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 الزمالء األعزاء، 

أوضاع شعبنا  كب� عىل  بشكل  أثرّت  األصعدة،  ومتغ�ات عديدة عىل جميع  أحداثاً   2014 العام  شهد 
الفلسطيني وبالتايل عىل مؤسستنا. إن هذه املتغ�ات وتأث�اتها لها وقع مشرتك وهو تعاظم أهمية ودور 
العمل األهيل يف املجتمعات املدنية وخاصة يف وطننا فلسط® وب® أهلنا يف الشتات، لذا فإنها تزيدنا 
بدورها  لتقوم  املجاالت  كافة  يف  التعاون  مؤسسة  عمل  وتحديث  وتفعيل  تطوير  عىل  وإرصاراً  عز¸ًة 
وهويته  تراثه  عىل  والحفاظ  الفلسطيني  االنسان  قدرات  تطوير  يف  رسالتها  لتحقيق  واملحفّز  القيادي 
مستويات  كافة  كانت  العام  بداية  مع  دوره.  وتطوير  املد¾  املجتمع  بناء  ويف  الحية،  ثقافته  ودعم 
عىل  بُنيت  والتي   2017  –  2014 لألعوام  الربامجية  االسرتاتيجية  الخطة  أقرت  قد  املؤسسية  الحاكمية 
بالبيئة  تتعلق  ومتشابكة  معقدة  تحديات  ظل  يف  األهيل  العمل  احتياجات  وعىل  السابقة  االنجازات 
جهة،  من  االنسان  لحقوق  املناهضة  االحتالل  ËÌرسات  املتأثر  الفلسطيني  املستوى  عىل  الخارجية 

وبرتاجع االهتËم بالقضية الفلسطينية عىل املستوي® العرÎ والدويل من جهة أخرى.

والعام 2014 هو العام األول يف العقد الرابع من عمر مؤسستنا متزامناً مع نضوج املؤسسة عىل كافة 
املؤسسة  عمر  من  الثالث  العقد  شهد  ولقد  املوارد.  وتنمية  والربامج  والحاكمية  التخطيط  مستويات 
عملية تطور كب�ة يف نوع وحجم العمليات الربامجية واملوارد التي Ôت من معدل سبعة عرش مليون 
املؤسيس،  لألداء  عديدة  مراجعات  كذلك  وشهد  سنوياً  دوالر  مليون  أربع®  و  إحدى  اىل  سنوياً  دوالر 
وتطوير املقدرة عىل التخطيط الذي يهدف إىل إحداث األثر املستدام، وتطوير الحاكمية لتشمل أوسع 
جيل   إىل  املؤسسي®  جيل  من  املؤسسة  قيادة  انتقال  شهد  وكذلك  وجدوى،  بفعالية  لألعضاء  مشاركة 
الشباب.  لذا يكتسب هذا العام طابعاً مميزاً، إذ نهدف فيه ليس فقط للحفاظ عىل ما تم بناءه وتطويره 
والتطوير  واإلدارة  التخطيط  يف  الحداثة  عىل  املبني  اللتطوير  األساسية  اللبنات  وضع  إىل  نهدف  بل 
الربامجي. إن ذلك اإلرتقاء الشمويل يف األداء املؤسيس سيمكننا من تحقيق اهدافنا اإلسرتاتيجية والقيام 

بدور املؤسسة الرائد مع املحافظة عىل املصداقية والشفافية والقيم املؤسسية.

واملهني  املبدع  النموذج  فلّعل  االنسانية،   واملساعدات  للطوارئ  املؤسسة  إستجابة  يخص   Ëفي أما 
زالت  ما  والذي  األخ�،  االرسائييل  العدوان  خالل  غزة  قطاع  يف  املؤسسة  فريق  قدمه  الذي  واملسؤول 
تداعياته ماثلًة يف األوضاع املأساوية املتفاقمة، خ� دليل عىل املستوى الذي ارتقى اليه أداء املؤسسة يف 
االنسانية  االغاثة  برامج  املؤسسة حوايل عرشة مالي® دوالر عىل  أنفقت  مختلف مناطق عملها، حيث 

الطارئة خالل العدوان االرسائييل عىل قطاع غزة.

 Ëويف مجال الحاكمية، فقد تّم انتخاب مجلس أمناء جديد يف أيار 2014 وذلك  لدورة 2014 ـ 2017،  ك
جرى انتخاب مجلس إدارة جديد، وتشكيل جميع اللجان املتخصصة للسنوات الثالث القادمة، وتحديد 

دورها للنهوض بخطة العمل، واالستمرار يف تطوير العديد من املبادرات.

وهنا البد لنا من التوقف لنتذكر بحٍب وتقدير واحداً من أهم القيادي® عىل كافة األصعدة الفلسطينية 
األوائل  املؤسس®  أحد  وهو  العام،  هذا  فارقنا  الذي  خوري،  سعيد  املعلم  املرحوم  والعاملية  والعربية 
ملؤسسة التعاون، واإلقتصادي املبدع والوطني الكب�، الذي قدم Ôوذجاً لإلقتصادي الفلسطيني الوطني 
امللتزم بقضايا شعبه، واإلنسان املتواضع الدمث. نتذكره ونرتحم عليه، ونتذكر كذلك مساهËته الكب�ة 

ودوره يف دعم مس�ة التعاون التي رافقها منذ بداياتها، ومنحها الكث� من جهده ووقته وحكمته.

األمناء  لجميع  كب�اً  تحدياً  يشكل  املنرصمة  العقود  عرب  والنمو  التقدم  تحقيق  يف  املؤسسة  نجاح  إن 
بل  ال  النجاح،  هذا  استمرار  بضËن  مطالب®  كافة  أننا  اذ  املؤسسة،  يف  والعامل®  املساندين  واألعضاء 
زيادته وتحقيق استدامته من خالل اإلبداع يف تطوير الذات. إن هذا التحدي له جوانب متعددة فإننا 
مطالب® بزيادة اإلنفاق عىل الربامج واملشاريع ال سيË يف ظل االوضاع الكارثية التي تعا¾ منها العديد 
من مناطق عملنا، ويف املقابل مطالب® بتخفيض الرصف اإلداري عىل تلك الربامج. ومطالب® بالعمل عىل 
تنويع مصادر التمويل وزيادتها يف ظل تراجع وتآكل تلك املصادر، ومطالب® كذلك بالتجديد والتحديث 
مواردنا  لتطوير  كلل  ودون  بجد  نعمل  فإننا  لذلك،  والرتاث.  واملبادئ  القيم  الحفاظ عىل  مع  واإلبداع 
تطوير  عىل  ونعمل  والتطّور،  لإلنتاج  الدافعة  الذاتية  القوة  يشكل  الذي  التنفيذي  وجهازنا  البرشية 
خالل  ومن  بفعالية  وذلك  هذه  لخططنا  املالية  املوارد  وإيجاد  الربامجي  والتنفيذ  التخطيط  منهجية 

تطوير وتطبيق أحدث النظم اإلدارية والتقنية.

وختاماً ال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر لجميع من واكب مس�ة مؤسسة التعاون، وقّدم كل أشكال 
الدعم لها.

فيصل العلمي
رئيس مجلس األمناء
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األعزاء

إىل  أساساً  الهادف  واإلغا�  والتنموي  الريادي  عملها   دا�اً،  كانت  وك�  التعاون،  مؤسسة  واصلت 
�ك� االنسان الفلسطيني وح�ية وجوده عىل أرضه، وتعزيز قدرته عىل الصمود، وارتباطه بثقافته 
انتهاكات  عن  الناجمة  والتعقيدات  الصعوبة  بالغة  الظروف  من  الرغم  عىل  الوطنيت�،  وهويته 
االحتالل يف كافة مجاالت حياة املواطن�، وفرض نظام التحكم والسيطرة، ومواصلة الحصار الجائر 
املفروض عىل شعبنا يف قطاع غزة، وعزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني، هذا باالضافة إىل 

االستمرار يف سياسة مصادرة وتجريف األرايض وهدم البيوت. 

لقد ركزت املؤسسة عملها خالل العام 2014 مع رشكائها، واملانح� واملستفيدين، عىل تحس� أوضاع 
اإلنسانية،  واملساعدات  والطوارئ  املجتمعية،  والتنمية  والثقافة،  التعليم،  قطاعات  الفلسطيني� يف 
وأنفقت عىل هذه الربامج ما يزيد عن 41  مليون دوالر، وقد توزعت نسب الرصف عىل القطاعات 
املختلفة ك� ييل: الثقافة Éا فيها املتحف %29، قطاع الطوارئ واملساعدات االنسانية %28، التنمية 
الضفة   :Îيأ ك�  عملنا  مناطق  عىل  الرصف  نسبة  توزعت  في�   ،19% والتعليم   ،24% املجتمعية 

الغربية É 61%ا فيها القدس، وقطاع غزة %26، ولبنان %10، و %3 يف مناطق 1948.

ورغم أن املجال ال يتسع هنا لرسد جميع اإلنجازات التي حققتها املؤسسة خالل العام 2014 ، إال 
انني أود أن أشÙ  إىل بعض هذه اإلنجازات التي تقدم ×وذجا لنوعية عمل املؤسسة وأثرها وقدرتها 
عىل إحداث التغيÙ اإليجاÜ امللموس يف أوساط الفئات والتجمعات املستهدفة. فعىل سبيل املثال،  
نداءها  التعاون  مؤسسة  غزة، وجهت  قطاع  األخÙ عىل  االرسائييل  للعدوان  األوىل  اللحظات  ومنذ 
األفراد  من  العديد  قبل  من  واسعة  استجابة  لقي  الذي  النداء  وهو  أغيثوها"،  النار..  تحت  "غزة 
ومؤسسات القطاع� الخاص واألهيل، وعكست هذه االستجابة الواسعة لنداء غزة مدى ما تتمتع 
حيث  املجال،  يف  العامل�  رشكائنا  وب�  شعبنا  أوساط  يف  ومصداقية  ثقة  من  التعاون  مؤسسة  به 
تجاوزت التربعات لهذه الحملة حوايل 10مليون دوالر مكنتنا من مساعدة حوايل نصف مليون من 

أبناء وبنات شعبنا املترضرين من العدوان يف قطاع غزة.
لقد شكل هذا اإلنجاز محصلة طبيعية للتجربة والخربة التي راكمتها مؤسسة التعاون عرب مسÙتها خالل العقود الثالثة املاضية، وحرصها الدائم عىل مراجعة 
وتطوير هذه التجربة وتحديثها، وربطها بالتطورات العرصية عىل صعيد نظم اإلدارة واألداء وإحداث األثر. ك� يرتبط هذا االنجاز أيضاً بقدرة املؤسسة عىل 
القة، والتي مازلنا نديرها ونطورها يف سبيل تحقيق هدفنا يف التغيÙ املجتمعي مثل برنامج اع�ر البلدات القدæة  تصميم شبكة واسعة من الربامج املتكاملة الخَّ
املتحف  وبرنامج  الشباب،  وتوظيف  غزة،  يف  لأليتام  "مستقبيل"  وبرنامج  "�يز"،  املتميزة  واملدرسة  "سكر"،  املبكرة  الطفولة  وبرنامج  "إع�ر"  فلسط�  يف 
نرصد ونوثق ونخطط لتوسيع وتعميق أثرها عىل  الربامج املحزمة، فإننا ما زلنا أيضاً  الفلسطيني، وبرنامج )زمالة) للتطوير االكادæي. وإىل جانب تنفيذ هذه 

قطاعات التعليم والصحة والثقافة، واملساهمة يف بناء قاعدة االقتصاد الوطني والتنمية االجت�عية يف فلسط�. 

وبالتوازي مع ذلك عقدت املؤسسة خالل العام 2014 مؤ�راً للرشكاء واملانح� أعلنت فيه اسرتاتيجيتها لألعوام -2014 2016، والتي امتازت بنهجها الشمويل عىل 
املستوي� املؤسيس والربامجي، وباستنادها إىل األداء املتوازن املرتبط بتحقيق مؤرشات أداء ُحددت لض�ن ×و املؤسسة بثبات واضطراد. ك� امتازت هذه الخطة  
بتبنيها لالبداع والتميز، واقرتحت موازنة كلية مقدارها 146 مليون دوالر أمريõ. هذا وقد استند بناء الخطة االسرتاتيجية عىل رؤية املؤسسة ووجهتها وخريطتها 
االسرتاتيجية، باالضافة إىل تركيزها عىل تكامل العمل مع جميع العامل� يف الحقل التنموي من الحكومة ممثلة بالوزارات املعنية، والوكاالت الدولية، واملنظ�ت 

األهلية، ووكالة الغوث، ك� أُعدت الخطة وفق التوجه نحو بيئة خرضاء.

ويعترب العام 2014 من أكö األعوام تحدياً عىل صعيد اإلدارة الداخلية ملؤسسة التعاون، فباإلضافة إىل وجود عدد من املبادرات اإلدارية قيد التنفيذ، والتي تتضمن 
برامج  لتشمل جميع   ISO الجودة شهادة  نطاق  وتوسيع  الوظيفي،  التعاقب  وتطبيق خطة  الحديث،  االعالم  وتطوير   ،"ERP  " بنظام  للعمل  الشاملة  األ�تة 
املؤسسة، وأيالء عملية اجتذاب التمويل الدويل من أوروبا وأمريكا أهمية خاصة، واستمرت ادارة املؤسسة يف ترشيد الرصف االداري ومضاعفة االستث�ر يف املوارد 
وعليه قمنا بإعداد وثيقة للتحول نحو اإلدارة املبنية عىل الربامج، والتي نسعى من خاللها أيضاً إىل توظيف خربات الجهاز التنفيذي يف تصميم الربامج وتنفيذها 

وتقييمها وتسويقها واجتذاب التمويل لها، وذلك لتعظيم أثرها بأسلوب عرصي.

القدومي للمدارس املتميزة" يف   ÿالدكتور نبيل ها للتعليم "جائزة  التعاون  2014، قمنا باستحداث جائزت� جديدت�، األوىل هي جائزة مؤسسة  العام  وخالل 
محافظات الضفة وقطاع غزة ، والثانية "جائزة مؤسسة التعاون لقطاع غزة جائزة فلك وعبد الكريم كامل الشوا للمؤسسات املجتمعية يف قطاع غزة - ألجل 
غزة"، باالضافة إىل استمرارنا يف منح كل من "جائزة اإلنجاز للمؤسسات - جائزة املرحوم عبد العزيز الشخشÙ"، و"جائزة القدس التي �نح للمؤسسات املقدسية 
املقدمة من  الجوائز  ليصبح عدد  الريادي"،  الفلسطيني  للشباب   Îالكالو  Ùمن - جائزة  الشباب  و"جائزة  املجتمعية"،  للتنمية   Îالكالو راغب  املرحوم  - جائزة 
الروح  وخلق  الجيدة  والحاكمية  االنتاج  نوعية  يف  باالرتقاء  التعاون  مؤسسة  اهت�م  يعكس  ما  وهو  دوالر،  مليون  ربع  بقيمة  جوائز  التعاون خمس  مؤسسة 

التنافسية املبنية عىل اإلنجاز والتميز، باالضافة إىل ما �ثله هذه الجوائز من تكريم ودعم للمؤسسات والفئات املستهدفة.

السيدات والسادة، 

نفخر دوماً بالعمل مع رشكائنا الذين يزيد عددهم عن 400 مؤسسة، ونسعى للبحث عن أفضل الربامج والسبل لتحقيق التنمية املستدامة، وإحداث أثر نوعي 
عىل حياة أبناء شعبنا. ويف هذا السياق فإننا نتقدم بالشكر واالمتنان لجميع الرشكاء واملانح� من مؤسسات وأفراد عىل دعمهم الكريم املتواصل لربامج ومشاريع 

املؤسسة.

ويف الختام أ�نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة للتقرير السنوي ملؤسسة التعاون للعام 2014، والذي سيوضح أبرز االنجازات والنشاطات التي قامت بها املؤسسة 
.ÿواملساهمة امللموسة يف �ك� االنسان الفلسطيني، والحفاظ عىل تراثه وثقافته الحية  ويف بناء املجتمع املد Ùخالل العام، والتي كان لها األثر الكب

تفيدة الجرباوي 
 المدير العام  

رسالة المدير العام
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ت	تطلع مؤسسة التعاون إلى تعزي�ز 
كمواطنني  الفلسطسني	ني  صمود 
تنعم  عرب	ية  فلسطني  في 
باالستقالل والحرية والديمقراطية 
والرخاء  بالكرامة  فيها  ويتمتعون 
من  فيها  ويتمكنون  والتقدم 
الفرص  توفري  مع  ذاتهم،  تحقيق 
جميع  تفعيل  في  لهم  المت�كافئة 

قدراتهم  بتميز وإبداع.

ت�كون  أن  التعاون  مؤسسة  تسعى 
األهلية  الفلسطينية  المؤسسة 
تساهم  التي  الرائدة  التنموية 
اإلنسان  قدرات  تطوي�ر  في  بتميز 
تراثه  على  والحفاظ  الفلسطيني 
وهويته ودعم ثقافته الحية وفي 
من  وذلك  المدني،  المجتمع  بناء 
الحتياجات  المنهجي  التحديد  خالل 
وأولوياته  الفلسطيني  الشعب 
والعمل على إي�جاد اآلليات السليمة 
مصادر  من  القصوى  لالستفادة 

التموي�ل المتاحة.

االلتزام الوطني   
االستقاللية   

المهنية   

ليكون  الفلسطيني  اإلنسان  تمكني 
مهنية  بمهارات  يتمتع  منتجًا  مواطنًا 
أهدافه  تحقيق  على  قادرًا  عالية، 
وتطلعاته، وعلى المشاركة في التنمية 

االقتصادية واالجتماعية.

