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‘‘

على �أر�ض قلقة ويف جغرافيا متغرية و�شروط �سيا�سية غري م�ستقرة حتركت امل�ؤ�س�سة،
وحددت �أهدافها وو�ضعت ر�سالتها ور�ؤيتها التي «تتطلع اىل فل�سطني عربية تنعم باال�ستقالل واحلرية
والدميقراطية يتمتع فيها الإن�سان الفل�سطيني بالرخاء والتقدم ويتمكن فيها من حتقيق طموحاته ومن
ممار�سة جميع قدراته بتميز و�إبداع» ،وخالل هذه العقود الثالثة ا�ستطاعت �أن تعزز ح�ضورها يف �أو�ساط
�شعبها و�أن ترتقي ب�أدائها و�أن تتعامل مع ظروف بالغة الدقة يف منطقة زالزل �سيا�سية ،و�أن تواكب تطور
الأحداث واملتغريات دون ان تفقد البو�صلة� ،أو �أن ترتاجع �أمام املهمة ال�صعبة التي انيطت بها.

’’

الدكتور نبيل هاني القدومي /رئيس مجلس األمناء
يف  10ني�سان  2013مبنا�سبة االحتفال مبرور  30عاما على ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة التعاون
رام اهلل /فل�سطني
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مقدمة
م�ؤ�س�سة التعاون هي م�ؤ�س�سة �أهلية غري ربحية م�ستقلة �أ�س�سها عام  1983جمموعة من ال�شخ�صيات االقت�صادية والفكرية
الفل�سطينية والعربية ،بهدف توفري امل�ساعدة التنموية والإن�سانية للفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية مبا فيها القد�س ،وقطاع
غزة ،ومناطق  ,1948والتجمعات الفل�سطينية يف لبنان.
وا�ستمرار ًا لنهج م�ؤ�س�سة التعاون يف تبنيها للتخطيط اال�سرتاتيجي يف عملها ،ن�ضع بني �أيديكم اخلطة اال�سرتاتيجية
للأعوام  2016-2014التي تفتتح فيها امل�ؤ�س�سة العقد الرابع من م�سريتها املتوا�صلة عرب ثالثة عقود من العمل التنموي يف
�أو�ساط ال�شعب الفل�سطيني ،تركت �أثرها العميق يف التجربة التنموية الفل�سطينية ،حققت خاللها �إجنازات رئي�سية �ساهمت
يف حت�سني الظروف االقت�صادية واالجتماعية لل�شعب الفل�سطيني .فمنذ ت�أ�سي�سها و�ضعت امل�ؤ�س�سة اخلطط امللتزمة
ب�أهدافها ور�ؤيتها ،فمولت ما يزيد عن  500مليون دوالر يف القطاعات التنموية والإغاثية املختلفة بناء على االحتياجات
احلقيقية لل�شعب الفل�سطيني وتبعا للمراحل التي مر بها .وقد حر�صت من خاللها على التميز امل�ؤ�س�سي والرباجمي ،ما
�سمح ب�إحداث الأثر بكفاءة وفاعلية.
�إن ما مييز اخلطة اال�سرتاتيجية للأعوام
هو نهجها ال�شمويل على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي ،والذي يت�ضمن
كجزء منه امل�ستوى الرباجمي ،وعليه تعترب اخلطة
اال�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سية ال�شاملة الأوىل ،بعد �أن كانت
اخلطط اال�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة تركز على اجلزء الرباجمي
فقط .كما متتاز هذه اخلطة بتبنيها الإبداع والريادة والتميز
يف الأداء .فهي مبنية على �أ�سا�س االحتياجات احلقيقية
للفل�سطينيني ،وب�صورة ت�شاركية وفق ر�ؤية تغيري وا�ضحة,
وذلك مبوازنة براجمية  127مليون دوالر.
2016-2014

مشروع «أي فيز»  i-phaseمنذ بدايته
عام  2011حتى االن حقق العديد من النجاحات
الى ان اصبح شركة متكاملة لديها عقود مع
عدة دول في الخليج العربي وعالقات مع
شركات كبيرة متعددة وتشغيل ما يزيد عن 13
شاب ًا/ة  ،فلوال مؤسسة التعاون لما وصلت
لهذه النجاحات
عودة قرعان – برنامج تشغيل الشباب -رام اهلل
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برنامج ت�شغيل ال�شباب  -عودة قرعان(�صاحب مبادرة )i-phase

أو ًال :عناصر بناء الخطة االستراتيجية
يتناول هذا الق�سم عنا�صر بناء اخلطة؛ املبادئ الأ�سا�سية واملنهجية ،وحتليل للبيئة الداخلية واخلارجية ،وال�سيناريوهات
اال�سرتاتيجية.

I.Iالمبادئ التي تستند اليها الخطة االستراتيجية












ر�ؤية امل�ؤ�س�سة ووجهتها وخريطتها اال�سرتاتيجية.
تبني اخلطط الوطنية قطاعيا ومناطقيا.
االلتزام بالقيم امل�ؤ�س�سية املتمثلة باملهنية وااللتزام الوطني واال�ستقاللية.
توخي العدل وعدم التمييز على �أ�سا�س اجلن�س (النوع االجتماعي) �أو العرق �أو الفئة االجتماعية �أو املنطقة اجلغرافية.
االهتمام باملناطق والفئات املهم�شة (ن�ساء� ،أطفال� ،شباب.).......
تدخالت مرتبطة بامل�ؤ�شرات القطاعية والتي بدورها مرتبطة بر�ؤية امل�ؤ�س�سة وفق نظرية تغيري وا�ضحة املعامل والطرق.
تبني اخلطوط العري�ضة للخطة اال�سرتاتيجية  2013-2011مبا فيها من قطاعات وبرامج حمزمة.
البناء على ما �سبق من �إجنازات يف اخلطط اال�سرتاتيجية ال�سابقة وكذلك الدرو�س امل�ستفادة من التنفيذ.
تقدمي العمل التنموي الذي يلبي االحتياجات احلقيقية ويحقق �آثار ًا عميقة على ال�شعب الفل�سطيني.
تكامل العمل مع جميع العاملني يف احلقل التنموي (حكومة ووزارات ،وكاالت دولية ،منظمات �أهلية ،وكالة الغوث).
التوجه نحو بيئة خ�ضراء على م�ستوى امل�ؤ�س�سة وامل�شاريع املنفذة.

