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رسالة رئيس مجلس األمناء

1
والمؤشــرات العالميــة ،بمــا فيهــا أهــداف التنميــة المســتدامة
 ،2030باإلضافــة إلــى مبــادئ حقــوق اإلنســان والتــي تــم
تضمينهــا فــي كل برنامــج مــن برامجنــا .تتــوزع موازنــة البرامــج
التــي تــم التخطيــط لهــا بقيمــة  130.5مليــون دوالر أميركــي علــى
أربعــة برامــج رئيســية :التعليــم ،الثقافــة ،التنميــة المجتمعيــة
(بمــا فيهــا التمكيــن االقتصــادي ورعايــة األيتــام) ،وبرنامــج
القــدس إلعمــار البلــدات القديمــة ،باإلضافــة إلــى ســعينا
للحصــول علــى دعــم وتمويــل إضافــي لتمكيــن عمليــة إطــاق
وطــرح مزيــد مــن التدخــات االســتراتيجية الجديــدة.

فيصل العلمي

رئيس مجلس األمناء

لطالمــا كانــت «التعــاون» وما تزال ملتزمة بتمكين الفلســطينيين
ـرادا ومؤسســات .منــذ بدايــة تأسيســها فــي العــام  ،1983دأبنــا
أفـ ً
فــي مســيرتنا علــى اتبــاع مســار اســتراتيجي مــدروس نحــو إيجــاد
مؤسســة عالميــة المقاييــس ،مســتقبلية الرؤيــة ،وذات أثــر كبيــر
وانطالقــا مــن هــذا االلتــزام ،قمنــا مؤخـ ًـرا باعتمــاد
علــى األرض.
ً
«مبــادرة تطويــر «التعــاون  »3.0والتــي ّ
تركــز علــى تبنــي أهــداف
ـوال ذكيــة علــى مســتوى الحاكميــة
وتدخــات اســتراتيجية ّ
توفــر حلـ ً
فــي المؤسســة ،وزيــادة أثــر البرامــج التــي نقــوم بهــا.
تــم إطــاق «تعــاون  »3.0بتركيــز أكبــر علــى انخــراط ومشــاركة
الجهــات المعنيــة مــن شــركاء تنفيذييــن ومانحيــن ،ولهــذا الســبب
قمنــا بإطــاق «يــوم التعــاون» فــي نيســان  ،2019بهــدف إيجــاد
منصــة مفتوحــة للتفاعــل والحــوار بيــن كافــة أعضــاء وأصدقــاء
«التعــاون» والجهــاز التنفيــذي ،بغــرض تطويــر المقاربــة
المســتقبلية واالســتراتيجية لعمــل «التعــاون» تماشــيا مــع
توجهــات التنميــة العالميــة.
بالبنــاء واالســتناد إلــى حقائــق ووجهــات نظــر الجهــات المعنيــة،
تهــدف الخطــة االســتراتيجية الجديــدة  2022-2020إلــى االنتقــال
بعملنــا وأثــره علــى أرض الواقــع إلــى المســتوى األعلــى.
اســتراتيجيتنا بســيطة ،وتتلخــص فــي أننــا نعمــل نحــو توفيــر
حلــول ذكيــة علــى مســتوى الحاكميــة والبرامــج وتنفيذهــا،
لتمكيــن الشــعب الفلســطيني مــن اإلزدهــار والتمتــع بالحيــاة
التــي يســتحقها .وتســتند أركان االســتراتيجية علــى التطــورات
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فــي العــام  ،2019بلــغ مجمــوع إيراداتنــا مــا يقــارب  65مليــون
دوالر ،تــم تخصيــص  61مليــون دوالر منهــا للبرامــج .وبلــغ
مســتوى اإلنفــاق اإلجمالــي  57مليــون دوالر منهــا  53مليــون
دوالر لصالــح البرامــج ،وتحديــدا تدخالتنــا فــي القــدس من خالل
منحــة الصنــدوق العربــي لالنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي .وقد
حافظنــا علــى اســتقرار حجــم وقفيتنــا ،بــل تنامــت ،نتيجــة آلليــات
الفعالــة والدعــم المقـ ّـدم مــن أعضائنــا .يسـ ّـرني بهــذه
االســتثمار
ّ
ملخصــا عــن نشــاطاتنا وعملنــا وأثــره
المناســبة أن أشــارككم
ً
خــال العــام  ،2019وأتمنــى أنكــم ستشــعرون بالفخــر واالمتنــان
مثلــي لــكل مــا قامــت بــه ووصلــت لــه «التعــاون».
أعبــر عــن خالــص امتنانــي للحكومــات والمؤسســات
أود أن ّ
واألفــراد ،الذيــن واصلــوا دعــم «التعــاون» لتحقيــق رســالتها
صدقــا
وأهدافهــا فــي خدمــة اإلنســانية بأكثــر الســبل والطــرق
ً
ّ
تشــكل رحلتنــا وتطورنــا مصــدر إلهــام
وتأثيــرا .كمــا أتمنــى أن
ـم أكثــر عدالــة وسـ ً
ـاما.
لــكل مــن يكـ ّـرس جهــوده نحــو تحقيــق عالـ ٍ
إن دعمكــم وتفانيكــم وإرادتنــا المشــتركة بمســتقبل أفضــل،
هــي مــا يغــذّ ي الدافعيــة والرغبــة لدينــا لمواصلــة هــذه الرحلــة
الصعبــة والمثمــرة مــن النمــو والتطــور المســتمرين .لــكل مــن
منــي وافــر الشــكر
يكـ ّـرس نفســه لخدمــة اإلنســانية بابــداع ،لكــم ّ
والتقديــر.
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وتواصــل التزامنــا نحــو تكريــم وتقديــر العمــل الريــادي لشــركائنا
الذيــن يحدثــون تغييــرات ملموســة فــي حيــاة الفلســطينيين،
وقمنــا باإلعــان وتقديــم جوائزنــا الســنوية الســت ،وأبرزنــا نجاحــات
وإنجــازات الفائزيــن بهــذه الجوائــز باســتخدام حمــات متكاملــة علــى
وســائل التواصــل االجتماعــي.