والثقافة  الهوية  على  الحفاظ  تشجيع 
الفلسطينية، وإحياء الرتاث الفلسطيني.

 
وتقديم  المحلية  المؤسسات  تمكني 
الدعم لها بهدف المساهمة في توفري 
الحتياجات  تستجيب  التي  الخدمات 
تطبيق  خالل  من  وذلك  الفلسطيني	ني، 
وااللتزام  الرشيدة،  الحوكمة  مبادئ 

بالممارسات التي تحقق االستدامة.

للحاالت  والفّعالة  السريعة  االستجابة 
على  خطورة  تشكل  قد  التي  الطارئة 
وأمنه  الفلسطيني  اإلنسان  حياة 

وصحته.

ونحن يف سعينا لتحقيق أهدافنا نقوم بالعمل من خالل قطاعات التعليم والثقافة والتنمية املجتمعية والطوارئ واملساعدات االنسانية.

الشعب  أبناء  لدعم  ومواردهم  وعالقاتهم  خرباتهم  توظيف  كيفية  يف  للتشاور  الفلسطيني�  واملفكرين  االقتصادي�  أبرز  من  مجموعة  اجتمعت   1983 عام  يف 
الفلسطيني حيث أسفر هذا االجت¨ع عن فكرة انشاء مؤسسة التعاون، وهي مؤسسة أهلية مستقلة غ¡ هادفة للربح، تعمل من أجل املساهمة يف تحقيق التنمية 

املستدامة للشعب الفلسطيني يف فلسط� ويف مخي¨ت اللجوء يف لبْنان. 

اليوم، وبعد ميض ثالثة عقود عىل اول اجت¨ع للمؤسس�، أصبحت مؤسسة التعاون من أكرب وأبرز املؤسسات التنموية العاملة يف االرض الفلسطينية املحتلة حيث 
استثمرت ما يزيد عن 550 مليون دوالر يف برامج ومشاريع تنموية تساهم يف تحس� حياة الفلسطيني� و¶كينهم.  

األهداف

القيم

الرسالة

الرؤية

I.  مؤسسة التعاون

وقد بلغ حجم ميزانية الخطة االسرتاتيجية الحالية 127 مليون دوالر تم تقسيمها بحسب القطاعات املختلفة للربامج عىل النحو التايل:

الطوارئ و
الثقافة المساعدة اإلنسانية

التعليم

والمنتجات  والكهرباء  المياه  استخدام  في  االستهالك  ترشيد 
الورقية وغريها من الموارد القيمة.

تنويع مصادر التموي�ل والشراكات.

الحرص على إشراك االطراف ذوي االعالقة بصورة دائمة.
ضمان ت�كافؤ الفرص للشرائح المهمشة في المجتمع الفلسطيني.

دمج مبادئ االبت�كار واإلبداع في جميع الربامج.

األتمتة الشاملة  لعمليات المؤسسة. 
برامج  جميع  لتشمل   (ISO) الجودة  ممارسات  تطبيق   توسيع 

وعمليات المؤسسة. 
المتابعة والتقيµيم المستمري�ن ألداء المؤسسة. 

الحفاظ على نظم  الحاكمية الرشيدة التي وضعناها في المؤسسة.

اإلستدامة 
البيئية

اإلستدامة
 االجتماعية

االبت�كار

التميز

الحاكمية
 الرشيدة

 �جاء عام 2014 متزامناً مع بداية العقد الرابع من التزام مؤسسة التعاون بالعمل عىل تقديم كافة أشكال الدعم االجت�عي واالقتصادي لإلنسان الفلسطيني، ك
أن هذا العام يتزامن أيضاً مع إطالق الخطة االسرتاتيجية لالعوام 2014 - 2016، والتي جاءت مبنية عىل رؤية املؤسسة بشكل شمويل تكاميل اعت�داً عىل األداء 

املتوازن (Balanced Scorecard) لض�ن الكفاءة والفعالية يف األداء الوظيفي، وقد تم بناء الخطة حول املبادئ التالية:

الخطة  االسرتاتيجية لالعوام 2016-2014

127 $
 مليون

29%
50%

4%
17%

وقد بلغ حجم ميزانية الخطة االسرتاتيجية الحالية 127 مليون دوالر تم تقسيمها بحسب القطاعات املختلفة للربامج عىل النحو التايل:

رسم بياÄ 1: توزيع ميزانية الخطة االسرتاتيجية حسب القطاعات املختلفة للربامج 

اإلستدامة
المالية

التنمية المجتمعية
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ت	تطلع مؤسسة التعاون إلى تعزي�ز 
كمواطنني  الفلسطسني	ني  صمود 
تنعم  عرب	ية  فلسطني  في 
باالستقالل والحرية والديمقراطية 
والرخاء  بالكرامة  فيها  ويتمتعون 
من  فيها  ويتمكنون  والتقدم 
الفرص  توفري  مع  ذاتهم،  تحقيق 
جميع  تفعيل  في  لهم  المت�كافئة 

قدراتهم  بتميز وإبداع.

ت�كون  أن  التعاون  مؤسسة  تسعى 
األهلية  الفلسطينية  المؤسسة 
تساهم  التي  الرائدة  التنموية 
اإلنسان  قدرات  تطوي�ر  في  بتميز 
تراثه  على  والحفاظ  الفلسطيني 
وهويته ودعم ثقافته الحية وفي 
من  وذلك  المدني،  المجتمع  بناء 
الحتياجات  المنهجي  التحديد  خالل 
وأولوياته  الفلسطيني  الشعب 
والعمل على إي�جاد اآلليات السليمة 
مصادر  من  القصوى  لالستفادة 

التموي�ل المتاحة.

االلتزام الوطني   
االستقاللية   

المهنية   

ليكون  الفلسطيني  اإلنسان  تمكني 
مهنية  بمهارات  يتمتع  منتجًا  مواطنًا 
أهدافه  تحقيق  على  قادرًا  عالية، 
وتطلعاته، وعلى المشاركة في التنمية 

االقتصادية واالجتماعية.

والثقافة  الهوية  على  الحفاظ  تشجيع 
الفلسطينية، وإحياء الرتاث الفلسطيني.

 
وتقديم  المحلية  المؤسسات  تمكني 
الدعم لها بهدف المساهمة في توفري 
الحتياجات  تستجيب  التي  الخدمات 
تطبيق  خالل  من  وذلك  الفلسطيني	ني، 
وااللتزام  الرشيدة،  الحوكمة  مبادئ 

بالممارسات التي تحقق االستدامة.

للحاالت  والفّعالة  السريعة  االستجابة 
على  خطورة  تشكل  قد  التي  الطارئة 
وأمنه  الفلسطيني  اإلنسان  حياة 

وصحته.

ونحن يف سعينا لتحقيق أهدافنا نقوم بالعمل من خالل قطاعات التعليم والثقافة والتنمية املجتمعية والطوارئ واملساعدات االنسانية.

الشعب  أبناء  لدعم  ومواردهم  وعالقاتهم  خرباتهم  توظيف  كيفية  يف  للتشاور  الفلسطيني�  واملفكرين  االقتصادي�  أبرز  من  مجموعة  اجتمعت   1983 عام  يف 
الفلسطيني حيث أسفر هذا االجت¨ع عن فكرة انشاء مؤسسة التعاون، وهي مؤسسة أهلية مستقلة غ¡ هادفة للربح، تعمل من أجل املساهمة يف تحقيق التنمية 

املستدامة للشعب الفلسطيني يف فلسط� ويف مخي¨ت اللجوء يف لبْنان. 

اليوم، وبعد ميض ثالثة عقود عىل اول اجت¨ع للمؤسس�، أصبحت مؤسسة التعاون من أكرب وأبرز املؤسسات التنموية العاملة يف االرض الفلسطينية املحتلة حيث 
استثمرت ما يزيد عن 550 مليون دوالر يف برامج ومشاريع تنموية تساهم يف تحس� حياة الفلسطيني� و¶كينهم.  

األهداف

القيم

الرسالة

الرؤية

I.  مؤسسة التعاون

وقد بلغ حجم ميزانية الخطة االسرتاتيجية الحالية 127 مليون دوالر تم تقسيمها بحسب القطاعات املختلفة للربامج عىل النحو التايل:

الطوارئ و
الثقافة المساعدة اإلنسانية

التعليم

والمنتجات  والكهرباء  المياه  استخدام  في  االستهالك  ترشيد 
الورقية وغريها من الموارد القيمة.

تنويع مصادر التموي�ل والشراكات.

الحرص على إشراك االطراف ذوي االعالقة بصورة دائمة.
ضمان ت�كافؤ الفرص للشرائح المهمشة في المجتمع الفلسطيني.

دمج مبادئ االبت�كار واإلبداع في جميع الربامج.

األتمتة الشاملة  لعمليات المؤسسة. 
برامج  جميع  لتشمل   (ISO) الجودة  ممارسات  تطبيق   توسيع 

وعمليات المؤسسة. 
المتابعة والتقيµيم المستمري�ن ألداء المؤسسة. 

الحفاظ على نظم  الحاكمية الرشيدة التي وضعناها في المؤسسة.

اإلستدامة 
البيئية

اإلستدامة
 االجتماعية

االبت�كار

التميز

الحاكمية
 الرشيدة

 �جاء عام 2014 متزامناً مع بداية العقد الرابع من التزام مؤسسة التعاون بالعمل عىل تقديم كافة أشكال الدعم االجت�عي واالقتصادي لإلنسان الفلسطيني، ك
أن هذا العام يتزامن أيضاً مع إطالق الخطة االسرتاتيجية لالعوام 2014 - 2016، والتي جاءت مبنية عىل رؤية املؤسسة بشكل شمويل تكاميل اعت�داً عىل األداء 

املتوازن (Balanced Scorecard) لض�ن الكفاءة والفعالية يف األداء الوظيفي، وقد تم بناء الخطة حول املبادئ التالية:

الخطة  االسرتاتيجية لالعوام 2016-2014

127 $
 مليون

29%
50%

4%
17%

وقد بلغ حجم ميزانية الخطة االسرتاتيجية الحالية 127 مليون دوالر تم تقسيمها بحسب القطاعات املختلفة للربامج عىل النحو التايل:

رسم بياÄ 1: توزيع ميزانية الخطة االسرتاتيجية حسب القطاعات املختلفة للربامج 

اإلستدامة
المالية

التنمية المجتمعية
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اإلي�رادات

+ 1,000,000

شهد هذا العام زيادة كب�ة يف التربعات من األفراد ومؤسسات املجتمع املد� والقطاع الخاص محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث بلغ حجمها حوايل 44.7 مليون دوالر. 
تم تخصيص 42.5 مليون دوالر منها للربامج املختلفة.

كذلك، ويف نفس العام، اطلقنا حملة "اغيثوا َغزَّة" خالل العدوان االرسائييل عىل قطاع غزة و®كننا من االستجابة الفورية الحتياجات املواطن© الطارئة، وذلك من 
خالل شبكة واسعة من الرشكاء حيث بلغ حجم التربعات ما يزيد عن 10 مليون دوالر. 

يوضح الرسم البيا� 2 و 3 نسبة اإليرادات لعام 2014 بحسب مصادرها وتوزيعها عىل القطاعات. 

تاري�خ المؤسسة، تم إجراء االنتخابات إلكرتونيا  البيئية، وألول مرة في  في إطار خطتنا لاللتزام بممارسات االستدامة 
هذا العام. فباإلضافة الى كونها قفزة كبرية في مجال توظيف الت�كنولوجيا الحديثة في العمليات اليومية االدارية، 
فقد اسفر التصويت االلكرتوني عن توفري كم هائل من االعمال الورقية، وهو األمر الذي يعكس التزامنا بتوفري بيئة 
االنتخابات  في  المشاركة  امكانية  يتيح  الذكية  لألجهزة  الكرتوني  تطبيق  واستخدام  تصميم  تم  وقد  للعمل.  خضراء 

والوصول الى جميع الوثائق بالمؤسسة بما فيها دليل الحاكمية.  

       ضمان االستدامة البيئية

رجال
50%

نساء
50%

كذلك فقد ®كننا من تحقيق تقدم جذري يف ضÉن جودة األداء يف تنفيذ عملياتنا وخاصة يف النواحي التالية:

شهد العام 2014 العديد من النجاحات، فقد استطعنا من الوصول بربامجنا وخدماتنا اىل أكÌ من مليون من املستفيدين  نصفهم من النساء.

 اإلي�رادات والصرف الرتاكمي

األداء المؤسسي

II. لمحة عن أنشطة العام  2014  

تعزيز وجودنا يف االعالم الرقمي الحديث ووسائل التواصل االجتÉعي.
.(ISO 9001:2008) رسات الجودة حسب متطلبات شهادة األيزوÉتوسيع وتطبيق م

 .(Enterprise Resource Planning – ERP) ل أ®تة العمليات اليومية باستخدام نظام تخطيط موارد املؤسساتÉاستك
انتخاب مجلس أمناء ومجلس إدارة جديدين وتشكيل مختلف اللجان املؤسسية.

الحصول عىل شهادة (Equivalency Determination Certiôcate) لتمكيننا من قبول التربعات املعفاة من الرضائب يف الواليات املتحدة .
تنويع مصادر التمويل ودائرة الرشكاء لتشمل أوروبا والواليات املتحدة األمريكية.
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الصرف الرتاكمي

مناطق 1948

الضفة الغرب�ية

3%
10%
26%
61%

28%

24%
29%
19%

الطوارئ والمساعدات 
اإلنسانية

الطوارئ و
المساعدات اإلنسانية

التنمية المجتمعية

التنمية 
المجتمعية

الثقافة 

التعليم الصرف الرتاكمي
 حسب قطاع

 العمل

الصرف الرتاكمي
 حسب مناطق

 العمل

الثقافة 

التعليم

 
المؤسسات االهلية العرب�ية واالجنبية 

رسم بيا
 4: الرصف الرتاكمي حسب قطاع العمل رسم بيا
 5: الرصف الرتاكمي حسب مناطق العمل 

3% 4%

8%

12%

15%

18%

22%

29%

31%

16%

38%

 رسم بياني 2: إي�رادات المؤسسة حسب مصادرالتموي�ل 

رسم بياني 3:  توزيع االيرادات وفقا لقطاعات العمل

بلغ الرصف الرتاكمي للمؤسسة يف عام 2014 حوايل 41.2 مليون دوالر أمري� تم توظيفها لتنفيذ ما يزيد عىل 300 مرشوع يف مختلف أماكن عمل مؤسسة 
التعاون. الرسم البيا
 رقم 4 يوضح الرصف الرتاكمي حسب قطاعات العمل، والرسم 5 يوضح الرصف الرتاكمي حسب مناطق العمل:

بلغ الصرف في قطاع غزة 10,000,000 دوالر
بلغ الصرف في القدس 10,000,000 دوالر

غزة

لبنان

الصناديق العرب�ية 
المؤسسات الوقفية

االعضاء
االفرادالحكومات 

القطاع الخاص
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(أ)  برنامج الطفولة المبكرة :سكر 

شهادات من الميدان 

1,000 3,000

6,000 250
معلمة تم 

تدري�بهم.

طفل/ة شاركوا في أنشطة فنية 
المتنقلة.   الفنون  من خالل حافلة 

من أهالي الطلبة شاركوا 
التوعية. برامج  في 

30+

4%
لبنان
13%

غزة
20% 63%

الضفة
 الغرب�ية

إنجازات برنامج الطفولة المبكرة لعام 2014

األطفال بطريقة مختلفة وأنتبه إىل كل كلمة  أنظر إىل عميل مع  التدريس اماً حيث أصبحت   ُسكَّر تغ� إسلو� يف  برنامج  بعد مشاركتي بورشة عمل 
التي كنت  العوامل  الكث� من  اإلعتبار  العملية وأخذ بع�  االنشطة  الكث� من  بإرشاكهم يف  أقوم  الكامل. كذلك، اصبحت اآلن  يقولونها واع�ها اهت¬مي 

أتجاهلها يف املايض.

نوفر يف برنامج (ُسكَّر) فرص للتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة طبقاً ملقاييس الجودة العاملية، وذلك عن طريق تقديم التدريب املهني وتعزيز مهارات كوادر 
املعل¬ت واإلداريات، وتحس� البنية التحتية لرياض األطفال، ك¬ أننا نعمل مع رياض األطفال عىل دمج األنشطة الفنية يف التجربة التعليمية. و¾ نتوقف عند 

املعلم� واألطفال فقط بل أننا يف نفس الوقت نعمل مع اآلباء واألمهات وأولياء األمور لرفع مستوى وعيهم بشأن صحة الطفل الجسدية والعقلية عىل السواء.

إن من أهم أهدافنا تعزيز صمود االنسان الفلسطيني، وكينه من خالل توف� فرص متكافئة وعادلة لتطوير قدراته اإلبداعية نحو التميز، وذلك Çشاركته بربامج 
تعليمية تركز عىل التفك� الناقد وحل املشكالت واإلبداع والتأمل وتوظيف التكنولوجيا، ومراعاتها الحتياجات الفئات املختلفة من أفراد الشعب الفلسطيني يف 
إىل  االطفال  التعليم يف جميع مراحله، من رياض  التكاملية لدعم جودة  الربامج  لتنفيذ مجموعة من  ما دفعنا  لبنان. وهو  الفلسطينية يف  فلسط� واملخي¬ت 

الجامعات.

قطاع التعليم

  III. أثرنا في مجاالت العمل (القطاعات)

األستاذة/ وهيبة، روضة السالم  - بيت دقو

است�ثمار 7.96  
مليون دوالر

مستفيد طفل/ة 
النوعي. التعليم  من 

روضة أطفال تم
 تطوي�رها.

