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ً
وانطالقــا مــن ســعي المؤسســة الدائــم للتطــور والنمــو ،ضمــن
نهجهــا المبنــي علــى إعــداد الخطــط االســتراتيجية الثالثيــة ،تــم
تطويــر الخطــة االســتراتيجية  2022-2020بهــدف االســتمرار فــي
تدعيــم األســس التــي بنيــت عليهــا «التعــاون» بعناصرهــا اإلداريــة
والماليــة والبرامجيــة مــن جهــة ،والبنــاء علــى تراكــم اإلنجــازات،
واالنطــاق لتحقيــق قفــزة نوعيــة فــي أدائهــا عبــر تبنــي توجهــات
اســتراتيجية بحلــول ذكيــة علــى مســتوى حوكمــة المؤسســة
وأثــر برامجهــا علــى األرض مــن جهــة أخــرى.
ونجحــت «التعــاون» خــال عــام  ،2020ورغــم كل التحديــات
السياســية والصحيــة واالقتصاديــة ،فــي مواصلــة تأديــة رســالتها
المتمثلــة فــي تعزيــز صمــود اإلنســان الفلســطيني وتمكينــه
وتطويــر قدراتــه والحفــاظ علــى تراثــه وهويتــه ودعــم ثقافتــه
الحيــة وفــي بنــاء المجتمــع المدنــي ،وذلــك مــن خــال التحديــد
المنهجــي الحتياجــات الشــعب الفلســطيني وأولوياتــه والعمــل
علــى إيجــاد اآلليــات الســليمة لالســتفادة القصــوى مــن مصــادر
التمويــل المتاحــة.

رسالة رئيس مجلس األمناء

وســلطت جائحــة «كورونــا» الضــوء علــى أهميــة العمــل علــى
تنميــة بعــض قطاعــات ومجــاالت التدخــل التــي تشـ ّ
ـكل الرافعــة

م .بشر جردانة

األساســية المتصــاص الصدمــات والتخفيــف مــن حدتهــا فــي
ّ
يمكــن مــن توفيــر الحــد األدنــى
ظــل اإلمكانيــات المتاحــة ،بمــا

عامــا،
يعكــس ســجل عمــل التعــاون علــى مــدى أكثــر مــن 37
ً

مــن الخدمــات األساســية للمواطنيــن والتــي تمثــل ركائــ ًزا
أساســية فــي تطويــر المســتوى المعيشــي والقــدرات االقتصادية

مســيرة طويلــة حافلــة باإلنجــازات ّ
عززتهــا شــراكاتها المتينــة،
وتراكــم الخبــرات التــي ّ
مكنتهــا مــن تجــاوز العقبــات والظــروف

مزيــدا مــن المســؤولية
والخدماتيــة .وألقــت هــذه الجائحــة
ً

الصعبــة التــي يمــر بهــا الوطــن ،وإيجــاد حلــول مبتكــرة وابداعيــة

علــى عاتقنــا لالســتجابة الحتياجــات شــعبنا ومواصلــة المســيرة

عمقــت خبرتهــا ،وخاصــة العمــل خــال األزمــات ،ممــا جعــل
ّ

كمؤسســة تنمويــة رائــدة لهــا أثــر إيجابــي علــى األرض.

برامجهــا تســتجيب الحتياجــات البنــى االجتماعيــة واالقتصاديــة

ستســتمر خــال عــام  ،2021مســيرة «التعــاون» فــي دعــم

غيــر المســتقرة.

العمــل التنمــوي واإلنســاني فــي فلســطين ،مــع التركيــز علــى

ومنــذ انطالقتهــا عــام  ،1983غــدت «التعــاون» أحــد أكبــر

برامــج التعليــم والتنميــة المجتمعيــة والثقافــة وإعمــار البلــدات

المؤسســات العاملــة فــي فلســطين ومخيمــات الالجئيــن فــي

القديمــة وتمكيــن الشــباب ،وســنواصل إســنادنا ألبنــاء شــعبنا

لبنــان ،حيــث تالمــس حيــاة أكثــر مــن مليــون فلســطيني ســنويًا

لتعزيــز صمودهــم وتمكينهــم مــن تجــاوز مختلــف الصعوبــات.

نصفهــم مــن النســاء ،باســتثمارها مــا يقــارب  800مليــون دوالر

وال يســعني إال أن أشــكر كافــة األصدقــاء والشــركاء والمموليــن

منــذ تأسيســها فــي تنفيــذ البرامــج التنمويــة واإلغاثيــة فــي
مناطــق عملهــا ،و تتواجــد فــي كل مــن فلســطين واألردن ولبنــان

الذيــن يؤمنــون برســالة «التعــاون» ودورهــا الكبيــر والذيــن لوالهــم
لمــا اســتطعنا تحقيــق أهدافنــا ،كمــا أشــكر أعضــاء مجلــس

وسويســرا ،وفــي بريطانيــا مــن خــال المؤسســة الشــقيقة.

األمنــاء ومجلــس اإلدارة واللجــان المؤسســية وفــرق العمــل

ورغــم الظــروف االســتثنائية التــي فرضتهــا جائحــة «كورونــا» منــذ

والجهــاز التنفيــذي علــى عملهــم الــدؤوب والمتميــز الذي أســهم

مطلــع العــام  ،2020إال أن المؤسســة حافظــت علــى تقاليدهــا

فــي تحقيــق اســتراتيجيات وسياســات وخطــط المؤسســة خــال
عــام  ،2020آمـ ًلا أن يتمكــن العالــم خــال عــام  2021مــن تجــاوز

فــي إجــراء انتخاباتهــا العامــة عبــر الفضــاء االلكترونــي للــدورة

الجائحــة وعــاج آثارهــا.

الراســخة المبنيــة علــى التزامهــا الوطنــي والمهنــي ،ونجحــت
 ،2023-2020وتشــكيل مجلــس إدارة جديــد وانتخــاب رؤســاء
رئيســا
اللجــان المتخصصــة للســنوات الثــاث القادمــة ،وانتخــاب
ً
للجمعيــة العموميــة.
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الدعــــم لبعضهــــا البعــــض ،وتكويــــن رؤيــــة مشــــتركة للعمــــل،
وتبــــادل الخبــــرات والمعلومــــات ،ومشــــاركة الدراســــات واألبحــاث
الالزمة للبنــــاء عليهــــا فــــي دعــــم تطويــــر القطاعــــات المختلفــة
فــــي الوقــــت الحالــــي وبالمســــتقبل.
وتوّ جــت جهودنــا بفوزنــا للعــام الثالــث علــى التوالــي ،بجائــزة
«المهاتمــا» غانــدي الســنوية للعــام  2020للجهــود اإلنســانية فــي
مواجهــة فيــروس «كورونــا».
وعلــى الصعيــد االســتراتيجي ،قمنــا بتطويــر الخطــة اإلســتراتيجية
 2022-2020تحــت شــعار «الصمــود والتمكيــن» ،والتــي ّ
تركــز علــى
البرامــج ،االتصــال والتواصــل ،المشــاركة ،المــوارد البشــرية ،التحــول
الرقمــي ،واجتــذاب التمويــل.
ّ
تمكنــا مــن إنجــاز العديــد مــن المشــاريع
وعلــى الصعيــد البرامجــي،
علــى أرض الواقــع وإطــاق مشــاريع جديــدة ،رغــم الصعوبــات التــي
واجهتنــا بســبب حالــة الطــوارئ وفــرض اإلغــاق وتراجــع قــدرات
المانحيــن .والمســت مشــاريعنا حيــاة أكثــر مــن مليــون فلســطيني،
فــي كل مــن فلســطين ومخيمــات الالجئيــن فــي لبنــان.
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وعلــى صعيــد التمويــل ،نجحنــا فــي اجتــذاب  40مليــون دوالر مــن

أ .يارا السالم

مصــادر مختلفــة ،عربيــة وأجنبيــة ،وتمكنــا مــن جــذب مانحيــن

كان عــام  2020اســتثنائيًا ليــس علــى الفلســطينيين فقــط ،بل على
العالــم أجمــع ،حيــث فــرض تفشــي فيــروس «كورونــا» المســتجد
ً
ظروفــا غيــر طبيعيــة لــم يعتدهــا
فــي مختلــف أنحــاء المعمــورة
البشــر ،علــى مختلــف األصعــدة الصحيــة واالجتماعيــة واالقتصادية.
ووقفــت الــدول المتقدمــة عاجــزة أمــام هــول الجائحــة ،فــي حيــن

جــدد مــن األفــراد والمؤسســات علــى الرغــم مــن الظــروف
ّ
ووقعنــا مذكــرات تفاهــم واتفاقيــات تعــاون مــع
الصعبــة.
شــركاء دولييــن ومحلييــن .كمــا نجحنــا فــي تحقيــق  %85مــن
أهــداف الصــرف الخاصــة بنــا .ويســعدنا أننــا تمكنــا مــن تأميــن
موازنــة عــام  2021البالغــة حوالــي  40مليــون دوالر ،إلنجــاز
مشــاريعنا مــع التركيــز علــى الزراعــة ،والصحــة ،والثقافــة ،والشــباب،

زادت التحديــات فــي الــدول الناميــة والفقيــرة.

والتعليــم ،وإعمــار البلــدات القديمــة ،باإلضافــة إلــى القــدس.

يومــا ظــروف حياتهــم
بالنســبة للفلســطينيين ،الذيــن لــم تكــن ً

أمــا علــى صعيــد المشــاركة والتواصــل ،قمنــا بتعزيــز حضــور

طبيعيــة ،فــإن التحديــات تفاقمــت  ،ممــا وضــع علــى عاتــق
مؤسســة التعــاون مزيــدً ا مــن االلتزامــات لالســتجابة لحالــة الطــوارئ
برؤيــة تنمويــة مــن خــال خلــق شــراكات مســتدامة واســتجابة
إغاثيــة ســريعة للحــد مــن آثــار الجائحــة علــى القطاعيــن الصحــي
واإلنســاني ،والتكيــف مــع متطلبــات الوضــع والتطويــر لضمــان
اســتمرارية التدخــات بالمشــاريع التنمويــة عبــر توظيــف آليــات
العمــل المناســبة ،وفرضــت الجائحــة تحديــات مضاعفــة علــى
األصعــدة الجيوسياســية والتمويليــة واالســتراتيجية والقــدرة علــى
اإلنجــاز بشــكل مؤثــر .لــم نقــف مكتوفــي األيــدي ،بــل اســتجبنا
ّ
وكثفنــا جهودنــا لدعــم شــعبنا
بصــورة ســريعة لحالــة الطــوارئ
وأحدثنــا أثــرًا كبيــرًا ،خاصــة فــي مجــال تعزيــز جهوزيــة القطــاع
الصحــي الفلســطيني .وعملــت طواقمنــا كعائلــة واحــدة بــأداء
يشــهد لــه بالمهنيــة واإلبــداع واالبتــكار والتكيــف مــع الظــروف
المســتجدة.
كمــا أطلقــت «التعــاون» مبــادرة تشــاركية مــع القطاعيــن العــام
والخــاص والمجتمــع المدنــي ،لتأســيس منصــة للحــوار المعمــق
واالســتراتيجي ،وذلــــك لتوفيــــر مســــاحة لمختلــف المؤسســــات
فــي كل قطـــاع لتعزيـــز الحــوار فيمــا بينهــــا مــــن أجــــل تقديــــم
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«التعــاون» علــى منصــات التواصــل االجتماعــي وعبــر وســائل اإلعــام
المختلفــة وحلقــات النقــاش األســبوعية ،لنســلط الضــوء علــى أثــر
التدخــات والمشــاريع التــي ننفذهــا ونشــرف عليهــا ،كمــا احتفلنــا
بإعــان الفائزيــن بجوائــز التعــاون لإلنجــاز والتميــز لعــام 2019
وأطلقنــا جوائــز عــام .2020
وبينمــا نتطلــع إلــى العــام الجديــد بكثيــر مــن اآلمــال الواعــدة
ومتســلحين بالهمــة العاليــة لمواصلــة العمــل علــى تحقيــق
أهدافنــا االســتراتيجية ،فإننــا فخــورون بمــا أنجزنــاه خــال عــام
 2020علــى الرغــم مــن كل التحديــات .وال يســعنا إال أن نشــكر كل
مــن ســاندنا مــن مموليــن وشــركاء ،وطاقــم المؤسســة الــذي لــوال
جهــوده لمــا تحقــق اإلنجــاز.

لمحة عن المؤسسة
يجســد اســم المؤسســة
تأسســت «التعــاون» فــي العــام  1983بهــدف أن تصبــح المؤسســة التنمويــة غيــر الربحيــة األولــى فــي فلســطين.
ّ
«التعــاون» القيمــة األساســية التــي نؤمــن بهــا والمتمثلــة بالعمــل ســويًا ،يــدً ا بيــد ،مــن أجــل منطقــة أكثــر ازدهــارًا وإنســانية.
نلتــزم فــي «التعــاون» باالســتثمار فــي تنميــة فلســطين والفلســطينيين ،وحمايــة إرث وشــخصية فلســطين ،والحفاظ علــى روحهــا الجماعية.
ونفخــر بعملنــا مــن أجــل تحســين حيــاة أعــداد كبيــرة مــن الفلســطينيين ،مــن خــال الســماح لألفــراد بالمســاهمة فــي إثــراء مجتمعاتهم.
عمــان ،القــدس وقطــاع غــزة.
تتخــذ «التعــاون» مــن مدينــة رام اهلل مقـرًا رئيسـيًا لهــا ،وللمؤسســة مكاتــب فــي كل مــن :لنــدن ،جنيــف ،بيــروتّ ،
ً
ّ
تغطــي كل مــن الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس وقطاع غــزة ومناطق
موظفــا وموظفــة ،وبرامجنــا وتدخالتنــا
يعمــل فــي المؤسســة 64
الــــ 48ومخيمــات الالجئين فــي لبنان.

رؤيتنا ،رسالتنا وقيمنا

الرؤية
تتطلــع «التعــاون» إلــى تعزيــز صمــود الفلســطينيين كمواطنيــن فــي فلســطين عربيــة تنعــم باالســتقالل والحريــة والديمقراطيــة،
ويتمتعــون فيهــا بالكرامــة والرخــاء والتقــدم ،ويتمكنــون فيهــا مــن تحقيــق ذاتهــم ،مــع توفيــر الفــرص المتكافئــة لهــم فــي تفعيــل
جميــع قدراتهــم بتميــز وإبــداع.

الرسالة
تســعى «التعــاون» أن تكــون المؤسســة الفلســطينية األهليــة التنمويــة الرائــدة التــي تســاهم بتميــز فــي تطويــر قــدرات اإلنســان
الفلســطيني ،والحفــاظ علــى تراثــه وهويتــه ،ودعــم ثقافتــه الحيــة ،وفــي بنــاء المجتمــع المدنــي ،وذلــك مــن خــال التحديــد المنهجــي
الحتياجــات الشــعب الفلســطيني وأولوياتــه ،والعمــل علــى إيجــاد اآلليــات الســليمة لالســتفادة القصــوى مــن مصــادر التمويــل المتاحــة.

القيم
االلتزام الوطني ،االستقاللية ،والمهنية.

