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حول التعاون
البداية

«التعــاون» مؤسســة أهليــة غــر ربحيــة انطلقــت يف جنيــف يف العــام ،1983
مببــادرة مجموعــة مــن الشــخصيات االقتصاديــة والفكريــة الفلســطينية
والعربيــة ،لتغــدو أحــد أكــر املؤسســات العاملــة يف فلســطني ومخيــات
الالجئــن يف لبنــان ،حيــث تالمــس حيــاة أكــر مــن مليــون فلســطيني ســنوياً
نصفهــم مــن النســاء ،باســتثامرها مــا يقــارب  800مليــون دوالر منــذ تأسيســها
يف تنفيــذ الربامــج التنمويــة واإلغاثيــة يف مناطــق عملهــا.
يعكــس سـ ّجل عمــل «التعــاون» عــى مــدى أكرث مــن  37عامـاً ،مســرة طويلة
حافلــة باإلنجــازات ع ّززتهــا رشاكاتهــا املتينــة ،وتراكــم الخـرات التــي مكّنتهــا
مــن تجــاوز العقبــات والظــروف الصعبــة التــي ميــر بهــا الوطــن والناجمــة
عــن االحتــال اإلرسائيــي ،وإيجــاد حلــول مبتكــرة وابداعيــة ع ّمقــت خربتهــا،
وخاصــة العمــل خــال األزمــات ،مــا جعــل برامجهــا تســتجيب الحتياجــات
البنــى االجتامعيــة واالقتصاديــة غــر املســتقرة.
وتتواجــد «التعــاون» يف كل مــن فلســطني واألردن ولبنــان وســويرسا ،ويف
بريطانيــا مــن خــال املؤسســة الشــقيقة ،وتنفــذ تدخالتهــا لتعزيــز صمــود
املواطــن الفلســطيني يف فلســطني ومخيــات الالجئــن يف لبنــان.
الرؤية

تتطلــع «التعــاون» إىل تعزيــز صمــود الفلســطينيني كمواطنــن يف فلســطني
عربيــة تنعــم باالســتقالل والحريــة والدميقراطيــة ،ويتمتعــون فيهــا بالكرامــة
والرخــاء والتقــدم ،ويتمكنــون فيهــا مــن تحقيــق ذاتهــم ،مــع توفــر الفــرص
املتكافئــة لهــم يف تفعيــل جميــع قدراتهــم بتميــز وإبــداع.
الرسالة

تســعى «التعــاون» أن تكــون املؤسســة الفلســطينية األهليــة التنمويــة الرائدة
التــي تســاهم بتميــز يف تطويــر قــدرات اإلنســان الفلســطيني والحفــاظ عــى
تراثــه وهويتــه ،ودعــم ثقافتــه الحيــة ويف بنــاء املجتمــع املــدين ،وذلــك
مــن خــال التحديــد املنهجــي الحتياجــات الشــعب الفلســطيني وأولوياتــه،
والعمــل عــى إيجــاد اآلليــات الســليمة لالســتفادة القصــوى مــن مصــادر
التمويــل املتاحــة.
القيــــــم

االلتزام الوطني ،االستقاللية ،املهنية

صفحة 2

حول التعاون
الهدف

تهــدف «التعــاون» اىل متكــن اإلنســان الفلســطيني ومؤسســات املجتمــع
املــدين اقتصاديــاً واجتامعيــاً ،وتعزيــز الهويــة وقيــم الحريــة والدميقراطيــة
وســائر القيــم اإلنســانية ،مــع الحفــاظ عــى املــوروث الحضــاري ،وإبــراز
مكانتــه الفريــدة ،وإطــاق الطاقــات اإلبداعيــة للشــباب والنســاء واألطفــال،
وتوفــر الفــرص املتكافئــة ملختلــف رشائــح املجتمــع الفلســطيني لتفعيــل
هــذه القــدرات بتميّــز وإبــداع يف مواجهــة أحلــك الظــروف.
تعمــل «التعــاون» مــن أجــل تحقيــق هــذه األهــداف بالرشاكــة مــع مختلــف
مؤسســات املجتمــع املــدين مــن خــال التخطيــط الواعــي ،ورســم السياســات
مبعايــر مهنيــة ،وتسرتشــد مبــا انجزتــه البرشيــة مــن سياســات يف مجــال
اختصاصهــا ،وبالــذات االعــان العاملــي لحقــوق االنســان ،والقوانــن الدوليــة
الصــادرة عــن منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة (اليونســكو)
ذات الصلــة ،واعالنهــا العاملــي حــول التنــوع الثقــاف ،وأهــداف التنميــة
املســتدامة .2030
فعالية واستدامة البرامج