د .تفيدة الجرباوي
المدير العام

يسـ ّـرني أن أقــدم لكــم تقريــر االســتدامة الثالــث ،والــذي يأتــي فــي
مرحلــة بالغــة األهميــة فــي رحلتنــا ونحــن نختتــم تنفيــذ خطتنــا
االســتراتيجية  .2019-2017يتـ ّـوج تقريــر هــذا العام التزاماتنا وتوجهاتنا
لألعــوام  2019-2017باالســتمرار «باالبتــكار واإللهــام واالســتثمار»،
وضمــان وجــود إطــار عمل يرتبط بشــكل متيــن باألولويات الوطنية
وأهــداف التنميــة المســتدامة .لقــد اســتثمرنا برامجيـ ًـا حوالــي 139
ّ
وتمكنــا مــن
مليــون دوالر أميركــي ( %120ممــا كان مخطــط لــه)
تأميــن تبرعــات بقيمــة  150مليــون دوالر ( %117ممــا كان مخطــط
لــه) علــى مــدى الســنوات  2019-2017الثالثــة.
شــهد هــذا العــام سلســلة مــن النجاحــات والتعلــم ،وهــو يمهــد
الطريــق الســتراتيجية الثــاث ســنوات القادمــة التــي تقــوم علــى
«التحــول والبدايــات
وتشــدد علــى
مبــادرة تطويــر «التعــاون»،
ّ
ّ
الجديــدة»ّ ،
وتركــز علــى تمكيــن الشــراكات االســتراتيجية وتوظيــف
التطــورات التكنولوجيــة المختلفــة.
ومــن أبــرز النجاحــات التــي تحققــت فــي العــام  ،2019كان التنويــع
واالســتفادة مــن مــوارد جديــدة وتحويلهــا نحــو تحقيــق تغييــرات
طويلة األمد وذات مغزى لحياة الفلسطينيينّ .
تمكنت «التعاون»
هــذا العــام مــن تأميــن حوالــي  65مليــون دوالر علــى شــكل إيــرادات،
تــم تكريــس  61مليــون دوالر منهــا للبرامــج .وصل إجمالــي اإلنفاق
نحــو  57مليــون دوالر ،تــم اســتثمار  53مليــون دوالر منهــا لتمكيــن
وتعزيــز قــدرات الشــباب والتجمعــات المحليــة علــى الصمــود .وقــد
ّ
تمكنــا مــن خــال شــراكات اســتراتيجية مــع  553مؤسســة محليــة
فــي فلســطين ومخيمــات الالجئيــن فــي لبنــان مــن مالمســة حيــاة
أكثــر مــن  800ألــف فلســطيني وخلــق  4010وظيفــة وتوفيــر عائــد
اقتصــادي بحوالــي  50مليــون دوالر.
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علــى المســتوى البرامجــي ،ومــن خــال دعــم من الصنــدوق العربي
لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي ،نجحنــا فــي توســيع نطــاق
اســتثماراتنا بمجــاالت التعليــم وتمكيــن الشــباب وتطويــر مدينــة
القــدس ومؤسســاتها ،باإلضافــة إلــى اســتكمال بنــاء قريــة «وادي
غــزة» فــي قطــاع غــزة .لقــد ّ
تمكنــا ،وبــكل فخــر ،مــن توســيع نطــاق
برنامــج إعمــار البلــدة القديمــة فــي القــدس ليضــم مناطــق وقــرى
ووســعنا بشــكل ملمــوس نطــاق اســتثماراتنا
محيطــة بالقــدس،
ّ
فــي البرامــج الثقافيــة والتربويــة فــي مناطــق الــــ .1948شــهدت
وتوســع ملمــوس فــي
اســتثماراتنا فــي لبنــان كذلــك تطــورات
ّ
مجــاالت التعليــم والصحــة واإلغاثــة اإلنســانية.
نجحــت «التعــاون» خــال هــذا العــام كذلــك في تحقيق عــدة إنجازات
مهمــة ،بمــا فيهــا طــرح برامــج متعــددة لتنميــة قــدرات الموظفيــن
وتعزيــز مســتوى اســتخدام وتوظيــف تكنولوجيــا المعلومــات،
ومواءمــة عملياتنــا مــع أفضــل الممارســات الدوليــة فــي تقديــم
المنــح وضمــان كفــاءة العمليــات .بالتــوازي مــع ذلــك ،نجحنــا فــي
تجديــد شــهادة «األيــزو» وتحديــث خطــة إدارة المخاطــر ،باإلضافــة
لخضوعنــا لعمليــة تدقيق داخلي شــاملة ،واالســتثمار بهدف تعزيز
تواجدنــا اإلعالمــي ورفــع الوعــي بعالمــة «التعــاون» المميــزة.
ّ
كلــي أمــل أن تســتمتعوا بقــراءة التقريــر والتعــرف بشــكل أكبــر علــى
عملنــا علــى مــدى الســنة الماضيــة ،باإلضافــة إلــى اســتراتيجيتنا
الجديــدة لألعــوام  2022-2020والتــي مــن شــأنها حشــد مبلــغ
إضافــي قيمتــه  130.5مليــون دوالر لصالــح أربعــة برامــج رئيســية
هــي :التعليــم والثقافــة والتنميــة المجتمعيــة (بمــا فيهــا التمكيــن
االقتصــادي ورعايــة األيتــام) وإعــادة التأهيــل واإلعمــار تحــت شــعار:
«التحــول وبدايــات جديــدة».
عامــا بعــد
وفــي الوقــت الــذي أغــادر فيــه «التعــاون» بصفتــي مديـ ًـرا ً
عامــا مــن العمــل فــي المؤسســة ،إنّ ــي على يقيــن أن «التعاون»،
ً 14
مــن خــال قيادتهــا الحكيمة والمخلصة ،ســتواصل النمــو والتقدم
جنبــا إلــى جنــب مــع
وتصبــح أكثــر قــوة .لقــد
شــرفني العمــل ً
ّ
أعضــاء مجلــس اإلدارة والفريــق التنفيــذي فــي ظــل أفضــل بيئــة
مهنيــة لتحقيــق األهــداف اإلنســانية لـ»التعــاون» ،واإلضافــة علــى
اإلنجــازات التــي حققهــا مــن ســبقوني لهــذا المنصب .ولهــذا أود أن
أشـ ّـدد علــى التزامــي الدائــم بدعــم «التعــاون» ،وأن أشــكر بحــرارة كل
األعضــاء والموظفيــن .كمــا أشــعر بنفــس االمتنــان حيــال شــركاء
«التعــاون» ،ألن نجاحنــا والتحــوالت والنمــو الــذي تحقــق علــى مدى
المراحــل الماضيــة المتتاليــة لــم يكــن ليتحقــق بدونكــم.
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لمحة عن التقرير