قمة ال�شباب املقد�سي-جمعية مركز برج اللقلق املجتمعي
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IIIIمنهجية بناء الخطة االستراتيجية
ا�ستندت منهجية اعداد اخلطة اال�سرتاتيجية على ما يلي:
على �صعيد البيئة اخلارجية
 حتليل البيئة اخلارجية �سيا�سي ًا واجتماعي ًا واقت�صادي ًا وثقافي ًا ،ودرا�سة �أو�ضاع امل�ؤ�س�سات الأهلية وجهات التمويل.
 درا�سة اخلطط الوطنية والقطاعية وحتليل �أولوياتها وتوجهاتها.
 الإطالع على توجهات بع�ض املانحني الرئي�سيني لفل�سطني ومناطق و�آليات عملهم ،وعلى جتارب عاملية مل�ؤ�س�سات
مماثلة.
على �صعيد البيئة الداخلية





 تقييم االلتزام باخلطة اال�سرتاتيجية  2013-2011ونتائجها للأعوام  2011و 2012و.2013
حتليل البيئة الداخلية للم�ؤ�س�سة مبا ي�شمل النواحي الإدارية واملالية واملوارد الب�شرية والأداء الفني.
درا�سة “ �أثر م�ؤ�س�سة التعاون” ودرا�سة “ حتليل الوجهة اال�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة” وتقييمات امل�ؤ�س�سة ذات العالقة.
نتائج وتو�صيات م�ؤمتر التعاون من �أجل التنمية يف فل�سطني ،والذي عقدته امل�ؤ�س�سة يف مدينتي رام اهلل وغزة/
ت�شرين الأول .2013

على �صعيد بناء اخلطة اال�سرتاتيجية
 تنفيذ العديد من ور�شات العمل الداخلية للجهاز التنفيذي ،وور�شات العمل اخلارجية ،التي �شملت ال�شركاء والالعبني
الرئي�سيني مبختلف قطاعات العمل وفق نهج ت�شاركي تكاملي ،حيث مت من خاللها مناق�شة البيئة اخلارجية والداخلية
والتوجهات اال�سرتاتيجية والتدخالت امل�ستقبلية الرئي�سية.
 �إعداد الوجهات اال�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة وخريطتها اال�سرتاتيجية.
 �إعداد خطط تنفيذية للدوائر متوائمة مع الوجهات اال�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة.

ور�شة عمل ملناق�شة اخلطة اال�سرتاتيجية -رام اهلل
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IIIIIما يميز الخطة االستراتيجية 2016-2014

�إعداد خطة ا�سرتاتيجية م�ؤ�س�ساتية �شاملة ومتكاملة تت�ضمن:
 وجهات وخريطة ا�سرتاتيجية للمرحلة القادمة مبنية على ر�ؤية امل�ؤ�س�سة ب�شكل �شمويل تكاملي اعتماد ًا على الأداء
املتوازن (.)Balanced Score Card
 الرتكيز على الريادة والإبداع وتبنيه يف �شتى امل�ستويات امل�ؤ�س�سية :براجمي ًا (املدر�سة املتميزة ،اجلامعات ،ال�شباب،
توظيف الفنون يف التعليم ،جوائز م�ؤ�س�سة التعاون لل�شباب وللم�ؤ�س�سات) ،و�إداري ًا (نظام ادارة املوارد االلكرتوين)
ومتويلي ًا (زيادة وتنويع التمويل).
 �إحداث �أكرب �أثر من خالل لعب دور املي�سر () Catalytic Philanthropy
تطوير على امل�ستوى الرباجمي لتعميق الأثر من خالل:
 تنفيذ امل�شاريع التي حتدث �أثر ًا على امل�ستفيدين النهائيني والعمل على توثيقه.
 تو�سيع نطاق بع�ض الربامج ال�سابقة والتي تتميز ب�إحداث الأثر اقت�صادي ًا واجتماعي ًا مثل :برناجمي متكني ال�شباب
(متكني) والأيتام يف غزة (م�ستقبلي).
 �إ�ستحداث برامج �شمولية متكاملة مثل املدر�سة املتميزة وبرنامج اجلامعات.
 بناء مراكز نوعية ذات كفاءة عالية يف القطاعات املختلفة.
 الربط بني الربامج يف القطاعات املختلفة ،بحيث تكون املخرجات متكاملة وتدعم نف�س الفئة �أو املنطقة اجلغرافية.
تطوير منحى االجتذاب يف امل�ؤ�س�سة من خالل:
 حتديد �آليات اجتذاب جديدة لتنويع وزيادة وا�ستمرارية التمويل.
 بناء �شراكات م�ستقبلية وحتالفات مع ال�شركاء الداعمني.

