
المسيرة. ألجل فلسطين.



مؤسســة أهليــة غيــر ربحيــة، وهــي واحــدة مــن أكبــر المؤسســات العاملــة فــي فلســطين ومخيمــات الشــتات فــي لبنــان. تأسســت فــي جنيــف 
فــي العــام 1983 بمبــادرة مجموعــة مــن الشــخصيات االقتصاديــة والفكريــة الفلســطينية والعربيــة بهــدف تمكيــن االنســان الفلســطيني، وتعزيــز 
ــة  ــى المــوروث الثقافــي والحضــاري، وإطــاق الطاقــات االبداعي ــم االنســانية، مــع الحفــاظ عل ــة وســائر القي ــة والديمقراطي ــم الحري ــة وقي الهوي
للشــباب والنســاء واألطفــال، وتوفيــر الفــرص المتكافئــة لمختلــف شــرائح المجتمــع الفلســطيني لتفعيــل هــذه القــدرات بتميــز وإبــداع فــي 

مواجهــة أحلــك الظــروف. 

التعــاون تالمــس حيــاة اكثــر مــن مليــون فلســطيني ســنويًا، حيــث اســتثمرت منــذ تأسيســها مــا قيمتــه 642 مليــون دوالر فــي مجــاالت: التعليــم، 
والثقافــة، والتنميــة المجتمعيــة، بمــا فيهــا الصحــة والزراعــة والمســاعدات االنســانية الطارئــة، وتمكيــن الشــباب، ورعايــة األيتــام، وإعمــار البلــدات 

القديمــة، والمتحــف الفلســطيني.

التعاون



نعمل في المدن والمناطق الريفية 
والمخيمات في الضفة الغربية، بما 
فيها القدس، وقطاع غزة، ومناطق 

1948، ومخيمات الاجئين في لبنان. 

نتوجه إلى الفئات األقل حظًا، وبشكل 
خاص إلى األطفال، والشباب، والنساء، 

وذوي االحتياجات الخاصة، والفقراء.

كما نعمل على إطاق وتشجيع 
الطاقات االبداعية والمتميزة لألفراد 

وللمؤسسات الفلسطينية.

لقد مكنتنا تجربتنا الطويلة أن نكون بيتًا للخبرة نقدم 
من خاله حلواًل ذكية لمشاكل معقدة، وذلك من 

خال الشراكات االستراتيجية مع المستفيدين، 
وبالتعاون مع المؤسسات التنموية المختلفة بما 

فيها المؤسسات الحكومية، للمساهمة في عملية 
التمكين االقتصادي واالجتماعي والثقافي ألبناء 

شعبنا، على أساس مبادئ العدالة االجتماعية 
والمساواة بين الجنسين، وفي سبيل  نيل حقوقه 
اإلنسانية والوطنية. حيث تسهم برامجنا في خلق 
مجتمع يمّكن الفلسطينيين من االزدهار وبالتالي 

االستمرار في المساهمة في تنمية الوطن على نحو 
مستدام. 

مناطق
عملنا

طبيعة
عملنا

الجوائز
والشهادات

حازت مؤسسة التعاون على االحترام والتقدير على مختلف 
األصعدة المحلية والعربية والدولية، نظرًا  لما حققته من 

انجازات من خال اداء برامجي ومؤسسي مميزين، ولما 
حققته من تجاوب الحتياجات الشعب الفلسطيني في 

إطار االبداع والتميز والشفافية. وقد حصلت المؤسسة 
على العديد من الجوائز والشهادات العالمية.



 نستثمر
في اإلنسان

ُتوفر التعاون فرص تعليمية متكافئة ونوعية لجميع 
الفلسطينيين بهدف تطوير قدراتهم اإلبداعية 

نحو التميز، من خال دعم برامج ترّكز على التفكير 
الناقد وحل المشكات واإلبداع والتكامل وتوظيف 

التكنولوجيا بدءًا برياض األطفال والمدارس، ووصواًل 
إلى الجامعات والكليات المهنية.

التعليم



الثقافة

نسعى إلى الحفاظ على الموروث 
الثقافي الفلسطيني الحي، نريد جيا 

قادرا على التعبير عن نفسه بحرية، 
وعلى اطاق ابداعاته الفنية، ونشر 

انتاجاته محليًا وعالميًا،

 دعم ُأمة
وصون هوية



 تمكين
الشباب

 نستثمر
في المستقبل

نسعى إلى تمكين الشباب الريادي 
الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 
29 عامًا، نساعد على صقل مهاراتهم 

االجتماعية والحياتية، حتى يصبحوا 
“قادة التغيير االجتماعي”، ونساهم 

في دمجهم في سوق العمل باإلضافة 
الى تقديم التدريب لهم، واحتضان 

مشاريعهم الريادية وتسريعها لتأسيس 
شركات قادرة على النمو في مجاالت 

مثل التكنولوجيا والزراعة.