3

يســعدنا أن نقـ ّـدم تقريــر االســتدامة الثالــث لكافــة الشــركاء ،الــذي يســتعرض التزاماتنــا ومســاهماتنا نحــو تحقيــق أثــر ،مــن خــال
إطــار عمــل مســتدام تــدار فيهــا العمليــات بشــكل محكــم وســليم .وقــد تــم إعــداد هــذا التقريــر بموجــب المبــادئ التوجيهيــة للمبــادرة
العالميــة إلعــداد التقاريــر ( )Global Reporting Initiativeوأهــداف التنميــة المســتدامة األمميــة للعــام .2030

الجوانب والحدود المادية التي تم تحديدها
خــال عمليــة إعــداد التقريــر ،تــم إجــراء اختبــار مــدى أصالــة ودقــة األنشــطة باســتخدام المبــادئ التوجيهيــة إلعــداد تقاريــر االســتدامة
الخاصــة بالمبــادرة العالميــة للتقاريــر ،وإطــار اإلفصــاح الخــاص بقطــاع المؤسســات غيــر الحكوميــة .وألغــراض جمــع البيانــات
والحســابات التــي تــم اإلفصــاح عنهــا فــي التقريــر ،قمنــا باتبــاع معاييــر القيــاس الدوليــة .وقــد تــم الحصــول علــى المعلومــات الــوارده
بهــذا التقريــر مــن خــال المقابــات الشــخصية مــع المعنييــن ،إضافــة لمراجعــة قواعــد البيانــات المتوفــرة ،والســجالت الماليــة
والتقاريــر الداخليــة ونظــم المتابعــة المســتخدمة وتقاريــر التدقيــق الخارجــي ،االمــر الــذي مكننــا مــن تغطيــة المؤشــرات األساســية
وفقــا لمتطلبــات اإلفصــاح الخاصــة بالمبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر.
ألنشــطتنا
ً
لمزيد من المعلومات حول التقرير ،يرجى التواصل مع:

د .رنا الخطيب

مديرة دائرة إدارة المعرفة واإلعالم
khatibr@taawon.org

يوم التعاون  -عمان
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 .Iلمحة عن المؤسسة

4

أ .رحلتنا

اإلنســانية هــي الوســيلة الوحيــدة -إن لــم تكــن النهائيــة -التــي نملكهــا فــي
مقاومــة الممارســات الالإنســانية والمظالــم التــي تشـ ّـوه التاريــخ البشــري»

إدوارد ســعيد

يجســد اســم
تأسســت «التعــاون» فــي العــام  1983بهــدف أن تصبــح المؤسســة التنمويــة غيــر الربحيــة األولــى فــي فلســطين.
ّ
ازدهارا وإنســانية.
ـويا ،يـ ًـدا بيــد ،مــن أجــل منطقــة أكثــر
المؤسســة «التعــاون» القيمــة األساســية التــي نؤمــن بهــا والمتمثلــة بالعمــل سـ ً
ً
نلتــزم فــي «التعــاون» باالســتثمار فــي تنميــة فلســطين والفلســطينيين ،وحمايــة إرث وهويــة فلســطين ،والحفــاظ علــى روحهــا
الجماعيــة .ونفخــر بعملنــا مــن أجــل تحســين حيــاة أعــداد كبيــرة مــن الفلســطينيين ،مــن خــال الســماح لألفــراد بالمســاهمة فــي إثــراء
مجتمعاتهــم.
عمــان ،القــدس
تتخــذ «التعــاون» مــن مدينــة رام اللــه مقـ ًـرا رئيسـ ًـيا لهــا ،وللمؤسســة مكاتــب فــي كل مــن :لنــدن ،جنيــف ،بيــروتّ ،
ّ
تغطــي كل مــن الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس
موظفــا وموظفــة ،وبرامجنــا وتدخالتنــا
وقطــاع غــزة .يعمــل فــي المؤسســة 76
ً
وقطــاع غــزة ومناطــق الــــ 48ومخيمــات الالجئيــن فــي لبنــان.
التحول وبدايات جديدة للفلسطينيين
يعانــي الفلســطينيون مــن عــدد كبيــر جـ ًـدا مــن التحديــات بشــكل يومــي ،نتيجــة لحالــة عــدم االســتقرار االقتصــادي والسياســي فــي
وقســم المناطــق مــن خــال سلســلة مــن الحواجــز الماديــة
البــاد .وقــد حــرم االحتــال اإلســرائيلي الفلســطينيين مــن حريــة الحركــة،
ّ
والنفســية .وفاقمــت الظــروف المزريــة والمســتمرة التــي يعانــي منهــا الفلســطينيون ،والمتمثلــة فــي بنــاء جــدار لفصــل مدينــة
القــدس ونصــب العديــد مــن الحواجــز العســكرية والهجمــات المســتمرة علــى قطــاع غــزة بهــدف توســيع المســتوطنات ،مــن األزمــة
االقتصاديــة الحــادة التــي لطالمــا عانــى منهــا الفلســطينيون لعقــود مــن الزمــن .كمــا أن تزايــد عــدد الشــباب والبالغيــن فــي مقتبــل
العمــر يزيــد مــن الحاجــة (ويفاقــم النقــص) لفــرص عمــل الئقــة ومالءمــة ،وهــو األمــر الــذي يــزداد صعوبــة مــع تذبــذب مســتويات
التمويــل ،ســواء مــن الحكومــة أو المصــادر األجنبيــة.
تعهــد أعضــاء «التعــاون» بالمســاعدة فــي إعــادة بنــاء فلســطين ،ســواء مــن حيــث البنــى الماديــة أو مــن حيــث حيــاة أهلهــا والفــرص
ّ
وتركــز رســالة «التعــاون» علــى إلهــام وتشــجيع الشــباب الفلســطيني لالرتبــاط بجذورهــم والشــعور بالفخــر بوطنهــم،
المتاحــة لهــم.
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يســوده التفــاؤل والثقــة واإليمــان بنفســه وبمســتقبله .باختصــارّ ،
تمكــن «التعــاون» الفلســطينيين كــي تزدهــر فلســطين.

ب .توجهنا

5

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
الحتياجات الشــعب الفلســطيني وأولوياته ،والعمل على إيجاد اآلليات الســليمة لالســتفادة القصوى من مصادر التمويل المتاحة.

