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فهر�س املحت�يات



كما �شهد العام 2013 الحتفال بو�شع حجر الأ�شا�س للمتحف الفل�شطيني 
الفريق  با�شر  حيث  البناء،  من  الأولى  املرحلة  ت�شييد  اأعمال  يف  واملبا�شرة 
الإداري ن�شاطه معلنا وب�شكل عملي انطالق امل�شروع الذي يعترب واحدا من 

اأهم امل�شاريع ال�شرتاتيجية للموؤ�ش�شة والأهم يف فل�شطني.
على �شعيد الأداء املوؤ�ش�شي �شهد العام 2013 نقلة هامة باجتاه تفعيل دور 
عرب  املبا�شرة  وم�شاركته  املوؤ�ش�شي  العمل  يف  دوره  وتعزيز  الأمناء  جمل�س 
وتوا�شلت عملية تطوير  املوؤ�ش�شة،  برامج  العمل يف  وفرق  املوؤ�ش�شية  اللجان 
اأروقة  �شهدت  كما  واحلديثة،  الفاعلة  الإدارة  مع  يتالءم  مبا  الإدارة  نظم 
املوؤ�ش�شة انفتاحا على احلوار والنقا�س وتبادل الآراء، انطالقا من الإميان 
حتولتها  يف  الأهداف  و�شياغة  الأولويات  حتديد  عملية  فهم  ب�شرورة 
وحركتها امل�شتمرة ولي�س من خالل ثباتها و�شكونها، مبا ي�شمح بالتعامل مع 

التحديات النا�شئة.
وانتاجها،  الأفكار  لتبادل  كمنرب  التعاون  موؤ�ش�شة  دور  لتعزيز  وا�شتكمال 
ويف �شياق الأهداف التي و�شعتها “خارطة الطريق” فقد نظمت املوؤ�ش�شة 
موؤمتر “التعاون من اأجل التنمية.. قيود واآفاق”، الذي ناق�س ق�شايا التنمية 
وال�شركاء،  واملخت�شني  اخلرباء  من  وا�شعة  مب�شاركة  فل�شطني  يف  واآفاقها 
حيث مت القاء ال�شوء على واقع التنمية يف فل�شطني والتحديات التي تواجهه 
التنموي  العمل  تطوير  يف  ت�شاهم  التي  احللول  واقرتاح  التو�شيات  وو�شع 
التنمية يف  للواقع، ما يعد خطوة هامة يف تطوير مفهوم   الأفكار  ومواءمة 

فل�شطني.
وا�شتقطاب  املوؤ�ش�شة  موارد  تنمية  الفرتة عمليات  توا�شلت خالل هذه  كما 
الدعم املوؤ�س�سي وتعزيز �سورة املوؤ�س�سة يف اأو�ساط �سعبها و�سركائها �سواء 
اأو ال�شركاء املنفذين، الذين نقدم لهم ال�شكر موؤ�ش�شات  ال�شركاء املانحني 

واأفرادا على دعمهم املتوا�شل لربامج وم�شاريع املوؤ�ش�شة.
لقد هياأت املخرجات والآثار التي مت اإجنازها يف العام 2013، والتي �شيقدم 
لكم هذا التقرير اإيجازا  لها “وهو تقرير ا�شتدامة يتم اإجنازه للمرة الأولى 
نحو  لالنطالق  املالئمة  والبيئة  ال�شلبة  الأر�شية  هياأت  رفيعة”،  وبدرجة 
نقلة  ت�شكل  التي   ،2016-2014 ال�شاملة  ال�شرتاتيجية  اخلطة  اأهداف 

نوعية يف عمل املوؤ�ش�شة ومفهوم التخطيط التكاملي ال�شامل.
ودورها  املوؤ�ش�شة  لأداء  وتقييم  وتطوير  عمل  كمنطقة  العام  هذا  �شنتذكر   
دوائر  كافة  املختلفة يف  العمل  وم�شتويات  لأطر  �شاملة  تفعيل  عملية  �شمن 
املوؤ�ش�شة، وهو ما �شتجدون ملخ�شا له يف التقرير الذي ن�شعه بني اأيديكم، 
والذي يعك�س حم�شلة جهد متكامل تعزز عرب خربة وجتربة عقود طويلة من 
اأول واأخريا،  لتنمية الإن�شان الفل�شطيني ومتكينه  العمل التنموي الهادف، 
اجلهد  هذا  خلف  يقف  وم�شتقبله،  وقدراته  وثقافته  بهويته  ثقته  وتعزيز 
فريق العاملني يف اجلهاز التنفيذي ملوؤ�ش�شة التعاون، الذين ل اأملك ال اأن 

اأ�شكرهم على اأدائهم واجنازهم الذي نفخر به جميعا.
د. نبيل هاين القدومي

العام  فهو  التعاون،  موؤ�ش�شة  م�شرية  يف  مف�شلية  حمطة   2013 عام  �شكل 
الذي �شهد احتفال املوؤ�ش�شة بالذكرى الثالثني لتاأ�شي�شها يف فل�شطني وعلى 
اأي�شا  �شهدتها  التي  الحتفالت  وهي  الأولى،  للمرة  الفل�شطينية  الأر�س 
املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  يف  دبي  ومدينة  عمان  الأردنية  العا�شمة 
موؤ�ش�شة  وبرامج  م�شاريع  دعم  يف  بقوة  �شاهموا  الذي  �شركائنا  بح�شور 
التعاون على مدى العقود الثالثة املا�شية. وهو العام الذي اكتملت فيه اخلطة 
ال�شرتاتيجية 2011-2013، والذي توا�شل خالله ن�شوج الثمار خلارطة 
الطريق التي اأقرها جمل�س الأمناء يف دورته املمتدة 2011-2014، والتي 
�شكلت بدورها رافعة لأهداف وبرامج اخلطة ال�شرتاتيجية 2013-2011.

لقد �شمحت ذكرى تاأ�شي�س املوؤ�ش�شة بالوقوف اأمام التجربة وقراءتها وتقييم 
الإجناز من خالل ما ا�شتطاعت املوؤ�ش�شة من تقدميه ل�شعبها، ومدى تاأثري 
اآلمهم،  من  والتخفيف  الفل�شطينيني  حياة  حت�شني  يف  وخططها  براجمها 
و�شيا�شات  واملتغريات  الأحداث  تعزيز �شمودهم يف مواجهة  وامل�شاهمة يف 

الحتالل.
كانت الحتفالت بالذكرى الثالثني لتاأ�شي�س التعاون، التي �شهدت اجتماع 
تاريخها،  الأولى يف  للمرة  الفل�شطينية  الأر�س  على  املوؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�س 
فر�شة لقيا�س اأثر عملنا يف عملية تنمية الإن�شان الفل�شطيني، وبناء قدراته 
وحتفيز ابداعاته يف خمتلف قطاعات العمل التي مت�س حاجاته وطموحاته، 

والبحث عن اأف�شل ال�شبل لتطوير الأداء وا�شتمرارية العمل وتعميق الأثر. 
فقد توا�شل العمل خالل 2013 يف الرتكيز على تطوير الربامج وامل�شاريع 
التي تت�شف بالنوعية وتتجاوب مع اأولويات واحتياجات ال�شعب الفل�شطيني، 
والتي �شملت قطاعات العمل الرئي�شية؛ التعليم والثقافة والتنمية املجتمعية 
ال�شفة  الأربع؛  املوؤ�ش�شة  الإن�شانية، يف مناطق عمل  وامل�شاعدات  والطوارئ 
والتجمعات   1948 الـ  مناطق  غزة،  قطاع  القد�س،  فيها  مبا  الغربية 

الفل�شطينية يف لبنان.
ففي �شياق نهج موؤ�ش�شة التعاون يف دعم وتكرمي الإبداع املوؤ�ش�شي والفردي، 
توا�شل الرتكيز على تفعيل الربامج والأن�شطة التي ت�شتقطب ال�شباب وتفتح 
برامج  خالل  من  �شواء  وابداعاتهم،  طاقاتهم  عن  للتعبري  املجال  اأمامهم 
الت�شغيل لتمكني ال�شباب الفل�شطيني وتطويرها مبا ي�شمح بتوظيف الإبداع 
ال�شبابي ومنحه الفر�شة للتعبري عن نف�شه وامل�شاهمة يف عملية التنمية، اأو 
جائزة  تخ�شي�س  عرب  ومبادراتهم  جهودهم  وتكرمي  حتفيزهم  خالل  من 

لل�شباب �شمن جوائز املوؤ�ش�شة الثالث.
كما ا�شتطاعت اخلطة ال�شرتاتيجية 2011-2013 اأن تتكيف وتتواءم مع 
املتغريات النا�شئة يف املنطقة والتي مت�س ب�شكل مبا�شر احلالة الفل�شطينية، 
الأحداث  اجتاهات  وحتليل  املحيطة،  للبيئة  قراءتها  من  م�شتفيدة 
وانعكا�شاتها، والتي كان اأبرزها التحدي الذي ن�شاأ من خالل تدفق ع�شرات 
اآلف الالجئني الفل�شطينيني من املخيمات يف �شوريا نحو خميمات لبنان، 

والواقع املاأ�شاوي الناجت عن هذه الهجرة اجلديدة.

ر�سالة رئي�س جمل�س اأمناء م�ؤ�س�سة التعاون
د. نبيل هاين القدومي

ر�سالة مدير عام م�ؤ�س�سة التعاون
 د. تفيدة اجلرباوي

تقرير ا�شتدامة املوؤ�ش�شة ح�شب املعايري العاملية بتميز، ما يوؤ�شر على متتعها 
املتكاملة،  والتنفيذية  والفنية  الإدارية  قدراتها  وعلى  والنزاهة  بال�شفافية 

وقدرتها على الدميومة وال�شتمرارية.
بالتوازي  للموارد،  ال�شاملة  املوؤمتتة  الإدارة  نظام  اإطالق  العام  �شهد  كما 
بالتوا�شل  خا�شة  وعناية  املوؤ�ش�شة  لكوادر  �شاملة  تدريب  خطة  تنفيذ  مع 
القادمة  ال�شرتاتيجية  خطتنا  لتنفيذ  متهيدًا  بذلك  قمنا  وقد  الجتماعي، 

2014-2016 مبوازنة 146 مليون دولر.
ويف �شياق احتفال املوؤ�ش�شة بالذكرى الثالثني لتاأ�شي�شها، مت تنظيم احتفالت 
باملنا�شبة يف كل من فل�شطني وعّمان ودبي، حيث ترافقت هذه الحتفالت 
الأ�شا�س  حجر  و�شع  اأبرزها  كان  ا�شرتاتيجية  مل�شاريع  الأ�شا�س  و�شع  مع 
ملتحف الذاكرة وانطالق براجمه، وعقد موؤمتر تنموي للموؤ�ش�شة لأول مرة 
يف فل�شطني، كما �شهد هذا العام تطورًا وا�شحًا يف ال�شتفادة من التقنيات 
احلديثة يف و�شائل الت�شالت واإطالق مواقع املوؤ�ش�شة على �شبكات الت�شال 
بدورها  والتعريف  املوؤ�ش�شة  �شورة  بناء  خلدمة  وتوظيفها  الجتماعي، 

واأهدافها ور�شالتها.
وقد عملنا يف العام 2013 على زيادة عدد جوائز املوؤ�ش�شة لت�شبح  ثالث 
جوائز؛ جائزة الإجناز للموؤ�ش�شات )جائزة املرحوم عبد العزيز ال�شخ�شري(، 
راغب  املرحوم  )جائزة  املقد�شية  للموؤ�ش�شات  متنح  التي  القد�س  جائزة 
الكالوتي للتنمية املجتمعية(، جائزة ال�شباب )جائزة منري الكالوتي لل�شباب 
الروح  بخلق  التعاون  موؤ�ش�شة  اهتمام  يعك�س  ما  الريادي(،  الفل�شطيني 
املبنية على الإجناز والتميز، وما متثله هذه اجلوائز من تكرمي  التناف�شية 

ودعم للموؤ�ش�شات والفئات امل�شتهدفة.
مازلنا ن�شعى جاهدين خلدمة اأبناء �شعبنا الذين نالم�س حياة مليون منهم 
�شنويًا، واإحداث اأثر نوعي على حياتهم، ومازال هاج�س البحث عن اأف�شل 
الداخلية  نقا�شاتنا  لتحقيق ذلك حا�شرًا يف جميع  ال�شبل  واأف�شل  الربامج 
ومع �شركائنا الذين ينوف عددهم عن 400 موؤ�ش�شة، والذين نفخر بالعمل 
ل�شركائنا  بال�شكر  نتقدم   فاإننا  ال�شياق  هذا  ويف  عطاءهم،  ونقدر  معهم 
املانحني موؤ�ش�شات واأفرادا على دعمهم الكرمي املتوا�شل لربامج وم�شاريع 

املوؤ�ش�شة.
 ويف اخلتام اأمتنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة، ونعدكم بامل�شي قدمًا وبثبات 
من اأجل ا�شتكمال ر�شالة موؤ�ش�شة التعاون التي قامت من اأجلها، للم�شاهمة 
وثقافته احلية  تراثه  واحلفاظ على  الفل�شطيني  الإن�شان  قدرات  تطوير  يف 

ويف بناء املجتمع املدين.
د. تفيدة اجلرباوي

يف ظل الظروف بالغة ال�شعوبة الناجمة عن الحتالل الإ�شرائيلي امل�شيطر 
املخالفة  و�شيا�شاته  وحدودها،  واأجوائها  ومياهها  الفل�شطينية  الأر�س  على 
لأب�شط حقوق الإن�شان واجتياحاته املتوا�شلة وح�شاره لقطاع غزة، وعزله 
ملدينة القد�س، واإقامته للحواجز وبنائه جلدار العزل، وم�شادرته وجتريفه 
التنموي  عملها  يف  التعاون  موؤ�ش�شة  ا�شتمرت  للبيوت.  وهدمه  لالأرا�شي 
ارتباطه  وتعزيز  اأر�شه  على  الفل�شطيني  الوجود  لتعزيز  الهادف  والإغاثي 
دورة   2013 العام  يف  املوؤ�ش�شة  ا�شتكملت  فقد  الوطنية،  وهويته  بثقافته 
مليون   )83( له  املخطط  جتاوز  ب�شرف   2013-2011 الثالثية  خطتها 
يف  الثالثني  عامها  بذلك  متوجة  دولر،  مليون   )107( اإلى  لي�شل  دولر 
متكني الإن�شان الفل�شطيني اقت�شاديًا واجتماعيًا ليعي�س على اأر�شه بكرامة، 

ولتوفري فر�س العي�س الكرمي ملخيمات الالجئني يف لبنان. 
لقد عملنا يف العام �شويًا مع �شركائنا، امل�شتفيدين واملانحني، على حت�شني 
املجتمعية،  والتنمية  والثقافة،  التعليم،  قطاعات؛  يف  الفل�شطينيني  اأو�شاع 
وا�شتجبنا لالأحوال الطارئة والإن�شانية، واأنفقنا على ذلك ما يقارب  الـ 37 
مليون دولر، متجاوزين بذلك ما خططنا له، وهو اإجناز ي�شع 2013 �شمن 
يف  والأعلى  ال�شرف،  قيمة  حيث  من  املوؤ�ش�شة  تاريخ  يف  الأعلى  ال�شنوات 
م�شرية املوؤ�ش�شة من حيث الإيرادات، ما جعل من العام 2013 نقطة انطالق 
وجتدد �شملت خمتلف م�شتويات عمل املوؤ�ش�شة، مبا فيها البحث والتخطيط 
العقد  نحو  منطلقة   الأداء،  م�شتويات  وقيا�س  التقييم  الى  و�شول  والتنفيذ 

الرابع من م�شرية موؤ�ش�شة التعاون معززة باخلربة والتجربة والإجناز.  
وقد توزعت ن�شب �شرفنا على القطاعات كما ياأتي:

 ،%47 املجتمعية  التنمية   ،%24 املتحف  فيها  الثقافة مبا   ،%19 التعليم 
على  ال�شرف  ن�شب  توزعت  فيما   .%10 الإن�شانية  وامل�شاعدات  الطوارئ 
69%، قطاع غزة  مناطق العمل كالتايل: ال�شفة الغربية مبا فيها القد�س 

20%، لبنان 7%، و3% ملناطق الـ 1948.
اأن املجال ل يت�شع هنا ل�شرد كافة الإجنازات التي حققتها املوؤ�ش�شة  ورغم 
التي  اإلى بع�س هذه الإجنازات  اأ�شري  اأن  اأود  انني  اإل   ،2013 العام  خالل 
التغيري  اإحداث  على  وقدرتها  املوؤ�ش�شة  عمل  واأثر  لنوعية  منوذجا  �شتقدم 
متكني  برنامج  مثل  امل�ستهدفة،  والتجمعات  الفئات  اأو�ساط  يف  الإيجابي 
لريا�س  ال�شامل  والتطوير  ومتكامل،  �شمويل  ب�شكل  الفل�شطيني  ال�شباب 
والتعليم  )تفكري(،  التعليم  يف  التكنولوجيا  وتوظيف  )�شكر(،  الأطفال 
يركز  الذي  )زمالة(  وبرنامج  غزة،  لأيتام  )م�شتقبلي(  وبرنامج  امل�شاند، 
طريق  عن  اجلامعات  لأ�شاتذة  والتطبيقية  البحثية  املهارات  تطوير  على 
وكذلك  متميزة،  عاملية  وموؤ�ش�شات  جامعات  اإلى  ق�شرية  لفرتات  ابتعاثهم 

الربنامج ال�شمويل التكاملي لإحياء وادي غزة.
الأولى،  للمرة   ،2013 العام  خالل  املوؤ�ش�شة  اأجنزت  ذلك  مع  وبالتوازي 
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1. م�ؤ�س�سة التعاون
موؤ�ش�شة التعاون هي موؤ�ش�شة فل�شطينية اأهلية غري حكومية م�شتقلة عن اأية 
انتماءات �شيا�شية اأو حزبية اأو طائفية، تاأ�ش�شت عام 1983 على يد جمموعة 
من رجال الأعمال والفكر الفل�شطينيني والعرب. وقد ن�شاأت املوؤ�ش�شة لدعم 
التنمية امل�شتدامة لل�شعب الفل�شطيني يف ال�شفة الغربية، مبا فيها القد�س، 

وقطاع غزة ومناطق 1948 وكذلك يف خميمات اللجوء يف لبنان. 
نكر�س عملنا يف املوؤ�ش�شة لتقدمي م�شاهمات متميزة تهدف اإلى تنمية قدرات 
الفل�شطيني واحلفاظ على تراثه وهويته ودعم ثقافته احلية، ويف  الإن�شان 
بناء املجتمع املدين، وذلك من خالل التحديد املنهجي لحتياجات ال�شعب 
لال�شتفادة  ال�شليمة  الآليات  اإيجاد  على  والعمل  واأولوياته،  الفل�شطيني 
ماليني  اأربعة  من  اأكرث  ينتفع  حيث  املتاحة،  التمويل  م�شادر  من  الق�شوى 
فل�شطيني من خدماتنا ومن خدمات املنظمات الفل�شطينية غري احلكومية 
غزة  وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  اخلريية  واجلمعيات  املجتمعية  واملوؤ�ش�شات 

ومناطق 1948 ويف خميمات اللجوء يف لبنان.

ورام اهلل  وبريوت  وعمان  ولندن  التعاون مكاتب يف كل من جنيف  ملوؤ�ش�شة 
ما  املوؤ�ش�شة  يف  ويعمل  اهلل،  رام  يف  الرئي�شي  مقرها  ويقع  وغزة.  والقد�س 
�شت موؤ�ش�شة التعاون وقفية  جمموعه 107 موظفني/ات. ومنذ ن�شاأتها خ�شّ
ت�شمن لها ال�شتدامة، وكتعبري عن التزامها جتاه التنمية الفل�شطينية تتم 
تغطية نفقات املوؤ�ش�شة اجلارية من خالل الإيرادات التي يحققها �شندوق 
اأع�شاء  ي�شهم  حيث  امريكي،  دولر  مليون   60 قيمته  تبلغ  والذي  الوقفية 
املوؤ�ش�شة  دعم  يف  ع�شوا(   154 حاليا  ت�شم  )التي  العمومية  اجلمعية 
حت�شل  كما  اأخرى،  وتربعات  �شنوية  ع�شوية  ر�شوم  خالل  من  ون�شاطاتها 
العربية  واملوؤ�ش�شات  واحلكومات  املانحة  الهيئات  من  متويل  على  املوؤ�ش�شة 

والدولية، وكذلك من تربعات فردية تغطي م�شاريعها.
يف عام 2013 بلغت ايرادات املوؤ�ش�شة ما يزيد عن 37 مليون دولر، بينما 
بلغ اإجمايل ال�شرف على برامج املوؤ�ش�شة يف نف�س العام 36.7 مليون دولر 

اأمريكي. 

روؤيتنا
تتطلع موؤ�ش�شة التعاون اإلى تعزيز �شمود الفل�شطينيني كمواطنني يف 
يتمتعون  والدميقراطية  واحلرية  بال�شتقالل  تنعم  عربية  فل�شطني 
فيها بالكرامة والرخاء والتقدم ويتمكنون فيها من حتقيق ذاتهم، مع 

توفري الفر�س املتكافئة لهم يف تفعيل جميع قدراتهم بتميز واإبداع.

ر�سالتنا
ت�شعى موؤ�ش�شة التعاون اأن تكون املوؤ�ش�شة الفل�شطينية الأهلية التنموية 
الفل�شطيني   الإن�شان  قدرات  تطوير  يف  بتميز  ت�شاهم  التي  الرائدة 
املجتمع  بناء  ويف  احلية  ثقافته  ودعم  وهويته  تراثه  على  واحلفاظ 
ال�شعب  لحتياجات  املنهجي  التحديد  خالل  من  وذلك  املدين، 
الفل�شطيني واأولوياته والعمل على اإيجاد الآليات ال�شليمة لال�شتفادة 

الق�شوى من م�شادر التمويل املتاحة.

قيمنا
ال�شتقاللية، املهنية، اللتزام الوطني.

اأهدافنا اال�سرتاتيجية
وروؤيتنا  بر�شالتنا  التزامنا  الأر�س  على  عملنا  �شكل  التاأ�شي�س  منذ 
“التمكني الجتماعي  يتمثل يف  والذي  وقيمنا وهدفنا ال�شرتاتيجي، 

والقت�شادي لالإن�شان الفل�شطيني”.
ومن الأهداف ال�شرتاتيجية التي عملت املوؤ�ش�شة عليها:

للفل�شطينيني. والإغاثية  التنموية  الحتياجات  تلبية  يف  امل�شاهمة  	•
اأثرها. وتعميق  نطاقها  وتو�شيع  النوعية  الربامج  ا�شتحداث  	•

الرباجمي. العمل  يف  والفعالية  الكفاءة  	•
بالعاملني  والحتفاظ  وا�شتقطاب  التنظيمية،  الأطر  تعزيز  	•

املوؤهلني، وال�شفافية يف العمل.
وكفاءة. بفاعلية  واإدارتها  املالية  املوارد  وتنويع  زيادة  	•

الداخلي  امل�شتوى  على  الوثيق  والتعاون  الفّعال  الت�شال  	•
واخلارجي.

جماالت عملنا وقطاعات تدخلنا
حتليل  اإلى   2013–2011 لالأعوام  ال�شرتاتيجية  خطتنا  ا�شتندت 
الفنية  الإ�شتفادة من اخلربة  وعلى  للموؤ�ش�شة  الداخلية  للبيئة  معمق 
التي راكمناها، وقراءة هذه التجربة والبناء عليها، كذلك الى حتليل 
والجتماعية  والقت�شادية،  ال�شيا�شية،  مبكوناتها  اخلارجية،  للبيئة 
هذا  منطقة،  كل  وخ�شو�شية  وظروف  واقع  على  بناًء  والثقافية، 
لتحديد  امل�شت�شارون  نفذها  التي  املعمقة  للحوارات  بالإ�شافة 
الأولويات والتوجهات امل�شتقبلية. وبناء عليه فاإن اإطار عملنا احلايل 

ي�شعى لتحقيق اأربعة م�شارات رئي�شية:
ت�شجيع احلفاظ على الثقافة والهوية الفل�شطينية واإحياء املوروث  	•

الثقايف الفل�شطيني.
تنمية الإن�شان الفل�شطيني وتاأهيله ومتكينه لي�شبح منتجًا ومهنيًا  	•
عجلة  دفع  يف  ولي�شهم  واأحالمه،  اأهدافه  حتقيق  على  وقادرًا 

التغيري القت�شادي والجتماعي.
متكني املوؤ�ش�شات املحلية وم�شاعدتها على تقدمي خدمات مالئمة  	•
احلكم  متطلبات  تطبيق  خالل  من  الفل�شطينيني  لحتياجات 

الر�شيد وحتقيق ال�شتدامة.
ال�شتجابة ال�شريعة والفاعلة لأي طارئ قد يعر�س حياة اأو اأمن اأو  	•

�شحة الفل�شطينيني للخطر.
جمموعة  خالل  من  واأهدافنا  وغايتنا  ر�شالتنا  لتحقيق  ون�شعى 
املجتمع  وتنمية  �شمود  تعزز  م�شاريع  وتنفيذ  املميزة،  الربامج  من 
عمل  قطاعات  على  وم�شاريعنا  براجمنا  تركز  حيث  الفل�شطيني، 
الطوارئ  املجتمعية،  والتنمية  والثقافة،  التعليم،  هي:  اأربعة  رئي�شية 

وامل�شاعدات الإن�شانية.

م�شروع الر�شوم املتحركة يف التعليم ، الزبيدات
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2. خ�س��سية هذا التقرير
يهدف التقرير اإلى اإطالع العامة والأطراف الرئي�شية املعنية و�شركائنا حول 
جهودنا والتزامنا مبعايري التميز وال�شتدامة يف اإدارة املوؤ�ش�شة، حيث يغطي 
هذا التقرير عمليات موؤ�ش�شة التعاون يف فل�شطني ولبنان خالل العام 2013، 
ويعترب التقرير “املرة الأولى”التي نحاول فيها اإجناز تقرير حول ال�شتدامة، 
لتح�شني  والتحليالت  التقييمات  ا�شتخدام  من  متكيننا  يف  �شي�شاهم  والذي 
م�شتوى الأداء وتطويره. وي�شار الى اأن التقرير يعر�س بياناته م�شرت�شدا بدليل 
 ،)Global Reporting Initiative–GRI( التقارير  لإعداد  العاملية  املبادرة 
الق�شم G 3.1، امل�شتوى الول )اأ(، وكذلك امللحق اخلا�س بقطاع املنظمات 

غري احلكومية- امل�شتوى الأول )اأ(.

3. املجال والبيانات
من   G  3.1 الق�شم  اإر�شادات  دليل  ا�شتخدام  مت  التقرير،  اإعداد  خالل 
غري  املنظمات  بقطاع  اخلا�س  وامللحق  التقارير،  لإعداد  العاملية  املبادرة 
البيانات  الأ�شا�شية يف جمع  الدولية  القيا�س  معايري  اتبعنا  وقد  احلكومية. 
اأن املعلومات  اأظهرناها يف هذا التقرير. وي�شار الى  وعمل احل�شابات التي 
ومن  التعاون  مبوؤ�ش�شة  اخلا�شة  البيانات  قواعد  من  م�شتقة  نوردها  التي 
ال�شجالت وامل�شتندات املالية، وتقاريرنا الداخلية واأنظمة املتابعة والتقييم 
لدينا، وتقارير التدقيق اخلارجي. وكل ذلك �شي�شاهم بتمكيننا من تغطية 
املوؤ�شرات امللمو�شة على ن�شاطاتنا وذلك بح�شب متطلبات معايري الإف�شاح 

ح�شب امل�شتوى الأول )اأ( من املبادرة العاملية لإعداد التقارير.

م�شروع التعليم البديل – مناطق 1948
4. جماالت اال�ستدامة

نهجنا لتحقيق اال�ستدامة

اأثرنا يف جماالت العمل )القطاعات(

العمليات الداخلية

احلاكمية الر�شيدة

التعليم

ال�شتدامة املالية

ال�شفافية

التنمية املجتمعية

الإدارة امل�شتدامة للموارد الب�شرية

الطوارئ وامل�شاعدات الإن�شانية 

الأداء والإدارة املوؤ�ش�شية 

ال�شتدامة البيئية

اإ�شراك الأطراف املعنية

الثقافة

النزاهة وامل�شاءلة

احلاكمية  معايري  اأف�شل  بتبني  ملتزمون  ونحن  ال�شتدامة،  حتقيق  اأ�شا�س  الر�شيدة  احلاكمية 
الر�شيدة التي من �شاأنها اأن متكننا من اإدارة مواردنا بكفاءة وحتقيق الأثر املن�شود.

الفر�س  تو�شيع  يف  للم�شاهمة  ن�شعى  فاإننا  لذا  الذات.  على  والعتماد  التنمية  اأ�شا�س  هو  التعليم 
التعليمية املتكافئة لو�شول جميع الفل�شطينيني للتعليم النوعي وخا�شة الفئات املهم�شة.

تنويع م�شادرنا املالية والتم�شك باأف�شل معايري التدقيق اأمر جوهري ل�شتمرارنا وكفاءة ن�شاطاتنا.

اأمام  امل�شاءلة  النزاهة ونحافظ على م�شتوى  اأن نراعي مبداأ  يتوجب علينا  املن�شود  الأثر  لإحداث 
كافة الأطراف املعنية، وبخا�شة تلك اجلهات الكرمية التي توفر لنا الدعم.

وفق ر�شالتنا ومنهجنا، موظفونا هم العمود الأ�شا�شي الذي ي�شمن ا�شتمرانا واأهم امليزات لدينا، 
ولذا فاإن �شون حقوقهم وال�شتثمار يف قدراتهم يعترب مفتاح جناحنا.

ي�شاهم  والذي  عملياتنا،  يف  واجلودة  الكفاءة  حتقيق  ي�شمن  الإدارية  املمار�شات  اأف�شل  تبّني 
باحل�شول على ر�شا خمتلف الأطراف املعنية.

يجب اأن نويل اهتماما اأكرب لتاأثري تدخالتنا على النظام البيئي والبيئة الفل�شطينية.

وم�شاركة  فال�شفافية  اأدائنا.  تعزيز  مفتاح  هو  واإخفاقاتنا  جناحاتنا  عن  الإف�شاح  نحو  النفتاح 
الأطراف املعنية بها �سرط م�سبق و�سروري لتحقيق معايري احلاكمية الر�سيدة التي نتبناها.

حت�شني الفر�س القت�شادية والظروف الجتماعية للفئات املهم�شة مبا فيهم ال�شباب والأ�شخا�س 
ذوي الإعاقات والن�شاء، وذلك من خالل جهود تنموية �شاملة وت�شاركية متميزة  هو الأ�شا�س لتحقيق 

الكرامة والرخاء.
تتوا�شل الأحداث واملتغريات وعدم ا�شتقرار الأو�شاع التي مت�س وتهدد حياة ال�شرائح الأكرث تهمي�شا 
يف املجتمع الفل�شطيني. لذلك فاإن ال�شتجابة العاجلة والفعالة لإغاثة الفل�شطينيني املت�شررين يف 
الظروف الطارئة التي تعر�س حياتهم للخطر ي�شكل اأهم اأولويات موؤ�ش�شة التعاون �شونًا لكرامتهم 

وحفاظًا على حياتهم ودعمًا ل�شمودهم. 

اأن  ر�شالتنا، حيث  الذي ميكننا من حتقيق  الوحيد  ال�شبيل  الفل�شطينيني هي  لأولويات  ال�شتجابة 
امل�شاركة املتوا�شلة ملختلف الأطراف املعنية جتعلنا قادرين على ال�شتجابة لتلك الأولويات باأكرب 

قدر من الكفاءة والفعالية.

ي�شكل النتماء للهوية والثقافة الفل�شطينية �شرطًا جوهريًا لنيل ال�شتقالل. لذا فاإن املحافظة على 
الهوية  لإبراز  اأهمية خا�شة  اإيالء  واملبدع واحليوي مع  والفني احلر  الثقايف  املوروث  ورعاية  دعم 

الفل�شطينية واحلفاظ على الرتاث ي�شكل اإحدى اأهم اأولوياتنا.
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1. اجلهاز امل�ؤ�س�سي )االإدارة العليا(
اأن احلاكمية الر�شيدة هي البنية الأ�شا�شية ل�شناعة  اإدراكنا  من منطلق 
املن�شود،  الأثر  حتقيق  وبالتايل  املوؤ�ش�شية،  املوارد  وح�شد  الفاعل  القرار 
اعتمدت موؤ�ش�شة التعاون على بنية حاكمية متينة ووا�شحة املعامل تن�شجم 
مع اأف�شل املعايري الدولية، حيث يدير املوؤ�ش�شة ثالث هيئات اإدارة رئي�شية 
وجمل�س  الأمناء  وجمل�س  العمومية  اجلمعية  وهي:  املوؤ�ش�شي(  )اجلهاز 

الإدارة. وفيما يلي ن�شع بني اأيديكم هيكلية الإدارة اخلا�شة باملوؤ�ش�شة:

اجلمعية العم�مية
�شالحية  ولها  التعاون  موؤ�ش�شة  يف  �شلطة  اأعلى  هي  العمومية  اجلمعية 
واإ�شدار اأنظمة املوؤ�ش�شة وتعديل القانون الأ�شا�شي، وتعقد اجتماعًا عاديًا 
كل �شنة لأع�شائها، كما ميكن الدعوة لجتماع غري عادي بعد �شهرين على 
الجتماع  لعقد  الداعي  للطلب  العمومية  اجلمعية  رئي�س  تلقي  من  الأقل 
اجلمعية  اأع�شاء  من   %20 عن  يقل  ل  ما  عليه  يوقع  اأن  يجب  والذي 
من  طلب  على  بناء  عادية  غري  اجتماعات  عقد  اأي�شا  وميكن  العمومية. 
لرئي�س  يوكل  فاإنه  وال�شفافية  الكفاءة  ول�شمان  الأمناء.  جمل�س  رئي�س 
العادية  بالجتماعات  كتابيًا  الأع�شاء  اإعالم  م�شوؤولية  العمومية  اجلمعية 
وغري العادية قبل �شهر على الأقل من موعد انعقاد الجتماع، واإطالعهم 
الأقل  على  اأ�شبوعني  قبل  الجتماع  اأعمال  وجدول  الالزمة  الوثائق  على 
من تاريخ الجتماع. وي�شار الى اأن حما�شر اجتماعات اجلمعية العمومية 
لأع�شاء  ويحق  التعاون،  موؤ�ش�شة  لدى حمامي  تودع  العادية  وغري  العادية 
ب�شفة  التعاون  ملوؤ�ش�شة  ال�شنوية  الجتماعات  ح�شور  العمومية  اجلمعية 
مراقبني، كما يحق لرئي�س اجلمعية العمومية دعوة �شيوف لالجتماعات 

ال�شنوية طاملا ل يعرت�س اأي من الأع�شاء الآخرين على هذه الدعوة.

يك�ن للجمعية العم�مية �سالحية القيام مبا يلي:
الداخلية. والأنظمة  وال�شيا�شات  الأ�شا�شي  القانون  تعديل  	•

اأع�شائها. بني  من  املجل�س  اأع�شاء  انتخاب  	•
رئي�شها. ونائب  التعاون  موؤ�ش�شة  رئي�س  انتخاب  	•
ال�شنوية. والتقارير  اخلتامية  احل�شابات  اقرار  	•

خارجي. مايل  مدقق  تعيني  	•
اعتماد “ لئحة الع�شوية” والتعديالت التي تطراأ عليها. 	•

يف جل�شة غري عادية. املوؤ�ش�شة  حل  	•
ن�شاء   28 منهم  الوقت احلايل،  154 ع�شوا يف  العمومية  ت�شم اجلمعية 
اأي )18%(. وهناك نوعان من الأع�شاء يف اجلمعية العمومية؛ الأع�شاء 
العاملون الذين يتمتعون بكافة ال�شالحيات امل�شار اإليها اأعاله، والأع�شاء 
املراقبون الذين يتمتعون بكافة ال�شالحيات امل�شار اإليها �شابقًا با�شتثناء 
حق انتخاب اأع�شاء املجل�س وتن�شيبه، وتلغى ع�شوية الأع�شاء يف اجلمعية 
على  �شنوات  لثالث  الع�شوية  ر�شوم  ت�شديدهم  عدم  حال  يف  العمومية 

التوايل.  
تنظم الع�شوية يف اجلمعية العمومية مبجموعة معايري �شادق عليها جمل�س 
الأمناء عام 2013، والتي ميكن ذكر بع�شها،  ففي حال ع�شوية الأفراد، 
التعاون  ملوؤ�ش�شة  الالزمة  واملوارد  الوقت  لتخ�شي�س  ال�شتعداد  ينبغي 
مع  �شيا�شيا،  موقعا  اأو  نف�شه من�شبا عاما  الوقت  ال�شخ�س يف  ي�شغل  واأل 
لع�شوية  منتميا  يكون  واأل  املوؤ�ش�شة،  ن�شاطات  يف  للم�شاركة  ال�شتعداد 
ويف  وغاياتها.  التعاون  موؤ�ش�شة  اأهداف  مع  ر�شالتها  تتعار�س  موؤ�ش�شة 
حال ع�شوية املوؤ�ش�شات، بالإ�شافة لذلك فيجب التحقق من انها تعمل يف 

قطاعات �شفافة وان�شانية.

جمل�س االأمناء
املوؤ�ش�شية  واللوائح  ال�شيا�شات  اعتماد  م�شوؤولية  الأمناء  جمل�س  يتولى 
وال�شرتاتيجيات والتوجهات العامة للموؤ�ش�شة، حيث يتولى �شمان بقاء املوؤ�ش�شة 
اجلمعية  و�شعتها  التي  الأهداف  لتحقيق  يوؤدي  الذي  ال�شليم  امل�شار  على 
العمومية، وهو اأي�شا الهيئة املوؤمتنة على اأموال املوؤ�ش�شة واملمثل الر�شمي لها. 

النظام  ن�س  حيث  ع�شوا،   45 الـ  يتجاوز  ل  عدد  من  الأمناء  جمل�س  يتكون 
جمل�س  اأع�شاء  انتخاب  معايري  على  وا�شح  ب�شكل  التعاون  ملوؤ�ش�شة  الداخلي 
الأمناء. ومبوجب النظام الداخلي، فاإن 32 ع�شوًا على الأقل من جمل�س الأمناء 
املجل�س  اأع�شاء  اجلمعية  وتفو�س  اجلمعية،  يف  املنتخبني  العاملني  من  هم 
املنتخب بانتخاب ع�شرة اأع�شاء اآخرين يف اأول اجتماع له. ويكون رئي�س جمل�س 

الأمناء هو املرجع الرئي�شي لفريق جمل�س الإدارة يف حال غياب رئي�شها.

اجلمعية العم�مية
ت�شم 154 ع�شوًا

تتولى و�شع اأنظمة املوؤ�ش�شة.

جمل�س االأمناء
ي�شم 43 ع�شوًا

يتولى و�شع ا�شرتاتيجيات املوؤ�ش�شة وتوجهاتها 
العامة.

جمل�س االإدارة
يتكون من 10 اأع�شاء

يتولى تنفيذ ال�شرتاتيجيات من قبل اجلهاز 
التنفيذي.

التدقيق اخلارجي

التدقيق الداخلي

اللجان
التدقيق والمتثال، ال�شرتاتيجية واحلاكمية، تنمية املوارد، الع�شوية، 

ال�شتثمار.
فرق العمل

املتحف الفل�شطيني ، الأداء املوؤ�ش�شي.

اللجان
الربامج وامل�شروعات، الإعالم، اجلائزة، امل�شاركة ال�شبابية. ال�شبابية

جمل�س اإدارة لبنان

مكتب لبنان

موؤ�ش�شة التعاون-اململكة املتحدة

املتحف
الفل�شطيني

دائرة تنمية
املوارد

دائرة البحث
والتطوير

الدائرة
الإدارية

الدائرة
املالية

وحدة
الإت�شال

دائرة العمليات 
الرباجمية

وحدة اإعمار 
البلدة القدمية 

يف القد�س

وحدة �شبط اجلودة

الـمدير العام

ينبغي عدم م�شاركة اأع�شاء جمل�س الأمناء ب�شغل منا�شب اأخرى يف موؤ�ش�شة 
وامل�شروعات  الربامج  جلنة  ورئي�س  ال�شندوق  اأمني  با�شتثناء  التعاون، 
“والذين هما ع�شوين يف جمل�س الإدارة”، ول يجوز اجلمع بني ع�شوية اأية 
هيئة منتخبة يف املوؤ�ش�شة واأي من�شب �شيا�شي اأو حكومي. يجوز للمجل�س 
بقرار �شادر عن ثلثي الأع�شاء ف�شل اأي ع�شو من املوؤ�ش�شة اإذا تبني اأنه قد 
اأخل ب�سروط الع�سوية اأو مار�ض ن�ساطًا يتناق�ض مع اأهداف املوؤ�س�سة املبينة 
يف القانون الأ�سا�سي اأو يف النظام. وتعلق ع�سوية من تنطبق عليه �سروط 
جمل�س  ع�شو  يفقد  الع�شوية”حيث  “لئحة  يف  الواردة   الع�شوية  تعليق 
املوؤ�ش�شة  يف  ع�شويته  علقت  اإذا  جلان  واأية  املجل�س  يف  ع�شويته  الأمناء 

ل�شنتني متتاليتني.