جزء من تدريبات مشروع
"المعلم المتمكن
تكنولوجيا" المنفذ من
مؤسسة النيزك للتعليم
واإلبداع العلمي والممول
من الصندوق العربي
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االنتخابات المؤسسية
شــهد العــام  2020االنتخابــات المؤسســية للــدورة  ،2023-2020والتــي عقــدت عبــر الفضــاء االلكترونــي نظـرًا للظــروف الصحيــة التــي فرضتهــا
جائحــة كورونا.
رئيســا لــه ،وعمــر عبــد الهــادي وســامر خــوري كنائبيــن للرئيــس ،وعبــد العزيــز المــا أمي ًنــا
وانتخــب مجلــس األمنــاء باإلجمــاع م .بشــر جردانــة
ً
للصنــدوق ،ومشــعل أبــو شــخيدم أمي ًنــا للســر.
كمــا تــم تشــكيل مجلــس إدارة جديــد برئاســة لــؤي خــوري ،وبســام كنعــان نائ ًبــا لــه ،وانتخــاب رؤســاء اللجــان المتخصصــة للســنوات الثــاث
رئيســا للجمعيــة العموميــة ود .صالــح جــاد نائ ًبــا لــه ،وتغريــد النفيســي مقــررة للجمعيــة العموميــة.
القادمة ،وانتخــاب ســعد عبــد الهــادي
ً
بالتزامــن مــع االنتخابــات ،عقــدت «التعــاون» اجتماعــات الجمعيــة العموميــة ومجلــس األمنــاء ومجلــس اإلدارة واللجــان المؤسســية ،بحضــور
رئيــس مجلــس األمنــاء فيصــل العلمــي ،ورئيــس الجمعيــة العموميــة تيســير بــركات ،ورئيــس مجلــس اإلدارة لؤي خــوري ،وأعضــاء مجلــس اإلدارة،
والمديــر العــام لمؤسســة التعــاون يــارا الســالم ،وعــدد واســع مــن أعضــاء الجمعيــة العموميــة.
وراجعــت اللجــان المختلفــة أداء دورة مجلــس األمنــاء ( ،)2020-2017التــي تميــزت باإلنجــازات علــى صعيــد األداء البرامجــي والمؤسســي،
واضحــا فــي برامــج المؤسســة وتوجهاتهــا االســتراتيجية ،واســتثمرت حوالــي  166مليــون دوالر أميركــي فــي ســبعة برامــج
وحققــت نمــوً ا
ً
أساســية ،ونجحــت فــي اجتــذاب أكثــر مــن  162مليــون دوالر أميركــي مــن المانحيــن ،وذلــك بفضــل التــزام وتفانــي فريــق العمــل والدعــم
الســخي مــن األعضــاء واللجــان المؤسســية ومجلســي األمنــاء واإلدارة.
وتخلــل الــدورة حصــول المؤسســة علــى العديــد مــن الجوائــز العالميــة ،منهــا جائــزة المهاتمــا غانــدي للعمــل المجتمعــي فــي نيويــورك لعــام
 ،2018جائــزة شــهادة «أفضــل تقريــر اســتدامة للعمــل مــع الشــركاء» ضمــن جائــزة «تقريــر االســتدامة فــي آســيا» فــي ســنغافورة لعــام ،2018
جائــزة «أوكنــد» ألفضــل مشــروع (مشــروع حيــاة فــي لبنــان)  ،2018جائــزة المهاتمــا غانــدي للعمــل المجتمعــي فــي الهنــد لعــام  ،2019جائــزة
«آغــا خــان للعمــارة» للمتحــف الفلســطيني  .2019هــذا باإلضافــة إلــى شــهادة األيــزو  9001:2015والتــي تشــمل جميــع عمليــات المؤسســة،
وشــهادة البيئــة الخضــراء للمتحــف الفلســطيني عــام  2017وشــهادة المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر – مســح مؤشــرات التنمية المســتدامة
. SDGs Mapping Certificate 2017
علــى المســتوى اإلعالمــي ،تــم العمــل علــى تطويــر الهويــة المؤسســية وتحســين المنتــج اإلعالمــي ،واعتمــاد سياســة النشــر علــى وســائل
التواصــل االجتماعــي ووســائل االعــام بشــكل عــام ،وتعميــق العالقــة مــع االعــام عــن طريــق عقــد لقــاءات و «جــوالت ميدانيــة» دوريــة مــع
خصوصــا «حملــة رمضــان» و «حملة دعم
مختلــف المؤسســات اإلعالميــة .باإلضافــة الــى إطــاق حمــات «التمويــل الجماعــي» الجتــذاب التمويــل،
ً
مستشــفيات القــدس» و «حملــة الطــوارئ لمواجهــة كورونــا» ،وتوســيع أنشــطة اجتــذاب التمويــل لتشــمل العديــد مــن المانحيــن الجــدد ومــن
مناطــق جغرافيــة جديــدة.
المعدلــة ،وتــم اعتمــاد الخطــة االســتراتيجية لتكنولوجيــا المعلومــات -2020
كمــا اعتمــد مجلــس اإلدارة خــال االجتمــاع موازنــة العــام 2020
ّ
 .2022وعقــب إجــراء االنتخابــات ،جــرى عقــد اجتمــاع لمجلــس األمنــاء الجديــد ،تــاه اجتمــاع لمجلــس اإلدارة الجديــد.
وتواصلت خالل العام  2020اجتماعات اللجان المؤسسية المختلفة والعمل على نقاش وإثراء مبادرة تطوير «التعاون».

الخطة االستراتيجية «صمود وتمكين»
ً
انطالقــا مــن ســعيها الدائــم للتطــور والنمــو ،ضمــن نهجهــا المبنــي علــى إعــداد الخطــط االســتراتيجية الثالثيــة ،أطلقــت «التعــاون» خطتهــا
ّ
االســتراتيجية لألعــوام  2022-2020تحــت شــعار «الصمــود والتمكيــن» ،بموازنــة برامجيــة قيمتهــا  130,5مليــون دوالر أميركــي ،موزعــة علــى
برامجهــا الرئيســية األربعــة :التعليــم ،الثقافــة ،والتنميــة المجتمعيــة بمــا يشــمل رعايــة األيتــام ،وإعمــار البلــدات التاريخيــة .باإلضافــة إلــى
مكونــات تمكيــن الشــباب وتطويــر مؤسســات المجتمــع المدنــي كتدخــات متقاطعــة ضمــن جميــع البرامــج.
تــم تطويــر الخطــة بهــدف االســتمرار فــي تدعيــم األســس التــي بنيــت عليهــا «التعــاون» بعناصرهــا اإلداريــة والماليــة والبرامجيــة مــن جهــة،
والبنــاء علــى تراكــم اإلنجــازات ،واالنطــاق لتحقيــق قفــزة نوعيــة فــي أدائهــا عبــر تبنــي توجهــات اســتراتيجية بحلــول ذكيــة علــى مســتوى
حوكمــة المؤسســة وأثــر برامجهــا علــى األرض.
ً
هدفــا اســتراتيجيًا يتمثــل فــي تمكيــن االنســان الفلســطيني ومؤسســات المجتمــع المدنــي اجتماعيًــا
وتضــع الخطــة نصــب أعينهــا
واقتصاد ًيــا فــي مختلــف أماكــن عمــل المؤسســة ،وتعزيــز صمــود الفلســطينيين والحفــاظ علــى هويتهــم الحيــة ،اســتنادً ا إلــى اإلطــار
العــام لرؤيــة ورســالة وقيــم المؤسســة ،والخطــط الوطنيــة الفلســطينية ،وخطــة التنميــة العالميــة  ،2030ومبــادئ حقــوق اإلنســان.
تتميــز الخطــة بتركيــز تدخالتهــا علــى أربــع برامــج رئيســية :التعليــم والثقافــة وإعمــار البلــدات القديمــة والتنميــة المجتمعيــة ،إلــى جانــب
تطويــر التدخــات الرئيســية لتشــمل فــي جميــع مكوناتهــا بنــود التمكيــن االقتصــادي االجتماعــي وإعطــاء األولويــة لالســتدامة الماليــة
للنهــوض بالمجتمــع الفلســطيني ومؤسســاته ،وتطويــر وتمكيــن الشــركاء االســتراتيجيين والعمــل معهــم ضمــن آفــاق جديــدة،
وتعميــق وتطويــر العالقــات والشــراكات مــع مختلــف المؤسســات وفــي جميــع القطاعــات لتكــون «التعــاون» مركــزًا للعمــل الجمعــي
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ّ
ومحفـ ًزا للمجتمــع المدنــي وشــريك اســتراتيجي فــي عمليــة التنميــة
التمكينــي والتطويــري ،ومنبـرًا لألفــكار ومركـ ًزا للمبــادرات البرامجيــة،
المجتمعيــة ،باإلضافــة إلــى التركيــز علــى آليــات التحــول الرقمــي المتعــددة وتوظيــف التكنولوجيــا فــي جميــع عملياتهــا.
وباإلضافــة إلــى الدراســات التقييميــة واللقــاءات التشــاورية الســابقة ،ناقشــت «التعــاون» مفاصــل خطتهــا االســتراتيجية مــع العديــد مــن
شــركائها وممثلــي مؤسســات المجتمــع المدنــي ،وذلــك مــن خــال منصاتهــا القطاعيــة التشــاورية التــي أسســتها فــي ظــل أزمــة جائحــة
«كورونــا» ،كمبــادرة تشــاركية مــع القطاعيــن العــام والخــاص والمجتمــع المدنــي بهــدف خلــق حــوار معمــق وتكويــن رؤيــة مشــتركة
للعمــل وتبــادل الخبــرات والمعلومــات ومشــاركة الدراســات واألبحــاث الالزمــة ،للبنــاء عليهــا فــي دعــم تطويــر القطاعــات المختلفــة حال ًيــا
ومســتقب ًلا.
وتنتهــج «التعــاون» رؤيــة تنمويــة فــي طــرح وتنفيــذ تدخالتهــا وبرامجهــا المختلفــة والمبنيــة علــى رســالتها لتعزيــز صمــود المواطــن
الفلســطيني وتمكينــه مــن االعتمــاد علــى الــذات علــى الرغــم مــن صعوبــة الظــروف المحيطــة ،بحيــث تراعــي تدخــات المؤسســة معاييــر
االســتمرارية واالســتدامة علــى مســتويات مختلفــة وضمــن مجــاالت متعــددة ،بمــا يشــمل االســتدامة الماليــة والبيئيــة واســتدامة األثــر إلــى
جانــب االســتمرار فــي تقديــم الخدمــات الحيويــة.
و ُتنفــذ «التعــاون» تدخالتهــا فــي مجــال المســاعدات اإلنســانية األساســية للمواطنيــن ضمــن مناطــق عملهــا فــي حــاالت الكــوارث واألزمــات
مــع احتفاظهــا بالمســار التنمــوي ،حيــث تحــاول مــن خــال تدخالتهــا اإلغاثيــة فــي حــاالت الطــوارئ الربــط بيــن حلقــات اإلغاثــة ،واإلنعــاش،
والتمكيــن ،والتنميــة.

ّ
تركز الخطة االستراتيجية  2022-2020على ما يلي:
 .1تب ّني مقاربة برامجية أكثر تكاملية ،تم تجميعها ضمن البرامج األربعة التالية:
التعليم

الثقافة

إعمار البلدات القديمة

التنمية المجتمعية

 .2تضمين البرامج األربعة استراتيجيات رئيسية للتحول ،والتي تضمن كذلك إحداث تغيير مستدام.
 .3تمكين مؤسسات المجتمع المدني من خالل شراكات استراتيجية وجهود بناء قدراتها في مجاالت الحاكمية والرقمنة وغيرها
من مجاالت بناء القدرات.
 .4رقمنة كافة العمليات الداخلية والخارجية مع الشركاء واألطراف المعنيين.

الحاكمية
هناك ثالث هيئات حاكمية رئيسية في «التعاون» وهي :الجمعية العمومية ،مجلس األمناء ،ومجلس اإلدارة.

برنامج القدس إلعمار البلدات القديمة -مكون الترميم-ملحق المكتبة الخالدية -برنامج اإلعمار-القدس
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إطار عمل الحاكمية
يبلــغ عــدد أعضــاء الجمعيــة العموميــة  199عضــوً ا (مــن بينهــم  %22نســاء)؛ ويبلــغ عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة  12عضــوً ا (مــن بينهــم
عامــا؛
 %17نســاء)؛ بينمــا يضــم مجلــس األمنــاء  42عضــوً ا (مــن بينهــم  %28نســاء) .يتجــاوز عمــر كافــة أعضــاء الهيئــات الحاكميــة الثالثيــن ً
عامــا ( .)%87لدينــا سياســة واضحــة تهــدف
عامــا ،بينمــا يتجــاوز عمــر  173مــن األعضــاء الخمســين ً
تتــراوح أعمــار  26عضــوً ا بيــن ً 50 -30
لزيــادة تمثيــل الشــباب فــي الجســم المؤسســي للســنوات الخمــس القادمــة.

الجودة التنظيمية
نسعى بشكل مستمر لتب ّني أنظمة عالمية الجودة ،لضمان وجود إطار عمل كفؤ فيما يتعلق باإلدارة التنفيذية .يتضمن ذلك تب ّني
سلسلة من أنظمة الجودة اإلدارية وتب ّني معايير إعداد التقارير ،وذلك بغرض متابعة وتطوير أدائنا والتقييم المستمر لعملنا.

شهادات الجودة
تحظــى «التعــاون» حاليًــا بشــهادة الجــودة  ،ISO 9001:2015وهــي إن د ّلــت
علــى شــيء انمــا تــدل علــى جهودنــا المميــزة فــي مجــال اإلدارة ،حيــث ســمح
لنــا التركيــز الكبيــر علــى الفئــات المســتهدفة والدافعيــة الكبيــرة لــدى اإلدارة
العليــا ،باإلضافــة إلــى التحســينات التــي نقــوم بهــا بشــكل مســتمر ،الحصــول
علــى هــذا االعتمــاد وهــذه الشــهادة .بالتــوازي مــع ذلــك ،قمنــا بتب ّنــي نظــام
الجــودة البيئيــة ،وحصلنــا علــى شــهادة الجــودة . ISO 14001:2015

الرقمنة
تواصلــت عمليــة التطبيــق الكامــل لنظــام إدارة وتخطيــط المــوارد فــي المؤسســة ( ،)ERPوذلــك لرفــع مســتوى الكفــاءة وتســهيل عمليــات
إعــداد التقاريــر وصنــع القــرار .قمنــا كذلــك بتطويــر اســتراتيجية التحــول الرقمــي اســتعدادً ا للتنفيــذ الناجــح للخطــة االســتراتيجية .2022-2020
ـجاما مــع توجهــات مجلــس األمنــاء فــي التحــوّ ل الكامــل للرقمنــة مــع جميــع الجهــات ذات العالقة
تــم إعــداد اســتراتيجية التحــول الرقمــي انسـ ً
بعمــل المؤسســة ،بحيــث تتماشــى مــع التطــورات والتغيــرات العالميــة نحــو التحــول والنمــو الرقمــي.
أخيـرًا ،قمنــا بتحســين وتطويــر «تطبيــق التعــاون» ،ونتطلــع قدمــً إلطــاق نســخة جديــدة بالكامــل وأكثــر تفاعليــة فــي العــام  .2021كمــا قمنــا
بتوســيع نطــاق حمــات اجتــذاب التمويــل اإللكترونــي ،بحيــث ّ
نمكــن المانحيــن حــول العالــم مــن تقديــم تبرعــات ماليــة بغــض النظر عــن قيمتها.

الجوائز والتكريم

للعــام الثالــث علــى التوالــي ،فــازت مؤسســة «التعــاون» بجائــزة
«المهاتمــا» غانــدي الســنوية ،حيــث أعلنــت اللجنــة المنظمــة
للجائــزة فــي الهنــد عــن فــوز «التعــاون» بجائــزة «المهاتمــا» 2020
للجهــود اإلنســانية فــي مواجهــة فيــروس «كورونــا».
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التعاون في زمن الكورونا
اســتجابة لألوضــاع المســتجدة التــي فرضهــا انتشــار جائحــة كورونــا ،ومــا اســتدعاه ذلــك مــن تحــرك عاجــل ،أطلقــت «التعــاون»
حملة «فلســطين بتناديكم» لتكــون امتــدادً ا للجهــود المبذولــة مــن أجــل دعــم أهلنــا وتعزيــز جهوزيــة القطاع الصحــي في مواجهــة الوباء.
واســتهدفت «التعــاون» بحملتهــا وبحســب مناطــق عملهــا كال مــن الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس ،وقطــاع غــزة .وعلــى
صعيــد مــوازٍ ،أطلقــت ً
أيضــا حملــة «كلنــا يــد واحدة» ،لصالــح أهلنــا فــي مخيمــات الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان الذيــن
يعانــون مــن تــردي فــي األوضــاع المعيشــية ،والتــي هدفــت لتوفيــر االحتياجــات األساســية مــن أغذيــة ومــواد صحيــة.
ونجحــت الحملتــان فــي اجتــذاب مــا يقــارب  6( ،$6,700,000مليون دوالر لحملة فلســطين بتناديكــم و 700ألف دوالر لحملة كلنــا يد واحدة)،
متجــاوزة المبلــغ المســتهدف .ارتكــزت حملــة «فلســطين بتناديكــم» علــى أربعــة محــاور رئيســية :هــي دعــم جهوزيــة القطــاع الصحــي
باألجهزة والمســتهلكات الطبية ،توفير االحتياجات اإلنســانية والصحية الطارئة للفئات المهمشــة ،توفير االحتياجات الغذائية الطارئة لألســر
المهمشــة فــي قطــاع غــزة خــال شــهر رمضــان ،إضافــة إلــى توفيــر مســتلزمات الوقايــة والســامة فــي دور المســنين ومراكــز رعايــة األيتــام.
واســتهدفت  160مؤسســة ووصلــت إلــى مــا يقــارب  238ألــف مســتفيد بشــكل مباشــر ،و 850ألــف مســتفيد بشــكل غيــر مباشــر»ّ ،
ووفــرت
مســتهلكات وأجهــزة طبيــة بقيمــة  1.5مليــون دوالر ،ودعمــت  500من صغار المنتجين ،مما ســاهم في دعم عجلة االقتصاد الفلســطيني.
أمــا حملــة «كلنــا يــد واحــدة» ،فقــد ســاهمت بتوفيــر االحتياجــات األساســية مــن أغذيــة ومــواد صحيــة ألكثــر مــن  8500أســرة فلســطينية
الجئــة تعيــش دون خــط الفقــر .وغطــت الحملــة  %40مــن إجمالــي العائالت الفلســطينية المقيمــة داخل المخيمــات في لبنان ،واســتهدفت
ـداوي ،نهــر البــارد ،ضبيــه ،الرشــيدية ،البــص ،بــرج الشــمالي ،وتجمــع وادي الزينــة.
مخيمــات :البـ ّ
وتنوعــت مصــادر التمويــل لــكال الحملتيــن مــا بيــن مؤسســات عربيــة وأجنبيــة ومؤسســات أهليــة والقطــاع الخــاص وأعضــاء فــي مؤسســة
«التعــاون» ،ومؤازريهــا مــن جميــع أنحــاء العالــم ،كمــا نجحــت «التعــاون» فــي اســتعادة عدد مــن الشــراكات التمويليــة القديمة وعقدت شــراكات
تمويليــة جديــدة .وعلــى مــدار عــام  2020االســتثنائي ،تابعــت «التعــاون» عــن كثــب ،ومــن خــال مجلســي أمنائهــا وإدارتهــا ولجانهــا المؤسســية
وأجهزتهــا التنفيذيــة فــي كافــة مناطــق عملهــا ،تطــورات انتشــار جائحــة الكورونــا بشــكل مســتمر ،وعملــت بالتنســيق مــع وزارة الصحــة
الفلســطينية ومكتــب منظمــة الصحــة العالميــة والمؤسســات االجتماعيــة والجهــات ذات العالقــة ،لتعظيــم أثــر تدخالتهــا .ووظفــت كافــة
مواردهــا لخدمــة وطننــا وأهلنــا لتجــاوز األزمــة والمســاهمة فــي توفيــر مــا أمكــن مــن االحتياجــات فــي حــدود مــا يتوفــر لديهــا مــن إمكانيــات.