القيم

االلتزام الوطني ،االستقاللية ،والمهنية.
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ج .اإلطار االستراتيجي
التكيــف مــع
تســتخدم «التعــاون» إطــار عمــل اســتراتيجي مدتــه ثــاث ســنوات ،يســمح بتحقيــق أثــر طويــل األمــد والقــدرة علــى
ّ
متغيــرات البيئــة الخارجيــة المســتمرة .هدفــت خطتنــا االســتراتيجية لألعــوام  2019-2017إلــى «االســتثمار واإللهــام واالبتــكار» مــن
خــال التركيــز علــى األهــداف الرئيســية التاليــة:
العديد من أهداف التنمية المستدامة  2030ومبادئ حقوق اإلنسان.

٦

تعزيز وبناء الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية العاملة من أجل فلسطين.

ضمــان التكافــؤ وعــدم التمييــز علــى أســاس النــوع االجتماعــي أو العــرق أو الديــن أو الطبقــة االجتماعيــة أو المنطقــة
الجغرافيــة ،مــع اهتمــام خــاص بالمجموعــات التــي تعانــي مــن التهميــش والفقــر.

إعطاء األولوية لتدخالت لها أثر إيجابي شامل ومستدام للفلسطينيين.
تطبيق وترويج سياسات بيئية خضراء بين الشركاء.

التشجيع على الحفاظ على الثقافة والهوية الفلسطينية وإعادة إحياء التراث الثقافي الفلسطيني.
تعرض حياة وأمن وصحة الفلسطينيين للخطر.
توفير حلول متنوعة لحاالت الطوارئ التي ّ

د .الخطة االستراتيجية 2022-2020
مهــدت اســتراتيجية  2019-2017الطريــق أمــام خطتنــا االســتراتيجية القادمــة لألعــوام  ،2022-2020التــي تــم تصميمهــا بحيــث تعمــل
ّ
علــى تقديــم «التعــاون» ّ
محســنة إلدارتنــا وعملياتنــا تتســم بالتجديــد واالبتــكار ،تســتخدم التكنولوجيــا
بحلتهــا الجديــدة ،وهــي نســخة
ّ
ضمــن عملياتهــا ،تعتمــد اإلدارة الرشــيقة ،كفــؤة ،وتمتــاز بقــدرة عاليــة إلحــداث أثــر ايجابــي علــى أرض الواقــع.

ّ
تركز الخطة االستراتيجية  2022-2020على ما يلي:

• ّ
تبني مقاربة برامجية أكثر تكاملية ،تم تجميعها ضمن البرامج األربعة التالية:

التعليم
الثقافة
إعمار البلدات القديمة
التنمية المجتمعية (الصحة والزراعة واإلغاثة الطارئة ورعاية األيتام والتمكين االقتصادي)

•تضمين البرامج األربعة استراتيجيات رئيسية للتحول ،والتي تضمن كذلك إحداث تغيير مستدام.
•تمكيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي مــن خــال شــراكات اســتراتيجية وجهــود بنــاء قدراتهــا فــي مجــاالت الحاكميــة والرقمنــة
وغيرهــا مــن مجــاالت بنــاء القــدرات.
•رقمنة كافة العمليات الداخلية والخارجية مع الشركاء واالطراف المعنيين.

ترميم مكتبة الخالدية  -البلدة القديمة  -القدس.
GRI 102-29
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 .2الحاكمية

7

هناك ثالث هيئات حاكمية رئيسية في «التعاون» وهي :الجمعية العمومية ،مجلس األمناء ،ومجلس اإلدارة.
فيما يلي رسم يبين الهيكلية التنظيمية للمؤسسة:

الجهاز المؤسسي

الجهاز التنفيذي

أ .إطار عمل الحاكمية
يبلــغ عــدد أعضــاء الجمعيــة العموميــة  199عضـ ًـوا (مــن بينهــم  %23نســاء)؛ ويبلــغ عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة  12عضـ ًـوا (مــن بينهــم
 %17نســاء)؛ بينمــا يضــم مجلــس األمنــاء  43عضـ ًـوا (مــن بينهــم  %21نســاء) .يتجــاوز عمــر كافــة أعضــاء الهيئــات الحاكميــة الثالثيــن
عامــا ( .)%87لدينــا سياســة واضحــة
عامــا ،بينمــا يتجــاوز عمــر  174مــن األعضــاء الخمســين ً
عامــا؛ تتــراوح أعمــار  26عضـ ًـوا بيــن ً 50 -30
ً
تهــدف لزيــادة تمثيــل الشــباب فــي الجســم المؤسســي للســنوات الخمــس القادمــة.
لمزيد من المعلومات حول الهيكلية التنظيمية وإجراءات الحاكمية للتعاون ،يرجى العودة إلى:
https://www.taawon.org/sites/default/files/sr_2016_arabic.pdf

أعضاء مجلس األمناء 2020-2017
التقرير السنوي ٢٠١٩
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ب .الجودة التنظيمية
لتبنــي أنظمــة عالميــة الجــودة ،لضمــان وجــود إطــار عمــل كفــؤ فيمــا يتعلــق بــاإلدارة التنفيذيــة .يتضمــن ذلــك
نســعى بشــكل مســتمر ّ
وتبنــي معاييــر إعــداد التقارير-مثــل مــا هــو متّ بــع فــي إعــداد هــذا التقريــر ،-وذلــك بغــرض
ّ
تبنــي سلســلة مــن أنظمــة الجــودة اإلداريــة
ّ
متابعــة وتطويــر أدائنــا والتقييــم المســتمر لعملنــا.

.1

شهادات الجودة

.2

الرقمنة

8

تحظــى «التعــاون» حاليــا بشــهادة الجــودة  ،9001:2015 ISOوهــي إن ّ
دلــت علــى شــيء انما تدل على جهودنا
المميزة في مجال اإلدارة ،حيث سمح لنا التركيز الكبير على الفئات المستهدفة والدافعية الكبيرة لدى
اإلدارة العليــا ،باإلضافــة إلــى التحســينات التــي نقــوم بهــا بشــكل مســتمر ،الحصــول علــى هــذا االعتمــاد
وهــذه الشــهادة .قمنــا بتجديــد اعتمــاد األيــزو فــي العــام  ،2019وشــاركنا فــي اختبــارات األيــزو الداخليــة،
باإلضافــة إلــى خضــوع المؤسســة لتدقيــق داخلــي وآخــر خارجــي .وعولجت أكثــر من  %90مــن المالحظات
التــي أثارتهــا عمليــات التدقيــق خــال األشــهر الثالثــة األخيــرة مــن العــام  .2019بالتــوازي مــع ذلــك ،قمنــا
حاليــا نحــو الحصــول علــى شــهادة الجــودة .14001:2015 ISO
ّ
بتبنــي نظــام الجــودة البيئيــة ،ونخطــو ً

