريكة

فرص العمل

العائد االقتصادي

 52.7مليون
دوالر أميركي

مليون مستفيد
 %45منهم نساء

500

4850

 52.7مليون
دوالر أميركي

بلغ حجم الصرف الكلي  58مليون دوالر أمريكي ،خصص منها حوالي  53مليون للصرف البرامجي توزعت على النحو التالي:
توزيع الصرف البرامجي على مناطق العمل

الصرف البرامجي
المتحف الفلسطيني
%7

التنمية المجتمعية

التعليم

%46

%20

قطاع غزة
%25

لبنان
%8

52.7

52.7

رعاية األيتام
%5

مليون دوالر

مليون دوالر

الثقافة
%4
اإلعمار
%11

مناطق 48
%1

الضفة الغربية
%66
(القدس  %70من

الضفة الغربية)
تمكين الشباب
%7

بلغ اجمالي اإليرادات لعام  2018حوالي  51مليون دوالر منها  46مليون دوالر مخصصة للبرامج توزعت على النحو التالي:
توزيع االيرادات المخصصة حسب البرنامج

توزيع االيرادات المخصصة حسب مصدر التمويل

المتحف الفلسطيني

التعليم

%2

التنمية المجتمعية
%53

%21

46

رعاية األيتام
%6

مليون دوالر

الثقافة
%3
اإلعمار
%10

القطاع الخاص
%3
مؤسسات حكومية
%12

الصناديق العربية
%61

51

مؤسسات أهلية ووقفية
%13

مليون دوالر
أفراد (غير األعضاء)
%6

تمكين الشباب
%5

أعضاء التعاون
%5
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التميز» نحو
«مدخل إلى
ّ
الجامعات العالمية
إضاءات 2018

طالبــا /ةً
ـام كامــل ،شــارك أكثــر مــن 140
ً
علــى مــدار عـ ٍ
مــن المرحلــة اإلعداديــة بمدينــة القــدس فــي برنامــج
التميــز» بتنفيذ مؤسســة النيــزك للتعليم
«مدخــل إلــى
ّ
المســاند واإلبــداع العلمــي بالشــراكة مــع «التعــاون»
وبدعــم مــن الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي
واالجتماعــي .ويهــدف المشــروع إلــى تنميــة مهــارات
الطلبــة المقدســيين مــن الصفيــن الثامــن والتاســع
فــي التفكيــر الناقــد والبحــث العلمــي واللغــة اإلنجليزيــة
لتوظيفهــا فــي مســيرة إنتاجيــة ممتعــة ،وتمكينهــم مــن
مواجهــة التحديــات وتوظيــف المهــارات الحياتيــة إلحــداث
تغييــر إيجابــي ،وتعزيــز فرصهــم لمواكبــة التطــور العلمــي
والتكنولوجــي العالمــي ،ممــا يســاهم فــي تعزيــز دور الشــباب
فــي الوقــت الحالــي وفــي المســتقبل.
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اإلنفاق

المستفيدون

المؤسسات الشريكة

فرص العمل

العائد االقتصادي

 10مليون
دوالر أميركي

76,200

58

1361

 10مليون
دوالر أميركي

برنامج التعليم
نستثمر في اإلنسان
ّ
تعلمت رغم أنف كل الظروف

«أنا واثق اليوم من أن التميز هو
ً
أبوابا جديدة أمامي
الذي سيفتح
تعكس طموحاتي وتصميمي على
النجاح ،وتثبت أنني كنت على حق
عندما راهنت ،رغم كل الظروف ،على
ّ
التعلم»
إعادة الفرح واألمل في القدس

لؤي الموعد – مخيم عين الحلوة -هندسة مدنية – الجامعة
االميركية في بيروت

جــاء مركــز الفــرح ليلبــي احتياجــات الطلبــة المقدســيين الذيــن
يعانــون مــن صعوبــات التعلــم فــي  8مــدارس ،مــن خــال
ً
ً
فرديــا وبنــاء خطــة
وتشــخيصا
دعمــا فــي التعليــم
تقديمــه
ً
تربويــة فرديــة والعمــل عليهــا علــى مــدار العــام ،باإلضافــة
إلــى توفيــر االستشــارات األكاديميــة والتربويــة وورشــات
تعليميــة للمعلميــن واألهالــي .اســتفاد مــن المركــز مــا
معلمــا/ةً وجميــع األهالــي المعنيين.
طالبــا/ةً و60
يقــارب 150
ً
ً
المشــروع بتمويــل مــن الصنــدوق العربي لإلنمــاء االقتصادي
واالجتماعــي وبالشــراكة مــع التعــاون وتنفيــذ مدرســة الفريــر
فــي القــدس.
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برنامج التعليم

المبادرات الثقافية

إضاءات 2018

طــاب برنامــج بريــدج فلســطين يجلبــون الســعادة
بمبادراتهــم المجتمعيــة المتميــزة فــي قطــاع غــزة
ً
وطالبــة مبــادرات مجتمعيــة متعــددة تالمــس نواحــي الحيــاة
طالبــا
نفــذّ 120
ً
ٍ
مجموعــات ضمــن برنامــج
اليوميــة لســكان قطــاع غــزة ،وذلــك بعــد تكوينهــم
ـجيعا مــن
بريــدج فلســطين فــي دورتــه الثانيــة ،وقــد القــت مبادراتهــم
ترحيبــا وتشـ ً
ً
أهالــي الطــاب والمســتفيدين و عــدد مــن الشــخصيات المؤثــرة فــي المجتمــع.
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قام الطالب بمقابلة مسؤولين
من المؤسسات األكاديمية
بغرض تنفيذ أنشطة مع الطالب
الجامعيين ،وقامت الطالبات
بتدريبات للصفوف المدرسية حول
دور الشباب وأهم التحديات التي
تواجههم خالل وبعد المدرسة.

المبادرات التراثية

المبادرات البيئية

المبادرات الصحية

شملت أنشطة المبادرات تعريف
الجمهور بالمواقع التاريخية
واألثرية ،ولفت أنظارهم إليها عبر
تنفيذ حمالت تنظيف وتوعية،
فقامت إحدى المجموعات
بالعناية بفناء «المدرسة الكاملية»
التاريخية في قطاع غزة ،وذلك
بإزالة النفايات التي كانت تملؤها،
مما ساعد في إبراز جمال وأهمية
المكان التاريخية واألثرية.

اهتمت عدد من المبادرات بالحفاظ
على البيئة سواء بشكل مباشر
عبر زراعة األشجار في المدارس
واألماكن العامة ،أو بشكل غير
مباشر عبر تنفيذ أنشطة تدريبية
ألطفال المدارس لتوعيتهم بأهمية
تدوير النفايات في المدرسة
والبيت ،إلى جانب تنفيذ أنشطةٍ
توعوية بكيفية االعتناء بالحيوانات
الضالة في األماكن العامة.

تنوعت أنشطة الرعاية الصحية،
فشملت أنشطة رعاية األطفال
المرضى وزيارتهم ،باإلضافة
إلى تنفيذ أنشطة متنوعة لرعاية
المسنين من خالل تنظيم الزيارات
واألنشطة المتنوعة ،وحمالت
التوعية المجتمعية بأهمية رعاية
المسنين واالهتمام بهم.
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«معظمنا انضم
للبرنامج وهو يبخس
من قيمته ،لكن ما أن
بدأنا باللقاءات ،حتى
اكتشفنا أننا نتعلم
الموسيقى ً
حقا ،ونتعرف
على اآلالت ،ونقضي
جدا في هذا
وقتً ا
ممتعا ً
ً
البرنامج الذي احتوانا
بدل من قضاء وقتنا في
ً
الشارع»

الطالــب جهــاد النتشــة  -مدرســة األيتــام
الثــوري ،القــدس

20

النادي الفني بالقدس يحسن من مستوى الطالب في المدارس

اســتطاعت التعــاون ضمــن مشــروع «مــن أجــل هويتــي أغنــي»،
والممــول مــن الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي،
احتضــان مجموعــة مــن الطــاب والطالبــات فــي ٍ
فنــي وجوقــة
نــاد
ّ
مدرســية بغــرض تعزيــز مهــارات التواصــل وتنميــة حســهم الفنــي،
األمــر الــذي ســاهم فــي تحســين عالقــة الطــاب ببعضهــم ،وفتـ َـح
آفاقــا جديــدة فــي المجــال الغنائــي والمســرحي.
أمامهــم
ً