مناطق
1948 
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بعدقبل

روضة أطفال  تم ترميمها وتجديدها في رام الله

وكانت من زيارات الحافلة األك� �يزا، زيارتنا لألطفال الذين اصيبوا يف العدوان األخ عىل قطاع َغزَّة والذين كانوا مازالوا يتلقون العالج يف مستشفى املقاصد 
يف مدينة القدس. وبعد مرور ثالثة أيام  متتالية من األنشطة الفنية، أصبحت اإلثارة واألمل �أل وجوههم. هدفنا أن تصل حافلة الفنون إىل جميع األطفال يف 

فلسط° لتنرش السعادة واألمل بينهم وتلهمهم بغد أك� إرشاقا.

إنَّ األطفال مبدعون بالفطرة، ونحن نؤمن أن الحفاظ عىل الطاقات اإلبداعية لدى األطفال هو الطريق السليم لبناء مجتمع ُمبْتَِكر وِخّالق. لذلك نحن نستخدم 
الفنون كأداة  للحفاظ عىل اإلبداع لدى األطفال وكوسيلة للتعب عن الذات. 

وقد �كنت حافلة الفنون املتنقلة من الوصول اىل اك� من 1,000 طفل يف أك� من 15 روضة من رياض األطفال يف مناطق مختلفة من فلسط°.

إضاءات من برنامج الطفولة المبكرة: حافلة الفنون المتنقلة

حافلة الفنون المتنقلة

تم انشاء هذه القافلة بدعم سخي من رشكة العفيفي للنقليات وأفراد آخرون. 

بالصـــور
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شهادات من الميدان 

تُعترب مؤسسات التعليم العايل مركزا للتقدم العلمي واالبتكار وموطناً ترتعرع فيه أجيال من املواطن	 املنتج	 واملسؤول	.  لذلك نحن ندرك اهمية دعم التعليم 
العايل ونحرص عىل أن  يشمل الدعم كل من األكاد¦ي	 والطالب.  ويف هذا السياق أطلقت املؤسسة بالرشاكة مع "بنك فلسط	" برنامج "زمالة" الذي يهدف 
لالستث¿ر يف رأس املال البرشي يف الجامعات الفلسطينية. ويقدم املرشوع فرص للزمالة االكاد¦ية واملهنية (Fellowships)  ألساتذة الجامعات خارج فلسط	 
إلتاحة الفرص لهم للتعرف عىل أحدث التطورات العلمية يف العاÇ، ومن ثم نقل تلك املهارات والخربات املكتسبة ملؤسسات التعليم العاىل بفلسط	 حتى تكون 

مواكبة للتطورات يف الساحة العلمية الدولية. 
كذلك، نوفر منح دراسية لطلبة الجامعات م¿ يتيح لهم الدراسة والحصول عىل درجة جامعية يف مجاالت متعددة  يف افضل الجامعات العاملية.

قامت املؤسسة بإنشاء ائتالف من األهايل وأولياء االمور ومنظ¿ت املجتمع املدÔ للعمل عىل دعم وترويج نظم تعليمية بديلة يف مناطق 1948. ويعمل االئتالف 
عىل Ýك	 املدارس من اعت¿د Üوذج تعليمي مغاير يحافظ عىل الهوية الفلسطينية ويشجع اإلبداع، واألهم من ذلك، يضمن مواصلة الطالب يف التحدث بلغتهم 

األم: اللغة العربية

التعـــــــــــــــــــــليم البديـــــــــــــــــــل

إنَّ اإلنسان الفلسطيني يعيش تحت ضغط القيود التي تحد من موارده وتحركاته، لذلك فهو داàا يلجأ لالبتكار واإلبداع يف حل مشكالته ودفع عجلة الحياة من 
حوله.  ومن هذا املنطلق فنحن يف مؤسسة التعاون داàا نسعى للحفاظ عىل تنمية وتطوير املهارات اإلبداعية لدى الطلبة الفلسطيني	، وهو األمر الذي دعانا 
لدعم األنشطة الالمنهجية مثل الفنون والرياضة، إضافة اىل تدريب املعلم	 عىل دمج األنشطة الالمنهجية يف خطة التعليم والتعلم، وتشبيك املدارس املشاركة 

بعضها ببعض عرب االنرتنت م¿ يسمح لهم بالتعاون و تبادل األفكار والتجارب.

شهادات من الميدان

تخرجت من مدرسة حوار والتحقت ëدرسة ثانوية. ادركت قيمة التجربة التعليمية املميزة التي كانت املدرسة تقدمها لنا بعد تخرجي. فلم 
تكن املدرسة تقدم لنا منهاجاً تدريسياً فقط، ولكنها كانت تعلمنا كيفية استخدام امكاناتنا الداخلية والعقلية يف التفكì واالبداع وايجاد الحلول 
يقولون يل أن  املعلم	 داàاً  إّن  الجديدة.  البيئات  نتكيف مع  للتفكì والتحليل، وكنا نعرف كيف  منِّا Üط ذاð ومستقل  البديلة، فكان لكل 

األسئلة التي اسألها بالصف عميقة ومختلفة وعادة تقود اىل حوار شيق، وانا اقول أن الفضل يف هذا يرجع ملدرستي حوار. 
                                                              مروان، 15 عام، احد خريجي مدرسة  حوار

كنت احصل عىل عالمات منخفضة يف دراستي  م¿ كان يسبب يل الحزن الشديد. ولكن عندما بدأت اشارك يف دروس برنامج التعليم املساند 
ارتفع معديل  من %55 اىل %74  واصبحت سعيدا بتقدمي األكاد¦ي.

محمد، احد األطفال املشارك	 يف برنامج التعليم املساند

يعمل الربنامج عىل التصدي للمشكلة التي تواجه بعض الفلسطيني	 يف الحصول عىل تعليم جيد بسبب املضايقات املفروضة 
من ِقبَل قوات االحتالل، والتي تحد من حرية التنقل بصورة يومية. حيث يوفر فرص متكافئة للتعليم لكل األطفال والشباب 
الربنامج تحس	  املدرسة كوحدة مجتمعية واحدة. ويتضمن  برنامج متكامل تكون فيه  أين¿ كانوا من خالل  الفلسطيني	 
وتوفìاملنح  املهني  والتوجيه  التدريب  املساند،  التعليم  االبداع،  تشجيع  التعليم،  يف  التكنولوجيا  توظيف  التحتية،  البنية 

للطلبة.

التعليمية يف  العملية  التكنولوجيا يف  وتوظيف  لكيفية دمج  للتعميم  وقابل  فعال  فلسطيني  إىل وضع Üوذج  يسعى  التعليم)  التكنولوجيا يف  (توظيف   "ìتفك"
املدارس، ومن أهم اإلنجازات يف هذا السياق تطوير Üوذج مثايل ملخترب التكنولوجيا والذي اعتمدته وزارة الرتبية والتعليم يف مدارسها، وتم استخدامه لتدريب 
املعلم	 وتنمية مهاراتهم عىل دمج التكنولوجيا يف أساليب التدريس. ومن اهم املؤرشات عىل نجاح هذا املجهود هي مبادرات املعلم	 الذين تم تدريبهم والذين 

قاموا بربمجة 55  لعبة رقمية تعليمية باللغة العربية للطالب تم تحميلها عىل اإلنرتنت من خالل تطبيقات عىل الهواتف االذكية واأللواح اإللكرتونية
.(http://www.alnayzak.org/lobs/)

ومن أكý مكونات الربنامج  فعالية "التعليم املساند" والذي يسعى إىل تشجيع الطالب والطالبات عىل البقاء يف مدارسهم وتحس	 الفرص التعليمية واألكاد¦ية 
املناحي  من  املستهدف	  والطالبات  الطالب  أرس  وتوعية  املعلم	/ات  أداء  تحس	  بأن  الربنامج  يؤمن  ك¿  املدارس،  من  الترسب  يواجهون خطر  للذين  املتاحة 

األساسية لتحقيق هذا الهدف، ولهذا يعمل الربنامج عىل تحس	 بيئة الطلبة سواء يف املنزل أو يف املدرسة من خالل العمل مع مدرسيهم وأرسهم. 

(ج) برنامج الجامعات

(ب) برنامج المدرسة المتميزة
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طالب/ة شاركوا في األنشطة 
الالمنهجية.

الـــــــــــــتــــعــــــــــــلـــــــــيــــــــــــم المـــــــــســـــــــــــانــــــــد

إنجازات برنامج المدرسة المتميزة لعام 2014

إنجازات برنامج الجامعات لعام 2014

لعبة تعليمية  
تم تطويرها. 

55
مدرس/ة تدربوا على 

أساليب التعليم 
بالتكنولوجيا.

260

تفــــــــــــكيــــــــــــر

نادي للروبوتات 
تأسس.

26

من الطلبة مستفيدين. لقاء تعليمي.

من المعلمني/ات تدربوا على 
دمج األنشطة الالمنهجية 

في التعليم.

20,000 1,000
مدرسة فعلت األنشطة 

الالمنهجية.

40

 3,000  35,000
مدرس/ة تدربوا 

على ُنهج التعليم 
الحديثة.

73

مدرسة تم تأسيس 
مختربات التكنولوجيا 

بها. 

27

$

طالبًا/ة جامعي¦ني 
حصلوا على منحة 

دراسية.

 80
مبتعثًا/ة  للخارج 

من خالل برنامج 
زمالة.

 75
جامعة مشاركة في 

برنامج زمالة.

  11 1مليون$

است¦ثمار في 
برنامج زمالة.

األنــــــشطـــــة الالمــــــنهــــجيــــــة
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يف عام 2009 اسفر العدوان عىل قطاع َغزَّة عن 1,804 طفالً يتي�ً. ويف هذا السياق قامت املؤسسة بالرشاكة مع مجموعة أبراج بإنشاء برنامج مستقبيل وهو 
برنامج متكامل يتم تنفيذه عىل مدى 22 عاماً، وهي املدة التي يتم فيها °ك® األطفال األيتام وتنمية املهارات والقدرات لديهم والتي توفر لهم سبل الحصول 

عىل حياة صحية و مستقلة ومنتجة. 

برنامج مستقبيل يعمل من خالل ثالثة محاور رئيسية لتنمية الطفل، وهي التعليم والصحة والتأهيل املهني ليوفر لألطفال األيتام من خالل هذا النهج املتكامل 
قاعدة صلبة لحياة تتميز بسبل تحقيق الذات واملشاركة اإليجابية. وقد تم رصف 2.1 مليون دوالر امري¾  ىف رعاية وتنمية األطفال األيتام يف قطاع َغزّه يف عام 

2014 من خالل الربنامج.

 يوفر برنامج زمالة فرصة للتعرف عن قرب عىل احدث االتجاهات العلمية والبحثية ونقلها للجامعات الفلسطينية حتى �كننا دا�ا 
من مواكبة التطورات العلمية العاملية

الدكتور خالد دمياطي

حيث شارك يف إجراء العديد من عمليات زرع الكبد لألطفال الرضع، وشارك يف مرشوع بحثي إليجاد تقنيات جديدة 
تساعد عىل تجديد خاليا الدم بعد الجراحة. 

بالعلم  مستعيناً  يعمل  أنه  حيث  الجامعي  النجاح  مستشفى  يف  الجراحة  قسم  حاليا  دمياطي  خالد  الدكتور  يرتأس 
واملعرفة واملهارات التي اكتسبها  أثناء فرتة الزمالة بالهند. وعن تجربته مع الربنامج 

الهند للمشاركة يف األبحاث  برنامج زمالة بعد أن قىض فرتة يف  العائدين من  الزمالء  الدكتور خالد دمياطي هو أول 
الكبد يف  زراعة  تدريبية يف  دورة  للهند  زيارته  أثناء  دمياطي  دكتور  اكمل  وقد  البرشي.   الطب  والتدريب يف مجال 
مستشفى أبوللو Úدينة نيودلهي، وهو يعترب أحد مرافق زرع الكبد األكÙ تقدما يف العاØ. كذلك شملت فرتة الزمالة 
رحلة قام بها الدكتور دمياطي ملعهد "مادانتا" ألمراض الكبد وزرع األعضاء حيث شارك يف إجراء العديد من عمليات 
زرع الكبد لألطفال الرضع، وشارك يف مرشوع بحثي إليجاد تقنيات جديدة تساعد عىل تجديد خاليا الدم بعد الجراحة. 

االمتحان  اجتهد ونجح يف  اكادàي عايل.  بالدراسة يف جامعة ذات مستوي  يحلم  كان  عاماً،   21 عمر شاب طموح، 

الخاص للدخول اىل الجامعات األمريكية (Scholastic Aptitude Test – SAT) وحصل عىل عالمات تؤهله للقبول 

يف الجامعة األمريكية ببøوت، لبنان. وتم قبوله للحصول عىل منحة من برنامج التعليم العايل باملؤسسة بدعم من 

نتائجه  للمنحة من خالل  أهل  بالفعل  انه  دراسته  وأثبت خالل سن®   2014 عام  تخرج عمر  بركات.   øتيس السيد 

الدراسية الباهرة ومشاركته الفعالة يف برامج املشاركة املدنية بالجامعة وÚجتمعه األكرب. Ø يتوقف طموح عمر عند 

 øالتخرج من الجامعة بل استمر يف سعيه العلمي فحصل عىل قبول للدراسات العليا للحصول عىل درجة املاجيست

يف العلوم الصحية. 

(د) برنامج مستقبلي من أجل أطفال غزة: الرعاية من الطفولة المبكرة الى التوظيف

إضاءات من برنامج زمالة

إضاءات من برنامج المنح الدراسية 

بالرشاكة مع
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ياسم� هي طفلة تبلغ من العمر 15 ربيعاً وتعيش مع والدتها واشقائها الخمسة يف منزل صغ� يف َغزّة. فقدت والدها أثناء العدوان اإلرسائييل عىل قطاع َغزّة 
يف عام 2009  عندما قتل وهو يف طريقة إىل املستشفى إلجراء جلسة غسيل كلوي. بعد وفاة والدها بدأت ياسم� تعا¤ من القلق وتنطوي عىل نفسها تدريجيا، 

م¸ كان له أثر سلبى عىل الحالة النفسية لديها وعىل أدائها األكاد³ي.

عندما انضمت ياسم� اىل برنامج مستقبيل Â يكتف فريق الربنامج بتقديم الدعم النفيس لها فقط، ولكنهم ايضا عملوا معها عىل استخدام تقنيات وآليات التعلم 
الفّعالة فأصبحت تحصل عىل الدعم النفيس واألكاد³ي يف آن واحد. كذلك كانت ياسم� تعا¤ من ضعف يف مادة الرياضيات، وتحسنت عالماتها وحصلت عىل 

%100 يف مادة الرياضيات بعد أن التحقت يف دروس التعليم املساند.
 

ياسم� اآلن من افضل الطالب أداًء يف قطاع غزة، حلمها أن تصبح طبيبة مسالك بولية لتساعد الذين يعانون من أمراض الكيل املزمنة مثل والدها الراحل. 

شركة ناشئة 
للمبادري�ن من 

الشباب ت�أسست.

67
شاب/ة تدربوا على 

المهارات المهنية 
األساسية.

100+
طالب/ة التحقوا 

بالجامعات وتخرج 75 
منهم.

221
طالب/ة زودوا بالتعليم 
المساند والمستلزمات 

الدراسية. 

1,000+

طفل/ة ذو احتياجات خاصة تلقوا دعم إلعادة 
الت�أهيل الجسدي والنفسي.

153
طفل/ة و 10 أمهات استفادوا 

من الدعم النفسي واالجتماعي.

400

التحقوا  طفل/ة 
برياض األطفال.

600

التدخالت الصحية

التعليــــــم و التــــــمكيـــــــــن اإلقــــــتــــصـــــــادي 

إضاءات من برنامج مستقبلي

-2014      2010  إنجازات برنامج مستقبلي لالعوام

ياسمني
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صور من قطاع التعليم

انشأنا مختربات ت�كنولوجيا متخصصة بالشراكة مع مؤسسة النيزك.

نشاطات الروبوتيكات والبحث العلمي في القدس بالشراكة مع مؤسسة فيصل الحسيني وكلية وجدي ابو غرب�ية.بتموي�ل من حملة سالم يا صغار، مؤسسة التعاون و مركز القطان للطفل تطلقان مبادرة ( كن صديقي ) في قطاع غزة.
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70 تدربوا  طالب/ة 
على صنع الدمى 

المسرحية.
6+ عروض فنية اقيمت 

من قبل متدربي 
الربنامج.

152 طالب/ة شاركوا 
أنشطة  في 

مسرحية.

472 تدربوا  طالب/ة 
على إعداد 

المتحركة. الرسوم 
21 مدرس/ة تدربوا 

على إعداد 
المتحركة. الرسوم 

7 استوديوهات 
تم  متنقلة 

إنشاؤها في 7 
مدارس.

تعبري: إنجازات 2014

 مبادرة الرسوم املتحركة، تستخدم الفن يف الجمع ب� رؤى ومناظ� املعلم� والطالب الذين يقومون باالشرتاك يف إعداد وتطوير األع�ل واألفالم. ويقوم املرشوع 
بتدريب املدرس� عىل اعداد أفالم الرسوم املتحركة ثم يقوم املعلمون بدورهم بنقل املهارات املكتسبة لألطفال. وللتعزيز من فاعلية هذه املبادرة قامت املؤسسة 

(http://animationineducation.ps/)  .بإنشاء موقع الكرتو¾ للمعلم� لتبادل األفكار والتجارب يف هذا املجال

األستاذ نارص مدرس مادة التكنولوجيا يف مدرسة الجلزون، تلقى تدريباً يف مهارات إعداد الرسوم املتحركة من خالل الربنامج ثم قام بنقل هذه املهارة اىل 80  من 
طالبه. قام االستاذ نارص وطالبه بإنتاج Õانية أفالم متحركة شاركوا بأحدها يف مسابقة "إلهام فلسط�" حيث حاز الفيلم عىل املركز األول، ك� شارك الفريق يف 

مسابقة "املرشوع البلجيÙ" وحازت مدرسة الجلزون  عىل جائزة تقديرية.