تتبنــى «التعــاون» النهــج التشــاريك الدائــم ،والنهــج التشــاوري ،والنهــج
الدامــج مــع الجهــات ذات العالقــة والــركاء عنــد وضــع توجهــات الربامــج،
وذلــك مــا يضمــن الفعاليــة واالســتدامة لهــذه الربامــج عــى املــدى البعيــد؛
بــدءا ً مــن تصميــم الربنامــج وتنفيــذه ،مــرورا ً باملتابعــة والتقييــم ،ووصــوالً إىل
دراســات األثــر والــدروس املســتفادة .وهــذه كلهــا جــز ٌء ال يتجــزأ مــن ضــان
تعظيــم األثــر ،وإمكانيــة التوســيع والتجديــد يف الربامــج إىل الحــد األقــى
املمكــن حســب االحتياجــات واملــوارد املتوفــرة.
تعــر «التعــاون» عــن التزامهــا بالتنميــة الفلســطينية مــن خــال دعــم
ّ
املصاريــف التشــغيلية للمؤسســة ،باإلضافــة إىل متويــل عــدد مــن املشــاريع
مــن خــال عائــدات الوقفيــة الخاصــة باملؤسســة ،والتــي تصــل قيمتهــا
إىل حــوايل  65مليــون دوالر أمريــي .ويســاهم أعضــاء الجمعيــة العموميــة
للمؤسســة باســتدامة عمــل املؤسســة ،وبتطويــر برامجهــا مــن خــال تغطيــة
رســوم عضويتهــم الســنوية .كــا تســتفيد املؤسســة مــن الدعــم املقــدم
مــن صناديــق التمويــل العربيــة والدوليــة ،ومؤسســات القطــاع الخــاص،
والحكومــات العربيــة واألجنبيــة ،واملؤسســات العربيــة واألجنبيــة ،باإلضافــة
إىل املســاهامت الفرديــة لتمويــل مشــاريعها.

صفحة 3

محاور التركيز
التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة في فلسطين

تســتند «التعــاون» يف عملهــا عــى أهــداف التنميــة املســتدامة .2030
وتركّــز جهودهــا عــى معالجــة مظاهــر التهميــش والفقــر مــن خــال العمــل
بالرشاكــة مــع املســتفيدين ومؤسســات التنميــة الدوليــة واملحليــة ووكاالت
التمويــل الحكوميــة .وتحشــد التعــاون املــوارد ،وتعمــل ضمــن «نظريــة
التغيــر» مــن خــال برامــج ذات كفــاءة ماليــة مو ّجهــة نحــو االحتياجــات،
مــع عوائــد اجتامعيــة واقتصاديــة قابلــة للقيــاس.
هــذا ،وتعمــل املؤسســة ضمــن خطــط اس ـراتيجية ثالثيــة متتابعــة .فلقــد
دعمــت «التعــاون» ،وعــى مــدار  37عام ـاً ،آالف املشــاريع بقيمــة تصــل إىل
حــوايل  800مليــون دوالر أمريــي حتــى نهايــة  2019يف مختلــف قطاعــات
التنميــة واإلغاثــة ،وذلــك مــن خــال برامــج التعليــم ،والثقافــة ،وإعــار
البلــدات القدميــة ،والتنميــة املجتمعيــة ،مبــا يشــمل الصحــة والزراعــة
وتطويــر املؤسســات ورعايــة األيتــام ،والتمكــن االقتصــادي للشــباب والنســاء،
واملســاعدات اإلنســانية والطــوارئ ،واملتحــف الفلســطيني.
الدعم التنموي واإلغاثي اإلنساني