عمل متواصل رغم الظروف
فــي األزمــات تظهــر قــدرة المؤسســات علــى التكيّــف ومرونتهــا بمواصلــة أعمالهــا بشــكل طبيعــي قــدر المســتطاع ،حيــث واصلــت
«التعــاون» وفريقهــا العمــل بكفــاءة عاليــة رغــم الجائحــة.
لــم تكــن هــذه التجربــة األولــى التــي تعمــل فيهــا المؤسســة بظــروف اســتثنائية ،لكنهــا الفتــرة األطــول مــن العمــل عــن بعــد
ووضــع فريــق «التعــاون» خطــط عمــل وآليــات متابعة والســيما للمشــاريع الطارئــة وللتدخــل المخصــص لمواجهة الوبــاء .وواصــل اجتماعاته
اليوميــة واألســبوعية عبــر االنترنــت ،وجــرى تنظيــم اجتماعــات دوريــة تجمــع الموظفيــن فــي مكاتــب رام اهلل ،والقــدس ،وغــزة ،ولبنــان،
واألردن لتنســيق األعمــال ومتابعــة التطــورات الجديــدة وتأثيراتهــا علــى البرامــج.
كمــا اضطلعــت «التعــاون» بــدور ريــادي عبــر تأســيس منصــات قطاعيــة تشــاورية للحــــوار المعمــق واالســتراتيجي ،وبشــــكل تشــــاركي مــــع
القطــــاعين العــــام والخــاص والمجتمــع المدنــي ،لتقديــم الدعــم المشــترك فــي ظــل األزمــة وتكويــــن رؤيــــة عمــــل مشــــتركة وتبــــادل
الخبرات والمعلومــــات لدعــــم وتطويــــر القطاعــــات المختلفــــة حاليًا ومستقب ًلا .وتـــم تنظيـــم خمس اجتماعـــات تنســـيقية للقطاعات
المختلفــة التــي تعمــل فيهــا «التعــاون» والمتمثلــة فــي :التعليــم ،تمكيــن الشــباب ،الصحــة ،الزراعــة والثقافــة .وتركــزت محــاور النقــاش
حــول دور كل قطــاع فــي عمليــة التمكيــن االجتماعــي واالقتصــادي فــي مرحلــة مــا بعــد الجائحــة وكيفيــة تطويــر التدخــات الطارئــة
والمســتقبلية ضمــن كل قطــاع.
ولتعميــم تجربتهــا الرياديــة ،أصــدرت «التعــاون» كتيــب تضمــن خمــس نشــرات تلقــي الضــوء علــى أهــم االســتراتيجيات التــي تــم العمــل
عليهــا مــن أجــل الحــد مــن آثــار جائحــة كورونــا علــى الصعيديــن المؤسســي والبرامجــي ،مــن خــال تدخالتهــا التنمويــة واإلغاثيــة وعالقتهــا
مــع شــركائها ومموليهــا.

منشورات التعاون في زمن
الكورونا:
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تنمية الموارد
المؤشرات المالية للعام 2020

الصرف

بلغ حجم الصرف الكلي في عام  2020حوالي 45.1

M$

تم استثمار  M$ 41منها في برامجنا كما يظهره الشكل البياني التالي:

الصرف حسب مناطق العمل

الصرف حسب البرامج الرئيسية

%65.08

%22.92
%9.21
%2.79

اإليرادات

%69

برنامج التنمية المجتمعية

%16

برنامج التعليم
برنامج القدس إلعمار البلدات القديمة

اإليرادات المخصصة حسب البرامج الرئيسية

قطاع غزة
لبنان

%13.1

برنامج الثقافة

بلغ إجمالي اإليرادات عام  2020مبلغ 38.1
توزعت على النحو التالي:

الضفة الغربية

مناطق 1948

%1.9

M$

 ،بينما بلغت إيرادات البرامج مبلغ 35.9

M$

اإليرادات حسب مصدر التمويل

%39
%57.6

%26
%28.5
%11.1
%2.8
 M$مليون دوالر
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برنامج القدس إلعمار البلدات القديمة
برنامج الثقافة

مؤسسات حكومية (عربية و أجنبية)
تبرعات أفراد من غير األعضاء

برنامج التنمية المجتمعية
برنامج التعليم

الصناديق العربية

%15
%13
%5
%2

مؤسسات أهلية دولية و مؤسسات وقفية
تبرعات أعضاء
قطاع خاص

تنويع المصادر
نعمــل فــي «التعــاون» بشــكل حثيــث ومتواصــل نحــو التنويــع ،ســواء فــي الشــركاء أو الداعميــن ،لضمــان اســتدامتنا الماليــة .قمنــا خــال
العــام الماضــي بتوســيع قاعــدة المانحيــن للتعــاون ،مــن خــال التواصــل مــع عــدد أكبــر مــن الشــركاء فــي مناطــق جغرافيــة جديــدة،
وذلــك بهــدف جــذب مزيــد مــن األعضــاء وزيــادة مســتوى التمويــل .وقــد نجحــت جهودنــا فــي التواصــل واالتصــال فــي زيــادة عــدد الشــركاء
المحتمليــن فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة وأوروبــا ،حيــث تواصلنــا مــع الكثيــر مــن الفلســطينيين المتواجديــن ويعيشــون فــي هــذه
المناطــق ،باإلضافــة إلــى كل األشــخاص الملتزميــن بدعــم الشــعب الفلســطيني .قمنــا كذلــك بتنفيــذ العديــد مــن حمــات التمويــل
الجماعــي بهــدف تنويــع مصادرنــا وتجنيــد األمــوال مــن الجمهــور .وقــد تضمنــت جهودنــا فــي هــذا المجــال مــا يلــي:

حملتــا «فلســطين بتناديكــم»
و «كلنــا يــد واحــدة» لمجابهــة
آثــار جائحــة كورونــا ونجحــت
الحملتــان فــي اجتــذاب مــا
يقــارب  6,700,000دوالر أمريكــي
متجــاوزة المبلــغ المســتهدف.

حملــة «متضامنــون مــع بيــروت» والتــي نجحــت
فــي اجتــذاب  250,000دوالر أمريكــي خصصــت
إلعــادة تأهيــل مستشــفى بيــروت الحكومــي
«الكرنتينــا» وتزويــده بمجموعــة مــن المعــدات
والتجهيــزات الحديثــة بمــا يضمــن اســتمرارية عمــل
المستشــفى الــذي تعــرض لدمــار شــبه كامــل
نتيجــة انفجــار بيــروت فــي شــهر آب .2020

3800
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ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻮن ﻣﻊ

ﺑﻴﺮوت

حملــة لدعــم مركز دنيــا التخصصــي ألورام
النســاء ،لتزويــده بأجهــزة طبيــة حديثــة،
بهــدف المســاهمة فــي زيــادة الكشــف
المبكــر لســرطان الثــدي مــن خــال تقديــم
خدمــات تشــخيصية متقدمــة ومتطــورة
فــي فلســطين.

برامجنا
برنامج التعليم
نستثمر في اإلنسان
لمحة عامة
يطمــح برنامــج التعليــم إلــى تعزيــز النظــام التعليمــي الفلســطيني ودوره فــي تخريــج طــاب أصحــاء يمكنهــم أن يعيشــوا حيـ ً
ـاة مثمــرة
ّ
المبكــرة إلــى التعليــم األساســي ،وحتــى التعليــم الجامعــي .قمنــا
ومرضيــة .تغطــي تدخالتنــا فــي مجــال التعليــم مــن مرحلــة الطفولــة
بتب ّنــي منهجيــة متكاملــة تعالــج الجوانــب المتعلقــة بالبنيــة التحتيــة وبنــاء قــدرات المربيــات والمعلميــن/ات وضمــان شــمول األطفــال
ذوي االحتياجــات الخاصــة ،باإلضافــة إلــى المســاعدات الماليــة لتغطيــة أقســاط الطلبــة لكافــة المســتويات  .تتضمــن تدخالتنــا عبــر هــذه
المراحــل المختلفــة بشــكل محــدد مــا يلــي:
ّ
المبكــرة ،تشــمل تدخــات شــمولية متكاملــة لتحســين البنيــة التحتيــة والبيئــة والخدمــات التعليميــة
مرحلــة التعليــم فــي الطفولــة
فــي الريــاض.
مرحلــة التعليــم األساســي ،تتضمــن سلســلة مــن التدخــات المتعلقــة بالبنيــة التحتيــة للمــدارس (ترميــم ،تحســين البنيــة التحتيــة،
والمختبــرات) ،دعــم الطــاب (تعزيــز القــدرة علــى الوصــول للمــدارس) ،برامــج تدريــب المعلميــن ،برامــج الدعــم لألطفــال المعرّ ضيــن
لخطــر التســرّ ب مــن المــدارس ،برامــج اإلرشــاد والتوجيــه ،منــح دراســية ،تدخــات إبداعيــة ومســتندة لتوظيــف التكنولوجيــا فــي التعليــم.
التعليــم الجامعــي ،مجموعــة مــن المنــح الجامعيــة وبرنامــج «زمالــة» التــي تســتهدف كل مــن الطــاب وأعضــاء الهيئــات التدريســية،
باإلضافــة إلــى ترميــم البنيــة التحتيــة وتحســينها ،بمــا فــي ذلــك تزويــد الجامعــات بمختبــرات تفاعليــة حديثــة.

فرص العمل

عدد المستفيدين

المؤسسات المستفيدة

العائد االقتصادي

اإلنفاق

460

100,600

51

 9.4مليون

 9.4مليون

تدريبات مشروع "تمكين التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في قطاع غزة"  ،تنفيذ :مؤسسة عبد المحسن القطان  ،تمويل :الصندوق العربي
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الطفولة المبكرة
عايدة الحسن – مربية أطفال في روضة أزرق زهر -بيروت – لبنان
صندوق العجائب -نرسم البسمة على وجوههم بأبسط األمور
يعمــل مشــروع “ ”HAPPYعلــى تطويــر المهــارات الســلوكية،
واالجتماعيــة ،والمعرفيــة لـــ  300طفــل مــن ريــاض األطفــال فــي
مخيمــات بيــروت ،وصيــدا ،ومنطقــة وادي الزينــة .ويقــدم لهــم
ّ
محفــزة علــى التعلــم بطــرق مبتكــرة ،تســاعد
أنشــطة ال صفيّــة
علــى بنــاء شــخصية الطفــل والتعبيــر عــن نفســه عبــر اللعــب،
الرســم ،الغنــاء ،الموســيقى ،تربيــة الحيوانــات خــارج بيئتهــم
المعتــادة .كمــا يفســح المجــال أمامهــم للعــب فــي مســاحات
واســعة ال تتوافــر لهــم عــادة داخــل المخيمــات.
«أجمــل مــا يقدمــه المشــروع لألطفــال هــي المســاحات الواســعة
التــي يفتقدهــا الطفــل فــي مخيماتنــا ،لذلــك فــور وصولهــم إلــى
المركــز يتوجهــون إلــى الملعــب مباشــرة .تشـ ّ
ـكل النشــاطات التــي
تقــدم لألطفــال ضمــن مشــروع “ ”HAPPYتتمــة لمــا نقدمــه لهــم
فــي الروضــة حيــث إننــا نعتمــد أســس التعلــم النشــط إنمــا بمحيــط
ّ
منشــطين جــدد».
جديــد مضــيء ومــع

جاد وجوليا-من روضة غسان كنفاني  -مخيم عين الحلوة
أمــه مــرات عــدة مــا إذا كان قــادرًا علــى أن يأخــذ هــذا
ســأل جــاد ّ
الكيــس العجيــب معــه الــى المنــزل ،وفــي كل مــرة يســمع جوابهــا
فرحــا.
كان يقفــز
ً
ّ
تفقــد جــاد ( 5ســنوات) وأختــه جوليــا ( 3ســنوات) ،بحماســة كبيــرة
محتويــات رزم القرطاســية التــي اســتلماها للتــو وكأنهــا صنــدوق
عجائــب .كانــت هــذه مــن المــرات القليلــة التــي خرجــا فيهــا مــن
المنــزل منــذ أن بــدأ الحجــر المنزلــي بســبب فيــروس كورونــا .والمــرة
األولــى التــي يــزوران فيهــا روضتهمــا منــذ الجائحــة.

التعليم المدرسي

رغــم كل الظــروف أطفال خربة عبد اهلل اليونس ســيتعلمون
تــم بنــاء وتشــطيب مدرســة خربــة عبــد اهلل اليونــس األساســية
المختلطــة بصــورة كاملــة وتجهيزهــا الســتخدام وزارة التربيــة
والتعليــم الفلســطينية ،بتمويــل مــن الصنــدوق العربــي لإلنمــاء
االقتصــادي واالجتماعــي وإدارة البنــك اإلســامي للتنميــة وتنفيــذ
مؤسســة التعــاون واشــراف مشــترك مــع مجلــس خربــة عبد اهلل
اليونــس .تخــدم المدرســة تجمــع ســكاني يبلــغ تعــداده حوالــي
 400نســمة ويقــع بيــن جــدار الفصــل العنصــري وحــدود عــام
 ،1967وللدخــول إلــى الخربــة يحتــاج الزائــر لتصريــح زيــارة لوجــود
حاجــز يفصلهــا عــن مناطــق الضفــة الغربيــة األخــرى ،وعليــه
يصعــب علــى طالبهــا االنتقــال للمــدارس المجــاورة باســتثناء
ً
صفــا موزعيــن
مدرســة برطعــة .تتكــون المدرســة مــن 11
علــى طابقيــن ،باإلضافــة إلــى غرفتيــن إداريتيــن ومرافــق صحيــة
بمســاحة كليــة تبلــغ  800متــر مربــع ،كمــا تشــمل المدرســة
مرافــق صحيــة خارجيــة ومنطقــة خضــراء وســاحة كبيــرة.
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مشروع التربية اإلعالمية
«إن تبني نهج التربية اإلعالمية يع ّزز مهارات الطلبة في
مجاالت التفكير النقدي والمحاججة وحل المشكالت
وغيرها» .أنور أبو عماش مدير برنامج التعليم في مؤسسة
التعاون.

مدرســة بنــات بيــت إجــزا األساســية تتميــز بمشــروع
التربيــة اإلعالميــة ،ضمــن مشــروع التربيــة اإلعالميــة
والمعلوماتيــة فــي القــدس «فكر...عبر...شــارك” ،الــذي
تنفــذه الهيئــة الفلســطينية لإلعــام وتفعيــل دور الشــباب
«بيــاالرا» بتمويــل مــن الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي
واالجتماعــي وبإشــراف التعــاون .فقــد تشــربت المدرســة روح
التربيــة اإلعالميــة بشــكل كبيــر جــدً ا ،إذ عملــت المعلمــات
المشــرفات علــى المشــروع علــى إعــداد خطــط إضافيــة
لدمــج التربيــة اإلعالميــة فــي كافــة النشــاطات المدرســية
ممــا ســاهم باندمــاج الطالبــات فــي المشــروع مــن خــال
عمــل مــواد إعالميــة وإنتــاج إعالمــي مرئــي عبــر منصــات
مواقــع التواصــل االجتماعــي.
مشروع «أمواج السعادة»
خــال أشــهر مــن العمــل والتعلــم ليكونــوا شــبابًا فاعــ ً
ا
ضمــن المجتمــع ،عمــل طلبــة مشــروع «أمــواج الســعادة»
المنفــذ مــن إنجــاز فلســطين وبإشــراف مؤسســة «التعــاون»
ُ
وبتمويــل مــن الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي
واالجتماعــي ،علــى اســتثمار طاقاتهــم وأفكارهــم للنهوض
بمجتمعنــا والبحــث عــن المشــاكل المجتمعيــة للعمــل معــً
علــى إيجــاد حلــول تلبــي تطلعاتهــم.
حيــث يهــدف المشــروع «إلــى تمكيــن الشــباب وتزويدهــم
بالمــوارد والمهــارات الالزمــة ليصبحــوا أعضــاء فاعليــن
ومســؤولين اجتماعيًــا فــي مجتمعهــم.