م�ؤمتر م�ؤ�س�سة التعاون للتنمية  -رام اهلل
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IVIVالسناريوهات االستراتيجية
نتيجة لإجراء التحليل البيئي املعمق وال�شامل ب�شكل ت�شاركي مع اجلهاز التنفيذي للم�ؤ�س�سة وال�شركاء من امل�ؤ�س�سات
الأهلية واحلكومية ،مت طرح � 3سيناريوهات واعتماد ال�سيناريو الآتي.
�سيناريو ال�صمود والتنمية ويتلخ�ص مبا يلي:







ظروف غري م�ستقرة تتجه للت�صعيد يف املنطقة( ،م�صر و�سوريا وتون�س).
تفاقم م�أ�ساة النازحني الفل�سطينيني من خميمات �سوريا اىل املخيمات يف لبنان وداخل �سوريا على املديني القريب واملتو�سط.
االفق ال�سيا�سي ما زال مغلق ًا ،ومن املتوقع �أن ت�ستمر �أ�سباب الأزمة املالية التي تعاين منها ال�سلطة الفل�سطينية ،ما
يبقي على الو�ضع ال�صعب الذي يعاين منه االقت�صاد الفل�سطيني (قطاعا ال�صحة والتعليم على وجه اخل�صو�ص).
توا�صل حملة تهويد القد�س والت�ضييقات على مناحي احلياة يف املدينة ،مبا فيها عمليات م�صادرة الأرا�ضي
واال�ستيالء عليها وهدم البيوت وتهويد التعليم ،بالتوازي مع احلملة اال�ستيطانية .وت�صاعد �أعمال املقاومة ال�شعبية
يف مواجهة الهجمة اال�ستيطانية.
يف قطاع غزة اخرتاقات بني وقت و�آخر على اتفاق التهدئة يف غزة ،وتت�صاعد انعكا�سات الأو�ضاع يف م�صر على
الأو�ضاع االقت�صادية واملعي�شية يف القطاع ،بينما تتوا�صل املماطلة والت�أجيل واخلطوات ال�شكلية يف مو�ضوع امل�صاحلة.

 يف مناطق الـ� 1948ستت�صاعد املواجهة يف مناطق
النقب واملدن املختلطة بني �سكان هذه املناطق
وم�شاريع التهويد القائمة.
 يف لبنان يوا�صل ال�صراع يف �سوريا ت�أثرياته وينعك�س
على الو�ضع الداخلي عرب حدة اال�ستقطاب بني القوى
ال�سيا�سية.
 يف ا�سرائيل هناك تخفيف �شكلي من اندفاع اليمني
لإخراج ا�سرائيل من العزلة الدولية ،دون التخلي
جوهري ًا عن امل�شروع اال�ستيطاين ،مع زيادة يف
ال�ضغط على ا�سرائيل ب�سبب املقاطعة الدولية.
لال�ستجابة للظروف �أعاله �ستقوم م�ؤ�س�سه التعاون ،من
خالل اخلطة اال�سرتاتيجية  2016-2014بدعم الربامج
ذات الطابع التنموي و الإغاثي.

راديو البلد -برنامج التدريب على ر�أ�س العمل -جنني

 | 10الخطة االسرتاتيجية 2016-2014

ثاني ًا :مكونات الخطة االستراتيجية 2016-2014
يتناول هذا الق�سم مكونات اخلطة اال�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سية ال�شاملة على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي والرباجمي لي�شمل الإطار العام
للم�ؤ�س�سة والوجهات اال�سرتاتيجية  2016-2014واخلطط التنفيذية للدوائر ووحدات اجلهاز التنفيذي وفروعه واللجان
امل�ؤ�س�سية من جهة ،ومن جهة �أخرى يتناول الربامج املقرتحة للقطاعات ونتائجها وحتليل موازناتها.

I.Iعلى المستوى المؤسسي:
يظهر ال�شكل التايل االطار العام للم�ؤ�س�سة (الر�ؤية ،الر�سالة ،قيم العمل ،الهدف اال�سرتاتيجي) ،وال�شكل الذي يليه يو�ضح
اخلريطة اال�سرتاتيجية وامل�ستندة اىل الأداء املتوازن (.)Balance Score Card

املعهد الوطني للمو�سيقى يف القد�س
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اخلطط التنفيذية 2016-2014

بناء على اخلريطة والتوجهات اال�سرتاتيجية ال�سابقة ،ول�ضمان التكامل يف الأدوار واالن�سجام يف عمل اجلهاز التنفيذي
وامل�ؤ�س�سي ،قامت اللجان امل�ؤ�س�سية وفروع امل�ؤ�س�سة ودوائر ووحدات اجلهاز التنفيذي ببناء خططها اال�سرتاتيجية التي
مت ا�شتقاقها من الوجهات اال�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سية اعتمادا على االداء املتوازن وفق امل�صفوفة ال�سابقة (املنظور ،الوجهة
اال�سرتاتيجية ،الهدف ،النتائج وامل�ؤ�شرات ،الآليات).