 يتحدث االستاذ نارص بفخر عن احد الطلبة بصفه يدعى احمد فيقول" كان احمد طالبا عاديا وÛ يكن هناك ما Úيزه ب� أقرانه، ولكن بعد دورة الرسوم املتحركة 
فيه عن  العرÞ" يعرب  "ابو  بعنوان  فيلم  بإعداد  قام  أفكاره، حيث  بنات  افالم من  انتاج  الرسوم، وبدأ يعمل يف منزله عىل  بناء وتحريك  بدأت مواهبه تربز يف 
االعتداءات املتكررة لقوات االحتالل عىل مخيم الجلزون. وقد برع احمد يف مهارات اعداد الرسوم املتحركة حتى ان مؤسسة القطان عرضت عليه ان يعمل مدربا 

لديها".

للموسيقى،  الوطني  املعهد  مع  بالرشاكة  الوطني   الرتاث  أداء موسيقى من  عرض"السنونو"،  عرض 
ورابطة إيلينا روسرتوبوفيتش.

بتطوير  قمنا  لذلك  الذات،  وتطوير  القيادية  املهارات  تنمية  يف  هاما  دوراً  يلعب  الفني  التعب�  إنَّ   
عن  والتعب�  واالبداعية  الفنية  لطاقاتهم  العنان  إطالق  من  والشباب  األطفال  لتمك�  تعب�  مرشوع 
الرسوم  وافالم  والرسم  املرسحية  الفنون  تشمل  والتي  والبرصية،  االدائية  الفنون  خالل  من  أنفسهم 

املتحركة وغ�ها من اشكال الفنون االخرى.  

(أ)  برنامج تعبري:  إطالُق للذات

نحن يف مؤسسة التعاون نؤمن أن الثقافة الحية هي عامل أسايس يف الحفاظ عىل الهوية الفلسطينية والتنمية. وعليه فقد قمنا عىل مدى السنوات املاضية بإنشاء 
العديد من الربامج الرائدة إلحياء الرتاث الثقايف الفلسطيني الغني والحفاظ عليه.

است�ثمار 12.1          1%3%96%
مليون دوالر 

قطاع الثقافة

إضاءات من برنامج "تعبري": افالم الرسوم المتحركة 

مناطق 
لبنان1948

الضفة
 الغربية
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يعترب برج اللقلق من أكرب املساحات املفتوحة  املخصصة للرتفيه واملالعب الرياضية داخل اسوار البلدة القد�ة يف القدس. ويقع برج اللقلق عىل مساحة �تد 
عىل 4  دو�ات. ولكن و¯رور الزمن اصبح  فضاء مهجوراً وعرضة ألط¤ع االحتالل. وهنا جاء تدخل مؤسسة التعاون التي قامت بدعم من الصندوق العر� لإل�اء 
االقتصادي واالجت¤عي برتميم برج اللقلق والذي عاد اليوم ليقوم باستضافة العديد من األنشطة الرياضية والشبابية األخرى. إضافة اىل ذلك فقد قامت جمعية 
برج اللقلق بدعم من الوكالة السويدية للتعاون اإل�اÄ الدويل باطالق تطبيق رقمي اسمته "عيش البلد" يهدف ألحياء الرتاث ويوضح املواقع التاريخية والثقافية 
يف القدس. وتواصل املؤسسة أيضا تنفيذ برامجها املتميزة يف تعزيز وترسيخ الروابط املجتمعية واحياء الثقافة الفلسطينية معتمدة يف ذلك عىل حشد الشابات 

والشباب وارشاكهم يف تنظيم املجتمع.

20,000 10+
توعية  نشاطات 

اقيمت. مجتمعية 

40+
يوم عمل تم 

توفريهم.
قديم  مبنى 

رمموا.

100+
تم  مهني 

تدري�بهم.

(ب) برنامج  اعمار البلدة القديمة في القدس ونابلس (ابهاج) :حماية الموروث الثقافي

يسعى الربنامج لتعزيز الجهود للحفاظ عىل الرتاث املع¤ري والتاريخي يف البلدتÍ القد�تÍ يف القدس ونابلس، واملساهمة 
يف تحقيق التنمية املستدامة من خالل ترميم وتاهيل االبنية التاريخية وخلق فرص للعمل وتشغيل الحرفيÍ، وإحياء الحرف 
وجميع   Íوالحرفي  Íواملقاول  Íللمهندس والكفاءات  الفنية  القدرات  وتطوير  التدريب  خالل  من  التقليدية  البناء  وطرق 
القد�ة  البلدة  سكان   Íب عليه  الحفاظ  وأهمية  الثقايف  الرتاث  بقيمة  الج¤هÔي  الوعي  وتنمية  املجال،  هذا  يف   Íالعامل
مدرسة  مبنى  وهو   Íفلسط يف   Õاملبا أهم  أحد  عن  توثيقية  دراسة   2014 عام  يف  الربنامج  أصدر  فقد  ذلك،  إىل  باإلضافة 

http://ocjrp.welfare-association.org/en .امل¤ليك الذي يطل عىل املسجد األقىص

8
تاريخية  دراسات 

البدأ  تم  توثيقية 
تنفيذها.  في 

إنجازات برنامج اعمار البلدة القديمة في القدس ونابلس لعام  2014 

إضاءات: برج اللقلق

احد مالعب جمعية برج اللقلق
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البيئة  من  وأشجار  بنباتات  الحدائق  وزراعة  بالحجر  تكسيته  عىل  العمل  وبدأ  ب زيت،  يف  الفلسطيني  املتحف  ملبنى  الخرسا�  الهيكل  بناء  من  االنتهاء  تم 
الفلسطينية مثل شجر الزيتون والرمان والقمح والحمص وغ ها من النباتات. وبالتوازي يجري التحض  للمعرض االفتتاحي "أبداً لن أفارق" فقد إنتهى فريق 
البحث من تصوير أكµ من 280 مقابلة مع فلسطيني± يعيشون يف فلسط± التاريخية ويف الشتات، حول قطع يعتزون بإقتنائها. وستشكل قصص هذه القطع يف 

مجموعها رسداً للتاريخ الفلسطيني يف تحد لقراءة التاريخ وتقديم الرواية الفلسطينية.  

وعىل صعيد دويل Æكن املتحف يف شهري ترشين األول (أكتوبر) وترشين الثا� (نوفمرب) 2014،  من حصد جائزة أفضل هوية مؤسساتية برصية يف مسابقة 
نظمتها الجمعية الدولية للتصميم (ISTD) يف بريطانيا، وجائزة أفضل شعار (لوغو) يف املسابقة الدولية للتصميم واالتصال الدويل (IDCA) والتي نظمت يف 

اسرتاليا. 

وكان للمتحف مجموعة من املشاركات والفعاليات خالل عام 2014، فقد كلف املتحف بتزي± باحات كنيسة املهد يف بيت لحم خالل زيارة قداسة البابا اىل 
فلسط± يف أيار عام 2014، حيث أطلق بهذه املناسبة مرشوع  "يف حرضة الحرب األعظم"، ضم مرئيات دمجت ما ب± لوحات غربية كالسيكية وصور فوتوغرافية 

إعالمية، جسدت الواقع الفلسطيني اليومي يف االرايض املقدسة تحت االحتالل اإلرسائييل.

كß شارك املتحف يف ترشين األول والثا� (أكتوبر ونوفمرب) 2014، يف النسخة الثانية من بينايل قلنديا الدويل للفن املعارص كأحد أعضاء اللجنة التنظيمية للبينايل، 
الضوء عىل 39 متحفا  الذي سلط  الفلسطينية"  املتاحف  الذي أطلق تحت عنوان "األرشيف، حياة ومشاركة". وÆثلت مشاركة املتحف يف معرض "مقدمة يف 

فلسطينيا، واستكشف مجموعاتها وتخصصاتها ومقتنياتها ودورها يف تشكيل الهوية الوطنية.

ومن أهم املشاريع التي أطلقها املتحف يف عام 2014، مرشوع ألبوم العائلة الذي يسعى اىل استكشاف الكنوز الفوتوغرافية التي يحتفظ بها الفلسطينيون يف 
بيوتهم، وتحويلها إىل صور رقمية وتوثيقها ضمن أرشيف املتحف الرقمي لألجيال املقبلة. وقد Æكن فريق البحث من جمع أكµ من 3,500 صورة حتى االن 

تعود أقدمها إىل عام 1887. 

وبالرشاكة مع مؤسسة الدراسات يعمل املتحف عىل بناء مرسد زمني تفاعيل حول تاريخ فلسط± الحديث، يتوفر يف مبنى املتحف ومن خالل موقعه االلكرتو�. 
ويقّدم "املرسد الزمني" أهم املحطات يف تاريخ فلسط± منذ منتصف القرن التاسع عرش.

الفلسطيني" وسينظم يف ب وت يف عام 2016 ويتناول تاريخ  التاريخ املادي للتطريز  الذاكرة -  أما أول املعارض الخارجية  للمتحف فسيكون معرض "خيوط 
التطريز الفلسطيني وتطوره عرب السن±.

ونظم املتحف خالل العام سلسلة من الورشات التدريبية بالتعاون مع معهد غوته، والتي هدفت اىل صقل مهارات العامل± يف املتاحف الفلسطينية، كß شارك 
يف مهرجان أسبوع الرتاث يف ب زيت يف حزيران (يونيو) 2014  ومهرجان أيام العلوم كرشيك منظم للفعالية يف ترشين الثا� (نوفمرب). 

 حصل عىل جائزة أفضل شعار(لوجو) يف املسابقة الدولية للتصميم واالتصال الدويل لعام 2014
(ISTD) جائزة أفضل هوية مؤسسية يف مسابقة نظمتها الجمعية الدولية للطباعة والتصميم يف بريطانيا 

المتحف  للعالم من وجهة نظر فلسطينية.  يقدم  الفلسطينية  القصة  الى رواية  الفلسطيني  المتحف  يهدف 
وحاضره  ماضيه  است�كشاف  من  الفلسطيني  االنسان  تمكن  نوعها  من  فريدة  وافرتاضية  حسية  تجربة  ايضًا 
ومستقبله وتسهيل عملية التعبئة الثقافية والتي ت�أثرت من جراء ظروف الشعب الفلسطيني التي أدت الى 

تشت¥ته.                                                           

(ج) المتحف الفلسطيني

الجوائز

المتحف
 الفلسطيني

تم االنتهاء من بناء الهيكل الخارجي للمتحف واليزال الداخل تحت التشي¥يد 

http://agendacom.com/en/idca_awards/winners/

.

www.palmuseum.org

معهد ادوار سعيدالوطني للموسيقى في القدس

مشروع تحريك الرسوم في التعليم

صور من قطاع الثقافة
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معهد ادوار سعيدالوطني للموسيقى في القدس

مشروع تحريك الرسوم في التعليم

صور من قطاع الثقافة
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 حملة المليون شجرة في فلسطني

البيوت البالستيكية من برنامج حصاد

(أ)   الزراعة واالمن الغذائي :حصاد

يواجه الفلسطينيون يوميا مصادرة وتدم� األرايض واملوارد املائية ومصادر الطاقة بسبب التوسع يف املستوطنات، وبناء "جدار الفصل العنرصي" وإقامة نقاط 
الفلسطيني¤ معرض¤ ملواجهة انعدام األمن الغذا�، وخاصة يف قطاع َغزّة، حيث يعتمد غالبية السكان عىل  التفتيش والحواجز املختلفة. إنَّ نسبة %50 من 
املساعدات االنسانية. كذلك فقد انخفض معدل االنتاج الزراعي لعدم مقدرة الكث� من املزارع¤ عىل تحمل تكلفة املزارع واالنتاج الزراعي. ولذلك يقوم برنامج 
باالحتالل إضافة إىل  حصاد بتدريب املزارع¤ الفلسطيني¤ عىل أفضل املÆرسات إلنتاج مواد غذائية عالية الجودة والستصالح أراضيهم يف املناطق األك¿ تأثراً 
البحث عن اسواق جديدة. وباإلضافة إىل ذلك، اطلقت مؤسسة التعاون بالرشاكة مع جمعية املزارع¤ الفلسطيني¤ ودعم من "عهدة الفضل الجديدة" حملة 

لزراعة مليون شجرة ، وقد تم حتى اآلن زراعة 20,000 شجرة. 

عملنا يف مجال التنمية املجتمعية يرتكز عىل أربعة مكونات رئيسية هي: األمن الغذا� وÕك¤ املجتمعات املحلية وتعزيز الصحة وÕك¤ الشباب.

5%13% 12%70%

 قطاع التنمية المجتمعية

مناطق 
1948

الضفةغزةلبنان
 الغرب
ية

است�ثمار          
مليون دوالر
9.65
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ال تعطي الجائع سمكة بل علمه كيف يصيد. أعتقد أنه من املهم جداً أن تبدأ املنظ�ت التنموية يف تنفيذ هذه الفلسفة، 
ألنه ال احد يفضل أن يكون عالة عىل اآلخرين. مؤسسة التعاون قامت بذلك معي بالفعل وهي اول املؤسسات التي تتبع 

هذا املنهاج يف وادي غزة.
 أبو عيىس 

 �تحس خالل  من  غزة  وادي  لقرية  الشاملة  التنمية  لتحقيق  يهدف  متكامل  برنامج 
جيد  تعليم  عىل  الحصول  يف  حقوقهم  من  و�كينهم  هناك  للسكان  املعييش  املستوى 

وخدمات الرعاية الصحية وتطوير البنية التحتية. 

املرشوع  من  منحة  للحصول عىل  تقدم  غزة،  وادي  قرية  سكان  أحد  وهو  عيىس،  أبو 
للتمك� اإلقتصادي إلنشاء حظ¤ة موايش. و�ت مساعدته يف بناء الحظ¤ة £نحة بلغت 
البيطرية  الرعاية  مثل  وخدمات  وأعالف  مواٍش  يف  متمثلة  أمري®  دوالر   9,000
واالستشارة الفنية يف ادارة اإلع¸ل. ويف غضون 9 أشهر أصبح أبو عيىس مستقل ماليا 

وبدون ديون.

(ج) التنمية الشاملة: وادي غزة

 بيارة طولكرم

 �االجت¸عي وتحس النسيج  للحفاظ عىل �اسك  الرئيسية  املفاتيح  إحدى  املفتوحة هي  الفضاءات 
الصحة العامة وتشجيع األطفال لالنخراط يف األنشطة البدنية. يقوم مرشوع البيارة بإنشاء وتطوير 
حق  يضمن  املرشوع  واألطفال.  منها  الكبار  لألرس،  ترفيهية  بيئة  لتوف¤  الرتفيهية  واملرافق  الحدائق 
مجهزة  املرافق  كل  ان  بجانب  هذا  مجاناً.  اآلمنة  الرتفيهية  واملرافق  بالحدائق  التمتع  يف  األطفال 

إلستقبال األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة.

 (ب) مشروع البيارة

وقد تم افتتاح  18 بيارة خالل السنوات الثالثة األخ¤ة بالرشاكة مع بنك فلسط�. ويف عام 2014، تم افتتاح 6 بيارات يف جن� وطولكرم ونابلس وقطنة وتل الهوا 
وجباليا؛  ويقدر العدد اإلج¸يل للمستفيدين من هذه املنتزهات بحوايل ست� الف فرد. ولتحقيق االستفادة الكاملة من الحدائق التي تم إنشاؤها، تم تشبيك 

مرشوع البيارة مع برامج اخرى يف املؤسسة مثل برنامج ُسّكر ومستقبيل وحافلة الفنون املتنقلة. 

وادي غزة
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احد الشباب المشاركني 
في برنامج التدريب الحرفي 

االست�ثمار في الشباب هو است�ثمار في المستقبل

 �التوظيف تعترب من أصعب املراحل للشباب وال سي التعليم إىل  إنَّ املرحلة االنتقالية من 
 Youth) الشباب  تشغيل  برنامج  وإطالق  بتصميم  قمنا  فقد  لذلك  فلسط�.  يف  الشباب 
Employment Services– YES) لتمك� الشباب من اجتياز هذه املرحلة بسالسة ولدعم 
تأهيل وتوظيف الشباب. يستهدف الربنامج الشباب الفلسطيني يف الفئة العمرية ما ب� 15 
إىل 29 عام ويعمل عىل سد الفجوة الناتجة عن نقص املهارات املهنية والحرفية لدى الشباب 
ودعم  واملهني  التقني  التدريب  فرص   Éتوف طريق  عن  وذلك  العمل  سوق  واحتياجات 
الرشكات الناشئة. كذلك يوفر الربنامج منصة رقمية لتشبيك الشباب الذين يبحثون عن فرص 
عمل مع هيئات ورشكات توفر فرص للتدريب والتلمذة املهنية يف مجاالت مختلفة م� يعزز 

مهارات الشباب ويكسبهم خربات مهنية من واقع سوق العمل. 