تواصلــت عمليــة التطبيــق الكامــل لنظــام إدارة وتخطيــط المــوارد فــي المؤسســة ( ،)ERPوذلــك لرفــع مســتوى الكفــاءة وتســهيل عمليــات
ـتعدادا للتنفيــذ المــرن والناجــح للخطــة االســتراتيجية
إعــداد التقاريــر وصنــع القــرار .قمنــا كذلــك بتطويــر اســتراتيجية تكنولوجيــا المعلومــات اسـ
ً
 .2022-2020تــم اعــداد اســتراتيجية تكنولوجيــا المعلومــات للســماح بتنفيــذ نشــاطات متعــددة ،تتماشــى مــع التطــورات والتغيــرات العالميــة
نحــو التحــول والنمــو الرقمــي.

قدمــا إلطــاق نســخة جديــدة بالكامــل وأكثــر تفاعليــة فــي العــام  .2020كمــا قمنــا
أخيـ ًـرا ،قمنــا بتحســين وتطويــر «تطبيــق التعــاون» ،ونتطلــع ً
بتوســيع نطــاق حمــات اجتــذاب التمويــل اإللكترونــي ،بحيــث ّ
نمكــن المانحيــن حــول العالــم مــن تقديــم تبرعــات ماليــة بغــض النظــر عــن
قيمتها .

.3

التقييم

.4

الجوائز والتكريم

9

نقــوم ،وبشــكل متواصــل ،بإجــراء تقييمــات داخليــة وخارجيــة لجمــع التغذيــة الراجعــة والمالحظــات مــن المنتفعيــن واألطــراف ذات العالقــة،
لضمــان كفــاءة وفعاليــة تدخالتنــا نحــو تحقيــق أهــداف وجــود المؤسســة .قمنــا خــال العــام الماضــي بإجــراء  15دراســة تتضمــن سلســلة مــن
عمليــات تقييــم البرامــج (بمــا فــي ذلــك تقييــم عملنــا ضمــن برنامــج التنميــة المجتمعيــة ورعايــة األيتــام وتمكيــن الشــباب) ،باإلضافــة إلــى
اســتكمال دراســة األثــر لتدخالتنــا فــي لبنــان ،إلــى جانــب عمليــة مراجعــة تشــمل المؤسســة ككل حــول رضــا الموظفيــن والتزامهــم بالخطــة
االســتراتيجية .2019-2017
تكريما لعملها ومساهماتها وهي كما يلي:
حصدت المؤسسة خالل العام الماضي عدة جوائز دولية
ً

جائــزة آغاخــان للعمــارة وفــاز بهــا المتحــف
الفلســطيني.

GRI 102-12
GRI 102-29

8
9

جائــزة المهاتمــا غانــدي للعمــل المجتمعي
فــي الهنــد (والتي حصلت عليها «التعــاون»
ـابقا فــي العــام  2018فــي نيويــورك)
سـ ً

جائــزة شــهادة «أفضــل تقريــر اســتدامة
للعمــل مــع الشــركاء» ضمــن جائــزة «تقاريــر
االســتدامة فــي آســيا» فــي ســنغافورة
(فــي العــام  2018وصلنــا لنهائيــات جائــزة
آســيا ألفضــل التقارير حــول الشــركاء وذوي
العالقــة)

التقرير السنوي ٢٠١٩
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 .3تنمية الموارد

10

أ .اإليرادات والمصروفات للخطة االستراتيجية 2019-2017
بلــغ إجمالــي إيــرادات الخطــة االســتراتيجية -2017
 2019حوالــي  155مليــون دوالر أميركــي ( %18أعلى
مــن المخطــط) ،بينمــا بلــغ الصرف الكلــي حوالي
 166مليــون دوالر ،منهــا للصــرف البرامجــي
حوالــي  139مليــون دوالر (أي  %20أعلــى مــن
المخطــط)؛ حســب الشــكل البيانــي رقــم ( )1أدناه.

المخطط له 2019-2017
الفعلي 2019-2017

الصرف البرامجي

ب .المؤشرات المالية للعام 2019

إجمالي اإليرادات

11

 .1الصرف

بلــغ إجمالــي الصــرف ّ
الكلــي فــي العــام  2019حوالــي  57مليــون دوالر أميركــي ،تــم اســتثمار  53.4مليــون دوالر منهــا فــي برامجنــا
كمــا يظهــره الشــكل البيانــي رقــم ( )2أدنــاه.
الصرف البرامجي لعام 2019

الصرف حسب المنطقة

التعليم
الثقافة

لبنان

التنمية المجتمعية

مناطق ١٩٤٨

تمكين الشباب

الضفة الغربية

رعاية االيتام

قطاع غزة

برنامج القدس العمار البلدات القديمة
المتحف الفلسطيني

.2

اإليرادات

بلغ إجمالي اإليرادات عام  60,85 :2019مليون دوالر أميركي ،بينما بلغت إيرادات البرامج  57,44مليون دوالر أميركي.
اإليرادات حسب البرنامج لعام 2019

التعليم

التقرير السنوي ٢٠١٩

اإليرادات حسب المصدر

القطاع الخاص

الثقافة

األفراد

التنمية المجتمعية

الحكومة

تمكين الشباب

األعضاء

رعاية االيتام

المؤسسات

برنامج القدس العمار البلدات القديمة

المؤسسات غير الحكومية

المتحف الفلسطيني

المؤسسات المالية العربية

GRI 102-6, GRI 102-7, GRI 201-1
GRI 102-2, GRI 102-10, GRI 102-49
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ج .تنويع المصادر وسياسة قبول األموال والمنح
 .1تنويع 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 واالتصال فــي زيادة
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 العديد
مــن حمــات التمويــل الجماعــي بهــدف تنويــع مصادرنــا وتجنيــد األمــوال مــن الجمهــور .وقــد تضمنــت جهودنــا فــي هــذا المجــال
مــا يلــي:
تطوير وتنفيذ حملة لدعم مستشفيات القدس و»األونروا» نجحت في اجتذاب ما مجموعه  23,000دوالر أميركي.
ّ
الكترونيــا ،وزادت مــن الظهــور
تمكنــت حملــة شــهر رمضــان الفضيــل مــن اجتــذاب حوالــي  90,000دوالر أميركــي
ً
اإلعالمــي «للتعــاون» وبرامجهــا فــي وســائل اإلعــام وحمــات الترويــج المتعــددة.