IIIIالمستوى البرامجي:
القطاعات والربامج وموازناتها يف اخلطة اال�سرتاتيجية

ا�ستناد ًا اىل ما �سبق ،مت اعتماد القطاعات االربعة الرئي�سية لعمل امل�ؤ�س�سة لل�سنوات الثالث القادمة (التعليم ،الثقافة،
التنمية املجتمعية ،الطوارئ وامل�ساعدات االن�سانية) مبوازنة براجمية مقدارها  127مليون دوالر ي�ستفيد من تنفيذها
مليون �شخ�ص �سنوي ًا ما يزيد عن ن�صفهم من الن�ساء ،وفيما يلي توزيع املوازنة ح�سب القطاع العمل.
القطاع

املوازنة خالل اخلطة 2016-2014

الن�سبة املئوية للقطاع من املخطط له

(مليون دوالر)

2016-2014

التعليم

22

%17

الثقافة

37

%29

التنمية املجتمعية

63

%50

5

%4

127

%100

الطوارئ وامل�ساعدات الإن�سانية
املجموع الرباجمي

وفيما ي�أتي اجلدول التف�صيلي ملوازنات الربامج الرئي�سية موزعة ح�سب القطاع والربنامج واملنطقة
اجلغرافية
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املوازنة الرباجمية للخطة اال�سرتاتيجية ( 2016-2014مليون دوالر �أمريكي)
مناطق العمل
القطاع

التعليم

الثقافة

الربنامج
الطفولة املبكرة ( �سكر)
م�ستقبلي من �أجل �أطفال غزة (م�ستقبلي)
م�ساندة العملية التعليمية يف املدار�س (املدر�سة املتميزة)
م�ساندة العملية التعليمية يف اجلامعات ( اجلامعات)
م�ساندة العملية التعليمية يف مناطق ( 1948التعليم البديل)
جمموع قطاع التعليم
�إعمار البلدة القدمية يف القد�س ونابل�س (ابهاج)
املتحف الفل�سطيني
الثقافة الفل�سطينية (تعبري)

جمموع قطاع الثقافة
متكني ال�شباب الفل�سطيني (متكني)
التنمية ال�صحة (�شم�س)
املجتمعية الزراعة والأمن الغذائي ( ح�صاد)
تنمية قدرات امل�ؤ�س�سات الأهلية (�أ�سا�س)
حقوق الإن�سان واملنا�صرة (ت�أثري)
تطوير اخلدمات املجتمعية والبنية التحتية (جمتمع)
جمموع التنمية املجتمعية
الطوارئ

امل�ساعدات االن�سانية

لبنان

املجموع
الكلي
5.0

ال�ضفة
الغربية*

قطاع
غزة

1948

2.9

1.0

0.4

0.7

ــ

3.0

ــ

ــ

3.0

6.5

2.5

ــ

1.0

10.0

1.7

0.5

ــ

1.0

3.2

ــ

ــ

0.8

ــ

0.8

11.1

7.0

1.2

2.7

22.0

15.0

ــ

ــ

ــ

15.0

مناطق

17.0

ــ

ــ

ــ

17.0

2.8

0.7

0.9

0.6

5.0

34.8

0.7

0.9

0.6

37.0

16.5

7.5

ــ

1.0

25.0

4.0

2.0

ــ

1.5

7.5

1.5

1.5

ــ

ــ

3.0

1.6

1.0

0.4

0.5

3.5

1.15

0.35

ــ

ــ

1.5

6.0

15.0

0.5

1.0

22.5

0.9

4.0

63.0

ــ

0.3

4.0

27.35 30.75
2.1

1.6

وامل�ساعدات
الإن�سانية امل�ساعدات الطارئة

جمموع الطوارئ
املجموع الك ّلي للمناطق
الن�سبة املئوية %
*القد�س :ح�صة القد�س  56%من موازنة ال�ضفة الغربية

0.25

0.25

0.25

0.25

1.0

2.35

1.85

0.25

0.55

5.0

79.0

36.9

3.25

7.85

127.0

62

29

3

6

100
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النتائج وامل�ؤ�شرات الرئي�سية للقطاعات يف اخلطة اال�سرتاتيجية 2016-2014

مت تطوير القطاعات والربامج وفق التخطيط والإدارة املبنية على النتائج املتحققة ،و�إعداد الربامج اعتمادا على م�ؤ�شرات
وا�ضحة تراعي حتقيق الأهداف الكمية والنوعية والأثر املن�شود .ن�ستعر�ض يف هذا الق�سم النتائج وامل�ؤ�شرات الرئي�سية للقطاعات.
قطاع التعليم
ر�ؤية م�ؤ�س�سة التعاون لقطاع التعليم:

النتائج وامل�ؤ�شرات الرئي�سية:

ت�سعى م�ؤ�س�سة التعاون �إىل تعزيز ال�صمود الفل�سطيني من
خالل توفري فر�ص متكافئة للإن�سان الفل�سطيني لتطوير
قدراته الإبداعية ومهاراته مع الرتكز على التفكري الناقد
حلل امل�شكالت ،وتوظيفه للتكنولوجيا يف عملية التعليم
وت�سريعها ،ويف انتاج املعرفة.

الطفولة املبكرة :املربيات والإداريات والأطفال يف
من الريا�ض امل�ستهدفة تطبق النهج ال�شمويل التكاملي
بالرتكيز على التعلم الن�شط.
املدر�سة املتميزة 30 :من املدار�س ريادية متميزة تكون
كوحدة جمتمعية تتفاعل فيها جميع املحاور التعليمية.
التعليم اجلامعي :حت�سن نوعية التعليم العايل من خالل
تطوير  60من الكادر ورعاية  500من الطلبة املتميزين.
م�ستقبلي 1600 :من الأيتام مت متكينهم للح�صول
على فر�صة للعي�ش بكرامة من خالل التعليم والرعاية
ال�صحية/النف�سية.
الرتبية البديلة :تطور ملفهوم الرتبية البديلة يف مناطق
 ،1948كنظام تعليمي تربوي مغاير للنظام التعليمي
ال�سائد.

