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البداية

»التعــاون« مؤسســة أهليــة غــر ربحيــة انطلقــت يف جنيــف يف العــام 1983، 

مببــادرة مجموعــة مــن الشــخصيات االقتصاديــة والفكريــة الفلســطينية 

ــات  ــطني ومخي ــة يف فلس ــات العامل ــر املؤسس ــد أك ــدو أح ــة، لتغ والعربي

الالجئــني يف لبنــان، حيــث تالمــس حيــاة أكــر مــن مليــون فلســطيني ســنوياً 

نصفهــم مــن النســاء، باســتثارها مــا يقــارب 800 مليــون دوالر منــذ تأسيســها 

ــا.  ــة يف مناطــق عمله ــة واإلغاثي ــذ الرامــج التنموي يف تنفي

يعكــس ســّجل عمــل »التعــاون« عــى مــدى أكر مــن 37 عامــاً، مســرة طويلة 

حافلــة باإلنجــازات عّززتهــا رشاكاتهــا املتينــة، وتراكــم الخــرات التــي مّكنتهــا 

ــا الوطــن والناجمــة  ــي ميــر به ــة الت ــات والظــروف الصعب مــن تجــاوز العقب

عــن االحتــالل اإلرسائيــي، وإيجــاد حلــول مبتكــرة وابداعيــة عّمقــت خرتهــا، 

وخاصــة العمــل خــالل األزمــات، مــا جعــل برامجهــا تســتجيب الحتياجــات 

البنــى االجتاعيــة واالقتصاديــة غــر املســتقرة.

وتتواجــد »التعــاون« يف كل مــن فلســطني واألردن ولبنــان وســويرسا، ويف 

ــز صمــود  ــا لتعزي ــذ تدخالته ــا مــن خــالل املؤسســة الشــقيقة، وتنف بريطاني

ــان. ــني يف لبن ــات الالجئ ــطني ومخي ــطيني يف فلس ــن الفلس املواط

الرؤية

ــني يف فلســطني  ــود الفلســطينيني كمواطن ــز صم ــاون« إىل تعزي ــع »التع تتطل

عربيــة تنعــم باالســتقالل والحريــة والدميقراطيــة، ويتمتعــون فيهــا بالكرامــة 

والرخــاء والتقــدم، ويتمكنــون فيهــا مــن تحقيــق ذاتهــم، مــع توفــر الفــرص 

املتكافئــة لهــم يف تفعيــل جميــع قدراتهــم بتميــز وإبــداع.

الرسالة

تســعى »التعــاون« أن تكــون املؤسســة الفلســطينية األهليــة التنمويــة الرائدة 

التــي تســاهم بتميــز يف تطويــر قــدرات اإلنســان الفلســطيني والحفــاظ عــى 

تراثــه وهويتــه، ودعــم ثقافتــه الحيــة ويف بنــاء املجتمــع املــدين، وذلــك 

ــه،  مــن خــالل التحديــد املنهجــي الحتياجــات الشــعب الفلســطيني وأولويات

ــادر  ــن مص ــوى م ــتفادة القص ــليمة لالس ــات الس ــاد اآللي ــى إيج ــل ع والعم

ــل املتاحــة. التموي

القيــــــم 

االلتزام الوطني، االستقاللية، املهنية
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صفحة 3

حول التعاون

الهدف

ــاون« اىل متكــني اإلنســان الفلســطيني ومؤسســات املجتمــع  تهــدف »التع

ــة  ــة والدميقراطي ــم الحري ــة وقي ــز الهوي ــاً، وتعزي ــاً واجتاعي ــدين اقتصادي امل

ــراز  ــاري، وإب ــوروث الحض ــى امل ــاظ ع ــع الحف ــانية، م ــم اإلنس ــائر القي وس

مكانتــه الفريــدة، وإطــالق الطاقــات اإلبداعيــة للشــباب والنســاء واألطفــال، 