للرئي�س  ونائبًا  له  رئي�شًا  الأمناء  جمل�س  ينتخب  الأول،  اجتماعه  خالل 
وغري  الدائمة  املوؤ�ش�شية  اللجان  وروؤ�شاء  لل�شندوق  واأمينًا  عامًا  واأمينًا 
احلاجة(،  ح�شب  اأخرى  عمل  فرق  اأو  جلان  وحل  اإن�شاء  )يتم  الدائمة 
دورها  حتدد  مرجعية  و�سروط  لأنظمة  املوؤ�س�سية  اللجان  كافة  وتخ�سع 

ونطاق عملها و�شالحياتها. 

يجتمع جمل�س االأمناء �سن�يا ويت�لى:
ال�شتثمار. وا�شرتاتيجيات  الوقفية  �شيا�شات  اعتماد  	•

وتبنيها. ال�شرتاتيجية  وتوجهاتها  املوؤ�ش�شة  خطة  على  امل�شادقة  	•
باملوؤ�ش�شة. اخلا�شة  ال�شرتاتيجية  واخلطط  التوجهات  اعتماد  	•

جلانه. عمل  حتكم  التي  الداخلية  الأنظمة  وتعديل  اقرار  	•
املنح. ا�شتالم  واآليات  و�شيا�شات  الأموال  ا�شرتاتيجيات جتنيد  اعتماد  	•
امل�شادقة على احل�شابات اخلتامية والتقارير ال�شنوية ملوؤ�ش�شة التعاون  	•

خالل اجتماع م�شرتك مع اجلمعية العمومية.
قبول الأع�شاء اجلدد )الأفراد واملوؤ�ش�شات( وف�شل الأع�شاء، وتعليق  	•

حق الرت�شيح والت�شويت.
الإدارة. جمل�س  تو�شيات  على  بناء  وعزله  العام  املدير  تعيني  اعتماد  	•

جمل�س الإدارة كمجموعة اأو اأي ع�شو من اأع�شائه.  اإقالة  	•
 .)%16( ن�شاء  منهم   7 ع�شوا،   43 من  احلايل  الأمناء  جمل�س  يتكون 
موؤ�ش�شة  تاأ�شي�س  يف  �شاهموا  دائمني  فخريني  اأع�شاء  املجل�س  وي�شم 
التعاون، ويرتاأ�س جمل�س الأمناء حاليًا رجل اأعمال م�شهود له مب�شاهماته 

يف العمل اخلريي، وهو الدكتور نبيل هاين القدومي.

 وت�سمل جلان/ فرق عمل جمل�س االأمناء احلايل 2011-2014 على:
دائمة(. )جلنة  والمتثال  التدقيق  جلنة  	•

دائمة(. )جلنة  واحلاكمية  ال�شرتاتيجية  جلنة  	•
دائمة(. )جلنة  املوارد  تنمية  جلنة  	•

دائمة(. )جلنة  الع�شوية  جلنة  	•
دائمة(. )جلنة  ال�شتثمار  جلنة  	•

فور  يحل  و�شوف  موؤقت  عمل  )فريق  الفل�شطيني  املتحف  عمل  فريق  	•
النتهاء من الهيكلية الإدارية للمتحف(

 2010 عام  ت�شكل  موؤقت  عمل  )فريق  املوؤ�ش�شي  الأداء  عمل  فريق  	•
ال�شرتاتيجية  وجلنة  والمتثال  التدقيق  جلنة  يف  ليدمج  يحل  و�شوف 

واحلاكمية بحلول اأيار 2014(.

جمال  يف  لذلك  حاجة  هناك  تظهر  عندما  املوؤقتة  العمل  فرق  وتت�شكل 
يجري  عندما  اأو  معني  برنامج  يف  الأداء  حت�شني  ل�شرورة  اأو  معني،  عمل 
العمل على برنامج رئي�شي ي�شتدعي تركيزًا اأكرب من حيث تخطيط املوارد 
من  ممثال  ت�شم   العمل  فرق  اللجان/  جميع  اأن  الى  ي�شار  واحلاكمية. 
اجلهاز التنفيذي وهو الذي يتولى اإعداد التقارير والبحث عن امل�شورة لدى 

الفريق/ اللجنة وجمل�س الأمناء عمومًا.
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اأع�شاء فريق عمل املتحف الفل�شطيني اأع�شاء جمل�س الإدارة

جمل�س االإدارة
وال�شيا�شات  اللوائح  تنفيذ  ومراقبة  على  بالإ�شراف  الإدارة  يخت�س جمل�س 
للموؤ�ش�شة واملقرة من جمل�س  العامة  والتوجهات  املوؤ�ش�شية وال�شرتاتيجيات 
الأمناء عرب اعتماد اللوائح وال�شيا�شات التنفيذية وخطط العمل واملبادرات 
واإ�شرافه على اإدارة اجلهاز التنفيذي من خالل املدير العام. ويتكون جمل�س 
الإدارة من عدد ل يقل عن 7 اأع�شاء ول يتجاوز 11 ع�شوًا، مبا فيهم رئي�س 
جمل�س الإدارة واأمني ال�شندوق ورئي�س جلنة الربامج وامل�شروعات. وينتخب 
اأع�شاء املجل�س لدورة مدتها 3 �شنوات قابلة للتجديد لدورة اإ�شافية اأخرى 
فقط. و ل ي�شمح لأع�شاء جمل�س الإدارة �شغل منا�شب �شيا�شية اأو حكومية 
مالية يف  اأية م�شالح  لديهم  ولي�س  م�شتقلني،   املجل�س  اأع�شاء  كافة  ويكون 

موؤ�ش�شة التعاون كما ل ي�شغلون وظائف تنفيذية فيها.
ينتخب جمل�س الإدارة من بني اأع�شائه يف اأول جل�شة نائبا للرئي�س ومقررًا 
الربامج  جلنة  رئي�س  )با�شتثناء  له  التابعة  املوؤ�ش�شية  اللجان  وروؤ�شاء 
الإدارة  اأع�شاء جمل�س  يجتمع  الأمناء(.  ينتخبه جمل�س  الذي  وامل�شروعات 
مرة كل ثالثة �شهور على الأقل ويرفعون ملجل�س الأمناء تقارير عن تطور �شري 
العمل خالل الفرتة ال�شابقة لجتماعهم. كما يعر�س جمل�س الإدارة التقرير 
خالل  معه  ويناق�شهما  الأمناء  جمل�س  على  املالية  واحل�شابات  ال�شنوي 
الجتماع امل�شرتك الذي يعقد على هام�س الجتماع ال�شنوي ملجل�س الأمناء. 
وي�شارك املدير العام يف هذا الجتماع ولكنه ل يتمتع بحقوق الت�شويت فيه. 

وميكن تلخي�س �شالحيات جمل�س الإدارة ودوره وم�شوؤولياته كما يلي:
التعاون. ملوؤ�ش�شة  العام  املدير  تعيني  	•

بال�شوؤون  يتعلق  فيما  الأمناء  جمل�س  عن  املنبثقة  اللجان  مع   التن�شيق  	•
ليقوم  التنفيذي  للجهاز  قراراتها  اإي�شال  من  والتاأكد  التنفيذية، 

بتطبيقها.
تنفيذ  يف  والتميز  الأداء  ح�شن  ل�شمان  التنفيذي  اجلهاز  اأداء  متابعة  	•

اخلطط املقرة.
على: وامل�شادقة  العتماد  	•

هيكلية اجلهاز التنفيذي.  -
خطة الربامج وامل�شروعات، وطلبات املنح والربامج التي �شادقت   -
الربامج  مقرتحات  واعتماد  وامل�شروعات،  الربامج  جلنة  عليها 

امل�شرتكة.
خطط مف�شلة لتنمية املوارد والإعالم.  -

موازنة �شنوية مف�شلة.  -
الأنظمة املالية والإدارية.  -

ت�شكيل جلان فرعية تابعة له يكون اخت�شا�شها �شمن �شالحياته.  -

ن�شاء(  منهم   %20 اأو   2( اأع�شاء   10 من  احلايل  الإدارة  جمل�س  يتكون 
وترتاأ�شه خالل هذه الدورة خبرية وريادية يف املجتمع املدين، ال�شيدة �شو�شن 
خرباء  من  متميزة  جمموعة  من  الإدارة  جمل�س  يتكون  جعفر.  الفاهوم 
القدرات  كامل  جمموعهم  يف  ي�شكلون  حيث  املدين  املجتمع  وقادة  الأعمال 
ويوجد  امل�شتدام.  والأثر  الفعالية  نحو  التعاون  مبوؤ�ش�شة  لالنطالق  الالزمة 

لدى جمل�س الإدارة حاليًا جمموعة اللجان التالية:
موؤ�ش�شة  م�شاريع  تنفيذ  على  ت�شرف  وامل�شروعات:  الربامج  جلنة  	•
التعاون وبراجمها وتقدم التوجيهات بخ�شو�س التخطيط ال�شرتاتيجي 

لتلك الربامج وامل�شروعات.
التعاون  موؤ�ش�شة  �شورة  وتطوير  اإظهار  على  ت�شرف  الإعالم:  جلنة  	•

وحت�شينها، وتتولى التوا�شل مع العامل اخلارجي.
تكرمي  تتولى  التي  التعاون  موؤ�ش�شة  ت�شرف على جائرة  جلنة اجلائزة:  	•
والأفراد  املانحة  واجلهات  اجنازات،  حققت  التي  الأهلية  املنظمات 
ال�شباب  وتكرمي  لرعاية  بالإ�شافة  لفل�شطني،  خدماتهم  قدموا  والذين 

الفل�شطيني الريادي.
الأمناء  جمل�س  لدى  موؤقت  عمل  كفريق  بداأت  ال�شبابية:  امل�شاركة  	•
عندما بداأ العمل على الربامج التي تركز على م�شاركة ال�شباب، ومن ثم 
حتولت اإلى جلنة تابعة ملجل�س الإدارة عندما اأ�شبحت موؤ�ش�شة التعاون 
با�شرتاتيجية  ثقة  واأكرث  ال�شبابية  امل�شاركة  واأثر  باأهمية  اإملاما  اأكرث 

موؤ�ش�شة التعاون لل�شباب.

ويديل  التقارير  رفع  يتولى  التنفيذي  اللجان ممثال من اجلهاز  كافة  ت�شم 
عن  ممثل  بوجود  وي�شمح  عموما،  الإدارة  وجمل�س  اللجان  لدى  بامل�شورة 
اإلى جمل�س  العاملني  الإدارة يتولى رفع ق�شايا  التنفيذي يف جمل�س  اجلهاز 
التدقيق  وجلنة  واحلاكمية  ال�شرتاتيجية  جلنة  اأن  الى  هنا  وي�شار  الإدارة. 
والمتثال يف جمل�س الأمناء تتوليان امل�شوؤولية عن مراقبة اأداء جمل�س الإدارة 
يف  بها  املعمول  والإجراءات  احلاكمية  ملعايري  بامتثاله  يتعلق  فيما  وخا�شة 
موؤ�ش�شة التعاون، وكذلك فيما يتعلق بتنمية وقفية املوؤ�ش�شة و�شونها و�شمان 

الوفاء مبوؤ�شرات الأداء الرئي�شية.

النزاهة واحلاكمية الر�سيدة
التي  املتكاملة  الوثائق  من  جمموعة  التعاون  موؤ�ش�شة  يف  احلاكمية  تنظم 
ت�شمن التمييز الوا�شح بني خمتلف مكونات هيكليتنا التنظيمية، والتي منها:

التعاون. موؤ�ش�شة  لتاأ�شي�س  الأ�شا�شي  القانون  	•
النظام الداخلي ملوؤ�ش�شة التعاون: ي�شع تعريف واآليات تعيني/ انتخاب  	•

وم�شوؤوليات  الجتماعات  وعدد  القرار  اتخاذ  وعمليات  الأع�شاء 
اجلمعية  وهي:  الثالثة  الإدارية  املوؤ�ش�شي  اجلهاز  مكونات  و�شالحيات 

العمومية، وجمل�س الأمناء وجمل�س الإدارة.
وم�شوؤوليات  �شالحيات  يف  الفا�شل  احلد  يو�شح  ال�شالحيات:  جدول  	•
واجلهاز  الإدارة  وجمل�س  الأمناء  وجمل�س  العمومية  اجلمعية  من  كل 

التنفيذي.
تعترب �شيا�شة ت�شارب امل�شالح والإف�شاح عنها من ال�شيا�شات املهمة واملعمول 
بها يف املوؤ�ش�شة والتي يتوجب على كافة اأع�شاء موؤ�ش�شة التعاون المتثال لها 
تعريفا  ال�شيا�شة  حتدد  حيث  للم�شالح،  ت�شارب  اأي  وجود  حال  والف�شاح 
�شامال لت�شارب امل�شالح واآليات الإف�شاح والتعامل معها. فبح�شب ال�شيا�شة، 
يف حال ن�شوء �شبهة حول تعر�س اأع�شاء موؤ�ش�شة التعاون )اجلهاز املوؤ�ش�شي( 
اأو اأي من اأع�شاء اجلهاز التنفيذي حلالة ت�شارب للم�شالح تتعلق بقرار اأو 
باتفاق تعاقدي، فاإنه يتوجب عليهم الإف�شاح عن التفا�شيل ب�شاأن الت�شارب 
عدم  وت�شمن  احلالة  مع  التعامل  تتولى  والتي  خمت�شة،  جلنة  اأمام  القائم 

م�شاركة الع�شو اأو املوظف يف اأي من العمليات اخلا�شة باتخاذ القرار.
تكفل بنية الإدارة ال�شاملة لدينا المتثال ملعايري و�شيا�شات املوؤ�ش�شة واملبينة 
واأطرها  التعاون  موؤ�ش�شة  ف�شيا�شات  التقرير.  املختلفة من هذا  الأق�شام  يف 
اأوًل:  ال�شتدامة.  باأداء  املناحي اخلا�شة  بكافة  مبا�شرة  �شلة  لها  الت�شغيلية 
وامل�شروعات  الربامج  وجلنة  الإدارة  جمل�س  وبخا�شة  املوؤ�ش�شي  اجلهاز 
والتي ت�شارك ب�شكل مبا�شر مع اجلهاز التنفيذي يف �شياغة خطة املوؤ�ش�شة 
الق�شم  يف  مبني  هو  وكما  عليها.  وامل�شادقة  اعتمادها  ويف  ال�شرتاتيجية 
املوؤ�ش�شة  خطط  �شياغة  تتولى  والتخطيط  البحث  دائرة  فاإن  اخلام�س، 
ال�شرتاتيجية وتقييمها، وتقييم ومتابعة الربامج وامل�شروعات وفق اجراءات 
وا�شتدامتها.  الربنامج  فعالية  الى  اأدى  ذلك  كل  وا�شحة،  منهجية  واآليات 
ثانيًا: ي�شرف جمل�س الأمناء وجمل�س الإدارة معا على ال�شتدامة القت�شادية 
الق�شم  يف  املبينة  واملراجعة  ال�شنوي  التدقيق  اآليات  عرب  التعاون  ملوؤ�ش�شة 
كاأولوية  الر�شيدة  احلاكمية  مبادئ  و�شعت  ثالثًا:  )اأ(.  البند  اخلام�س، 

دائمة  جلنة  وجود  يف  الوا�شحة  ترجمتها  كانت  وقد  التعاون  موؤ�ش�شة  لدى 
ال�شاملة  الإدارية  والبنية  الأمناء،  ملجل�س  تابعة  واحلاكمية  لال�شرتاتيجية 
واأف�شل  لها  ال�شابطة  والجراءات  وال�شيا�شات  والأنظمة  والقوانني  املبينة 
ممار�شات الإدارة املوؤ�ش�شية التي �شادق عليها اجلهاز املوؤ�ش�شي. اأخريًا: فاإن 
جمل�س الإدارة م�شوؤول عن تنفيذ و�شمان اللتزام والحرتام ل�شيا�شة �شبط 

الحتيال والف�شاد اخلا�شة مبوؤ�ش�شة التعاون، والتي تن�س على:
والف�شاد. لالحتيال  ال�شامل  التعريف  	•

الت�شحيحية. والتدابري  والف�شاد  الحتيال  حالت  عن  التبليغ  اآليات  	•
مبا  عنهما  والك�شف  والف�شاد  الحتيال  من  للوقاية  الداخلية  الآليات  	•
يف ذلك التدقيق الداخلي ال�شنوي، واملراجعة ال�شنوية لال�شرتاتيجيات 
لتحليل خماطر الف�شاد، ومراجعة خماطر الف�شاد وتقييمها كل �شنتني.

م�شوؤولية جمل�س الإدارة هي �شمان ا�شتمرارية حت�شني الآليات الداخلية  	•
ملنع الحتيال والف�شاد والك�شف عنهما.

االلتزامات
وم�شتقلة  را�شخة  حاكمية  نظام  هيئة  وطورنا  اأن�شاأنا  املوؤ�ش�شة  م�شرية  عرب 
وحري�شة على �شمان التميز يف املوؤ�ش�شة. ولأننا نوؤمن بال�شتدامة يف كافة 
م�شتويات العمل املوؤ�ش�شية، �شكل ذلك خطوة مهمة نحو حتقيق التميز الذي 
ن�شعى اإليه. وبناًء عليه فاإننا ملتزمون بتعزيز دور اأجهزة احلكم الر�شيدة يف 

الدمج الفاعل لال�شتدامة من خالل ما يلي:
التاأكد من تبني ا�شتنتاجات ونتائج تقرير ال�شتدامة 2013 يف اخلطة  	•

ال�شرتاتيجية الثالثية القادمة ويف مراجعة الأداء ال�شنوية.
املرفوعة  ال�شنوية  تقاريرنا  يف  ال�شتدامة  وق�شايا  معايري  اإدخال  	•

للمجل�س.
ال�شتدامة  اأداء  على  بناء  املجل�س  اأداء  تقييم  ت�شمن  اآليات  اعتماد  	•

العام، مبا يف ذلك الأداء القت�شادي والجتماعي والبيئي.
يف  لال�شتدامة  املكر�شة  الإدارية  املمار�شات  على  تركز  جلنة  اإن�شاء  	•

موؤ�ش�شة التعاون.
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2. م�ساركة االأطراف املعنية
جزءًا  باتت  ت�شغيلية  اأطر  تطوير  مت  الطويلة  التعاون  موؤ�ش�شة  م�شرية  عرب 
ب�شكل كبري يف �شمل  الأطر  تلك  ت�شاهم  الع�شوي حيث  املوؤ�ش�شة  ن�شيج  من 
كافة الأطراف املعنية املهتمة بالعمل بناء على درجات الأهمية الن�شبية لها. 
ب�شمولية وم�شاءلة  العمل  باأن  التعاون  توؤمن موؤ�ش�شة  الداخلي  امل�شتوى  على 
لو�شع  حيوي  اأمر  املوؤ�ش�شة  حاكمية  وهيكل  التنفيذي  اجلهاز  من  كل  اأمام 
فعال  ب�شكل  لتنفيذها  حمفزة  بيئة  وخلق  كفوؤة،  واأهداف  ا�شرتاتيجيات 

وحتقيق اأهدافها.
اإن التزامنا باإ�شراك موؤ�ش�شات املجتمع املدين ومانحينا والهيئات احلكومية 
اأثر  اإحداث  يف  ال�شراكة  توؤديه  الذي  بالدور  اإمياننا  من  ينبع  ال�شلة  ذات 
اأكرب �شمن املوارد املتاحة يف فل�شطني واملنطقة. كما اأننا ندرك باأن اخلطوة 
اأخذها ل�شمان توا�شل وا�شتدامة تدخالتنا هي �شمان  الأولى التي ميكننا 
اأن تكون مالئمة وذات �شلة بالأطراف املعنية الأ�شا�شية بحيث ت�شعر بامللكية 

لها �شواء كانت موؤ�ش�شات �شريكة اأو جمتمعات حملية.

تخ�شع  واخلارجية  الداخلية  التعاون  موؤ�ش�شة  ات�شالت  كافة  اأن  الى  ي�شار 
ل�شرتاتيجية و�شيا�شة ات�شال �شاملتني. وتتمثل عنا�شر ال�شيا�شة بـ التعريف 
اجلمهور  وجتاه  داخليا  عليها  والتاأكيد  وتعزيزها  التعاون  موؤ�ش�شة  بهوية 
اخلارجي. والغر�س من هذه ال�شيا�شة التاأكد من التوا�شل الفعال و�شمان 
وكذلك  املوؤ�ش�شة  داخل  الحتياجات  ملختلف  وامل�شتجيبة  الفعالة  الإدارة 
جتاه اجلمهور اخلارجي. وت�شع ال�شيا�شة اجلوانب املتعلقة بالت�شالت مبا 
اخلا�شة  والتوجيهات  معها  بالت�شال  والتزاماتنا  امل�شتهدفة  الفئات  فيها 

بالت�شال الداخلي واخلارجي و�شمات هويتنا.
اآليات متكننا من حت�شني فهمنا مل�شالح  اأن تطوير  اأي�شا  وجتدر املالحظة 
واحتياجات الأطراف املعنية املختلفة ي�شكل جزءًا مركزيا من ا�شرتاتيجيتنا 
املعنية  الأطراف  اإ�شراك  اآليات  التايل  اجلدول  ويبني  عملنا.  وخطة 

امل�شتخدمة حاليا يف موؤ�ش�شة التعاون:

مراحل وطرائق امل�ساركة

مراحل وطرائق امل�ساركة
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راجعة  تغذية  �شنوية،  وتقارير  اجتماعات   -
بخ�شو�س اخلطة ال�شرتاتيجية.

مقابالت فردية معمقة مع اأع�شاء اجلهاز   -
اأجريت  درا�شة  اآخر  من  كجزء  التنفيذي 

لتقييم اأثر عمل املوؤ�ش�شة.

موؤ�ش�شة  اإبراز  على  الرتكيز  ا�شتمرار   -
التعاون ب�شكل اأكرب عرب ا�شتخدام خمتلف 

الأدوات الإعالمية.
ا�شتمرار التنويع يف م�شادر التمويل.  -

تعزيز اأمتتة عمليات املوؤ�ش�شة.   -

على  تركز  اإعالمية  ا�شرتاتيجية  تنفيذ   -
و�شائل الإعالم الجتماعي.

بدء تنفيذ خطة تنويع املوارد املالية.  -
املوارد  واإدارة  تخطيط  نظام  اعتماد   -

  .)ERP( للموؤ�ش�شة

وتقارير  العمل  �شري  تطور  حول  تقارير   -
مالية.

مقابالت فردية معمقة مع مانحني معينني   -
الأخرية  الدرا�شة  من  كجزء  اإجراوؤها  مت 

لقيا�س الأثر.

احلاجة ملوا�شلة تو�شيع الندماج و التعاون   -
مع اجلهات املانحة.

تنويع  باأن  التعاون  موؤ�ش�شة  توؤمن   -
عملها  ل�شتدامة  مفتاح  هو  املانحني 
وبناء  الت�شبيك  توا�شل  و�شوف 
اجلهات  مع  الإيجابية  العالقات 
والئتالفات  ال�شبكات  عرب  املانحة 
القطاعية  العمل  الدولية، وجمموعات 
وحاليًا  املخت�شة.  العمل  وجمموعات 
العديد  يف  ع�شو  التعاون  موؤ�ش�ش�شة 
من هذه الأطر مثل:  رابطة موؤ�ش�شات 
 ،)AIDA( الدولية  التنمية 
بال�شحة  املخت�شة  العمل  وجمموعات 
العربية  املوؤ�ش�شات  وملتقى  والتعليم، 
وال�شندوق   ،)AFF( الداعمة 
 ،)AFAC( والفنون للثقافة  العربي 
 ،)EFC( الأوروبية  املوؤ�ش�شة  ومركز 
�شبكة   ،)UNESCO( اليوني�شكو 
الفل�شطينية  احلكومية  غري  املنظمات 
اأجل  من  والتحالف   ،)PINGO(
واأربع   )CHR( الإن�شان  حقوق 
 ،)CHO( تراثية  ثقافية  موؤ�ش�شات 

واأ�شدقاء وكالة الغوث الدولية.

واجتماعات  بوؤرية  ور�س عمل وجمموعات   -
فردية عقدت يف مرحلة ت�شميم الربامج.

لرفع  واآليات  ميدانية  وزيارات  اجتماعات   -
تقارير كجزء من اإطار املتابعة والتقييم.

مقابالت فردية معمقة اأجريت كجزء من   -
درا�شة تقييم الأثر.

ال�شركاء  ر�شا  لقيا�س  �شنوية  م�شوح   -
املنفذين ملنح املوؤ�ش�شة. 

اأكرب  ب�شكل  للرتكيز  �شرورة  هناك   -
الأهلية  املوؤ�ش�شات  قدرات  بناء  حول 

الفل�شطينية.

�شوف تدخل موؤ�ش�شة التعاون تغيريات   -
قدرات  بناء  برنامج  ت�شميم  يف 
املوؤ�ش�شات غري احلكومية بغر�س تلبية 

الحتياجات اخلا�شة بكل موؤ�ش�شة.
ذلك  مبوازاة  املوؤ�ش�شة  توا�شل  �شوف   -
ا�شرتاتيجية  �شراكات  لت�شكل  �شعيها 
لها  م�شهود  موؤ�ش�شات  مع  للتنفيذ 

بالأداء الفاعل على الأر�س.

واحلكومة  املحلي  احلكم  وحدات  اإ�شراك   -
الربامج  ت�شميم  مرحلة  يف  العالقة  ذات 

من خالل ور�س عمل واجتماعات. 

الأر�س  على  التن�شيق  موا�شلة  �شرورة   -
ن�شاطات  لتن�شيق  بالإ�شافة  عند احلاجة، 

تطوير اخلطة ال�شرتاتيجية.

التن�شيق  التعاون  موؤ�ش�شة  توا�شل   -
واحلكومة  املحلية  ال�شلطات  مع 
خالل  من  وذلك  الأر�س،  على 
والتوقيع  التن�شيق  اجتماعات  ح�شور 
اخلا�شة  الن�شمام  مذكرات  على 

بالتن�شيق.

تقييم �شنوي لالأداء.  -
متثيل اجلهاز التنفيذي يف هيكلية حاكمية   -

املوؤ�ش�شة.
مقابالت فردية معمقة مع اأع�شاء اجلهاز   -
املوظفني  واعداد م�شوحات مع  التنفيذي، 
كجزء من اأخر درا�شة اأجريت لتقييم اأثر 

عمل املوؤ�ش�شة.

الإدارية  الأدلة  اإر�شال  من  التحول   -
الإجراءات  على  الأخرية  والتغريات 
با�شتخدام الربيد الإلكرتوين للعاملني اإلى 
الب�شرية  املوارد  ادارة  حتميلها على نظام 
)MenaME(، ما ي�شهل اإمكانية و�شول 

كافة العاملني اإليها يف اأي وقت كان.
التعاقب  مب�شارات  اخلا�شة  الهتمامات   -

الوظيفي.

الإدارية  الأدلة  ون�شر  حتديث  ا�شتمرار   -
وم�شتجدات ال�شيا�شات على نظام ادارة 
والذي   MenaME الب�شرية  املوارد 

ي�شتطيع كافة العاملني النفاذ اإليه.
�شنوية  تدريب  خطة  وحتديث  و�شع   -
املهني  التطوير  اهتمامات  مع  تتعامل 

لدى العاملني.
الأداء  تقييم  بنتائج  احلوافز  ربط   -

لت�شجيع التميز.

بوؤرية لتحديد  تنظيم زيارات وجمموعات   -
ت�شميم  نهج  من  كجزء  الحتياجات 

الربنامج.
ون�شاطات  ومقابالت  بوؤرية  جمموعات   -
املتابعة  جهود  من  كجزء  تتم  اأخرى 

والتقييم للم�شاريع.
م�شح ر�شا امل�شتفيدين النهائيني.  -

جمموعات بوؤرية مع م�شاركني يف الربامج   -
كجزء  التعاون،  موؤ�ش�شة  نفذتها  التي 
عمل  اأثر  لتقييم  اأجريت  درا�شة  اأخر  من 

املوؤ�ش�شة.

تتلقى موؤ�ش�شة التعاون طلبات متزايدة من   -
يف  م�شاركتها  لتو�شيع  املحلية  املجتمعات 

برامج وطنية خمتلفة.
�شروي،  بامل�شاركة  الحتياجات  تقييم   -
ال�شلة  الربامج ذات  ت�شميم  للتمكن من 

وحتقيق الأهداف التنموية املن�شودة.

خلدمة  اجلهود  بذل  مع  بالتوازي   -
املوؤ�ش�شة  توا�شل  املحلية،  املجتمعات 
التوعية بدورها املكمل ولي�س البديل عن 

الربامج واملبادرات احلكومية.
لت�شجيع  اجلهود  وتعزيز  موا�شلة   -

ال�شراكة مع املجتمعات املحلية.
الإدارة  اأ�شا�س  على  والتقييم  املتابعة   -
�شوف  النتائج  على  املبني  والتخطيط 
الرئي�شي  املكون  ت�شكل  بحيث  ت�شتمر 

لإطار املتابعة والتقييم يف املوؤ�ش�شة. 

االلتـــزامـــــات
عمل  لنجاح  الأ�شا�شية  الركيزة  وثقتها  املعنية  الأطراف  ر�شا  يعترب 
املعنية  الأطراف  جميع  فعلي  وب�شكل  املوؤ�ش�شة  ت�شرك  حيث  املوؤ�ش�شة. 
لو�شع  حاجة  هناك  اأن  اإل  العمل،  من  خمتلفة  مراحل  ويف  طرق  وبعدة 
فقد  عليه  وبناًء  الأطراف،  هذه  لإ�شراك  وموحدة  �شاملة  ا�شرتاتيجية 

التزمت موؤ�ش�شة التعاون مبا ياأتي:
	 باملوؤ�ش�شة • العالقة  ذوي  م�شاركة  ن�شاطات  لكافة  مراجعة  اإجراء 

ومعدلت  �شموليتها  مدى  لتقييم  مانحني،...الخ(  )�شركاء، 
انعقادها وح�شا�شيتها تبعًا خل�شو�شية �شاحب العالقة املعنية.

	 املعنية • لالأطراف  املتوفرة  امل�شاركة  اآليات  ت�شمح  اأن  �شمان 
بامل�شاهمة على قدر امل�شاواة يف التقييم ال�شنوي ويف حت�شريات بناء 

اخلطط ال�شرتاتيجية كل 3 �شنوات.
	 اإجراء م�شاورات مع الأطراف املعنية ملناق�شة نتائج تقرير ال�شتدامة •

على  اأجل احل�شول  من  ذلك،  قدما يف  للم�شي  املقرتحة  والطرق 
مداخالت الأطراف املعنية حول ذلك.

	 ا�شتكمال �شيا�شة الت�شال احلالية باإدراج ق�شم كامل عن م�شاركة •
الأخري  الأثر  تقييم  نتائج  العتبار  بعني  اآخذين  املعنية،  الأطراف 
وتقرير ال�شتدامة، مع مراجعة كافة اآليات اإ�شراك الأطراف املعنية 

املتوفرة يف املوؤ�ش�شة.
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ال�سراكات واالئتالفات والع�س�ية يف اجلمعيات 
الأخرى من  املعنية  الأطراف  التفاعل مع  التزامنا مبوا�شلة  انطالقا من 
الهيئات  لع�شوية  املوؤ�ش�شة  ان�شمت  فقد  والدويل،  املحلي  املدين  املجتمع 

التالية:
.)AFF( العربية  املوؤ�ش�شات  منتدى  	•

.)WINGS( العاملية مل�شاعدة مقدمي املنح املبادرة  	•
)AIDA(، فرع فل�شطني. الدولية  التنمية  موؤ�ش�شات  رابطة  	•

.)PNGO( الفل�شطينية  احلكومية  غري  املنظمات  �شبكة  	•

من اأجل حقوق الإن�شان )CHR(، فرع فل�شطني. التحالف  	•
�شبكة اأخالقيات البيولوجيا املتعلقة  بق�شايا املراأة يف املنطقة العربية. 	•

اليون�شكو  والتكنولوجية-  العلمية  املعرفة  لأخالقيات  العاملية  اللجنة  	•
.)COMSET(

.)AFAC( والثقافة  للفنون  العربي  ال�شندوق  	•
.)EFC( الأوروبية  املوؤ�ش�شة  مركز  	•

يقع يف �شميم وجوهر ر�شالتنا بناء املجتمع املدين يف فل�شطني. وبناًء عليه 
فقد قامت املوؤ�ش�شة بدعم اإن�شاء عدد من ال�شبكات والئتالفات الهادفة 
واإمكانياته. ومن هذه  الفل�شطيني  الوطني  لتعزيز قدرات املجتمع املدين 
م�شت�شفيات  �شبكة  احل�شر؛  ل  املثال  �شبيل  على  والئتالفات  الهيئات 
فل�شطني  يف  الإن�شان  حقوق  اأجل  من  والئتالف  ال�شرقية،  القد�س 
فل�شطني.  يف  املبكرة  الطفولة  مرحلة  يف  التعليم  اأجل  من  والئتالف 
التالية حيث عملنا معا على تعزيز  اأننا نعتز ب�شراكتنا مع الأطراف  كما 

ال�شمود والتنمية يف فل�شطني خالل 2013:

1. بلدية ط�لكرم، �سندوق النقد العربي والبنك االإ�سالمي للتنمية
اأمريكي. بتمويل  األف دولر   700 اتفاقية منحة مع بلدية طولكرم بقيمة 

منحة من �شندوق النقد العربي وباإدارة البنك الإ�شالمي.

2. البنك اال�سالمي للتنمية
توقيع اتفاقية بقيمة 3 مليون دولر لدعم م�شاريع تنموية يف فل�شطني مع 

البنك الإ�شالمي للتنمية.

3.�سندوق النقد العربي والبنك االإ�سالمي للتنمية 
طولكرم  بلدية  م�شروع  لدعم  دولر  مليون  بقيمة  متويل  اتفاقية  توقيع 
وم�شروع اعادة تاأهيل البلدة القدمية يف نابل�س بدعم �شخي من �شندوق 

النقد العربي واإدارة البنك الإ�شالمي للتنمية.

4. بنك فل�سطني
منح  “زماله” ،  برنامج  لإطالق  فل�شطني  بنك  مع  اتفاقية  على  التوقيع 
البوليتكنيك  جامعة  يف  واملهني  الأكادميي  التطوير  ت�شتهدف  درا�شية 

فل�شطني.

5. االحتاد االأوروبي
1.3 مليون يورو مع الحتاد الأوربي، وذلك  توقيع اتفاقية متويل بحوايل 

لتمويل م�شروع اإعادة تاأهيل املباين التاريخية يف نابل�س.
6. �سالم يا �سغار “لالأطفال”

يا  �شالم  مع  اأمريكي  دولر  األف   450 بقيمة  منحة  اتفاقية  على  التوقيع 
�شغار، وذلك ا�شتجابة لالإغاثة الطارئة لدعم �شعبنا يف قطاع غزة وذلك 

من خالل حملة “مل�شة حنان جتاه اأطفال غزة بعد احلرب”.

7.�سركة ال�طنية لالت�ساالت اخللي�ية
اخلليوية  لالت�شالت  الوطنية  �شركة  مع  �شراكة  اتفاقية  على  التوقيع 
من  كجزء  الأمهات  لدعم  دولر  الف   500 بقيمة  موبايل(  )الوطنية 

برنامج “م�شتقبلي”، الذي يتولى رعاية وكفالة الأيتام يف قطاع غزة.

8.جمعية البن�ك يف فل�سطني
التوقيع على اتفاقية �شراكة مع جمعية البنوك يف فل�شطني لتجهيز ق�شم 
الأنف والأذن واحلنجرة يف م�شت�شفى غزة احلكومي، وذلك بقيمة 100 

الف دولر. 

9. البنك ال�طني
برعاية البنك الوطني، تكرم موؤ�ش�شة التعاون الطلبة املتفوقني يف برنامج 

م�شتقبلي الذي يرعى اأيتام احلرب يف غزة.

SILATECH 10. �سالتيك/ قطر
ال�شراكة مع موؤ�ش�شة �شالتيك يف قطر حول تنظيم ور�شة لدعم ال�شباب 

الريادي والت�شغيل يف فل�شطني.

11. م�ؤ�س�سة قيادات
ال�شراكة مع موؤ�ش�شة قيادات لإطالق اأول برنامج لت�شريع من�شاآت الأعمال، 
يف  الريادية  التكنولوجيا  م�شاريع  لأ�شحاب  ا�شتثماري  �شندوق  واإطالق 

فل�شطني.

ال�شيد نبيل اأبو دياب، مدير عام جمعية امل�شارف الفل�شطينية، ود. تفيدة اجلرباوي، 
مدير عام موؤ�ش�شة التعاون

ال�شيد عمر مهيار – مدير �شناديق ال�شتئمان يف البنك الإ�شالمي للتنمية،  د. تفيدة 
اجلرباوي – مدير عام موؤ�ش�شة التعاون.

من اليمني اإلى الي�شار: د. تفيدة اجلرباوي- املدير العام ملوؤ�ش�شة التعاون، د. اإبراهيم 
امل�شري- رئي�س جامعة بوليتكنيك فل�شطني، وال�شيد ها�شم ال�شوا - رئي�س جمل�س 

الإدارة واملدير العام لبنك فل�شطني.

البنك الوطني وبرنامج م�شتقبلي

ور�شة ال�شباب الريادي والت�شغيل – موؤ�ش�شة �شالتيك/ قطر، برنامج ت�شغيل 
ال�شباب - موؤ�ش�شة التعاون

ال�شيد هاين اأبو دياب- م�شت�شار البنك الإ�شالمي للتنمية ود. تفيدة اجلرباوي- 
مدير عام موؤ�ش�شة التعاون

من اليمني اإلى الي�شار: د. �شالح �شعيد اجلالد- نائب حمافظ فل�شطني ل�شندوق النقد 
العربي، د. تفيدة اجلرباوي- مدير عام موؤ�ش�شة التعاون،  وال�شيد عبد الكرمي اجلالد- 

رئي�س بلدية طولكرم.

ال�شيد فايز احل�شيني- املدير التنفيذي ل�شركة الوطنية موبايل، ود. تفيدة اجلرباوي - 
مدير عام موؤ�ش�شة التعاون

م�شروع اإطالق م�شرعة الأعمال وموؤ�ش�شة قيادات، برنامج ت�شغيل ال�شباب – 
موؤ�ش�شة التعاون.  
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الرئي�شية،  براجمها  تنفيذ   2013 العام  خالل  التعاون  موؤ�ش�شة  وا�شلت 
اإلى  للو�شول  الفل�شطينية  الأهلية  املوؤ�ش�شات  مع  جنب  اإلى  جنبًا  وعملت 
�شرائح اأو�شع من املجتمع واإحداث اأثر اأعمق. ومن خالل تدخالتها املختلفة 
مت تنفيذ 245 م�شروعا يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة ويف مناطق 1948 
37 مليون  الرتاكمي  ال�شرف  بلغ  لبنان، حيث  الفل�شطينية يف  واملخيمات 
13 مليون دولر �شرف على برامج وم�شاريع  اأمريكي، منها حوايل  دولر 
القد�س )52% من ال�شرف الرتاكمي لل�شفة الغربية(. متيز العام 2013  
على �شعيد اأثر برامج املوؤ�ش�شة حيث �شملت حياة ما يقارب املليون م�شتفيد 
ب�شورة مبا�شرة وغري مبا�شرة، موزعني بن�شبة 50% من الإناث و %50 

من الذكور.
تظهر الر�شوم البيانية التالية توزع ال�شرف الرتاكمي على مناطق التدخل 

وقطاعات العمل.
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يف  وتدخالتها  املوؤ�ش�شة  م�شاهمات  التالية  الفرعية  الأق�شام  ت�شتعر�س 
الأولويات  على  الرتكيز  خالل  من  الفل�شطينيني  و�شمود  حياة  حت�شني 
وامل�شاعدات  والطوارئ  املجتمعية  والتنمية  والثقافة  التعليم  يف  املجتمعية 

الإن�شانية.