برنامج الثقافة
هوية
دعم ُأ ّمة وصون
ّ
رحلة طويلة ومشوقة مع الحكايا  -لبنان

ركــز المشــروع علــى بنــاء قــدرات الحكواتييــن فــي التدريــب علــى لغــة
الجســد ،وتماريــن الصــوت بجانــب تعزيــز التواصــل بينهــم .وتــم تطويــر
منصــة تواصــل إلكترونيــة يتشــاركون مــن خاللهــا فــي أخبارهــم وصــور
العــروض التــي يقومــون بهــا ،ممــا عــزز العالقــة بينهــم وأضفــى
حماســة الســتكمال العمــل وتطويــره.
اختيــر أحــد الحكواتييــن للمشــاركة فــي مهرجانات في فرنســا وسويســرا
مــن خــال دعــم المــدرب جهــاد درويــش .وتــم تأســيس مهرجــان ســنوي
«حكايــات» ،يجمــع حكواتييــن مــن فلســطين ومصــر وفرنســا ،وقــد
تحــول المهرجــان الــى تقليــد ســنوي ينتظــره الجمهــور .إن توجيــه
الحكواتييــن نحــو اإلحتــراف يســاهم فــي تحقيــق مدخــول مــادي لهــم
ويضمــن إســتمرارية هــذا الفــن.

اإلنفاق

المستفيدون

المؤسسات الشريكة

فرص العمل

العائد االقتصادي

 2.2مليون
دوالر أميركي

60,000

35

115

 2.2مليون
دوالر أميركي
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بيت زراعي محمي

« نحن نستطيع أن نبدع ،عبر توظيف طاقاتنا واإلمكانات المتاحة لدينا ،ونعم،
ً
يوما وأطمح لزيادة
استطعت ان انتج وابيع  1600كغم من الفاصوليا خالل 40
ذلك بنسبة  .%50لنعود إلى األرض واإلنتاج»

مجد حمودة ،بيت سوريك /القدس .المشروع بتمويل من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وإشراف التعاون
وتنفيذ اإلغاثة الزراعية
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اإلنفاق

المستفيدون

المؤسسات الشريكة

فرص العمل

العائد االقتصادي

 3.4مليون
دوالر أميركي

14,241

211

648

 3.4مليون
دوالر أميركي

برنامج تمكين الشباب
نستثمر في المستقبل

من رام الله الى سانتيغو ،شركة Gamiphy

شــارك أوس فــي تحــدي ســنتياغو للشــركات الناشــئة والــذي
تدعمــه «التعــاون» بالشــراكة مــع الوكالــة الكوريــة للتعــاون
الدولــي ،وبتنفيــذ مؤسســة ميناكتليســت ضمــن مشــروع
تطويــر شــبكة ممكنــي األعمــال مــن الشــتات الفلســطيني.
ومــع انضمــام شــركته ( )Gamiphyإلــى تحــدي ســنتياغو
ضمــن ثمانــي شــركات فلســطينية ناشــئة ،التقــى النابلســي
مســتثمرا وصاحــب أعمــال مــن
مكونــة مــن 42
بمجموعــة
ّ
ً
الشــتات الفلســطيني فــي دولــة تشــيلي ،إضافــة إلــى العديــد
مــن مؤسســات األعمــال ومراكــز تطويــر الشــركات الناشــئة،
آفــاق لتطويــر نمــو
تحقيقــا لهــدف التحــدي المتمثــل بفتــح
ً
ٍ
الشــركات الفلســطينية الواعــدة مــن خــال الحصــول علــى
فــرص التوجيــه واإلرشــاد ،والوصــول إلــى االســتثمارات
األوليــة وتعزيــز آفــاق العمــل مــع الشــتات فــي تشــيلي.

بالمشــاركة فــي أحــد أهــم برامــج تســريع األعمــال الرياديــة
« ،»Seed Generation 21والــذي يصنــف ضمــن أفضــل
عشــر برامــج لتســريع نمــو الشــركات الناشــئة علــى مســتوى
العالــم ،كمــا ويعـ ّـد البرنامــج األول علــى مســتوى مجموعــة
دول أميــركا الالتينيــة .وبمشــاركة شــركة  Gamiphyفــي هــذا
ٍ
ـركات ناشــئة مــن  22دولــة،
البرنامــج العالمــي ،إلــى جانــب شـ
يكــون قــد حصــل علــى التمويــل األولــي ( 25مليــون Chilean
 )Pesoباإلضافــة لحصــول المديــر التنفيــذي وأفــراد عائلتــه
علــى اإلقامــة لمــدة عــام فــي دولــة تشــيلي وعلــى اعطائــه
فرصــة الســتخدام مســاحة مشــتركة مجانيــة مجهــزة بكامــل
التقنيــات مــع مجموعــة مــن الريادييــن حــول العالــم ،ناهيــك
عــن الوصــول إلــى شــبكة مــن الموجهيــن والمســتثمرين
والشــركات العالميــة.

مؤخــرا مــن الفــوز
وقــد تمكنــت شــركة ()Gamiphy
ً
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دعم المستشفيات

اســتطعنا مــن خــال الدعــم المقــدم للمشــاريع
الصحيــة المتعــددة مــن توفيــر أجهــزة متطــورة
وحديثــة ســاعدت فــي تقليــل التحويــات الــى
المستشــفيات اإلســرائيلية وزادت مــن مســتوى كفــاءة
الخدمــات الطبيــة وخفضــت مــن فتــرات العــاج وخاصــة
فــي مجــال جراحــة قلــب األطفــال ،والحــروق ،وغســيل
الكلــى وعــاج الســرطان.
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اإلنفاق

المستفيدون

المؤسسات الشريكة

فرص العمل

العائد االقتصادي

 24.5مليون
دوالر أميركي

575,578

62

1,373

 24.5مليون
دوالر أميركي

برنامج التنمية المجتمعية
صون الحياة والكرامة
جهاد يتجاوز االعاقة ويبدأ عمله الخاص

ً
عامــا ،مــع أســرته المكونــة مــن  18فــرد فــي
يعيــش جهــاد29 ،
بيــت صغيــر منهــم  7أطفــال و 5أفــراد مــن ذوي اإلعاقــة مــع دخــل
بســيط ،وبعــد إصابتــه بطلــق نــاري متفجــر فــي قدمــه أصبحــت
لديــه إعاقــة حركيــة دائمــة اال أنهــا لــم تقــف عائقـ ًـا أمامــه ،فقــد
التحــق بــدورة التمديــدات الكهربائيــة ضمــن مشــروع التدريــب
المهنــي لألفــراد ذوي اإلصابــات المســببة لإلعاقــة والــذي ينفــذ
بمركــز إرادة للتأهيــل والتدريــب المهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة
وبتمويــل مــن «التعــاون» ،واليــوم يمســك جهاد معداته البســيطة
فرحــا وهــو متوجــه لتنفيــذ أعمــال تمديــدات
ويخــرج مــن منزلــه ً
كهربائيــة لمنــازل جيرانــه .وقــد دفعتــه الرغبــة للعمــل إلــى شــراء
معــدات أساســية بســيطة بمســاعدة والــده ،وفــي البــدء بتســويق
نفســه كفنــي تمديــدات كهربائيــة فــي منطقــة ســكنه .واليــوم
يطمــح الفتتــاح محلــه الخــاص لتوفيــر قــوت يومــه ومســاعدة
عائلتــه.