ــل  ــطيني لتفعي ــع الفلس ــح املجتم ــف رشائ ــة ملختل ــرص املتكافئ ــر الف وتوف

ــروف. ــك الظ ــة أحل ــداع يف مواجه ــز وإب ــدرات بتميّ ــذه الق ه

تعمــل »التعــاون« مــن أجــل تحقيــق هــذه األهــداف بالرشاكــة مــع مختلــف 

مؤسســات املجتمــع املــدين مــن خــالل التخطيــط الواعــي، ورســم السياســات 

ــال  ــات يف مج ــن سياس ــة م ــه البرشي ــا انجزت ــد مب ــة، وتسرتش ــر مهني مبعاي

اختصاصهــا، وبالــذات االعــالن العاملــي لحقــوق االنســان، والقوانــني الدوليــة 

الصــادرة عــن منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة )اليونســكو( 

ذات الصلــة، واعالنهــا العاملــي حــول التنــوع الثقــاف، وأهــداف التنميــة 

ــتدامة 2030. املس

فعالية واستدامة البرامج  

تتبنــى »التعــاون« النهــج التشــاريك الدائــم، والنهــج التشــاوري، والنهــج 

الدامــج مــع الجهــات ذات العالقــة والــرشكاء عنــد وضــع توجهــات الرامــج، 

وذلــك مــا يضمــن الفعاليــة واالســتدامة لهــذه الرامــج عــى املــدى البعيــد؛ 

بــدءاً مــن تصميــم الرنامــج وتنفيــذه، مــروراً باملتابعــة والتقييــم، ووصــوالً إىل 

دراســات األثــر والــدروس املســتفادة. وهــذه كلهــا جــزٌء ال يتجــزأ مــن ضــان 

ــى  ــد األق ــج إىل الح ــد يف الرام ــيع والتجدي ــة التوس ــر، وإمكاني ــم األث تعظي

املمكــن حســب االحتياجــات واملــوارد املتوفــرة.       

تعــّر »التعــاون« عــن التزامهــا بالتنميــة الفلســطينية مــن خــالل دعــم 

ــل عــدد مــن املشــاريع  ــة إىل متوي املصاريــف التشــغيلية للمؤسســة، باإلضاف

مــن خــالل عائــدات الوقفيــة الخاصــة باملؤسســة، والتــي تصــل قيمتهــا 

ــة  ــة العمومي ــي. ويســاهم أعضــاء الجمعي ــون دوالر أمري إىل حــوايل 65 ملي

للمؤسســة باســتدامة عمــل املؤسســة، وبتطويــر برامجهــا مــن خــالل تغطيــة 

ــدم  ــم املق ــن الدع ــة م ــتفيد املؤسس ــا تس ــنوية. ك ــم الس ــوم عضويته رس

ــاص،  ــاع الخ ــات القط ــة، ومؤسس ــة والدولي ــل العربي ــق التموي ــن صنادي م

والحكومــات العربيــة واألجنبيــة، واملؤسســات العربيــة واألجنبيــة، باإلضافــة 

ــاريعها. ــل مش ــة لتموي ــاهات الفردي إىل املس



التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة في فلسطين

التنميــة املســتدامة 2030.  تســتند »التعــاون« يف عملهــا عــى أهــداف 

وتركّــز جهودهــا عــى معالجــة مظاهــر التهميــش والفقــر مــن خــالل العمــل 

ــة ووكاالت  ــة واملحلي ــة الدولي ــع املســتفيدين ومؤسســات التنمي ــة م بالرشاك

التمويــل الحكوميــة. وتحشــد التعــاون املــوارد، وتعمــل ضمــن »نظريــة 

ــة نحــو االحتياجــات،  ــة موّجه ــاءة مالي ــر« مــن خــالل برامــج ذات كف التغي