من أهم مبادرات المشروع:
مبادرة الصديق السري
أطلقــت طالبــات مدرســة راهبــات الوردية/القــدس بإشــراف المستشــار والمتطــوع الســيد ليــث طهبوب من شــركة أكــرم ســبيتاني وأوالده،
باإلضافــة إلــى عــدد مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي ،فكــرة المبــادرة لدمــج فئــات الشــباب واألطفــال مــن ذوي اإلعاقــة مــع مجموعــة
أخــرى مــن الشــباب ممــن يعانــون مــن صعوبــات فــي التعلــم ،مــن أجــل صنــع مجســمات فنيــة ونحتهــا باســتخدام أدوات النحاتــة الالزمــة
وبإشــراف مختصيــن ومرشــدين فــي هــذا المجــال بهــدف تطويــر قــدرات ومهــارات األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ودمجهــم مــع غيرهــم.
مبادرة مرح
نفــذ طــاب مدرســة المطــران فــي القــدس «مبــادرة مــرح» بإشــراف المتطــوع الســيد منيــب كلبونــة مــن شــركة باديكــو القابضــة ،حيــث تــم
إعــادة تأهيــل وتجهيــز غرفــة صفيــة تحتــوي علــى كافــة االحتياجــات الالزمــة فــي مركــز مــرح المتخصــص لعــاج مشــاكل النطــق واللغــة
وصعوبــات التعلــم.
مبادرة إحنا أهل «مبدعون»
ضمــن مبــادرة «مبدعــون» بــادر طلبــة المشــروع إلــى إعــادة تأهيــل غرفــة صفيــة فــي جمعيــة جيــل األمــل لأليتــام فــي بلــدة العيزريــة شــرق
يتيمــا .فقــد قامــت  20طالبــة مــن مدرســة النظاميــة فــي القــدس بتأهيــل المــكان ليكــون حاضنــة
القــدس ،والتــي يعيــش فيهــا نحــو 58
ً
للتعبيــر واإلبــداع فــي الجمعيــة ،واســتغالل المســاحات الكبيــرة فيهــا وإثرائهــا بــاألدوات والمــواد الالزمــة لتكــون «غرفــة فنــون» فعليــة
يطلــق فيهــا األطفــال العنــان لمواهبهــم وإبداعهــم.
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المنح الجامعية

الطالب مجد راشد أبو عيسى -طالب في كلية الطب
البشري في جامعة النجاح الوطنية.
«خــال الســنوات األولــى فــي الكليــة فشــلت كل محاوالتــي
للحصــول علــى منــح مــن المؤسســات المانحــة فــي الوطــن
وراودتنــي كثي ـرًا أفــكار تغييــر التخصــص بســبب العــبء المــادي
بشــكل أساســي ،قبــل أن أحصــل علــى منحــة مؤسســة التعاون
التــي ســاعدتني فــي االســتمرار فــي دراســتي إلــى أن وصلــت
أخيـرًا للحلقــة األخيــرة فــي تخصــص الطــب البشــري ،أشــكر كل
مــن دعمنــي حتــى وصلــت لهــذه المرحلــة فــي دراســتي».

أحمد أبو ْجميع 23 -عامًا  -مخيم نهر البارد
ُ
«أنجــزت المرحلــة األهــم مــن حيــاة كل طالــب وحصلــت
علــى شــهادة فــي الهندســة المدنيّــة مــن الجامعــة اللبنانيــة
األميرك ّيــة فــي بيــروت عبــر منحــةٍ جامعيــة حصلــت عليهــا مــن
جمعيــة توحيــد شــبيبة لبنــان ،بدعــم مــن مؤسســة التعــاون.
بصراحــةٍ  ،شــعرت بتوتــ ٍر كبيــر عنــد اقتــراب موعــد تخرجــي
فــي شــهر أيــار  2020حيــث إن االقتصــاد فــي لبنــان والعالــم
يعانــي مــن تراجــع كبيــر يق ّلــص مــن فرصنــا كخريجيــن جــدد
فــي دخــول ســوق العمــل .لكـ ّ
ـن الطريــق أخذتنــي مجــددً ا الــى
المؤسســة التــي دعمــت تعليمــي ،واليــوم أنــا أعمــل ضمــن
فريــق العمــل المختــص الــذي يقــوم باإلشــراف علــى ترميــم
ثــاث ريــاض أطفــال فــي الشــمال وبيــروت ضمــن برنامــج التعــاون
ّ
المبكــرة» .يملؤنــي األمــل
«دعــم التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة
بــأن يحمــل الغــد لــي أبوابًــا جديــدة ،وبــأن تكــون الهندســة
طريقــي للمســاهمة فــي بنــاء مســتقبلي ودعــم مجتمعــي».

نظرتنا وخطتنا المستقبلية لألعوام 2022-2020
ً
حديثا بحشد وتوفير مبلغ قيمته  31مليون دوالر أميركي لصالح برنامج التعليم.
ستقوم الخطة االستراتيجية المقرّ ة
ّ
سنركز بشكل أساسي على ضمان بقاء األطفال الفلسطينيين في النظام التعليمي ،بالرغم من التحديات التي يفرضها االحتالل
ومحدودية الموارد .وقد قمنا بتحديد األولويات لتشمل مجاالت تحسين البنية التحتية التكنولوجية لألنظمة التعليمية وتأسيس
برامج تعليم مهني أكثر متانة وصالبة .وحددت استراتيجيتنا الجديدة كذلك المجاالت التالية كأولويات:
بناء قدرات وتطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية.
تطوير مهارات الطالب في التفكير النقدي وحل المشاكل.
احتضان االبتكارات التي من شأنها أن ّ
تعزز وتحدث تحو ًلا في أنظمة التعليم في فلسطين.
ً
آفاقا جديدة للطالب ومزيدً ا من المهارات وفرص العمل بالتركيز على التخصصات التقنية الجديدة.
التدريب المهني الذي يفتح

17

برنامج الثقافة
أمة وصون هويّة
دعم ّ
لمحة عامة
تبــذل «التعــاون» أقصــى جهدهــا مــن أجــل الحفــاظ علــى الهويــة والمــوروث الثقافــي الفلســطيني .ونعمــل مــن أجــل إثــراء التجربــة
اإلنســانية مــن خــال الترابــط مــع األجيــال الســابقة فــي الروايــة الفلســطينية والخطــاب واألدب والموســيقى والرقــص والمســرح والفنــون
البصريــة ،وهــي جميعهــا ضروريــة لتطويــر مجتمعــات صحيــة ومســتدامة.
تتمثــل األهــداف الرئيســية لبرنامــج الثقافــة فــي إغنــاء الثقافــة والهويــة الفلســطينية األصيلــة ،مــن خــال انتاجــات فنيــة محليــة ذات
مســتوى عالمــي ،وتزويــد األطفــال والشــباب بمناهــج عالجيــة تتيــح لهــم التعبيــر عــن أنفســهم مــن خــال الفــن .نعمــل نحــو تحقيــق هــذه
األهــداف مــن خــال سلســلة مــن التدخــات تتضمــن مــا يلــي:
الفضــاءات العامــة والمشــتركة للفنــون والثقافــة ،حيــث انشــأنا شــبكة مــن المكتبــات وقمنــا بإنتــاج أفــام وتنظيــم نــوادٍ القــراءة
وتطويــر مخيمــات أدبيــة تفاعليــة.
برامــج تدريــب الشــباب ،حيــث أطلقنــا العديــد مــن البرامــج التــي تدعــم الشــباب مــن أجــل استكشــاف هويتهــم والتعبيــر عنهــا،
وتمكينهــم مــن المناصــرة والفعــل المجتمعــي ،واســتخدام الكتابــة اإلبداعيــة كشــكل مــن أشــكال التعبيــر عــن النفــس وقبــول
الــذات ،وتطويــر مهاراتهــم فــي البحــث والتوثيــق.
العــروض األدائيــة العامــة واإلنتاجــات الفنيــة ،حيــث قمنــا بتنظيــم عــرض أفــام وانتاجــات موســيقية ،ورعايــة أفــام وثائقيــة انتجهــا
ووفرنــا وثائــق ومســتندات ّ
ّ
توثــق تاريــخ فلســطين وجغرافيتهــا.
الشــباب،

فرص العمل

عدد المستفيدين

المؤسسات المستفيدة

العائد االقتصادي

104

8,044

26
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الثقافة – فنون ادائية– مهرجان الكمنجاتي -جمعية الكمنجاتي
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اإلنفاق

 1.14مليون

«منصة فنون بال حدود» – مدرسة الفنون في سلوان
أدى انتشــار فيــروس كوفيــد 19-فــي فلســطين خــال شــهر آذار  ،2020إلــى فــرض اإلغــاق علــى جميــع مناحــي الحيــاة ،والتحــول مــن
التواصــل المباشــر إلــى التواصــل االلكترونــي ،ممــا فــرض علــى مدرســة الفنــون التابعــة لملتقــى الشــباب التراثــي المقدســي تحويــل
العمليــة التعليميــة مــن الوجاهــي إلــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ،ممــا أدى إلــى ارتفــاع أعــداد المتابعيــن لصفحــة المدرســة وارتفــاع
أعــداد الراغبيــن باالنتســاب للمدرســة فــي العــام الدراســي الجديــد.
مــن هنــا ُأطلقــت فكــرة «منصــة» إلكترونيــة لتعليــم الفنــون للوصــول إلــى جميــع مناطــق تواجدهــم ،وبالتالــي التغلــب علــى كل الظــروف
الصحيــة والسياســية واالقتصاديــة.
«حلمــي أن أصبــح عازفــة عــود محترفــة ومشــهورة أشــارك فــي العديــد مــن العــروض والمهرجانــات وأســافر خــارج فلســطين ،وبمــا أننــي
مــن عائلــة متوســطة الدخــل كمعظــم العائــات المقدســية عامــة وســلوان خاصــة ،كان هــذا صعــب فــي الســنوات الماضيــة بســبب
ارتفــاع تكاليــف تعلــم الموســيقى فــي المعاهــد والمراكــز فــي القــدس ،ولكــن مــن خــال مدرســة الفنــون فــي ســلوان ُأتيحــت لــي
الفرصــة للقيــام بذلــك وتعلــم العــزف علــى آلــة العــود والبــدء بتحقيــق حلمــي».
الطالبة سالف محمد الرويضي  13-سنة مدرسة الفنون -ملتقى الشباب التراثي المقدسي -سلوان

مشروع استديو «إدوارد سعيد» – باريس
بســبب انتشــار فيــروس كوفيــد 19-فــي العالــم واســتمرار
اإلغالقــات المفروضــة مــن الســلطات الفرنســية وعــدم اســتقبال
الزائريــن مــن خــارج االتحــاد األوروبــي ووقــف العمــل بالتأشــيرات
فــي القنصليــة الفرنســية فــي القــدس ،تقــرر تأجيــل ســفر
الفنانيــن الذيــن تــم اختيارهــم لاللتحــاق بمنحــة اإلقامــة فــي
اســتديو «إدوارد ســعيد»– باريــس للعــام  .2020وعلــى الرغــم مــن
ذلــك فقــد تــم فتــح المجــال للفنانيــن الفلســطينيين المقيميــن
فــي فرنســا بشــكل خــاص أو االتحــاد األوروبــي بشــكل عــام،
وبهــذا اســتفاد مــن البرنامــج الفنــان التشــكيلي هيثــم شــملوني
والفنــان الموســيقي محمــد أحمــد «أبــو غابــي».
كمــا تــم تمديــد إقامــة الفنانــة دعــاء قشــطة لشــهرين إضافيين
إلــى حيــن اســتيضاح مجريــات األحــداث فــي العالــم .حيــث
التحقــت دعــاء بالمنحــة مــع بدايــة عــام  2020وبســبب الجائحــة
لــم تتمكــن مــن العــودة فــي الموعــد المحــدد لهــا.

لوحة للفنان هيثم شملوني – استديو الفنانين -باريس-
التعاون ،مؤسسة عبد المحسن القطان ،القنصلية
الفرنسية في القدس ووزارة الثقافة الفلسطينية
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الكمان جزء من يومياتي في المخيم
يحــب أحمــد ســماع الموســيقى منــذ صغــره ويتذكــر
أنــه شــاهد صدفــة بينمــا كان يمشــي برفقــة والدتــه
فــي أحــد أحيــاء مخيــم شــاتيال مجموعــة مــن
األطفــال يتدربــون علــى العــزف فتحمــس لرؤيتهــم
وطلــب مــن أمــه أن تســجله فــي برنامــج تعليــم
الموســيقى .كان ذلــك قبــل نحــو عاميــن ،أمــا اليــوم
فيقــول أحمــد« ،الكمــان هــي اآللــة الموســيقية
التــي ســترافقني فــي حياتــي ،ألن العــزف ســيكون
مســتقبلي».
يواظــب أحمــد علــى تدريباتــه باســتمرار ،ويعــرف
أن التمريــن الدائــم هــو ســبيله للعــزف الصحيــح
ويخبرنــا بــأن أخــاه األصغــر انضــم ً
أيضــا الــى تعلــم
الموســيقى فباتــت األلحــان مســموعة فــي منزلهــم
باســتمرار علــى عكــس الضجيــج والزحمــة في شــوارع
المخيــم ،ويقــول« ،أنظــر الــى الموســيقى كفســحةٍ
مــن الفــرح والمتعــة فــي حياتــي ،وأحمــل حماســة
كبيــرة للعــزف مســتقب ً
ال فــي حفــات علــى المســرح.
ـجيعا كبي ـرًا مــن أســاتذتي ،وأشــعر بأننــي
أتلقــى تشـ
ً
محظــوظ لوجــود الكمــان الــذي أشــعر بأنــه صوتــي
ويعبّــر عنــي».

أحمد موسى  10 /سنوات  /مخيم شاتيال

نظرتنا وخطتنا المستقبلية لألعوام 2022-2020
ً
حديثا مبلغ  7.5مليون دوالر لبرنامج الثقافة وبتركيز خاص على ضمان توفر الموارد والسبل
تخصص االستراتيجية المقرّ ة
ّ
الكافية لما يلي:
دعم الشباب والبالغين في الفنون األدائية.
وجزءا ال يتجزأ من الثقافة ،لكنه ال يلقى االهتمام الكافي.
تطوير المهن اإلبداعية والتي تعتبر قطاعً ا أساسيًا
ً
دعم المبادرات المجتمعية والتي تتمحور حول الثقافة والتراث والتعبير.
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برنامج القدس إلعمار البلدات القديمة
الحفاظ على اإلرث الحضاري والثقافي
لمحة عامة
ُخصــص برنامــج إعمــار البلــدة القديمــة فــي القــدس للحفــاظ علــى المنــازل ذات القيمــة الكبيــرة والمراكــز التاريخيــة الهامــة فــي جميــع
أنحــاء فلســطين .كانــت المدينــة القديمــة المهملــة فــي القــدس هــي المحــور األصلــي للبرنامــج الــذي بــدأ عــام  .1994بحلــول عــام ،2006
اتســع مجــال عمــل البرنامــج لتشــمل نابلــس .وقــد تلقــى المهندســون والمتخصصــون الفنيــون والمهنيــون اآلخــرون تدري ًبــا فــي الحفــاظ
علــى التــراث ،مــن خــال عنصــر التدريــب المتضمــن فــي البرنامــج .وقــد أســفرت جهــود «التعــاون» عــن تجديــد العديــد مــن المبانــي التاريخيــة
التــي تعيــش فيهــا العائــات فــي كل مــن القــدس ونابلــس .كمــا شــاركنا فــي تجديــد المــدارس والمراكــز المجتمعيــة والمبانــي التجاريــة.
نحــن نــدرك أن الوعــي أمــر حيــوي إلدامــة هــذه التطــورات .فهكــذا بذلنــا جهــودً ا كبيــرة لزيــادة الوعــي ببرنامجنــا وبقيمــة الحفــاظ علــى التــراث
الثقافــي .تأتــي هــذه الجهــود فــي شــكل إنتــاج أفــام وثائقيــة ونشــرات ترويجيــة وتوزيــع كتيّبــات وتــداول مجموعــة متنوعــة مــن المنشــورات
اإلعالميــة.
يشمل نطاق عمل برنامج القدس إلعمار البلدات القديمة:
توثيق الخصائص المعمارية للمباني التاريخية.
تدريب المهندسين المعماريين والحرفيين والمقاولين على أساليب الحفاظ على الهندسة المعمارية التقليدية.
القيام بأنشطة توعوية للمجتمع حول أهمية الحفاظ على التراث المعماري.