خير بالدي

«صحيــح أننــا ال نحصــل علــى الكثيــر مــن األربــاح،
ٌ
ولكــن توفيــر الدعــم لهــذا المشــروع ،مكننــا مــن
توفيــر احتياجــات األســرة ،والحفــاظ علــى بنــدورة
عاليــة الجــودة .كمــا ســاعدني فــي تســويق إنتاجــي
دون عــبء الذهــاب إلــى الســوق المحليــة»
عــاء ،مــزارع مســتفيد مــن مشــروع «مــن المــزارع الصغيــر إلــى

العائلــة المحتاجــة» ،الزيتــون  -غــزة
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إضاءات 2018
االنتهاء من إنشاء مشروع اإلسكان الجديد في قرية وادي غزة :حيث يوفر  124وحدة سكنية .نُ ّفذ المشروع بالتعاون مع
وزارة االشغال العامة واإلسكان وبتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية بقيمة اجمالية  4.4مليون
دوالر أمريكي
26

ملعب عمر عبد الهادي ،برج البراجنة ،بيروت

يشــكل تجمعــا ترفيهيــا ورياضيــا وثقافيــا ،وينقســم إلى ملعب
خــاص باألطفــال ،وملعــب لكــرة الســلة وكــرة الطاولــة وكــرة
القــدم ،وصفــوف يمكــن اســتخدامها لنشــاطات مختلفــة،
إضافــة لكونــه امتــدادا لروضــة أبنــاء القســام ومكتبــة ســعيد
خــوري ،إحــدى مكتبــات «التعــاون» العامــة.

ـا وأكثــر
وجمــع منــذ افتتاحــه فــي شــهر آب أكثــر مــن  3500طفـ ً
ً
طفــا .كمــا تــم
يوميــا حوالــي 75
مــن  1000شــخصأ .ويــزوره
ً
بنــاء وتجهيــز ناديــان رياضيــان أحدهمــا فــي مخيــم الرشــيدية
واآلخــر فــي مخيــم بــرج الشــمالي ،كأول مركزيــن رياضييــن فــي
المنطقــة يســتقطبان الرجــال والنســاء ،ويوفــران فــرص عمــل،
ويشــكالن بيئــة آمنــة يتفاعــل معهــا النــاس إيجابيـ ًـا.

إنشــاء وتجهيــز وتأثيــث ســكن لطالبــات جامعــة بيرزيــت بدعــم مــن حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــال
الصنــدوق الســعودي للتنميــة وذلــك بهــدف توفيــر مســاكن صحيــة وعصريــة ومالئمــة للطالبــات .ويتضمــن
المشــروع ثالثــة مبانــي الســتيعاب حوالــي  550طالبــة.
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«كتير مبسوطة بزاوية الفنون،
وخاصة مع وجود فنانة
بتدربني ،بحب الرسم كتير
وبتمنى تتطور موهبتي وأكون
فنانة زي أختي نور وأشارك
بمعارض»
ً
عاما ،إحدى المستفيدات من برنامج
فداء14 ،
مستقبلي
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اإلنفاق

المستفيدون

المؤسسات الشريكة

فرص العمل

العائد االقتصادي

 2.9مليون
دوالر أميركي

20,286
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462

 2.9مليون
دوالر أميركي

برنامج رعاية األيتام
من العمل اإلغاثي إلى العمل التنموي
شغف التكنولوجيا

قــام عبــد اللــه وشــقيقته وئــام بتطويــر مشــروع «المســاعد
الزراعــي» والــذي قامــت وئــام بتســويقه خــال معــرض وجــد
اإلبداعــي التكنولوجــي.
«لــم أكــن فــي يــوم مــن األيــام ســعيدة كهــذا اليــوم الــذي
حققــت فيــه حلمــي فــي تقديــم حلــول تكنولوجيــة مــن خــال
ربــط الدفيئــة الزراعيــة بنظــام تحكــم ذكــي يســاعد علــى تنظيــم
الــري ومراحــل الزراعــة المختلفــة ،كانــت فرصــة جميلــة أن
أكــون ضمــن نــادي التكنولوجيــا فــي برنامــج وجــد».
وقــد ســاعد مشــروع التعليــم المســاند علــى دمــج األيتــام
فــي العديــد مــن األنشــطة المتنوعــة كأنشــطة مغامــرات
العلــوم والرحــات الترفيهيــة والتعليميــة ورحــات الســفاري،
وكانــت مشــاركتهم فاعلــة فــي الرحلــة االستكشــافية لحاضنــة
األعمــال والتكنولوجيــا بالجامعــة اإلســامية.

مجموعــة مــن طلبــة برنامــج وجــد ،اثنــاء أنشــطة مرافقــة
للمنهــاج فــي مجــال العلــوم والتكنولوجيــا ،بتمويــل مــن
صنــدوق قطــر للتنميــة.
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أرض األميم :حلم يرى النور

بالشــراكة مــع جمعيــة بــرج اللقلــق
وعائلــة النمــري المالكــة لقطعــة
االرض المصــادرة وبدعــم مــن
الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي
واالجتماعــي وإشــراف وتنفيــذ برنامــج
االعمــار بالقــدس ،تــم اســترجاع االرض
مــن الحكومــة االســرائيلية بشــرط
االســتخدام العــام حيــث تمــت عمليــة
الترميــم وإنشــاء حديقــة عامــة لتوفيــر
مســاحة للتنفــس واللعــب والتواصــل
فعمت
وإقامــة المناســبات االجتماعيــة،
ّ
وعبــروا
الســعادة علــى وجــوه األطفــال ّ
عــن فرحتهــم بافتتــاح الحديقــة وبــدأوا
باللعــب فــور افتتاحهــا .وقــد ســميت
أرض األميــم بهــذا االســم نســبة إلــى
األميــم أو مــا يعــرف بـــ “ســتنا مريــم»
الــذي يقــع بالقــرب مــن هــذه األرض
فــي حــي بــاب حطــة علــى بعــد خطــوات
المســجد األقصــى المبــارك وبــاب
األســباط ،تتكــون األرض مــن غرفتيــن
داخــل ســور القــدس التاريخــي باإلضافــة
لمســاحة مفتوحــة مــن  400م.2
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اإلنفاق

 5.9مليون دوالر أميركي

المستفيدون
66,057

برنامج القدس إلعمار البلدات القديمة
الحفاظ على اإلرث الحضاري والثقافي

المؤسسات الشريكة
8

فرص العمل
678

العائد االقتصادي
 5.9مليون دوالر أميركي
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معرض "غزل العروق– عين جديدة على التطريز الفلسطيني"
اإلنفاق
 2.9مليون
دوالر أميركي

المستفيدون
21,700

العائد االقتصادي
 2.9مليون
دوالر أميركي
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فــي آذار  ،2018افتتــح المتحــف الفلســطيني معرضــه األول
«غــزْ ل العــروق :عيــن جديــدة علــى التطريــز الفلســطيني» ،والــذي
ّ
ســلط
تنــاول موضــوع التطريــز الفلســطيني مــن منظــور آخــر
فيــه الضــوء علــى جوانبــه المتعـ ّـددة؛ النــوع االجتماعــي ،والعمــل،
والرمــوز ،والتســليع ،والطبقــات االجتماعيــة ،وتلــك التحــوالت التــي
بــدءا مــن زمــن ارتباطــه بالمــرأة
شــهدها تاريــخ التطريــز الفلســطيني،
ً
ً
مــرورا بتحولــه إلــى رمــز بصــري ووطنــي
الفلســطينية وتعبيــره عنهــا،
وصــوال إلــى تداولــه المعاصــر كمنتــج ّ
فنــي ،وثقافــي،
للقضيــة والثــورة،
ً
واســتهالكي .جــذب المعــرض ومــا رافقــه مــن برامــج تعلميــة وثقافيــة جماهيريــة
العديــد مــن المهتميــن بالتــراث والتطريــز الفلســطيني ،والجامعــات والمــدارس،
ومؤسســات المجتمــع المدنــي مــن جميــع أنحــاء فلســطين ،وفلســطين التاريخيــة.
احتــوى المعــرض علــى  375قطعــة مــن أثــواب مطــرزة ،مجوهــرات ،فيديوهــات،
صــور أرشــيفية ،وملصقــات ،والتــي تــم اقتراضهــا مــن مجموعــة مــن أصحــاب
المقتنيــات والمؤسســات والمتاحــف والذيــن بلــغ عددهــم  ،32كمــا شــارك فيــه مــا
يزيــد عــن  80متطوعــا/ة .هــذا وقــد القــى المعــرض إقبــاال جماهيريــا واســعا مــن
كافــة أنحــاء فلســطين التاريخيــة.