تعتمــد خطــط «التعــاون» االســراتيجية عــى الدراســة الشــمولية للبيئــة
االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية ،باإلضافــة إىل التشــاور املســتمر مــع
الجهــات ذات العالقــة لتقييــم األولويــات وتحديــد التوجهــات .وتركّــز
التدخــات عــى مــا يــي:
•متكــن األفــراد الفلســطينيني والتجمعــات الفلســطينية مــن تحقيــق
أهدافهــم وتطلعاتهــم ،ومــن املســاهمة يف التغيــر االجتامعــي
واالقتصــادي والبيئــي.
•متكــن املؤسســات املحليــة ،ومســاعدتها يف تقديــم الخدمــات التعليميــة
والصحيــة واالجتامعيــة والبيئيــة.
•تقديــم االســتجابة الرسيعــة والفعالــة ألي أوضــاع طارئــة قــد تعــرض
حيــاة أو أمــن أو صحــة الفلســطينيني للخطــر.
•تعزيز الحفاظ عىل الثقافة والهوية الفلسطينيّتني.
االستجابة مع التوجهات العالمية الحديثة نحو التغيير اإليجابي

تواكــب «التعــاون» املتغ ـرات العامليــة املحيطــة بهــا والتوجهــات الحديثــة،
حيــث تعمــل عــى مواءمــة أنظمتهــا وتدخالتهــا الربامجيــة مبــا ينســجم مــع
تلــك التوجهــات مــن جهــة ،ومبــا يحافــظ عــى قيمهــا ومبــادئ عملهــا مــن
جهــة أخــرى .كــا وتنتهــج التطويــر املســتمر نحــو التحــول الرقمــي عــن
طريــق تعزيــز اســتخدام التكنولوجيــا واألمتتــة يف أنظمــة عملهــا وبرامجهــا.

صفحة 4

الحاكمية
الجهاز المؤسسي (الحاكمية)

تعتــر الجمعيــة العموميــة الســلطة العليــا يف املؤسســة ،حيــث تضــم 200
عضــوا/ة مــن مختلــف الشــخصيات الوطنيــة واالقتصاديــة والفكريــة .وتعقــد
الجمعيــة اجتامعــاً ســنوياً ملراجعــة عمــل املؤسســة وإقــرار اســراتيجياتها
وخططهــا وميزانيتهــا ،ويُعهــد إليهــا صالحيــة إصــدار أنظمــة املؤسســة،
وتعديــل القانــون األســايس ،واعتــاد تقاريــر املدقــق الخارجــي .تنتخــب
الجمعيــة العموميــة مجلــس أمنــاء مــن  42عضــوا ً كل ثــاث ســنوات ،ويكــون
الرئيــس الفخــري حكــا عضــوا يف مجلــس األمنــاء ليصبــح العــدد  43ويجتمــع
مرتــن ســنوياً لصياغــة سياســات واس ـراتيجيات املؤسســة وملراجعــة أدائهــا.
يــرف مجلــس األمنــاء عــى أنشــطة املؤسســة عــر مجلــس إدارة منتخب من
 12عضــوا ً ،تنبثــق عنهــا لجــان فاعلــة ومتخصصــة لتنميــة املــوارد ،واإلعــام،
واالســتثامر ،والعضويــة وغريهــا مــن اللجــان الفنيــة يُســاهم فيهــا أعضــاء
املؤسســة يف تعزيــز الحاكميــة الرشــيدة ،والتوســيع مــن امتــداد املؤسســة،
وزيــادة تأثريهــا .تحــرص «التعــاون» عــى تنــوع النــوع االجتامعــي ،وكذلــك
الفئــة العمريــة ضمــن أعضائهــا وكادر جهازهــا التنفيــذي؛ حيــث تــراوح
أعــار أعضــاء الجمعيــة العموميــة بــن  90-35عام ـاً ،بينهــم  45امــرأة12 ،
منهــن أعضــاء يف مجلــس األمنــاء ،تــرأس ســيده منهــن لجنــة العضويــة ،كــا
ترأســه ســيدة هــي املديــرة العامــة للمؤسســة ،وتشـكّل
أن الجهــاز التنفيــذي ُ
نســبة النســاء يف الجهــاز التنفيــذي  %50 ،%45منهــن يشــغلن وظائــف ُعليــا
يف املؤسســة.
الجهاز التنفيذي