الهدف العام للقطاع:
امل�ساهمة يف حت�سني نوعية التعليم للفل�سطينيني يف مراحل
(ريا�ض االطفال ،املدار�س ،اجلامعات ،الكليات التقنيه
واملهنيه)
الأهداف الفرعية:






حت�سني البيئة الرتبوية للمتعلمني يف جميع املراحل.
توظيف التكنولوجيا يف التعليم والتعلم متا�شيا مع
ثورة تكنولوجيا املعلومات يف العامل.
توفري فر�ص تعلم متكافئة للطلبة ذوي االحتياجات
اخلا�صة (مبدعني ،معاقني ،بطيئي التعلم ،الفقراء
والأيتام) تطبيقا ل�سيا�سة التعليم للجميع.
تطوير البنية التحتية لريا�ض الأطفال واملدار�س
واجلامعات والكليات املهنية.

100

م�شروع توظيف التكنولوجيا يف التعليم  -م�ؤ�س�سة النيزك  -رام اهلل

من خالل مشروع تفكير استطعنا االطالع على تجارب عالمية ،وتطبيق كيف يكون دور المعلم
ميسراً والطالب محور نشط في العملية التعليمية»
أ.حياة عناتي – مديرة المدرسة التركية للبنات -مشروع تفكير – مؤسسة النيزك -رام اهلل.
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وفيما ي�أتي م�صفوفة مكونات برامج قطاع التعليم (مليون دوالر) :
الرقم

الربامج

مناطق العمل

1

الطفولة املبكرة
(�سكر)

ال�ضفة الغربية
قطاع غزة
مناطق 1948
لبنان

2

م�ساندة العملية
التعليمية يف
املدار�س
(املدر�سة املتميزة)

ال�ضفة الغربية
قطاع غزة
لبنان

3

م�ساندة العملية
التعليمية يف
مناطق 1948
(التعليم البديل)

مناطق 1948

4

م�ساندة العملية
التعليمية
يف اجلامعات
( اجلامعات)

5

م�ستقبلي من
�أجل �أطفال غزة
(م�ستقبلي)

ال�ضفة الغربية
قطاع غزة
لبنان
قطاع غزة

املكونات الرئي�سية للربنامج
حت�سني جودة البيئة الرتبوية يف الريا�ض.
تطوير مهارات املربيات والإداريني يف الريا�ض.
�إنتاج وتعميم مواد تربوية عالية اجلودة.
دمج الأهايل مع ت�شجيع التوا�صل والت�شبيك ونقل اخلربات حمليا
واقليميا.
حت�سني البنية التحتية للريا�ض.
تفعيل �صفحة الربنامج الإلكرتونية.
حافلة متنقلة يف جمال الطفولة املبكرة.
التعليم امل�ساند با�ستخدام �أن�شطة وو�سائل تعليم ن�شطة ونوعية (�أمل).
تبني برامج دمج ذوي �صعوبات التعلم (�أ�ستطيع ).
رعاية الإبداع واملبدعني يف املدار�س وتبنيه (ابداع).
ا�ستخدام وتوظيف التكنولوجيا يف التعليم (تفكري).
االهتمام بالتعليم املهني وال�صناعي (�أنا �أتعلم � .....أنا �أعمل).
تدريب وت�أهيل املعلمني والإدارات
توفري املنح للطلبة املتميزين (متيز).
حت�سني البنية التحتية للمدار�س.
تدريب عملي للمعلمني على ا�ستخدام مفاهيم الرتبية البديلة كنظام
تربوي مغاير للنظام التعليمي ال�سائد.
توظيف التكنولوجيا يف التعليم �ضمن مفهوم الرتبية البديلة.
تطوير قدرات الكوادر التدري�سية يف اجلامعات الفل�سطينية
(زمالة).
تدريب طالب اجلامعات على �إنتاج مناذج عملية /تعليمية (تفكري).
منح لطالب اجلامعات املتميزين (متيز).
توفري فر�ص التعليم النوعي بجميع مراحله للأيتام.
حت�سني الو�ضع ال�صحي والتغذوي والنف�سي للأيتام.
تطوير مهارات الأيتام التي متكنهم من خو�ض �سوق العمل وتطوير
اعمالهم.

املوازنة

5

10

0.8

3.2

3
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قطاع الثقافة
ر�ؤية م�ؤ�س�سة التعاون لقطاع الثقافة:
ت�سعى م�ؤ�س�سة التعاون �إىل تعزيز ال�صمود الفل�سطيني من خالل احلفاظ على الثقافة والهوية الفل�سطينية و�إحياء املوروث
الثقايف الفل�سطيني ،ودعم حواره ومتازجه مع الثقافات العاملية ،وو�ضع ذلك على ر�أ�س �أولوياتها لي�شكل قطاع ًا �أ�سا�سي ًا يف
عملها بالتكامل مع القطاعات التنموية للإن�سان يف فل�سطني واملخيمات الفل�سطينية يف لبنان.
الهدف العام للقطاع:
امل�ساهمة يف تعزيز الهوية الفل�سطينية ودعم الثقافة احلية.
الأهداف الفرعية:





تعزيز دور وت�أثري الإنتاج الثقايف الأدبي والفني جمتمعي ًا.
تطوير عملية دعم املنتج الثقايف الأدبي والفني الفل�سطيني والت�شبيك بني املناطق.
احلفاظ على الرتاث املعماري وامل�ساهمة يف حت�سني الظروف املعي�شية لل�سكان.
امل�ساهمة يف ت�أ�سي�س منرب رائد وخالق للبحث عن والتعريف بفل�سطني ،تاريخ ًا وجمتمع ًا وثقاف ًة.