برنامج المتحف الفلسطيني
لكل فلسطيني صوت
األرشيف الرقمي الفلسطيني
منبــر افتراضــي ،غنــي بالصــور والمــواد والمعلومــات التــي
تحمــل ميراثــا وتراثــا ،وتوثــق مجموعات من صــور فوتوغرافية
وأفــام وتســجيالت صوتيــة ومــواد أخــرى هامــة ومهــددة
بالضيــاع أو التلــف أو المصــادرة ،مــن خــال حفظهــا
بشــكل رقمــي ،لتكــون أرشــيفا رقميــا الكترونيــا متاحــا
أمــام الباحثيــن والفنانيــن والجمهــور العــام علــى منصــة
افتراضيــة خاصــة بالمتحــف ،وعلــى منصــات افتراضيــة
لمؤسســات أخــرى شــريكة فــي أوروبــا بهــدف الوصــول
الــى أكبــر عــدد ممكــن مــن الجمهــور .هــذا المشــروع
بتمويــل مــن صنــدوق أركيديــا.
رحالت فلسطينية

بالشــراكة مــع مؤسســة الدراســات الفلســطينية ،وبالتعــاون
مــع «تصويــر فلســطين «  ،Visualizing Palestineأطلــق
المتحــف الفلســطيني مشــروع «رحــات فلســطينية» ،وهــو
منصــة رقميــة تفاعليــة ،مليئــة باألحــداث والحقائــق التاريخيــة
والســير الذاتيــة وحكايــات وقصــص .تتيــح هــذه المنصــة
لزائريهــا ،فرصــة لتصفــح واستكشــاف المســرد الزمنــي
التفاعلــي للقضيــة الفلســطينية ،واكتشــاف قصــص غيــر
معروفــة عــن تاريــخ وثقافــة ومجتمع فلســطين .وهي تشـــكل
ســـردا شـــامال ومتناميـــا يســـلط الضـــوء علـــى الـــدور الفعـــال
الـــذي لعبـــه الفلســـطينيون فـي صنـــع تاريخهـم .وستتضمن
هــذه المنصــة التخطيــط الجغرافــي ( )GISالــذي مــن خاللــه

ســيتم عــرض القــرى المهجــرة عــام  1948والمســتوحاة مــن
كتــاب وليــد الخالــدي «كــي ال ننســى».
تأسيس استوديو لحفظ الوثائق الورقية المهددة

حصــل المتحــف الفلســطيني علــى منحــة الحمايــة الثقافيــة
التابعــة للمجلــس الثقافــي البريطانــي لحفــظ  3,000وثيقــة
ورقيــة ووثائــق ومخطوطــات مهــددة بالتلــف أو الضيــاع أو
المصــادرة مــن مجموعــات هامــة فــي التاريــخ الفلســطيني
الحديــث منــذ العــام  1800حتــى اليــوم.

أصدقــاء
المتحــف الفلســطيني
أطلــق المتحــف الفلســطيني برنامــج
«أصدقــاء المتحــف» لألفــراد والعائــات،
وبرنامــج العضويــة للشــركات المهتميــن بإســناد
المتحــف الفلســطيني فــي بنــاء مشــهد ثقافــي
فلســطيني حيــوي علــى مســتوى الوطــن والعالــم.
يقــدم برنامــج أصدقــاء المتحــف خمســة
مســتويات مــن العضويــة الفرديــة والزوجيــة
والعائليــة وعضويــة الشــركات بمزايــا
حصريــة لــكل عضويــة.
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جوائز التعاون 2018
للتميز واإلنجاز
إضاءات 2018

تأتي جوائز "التعاون" لتكمل
رسالة المؤسسة وتحاكي
هويتها ،وقيمها ،وتشجع
المؤسسات الفلسطينية على
التميز واالبداع في عملها،
ّ
وتمكن األفراد الفلسطينيين،
وتعزّ ز دورهم وانخراطهم في
بناء مستقبل لفلسطين،
لنحافظ على عراقتها وأصالتها
وجذورها

جائزة المرحوم راغب الكالوتي للتنمية المجتمعية في القدس
ً
ـجيعا للعمــل والبنــاء مــن أجــل القــدس وذلــك بتمويــل مــن الســيد منيــر
تأتــي الجائــزة دعمـ ًـا وتشـ
الكالوتي.
جائزة القدس 2018

للقدس نعمل

ُمنحــت الجائــزة لمركــز ســبافورد لألطفــال عــن المبــادرة المميــزة والتــي هــي باألســاس فــي
صميــم عمــل المؤسســة ،مشــروع الدعــم التعليمــي والنفســي واالجتماعــي لألطفــال والنســاء
المهمشــين فــي القــدس الشــرقية)www.spaffordcenter.org( .
لجنــة تحكيــم  :2018األســتاذة لبنــى كاتبــة ،الســيدة رايــا ســبيتاني ،د .ســماح أبــو عصــب ،د .ايــاد
مســروجي ،الســيد رامــي صالــح.
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جائزة منير الكالوتي للشباب الفلسطيني الريادي
تأتــي هــذه الجائــزة بتبــرع مــن الســيد منيــر الكالوتــي لدعــم الشــباب وتحفيــزه لتحقيــق طموحاتــه
ومبادراتــه الرياديــةُ .منحــت الجائــزة هــذا العــام لخمــس مبــادرات مميــزة هــي:
جائزة الشباب 2018
لغدٍ أفضل ....نبدع

 .1مبــادرة جباريــن لإلنتــاج الموســيقي :طــارق عدنــان جباريــن ،عــاء جباريــن ،عقبــة جباريــن،
أيــوب جباريــن ،رام اللــه /الضفــة الغربيــة
 .2مبادرة المسافر الصغير :نور طاهر خليل جابر ،جنى طاهر خليل جابر ،القدس /الضفة الغربية

 .3مبادرة الخشب الحبيبي :أنوار محمد الشيخ ،منال أبو شمالة ،جباليا /قطاع غزة

 .4مبــادرة  rewetتقليــل اســتهالك ميــاه ري نباتــات (النخيــل) :جمــة ابراهيــم علــي أبــو
الحســن ،جنيــن /الضفــة الغربيــة.

 .5مبادرة االستفادة من النفايات إلنتاج حجر بناء خفيف :أمجد مدحت رمضان نعيم ،غزة.

لجنــة تحكيــم  :2018الســيدة أســمهان عليــان ســنقرط ،الســيد أشــرف األســطل ،األســتاذة
نســرين مصلــح ،الســيد ناصــر باكيــر ،الســيد رجــب الســراج.

جائزة نبيل هاني القدومي للتميز في التعليم

جائزة التعليم 2018
مدارس متميزة
لمستقبل مشرق

جــاءت هــذه الجائــزة لتســاهم بتعزيــز الصمــود واإلبــداع وتطوير الذات داخل المــدارس المختلفة
وســميت الجائــزة باســم د .نبيــل هانــي القدومــي تقديـ ً
ـرا لجهــوده مــن أجــل فلســطينُ .منحــت
الجائــزة لثــاث مــدارس بالتســاوي ،هــي:
 .1مدرســة أطفالنــا للصــم التابعــة لجمعيــة أطفالنــا للصــم -مشــروع "اســتراتيجية مقترحــة
لتعليــم الطلبــة مــن ذوي اإلعاقــة الســمعية المهــارات التعليميــة الالزمــة مــن خــال صناعــة
وتطبيــق افــام األنيميشــن بمــدارس قطــاع غــزة" ،وهــي مدرســة أهليــة فــي غــزة.
 .2مدرســة بنــات فاطمــة الزهــراء االساســية  -مشــروع "توأمــة اليــوم لمســتقبل مهنــي
أفضــل" ،وهــي مدرســة حكوميــة فــي طولكــرم.
 .3مدرسة نور القدس  -مشروع "سأصنع عالمي" وهي مدرسة أهلية في القدس.
لجنــة تحكيــم  :2018الســيد رائــد حامــد ،د .كفــاح عمــارة ،د .ميرفــت شــرباتي ،الســيد بهــاء
الشــطلي ،د .عــواد شــرف.
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جوائز التعاون 2018
للتميز واإلنجاز

جائزة فلك وعبد الكريم كامل الشوا للمؤسسات المجتمعية في قطاع غزة
إضاءات 2018

جائزة غزة 2018
ألجل غزة

تأتــي الجائــزة لدعــم وتشــجيع المؤسســات األهليــة الفلســطينية العاملــة فــي قطــاع غــزة والتــي
بتم ّيــز لرفــع مســتوى األداء فــي الخدمــات المجتمعيــة المقدمــة فــي القطــاع والــذي مــا
تعمــل َ
ماســة إلــى المزيــد مــن الجهــود لتعزيــز صمــوده وتمكيــن أبنائــه نحــو حيــاة ومســتقبل
زال بحاجــة ّ
أفضل.