فرص العمل

عدد المستفيدين

المؤسسات المستفيدة

العائد االقتصادي

اإلنفاق

497

49,000

10

 3.77مليون

 3.77مليون

برنامج القدس العمار البلدات القديمة -مكون الترميم -ملحق منجرة مدرسة دار االيتام الصناعية -برنامج االعمار-القدس
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مشروع ترميم وإعادة تأهيل مدرسة ذكور باب
السلسة األساسية
بتمويــل مــن الحكومــة الســويدية مــن خالل منظمــة األمــم المتحدة
للتربيــة والعلــوم والثقافــة (اليونســكو) ،وبتنفيذ مــن برنامــج القــدس
إلعمــار البلــدات القديمــة فــي مؤسســة التعاون،تــم ترميــم وتأهيــل
مدرســة ذكــور بــاب السلســلة األساســية الواقعــة علــى بعــد عشــرات
األمتــار مــن بــاب السلســلة (أحــد أبــواب المســجد األقصــى).
وبنيــت أجــزاء مــن المدرســة خــال الفتــرة العثمانيــة ،واألجــزاء األخــرى
مربعــا .وكانــت
فــي فتــرات الحقــة ،وتبلــغ مســاحتها الكليــة  407متـرًا
ً
ّســا.
المدرســة تحتضــن قبــل الترميــم مــا يقــارب  40طال ًبــا و 11مدر ً
هــدف المشــروع إلــى تأهيــل المدرســة للحفــاظ علــى المبنــى
ّ
محفــزة
التاريخــي ،وتأهيــل البنيــة التحتيــة فيــه ،وتوفيــر بيئــة
للتعليــم ،ودعــم صمــود قطــاع التعليــم الفلســطيني فــي القــدس،
باإلضافــة الــى تشــجيع الطلبــة علــى التعلــم داخــل مبانــي تاريخيــة
تــم ترميمهــا وتتوافــر بهــا احتياجــات التعليــم المعاصــر.
كان لهــذا الترميــم األثــر األكبــر فــي تحســن البيئــة التعليميــة للطــاب
وبيئــة العمــل لطاقــم التدريــس واإلدارة فــي المدرســة نتيجــة إعــادة
وانســجاما
تأهيــل البنيــة التحتيــة وتطويرهــا لتكــون أكثــر أما ًنــا
ً
لالســتخدام ،باإلضافــة الــى زيــادة القــدرة االســتيعابية للمدرســة مــن
خــال توفيــر غــرف صفيــة أكثــر عبــر ترميــم الفراغــات التــي كانــت
مغلقــة وغيــر مســتخدمة ،وتــم توفيــر مختبــرات حاســوب وعلــوم،
وتأهيــل للســاحات األمــر الــذي انعكــس إيجابًــا علــى التحصيــل
العلمــي للطــاب.
مدير المدرسة خيري معالي:
ّ
ً
ومحفزة
شاملا للمدرسة ،وترك بيئة مناسبة
«ال شك أن الترميم كان
للتعليم .ألول مرة أصبح لدينا مختبرً ا للحاسوب وآخر للعلوم
جدا الستخدام طالب المدرسة».
مؤهلين بشكل جيد ً

ترميم صبانة حمدي كنعان في البلدة القديمة بنابلس
صبانــة حمــدي كنعــان فــي البلــدة القديمــة بنابلــس الكائنــة فــي
شــارع الصبانــات فــي حــي الياســمينة هــي صبانــة ومبنــى عريــق
وقديــم ،وشــهد أول إنتــاج لنــوع جديــد لصابونــة نابلســية فــي
خمســينيات القــرن الماضــي .بنتهــا عائلــة النابلســي فــي القــرن
الثامــن عشــر واشــتراها كنعــان فــي عــام  1930إبــان العصــر الذهبــي
لصناعــة الصابــون النابلســي ،وكانــت تنتــج أكثــر مــن  130ط ًنــا مــن
الصابــون ســنويًا .وفــي خمســينيات القــرن الماضــي شــهدت والدة
الصابــون النابلســي األخضــر المصنــوع مــن زيــت الزيتــون المســتخرج
مــن الجفــت (نــواة حبــة الزيتــون) ويحتــوي علــى نســبة عاليــة مــن
مــادة الكلوروفيــل المعقمــة والمطهــرة.
ـدل حــال هــذه الصناعــة الرائجــة،
غيــر أن االحتــال فــي العــام  1967بـ ّ
فكانــت وبعــد عقديــن فقــط مــن االحتــال تلفــظ صبانــة كنعــان
أنفاســها األخيــرة وتتوقــف عــن العمــل بعــد  200عــام مــن الصناعــة
المزدهــرة .ليبــدأ بعدهــا أشــد المشــاهد مأســاوية ،لتصبــح الصبانــة
التــي كانــت تعــج بالحيــاة والعمــال والــزوار وينبعــث مــن كل أرجائهــا
رائحــة زيــت الزيتــون والصابــون الطيــب ،مهملــة ،بــل مك ًبــا للنفايــات
ومكرهــة صحيــة ...لقــد كان منظ ـرًا حزينــا ومثي ـرًا لألســى عنــد رؤيــة
 800متــر مربــع تراكمــت فيــه القمامــة.
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وبالتالــي فقــد ُطرحــت فكــرة اســتخدام هــذا المبنــى التاريخــي لخدمــة المجتمــع المحلــي ،وتــم الحصــول علــى موافقــة أصحابهــا
ـاء عليــه ،فقــد تــم البــدء بعمليــة ترميــم وإعــادة تأهيــل هــذا المــكان الهــام مــن قبــل
مشــكورين (باســل وطاهــر وباســمة كنعــان) ،وبنـ ً
برنامــج القــدس إلعمــار البلــدات القديمــة فــي مؤسســة التعــاون بمــا يتناســب وعراقــة المــكان وهيبتــه ،فــاألدراج ظلــت ســلطانية الحجــارة،
واألعمــدة تــم المحافظــة عليهــا وتدعيمهــا.
صالحــا إلقامــة مركــز مجتمعــي تابــع لجمعيــة المركــز االجتماعــي الخيريــة ويخــدم فئــة
هــذا التأهيــل والترميــم لهــذا المــكان جعلــه
ً
كبــار الســن ،بحيــث يســتخدم كنــاد وتجمــع ترفيهــي ،وكذلــك مكتبــة الكترونيــة تخــدم األطفــال وطــاب المــدارس .فمنــذ أكثــر مــن
عامــا ،وجمعيــة المركــز االجتماعــي الخيريــة التــي تأسســت عــام  1978فــي البلــدة القديمــة بمدينــة نابلــس وهــي تعمــل فــي
أربعيــن ً
أوســاط الفقــراء والمهمشــين واألطفــال والنســاء معتمــدة علــى التكافــل االجتماعــي والتنميــة البشــرية المســتدامة.
كمــا أن ترميــم هــذا المبنــى ســاهم ً
أيضــا فــي إحيــاء منطقــة مهمشــة فــي البلــدة القديمــة فــي نابلــس والمحافظــة علــى المبانــي
القديمــة والتراثيــة فيهــا ،وتوفيــر مــكان الئــق ،فــي هــذا الحــي الفقيــر والمهمــش ،يقضــي فيــه كبــار الســن رجــاال ونســاء ،وق ًتــا مفيــدً ا،
ّ
المعــزز لطــاب وطالبــات
وممتعــا ،ومســليًا .إضافــة إلــى توفيــر مكتبــة رقميــة الكترونيــة تقــدم خدمــة منهــاج محوســب عبــر الواقــع
ً
الحــي ،كمــا تــم إقامــة مركــز ثقافــي للذاكــرة والروايــة الفلســطينية يتــم فيــه إنتــاج وعــرض أفــام وثائقية عــن فلســطين بتقنيــات حديثة.
هــذا وقــد تــم ترميــم الصبانــة علــى ثالثــة مراحــل ،موّ لــت الحكومــة الســويدية المرحلــة األولــى مــن خــال اليونســكو  ،2019ومولــت
المرحلــة الثانيــة بتبــرع مــن عائلــة حمــدي طاهــر كنعــان وأعضــاء وداعمــي مؤسســة التعــاون  ،2019أمــا المرحلــة الثالثــة فمولــت بتبــرع
مــن النــا ونعيــم عبــد الهــادي .2020
حوش أمينة الخالدي
علــى بعــد خطــوات قليلــة مــن المســجد األقصــى المبــارك ،يقــع مدخــل حــوش أمينــة الخالــدي والــذي يعتبــر مــن ضمــن عــدد قليــل
يرجــح أن تاريــخ الحــوش يرجــع الــى الفتــرة المملوكيــة ،خاصــة وأن جــزء مــن
مــن األحــواش الكبيــرة داخــل البلــدة القديمــة فــي القــدسّ .
الحــوش مالصــق ألســوار المســجد األقصــى .تــم بعدهــا عمــل إضافــات وبنــاء وحــدات اضافيــة الــى الحــوش علــى مــر الســنين حيــث يضــم
حال ًيــا أكثــر مــن  34وحــدة ســكنية.
عانــى الحــوش مــن ســوء وضــع البنيــة التحتيــة وخاصــة التمديــدات الميكانيكيــة والمجــاري ،إضافــة الــى وجــود مشــاكل فيزيائيــة عديــدة
بالمبانــي وعــدم وجــود عــزل للوحــدات الســكنية وعــدم وجــود تهويــة لبعــض الغــرف ،عـ ً
ـاوة علــى االكتظــاظ الكبيــر فــي الحــوش وعــدم
اســتغالل الســاحات الموجــودة فــي الحــوش ،ولــم يتــم التدخــل فــي الحوش من قبــل مؤسســات الترميــم نتيجــة الوضع الصعــب للحوش.
أولــى برنامــج القــدس إلعمــار البلــدات القديمــة االهتمــام الكبيــر للحــوش ،حيــث تــم عمــل دراســة عامــة وتحديــد أولويــات التدخــل فــي
الحــوش للوحــدات الســكنية بنــاء علــى الدراســة.
وبتمويــل ســخي مــن المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــال منحــة مقدمــة عــن طريــق الصنــدوق الســعودي للتنميــة تــم الترميــم،
ً
ً
ووفقــا ألهــداف البرنامــج فــي الحفــاظ علــى
انطالقــا مــن ســعي المنحــة الــى تثبيــت صمــود المقدســيين وتحســين ظروفهــم المعيشــية،
المــوروث التاريخــي والثقافــي فــي البلــدات القديمــة وتحســين األوضــاع المعيشــية لقاطنيهــا والبلــدة القديمــة فــي القــدس بشــكل خاص.
تــم تقســيم أعمــال الترميــم الــى ثــاث مراحــل رئيســية ،ورغــم جميــع الظــروف الصعبــة والقاهــرة وخاصــة نتيجــة اإلغالقــات المســتمرة
بســبب جائحــة كورونــا ،فقــد تــم هــذا العــام تنفيــذ المرحلتيــن األولــى والثانيــة .وضمــت المرحلــة األولــى ترميــم  5وحــدات ســكنية لســت
عائــات والمرحلــة الثانيــة  5وحــدات ســكنية ،إضافــة الــى ترميــم الســاحات والواجهــة والبنيــة التحتيــة التابعــة لهــذه المراحــل مــع إضافــة
علمــا أن العمــل علــى المرحلــة الثالثــة مســتمر ضمــن المنحــة المخصصــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية.
لمســات جماليــة للحــوشً ،
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ملحق مبنى المكتبة الخالدية
يقــع مبنــى ملحــق مكتبــة الخالــدي علــى بعــد عشــرات األمتــار الــى الغــرب مــن بــاب السلســلة (أحــد أبــواب المســجد األقصــى) وحائــط
البــراق وهــو يتبــع فــي وظيفتــه لمبنــى مكتبــة الخالــدي الرئيســي والــذي يقــع علــى بعــد أمتــار قليلــة منــه الــى الغــرب والتــي تــم االنتهــاء
مــن ترميمهــا وترميــم الواجهــة الرئيســية لهــا مــن قبــل برنامــج القــدس إلعمــار البلــدات القديمــة بتمويــل مــن الصنــدوق العربــي لإلنمــاء
االقتصــادي واالجتماعــي فــي العــام .2018
يعــود تاريــخ بنــاء هــذا المبنــى إلــى الفتــرة العثمانيــة ،ويتكــون مــن ثالثــة طوابق وســطح ،بحيــث يســتخدم الطابــق األول من قبــل آل الخالــدي كملحق
للمكتبــة الرئيســية وخدمــات تابعــة لــه ،ويتكــون مــن خمســة غــرف ومطبــخ وحمامين يتوســطهم فنــاء مغطــى بهيكل معدنــي مزجج.
تنبــع أهميــة المكتبــة الخالديــة ليــس فقــط مــن موقعهــا المتميــز وأهميتهــا التاريخيــة ،بــل ً
أيضــا ألنهــا تحتضــن أكبــر مجموعــة مــن
نفائــس المخطوطــات اإلســامية ومجموعــات كبيــرة مــن الكتــب القديمــة داخــل البلــدة القديمــة فــي القــدس ،باإلضافــة الــى موقــع
المبنــى الحســاس بجانــب مركــز للشــرطة ومجاورتــه للحــرم القدســي الشــريف .ومــن الجديــر بالذكــر أن المشــروع تــم تنفيــذه بحســب
المواصفــات العالميــة للمحافظــة والترميــم بحيــث تــم إعــادة تأهيــل الغــرف واألســطح والواجهــات الخارجيــة ،إضافــة الــى القيــام بأعمــال
التدعيــم اإلنشــائي لبعــض غرفــه نظـرًا لوجــود مشــاكل انشــائية رئيســية فيــه نتيجــة أعمــال الحفريــات التــي يقــوم بهــا االحتــال أســفل
المبنــى ،ممــا أدى الــى حــدوث تشــققات وتصدعــات بالمبنــى ،تــم تدعيمهــا ومعالجتهــا مــن قبــل البرنامــج .هــذا وقــد تــم الترميــم هــذا
المبنــى بتمويــل مــن الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي.

نظرتنا وخطتنا المستقبلية لألعوام 2022-2020
لقــد قمنــا بتخصيــص  18مليــون دوالر إلحيــاء المواقــع التاريخيــة والحفــاظ عليهــا فــي أنحــاء القــدس ونابلــس ،وتمتــد إلــى مــدن
وقــرى أخــرى .تســتلزم اســتراتيجيتنا للنمــو فــي هــذا المســار مــن العمــل مــا يلــي:
ترميم المراكز التاريخية والمباني العامة والوحدات السكنية في مدن القدس ونابلس وعرابة وغيرها من المدن التاريخية.
إعادة تأهيل الواجهات الخارجية للمتاجر في أسواق مدينتي القدس ونابلس.
إشراك المتدربين والمهندسين والمهنيين والطالب والمتخصصين في الدورات المتعلقة بالتراث الثقافي والتدريب المهني في
مجال التراث ،وبالتالي خلق فرص عمل جديدة.
تعزيز الوعي المجتمعي من خالل نشر الكتب والدراسات المتعلقة بالتراث الثقافي.
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برنامج التنمية المجتمعية
صون الحياة والكرامة
لمحة عامة
لــكل انســان علــى األرض الحــق فــي حقوقــه اإلنســانية األساســية ،التــي تتضمــن العمــل والســكن والرعايــة الصحيــة والتغذيــة الكافيــة.
ـدم الدعــم لقطاعــات الزراعــة وتطويــر البنيــة التحتيــة والطاقــة النظيفــة واالســتجابة
مــن ه ّنــا ،طــوّ رت «التعــاون» مشــاريع مــن شــأنها أن تقـ ّ
ّ
نمكنهــا مــن تقديــم وتنفيــذ هــذه األنــواع مــن
للطــوارئ والصحــة .نعمــل كذلــك علــى تعزيــز قــدرات مؤسســات المجتمــع المدنــي ،بحيــث
التدخــات لصالــح الفلســطينيين.
يتضمن برنامجنا للتنمية المجتمعية سلسلة من التدخالت بما فيها:
تحسين الصحة والرفاه:
يعـ ّـزز هــذا البرنامــج قــدرة نظــام الرعايــة الصحيــة ومرافقــه مــن خــال التدريــب وتطويــر القــدرات والدعــم المالــي .لقــد اســتطعنا مــن
خــال نشــاطاتنا إيجــاد وحــدات صحيــة متخصصــة فــي مؤسســات الرعايــة الصحيــة ،بمــا فيهــا وحــدة جراحــة طــب األطفــال ،ووحــدة
غســيل الكلــى ،ومعالجــة الحــروق ،مــن بيــن وحــدات متخصصــة أخــرى .ويتــم تقديــم الدعــم كذلــك لألفــراد المحتاجيــن للعــاج ،أو
للخضــوع لعمليــات جراحيــة ،أو لتركيــب أطــراف صناعيــة ،أو أجهــزة الســمع /البصــر ،إلــى جانــب توفيــر برنامــج شــامل للتأهيــل للِأشــخاص
ذوي اإلعاقــة مــن خــال المؤسســات األهليــة العاملــة فــي مجــال إعــادة التأهيــل.
الزراعة واألمن الغذائي:
فيمــا يتعلــق بالزراعــة والفالحــة ،طرحــت «التعــاون» مبــادرات وبرامــج ّ
تركــز علــى تربيــة الحيوانــات ،واســتصالح األراضــي والزراعــة ،ترميــم
البيــوت البالســتيكية ،تحســين الخدمــات والبنــى التحتيــة المتعلقــة بالمواصــات ألغــراض زراعيــة ،وتحســين الفرصــة للوصــول والحصــول
علــى الميــاه النظيفــة وشــبكات الميــاه وأنظمــة الــري ،باإلضافــة إلــى التدريــب والدعــم التقنــي للمزارعيــن.
تطوير المجتمع المدني والخدمات والبنية التحتية المجتمعية:
ّ
تنفــذ «التعــاون» سلســلة مــن المشــاريع التــي ّ
تركــز علــى إنشــاء فضــاءات عامــة ومجتمعيــة مشــتركة ،وتعـ ّـزز البنيــة التحتيــة المجتمعيــة
الماديــة وقــدرات مؤسســات المجتمــع المدنــي ،مــن خــال التدخــات المتعلقــة ببنــاء وتطويــر القــدرات.
المساعدات الطارئة واإلغاثية:
تواصــل «التعــاون» تقديــم المســاعدات اإلنســانية اإلغاثيــة الضروريــة جــدً ا للتجمعــات والفئــات المعرّ ضــة للخطــر والتهميــش .يتــم عـ ً
ـادة
تقديــم المســاعدات اإلنســانية مــن خــال تدخــات محكمــة ،مــن حيــث طريقــة وطبيعــة المســاعدات ،والتــي تجمــع بشــكل متفــرّ د
المســاعدات اإلنســانية بتلــك التنمويــة فــي رزمــة واحــدة.
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فرص العمل

عدد المستفيدين

المؤسسات المستفيدة

العائد االقتصادي

2,688

412,249

101

 26.6مليون

اإلنفاق

 26.6مليون

أو ً
ال :الصحة ،أساس ،الزراعة و المساعدات االنسانية واإلغاثة
ختام غبن 43 ،عام  ،أرملة ومعيلة لستة أبناء ،منهم فتاة تبلغ  19عام تعاني من السرطان .كان قد تراكمت الديون على
زوجها قبل وفاته حيث كان يعاني من أمراض مزمنة.
“ال أســتطيع وصــف ســعادتي عندمــا تلقيــت الشــيك مــن جمعيــة بيــت الهيــا للتنميــة ( )BLDAلشــراء محاصيلــي .هــذا المشــروع هــو نقطــة
انطــاق لحيــاة جديــدة .وأعطانــا دفعــة قويــة إلــى األمــام» .هكــذا عبــرت ختــام غبــن عــن ســعادتها الســتفادتها مــن مشــروع دعــم
المزارعيــن بدعــم مــن مؤسســة التعــاون و ..IDRF
دونميــن مــن األراضــي تزرعهــا وتبيــع المحاصيــل لكســب الدخــل وتغطيــة نفقــات األســرة المعيشــية وقــد دمرتهــا
وكانــت األســرة تمتلــك
ّ
القــوات اإلســرائيلية خــال الهجــوم علــى غــزة  2014وتعيــش األســرة فــي منطقــة األمــل فــي منطقــة بيــت الهيــا الحدوديــة .وهــي
متاخمــة للخــط الحــدودي .منــذ ذلــك الحيــن ،اضطــرت عائلــة ختــام للتخلــي عــن عملهــم الزراعــي حيــث فقــدوا جميــع محاصيلهــم.
ّ
مكن هذا المشروع ختام من كسب دخل لها وألسرتها وتوفير حياة كريمة وفرصة عمل ثابتة لها وألبنائها.
تقــول ختــام« :نحــن نكافــح فــي ظــل ظــروف اقتصاديــة واجتماعيــة صعبــة للغايــة ،أنــا مســؤولة عــن األســرة .ابنتــي روان مريضــة .اعتدنــا
الحصــول علــى دخــل مــن الزراعــة ،ولكــن بعــد دمــار األرض فــي  ،2014تراكمــت علينــا ديــون ولــم أســتطع ســدادها .لقــد بذلــت قصــارى
جهــدي لســدادها شــي ًئا فشــي ًئا بمــرور الوقــت».