تضــم «التعــاون» أربــع دوائــر رئيســية هــي :الربامــج ،تنميــة املــوارد ،البحــث
والتطويــر ،الدائــرة املاليــة واإلداريــة .ولــدى «التعــاون» طواقــم مــن ذوي
الكفــاءة والخــرات الواســعة يف إدارة املنــح ،وتقييــم االحتياجــات ،وإعــداد
دراســات الجــدوى ،ومراجعــات املوازنــات ،واملتابعــة ،والتقييــم ،باإلضافــة إىل
اإلدارة املاليــة للمشــاريع ذاتيــة التمويــل مــن مســاهامت األعضــاء وعائــدات
التربعــات ،حيــث تديــر «التعــاون» مــوارد خارجيــة كبــرة مــن خــال تنفيــذ
املشــاريع وإدارة منــح التمويــل بالحــد األدىن مــن املصاريــف التشــغيلية،
والحــد األعــى مــن التواصــل والتأثــر.

صفحة 5

اإلضافة النوعية لـ «التعاون»
آليات العمل

تتبنــى «التعــاون» نهــج «اإلدارة املبنيــة عــى الربامــج» بهــدف توســيع
وتعميــق األثــر للتدخــات املختلفــة .ولتســهيل العمــل ،متتلــك املؤسســة
نظــاً وإجــراءات إداريــة وماليــة معتمــدة وفقــاً ملعايــر إدارة الجــودة
 .ISO9001:2008كــا تركّــز املؤسســة عــى املامرســات الفضــى يف مجــال
حاميــة البيئــة ،وتســعى للحصــول عىل شــهادة  ISOالخاصــة بالبيئــة الخرضاء.
تقــوم رشكــه تدقيــق خارجيــه بتدقيــق بيانــات وتقاريــر املؤسســة املاليــة
ســنوياً وتقدميهــا مبــارشة ملجلــس األمنــاء لضــان تنفيــذ كافــة اإلجـراءات مبــا
يتوافــق مــع أنظمــة املؤسســة ،مبــا يف ذلــك الربوتوكــوالت اإلجرائيــة للربامــج،
واالمتثــال املــايل والقانــوين .اضافــه اىل التدقيــق الخارجــي املــايل الــذي تقــوم
بــه املؤسســة للمشــاريع املمولــة خارجيــاً .وتطبــق «التعــاون» سياســات
صارمــه فيــا يتعلــق بقبــول التربعــات واملنــح وتوزيــع التمويــل ،مــع وجــود
مبــادئ توجيهيــة وإرشــادات واضحــة حــول توجيــه العنايــة الالزمــة للامنحــن
وملتلقــي املنــح لضــان االمتثــال باملعايــر الدوليــة ذات العالقــة ،بجانــب
تطويــر ســجل للمخاطــر ومتابعتــه وتحديثــه بشــكل دوري .هــذا ،وقــد
راعــت املؤسســة حاميــة كافــة مســتفيديها مــن خــال تطويــر العديــد مــن
السياســات واج ـراءات العمــل الضابطــة ،منهــا سياســة حاميــة املســتفيدين
مــن االســتغالل والتحــرش وخصوصــاً األطفــال والنســاء واملعاقــن .اضافــه
لذلــك ،قامــت املؤسســة بتطبيــق نظــام إدارة املــوارد املؤمتــت ضمــن نهــج
اإلدارة املبنيــة عــى الربامــج بهــدف زيــادة اإلنتاجيــة ،ورفــع مســتوى التميّــز
يف األداء .كــا تطبــق «التعــاون» معايــر ضبــط الجــودة عــى أدائهــا اإلداري
والربامجــي مــن خــال تفعيــل التدقيــق الداخــي وإدارة املخاطــر بشــكل
مســتمر وتطبيــق التوصيــات الخاصــة بالتعديــل والتطويــر لتعزيــز جــودة
األداء.