النتائج وامل�ؤ�شرات الرئي�سية:
تعبري:
 دور �أكرب للفنون يف العملية الرتبوية (دراما ،ر�سوم متحركة... ،الخ) يف  30مدر�س ًة.
 دور �أكرب لـ  30من املكتبات املدر�سية والعامة وامل�سرح يف الواقع الثقايف الفل�سطيني.
  20من امل�ؤ�س�سات الثقافية مم ّكنة �أكرث وقدرات العاملني يف القطاع الثقايف مت متكينها ب�صورة �أكرب.
الإعمار:
  180من مباين وم�ساكن و�أحوا�ش تاريخية مت ترميمها وتطويعها وظيفي ًا يف القد�س ونابل�س.
  200من الكوادر فنية متخ�ص�صة ومدربة على حفظ الرتاث و�صيانته.
املتحف الفل�سطيني :يعمل مبرحلته الأوىل وينفذ براجمه.

شاركتمونا حلم القافلة
وبدأت تسير بدعمكم
مسرح القافلة  -القدس
م�سرح القافلة  -القد�س
 | 18الخطة االسرتاتيجية 2016-2014

وفيما ي�أتي م�صفوفة مكونات برامج قطاع الثقافة (مليون دوالر):
الرقم

الربامج

مناطق العمل

املكونات الرئي�سية للربنامج

املوازنة

تطوير دور الفنون يف العملية الرتبوية.
تطوير دور املكتبات الإلكرتونية املدر�سية والعامة وامل�سارح واملراكز
1

الثقافة
الفل�سطينية
(تعبري)

ال�ضفة الغربية
قطاع غزة
مناطق 1948
لبنان

وتفعيلها.
�إي�صال املنتج الثقايف الأدبي والفني النوعي لفئات املجتمع
الفل�سطيني املهم�شة.
متكني العاملني يف املجاالت الثقافية الأدبية والفنية.
دعم عملية الإنتاج الثقايف الأدبي والفني الفل�سطيني.

5

ت�شبيك ثقايف واجتماعي بني مناطق املجتمع الفل�سطيني داخل
فل�سطني ويف ال�شتات.
تدريب كوادر فنية متخ�ص�صة يف جمال احلفاظ على املوروث
�إعمار البلدة
2

القدمية يف القد�س ال�ضفة الغربية
ونابل�س
(�إبهاج)

3

ال�ضفة الغربية
(يخدم جميع
املتحف الفل�سطيني مناطق العمل
ومناطق ال�شتات
الفل�سطيني)

املعماري يف فل�سطني (معهد الرتاث).
ترميم وت�أهيل للمباين التاريخية ذات اال�ستخدام ال�سكني
وامل�ؤ�س�ساتي.
التوثيق وقاعدة بيانات حول املباين التاريخية.
التوعية اجلماهريية حول �أهمية احلفاظ على الرتاث املعماري.

15

بناء املتحف الفل�سطيني يف املرحلة الأوىل مب�ساحة  2700م 2مع
احلدائق املرفقة به.
ا�ستكمال بناء الكوادر الب�شرية وتوظيفها ،وجتهيز اجراءات ونظام العمل.
تطوير برامج بحثية وتوعوية وتعليمية ملناطق خمتلفة وتنظيم ثالثة

17

معار�ض حول الثقافة الفل�سطينية.

�أعمال بناء املتحف الفل�سطيني  -بريزيت
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قطاع التنمية المجتمعية
ر�ؤية م�ؤ�س�سة التعاون لقطاع التنمية املجتمعية:
ت�سعى م�ؤ�س�سة التعاون �إىل تعزيز �صمود الفل�سطينيني من خالل توفري فر�ص عمل كرمية لل�شباب الفل�سطيني ا�ستجاب ًة
حلاجات �سوق العمل ،مع الرتكيز على دعم م�شاريع الأعمال ال�صغرية خا�صة يف جمال تطوير الربجميات وحت�سني
الزراعة ،كما ي�سعى القطاع اىل تطوير القيادات ال�شابة لي�ساهم يف ايجاد احللول للم�شاكل املجتمعية ،بالإ�ضافة اىل
حت�سني اخلدمات املجتمعية مبا ي�شمل البنية التحتية وتوفري امل�ساعدة لتح�سني �صحة الفل�سطينيني.
الهدف العام للقطاع:
امل�ساهمة يف متكني ال�شباب الفل�سطيني مع الرتكيز على الفئات املهم�شة والن�ساء.
الأهداف الفرعية:








امل�ساهمة يف متكني ال�شباب الفل�سطيني ب�صورة �شمولية (من املدار�س واجلامعات حتى احلياة العملية وخلق فر�ص العمل).
امل�ساعدة يف حت�سني �صحة الفل�سطينيني يف مناطق عمل امل�ؤ�س�سة.
دعم �صمود املزارعني/ات خا�صة يف املناطق الأكرث ت�ضررا ،وحت�سني و�ضع الأمن الغذائي للعائالت الفقرية.
امل�ساهمة يف جهود بناء وتطوير ال�سيا�سات التنموية والت�شريعية ،مع زيادة وعي الفل�سطينيني بحقوقهم.
امل�ساهمة يف تطوير قدرات امل�ؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية ومتكينها من �أداء الدور املناط بها يف جمال تقدمي خدمات
الإغاثة والتنمية.
امل�ساهمة يف وعي الفل�سطينيني بحقوقهم ،والعمل على متكني الفئات املهم�شة من الو�صول حلقوقها.
امل�ساهمة يف حت�سني البنية التحتية املقدمة للفل�سطينيني مبا ي�شمل تقدمي اخلدمات املجتمعية املختلفة.