1. التعليم
املجتمع  اأفراد  املجتمعية حيث ميّكن  القدرات  التعليم  ال�شتثمار يف  يعزز 
حتديات  ومواجهة  اأنف�شهم  على  بالعتماد  لهم  ت�شمح  التي  املهارات  من 
التعليم  يكون  اأن  امل�شتغرب  من  ولي�س  اأولوياته.  مع  والتعامل  جمتمعهم، 

النوعي هو اأحد اأهم اأولويات الفل�شطينيني.
وي�شار الى اأنه خالل ال�شنوات الأخرية اأدى نق�س التمويل الالزم والقيود 
بات  فقد  الفل�شطيني.  التعليم  نظام  تقوي�س  اإلى  احلركة  على  املفرو�شة 
بالن�شبة  وخطرا  اأحواله،  اأح�شن  يف  ومتقطعا  �شعبا  املدر�شة  اإلى  التوجه 
تتمكن  مل  الأطفال  ريا�س  مرحلة  ويف  واملعلمني،  الطالب  من  للعديد 
ب�شاأن  املراقبني  قلق  ويتزايد  ال�شكانية،  الزيادة  مع  التواوؤم  من  اخلدمات 
يف  التنمية  وتراجع  املبكرة،  الطفولة  مرحلة  يف  التعليم  نوعية  تدهور 

فل�شطني ويف املخيمات الفل�شطينية يف لبنان.
م�شتوى  رفع  التعليم يف  يوؤديه  اأن  الذي ميكن  بالدور  اإمياننا  من  انطالقا 
يف  الفل�شطيني  ال�شباب  تواجه  التي  القائمة  التحديات  على  والرد  احلياة 
ملوؤ�ش�شة  الأ�شا�شي  الرتكيز  جمال  زال  وما  كان  التعليم  فاإن  ال�شدد،  هذا 
التعاون. فعلى مدار عام 2013، ا�شتثمرت املوؤ�ش�شة قرابة 7 ماليني دولر 
تزويد  هدف  لتحقيق  الرتاكمي  ال�شرف  من   %19 يعادل  ما  اأمريكي، 
التعليمية  الربامج  يف  للم�شاركة  ومتكافئة  عادلة  بفر�س  الفل�شطينيني 
الإبداعية التي توظف التكنولوجيا، والتي تعزز الإبداع والتفكري والتحليل 
النقدي. وهذا بدوره يح�شن من قدرة الفل�شطينيني على امل�شاهمة يف رفع 
م�شتوى التقدم الجتماعي والقت�شادي. تبني الأ�شكال التالية ا�شتثمارات 

املوؤ�ش�شة يف التعليم تبعًا ملناطق العمل املختلفة:

اإجنازات برنامج م�ستقبلي 2013-2011
مكن الربنامج 1804 من الأطفال وال�شباب /ات من موا�شلة تعليمهم، 
ن�شبة  بلغت  حيث  للطلبة،  الأكادميي  التح�شن  ن�شبة  زيادة  الى  اأدى  ما 
وعمل   ،%97 حوايل   2013/2012 الدرا�شي  العام  خالل  النجاح 
وا�شراكهم  املختلفة  ومواهبهم  قدراتهم  تطوير  على  “م�شتقبلي” اأي�شا 
التكنولوجيا  توظيف  برامج  مثل  الالمنهجية  الأن�شطة  من  العديد  يف 
واخلدمة  املختلفة  الثقافية  والأن�شطة  باأنواعها،  والفنون  والريا�شة 
�شباب  تزويد  الى  بالإ�شافة  متخ�ش�شة،  تدخالت  خالل  من  املجتمعية 
الربنامج باملهارات والتدريبات التي تعزز من ح�شولهم على فر�شة عمل 

بعد تخرجهم. 
 65 لـ  القت�شادي  الو�شع  حت�شني  يف  م�شتقبلي  برنامج  �شاهم  كما 
عائلًة، حيث قدم لها الدعم لإن�شاء م�شاريع �شغرية مدرة للدخل وذلك 
اأكرث من  اأمهات(، ودجمت  و10  �شابًا  20 خريجًا   ( والأمهات  لل�شباب 
80 �شابًا وفتاًة يف برامج التعليم املهني. ف�شال عن ذلك تلقى 100 من 
مهارات  على  والتدريب  املهنية  بال�شرية  متعلقة  ا�شت�شارات  امل�شتفيدين 
لتح�شني  كلها  تهدف  اأخرى،  موا�شيع  و�شمن  العمل  و�شلوكيات  احلياة 

قدرتهم على الختيار الأمثل مل�شارهم املهني واحلياتي.
حيث  يتيم   400 لـ  ال�شحي  الو�شع  حت�شني  من  الربنامج  متكن  وقد 
واحل�شول  والعالج  الطبي  الفح�س  خلدمات  الو�شول  من  مكنهم 

1. برنامج م�ستقبلي
للمجتمعات  و�شولها  التعاون من م�شتوى  موؤ�ش�شة  2010 رفعت  يف عام 
املحلية والفئات املهم�شة واأهل العطاء يف املنطقة، وذلك يف التعامل مع 
حاجات ال�شباب والأطفال الفل�شطينيني امللحة ب�شبب حتولهم اإلى اأيتام 
والدعم  اللتزام  وبف�شل   .2009-2008 يف  غزة  على  احلرب  عقب 

التوعية  جل�شات  �شاهمت  كما  احلاجة،  عند  اجلراحية  العمليات  على 
ال�شحية بخ�شو�س عادات احلياة ال�شحية والتغذوية وال�شالمة النف�شية 
والجتماعية برفع م�شتويات الوعي ال�شحي لدى 482 عائلًة. هذا وقد 
مكن برنامج م�شتقبلي 70 �شخ�شًا من ذوي الإعاقات من التاأقلم ب�شكل 
اأف�شل مع التحديات التي تفر�شها عليها اإعاقاتهم، حيث وفر لهم العالج 
الطبيعي الالزم وعالج النطق والدعم املهني وجل�شات الدعم النف�شي، 
مبعدات  وتزويدهم  اإعاقاتهم  لطبيعة  منازلهم  تكييف  عن  ف�شال  هذا 
امل�شاعدة الالزمة، وي�شار اأي�شًا الى اأن الربنامج اأدخل عدة اأ�شخا�س من 

ذوي الإعاقات يف موؤ�ش�شات التعليم املخت�شة.
لقد اأحدث برنامج م�شتقبلي اأثرا كبري مبا�شرًا وغري مبا�شر على �شكان 
قطاع غزة حيث خلق 168 فر�شة عمل �شمن م�شاريعه اخلا�شة وي�شغل 5 
من تلك الوظائف م�شتفيدون من الربنامج، وخالل تنفيذ تلك الن�شاطات 
مت العمل على تنمية قدرات املوؤ�ش�شات الأهلية املحلية املختلفة، مبا فيها 
اجلمعيات التي عقدت معها �شراكات لتنفيذ التدخالت ا�شافة الى ت�شع 
جمعيات اأخرى دخلت معها موؤ�ش�شة التعاون يف �شراكة لت�شت�شيف عددا 

من اأن�شطة الربنامج.
الأطفال  وتطور  تقدم  م�شتوى  على  حت�شنا  اأ�شهد  واأنا  حقا  �شعيدة  “اأنا 

عموما، حيث يولد لديهم الأمل والإقبال على احلياة”
مها حمي�شن – مديرة الربنامج

الكرمي من قبل جمموعة اأبراج، مت تطوير اأول برنامج من نوعه مدته 22 
عامًا، وهو برنامج م�شتقبلي لدعم الأطفال الأيتام وعائالتهم من خالل 
ت�شهيل ح�شولهم  الكرمي، مع  العي�س  املجتمع ومتكينهم من  دجمهم يف 
لهم  تكون  بحيث  اأنف�شهم  على  العتماد  يف  وم�شاعدتهم  التعليم  على 

ال�شيطرة على حياتهم وم�شتقبلهم.

التمثيل البياين 2: توزيع ال�شرف الرتاكمي على مناطق العمل )مليون دولر(.

التمثيل البياين 3: توزع ال�شرف يف القد�س ح�شب قطاعات العمل )مليون دولر(

التمثيل البياين 1: توزيع ال�شرف الرتاكمي على قطاعات العمل )مليون دولر(

4: توزع ال�شرف على قطاع التعليم ح�شب مناطق العمل  التمثيل البياين 
)مليون دولر اأمريكي(

الإبداعية  الربامج  من  عدد  يف   2013 العام  خالل  املوؤ�ش�شة  ا�شتثمرت 
بع�س  �شتت�شمن  والتي  منها،  بع�س  الى  ن�شري  ملمو�شة  نتائج  حققت  التي 

الإجنازات املتحققة خالل اخلطة ال�شرتاتيجية 2013-2011.
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2. برامج الطف�لة املبكرة )�سكر وعنرب(
الغربية  ال�شفة  يف  الأطفال  ريا�س  يف  الأطفال  �شكر  برنامج  ي�شتهدف 
اإلى  ويهدف  لبنان.  يف  الالجئني  وخميمات   1948 ومناطق  غزة  وقطاع 
اأثرها  وتعميق  الأطفال  ريا�س  يف  املقدمة  اخلدمات  نوعيه  تطوير  تعزيز 
بناء  عملية  ان  تكاملي،  �شمويل  نهج  وفق  التعاون  موؤ�ش�شة  عمل  مناطق  يف 
الطفل ال�شليم وفق نهج تعليمي ايجابي ت�شكل نقطة بداية هامة يف م�شرية 
على  يركز  الربنامج  فاإن  الرتاكمي  ال�شمويل  الأثر  ولتحقيق  وتعليمه.  منوه 
البنية  حت�شني  وعلى  الأطفال  ريا�س  يف  والعاملني  املربيات  مهارات  تنمية 

بحيث  الأطفال  ريا�س  يف  التحتية 
للطفل”، وحت�شني  “�شديقة  ت�شبح 
�شاهم  كما  الرتبوية.  البيئة  جودة 
ريا�س  وتطوير  باإن�شاء  الربنامج 
اأطفال جديدة وبجودة عالية عاملية.

على  فريكز  عنرب  برنامج  اأما 
ريا�س الأطفال يف املناطق املهم�شة، 
رو�شة   240 مع  الربنامج  وعمل 
اأطفال حيث مت دفع ر�شوم الت�شجيل 
املحرومة،  الأ�شر  350 طفال من  لـ 

وتزويدهم بالزي املدر�شي والوجبات، ما �شاهم يف تقليل معدلت فقر الدم 
بني فئة الأطفال امل�شتهدفة بن�شبة 70%. وقد نفذ برنامج عنرب كذلك 400 
التوعية  وور�ض  الرتفيهية  والرحالت  املفتوحة  الأيام  مثل  منهجي  ل  ن�ساط 
الرتفيه  من  حاجاتهم  لتلبية  الفر�شة  لهم  وفر  حيث  واآبائهم،  لالأطفال 
والتوعية وامل�شاحة املفتوحة. وملعاجلة م�شكلة تدهور نوعية التعليم يف مرحلة 
الطفولة املبكرة لدى الفئات املهم�شة، فقد قام برنامج عنرب بتدريب مربيات 
الطفال يف 37 رو�شة على التعامل مع و�شائل التعليم الأكرث كفاءة ونوعية.

اإجنازات برنامج �سكر 2013-2011
تطوير 62 رو�شة اأطفال وفق نهج �شمويل تكاملي، 40 منها يف القد�س، فقد 
اأحدث برنامج �شكر اأثرًا كبريا من حيث ت�شهيل الت�شال بني الفل�شطينيني 
الت�شالت  تلك  اأف�شت  وقد  فل�شطني.  خارج  والفل�شطينيني  الداخل  يف 
يف  التكاملي  ال�شمويل  للنهج  الفهم  حت�شني  يف  �شاهمت  اأدلة   3 اإنتاج  اإلى 

تنمية وتطوير الطفولة املبكرة. وقد اأعد تلك الأدلة اأربعة �شركاء نكن لهم 
الطفولة  ومركز  القد�س،  املبكرة يف  الطفولة  وهم؛ مركز م�شادر  التقدير 
يف النا�شرة وموؤ�ش�شة عبد املح�شن القطان يف غزة، وبرنامج املوارد لتطوير 
اأنحاء  يف  وتطويرها  الأدلة  هذه  ن�شر  مت  حيث  لبنان،  يف  املبكرة  الطفولة 

العامل العربي.
وقـــد مكننا برنامج �شكر من الو�شول اإلى 6000 طفل و250 مربية و3000 
مـــن الهـــايل. وبغية تو�شيـــع الأن�شطـــة ذات النهـــج ال�شمـــويل التكاملي، مت 
ا�شتحداث “با�س الفنون” الذي 
متكن مـــن الو�شل اإلـــى الأطفال 
املحرومني يف املناطـــق املهم�شة 
ومناطـــق  الغربيـــة  ال�شفـــة  يف 
الأطفـــال  مـــع  وعمـــل   ،1948
الأهلية  واملوؤ�ش�شـــات  واملربيـــات 
تعليميـــة  اأ�شاليـــب  با�شتخـــدام 
حديثـــة بالإ�شافـــة الـــى توظيف 

الفنون يف التعليم.

الن�شاطات  من  كجزء  الأردن   - عمان  يف  جرى  الذي  الأخري  اللقاء  خالل 
املجموعة  يف  ع�شوًا  التعاون  موؤ�ش�شة  اأ�شبحت  �شكر،  لربنامج  الإقليمية 
ال�شت�شارية العربية لربامج تنمية الطفولة املبكرة، وهي مبادرة من منظمة 
اجلامعة العربية للتعليم والثقافة والعلوم. وجتدر الإ�شارة هنا الى اأن برنامج 
التطوير املهني الذي نظمه برنامج �شكر ح�شل على درجات عالية يف تقييم 
منظمة ALESCO يف الدرا�شة امل�شحية التي اأجرتها لربامج تنمية الطفل 

يف كافة اأنحاء املنطقة.
مها �شادر – مديرة الربنامج

بال�شراكة مع:

	  

“لقد اكت�شبت معرفة يف كيفية التعامل مع الأطفال والإملام  باحتياجاتهم 
الأ�شا�شية، وبعد التدريب اكت�شبت اأي�شا معرفة التعامل مع عائالتهم، وقد تغري 
روتني رو�شة الأطفال ما جعل الأطفال ي�شعرون ب�شعادة اأكرب لأنهم ي�شتطيعون 
نقل طاقاتهم الإبداعية من خالل قراءة الق�ش�س واملو�شيقى ومهارات التعليم 

التي توظف الألعاب. اإن العمل مع الأطفال م�شدر �شعادة، وعندما اأ�شبحت اأفهم 
احتياجاتهم ب�شكل اأف�شل �شعرت باأن العالقة بيننا اأ�شبحت خا�شة وبت اأ�شعر 

باأنهم اأبنائي.

غادة عزام، مربية يف رو�شة اأطفال اأحباب اهلل، اجلديرة- القد�س

3. برنامج تفكري ) ت�ظيف التكن�ل�جيا يف التعليم(
ت�شهم التكنولوجيا يف تعزيز امكانيات  احل�شول على املعلومات، وميكن اأن 
الفر�س  اإلى تلك  للو�شول  الفل�شطينيني  الى تعزيز قدرة  التكنولوجيا  توؤدي 
نظرا للو�شع اخلا�س الذي يفر�س قيودا جمة على حركتهم ب�شبب الحتالل. 
ي�شعى برنامج تفكري جل�شر الفجوة يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة عرب تدريب 
املدر�شني وتطوير مهاراتهم حول توظيف التكنولوجيا يف التعليم والتي من 
الإبداعية  املهارات  وتنمية  والتحليلي  النقدي  التفكري  خاللها ميكن تطوير 
لدى الطالب. وكذلك فاإن الربنامج ي�شعى الى تطوير البنية التحتية املادية 

)i Pad( ق�س�س من امليدان: برنامج تفكري: اإطالق اأول تطبيق عربي جماين على الل�ح االإلكرتوين اأي باد

هو  جمانيا  تطبيقا  العلمي  والإبداع  امل�شاند  للتعليم  النيزك  موؤ�ش�شة  اأطلقت 
وقد   ،)iPad( باد  اأي  الإلكرتوين  اللوح  على  العربية  باللغة  نوعه  من  الأول 
اأن  الى  وي�شار  الفل�شطينيني.  والرتبويني  املعلمني  اأفكار  على  التطبيقات  بنيت 
العايل  التعليم  ووزارة  النيزك  موؤ�ش�شة  بني  التعاون  ثمرة  “تفكري” كان  تطبيق 
ووكالة الغوث وقد نفذ بدعم من �شندوق النقد العربي وباإدارة البنك الإ�شالمي 
لعبة   25 من  “تفكري”  برنامج  يتكون  التعاون.   موؤ�ش�شة  وباإ�شراف  للتنمية 
فل�شطينيًا  معلمًا   14 لــ  اجلماعية  الفكرية  القدرات  من  كلها  م�شتمدة  تربوية 
برنامج  التكنولوجيا كجزء من  توظيف  القدرات حول  تنمية  برنامج  �شاركوا يف 
تفكري، والذين حتولت اأفكارهم اإلى تطبيق �شهل ال�شتخدام ميكن اأن يدخل اإليه 
اأن تطبيق  جمموعة كبرية من املهتمني من طالب/ات ومعلمني/ات.  ي�شار الى 
تفكري يتيح للم�شتخدمني التعلم ب�شورة تفاعلية ون�شطة وترفيهية ممتعة ل�شبعة 
والعلوم  والفنون  واجلغرافيا  والتاريخ  والريا�شيات  العربية  اللغة  وهي؛  جمالت 

والتكنولوجيا. 

والربجمية يف توظيف التكنولوجيا. 
خالل 2013، نفذ برنامج تفكري جتهيز 10 مدار�س مبختربات تكنولوجيا 
حديثة ) هي الأولى يف فل�شطني(، واأدخل برناجما تعليميا اآليا تفكرييا ناقدا 
)التعليم با�شتخدام الروبوت(، وذلك يف 9 مدار�س يف القد�س، ومت  تدريب 
ال�شابع والثامن على مهارات التفكري النقدي،  180 طالبا/ة من ال�شفني 
ومناذج  اأدوات  تطوير  من  الفل�شطينيني  املعلمني  تفكري  برنامج  مكن  كما 
الهواتف  على  تطبيقات  فيها  مبا  التكنولوجيا  با�شتخدام  تعمل  تعليمية 

اخلليوية والألواح الإلكرتونية.

4. برنامج متيز )التميز يف التعليم(
يحتاج الطلبة املتفوقون واملتميزون للح�شول على الفر�س التي متكنهم من 
وي�شعى  جمتمعاتهم.  يف  فاعلة  قوى  الى  والتحول  الكاملة  طاقتهم  حتقيق 
“متيز” لتزويد الطلبة املتفوقني واملتميزين من املناطق املهم�شة واملحرومة 
متميزة  تعليمية  بربامج  اللتحاق  باإمكانية  غزة  وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف 
ومبدعة. كما يوفر للعاملني يف املدار�س الريادية م�شاعدة فنية ويعمل على 
حت�شني قدراتهم الإدارية والتعليمية، وبالتايل العمل على توفري اأف�شل بيئة 

تعليمية ممكنة للطالب/ات املتميزين/ات.
خالل 2013، قام برنامج متيز بتغطية الر�شوم الدرا�شية لـ 414 طالبًا/ًة 
والذين يدر�شون يف مدار�س وجامعات ال�شفة الغربية وغزة ولبنان ومناطق 
املدر�شي  المتحان  خا�شوا  الذين  “متيز”  طالب/ات  حقق  وقد   .1948
لاللتحاق  اأهلهم  مما   %100 بلغت  جناح  مبعدلت  لبنان  يف   )SAT(
 1948 مناطق  من  الرتبويني  مع  الربنامج  عمل  كما  اجلامعات.  باأف�شل 
لتعزيز قدرتهم على رفع مهارات الطلبة املتفوقني والعمل معهم، حيث تلقى 
49 مدر�شًا/ة تدريبًا على املفاهيم وامل�شطلحات اخلا�شة بالتعليم البديل 

والبحث التطبيقي وو�شائل التقييم ذات ال�شلة.  

5. التعليم امل�ساند
العالقة  ذات  املختلفة  املعنية  الأطراف  اإ�شراك  خالل  من  اكت�شفنا  لقد 
مقاعد  يغادرون  املدر�شة  من  يت�شربون  الذين  الطالب/ات  من  الكثري  اأن 
الدرا�شة ل�شعورهم باأن املدر�شة ل تلبي احتياجاتهم، واأنهم ل يح�شلون على 
فر�س كافية ل�شتمرارهم فيها. لذا، ل يجوز التخلي عن هوؤلء الأطفال على 
اعتبار عدم توفر الدافع لديهم بل ينبغي البحث عن ال�شبل التي حتفزهم 
ي�شعى  حيث  امل�شاند:  التعليم  برنامج  هدف  هو  وهذا  احتياجاتهم.  وتلبي 
التعليمية  الفر�س  البقاء يف مدار�شهم وحت�شني  الطالب/ات على  لت�شجيع 
والأكادميية املتاحة للطالب/ات الذين يواجهون خطر الت�شرب من املدار�س، 

كما يوؤمن الربنامج باأن حت�شني اأداء املعلمني/ات وتوعية اأ�شر الطالب/ات 
امل�شتهدفني يعترب اأحد املناحي الأ�شا�شية لتحقيق هذا الهدف، ولهذا يعمل 
الربنامج على حت�شني بيئة الطلبة �شواء يف املنزل اأو يف املدر�شة من خالل 
العمل مع مدر�شيهم واأ�شرهم، ويقوم بتوفري جميع ن�شاطات التعليم امل�شاند 

احلديث للطالب/ات بدون اأي ر�شوم.
يف 2013، طور برنامج التعليم امل�شاند قدرات 73 مدر�شًا/ًة  يف مدار�س 
القد�س ليتمكنوا من تلبية احتياجات الطلبة ب�شكل اأف�شل، وقدم الربنامج 
واللغة  العربية  واللغة  الريا�شيات  يف  تفاعلي  لتعليم  جل�شة   35000
يف  امل�شاند  للتعليم  مراكز   4 واأن�شاأ  طالبًا/ًة   3000 لـ  والعلوم  الإجنليزية 

قطاع غزة.

6. رعاية املبدعني واملبادرات املميزة
يف  الإبداعية  املبادرات  لدعم  تاأ�شيها  منذ  جهودها  التعاون  موؤ�ش�شة  تبذل 
قطاع التعليم، وذلك من حيث اكت�شافها ودعمها وتزويدها بامل�شادر لتحقيق 
الأثر املن�شود. ي�شار الى اأن برنامج دعم م�شاندة العملية التعليمية يف القد�س 
ا�شتهدف تطوير 40 مدر�شًة تخدم 20 األف طالب/ة من القد�س. وقد اأعد 
الربنامج ونفذ بال�شراكة مع عدد من املوؤ�ش�شات التعليمية وبتن�شيق مع وزارة 
الرتبية والتعليم الفل�شطينية. خالل عام 2013 متكنت املوؤ�ش�شة من تطوير 
قدرات 1000 معلم/ة ومدير/ة يف عدد كبري من التخ�ش�شات، مع الرتكيز 
امل�شروع  ا�شتمل  وقد  النقدي،  والتفكري  والبتكار  الإبداع  على  ب�شكل خا�س 
الن�شاطات  التحتية ودعم  والبنية  املادية  للقدرات  �شامل  اأي�شا على تطوير 
الالمنهجية مثل م�شابقات القراءة واخلدمات املجتمعية والثقافة والفنون. 
اإدارة خا�س على �شبكة  بالإ�شافة لذلك مت الربط بني املدار�س عرب نظام 
البيانات  واإدارة  املتبادل،  والتن�شيق  بينها،  فيما  التوا�شل  لت�شهيل  الإنرتنت 

والعمل اليومي يف املدار�س ومع وزارة الرتبية والتعليم.
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1. برنامج اإعمار البلدة القدمية يف القد�س ونابل�س
ونابل�س،  القد�س  يف  القدميتني  املديننت  اإحياء  اإعادة  اإلى  الربنامج  ي�شعى 
بحيث ل يقت�شر العمل على �شون مبانيهما ومعاملهما التاريخية وحمايتهما 
ينفذ  حيث  لل�شكان،  املعي�شية  الظروف  لتح�شني  اأي�شا  ميتد  بل  فح�شب 
التاريخية  واملعامل  املنازل  ترميم  ي�شمل  الإعمار  لإعادة  متكامال  برناجمًا 
موؤ�ش�شية.  ل�شتخدامات  التاريخية  املباين  تلك  ا�شتخدام  تطويع  واإعادة 
على؛  ي�شتمل  الذي  والن�شر  التوثيق  على  رئي�شي  ب�شكل  الربنامج  ويركز 
م�شوحات ميدانية للمدن التاريخية واعداد قواعد البيانات اخلا�شة بامل�شح 
)القد�س  املدينتني  اإعمار  لإعادة  �شاملتني  ن�شر خطتني  كما مت  اجلغرايف، 
ونابل�س( وذللك بناًء على درا�شات قطاعية مف�شلة. كما ي�شتمل الربنامج 
املعماري  الرتاث  بقيمة  والتوعية  اجلماهريي  بالتوا�شل  يتعلق  جزء  على 

وت�شجيع امل�شاركة يف حمايته.

يف 2013، جنح الربنامج يف حت�شني الظروف املعي�شية لل�شكان يف البلدتني 
البنية  وتطوير  وتاأهيل  ترميم  خالل  من  ونابل�س،  القد�س  يف  القدميتني 
املعي�شية  الظروف  لتح�شني  ال�شكنية  التاريخية  املباين  من   52 لـ  التحتية 
باإمكان  بات  الرتميم  جهود  وبف�شل  ال�شحي،  ال�شرف  وخدمات  لل�شكان 
اأعمال  ال�شكان احل�شول على حمامات خا�شة وتهوية �شحية،  كما نفذت 
من  الربنامج  متكن  وقد  تاأهيلها.  املعاد  املنازل  لبع�س  حدائق  تخطيط 
التطويع الوظيفي لـ 9 من مباين تاريخية، بحيث بات بالإمكان ا�شتخدامها 
كموؤ�ش�شات تقدم خدمات للمجتمع املحلي. وقد لعبت ن�شاطات الرتميم دور 
ال�سكان  اأ�سركت  اأنها  حيث  الوظائف  وخلق  القت�سادي  للن�ساط  املحرك 
والأهايل يف عملية الرتميم لتح�شني الأو�شاع املعي�شية والقت�شادية للعاملني 

من خالل 26,700 يوم عمل طوال فرتة الرتميم.

1994 نهج ا�شلوبا تنمويًا يف تدخالته حيث نفذ  منذ ن�شاأة الربنامج عام 
واملهند�شني(  )املعماريني  من  للمخت�شني  قدرات  وبناء  تدريب  برنامج 
املباين  على  املحافظة  جمال  يف  العاملني  واحلرفيني  املهرة  وللعمال 
املعمارية. وقد ا�شتند التدريب اإلى مرجعيات عاملية من املعاهدات الدولية 
 2007 التاريخية. ويف عام  واملباين  الثقايف  الإرث  املحافظة على  وقوانني 
تو�شع برنامج التدريب ليتطور اإلى اإن�شاء معهد تدريب تطبيقي للمحافظة 
على الإرث املعماري بال�شراكة مع املنظمات الدولية. ويف �شنة 2013 �شارك 
اإعادة  12 حرفيًا و69 معماريًا ومهند�شَا يف الدورات التي قدمها برنامج 

اإعمار البلدات القدمية يف نابل�س والقد�س.

ق�ص�ص من امليدان: الرباط املن�صوري

هو بناء تاريخي من الع�شر اململوكي وقد ا�شتخدم لوظائف خمتلفة على 
للجالية  ن�شاطات  ومركز  مركزي،  ك�شجن  ا�شتخدم  فقد  التاريخ.  مدار 
املن�سوري  الرباط  ويقع  ثقايف هام.  اإلى منرب  موؤخرا  الأفريقية وحتول 
الناظر  باب  �شارع  على  ويطل  القد�شي  احلرم  من  الغربي  اجلانب  يف 
اإلى  الذي يربط طريق القا�سي بامل�سجد الأق�سى. ويرجع بناء الرباط 
اأن�شئ  1282-1283 ميالدي( حيث  الع�شر اململوكي )681 هجري/ 
حتت حكم ال�شلطان قالوون ال�شاحلي لتوفري املاأوى للمحرومني ولزوار 

القد�س.

العثماين وبداية  الرباط يف نهاية احلكم  الرباط يعرف ب�سجن  واأ�سبح 
الأفارقة  ال�شكان  وبداأ  �شجن.  اإلى  حتويله  مت  عندما  الع�شرين  القرن 
بالإقامة يف الرباط نظرا لقربه من امل�سجد الأق�سى حيث تولوا حرا�سة 
اأ�سبح  الوقت  الرباط والعناية به وقدموا اخلدمات لزواره. وعلى مدار 

الرباط ملحقا باجلالية الأفريقية التي اأن�ساأت جمعية جمتمعية فيه. 

وقد تقدم اأع�شاء اجلالية الأفريقية بطلب لإعادة تاأهيل املباين الواقعة 
وقد  جمتمعي،  كمركز  ت�ستخدم  والتي  الرباط  من  الغربي  اجلانب  يف 
تاأهيل  اإعادة  يف  اأمريكيا  دولرا   237,278 التعاون  موؤ�ش�شة  ا�شتثمرت 
احلجر،  من  بالط  با�ستخدام  كلها  الطوابق  تبليط  اأعيد  حيث  املكان 
الرتاث  من  امل�ستوحاة  التاريخية  الأمناط  لتوليف  تنظيمها  واأعيد 
البهو  تنظيم  واإعادة  )ميزانني(،  علية  اإدخال  مع  الإ�شالمي،  املعماري 
الرئي�شي لو�شع ور�شة خياطة وور�شة مو�شيقى، والتي اأحيطت كل واحدة 
اإعادة  نحو  التاأهيل  عمليات  توجهت  كما  لل�شوت.  عازلة  بجدران  منها 
تربيد  واأنظمة  مراقبة  كامريات  وتركيب  التحتية  املركز  بنية  تاأهيل 
وتهوية ميكانيكية مع �شبكة كمبيوتر واأجهزة اإنذار للحريق وكذلك تو�شيع 

�شبكات تزويد الكهرباء واملاء.

وقد جاء م�شروع اإعادة التاأهيل ال�شامل يف وقت ظهرت فيه حاجة ما�شة 
لهذا النوع من الن�ساط ح�سب ما اأفاد به املدير التنفيذي جلمعية اجلالية 
�شبابية  مببادرة  املقر  تاأهيل  اإعادة  اجلمعية  حماولة  ورغم  الأفريقية. 

احتياجات  تلبية  الأولى من  التاأهيل  اإعادة  تتمكن جهود  املا�شي، مل  يف 
املركز ال�شاملة التي ت�شررت بفعل اأعمال احلفر الإ�شرائيلية يف املناطق 
املحيطة وب�شبب العوامل البيئية مثل معدلت الرطوبة العالية. وقد جاء 
م�شروع جمعية اجلالية الأفريقية من الحتياج احلقيقي لتو�شع اجلمعية 
والتي  وال�شباب،  لالأطفال  موجهة  تنموية  تدخالت  لتقدمي  براجمها  يف 

ا�شتدعت كلها زيادة قدرة املركز وحت�شني بنيته التحتية.

ورغم التحديات العديدة التي ع�شفت باأعمال اإعادة التاأهيل التي قدمها 
الإ�شرائيلية  ال�شلطات  به  ت�شببت  �شهر  مدة  تعطيل  فيها  مبا  الربنامج 
اإل اأن هذا الن�ساط  بحجة رغبتها يف “التحقق من اآلية اإعادة التاأهيل”، 
جنح يف متكني جمعية اجلالية الأفريقية من موا�شلة تو�شيع براجمها. 
املعي�شة  م�شتوى  من  رفعت  خياطة  ور�شة  موؤخرا  اجلمعية  اأدخلت  وقد 
القت�شادي لع�شر �شيدات واأ�شرهن من �شكان البلدة القدمية يف القد�س. 
وقد ا�شتفاد ال�شباب من �شكان البلدة القدمية من اأعمال اإعادة التاأهيل، 
املنطقة  يف  املقيمني  ال�شباب  اأحد  وهو  الفتاح  عبد  حممد  ا�شتغل  حيث 
اأعمال الرتميم لإقناع اأع�شاء نادي �شينما القد�س لتنظيم ت�شوير اأفالم 

لل�شباب فيها.

اجلالية  خارج  من  �شكان  متكني  يف  التاأهيل  اإعادة  اأعمال  اأ�شهمت  كما 
�شكان  بني  والتفاعل  الروابط  عزز  ما  املكان  ا�شتخدام  من  الأفريقية 
للن�شاطات  اليوم مركزًا  الرتميم  بعد  املكان  اأ�شبح  القدمية، وقد  البلدة 
واللقاءات ولتنفيذ الفعاليات الجتماعية والثقافية، ومن الأمثلة على هذه 
الن�شاطات هناك اللقاء ال�شهري الذي ينظمه نادي “ زندي” حيث يجتمع 
خالله مائة �شاب وفتاة، وكذلك التدريب على الرق�س واملو�شيقى الذي 

تنظمه فرقة حلم ال�شبابية حيث ي�شارك 60 �شابًا وفتاة يف كل تدريب.

ومن املتابعة مع �سكان املنطقة املحيطة بالرباط فقد رفع امل�سروع م�ستوى 
الن�شاطات الثقافية والجتماعية التي تتم داخل املركز املجتمعي ب�شكل 
كبري، وقد اأ�شار الأهايل الى م�شاهمة تلك الن�شاطات بتعزيز التما�شك 

املجتمعي ورفع م�شتوى الوعي العام وامل�شاركة املجتمعية.

امل�شاركون يف قمة ال�شباب املقد�شي

2. الثقافة
تتمتع فل�شطني بعمق موروثها الثقايف والإن�شاين وغناه وتنوعه وا�شتمراريته، 
حيث يوا�شل املنجز الثقايف  الفل�شطيني املعا�شر اإبداعاته الفنية والأدبية 
وحماولت  والعراقيل  ال�شعاب  كل  رغم  وذلك  الإن�شاين،  ح�شوره  ويعزز 
الفل�شطينية  الأهلية  املوؤ�ش�شات  �شاهمت  وقد  معاملها.  وطم�س  الهوية  �شلب 
بدور كبري يف دعم الإنتاج الإبداعي الفردي واجلماعي الفني، وهو ما اأ�شهم 
يف احلفاظ على القطاع ومنوه. ال ان معظم هذه الن�شاطات، على اأهميتها، 
اأتت يف �شياق التدخالت اخلا�شة باإدارة الأزمات، ويف �شياق الدعم النف�شي 
الحتالل  ب�شبب  العنيفة  والتجارب  النف�شية  ال�شدمات  من  عانوا  للذين 
يوفر  متكامل  فني  م�شهد  خللق  الفر�س  توفرت  ما  ونادرًا  الإ�شرائيلي، 
موؤ�ش�شة  و�شعت  ولذلك  ب�شموليته.  الإبداعي  والتعبري  لالكت�شاف  م�شاحة 
الفل�شطينية  الهوية  على  اأهمية احلفاظ  ر�شالتها  ويف  تاأ�شيها  منذ  التعاون 
من خالل دعم ورعاية املنظور الثقايف والفني احلر واملبدع واحليوي، مع 

اإيالء اأهمية خا�شة لإبراز الهوية الفل�شطينية واحلفاظ على الرتاث.

يف 2013، ا�شتثمرت موؤ�ش�شة التعاون يف القطاع الثقايف 8.8 مليون دولر، 
الثقافية  براجمها  لتنفيذ  وذلك  الرتاكمي،  ال�شرف  من   %24 يعادل  ما 
الثقايف  املوروث  على  احلفاظ  خالل  من  ال�شمود  بتعزيز  هدفها  لتحقيق 
احلي والهوية الفل�شطينية، وكذلك من خالل رفع قدرة العاملني يف القطاع 
يبني  الثقايف.  املوروث  حماية  مع  بالتفاعل  يتعلق  فيما  وبخا�شة  الثقايف 

الر�شم البياين التايل كيفية توزيع ال�شرف تبعًا ملناطق العمل. 

مناطق  ح�شب  الثقايف  القطاع  على  ال�شرف  توزع   :5 البياين  التمثيل 
العمل )مليون دولر اأمريكي(

وفيما يلي ا�شتعرا�س لبع�س تدخالتنا املميزة يف جمال حماية املوروث 
الثقايف:
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3. برنامج تعبري )تنمية الثقافة لدى االأطفال وال�سباب(
يهدف برنامج تعبري اإلى حماية املوروث الثقايف وتنميته، واإلى زيادة الوعي 
املحلي  واملجتمع  والأطفال  ال�شباب  ت�شجيع  خالل  من  باأهميته  املجتمعي 
املو�شيقى  وبخا�شة  الفنية  الأعمال  واإنتاج  والفن  الأدب  امل�شاركة يف  على 
وتوظيفها  الفنون  الربنامج على دمج  ويعمل  ودعمها،  الإبداعية  والكتابة 
على متكني  اأي�شا  الربنامج  ويركز  التعليمية.  العملية  مناحي  يف خمتلف 
الأفراد واملوؤ�ش�شات العاملة يف جمال الفن والأدب، وتطوير ال�شراكات بني 

املوؤ�ش�شات الثقافية، وتبادل اخلربات ونقلها.
اإلى جنب مع  العمل جنبا  ر�شالته من خالل  لتحقيق  تعبري  برنامج  �شعى 
الن�شاطات  من  كبرية  جمموعة  تنفيذ  على  والدوليني  املحليني  ال�شركاء 
خالل 2013. واأ�شرك “تعبري” نحو 5000 طالب مدر�شي يف جمموعة 
والقراءة  وامل�شرحيات  الق�شة  رواية  )مثل  الالمنهجية  الن�شاطات  من 
الزيارات بني خمتلف  وتبادل  اليدوية  واحلرف  ال�شعبي  والرق�س  احلرة 
املدن الفل�شطينية وغريها(. كما نظم 65 جل�شة تدريب مو�شيقية ملا يزيد 
عن 40 طفاًل يف املخيمات الفل�شطينية يف لبنان، ومت تقدمي 2000 �شاعة 
والت�شوير  الفيديو  وت�شجيل  والغناء  والدبكة  الق�شة  رواية  على  تدريبية 
و�شوريا  فل�شطني  املتحركة يف  والر�شوم  واملو�شيقى  والدراما  الفوتوغرايف 
يف  فيلما   15 ت�شوير  يف  �شخ�س   2000 اأ�شرك  كما  ولبنان،  والأردن 
الأر�شيف  اإن�شاء  تعبري  برنامج  دعم  لذلك  بالإ�شافة  ولبنان.  فل�شطني 

امل�شور لتاريخ مدينة بئر ال�شبع يف النقب داخل مناطق 1948.

الأهلية  واملوؤ�ش�شات  املجموعات  توؤديه  الذي  احليوي  بالدور  منه  واعرتافا 
 25 تكوين  تعبري  برنامج  فقد دعم  الثقايف،  الرتاث  اإحياء  الفل�شطينية يف 
فرقة ثقافية �شبابية يف فل�شطني و�شوريا والأردن ولبنان وعمل على تعزيز 
لتطوير  والإداري  الرباجمي  الدعم  تعبري  برنامج  وفر  كما  قدراتهم. 
اأكادميية الدراما يف رام اهلل التابعة مل�شرح و�شينماتك الق�شبة ملدة ثالث 
�شنوات، وانتاج 3 اإ�شدارات من مو�شوعة الأدب الفل�شطيني �شمن م�شروع 
“ اإ�شدار مو�شوعة اأبحاث ودرا�شات يف الأدب والفكر الفل�شطيني احلديث” 

املنفذ من قبل اكادميية القا�شمي يف مناطق 1948. 

4. االإبداع الثقايف واملبادرات املميزة يف القد�س
يرعى الربنامج املبادرات الإبداعية واملوؤثرة التي تربز الثقافة الفل�شطينية 
يهدف  الذي  البلد(  )عي�س  م�شروع  رعاية  مت  فقد  تعبرياتها.  مبختلف 
التحديات  وجه  يف  الوقوف  من  املقد�شي  الفل�شطيني  ال�شباب  متكني  اإلى 
وتطوير  الإيجابية  للقيم  النتماء  عرب  حياتهم  يف  والثقافية  الجتماعية 
مهاراتهم احلياتية وتوعيتهم بخ�شو�س تلك الق�شايا، كما ي�شجع الربنامج 
ال�شباب على التميز يف الن�شاطات الثقافية املختلفة وعلى  رعاية املهرجانات 
على  التعاون  موؤ�ش�شة  اأ�شرفت  وقد  الغربية.  ال�شفة  يف  الإبداعية  الثقافية 
تنفيذ امل�شروع بال�شراكة مع عدد من ال�شركاء املنفذين، وو�شل امل�شروع اإلى 

6000 �شاب وفتاة وعائالتهم يف القد�س.

يف عر�س فريد من نوعه اجتمع 123 طفال من الالجئني الفل�شطينيني من القد�س وغزة وال�شفة الغربية ولبنان و�شوريا معا يف جوقة واحدة. على 
اأنغام املو�شيقى التقليدية الفل�شطينية والأغاين ال�شعبية الفل�شطينية واأمام 800 طفل فل�شطيني اآخر من مناطق خمتلفة يف ال�شتات الفل�شطيني. 
وقد مكنتنا التجربة من تعزيز اح�سا�ض الطالب/ات الفل�سطينيني برمزية الوحدة، كما مكنهم الن�ساط من العمل على التطوير امل�ستمر ملواهبهم، 
ورغم نزوح اآباء واأجداد هوؤلء الأطفال وهجرتهم الق�شرية ملخيمات اللجوء املختلفة، ا�شتطاع العر�س املو�شيقي يف هذه ال�شنة ان يعيد  توحيدهم 

ماديًا ورمزيًا. وقد راأى العر�س النور بف�شل التعاون مع جمعية اإيلينا رو�شرتوبوفيت�س ومعهد اإدوارد �شعيد الوطني للمو�شيقى.