صفحة 6

اإلضافة النوعية
لـ «التعاون»
المكانة على الصعيد الدولي

تحظــى «التعــاون» باالحــرام والتقديــر عــى مختلــف األصعــدة ،املحليــة
والعربيــة والدوليــة ،نظـرا ً ملــا حققتــه مــن إنجــازات مــن خــال أداء برامجــي
ومؤســي مم ّيــز ،وملــا حققتــه مــن تجــاوب الحتياجــات الشــعب الفلســطيني
رســخ مصداقيتهــا أمــام
يف إطــار اإلبــداع والتم ّيــز والشــفافية ،وهــو مــا ّ
الجهــات املانحــة العربيــة واإلســامية والدوليــة .وتقدي ـرا ً للعطــاء املســتمر
واملتميــز ،حصلــت املؤسســة عــى العديــد مــن الجوائــز العامليــة ،منهــا:
 جائــزة أغاخــان للعــارة يف العــام  ،2004تكرميــاً إلنجــازات برنامــج
إعــار البلــدة القدميــة يف القــدس.
 جائــزة «كامبــدن الــرق األوســط» الدوليــة لألعــال الخرييــة والعطــاء
– أبــو ظبــي يف العــام  ،2012بوصفهــا املؤسســة املحليــة لذلــك العــام.
 حــازت املؤسســة عــى تصنيــف مســتوى (أ) للمبــادرة العامليــة إلعــداد
التقاريــر)Global Reporting Initiative( 2013
 شــهادة “ ”EDالخاصــة بتصنيفهــا كمؤسســة خرييــة عامــة مبوجــب
القانــون األمريــي منــذ العــام .2014
 شــهادة املبــادرة العامليــة إلعــداد التقاريــر – مســح مــؤرشات التنميــة
املســتدامة Global Reporting Initiative - SDGs Mapping
 Certificateللعــام .2016
 شهادة البيئة الخرضاء للمتحف 2017
 جائزة املهامتا غاندي للعمل املجتمعي يف نيويورك لعام 2018
 جائــزة شــهادة «أفضــل تقريــر اســتدامة للعمــل مــع الــركاء» ضمــن
جائــزة «تقاريــر االســتدامة يف آســيا» يف ســنغافورة لعــام 2018
 جائزة املهامتا غاندي للعمل املجتمعي يف الهند لعام 2019
 جائزة اوكندن ألفضل مرشوع (مرشوع حياة يف لبنان)2018 ،
 جائزة أغاخان للعامرة للمتحف الفلسطيني2019 ،
هــذا وتســتمر «التعــاون» يف تجديــد شــهادة األيــزو  ،ISO9001:2008الخاصة
بهــا ،ســنوياً منــذ العــام  ،2005وتوســيع نطاقهــا ليشــمل جميــع املؤسســة
وعملياتهــا.

صفحة 7

الشراكات وآليات
التنفيذ
متتعــت «التعــاون» بالخــرة والقــدرة عــى الدخــول يف رشاكات مــع أكــر
مــن  200مؤسســة رشيكــة مــن مؤسســات وصناديــق وجمعيــات تهتــم
بربامــج التنميــة الدوليــة .وســمحت بنيتهــا بالرشاكــة مــع شــبكة واســعة مــن
املؤسســات املحليــة لتنفيــذ هــذه التدخــات ،حيــث تخضــع جميــع املشــاريع
والربامــج لتقييــات تعتمــد عــى سياســات «التعــاون» الخاصــة بقبــول املنــح
وتنفيذهــا ،وهــي سياســات تلتــزم باملعايــر الدوليــة للمامرســات املثــى .كــا
أن للمؤسســة شــبكة واســعة مــن املانحــن والداعمــن تتجــاوز  150رشيــكاً
و 500مــن الداعمــن األفــراد ،خاصــ ًة أعضــاء الجمعيــة العموميــة الذيــن
يعتــرون عامـاً أساســياً يف مجــال تجنيــد التمويــل والتشــبيك ملختلــف برامــج
ونشــاطات املؤسســة .باإلضافــة إىل ذلــك ،متتلــك «التعــاون» قاعــدة بيانــات
كاملــة للمؤسســات غــر الحكوميــة العاملــة يف مناطــق عمــل املؤسســة ،مــع
وتخصصــات كل منهــا .ومــن الجديــر بالذكــر ،أن «التعــاون»
تحديــد قــدرات
ّ
قــد دعمــت تشــكيل عــدة شــبكات وائتالفــات إقليميــة ودوليــة تهــدف
لتعزيــز قــدرات املجتمــع املــدين وإمكانياتــه ،والعمــل عــى الحفــاظ عــى
البيئــة ،وتعمــل عــى توســيع العضويــة يف هــذه االئتالفــات والشــبكات.
الشركاء والداعمون من المنطقة العربية