 .2سياسة قبول األموال والمنح (العناية الواجبة)

بهــدف لدعــم صمــود الشــعب الفلســطيني وخاصــة المحتاجيــن منهــم .وللوصــول إلــى أكبــر عــدد مــن الفئــات المســتهدفة ،علينــا
أن نتأكــد مــن التوزيــع المالئــم والصحيــح لألمــوال التــي تــم تجنيدهــا وتوفيرهــا ،ومنــع أي ســوء تصــرف أو إســاءة اســتخدام لهــذه
هنــا ،فإننــا
األمــوال .ولعــل األمــر اآلخــر الــذي يحتــل األهميــة ذاتهــا هــو ضمــان إقــرار المانحيــن وقبولهــم ألهدافنــا ورســالتنا .مــن ّ
عالميــا فيمــا يتعلــق بالمســاءلة وشــفافية أعمالنــا وعملياتنــا.
نســعى ألن تتبــع «التعــاون» فــي عملهــا الممارســات الفضلــى
ً
مــن مســؤوليات مديــر عــام «التعــاون» ،الحــق فــي رفــض أو قبــول تبــرع مــا ال يتناســب مــع أهــداف وغايــات ورســالة «التعــاون»،
ـاء علــى موافقــة الجهــاز التنفيــذي ورئيــس مجلــس األمنــاء .وقبــل أن يتــم تحويــل األمــوال مــن حســاب المانــح المحتمــل
وذلــك بنـ ً
أيضــا بعمليــة مراجعــة بموجــب مبــادئ العنايــة الواجبــة واالمتثــال ،للتأكــد
لحســاب «التعــاون» ،يقــوم البنــك المســتقبل لألمــوال ً
مــن مصــدر التمويــل .يقــوم مســؤول الحســابات بفحــص الحســابات الخاصــة بتنميــة المــوارد بشــكل يومــي ،وتوثيــق جميــع
مفصــل ضمــن قائمــة يتــم تســليمها للمجموعــة المســؤولة عــن «مراقبــة المنــح» ،والتــي تتكــون مــن مــدراء
التبرعــات بشــكل
ّ
البرنامــج والمــدراء وفريــق تطويــر المــوارد ،بحيــث تقــوم المجموعــة بمراجعــة القائمــة بهــدف قبــول تلــك التبرعــات فقــط والتــي
تــرد مــن مصــادر مالءمــة ،ومــن ثــم ترفــض التبرعــات التــي ال تتــواءم أو تتماشــى مــع رؤيــة وقوانيــن «التعــاون» .وبعــد أن يتــم إدراج
محوســب لنظــام إدارة المــوارد ،تتمكــن الدائــرة الماليــة مــن اإلعــان الرســمي عــن تلقــي المنحــة.
المنــح فــي برنامــج
ّ
تلقــي أو وجــود أي شــكاوى أو مخالفــات لمعاييــر اجتــذاب التمويــل فيمــا يتعلــق بحقــوق األطــراف المعنيــة.
تفخــر «التعــاون» بعــدم ّ
توجــه سياســي وال تقـ ّـدم الدعــم المالــي أو العينــي أليــة مؤسســات أو قضايــا ذات طابــع
كمــا أن «التعــاون» ال تنتمــي ألي حــزب أو ّ
سياســي .كمــا لــم تتعــرض المؤسســة إلــى غرامــات أو عقوبــات غيــر ماليــة خــال الفتــرة المشــمولة فــي هــذا التقريــر.

تأهيل «أرض األميم»  -البلدة القديمة  -القدس.
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قامــت «التعــاون» علــى مــدى الســنوات الثــاث األخيــرة بمواءمــة كافــة نشــاطاتها وتدخالتهــا ،ومطابقتهــا ألفضــل الممارســات
الوطنيــة والدوليــة وأطرهــا المختلفــة .ولعــل أكثــر هــذه األطــر شــمولية يتمثــل فــي أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة.
ونعتقــد أن إطــار إعــداد التقاريــر هــذا ،مــن شــأنه أن يســمح ّلنــا ولألطــراف األخــرى ذات الشــأن علــى المســتويين المحلــي والدولــي،
قدمــا .نأمــل أن يشـ ّـكل ذلــك نقطــة
لإلحاطــة بشــكل محكــم بتفاصيــل التقـ ّـدم الــذي تــم إحــرازه والعمــل بطريقــة أكثــر فعاليــة للمضــي
ً
انطــاق لتحــرك جماعــي نحــو )1 :مواءمــة الجهــود والمشــاركة فــي الخبــرات ،باإلضافــة إلــى  )2اكتســاب فهــم أعمــق للكيفيــة التــي
تعمــل بهــا جهــود التنميــة المختلفــة فــي فلســطين ،للمســاهمة فــي تحقيــق األهــداف الفرعيــة المحــددة ألهــداف التنميــة المســتدامة
يوضــح الترابــط بيــن برامجنــا الســبعة الرئيســية وأهــداف التنميــة
والمؤشــرات الخاصــة بهــا فــي نهايــة المطــاف .الجــدول  1أدنــاه ّ
المســتدامة ذات الصلــة ،وكذلــك كيفيــة تضميــن وتعميــم هــذه األهــداف عبــر كافــة النشــاطات واألعمــال التــي نقــوم بهــا.