ق�س�س من امليدان: ج�قة االأطفال لالجئني الفل�سطينيني

 مبا�شرة بناء املتحف الفل�شطيني - بريزيت

2. املتحف الفل�سطيني
املتحف موؤ�ش�شة ت�شعى يف ر�شالتها اإلى الو�شول لكافة الفل�شطينيني يف كافة 
الفل�شطيني  املتحف  فاإن  ولذا  معًا،  وليكونوا  ال�شتات  يف  تواجدهم  اأماكن 
للمحافظة  فقط  ي�شعى  ل  فاملتحف  الفل�شطينيني.  لكل  فخر  م�شدر  ي�شكل 
يوفر  اأي�شا  ولكنه  فح�شب،  فل�شطني  تاريخ  يف  والبحث  الثقايف  الإرث  على 
اأر�شية للحوار والبحث املعا�شر، وم�شاحة مادية وافرتا�شية لعر�س الثقافة 

واملجتمع والتاريخ الفل�شطيني ومناق�شتها والتعرف عليها.
لقد مت و�شع حجر الأ�شا�س ملبنى املتحف الفل�شطيني يف 11 ني�شان 2013 
اأهم  ح�شرها  احتفالية  ويف  اهلل.  رام  زيت/  بري  تالل  اأرا�شي  على  وذلك 
الإعالميني  من  وجمموعة  املحلية  والثقافية  ال�شيا�شية  ال�شخ�شيات 
بالإ�شافة لأع�شاء وجمل�س اأمناء موؤ�ش�شة التعاون. ويف نهاية 2013 انتهت 
الت�شميمات الداخلية النهائية للمتحف، ومن ثم بداأت اأعمال ت�شوية الأر�س 
ا�شتعدادًا للمبا�شرة يف عملية البناء، حيث مت اتخاذ كافة الإجراءات التي 
تتنا�شب مع متطلبات املجل�س العاملي لالأبنية اخل�شراء قبل البدء يف عملية 
الف�شية يف نظام  ال�شهادة  اإذ يطمح املتحف يف احل�شول على  الإن�شاءات، 
الريادة العاملي يف ت�شميمات الطاقة والبيئة لدى افتتاحه يف عام 2015، 

مما �شيجعل منه منوذجًا لال�شتدامة البيئية يف فل�شطني. 
دبي  معر�س  يف  املتحف  �شارك   2013 اآذار  و24   19 بني  الفرتة  خالل 
للفنون، الذي يعترب اأحد اأهم الفعاليات الثقافية يف العامل العربي، ويجتذب 
امل�شهد  �شخ�شيات  واأهم  املتاحف  وقيمي  الفنانني  من  جمعا  احلدث  هذا 
من  اأعلنا  �شغري  منرب  لتنظيم  الفر�شة  تلك  انتهزنا  وقد  العاملي،  الثقايف 
خالله اإن�شاء املتحف يف بيزيت، وكانت الردود التي تلقيناها اإيجابية ب�شكل 
ال�شحف  روابط قوية مع خمتلف  بت�شكيل  البدء  ا�شتثنائي حيث متكنا من 

والن�شرات الثقافية ومع جمموعة من امل�شاركني الآخرين يف املعر�س.

هذا وقد متكن املتحف من توجيه العون مل�شاريع خارجية ذات �شلة مثل اأمتتة 
الأر�شيف ال�شمعي والب�شري وال�شور لدى وكالة الأمم املتحدة لغوث وت�شغيل 
اأهل  متكني  باأهمية  ب�شدة  نوؤمن  ونحن  )الأنروا(.  الفل�شطينيني  الالجئني 
الفكر والبحث واملهتمني من اجلمهور من ا�شتخدام وا�شتك�شاف هذه الرثوة 
يف  الفوتوغرايف  الأر�شيف  اأمتتة  عملية  بداأت  وقد  واملعلومات،  ال�شور  من 
حزيران 2013 يف غزة والتي كانت حتتفظ ب�شجالت الأونروا منذ بداياتها. 
موؤ�ش�شة  يف  �شهور  خم�شة  بعد  الطويلة‘  ‘الرحلة  معر�س  نظم  وقد  هذا 
الأونروا  �شمحت  وقد  القد�س،  يف  القدمية  البلدة  يف  املعا�شر  للفن  املعمل 
تاأ�شي�شها،  منذ  الأولى  للمرة  للجمهور  املحو�شب  اأر�شيفها  من  جزء  باإتاحة 
وقد ا�شتمر املعر�س من 28 ت�شرين الثاين 2013 وحتى 28 كانون الثاين 

وح�شد جناحا كبريا.
كل  ت�شدر  التي  الأولى  الإلكرتونية  الن�شرة  اإ�شدار  وبعد   ،2013 ويف متوز 
الإجنليزية(،   – )العربيــــة  باللغتني  اجلديد  موقعنــــا  اأن�شـاأنا  �شهرين، 
www.palmuseum.org. كما ميكن التوا�شل مع املتحف عرب خمتلف 
ا�شتخدم  حيث  وتويرت،  الفي�شبوك  فيها  مبا  الجتماعي  التوا�شل  مواقع 
لن�شر  املعنيني من اجلمهور وبالطبع  النقا�س مع  املواقع لإثارة  الفريق تلك 
تو�شح  البدايات  تلك  اأن  تبني  وقد  فيه.  العمل  وتطورات  املتحف  اأخبار 
القدرات والإمكانيات للو�شول اإلى جمهور اأكرب، حيث ح�شلت �شفحتنا على 
الفي�س بوك على �شبيل املثال على 7,000 اإعجاب يف نهاية 2013 والرقم 

يف تزايد م�شتمر.
واأخريًا، فقد كانت �شنة 2013 حافلة يف جتنيد الأموال، حيث متكن املتحف 
اإجمايل  اأن  لتمويل م�شاريعه ما يعني  اإ�شافية  3.8 مليون دولر  من جتنيد 
التمويل الذي ح�شل عليه املتحف بلغ 8 ماليني دولر يف نهاية ال�شنة، هذا 

ف�شال عن التزامات مر�شودة بلغت 11 مليون دولر اأمريكي.
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2. م�ؤ�س�سة التعاون لل�سباب
لي�س من ال�شهل حتفيز النا�س لي�شكلوا جزءا من التغري الإيجابي يف فل�شطني، 
وثقافتها  فل�شطني  بتاريخ  الفل�شطيني  ال�شباب  لدى  الوعي  بت�شكيل  واملتمثل 
لهذا  التحديات.  تلك  ملعاجلة  املبذولة  واجلهود  تواجهها،  التي  وبالتحديات 
اأنحاء  كافة  من  ال�شباب  حلث   2009 �شنة  لل�شباب  التعاون  موؤ�ش�شة  اأن�شاأنا 

العامل على العمل وامل�شاركة يف دعم جهود التنمية الفل�شطينية.
واأ�شبحت موؤ�ش�شة التعاون لل�شباب اليوم موؤ�ش�شة م�شتقلة اإداريًا، لها اأع�شاوؤها 
اإدارة موؤ�ش�شة  53 ع�شوًا. ويتولى  ونظامها الداخلي اخلا�س بها، وهي ت�شم 
التعاون لل�شباب حاليًا ع�شو كان �شمن اأول جمموعة من املتطوعني وهي حنني 
الن�ساطات وجتنيد  تنفيذ  بن�ساط من خالل  الع�سوية  �سالح. وميار�ض هوؤلء 
فل�شطني  مقرها  اأ�ش�شوا جمعية   ،2013 �شنة  ر�شالتها. فخالل  لدعم  املوارد 
التعاون  موؤ�ش�شة  واأ�شدرت  فل�شطني،  اأنحاء  كافة  من  اأع�شاء  ت�شعة  ت�شم 
والثقافة  التاريخ  بخ�شو�س  الوعي  رفع  اإلى  تهدف  ن�شرات  ثالث  لل�شباب 
الفل�شطينية، كما اأنها كونت �شراكات مع موؤ�ش�شات �شبابية مبا فيها موؤ�ش�شة 
“اإعرف تراثك” يف الوليات املتحدة الأمريكية وموؤ�ش�شة “اأطفال الزيتون” 

يف اأ�شرتاليا.

ق�س�س من امليدان: انت�سار

3. برنامج �سم�س )التاأهيل املجتمعي لذوي االحتياجات 
اخلا�سة(

فل�شطني،  الإعاقة يف  تواجه ذوي  التي  وال�شعوبات  التحديات  تزيد  ما  عادة 
ب�شبب قلة اخلدمات واملرافق املتوفرة لت�شهيل اندماجهم يف املجتمع. يتعامل 
جل�شات  خالل  من  الإعاقة  ذوي  تاأهيل  عرب  الفجوة  تلك  مع  �شم�س  برنامج 
الأ�شخا�س  تزويد  ومن خالل  الوظيفي  والعالج  الطبيعي  للعالج  متخ�ش�شة 
ذوي الإعاقة ومراكز اإعادة التاأهيل باملعدات الالزمة. ويدرك برنامج �شم�س 
اأن الكثري من التحديات التي يواجهها الأ�شخا�س ذوي الإعاقات تن�شاأ ب�شبب 
ولهذا  التعامل مع حالتهم،  بكيفية  املحلي عموما  واملجتمع  اأ�شرهم  وعي  قلة 
ال�شبب يقدم الربنامج جل�شات توعية لذوي الأطفال املعاقني تتطرق ملوا�شيع 
ت�شمل اأهمية التدخل املبكر واحلد من الو�شمة الجتماعية امل�شاحبة لالإعاقة.
 1561 لـ  الالزمة  امل�شاعدة  اأجهزة  �شم�س  برنامج  وفر  املا�شية  ال�شنة  خالل 
�شخ�شا من ذوي الإعاقة، كما قدم خدمات التاأهيل الالزمة لأكرث من 100 
معاق. ويقدم الربنامج خدمة اإعادة تاأهيل 500 �شخ�س من اأ�شحاب الإعاقة 
برنامج  اأ�شرك  كما  لبنان.  يف  الالجئني  وخميمات  الغربية  وال�شفة  غزة  يف 
�شم�س 700 من ذوي الأطفال اأ�شحاب الإعاقة عرب ور�س عمل توعية متكيفة 
تقنيات  تنفيذ  على  معلمًا/ًة   60 تدريب  مت  كما  واأولوياتهم.  احتياجاتهم  مع 
تعديل �شلوك الأطفال مبختلف التدخالت النف�شية والجتماعية يف البيت والتي 

اعتربتها الأطراف املعنية بالربنامج على اأنها من الأولويات.

4. برنامج ح�ساد )برنامج االأمن الغذائي(
كان قطاع الزراعة وما زال حمور الن�شيج الجتماعي والقت�شادي وال�شيا�شي 
ب�شبب  مقلقة  تراجع مبعدلت  القطاع  اإنتاج هذا  ولكن  الفل�شطيني،  للمجتمع 
ما  مع  الغربية  ال�شفة  يف  الإ�شرائيلية  امل�شتوطنات  لبناء  الأرا�شي  م�شادرة 
متر  والتي  بامل�شتوطنني  اخلا�شة  الطرق  ل�شبكات  مكثف  بناء  من  ذلك  رافق 
عرب الأرا�شي الزراعية، والقيود املفرو�شة على املزارعني الفل�شطينيني التي 

حتول دون متكنهم من الو�شول اإلى اأرا�شيهم.

	  

3.التنمية املجتمعية
واآفاق  املعي�شة  م�شتويات  على  �شلبيًا  اأثرًا  احلادة  القت�شادية  الأزمة  تركت 
على  املفرو�شة  القيود  اأ�شرت  حيث  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  التنمية 
احلركة وتوا�سل بناء اجلدار العازل يف ال�سفة الغربية بالن�ساط القت�سادي 
وقللت من م�شتوى احلياة اليومية للفل�شطينيني. فقد بلغت معدلت البطالة بني 
39% رغم معدلت الدرا�شة اجلامعية  اإلى  ال�شباب ن�شبة عالية جدًا و�شلت 

املرتفعة %51.
اأداء دورها احليوي  الفل�شطينية   الأهلية  املوؤ�ش�شات  توا�شل  ال�شياق  ويف هذا 
يف التنمية القت�شادية واملجتمعية يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة وكذلك لدى 
1948. ودعما  التجمعات الفل�شطينية يف خميمات اللجوء يف لبنان ومناطق 
لهذه اجلهود دخلت موؤ�ش�شة التعاون يف �شراكات مع املوؤ�ش�شات الأهلية الفاعلة 
يف  الإعاقات  ذوي  والأ�شخا�س  وال�شباب  الن�شاء  واحتياجات  اأولويات  لتلبية 

التجمعات الفل�شطينية.
التنمية  قطاع  يف   2013 العام  يف  التعاون  موؤ�ش�شة  ا�شتثمارات  بلغت  وقد 
املجتمعية 17 مليون دولر اأمريكي مبا يعادل 47% من اإجمايل ال�شتثمارات 
الكلية. ويبني الر�شم البياين التايل توزيع ال�شتثمارات وال�شرف الرتاكمي يف 

مناطق العمل.

على  قدرتهم  لرفع  احلياتية  املهارات  على  تدريبات  برناجمنا  يقدم  اأوًل، 
لهم  نوفر  كما  واملهنية(،  الفنية  املعاهد  )خريجي  العمل  �شوق  مع  التعامل 
برامج مهنية وعملية لتقوية مهاراتهم الفنية. ثانيا، نعمل على مواءمة خريجي 
ويتم  الإلكرتونية،  البوابة  عرب  حمتملني  عمل  اأ�شحاب  مع  اجلدد  اجلامعات 
تق�شيم تكاليف التدريب والت�شغيل بني موؤ�ش�شة التعاون واأ�شحاب العمل ما يولد 
منوذجا للتدريب والتوظيف على راأ�س العمل وبكلفة قليلة، وقد اأحدثت بوابة 
اأدت  التي  ال�شركات  التدريب لعدد من  اأثرا كبريا يف ت�شجيع ثقافة  الربنامج 
دورًا حيويًا يف حت�شري اخلريجني وتاأهيلهم للح�شول على وظائف بدوام كامل، 
وقد غطى الربنامج التكاليف الت�شغيلية من خالل ا�شتحداث وظائف جديدة 
البوابة  ادارة  يف  للكفاءة  وبالإ�شافة  الأقل،  على  التكلفة  ثلث  ا�شرتد  بحيث 
وتكلفتها القليلة مقارنة بنتائجها فاإن بوابة الربنامج مكنت الفتيات وال�شابات 
الفل�سطينيات من الدخول اإلى �سوق العمل نظرًا لعدم ا�سرتاط خروجهن من 
منازلهن للبحث عن عمل. واأخريًا يوفر الربنامج تدريبا لل�شباب الرياديني مع 
3 �شهور، والرياديون الذين  اإر�شاد مهني من خالل حا�شنة لالأعمال مدتها 
يجتازون هذه الفرتة بنجاح وكفاءة يتاأهلون للتقدم لطلب م�شاريف تاأ�شي�س 

لدعم م�شاريعهم اخلا�شة.

ي�شار الى اأنه بلغ عدد ال�شباب والفتيات امل�شجلني على بوابة الت�شغيل 13,500 
)52% منهم من الإناث(. كما بلغ عدد مرات الدخول اإلى البوابة 158,000 
مرة ومكنت 2275 من ال�شباب/ات )58% منهم من الإناث( من احل�شول 
62% ممن ح�شلوا على  على فر�س تدريب. ومنذ انطالقة الربنامج متكن 
فر�س التدريب على راأ�س العمل من اإيجاد وظائف بدوام كامل. اأما بالن�شبة 
خلريجي التعليم الفني واملهني، فقد ح�شل 160 �شابا وفتاة على تدريب على 
دائمة وبدخل  150 منهم من احل�شول على فر�س عمال  العمل متكن  راأ�س 
اأعمال  من�شاأة   95 الربنامج  حا�شنة  اأن�شاأت  وقد  دولر.  مبليون  يقدر  �شنوي 
�شغرية قامت بدورها بتوظيف 260 �شابًا وفتاة وحققت دخاًل �شنويًا تراكميًا 
اإلى توظيف  اأدت اجلهود الرتاكمية للربنامج  اأمريكي. وقد  بلغ مليوين دولر 

1,547 �شابا و�شابة يحققون دخال �شنويًا يبلغ 12 مليون دولر اأمريكي.

وقد  القد�س  �شكان  من  جمد 
يف  بكالوريو�س  على  ح�شل 
ويف   .2011 �شنة  املحا�شبة 
�شعيه للدخول اإلى �شوق العمل، 
عمل  فر�شة  عن  بجد  بحث 
ولكنه  وظائف،  لعدة  وقدم 
على  احل�شول  من  يتمكن  مل 
فر�شة  يف  متيزه  وبعد  عمل. 
كامل  بدوام  وظيفة  على  جمد  ح�شل  الربنامج،  له  وفرها  تدريب 
مليون   1.5 قيمته  لربنامج  مديرًا  لي�شبح  ب�شرعة  عمله  يف  وتطور 
املهني  التدريب  خريجي  لدعم  وال�شناعة  التجارة  غرفة  يف  دولر 

يف القد�س.

التمثيل البياين 6: توزع ال�شرف على قطاع التنمية املجتمعية ح�شب مناطق 
العمل )مليون دولر اأمريكي(

وخالل العام 2013 ا�شتثمرنا ونفذنا 6 برامج ت�شاهم يف التنمية امل�شتدامة 
لفل�شطني وللفل�شطينيني والتي نعر�س بع�شا منها فيما يلي:

)YES( 1. برنامج ت�سغيل ال�سباب
فل�شطني دولة فتية وت�شكل فئة ال�شباب فيها )من 15 اإلى 29 �شنة( ما يقارب 
ي�شكل  ما  البطالة  وطاأة  ال�شباب حتت  هوؤلء  ثلث  ويرزح  ال�شكان،  تعداد  ثلث 
تعزيز فر�ض  اإلى  ال�سباب  توظيف  برنامج  يهدف  لالإحباط.  رئي�سيا  م�سدرا 
العمل وزيادة فر�س التوظيف ومكافحة معدلت البطالة العالية والفقر املدقع. 
جمتمعية،  م�شتويات  عدة  على  توؤثر  معقدة  م�شكلة  البطالة  باأن  منا  واإدراكا 
الفاعلني يف هذا  �شامال يربط بني خمتلف  الربنامج منوذجا  ا�شتحدث  فقد 
املجال لزيادة فر�س ال�شباب يف العمل �شمن م�شارات احلياة املختلفة. ويعمل 
ويتبنى  واملهنية،  الفنية  املعاهد  وخريجي  اجلامعات  خريجي  مع  الربنامج 
اأنف�شهم  توظيف  من  ال�شباب  يتمكن  بحيث  ال�شباب  بني  الريادية  املبادرات 

وامل�شاهمة بخلق فر�س عمل جديدة.

ق�س�س من امليدان: برنامج ت�سغيل ال�سباب

املهم�شة  املناطق  يف  املزارعون  زال  ما  امل�شروع  اإغالق  من  �شنة  بعد 
التي  ال�شغرية  امل�شاريع  يف  يعملون  الغربية  ال�شفة  من  واملحرومون 
اأ�ش�شوها بف�شل الدعم الذي تلقوه من برنامج ح�شاد. ال�شيدة انت�شار 
كانت واحدة من امل�شتفيدات من امل�شروع وقد بداأت بتح�شري اأر�شها وبناء 
دفيئة زراعية بعد اأن تلقت املنحة من برنامج ح�شاد، بانت ال�شعادة وهي 
اأبدًا احل�شول على هذا  اأتخيل  اأكن  تزرع وتبيع املح�شول فتقول ... مل 
امل�شتوى من الدخل من امل�شروع... والذي يبلغ حاليًا 1000 دولر �شهريا 
ويف كل مو�شم ي�شل اإلى 3000 دولر... وت�شري الى اأنها زرعت البيوت 
البال�شتيكية يف مو�شمني متتاليني ووا�شلت بوترية  الدخل نف�شه.. حتى 
دفعنا  اأن  بعد  تبقى  الذي  باملال  �شنفعله  مبا  التفكري  بداأنا  كاأ�شرة  اأننا 
اأر�س لنا واأن�شاأنا  ر�شوم الدرا�شة اجلامعية لأبنائنا حيث مت ا�شت�شالح 
لتو�شيع  ونتطلع  دفيئتان  الآن  لدينا  واأ�شبح  اآخر،  بال�شتيكيا  بيتا  فيها 

م�شروعنا يف ال�شنوات القادمة.
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اإن التعامل مع ق�شايا الأمن الغذائي اأمر حيوي بالن�شبة للتزامات موؤ�ش�شة 
والثقافة  الرتاث  على  املحافظة  وكذلك  والبطالة  الفقر  ملكافحة  التعاون 
اأف�شل  على  املزارعني  تدريب  ح�شاد  برنامج  يتولى  الفل�شطينية.  والهوية 
ممار�شات الإنتاج الزراعي لتح�شني نوعية منتجاتهم الغذائية واختيار اأف�شل 
ت�شويق  قنوات  عن  الربنامج  يبحث  كذلك  اأرا�شيهم.  ل�شت�شالح  الو�شائل 

جديدة ل�شمان بيع املنتجات وا�شتدامة العمل الزراعي واجلدوى منه.
اآبار  بتاأهيل  العام قيامه  التدخالت املختلفة لربنامج ح�شاد خالل  من بني 
املوا�شي  مربي  من   111 ودعم  دومنًا   950 وزراعة  وا�شت�شالح  زراعية 
ب�شاللت جديدة من اخلراف وبالأعالف واخلدمات البيطرية، وبهذا يكون 
برنامج ح�شاد قد رفع م�شتويات املعي�شة لدى 304 اأ�شرًة، كما قدم برنامج 
منها  الأولويات  من  اعتربت  مو�شوعات  على  تدريبيًة  �شاعًة   400 ح�شاد 
تلقيح احليوانات واإدارة الدفيئات الزراعية املنزلية وتربية الدواجن واإدارة 

اجلودة.

5. برنامج اأ�سا�س )بناء قدرات املنظمات املجتمعية(
وتتمتع  ن�شيطة  حملي(  مدين  جمتمع  )متثل  اأهلية  موؤ�ش�شات  وجود  اإن 
بالكفاءة والنزاهة والفاعلية اأمر �شروي لتنفيذ خطة التنمية الفل�شطينية. 
املجتمع  تعزيز  يف  الأ�شا�شية  ر�شالتنا  حتقيق  على  اأ�شا�س  برنامج  يعمل 
الفل�شطيني لي�شبح اأقوى واأكفاأ عرب تطوير موارده الب�شرية يف املوؤ�ش�شات 
كما  والفنية،  واملالية  الإدارية  اأنظمتها  وحت�شني  الفل�شطينية،  الأهلية 
وتبادل اخلربات بني خمتلف  الت�شبيك  اأ�شا�س يف  برنامج  وي�شاهم  ي�شجع 
املوؤ�ش�شات لكي تتبادل املنفعة فيما بينها، ما يعزز البيئة التعاونية واخلريية 

مع وجود الهدف امل�شرتك وهو تطوير ودعم وتنمية املجتمع الفل�شطيني.
وجتاوبًا مع اأولويات املجتمع واملوؤ�ش�شات الأهلية غري احلكومية، فقد طور 

يف  الن�شوي  للمركز  التعاون  موؤ�ش�شة  قدمته  الذي  الدعم  خالل  من 
خميم الأمعري / رام اهلل للتدريب على اأعمال اخلياطة والتطريز، 
بات مبقدور  امراأة من حت�شني دخلهن. حيث   40 اأكرث من  متكنت 
الى  ي�شل  �شهري  دخل   وتوفري  منازلهن  من  العمل  الآن  الن�شاء 
الى  الأولى  200 دولر. وقد حتولت واحدة من متدربات املجموعة 
مدربة وتتعاون مع جمعيات اأخرى لنقل مهاراتها للن�شاء الأخريات. 
يكن  ولكن مل  اإحدى هواياتي  “اخلياطة هي  اأن  الى  ال�شيدة  وت�شري 
لدي القدرة لإخراج املنتج ب�شكل نهائي وبجودة عالية، وبعد التدريب 
وبعد  عالية،  وبجودة  ونهائي  كامل  ب�شكل  منتج  انتاج  اأهمية  اأدركت 
اختياري  مت  مهاراتي  يف  والتح�شن  به  قمت  الذي  املتميز  الإنتاج 

لتدريب الن�شاء.

ق�س�س من امليدان: اأثر م�ستمر

برنامج اأ�شا�س من قدرات 100 من العاملني الإداريني يف املوؤ�ش�شات غري 
احلكومية الفل�شطينية، ورفع من م�شتوى الأنظمة الإدارية واملالية والفنية 
تبعًا ملفهوم احلكم الر�شيد والنزاهة وال�شفافية يف الأداء لع�شر موؤ�ش�شات 
لتحديث  الفل�شطينية  الدرا�شات  اأ�شا�س معهد  كما دعم  فل�شطينية.  اأهلية 

نظام معلوماته الإدارية وملوا�شلة وتو�شيع قاعدة اأبحاثه ومن�شوراته.

6. حت�سني اخلدمات املجتمعية والبنية التحتية
الفل�شطينية  التحتية  البنية  لتح�شني  مبادرات  عدة  يف  ا�شتثمرنا  لقد 
املتدهورة وتقدمي اخلدمات الأ�شا�شية، ما ترك اأثرًا اإيجابيًا غري مبا�شر على 
الو�شع القت�شادي والجتماعي يف مناطق التدخل. فخالل العام 2013، 
جمتمعية  موؤ�ش�شة   15 من  اأكرث  ومّكنا  مدار�س   8 وجتهيز  تاأثيث  اأعدنا 
قاعدية من تقدمي اخلدمات الأ�شا�شية الالزمة لالأهايل وال�شكان، واأن�شاأنا 
خم�شة حدائق لالأطفال )البيارة(، واأ�ش�شنا عيادتني بيطريتني فاعلتني يف 
قطاع غزة، وكذلك اأكملنا اأ�شغال البنية التحتية يف كل من نابل�س وطولكرم 
واخلليل ووادي غزة، بالإ�شافة الى حت�شني الظروف املعي�شية لـ 63 �شياد 

�شمك من الالجئني الفل�شطينيني يف لبنان.
ينطلق التعامل مع احلاجة امللحة لتح�شني البنية التحتية للخدمات ال�شحية  
اأحد  ال�شحية  الرعاية  يف  احلق  اأن  اأ�شا�س  على  خدمات  من  فيها  مبا 
امل�شتدامة  للتنمية  اأ�شا�شية  املقرة عامليا، ويعترب ركيزة  الأ�شا�شية  احلقوق 
يف فل�شطني وحتقيق اأب�شط حقوق الكرامة الإن�شانية، فقد ا�شتثمرنا يف 15 
مركزًا للرعاية ال�شحية يف فل�شطني ولبنان ما مكنها من موا�شلة تقدمي 
خدماتها والتي ل ت�شتطيع املجتمعات املحيطة بها ال�شتغناء عنها. ودعمنا 
كذلك تاأ�شي�س مركز �شامل هو الأول من نوعه لرعاية الأطفال يف فل�شطني، 

وهو معهد النجاح للطفولة يف جامعة النجاح الوطنية/ نابل�س.

4.الط�ارئ وامل�ساعدات االإن�سانية
مزمنة  طوارئ  حالة  ن�شاأت  الفل�شطينية  الأر�س  احتالل  توا�شل  ب�شبب 
لالأهايل  الأ�شا�شية  وامل�شتلزمات  العنا�شر  توفر  اأ�شبح  حيث  وم�شتمرة، 
عر�شة خلطر دائم، فخالل ال�شنوات الأخرية تراجعت القدرة يف احل�شول 
واحل�شار  الإغالق  ب�شبب  كبري  ب�شكل  الدولية  الإن�شانية  امل�شاعدات  على 
وجاءت  التفتي�ض.  ونقاط  احلدودية  املعابر  نقاط  على  املتزايدة  والقيود 
الأحداث يف �شوريا لتعمق من الأزمة حيث ا�شطر الالجئون الفل�شطينيون 
اأولوياتها  قمة  على  التعاون  موؤ�ش�شة  و�شعت  لذا  لبنان.  الى  للهجرة 
ال�شتجابة ال�شريعة والفعالة ل�شمان �شمود الفل�شطينيني الذين يعي�شون يف 

حالة الطوارئ وحمايتهم و�شون كرامتهم.
بلغ اإجمايل الإنفاق على قطاع امل�شاعدات الإن�شانية والطارئة ما جمموعه 
  . 2013 الإنفاق خالل  اإجمايل  10% من  يعادل  اأي ما  3.8 مليون دولر 

يبني الر�شم البياين التايل توزيع تلك الأموال على مناطق العمل:

الإن�شانية للفل�شطينيني من خالل حت�شني قدرتهم يف الو�شول لالحتياجات 
واخلدمات الأ�شا�شية. ومن اأهم ن�شاطات الربنامج م�شروع  “من عائلة الى 
قدم  وقد   .2005 العام  منذ  التعاون  موؤ�ش�شة  به  بداأت  والذي  عائلة”، 
امل�شروع امل�شاعدة لأكرث من 2000 عائلة �شنويًا عانت من الفقر مبلغ 140 
دولر كل �شهرين كمعونة مالية، وهذا مكن تلك الأ�شر من احل�شول على 

اخلدمات الأ�شا�شية مثل الغذاء وال�شحة والتعليم.

عائلة،   1000 لـ  �شامال  طبيا  فح�شا  الربنامج  وفر   ،2013 العام  خالل 
حالتهم  متيزت  مري�س   500 لـ  كلى  وغ�شيل  جراحية  عمليات  واأجري 
اخلدمات  ا�شتمرار  يف  و�شاهم  لبنان،  يف  اللجوء  خميمات  يف  باحلرجة 
املقدمة لـ 17 مركزًا للرعاية ال�شحية يف قطاع غزة. كما اأن الربنامج قدم 
امل�شاعدة الى 1850 اأ�شرة )11 األف �شخ�س( مبعونة مالية �شنوية، وقدم 
امل�شاعدة لـ 2600 اأ�شرة من قطاع غزة مبواد غذائية خالل �شهر رم�شان، 
امل�شاعدة  جهود  خالل  من  امل�شتدامة  التنمية  يف  اإ�شافية  وكم�شاهمة 

الإن�شانية مت تاأهيل 10 مدار�س مدمرة يف قطاع غزة.

2. اال�ستجابة لالحتياجات الطارئة )التدخل ال�سريع(
وتقدميها  الطوارئ  حالت  يف  بالتدخل  املوؤ�ش�شة  توجهات  مع  ان�شجاما 
لالحتياجات  ال�شتجابة  برنامج  ياأتي  للمت�شررين،  الإن�شانية  امل�شاعدات 
الطارئة للتعامل مع الآثار الناجمة عن احلرب الإ�شرائيلية على قطاع غزة 
والفي�شانات التي تعر�شت لها من المطار الغزيرة، ومع نزوح الفل�شطينيني 
اأ�شا�شية  خدمات  قدمنا  الربنامج  هذا  خالل  فمن  لبنان.  اإلى  �شوريا  من 
واملاأوى  وامللب�س  واملاء  التغذية  ذلك  يف  مبا  املت�شررة  الفل�شطينية  لالأ�شر 

واخلدمات ال�شحية املكيفة ح�شب احتياجاتهم.

خالل العام 2013 �شمح التدخل الطارئ باملحافظة على حياة ما يقارب 
2600 عائلة يف قطاع غزة، من حيث تقدمي امل�شاعدات الغذائية الطارئة 
واملاأوى وامل�شاعدات الطبية واملالب�س ال�شتوية، كما قدم امل�شاعدة ملا يزيد 
عن 5000 عائلة من الالجئني الذين فروا من �شوريا اإلى لبنان حيث مت 
تزويدهم مب�شاعدات غذائية وباملاأوى و الأدوية واملالب�س ال�شتوية. ون�شعى 
للمهجرين  والجتماعي  النف�شي  الو�شع  حت�شني  اإلى  تدخالتنا  خالل  من 

عرب توفري املرافق الرتفيهية والتعليمية للنازحني.
برنامج ال�شحة يف القد�س

توزيع حقائب مدر�شية – قطاع غزة

التمثيل البياين 7: توزع ال�شرف على قطاع الطوارئ وامل�شاعدات الإن�شانية 
ح�شب مناطق العمل )مليون دولر اأمريكي(

1. ت�فري م�ساعدات ان�سانية
متيزت امل�شاعدات الإن�شانية يف فل�شطني باأنها معقدة على الدوام لأن اأي 
اأن تتخطى عددًا كبريًا من املحددات  امل�شاعدة عليها  جهة حتاول تقدمي 
املحلية  اجلهود  اأهمية  من  يزيد  وذلك  الحتالل.  يفر�شها  التي  والعوائق 
امل�شاعدات  لتوفري  ي�شعى  لربنامج  احلاجة  جاءت  هنا  ومن  املبذولة. 
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لتكرمي  �شنوية  جوائز  نظام  التعاون  موؤ�ش�شة  اعتمدت  اأعوام  ع�شرة  منذ 
عائلة  تبنت  وقد  الذين متيزوا يف جمال عملهم  والأفراد  الأهلية  املوؤ�ش�شات 
العام  ويف  الأهلية.  للموؤ�ش�شات  الإجناز  جائزة   2007 العام  منذ  ال�شخ�شري 
2012 �شهدت جوائز موؤ�ش�شة التعاون تطورات عديدة، با�شتحداثها جائزتني 
ال�شيد منري  تبناهما  وقد  الريادي  لل�شباب  والثانية  القد�س  ملوؤ�ش�شات  الأولى 
خالل  من  تتم  التعاون  موؤ�ش�شة  جوائز  حتكيم  اأن  الى  هنا  وي�شار  الكالوتي. 
جلان حتكيم خارجية م�شتقلة. وفيما يلي عر�س موجز عن جوائز عام 2013.

لقطاع  املخ�ص�صة  للإجناز-  التعاون  م�ؤ�ص�صة  جائزة 
الثقافة........... )50,000 دوالر(  

جائزة املرح�م عبد العزيز ال�صخ�صري- �صنك�ن ي�مًا ما نريد 

نعم مل�صرح “نعم”

ال�سباب”  بني  للت�ا�سل  نعم  “م�سرح  بها  فاز 
وحميطه  بيئته  يف  املوؤثر  لدوره  تقديرًا  وذلك 
كاأحد  نف�شه  وفر�س  الوجود  على  ولقدرته 
اإلى  والو�شول  فل�شطني  يف  الهامة  امل�شارح 
قام  ريادية  مببادرة  وذلك  الدولية،  املناف�شات 
ي�شتحقون  التغيري، ما جعلهم  املوؤمنني بقدرتهم على  ال�شباب  بها عدد من 
بجدارة جائزة الإجناز رغم حداثة جتربتهم، حيث كان امل�شرح من �شمن 
49 موؤ�ش�شة ثقافية عاملة يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة ومناطق 1948 ويف 

املخيمات الفل�شطينية يف لبنان تناف�شت على اجلائزة. 
اأيدي  على  اخلليل،  مدينة  يف   2008 عام  بداية  يف  نعم  م�شرح  تاأ�ش�س 
�شباب يعملون يف جمايل امل�شرح والدراما منذ العام 1997، ويعمل امل�شرح 
وتاأثريهما  وامل�شرح  الدراما  اأهمية  يعي  را�شد  م�شرحي  جيل  تن�شئة  على 
نعم”  “م�شرح  برامج  اأن  الى  ي�شار  املجتمع.  وعلى  الفرد  على  الإيجابي 
تدريب  برامج  اإلى  لالأطفال،  وم�شرحيات  للكبار  م�شرحيات  من  متنوعة، 
الق�ش�شي  وال�شرد  الدراما  ا�شتخدام  على  واملر�شدين  واملن�شطني  املعلمني 
اإلى  و�شوًل  والطلبة،  الأطفال  مع  التعامل  يف  وغريها  امل�شرحي  والتمثيل 
واحل�شرية  الوحيدة  املوؤ�ش�شة  نعم  م�شرح  ويعترب  والدمى.  الدراما  ور�شات 
يف حمافظة اخلليل التي تعمل يف احلقل امل�شرحي، ومن املوؤ�ش�شات الرائدة 
التي تعمل على تنمية قدرات الأطفال وال�شباب عن طريق ا�شتخدام الدراما 
كاأ�شلوب للتعبري عن الذات. ي�شعى القائمون عليه خللق م�شرح يعرب عن هوية 
اأن�شطة  وتنفيذ  اإنتاج  يف  تتمثل  ر�شالتهم  واأن  كما  وثقافتهم،  الفل�شطينيني 
طرح  طريق  عن  املجتمع  فئات  كافة  عن  تعرب  م�شرحية  واأعمال  درامية 
بذلك  متحّدين  اجلمهور،  اأمام  الجتماعية  وق�شاياها  احلياتية  م�شاكلها 

واقعهم ال�شعب وفاحتني اأمام اأنف�شهم اآفاقا جديدة للم�شتقبل.
تتقدم موؤ�ش�شة التعاون ب�شكرها اجلزيل اإلى كل من دعم هذا اجلهد ال�شنوي 
وتخ�س بالذكر ال�سيد اأكرم عبد العزيز ال�سخ�سري على تربعه بقيمة اجلائزة.

جلائزة  اخلارجية  التحكيم  جلنة  لأع�شاء  والمتنان  بال�شكر  نتقدم  كما 
دروي�س،  ي�سري  ال�سيد  متاري،  فريا  ال�سيدة  وهم:   2013 لعام  الإجناز 

ال�سيد حمم�د اأب� ه�سه�س، ال�سيد حبيب �سحادة، ال�سيد غ�سان زقطان.

جائزة م�ؤ�ص�صة التعاون للقد�س 2013...... )50,000 دوالر( 

القد�س-  يف  املجتمعية  للتنمية  الكال�تي  راغب  املرح�م  جائزة 
للقد�س نعمل

فاز بها املعهد ال�طني للم��سيقى يف القد�س وذلك لأثره الوا�شح يف ن�شر 
القدمية. حيث  البلدة  وفتيات  ل�شباب  القد�س وخا�شة  املو�شيقى يف  وتعليم 

كان املعهد من �شمن 17 موؤ�ش�شة مقد�شية تناف�شت على اجلائزة. 

تتخذ  فل�شطينية  وطنية  موؤ�ش�شة  هو  املعهد 
وت�شعى  لها،  مقرًا  القد�س  مدينة  من 
لتن�شئة جيل فل�شطيني مو�شيقي جديد قادر 
الثقايف  الواقع  يف  نوعي  تغري  اإحداث  على 
الفل�شطيني ب�شكل عام. تاأ�ش�س املعهد عام 1993 يف مدينة رام اهلل حتت 
يف  ال�شريع  بالتطور  املعهد  بداأ  التاريخ  ذلك  ومنذ  بريزيت.  جامعة  مظلة 
حلم،  بيت  القد�س،  يف  له  فروعا  فاأن�شاأ  وترويجها،  املو�شيقى  تعليم  جمال 
ونابل�س. ويف ربيع عام 2012 انتقلت مدر�شة غزة للمو�شيقى للمعهد لت�شبح 
الفرع اخلام�س للمعهد يف فل�شطني، واأن�شاأ برنامج التعليم اخلارجي يف �شبع 
مناطق، ي�شل عدد طالب املعهد اليوم اإلى اأكرث من 1000 طالب وطالبة 
 72 يقارب  ما  يد  على  والغربية  العربية  الكال�شيكية  املو�شيقى  يتعلمون 
املعهد يوفر منحًا  اأن  الى  ي�شار  العامل املختلفة.  اأ�شتاذا من فل�شطني ودول 
للطلبة املوهوبني لإكمال درا�شتهم يف جمال املو�شيقى يف اجلامعات،  وذلك 
تواجدهم،  اأماكن  للفل�شطينيني يف جميع  وتعميمها  املو�شيقى  تعليم  بهدف 

�شمن اإطار يعزز روؤيا ثقافية وطنية فل�شطينية.
تتقدم موؤ�ش�شة التعاون ب�شكرها اجلزيل اإلى كل من دعم هذا اجلهد ال�شنوي 

وتخ�س بالذكر ال�سيد منري الكال�تي على تربعه بقيمة اجلائزة.
جلائزة  اخلارجية  التحكيم  جلنة  لأع�شاء  والمتنان  بال�شكر  نتقدم  كما 
�سبيتاين،  راية  ال�سيدة  ال�سيفي،  يارا  الدكت�رة  2013 وهم:  لعام  القد�س 

املهند�س جمال العارف، ال�سيد �سامي الي��سف، الدكت�ر �سمري اخلطيب.