ُمنحت الجائزة لجمعية الهالل األحمر لقطاع غزة عن برنامج تعليم الكبار)www.hilal.ps( .
لجنــة تحكيــم  :2018الســيد لــؤي الوحيــدي ،الســيدة ريــم الوحيــدي ،الســيد أحمــد صورانــي،
الســيدة حنيــن الســماك ،د .رانيــة فلفــل.

جائزة المرحوم نعيم عبد الهادي لقطاع الثقافة

تأتــي الجائــزة بتبــرع مــن أبنــاء المرحــوم نعيــم عبــد الهــادي وذلــك تقديــرا للمؤسســات التــي
حققــت انجــازات مميــزة فــي مجــال الثقافــة وســاهمت فــي عمليــة النمــو االجتماعــي
واالقتصــادي والثقافــي للشــعب الفلســطيني.

جائزة اإلنجاز 2018
سنكون يوما ًما نريد

ُمنحــت الجائــزة لمســرح الحــارة -بيــت جــاال عــن مشــروعه مركــز الحــارة لتدريــب الفنــون األدائيــة
«)www.alharah.org( . »PARC
لجنــة تحكيــم  :2018الســيدة أريــج حجــازي ،الســيد عامــر خليــل ،الســيدة ريــم ابــو جبــر ،الســيد عبــد
اللــه صالــح ،الســيد طــارق البكــري.
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جائزة منير الكالوتي للمعلم/ة المتميز/ة

جائزة المعلم/ة
المتميز/ة 2018
ابداع معلم ...
نهضة وطن

تتمحــور الجائــزة حــول دعــم االبــداع والتميــز فــي التعليــم مــن خالل تبنــي المعلم طرق وأســاليب
وآليــات إبداعيــة خالقــة غيــر تقليديــة حديثــة ومتطــورة فــي التعليــم والتعلــم .فــاز بالجائــزة كل
مــن المعلميــن التاليــة أســماؤهم
 .1ســرية ربــاح عبــد القــادر الفضيــات :بنــات الفــوار االساســية االولــى ،مخيــم الفــوار /الخليــل،
مدرســة االونــروا .خلــق بيئــة تعليميــة موائمــة لمــادة اللغــة االنجليزيــة والتعلــم الالنمطــي.

 .2يوســف خليــل علــي عــدوي :مدرســة ذكــور الدهيشــة االساســية االولــى ،مخيــم الدهيشــة/
بيــت لحــم ،مدرســة االونــروا .التعلــم بالقــدوة والنمــوذج الحســن الحــي مــن خريجــي المدرســة
نفســها.
 .3امــال موســى ســليمان الرماضيــن /الزغارنــة :بنــات عائشــة بنــت أبــي بكــر ،الخليــل ،مدرســة
وفعالــة ومبتكــرة.
حكوميــة .إعــداد منهــاج اللغــة العربيــة وقولبتــه بصــورة شــيقة
ّ

 .4نســرين تيســير عبــد المالــك أبــو غالــي :مدرســة جباليــا المشــتركة لتعليــم الصم/جمعيــة
جباليــا للتأهيــل ،جباليــا /قطــاع غــزة ،مدرســة أهليــة .طــرق التدريــس التــي تســتخدمها فــي
تدريــس الطلبــة لمــادة التربيــة اإلســامية.
 .5جهــاد أحمــد الســبع أبــو حليمــة :مدرســة ذكــور الرمــال االعداديــة (ب) ،النصــر /قطــاع غــزة،
مدرســة وكالــة .التعلــم النشــط ،عــن طريــق التعليــم االلكترونــي.

لجنــة تحكيــم  :2018الســيدة حنــان الحــروب ،الســيد محمــد صبــح ،الســيد رائــد حامــد ،د .ســمر
أبــو شــعبان ،الســيد حســين أبــو منصــور.
جائزة المرحوم الحاج أحمد أبو غزالة

الفضلــى وتحســين جــودة ونوعيــة الحيــاة
تهــدف الجائــزة الــى تعزيــز الممارســات الصحيــة ُ
لــدى األفــراد مــن خــال مكافــأة المبــادرات الصحيــة المتطــورة فــي مجــاالت الوقايــة والرعايــة
والتشــخيص والعــاج.
جائزة التميز بالقطاع
الصحي 2018
لمبادرات صحية متميزة

ُمنحــت الجائــزة لجمعيــة أرض اإلنســان الفلســطينية الخيريــة – غــزة عــن مشــروعهم "تلبيــة
االحتياجــات الخاصــة لمرضــى الــداء الزالقــي (حساســية جلوتيــن القمــح  -الســيلياك) فــي
محافظــات قطــاع غــزة)http://ardelinsan.ps( ".
لجنــة تحكيــم  :2018د .ناهــد مكــي ،د .علــي الشــعار ،د .عبــد الناصــر صبــح ،د .أمــل أبــو عــوض،
د .لمــى جمجــوم.
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إضاءات 2018

قامت مؤسسة التعاون للشباب ،كجزء من
مسؤوليتها لخدمة المجتمع الفلسطيني،
بعدة أنشطة وفعاليات بهدف نشر الثقافة
والهوية الفلسطينية والتشبيك بين الشباب
الفلسطيني في عدة مناطق .فقد تم أقامت
 10افطارات رمضانية ألطفال الالجئين في
المخيمات في عمان وبيروت ونابلس وغزة،
لتحتضن ما مجموعه  1000طفل وأكثر من 30
ً
متطوعا .باإلضافة الى نشاط تضامني نصرة
لغزة حيث قام أطفال مخيم غزة في االردن
بكتابة رسائل تضامنية واطالقها في الهواء
معلقة ببالونات الوان العلم الفلسطيني.

وقد شارك الشباب في دعم العديد من
النشاطات الثقافية مثل إقامة ليلة األسئلة
( )Quiz Nightبالتركيز على التعريف
ً
ً
ً
وثقافة ،وتقديم
وشعبا
أرضا
بفلسطين
الدعم اللوجستي لمهرجان عمان االوبيرالي
حيث قامت مغنية األوبرا زينة برهوم
بتخصيص جزء من الريع لدعم طفل في
منحة موسيقية ،والمشاركة بمهرجان الفيلم
الفلسطيني بدعم المتحف الفلسطيني
بالتشبيك لعرض تقنية العالم االفتراضي
للمتحف وعرض الفيلم الفلسطيني 3000
ليلة بالتعاون مع مسرح الرينبو في عمان
ً
شخصا .كما شاركت
والتي حضرها 200
المؤسسة في مهرجان ركوب الدراجات الذي
أقيم في  20مدينة حول العالم ،والذي يهدف
الى ارسال رسالة "فلسطين بال حدود" التي
تجمع االشخاص اينما كانوا في العالم باسم
السالم والحرية.
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لحظات
من الفخر
واالعتزاز

جائزة المهاتما لصنع التغيير  -نيويورك
منحــت التعــاون جائــزة المهاتمــا للعمــل
المجتمعــي لألثــر الــذي تصنعــه برامجهــا ذات
األثــر المســتدام والمتوافقــة مــع أهــداف
التنميــة المســتدامة .2030
يتــم منــح جائــزة المهاتمــا للمؤسســات
التــي تصنــع التغييــر فــي شــتى أنحــاء العالــم
وتســاهم فــي إيجــاد الحلــول ألصعــب
التحديــات المجتمعيــة التــي تؤثــر بشــكل
مباشــر علــى حيــاة البشــر.