أهدافا شاملة لكافة البرامج ولكل برنامج على حدة.
الجدول  :1أهداف التنمية المستدامة تعتبر
ً

أهداف التنمية المستدامة المتضمنة ضمن كل البرامج

أهداف التنمية المستدامة لكل برنامج

التعليــم :تلتــزم «التعــاون» باالســتثمار فــي التعليــم الجيد المنصف
والشــامل للجميع على كل المســتويات (هدف التنمية المســتدامة
 ،4األهــداف الفرعيــة .4أ.4 ،ب ،و 4ج) .كمــا نتطــرق فــي برنامــج
التعليــم لألهــداف  8و ،11مــع تركيــز محــدد علــى هــدف التنميــة
المســتدامة .4

الثقافــة :تتمثــل األهــداف الرئيســية لبرنامــج الثقافــة فــي الحفــاظ
علــى وإغنــاء ثقافــة فلســطين األصليــة وهويتهــا ،مــن خــال دعــم
انتاجــات فنيــة محليــة ذات مســتوى عالمــي ،وتزويــد األطفــال
والشــباب بمنهجيــات عالجيــة تســتند إلــى التعبيــر عــن الــذات مــن
خــال الفــن والتــي تعتبــر أساســية لتطويــر مجتمعــات صحيــة
ومســتدامة (هــدف  11للتنميــة المســتدامة ،الهــدف الفرعــي
 .)4.11كمــا يتطــرق برنامــج الثقافــة لألهــداف  4و 8و 11للتنميــة
المســتدامة مــع تركيــز خــاص علــى الهــدف  11للتنميــة المســتدامة.
التنميــة المجتمعيــة :نعمــل مــن أجــل مكافحــة الجــوع وتعزيــز األمــن
الغذائــي (الهــدف  2واألهــداف الفرعيــة )3.2 ،2.2 ،1.2؛ تحســين
الصحــة والرفــاه (هــدف  3واألهــداف الفرعيــة .3 ،8.3ج.3 ،د)؛ توفيــر
الميــاه النظيفــة (هــدف  6والهــدف الفرعــي )6.1؛ الطاقــة المتجــددة
(هــدف  7والهــدف الفرعــي )1.7؛ والفضــاءات العامــة (هــدف ،11
الهــدف الفرعــي )7.11؛ باإلضافــة إلــى تعزيــز قــدرات المجتمــع
المدنــي (هــدف  ،17الهــدف الفرعــي  )9.17عبــر كل مجــاالت عملنــا.
تســهم تدخالتنــا فــي إيجــاد الظــروف الالزمــة لتمكيــن األفــراد مــن
ممارســة حيــاة يوميــة كريمــة ،وتقديــم الدعــم لهم إليجاد مســتقبل
أكثــر عدالــة وانصافــا.
التقرير السنوي ٢٠١٩
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تمكيــن الشــباب :تســتهدف تدخــات "التعــاون" الشــباب فــي
مراحــل مفصليــة فــي حياتهــم ،مــن خــال تقديــم برامــج تشـ ّـجعهم
ّ
وتمكنهــم مــن الحصــول علــى تعليــم جيــد (الهــدف  ،4والهــدف
ومــرض (الهــدف 8
الفرعــي  )4.4والحصــول علــى عمــل الئــق ُ
واألهــداف الفرعيــة  2.8و  3.8و  ،)6.8باإلضافــة إلــى البــدء فــي
أعمالهــم الخاصــة وشــركاتهم الصغيــرة.
أيتامــا بعــد عدوانــي 2009/2008
رعايــة األيتــام :بــات آالف األطفــال
ً
و 2014علــى قطــاع غــزة ،دون أي إمكانيــة للحصــول علــى الحمايــة
والرعايــة االقتصاديــة واالجتماعيــة .فــي ضــوء ذلــك ،قمنــا بتطويــر
برنامجــي "مســتقبلي" و"وجــد" لتوفيــر الدعــم الشــامل لألطفــال
األيتــام وأســرهم ،والحــد مــن انعــدام المســاواة التــي يعانــي منهــا
األيتــام فــي قطــاع غــزة .ينــدرج عملنــا فــي هــذا الســياق تحــت عــدة
أهــداف فرعيــة بمــا فيهــا  1.4و 3.8و.4.4
برنامــج القــدس إلعمــار البلــدات القديمــة :يســتثمر المشــروع فــي
بنــاء الصمــود الثقافــي بعيــد المدى ،من خالل الحفــاظ على المراكز
التاريخيــة الهامــة وتمكيــن الفلســطينيين مــن البقــاء فــي منازلهــم.
يجعــل برنامــج "القــدس إلعمــار البلــدات القديمــة" المجتمعات أكثر
اســتدامة ،مــن خــال تحســين نوعيــة حيــاة المســتفيدين وتوفيــر
مســاحات جيــدة داعمــة لمشــاركتهم (الهــدف  11واألهــداف الفرعية
 4.11و.)7.11
المتحــف الفلســطيني :فــي العــام  ،1997انبثقــت فكــرة لــدى أعضــاء
"التعــاون" إلنشــاء متحــف مخصــص إلحيــاء ذكــرى النكبــة ،بهــدف
توثيــق النكبــة التــي شـ ّـكلت تاريــخ فلســطين الحديــث ،نتيجــة لطــرد
أكثــر مــن  %60مــن الفلســطينيين مــن وطنهــم .ومــع مــرور الوقــت،
تطــورت الفكــرة بحيــث لــم يعــد المتحــف ّ
يركــز علــى النكبــة بشــكل
حصــري ،بــل يحتفــي بكافــة جوانــب الثقافــة الفلســطينية المتعــددة
علــى نطــاق أوســع (الهــدف  11واألهــداف الفرعيــة  4.11و)7.11

مفصــل مســاهماتنا نحــو أهــداف التنميــة المســتدامة المحــددة واألهــداف
تســتعرض األقســام التاليــة مــن هــذا التقريــر بشــكل
ّ
الفرعيــة المنبثقة عنها.

البرتقال ،رحالت بصرية في المشهد الطبيعي  -المتحف الفلسطيني.
افتتاح عرض َمدى ُ
التقرير السنوي ٢٠١٩
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 .1نظرة عامة

ـاب أصحــاءٍ يمكنهــم أن
يطمــح برنامــج التعليــم إلــى تعزيــز النظــام التعليمــي الفلســطيني ودوره فــي تخريــج طـ ٍ
ّ
المبكــرة إلــى التعليــم
يعيشــوا حيــاةً مثمــرة ومرضيــة .تغطــي تدخالتنــا فــي مجــال التعليــم مــن مرحلــة الطفولــة
بتبنــي منهجيــة متكاملــة تعالــج الجوانــب المتعلقــة بالبنيــة التحتيــة
األساســي ،وحتــى التعليــم الجامعــي .قمنــا ّ
وبنــاء قــدرات المربيــات والمعلميــن/ات وضمــان شــمول األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة ،باإلضافــة إلــى
المســاعدات الماليــة لتغطيــة األقســاط .تتضمــن تدخالتنــا عبــر هــذه المراحــل المختلفــة بشــكل محــدد مــا يلــي:

ّ
المبكــرة ،تشــمل تدخــات شــمولية متكاملــة لتحســين البنيــة التحتيــة والبيئــة والخدمــات التعليميــة
أ .مرحلــة التعليــم فــي الطفولــة
فــي الريــاض.