ــاس.  ــة للقي ــة قابل ــة واقتصادي ــد اجتاعي ــع عوائ م

ــد  ــة. فلق ــة متتابع ــن خطــط اســرتاتيجية ثالثي ــل املؤسســة ضم ــذا، وتعم ه

دعمــت »التعــاون«، وعــى مــدار 37 عامــاً، آالف املشــاريع بقيمــة تصــل إىل 

ــف قطاعــات  ــة 2019 يف مختل ــى نهاي ــي حت ــون دوالر أمري حــوايل 800 ملي

ــار  ــة، وإع ــم، والثقاف ــج التعلي ــالل برام ــن خ ــك م ــة، وذل ــة واإلغاث التنمي

البلــدات القدميــة، والتنميــة املجتمعيــة، مبــا يشــمل الصحــة والزراعــة 

وتطويــر املؤسســات ورعايــة األيتــام، والتمكــني االقتصــادي للشــباب والنســاء، 

ــطيني. ــف الفلس ــوارئ، واملتح ــانية والط ــاعدات اإلنس واملس

الدعم التنموي واإلغاثي اإلنساني

ــة  ــمولية للبيئ ــة الش ــى الدراس ــرتاتيجية ع ــاون« االس ــط »التع ــد خط تعتم

ــع  ــتمر م ــاور املس ــة إىل التش ــية، باإلضاف ــة والسياس ــة واالقتصادي االجتاعي

وتركّــز  التوجهــات.  وتحديــد  األولويــات  لتقييــم  العالقــة  ذات  الجهــات 

ــي: ــا ي ــى م ــالت ع التدخ

متكــني األفــراد الفلســطينيني والتجمعــات الفلســطينية مــن تحقيــق 	 

االجتاعــي  التغيــر  يف  املســاهمة  ومــن  وتطلعاتهــم،  أهدافهــم 

والبيئــي.  واالقتصــادي 

متكــني املؤسســات املحليــة، ومســاعدتها يف تقديــم الخدمــات التعليميــة 	 

والصحيــة واالجتاعيــة والبيئيــة.

ــرض 	  ــد تع ــة ق ــاع طارئ ــة ألي أوض ــة والفعال ــتجابة الرسيع ــم االس تقدي

ــر.  ــطينيني للخط ــة الفلس ــن أو صح ــاة أو أم حي

تعزيز الحفاظ عى الثقافة والهوية الفلسطينيّتني.	 

االستجابة مع التوجهات العالمية الحديثة نحو التغيير اإليجابي

ــة،  ــا والتوجهــات الحديث ــة املحيطــة به تواكــب »التعــاون« املتغــرات العاملي

حيــث تعمــل عــى مواءمــة أنظمتهــا وتدخالتهــا الرامجيــة مبــا ينســجم مــع 

تلــك التوجهــات مــن جهــة، ومبــا يحافــظ عــى قيمهــا ومبــادئ عملهــا مــن 

ــن  ــي ع ــول الرقم ــو التح ــتمر نح ــر املس ــج التطوي ــا وتنته ــرى. ك ــة أخ جه

ــة يف أنظمــة عملهــا وبرامجهــا. ــا واألمتت ــز اســتخدام التكنولوجي طريــق تعزي

صفحة 4

محاور التركيز



صفحة 5

الحاكمية

الجهاز المؤسسي )الحاكمية(

ــث تضــم 200  ــا يف املؤسســة، حي ــة الســلطة العلي ــة العمومي ــر الجمعي تعت

عضــوا/ة مــن مختلــف الشــخصيات الوطنيــة واالقتصاديــة والفكريــة. وتعقــد 

ــرتاتيجياتها  ــرار اس ــة وإق ــل املؤسس ــة عم ــنوياً ملراجع ــاً س ــة اجتاع الجمعي

وخططهــا وميزانيتهــا، ويُعهــد إليهــا صالحيــة إصــدار أنظمــة املؤسســة، 

ــب  ــي. تنتخ ــق الخارج ــر املدق ــاد تقاري ــايس، واعت ــون األس ــل القان وتعدي

الجمعيــة العموميــة مجلــس أمنــاء مــن 42 عضــواً كل ثــالث ســنوات، ويكــون 

الرئيــس الفخــري حكــا عضــوا يف مجلــس األمنــاء ليصبــح العــدد 43 ويجتمــع 

مرتــني ســنوياً لصياغــة سياســات واســرتاتيجيات املؤسســة وملراجعــة أدائهــا. 