جائزة اوكندن العالمية
حــاز برنامــج "حيــاة"  LIFEعلــى جائــزة
أوكنــدن العالميــة  Ockenden Prizeللعــام
 2018والتــي بلغــت قيمتهــا  25,000جنيــه
اســترليني ،كواحـ ٍـد مــن أفضــل البرامــج التــي
تخــدم الالجئيــن فــي العالــم مــن بيــن أكثــر
ً
مشــروعا تقــدم للجائــزة.
مــن 50

يســتهدف هــذا المشــروع األطفــال
المعرضيــن لخطــر التســرب مــن المدرســة
ّ
مــن عمــر  10الــى  15ســنة ،فيعمــل علــى
مســاعدتهم علــى تخطــي الصعوبــات
التعليميــة ،ودعمهــم مــن خــال التدريــب
علــى المهــارات الحياتيــة للتعامــل مــع
ّ
وبنــاء.
ظروفهــم بشــكل إيجابــي
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محطات من العام 2018
تكريم الشاعر والروائي إبراهيم نصرالله في بيروت

تكريم الفنان لطفي بشناق خالل حفل التعاون في أبو ظبي

إضاءات 2018
«حضــرة األســتاذ فيصــل العلمــي ،رئيــس مجلــس أمنــاء مؤسســة التعــاون األكــرم ،أكتــب إليــك ألشــكرك
وكل العامليــن فــي مؤسســة التعــاون علــى محبتكــم وتكريمكــم لــي فــي بيــروت ،لقــد تركــت ھــذه
البــادرة المضيئــة أثــرا بالغــا فــي نفســي ،وكان لحســن التنظيــم واتســاعه وتنوعــه ،ســواء علــى مســتوى
الموضوعــات أو األماكــن التــي أقيمــت فيھــا النشــاطات األثــر البالــغ فــي نجــاح ھــذه الجولــة األدبيــة
التــي أعتبرهــا مــن أفضــل المبــادرات التــي شــاركت فيھــا أو ســمعت عنھــا .كلــي يقيــن أن مؤسســة
كبيــرة عريقــة مثــل مؤسســة التعــاون قــادرة علــى أن تكــون ،دائمــا ،داعمــا حقيقيــا أصيــا لثقافتنــا ،ھــذه
الثقافــة التــي كان لھــا التأثيــر األعمــق فــي تشــكيل ھويتنــا الوطنيــة واإلنســانية ،كمــا أن ھــذه المؤسســة
قــادرة علــى أن تمنــح اإلبــداع الفلســطيني ،بمختلــف أشــكاله ،أجنحــة تحملــه إلــى كل البشــر فــي أرجــاء
المعمــورة ،فــي زمــن تحاصــر فيــه ثقافتنــا وتحاصــر فيــه قضيتنــا أكثــر وأكثــر .كل الشــكر لكــم مــرة أخــرى،
ولــكل مــن ســاھم فــي نجــاح ھــذه اللقــاءات».
إبراھيم نصر الله ،كاتب وشاعر وأديب ،لبنان
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شراكة مع صندوق اوبيك للتنمية الدولية في فيينا

الفنان زيد ديراني يغني في بيروت لدعم برامج التعليم في لبنان

«التعــاون» تشــارك فــي مؤتمــر المموليــن العالمــي والــذي
عقــد فــي لنــدن فــي أيلــول 2018
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 10االف طفل وطفلة
يستمتعون بالفعاليات
الترفيهية والتعليمية في
حدائق البيارة

إضاءات 2018

حضــارة – المشــروع الوطنــي إلعــادة
إحيــاء وتشــكيل القريــة والوطــن.

مشــروع تربــوي ثقافــي وطنــي رائــد،
يهــدف إلــى تعزيــز الحضــارة والهويــة
الفلســطينية مــن خــال بنــاء وتشــكيل
القريــة والوطــن عبــر بنــاء مجســمات
فنيــة ،يدويــة ،تعليميــة تحمــل مضامين
ـزءا مــن الحيــز
تربويــة ووطنيــة لتكــون جـ ً
التربــوي والتعليمــي داخــل مؤسســاتنا
وانتــاج الروايــة الفلســطينية األصيلــة.
مؤسسة المنار للتنمية المجتمعية ،الجليل.

42

ً
وقريبــا ستســمعونني
اليــوم أمشــي
أتكلــم  -لبنــان

ســعيد 4 ،ســنوات ،يعانــي مــن قصــر
فــي أوتــار أطرافــه منــذ الــوالدة ومــن
صعوبــة فــي النطــق ،وقــد ســاهم
عالجــه فــي تحســن حالتــه بشــكل كبيــر،
حيــث اســتطاع المشــي ،وانضــم إلــى
الروضــة علــى الرغــم مــن عــدم مقدرتــه
علــى النطــق الجيد،والتحكــم فــي
إمســاك األشــياء ،وقــد شــكل هذيــن
ً
ً
نوعيــة فــي حياتــه
نقلــة
اإلنجازيــن
ووضعــه الصحــي .نتواصــل اليــوم مــع
ســعيد مــن خــال االبتســامات تحديـ ًـدا،
ونحــن نثــق أننــا علــى موعــد للتواصــل
معــه بالــكالم.

غيــرت حياتــي ،اليــوم أنــا أكثــر هـ ً
ـدوءا وثقــة بنفســي .أحــب
الموســيقى ّ
وأتمنــى أن أصبــح عازفـ ًـا مشــهوراً.
ّ
العــزف علــى الفلــوت
عبود خليف ،مخيم البداوي ،طرابلس

توزيــع طــرود غذائيــة طازجــة علــى العائــات المســتورة عبــر شــراء منتجــات صغــار
المزارعيــن – رمضــان - 2018غــزة
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افتتــاح وتجهيــز مركــز صحــي العبيديــة قــرب بيــت لحــم ،بدعــم مــن الســيد أميــر أبــو غزالــة وبالتعــاون مــع جمعيــة الهــال األحمــر
الفلســطيني ليخــدم حوالــي  30ألــف نســمة مــن المناطــق المحيطة.

"إن العمــل فــي االرض يســاعد الطفــل
فــي تحريــر مشــاعره ويخلــق مشــاعر
ايجابيــة ،وتعــزز انتمائــه وارتباطــه
بالمــكان واالرض".
مشــروع بأرضــي بكبــر ،جمعيــة الحواكيــر

للتنميــة المجتمعيــة ،الزراعــة والبيئــة -

ا لنا صــر ة .
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ً
جــدا علــى
"أثــر التعــاون كبيــر
جمعيــة الكمنجاتــي ككل،
فلقــد ســاعدت علــى اســتدامة
برامجنــا ومشــاريعنا .واألثــر
األكبــر الــذي يمكــن قياســه،
هــو جيــل الموســيقيين الشــباب
واألطفــال الــذي هــو ثمــرة
هــذا التعــاون .لقــد اســتطعنا
مــن خــال عملنــا المشــترك
نوفــر مســاحات مؤهلــة
بــأن ّ
لألطفــال لتعلــم الموســيقى
وإتقانهــا وتطويــر مواهبهــم".
نــور أبــو ّريــا ،منســقة برامج ونشــاطات

جمعيــة الكمنجاتــي  -لبنان

تطويــر المؤهــات الفنيــة والمهنيــة للمتخصصيــن والعامليــن فــي مجــال الحفــاظ
علــى المــوروث المعمــاري والتاريخــي فــي فلســطين 13 ،دورة فــي فلســطين
ً
مشــاركا/ة.
وإيطاليــا بحضــور 128

حملة الحقيبة المدرسية

تعالــت ضحكاتهــم مــن داخــل أســوار
البلــدة القديمــة فــي القــدس ،ومــأت
إبتســاماتهم المــكان ،مهلليــن للعــام
ٍ
بفرحة
الدراســي الجديــد الــذي اســتقبلوه
ولهفــة .حملــوا حقائبهــم الجديــدة علــى
األكتــاف ،وفتحــوا كراســاتهم وأقالمهم
دون إنتظــار .هــي حملــة أدخلــت الفرحــة
لقلــوب المئــات مــن المالئكــة الصغــار
فــي المدينــة المقدســة ،نفذهــا
إتحــاد الجمعيــات الخيريــة وبدعــم مــن
"التعــاون" ،إســتهدفت الحملــة حوالــي
 1500مــن الطلبــة األيتــام واألقــل حظـ ًـا
فــي محافظــة القــدس .
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كل التقدير والعرفان
لكم شركاءنا على
ثقتكم ،فأنتم صناع
هذا النجاح الذي
تحقق بفضل دعمكم
وشراكاتكم معنا.
وإننا عاقدون العزم
على مواصلة الجهود
من أجل تحقيق
المزيد من اإلنجازات
معكم ،واضعين
نصب أعيننا خدمة
وطننا الحبيب.