براءة تستطيع ارتداء مالبسها بمهارة ويسر
بــدت معالــم التحســن واضحــة علــى حالــة الطفلــة بــراءة أحمــد
الوحيــدي ( 12عامــً) بينمــا كانــت ترتــدي مالبســها بمهــارة ويســر
وبمســاعدة بســيطة مــن األهــل ،وممــا زاد عالمــات االرتيــاح علــى وجــوه
عائلتهــا بانهــا باتــت قــادرة علــى مســك القلــم واأللــوان وممارســة
هوايتهــا بالتلويــن.
وتعانــي «بــراءة» ،التــي تقطــن فــي منطقــة الشــيخ زايــد وتنتمــي ألســرة
مكونــة مــن ســبعة أفــراد ،مــن صعوبــة مــن التعلــم وتلــف فــي األحبــال
الصوتيــة وصعوبــة فــي الــكالم وضعــف فــي عضــات اليديــن واألصابع،
إال أن ثمــة نجاحــً حققــه فريــق التأهيــل الخــاص بمشــروع «خدمــات
تأهيــل أطفــال ذوي إعاقــة شــمال قطــاع غــزة» ضمــن البرنامــج المنزلــي
الــذي اســتطاع وضــع الخطــط العالجيــة المناســبة لحالــة الطفلــة
«بــراءة» وتحديــد األهــداف.
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الشاب أيمن كشكو -أحد العمال المستفيدين من فرص العمل
التي وفرتها حملة فلسطين تناديكم»
أيمــن كشــكو شــاب غــزي مــن حــي الزيتــون يعانــي وأســرته مــن عــدم
وجــود مصــدر دخــل ثابــت لتمكيــن نفســه وأســرته اقتصاديــً  ...وال يعلم
كيــف يواجــه متطلبــات الحيــاة .اســتطاعت حملــة فلســطين تناديكــم
ومــن خــال مشــروع توزيــع الطــرود الغذائيــة توفيــر فرصــة عمــل أليمــن
لحوالــي  45يــوم .يقــول أيمــن« :أعتبــر نفســي محظوظــً بحصولــي
علــى فرصــة العمــل التــي اتيحــت لــي فــي ظــل الوضــع االقتصــادي
الصعــب فــي قطــاع غــزة حيــث اســتطعت توفيــر احتياجــات أســرتي
واطفالــي ،وكذلــك اكتســبت بعــض العالقــات التــي آمــل ان تمكننــي
مــن االســتمرار فــي العمــل»
التعاون تتضامن مع بيروت وأهلها بعد إنفجار المرفأ
«فــي لحظــات معــدودة خســرنا كل شــيء حتــى القســم الجديــد لألطفــال المصابيــن بفيــروس كوفيــد  19الــذي كنــا نســتعد الفتتاحــه.
حينهــا ســمعت اقتراحــات بإقفــال المستشــفى ،وســمعت وعــودًا بتوفيــر مســاعدات إلعــادة ترميمهــا ،وقــررت علــى الفــور أنــا وفريــق
العمــل القيــام بتحديــد األضــرار وكلفــة إعــادة الترميــم والتجهيــز لضمــان اســتمرارية المستشــفى.
منــذ األيــام األولــى التــي تلــت اإلنفجــار المــروّ ع فــي مرفــأ بيــروت فــي شــهر آب ،تواصلــت مؤسســة التعــاون معنــا وأبــدت إســتعدادها
للمســاهمة فــي توفيــر بعــض المعــدات للمستشــفى .علمــت حينهــا بأنهــا مؤسســة فلســطينية ُتعنــى بالالجئيــن الفلســطينين فــي لبنــان،
وتســألت ضمنيــً مــا إذا كان إهتمامهــم ســيصل الــى خواتيمــه وال ســيما أن العديــد مــن المؤسســات التــي تواصلــت معنــا لــم نســمع منهــا
ال وفع ً
أبـدًا .وبــكل صراحــة أقــول ،قليلــة هــي الجهــات التــي التزمــت قــو ً
قدمت من خــال حملة
ال بمســاعدة المستشــفى مثــل التعــاون التــي ّ
ـي يســاعدنا على اإلســتمرار
حشــد التمويــل التــي أطلقتهــا معــدات حديثــة لــم نكــن نحلــم بوجودهــا فــي حــرم المستشــفى .إنه دعــم نوعـ ّ
فــي توفيــر خدماتنــا .كل الشــكر للتعــاون التــي تترجــم فعـ ً
ا إلتزامهــا بالعمــل اإلنســاني مــن أجــل اإلنســان .أنتــم حقــً اســمًا علــى مســمى».

كارن صقر – مديرة مستشفى بيروت الحكومي في الكرنتينا

ملعب مخيم ضبيه مركز إلتقاء ومساحة فرح
بســرعةٍ فائقــة تحــوّ ل الملعــب الــى نقطــة إلتقــاء ،وإلــى مرك ـ ٍز يجمــع
الكبــار والصغــار مــن ســكان المخيــم .مــن يقطــن داخــل المخيمــات
ـدر معنــى أن تكــون لديــه مســاحة عامــة للحركــة واللعــب فــي الهواء
يقـ ّ
مجمــع الكنائــس للخدمــة اإلجتماعيــة
الطلــق ،يقــول إليــاس حبيــب مــن
ّ
فــي لبنــان الــذي يشــرف علــى ملعــب وحديقــة مخيــم ضبيــه.
وتأهيــل هــذا الملعــب وجــد طريقــه الــى النــور بفضــل دعــم مقــدم
مــن منيــر الكالوتــي ،ومعــه وجــد ســكان المخيــم أنفســهم يتجمعــون
فــي فــرق للعــب كــرة القــدم.
مــا يبعــث علــى الفــرح يقــول إليــاس« ،قــدرة هــذه الملعــب علــى جمــع
نشــاطات رياضيــةٍ حماســية أعطــت فرحــً كنــا
ســكان المخيــم فــي
ٍ
بحاجــة إليــه».
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ثانيًا :تمكين الشباب
قصة نجاح في زمن الكورونا (رب ضارة نافعة)
كفايــة شــحادة «أم حمــزة» هــي وزوجهــا أحــد المشــاركين
بــدورة الزراعــة البيئيــة التــي نفــذت فــي قريــة الجديــرة ضمــن
مشــروع «تمكيــن المــرأة المقدســية» المنفــذ مــن جمعيــة
الشــبان المســيحية– القــدس بدعــم مــن الصنــدوق العربــي
لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي بــإدارة البنــك االســامي .وقــد
حماســا لتبنــي
كانــت هــي وزوجهــا مــن أكثــر المشــاركين بالــدورة
ً
فكــرة الزراعــة البيئيــة ،ومــن المبادريــن لطلــب منحــة إلنشــاء
مزرعــة بيئيــة .لكــن نتيجــة للوضــع العــام الــذي حــدث بســبب
أزمــة كورونــا والمتمثــل بشــلل جميــع مناحــي الحيــاة فقــد تأخــر
تنفيــذ الحدائــق البيئيــة والتــي كان مــن المفتــرض تنفيذهــا قبــل
الموســم الصيفــي حتــى ال يخســر المزارعــون الموســم ،وأدى
ذلــك الــى أن غالبيــة المزارعيــن إمــا زرعــوا أراضيهــم بالطريقــة
التقليديــة أو تركــت بــدون زراعــة .لكــن «أم حمــزة» وعائلتهــا قــرروا
عــدم خســارة الموســم وبنفــس الوقــت تطبيــق الخبــرة التــي
اكتســبوها مــن دورة الزراعــة البيئيــة واســتغالل اإلغــاق والــذي
تســبب بتعطــل األعمــال والدراســة للجميــع بــا اســتثناء ،وبالتالــي
الفرصــة متاحــة لمســاهمة جميــع أفــراد العائلــة بتحضيــر وزراعــة
األرض ،فالزراعــة البيئيــة تحتــاج الــى جهــد ووقــت ومصاريــف أعلــى
مــن الزراعــة التقليديــة فــي البدايــة .وفعــا كمــا تقــول كفايــة
خــال فتــره اإلغــاق وعلــى مــدار شــهر تقريبًــا كان جميــع أفــراد
العائلــة يقضــون جميــع وقتهــم فــي األرض «كنــا نذهــب لــأرض
صباحــا لوقت المغرب .كان شــهر
تقري ًبــا كل يــوم مــن الســاعة 10
ً
متعــب لكــن بنفــس الوقــت اســتمتعنا كثيـرًا فــي العمــل كعائلــة
وأمضينــا وقتنــا بكامــل اإلنتاجيــة ،بالرغــم مــن أن مســاحة األرض ال
تتعــدى الدونــم الواحــد إال أننــا مــن خــال الزراعــة البيئيــة اســتطعنا
زراعــة أكثــر مــن  15صنــف مــن الخضــار مثــل الفلفــل والبنــدورة
والباذنجــان والفاصوليــاء واللوبيــاء والقــرع والباميــة والفقــوس
والكوســا والبصــل والجرجيــر وغيرهــا ،إضافــة الــى النباتــات الطبيــة
مثــل الزعتــر والميرميــة وحتــى الفواكــه مثــل البطيــخ والفراولــة».
كمــا وتؤكــد «أم حمــزة» أن أســعد لحظــات العائلــة هــي عندمــا
بــدأت بقطــف ثمــار األرض والتــي مكنــت العائلــة مــن االعتمــاد على
المحصــول بشــكل تــام فــي هــذا الموســم مــن دون االضطــرار
إلــى شــراء الخضــار مــن األســواق كمــا كانــت تفعــل العائلــة مــن
قبــل« .أم حمــزة» وعائلتهــا فخــورون بمزرعتهــم البيئيــة الصغيــرة
وأخبرونــا بــأن مــذاق الخضــار البيئيــة أطيــب بكثيــر مــن الخضــار التي
كانــوا يقومــون بشــرائها مــن قبــل ،كمــا وتطمــح «أم حمــزة» بــزرع
المزيــد مــن األصنــاف فــي الموســم القــادم مــن أجــل المحافظــة
علــى توفيــر طعــام صحــي وخــال مــن المــواد الكيماويــة فــي بيتها.
تمكين المرأة المقدسية
قــام فريــق حمايــة قلنديــا ضمــن مشــروع «تمكيــن المــرأة
المقدســية» المنفــذ مــن جمعيــة الشــبان المســيحية بدعــم مــن
الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي بإشــراف البنــك
اإلســامي ،باســتبدال األلــواح القديمــة (تســتخدم الطباشــير) فــي
جميــع الصفــوف فــي مدرســة قلنديــا األساســية بألــواح حديثــة.
وبذلــك تــم حـ ّ
ـل المشــكلة التــي كان يعانــي منعهــا غالبيــة الطلبــة
والمعلمــات والتــي تتمثــل بأعــراض مرضيــة مثــل القحــة والعطــاس
بســبب الحساســية مــن اســتخدام الطباشــير.
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ثالثًا :رعاية األيتام
الرحال  ...وحلم يتحقق
عروسة
ّ
«مشــروع مســتقبلي رافقنــي منــذ طفولتــي ،والمشــروع ّأثــر
فــي حياتــي وأضــاف لــي الكثيــر».
التزامــا
هــذا مــا قالتــه عروســة التــي كانــت مــن أكثــر األطفــال
ً
وحضــورًا فــي أنشــطة ُمســتقبلي ،فمنــذ نعومــة أظفارهــا وهــي
إحــدى المســتفيدين والمســتفيدات مــن برنامــج مســتقبلي ،وقــد
واضحــا فــي تحصيلهــا الدراســي،
حقــق هــذا المشــروع تأثيــرًا
ً
وأكســبها الكثيــر مــن المعــارف ،والمهــارات الحياتيــة التــي تســاعدها
فــي حياتهــا المدرســية .وقــد حصلــت فــي الثانويــة العامــة علــى
معــدل  %96.7والتحقــت بكليــة الطــب ،لتحقــق حلمهــا.
قدما نحو التميز -ياسمين طافش ..برنامج وجد غزة
المضي
ً
«فرحتــي بالحصــول علــى معــدل  %92.1ال توصــف ،وإنــي اعتبــر
هــذا الحــدث أكبــر فرحــة فــي حياتــي .وال أجــد إال أن أشــكركم
فــي برنامــج وجــد علــى كل مــا قدمتمــوه لــي مــن تعليــم
وتدريــب»
تقــول الســيدة «هنــادي» والــدة الطفلــة «ياســمين» :بفضــل خدمــات
التعليــم المســاند علــى مــدار ســنوات برنامــج وجــد وكميــة
المعلومــات األساســية التــي حصلــت عليهــا ابنتــي «ياســمين»
وتعلمهــا لطــرق المذاكــرة الفاعلــة التــي اكتســبتها مــن خــال
أخصائيــة الدعــم النفســي فــي البرنامــج ،تمكنــت ابنتــي مــن تحقيــق
أعلــى مســتويات النجــاح ،وإنــي فخــورة بهــا».

محمد عابدين  /مشروع الطاقة الشمسية
«أنشــأت محــل «بيــع وتركيب خاليــا شمســية» (بمســاعدة برنامج وجد)
حســن مــن وضعــي
وبفضــل اهلل عمــل المحــل بشــكل جيــد ،ممــا ّ
االقتصــادي بشــكل كبيــر ،وأنــا اآلن أعمــل باســتقاللية تامــة وأســتطيع
توفيــر احتياجــات عائلتــي بجهــدي وتعبــي ،فشــكرًا لصنــدوق قطــر
الداعــم الرئيســي ولــكل الداعميــن لوجــد لمســاعدتهم لنــا لنحقــق
مــا نحــن عليــه اآلن».
عامــا ،المعيــل ألســرته المكونــة مــن  8أفــراد فــي
محمــد عابديــن ً 22
مدينــة خانيونــس جنــوب قطــاع غــزة ،وهــو أحــد المســتفيدين مــن
مشــروع تحســين الوضــع االقتصــادي أليتــام عــدوان  2014علــى غــزة
وعائالتهم-الســنة الرابعــة.
أحمــد نشــوان /مــن فرصــة تدريــب علــى رأس العمــل الــى عمــل
بوظيفــة ثابتــة
«أحمــد» أحــد المســتفيدين مــن برنامــج مســتقبلي والــذي دعمــه منــذ
كان فــي مرحلــة المدرســة ،تخــرّ ج أحمــد مــن كليــة التجــارة تخصــص
ّ
ووفــر لــه البرنامــج فرصــة التدريــب علــى رأس العمــل مــع
محاســبة،
شــركة مــزاج (أحــد أكبــر الشــركات فــي قطــاع غــزة) واســتطاع أن
فقدرتــه الشــركة ومنحتــه فرصــة عمــل
يثبــت جدارتــه فــي العمــل،
ّ
ثابتــة.
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نظرتنا وخطتنا المستقبلية لألعوام 2022-2020
فــي الخطــة االســتراتيجية المقــرة ،يشــكل برنامــج التنميــة المجتمعيــة المظلــة للعديــد مــن المكونــات المرتبطــة بموضــوع
التمكيــن االجتماعــي واالقتصــادي .ســتقوم المؤسســة بتخصيــص مبلــغ  74مليــون دوالر أميركــي إلضافــة تدخــات متعــددة
ضمــن المكونــات والمحــاور التاليــة:
تنفيذ تدخالت مختلفة في مجاالت الصحة والزراعة والمساعدات اإلنسانية ورعاية األيتام والتمكين االقتصادي.
تطوير قدرات المؤسسات األهلية الشريكة من خالل التدخالت  ،ASASوتعزيز وتوسيع نطاق الشراكات التمويلية
االستراتيجية.
تطوير فرص «العمل عن بعد» ومفهوم «الريادية» وتوفير التمويل األساسي للرياديين.
تدريب الشباب والخريجين الجدد على المهارات الناعمة والمهنية والمواضيع التخصصية.
تمكين األيتام من خالل التعليم والتوظيف وتوفير خدمات الرعاية الصحية و التدريب المهني  ،TEVETوتوفير فرص
للمشاريع المبتدئة.
استخدام التكنولوجيا الحديثة ،بما في ذلك وسائل اإلعالم الرقمي والمنصات التفاعلية لتفعيل التواصل بين الشركاء.