يــرشف مجلــس األمنــاء عــى أنشــطة املؤسســة عــر مجلــس إدارة منتخب من 

12 عضــواً، تنبثــق عنهــا لجــان فاعلــة ومتخصصــة لتنميــة املــوارد، واإلعــالم، 

ــاء  ــا أعض ــاهم فيه ــة يُس ــان الفني ــن اللج ــا م ــة وغره ــتثار، والعضوي واالس

ــة،  ــداد املؤسس ــن امت ــيع م ــيدة، والتوس ــة الرش ــز الحاكمي ــة يف تعزي املؤسس

وزيــادة تأثرهــا. تحــرص »التعــاون« عــى تنــوع النــوع االجتاعــي، وكذلــك 

ــرتاوح  ــث ت ــذي؛ حي ــا التنفي ــا وكادر جهازه ــن أعضائه ــة ضم ــة العمري الفئ

ــاً، بينهــم 45 امــرأة، 12  ــني 35-90 عام ــة ب ــة العمومي أعــار أعضــاء الجمعي

منهــن أعضــاء يف مجلــس األمنــاء، تــرتأس ســيده منهــن لجنــة العضويــة، كــا 

أن الجهــاز التنفيــذي ترأُســه ســيدة هــي املديــرة العامــة للمؤسســة، وتشــّكل 

نســبة النســاء يف الجهــاز التنفيــذي 45%، 50% منهــن يشــغلن وظائــف ُعليــا 

يف املؤسســة.

الجهاز التنفيذي

تضــم »التعــاون« أربــع دوائــر رئيســية هــي: الرامــج، تنميــة املــوارد، البحــث 

ــن ذوي  ــم م ــاون« طواق ــدى »التع ــة. ول ــة واإلداري ــرة املالي ــر، الدائ والتطوي

ــداد  ــات، وإع ــم االحتياج ــح، وتقيي ــعة يف إدارة املن ــرات الواس ــاءة والخ الكف

دراســات الجــدوى، ومراجعــات املوازنــات، واملتابعــة، والتقييــم، باإلضافــة إىل 

اإلدارة املاليــة للمشــاريع ذاتيــة التمويــل مــن مســاهات األعضــاء وعائــدات 

الترعــات، حيــث تديــر »التعــاون« مــوارد خارجيــة كبــرة مــن خــالل تنفيــذ 

ــغيلية،  ــف التش ــن املصاري ــد األدىن م ــل بالح ــح التموي ــاريع وإدارة من املش

والحــد األعــى مــن التواصــل والتأثــر.
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اإلضافة النوعية لـ »التعاون«

آليات العمل

تتبنــى »التعــاون« نهــج »اإلدارة املبنيــة عــى الرامــج« بهــدف توســيع 

ــة  ــك املؤسس ــل، متتل ــهيل العم ــة. ولتس ــالت املختلف ــر للتدخ ــق األث وتعمي

نظــاً وإجــراءات إداريــة وماليــة معتمــدة وفقــاً ملعايــر إدارة الجــودة 

ــال  ــى يف مج ــات الفض ــى املارس ــة ع ــز املؤسس ــا تركّ ISO9001:2008. ك

حايــة البيئــة، وتســعى للحصــول عى شــهادة ISO الخاصــة بالبيئــة الخرضاء. 