املؤسسة  اطلقت  القدس،  مديرية  والتعليم،  الرتبية  وزارة  وبالرشاكة مع  ذلك،  إىل  باإلضافة 
الوظيفي ومؤرش عىل حرصنا  لإلرشاد  رقمية  بوابة  (Ýe Compass)، وهو  البوصلة  موقع 
املوقع  يساعد  الشباب.  àك�  يف  نبذلها  التي  الجهود  نطاق  لتوسيع  التكنولوجيا  لتوظيف 
الطالب يف القدس عىل تحديد املسار املهني األنسب لهم يف فرتة اختيار التوجه املهني أثناء 
سنوات الدراسة عن طريق القيام بعملية مقارنة ب� مهارات وخربات واهت�مات املتقدم مع 
بيانات املؤسسات األكادåية والكليات يف فلسط�، وتقديم اقرتاحات عن مدى التوافق ب� 
يف  ملساعدتهم  األمور  واولياء  للمعلم�  عملية  ارشادات  البوصلة  بوابة  تقدم   �ك الجهت�. 
تقديم اإلرشاد للطالب بشأن املسار العلمي األكç تناسقاً مع اهت�ماتهم وخرباتهم الحياتية 

والذي يخدم حياتهم املهنية املستقبلية بأفضل صورة.

يهدف برنامج شمس لتعزيز حقوق األطفال من ذوي اإلحتياجات الخاصة وàكينهم من 
الحصول عىل حياة صحية من خالل تقديم الدعم الشامل ملؤسسات التأهيل. وقد حقق 
من  االنتهاء  أهمها  الجديدة  الفضل  عهدة  من  بدعم  العام  هذا  نجاحات  عدة  الربنامج 

إقامة مبني� لكل من جمعية املكفوف� ومؤسسة قاقون يف الضفة الغربية. 

التكنولوجيا الحديثة لتمك� األشخاص ذوي  كذلك، ويف محاولة لالستفادة من امكانيات 
اإلحتياجات الخاصة أطلقنا موقع الكرتوì للمكفوف� بعنوان مكتبة املنارة العاملية. وتعد 
الخاصة  اإلحتياجات  االشخاص من ذوي  احتياجات  تتالئم مع  أول مكتبة عربية  املكتبة 
الرقمية  الصوتية،  الكتب  بإصدار  املكتبة  وتقوم   .ïالعر  ðالعا يف  القراءة  يف  ملساعدتهم 

واملطبوعة بطريقة برايل.

من  عدد  ألكرب  العالج   Éلتوف املستشفيات  يف  املتخصصة  الرعاية  ندعم  لذلك،  باإلضافة 
املرىض وقد شهد هذا العام افتتاح قسم قسطرة القلب يف مستشفى النارصة االنجليزي.

(د) تعزي�ز الصحة: برنامج شمس

إنجازات برنامج شمس لعام 2014

60
بطريقة  طبعها  تم  قصة 

وتوزيعها. بري�ل 

400+
طفل/ة من ذوي 

تلقوا  الخاصة  اإلحتياجات 
مساعدة. أجهزة 

2 مرافق تم بناؤها 
وتجهيزها  لرعاية ذوي 

الخاصة. اإلحتياجات 

1 و إفت�تاح قسم قسطرة 
قلب

www.arabcast.org

 (هـ ) تمكني الشباب الفلسطيني

 برنامج شمس

www.boosaleh.ps
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بالشراكة مع:  

أطلقت مؤسسة التعاون يف عام 2013  أول برنامج متكامل لترسيع األع�ل يف فلسط� بعنوان "فاست فوروورد" بهدف 	ك� الشباب املهتم� بريادة األع�ل 
من الحصول عىل املوارد والدعم الذي يحتاجونه لريادة رشكات ناشئة و تحقيق النجاح يف االسواق العاملية. يحصل الشباب من خالل الربنامج عىل 	ويل تأسييس 
لبدء التنفيذ والذي يبلغ قدره 20,000 دوالر، ك� يحصلون عىل فرص لإلرشاد من مستشارين وخرباء يف مجال ريادة األع�ل، هذا اضافة اىل مكان مكتبي مؤقت 
مجهز بشتى املوارد التي يحتاجونها شاملة مكتبة للموارد التعليمية يف ريادة األع�ل، ك� يتم تشبيكهم مع املستثمرين. وقد قام برنامج فاست فوروورد بالعمل 

مع عدة رشكات محلية ناشئة منها:

رشكة ريد كرو االستخبارية، وهي رشكة فلسطينية ناشئة لتوفÅ املعلومات األمنية التي من شأنها ض�ن استمرارية العمل والسالمة الشخصية. وتقوم الرشكة 
التي 	كن عمالءها من  األمنية  التقارير  باستخراج  وتقوم  الجديدة،  اإلعالم  بوسائط  ذلك  مستعينة يف  والبيانات  املعلومات  ودراسة  بذلك عن طريق فحص 

.www.redcrow.co ة بشأن تحركاتهم املهنيةÅالرشكات والهيئات واألفراد من اتخاذ قرارات رسيعة ومستن

رشكة بريدي تعمل لتحس� الخدمات الربيدية وتوصيل الطرود يف منطقة الرشق األوسط وش�ل افريقيا. توفر الرشكة لعمالئها خدمات عديدة تشمل خدمة 
.www.bareedee.co عن طريق األنرتنت أثناء عملية توصيل الطرود Åمتابعة خط الس

الصحة  املرتبطة برعاية  الوصمة األجت�عية  النفيس بسبب  العالج واالرشاد  الحصول عىل  الثغرة املوجودة يف مجال  فضفض هى رشكة رقمية تعمل عىل سد 
النفسية.  تقوم الرشكة بتوصيل الراغب� يف الحصول عىل خدمات رعاية الصحة النفسية Öهني� مؤهل� يف نفس املجال لتقديم الخدمات عن طريق األنرتنت 

.www.fadfid.com وبشكل يكفل خصوصية املستهلك

إضاءات: رعاية وتمكني ريادة االعمال بني الشباب    

إنجازات برنامج تمكني الشباب للفرتة 2014-2011 

أسرة مؤسسة التعاون   

1
إطالق موقع 

المهني.   لإلرشاد 

400
شركة ناشئة تم 
بنسبة  ت�أسيسها 

نجاح 81%.

2,700+
شاب/ة حصلوا 

على وظائف.

3,600+
شاب/ة حصلوا 

على فرصة 
المهني. للتدريب 

3,800
شاب/ة تم 

تدري�بهم.

5,000+
شاب/ة دعموا 

من خالل الربنامج.
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process black 70%

98,500 1,000

أثبت أعضاء مؤسسة التعاون للشباب اهمية الدور الذي تلعبه املشاركة املدنية للشباب يف دعم وتعزيزالتنمية 
لرفع  والفعاليات  النشاطات  من  العديد  بتنظيم  للشباب  التعاون  مؤسسة  قامت   2014 عام  ففي  الشاملة. 
ركوب  فعالية  النشاطات  هذه  ضمن  من  وكان  فلسط�.  داخل  املحلية  املجتمعات  يف  الحياة  بواقع  الوعي 

الدراجات من أجل فلسط� فضال عن عرض فيلم "خمس كام¦ات مكسورة" والذي تم عرضه يف د£.

ومن أهم انجازات مؤسسة التعاون للشباب هو دعمهم وجمع األموال ردا عىل الهجوم اإلرسائييل الضاري عىل 
وقاموا  املختلفة  املرشوعات  من  الشباب جهودهم  حَول  اإلرسائييل  العدوان  بدأ  فعندما   .2014 عام  يف  َغزّة 

بتكثيفها يف اطالق حمالت يف عدة مواقع عرب العا« لجمع األموال إلغاثة ودعم أهلنا يف َغزّة. 

وقد اطلقت املؤسسة مسابقة التصوير الفوتوغرايف  بعنوان "َغزّة يف عيونكم" لتمك� اصحاب املواهب يف فن التصوير من توثيق الواقع يف قطاع َغزّة، حيث 
فازت فيها 12 صورة استخدمت إلصدار التقويم السنوي الخاص Èؤسسة التعاون لعام 2015.

شخص اشركوا في 
فعاليات مختلفة حول 
القضية الفلسطينية. 

دوالرمن التربعات تم 
جمعها من أجل غزة.

مؤسسة التعاون للشباب (Wellfare Association for Youth – WAY) هي شبكة شبابية منبثقة عن املؤسسة وتعمل عىل دعم املبادرات املختلفة. وتقدم 
الفرص للشباب الفلسطيني للتعلم التفاعيل والتطوع وتبادل الخربات الثقافية، باإلضافة إىل التعرف عىل جهود التنمية التي تقوم بها مؤسسة التعاون يف مناطق 

.www.wa-youth.org عملها

       إضاءات:  مؤسسة التعاون للشباب تعمل من أجل َغّزة

مؤسسة التعاون للشباب: انجازات 2014

(و) مؤسسة التعاون للشباب 

احدى الصور الفائزة في مسابقة "غزة في عيونكم" تصوي�ر إبراهيم أبو ريدة، خزاعة، غزة
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رعاية ماراثون فلسطني الدولي الثاني – مدينة بيت لحم

تدريب "مهارات العمل"  في القدس

تسلق جبل الربس من اجل القدس

صور من قطاع التنمية المجتمعية
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توزيع الطرود الغذائية على العائالت التي نزحت من منازلها بعد العدوان االسرائيلي على قطاع غزة 2014

المساعدات الطارئة

تقوم املؤسسة باالستجابة لالحتياجات املتزايدة لألرس الفلسطينية التي تعيش يف مناطق تعا� من نقص الخدمات واملنتجات األساسية. ويف هذا السياق قامت 
املؤسسة من خالل برنامج "من أرسة اىل أرسة" بدعم 2,000 أرسة مهمشة عن طريق توف� دعم مايل لهم بصورة شهرية.

المساعدات اإلنسانية والخدمات الصحية

كانت استجابتنا للوضع يف غزة ابتداءاً من اليوم التايل للهجوم مؤرشاً ملقدرتنا عىل توف� االحتياجات األساسية لألرس املترضرة بصورة فورية وفعالة. وقد قمنا 
الجهود  ازدواجية  ولتجنب  والتناسق  التكامل  لض¸ن  األخرى  النشطة  اإلغاثة  ومنظ¸ت  هيئات  مع  التنسيق  وحرصنا عىل  شاملة  طوارئ  وتنفيذ خطة  بوضع 
املبذولة، واستعنا يف تدخالتنا بشبكة رشكائنا الواسعة، وخربتنا يف التنسيق بÅ الهيئات املحلية والدولية والحكومات م¸ مكننا من الوصول إىل أكÂ من 500,000 

من الفلسطينÅ املترضرين وتوف� االحتياجات األساسية  لهم من غذاء ومأوى ووقود ولوازم طبية.

واملساعدات  اإلغاثة  تدهورت خدمات  األخ�ة  السنوات  ففي  أمنهم وسالمتهم.  عىل  تهديدا مستمراً  تشكل  الطوارئ  داËة من  الفلسطينيون يف حالة  يعيش 
االنسانية التي كانت تقدمها منظ¸ت اإلغاثة الدولية نتيجة النتشار وتزايد نقاط التفتيش والحواجز وتكثيف اإلجراءات التي تحد من امكانية التنقل والحركة. 

ونحن يف مؤسسة التعاون نسعى إىل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ونحرص عىل أن تكون من أولويات العمل لدينا ض¸ن حق اإلنسان بحياة كرÑة، وذلك 
من خالل التدخل برسعة وفعالية لالستجابة الحتياجاته الطارئة، وال سي¸ يف الفرتات التي يتعرض فيها لعدوان االحتالل االرسائييل. تنقسم جهودنا يف هذا املجال 

إىل عنرصين ه¸:

1%15%15% 69% است�ثمار    
  مليون دوالر

الطوارئ والمساعدات االنسانية 

يف الثامن من àوز 2014، شنت قوات اإلحتالل عدواناً سافراً عىل قطاع غزة أدى إىل استشهاد  1,563 فلسطينياً،  و 11,000 من الجرحى، و100,000 بدون مأوى، 
وأكÂ من 2,000 طفل يتي¸ً ã يبلغ نصفهم السادسة من عمره بعد. وعىل أثر هذا العدوان واألوضاع الطارئة ، بدأت املؤسسة يف االستجابة برسعة وفعالية 

فأطلقنا نداء "أغيثوا َغزّة" والذي كان له وقعا كب�اً محلياً واقليمياً ودولياً وكانت نتيجته أن àكننا من جمع 10 مليون دوالر بهدف اإلغاثة.

توزيع المالبس الشتوية على العائالت واألطفال التي دمرت منازلهم جراء
العدوان االسرائيلي 

غزةلبنان
الضفة

 الغرب�ية
مناطق
1948 

11.51
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عهد طفلة فلسطينية تبلغ من العمر5 سنوات، كانت تقيم مع ارستها يف مخيم ال�موك 
منطقة  من  جزءاً  املخيم  اصبح  عندما  املايض  العام  لبنان  إىل  األرسة  نزحت  ثم  بسوريا 
النزاع السوري. انتقلت ارسة عهد إىل لبنان و� يكن لديهم أي خيار إال العيش يف مدرسة 
الحلوة"  "ع§  يف حضانة  عهد  بإدراج  الفور  عىل  وقمنا  للنازح§.  ملجأ  إىل  تحويلها  تم 
لألطفال  خصيصاً  املؤسسة  وضعته  الذي  الشامل  التعليمي  الربنامج  يف  شاركت  حيث 

الفلسطيني§ النازح§ من سوريا.

وبينÃ كانت الحضانة توفر بيئة تعلم آمنة للطفلة، إال أن عهد كانت ال تزال تعاÀ من 
واصبح  ارستها،  مع  للفرار  تضطر  أن  قبل  اعتادتها  قد  كانت  التي  للحياة  فقدانها  جراء 
الرتكيز.  عىل  قدرتها  عىل  أثر   Ãم الحركة  يف  وإفراط  الذهني  التشتت  من  حالة  لديها 
والحظ أحد مدرسيها هذه املشكلة ورشع يف مساعدتها عىل استعادة قدرتها عىل الرتكيز 

عن طريق األلعاب الذهنية والرسم. 

وكانت املعلمة قد الحظت أثناء زيارة ميدانية ملنزل عهد أن األرسة بأكملها تعيش يف غرفة واحدة وتعاÀ من االكتظاظ.  واستنتجت املعلمة أن قلة حركة عهد 
داخل املنزل هو السبب الذي يجعلها كث�ة الحركة يف الحضانة، إذ انها تجد الفرصة لتفريغ طاقة اللعب والحركة التي التجد لها منفساً يف البيت.

ومن هذا املنطلق اصبح مدرسوا عهد يسمحون لها بوقت إضايف لللعب والرسم مÃ أدى إىل تقدم عهد اجتÃعياً واكادÓياً بشكل ملموس. عهد األن تشارك يف 
نشاطات صفها كسائر األطفال وتحسنت عالماتها بصورة ملحوظة.

 

 ما زلنا عىل األرض يف غزة، ندعم الطالب يف الرجوع إىل املدارس، ونعيد بناء البنية التحتية. وقد التزمنا يف الخطة الجديدة "معاً من أجل غزة" والتي تتضمن 
.Ùوازنة 40 مليون دوالر أمريÜخطة إعادة التأهيل و

فادي الهندي، مدير مكتب غزة

أننا نعمل هنا منذ بداية العدوان اإلرسائييل ونحاول باستمرار تحس§ الخدمات التي نقدمها، ولعلنا لسنا قادرين عىل أن نجعل 
شعبنا وأطفالنا يشعرون باألمان، ولكننا نبذل قصارى جهدنا لحÃيتهم وتخفيف معاناتهم. أن الكث�ين ال يزالوا يعانون وهذا هو 

ما يدفعنا ملواصلة جهودنا وللتكانف معا حتى ال نشعر بالضياع داخل بلدنا. 

 مها محيسن، مديرة برنامج مستقبيل يف غزة

نحن نقوم بتوف� االحتياجات األساسية ألكرب عدد من املترضرين ، لكن االوضاع هنا سيئة بصورة ال Óكن وصفها وتزداد سوءاً كل يوم. � يصبح 
لدى شعبنا أية توقعات لحياة افضل، فكل ما يحلمون به اليوم أن يحصلوا عىل ليلة واحدة يستطيعون النوم فيها بدون قلق، وحتى هذا الحلم 
البسيط فهو نادراً ما يتحقق، وإذا تحقق نعترب صاحبه من املحظوظ§ ملجرد انه حصل عىل قسط من النوم. جاءنا إخطار بإخالء منازلنا بعد أن 
تم قصف العديد من املباÀ املجاورة و� يكن لدينا خيار سوى قضاء الليلة يف املدارس التي كانت مخصصة للذين رشدوا من بيوتهم. ولكن مع 

كل هذا، نحن نفعل كل ما يف وسعنا ملساعدة املترضرين للتخفيف من مصابهم."

شهادات من الميدان:

 فلسطينيون من سوريا إلى لبنان

عهد

توزيع المالبس الشتوية على العائالت واألطفال التي دمرت منازلهم جراء
العدوان االسرائيلي 
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 طفًال تلقوا خدمات 
الدعم النفسي.

50,000
من الجرحى من قطاع غزة في مستشفيات القدس 

استفادوا من خدمات الدعم النفسي.

90

طفل من أبناء العائالت 
المتضررة تم تزويدهم 

بمالبس شتوية.

35,000
حقيبة مدرسية وقرطاسية 

تم توفريهم لطالب المدارس.
بيت مهدم تم 

صيانتهم 
وترميمهم 

بشكل جزئي.

24,000365
مدرسة ومرفق 

تعليمي تم صيانتهم 
وت¢أهيلهم بشكل جزئي.

35

دوالر امريكي  قيمة األدوية 
والمستلزمات الطبية 

الطارئة التي تم توفريها.