تعتــر الصناديــق العربيــة املانــح الرئيــس «للتعــاون» ،حيــث وصلــت
قيمــة املنــح منهــا إىل  250مليــون دوالر أمريــي خــال األعــوام الثامنيــة
املاضيــة مــن خــال دعــم برامــج املؤسســة ومشــاريعها ،ومتويــل املشــاريع
والربامــج التــي ينفذهــا الــركاء ،والتــي تديرهــا «التعــاون» بتمويــل مــن
هــذه الصناديــق .ومــن هــذه املؤسســات املانحــة ،الصنــدوق العــريب لإلمنــاء
االجتامعــي واالقتصــادي ،وصنــدوق النقــد العــريب ،والصنــدوق الكويتــي
للتنميــة ،باإلضافــة إىل ِمنــح صنــدوق األقــى مــن خــال البنــك اإلســامي
للتنميــة ،وصنــدوق قطــر للتنميــة ،وصنــدوق التنميــة الســعودي .إىل جانــب
جمعيــة الهــال االحمــر الكويتــي ومؤسســة النــور والفضــل وصنــدوق الحــاج
هاشــم عطــا الشــوا لتكفــل األيتــام .كــا أن هنــاك تعاونـاً وثيقـاً مــع مؤسســة
«القلــب الكبــر -ســام يــا صغــار» ،التابعــة لســمو الشــيخة جواهــر بنــت
محمــد القاســمي ،زوجــة صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة ورئيــس املجلــس
األعــى للشــؤون العائليــة.
الشركاء والداعمون األجانب

برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ ( ،)UNDPومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة
( ،)UNICEFواليونســكو ،ومؤسســة «الخــر – بريطانيــا» ،وبنــي أبيــل،
وهيومــن أبيــل ،واالتحــاد األورويب ،والبنــك الــدويل ،ووزارة التنميــة الدوليــة
الربيطانيــة ،ووكالــة التنميــة الفرنســية ،والتعــاون الســويرسي للتنميــة،
باإلضافــة لوكالــة التنميــة الســويدية الدوليــة ،ووكالــة التنميــة النمســاوية
ومكتــب التعــاون الكــوري وصنــدوق االوبيــك للتنميــة الدوليــة وصنــدوق
االغاثــة والتنميــة الدوليــة ،ومؤسســة االغاثــة االســامية الدمناركيــة ،ومنظمــة
املجتمعــات املفتوحــة ،واملجلــس الثقــايف الربيطــاين ،وصنــدوق لنــري،
وصنــدوق اركيديــا.

صفحة 8

الشراكات وآليات
التنفيذ
الشركاء والداعمون من القطاع الخاص الدولي والمحلي

لــدى «التعــاون» شــبكة واســعة مــن الــركاء والداعمــن مــن القطــاع الخــاص
املحــي والــدويل ،نذكــر منهــم رشكــة اتحــاد املقاولــن ( ،)CCCورشكــة اإلقبــال
لالســتثامر ،ورشكــة فيليــب موريــس ،ورشكــة نوفارتــس ،ورشكــة بيت.كــوم،
وبنــك فلســطني ،وأوريــدو فلســطني (الوطنيــة موبايــل) ،والبنــك اإلســامي
الفلســطيني ،وغريهــم.
المساهمة في التمويل

تخصــص «التعــاون» ومــن خــال مواردهــا الذاتيــة جــزء مــن املســاهمة
التمويليــة لدعــم وتنفيــذ بعــض املشــاريع ذات األولويــة والتــي تحتــاج
لتدخــات رسيعــة ،وكذلــك للمشــاريع التــي تالقــي اهتاممــات مشــركة مــع
بعــض الجهــات املانحــة بغــرض تعظيــم األثــر وتكامــل التدخــات.

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

صفحة 9