جائزة م�ؤ�ص�صة التعاون لل�صباب 2013 ...... )50,000 دوالر(

لغد  الريادي-  الفل�صطيني  لل�صباب  الكال�تي  منري  جائزة 
اف�صل.... نبدع

 فاز بجائزة موؤ�ش�شة التعاون لل�شباب 2013 خم�س مبادرات مميزة، حيث 
الغربية وقطاع غزة ومناطق  ال�شفة  �شابا/ة من   96 تناف�س على اجلائزة 

1948 ولبنان. وقد فازت بها املبادرات اخلم�س التالية:

”Drink A Book“ مبادرة

ي�صرى القي�صي – اخلليل- ال�صفة الغربية  

من  جمموعة  ان�شاء  على   ”Drink A Book“ م�شروع  فكرة  تقوم 
اإلى  ا�شافة  امل�شروبات  بتقدمي  تقوم  خمتلفة  اأماكن  يف  موزعة  الأك�شاك 
الكتب. واملق�شود هنا لي�س كتابا مبعنى الكلمة امنا هو اقتبا�شات من الكتب 
املوؤثرة يف املجتمع والنف�س الب�شرية واملعلومات العامة. وتهدف املبادرة اإلى 

ت�شجيع القراءة بحيث تكون ثقافة املجتمع الفل�شطيني.

مبادرة “املجفف ال�صم�صي الذكي”- “مناجم فل�صطني”

رجاء علن- نابل�س- ال�صفة الغربية 

ظروف  ويوفر  ال�شم�شية  الطاقة  على  يعمل  �شحي  جمفف  عن  عبارة  املبادرة 
مالئمة لتجفيف الفواكه، وي�شتهدف ا�شتغالل الأرا�شي القريبة من امل�شتوطنات 
وجدار الف�شل العن�شري وزراعتها باأ�شجار الفواكه واأخذ منتوجاتها وجتفيفها 

بوا�شطة املجفف. 

مبادرة “ اأبعاد” – )م��صيقى وغناء( 

نزار خاطر- اللد- مناطق 1948

يف   )concerts( املو�شيقية  العرو�س  من  بعدد  القيام  عن  عبارة  املبادرة 
هو  والهدف   .1948 مناطق  العربية يف  البلدات  الرتبوية يف  املراكز  من  عدد 
اإطالع اأفراد جمتمعنا على عامل مو�شيقي مغاير ملا هو ماألوف، من خالل عر�س 
بتقنيات  م�شبعة  �شرقية  واأخرى  غربية  كال�شيكية  مقطوعات  ي�شمل  مو�شيقي 
يتمتع  املبادرة  �شاحب  اأن  الى  ي�شار  الغربية.  املو�شيقى  بها  تتميز  واإ�شافات 
بقدرات ابداعية ومعرفة مبجال املو�شيقى تتيح له اأن ي�شل ملراتب عليا يف هذا 

املجال.

مبادرة “ تطبيقات والعاب ت�صاعد يف ت�صريع علج مر�صى الت�حد”

عبد ربه حن�نه- غزة - قطاع غزة

املجتمع،  يف  ودجمهم  التوحد  مر�شى  عالج  �شرعة  يف  ت�شاعد  تطبيقات  انتاج 
تتم  للمر�س. حيث  الراعية  واملوؤ�ش�شات  املر�شي وذويهم  امل�شتهدفة هم  والفئة 
تعترب  واملبادرة  للفنون اجلميلة.  املر�شى عن طريق توظيف تطبيقات  معاجلة 
الفنية باخلربة الرتبوية  العربي نظرًا ل�شعوبة توافق اخلربة  العامل  الأولى يف 
كاأ�شا�س  والألعاب  والتطبيقات  الربامج  يف  العربية  اللغة  وت�شتخدم  للمر�س، 

لثقافتنا العربية.

تتقدم موؤ�ش�شة التعاون ب�شكرها اجلزيل اإلى كل من دعم هذا اجلهد ال�شنوي وتخ�س بالذكر ال�سيد منري الكال�تي على تربعه بقيمة اجلائزة.
�سعادة،  رائد  ال�سيدة  الدين،  نا�سر  الدكت�رة �سفاء  2013 وهم:  لعام  ال�شباب  التحكيم اخلارجية جلائزة  والمتنان لأع�شاء جلنة  بال�شكر  نتقدم  كما 

الدكت�ر ب�سري الري�س، ال�سيد حمم�د ال�س�ا، املهند�س عارف احل�سيني.

مبادرة  “�صبكة اجتماعية �صياحية”

مهند الن�ن�- غزة - قطاع غزة

�شبكة متخ�ش�شة يف املجال ال�شياحي تقدم دلياًل �شياحيًا وجتاريًا معتمدة على 
لزوار  تتيح  املتعددة،  والو�شائط  املعلومات  تكنولوجيا  اإليه  تو�شلت  ما  اأحدث 
اأول تطبيق  ال�شياحية ومرافقها، وذلك من خالل  الأماكن  التعرف على  املوقع 
اأي�شًا  ويقدم  املعامل،  جلميع  دقيقة  بتفا�شيل  فل�شطني  يف  الكرتونية  خلريطة 
الأثرية  واملعامل  ال�شياحية  الأماكن  لزيارة  الفرتا�شي  التجوال  خدمة  املوقع 

الفل�شطينية افرتا�شيًا بنظام ثالثي الأبعاد.
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اأولويات  تلبية  فاإن  ال�شابقة  الأق�شام  يف  له  الإ�شارة  مت  ملا  ا�شتكماًل 
مراحل  التعاون. فخالل  موؤ�ش�شة  لدى  ق�شوى  اأهمية  تكت�شب  الفل�شطينيني 
من  �شركائنا  مع  املتوا�شلة  امل�شاركة  بدون  الأولويات  حتديد  يتم  ل  عملنا 
املوؤ�ش�شات الأهلية واملجتمعات املحلية. وبناء عليه، فاإن عملنا يف التخطيط 
اأولويات واحتياجات الأطراف املعنية  ال�شرتاتيجي يعتمد ب�شكل كبري على 
املختلفة. ونتبع اآليات حمددة يف ت�شميم الربامج وتنفيذها وتقييمها  ترتكز 
العناوين  وت�شري  العالقة.  ذات  املعنية  الأطراف  م�شاركة  على  كبري  ب�شكل 
الربامج  وت�شميم  ال�شرتاتيجي  التخطيط  عملية  الى  باخت�شار  التالية 
ومتابعتها وتقييمها، وكيفية �شمان الآليات يف الن�شجام مع الأطراف املعنية 
وحتقيق الفعالية املطلوبة. وتتولى دائرة البحث والتخطيط م�شوؤولية �شمان 

تنفيذ ومتابعة هذه املراحل والآليات.
دليل  اأعددنا  كافة،  الرباجمية  ن�شاطاتنا  يف  والتجان�س  اجلودة  ول�شمان 
م�شاريع  حياة  لدورة  املختلفة  املراحل  يغطي  الذي  الرباجمية  العمليات 
الرباجمية  العمليات  الدليل  هذا  ويف�شل  التعاون،  موؤ�ش�شة  وبرامج 

والإجراءات مبا فيها:
الختيار  معايري  وت�شتمل  املنفذين؛  ال�شركاء  اختيار  واإجراءات  معايري  	•
املايل  النظام  وقوة  وال�شفافية  ال�شركاء،  لأداء  الفني  ال�شجل  على 
بثالث  التقييم  عملية  ومتر  عالقة،  ذات  اأخرى  فنية  واأمور  والتدقيق 

مراحل؛ التقييم الأويل، التقييم الفني، التقييم اخلتامي.
املوؤ�ش�شة  امل�شاريع بر�شالة  ت�شمل عالقة تلك  امل�شاريع وهي   معايري اختيار  	•
واأثرها  فيها،  الإبداع  وجوانب  وا�شتدامتها،  والتكرار،  للقيا�س  وقابليتها 
للتنمية ومدى  على املجتمع، بالإ�شافة الى ان�شجامها مع اخلطط الوطنية 
مالءمتها مع اأولويات املجتمع املحلي، بالإ�شافة الى اأمور اأخرى ذات عالقة.

اآليات تطوير اخلطط التنفيذية للم�شاريع ) ت�شمل موؤ�شرات اأداء مرتبطة  	•
بالنتائج على الأر�س واآليات املتابعة(.

اآليات اإلغاء اأو متديد اأو اإغالق امل�شاريع. 	•
اآليات املتابعة والتقييم للم�شاريع. 	•

1. التخطيط اال�سرتاتيجي
ت�شم  ت�شاركية  بطريقة  ال�شرتاتيجية  التعاون  موؤ�ش�شة  خطط  اإعداد  يتم 
املجتمعات املحلية واملوؤ�ش�شات ال�شريكة لو�شع اأولوياتهم واهتماماتهم بعني 
مت  املا�شية  ال�شنوات  وخالل  الرباجمية.  التوجهات  اقرار  عند  العتبار 
تاأ�شي�س منهجية للتخطيط ال�شرتاتيجي لإحداث  التوازن بني الهتمامات 
ا�شرتاتيجية  والأولويات الرباجمية. حيث نعد خططا  والتنفيذية  املوؤ�ش�شية 

ملدة ثالث �شنوات با�شتخدام املنهجية التالية:
اعداد الدرا�شات واملراجعات التالية: 	•

م�شح �شامل للبيئة الداخلية ملوؤ�ش�شة التعاون.  -
اجلمعية  وقرارات  والتخطيط،  البحث  دائرة  ت�شدرها  وتو�شيات  تقارير   -
العمومية وجمل�س الأمناء وجلنة الربامج وامل�شروعات عن اخلطة ال�شرتاتيجية 

للدورة ال�شابقة يف �شوء النجاحات والإخفاقات خالل تنفيذ اخلطط.
والقت�شادية  الجتماعية  بالبيئة  املتعلقة  والأبحاث  والأدبيات  البيانات   -

وال�شيا�شية والثقافية يف فل�شطني واملناطق امل�شتهدفة.
بقطاعات  املرتبطة  الوطنية  القطاعية  التنموية  وال�شيا�شات  اخلطط   -

عمل موؤ�ش�شة التعاون.
الأثر  ودرا�شات  وامل�شروعات  الربامج  تقييم  وم�شوحات  درا�شات  نتائج   -

والر�شا املختلفة.
التقارير ال�شادرة عن وحدة التدقيق الداخلي ونتائجها.  -

درا�شات موؤ�ش�شة التعاون وتقاريرها ال�شنوية وتقارير دوائر اجلهاز التنفيذي،   -
والدرا�شات والتقارير ال�شادرة عن املوؤ�ش�شات الأهلية والدولية حول الو�شع 

والحتياجات والأولويات اخلا�شة بالقطاعات والفئات امل�شتهدفة.

مناق�شة النتائج والتوجهات وامل�شودات خالل ور�شات عمل داخلية ت�شم  	•
اأع�شاء اجلهاز التنفيذي.

تتولى دائرة البحث والتخطيط بالتن�شيق مع الدوائر الأخرى والت�شاور مع  	•
الإدارات العليا حتديد التوجهات ال�شرتاتيجية التي ترتكز على القدرات 
املوؤ�ش�شاتية من جهة، واحتياجات املجتمع املحلي وال�شركاء من جهة اأخرى.
و دوائر اجلهاز التنفيذي كافة  والتخطيط  البحث  التعاون ما بني دائرة  	•

لو�شع خطة ا�شرتاتيجية تنفيذية وتف�شيلية.
على  الإدارة  جمل�س  عن  املنبثقة  وامل�شروعات  الربامج  جلنة  م�شادقة  	•

الإطار العام وتفا�شيل اخلطة ال�شرتاتيجية.
املقرتحة. ال�شرتاتيجية  اخلطة  على  الأمناء  جمل�س  ي�شادق  	•

موؤ�شرات  2011-2013 جمموعة من  لالأعوام  ال�شرتاتيجية  ت�شمنت  اخلطة 
الأهداف  من  الأداء  موؤ�شرات  نبعت  وقد  الرئي�شية،  والرباجمية  املوؤ�ش�شية  الأداء 
 ،2013 وخالل  اخلطة.  هذه  اعداد  اأثناء  اليها  التو�شل  مت  التي  ال�شرتاتيجية 
عن   2016-2014 لالأعوام  املوؤ�ش�شية  ال�شرتاتيجية  التوجهات  بناء  مت 
بنائها  ا�شتندت يف    Strategy map ا�شرتاتيجية  تطوير خريطة  طريق 
الى بطاقة الأداء املتوازن، وقد مت ا�شتقاق التوجهات ال�شرتاتيجية وربطها 
بالروؤية املوؤ�ش�شية وبهدفها العام، وذلك لتوحيد عمل التخطيط املوؤ�ش�شي لي�شمل 
جميع عنا�شر املوؤ�ش�شة. وت�شع بطاقة الأداء املتوازن معايري اأداء اأ�شا�شية موحدة 
على امل�شتويات املوؤ�ش�شية والتنفيذية وعلى امل�شتوى الفردي وذلك ملواءمة عملياتها 
اأداء  موؤ�شرات  وبناء عليه و�شعت  املن�شود.  والأثر  اأهدافها وغاياتها  الداخلية مع 
رئي�شية فردية لتلبية التوجهات ال�شرتاتيجية املو�شوعة. وقد اأعد اخلطة املوؤ�ش�شية 
املدير العام وجلنة ال�شرتاتيجية واحلاكمية و�شادق عليها جمل�س الأمناء، وربطت 
والعمليات الرباجمية  والتخطيط  البحث  التي و�شعتها دائرة  باخلطة الرباجمية 
خطة  اأول  لتحقيق  معا  دجمتا  حيث  امل�شروعات،  الربامج  جلنة  عليها  و�شادقت 

ا�شرتاتيجية موؤ�ش�شية �شاملة.

2. ت�سميم الربامج
لالحتياجات  �شاملة  حتليل  عملية  على  التعاون  موؤ�ش�شة  برامج  ت�شتند 
مع  امل�شاورات  من  �شل�شلة  على  الحتياجات  حتليل  ويرتكز  املجتمعية، 
الأهلية  واملوؤ�ش�شات  التدخل  جمال  يف  واخلرباء  وامل�شتهدفني  امل�شتفيدين 
واملانحني  العالقة  ذات  والوطنية  املحلية  احلكومية  والهيئات  الأخرى، 

والعاملني يف موؤ�ش�شة التعاون واأع�شائها.
على  بناء  الراجعة  التغذية  على  واحل�شول  البيانات  جمع  و�شائل  وتتنوع 
الفكر،  واأ�شحاب  اخلرباء  مع  مقابالت  فتجرى  املعنية،  الأطراف  ماهية 
اجراء  يتطلب  وقد  ال�شريكة.  الأهلية  املوؤ�ش�شات  مع  بوؤرية  وجمموعات 
م�شوحات لحتياجات املجتمع املحلي من خالل ا�شتخدام ا�شتمارات لقيا�س 
اأو  حملية  كانت  �شواء  الآخرين،  جتارب  على  الطالع  وبعد  احتياجاتهم. 
الأطراف  )حت�شرها  الذهني  للع�شف  جل�شات  جترى  دولية،  اأو  اقليمية 
اأكرث  وخالقة  جديدة  توجهات  لتحديد  الفكر(  ا�شحاب  واخلرباء  املعنية 

مالءمة لتحقيق الهدف املن�شود.

3. املتابعة والتقييم
ي�شري دليل العمليات الرباجمية اإلى اإطارنا ال�شامل للمتابعة والتقييم والذي 
اعتمدناه يف كافة براجمنا. وميكن تلخي�س اأدوات املتابعة والتقييم كما يلي:

اأدوات املتابعة
التقارير املالية 	•

املقدمة من موؤ�ش�شة التعاون للجهات املانحة.   -
املقدمة من املوؤ�ش�شات ال�شريكة والتي تتلقى متوياًل من موؤ�ش�شة التعاون.  -
املوازنة  ح�شب  التعاون  موؤ�ش�شة  يف  الربامج  مدراء  من  املقدمة   -

املو�شوعة )تقارير ربعية(.

والنتائج( واملخرجات  الن�ساطات  تف�سل  )التي  الفنية  التقارير  	•
املقدمة من موؤ�ش�شة التعاون للجهات املانحة.  -

موؤ�ش�شة  من  متوياًل  تتلقى  التي  ال�شريكة  املوؤ�ش�شات  من  املقدمة   -
التعاون.

املقدمة من مدراء الربامج يف موؤ�ش�شة التعاون ح�شب موؤ�شرات الأداء   -
للم�شروع )تقارير ربعية(.

للتاأكد  دوري  ب�شكل  الربامج  مدراء  ينفذها  التي  امليدانية  الزيارات  	•
التعاون  موؤ�ش�شة  بتعليمات  اللتزام  ومتابعة  امل�شاريع  تنفيذ  ح�شن  من 
والتحديات وطرح احللول  املعيقات  التنفيذ، والطالع على  اثناء عملية 

لتجاوزها.
تتولى دائرة العمليات الرباجمية امل�شوؤولية عن متابعة الأداء ح�شب اخلطة 
مواعيدها،  يف  �شابقا  املبينة  التقارير  تقدمي  وت�شمن  ال�شرتاتيجية، 
والمتثال مع اخلطة املو�شوعة ومع �شيا�شات موؤ�ش�شة التعاون واإجراءاتها. 
يف حال اكت�شاف خلل يف الأداء يعكف فريق دائرة العمليات الرباجمية على 

مراجعة احلالة والأ�شباب املوؤدية لها وي�شع التدابري الت�شحيحية الالزمة.

اأدوات التقييم
درا�سات التقييم :تتم اأثناء التنفيذ اأو بعد النتهاء من امل�شاريع/ الربامج  	•
حتقيقها  ومدى  الربامج  ومالءمة  وفعالية  كفاءة  تقييم  اإلى  وتهدف 
الربامج/  لتطوير  التقييمية  الدرا�شات  نتائج  ت�شتخدم  لأهدافها. 
الأهداف  عن  انحرافات  اأي  م�شار  ولت�شحيح  احلاجة  ح�شب  امل�شاريع 

والغايات املو�شوعة.
بهدف  الربنامج  انتهاء  من  �شنوات   5-3 بعد  وجتري  االأثر:  درا�سات  	•
املنفذة  الربامج  اأثر  والتحقق من  تقييم مدى حتقيقه لأهدافه وغاياته 
لتح�شني  تو�شيات  الأثر  درا�شات  وتقدم  وا�شتدامتها،  الأر�س  على 
التخطيط  تطوير  اأجل  من  التنفيذ  من  امل�شتفادة  والدرو�س  املمار�شات 

والتنفيذ يف الربامج امل�شتقبلية.
درا�سات قيا�س ر�سا امل�ستفيدين: تتم �شنويا لقيا�س ر�شا املوؤ�ش�شات التي  	•

ح�شلت على التمويل وامل�شتفيدين النهائيني.
وذلك  التقييم  درا�شات  اإجراء  م�شوؤولية  والتخطيط  البحث  دائرة  تتولى 
بتعاون حثيث مع دائرة العمليات الرباجمية. وي�شار الى اأن م�شوحات درا�شات 
الر�شا ال�شنوية متكننا من جمع املعلومات وال�شكاوى واإجراء الت�شحيحات 
امليدانية ملن�شقي  والزيارات  امل�شتمر  التوا�شل  ان  اآلياتنا. كما  الالزمة على 
امل�شاريع واملوؤ�ش�شات ال�شريكة وامل�شتفيدين النهائيني ي�شمن احل�شول على 
التغذية الراجعة با�شتمرار، وذلك بالإ�شافة لنتائج تدقيقنا الداخلي اليومية 

ونتائج التدقيق اخلارجي ال�شنوية.
اأدوات  الى  الجتماعي  النوع  موؤ�شرات  ا�شافة  مت  انه  الى  الإ�شارة  وجتدر 
التقارير  ت�شري  اأن  يجب  عليه،  وبناء  كافة،  نطبقها  التي  والتقييم  املتابعة 
امل�شتفيدين  اإلى  ال�شريكة  املوؤ�ش�شات  من  او  التعاون  موؤ�ش�شة  من  املقدمة 
النهائيني ح�شب النوع الجتماعي. وقد مكننا ذلك من التاأكد  اأن ما ل يقل 
عن 50% من امل�شتفيدين من امل�شاريع التي ندعمها خالل �شنة 2013 هم 

من الن�شاء.
واجراء  للربامج  خمتلفة  تقييم  درا�شة   11 اجراء  مت   2013 �شنة  خالل 
اعدادها  مت  التي  الت�شعة  الرباجمية  الوثائق  ل�شتكمال  الالزمة  البحوث 
ذلك  يف  مبا   ،2016-2014 ال�شرتاتيجية  للخطة  التح�شري  اطار  يف 
اأجرينا  وقد  تاأ�شي�شها.  من  عامًا  ثالثني  منذ  التعاون  موؤ�ش�شة  اأثر  تقييم 
اخلطة  مع  مقارنة  ال�شنة  تلك  خالل  الأداء  لتقييم  الالزمة  الدرا�شات 
واحل�شول  احليادية  ول�شمان   .2013-2011 لالأعوام  ال�شرتاتيجية 
مقيمني  خالل  من  التقييم  درا�شات  من  الكثري  اأجرينا  النتائج،  اأدق  على 
تخ�شع  التقييم  درا�شات  منهجيات  اأن  الى  وي�شار  خارجيني.  وم�شت�شارين 
ودائرة  املعني  الربنامج  وم�شوؤول  امل�شت�شار اخلارجي  مع  تف�شيلية  ملراجعة 

البحث والتخطيط، ويتم و�سع ال�سروط املرجعية لعمل امل�ست�سارين بطريقة 
�شيتم  التي  للمنهجيات  وا�شح  وتعريف  وامل�شوؤوليات  الأدوار  تو�شيح  ت�شمن 

ا�شتخدامها ل�شمان ال�شفافية يف العمل والنتائج.
على  الأداء  موؤ�شرات  ملتابعة  جلنة  هناك  التنفيذي،  اجلهاز  م�شتوى  وعلى 
بحيث  املوؤ�ش�شة،  دوائر  عن  ممثلني  ع�شويتها  يف  ت�شم  املوؤ�ش�شي  امل�شتوى 
موؤ�شرات  الى  للو�شول  وتطويرها  ومناق�شتها  التقارير  رفع  على  تتعاون 

موؤ�ش�شاتية موحدة تلبي حتقيق ر�شالة املوؤ�ش�شة. 
اإدخال  اأنه من الأولويات الرئي�شية خالل املرحلة القادمة  اأي�شا، الى  ي�شار 
اآليات  باإجراء  التزمنا  وقد  الأثر،  قيا�س  اأو  حتديد  لت�شهيل  متابعة  اآليات 
التقييم التي ت�شمح لنا  بقيا�س  الأثر املبا�شر وغري املبا�شر ملوؤ�ش�شة التعاون 
يف  التنموية  للتدخالت  اأكرب  فعالية  وحتقيق  العمل  قطاعات  خمتلف  على 

فل�شطني.

املنا�سرة
قطاعا  واملنا�شرة  وال�شيا�شات  الأنظمة  بو�شع  املتعلقة  تدخالتنا  �شكلت 
منف�شال حتى عام 2010، والذي يت�شمن جمموعة من الن�شاطات ل�شمان 
توعية الفل�شطينيني بحقوقهم و�شمان املحافظة على هذه احلقوق. وح�شب 
وال�شيا�شات  املنا�شرة  الأخرية،  فقد مت دمج ق�شايا  ال�شرتاتيجية  اخلطة 
�شمن ن�شاطات الربامج وامل�شروعات، ويكفل هذا النهج م�شاركتنا يف جهود 
توجد  ل  بينما  ا�شرتاتيجي،  بعد  وذات  تركيزا  اأكرث  تكون  التي  املنا�شرة 
اأن  اإل   ، املنا�شرة لكل برنامج على حدة  تتعامل مع مكون  اأهداف وا�شحة 
املنا�شرة تظل جزءًا ل يتجزاأ من العمل على براجمنا. ويكت�شب ذلك �شفة 
والذي  الفل�شطينيون،  لها  يتعر�س  التي  اليومية  النتهاكات  ظل  يف  خا�شة 
الإن�شانية.  وامل�شاعدات  بالطوارئ  املتعلقة  لن�شاطاتنا  خا�شة  اأهمية  يعطي 
املخت�شة  الوطنية  احلكومية  الهيئات  با�شتمرار  ن�شارك  اأننا  الى  وي�شار 
)مثل الوزارات وكبار امل�شوؤولني( واقع القطاعات والق�شايا التنموية امللحة 
ال�شغط  يف  اأي�شًا  تدخالتنا  وت�شتند  الالزمة.  والتح�شينات  والإ�شالحات 
مع  وات�شالتنا  للواقع  درا�شتنا  ومن  املتوفرة  الأدبيات  على  واملنا�شرة 

الأطراف املعنية حول قطاعات التدخل املختلفة.

�سمان اال�ستدامة
ت�شري درا�شة الأثر الأخرية التي اأجريناها اإلى �شرورة اإيالء  اهتمام اأكرب 
املالية  وال�شتدامة  املمولة  امل�شاريع  اإنهاء  اخلروج/  واآليات  با�شرتاتيجيات 
�شرورة  لدينا  و�شنوات اخلربة  التجربة  اثبتت  وقد  عام.  ب�شكل  لتدخالتنا 
ايالئنا لأهمية املناحي الأخرى من ال�شتدامة، مبا فيها ا�شتدامة التدخالت. 
وبناء عليه و�شعنا جمموعة من املبادئ التوجيهية التي من �شاأنها اأن ت�شاعدنا 
يف �شمان حتقيق م�شتويات ا�شتدامة اأعلى، �شواء كانت على امل�شتوى املايل 
اأو ل�شمان ا�شتمرارية ن�شاطات امل�شاريع التي منولها، ول�شمان عدم انحراف 

امل�شاريع بعيدا عن التوجهات والأهداف وال�شرتاتيجية.

االلتزامات
يف  حتدثه  الذي  لالأثر  و�شامل  دقيق  تقييم  باإجراء  التعاون  موؤ�ش�شة  تلتزم 
درا�شة  نتائج  و�شحت  وقد  عملها.  مناطق  خمتلف  يف  الفل�شطيني  املجتمع 
تقييم الأثر الأخرية التي اأجريناها احلاجة لتقوية اآلياتنا احلالية يف املتابعة 
ياأتي  هنا  ومن  اأثرنا.  تقييم  عمليات  يف  اأكرب  �شال�شة  ل�شمان  والتقييم 

التزامنا بـ :
امل�شتوى  على  الرئي�شية  الأداء  موؤ�شرات  جمموعة  خالل  من  املتابعة   -
املوؤ�ش�شي ودوائر اجلهاز التنفيذي واملوظفني، وفق بطاقة الأداء املتوازن 

التي مت العتماد عليها يف بناء اخلطة ال�شرتاتيجية 2016-2014. 
جتميع نتائج التقييم بناء على موؤ�شرات الأداء الرئي�شية وذلك لتقييم   -

اأثر املوؤ�ش�شة على املجتمعات الفل�شطينية.
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1. اال�ستدامة املالية وامل�ساءلة
ذوي  املخت�شني  من  متميزة  جمموعة  لدينا  املالية  الدائرة  اإدارة  يتولى 
وي�شع  عليا.  جامعية  درجة  الأقل  على  ن�شفهم  ويحمل  العالية،  املوؤهالت 
دليل املالية واحل�شابات لدينا �شيا�شات واإجراءات وا�شحة ومف�شلة ت�شمن 
النزاهة يف كافة التعامالت املالية يف املوؤ�ش�شة، كما يتو�شع الدليل يف عر�س 
واإعداد  املالية  والتقارير  باملحا�شبة  املرتبطة  والإجراءات  ال�شيا�شات  كافة 
املوازنات وال�شيا�شات والإجراءات املالية عموما. وبح�شب الدليل تعد مكاتب 
املوؤ�ش�شة تقارير مالية �شهرية وربعية و�شنوية، وتكفل هذه التقارير المتثال 
الأنظمة  املوؤ�ش�شة  يف  العمليات  دليل  يو�شح  كما  املالية.  الإنفاق  ل�شيا�شات 
والآليات التي حتكم تلقي اأو اإعطاء املنح ومتابعتها املالية، وتعترب التقارير 
املالية بخ�شو�س املنح جزءًا ل يتجزاأ من اإطار املتابعة والتقييم. وت�شمح لنا  
التقارير املالية التي نتلقاها من �شركائنا والتقارير املالية التي نعدها داخليا 
من متابعة المتثال لكافة ال�شيا�شات والإجراءات املو�شوعة املتعلقة بقبول 

و�شرف املنح.
معايري  وفق  املوؤ�ش�شة  الداخلية يف  املحا�شبة  و�شيا�شات  معايري  و�شعت  لقد 
غري  املنظمات  يف  املالية  املحا�شبة  ومعايري  جهة،  من  الدولية  املحا�شبة 
احلكومية )117( من جهة اأخرى. ولتعزيز التزامنا بامل�شاءلة وال�شتدامة 
اجلودة  �شهادة  على  باحل�شول  لدينا  املالية  الدائرة  جنحت  فقد  املالية، 
اأن  املالية  الدائرة  وا�شتطاعت   .2010 يف   ISO 9001:2008 العاملية 
جتدد �شهادة اجلودة العاملية لثالث �شنوات اأخرى. وي�شار، يف هذا ال�شياق، 
الى تبنينا جمموعة من ممار�شات التدقيق ال�شاملة وال�شارمة، نطبق ب�شكل 

خا�س ثالثة اأنواع منها:
ال�شنوي. الداخلي  التدقيق  	•

التدقيق اخلارجي ال�شنوي، جتري عملية التدقيق اخلارجي على مرحلتني  	•
وهما: تدقيق مرحلي يف ت�شرين اأول اأو ت�شرين ثاين من كل �شنة، وتدقيق 
ثاين ختامي يف �سباط من كل عام ويتم ن�سر نتائج التدقيق اخلتامي يف 

ني�شان من كل عام.
عمليات تدقيق خا�شة بالربامج والتي تتم على برامج منتقاة بناًء على  	•

�سروط التدقيق ل�سركاء الربنامج.
تتعاون الدائرة املالية ب�شكل حثيث مع جلنة التدقيق والمتثال التابعة ملجل�س 
ل�شنة  املالية  البيانات  وقد خ�شعت  اأدائها.  على  مراقبة  تتولى  والتي  الأمناء 
2013 لتدقيق م�شتقل اأجرته �شركة ديلويت وا�شتمل على املوقف املايل ملوؤ�ش�شة 
على  التغريات  وبيان  الن�شاطات،  وبيان   ،2013 اأول  كانون   31 يف  التعاون 
�شايف الأ�شول، وك�شف التدفقات النقدية يف ال�شنة املالية املنتهية، وملخ�س 

�شيا�شات املحا�شبة املهمة وغريها من املذكرات التو�شيحية. )�س56(
تظهر موؤ�ش�شة التعاون التزامها بالتنمية الفل�شطينية عرب  توفري م�شاريفها 
مليون   60 قيمتها  تبلغ  التي  وقفيتها  عوائد  خالل  من  والت�شغيلية  الإدارية 
دولر، فيما يتحول كامل التمويل الذي حت�شل عليه من الهيئات واحلكومات 
امل�شاريع.  ملوازنات  الفردية  امل�شاهمات  ومن  املانحة  الدولية  واملوؤ�ش�شات 
و�شعنا  فقد  ور�شالتنا،  الإن�شانية  ل�شيا�شاتنا  والمتثال  ال�شتقالل  ول�شمان 
دليل  ن�س  وقد  التمويل،  منها  نتلقى  التي  الهيئات  اأنواع  لتقييم  معايري 

العمليات على املعايري املو�شوعة وهي ت�شمل:
	 يجب اأن تكون اجلهة املانحة م�شجلة ب�شكل قانوين واأن تكون م�شادر •

اأموالها معروفة.
	 يجب اأن ل تكون اجلهة املانحة مرتبطة اأو لها �شلة باأجندات �شيا�شية •

تتعار�س مع �شيا�شات موؤ�ش�شة التعاون.

مع  وا�شرتاتيجياتها  ومبادئها  املانحة  اجلهات  قيم  بني  التطابق  درجة  	•
موؤ�ش�شة التعاون.

الداخلية. امل�شاءلة  ومعايري  لل�شفافية  املانحة  اجلهة  تطبيق  درجة  	•
اجلهة  على  امل�شتقبل  التعاون يف  موؤ�ش�شة  اعتماد  درجة  على  املنحة  اأثر  	•

املانحة.
اخلا�شة  وغاياتها  اأهدافها  لتحقيق  التعاون  موؤ�ش�شة  ا�شتقالل  درجة  	•

�شمن اإطار اجلهة املانحة.
اأن ي�شكل التعاون مع اجلهة املانحة املحتملة خطرا على  مدى احتمالية  	•

ال�شراكات القائمة اأ�شال لدى موؤ�ش�شة التعاون.
ح�شب   2013 لعام  تلقيناها  التي  الأموال  التايل  البياين  التمثيل  يظهر 

م�شدر التمويل.

	  

1934، ح�شل على �شهادة البكالوريو�س يف اجليولوجيا واملاج�شتري يف ال�شوؤون والعالقات  ال�شيد منيب امل�شري : ولد يف نابل�س عام 
الدولية من الوليات املتحدة الأمريكية عام 1952 من جامعة تك�شا�س، بداأ بتكوين �شركات التنقيب عن النفط والغاز وعمل يف اجلزائر 
وليبيا وغريها من البلدان يف اأوائل الع�شرينات من عمره. وي�شغل حاليًا رئي�س جمل�س اإدارة �شركة باديكو وع�شوا يف جمل�س اإدارة البنك 
اأحد موؤ�ش�شي  بلدان عربية، وهو   النفط يف عدة  واآبار  الآبار اجلوفية   اإلى امتالكه عدة �شركات متخ�ش�شة يف حفر  اإ�شافة  العربي، 

موؤ�ش�شة التعاون ورئي�شًا  فخريًا  لها.

ال�شيد ريا�س كمال: موؤ�ش�س �شركة اأرابتيك للبناء ورئي�شها التنفيذي ال�شابق وهي اأحدى اأكرب �شركات املقاولت العامة يف منطقة ال�شرق 
الأو�شط و�شمال اأفريقيا. وقد اأ�ش�س �شركة اأربتيك �شنة 1974 وحتولت اإلى اإحدى ال�شركات املدرجة يف �شوق راأ�س املال �شنة 2004. 
وال�شيد كمال �شارك اأي�شا يف تاأ�شي�س جمموعة DEPA وهي �شركة مقاولت داخلية مدرجة لالكتتاب يف �شوق املال وتركز على ال�شرق 
الأو�شط و�شمال اأفريقيا. ال�شيد كمال خريج الكلية الإمبرييالية يف جامعة لندن ويحمل درجة البكالوريو�س يف الهند�شة ودرجة املاج�شتري 
يف الهند�شة الإن�شائية. وهو ع�شو يف جمل�س اإدارة البنك العربي واملجل�س الوطني العربي وبنك عمان العربي والأوراق املالية اخلليجية 
اأمناء اجلامعة الأمريكية يف بريوت،  اأرابيا للتاأمني وبنك توركالند وغريها. بالإ�شافة لذلك فهو ع�شو جمل�س  وفنادق روتانا و�شركة 

ونائب رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة التعاون.

	  

ال�شيد منري الكالوتي: ولد يف القد�س عام 1943، التحق بكلية العلوم ال�شيا�شية والقت�شادية يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت حيث اأ�شبح 
ع�شوا فعال يف احتاد طالب فل�شطني وحركة القوميني العرب. يف عام 1968 كان من اأوائل الفل�شطينيني الذين توجهوا اإلى اأبوظبي ودبّي 
حيث با�شر الأعمال احلرة يف جمالت التموين واملواد الغذائية، ال�شتثمارات العقارية، �شناعة ال�شجاد، �شناعه املجوهرات وم�شايف 
الذهب،  وانت�شرت فروع �شركته “جمموعة الكالوتي” التي اأ�ش�شها حول العامل. ان�شم اإلى موؤ�ش�شة التعاون منذ اأكرث من ع�شرين عاما 

كع�شو يف جمل�س الأمناء وم�شوؤول عن ملف القد�س.

ال�شيد عبد املح�شن ح�شن القطان: ولد يف مدينة يافا يف العام  1929يقيم حاليا بني الكويت و بريطانيا، تخرج من اجلامعة الأمريكية 
يف بريوت بدرجة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال وا�شتقر يف الكويت يف اأوائل اخلم�شينيات، حيث عمل يف وزارة الكهرباء واملاء الى اأن 
اأ�ش�س �شركة الهاين لالإن�شاءات والتجارة يف العام 1963، والتي ا�شبحت اإحدى اأجنح �شركات املقاولت الهند�شية يف املنطقة. �شارك 
التعاون  موؤ�ش�شة  موؤ�ش�شي  اأحد  فكان  ال�شبعينيات،  اأواخر  منذ  م�شتويات خمتلفة  والتنموي على  الجتماعي واخلريي  العمل  القّطان يف 
اأمناء اجلامعة الأمريكية  ورئي�شًا فخريا لها، وحمافظ فل�شطني يف ال�شندوق العربي لالإمناء القت�شادي والجتماعي، وع�شو جمل�س 

يف بريوت. ويف 1994 اأ�ش�س موؤ�ش�شة عبد املح�شن القطان والتي تعد اليوم من املوؤ�ش�شات العربية الريادية يف جمايل الثقافة والرتبية. 

املرحوم ال�شيد يو�شف حممد العلمي )1895-1939(  ولد �شنة 1895 ودر�س يف الكلية احلربية يف الأ�شتانة . وقد بداأ ن�شاطه ال�شيا�شي 
عام 1921 عندما واجه ت�شرت�شل اأثناء زيارته اإلى غزة حيث اتهمه على املالأ “ببيع اأرا�شينا لل�شهاينة”. وكان �شخ�شية قيادية وع�شوًا 
يف اللجان الوطنية خالل اإ�شراب 1936 الذي ا�شتمر ل�شتة �شهور، واعتقل عدة مرات حتى نفي اإلى م�شر. ورغم اغتياله بعد عودته من 
م�شر �شنة 1938، اإل اأن اإرثه القومي ا�شتمر. وما زلنا نح�شل على هبات من �شندوق  “اأبناء املرحوم يو�شف حممد العلمي” لذكراه 
العظيمة وذلك للم�شاعدة على تطوير غزة و دعم اأبنائها ، وكنا نح�شل على هذه الأموال من املرحوم عدنان يو�شف العلمي الذي كان 

متم�شكا باحلفاظ على ذكرى والديه وتراثهما.

اإبــن �شفـــد التي  ترعرع فيها. وهو  من خريجي اجلامعــة الأمريكية يف بيـــروت.  ال�شيد �شعيد خوري: ولد يف اجلليل الفل�شطيني وهـو 
ال�شيد خوري من موؤ�شـ�شــي عمالقة الإن�شاء ات والهند�شة العاملية )�شركة اإحتاد املقاولني ( وما زال على رئا�شتهـــا فخريـــًا. تعتز هذه 
ال�شركة مببيعــات تراكميـــة فاقــت الت�شعة باليني دولر يف عــام 4 1 0 2 وتوظيف ما يزيد على 120,000 �شخ�شـًا. وقد �شغل من�شب 
حمافظ فل�شطني يف �شندوق النقد العربي ورئي�س جمل�س اإدارة جمموعة الأعمال العاملية )IBG( يف لبنان، ورئي�شا فخريا ملجل�س اأمنـاء 
موؤ�شـ�شة الدرا�شات الفل�شطينية. وقد اأ�ش�س موؤ�ش�شة تطوير بيت حلم مع جمموعة من رجال الأعمال، كما دعم مراكز التميز التكنولوجية، 

وحاز على عدة اأو�شمة اآخرها جائزة  فل�شطيني ال�شتات 2013،  وهو اأحد  موؤ�ش�شي موؤ�ش�شة التعاون ورئي�س  فخري  لها.

كبار املانحني خالل اخلطة اال�سرتاتيجية  2013-2011
تعترب ال�شناديق املالية العربية اأكرب اجلهات املانحة ملوؤ�ش�شة التعاون خالل ال�شنوات الثالث الأخرية، حيث قدمت ما يزيد عن 70 مليون دولر، وهي ت�شم 

ب�شكل خا�س ال�شندوق العربي للتنمية الجتماعية والقت�شادية، و�شندوق النقد العربي، وال�شندوق الكويتي للتنمية القت�شادية العربية.

التمثيل البياين 8: اليرادات املخ�ش�شة لعام 2013 ح�شب م�شادر التمويل 

لقد تبنينا عدة ا�شرتاتيجيات لتعزيز ال�شتدامة املالية لرباجمنا اخلا�شة. 
تكفل  التي   التعاون  موؤ�ش�شة  وقفية  احل�شر،   ل  املثال  �شبيل  على  وت�شمل، 
الربامج )مثل  التي متول بع�س  الئتمان  الدخل، و�شناديق  ا�شتمرار تدفق 
وفق  اأداء  موؤ�شرات  ولدينا  م�شتقبلي(.  بربنامج  اخلا�س  الئتمان  �شندوق 
منها؛  والتي  املطلوب  املايل  الجتذاب  ل�شمان  واإجراءات  �شنوي  تخطيط 
عدد من املانحني الأفراد، وعدد من اأع�شاء اجلمعية العمومية، وعدد من 
املوؤ�ش�شات املانحة،  وتركز املوؤ�شرات على املحافظة على التنوع وال�شتقرار 
احلالت  بع�س  يف  تخطينا  وقد  تعزيزها،  وعلى  لدينا  املانحني  قاعدة  يف 

املوؤ�شرات التي و�شعناها لعام 2013.