عيادات طبية متنقلة تم توفريها 
وتشغيلها لخدمة النازحني تم فيها 
عالج ما يزيد عن 6 آالف حالة مرضية.

 وحدة عالج وإرشاد نفسي تم 
تطوي¢رها داخل المدارس.

$700,000

3 11

خزان مياه شرب تم 
توفريها لـ 8 مراكز إي¢واء 

في أول أسبوع من 
العدوان.

مرت مكعب من المياه تم 
توفريها لإلستخدام 

المنزلي.

116,400

طرود غذائية تم 
توزيعها.

عائلة تم تزويدها بأجهزة إنارة 
شاحنة.

من العائالت النازحة 
استلمت 70,000 فرشة 

وبطانية ومخدة.

لرت من الوقود 
والمحروقات تم توفريها 

للمستشفيات والمراكز 
الصحية.

43,000 23,000 3,000

314,000

+500,000  فلسطيني تم مساعدتهم

المساعدات الطارئة 2014

االنتقال إلى الحياة الطبيعية

الصحة

االحتياجات األساسية

مصاب من ذوي االحتياجات 
الخاصة تلقوا خدمات الت¢أهيل 

المجتمعي.

450

 وجبة ساخنة تم توزيعها 
على الجرحى في 5 

مستشفيات.

35,000+
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مدرسة إي�واء، غزة

غزة، 2014

صور من قطاع الطوارئ والمساعدات اإلنسانية
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"بدك حدا"  بوابة الكرتونية تربط ب� املهني� والذين يرغبون يف اللجوء إىل خدماتهم. البوابة تسمح للمهن� بعرض الس�ة 
الذاتية والخربة الخاصة بهم، و�كن املستخدم من البحث عن اك� املهني� توافقاً مع املهمة التي يرغب يف تنفيذها. 

”العودة اىل الجذور“ مبادرة لرتميم مساحة فضاء مهجورة يف املدينة القد¥ة  وتحولها إىل مكان يتشارك فيه الفنان� الشباب 
واصحاب الحرف الفنية و¥كنهم من التبادل الفكري الحر والعمل املشرتك عىل الحفاظ عىل ثقافة وتراث املدينة.

”الوسادة الحرارية“ لألطفال  مزودة بأجهزة استشعار الحرارة تقوم ·راقبة درجة حرارة جسم الطفل اأثناء نومه، يف حالة 
ارتفاع درجة حرارة الطفل عن 38 درجة، تقوم الوسادة بإرسال إخطار السلكياً لجهاز مرافق يكون يف حوزة ويل أمر الطفل. 

نابلس

جن�

مناطق 1948

يارس جهاد مصطفى

جريس برهوم  وحنا 
بشارة  ورنا طنوس

أحمد رشيد أبو عرة

جÐل خليف، وطارق خنفة، 
ومحمود القصاروة

وياسم� عتيق

”طابعة نبض“ للغة برايل تطبع امللفات والنصوص املكتوبة باللغة العربية أو االنجليزية وتحولها اىل لغة بريل باستخدام 
تكنولوجيا خاصة وعرب االنرتنت.

 �إعرتافاً بالدور األسايس للشباب الفلسطيني وأهميته يف تطوير وتنمية املجتمع الفلسطيني، قامت مؤسسة التعاون منذ عام 2012  برعاية كر¥ة من السيد من
الكالوÜ بتأسيس جائزة تهدف لدعم الشباب الفلسطيني لتحقيق طموحاته ومبادراته الريادية. قامت لجنة التحكيم لهذا العام بتقييم وإختيار خمس مبادرات 

فريدة من نوعها من مختلف أنحاء فلسط�:

حيفا

الضفة الغربية، رام الله 

الوصف الفائز

القدس

أ¥ن مصباح البياع، واياد أبو 
ßسمرة وعبد الرحمن سا

”دليل بيت لحم“ الرقمي (Bethlehem E-Guide) هو تطبيق لألجهزة املحمولة يقدم ملستخدميه دليل افرتايض ملدينة 
 ïويعتمد التطبيق عىل آليات البناء التشار .(Augmented Technology) "بيت لحم باستخدام تكنولوجيا "الواقع املعزز

للمستخدم يف حشد الصور واملعلومات والفيديو كليب عن مناطق الجذب السياحي يف املدينة.

الوصف الفائز

مركز "مدى الكرمل"  يقدم البحوث والدراسات املتنوعة عن حياة الفلسطيني�، وخاصة يف مناطق 1948 
mada- research.org/en

مركز "مدى الكرمل" 

رسية رام الله األوىل تعزز مسؤولية املواطنة وااللتزام الوطني ب� الشباب الفلسطيني. أطلقت مبادرة فريدة من نوعهارسية رام الله األوىل
www.sareyyet.ps .تدمج األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة يف املجتمع من خالل إرشاكهم يف مهرجان الرقص املعارص 

نتقدم بالشكر واالمتنان ألعضاء لجنة التحكيم الخارجية لجائزة اإلنجاز لعـــام 2014 وهم: السيد اياد الربغو{، السيد خالد الحورا~، السيــدة فاتن فرحات، 
السيد محمود أبو هشهش والسيد يرسي درويش.

2. جائزة مؤسسة التعاون للشباب: جائزة منري الكالوتي "لغٍد أفضل.... نبدع"

1.جائزة مؤسسة التعاون لإلنجاز: جائزة المرحوم عبد العزي�ز الشخشري لقطاع الثقافة "سنكون يوما ً ما نريد"

للشعب  والثقايف  واالقتصادي  االجتÐعي  النمو  عملية  يف  وساهمت  عملها  مجال  يف  مميزة  انجازات  حققت  التي  للمؤسسات  تقدير  وسام  "االنجاز"  جائزة 
.�الفلسطيني. وتقدم هذه الجائزة بتمويل من السيد أكرم الشخش

تكر¥اً لالنجاز واالبداع والتميز، وحفاظاً عىل العراقة واألصالة والجذور، وحب الوطن، والُحلم بفلسط� حرة شامخة كزيتونها فقد اعتمدنا نظام الجوائز السنوية 
واملبدع�  الريادي�  ولألفراد  الفلسطيني،  لشعبنا  والثقايف  واالقتصادي  االجتÐعي  النمو  عملية  يف  ساهمت  فريدة  انجازات  حققت  التي  املؤسسات  لتكريم 
واملبادرين لخدمة فلسط�، وتعزيزاً لالنتÐء وحب الوطن. ويف هذا العام قمنا باطالق جائزت� جديدت� وهÐ جائزة مؤسسة التعاون للتعليم وجائزة مؤسسة 
التعاون لقطاع غزة. هذا ويتم تقييم املتقدم� للجوائز من قبل لجنة تحكيم مستقلة وذلك لضÐن حيادية اإلختيار، وترشف عىل هذه الجوائز لجنة الجائزة يف 

مؤسسة التعاون.

250,000 دوالر قيمة الجوائز .... 50,000 لكل جائزة

دعم وتشجيع التميز واالبداع   

غزة
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 نتقدم بالشكر واالمتنان ألعضاء لجنة التحكيم الخارجية لجائزة الشباب لعام 2014 وهم: الدكتورة صفاء نارص الدين،  السيد طارق ثابت، السيد نبيل عوض، 
السيدة هانية البيطار والسيد وليد �ور.

يعمل املركز عىل إدماج و§ك¦ األطفال ذوي االحتياجات الخاصة (وخاصة األطفال الذين يعانون من التوحد) وأرسهم 
عىل  والتأث¯  امل²رسات،  أفضل  ونرش  وتطوير  الشامل،  والتعليم  البد·  التأهيل  إعادة  خالل  من  مجتمعاتهم  يف 

السياسات والترشيعات. القدس

̄ة بسمة  مدرسة مؤسسة األم
لتأهيل األطفال ذوي اإلعاقة

مدرسة النور واألمل الثانوية 
املشرتكة للمكفوف¦

الوصف الفائز

غزة

حيفا

مدرسة حوار املستقلة للرتبية 
البديلة

تسعى مدرسة النور واألمل لتمك¦ األطفال ذوي اإلعاقات البرصية عن طريق توف¯ خدمات الدعم األكادÄي والنفيس.

لألطفال  بديل  تعليم  إطار  وضع  بأهمية  شعروا  الذين  والنشطاء  واألمهات  اآلباء  من  مجموعة  حوار  مدرسة  أسس 
الفلسطيني¦ يف حيفا.

القدس

الوصف الفائز

غزة
نالت جمعية أطفالنا للصم الجائزة عن برنامج التدريب املهني واإلنتاج الحريف والذي تأسس تلبيًة الحتياجات البالغ¦ جمعية أطفالنا للصم

الصم لصقل مواهبهم و§كينهم  وتأهيلهم للعمل باستقاللية.

نتقدم بالشكر واالمتنان ألعضاء لجنة التحكيم الخارجية لجائزة القدس لعام 2014 وهم: السيد أحمد الرشفاء، السيد بكر عواودة،السيد سامي اليوسف، السيدة 
شفا الجيويس والسيد من¯ قليبو. 

.Õهذه الجائزة بتمويل من السيد من¯ الكالو Õجائزة "القدس" تهدف لدعم و §ك¦ جهود التنمية املجتمعية يف القدس. وتأ

الوصف الفائز

والثقافية مؤسسة الرؤيا الفلسطينية  الذاتية  الهوية  بشأن  الوعي  رفع  إىل  يهدف  والذي  "شبابنا قدها"،  الفلسطينية" عن مرشوعها  "الرؤيا  فازت 
واالجت²عية لدى الطالب الفلسطيني وتطوير قدراته.

نتقدم بالشكر واالمتنان ألعضاء لجنة التحكيم الخارجية لجائزة التعليم لعام 2014 وهم: السيد حازم أبو جزر،  السيدة رنا دياب، املهندس عارف الحسيني، 
األستاذة لبنى كاتبة والدكتور نارص السعاف¦.

تهدف الجائزة إىل دعم املدارس من خالل تطبيق مبادرات تربوية مجتمعية مميزة، وذلك من خالل الرتكيز عىل جوانب االبداع والتميز يف مجاالت التكنولوجيا 
والفنون واآلداب والتأث¯ املجتمعي. تم تسمية الجائزة بإسم د. نبيل ها· القدومي تقديرا لجهوده من أجل فلسط¦ ومؤسسة التعاون. الفائزين بالجائزة هذا 

العام ثالث مدارس فريدة من نوعها:

نتقدم بالشكر واالمتنان ألعضاء لجنة التحكيم الخارجية لجائزة غزة لعام 2014 وهم: السيد أحمد صورا·، السيد أمجد الشوا، املهندس ج²ل العارف، 
الدكتورة منى الفرا والسيدة ريم أبو جرب.

تهدف الجائزة لتكريم املؤسسات املجتمعية يف قطاع غزة التي تساهم يف التنمية املستدامة. Äنح الجائزة ابناء فلك وعبد الكريم كامل الشوا، رحمة الله عليه²، 
تخليداً ذكراهم.

3. جائزة مؤسسة التعاون للقدس: جائزة المرحوم راغب الكالوتي للتنمية المجتمعية في القدس "للقدس نعمل"

4. جائزة مؤسسة التعاون للتعليم: جائزة نبيل هاني القدومي  "مدارس متميزة لمستقبل مشرق"

5. جائزة مؤسسة التعاون لقطاع غزة: جائزة فلك وعبد الكريم كامل الشوا "ألجل غزة"

www.palvision.ps
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التعليم  يف  التكنولوجي  االبداع  مرشوع  لدعم  الفلسطيني  االسالمي  البنك  مع  اتفاقية  

"تفك�" و لحملة اغيثوا غزة �بلغ 70,000 دوالر. 

اتفاقية مع بنك فلسط�  الستث�ر حوايل مليون دوالر امري� يف العديد من برامجنا عىل 

الشباب  والبيارة وبرنامج تشغيل  برنامج زمالة ومستقبيل  فيهم  املاضي� �ا  العام�  مدار 

غزة  اهايل  عىل  الساخنة  الوجبات  بتوزيع  خاللها  من  قمنا  والتي  قلوبنا  يف  غزة  ومبادرة 

املترضرين من العدوان.

رعاية  برنامج   لدعم   امريكا  العر® يف  للمجتع  واالجت�عي  االقتصادي  املركز  اتفاقية مع 

قيادة الشباب اليتام غزة 2014. 

تكفل  موظفوا رشكة دريك وسكول باحتياجات 30  من ايتام غزة وذلك �بلغ 20,000 دوالر 

دوالر   13,500 ومبلغ  غزة  اغيثوا  لحملة  دوالر   20,000 �بلغ  تربعوا  ك�  سنويا،  امري� 

لربنامج الطفولة املبكرة، سكر.

اتفاقية مع قناديل- تركيا �بلغ 140,000 دوالر امري� لدعم مدارس وجمعيات يف  القدس.

اتفاقية منحة بقيمة مليون دوالر مع مؤسسة سالم يا صغار يف إطار مجهودات االستجابة 

املتواصل عىل  االرسائييل  العدوان  قطاع غزة، ومن جراء  اإلنسانية يف  لالحتياجات  الطارئة 

القطاع.

الهالل االحمر الكويتي تربع بـ3.1 مليون دوالر لحملة اغيثوا غزة.

الغربية  الضفة  يف  مكتبات  النشاء  دوالر  مليون  تربعت ب2  جيتس  ومليندا  بيل  مؤسسة 

وغزة واملخي�ت يف لبنان. 

والبنك  العر®  النقد  وصندوق  واالجت�عي  االقتصادي  لالÎاء  العر®  الصندوق  لدعم  واالمتنان  بالشكر  التعاون  مؤسسة  تتقدم 

االسالمي للتنمية  الالمتناهي واملستدام لجميع قطاعات عملنا.

نعتز بداعمينا وشركائنا  V.
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المؤسسات

االتحاد االورو�
االتحاد النسا� العر� الفلسطيني - لبنان

الجمعية الثقافية العربية - االردن
املكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر بنت محمد 

القاسمي - سالم  يا صغار
الهيئة الخ�ية االردنية الهاشمية 
الوكالة السويدية للتنمية الدولية
جمعية ارسة التضامن االجت�عي 
جمعية الثقافة العربية - النارصة 

جمعية الحواك� للتنمية املجتمعية
جمعية املباركون الصغار الخ�ية

جمعية الهالل األحمرالكويتي
ُعهدة الفضل الجديدة

متحف املرأة يف الد¦ارك
معهد جوته - رام الله

(OCHA) مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

األعضاء

ابراهيم جالل
احمد الحاطي
اكرم الشخش�

املرحوم  سعيد خوري
انيس القاسم
ا¹ن حجاوي
برش جردانة
تيس� بركات

تي�ء خوري قعوار
ج�ل أبوعيل
جودت الشوا
جورج العبد

حسام خوري
Àخالد الكالو
خلدون طربي

ُرىل العلمي
رامي النمر

رامي ملحس
رائد كنعان
ربيع عطايا

رغدة النابليس
رنا صادق

رندة سلطي الهنيدي
رياض ك�ل
زيد زالطيمو
زينة جردانه
سامر خوري

سعد عبدالهادي

Êمحمد عيل ياس 
مروان السايح

مشعل أبوشخيدم
منيب املرصي

Àمن� كالو
نبيل القدومي
ندى الناشف

نورة الشوا
هاشم الشوا

Àالكالو Îها
هدى كتمتو

وائل الغالييني
وهبة Ïاري

يوسف اسعد
يوسف العلمي

يوسف أبوخرضا

الممولون

منتدى بيت املقدس
منظمة االمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (اليونسكو)

مؤسسة التعاون الشقيقة يف بريطانيا
(OSI) مؤسسة املجتمع املفتوح
(CAF) مؤسسة املعونة الخ�ية

مؤسسة النور الخ�ية
مؤسسة بيل وميليندا جيتس

مؤسسة خلف أحمد الحبتور لألع�ل الخ�ية
مؤسسة سان فرانسيسكو 

مؤسسة سكول 
مؤسسة شانيل 

مؤسسة عبداملحسن القطان
مؤسسة قناديل الدولية للتنمية واإلغاثة اإلنسانية 

مؤسسة ال فورتونا - لينا دويك
مؤسسة منيب رشيد املرصي للتنمية

نادي خريجي الجامعة األم�كية يف ب�وت يف االردن 

سم� عبدالهادي
سهيل صباغ

سوسن اصفري
سوسن الفاهوم جعفر

صالح جالد
طارق السقا

عابدة السايح
عادل العفيفي

عامر هاشم
عباس عبدالجليل

عباس وسمر زعيرت
عدالت عودة النقاش

عدنان صغ�
عزمي عبدالهادي

عيل الرضوان 
عمر الشوا

عمر القطان
عمر عبدالهادي
غياث السختيان
فاطمة أبوغزاله

فريد خليفة
فهمي الحسيني

Îفؤاد الدجا
فيصل العلمي

لؤي خوري
مازن الخطيب

محمد أبوعيىس
محمد صفوري 
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ابراهيم الخواجا
ابناء املرحوم د. إبراهيم الخالدي