خالــد جنديــة ،أحد مســتفيدي برنامــج وجد خالل الدبلوم المهني المتخصص في صيانــة الهواتف الذكية  -جمعية نطوف
للبيئة وتنمية المجتمع
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مؤسسة التعاون للشبابWAY-
وقدمــوا أفكارهــم للنهــوض بالمجتمــع الفلســطيني
معــا
شــباب جمعهــم حبّهــم لفلســطين وإصرارهــم علــى صنــع التغييــر ،فعملــوا ً
ّ
واالرتقــاء بكافــة قطاعاتــه.
أسســت «التعــاون» فــي العــام  2009مؤسســة التعــاون للشــباب ،لتوحيــد وبــث اإللهــام لشــباب فلســطين مــن خــال تشــجيعهم علــى
االفتخــار بهويتهــم الفلســطينية ،باإلضافــة إلــى أن إشــراك الشــباب علــى مســتوى العالــم يزيــد الوعــي الدولــي بمعاناتهــم .منذ العــام ،2017
ترتبــط «التعــاون» ومؤسســة التعــاون للشــباب بمذكــرة تفاهــم ،ســمحت بتقديــم مزيــدً ا مــن الدعــم لألخيــرة مــن أجــل النمــو والتوســع.
أنشطتهم عام 2020

جلســة اجتمــاع «بودكاســت» خاصــة
بالتعــاون مــع شــبكة «كيرنينــغ كلتشــرز»
ومركــز جميــل للفنــون بعنــوان «شــايف
البحــر؟» وهــي قصــة مؤثــرة فــي رحلــة
الــى البحــر القريــب البعيــد مــع مــن
حرمــوا لســنوات مــن مــوج البحــر وصوتــه
وهــو علــى بعــد ســاعات قليلــة فقــط،
ويتحــدث عــن عالقــة الفلســطينيين
بالبحــر مــن خــال قصــص تحكــي عــن
اللقــاء األول بعــد ســنوات مــن الحرمــان.
جولة خاصة عبر الفن الفلسطيني بالتعاون مع جاليري زاوية :ما بين الصمود واإللهام والذي يضم أعمال عدة لفنانين فلسطينيين:
خالد حوراني ،نبيل عناني ،سليمان منصور ،تيسير بركات ووفا حوراني.

المهجرة للتعرف عليها
لقاء مع حارس الذاكرة طارق البكري حيث أخذنا في رحلة مشوّ قة لزيارة فلسطين وبيوتها وقراها ومدنها
ّ
وعيش حكايتها من خالل صور وقصص أهلها.
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شذرات من العام 2020
 10سنوات على «مونولوجات غزة»
ـاء باليــوم العالمــي للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني ،وفي
احتفـ ً
الذكــرى العاشــرة إلطــاق مشــروع «مونولوجــات غــزة العالمــي»،
الــذي شــارك بــه مــا يزيــد عــن  1500مــن األطفــال والشــباب حــول
العالــم فــي  36دولــة ،نظــم مســرح عشــتار بالشــراكة مــع
مؤسســة «التعــاون ،أمســية فنيــة تخللهــا عــرض الفيلــم الوثائقــي
الــذي تتبــع عــرض المونولوجــات فــي مقــر األمــم المتحــدة عــام
 2010بمشــاركة  22شــابًا وشــابة وبــــ  14لغــة عالميــة ،باإلضافــة إلى
عــروض وقــراءات لعــدد مــن المونولوجــات برفقــة الموســيقى.

االحتفاء باألسبوع العالمي لريادة األعمال
احتفــت مؤسســة التعــاون ،باألســبوع العالمــي لريــادة األعمــال،
والــذي تواصــل مــن  22-16تشــرين ثانــي ،بتســليط الضــوء علــى عــدد
مــن الريادييــن الفلســطينيين الشــباب ،الــذي فــازوا بجوائــز التعــاون
للتميــز واإلبــداع فــي الســنوات الســابقة ،أو اســتفادوا مــن مشــاريع
برنامــج الشــباب فــي تطويــر مشــاريعهم وأعمالهــم .ونظمــت
لقــاء حواريًــا ضــم أربعــة ريادييــن شــباب ،تحدثــوا عــن
المؤسســة
ً
تجربتهــم فــي عالــم ريــادة األعمــال ،والتحديــات التــي واجهوهــا
فــي طريقهــم إلــى النجــاح.

جولة تفقدية في المخيمات الفلسطينية في لبنان    
اختتــم وفــد مــن مؤسســة التعــاون ،جولــة تفقديــة فــي
المخيمــات الفلســطينية فــي لبنــان ،وأطلــع علــى المشــاريع
التــي تنفذهــا المؤسســة بالشــراكة مــع المؤسســات
والجمعيــات العاملــة فــي المخيمــات والتجمعــات
الفلســطينية .وفــي مخيــم ضبيــه شــرق بيــروت ،شــارك
الوفــد ســكان المخيــم االحتفــال بافتتــاح أول ملعــب رياضي
ّ
مجهــز ،تــم تأهيلــه بدعــم مــن مؤسســة التعــاون – لبنــان
والســيد منيــر الكالوتــي ،وســيقوم بإدارتــه واإلشــراف عليــه
مجمــع الكنائــس للخدمــة االجتماعيــة فــي لبنــان .كمــا
ّ
تــم افتتــاح مكتبــة ضبيــه العامــة بعــد اســتكمال أعمــال
الترميــم والتأهيــل لتكــون مركـ ًزا مجتمع ًيــا ناشـ ً
ـطا لســكان
المخيــم مــن جميــع األعمــار.

افتتاح الوحدة المهنية في مدرسة بنات طوباس
احتفلــت مؤسســة «التعــاون» بافتتــاح الوحــدة المهنيــة
فــي مدرســة بنــات طوبــاس الثانويــة ،والتــي تتضمــن أربــع
غــرف صفيــة لتعليــم تصميــم األزيــاء والتجميــل وتصفيــف
الشــعر ،بتمويــل مــن الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي
واالجتماعــي وإدارة بنــك التنميــة اإلســامي ،وبالتعــاون
مــع بلديــة طوبــاس التــي أشــرفت علــى تنفيــذ المشــروع،
وبالتنســيق مــع مديريــة التربيــة والتعليــم والمحافظــة.

توقيع اتفاقية لدعم مشروع إنشاء وحدة عناية مكثفة لألطفال
ّ
وقعــت مؤسســة التعــاون وجمعيــة إغاثــة أطفــال فلســطين ( ،)PCRFاتفاقيــة لدعــم مشــروع إنشــاء «وحــدة العنايــة المكثفــة
لألطفــال فــي مجمــع فلســطين الطبــي فــي رام اهلل» ،الــذي تنفــذه الجمعيــة ،بإشــراف وإدارة جمعيــة إغاثــة أطفــال فلســطين
« »PCRFو»التعــاون» ،وبتمويــل مــن جمعيــة الهــال األحمــر الكويتــي بقيمــة تزيــد عــن  3مالييــن دوالر أميركــي.
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تتويج الفائزين بجوائز «التعاون» لعام 2019
توّ جــت مؤسســة «التعــاون» الفائزيــن بجوائزهــا للعــام  ،2019فــي حفــل نظمتــه فــي المســرح البلــدي بمدينــة رام اهلل ،وبالتــوازي مــع
مدينــة غــزة وبمشــاركة ممولــي الجوائــز عبــر تطبيــق «زووم» وحضــور عــدد مــن أعضــاء «التعــاون» ،وفــي بــث مباشــر عبــر وســائل التواصــل
االجتماعــي .وتوزعــت الجوائــز علــى ســت فئــات بقيمــة  280ألــف دوالر أمريكــي ،بواقــع  50ألــف دوالر لــكل جائــزة باســتثناء جائــزة المعلــم
والتــي بلغــت قيمتهــا  30ألــف دوالر.

دعــم مشــروع لتشــغيل  181مــن المصابيــن وذوي
االحتياجــات الخاصــة فــي قطــاع غــزة
بدعــم مــن الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي
وبــإدارة البنــك اإلســامي للتنميــة ،تم االنتهــاء من تنفيذ مشــروع
التدريــب علــى رأس العمــل المهنــي لــذوي االحتياجــات الخاصــة
والجرحــى فــي غــزة ،حيــث اســتطاعت مؤسســة التعــاون
وبالشــراكة مــع جمعيــة بنيــان للتنميــة المجتمعيــة من تشــغيل
 181مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة والجرحــى فــي مجــاالت
مهنيــة مختلفــة والحاقهــم ببرنامــج التدريــب علــى رأس العمــل
مدفــوع األجــر ممــا ســاهم فــي تحقيــق مصــدر دخــل لهــم
وتطويــر مهاراتهــم العمليــة لاللتحــاق بســوق العمــل.

مذكرات تعاون
ّ
وقعــت «التعــاون» وشــبكة المنظمــات األهليــة ،مذكــرة تعــاون
لمشــاركة وتبــادل الخبــرات والمعلومــات والتشــبيك ،فــي إطــار تعزيــز
صمــود الشــعب الفلســطيني .كمــا ّ
وقعــت مذكــرة تفاهــم مــع
برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ،لتعزيــز جهودهما التنمويــة لدعم
الشــعب الفلســطيني وتحســين أوضاعــه االقتصاديــة واالجتماعيــة.

افتتاح أربعة أقسام رئيسية في مستشفى المقاصد
افتتحــت «التعــاون» ومستشــفى جمعيــة المقاصــد الخيريــة االســامية فــي القــدس أربعــة أقســام رئيســية فــي المستشــفى،
ضمــن مشــروع تضمــن إعــادة تهيئــة وتوســعة األقســام وتجهيزهــا بأحــدث األجهــزة الطبيــة المتخصصــة ،حيــث تــم توســعة
وتجهيــز قســم جراحــة قلــب األطفــال ،وتجهيــز غرفــة عمليــات جراحة األعصــاب والدمــاغ ،وربط القســم مــع بناية المستشــفى
الرئيســية ،باإلضافــة إلــى تطويــر وتجهيــز قســم القســطرة وتزويــده بأحــدث األجهــزة والمعــدات الطبيــة ،وربــط العيــادات
الخارجيــة وقســم الطــوارئ مــن خــال ممــر معلــق يربــط بيــن المبنييــن .وقــد تــم تنفيــذ المشــروع بدعــم مــن الصنــدوق العربــي
لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي بتكلفــة إجماليــة بلغــت نحــو  2مليــون دوالر.
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إطــاق مشــروع «تمكيــن التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة
المبكــرة فــي األغــوار»
أطلقــت مؤسســة «التعــاون» مشــروع «تمكيــن التعليــم فــي مرحلة
الطفولــة المبكــرة فــي األغــوار» ،بالشــراكة مــع الهيئــة االستشــارية
الفلســطينية لتطويــر المؤسســات غيــر الحكوميــة ،وبتمويــل مــن
الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي بقيمــة نحــو
 350ألــف دوالر أميركــي .جــرى توقيــع اتفاقيــة المشــروع فــي حفــل
احتضنتــه قريــة بردلــة بمحافظــة طوبــاس واألغــوار الشــمالية.
يهــدف المشــروع إلــى تقديــم خدمــات «التعليــم مــا قبــل
المدرســي» بجــودة عاليــة ألطفــال األغــوار ،مــن خــال إنشــاء
شــبكة نموذجيــة ومتطــورة مــن ريــاض األطفــال تتبــادل المعرفــة
والخبــرات ،لتحتضــن مــا يقــارب  2,500-2,000طفــل وطفلــة.

افتتاح مختبر الصيدلة في جامعة القدس
احتفلــت جامعــة القــدس ومؤسســة «التعــاون» ،بافتتــاح مختبــر
الصيدلــة بعــد إعــادة تأهيلــه بتنفيــذ الطواقــم الفنيــة فــي الجامعــة
وبإشــراف «التعــاون» وبتبــرع ســخي مــن الدكتــور إبراهيــم جــال بلغــت
قيمتــه نحــو  60ألــف دوالر أميركــي .كمــا ّ
وقــع الطرفــان مذكــرة
تفاهــم لتنفيــذ دورة متخصصــة فــي مجــال ترميــم وإدارة التــراث
والمواقــع التاريخيــة ،للمســاهمة فــي تطويــر قــدرات طلبــة دائــرة
الهندســة المعماريــة فــي الجامعــة ،واتفاقيــة لتمديــد العمل بـــ «منحة
الدكتــور ســمير عبــد الهــادي» لتغطيــة تكاليــف الدراســة الجامعيــة
لعــدد مــن طــاب الجامعــة ،باإلضافــة إلــى اتفاقيــة منحــة لمشــروع
«تمكيــن وتطويــر ريــادة أعمــال خاصــة فــي التكنولوجيــا» ،بقيمــة مــا
يقــارب  45ألــف دوالر أميركــي بهــدف تحقيــق التمكيــن االقتصــادي
للشــباب فــي القــدس ،وخلــق وظائــف وتأســيس مشــاريع رياديــة فــي
قطــاع التكنولوجيــا.

إصــدار كتابيــن حــول «تــراث
القــدس المعمــاري» و»المواقع
األثريــة فــي نابــس»
أصــدر برنامــج القــدس إلعمــار
البلــدات القديمــة ،أحــد برامــج
مؤسســة «التعــاون» ،كتــاب
«تــراث القــدس المعمــاري -
دراســة فــي تطــوره وطــرزه
وأعالمــه وعناصــره المعماريــة
والزخرفيــة» للمؤلــف الدكتــور
يوســف ســعيد النتشــة ،وكتــاب
«المواقــع األثريــة واألبنيــة
التاريخيــة فــي مدينــة نابلــس»
للمؤلــف األســتاذ عبــد اهلل
كلبونــه ،واللــذان تــم إعدادهمــا
بإشــراف وإدارة البرنامــج ،وبتمويل
مــن الصنــدوق العربــي لإلنمــاء
االقتصادي واالجتماعي.
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توقيــع اتفاقيــة منحــة إلنشــاء حديقــة «االســتقالل»
فــي نابلــس
ّ
وقعــت مؤسســتا «التعــاون» و»الشــيخ عمــرو عرفــات»،
اتفاقيــة منحــة بقيمــة  65ألــف دوالر أميركــي ،للمســاهمة
فــي إنشــاء حديقــة البيــارة فــي منطقــة ســارية العلــم على
جبــل عيبــال ،والتــي ســتحمل اســم «حديقــة االســتقالل».

دعم تجهيز غرفتين للعزل في مستشفى الهمشري في صيدا
زوّ دت مؤسســة التعــاون جمعيــة الهــال األحمــر الفلســطيني
بجهازيــن متخصصيــن لتنقيــة الهــواء المســتخدمة فــي
ّ
المركــزة أو غــرف
المستشــفيات فــي غــرف العــزل أو وحــدة العنايــة
العمليــات .وتــم تركيــب الجهازيــن فــي مستشــفى الهمشــري فــي
صيــدا بهــدف دعــم جهوزيــة المستشــفى للتعامــل مــع الحــاالت
المصابــة بفيــروس كورونــا ،باإلضافــة إلــى تزويــد الطاقــم الطبــي
بلــوازم الوقايــة المطلوبــة.

دعــم نشــاطات المعهــد الفلســطيني للطفولــة فــي
جامعــة النجــاح
وقعــت «التعــاون» والمعهــد الفلســطيني للطفولــة التابــع
لجامعــة النجــاح الوطنيــة ،اتفاقيــة منحــة لدعــم نشــاطات
المركــز ،الــذي افتتــح عــام  2014بتبــرع مــن مؤسســة النــور
الخيريــة وعهــدة الفضــل الجديــدة ،وبإشــراف مباشــر مــن
مؤسســة «التعــاون».

المشاركة في قطف الزيتون
ً
انطالقــا مــن هدفهــا االســتراتيجي فــي تمكيــن اإلنســان
الفلســطيني وتعزيــز صمــوده فــي أرضــه وتشــجيعها للمبــادرات
المجتمعيــة والعمــل التطوعــي ،شــارك فريــق مــن مؤسســة
التعــاون فــي قطــف الزيتــون بقريــة صفــا غــرب رام اهلل ،إلــى جانــب
عــدد مــن المتطوعيــن الشــباب.

افتتاح مركز الطفل الثقافي في جنين
احتفلــت بلديــة جنيــن ومؤسســة التعــاون بافتتــاح مركــز
الطفــل الثقافــي التابــع للبلديــة ،الــذي يأتــي فــي إطــار
تطويــر الحيــاة الثقافيــة فــي جنيــن ،وخلــق بيئــة حاضنــة
لألطفــال لصقلهــم بالثقافــة والمعرفــة ،وتعزيــز قدراتهــم
اإلبداعيــة.