االلتزامات
ندرك اأن هناك �شرورة  لبذل جهود اأكرب ل�شمان تعزيز ال�شتدامة املالية يف 
موؤ�ش�شة التعاون، وب�شكل خا�س فاإننا نرى اأن هناك فر�شة لتقوية ال�شتدامة 
املالية لبع�س الربامج التي ميكن حتويلها ب�شهولة اإلى منوذج ي�شتند ب�شكل 
قاعدة  يف  التنوع  بتعزيز  نلتزم  اأننا  كما  الجتماعية.  املوؤ�ش�شات  اإلى  اأكرب 

املمولني احلالية لدينا. وبناء عليه فاإننا نلتزم مبا يلي:
اإجراء تقييم �شامل للو�شع املايل احلايل لكافة مناطق العمل والربامج.  -

حتديد برامج ومناطق عمل لها اإمكانية وقدرة التمويل الذاتي و/اأو توفري   -
دخل بدون امل�شا�س بالر�شالة الجتماعية ملوؤ�ش�شة التعاون. 

ال�شتمرار بر�شد موؤ�شرات الأداء وحت�شني ال�شتدامة من خالل التنويع   -
يف قاعدة املمولني.

مع  للعمل  العامل  اأنحاء  يف  الفل�شطينيني  من  اأكرب  جمموعة  اإ�شراك   -
موؤ�ش�شة التعاون.

كبار املانحني من الروؤ�ساء الفخريني واأع�ساء امل�ؤ�س�سة 
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كبار املانحني من امل�ؤ�س�سات والقطاع اخلا�س 

م�شتثمر  هي  اأبراج:  جمم�عة 
اأ�شول  وتدير  النمو.  اأ�شواق  يف  ريادي 
وتعمل  دولر  مليار   7.5 قيمتها  تبلغ 
واأفريقيا  اآ�شيا  يف  مكتبا   25 يف 
الأو�شط.  وال�شرق  الالتينية  واأمريكا 
اأبراج نهجا قويًا جتاه ال�شتدامة حيث وقعت على مبادئ  وتتبنى جمموعة 
اأبراج  املتحدة. وتدعم جمموعة  الأمم  التي تدعمها  امل�شوؤولة  ال�شتثمارات 
برنامج م�شتقبلي الذي تنفذه موؤ�ش�شة التعاون حيث تقدم 10 ماليني دولر 

لدعم ومتكني اأيتام غزة.

م�ؤ�ص�صة الن�ر اخلريية:  عبارة عن �شندوق ائتمان خا�س اأن�شاأه املرحوم 
ال�شيخ �شالح الف�شل يف اململكة العربية ال�شعودية يف 4 كانون اأول 1994، 
باأمينها  ممثلة  الربيطانية  العذراء  جزر  قوانني  مبوجب  جيدة  مكانة  ولها 

التنفيذي ال�شيد حامت الزعبي.

غرين�شي،  قوانني  مبوجب   2005 �شنة  اجلديدة:  اأن�شاأ  الف�صل  عهدة 
والذي مت متويله من خالل �شالح عبد اهلل الف�شل وهو مواطن �شعودي توفى 

�شنة 2004.

ال�شركات  اأحد  لل�صتثمار:  هي  كيان 
الرئي�شية للتطوير العقاري يف ال�شرق الأو�شط. 
�شركة  ح�شدت   ،2004 عام  تاأ�شي�شها  ومنذ 
ال�شوق  يف  متميزة  �شمعة  لال�شتثمار  كيان 
الدولية.  املعايري  وفق  م�شاريع  بتطوير  لقيامها 
جممعات  كيان  ن�شاطات  حمفظة  يف  ويظهر 
�شكنية واأبراج جتارية ومراكز جتارية وم�شاريع 
�شيافة. وقد دعمت موؤ�ش�شة كيان بناء مدر�شة الوكالة يف خميم نهر البارد 

- لبنان �شمن اأحد برامج موؤ�ش�شة التعاون.

الوطني  البنك  هو  فل�صطني:  بنك 
الول واكرب البنوك الوطنية، تاأ�ش�س عام 
1960،وبا�شر اعماله يف 1961 باإعطاء 
والعمال  للم�شاريع  �شغرية  قرو�س 
ق�شرية  حمدودة  �شخ�شية  وقرو�س 
الأكرث  فل�شطني  بنك  ويعترب  الجل، 
�شبكة  خالل  من  فل�شطني  يف  انت�شارا 
ومكتبًا  فرعًا   50 من  مكونة  م�شرفية 
ممتدة من جنني �شماًل حتى رفح جنوبًا. ويعمل يف البنك حاليًا اأكرث 1200 
التعاون  وموؤ�ش�شة  البنك  بني  ا�شرتاتيجية  �شراكة  وموظفة.  هناك  موظف 

لدعم العديد من الربامج وامل�شاريع مبا يزيد عن 900 الف دولر.

	  

2. االأداء االجتماعي
اإدارة م�ستدامة للم�ارد الب�سرية

ال�سيا�سات واالإجراءات
بنا  اخلا�س  املعلومات  وتكنولوجيا  الب�شرية  واملوارد  الإدارة  دليل  ين�س 
�شاعات  وعلى  والف�شل  التعيني  اإجراءات؛  الى  بو�شوح  الإداري(  )الدليل 
الإ�شايف  الوقت  و�شاعات  والطارئة،  واملر�شية  ال�شنوية  والإجازات  العمل، 
يخ�س�ض  كما  والعقوبات.  الإن�سباط  واإجراءات  ال�سنوية  الأداء  وتقييم 
العمل  بقوانني  املوؤ�ش�شة  وتلتزم  والنزاهة.  امل�شالح  لت�شارب  ق�شما  الدليل 
متاح  والدليل  ولبنان،  والأردن  فل�شطني  فيها؛  نعمل  التي  البالد  املحلية يف 
واملدراء  العاملون  ي�شتطيع  املوقع بحيث  الكرتوين على  للعاملني عرب رابط 

الطالع على كافة املعلومات املتعلقة باملوارد الب�شرية.
املوظفون اجلدد يتم اطالعهم على كافة املعلومات املتعلقة بر�شالة املوؤ�ش�شة 
والإطار القانوين والإجرائي والبنية الإدارية، وتوفري الإجراءات التي ت�شمن 
انخراطهم يف العمل، ويتم اعالم كافة الدوائر بالتعيينات اجلديدة. عالوة 
على ذلك يتم اإطالع كافة العاملني على مدونة ال�شلوك ويطلب منهم التوقيع 
ب�شفافية  وال�شراء  بالتدريب  املتعلقة  الق�شايا  كامل  املدونة  وتغطي  عليها، 
الى  وي�شار  اجلن�شي،  والتحر�س  الفر�س  وتكافوؤ  الإن�شان  وحقوق  والهدايا 
�شلم الرواتب يف املوؤ�ش�شة والتطور الوظيفي وم�شارات النمو الوظيفي ب�شكل 

وا�شح  يف املالحق ذات ال�شلة من دليل الإدارة.
بريدهم  عرب  العمليات  على  كبرية  تعديالت  باأي  العاملني  اعالم  يتم 
الإلكرتوين، كما ميكن لكافة العاملني الطالع على الوثائق ذات ال�شلة على 
برنامج ادارة املوارد الب�شرية املحو�شب MenaME platform وكذلك 
طبيعة  ح�شب  لالمتثال  مهلة  حتديد  ويتم  العتيادية،  الجتماعات  اأثناء 

التغيري املطلوب.

الت�ظيف والتن�ع
لأداء  والكفاءات  املهنيني  من  موظفا/ة   107 ي�شم  موؤهل   فريق  يتعاون 
حالت  ويف  حمليني  خرباء  اأي�شًا  الفريق  وي�شم  التعاون،  موؤ�ش�شة  ر�شالة 
معينة خمت�شني اإقليميني ودوليني، يتم ا�شتدعاوؤهم عند احلاجة مل�شاعدة 
فنية. وي�شار الى اأن �شلم الرواتب ي�شتند يف املوؤ�ش�شة على املوؤهالت وامل�شتوى 
الوظيفي  وعدد �شنوات ،  ما ل يرتك جمال للتمييز يف الرواتب على اأ�شا�س 
اجلن�س. وتبني الر�شوم البيانية التالية نظرة عامة على توزيع القوى العاملة 

وتنوعها:

ر�سا العاملني
ندرك يف موؤ�ش�شة التعاون اأن ر�شا العاملني �شروري لتحقيق النجاح، حيث 
اإلى  املوظفني  ومطالب  اهتمامات  اي�شال  ال�شنوية  الأداء  تقييمات  تكفل 
الأداء خالل  لتقييمات  املوؤ�ش�شة  موظفي  وقد خ�شع جميع  الإدارة.  فريق 
�شنة 2013، وو�شل معدل دوران املوظفني مبكاتبنا يف فل�شطني %4.29 

)4 ذكور و 2 اناث(  و 14.29% )1 ذكر( يف الأردن و0% يف لبنان.

�سيا�سة ال�سكاوى واإدارة العاملني
املنفتح  التوا�شل  ل�شمان  املفتوح  الباب  �شيا�شة  التعاون  موؤ�ش�شة  تطبق 
بني كافة امل�شتويات الإدارية، ويف حال ما اأخفق العاملون  يف اأداء املهام 
املوكلة لهم اأو النطواء حتت �شيا�شات واإجراءات موؤ�ش�شة التعاون املف�شلة 
وتعريف  الإهمال  بحالة  خطي  “انذار”  اإ�شدار  يتم  الإداري،  الدليل  يف 
املوظف بها مع ن�شخة موجهة للمدير العام. وي�شار هنا الى اأنه يجوز اإنهاء 
عقود املوظفني يف حال الإهمال اجل�شيم اأو بعد �شدور اأكرث من حتذيرين 
بحق املوظف على اأن ي�شادق املدير العام على قرارات الإنهاء. ميكن اإزالة 
النذار من ملف املوظف خالل �شنة من اإ�شداره اإذا ما كان اأداء املوظف 
قد حت�شن خالل مراجعة الأداء لي�شبح جيدا اأو ممتازا، ويحق للموظفني 
بال�شكاوى  اأمام جلنة خمت�شة  التحذيرات  اأو  الإنذارات  ال�شتئناف على 
العام  املدير  على  تعر�شه  بقرار  وتو�شي  ال�شتئناف  مو�شوع  يف  تنظر 
للم�شادقة عليه . ويحق للمدير العام اأن يرجع اإلى جلنة املوارد الب�شرية 
قبل اتخاذ القرار النهائي اخلا�س بال�شتئناف املقدم من املوظف، وتكفل 
اأية  باحل�شبان  الب�شرية  املوارد  جلنة  ت�شكيل  ياأخذ  اأن  التعاون  موؤ�ش�شة 

ق�شايا تتعلق بت�شارب امل�شالح.
الأداء  مراجعة  نتائج  ب�شاأن  خماوف  اأو  �شكاوى  رفع  للعاملني  يحق  كما 
اخلا�س بهم، بغ�س النظر عن اإ�شدار انذارات اأو حتذيرات بحقهم، اأمام 
ويكون  الأداء،  مراجعة  انتهاء  من  ا�شبوع  بعد  الربنامج  الدائرة/  رئي�س 
خالل  املوظف  من  املقدمة  ال�شكوى  على  الرد  �شالحية  امل�شوؤول  للمدير 
اأ�شبوع من ا�شتالمه لها، ومن ثم يتم ت�شكيل جلنة ل ت�شم بني اأع�شائها 
تقوم  والتي  امل�شالح  ت�شارب  لتفادي  املذكور  للموظف  املبا�شر  الرئي�س 

مبراجعة ال�شكوى والبت فيها.

التدريب والتط�ير
ت�شهل  اأداة  لكونه  للتدريب  احلتمية  بالأهمية  التعاون  موؤ�ش�شة  يف  نوؤمن 
الأهداف  حتقيق  على  العاملني  وحتفز  الب�شرية  للموارد  الفاعلة  الإدارة 
تقلل  وبالتايل  الوظيفي،   الر�شا  م�شتوى  من  وترفع  وال�شخ�شية،  املهنية 
من دوران العاملني يف املوؤ�ش�شة. وتو�شع خطط التدريب ال�شنوية مبا ي�شمح 
للعاملني ح�شور التدريبات يف الدول التي يعملون فيها اأو خارجها. وت�شاغ 
يف  ال�شنوي  الأداء  تقييم  نظام  مع  يتما�شى  مبا  ال�شنوية  التدريب  خطة 
ذلك  وميكننا  مبوجبه.  حتدد  التي  التدريب  موازنة  ومع  التعاون  موؤ�ش�شة 
ا�شثماراتنا  على  واأثرها  الوظيفي  التطوير  واحتياجات  التدريب  تتبع  من 
�شاعة   915 بدوام كامل ما جمموعه  العاملون  تلقى   ،2013 فيه. خالل 
من  كجزء  التعاون  موؤ�ش�شة  يف  ي�شاركون  املتطوعني  لأن  ونظرا  تدريبية، 
التعاون  ملوؤ�ش�شة  يخ�ش�شونها  التي  ال�شاعات  كافة  فاإن  تدريب،  برنامج 
وبناء  التدريب  خم�ش�شات  قيمة  بلغت  وقد  تدريب.  �شاعات  تعترب 
القدرات 60,400 والتي  ت�شكل 1% من اإجمايل فاتورة الرواتب.  كانت 
�شاعات التدريب املخ�ش�شة لكل موظف خالل 2013 على النحو التايل؛ 
�شاعة   8.88 الذكور،  للموظفني  �شاعة/   14.07 للموظف،  �شاعة/   12
فئات  خمتلف  ح�شب  التدريب  �شاعات  ملتو�شط  بالن�شبة  اأما  لالإناث.   /
تدريب،  �شاعة   5.62 الدوائر  مدراء  تلقى  يلي:  كما  كانت  فقد  العاملني 
ومدراء  تدريبية،  �شاعة   23.2 معدله  ما  الوحدات  مدراء  تلقى   بينما 
الربامج الكبرية  ا�شتفادوا من ما معدله 8 �شاعات تدريبية، بينما ح�شل 
مدراء املناطق على 13.3 �شاعة تدريبية باملعدل، وتلقى العاملون الآخرون 

ما معدله 10.10 �شاعة تدريبية.

توزع العاملني ح�شب اجلن�س

توزع املدراء )امل�شتوى ال�شرايف( ح�شب اجلن�س

توزع العاملني ح�شب نوعية عقد العمل

توزع العاملني ح�شب العمر
عدد الن�شاء/ الرجال ح�شب م�شتويات الرواتب الإدارية

مدراء برامج رئي�سية مدراء دوائر مدراء مناطقاملدير العام

اإناث

11

ذكور

4441269

ذكور ذكور ذكور اإناثاإناثاإناثاإناث

مدراء 

وحدات
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امليزات
تقدم موؤ�ش�شة التعاون للعاملني فيها كافة املزايا املن�شو�س عليها يف قوانني 
العمل املحلية، وبخا�شة التاأمني الجتماعي واأيام التعوي�س واإجازة �شنوية 
مدفوعة مدتها 21 يوما، واإجازات طارئة و14 يوم اإجازة مر�شية مدفوعة 
حال  يف  مدفوعة  واإجازات  زواج  واإجازة  مدفوعة  واأبوة  اأمومة  واإجازة 
النتقال من م�شكن اإلى اآخر اأو وفاة اأحد اأفراد الأ�شرة. كما نقدم ملوظفينا 
تاأمني  على  ت�شتمل  وهذه  املحلية،  القوانني  عليه  ن�شت  ما  تتخطى  مزايا 
�شحي خا�س كامل للموظف ولعائلته، مع خطة تقاعد وتعوي�شات للموظفني 
الذين يتعر�شون لإ�شابات اأو ظروف �شحية حتول دون اأدائهم لعملهم يف 
وتعوي�شات  �شهرين،  راتب  اإلى  ت�شل يف جمموعها  والتي  التعاون  موؤ�ش�شة 
لأ�شرة املوظف يف حال وفاته والتي ت�شل اإلى راتب ثالثة �شهور، ومكافاآت 
معنوية ومالية حل�شن الأداء. مع تنفيذ ن�شاطات اجتماعية دورية ورحالت 
النتماء.  وح�شن  املعنويات  على  للمحافظة  وعائالتهم  للموظفني  ترفيهية 
خالل 2013، اأخذ 5 رجال و6 ن�شاء اإجازات ولدة وكانت معدلت العودة 

للعمل واملحافظة على املوظفني بعد تلك الإجازة قد بلغت %100.

ال�سحة وال�سالمة
عمل  بيئة  توفري  �شيا�شة  نتبنى 
التدخني  يقت�شر  لذلك  �شحية، 
وخم�ش�شة  حمدودة  مناطق  على 
يف مبنى املوؤ�ش�شة، ول�شمان �شالمة 
اإطالع  املوظفني  من  يطلب  اجلميع 
دائم  ب�شكل  املبا�شرين  روؤ�شائهم 
وعلى  قامتهم  لإ  عنوان  اآخر  على 
اأرقام هواتفهم. وي�شار الى اأن ن�شبة 
بلغت   2013 لعام  التغيب  معدلت 
املكاتب،  جميع  يف   %2.5 حوايل 

قريبة  م�شتقبلية  خطط  ولدينا  العام،  خالل  عمل  اإ�شابات  اأي  ن�شهد  ومل 
لالإر�شاد حول ال�شالمة العامة والإر�شاد ال�شحي والنف�شي الجتماعي مع 

فر�س للتدريب عليها.

املتط�ع�ن
توفر موؤ�ش�شة التعاون للخريجني اجلدد وال�شباب الباحثني عن عمل فر�س 
اإمكانيات ح�شولهم على عمل �شواء  تدريب غري مدفوعة الأجر تعزز من 
اأننا ن�شتقبل عددا اأق�شاه  اأو يف املجتمع عموما، حيث  يف موؤ�ش�شة التعاون 
عملية  تعلم  لتجربة  املتدربني  ونعر�س  زمنية،  فرتة  اأي  خالل  متدربني   4
يف املجالت املت�شلة بخلفيتهم الأكادميية، ويخ�شع املتدربون لتقييم الأداء 
وميكن منحهم الأولوية يف التوظيف حال وجود �شواغر وظيفية يف امل�شتقبل 
يف حال كان تقييمهم خالل فرتة التدريب جيد جدا فاأعلى. وخالل 2013، 
ا�شتفاد 8 اأ�شخا�س من تدريبهم يف مكاتبنا �شمن برنامج التدريب الذي 

تقدمه املوؤ�ش�شة منهم 6 اناث و 2 ذكور.

حق�ق االإن�سان
الإن�شان �شمن مكاتبها ويف  باملحافظة على حقوق  التعاون  موؤ�ش�شة  تلتزم 
خم�ش�س  ال�شلوك  مدونة  يف  كامل  ق�شم  ويوجد  املختلفة،  عملها  مواقع 
لتكافوؤ الفر�س، حيث يحظر التمييز على اأ�شا�س العرق اأو اجلن�س اأو الأ�شل 
التحر�س  ال�شلوك  مدونة  تغطي  كما  الإعاقة.  حالة  اأو  الدين  اأو  القومي 
اجلن�سي.  التحر�ض  ق�سايا  يف  التورط  حول  وال�سكاوى  بالكامل  اجلن�سي 

ويوقع العاملون دون ا�شتثناء مدونة ال�شلوك اخلا�شة مبوؤ�ش�شة التعاون عند 
تعيينهم، وهي تتطرق ب�شكل كامل ل�شون حقوق الإن�شان يف املوؤ�ش�شة وحتدد 
�شيا�شاتنا  على  تدريبا  نقدم  ل  اأننا  رغم  موظف.  كل  والتزامات  حقوق 
واإجراءاتنا املتعلقة بحماية حقوق الإن�شان حتى الآن اإل اأن املو�شوع يندرج 

يف املوا�شيع املخطط لها  لتقدمي التدريب عليها يف امل�شتقبل القريب.
لكي تكون موؤ�ش�شة التعاون �شديقة لالأمهات العامالت فقد ف�شلنا ق�شايا 
الإجازة.  دليل  يف  الر�شاعة  و�شاعات  الأمومة  اإجازة  مثل  بهن  تتعلق 
 180 عن  تقل  ل  مبدة  التعاون  موؤ�ش�شة  يف  تعيينهن  مت  اللواتي  فالأمهات 
اأ�شابيع. كما يحق لالآباء   10 اأمومة مدفوعة مدتها  اإجازة  يوما يحق لهن 
اإجازة اأبوة مدفوعة الأجر ملدة يومني، اإ�شافة الى ذلك يحق لكافة الأمهات 
بعد  الأولى  ال�شنة  خالل  للر�شاعة  العمل  من  ل�شاعة  اخلروج  العامالت 
الولدة، ولن�شمن عدم التمييز يحظر ف�شل الأمهات العامالت اأثناء فرتة 
ت�شاحمنا  واأخريًا انطالقًا من عدم  ب�شبب حملهن.  الولدة  بعد  اأو  احلمل 
التعاون  موؤ�ش�شة  تعيني موظفني يف  منعنا  فقد  الأطفال،  مع عمالة  مطلقا 

ممن هم دون 18 �شنة.
وللمحافظة على حقوق الإن�شان 
و�شعنا  فقد  عملياتنا  جميع  يف 
التي  املعايري  من  جمموعة 
ال�شركاء  خاللها  من  نفح�س 
القابلة  واجلهات  املحتلمني 
والتي  منحنا،  من  لال�شتفادة 
دليل  يف  بو�شوح  اليها  ي�شار 
والتي  الرباجمية  العمليات 
�شيا�شات  تبني  عدم  منها 
معايري  مع  تتناق�س  ت�شغيلية 
فيها  مبا  الإن�شان  حقوق 
الدين  اأو  اأو اجلن�س  العرق  اأ�شا�س  التمييز على  العدالة الجتماعية وعدم 
اأن  كما  ال�شيا�شي.  النتماء  اأو  الفكر  اأو  الجتماعي  الو�شع  اأو  الإعاقة  اأو 
جميع التفاقيات والعقود التي نوقعها مع املوؤ�ش�شات ال�شريكة تت�شمن  بندا 
خا�شا حول �شرورة اللتزام بعدم التمييز على اأ�شا�س اجلن�س اأو العرق اأو 

املعتقدات ال�شيا�شية والثقافية والدينية عند تنفيذ ن�شاطات امل�شروع.

النزاهة واالأمانة
وت�شري  والف�شاد.  الحتيال  ل�شبط  �شاملة  �شيا�شة  التعاون  موؤ�ش�شة  تطبق 
التبليغ عن حالت  اإلى تعريفنا ال�شامل للف�شاد والتحايل واآليات  ال�شيا�شة 
ال�شيا�شة  لها. ومبوجب هذه  الت�شحيحية  والإجراءات  التحايل  اأو  الف�شاد 

فاإن اآليات احليلولة دون الف�شاد واكت�شافه ت�شمل:
	 قيامنا بالتدقيق الداخلي ال�شنوي.•
	 تقييم ملخاطر الف�شاد يف كافة وحدات املوؤ�ش�شة ومراجعتها كل �شنتني.•
	 مراجعة �شنوية ل�شرتاتيجيات تقدير خماطر الف�شاد �شمن موؤ�ش�شة •

التعاون.
	 على • الوظيفة  يف  ترقيتهم  وعند  تعيينهم  عند  العاملني  كافة  اطالع 

�شبط  �شيا�شة  فيها  مبا  الف�شاد  من  بالوقاية  ال�شلة  ذات  املعلومات 
الحتيال والف�شاد.

	 احتيال • �شبهات  وجود  عن  لالإف�شاح   واجلمهور  العاملني  ت�شجيع 
وف�شاد للمدير العام.

التحايل  حالت  يف   التقارير  رفع  اآلية  حول  بنود  على  ال�شيا�شة  وت�شمل 
اأو  العقوبة  من  املبلغني  حماية  وكذلك  بها،  وامل�شتبه  الفعلية  والف�شاد 
ويحق  والف�شاد.  التحايل  حالت  عن  للتبليغ  اأخرى  تبعات  اأية  اأو  العتداء 
ملوظفي موؤ�ش�شة التعاون واأع�شائها التبليغ عن حالت الف�شاد التي يرتكبها 
اللتزام  �شمان  ويندرج  الداخلي.  املدقق  اأو  الآخرون  واملدراء  مدراوؤهم 
والمتثال لل�شيا�شة �شمن م�شوؤوليات جمل�س الإدارة، ويكون املجل�س بدوره 
م�شوؤول عن �شمان اإ�شفاء حت�شينات م�شتمرة وتعزيز الآليات الداخلية ملنع 
التحايل والف�شاد وللك�شف عنهما. كما بينا ذلك يف الأق�شام ال�شابقة، فاإننا 
نتطرق ل�شيا�شات مكافحة الف�شاد واحرتام النزاهة يف دليل الإدارة واملوارد 
الب�شرية وتكنولوجيا املعلومات اخلا�س بنا، ويف دليل املحا�شبة واملالية ويف 

مدونة ال�شلوك.
من  للتحقق  املطبقة  املعايري  الرباجمية  العمليات  دليل  كذلك  يف�شل 
ال�شركاء املحتملني الذين �شوف يح�شلون على التمويل من موؤ�ش�شة التعاون، 
ل�شمان ال�شفافية والنزاهة يف عملية �شرف الأموال. وبح�شب الدليل فاإن 

طلبات التمويل متر عرب ثالثة م�شتويات للفح�س:
	 املوؤ�ش�شة • اإلى  التي ت�شل  التقييم الأويل: تدر�س كافة الطلبات  جلنة 

امل�شروع  ت�شميم  املعايري  تلك  ومن  م�شبقا،  معدة  معايري  على  بناء 
مراجعة  وبعد  املوؤ�ش�شة،  ن�شاطات  و�شجل  واأثره  وا�شتدامته  املقرتح 
وتقييم الطلبات، تعد اللجنة ملخ�شا باجتماعاتها ونتائجها ومناذج 
تقييمها والتي تت�شمن مربرات قراراتها. وثم تذهب تو�شيات جلنة 
التقييم الأويل اإلى امل�شتوى الثاين من التقييم )جلنة التقييم الفني(.

	 جلنة التقييم الفني: تراجع وتناق�س النتائج التي تو�شلت اإليها جلنة •
التقييم الأويل، وت�شمن اأن تكون التقييمات عادلة و�شفافة ومن�شجمة 
تو�شياتها  تنقل  ثم  التمويل.  ل�شرف  التعاون  موؤ�ش�شة  معايري  مع 
اإلى جلنة  اأن تنتقل  وتقييمها الى املدير العام للم�شادقة عليها قبل 

الفح�س النهائي وهي جلنة الربامج وامل�شروعات.
	 اتخاذ • اإليها  يعهد  التي  اللجنة  هي  وامل�شروعات:  الربامج  جلنة 

القرار، حيث تراجع التو�شيات التي تتقدم بها جلنة التقييم الفني 
الإ�شافية عند احلاجة  املعلومات  وتطلب  الأويل  التقييم  و/اأو جلنة 

وت�شدر قرارها النهائي بناًء على ذلك.
العمليات  دليل  فاإن  التمويل،  �شرف  مرحلة  يف  امل�شالح  ت�شارب  لتفادي 
احد  يرتاأ�شها  التي  للموؤ�ش�شات  الأموال  تخ�شي�س  يحظر  الرباجمية 
ويجوز  الإدارة،  فريق  اأو  التعاون  موؤ�ش�شة  يف  التنفيذي  اجلهاز  اأع�شاء 
اإ�شافية مقارنة مع  قيمة  املحتمل  للممنوح  يكون  ال�شتثناءات عندما  منح 
اأقرانه، ويف هذه احلالة، يحظر على هيئة الإدارة اأو ع�شو اجلهاز التنفيذي 
امل�شاهمة يف التقييم اأو اتخاذ القرار بخ�شو�س ال�شراكة املقرتحة، ويحظر 
تغطية التكاليف الإدارية للم�شروع املذكور. واأخريًا، يتوفر يف املوؤ�ش�شة نظام 

لل�شكاوي.

ا�ستدامة اآليات ال�سراء
للتاأكد من اتباع املمار�شات ال�شفافة والنزيهة يف عمليات ال�شراء ، تاأتي اأدلة 
الإدارة(  بــ )دليل  وتعرف  املعلومات  وتكنولوجيا  الب�شرية  واملوارد  الإدارة 
والذي يف�شل اإجراءات ال�شراء واآليات اختيار املوردين. حيث يتم اختيار 
املوردين بناء على معايري معدة م�شبقا ومن خالل جلنة خمت�شة لتفادي 
املمار�شات  مع  الإطالق  على  ت�شاحمنا  عدم  ونبني  الختيار،  يف  النحياز 

غري ال�شفافة من خالل التحري واتخاذ التدابري الت�شحيحية عند اللزوم 
عندما  ال�شكاوي  لرفع  نظام  ويتوفر  ال�شلوك،  ل�شوء  اإ�شارة  اأقل  على  للرد 
لهم   ممن  واملوردين   املقاولني   اأن  الى  وي�شار  لذلك.  حاجة  هناك  تكون 
�شجل يف الف�شاد اأو امل�شتبه بارتكابهم اأعمال ف�شاد يو�شعون  على القائمة 
التحقق  يتم  ل  ولكن  معها.  التعامل  عن  التعاون  موؤ�ش�شة  ومتتنع  ال�شوداء 
حاكميتهم.  اأو  الجتماعي  اأو  البيئي  اأدائهم  على  بناًء  املوردين  وت�شنيف 
ويف�شل التعامل مع موردين حمليني ويتم اللجوء ملوردين خارجيني يف حال 

ال�شرورة لذلك، وحاليًا 95% من موردينا حمليني.

االلتزامات
املوظفني  ر�شا  من  عالية  م�شتويات  على  للمحافظة  حري�شون  نحن 
والحتفاظ باملوظفني، بالتعاون مع ادارة العاملني،  �شمن اأكرب قدر ممكن 
م�شاركة  ا�شرتاتيجية  تعزيز  على  م�شممون  نحن  ولذلك  الكفاءة.  من 

موظفينا ل�شمان اأعلى م�شتويات من الر�شا واملعنويات املرتفعة.

3. االإدارة امل�ؤ�س�سية واالأداء
دلياًل  و�شعنا  فقد  الدقيقة  والرقابة  القوية  الإدارة  نظام  الى  ا�شافة  
الكفوؤة  الإدارة  ل�شمان  ال�شيا�شات،  من  جمموعة  على  يحتوي  للحاكمية 
والفعالة على امل�شتوى املوؤ�ش�شي والتنفيذي. ونقوم بتنظيم عملنا من خالل 
الأق�شام  يف  لها  تطرقنا  التي  الوا�شحة  وال�شيا�شات  الأدلة  من  جمموعة 
باأف�شل  اللتزام  نعترب  فاإننا  لذلك  وبالإ�شافة  التقرير.  هذا  من  املختلفة 
بكفاءة  ر�شالتنا  لتحقيق  اأ�شا�شيا  �شرطا  الإدارية  والآليات  املمار�شات 
التو�شيات  ب�شكل خا�س �شالحية و�شع  التنفيذي  ويتولى اجلهاز  وفعالية. 
جمل�شي  اأع�شاء  م�شورة  واأخذ  بالتن�شيق  املوؤ�ش�شي  الأداء  حول  واملناق�شة 
التزام  مع  املوؤ�ش�شي  الأداء  حول  التغيريات  اإدخال  ويتم  والأمناء،  الإدارة 
يتم  وب�شكل م�شتمر  الإدارة.  ومتابعة من جمل�س  وبدعم  التنفيذي  الفريق 
يلي  فيما  ونعر�س  املوؤ�ش�شية،  التطورات  خمتلف  على   العاملني  اإطالع 

التطورات املوؤ�ش�شية الرئي�شية خالل ال�شنوات الثالث املا�شية.

االدارة الن�عية
ل�شمان اجلودة والكفاءة يف جميع اجلوانب الإدارية الأ�شا�شية يف عملنا، 
العاملية  املالية والدائرة الإدارية على �شهادة املوا�شفات  الدائرة  ح�شلت 
اأن  اجلودة حيث  لإدارة  وحدة  وتوجد   .2004 العام  منذ   ISO 9001
اجلودة  فح�س  �شهادة  على  وحا�شلون  ومعتمدون  مدربون  فيها  العاملني 
الفني  بالدعم  املعتمدة  الدوائر  يزودون  بهذا  وهم  عاملية،   موؤ�ش�شة  من 
الالزم. يوجد �شيا�شة للجودة ودليل لنظام اإدارة اجلودة )دليل اجلودة( 
ل�شمان و�شوح الأدوار والليات امل�شوؤوليات، وي�شار الى اأن �شيا�شة اجلودة 
لكال  اجلودة  من  املن�شود  الهدف  وحتدد  والإدارة  املالية  بدوائر  خا�شة 
“تقدمي خدمات مالية واإدارية وتكنولوجيا املعلومات على  الدائرتني وهو 
املوؤ�ش�شة” .  الأخرى يف  وامل�شاريع  وللدوائر  العام  للمدير  م�شتوى  اأح�شن 
اإدارة اجلودة لدوائر املالية والإدارة، وي�شري بو�شوح  ي�شف الدليل نظام 
لنطاق الن�شاطات يف كال الدائرتني وامل�شوؤوليات املرتبطة ب�شمان اجلودة. 
وخالل العام القادم �شوف يتم تو�شيع �شهادة اجلودة العاملية لتطال دائرة 
القد�س  يف  القدمية  البلدة  اعمار  برنامج  فيها  مبا  الرباجمية  العمليات 

ونابل�س.
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بني  ترتاوح  والتي  الن�شاطات  من  متنوعة  جمموعة  التعاون  موؤ�ش�شة  ت�شم 
يف  واجلودة  التجان�س  ول�شمان  واإدارتها.  املنح  �شرف  اإلى  الربامج  تنفيذ 
كافة عملياتنا، بداأنا باإدخال برنامج حمو�شب لنظام تخطيط واإدارة املوارد 
)ERP( حيث يعك�س ويدمج النظم القائمة وي�شمن التجان�س يف العمل بني 
تعزيز قدرات  الربنامج عملنا على  اإدخال  لت�شهيل   . املوؤ�ش�شة  جميع دوائر 
بداأنا  وقد  املوارد،  ادارة  نظام  على  تدريبهم  ومت  معينني  داخليني  عاملني 
باإدخال نظام ادارة املوارد من خالل حتليل جميع علميات موؤ�ش�شة التعاون 
يف  العمل  يبداأ  و�شوف  املوثقة.  غري  العمليات  تلك  حول  التفا�شيل  وو�شع 

الربنامج يف كافة مواقع املوؤ�ش�شة مع نهاية 2014.

اإن عملية التح�شري للعمل على هذا النظام كانت مفيدة بنف�س قدر اأهمية 
والآليات  وال�شيا�شات  العمليات  مراجعة جميع  فقد متت  الربنامج،  تطبيق 
بحاجة  املوؤ�ش�شة  يف  رئي�شية  و�شيا�شة  عملية   30 حتديد  من  مكنتنا  والتي 
للتح�شني، وبهذا ح�ّشنا من عملنا. كما �شمح لنا اإدخال نظام تخطيط واإدارة 
الدوائر، وبالتايل توفري  التجان�س بني  اأدلتنا و�شمان  املوارد بتوحيد جميع 
نظام  اإدخال  اأن  ونرى  املوؤ�ش�شة.  يف  تدور  عملية  اأي  عن  حمو�شب  تقرير 
قدرتنا  لتح�شني  مهما  اإجنازا  ي�شكل  املوؤ�ش�شة  يف  املوارد  واإدارة  تخطيط 
على املتابعة وتقييم اأثرنا، لأنه �شوف ي�شاعدنا على اأمتتة وجتميع البيانات 
ويخف�س من الوقت الالزم لتنقيح ومعاجلة البيانات ما ي�شهل قيا�س تقييم 

الأثر يف امل�شتقبل.

تكن�ل�جيا املعل�مات
مهام واأدوار وم�شوؤوليات وحدة تكنولوجيا املعلومات مبينة بو�شوح يف الق�شم 
توفر  ل�شمان  فبالإ�شافة  الإدارة.  دليل  يف  املعلومات  بتكنولوجيا  اخلا�س 
بطريقة  ن�شاطاتها  لتاأدية  املوؤ�ش�شة  يف  الكافية  والربامج  احلا�شوب  اأجهزة 
اآمنة وكفوؤة، ركزت ا�شرتاتيجية 2011-2013 على حتويل موؤ�ش�شة التعاون 
الكفاءة  تعزيز  نعتربها مفتاح  والتي  الرقمية،  العمل الفرتا�شية  بيئة  نحو 
املوؤ�ش�شة، كذلك  العاملني يف  العمل وتخفيف الأعباء الإدارية على  وت�شريع 
وقوع  حال  يف  املعلومات  ل�شرتداد  فل�شطني  خارج  ثانوي  موقع  ت�شميم 
الكوارث ل�شمان القدرة للو�شول للبيانات وتوا�شل العمل يف حالت الطوارئ. 
اإن�شاء موقع  البيانات، وندر�س حاليا  اإن�شاء موقع عمان ل�شرتداد  حيث مت 
تخزين  عمليات  الوحدة  لذلك جتري  بالإ�شافة  املعلومات.  ثاين ل�شرتداد 
تخزينها  وت�شمن  و�شنوي  و�شهري  واأ�شبوعي  يومي  اأ�شا�س  على  للبيانات 

ب�شكل اآمن.

االلتزامات
فاإننا  الداخلية،  والعمليات  الإدارة  يف  التميز  حتقيق  نحو  جهودنا  ملوا�شلة 

نلتزم مبا يلي:
اعتماد �شهادة اجلودة العاملية لربنامج اإعادة اإعمار البلدة القدمية يف   -

القد�س ودائرة العمليات الرباجمية.
اإطالق برنامج نظام تخطيط واإدارة املوارد.  -

4. اال�ستدامة البيئية
نلتزم بال�شتدامة البيئية على م�شتويني: تقليل اأثر عملياتنا على البيئة من 

جهة وبدعم الربامج التي حتافظ على جوهر ال�شتدامة البيئية.

اجله�د الداخلية
ملتزمة  التعاون  موؤ�ش�شة  اأن  اإل  مكتوبة  خ�شراء  �شيا�شة  وجود  عدم  رغم 
يف  امل�شتهلكة  املواد  كمية  حاليا  ونتابع  البيئة.  على  عملياتها  اآثار  بتخفيف 
الرئي�شي )رام اهلل( ونعمل على تقليلها، وهي اخلطوة الأولى  العمل  موقع 
نحو اإدارة وتخفيف تاأثرينا على البيئة. فيما يلي اجلدول الذي يلخ�س املواد 

التي ا�شتهلكتها موؤ�ش�شة التعاون خالل عملها �شنة 2013:

يف فل�صطني �صجرة  ملي�ن  حملة  	•
الطبيعية  املوارد  تاأهيل  اإعادة  اإلى  �شجرة”  مليون   “ حملة  تهدف   
املهم�شة.  الفل�شطينية  التجمعات  يف  ا�شتدامتها  على  املحافظة  بغية 
وتنفذ امل�شروع املجموعة العربية حلماية الطبيعة بال�شراكة مع احتاد 
املزارعني الفل�شطينيني بتمويل من عهدة الف�شل اجلديدة. وي�شتهدف 
ظروف  يف  يعي�شون  الذين  املزارعني  من  عائلًة   591 دعم  امل�شروع 
لديها  الغذائي  الأمن  م�شتوى  رفع  عرب  رديئة  واقت�شادية  اجتماعية 
ومتكينها من توفري دخل م�شتدام من خالل بيع منتجاتها الغذائية يف 
ال�شوق املحلي. كما كان للم�شروع اأثر اإيجابي كبري على البيئة حيث زاد 
من امل�شاحات اخل�شراء وخفف من اجنرافات الرتبة و�شوف يقلل من 

خطر م�شادرة الأرا�شي على يد ال�شلطات الإ�شرائيلية.

غزة وادي  برنامج  	•
تطوير  اإلى  يهدف  �شمويل  برنامج  من  جزءًا  امل�شروع  هذا  ي�شكل   
الكويتي  ال�شندوق  من  بتمويل  وذلك  فل�شطني.  يف  غزة  وادي  قرية 
على  مزارعًا    100 امل�شروع  مكن  فقد  العربية،  القت�شادية  للتنمية 
ت�شكل  والتي ما زالت  ب�شكل خا�س  بالزيتون  اأرا�شيهم  ت�شجري  اإعادة 
امل�شدر الرئي�شي للدخل لأجيال متعاقبة يف فل�شطني. بالإ�شافة لالأثر 
اإيجابيا بفعل غر�س العديد  اأثرًا بيئيا  القت�شادي فقد حقق امل�شروع 
من الأ�شجار. و�شممنا وخططنا �شمن امل�شروع والذي تنفذه موؤ�ش�شة 
ال�شحي يف  املركز  ال�شم�شية يف  بالطاقة  توليد  نظام  لإن�شاء  التعاون 
وادي غزة، الذي يفرت�س اأن يوفر م�شدرا موثوقا وم�شتداما للطاقة 

ونعمل حاليا على ت�شييد امل�شروع.