ابناء املرحوم يوسف محمد العلمي
احسان أبوغزالة
احمد األنصاري

احمد الخياط
احمد جابر
احمد سنان
احمد فرح

احمد قربيص 
احمد مرعي

اسامة أبوغزالة
اسحاق رشيد

ارشف أبوعيىس
الشيخ سلطان بن صقر القاسمي

املتربع� من خالل االنرتنت
امجد الرشيد

امجد العايدي
امل ترزي
انّا غريس

انور أبوع©ش
اياد فرسخ
اياد يونس
ايدي فرح

اªن أبوغزالة
أم» أبوغزالة
باسم دودين

ردينة حلبي
رشا خليفة

رشدي الغالييني
رغدة جردانة
رفيق الشالح
رمزي خوري
رنا الخطيب
رنا حسونة

روال أبوعيىس
رياض رحال
رياض علوان
رياض كتخدا

ريتشل ديدمان
ريم حلوا¶

زه» العلمي
زياد العلمي

زياد قاسم
زين لطوف

ساملو كيال¶ - باكستان
سامح مغر¸

سامح وناديا عبويش
سامر الفاخوري
سامر أبوعيىس

سامر عبدالهادي
سامي الحسيني

سامي القدة
سامي كباريتي
سامية بشناق

غرفة تجارة ع©ن
مجموعة ابراج

مجموعة الحبتور
مجموعة دوزان واوتار

مجموعة راسم النشاشيبي
مدرسة البكالوريا - ع©ن

مصنع الص©مات الصناعية
معرض ميال¶

مكتب الهندسة العاملي
موظفي البنك األهيل األرد¶

 - فلسط�
موظفي البنك التجاري االرد¶

موظفي سلطة النقد الفلسطينية
موظفي رشكة اتحاد املقاول�  

موظفي رشكة االقبال لالستث©ر 
موظفي رشكة زين

موظفي مختربات بيوالب
موظقي رشكة املرشق للمالحة

 والرتانزيت 
وقفية بواسطة بنك اإلتحاد

 السويرسي

أرامكس
اعضاء وموظفي نادي ف»ست فتنس - االردن

البنك اإلسالمي الفلسطيني
الرياض فارما

الوطنية موبايل
بنك القدس

بنك فلسط�
رشكة اتحاد املقاول�  

رشكة ارابتك لالنشاءات 
رشكة االقبال لالستث©ر
رشكة البوتاس العربية
رشكة التأم� الوطنية

رشكة الحياة الطبية
رشكة الدليل

رشكة الرموز لخدمات التسويق وتنظيم املعارض
رشكة الصقر الوطنية للتام�
رشكة الطعم الفاخر للتجارة 

رشكة الفواكة الطازجة
رشكة املحالت الكربى

رشكة النابليس والعمد
رشكة الها¶ لإلنشاءات والتجارة

األفراد

القطاع الخاص

باهر زمام»ي
بش» العلمي
بنان أبوغوش

تفيدة الجرباوي
جعفر حجاوي

جواد دويك
حاتم خليفة
حاتم ك©ل

حاتم مصطفى
حسني الخفش

Òحفل فرقة الكمنجا
الخ»ي - لبنان

حيدر عطايا
ابراهيم الخواجا

خالد الشكعة
خالد املرصي

خالد داوودي
خالد عث©ن
خالد عليان

دعاء بسيسو
دªا إرشيد

دªا حسونة
راسم النشاشيبي

رامي أبوشقراء
رامي خليفة
رائد عث©ن

رÕ ورويدة ونور الدقة
رجاء مطر

سامية جابر
سحر ونبيل بطاينة

سعاد الحسيني
 الجفايل

سعد الخياط
سعيد العلمي
سعيد املنتفق

سعيد حاج حسن
سلفانا كرم

سمر العلمي
سمية ابوغزالة
سهام الخطيب
سهام العسييل
سهى أبوعيىس
شادية طوقان 
صبحية املعا¶ 

رشكة اليا النمس
رشكة بروجاكس انرتناشونال

رشكة بيت.كوم
رشكة ب»زيت لألدوية
رشكة خطيب وعلمي

رشكة دار الهندسة
رشكة دريك اند سكل

رشكة دلة الربكة لتأج» السيارات
رشكة ريالينس 

رشكة سبيك الخليج للتجارة العامة
 واملقاوالت

رشكة عزمي عبداللطيف عبدالهادي
وأبناءه القابضة

رشكة فلسط� للتنمية واإلستث©ر
املحدودة (باديكو القابضة)

رشكة فيليب موريس
رشكة كمبيوتر ميديا سنرت لألجهزة

االلكرتونية واملكتبية 
رشكة وائل العدييل وخالد سعيد

رشكة يلو بيجز - فلسط�
صندوق اإلستث©ر الفلسطيني

صندوق ساوثهامبتون رو
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عائلة أبوالسعود
عائلة حازم قنيبي

عبدالبديع الرشقاوي
عبدالحفيظ من ماليزيا

عبدالحميد جعفر
عبدالرؤوف البيطار

عبدالله رزق
عبداملحسن أبوشخيدم

عبلة عصفور
عبلة وسامر املجايل

عث�ن أبوغيداء
عث�ن عبداملنعم

عدنان عواد
عزيز السجدي

عالء طرشان
عالم كنعان
عيل ح�د

علياء العلمي
علياء النمس
علياء قطامي
ع�ر العالول
عمر الطاهر
عمر القوقا

عمر وغالية بشناق
عمالء بنك فلسط¡

عودة وم§يل الرنتييس
عوª فرسخ

غازي جاموس
غرفة تجارة ع�ن

غسان الشخش§
غسان العلمي

غيث أبول®
فاطمة الحسيني

فاطمة عصفور
محمد السعيد
محمد املنصور

ليىل دروزة
ل¡ الر±اوي
لينا جردانة

ماجدة الشكعة
ªمازن الدجا

ماهر أبوعيىس
ªماهر عورتا

ماهرة ومحمد أبوغزالة
متربعي حفل دنيا جرار - أمريكا

محمد الحنبيل
محمد السدة

محمد السعيد
محمد املنصور
محمد أبوغزالة
محمد حموش

محمد سميح بركات
محمد سنان

محمد نجا
محمود داوود
محمود قييس
مرام الجزيرة
مروان يونس

مريم عواد
مصطفى مقدادي

معاوية سحويل
مغيث سختيان

منال طبيلة
منتهى السيد

منتهى سحويل
منهل لولص
منى العلمي

منى ح�د
منى صيفي عمر

منى طبيلة
من§ خوري
مها العلمي

مها أبوعيىس
مها صادر

مؤسسة التعاون للشباب
مي خواجا

ميس أبوالرب

منال طبيلة
منتهى السيد

منتهى سحويل
منهل لولص
منى العلمي

منى ح�د
منى صيفي عمر

منى طبيلة
من§ خوري
مها العلمي

مها أبوعيىس
مها صادر

مؤسسة التعاون للشباب
مي خواجا

ميس أبوالرب
ناديا تكريتي
ناديا طهبوب

نافذ الحسيني
نبيل حبايب
نضال سالمة

نضال قواسمي
نضال ك�ل

نهى أبوعيىس
نهى ورىل العلمي

نوال املال
نورا السايح

نيكول الر±اوي
نيالم كيالª - باكستان

Åهالة زوا
هالة فراج

هاª القاسم
هبة طربي

هدى جردانة
هديل ك�ل العكر

هديل مايض
ه�م الشوا

ه�م املفتي
هناء عصفور

واصف املرصي
وائل السجدي

وائل حبيبي
وائل نرصالله

وفاء الدر
وفاء أبوغزالة
وليد الغفاري

ياسمينا السايح
يرسى معروف

يوسف اس�عيل

أنحاء  جميع  من  مانحة  جهات  إلى  باإلضافة 
العالم لم يرغبوا باإلعالن عن أسمائهم

وجهودكم  دعمكم  على  جميعًا  نشكركم 
على  قدرتنا  في  إيمانكم  و  المتواصلة، 

مساندة الشعب الفلسطيني.
دعمكم لنا  يمكّنا من تحقيق االنجازات.

صالح الغول
رضغام صغ§
طالب دروزة
عايشة دييس
Îعائلة الشها

عائلة املرحوم د. تيس§ النابليس
عائلة املرحوم شكور أبوغزالة

عائلة املرحوم محمد سعدالدين
عائلة املرحوم هيثم املؤقت

فاعيل خ§ من فلسط¡، االردن، اململكة
العربية  السعودية ، الكويت، لبنان، االمارات

فداء الزابري
فريال املهتدي
فريال أبواصبع

فريدجوف رودين
فهمي أبوشعبان

قاسم الشنار
كريم السايح
ك�ل السيد

Îلجنة من ارسة اىل ارسة - د
لجنة من ارسة اىل ارسة - لبنان

ملا عبدالهادي

مرام الجزيرة
مروان يونس

مريم عواد
مصطفى مقدادي

مرام الجزيرة
مروان يونس

مريم عواد
مصطفى مقدادي

معاوية سحويل
مغيث سختيان

ملياء ساكت
ملياء نجوم
لندا الشوا
لندا فرح

لواه وليه وتاال سويد

شكرًا لكم جميعًا
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التعليم

  الثقافة

التنمية المجتمعية

الحواكري - جمعية للتنمية املجتمعية، الزراعة والبيئة • جمعية الثقافة العربية – النارصة • حوار - الجمعية العربية للرتبية البديلة •  مركز الطفولة/ مؤسسة 
حضانات النارصة •  الجامعة اإلسالمية – غزة •  الجمعية الفلسطينية للتنمية واإلعامر (بادر) – غزة •  الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية •  جامعة األزهر – 
غزة •  جامعة األقىص -  غزة •  جامعة بوليتكنك فلسطني – الخليل • جامعة  فلسطني التقنية – خضوري • جامعة الخليل – الخليل • جامعة القدس • جامعة 
النجاح الوطنية – نابلس • جامعة بيت لحم • جامعة بريزيت • جمعية الخدمة العامة • جمعية املصدر للتنمية الريفية • جمعية املصدر للتنمية الريفية • 
جمعية مؤسسة إنقاذ الطفل الفلسطيني • مركز العمل التنموي - معاً – غزة • مؤسسة تامر للتعليم املجتمعي • نادي الهالل الريايض – غزة • وزارة الرتبية 
والتعليم العايل - قطاع غزة • اتحاد الجمعيات الخريية ملحافظات شامل الضفة الغربية •  البطريركية األرمنية يف القدس • الجامعة العربية األمريكية – جنني • 
املركز النسوي - مخيم شعفاط • بطريركية الروم الكاثوليك • جمعية القدس إلرشاد األرسة – القدس • جمعية املرأة الريفية • جمعية سلوان الخريية • جمعية 
لجنة اليتيم العريب – القدس • دار االيتام االسالمية الصناعية – القد •  دار الطفل العريب – القدس • شبكة مؤسسات املستقبل األهلية الرتبوية •  كلية املجتمع 
اإلبراهيمية – القدس • لجنة العلوم والثقافة اإلسالمية • املجد لتأهيل املعاقني - املساهمة الخصوصية غري الربحية • مجلس قروي الريحية • مدرسة  الفرير • 
العلمي •  املساند واإلبداع  للتعليم  النيزك  القدس • مؤسسة  الفلسطينية –  الرؤيا  املبكرة • مؤسسة  للطفولة  للمكفوفني • مركز املصادر  النور واألمل  مدرسة 

مؤسسة عبد املحسن القطان • مؤسسة فيصل الحسيني •

 أكادميية القاسمي • جمعية السباط للحفاظ عىل الرتاث • جمعية بيت املوسيقى- شفا عمرو • مركز الطّفولة – مؤّسسة حضانات الّنارصة • املتحف الفلسطيني 
• السيد عادل البديري نيابة عن وقف البديري • القصبة مرسح وسينامتك • بلدية جنني – جنني • جمعية مركز برج اللقلق املجتمعي • دار الطفل العريب – 
القدس • عشتار إلنتاج وتدريب املرسح • مؤسسة الرؤيا الفلسطينية • لجنة اعامر الخليل – الخليل • مركز الفن الشعبي • مركز دراسات القدس - جامعة 
القدس • مركز يبوس الثقايف • مرسح نعم للتواصل بني الشباب • معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى • منتدى الفنانني الصغار • مؤسسة املدى للتنمية 

املجتمعية من خالل الفنون • مؤسسة روسرتوبوفيتش • مؤسسة عبد املحسن القطا •  نادي سلوان الريايض •

الجمعية من أجل الطفل • جمعية الشباب العرب - بلدنا – حيفا • جمعية املنارة • حركة النساء الدميقراطيات يف إرسائيل • مستشفى النارصة • الجامعة اإلسالمية 
– غزة • الجمعية الوطنية لتأهيل املعوقني -  غزة • املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان – غزة • برنامج غزة للصحة النفسية • بلدية غزة – غزة • جمعية اإلغاثة 
الطبية الفلسطينية –غز • جمعية املعاقني حركياً – غزة • جمعية الهالل االحمر الفلسطيني – غزة   • جمعي • الهالل األحمر لقطاع غز • جمعية الوفاء الخريية 
– غز • جمعية الوفاق لإلغاثة والتنمي • جمعية أصدقاء الطف • جمعية أطفالنا للصم – غزة • جمعية مربة الرحمة لألطفال –غزة •  جمعية مجموعة غزة 
للثقافة والتنمية • جمعية مؤسسة البيت الصامد • نادي غزة الريايض – غزة • وزارة الزراعة • الشباب الفلسطيني • جامعة النجاح الوطنية – نابلس • اتحاد 
األوملبية  اللجنة   • القدس   – العربية  الصناعية  التجارية  الغرفة   • الفلسطيني  الشباب   • اإلنسان"  أجل  من  "القانون  الحق   • الفلسطينيني  املزارعني  جمعيات 
الفلسطينية • اللجنة املركزية الوطنية للتأهيل – القدس • املركز النسوي - مخيم شعفاط • املؤسسة الفلسطينية للتعليم من أجل التوظيف • بلدية جنني – جنني 
• بلدية طولكرم – طولكرم • بلدية قباطية • بلدية نابلس •جامعة  فلسطني التقنية – خضوري • جمعية اصدقاء املريض-  مركز خليل ابو ريا للتأهيل - رام الله 
• جمعية الشبان  املسيحية –القدس  • جمعية الهالل االحمر الفلسطيني - بني نعيم • جمعية الهالل األحمر الفلسطيني - فرع البرية • جمعية الهالل األحمر 
النقد  القدس سلطة   - العريب  الطفل  دار   • الخاصة  االحتياجات  األطفال ذوي  اإلسالمية • جمعية رعاية  األيتام  دار  - فرع جنني • جمعية أصدقاء  الفلسطيني 
الفلسطينية • لجنة اعامر الخليل – الخليل • مربة بيت الرحمة اإلسالمي للمسنني • مجلس محيل قطنة • مجموعة اإلرادة – جنني • مركز القدس للمساعدة 
 • القدس   – اإلسالمية  الخريية  املقاصد  • مستشفى جمعية  القدس   – املطلع  • مستشفى  العيون  • مستشفى  الثقايف  يبوس  مركز   • االنسان  القانونية وحقوق 
مستشفى جمعية الهالل األحمر- القدس • مستشفى مار يوسف • مؤسسة األمرية بسمة لألطفال املعاقني بالقدس • مؤسسة قيادات - رام الله • نادي أهيل 

القدس • وكالة األمم املتحدة لالجئني الفلسطينيني - االونروا•

الشركاء
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املؤسسة األكادميية النارصة •  جمعية دار السالم الخريية - مستشفى دار السالم • مركز األطراف الصناعية والشلل – بلدية غزة • اتحاد • لجان العمل الصحي 
– غزة • الجامعة اإلسالمية – غزة • الجمعية اإلسالمية – رفح • الجمعية التعاونية الزراعية بيت حانون - غزة الجمعية الوطنية لتأهيل املعوقني -  غزة • الكلية 
الجامعية للعلوم التطبيقية • املستشفى األهيل العريب –غزة • اتحاد لجان العمل الزراعي – غزة • برنامج غزة للصحة النفسية • جمعية اصدقاء املريض الخريية 
– غزة • جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية –غزة • جمعية الخدمة العامة • جمعية الخريجات الجامعيات يف قطاع غزة • جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية – غزة 
• جمعية الهالل األحمر لقطاع غزة • جمعية الوفاء الخريية – غزة • جمعية الوئام الخريية • جمعية آفاق جديدة • جمعية بنك الدم املركزي – غزة • جمعية 
تطوير بيت الهيا• جمعية رعاية • املريض الخريية – غزة • جمعية عطاء فلسطني • جمعية مربة الرحمة لألطفال –غزة •  جمعية نور املعرفة •  جمعية يبوس 
الخريية •  مركز العمل التنموي  معاً – غزة •  معهد كنعان الرتبوي الناميئ •  مؤسسة برامج الرتبية للطفولة املبكرة الفلسطينية • مؤسسة عبد  املحسن القطان 

• املركز الفلسطيني لإلرشاد •  تكافل ارسي - لجنة ديب •

الطوارئ والمساعدات اإلنسانية 
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 �� يكن املعلم سعيد خوري رجل أع�ل فلسطيني ناجح وبارز فقط، ولكنه كان يتمتع بروح االنسانية النبيلة التي دفعته للعطاء املتواصل ودعته لتكريس الكث
من وقته لخدمة فلسط¦. وكان السيد سعيد خوري من مجموعة رجال األع�ل الذين عقدوا االجت�ع األول يف عام 1983  للتباحث في� �كن أن يقدموه 
ملساعدة الشعب الفلسطيني، وهو االجت�ع الذي كان النواة األوىل ملؤسسة التعاون.  وبعد حياة من النجاح كشخصية من اك® الشخصيات العربية البارزة يف 

مجال ريادة األع�ل يف الرشق األوسط، وبعد عمر من السخاء والعطاء وافته املنية يف 15 ترشين اول 2014.

وقد عقدت مؤسسة التعاون حفل تأب¦ تكر�ا لذكرى ااملعلم سعيد حرضه افراد ارسته واعضاء مجلس أمناء ومجلس إدارة مؤسسة التعاون ونخبة من كبار 
الشخصيات الفلسطينية واألردنية والعربية.