ــة  ــة املالي ــر املؤسس ــات وتقاري ــق بيان ــه بتدقي ــق خارجي ــه تدقي ــوم رشك تق

ســنوياً وتقدميهــا مبــارشة ملجلــس األمنــاء لضــان تنفيــذ كافــة اإلجــراءات مبــا 

يتوافــق مــع أنظمــة املؤسســة، مبــا يف ذلــك الروتوكــوالت اإلجرائيــة للرامــج، 

واالمتثــال املــايل والقانــوين. اضافــه اىل التدقيــق الخارجــي املــايل الــذي تقــوم 

ــات  ــاون« سياس ــق »التع ــاً.  وتطب ــة خارجي ــاريع املمول ــة للمش ــه املؤسس ب

صارمــه فيــا يتعلــق بقبــول الترعــات واملنــح وتوزيــع التمويــل، مــع وجــود 

مبــادئ توجيهيــة وإرشــادات واضحــة حــول توجيــه العنايــة الالزمــة للانحــني 

ــب  ــة، بجان ــة ذات العالق ــر الدولي ــال باملعاي ــان االمتث ــح لض ــي املن وملتلق

تطويــر ســجل للمخاطــر ومتابعتــه وتحديثــه بشــكل دوري. هــذا، وقــد 

راعــت املؤسســة حايــة كافــة مســتفيديها مــن خــالل تطويــر العديــد مــن 

ــة املســتفيدين  ــا سياســة حاي السياســات واجــراءات العمــل الضابطــة، منه

ــه  ــني. اضاف ــاء واملعاق ــال والنس ــاً األطف ــرش وخصوص ــتغالل والتح ــن االس م

ــق نظــام إدارة املــوارد املؤمتــت ضمــن نهــج  ــك، قامــت املؤسســة بتطبي لذل

اإلدارة املبنيــة عــى الرامــج بهــدف زيــادة اإلنتاجيــة، ورفــع مســتوى التميّــز 

يف األداء. كــا تطبــق »التعــاون« معايــر ضبــط الجــودة عــى أدائهــا اإلداري 

ــكل  ــر بش ــي وإدارة املخاط ــق الداخ ــل التدقي ــالل تفعي ــن خ ــي م والرامج

ــودة  ــز ج ــر لتعزي ــل والتطوي ــة بالتعدي ــات الخاص ــق التوصي ــتمر وتطبي مس

األداء.



صفحة 7

اإلضافة النوعية
لـ »التعاون«

المكانة على الصعيد الدولي

ــة  ــدة، املحلي ــف األصع ــى مختل ــر ع ــرتام والتقدي ــاون« باالح ــى »التع تحظ

والعربيــة والدوليــة، نظــراً ملــا حققتــه مــن إنجــازات مــن خــالل أداء برامجــي 

ومؤســي مميّــز، وملــا حققتــه مــن تجــاوب الحتياجــات الشــعب الفلســطيني 

يف إطــار اإلبــداع والتميّــز والشــفافية، وهــو مــا رّســخ مصداقيتهــا أمــام 

ــاء املســتمر  ــراً للعط ــة. وتقدي ــة واإلســالمية والدولي ــات املانحــة العربي الجه

ــا: ــة، منه ــز العاملي ــد مــن الجوائ ــت املؤسســة عــى العدي ــز، حصل واملتمي

جائــزة أغاخــان للعــارة يف العــام 2004، تكرميــاً إلنجــازات برنامــج  �

إعــار البلــدة القدميــة يف القــدس.

جائــزة »كامبــدن الــرشق األوســط« الدوليــة لألعــال الخريــة والعطــاء  �

– أبــو ظبــي يف العــام 2012، بوصفهــا املؤسســة املحليــة لذلــك العــام.