قصتي تجلت في تحديات وجودي كامرأة

ساهم المشروع في اعتماد فلسطين

في النقب تسعى لكسر العادات التي فرضها

من اتحاد محلي إلى لجنة باراولمبية وحصل

المجتمع ،لكنني نجحت باستقطاب النساء

الفريق الفلسطيني في الملتقى الدولي

تحديدا بعدما أصبح لدينا دخل من مشروعنا

أللعاب القوى على  13ميدالية

خضرا الصانع -مشروع النسيج -مناطق 48

ماهر راضي – االتحاد الفلسطيني لرياضة
المعاقين – غزة.
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النتائج وامل�ؤ�شرات الرئي�سية:
متكني ال�شباب:
�  2000فتاة و�شاب مزودين باملهارات الالزمة للت�شغيل ولديهم قنوات ات�صال مع م�ؤ�س�سات للت�شغيل.
�  20من الأعمال ال�صغرية مطورة وت�ؤدي اىل منو م�ستقبلي ،وحجم دخل �سنوي للمبادرات الناجحة بقيمة  2مليون
دوالر.
� م�ساهمة �أكرب للقطاع اخلا�ص بتمويل تدريب ال�شباب وخلق  300فر�صة عمل ت�شغيلية لـ  30مبادرة بحجم ا�ستثمار
تعاوين بقيمة  500الف دوالر.
�  1000من ال�شباب مت تدريبهم على املهارات احلياتية والقيادة الإيجابية.
�  5000من الطالب مت �إر�شادهم وتدريبهم حول �أهمية اختيارهم مل�سارهم الوظيفي.
ال�صحة :حت�سن اخلدمات ال�صحية املقدمة للفل�سطينيني من قبل  3مراكز لرعاية الأمرا�ض املزمنة واملتخ�ص�صة و5
مراكز ت�أهيل جمتمعي ونف�سي.
امل�ؤ�س�سات 90 :من امل�ؤ�س�سات الأهلية قادرة على القيام بدورها املجتمعي على �أكمل وجه.
الزراعة والأمن الغذائي :حت�سن امل�ستوى املعي�شي لـ  300من املزارعني (كم ًا ونوع ًا) مع حت�سن يف ممار�ساتهم الزراعية.
حقوق الإن�سان واملنا�صرة :الفل�سطيني �أكرث وعي ًا حلقوقه املدنية واالجتماعية واالقت�صادية من خالل  60حملة ون�شاط.
اخلدمات والبنية التحتية :حت�سن يف اخلدمات املقدمة للفل�سطينيني مبا ي�شمل البنية التحتية لـ � 10آالف من امل�ستفيدين.
بدأت اجواء المنزل بالتحسن واصبحت العائلة أكثر استقراراً والتزم اوالدي بالمدرسة بعد فترات
صعبة مررنا بها ،وذلك بعد حصولي على مشروع اقتصادي.
ربة منزل لعائلة مقدسية  -مشروع تشغيل الشباب

م�شروع التلمذة املهنية – برنامج ت�شغيل ال�شباب  -دار اليتيم العربي
الخطة االسرتاتيجية 21 | 2016-2014

م�صفوفة مكونات برامج قطاع التنمية املجتمعية (مليون دوالر):
الرقم

1

الربامج

مناطق العمل

متكني ال�شباب

ال�ضفة الغربية

الفل�سطيني

قطاع غزة

(متكني)

لبنان

ال�ضفة الغربية
2

ال�صحة (�شم�س)

3

ال�ضفة الغربية
تنمية قدرات
قطاع غزة
امل�ؤ�س�سات الأهلية
مناطق 1948
(�أ�سا�س)
لبنان

قطاع غزة
لبنان

4

الزراعة والأمن

ال�ضفة الغربية

الغذائي

قطاع غزة

( ح�صاد)
حقوق الإن�سان
5

واملنا�صرة
(ت�أثري)

6

ال�ضفة الغربية
قطاع غزة

تطوير اخلدمات ال�ضفة الغربية
املجتمعية والبنية قطاع غزة
مناطق 1948
التحتية
لبنان
(جمتمع)
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املكونات الرئي�سية للربنامج

املوازنة

التدريب على ر�أ�س العمل :تدريب وت�شغيل اخلريجني اجلدد من
خالل ت�شغيلهم.
التلمذة املهنية :تدريب وت�شغيل اخلريجني املهنيني.
ت�سريع الأعمال الريادية من التدريب واالحت�ضان واملتابعة والإر�شاد.
الريادة والتدريب والقيادة الإيجابية القادرة على �إحداث تغيري
�إيجابي يف املجتمع.
الإر�شاد املهني لطلبة املدار�س للم�ساهمة يف تفعيل اختيار الطالب
مل�ساراتهم املهنية.
تطوير عدد مراكز  /امل�ؤ�س�سات لـ ـ رعاية الأمرا�ض املزمنة ،و الت�أهيل
املجتمعي ،وامل�ست�شفيات املتخ�ص�صة للأطفال ،والدعم النف�سي
واالجتماعي .
تقدمي خدمات ملر�ضى غ�سيل الكلى.
تطوير الأنظمة والقوانني والإجراءات املالية والإدارية للم�ؤ�س�سات
الأهلية وتطبيق ممار�سات احلكم الر�شيد.
تطوير قدرات كادر امل�ؤ�س�سات الأهلية يف املجاالت الإدارية واملالية
والتخطيط.
تعزيز الت�شبيك وال�شراكة بني امل�ؤ�س�سات الأهلية ذات االخت�صا�ص
و�إثراء دور االحتادات وال�شبكات الأهلية.
ا�ست�صالح الأرا�ضي الزراعية املت�ضررة واملهددة من االحتالل.
�إن�شاء وتطوير م�شاريع زراعية �صغرية مدرة للدخل للعائالت
الفقرية.
تطوير املمار�سات الزراعية ال�سليمة لدى املزارعني ل�ضمان �إنتاج
زراعي �أف�ضل كم ًا ونوع ًا وللم�ساهمة يف حتقيق اال�ستدامة البيئية.
توعية الفل�سطينيني بحقوقهم ال�سيا�سية واملدنية واالجتماعية
والثقافية.
دعم الأبحاث ذات العالقة بالقانون واملنا�صرة وحقوق الإن�سان
الفل�سطيني.
دعم حقوق الفئات املهم�شة من ن�ساء وفتيات و�أطفال وعمال.