ت
أبني الراحل / المعلم سعيد خوري

أسرة مؤسسة التعاون   

"بعد رحلة مليئة بروح املبادرة والعمل الجاد والصمود يف وجه التحديات نقوم بأىس بوداع أحد أعظم الشخصيات الفلسطينية السيد سعيد 
خوري. وقد بدأت رحلته يف فلسط¦ التي عاش من أجلها يف عام  1923  واختتمت يف لبنان وهو البلد الذي احبه بصدق وعمق. أقول أن 

رحلته قد انتهت، ولكن يف الواقع أنها � ولن تنتهي ألنه ترك موروثاً هائال من اإلنجازات والذكريات سوف يعيش يف قلوبنا إىل األبد."
السيد فؤاد السنيورة – رئيس الوزراء األسبق للبنان

"أود أن ادعوكم لنتوقف سوياً للحظة نتذكر فيها أحد أبرز الشخصيات يف فلسط¦ وهو االنسان العظيم املعلم سعيد خوري الذي اسفنا 
واملنا لفراقه هذا العام. كان املعلم سعيد واحداً من مؤسيس مؤسسة التعاون وأحد ابرز الشخصيات يف مجال االقتصاد وÖوذجا للمواطنة 

املسئولة وااليجابية ولاللتزام بإيجاد الحلول لقضايا مجتمعه، وكان رجالً متواضعاً عمل طوال حياته لتخليد اسم فلسط¦."
السيد فيصل العلمي، رئيس مجلس األمناء، مؤسسة التعاون
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مجلس أمناء مؤسسة التعاون- المملكة المتحدة - 7 أعضاء  
بارونس تونجي -  رئيسة مجلس األمناء  باململكة املتحدة

 جوليا حلو، كل� شورت، حنان العفيفي، جون ماك هيوجو، منى محتسب

فؤاد بواريش – رئيس مجلس األمناء  بلبنان
وفاء اليس�، سم� جرّار، فيصل العلمي، ندى الناشف، رامي النمر، غسان أبوستة.

مجلس أمناء مؤسسة التعاون - لبنان - 7 أعضاء  

أمجد الدويك
بسام كنعان
برش جردانة 

ج¢ل أبو عيل
جودت الشوا 
حاتم الزعبي
خالد الكالو¦

رامي النمر
ربيع عطايا

رشيد الخالدي
رنا صادق

رندة سلطي الهنيدي
رياض ك¢ل
زينة جردانة
سامر خوري
سبع كنعان

سعد عبد الهادي
سم� جراد

سم� عبدالهادي
سهيل صباغ

سوسن الفاهوم جعفر
سوسن أصفري

صالح جالد 
عابدة السايح

عباس زعيرت
عبد العزيز املال

عبد املحسن القطان 
عدالت عودة النقاش

عمر القطان
عمر عبد الهادي
فاطمة أبو غزالة

فيصل العلمي 

لؤي خوري
مروان السايح

مشعل أبو شخيدم
ممدوح العكر
منيب املرصي
من� الكالو¦
ندى الناشف

نورة الشوا
ها¾ الكالو¦

يوسف أبو خرضا
يوسف أسعد 

يوسف سامي العلمي

أعضاء مجلس األمناء

مروان السايح فيصل العلمي
سم� عبدالهادي

 يوسف العلمي
أمني الصندوق: 

 يوسف أسعد 
أمني السر: نواب الرئيس:رئيس مجلس األمناء:الرؤساء الفخري�ون:

عبد املحسن القطان
منيب املرصي

مجلس األمناء للدورة 2017-2014

الجهاز المؤسسي
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صالح جالد -  رئيس لجنة التدقيق واالمتثال
اس�عيل الزبري، بسام كنعان، منذر الخالدي، يوسف أسعد.

عمر القطان -  رئيس فريق عمل املتخف
ج�ل أبوعيل، خليل هندي، خليل عث�ن، رامي النمر، رشيد الخالدي، ُرىل العلمي، رندة سلطي الهنيدي، زينة جردانة، سامر خوري، سعد عبدالهادي، سهيل 
نافذ  العكر،  ممدوح  السايح،  مروان  صفوري،  محمد  قبطي،  مازن  خوري،  لؤي  طهبوب،  كريم  السايح،  عابده  اسعد،  طارق  جعفر،  الفاهوم  سوسن  صباغ، 

الحسيني، نبيل القدومي، نورة الشوا، هدى كتمتو.

سم± عبدالهادي – - رئيس لجنة تنمية املوارد
إس�عيل الزبري، بشار عياش، خالد سفري، رامي النمر، رندة سلطي الهنيدي، رياض ك�ل، زينة جردانة، سامر خوري، سم± جراد، سم± عاشور، سهيل صباغ، 

عبدالحليم موحد، عدالت عودة النقاش، عطاالله كتاب، مروان السايح، نبيل القدومي.

زينة جردانة –  رئيسة لجنة االعالم
حسام خوري، خالد كالوº، ربيع عطايا، رىل العلمي، سعد عبدالهادي، سم± عبدالهادي، رندة سلطي الهنيدي، صالح جالد، منى ح�مي، نبيل القدومي.

يوسف أبوخرضا -  رئيس لجنة االستث�ر
.ºرائد كنعان، عباس زعيرت، عبدالعزيز املال، عمر املرصي، محمد صفوري، مشعل أبوشخيدم، يوسف العلمي، نبيل ح�ده، ها¼ الكالو

جودت الشوا –  رئيس لجنة املشاركة الشبابية
تيس± بركات، ربيع عطايا، سناء عوده، كريم طهبوب، عطاالله كتاب، مازن املرصي، مشعل أبوشخيدم، نورة الشوا.

خالد الكالوº –  رئيس لجنة الجائزة
جورج الطويل، عابده السايح، لؤي خوري، ممدوح العكر، نافذ الحسيني، هدى كتمتو.

عمر عبدالهادي – رئيس لجنة الربامج واملرشوعات
بواريش، كريم طهبوب، ك�لÇ شعث،  أبوغزالة، فؤاد  الشوا، فاطمة  الشوا، سم± جراد، عزام  راوية  الكالوº، خليل هندي،  الطويل، خالد  بشار عياش، جورج 

ممدوح العكر، منذر الخالدي، ندى الناشف، وائل الغالييني، وفاء اليس±، يوسف حنون.

مروان السايح- رئيس لجنة العضوية
رياض ك�ل، سم± عبدالهادي، سهيل صباغ، عمر القطان، محمد ملحم، نبيل القدومي، هدى كتمتو، يوسف العلمي.

برش جردانه – رئيس لجنة االسرتاتيجية والحاكمية
إس�عيل الزبري، بسام كنعان، ج�ل أبوعيل، خليل عث�ن، راوية الشوا، صفوان املرصي، كريم طهبوب، نبيل القدومي، يوسف اسعد.

سوسن الفاهوم جعفر -  رئيسة مجلس االدارة 
بسام كنعان، ج�ل أبوعيل، جودت الشوا، خالد الكالوº، زينة جردانة، سعد عبدالهادي، عبد العزيز املال، عمر عبدالهادي، لؤي خوري، يوسف العلمي.

فري�ق عمل المتحف  -  25  عضوًا

لجنة التدقيق واالمت�ثال - 5 أعضاء

لجنة تنمية الموارد  - 17 عضوًا

لجنة اإلعالم  -  11 عضًوا

لجنة االست�ثمار  - 10 أعضاء

لجنة المشاركة الشبابية - 9   أعضاء

لجنة الجائزة  - 7   أعضاء

لجنة الربامج والمشروعات - 18 عضوًا

لجنة العضوية - 9 أعضاء

لجنة االسرتاتيجية والحاكمية - 10   أعضاء 

مجلس االدارة - 11  عضًوا 
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ابراهيم جالل
أحمد الحاطي

اهداف السويف
إس�عيل الزبري

أسامة هاشم
أكرم الشخش�
أمجد الدويك

أنيس قاسم
أ�ن حجاوي
باسم فارس
باسم هاشم
بسام كنعان
بشار عياش
بشار نحوي
برش جردانة
بنك االردن

تيس� بركات
تي�ء قعوار

ج�ل ابو عيل
جميل جادالله

جواد خواجه
جودت الشوا
جورج العبد

جورج الطويل
حاتم الزعبي

حامد جرب
حسام خوري
خالد الكالو£
خالد الكيايل
خالد سفري

خلدون الطربي
خليل عث�ن
خليل هندي
دار الهندسة
دينا بسيسو
دينا كالو£
ُرىل العلمي
رامي النمر

رامي ملحس
راوية الشوا
رائد كنعان
ربيع عطايا

رشيد الخالدي
رغدة النابليس

رمزي دلول
رنا صادق
رنا موحد

رندة سلطي الهنيدي
رياض ك�ل
زيد زالطيمو
زينة جردانة
سامح كنعان

سامر الخالدي
سامر خوري
سبع كنعان

سحر الهنيدي
سعاد العامري

سعدالدين عكاشه
سعد عبد الهادي

سعيد بيدس

سل�ن العبايس
سم� جراد

سم� عاشور
سم�عبد الهادي

سناء عوده
سهيل  صباغ

سوسن الفاهوم جعفر
سوسن أصفري

شفيق الغربا
صالح جالد

صفوان املرصي
طارق سقا

طارق أسعد
طاهر كنعان

عابدة السايح
عادل عفيفي
عامر هاشم
عباس زعيرت

عباس عبد الجليل
عبد الحليم موحد

عبد الرحمن سمرين
عادل عفيفي
عامر هاشم
عباس زعيرت

عباس عبد الجليل
عبد الحليم موحد

عبد الرحمن سمرين
عبد العزيز املال

عبد القادر عسقالن
عبد املحسن القطان

عب� عوده
عدالت النقاش
عدنان الصغ�

عزام الشوا
عزمي عبد الهادي

عصام حباس
عصام دهمش
عصام سلفيتي
عطاالله كتاب
عيل الرضوان

عيل ح�د
عيل سعد الدين

ع�ر الكردي
عمر القطان
عمر املرصي
عمر  الشوا

عمرعبد الهادي
عمر ك�ل

عمرو بن حليم
غياث سختيان
فادي ابو عيل

فاطمة أبو غزالة
فريد خليفة

فهمي الحسيني
فواز الزعبي

فواز غانم
Æفؤاد الدجا
فؤاد بواريش
فيصل رسول

فيصل العلمي

كريم طهبوب
ك�لÊ شعث
كميل منصور

لؤي خوري
ليث املرصي
لينا الدويك

ماجدة مشالوي اللبدي
مازن الخطيب

مازن املرصي
مازن قبطي

محمد أبو عيىس
محمد دهمش

Êمحمد عيل ياس
محمد سعديه
محمد صفوري

محمد ملحم
مروان السايح

مروان الشوا
مشعل ابو شخيدم

مصطفى بيدس
ممدوح العكر

منى ح�مي
منذر الخالدي
منيب  املرصي

من� الكالو£
مهند ك�ل

نازك الحريري
نافذ الحسيني
نبيل الرصاف
نبيل ح�ده

نبيل القدومي
ندى  الناشف

نورة الشوا
هاشم الشوا
هاشم هاشم
هاÆ الكالو£
هدى كتمتو

هيثم الجوهري
وائل كنعان

وائل الغالييني
وضاح برقاوي

وفاء اليس�
وليد الكيايل

وليد حاج
وهبة Òاري
يارس هاشم

يوسف حنون
يوسف أبو خرضا

يوسف أسعد
يوسف العلمي

أعضاء شرف
حنان عرشاوي
سعاد الصباح
صبيح املرصي

باسل عقل
عبد اللطيف الحمد

 أعضاء فارقوا الحياة خالل العام 2014
سعيد خوري

الجمعية العمومية 
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أحمد حميدان
أرشف عبد الرحمن

أسامة براهمة
أمل ترزي
أمل داوود

أم� جعيدي
أنور أبو ع�ش

جميل عبد املهدي
حال بزار

حن� صالح
خالد جرار

دورس عواد
د�ا ارشيد
ر� عودة

رشا دار طاهر
رشا مصلح

روال الدجا�
سامر فرح

سمر العموري
سمر حرصي

سني علم
صليبا شحادة
طارق داوود
ظاهر قاسم
عائد املرصي

عبدالله أبو كشك
عيل ش�سنة

عالء الطرشان
ع�ر ع�ر

عوف عوض الله
غسان طه

غسان شخش¨

لينا حرامي
محمد دشت
محمود نزال

محمود اللولو
مصطفى عبيدي 

مها صادر
مي أبو هشهش

نجاد غنام
نخلة القرع

نرسين طبنجة
نرم� بدارنة

نهاد صالح
هديل مايض

هيثم حموري
يوسف مشعل

أحمد ابو اليف
أحمد بكري

أمل أبو الهوى
بشار الحسيني

حازم قنيبي
̈ة د�ا عم
رشا جابر

زهدي بايل
سامر رنتييس

فداء توما
صابر أبوالهوى

لينا الدييس
محمد طروة
نبيل املؤقت
نور عنبتاوي

وفاء الدر
غزة

إياد بلعاوي
رنا أبو مغيصيب

ريهام العيلة
سمر البطروخ

عاطف الغص�
̈ة عبد العزيز أبوحص

عبدالرحمن أبوندى
فادي الهندي
فريح النجار

فهمي أبوشعبان
محمد الجرو

محمد أبو رمضان
محمد املقيد

محمد حسن�
مها محيسن
هيثم العطار

 
أالء سنان

أمجد العايدي
خالد الشكعة

دالل سالمة
مالك الفقية

نرسين ياس�
لبنان 

أمينة حسن�
ج�ل حسامي

حن� شعبان
سلمى اليس¨
عدنان دبوك
محمد زوري

محمد الحورا�
وفاء قاسم

المتحف الفلسطيني
حسام العارف

حن� مخو
ر� صالح
رن� قرش
رنا العنا�

̈ة سعد عم
سليم عزار

رضار أبو قطيش
عب¨ قاسم

عبور الحشاش
عروة أبو بكر

النا صبح
نرسين ناطور
هال الرشوف
يارا حمدي

رام الله

الجهاز التنفيذي

اإلدارة

عمان القدس

تفيدة جرباوي
املدير العام

باهر زمام¨ي

مدير الدائرة املالية

فادي هندو

مديرة دائرة البحثاملدقق الداخيل
 والتخطيط واإلعالم

خالد داووديرنا الخطيب

مدير دائرة العمليات
 الربامجية

محمد نجا

مدير الدائرة
 اإلدارية

نارص العالول

مدير دائرة تنمية
 املوارد واالتصال

̈سكيان  جاك ب

مدير املتحف
 الفلسطيني

مدير مكتب غزة
فادي الهندي

مديرة املكتب الفني لربنامج 
اع�ر البلدة القد�ة

مدير مناطق 1948مديرة فرع لبنان
 

 مديرة مكتب
 اململكة املتحدة

مستشار Ôويل اجنبي

شادية طوقان

كارول� قطينةعبد الله ابو كشكسلمى اليس¨

روىل دجا�
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كريم طهبوب
ك�ل� شعث
كميل منصور

لؤي خوري
ليث املرصي
لينا الدويك

ماجدة مشالوي اللبدي
مازن الخطيب

مازن املرصي
مازن قبطي

محمد أبو عيىس
محمد دهمش

محمد عيل ياس�
محمد سعديه
محمد صفوري

محمد ملحم
مروان السايح

مروان الشوا
مشعل ابو شخيدم

مصطفى بيدس
ممدوح العكر

منى ح�مي
منذر الخالدي
منيب  املرصي

من£ الكالو¢
مهند ك�ل

نازك الحريري
نافذ الحسيني
نبيل الرصاف
نبيل ح�ده

نبيل القدومي
ندى  الناشف

نورة الشوا
هاشم الشوا
هاشم هاشم
ها® الكالو¢
هدى كتمتو

هيثم الجوهري
وائل كنعان

وائل الغالييني
وضاح برقاوي

وفاء اليس£
وليد الكيايل

وليد حاج
وهبة ¸اري
يارس هاشم

يوسف حنون
يوسف أبو خرضا

يوسف أسعد
يوسف العلمي

أعضاء شرف
حنان عرشاوي
سعاد الصباح
صبيح املرصي

باسل عقل
عبد اللطيف الحمد

 أعضاء فارقوا الحياة خالل العام 2014
سعيد خوري

VII . التقري�رالمالي المدقق
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غزة، 2014
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غزة، 2014
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اتصل بنا

القدس

هاتف   627-2127 (972-2+)
فاكس 627-2125 (972-2+)

welfare@jwelfare.org بريد الكرتوني
ص.ب 25204 شعفاط, القدس

رام الله

هاتف 241-5130 (970-2+)
فاكس 297-5984 (970-2+)

welfare@jwelfare.org بريد الكرتوني
ميدان النهضة، شارع كندا

رام الله - فلسطني
ص.ب 658، رام الله

قطاع غزة

هاتف 286-9881(970-8+)
فاكس 283-7757(970-8+)

welfare@jwelfare.org بريد الكرتوني
شارع الميناء – بجانب سلطة النقد

ص.ب 5018، غزة

عمان

هاتف 585-0600 (962-6+)
فاكس 585-5050 (962-6+)

welfare@jwelfare.org بريد الكرتوني
شارع زهران، مبنى رقم 127

ص.ب 840888
عمان 11184 األردن

بريوت

هاتف  303218 (961-1+)
فاكس  319218 (961-1+)

welfarelb@jwelfare.org  بريد الكرتوني
بريوت وطى المصيطبة، شارع جربي«ل المّر

بناية نسيب الزهريي – الطابق الخامس 
ص.ب 113-7275

لندن

هاتف 7259-2454 (44-20+)
فاكس 0584 7244 (44-20+)

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

London SW5 OSW

Website: www.welfareassociation.org
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