قائمة الشركاء على موقع التعاون:

تفتخــر حاضنــة األعمــال والتكنولوجيــا بالعالقــة االســتراتيجية التــي تربطهــا
ً
وخصوصــا فــي مجــال
مــع "التعــاون" خــال التســعة أعــوام الماضيــة،
ريــادة األعمــال ودعــم الشــباب الفلســطيني مــن خــال "مشــروع مبــادرون"
لدعــم وتعزيــز ثقافــة ريــادة األعمــال وتوفيــر الدعــم المالــي والفنــي لتحويــل
أفــكار الشــباب إلــى مشــاريع علــى أرض الواقــع ،والتــي كان لهــا األثــر الكبيــر
فــي تغييــر مســار حيــاة الكثيــر مــن الشــباب الفلســطيني نحــو بنــاء وتعزيــز
نجاحــا ملحوظــا علــى المســتوى
مســتقبلهم .فقــد حقــق هــذا المشــروع
ً
المحلــي واإلقليمــي والــذي نتــج عنــه العديــد مــن قصــص النجــاح مــن
أصحــاب األفــكار الرياديــة والذيــن مــا زالــت مشــاريعهم تعمــل فــي الســوق
حتــى اللحظــة ،ومنهــم مــن شــارك فــي مســابقات دوليــة وحقــق نجاحــات
ومراكــز مميــزة فــي تلــك المســابقات.
م .باســل قنديــل ،مديــر دائــرة حاضنــة األعمــال والمشــاريع -الجامعــة اإلســامية بغــزة-
قطــاع غــزة
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تعرفــت علــى أنشــطة مؤسســة
التعــاون عــن كثــب منــذ تأسيســها.
ففــي منتصــف الثمانينيــات عندمــا
كنــت مديــرة دار الفتــى العربــي فــي
القاهــرة ،كان النشــاط االول الــذي
خبرتــه مــع مؤسســة التعــاون-
جنيــف هــو دعمهــا دور نشــر عربيــة
وانشــاء مكتبــات عامــة فــي بلــدات
الجليــل ممــا ســاعد ســكان الداخــل
علــى مواكبــة التيــارات الثقافيــة
فــي الوطــن العربــي .ومــن خــال
عملــي فــي اللجنــة التربويــة
والهيئــة االداريــة لجمعيــة إنعــاش
المخيــم الفلســطيني فــي لبنــان،
واكبــت دعــم التعــاون للمؤسســات
التــي تعنــي بالتعليــم فــي مرحلــة
الطفولــة المبكــرة .والحقـ ًـا واكبــت
عملهــا فــي الحفــاظ علــى الذاكــرة
الوطنيــة مــن خــال المتحــف
الفلســطيني .إنهــا مســيرة طويلــة
مــن البنــاء والتنميــة تجعــل
«التعــاون» منــارة تنيــر الطريــق لبنــاء
اإلنســان الفلســطيني فــي الداخــل
وفــي الشــتات.
حسناء رضا مكداشي ،عضو اللجنة

التربوية  -جمعية إنعاش المخيم
الفلسطيني ،لبنان

ورشات عمل متخصصة مع الشركاء لمناقشة التدخالت
االستراتيجية للتعاون في مناطق عمل المؤسسة

نعتــز بشــراكتنا المميــزة مــع "التعــاون" ،فهــي مــن المؤسســات
الفلســطينية الرائــدة التــي تركــت بصمــة رائعــة فــي كافــة القطاعــات
التــي تدعمهــا والتــي تســاهم فــي خدمــة مجتمعنــا الفلســطيني.
مشــاريعنا ســاهمت فــي تخفيــف معانــاة الكثيــر مــن العائــات
فــي قطــاع غــزة وزرعنــا بريقـ ًـا مــن األمــل فــي جيــل الشــباب لتوفيــر
ً
مزيــدا مــن التقــدم
مســتقبل أفضــل لهــم .نتمنــى "للتعــاون"
ونســعد بالمزيــد مــن التعــاون معهــا.
م .حاتــم حســونة ،رئيــس مجلــس ادارة جمعيــة نطــوف للبيئــة وتنميــة المجتمــع-
قطــاع غــزة
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المانحون:
بدعمكم تزهر حياتهم
ً
جميعا على
نشكركم
دعمكم وجهودكم

المتواصلة ،وايمانكم

إضاءات 2018

بقدرتنا على

مساندة أبناء شعبنا

الفلسطيني .دعمكم

ارتبــط الصنــدوق العربــي بشــراكة اســتراتيجية مع مؤسســة التعاون
منــذ مباشــرة أنشــطتها مــن منطلــق حرصــه علــى تعزيــز مداخالتــه
فــي األراض الفلســطينية المحتلــة .وتعتبــر العالقــة القائمــة بيــن
المؤسســتين مــن العالمــات البــارزة علــى صعيــد تنســيق العــون
الــى فلســطين وزيــادة فاعليتــه للحــد مــن اثــار سياســات االحتــال
المعيقــة للتنميــة واإلنمــاء .يفخــر الصنــدوق العربــي بهــذه العالقــة
مــع مؤسســة التعــاون التــي تميــزت بتطبيــق اعلــى معاييــر
الشــفافية والمهنيــة العاليــة والحاكميــة فــي االدارة ومتابعــة
تنفيــذ المشــاريع.
سمير جراد ،الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ،الكويت

لنا يمكننا من تحقيق
اإلنجازات.

ً
ً
جميعا
شكرا لكم
قائمة المانحين على
موقع التعاون:
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التعــاون هــي احــدى الشــركاء الرئيســيين لبينــي ابيــل علــى مــدار
االعــوام القليلــة الماضيــة ،حيــث ادارت المؤسســة المشــاريع
المشــتركة بجــودة عاليــة .تعمــل التعــاون دومــا بفاعليــة عاليــة
بالرغــم مــن الظــروف الصعبــة المحيطــة بالمنطقــة ،حيــث تحــرص
علــى مصلحــة مســتفيديها بالدرجــة االولــى .لقــد كانــت عالقتنــا مــع
التعــاون مهنيــة وداعمــة وعملنــا معـ ًـا لنصــل الــى اهدافنــا ،ونبقــى
دومــا فخوريــن بالعمــل مــع التعــاون.
لويس ساش ،بني ابيل ،انجلترا

الجهاز التنفيذي
انــه مــن دواعــي ســرور مؤسســة
االغاثــة االنســانية ان تكــون شــريكة
مــع «التعــاون» وان تدعــم عملهــا
خــال الســنوات الماضيــة .وقــد
ســاعدت خبــرة «التعــاون» ورؤيتهــا
فــي دعــم عملنــا ســوية لفهــم
وتلبيــة احتياجــات الفلســطينيين
فــي فلســطين وايضــا فــي
مخيمــات اللجــوء فــي لبنــان ،حيــث
تــم العمــل علــى عــدة تدخــات
منهــا توفيــر االحتياجــات االنســانية،
وتوفيــر المســكن ،واالحتياجــات
الطارئــة واالمــن الغذائــي .كمــا يعـ ّـد
تعاوننــا فــي قطــاع غــزة فــي توفيــر
الغــذاء الطــازج للعائــات المحتاجــة
مــن خــال شــراء المنتجــات الزراعيــة
لمئــة مــزارع صغيــر ،مــع التركيــز
علــى النســاء والتعاونيــات ،احــد
اهــم انجازاتنــا فــي فلســطين.
فاطمة كاترجي ،هيومن ابيل ،انجلترا