25

7.5

3.5

3

1.5

ت�أهيل وتطوير قرية جحر الديك يف غزة.
ت�أهيل و�إن�شاء وحدات �سكنية.
ت�أهيل و�صيانة الطرق و�شبكات ال�صرف والكهرباء.
ت�أهيل �أو بناء املدار�س والغرف ال�صفية واملراكز ال�صحية واملجتمعية.

22.5

قطاع الطوارئ والمساعدات اإلنسانية
ر�ؤية امل�ؤ�س�سة للطوارئ:

الأهداف الفرعية:

ت�سعى م�ؤ�س�سة التعاون �إىل تعزيز �صمود الفل�سطينيني من
خالل التدخل يف حال حدوث طارئ والبدء خالل � 48ساعة
باتخاذ الإجراءات الالزمة ،وتوفري امل�ساعدات الإن�سانية
للفئات املت�ضررة.

 توفري امل�ساعدات الإن�سانية للفئات املحتاجة.
 توفري اخلدمات الأ�سا�سية للعائالت املت�ضررة من
م�أكل وم�شرب وملب�س وم�أوى وخدمات �صحية.
النتائج وامل�ؤ�شرات الرئي�سية:

الهدف العام للقطاع:
اال�ستجابة العاجلة والفعالة لإغاثة الفل�سطينيني املت�ضررين
من الظروف الطارئة التي تعر�ض حياتهم للخطر.

  2700عائلة حمتاجة ا�ستفادت من م�ساعدات
�إن�سانية عينية ونقدية.
 ا�ستجابة �سريعة للطوارئ حال حدوثها.

م�صفوفة مكونات برامج قطاع الطوارئ وامل�ساعدات الإن�سانية (مليون دوالر):
الرقم
1

2

الربامج
امل�ساعدات
االن�سانية

مناطق العمل
ال�ضفة الغربية
قطاع غزة
لبنان

ال�ضفة الغربية
قطاع غزة
امل�ساعدات الطارئة مناطق 1948
لبنان

املكونات الرئي�سية للربنامج
تقدمي م�ساعدات مالية عينية للفئات املحرومة واملحتاجة.

املوازنة
4

توفري اخلدمات الأ�سا�سية يف حالة الطوارئ للمت�ضررين من
م�أكل وم�شرب وملب�س وم�أوى وخدمات �صحية ح�سب احلاجة.

1

حملة �سالم يا �صغار  -مركز القطان للطفل يف غزة
الخطة االسرتاتيجية 23 | 2016-2014

ثالث ًا :خطة المتابعة والتقييم
حتقيق الأثر املن�شود هو الهدف الرئي�سي خلطة املتابعة والتقييم التي قامت امل�ؤ�س�سة باعدادها م�ستندة اىل الأداء املتوازن.
وتت�ضمن اخلطة على م�صفوفات لقيا�س الأداء الكمي والنوعي على امل�ستويني امل�ؤ�س�سي والرباجمي ،وحتتوي م�صفوفة قيا�س
االداء على امل�ؤ�شرات واخلط القاعدي لها وقيمها امل�ستهدفة وو�سائل قيا�سها وال�شخ�ص /اجلهة امل�س�ؤولة عن حتقيقها.
تعمل امل�ؤ�س�سة على متابعة وقيا�س وتقييم الأداء فيما يتعلق بتنفيذ اخلطة اال�سرتاتيجية ب�صورة ديناميكية م�ستمرة ،ومن
خالل امل�شاركة التفاعلية مع ذوي العالقة من �شركاء وم�ستفيدين ومانحني والعبني رئي�سيني يف الربامج .وب�صورة رئي�سية
ت�ستند امل�ؤ�س�سة اىل تقارير �سري العمل الدورية والنهائية من جهة ،والزيارات امليدانية وتقارير التدقيق الداخلي واخلارجي
من جهة �أخرى ،ومن �أهم تلك التقارير ما يلي:
 تقرير اال�ستدامة ح�سب املعايري الدولية
 تقارير مالية وفنية من امل�ؤ�س�سات ال�شريكة واملنفذة.
 توثيق ق�ص�ص النجاح والدرو�س امل�ستفادة.
 تقييم الربامج املنفذة
 تقييم االثر امل�ؤ�س�سي قطاعي ًا ومناطقي ًا.
 درا�سات وا�ست�شارات تنموية متخ�ص�صة.
 م�سوحات حول ر�ضا ال�شركاء املنفذين للم�شاريع و امل�ستفيدين النهائيني ور�ضا املوظفني يف امل�ؤ�س�سة.
 تقييم مرحلي وكلي لاللتزام باخلطة اال�سرتاتيجية
قبل

بعد

ترميم مبنى وت�أهيل املعهد الوطني للمو�سيقى يف القد�س
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