امل�ا�صي “النخيل” لتغذية  الع�ص�ية  النفايات  تدوير  اإعادة  	•
النخيل  اأ�شجار  من  الع�شوية  النفايات  حتويل  على  امل�شروع  يعمل   
اإلى ا�شتخدامها يف  )�شعف النخيل( من كونها عبء  على املزارعني 
اأن�شئت حمطة  اإنتاج العلف لتغذية املوا�شي. وكجزء من هذا امل�شروع 
من  طنا   50 يقارب  ما  واأنتجت  الع�شوية،  النفايات  ملعاجلة  ت�شنيع 

الأعالف وزعت على مربي املوا�شي.

االلتزامات
نحن نلتزم بتح�شني اأثرنا على البيئة وبامل�شاهمة يف دعم ال�شتدامة البيئية 

يف فل�شطني. وبناء عليه فاإننا نلتزم بـــ:
عرب  التقارير  لتناقل  ل�شتخدامه  املحمول  الهاتف  على  تطبيق  اعتماد 
عند   %50 يقل عن  ل  الورق مبا  ا�شتهالك  يقلل  بحيث  الرقمية  الو�شائط 

اإطالق تطبيق الهاتف املحمول.
اإجراء م�شاورات �شاملة حول الأثر البيئي لعملياتنا ون�شاطاتنا، والتحليالت 

الالزمة وا�شتخدام النتائج لتقليل اآثارنا على البيئة يف ال�شنوات القادمة.
ت�شمل  القادمة )2016-2014(  ال�شرتاتيجية  اأن خطتنا  الى  وي�شار هنا 
وممار�شات  ثقافة  تعزيز  يف  م�شاهماتنا  لزيادة  �شارمة  التزامات  على 

ال�شتدامة البيئية يف فل�شطني. وت�شمل هذه اللتزامات على:
اأكرث  جمتمعات  خللق  م�شروعات  خم�شة  عن  يقل  ل  ما  ودعم  تنفيذ   -

ا�شتدامة من الناحية البيئية وزيادة التوعية حول املو�شوع �شنويا.
يف  البيئية  ال�شتدامة  مببادئ  املوؤ�ش�شة  التزام  �شيا�شة  وتنفيذ  تطوير   -

براجمها ومع �شركائها.

من اأجل حت�شني اأثرنا على البيئة فقد و�شعنا جمموعة موحدة من املمار�شات 
لتعزيز التزامنا و�شملت هذه املمار�شات على:

حتديد برامج الطابعات بحيث تطبع على وجهي الورقة وبالتايل تقليل  	•
كمية الورق.

الطابعات  ا�شتخدام  لتخفي�س  فقط  امل�شرتكة  الطابعات  ا�شتخدام  	•
ال�شخ�شية حلده الأدنى.

اأمتتة معظم اأنظمتنا للحد من عمليات الطباعة وا�شتهالك الورق بغية  	•
التحول يف النهاية اإلى موؤ�ش�شة تعمل بال اأوراق.

بغية  كونفرن�س(  )الفيديو  بعد  عن  املرئي  لالت�شال  قوي  نظام  اإدخال  	•
التقليل من العتماد على ال�شفر، وبالتايل زيادة ا�شتخدام الجتماعات 

الإلكرتونية.
بدء تطوير تطبيقات ت�شتخدم على الهواتف اجلوالة لتقليل العتماد على  	•

التقارير املطبوعة.
حت�شني الإ�شاءة والعزل وغريها من النواحي اخلا�شة مبكاتب موؤ�ش�شة  	•
التعاون احلالية يف فل�شطني ل�شمان رفع م�شتوى الكفاءة وتخفيف الأثر 

البيئي.
كمية  من  كبري  ب�شكل  للحد  التعاون  موؤ�ش�شة  عرب  الت�شالت  اأمتتة  	•

ا�شتهالك الورق.
على  للمحافظة  مئوية  درجة   22 درجة  على  الهواء  مكيفات  برجمة  	•

الطاقة.
ل�شمان  م�شاء  ال�شاعة اخلام�شة  املكاتب يف  العمل يف  توقف  التاأكد من  	•

التوفري يف ا�شتهالك الطاقة.
ت�شميم مباين املتحف الفل�شطيني ومكاتب موؤ�ش�شة التعاون اجلديدة يف  	•

فل�شطني مبا يتواءم مع معايري الأبنية ال�شديقة للبيئة.

اجله�د اخلارجية
�شجعت ودعمت موؤ�ش�شة التعاون العديد من املبادرات البيئية التي تعزز يف 
خمت�شر  و�شف  يلي  وفيما  واملتجددة.  البديلة  الطاقة  ا�شتخدام  غالبيتها 
خالل  البيئة  على  باملحافظة  يتعلق  فيما  التعاون  موؤ�ش�شة  مبادرات  لبع�س 

ال�شنة احلالّية.

امل�اد التي ا�ستخدمتها مكاتب رام اهلل

384 مرت مكعباملياه
معدل اال�ستهالك ال�سن�ي

6.19 مرت مكعب
معدل اال�ستهالك لكل م�ظف

20.95 كيل� غرام1,299 كيل� غرامال�رق
163.5 لرت10,142.55 لرتوق�د �سيارات

اإحدى العائالت امل�شتفيدة من برنامج الأمن الغذائي - اخلليل
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�شندوق ال�شتثمار الفل�شطيني
فرقة دلل اأبو اآمنة

ق�شر عوي�س
جمموعة اأبراج

جمموعة الت�شالت الفل�شطينية
جمموعة احلبتور

جمموعة العنبتاوي
جمموعة ايليا نقل

جمموعة دان القاب�شة
جمموعة فخرالدين - اتيكو

جمموعة نقل
م�شت�شفى الإ�شتقالل

م�شت�شفى عبدالهادي للعيون
م�شت�شفى فرح

موظفي �شركة بيت. كوم
موظفي �شركة بيولب

نازارين لل�شياحة
النا�شر

الوطنية موبايل
وقفية بوا�شطة بنك الحتاد 

ال�شوي�شري

االأفراد
اإبراهيم بدران
اإبراهيم بركة

اأبناء املرحوم يو�شف حممد علمي
اإح�شان اأبو غزالة

اأحمد اأبو ال�شعر
اأحمد اجلندي

اأحمد ب�شري
اأحمد عبيدات
اأحمد قرب�شي

اأديب و رمي حبايب
اأ�شامة اأبو غزالة

اأ�شامة العريان
اأ�شرف اجلرف

اأجمد العريان
اأمري اأبو غزالة
اأمني ال�شخ�شري
انت�شار خليفة

اإيدي فرح
اأمين اأبو غزالة
با�شل اجلوهري

با�شل عبداللطيف
باهر زمامريي

ب�شري العلمي
بهاء نحوي

بول دوديل هارت
تامر ال�شالح
تغريد �شادق
تي�شري وهبة

جاكلني �شاور
جعفر حجاوي
جنى امل�شري

جنيد خزاجني
جهاد الأ�شطه

حازم ن�شيبة
ح�شام ال�شريف

ح�شان �شامل
ح�شن امل�شري

حال بزار
حميد و�شو�شن جعفر

خالد ال�شالمية
خالد ال�شوطري

خالد امل�شري
خالد داوودي

خالد عليان
خليل عثمان
داليا ال�شايح
دميا ار�شيد

دينا ال�شوا
رامي خليفة
رجاء فيا�س

رجائي الدجاين
ر�شاد طوقان

رغدة جردانة
رنا اخلطيب
رندة طنو�س
روان يعقوب

رو�شة الهدهد
رول علمي
زها كمال

زهري العلمي
زيد الأحمد

زيد الكيالين
زين كمال

�شائد البديري
�شائد النا�شف

�شحر و فريد خليفة
�شالم النابل�شي

�شليمان نعيم
�شمر العلمي

�شمية اأبو غزالة
�شمري اأبو �شنب

�شمري العالول
�شمري جرار

�شمري عوي�شة
�شناء الطباع

�شهام خالدي البديري
�شهى ياغى

�شوزان خوري
�شو�شن �شعدالدين

�شادية طوقان
طارق عبداهلل

طالب الكلية الإبراهيمية
طالل نا�شر الدين

عادل دجاين
عارف زلطيمو
عاكف الزعبي
عائلة ال�شهابي

عائلة املرحوم �شكور اأبو غزاله
عائلة املرحوم نزار جردانة

عائلة جردانة
عائلة �شعد الدين

عبد احلي زلوم
عبد العفو العالول
عبدالقادر خطاب

عبدالقادر عمرو
عبدالكرمي ال�شوا
عبداهلل اأبو ك�شك

عبداهلل ب�شري
عبداهلل خليفة

عبداملح�شن اأبو �شخيدم
عبداملح�شن الفوزان

عثمان بدير
عدنان اأبو �شرار

عدنان عواد
عزالدين العريان

عزمي اأبو اأ�شد
ع�شام اخلطيب

علي عرمو�س
علي منذر

عماد الدين احلاج عبدالرحمن
عماد كمال
عماد يون�س
عمر خليفة

عمر عبدالهادي
عمر و كرمي اأبو خ�شرا

عوف عو�س اهلل
غادة قاقي�س

غزل كمال
غ�شان اجليو�شي
غ�شان ال�شخ�شري

فادي الهندي
فادي هندو

فاروق اأبو حمدة
فاروق زعيرت

فاطمة احل�شيني
فاعلي خري

فايز �شع�شاعة
فرا�س خليفة

فريال املهتدي
فلك ال�شوا

في�شل خليفة
في�شل �شختيان

في�شل فَيا�س
قا�شم عبدالهادي

كر�شتني بروهي
كرمي ال�شايح

جلنة من عائلة لعائلة - دبي
جلنة من عائلة لعائلة - لبنان

لندا ال�شوا
ليلى مقدادي

لينا زلوم خليفة
مازن اخلطيب

مازن �شادق
مازن طنط�س

مازن قبطي
ماهر اأبو غزالة
ماهر العنبتاوي

ماهر قدورة
متربعني بوا�شطة بنك فل�شطني

جمموعة عائالت لبنانية
جمموعة متربعني لإغاثة 

الالجئني يف لبنان

حممد اأحمد اأبو غزالة
حممد رجب

حممد ر�شوان
حممد جنا

حممود الطاهر
حممود �شرحان

مرمي كعو�س
م�شطفى مقدادي

م�شطفى نا�شر الدين
معاوية التميمي

منار عواودي
منال  طبيلة 

منذر الفاهوم
منهل لول�س

منى طبيلة
منري خوري

مها اأبو غزاله
مها عبداملجيد

نادر اخلليلي
نادر القدومي
نادية تكريتي

نا�شر النابل�شي
نا�شر كمال

نافذ احل�شيني
نبيل بدران

نبيل حبايب
نهى علمي

نورا ال�شايح
نيكول الرمياوي

هالة حَماد
هالة فَراج

هاين برغوثي
هانية ال�شوا
هدى ال�شوا

هدى جردانة
همام ال�شوا
همام املفتى

هناء �شعدالدين
وائل ال�شجدي
وليد الغفاري

وليد �شلمان
يا�شمني اخل�شري

يا�شمينا ال�شايح
يا�شني �شن�شل

ي�شرى عبدالرحيم
يعقوب اليو�شف
يو�شف برغوثي
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امل�ساعدات االإن�سانية والطارئة
موؤ�ش�شة عبد املح�شن القطان، جمعية اآفاق جديدة، جمعية موؤ�ش�شة البيت 
غزة  جمموعة  جمعية  غزة،  الزراعي-  للتطوير  العربي  املركز  ال�شامد، 
العمل  مركز  غزة،   – املعاقني  لتاأهيل  جباليا  جمعية  والتنمية،  للثقافة 
التنموي معا – غزة، جمعية نور املعرفة، جمعية الإغاثة الطبية الفل�شطينية 
الجتماعية،  للتنمية  القرارة  جمعية  العامة،  اخلدمة  جمعية  غزة،   –
اجلمعية الإ�شالمية – رفح، جمعية مربة الرحمة لالأطفال – غزة، موؤ�ش�شة 
الجتماعية  النجدة  جمعية  الفل�شطينية،  املبكرة  للطفولة  الرتبية  برامج 
جمعية  املهني،  والتاأهيل  الجتماعية  للرعاية  الوطنية  املوؤ�ش�شة  – لنبان، 
الهالل الأحمر الفل�شطيني لقطاع غزة، جمعية تطوير بيت لهيا،  جمعية 
احتاد  – اخلليل،  اخلريية  اجلمعيات  احتاد  الأطفال،  لرعاية  الهدى  دار 
اجلمعيات اخلريية – القد�س، احتاد اجلمعيات اخلريية – مناطق �شمال 
ال�شفة الغربية، احتاد جلان املراأة الفل�شطينية، النادي الأرثوذك�شي العربي 

الريا�شي، جمعية اإنعا�س الأ�شرة.

ال�شناعية  التجارية  الغرفة  اخلريية،  ترقوميا  جمعية  الإعاقة”،  ذوات 
لغوث  املتحدة  الأمم  وكالة  – طولكرم،  بلدية طولكرم  القد�س،   - العربية 
خميم  الن�شوي–  املركز  )الأونروا(،  الفل�شطينيني  الالجئني  وت�شغيل 
احتاد  املهني،  والتاأهيل  الجتماعية  للرعاية  الوطنية  املوؤ�س�سة  �سعفاط، 
جمعية  الزراعي،  العمل  جلان  احتاد  الفل�شطينيني،  املزارعني  جمعيات 
وحقوق  القانونية  للم�شاعدة  القد�س  مركز  العربي،  الإن�شائي  امل�شروع 
موؤ�ش�شة  بالقد�س،  املعاقني  لالأطفال  ب�شمة  الأمرية  موؤ�ش�شة  الإن�شان، 
اجلمعية  غزة،   – ال�شحي  العمل  جلان  احتاد  الفل�شطينية،  الدرا�شات 
– غزة، جمعية  – غزة، جمعية احلق يف احلياة  لتاأهيل املعوقني  الوطنية 
اخلدمة العامة، جمعية الهالل الأحمر الفل�شطيني – غزة، جمعية اأ�شدقاء 
 – لالأطفال  الرحمة  – غزة، جمعية مربة  لل�شم  اأطفالنا  الطفل، جمعية 

غزة، معهد ادوارد �شعيد الوطني للمو�شيقى.

�سركاوؤنا

التعليم
العربية  الثقافة  جمعية  النا�شرة،  ح�شانات  موؤ�ش�شة  الطفولة/  مركز 
والبيئة،  والزراعة  املجتمعية  للتنمية  جمعية   – احلواكري  النا�شرة،   –
املجد  اخلريية،  املربة  جمعية  البديلة،  للرتبية  العربية  اجلمعية   – حوار 
الأق�شى  جامعة  الربحية،  غري  اخل�شو�شية  امل�شاهمة   – املعاقني  لتاأهيل 
جمعية  – غزة،  الريا�شي  الهالل  نادي  – غزة،  الأزهر  جامعة  – غزة، 
غزة  برنامج  املجتمعي،  للتاأهيل  الوداد  جمعية  الريفية،  للتنمية  امل�شدر 
اجلامعة  غزة،  – قطاع  التنموية  كنفاين  غ�شان  النف�شية، جمعية  لل�شحة 
جمعية  غزة،  – قطاع  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  – غزة،  الإ�شالمية 
موؤ�ش�شة اإنقاذ الطفل الفل�شطيني، جمعية اخلدمة العامة، الكلية اجلامعية 
مركز  غزة،  قطاع  يف  اجلامعيات  اخلريجات  جمعية  التطبيقية،  للعلوم 
املجتمعي  التاأهيل  جمعية  لبنان،   – النجدة  جمعية  غزة،  املراأة-  �شوؤون 
للمراأة  العام  الحتاد  والجتماعي،  الثقايف  للعمل  الأخوة  – لبنان، جمعية 
�شندوق  لبنان،   – الثقافية  كنفاين  غ�شان  موؤ�ش�شة  لبنان،  الفل�شطينية- 
الطالب الفل�شطيني – لبنان، وكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني، 
– نبع،  حدود  بال  تنموي  عمل  جمعية  الفل�شطيني،  املخيم  اإنعا�س  جمعية 
املوؤ�ش�شة الوطنية للرعاية الجتماعية والتاأهيل املهني، جمعية توحيد �شبيبة 
لبنان، موؤ�ش�شة عبد املح�شن القطان، كلية املجتمع الإبراهيمية – القد�س، 
جامعة القد�س، موؤ�ش�شة الكتاب اخلريية– القد�س، جامعة النجاح الوطنية 
العلمي، جمل�س قروي  والإبداع  امل�شاند  للتعليم  النيزك  موؤ�ش�شة  – نابل�س، 
الريحية، جمعية عقبة للمراأة الريفية، اجلامعة العربية الأمريكية – جنني، 
القد�س،  يف  الأرمنية  البطريركية  القد�س،  العربي–  اليتيم  جلنة  جمعية 
جمعية الت�شامن اخلريية، جامعة بيت حلم، جامعة بريزيت، جمعية منتدى 
املبكرة،  لطفولة  م�شادر  مركز  القد�س،   – العربي  الطفل  دار  املثقفني، 
الفرير، جامعة  في�شل احل�شيني، مدر�شة  موؤ�ش�شة  اإملي�شون،  ن�شاء  جمعية 
اخلليل، مدر�شة النور والأمل للمكفوفني، دار الأيتام الإ�شالمية ال�شناعية- 
التقنية  فل�شطني  جامعة  اخلليل،   – فل�شطني  بوليتكنك  جامعة  القد�س، 
الروم  بطريركية  القد�س،   – الفل�شطينية  الروؤيا  موؤ�ش�شة  اخل�شوري،   –
الكاثوليك، جمعية �شلوان اخلريية، جلنة العلوم والثقافة الإ�شالمية، مركز 
�شبافورد ال�شحي لالأطفال، جمعية �شيدة الب�شارة للروم الكاثوليك، جمعية 
طوبا�س اخلريية، كلية وجدي نهاد اأبو غربية اجلامعية التكنولوجية، املركز 

الن�شوي– خميم �سعفاط، جمعية املراأة الريفية.

الثقافة
اأكادميية القا�سمي- باقة الغربية، جمعية ال�سباط للحفاظ على الرتاث –
النجدة  النا�شرة، جمعية  – موؤ�ش�شة ح�شانات  الطفولة  ال�شبع، مركز  بئر 
الجتماعية – لبنان، النادي الثقايف الفل�شطيني العربي، املوؤ�ش�شة العربية 
مل�شرح الدمى والعرائ�س-لبنان ، جمعية احلولة، جمعية الكمنجاتي، مركز 
املعلومات العربي للفنون ال�شعبية، جمعية اإنعا�س املخيم الفل�شطيني، الحتاد 
العربي  املركز  الثقافية،  موؤ�ش�شة غ�شان كنفاين  الفل�شطينية،  للمراأة  العام 
الفل�شطيني، املوؤ�ش�شة الوطنية للرعاية الجتماعية والتاأهيل املهني، موؤ�ش�شة 
و�شينماتك،  م�شرح  الق�شبة  القد�س،  اأهلي  نادي  القطان،  املح�شن  عبد 
موؤ�ش�شة املدى للتنمية املجتمعية من خالل الفنون، جمعية جالريي املحطة، 
ع�شتار لإنتاج وتدريب امل�شرح، موؤ�ش�شة رو�شرتوبوفيت�س، جمعية مركز برج 
اللقلق املجتمعي، دار الطفل العربي -القد�س، جلنة اإعمار اخلليل– اخلليل، 
جمعية اإنعا�س الأ�شرة - البرية، بلدية جنني – جنني، جلنة تاأهيل املباين 
التاريخية واحل�شارية يف نابل�س، برنامج اإعمار البلدة القدمية يف القد�س 

– موؤ�ش�شة التعاون، حو�س الفن الفل�شطيني، موؤ�ش�شة الروؤيا الفل�شطينية – 
موؤ�ش�شة  لالأطفال،  ال�شحي  �شبافورد  مركز  ال�شعبي،  الفن  مركز  القد�س، 
الكني�شة  للمو�شيقى،  الوطني  �شعيد  اإدوارد  معهد  املجتمعي،  للتعليم  تامر 
 – للمو�شيقى  الأ�شقفية  – املدر�شة  الأو�شط  وال�شرق  القد�س  يف  الأ�شقفية 

ياماها، مركز خليل ال�شكاكيني الثقايف، منتدى الفنانني ال�شغار.

التنمية املجتمعية
وحقوق  الدميقراطية  مركز  املراأة،  مبكانة  للنهو�س  جمعية   - الزهراء 
اأجل  من  اجلمعية  حيفا،   – بلدنا   - العرب  ال�شباب  جمعية  العاملني، 
الأكادميية  املوؤ�ش�شة  اإ�شرائيل،  يف  الدميقراطيات  الن�شاء  حركة  الطفل، 
الوفاق  جمعية  النا�شرة،  م�شت�شفى  النقب،   – �شدرة  جمعية  النا�شرة،   -
تاأهيل  اأ�شدقاء  جمعية  – غزة،  اخلريية  الوفاء  جمعية  والتنمية،  لالإغاثة 
املعاقني ب�شريا، برنامج غزة لل�شحة النف�شية، بلدية غزة – غزة، جمعية 
جمعية  غزة،   – الإ�شالمية  اجلامعة  واملجتمعية،  ال�شحية  للتنمية  و�شال 
وزارة  الريا�شي،  جباليا  �شباب  نادي  غزة،   – املعاقني  لتاأهيل  جباليا 
اإنقاذ الطفل الفل�شطيني، جمعية الإغاثة الطبية  الزراعة، جمعية موؤ�ش�شة 
الفل�شطينية- غزة، جمعية التدريب التنموي والتاأهيل الأ�شري الفل�شطيني، 
جمعية رعاية املعوقني بقطاع غزة، جمعية املعاقني حركيا – غزة، موؤ�ش�شة 
اأبو جهاد الوزير لتاأهيل املعاقني، جمعية النجدة الجتماعية – لبنان، ور�شة 
نبيل بدران لالأطفال  الفل�شطينية، مركز  الدرا�شات  العربية، معهد  املوارد 
جمعية  املهني،  والتاأهيل  الجتماعية  للرعاية  الوطنية  املوؤ�ش�شة  املعاقني، 
الأمريكية يف  املراأة اخلريية، اجلامعة  الفل�شطيني، جمعية  الأحمر  الهالل 
– نبع،  حدود  بال  تنموي  عمل  جمعية  املجتمعي،  التاأهيل  جمعية  بريوت، 
موؤ�ش�شة غ�شان كنفاين الثقافية، جمعية الرعاية ال�شحية، الحتاد الن�شائي 
العربي الفل�شطيني، اجلمعية الأهلية للتاأهيل املهني واخلدمات الجتماعية، 
جمعية امل�شاعدات ال�شعبية لالإغاثة والتنمية، جمعية املراأة اخلريية، جمعية 
اجلالية الأفريقية، ال�شمري لرعاية الأ�شري وحقوق الإن�شان، نادي الأن�شار 
 – الوطنية  النجاح  جامعة  اخلريية،  العروب  خميم  جمعية  القد�س،   –
نابل�س، خدمات العطاء مل�شاعدة امل�شنني، م�شت�شفى املطلع – القد�س، جمعية 
الكفيف، جمعية مركز برج اللقلق املجتمعي، جمعية منتدى املثقفني، جمعية 
الزراعية  ال�شناعية  التجارية  الغرف  احتاد  – القد�س،  امل�شيحية  ال�شبان 
 – اخلليل  اإعمار  جلنة  والفنون،  للثقافة  حواء  مركز  جمعية  الفل�شطينية، 
جمعية  الدولية،  العمل  منظمة  الفل�شطينية،  الدرا�شات  موؤ�ش�شة  اخلليل، 
جنني اخلريية، بلدية جنني – جنني،  جذور لالإمناء ال�شحي والجتماعي، 
موؤ�ش�شة قيادات – رام اهلل، موؤ�ش�شة حممد علي املحت�شب واأولده لالأعمال 
الإ�شالمي  الرحمة  بيت  املحت�شب، مربة  – م�شت�شفى حممد على  اخلريية 
– القد�س، وزارة  للم�شنني، م�شت�شفى جمعية املقا�شد اخلريية الإ�شالمية 
القت�شاد، بلدية نابل�س، جمعية نور العني للمكفوفني و�شعاف ال�شمع، جمعية 
�شباب البلدة القدمية – القد�س، �شلطة النقد الفل�شطينية، جمعية الهالل 
– فرع  الفل�شطيني  الأحمر  الهالل  جمعية  – البرية،  الفل�شطيني  الأحمر 
للتعليم  الفل�شطينية  املوؤ�ش�شة  – خ�شوري،  التقنية  فل�شطني  جنني، جامعة 
الأحمر  الهالل  الفل�شطينيني، جمعية  املزارعني  احتاد  التوظيف،  اأجل  من 
 – الفل�شطيني  الأحمر  الهالل  م�شت�شفى جمعية  نعيم،  – بني  الفل�شطيني 
الهالل  جمعية  الفل�شطيني،  ال�شباب  الفل�شطينية،  املياه  �شلطة  القد�س، 
الأحمر الفل�شطيني – طولكرم، جمعية الرب والإ�شالح اخلريية – عزون، 
م�شت�شفى العيون، م�شت�شفى مار يو�شف، جمعية جنوم الأمل “لتمكني الن�شاء 

جمعية ال�شباب امل�شيحني - القد�سجمعية برج اللقلق - القد�س

افتتاح حديقة البيارة - طولكرم
موؤ�ش�شة املدى للتنمية املجتمعية من خالل الفنون

 من اأجل هويتي اأغني  
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اأ�سرة م�ؤ�س�سة التعاون
جمل�س االأمناء )2014-2011(

كمال،  ريا�س  الرئي�س:  نّواب  القدومي،  هاين  نبيل  الأمناء:  جمل�س  رئي�س 
جمل�س  رئي�شة  اأ�شعد.  يو�شف  ال�شر:  اأمني  ال�شايح.  مروان  العلمي،  في�شل 

الإدارة: �شو�شن الفاهوم جعفر. اأمني ال�شندوق: يو�شف �شامي العلمي.
امل�شري.  منيب  خوري،  �شعيد  القطان،  املح�شن  عبد  فخريون:  روؤ�شاء 
اأني�س قا�شم، ب�شام كنعان، ب�شر جرادنة، تي�شري  الأع�شاء: اأجمد الدويك، 
ر�شيد  الكالوتي، خليل عثمان،  الزعبي، خالد  ال�شوا، حامت  بركات، جودت 
اخلالدي، رنا �شادق، زينة جردانة، �شامر خوري، �شحر الهنيدي، �شعد عبد 
اأ�شفري، �شالح جالد،  �شو�شن  �شهيل �شباغ،  الهادي،  �شمري عبد  الهادي، 
عبد احلليم موحد، عبد العزيز املال، عمر القطان، عمر ال�شوا، عمر عبد 
الهادي، لوؤي خوري، م�شطفى بيد�س، ممدوح العكر، منذر اخلالدي، منري 

الكالوتي، ندى النا�شف، نورة ال�شوا، هاين الكالوتي، يو�شف اأبو خ�شرا.

جمل�س االإدارة
)10 اأع�شاء(

�شو�شن الفاهوم جعفر، رئي�شة جمل�س الإدارة
اأجمد الدويك، ب�شام كنعان، جودت ال�شوا، �شعد عبد الهادي، �شالح جالد، 

عبد العزيز املال، لوؤي خوري، ندى النا�شف، يو�شف العلمي.

جلنة اال�سرتاتيجية واحلاكمية
)8 اأع�شاء(

ب�شر جردانة، رئي�س اللجنة
ا�شماعيل الزبري، اأني�س قا�شم، جمال اأبو علي، خليل عثمان، راوية ال�شوا، 

�شفوان امل�شري، منذر اخلالدي.

جلنة الع�س�ية
)6 اأع�شاء(

عمر القطان، رئي�س اللجنة
عابدة ال�شايح، عمر ال�شوا، هدى كتمتو، هاين الكالوتي، يو�شف العلمي.

جلنة الربامج وامل�سروعات
)16 ع�شو(

ندى النا�شف، رئي�شة اللجنة
ا�شماعيل الزبري، جورج الطويل، خالد الكالوتي، خليل عثمان، رنا �شادق، 
فوؤاد  الهادي،  عبد  عمر  املال،  العزيز  عبد  اأ�شفري،  �شو�شن  جّراد،  �شمري 
بوار�شي، كمالني �شعث، ممدوح العكر، منذر اخلالدي، وفاء الي�شري، �شو�شن 

الفاهوم جعفر.

جلنة اجلائزة
)6 اأع�شاء( 

لوؤي خوري، رئي�س اللجنة
تيماء قعوار، جورج الطويل، خالد الكالوتي، عابدة ال�شايح، هدى كتمتو.

جلنة امل�ساركة ال�سبابية
)11 ع�شو(

جودت ال�شوا، رئي�س اللجنة
تي�شري بركات، تيماء قعوار، �شامر خوري، لوؤي خوري، مازن امل�شري، م�شعل 

اأبو �شخيدم، نورة ال�شوا، هاين الكالوتي، هدى كتمتو، يو�شف العلمي. 

جلنة اال�ستثمار
)11 ع�شو(

يو�شف اأبو خ�شرا، رئي�س اللجنة
اأجمد الدويك، ب�شام كنعان، عبا�س زعيرت، عبد العزيز املال، عمر امل�شري، 
فواز غامن، حممد علي يا�شني،  م�شعل اأبو �شخيدم، هاين الكالوتي، يو�شف 

العلمي.

جلنة االإعالم
)6 اأع�شاء(

�شالح اجلالد رئي�س اللجنة
نورة  ال�شايح،  عابدة  الهادي،  عبد  �شعد  هنيدي،  �شلطي  رندة  �شادق،  رنا 

ال�شوا.

جلنة تنمية امل�ارد
)12 ع�شو(

�شمري عبد الهادي، رئي�س اللجنة
ا�شماعيل الزبري، خالد �شفري، رامي النمر، رندة �شلطي الهنيدي، ريا�س 
ال�شايح،  النقا�س، مروان  كمال، �شامر خوري، عبد احلليم موحد، عدالت 

م�شطفى بيد�س، منري الكالوتي. 

جلنة التدقيق واالمتثال
)3 اأع�شاء(

منذر اخلالدي، رئي�س اللجنة
 ب�شام كنعان، يو�شف اأ�شعد. 

فريق عمل االأداء امل�ؤ�س�سي
)6 اأع�شاء(

في�شل العلمي، رئي�س اللجنة
ب�شام كنعان، خليل عثمان، خليل هندي، �شربي كنعان، ها�شم ال�شوا.

فريق عمل املتحف
)17 ع�شو(

عمر القطان، رئي�س اللجنة
تيماء قعوار، رامي النمر، ر�شيد اخلالدي، ُرلى العلمي، زينة جردانة، �شامر 
عمر  جعفر،  الفاهوم  �شو�شن  اأ�شفري،  �شو�شن  هنيدي،  �شحر  اخلوري، 
ال�شوا، لوؤي خوري، مروان ال�شياح، ممدوح العكر، نورة ال�شوا، هدى كتمتو.

جمل�س اأمناء م�ؤ�س�سة التعاون – لبنان
)7 اأع�شاء(

في�شل العلمي، الرئي�س
غ�شان اأبو �شتة، رامي منر، �شمري جرار، فوؤاد بوار�شي، ندى النا�شف، وفاء 

الي�شري.

جمل�س اأمناء م�ؤ�س�سة التعاون – اململكة املتحدة
)9 اأع�شاء(

ديفد فرميان، الرئي�س
العفيفي، كري�شتوفري  البارونة توجن، جوليا احللو، جون ماك هوغو، حنان 

اإليا�س، كلري �شورت، منى العي�شى، منى املحت�شب.

جلنة التدقبق والمتثال 

جلنة الربامج وامل�شروعات

جمل�س الدارة جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة التعاون 
2014-2011

جلنة اجلائزة
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اجلمعية العمومية
ابراهيم جالل 
اأحمد احلاطي

اأهداف ال�شويف
اإ�شماعيل الزبري

اأ�شامة ها�شم 
اأكرم ال�شخ�شري

اأجمد الدويك
اأن�س الرمياوي

اأني�س قا�شم
اأمين حجاوي
با�شم ها�شم
ب�شام كنعان 
ب�شار عيا�س 
ب�شار نحوي

ب�شر جردانة
بنك الردن )�شاكر 

فاخوري(
تي�شري بركات

تيماء قعوار
جمال اأبو علي 
جميل جاداهلل
جواد خواجه 
جودت ال�شوا 

جورج العبد
جورج الطويل
حامت الزعبي

حامد جرب 
ح�شام خوري 

خالد الكالوتي 
خالد الكيايل
خالد �شفري

خلدون الطربي
خليل عثمان
خليل هندي 

دار الهند�شة )خليل 
الدراوي�س(

دينا ب�شي�شو 
دينا كالوتي  
ُرلى العلمي 
رامي النمر 
رامي ملح�س
راوية ال�شوا
رائد كنعان 
ربيع عطايا

ر�شيد اخلالدي 
رغدة النابل�شي

رمزي دلول

رنا �شادق 
رنا موحد 

رندة �شلطي الهنيدي
ريا�س كمال

زهري ع�شفور
زيد زلطيمو 
زينة جردانة

�شامر اخلالدي 
�شامر خوري
�شبع كنعان 

�شحر الهنيدي
�شعاد العامري 

�شعد عبد الهادي
�شعيد خوري

�شلمان العبا�شي
�شمري جراد 

�شمري عا�شور
�شمري عبد الهادي

�شهيل  �شباغ 
�شو�شن الفاهوم جعفر 

�شو�شن اأ�شفري
�شالح جالد

�شفوان امل�شري
طارق �شقا

طارق اأ�شعد
طاهر كنعان 

عابدة ال�شايح 
عادل عفيفي
عامر ها�شم 

عبا�س زعيرت 
عبا�س عبد اجلليل 
عبد احلليم موحد

عبد الرحمن �شمرين
عبد العزيز املال 

عبد القادر ع�شقالن
عبد املح�شن القطان

عبري عوده
عدالت النقا�س 
عدنان ال�شغري

عزام ال�شوا 
عزمي عبد الهادي

ع�شام حبا�س
ع�شام دهم�س
علي الر�شوان

علي حماد 
عمر القطان

عمر امل�شري 

عمر  ال�شوا
عمر عبد الهادي 
عمر مروان كمال

عمرو بن حليم
غياث �شختيان
فادي ابو علي 

فاطمة اأبو غزالة 
فريد خليفة

فهمي احل�شيني 
فواز الزعبي 

فواز غامن
فوؤاد الدجاين 

فوؤاد بوار�شي
في�شل ر�شول

في�شل العلمي
كمالني �شعث 
كميل من�شور 

لوؤي خوري
ليث امل�شري 

لينا الدويك
ماجدة م�شالوي اللبدي

مازن اخلطيب
مازن الدجاين
مازن امل�شري 

حممد اأبو عي�شى
حممد دهم�س

حممد علي يا�شني
حممد �شعديه 
حممد �شفوري

حممد ملحم
مروان ال�شايح
مروان ال�شوا 

م�شعل اأبو �شخيدم 
م�شطفى بيد�س

ممدوح العكر
منى حمامي 

منذر اخلالدي
منيب  امل�شري
منري الكالوتي 

مهند كمال 
نازك احلريري 

نبيل ال�شراف
نبيل حماده

نبيل هاين القدومي 
ندى  النا�شف

نورة ال�شوا
ها�شم ال�شوا 

ها�شم ها�شم
هاين الكالوتي

هدى كتمتو
وائل كنعان

وائل الغالييني 
و�شاح برقاوي

وفاء الي�شري 
وليد الكيايل

وليد حاج 
وهبة متاري
يا�شر ها�شم

يو�شف احل�شن
يو�شف اأبو خ�شرا

يو�شف اأ�شعد 
يو�شف العلمي

الأع�شاء الفخريون
با�شل اأمني عقل
حنان ع�شرواي
�شعاد ال�شباح

�شبيح امل�شري
الأع�شاء الذين وافتهم 
املنية خالل �شنة 2013

�شعد عبد اللطيف
حممد �شعيد النابل�شي

طاقم اجلهاز التنفيذي
تفيدة اجلرباوي

املدير العام

باهر زمامريي
مدير الدائرة املالية

خالد داوودي
مدير دائرة العمليات 

الرباجمية
حممد جنا

مدير الدائرة الإدارية
رنا اخلطيب 

مدير دائرة البحث 
والتخطيط

�شادية طوقان
مدير املكتب الفني لربنامج 

اإعمار البلدة القدمية
عبدالنا�شر العالول 

مدير دائرة تنمية املوارد 
والت�شال

فادي هندو
املدقق الداخلي

جاك بر�شكيان
مدير م�شروع املتحف 

الفل�شطيني

مكتب رام اهلل
اأحمد حميدان
اأ�شامة براهمة

اأ�شرف عبد الرحمن
اأمل ترزي
اأمل داود

اأمني جعيدي
اأنور اأبو عما�س

حال بزار
حنني �شالح
خالد جرار
دور�س عواد
دميا ار�شيد

رانيا م�شر�شع
ربى عودة

ر�شا دار طاهر
ر�شا م�شلح
روان النت�شة

�شامر فرح
�شمر احل�شري

�شمر عموري
�شني علم

�شليبا �شحادة
طارق داوود
ظاهر قا�شم

عائد امل�شري
عبد اهلل اأبو ك�شك

عبري م�شلح
عالء الطر�شان

علي �شما�شنة
عمار عمار

عوف عو�س اهلل
غ�شان �شخ�شري
غ�شان عمايرة

فايز داوود
لينا حرامي

حممد د�شت
حممود اللولو
حممود نزال

م�شطفي عبيدي
مها �شادر

مو�شى زهرة
مي اأبو ه�شه�س

جناد غنام
نخلة القرع

نرمني بدارنة
ن�شرين طبنجة

هديل ما�شي 
هيثم حموري
يو�شف م�شعل 
مكتب القد�س
اأمل اأبو الهوى

ب�شار احل�شيني
حازم قنيبي
دمية عمرية

ر�شا جابر
زهدي بايل

�شامر رنتي�شي
�شهيل الدويك

�شابر اأبو الهوى
فرا�س كالوتي

لينا الدي�شي

ماأمون اجلعبة
حممد هديب

نبيل املوؤقت
نور عنبتاوي

وفاء الّدر
مكتب غزة
اإياد بلعاوي

رنا اأبو مغي�شيب
ريهام العيلة

�شمر البطروخ
عاطف الغ�شني

عبد الرحمن اأبو ندى
عبد العزيز ابو ح�شرية

عالء ال�شرفا
فادي الهندي
فريح النجار

فهمي اأبو �شعبان
حممد اأبو رم�شان

حممد اجلرو
حممد املقيد

حممد ح�شنني
مها حمي�شن
هيثم العطار
فريح النجار

فهمي اأبو �شعبان
حممد اأبو رم�شان

حممد اجلرو
حممد املقيد

حممد ح�شنني
مها حمي�شن
هيثم العطار

املتحف الفل�شطيني
ح�شام العارف

درار اأبي قطي�س
ديانا اأبو علي

رنا عناين
رنني قر�س
�شليم عازر

عبور احل�شا�س
عبري قا�شم

عروة الأحمد
لينا �شبح

ن�شرين ناطور
هالة �شروف

يارا �شقف احليط
مكتب عمان

اأجمد العايدي
خالد ال�شكعة
دلل �شالمة
عادل �شعيد
عالء �شنان
مالك فقيه

ن�شرين يا�شني
مكتب لبنان

جمال ح�شامي
ح�شني احلمود
�شرين فاطوم
�شلمى الي�شري

حممد احلوراين
حممد زوري

وفاء قا�شم
اململكة املتحدة
كارولني قطينة

املدير

فريق غزةفريق عمانفريق لبنان

اأع�شاء موؤ�ش�شة التعاون واجلهاز التنفيذي يف ال�شفة الغربية
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النهج االداري

حتقيق  باأن  نوؤمن  التعاون  موؤ�ش�شة  يف  نحن 
اأداء  على  قدراتنا  من  �شريفع  ال�شتدامة 
فل�شطني  تطور  يف  وامل�شاهمة  ر�شالتنا 
باأن  اإدراكنا  من  ينبع  وهذا  والفل�شطينيني. 
العمليات  م�شتوى  على  ال�شتدامة  حتقيق 
لتحقيق  �شروريا  �شرطًا  يعترب  الداخلية 
الركائز الأخرى لال�شتدامة، حيث اإنه ي�شمن 
ب�شكل  �شحيح  وهذا  وال�شتمرارية.  التوا�شل 
حيث  املحتلة  الفل�شطينية  الأر�س  يف  خا�س 
تكون ال�شتدامة والنمو عر�شة للخطر ب�شبب 
ممار�شات الحتالل وعدد اآخر من املخاطر. 