بناء وتجهيز غرفتين صفيتين في مدرسة نور القدس
أنجــزت مؤسســة التعــاون أعمــال بنــاء وتجهيــز غرفتيــن
صفيتيــن فــي مدرســة نــور القــدس فــي مدينــة القــدس،
بدعــم كريــم مــن البنــك اإلســامي الفلســطيني .وهــدف
المشــروع إلــى زيــادة مقــدرة المدرســة علــى اســتيعاب
طالبــات الصــف التاســع ومنــع توجــه الطالبــات لمــدارس
أخــرى ،فــي إطــار تعزيــز صمــود أبنــاء شــعبنا فــي القــدس،
وللمســاهمة فــي تحســين جــودة التعليــم فــي المدينــة
المقدســة .وسيســهم إضافــة غرفتيــن صفيتيــن بالمدرســة،
فــي تخفيــف االكتظــاظ داخــل الغــرف الصفيــة ،وتطبيــق
التباعــد االجتماعــي بيــن الطــاب ،فــي إطــار الجهــود
لمكافحــة تفشــي فيــروس كورونــا.
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جوائز “التعاون” لإلنجاز والتميز
تأتــي جوائــز «التعــاون» لتكمــل رســالة المؤسســة وتحاكــي هويتهــا ،وقيمهــا ،وتشــجع المؤسســات الفلســطينية علــى التميــز واالبــداع فــي
ّ
وتمكــن األفــراد الفلســطينيين ،وتعـ ّـزز دورهــم وانخراطهــم فــي بنــاء مســتقبل لفلســطين ،لنحافــظ علــى عراقتهــا وأصالتهــا
عملهــا،
وجذورهــا .
..............................................................................................................
جائزة «التعاون» للقدس « 2020جائزة المرحوم راغب الكالوتي للتنمية المجتمعية في القدس -للقدس نعمل»
الهدف :تأتي الجائزة دعمًا وتشجيعًا للعمل والبناء من أجل القدس وذلك بتمويل من السيد منير الكالوتي.
القيمة 50,000 :دوالر أمريكي.
المؤسسة الفائزة :ملتقى الشباب التراثي المقدسي -سلوان -القدس.
المشروع :مشروع (سند) لتمكين ودعم ذوي االحتياجات الخاصة والفئات المهمشة من خالل الفنون.
لجنة التحكيم :الدكتورة صفاء ناصر الدين ،الدكتورة سماح أبو عصب ،األستاذة منال الجعبة ،األستاذ لؤي الحسيني،
األستاذ أحمد الشرفاء.
......................................................................................................................................
لغد أفضل ....نبدع»
جائزة « التعاون» للشباب « 2020جائزة منير الكالوتي للشباب الفلسطيني الريادي-
ٍ
الهــدف :تأتــي هــذه الجائــزة بتبــرع مــن الســيد منيــر الكالوتــي لدعــم الشــباب وتحفيــزه لتحقيــق طموحاتــه
ومبادراتــه الرياديــة.
القيمة 50,000 :دوالر أمريكي ( $10,000لكل فائز بحد أقصى).
الفائزون:
 .1مبادرة كرسي ذكي لذوي االعاقة الحركية -جمال خالد سالم شختور- -بيت لحم -الضفة الغربية
 .2مبادة د .سيال -نائل طالل جمعة القطاطي -غزة
 .3مبادرة سواعد -19لين فواز أبو بكر ،هبة عوايصة – نابلس -الضفة الغربية
 .4مبادرة  ZENO FOODللمنتجات الخالية من الجلوتين -زينب جميل عابد – رفح -غزة
 .5مبادرة منصة جسور -أمين رياض أمين أبو دياك -جنين
لجنــة التحكيــم :األســتاذة دعــاء وادي ،الدكتــورة ميســون ابراهيــم ،المهنــدس باســل قنديــل ،المهنــدس أشــرف اليــازوري ،المهنــدس عبــد
اهلل الطهراوي.
..................................................................................................................................
جائزة «التعاون» للتميز في القطاع الثقافي « 2020جائزة المرحوم نعيم عبد الهادي «  -سنكون يوما ًما نريد
الهــدف :تأتــي الجائــزة بتبــرع مــن أبنــاء المرحــوم نعيــم عبــد الهــادي وذلــك تقديــرا للمؤسســات التــي حققــت انجــازات
مميــزة فــي مجــال الثقافــة وســاهمت فــي عمليــة النمــو االجتماعــي واالقتصــادي والثقافــي للشــعب الفلســطيني.
القيمة 50,000 :دوالر أمريكي.
المؤسسة الفائزة :جمعية الشباب العرب -بلدنا
المشروع :نادي الناصرة الثقافي
نفاع ،األستاذة سهى ّ
لجنة التحكيم :األستاذة نسرين ّ
خفش ،األستاذ نادر جالل ،األستاذ حبيب شحادة ،األستاذ عامر شوملي.
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..................................................................................................................................
جائزة «التعاون» للمعلم المتميز  -2020جائزة منير الكالوتي للمعلم المتميز «ابداع معلم  ...نهضة وطن».
الهــدف :تتمحــور الجائــزة حــول دعــم االبــداع والتميــز فــي التعليــم مــن خــال تبنــي المعلــم طــرق وأســاليب
وآليــات إبداعيــة خالقــة غيــر تقليديــة حديثــة ومتطــورة فــي التعليــم والتعلــم.
القيمة 50,000 :دوالر أمريكي.
الفائزون:
 .1وصال باسم عبد الرحمن كراز-مدرسة جمعية أطفالنا للصم غزة -قطاع غزة
استخدام أسلوب علمي حديث (الكيروجامي واألوروغامي واألينيميشن ) في جميع المواد الدراسية.
 .2مها جمال صالح الدين أبو منشار -مدرسة ياسر عمرو الثانوية للبنات  -الخليل -الضفة الغربية
نظم تعليمية مبتكرة باستخدام المنصات والوسائل التعليمية.
 .3مي ابراهيم حسان درابيع -مدرسة بنات الفوار األولى-الخليل-الضفة الغربية
المبــادرة عبــارة عــن فهــم المدلــوالت العلميــة بطريقــة الفكاهــة والمتعــة مبتعديــن عــن الطــرق التقليديــة الشــائعة فــي التعليــم و
محاولــة تجســيد تلــك المفاهيــم بصــور كاريكاتيريــة.
لجنــة التحكيــم :الدكتــورة ســائدة عفونــة ،األســتاذة ثــروت النشاشــيبي ،األســتاذ أيمــن الحمامــرة ،الدكتــور محمــد أبــو عــودة ،الدكتــور
نظمــي المصــري.
......................................................................................................................................
جائزة «التعاون» للتميز في القطاع الصحي لعام  -2020جائزة المرحوم الحاج أحمد أبو غزالة «لمبادرات صحية متميزة»
الهــدف :تهــدف الجائــزة الــى تعزيــر الممارســات الصحيــة ُ
الفضلــى وتحســين جــودة ونوعيــة الحيــاة لــدى
األفــراد مــن خــال مكافــأة المبــادرات الصحيــة المتطــورة فــي مجــاالت الوقايــة والرعايــة والتشــخيص والعــاج.
القيمة 50,000 :دوالر أمريكي.
المؤسسة الفائزة :مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية
المشــروع :مركــز قــادر لريــادة األعمــال وتنميــة المهــارات لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ( ،)Q-HUBالتابــع لبرنامــج إدمــاج االشــخاص ذوي اإلعاقــة
فــي ســوق العمــل.
لجنــة التحكيــم :الدكتــورة هديــل حــاوة ،األســتاذة غــادة االحــول ،األســتاذ إبراهيــم الشــطلي ،الدكتــورة فليتســيا أديــب ،الدكتــور حســين
جبارين.
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نفتخر بشركائنا
كل التقدير والعرفان لكم شركاءنا على ثقتكم ،فأنتم صناع هذا النجاح الذي تحقق بفضل دعمكم وشراكاتكم معنا.
وإننــا عاقــدون العــزم على مواصلــة الجهود من أجل تحقيــق المزيد من اإلنجازات معكم ،واضعيــن نصب أعيننا خدمــة وطننا الحبيب.

معهد إدوارد سعيد – القدس

سيما خوري -المديرة التنفيذية للمعهد
ســاهم الدعــم الكريــم المقــدم عبــر مؤسســة التعــاون إلــى معهــد إدوارد ســعيد الوطنــي للموســيقى ،فــي دعــم وتمكيــن مجموعــة
مــن الطــاب الموهوبيــن لالســتمرار فــي تعلــم الموســيقى ورفــد فــرق وأوركســترات المعهــد بأفــراد موهوبيــن ومتميزيــن موســيقيًا.

جمعية الكمنجاتي – رام اهلل

إياد ستيتي – المدير التنفيذي

“شــكل دعــم التعــاون أهميــة كبيــرة للكمنجاتــي علــى مســتوى تطويــر المهــارات الموســيقية للطلبــة فــي مراكــز الكمنجاتــي المختلفــة
والتواصــل مــع الموســيقيين والجمهــور فــي فلســطين والخــارج ،دائمــً نشــعر أن شــراكتنا مــع مؤسســة التعــاون تســاهم فــي إغنــاء
عملنــا لمــا تقدمــه مــن دعــم ومتابعــة طواقمــه للتفاصيــل بــكل حــرص وحــب ومســؤولية ،شــكرًا للتعــاون”
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انجاز فلسطين

اتحاد لجان العمل الصحي-غزة

رانيا قطينة – المديرة العامة

رأفت المجدالوي-المدير التنفيذي

“عملنــا مــن خــال عالقتنــا االســتراتيجية مــع وزارة التربيــة والتعليــم
والصنــدوق العربــي ومؤسســة التعــاون عبــر مشــروع “أمــواج
الســعادة “ علــى تعزيــز قــدرات الشــباب فــي القــدس واكســابهم
مهــارات متنوعــة إلعدادهــم كمواطنيــن مســؤولين عــن تحســين
بيئتهــم المحيطــة قادريــن علــى إحــداث التغييــر “.

“خــال مســاهمات مؤسســة التعــاون فــي العــام  ،2020اســتطعنا
المضــي بخطــوات واثقــة للمســاهمة فــي الحــد مــن انتشــار جائحــة
كورونــا فــي ظــل تدهــور وضعــف النظــام الصحــي فــي قطــاع غــزة
مــن خــال زيــادة جاهزيتنــا وتعزيــز قدراتنــا لمواجهــة كوفيــد 19
وتوفيــر المســتهلكات الطبيــة واألدويــة ومســتلزمات وقايــة
شــخصية لالتحاد ومراكــزه الصحيــة الســتة المنتشــرة فــي جميــع
محافظــات قطــاع غــزة “.

جمعية نطوف للبيئة وتنمية المجتمع-غزة
م.حاتم حسونة ،رئيس مجلس اإلدارة

“علــى مــدار  6ســنوات مــن الشــراكة المميــزة مــع مؤسســة التعاون
التــي نفخــر بهــا  ...تركــت التعــاون بصمتهــا الجليــة فــي نجــاح وريــادة
برامــج التنميــة المجتمعيــة التــي تقدمهــا جمعيــة نطــوف خاصــة
فــي تبنيهــا لدعــم برامــج التمكيــن االقتصــادي  ،التعليــم  ،وبنــاء
قــدرات الشــباب ،ونخــص برنامــج بريــدج فلســطين والــذي حقــق
نجاحــً ملحوظــً علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والدولــي
ونتــج عنــه العديــد مــن قصــص النجــاح “

جمعية إنقاذ الطفل – فلسطين

د .علي منصور ،رئيس مجلس اإلدارة
“نعمــل مــع مؤسســة التعــاون منــذ عشــر ســنوات كشــريك
اســتراتيجي فــي تنفيــذ مشــروع التعليــم المســاند لأليتــام ،نحــن
نعتــز بهــذه الشــراكة التــي كان لهــا األثــر الكبيــر فــي احــداث
تغييــرات ايجابيــة فــي حيــاة األيتــام “.

مركز السرايا

قائمة الشركاء على
موقع التعاون االلكتروني:
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“العمــل فــي ظــروف صعبــة واســتثنائية كان تحــد كبيــر ولكــن
الشــراكة الحقيقيــة والدعــم المتواصــل والتعــاون المســتمر الــذي
جمعنــا مــع مؤسســة التعاون/برنامــج اإلعمــار ســاهم بشــكل كبير
فــي تخطــي جميــع الصعوبــات وفــي تنفيــذ المشــروع بكفــاءة
وفعالية ،نشــكر التعــاون وبرنامــج إعمــار البلــدة القديمــة علــى
جهودهــا فــي تعزيــز صمــود المقدســيين والحفــاظ علــى الوجــود
العربــي فــي القــدس”.

المانحون :بدعمكم تزهر حياتهم
نشــكركم جميعــً علــى دعمكــم وجهودكــم المتواصلــة ،وايمانكــم بقدرتنــا علــى مســاندة أبنــاء شــعبنا الفلســطيني .دعمكــم لنــا
يمكننــا مــن تحقيــق اإلنجــازات.

اقتباسات من المانحين:
		

تعتقــد المنظمــات التطوعيــة العاملــة فــي فلســطين والمؤسســات الصحيــة والتعليميــة والثقافيــة الداعمــة أن
الشــراكة مــع مؤسســة التعــاون تختصــر المســافات وتضيــف المزيــد مــن المصداقيــة والفعاليــة لعملهــا ،وتتطلــع
إلــى مزيــد مــن التعــاون والعمــل المشــترك.

		

م .ماهر ضياء الدين النمري  /رئيس الهيئة االدارية لمنتدى القدس

		

مؤسســة  Open Societies Foundationهــي منظمــة مانحــة للتعــاون منــذ عــام  2007فــي مجموعــة متنوعــة
مــن المجــاالت بمــا فــي ذلــك الرعايــة الصحيــة والتعليــم .فــي اآلونــة األخيــرة ،دعمنــا جهودهــم المهمــة فــي تلبيــة
االحتياجــات العاجلــة فــي الضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية المتعلقــة بوبــاء  ،Covid-19بمــا فــي ذلــك معــدات
االختبــار والوقايــة الطبيــة .شــريك مهــم ،تعاونــت تعــاون بفاعليــة ومدروســة ومســؤولية برامــج تلبــي احتياجــات
الفلســطينيين األكثــر ضعفــً ،مــع التركيــز علــى تمكيــن المجتمــع المدنــي المحلــي والمجتمعــات .لقــد جعلــت
ً
ً
وموثوقــا نفخــر بالعمــل معــه.
قيمــا
شــريكا
شــبكة التعــاون الشــاملة واحترافهــا المثبــت
ً
إيرين سالوكاس  /محلل ،برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا OSF -

		

عملــت منظمــة المعونــة اإلســامية الدنماركيــة ( )DM-Aidمــع التعــاون منــذ عــام  ،2019كإحــدى المنظمــات
المانحــة لتمويــل عــدد مــن المشــاريع DM-Aid .تعتبــر التعــاون شـ ً
ـريكا اســتراتيجيًا وتحمــل العمــل الــذي يقومــون
دائمــا النزاهــة والشــفافية والمصداقيــة فــي تنفيــذ جميــع المشــاريع .لــدى
بــه فــي غايــة االحتــرام .أظهــرت التعــاون
ً
التعــاون مجموعــة متنوعــة مــن البرامــج ،والتــي تضمــن جميعهــا نســبة اســتفادة ال تقــل عــن  %50مــن النســاء.
لقــد قامــوا بعمــل نموذجــي فــي مجــال التخفيــف مــن حــدة الفقــر -وبنــاء قــدرات صغــار المزارعيــن والتعاونيــات
النســائية فــي غــزة إلــى جانــب توفيــر المســاعدات المنقــذة للحيــاة مــن خــال مشــاريع فصــل الشــتاء فــي غــزة .كمــا
دعمــت  DM-Aidالتعــاون فــي الــرد علــى ضحايــا االنفجــار فــي بيــروت ،لبنــان .تنفــذ التعــاون غالبيــة برامجهــا مــن
خــال تمكيــن المنظمــات المجتمعيــة ،للمســاعدة فــي بنــاء مؤسســات الدولــة.
بيتر فرومبيرج  /منسق برنامج الشرق األوسط  -المعونة اإلسالمية الدنماركية

جميعا
شكرً ا لكم
ً

قائمة المانحين على موقع
التعاون االلكتروني:
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الجهاز التنفيذي
لتفانيكم بالعمل في كل الظروف ،والمسؤولية العالية التي أوليتموها إلتمام العمل بكل دقة ومهنية من أجل خدمة أبناء شعبنا .كل
الشكر والتقدير والثناء على جهودكم المتميزة وعملكم الدؤوب.

" رغــم مــا مــر بقطــاع غــزة مــن أزمــات إنســانية خــال خمســة عشــر عامــً مــن الحصــار ومــا تخللــه مــن اعتــداءات علــى
المدنييــن فقــد كان عــام  2020األســوأ علــى اإلطــاق فــي ظــل تدهــور غيــر مســبوق للظــروف اإلنســانية ،علــى الرغــم
مــن محدوديــة المــوارد فقــد كانــت تدخــات التعــاون ســريعة وفــي وقتهــا المناســب تمامــً".
فادي الهندي

" أظهــر قربنــا مــن القطــاع الصحــي خــال تدخالتنــا هــذا العــام مــدى هشاشــة هــذا القطــاع وتواضــع الخدمــات
الصحيــة التــي يتلقاهــا المواطنــون ،تدخالتنــا لتطويــر القطــاع الصحــي ســيكون لــه أثــر ملمــوس العــام القــادم" .
هيثم الكولك

" مــع اشــتداد األزمــات تــزداد ضغوطــات العمــل الميدانــي فاالختيــار بيــن الفقيــر واألكثــر فقــرًا ال يلغــي واقــع أن
الجميــع بحاجــة إلــى الدعــم بــل يدفعنــا للعمــل بتصميــم أكبــر علــى تقديــم المزيــد" .
فراس توتونجي

" عملنــا مســؤولية تتعــدى مفهــوم الوظيفــة .فحيــن تتواجــد عمليــً بالقــرب مــن النــاس ،تــدرك معنــى العمــل
اإلنســاني وأهميتــه فــي حياتهــم والســيما فــي هــذه األيــام الصعبــة" .
محمد زوري

" بالرغــم مــن التحديــات التــي واجهتنــا خــال عــام  ،2020وهــذا الوبــاء الــذي هــدد العالــم باســره  ،إال أننــا بإيماننــا
العميــق برســالة مؤسســة التعــاون وبهــدف برنامــج القــدس إلعمــار البلــدات القديمــة فــي الحفــاظ علــى المــوروث
التاريخــي والثقافــي للبلــدات القديمــة وتحســين الظــروف الفيزيائيــة واإلنشــائية للمبانــي والوحــدات الســكنية
فــي تلــك البلــدات  ،وكذلــك دعــم صمــود القاطنيــن فــي القــدس  ،فقــد اســتطعنا تنفيــذ العديــد مــن النشــاطات
والمشــاريع والدراســات ضمــن مكونــات البرنامــج ".
أمل أبو الهوى
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التقرير المالي المدقق
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www.taawon.org