حــازت املؤسســة عــى تصنيــف مســتوى )أ( للمبــادرة العامليــة إلعــداد  �

 )Global Reporting Initiative( 2013التقاريــر

شــهادة “ED” الخاصــة بتصنيفهــا كمؤسســة خريــة عامــة مبوجــب  �

ــام 2014. ــذ الع ــي من ــون األمري القان

ــة  � ــر – مســح مــؤرشات التنمي ــداد التقاري ــة إلع ــادرة العاملي شــهادة املب

 Global Reporting Initiative - SDGs Mapping املســتدامة 

 .2016 للعــام   Certificate

شهادة البيئة الخرضاء للمتحف 2017 �

جائزة املهامتا غاندي للعمل املجتمعي يف نيويورك لعام 2018 �

ــر اســتدامة للعمــل مــع الــرشكاء« ضمــن  � ــزة شــهادة »أفضــل تقري جائ

ــام 2018 ــيا« يف ســنغافورة لع ــر االســتدامة يف آس ــزة »تقاري جائ

جائزة املهامتا غاندي للعمل املجتمعي يف الهند لعام 2019  �

جائزة اوكندن ألفضل مرشوع )مرشوع حياة يف لبنان(، 2018 �

جائزة أغاخان للعارة للمتحف الفلسطيني، 2019 �

هــذا وتســتمر »التعــاون« يف تجديــد شــهادة األيــزو ISO9001:2008، الخاصة 

ــع املؤسســة  ــا ليشــمل جمي ــيع نطاقه ــام 2005، وتوس ــذ الع ــنوياً من ــا، س به

وعملياتهــا. 
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ــر  ــع أك ــول يف رشاكات م ــى الدخ ــدرة ع ــرة والق ــاون« بالخ ــت »التع متتع

مــن 200 مؤسســة رشيكــة مــن مؤسســات وصناديــق وجمعيــات تهتــم 

برامــج التنميــة الدوليــة. وســمحت بنيتهــا بالرشاكــة مــع شــبكة واســعة مــن 

املؤسســات املحليــة لتنفيــذ هــذه التدخــالت، حيــث تخضــع جميــع املشــاريع 

والرامــج لتقييــات تعتمــد عــى سياســات »التعــاون« الخاصــة بقبــول املنــح 

وتنفيذهــا، وهــي سياســات تلتــزم باملعايــر الدوليــة للمارســات املثــى. كــا 

ــكاً  أن للمؤسســة شــبكة واســعة مــن املانحــني والداعمــني تتجــاوز 150 رشي

ــن  ــة الذي ــة العمومي ــاء الجمعي ــًة أعض ــراد، خاص ــني األف ــن الداعم و500 م

يعتــرون عامــالً أساســياً يف مجــال تجنيــد التمويــل والتشــبيك ملختلــف برامــج 

ونشــاطات املؤسســة. باإلضافــة إىل ذلــك، متتلــك »التعــاون« قاعــدة بيانــات 

كاملــة للمؤسســات غــر الحكوميــة العاملــة يف مناطــق عمــل املؤسســة، مــع 

تحديــد قــدرات وتخّصصــات كل منهــا. ومــن الجديــر بالذكــر، أن »التعــاون« 

ــدف  ــة ته ــة ودولي ــات إقليمي ــبكات وائتالف ــدة ش ــكيل ع ــت تش ــد دعم ق

ــى  ــاظ ع ــى الحف ــل ع ــه، والعم ــدين وإمكانيات ــع امل ــدرات املجتم ــز ق لتعزي

ــة يف هــذه االئتالفــات والشــبكات. ــة، وتعمــل عــى توســيع العضوي البيئ

الشركاء والداعمون من المنطقة العربية

الرئيــس »للتعــاون«، حيــث وصلــت  املانــح  العربيــة  الصناديــق  تعتــر 

ــة  ــوام الثاني ــالل األع ــي خ ــون دوالر أمري ــا إىل 250 ملي ــح منه ــة املن قيم

ــل املشــاريع  ــج املؤسســة ومشــاريعها، ومتوي ــة مــن خــالل دعــم برام املاضي