املخاطر الأخرى التي تواجهها موؤ�ش�شة التعاون 
يف �شعيها نحو التميز يف اأداء ال�شتدامة تتمثل 
برتاجع قدرات املوؤ�ش�شات الأهلية وحقيقة اأن 
ب�شعف  عموما  يت�شم  العربي  املدين  املجتمع 

ال�شفافية وامل�شاءلة جتاه الأطراف املعنية.

تدعم  التي  واملبادرات  اجلهود   اأخريًا 
تعترب  البيئة  على  اأثرها  لتخفيف  املوؤ�ش�شات 
اأمرا جديدا على الأر�س الفل�شطينية املحتلة، 
لي�س  البيئية  ال�شتدامة  تبني  اأن  يعني  وهذا 

بامل�شعى ال�شهل.

الجتماعي  الو�شع  ا�شتقرار  عدم  ورغم 
كبريا  تقدما  اأحرزنا  اأننا  اإل  وال�شيا�شي، 
ونحن  بال�شتدامة  مت�شلة  جمالت  عدة  يف 
والقيادي.  الريادي  عملنا  مبوا�شلة  ملتزمون 
با�شتدامة  احلالية  اأولوياتنا  حددنا  وقد 
املتعلقة  تلك  وبخا�شة  الداخلية  عملياتنا 
تعزز  والتي  الداخلية  الإدارة  نظم  باإدخال 
م�شتوى  وترفع من  العمل  بيئة  وتطور  الكفاءة 
البيئي  الأثر  وتقييم  العاملني،  لدى  الر�شا 
وحت�شينة. يلخ�س اجلدول التايل طريقتنا يف 

التعامل مع ال�شتدامة ح�شب جمال الأداء:

النهج

املوؤ�شرات  اأهم  اأحد  هما  الذاتي  للتمويل  بالإ�شافة  التمويل  م�شادر  تنويع 
اجلهاز  فاإن  عليه  وبناء  التعاون.  موؤ�ش�شة  يف  املالية  لال�شتدامة  الرئي�شية 
املوؤ�ش�شي  والأع�شاء املعنيني من اجلهاز التنفيذي تبحث عن م�شارات وت�شعى 
لتنويع م�شادر متويل موؤ�ش�شة التعاون، وكذلك ن�شبة التمويل الذاتي للموؤ�ش�شة. 
موا�شلة  خالل  من  لعملياتنا  املبا�شرة  القت�شادية  الآثار  نتابع  الأثر  لتعظيم 

جهود املتابعة والتقييم، بالإ�شافة الى تقييم املبادرات ذات ال�شتدامة املالية.

العمليات  دفع  اجتماعي من خالل  اأثر  اأق�شى  باإحداث  التعاون  موؤ�ش�شة  تلتزم 
وتت�شم  الف�شاد  من  خالية  لتكون  وال�شفافية  الكفاءة  من  قدر  لأعلى  الداخلية 
بالنزاهة. ويكر�س جمل�س الدارة واجلهاز التنفيذي اهتمامهما على هذا النهج 
دائرة  اأن  كما  حتقيقه.  ل�شمان  الالزمة  والتقييم  املتابعة  اآليات  و�شع  وعلى 
من  �شلة  ذات  تدخالت  تنفذ  والتخطيط  البحث  ودائرة  الرباجمية  العمليات 
خالل اإ�شراك متوا�شل لالأطراف املعنية مبوؤ�ش�شة التعاون مبا يف ذلك وحدات 
احلكومة املخت�شة واإطار املتابعة والتقييم ال�شامل. وقد حققنا جناحات مميزة 
يف هذا املجال ونخطط للمحافظة على التميز من خالل حت�شني عمليات املتابعة 

والتقييم واليات ا�شراك  الطراف املعنية ذات العالقة.

تعترب جهود تنمية قدرات العاملني وما يرافقها من رزمة مزايا �شاملة وعمليات 
التقييم ال�شنوي �شتمكننا من تعزيز الراأ�شمال الب�شري واإ�شراك العاملني على 
بيئة  حت�شني  خالل  من  العاملني  لدى  الر�شا  م�شتوى  حت�شني  وي�شكل  الدوام. 
العمل عموما واحدة من الأولويات ملوؤ�ش�شة التعاون. كما اأننا ننوي حت�شني نظام 
تقييم الأداء لتعزيز ال�شلة مع اأهداف وغايات املوؤ�ش�شة العامة، وميكن حتقيقها 
من خالل ربط املوؤ�شرات الرئي�شية لأداء العاملني بتلك املوؤ�شرات املطبقة على 

املوؤ�ش�شة بالكامل.

ل تت�شامح موؤ�ش�شة التعاون مع انتهاكات حقوق الإن�شان وتلتزم بحماية حقوق 
بخ�شو�س؛  الوا�شحة  ال�شيا�شات  خالل  ومن  عملياتها،  كافة  يف  الإن�شان 
ويف  التمييز.  وعدم  الأطفال  وعمالة  الجتماعي  والتنوع  اجلن�شي  التحر�س 
منح  على  حت�شل  التي  ال�شريكة،  املوؤ�ش�شات  مع  العمل  نوا�شل  ال�ّشياق  هذا 
خالل  الإن�شان  حلقوق  انتهاكات  اأي  ارتكاب  ملنع  وذلك  التعاون،  موؤ�ش�شة  من 

عملياتها واجراءاتها.

التعاون  ملوؤ�ش�شة  البيئي  الأثر  لتقييم  جهودنا  م�شتوى  لرفع  اهتمامنا  نكر�س 
وزيادة  الطاقة  ا�شتهالك  من  للحد  ممار�شات  باإدخال  بداأنا  وقد  وتخفيفه. 
ال�شتثمار يف امل�شاريع واملبادرات ذات ال�شتدامة البيئية. وتعمل وحدة الإدارة 
التغريات  واإدخال  البيئة  على  التعاون  موؤ�ش�شة  عمليات  لأثر  �شامل  تقييم  على 

الالزمة لتح�شني هذا الأثر.

من  الالزمة  الراجعة  التغذية  تلقي  من  ال�شنوية  الر�شا  قيا�س  م�شوح  متكننا 
ال�شركاء والطراف ذات العالقة، وذلك من اأجل املحافظة على اأعلى م�شتويات 
النهائيني.  امل�شتفيدين  ال�شركاء  من  كل  جتاه  وامل�شوؤولية  امل�شاءلة  من  ممكنة 
بحيث  النهائيني  امل�شتفيدين  ر�شا  تقييم  اأدوات  مراجعة  على  حاليا  ونعكف 

نح�شل على نظرة داخلية اأعمق حول تدخالتنا.

م�سف�فة االإف�ساح عن م�ست�يات اال�ستدامة
املبادرة  التعاون ح�شب دليل  لو�شع موؤ�ش�شة  التايل حتلياًل  يلخ�س اجلدول 

العاملية لإعداد التقارير وبند املوؤ�شرات GRIG3.1 وتوجيهاته
ت�شري الى اأن املوؤ�شر لي�س له اأهمية ن�شبية ملوؤ�ش�شة التعاون.  

ت�شري الى اأن املوؤ�شر له اأهمية ن�شبية بالن�شبة ملوؤ�ش�شة التعاون.  

وتتم اإبراز نتائج موؤ�شرات الإف�شاح ح�شب م�شتوى التقارير لكل موؤ�شر كما 
يلي:

ل يوجد تقارير )ت�شري الى اأنها بالن�شبة ملوؤ�ش�شة التعاون معلومات �شرية   
و/اأو احلالت التي ل يكون هناك معلومات كافية متوفرة بخ�شو�شها 
يف الوقت احلايل وتلتزم مبعاجلة هذا النق�س يف التقارير امل�شتقبلية.

تقارير جزئية )ت�شري الى اأنها بالن�شبة ملوؤ�ش�شة التعاون ل ميكن فيها   
موؤ�ش�شة  تكون  التي  احلالت  و/اأو  منها،  جزء  عن  �شوى  تقرير  رفع 
التعاون جتمع البيانات ذات ال�شلة بها وتعمل على اإعداد تقرير عنها 

يف امل�شتقبل(
تقارير كاملة  

ميكن الطالع على نهجنا يف الإدارة يف ال�شفحة )66(

جمال االأداء

االقت�سادي

املجتمع

العمل

حق�ق االإن�سان

االأثر البيئي

املنتجات

وم�س�ؤولية العمالء

الق�سم االأول ملعايري االف�ساح : االف�ساحات املعيارية العامة

1.اال�سرتاتيجية والتحليل
معل�مات 

عن ال��سف 
العام

املنتجات واخلدمات ال��سف
ذات االأهمية الن�سبية

الق�سم يف التقرير/ 
االأثراملرجع/ال�سفحة

��س 6-�7بيان ال�شتدامة ال�شادر عن متخذي القرار يف املنا�شب العليا داخل املن�شاأة   1.1

�و�شف التاأثريات الرئي�شية واملخاطر والفر�س 2.1
�س 37-24 

��س 26

املن�ساأة و�سف   .2
��س 10-�11ا�شم املن�شاأة1.2 
��س 10-�11الن�شاطات الأ�شا�شية2.2

الهيكلي التنظيمي للمن�شاأة مبا فيه اأق�شامها الرئي�شية و�شركاتها العاملة 3.2
��س 10-�11وال�شركات التابعة لها وم�شروعاتها امل�شرتكة.

��س 10-�11موقع املقر الرئي�شي للمن�شاأة4.2

عدد الدول التي تعمل بها املن�شاأة واأ�شماء الدول مع و�شف للعمليات الرئي�شية اأو 5.2
��س 10-�11تلك التي تكون لها �شلة بق�شايا ال�شتدامة التي يغطيها التقرير 

��س 10-�11طبيعة امللكية وال�شكل القانوين6.2

7.2
اجلهور امل�شتهدف والأطراف املتاأثرة؛ التي تعمل فيها املن�شاأة ) وت�شمل 

الت�شنيف اجلغرايف والقطاعات التي تغطيها املن�شاأة واأنواع العمالء/ 
امل�شتفيدين.(

��س �11-10

��س 10-�11جمال عمل املن�شاأة التي ترفع التقرير8.2

التغريات اجلوهرية خالل فرتة اإعداد التقارير �شواء يف حجمها اأو هيكلها اأو 9.2
�هذا تقريرنا الأول�ملكيتها

�هذا تقريرنا الأول�اجلوائز التى مت احل�شول عليها خالل الفرتة التي يغطيها التقارير10.2
التقرير 3.�س�ابط 

��س �12فرتة اإعداد التقارير) على �شبيل املثال العام املايل /امليالدي ( للبيانات املقدمة1.3

�هذا تقريرنا الأول�تاريخ اأحدث التقارير ال�شابقة ) اإن وجدت(2.3
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��س �12دورة اإعداد التقارير) �شنويا اأو كل عامني ،......(3.3

�نقطة الت�شال املتعلقة بالت�شاوؤلت املثارة عن التقرير اأو حمتوياته4.3

د. تفيدة اجلرباوي
مدير عام موؤ�ش�شة التعاون

Jarbawit@
welfare.org

�

��س �12عملية حتديد حمتوى التقرير5.3

حدود التقرير ) مثل البلدان والأق�شام واجلهات التابعة واخلدمات املوؤجرة 6.3
��س �12وامل�شروعات امل�شرتكة واملمولني(

��س �12حتديد اأي قيود على نطاق اإعداد التقرير اأوحدوده7.3

8.3
و�شع الأ�شا�س لإعداد التقارير عن امل�شروعات امل�شرتكة واجلهات التابعة واخلدمات 

املوؤجرة والعمليات اخلارجية والكيانات الأخرى التي ميكن اأن توؤثر ب�شكل فعال يف 
اإمكانية املقارنة بني الفرتات وبع�شها اأو بني املن�شاآت وبع�شها اأو كالهما.

��س �12

اأ�شاليب قيا�س البيانات وقواعد احل�شابات من بينها الفرتا�شات والأ�شاليب 9.3
��س �12املقررة للتقييمات املطبقة على جمع موؤ�شرات التقرير وبياناته.

10.3
�شرح الأثر الناجت عن اإعادة اإعداد البيانات الواردة بالتقارير ال�شابقة، واأ�شباب 

تلك الإعادة على �شبيل املثال : )الندماجات/ ال�شتحواذات وتعديل الأ�شا�س 
القائم على الأعوام/ الفرتات وطبيعة الأعمال ومناهج القيا�س(.

�هذا هو تقريرنا الأول�

التعديالت ذات الأهمية املدخلة خالل فرتات اإعداد التقارير ال�شابقة من حيث 11.3
�هذا هو تقريرنا الأول�نطاق التقرير اأو حدوده اأو طرق القيا�س املطبقة عليه.

�هذا اجلدول�اجلدول املحدد ملوقع عنا�شر الإف�شاح القيا�شية يف هذا التقرير12.3

�ال�شيا�شة و املمار�شة احلالية فيما يخ�س طلب توكيد خارجي للتقرير،13.3
�شيتم اإدراجها يف 

�التقارير امل�شتقبلية

 احلاكمية 

1.4
هيكل حاكمية املن�شاأة والذي ي�شكل اللجان التابعة لأعلى �شلطة باملن�شاأة والتي 

تتولى م�شوؤولية مهام حمددة مثل و�شع ال�شرتاتيجيات اأو �شياغة الروؤية العامة 
للمن�شاآت.

��س �19-16

��س 16-�19الإ�شارة اإلى اإذا ما كان رئي�س اأعلى �شلطة باملن�شاأة هو نف�شه امل�شوؤول التنفيذي2.4

بالن�شبة للمن�شاأت التي لديها هيكل منف�شل وكبري حتديد عدد  ونوع الأع�شاء 3.4
��س 16-�19امل�شتقلني وغري التنفيذيني لدى اأعلى �شلطة باملن�شاأة.

اآليات الأطراف املعنية واملوظفني لتقدمي التو�شيات والتوجيهات لأعلى �شلطة 4.4
��س 16-�19باملن�شاأة

5.4
الربط بني مكافاآت اأع�شاء ال�شلطة العليا باملن�شاأة و كبار املديرين والتنفيذيني 

)من �شمنها اإجراءات املغادرة( اأداء املن�شاأة ) وي�شمل الأداء املجتمعي 
والبيئي(.

�
ل يح�شل اأع�شاء 

املجل�س على اأتعاب اأو 
مكافئات

�

��س �18العمليات املتعلقة بال�شلطة العليا للمن�شاأة ل�شمان جتنب تعار�س امل�شالح6.4

7.4
عملية حتديد تركيب و موؤهالت وخربات اأع�شاء ال�شلطة العليا للمن�شاأة وجلانها 
وخرباتهم لتوجيه ا�شرتاتيجية املن�شاأة فيما يتعلق بالق�شايا القت�شادية والبيئية 

والجتماعية.
��س �19-16

8.4
البيانات التي يتم اعدادها داخليا فيما يخ�س ر�شالة املن�شاأة اأو قيمها ومواثيق 
العمل بها ومبادئها املعنية بالأداء القت�شادي والبيئي واملجتمعي وموقفها من 

التنفيذ.
��س �11-10

9.4
الإجراءات التي تتخذها ال�شلطة العليا باملن�شاأة ملتابعة اأداء املن�شاأة من حيث 

مدى اإدراكها واإدارتها لالأداء القت�شادي والبيئي واملجتمعي ، كما ت�شمل اأي�شا 
اإدارة املخاطر والفر�س ومدى التوافق واللتزام باملعايري املتفق عليها دوليًا 

ومواثيق العمل واملبادئ املقررة
��س �19-16

الإجراءات التي تتخذها ال�شلطة العليا للمن�شاأة لتقييم اأدائها ل �شيما الأداء 10.4
��س 16-�18القت�شادي والبيئي واملجتمعي

��شرح ما اإذا قامت املن�شاأة بتناول املبادئ اأو املناهج الحرتازية11.4

ان مبداأنا هو حتقيق اثر 
ايجابي، ل يوجد قوانني 

احرتازية ولكنها جزء من 
املتابعة والتقييم

�

املواثيق واملبادئ القت�شادية والبيئية والجتماعية التي يتم اإعدادها خارجيا اأو 12.4
�املبادرات التي ت�شارك فيها املن�شاأة اأو ت�شدق عليها.

�شهادة اليزو العاملية 
9001

�س 54-52
�

الع�شوية يف اجلمعيات )مثل اجلمعيات ال�شناعية( ومن�شاآت الدعم الوطنية/  13.4
��س �22الدولية اأو كالهما

��س 20-�21قائمة بالأطراف املعنية التي ت�شركها املوؤ�ش�شة يف عملها 14.4

��س 20-�21اأ�ش�س تعريف واختيار الأطراف املعنية التي  يتم ا�شراكها15.4

املنهجيات املو�شوعة مل�شاركة الأطراف املعنية من �شمنها معدل تكرار امل�شاركة 16.4
��س 20-�21ح�شب نوع وجماعة الأطراف املعنية

17.4
املوا�شيع والهتمامات الرئي�شية التي اأثريت من خالل م�شاركة الأطراف املعنية 
ومدى ا�شتجابة املن�شاأة لتلك الق�شايا والهتمامات ي�شمل اأي�شا تناول ذلك عند 

اإعداد التقارير
��س �21-20

الق�سم الثالث ملعايري االف�ساح: م�ؤ�سرات االأداء

فعالية الربامج

NGO1 عمليات اإ�شراك جمموعات الأطراف املتاأثرة يف ت�شميم وتنفيذ ومتابعة وتقييم
��س 44-�45ال�شيا�شات والربامج

NGO2 اآليات التغذية الراجعة وال�شكاوى فيما يتعلق بالربامج وال�شيا�شات ولتحديد
��س 44-�45التدابري التي �شيتم اتخاذها ردا على خرق ال�شيا�شات

NGO3 نظام متابعة وتقييم الربامج والتعلم )مبا يف ذلك قيا�س مدى فعالية الربامج
��س 44-�45واأثرها( التغريات الناجتة على الربامج وكيفية احلديث عنها

NGO4 تدابري دمج النوع الجتماعي والتنوع يف ت�شميم الربامج وتنفيذها متابعتها
��س �45وتقييمها ودورة التعلم

NGO5 عملية �شياغة ونقل وتنفيذ وتغيري مواقف املنا�شرة وحمالت التوعية
��س �45اجلماهريية

NGO6 العمليات الواجب اأخذها باحل�شبان والتن�شيق مع ن�شاطات الأطراف الفاعلة
��س 44-�45الأخرى

االقت�ساد 

NGO7س �48تخ�شي�س املوارد��

NGO8س �48م�شادر التمويل ح�شب الفئة واأكرب خم�س ممولني والقيمة النقدية مل�شاهماتهم��



71 | ثالثــــة عقــــود من العطــــاء لأجــــل فل�شطـــــني  70 | م�شفوفة الإف�شاح

EC1
القيم القت�شادية املبا�شرة الناجتة واملوزعة وت�شمل الإيرادات وتكاليف الت�شغيل 

ومكافاآت املوظفني والتربعات وغريها من ال�شتثمارات الجتماعية والأرباح املحتجزة 
واملدفوعات املقدمة لأ�شحاب روؤو�س الأموال وللحكومات .

��س �57-56

EC2 النتائج املالية وغريها من املخاطر والفر�س املتعلقة باأن�شطة املن�شاأة يف ظل
�التغريات املناخية.

العمليات ل تتاأثر 
�باملناخ

EC3تغطية التزامات برامج املزايا اخلا�شة باملن�شاأة�
�س 51

��س 57-56

EC4 ل يوجد�امل�شاعدات املالية الهامة التي تقدمها احلكومة�
وج�د ال�س�ق

EC5 نطاق معدلت معايري م�شتويات الأجور مقارنة باحلد الأدنى لالأجور على يف
�مناطق العمليات الرئي�شية

ملتومون باحلد الأدنى 
لالأجور يف كل دولة لنا 

فيها عمليات
�س 52-50

�

EC6 ال�شيا�شات واملمار�شات ون�شب الإنفاق على املوردين املحليني يف مواقع العمليات
�الكربى

نحن نف�شل املوردين 
املحليني
�س 53

�

EC7 اإجراءات التوظيف املحلي ون�شبة موظفي الإدارة العليا الذين يتم توظيفهم من
�املجتمع املحلي يف اأماكن العمليات الهامة للمن�شاأة

نظرا للو�شع اجلغرايف 
فاإن معظم املدراء 
والعاملني حمليني

�س 52-50
�

االآثار االقت�سادية غري املبا�سرة

EC8 تنمية واأثر ال�شتثمارات يف البنية التحتية واخلدمات املقدمة اأ�شا�شا ملنفعة
��س 24-�37اجلمهور من خالل امل�شاركة التجارية اأو النوعية اأو اخلريية

EC9فهم وو�شف الآثار القت�شادية غري املبا�شرة مبا يف ذلك مدى التاثري�

نقوم بذلك كلما كان ذلك 
ممكن وقابل للتطبيق 

للم�شاريع والربامج
�س 37-24

�

االأداء البيئي

 امل�اد 

EN1املواد امل�شتخدمة من حيث الوزن اأو احلجم�
ل نحتاج مواد كثرية/ 

�كمية الورق قليلة

EN2ل نحتاج مواد كثرية�ن�شبة املواد امل�شتخدمة والتي اأعيد تدويرها لتتحول ملواد مدخلة�

الطاقة

EN3ال�شتهالك املبا�شر للطاقة من امل�شادر الرئي�شية للطاقة�
ل يوجد ا�شتخدام كثيف 

للطاقة، ذكرت كمية 
الوقود امل�شتهلكة

�

EN4ال�شتهالك غري املبا�شر للطاقة من امل�شادر الرئي�شية للطاقة�
ل يوجد ا�شتهالك مكثف 

للموارد، ا�شتهالك اأقل يف 
2 مكاتب

�

EN5.الطاقة التي مت توفريها نتيجة للتطورات التي طراأت على الكفاءة وو�شائل الرت�شيد�
البيانات ل تزال غري 

�جمموعة

EN6 مبادرات توفري منتجات وخدمات توفر با�شتهالك الطاقة اأو  تعتمد على الطاقة
�املتجددة وتخفي�س  متطلبات الطاقة كنتيجة لتلك املبادرات

ل نقدم منتجات، 
�وخدماتنا ل حتتاج طاقة

EN7
املبادرات التي تهدف ايل تقليل ال�شتهالك الغري مبا�شر للطاقة والنتائج 

�املحققة.

ال�شتهالك مت تخفي�شه، 
ولكن ل يوجد جتميع 

للبيانات
�س 55-54

�

املياه

EN8س �54كمية املياه امل�شحوبة ح�شب امل�شدر��

EN9.م�شادر املياه التي تتاأثر ب�شكل بالغ بعمليات �شحب املياه�
ل يوجد �شحب كبري 

�للمياة

EN10ن�شبة واإجمايل حجم املياه التي يتم اإعادة تدويرها وا�شتخدامها�
ل يوجد �شحب كبري 

�للمياة

التن�ع احلي�ي

EN11 موقع وم�شاحة الأر�س اململوكة اأو املوؤجرة التي تدار يف اأو تكون متاخمة للمناطق
�املحمية اأو مناطق التنوع احليوي عالية القيمة خارج املناطق املحمية

ل نعمل قرب اأي 
�مناطق تنوع حيوي

EN12 و�شف الآثار الهامة للن�شاطات واملنتجات واخلدمات املتعلقة بـالتنوع احليوي يف
�املناطق املحمية واملناطق ذات التنوع احليوي املرتفع

ل نعمل قرب اأي 
�مناطق تنوع حيوي

EN13املحميات الطبيعية التي يتم ا�شتعادتها اأو احلفاظ عليها�
ل نعمل قرب اأي 

�مناطق تنوع حيوي

EN14 ال�شرتاتيجيات والإجراءات احلالية واخلطط امل�شتقبلية التي قد توؤثر على
�التنوع البيولوجي. 

ل نعمل قرب اأي 
�مناطق تنوع حيوي

EN15
عدد ال�شاللت املت�شمنة يف القوائم التي حددها الحتاد الدويل للحفاظ على الطبيعة 
وحماية املوارد الطبيعي، بالإ�شافة اإلى عدد ال�شاللت يف املحميات داخل املناطق التي 

تتاأثر بعمل املن�شاأة ومب�شتوى مواجهة خماطر النقرا�س.
�

ل نعمل قرب اأي 
�مناطق تنوع حيوي

  االنبعاثات والنفايات ال�سائلة واملخلفات

EN16حجم النبعاثات املبا�شرة وغري املبا�شرة لغازات
�الحتبا�س احلراري ح�شب الوزن

عملياتنا ل ت�شتهلك 
�طاقة كثرية

EN17 حجم النبعاثات الغري مبا�شرة لغازات النبعاث احلراري ذات ال�شلة ح�شب
�الوزن 

عملياتنا ل ت�شتهلك 
�طاقة كثرية

EN18 املبادرات الرامية للحد من انبعاثات غازات الحتبا�س احلراري وما مت تنفيذه منها�
عملياتنا ل ت�شتهلك 

�طاقة كثرية

EN19انبعاث املواد التي ت�شاهم يف تاآكل طبقة الأوزون ح�شب الوزن�
عملياتنا ل ت�شتهلك 

�طاقة كثرية

EN20 غاز النيرتوجني والكربيت وغريها من انبعاثات الهواء ال�شارة من حيث النوع
�والوزن

عملياتنا ل ت�شتهلك 
�طاقة كثرية

EN21كمية املياه التي يتم تفريغها من حيث اجلودة واملكان�
ل يتم التخل�س من 

�كميات كبرية من املاء

EN22.اإجمايل حجم املخلفات من حيث نوعها وطرق التخل�س منها�
ل ننتج كميات كبرية 

�من املاء

EN23 حجم وكمية الت�شريبات املوؤثرة�
عملياتنا لتعمل 

باحلفر ول يوجد لدينا 
ت�شريبات

�

EN24
وزن املخلفات التي يتم نقلها اأو ا�شتريادها اأو ت�شديرها اأو معاجلتها والتي 

ت�شنف وفقا ملالحق اتفاقية بازل الأول والثاين والثالث والرابع على اأنها �شديدة 
اخلطورة بالإ�شافة اإلى ن�شبة املخلفات املنقولة التي يتم �شحنها دوليا.

�ل ننتج نفايات خطرية�

EN25 حتديد حجم ونوع احلماية وقيمة التنوع البيولوجي للكائنات املائية واأي�شا
�للمحميات املتاأثرة باملن�شات التي تقوم بت�شريف املياه وال�شيول.

ل نعمل قرب حمميات 
�طبيعية

املنتجات واخلدمات

EN26 املبادرات الرامية اإلى تخفيف حدة الآثار البيئية للمنتجات واخلدمات وحتديد
�س �54مدى حتقيق ذلك

EN27 ن�شبة املنتجات املباعة وما يتعلق بها من مواد التعبئة املطلوبة من حيث
�ل نقدم منتجات�الت�شنيف

االمتثال البيئي 

 EN28 القيمة النقدية للغرامات الهامة واإجمايل عدد العقوبات غري املالية ب�شبب عدم
�ل يوجد�الإذعان للقوانني واللوائح البيئية
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النقل

EN29 الآثار البيئية املهمة لنقل املنتجات والب�شائع واملواد امل�شتخدمة يف العمليات التي
��تقوم بها املن�شاأة واأي�شا عمليات نقل العمال.

ب�سكل عام

EN30اإجمايل نفقات حماية البيئة وا�شتثماراتها من حيث النوع�
ل يوجد مواد وبالتايل 

�ممار�شة النفاق غري مهم

االأداء املجتمعي: املمار�سات العمالية والعمل الالئق

الت�ظيف

LA1س 50-�51اإجمايل القوى العاملة من حيث نوع التوظيف وعقود العمل واملنطقة��

LA2 اإجمايل عدد ومعدلت املوظفني الذين يرتكون العمل من حيث الفئة العمرية
�والنوع واملنطقة

معدل الدوران تبعًا 
للعمر �شيتم ال�شارة 

لها وجتميعها يف 
2015
�س 51

�

LA3 املزايا املمنوحة للموظفني العاملني بدوام كامل والتي ل تقدم للموظفني العاملني
��س �52بدوام جزئي اأو موؤقت يف العمليات الأ�شا�شية للمن�شاأة

عالقات االإدارة والعمال

NGO9س 50-�52اآلية ردود فعل املوظفني على ال�شكاوي وحلولها��

LA4ن�شبة املوظفني الذين ت�شملهم اتفاقيات تفاو�س جماعية�
ل يوجد اأي ارتباط 
للعاملني يف جمال 

عملنا
�

LA5
احلد الأدنى ملدة الإطارات بخ�شو�س التغيريات الت�شغيلية الهامة وما اإذا كانت 

قد مت ذكرها يف
التفاقيات اجلماعية.

��س �50

ال�سالمة وال�سحة املهنية

LA6ن�شبة اجمايل قوة العمل املمثلة فى اللجان الر�شمية امل�شرتكة لإدارة �شحة و�شالمة العامل
�والتى ت�شاعد يف مراقبة وتقدمي الن�شح فيما يتعلق بربامج ال�شالمة وال�شحة املهنية.

عملنا ل يوجد فيه 
�خطر على ال�شالمة

 LA7 معدلت الإ�شابات والأمرا�س والغيابات املتكررة بدون اإذن م�شبق وعدد حوادث
�العمل يف كل منطقة.

ليوجد.
��س 52

LA8 التعليم والتدريب والإر�شاد والوقاية وبرامج التحكم يف املخاطر لدعم املوظفني
�وعائالتهم واأفراد املجتمع حول الأمرا�س اخلطرية

ل يوجد ويف امل�شتقبل 
توجه نحو الر�شاد يف 

ال�شحة العقلية
�

LA9 املو�شوعات املتعلقة بال�شحة وال�شالمة والتى مت تناولها فى اتفاقيات ر�شمية مع
�الحتادات العمالية. 

القوى العاملة لي�شت 
�نقابية

التدريب والتعليم

LA10 س �52معدل �شاعات التدريب كل عام لكل موظف لكل فئة وظيفية مبا ي�شمل املتطوعني��

LA11 برامج اإدارة املهارات والتعليم امل�شتمر والذي يدعم قدرة املوظفني على العمل
��س �52وي�شاعدهم يف اتخاذ القرارات املتعلقة بتقاعدهم.

LA12 ن�شبة العمال الذي يح�شلون على تقييمات منتظمة لأدائهم واأعمالهم ومدى
��س �51تطورهم.

التن�ع وتكاف�ؤ الفر�س

LA13 تكوين الهيئات احلاكمة وت�شنيف كل موظف ح�شب الفئة اخلا�شة به وفقا للنوع
�والفئة العمرية وع�شوية جمموعات الأقلية وغريها من موؤ�شرات التنوع.

�س 18-16
��س 51-50

LA14معدل الرواتب الأ�شا�شية للرجال باملقارنة بالن�شاء فى نف�س الوظيفة.لكل درجة  وظيفية�
الرواتب ل تختلف تبعًا 

�للجن�س

LA15.س �52العودة اإلى العمل ومعدلت البقاء بعد اجازة البوين، ح�شب النوع��
التن�ع وحق�ق االن�سان

التن�ع وتكاف�ؤ الفر�س

HR1 ن�شبة واإجمايل عدد التفاقيات ال�شتثمارية التي ت�شمل البنود اخلا�شة بحقوق
��س �53الإن�شان اأو تلك التي تتناول ت�شنيف حقوق الإن�شان

HR2س 52-�53ن�شبة املمولني واملتعاقدين الذي يقومون بتناول حقوق الإن�شان والإجراءات املتخذة��

HR3
اإجمايل عدد ال�شاعات التي ي�شتغرقها تدريب املوظفني على ال�شيا�شات 

والإجراءات املتعلقة بجوانب حقوق الإن�شان ذات ال�شلة بالعمليات وت�شمل اأي�شا 
ن�شبة املوظفني املدربني على ذلك.

��س �52

عدم التمييز

HR4ل يوجد�اإجمايل عدد حالت التمييز والإجراءات املتخذة حيالها�
حرية التعبري والتفاو�س اجلماعي

HR5 العمليات املحددة التى قد يتعر�س خاللها احلق يف ممار�شة حرية الراأى
�العمل لدينا غري مركز �والتفاو�س اجلماعي خلطر كبري، والإجراءات املتخذة لدعم هذه احلقوق.

عمالة االأطفال

HR6 العمليات التي تنطوي على خماطر بالغة لق�شية عمالة الأطفال والإجراءات
�املتخذة للم�شاهمة يف الق�شاء على عمالة الأطفال.

نحن ملتزمون بقوانني 
�الق�شاء على عمالة الطفل

العمالة الق�سرية واجلربية

HR7 العمليات التي تنطوي على خماطر بالغة لق�شية العمالة الق�شرية واجلربية
�والإجراءات املتخذة للم�شاهمة يف الق�شاء عليها 

ل يوجد اأي اجبار 
�لعمالة جربية

املمار�سات االأمنية

HR8 ن�شبة موظفي الأمن املدربني وفقا ل�شيا�شات املن�شاأة واإجراءاتها فيما يتعلق
بجوانب حقوق الإن�شان ذات ال�شلة بعمليات املن�شاأة

رجال احلرا�شة 
ل يتعاملون مع 

امل�شتفيدين
احرتام حق�ق امل�اطنني االأ�سليني

HR9 اإجمايل عدد حوادث النتهاكات حلقوق املواطنني الأ�شليني والإجراءات املتخذة
�ل وجود لها�حيالها

HR10 ن�شبة وعدد العمليات التي خ�شعت ملراجعات تقييم  حقوق الإن�شان و / اأو
��س 44-�45عمليات تقييم الأثر

HR 11 عدد ال�شكاوى املتعلقة بحقوق الن�شان التي رفعت ومت التعامل معها ومعاجلتها
�ل وجود لها�من خالل نظم ال�شكوى الر�شمية

اجتماعياً: املجتمع

املجتمع

SO1
طبيعة ومفهوم وفعالية الربامج و املمار�شات التي تعمل على تقييم تاأثريات عمل 

املن�شاأة واإدارتها على املجتمعات بحيث ت�شمل اآثار دخول املن�شاة اإلى املجتمع 
ومرورا بعملياتها يف ذلك املجتمع وانتهاًء باخلروج منه.

��س �45-44

SO1
  G3.1س 44-�45ن�شبة العمليات اخلا�شعة لإ�شراك املجتمع املحلي وتقيم الثر وبرامج التنمية��

SO9 العمليات التي لها اثر �شلبي كبري فعلي او حمتمل على املجتمعات املحلية�
عملنا يهدف لتعزيز 

�املجتمعات ولي�س العك�س

SO10 تدابري الوقاية والتخفيف التي تبقت يف العمليات ذات اثر �شلبي كبري فعلي او
�حمتمل على املجتمعات املحلية 

عملنا يهدف لتعزيز 
�املجتمعات ولي�س العك�س

الف�ساد

SO2 ن�شبة واإجمايل عدد وحدات الأعمال التي يتم حتليلها لتحديد املخاطر املرتبطة
��س 20-�21بحالت الف�شاد.

SO3 ن�شبة املوظفني املدربني وفقا لإجراءات املن�شاة و�شيا�شاتها الرامية اإلى مواجهة
��س �50الف�شاد

SO4س �52الإجراءات املتخذة حيال حالت الف�شاد والتي ت�شمل املتطوعني وهيئات احلكم��
ال�سيا�سة العامة

SO5س �45املواقف ال�شيا�شية العامة وامل�شاركة يف و�شع ال�شيا�شات وال�شغط��

SO6 قيمة امل�شاهمات املالية والعينية لالأحزاب ال�شيا�شية وال�شيا�شيني واملوؤ�ش�شات
�ل يوجد�ذات ال�شلة

ال�سل�ك املناه�س للتناف�سية

SO7 اإجمايل عدد الإجراءات القانونية لل�شيا�شات املناه�شة للتناف�شية واملمار�شات
�الحتكارية ونتائج تلك الإجراءات.

ل نناف�س ولكن �شركاء 
�مع موؤ�ش�شات اأخرى
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SO8 القيمة املالية للغرامات وعدد العقوبات غري املالية نتيجة عم التوافق مع القوانني
�ل يوجد�واللوائح

اجتماعياً: م�س�ؤولية املنتج

�سحة امل�ستفيد و�سالمته

PR1
مراحل دورة احلياة التي يتم خاللها تقييم اآثار املنتجات واخلدمات على 

ال�شحة وال�شالمة وذلك لتطويرها بالإ�شافة اإلى ن�شبة ت�شنيفات املنتجات 
واخلدمات التي ت�شملها تلك الإجراءات.

�
ل نقدم منتجات توؤثر 

على �شحة و�شالمة 
امل�شتفيد

�

PR2
اإجمالى عدد حالت عدم التوافق مع القواعد والدلئل الختيارية اخلا�شة 

بالآثار املتعلقة بال�شحة وال�شالمة للمنتجات واخلدمات من خالل نوع النتائج 
خالل دورة احلياة

�
ل نقدم منتجات توؤثر 

على �شحة و�شالمة 
امل�شتفيد

�

العالمات التجارية للمنتجات واخلدمات

PR3 نوع املعلومات اخلا�شة باملنتجات واخلدمات والتي تتطلبها تلك الإجراءات
�ون�شبة املنتجات واخلدمات التي ينبغي تقدمي املعلومات عنها.

نحن ل نقدم منتجات، 
�وذلك ل ينطبق علينا

PR4 اإجمالى عدد حالت عدم التوافق مع القواعد والدلئل الإختيارية اخلا�شة
�باملعلومات وبطاقات البيانات للمنتج واخلدمة من خالل نوعية النتائج.

نحن ل نقدم منتجات، 
�وذلك ل ينطبق علينا

PR5 املمار�شات املتعلقة بتلبية احتياجات العميل وت�شمل نتائج الإح�شائيات التي
��س �45تقي�س مدى ر�شا امل�شتفيد.

و�سائل الت�س�يق

PR6 برامج اخل�شوع للقوانني واملعايري واللوائح املتعلقة بو�شائل الت�شويق وت�شمل
�ل يوجد�الإعالن والرتويج والرعاية

PR7 اإجمايل عدد حالت عدم التوافق مع القواعد والدلئل الختيارية اخلا�شة
�ل يوجد �بات�شالت الت�شويق �شاملة الإعالن والرتويج والرعاية من خالل نوعية النتائج.

خ�س��سية امل�ستفيد

PR8 اإجمايل عدد ال�شكاوى املثبتة اخلا�شة بخرق خ�شو�شية العميل وفقدان بيانات
�العميل.

ل نتعامل مع قواعد 
بينات كبرية و�شرية 

للم�شتفيد
�

االمتثال

PR9 القيمة النقدية للغرامات الكبرية لعدم اللتزام بالقوانني واللوائح اخلا�شة
�بتوريد املنتجات واخلدمات وا�شتخدامها.

ل نتعامل مع قواعد 
بينات كبرية و�شرية 

للم�شتفيد
�

�سهادة م�ست�ى درجة اال�ستدامة مل�ؤ�س�سة التعاون



القد�س
هاتف : 627-2127 (972-2+)
فاك�س : 627-2125 (972-2+)

welfare@jwelfare.org : بريد الكرتوين
�س.ب 25204 �شعفاط, القد�س

رام اهلل
هاتف : 241-5130 (970-2+)
فاك�س : 297-5984 (970-2+)

welfare@jwelfare.org : بريد الكرتوين
ميدان النه�شة, �شارع كندا

رام اهلل - فل�شطني
 �س.ب 658، رام اهلل

  غزة
هاتف : 286-9881(970-8+)
فاك�س : 283-7757(970-8+)

welfare@jwelfare.org : بريد الكرتوين
امليناء - خلف �شلطة النقد

�س.ب 5018، غزة

عمان
هاتف : 585-0600 (962-6+)
فاك�س : 585-5050 (962-6+)

welfare@jwelfare.org : بريد الكرتوين
�شارع زهران, مبنى رقم 127

�س.ب 840888
عمان 11184 الأردن

بريوت
هاتف : 303218 (961-1+)
فاك�س : 319218 (961-1+)

welfarelb@jwelfare.org : بريد الكرتوين
  وطى امل�شيطبة, بناية ن�شيب الزهريي

احلمرا- لبنان
�س.ب 113-7275

لندن )م�ؤ�ش�شة التعاون - اململكة املتحدة (
هاتف : 7259-2454 (44-20+)
فاك�س : 0584 7244 (44-20+)

info@welfareassociation.org.uk : بريد الكرتوين
Tower House 226 Cromwell Road"

London SW5 OSW

www.welfareassociation.org :امل�قع الإلكرتوين
www.facebook.com/WelfarePalestine

 https://twitter.com/Welfare30

  جنيف
P.O.P 3765  

CH-1211و Geneva 3  
SWITZERLAND 



ثـالثة عقود من العطاء
ألجل فلسطين

2013

تقرير اال�ستدامة

نمّكن الفرد لينمو المجتمع
عطاٌء مستمر ...

20
13

ــة 
دام

ستـــ
ال�

ر ا
ريـــ

قـــ
ت