صون الحياة
والكرامة

 التنمية
المجتمية

نعمل على تمكين المجتمعات 
والمؤسسات المحلية من خال جهود 

تنموية شاملة تعتمد على المشاركة في 
مجاالت الزراعة والصحة وبناء القدرات، 

وتطوير البنية التحتية. ومن خال برنامج 
المساعدات اإلنسانية وهو البرنامج 

األقدم في مؤسسة التعاون، نسعى 
لتوفير اإلحتياجات اإلنسانية األساسية من 
أمن غذائي، وماء، ومأوى، وتعليم، وعناية 

طبية، وصرف صحي. 



رعاية
األيتام

نسعى من خال “مستقبلي” و “وجد” لتوفير الرعاية 
الشمولية لجميع األطفال الذين تيتموا  نتيجة 

االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة على قطاع غزة في 
األعوام 2008 و 2014، وتمكينهم من العيش حياة 

طبيعية وخلق بيئة صحية لرعايتهم تلبي احتياجاتهم 
وتنّمي استقاليتهم، لكي يساهموا بشكل إيجابي 

تجاه أسرهم ومجتمعهم المحلي ووطنهم. 

من العمل 
اإلغاثي 

إلى العمل 
التنموي



إعمار 
البلدات 
القديمة

يعمل هذا البرنامج على تنفيذ عملية 
إعادة إعمار واحياء شاملة تستهدف األحياء 
المتداعية في المناطق الحضرية والريفية. 

ويشمل البرنامج ترميم المباني القديمة 
وصون تراثها المعماري، وإعادة تأهيل 

المباني والبيوت السكنية والبنى التحتية، 
وإيجاد فضاءات للنشاطات الثقافية 

واالجتماعية واالقتصادية، كل ذلك بهدف 
تمكين أبناء شعبنا وتعزيز صمودهم، 
وتحسين ظروف معيشتهم. حيث ركز 
العمل في المرحلة األولية على البلدة 
القديمة في القدس، ولكنه امتد االن 

ألماكن اخرى في فلسطين مثل مدينة 
نابلس وبلدة عرابة.

الحفاظ على اإلرث 
الحضاري والثقافي



تأتي فكرة إنشاء المتحف تتويجا 
لإلنجازات التي حققتها مؤسسة 

التعاون خال رحلتها الممتدة 
على مدى أكثر من ثاثين عامًا 

من العمل مع الفلسطينيين في 
الوطن والشتات. ويهدف المتحف 

إلى الحفاظ على التاريخ والهوية 
الفلسطينية، وليكون منصة 
ومنبرًا الحتضان التفاعل بين 

الفلسطينيين والعالم.

لكل فلسطيني 
صوت

المتحف
الفلسطيني



استثماراتنا
قيمته  ما  التعاون  مؤسسة  استثمرت  تأسيسها،  منذ 
حياة  تحسين  على  عملت  برامج  في  دوالر  مليون   642

الفلسطينيين.
عائدات  وعلى  الخاصة،  مواردها  على  المؤسسة  تعتمد 
وقفيتها التي تبلغ قيمتها حوالي 60 مليون دوالر. وتحصل 
يقدمها  التي  التبرعات  خال  من  تمويلها  على  المؤسسة 
األفراد، بما فيهم أعضاء المؤسسة، والمنظمات اإلقليمية 
الخارجية والتي  الحكومية للمساعدات  والدولية، والهيئات 
أفضل  مستقبل  لتحقيق  وااللتزام  بالرؤية  معها  نتشارك 

للشعب الفلسطيني. 
تعاوننا  نطاق  توسيع  على  ودؤوب  جاد  بشكل  نعمل  كما 
المسؤولية  بمبدأ  الملتزمة  الخاص  القطاع  شركات  مع 
التعاون  أن  ندرك  ألننا  ذلك  استثماراتها  في  المجتمعية 
والمصلحة  العاقة  ذات  الجهات  من  مزيد  مع  والشراكة 

يؤدي إلى مزيد من التأثير واألثر معًا.

الصرف البرامجي
)مليون دوالر أمريكي(

الحاكمية
تجتمع  عمومية  جمعية  التعاون  لمؤسسة 
من  فاعًا  عضوًا   184 من  وتتألف  سنويًا، 
مختلف الشخصيات الوطنية واالقتصادية 
والفكرية، وهي أعلى سلطة في المؤسسة  
وتنتخب  التشريعات،  مجال  في  وتختص 
العمومية 42 عضوًا من أعضائها  الجمعية 
األمناء  كل ثاث سنوات لعضوية مجلس 
التوجهات  بلورة  مهمة  إليه  ُيعهد  الذي 
والذي  السياسات،  ورسم  االستراتيجية 
 11 من  مكون  إدارة  مجلس  بدوره  ينتخب 
الجهاز  أداء  على  باإلشراف  يقوم  عضوًا 
التنفيذي، وتنبثق عنه لجان فاعلة تساهم 
وامتداد  الرشيدة  الحاكمية  تعزيز  في 

المؤسسة وزيادة تأثيرها.  



للتبرعللتواصل

rdcteam@jwelfare.org :البريد اإللكتروني
فلسطين - هاتف رقم: 97022415130+ داخلي 301

األردن - هاتف رقم: 96265850600+ داخلي 21

يحلمون معك، ثم ينقلون الحلم معك إلى الحقيقة
محمد قديح، أحد متابعينا على وسائل التواصل اإلجتماعي