ــن  ــل م ــاون« بتموي ــا »التع ــي تديره ــرشكاء، والت ــا ال ــي ينفذه ــج الت والرام

هــذه الصناديــق. ومــن هــذه املؤسســات املانحــة، الصنــدوق العــريب لإلمنــاء 

االجتاعــي واالقتصــادي، وصنــدوق النقــد العــريب، والصنــدوق الكويتــي 

ــك اإلســالمي  ــالل البن ــن خ ــى م ــدوق األق ــح صن ــة إىل ِمن ــة، باإلضاف للتنمي

للتنميــة، وصنــدوق قطــر للتنميــة، وصنــدوق التنميــة الســعودي. إىل جانــب 

جمعيــة الهــالل االحمــر الكويتــي ومؤسســة النــور والفضــل وصنــدوق الحــاج 

هاشــم عطــا الشــوا لتكفــل األيتــام. كــا أن هنــاك تعاونــاً وثيقــاً مــع مؤسســة 

ــت  ــة لســمو الشــيخة جواهــر بن ــار«، التابع ــا صغ ــر- ســالم ي ــب الكب »القل

محمــد القاســمي، زوجــة صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة ورئيــس املجلــس 

ــة.  األعــى للشــؤون العائلي

الشركاء والداعمون األجانب

برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ )UNDP(، ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة 

)UNICEF(، واليونســكو، ومؤسســة »الخــر – بريطانيــا«، وبنــي أبيــل، 

وهيومــن أبيــل، واالتحــاد األورويب، والبنــك الــدويل، ووزارة التنميــة الدوليــة 

الريطانيــة، ووكالــة التنميــة الفرنســية، والتعــاون الســويرسي للتنميــة، 

ــاوية  ــة النمس ــة التنمي ــة، ووكال ــويدية الدولي ــة الس ــة التنمي ــة لوكال باإلضاف

ــدوق  ــة وصن ــة الدولي ــك للتنمي ــدوق االوبي ــوري وصن ــاون الك ــب التع ومكت

االغاثــة والتنميــة الدوليــة، ومؤسســة االغاثــة االســالمية الدمناركيــة، ومنظمــة 

لنــري،  وصنــدوق  الريطــاين،  الثقــايف  واملجلــس  املفتوحــة،  املجتمعــات 

ــا. ــدوق اركيدي وصن
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الشركاء والداعمون من القطاع الخاص الدولي والمحلي

لــدى »التعــاون« شــبكة واســعة مــن الــرشكاء والداعمــني مــن القطــاع الخــاص 

املحــي والــدويل، نذكــر منهــم رشكــة اتحــاد املقاولــني )CCC(، ورشكــة اإلقبــال 

ــوم،  ــة بيت.ك ــس، ورشك ــة نوفارت ــس، ورشك ــب موري ــة فيلي ــتثار، ورشك لالس

ــك اإلســالمي  ــل(، والبن ــة موباي ــدو فلســطني )الوطني ــك فلســطني، وأوري وبن

الفلســطيني، وغرهــم. 

المساهمة في التمويل

ــاهمة  ــن املس ــزء م ــة ج ــا الذاتي ــالل موارده ــن خ ــاون« وم ــص »التع تخص

التمويليــة لدعــم وتنفيــذ بعــض املشــاريع ذات األولويــة والتــي تحتــاج 

لتدخــالت رسيعــة، وكذلــك للمشــاريع التــي تالقــي اهتامــات مشــرتكة مــع 

ــالت. ــل التدخ ــر وتكام ــم األث ــرض تعظي ــة بغ ــات املانح ــض الجه بع

للتواصل

www.taawon.org
www.facebook.com/TaawonPalestine
www.twitter.com/TaawonPalestine

www.youtube.com/TaawonPalestine

http://www.taawon.org 
http://www.facebook.com/TaawonPalestine 
http://www.twitter.com/TaawonPalestine 
http://www.youtube.com/TaawonPalestine