لتفانيكم بالعمل

في كل الظروف،

والمسؤولية العالية

التي أوليتموها

إلتمام العمل بكل

اســال اللــه تعالــى ان يحفظ مؤسســة
التعــاون ،كمــا عهدتهــا دائمــا،
ً
ونموذجــا للعطــاء
شــمعة مضيئــة،
واالســتقاللية والمهنيــة ،وان تنمــو
وتزدهــر وتســتمر فــي خدمــة ابنــاء
شــعبنا فــي كافــة اماكــن تواجــده.
نجــاد غنــام ،مســؤول منطقــة شــمال الضفــة

الغربيــة ،التحــق بالمؤسســة منــذ 1990

دقة ومهنية من أجل
خدمة أبناء شعبنا.

كل الشكر والتقدير

والثناء على جهودكم
المتميزة وعملكم
الدؤوب.

ً
عامــا مضــت علــى
«أكثــر مــن 16
انضمامــي الــى فريــق عمــل
خاللهــا
شــهدت
«التعــاون»،
وتوســع
المؤسســة تكبــر وتزدهــر
ّ
نطــاق خدماتهــا وبرامجهــا .رحلــة
عمــر رافقــت فيهــا إطــاق مشــاريع
وتحقيــق نجاحــات واألهــم أننــي
رافقــت فيهــا الكثيــر مــن االبتســامات
تخــرج ،أو
علــى وجــه طالــب جامعــي
ّ
علــى وجــه طفــل مــن ذوي اإلعاقــة
اســتطاع أن يقــف علــى رجليــه ،أو
علــى وجــه مريــض تلقــى العــاج.
التعــاون هــي عائلتــي الثانيــة التــي
أعتــز وأفتخــر بهــا ،هــي فلســطين
التــي عشــقتها ،حقـ ًـا إنهــا مســيرة مــن
أجــل فلســطين».
محمــد حورانــي ،نائــب مديــر مكتــب التعــاون
فــي لبنــان ومديــر البرامــج – لبنــان
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Ernst & Young
P.O. Box 1373
7th Floor,
PADICO House Bldg.
Al-Masyoun
Ramallah-Palestine

Tel: +972 22421011
Fax: +972 22422324
www.ey.com

Independent Auditor’s Report
To the General Assembly of Welfare Association (Taawon)
Opinion
We have audited the financial statements of the Welfare Association (Taawon), which
comprise the statement of financial position as at December 31, 2018, the statement of
activities and changes in net assets and the statement of cash flows for the year then
ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant
accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material
respects, the financial position of Taawon as at December 31, 2018, and its financial
performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International
Financial Reporting Standards (IFRS).
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISA). Our
responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s
Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are
independent of Taawon in accordance with the International Ethics Standards Board for
Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code), and we have
fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code. We believe
that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis
for our opinion.
Responsibilities of Management and the Board of Directors for the Financial Statements

البيانات المالية

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial
statements in accordance with IFRSs, and for such internal control as management
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free
from material misstatement, whether due to fraud or error. In preparing the financial
statements, management is responsible for assessing Taawon’s ability to continue as a
going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the
going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate Taawon
or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
The Board of Directors is responsible for overseeing Taawon’s financial reporting process.
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements
as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to
issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of
assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISA will
always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud
or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of
these financial statements.
A member firm of Ernst & Young Global Limited
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As part of an audit in accordance with ISA, we exercise professional judgment and
maintain professional skepticism throughout the audit. We also:


Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to
those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a
basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from
fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion,
forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.



Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design
audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose
of expressing an opinion on the effectiveness of Taawon’s internal control .



Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by management.



Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material
uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on
Taawon’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the
related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate,
to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up
to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may cause
Taawon to cease to continue as a going concern.



Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the
underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with the Board of Directors regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant
deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Ernst & Young – Middle East
License # 206/2012

Sa’ed Abdallah
License # 105/2003

Ramallah - Palestine
March 31, 2019
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Welfare Association (Taawon)
Statement of Financial Position
As at December 31, 2018
2018
U.S. $

2017
U.S. $

3
4
5

349,547
22,246,268
7,087,858
29,683,673

422,164
23,150,393
6,915,073
30,487,630

6
7

69,104,562
1,953,773

72,015,764
1,941,118

8
9

56,678,465
8,606,915
136,343,715
166,027,388

57,167,668
14,218,718
145,343,268
175,830,898

2,090,291
59,073,049

1,886,425
64,644,154

61,163,340

66,530,579

Notes
Assets
Non-current Assets:
Property and equipment
Property of Palestinian Museum
Investment properties
Current Assets:
Contributions receivable
Other current assets
Financial assets at fair value through profit
or loss
Cash and deposits at banks
Total Assets

Net Assets:
Unrestricted net assets
Endowment fund

10
10

Total Net Assets
Non-current Liabilities:
Provision for employees’ benefits
Deferred revenues
Long-term loan

11
4
12

3,716,335
12,574,164
5,625,000
21,915,499

3,016,819
13,087,332
5,625,000
21,729,151

Current Liabilities:
Accounts payables and accruals
Deferred contributions

13
14

1,106,255
81,842,294
82,948,549

1,535,286
86,035,882
87,571,168

Total Liabilities

104,864,048

109,300,319

Total Net Assets and Liabilities

166,027,388

175,830,898

البيانات المالية

Net Assets and Liabilities

The attached notes 1 to 25 form part of these financial statements
1
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Welfare Association (Taawon)
Statement of Activities and Changes in Net Assets
For the year ended December 31, 2018
Notes
Grants and revenues
Deferred contributions recognized
Deferred revenue realized
Unrestricted contributions

2018
U.S. $

2017
U.S. $

14
4
15

47,933,487
513,168
4,002,657
52,449,312

38,892,349
513,168
5,317,083
44,722,600

16
16

-

1,784,026
(1,693,358)

16

52,449,312

90,668
44,813,268

Program costs and administration expenses
Program costs
Community Development
Education
Culture
Youth Empowerment
Orphans Support
Rehabilitation of Old Cities
Palestinian Museum

17
17
17
17
17
17
4

24,073,698
10,357,742
2,152,110
3,521,931
2,872,548
5,876,501
3,812,594
52,667,124

16,016,635
8,884,099
2,141,943
3,182,783
3,274,905
5,356,247
3,875,634
42,732,246

Administrative expenses
General and administrative expenses
Depreciation of property and equipment

18
3

2,766,439
107,403
55,540,966

3,149,008
104,404
45,985,658

43,096
2,239,681
(4,355,847)
172,785
(34,477)
(373,037)
32,214
(2,275,585)

137,125
373,172
5,832,202
(3,660)
12,510
(365,475)
(122,860)
48,477
5,911,491

(5,367,239)
66,530,579
61,163,340

4,739,101
61,791,478
66,530,579

Other Revenues
Amounts designated by donors for specific
beneficiaries
Less: amounts disbursed to specific beneficiaries
Management fees retained on amounts designated
by donors for specific beneficiaries
Net Grants and revenues

Other gains (losses)
Interest revenue
Realized gain on investments
Change in fair value of financial assets at FVTPL
Change in fair value of investment properties
Currency exchange (loss) gain
Investment portfolio management fees
Contribution receivables write-offs
Other
Net (Losses) gains
(Decrease) Increase in net assets
Net assets, beginning of the year
Net assets, end of the year

8
8
10

The attached notes 1 to 25 form part of these financial statements
2
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ً
معا من أجل فلسطين.
ومستمرون