ب .مرحلــة التعليــم األساســي ،تتضمــن سلســلة مــن التدخــات المتعلقــة بالبنيــة التحتيــة للمــدارس (ترميم ،تحســين البنيــة التحتية،
المعرضيــن
والمختبــرات) ،دعــم الطــاب (تعزيــز القــدرة علــى الوصــول للمــدارس) ،برامــج تدريــب المعلميــن ،برامــج الدعــم لألطفــال
ّ
لخطــر التسـ ّـرب مــن المــدارس ،برامــج اإلرشــاد والتوجيــه ،منح دراســية ،تدخالت إبداعية ومســتندة لتوظيف التكنولوجيا في التعليم.

ج .التعليــم الجامعــي ،مجموعــة مــن المنــح الجامعيــة وبرنامــج «زمالــة» التي تســتهدف كل مــن الطالب وأعضاء الهيئات التدريســية،
باإلضافــة إلــى ترميــم البنيــة التحتيــة وتحســينها ،بمــا في ذلــك تزويد الجامعــات بمختبرات تفاعليــة حديثة.

 .2المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة
يجســد برنامــج التعليــم التــزام «التعــاون» فــي االســتثمار فــي التعليــم الجيــد المنصــف والشــامل (هــدف  4للتنميــة المســتدامة
ّ
وبشــكل محــدد األهــداف الفرعيــة  4 ،4.7 ،4.4أ 4 ،ب ،و 4ج):

•  4.4الزيــادة بنســبة كبيــرة فــي عــدد الشــباب والكبــار الذيــن تتوافــر لديهــم المهــارات المناســبة ،بمــا فــي ذلــك المهــارات التقنيــة والمهنيــة
للعمــل وشــغل وظائــف الئقــة ،ولمباشــرة األعمــال الحــرة بحلــول عــام .2030
•  1.4.4نسبة الشباب والبالغين الذين تتوافر لديهم مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصال بموجب نوع المهارة.

ّ
السـ ُـبل
•  7.4ضمــان أن يكتســب جميــع
المتعلميــن المعــارف والمهــارات الالزمــة لدعــم التنميــة المســتدامة ،بمــا فــي ذلــك جملــة مــن ُ
من بينها التعليم لتحقيق التنمية المســتدامة واتّ باع أســاليب العيش المســتدامة ،وحقوق اإلنســان ،والمســاواة بين الجنســين ،والترويج
لثقافة الســام والالعنف والمواطنة العالمية وتقدير التنوع الثقافي وتقدير مســاهمة الثقافة في التنمية المســتدامة ،بحلول عام .2030
• .4أ بنــاء المرافــق التعليميــة التــي تراعــي الفــروق بيــن الجنســين ،واإلعاقــة ،واألطفــال ،ورفــع مســتوى المرافق التعليمية القائمة وتهيئة
فعالــة ومأمونة وخالية مــن العنف للجميع.
بيئــة تعليميــة ّ
• .4ب الزيــادة بنســبة كبيــرة فــي عــدد المنــح المدرســية المتاحــة للبلدان النامية على الصعيد العالمــي ،وبخاصة ألقل البلدان نمـ ًـوا والدول
الجزريــة الصغيــرة الناميــة والبلــدان األفريقيــة ،لاللتحــاق بالتعليــم العالــي ،بمــا فــي ذلــك منــح التدريــب المهنــي وتكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت ،والبرامــج التقنيــة والهندســية والعلميــة فــي البلــدان المتقدمــة النمــو والبلــدان الناميــة األخرى.
• .4ج الزيــادة بنســبة كبيــرة فــي عــدد المعلميــن المؤهليــن ،بمــا فــي ذلك من خالل التعــاون الدولي لتدريب المعلمين في البلدان النامية،
وبخاصــة فــي أقــل البلــدان نمـ ًّـوا والدول الجزرية الصغيرة النامية ،بحلول عــام .2030

روضة دير البلح – قطاع غزة -مشروع تطوير وتأهيل ساحات لعب آمنة لرياض األطفال
التقرير السنوي ٢٠١٩
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 .3إنجازات وأرقام هامة
خــال العــام الماضــي عمــل برنامــج التعليــم مــع  58مؤسســة شــريكة ،حيــث ّ
تمكنــا مــن اســتثمار  13.55مليــون دوالر لصالــح 512,700
شــخص وخلــق  561وظيفــة جديــدة.

مؤسسة شريكة

إجمالياإلنفاق
 13,55مليون دوالر أميركي

مستفيد/ة
512,700

متطوع
13

العائد االقتصادي
 13,55مليون دوالر أميركي

فرص عمل جديدة
561

58

استطعنا من خالل استثماراتنا وشراكاتنا من المساهمة في إحداث مجموعة من التغييرات عبر كل مرحلة تعليمية ،بما في ذلك:
ّ
المبكرة
أ .الطفولة
3,785
598
68
6
5

طفال استفادوا من خالل البرنامج في كافة أنحاء الضفة الغربية ومناطق الــ 48وغزة ولبنان
ً
طفال شاركوا في جلسات رفع الوعي البيئي
ً
ً
ً
ومشرفا/ة تلقوا التدريب
مربيا/ة
روضات تبنت نهج شمولي متكامل لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة
روضات تم ترميمها في القدس

ب .التعليم األساسي
طالبا استفادوا بشكل مباشر من البرنامج في كافة انحاء الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان.
14,984
ً
طالبا شاركوا في برامج تطوير المهارات.
330
ً
منحا دراسية لتغطية الرسوم المدرسية.
طالبا ّ
341
تلقوا ً
ً
مدرسة تابعة لألونروا تم تحسينها لضمان بيئة تعليمية آمنة وسليمة للطالب الالجئين الفلسطينيين.
51
تلقوا برامج تعليم مساند وتطوير قدرات ومهارات لضمان بقائهم في المدارس.
ا
ض
معر
ا
طالب
ً
للتسرب من المدارس ّ
71
ً
ّ
ّ
ّ
التعلم استفادوا من خطط التعليم المتخصصة.
طالبا يعانون من صعوبات
84
ً
مدرسة من القدس شاركت في برامج تطوير مناهج وقدرات التدريس.
13
توسيع /بناء مرافق تعليمية في كل من دار الطفل العربي في القدس ومدرسة أزهار األمل لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.
2

ج .التعليم الجامعي
551
40
16
192

طالبا استفادوا في كافة أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان.
ً
طالبا حصلوا على منحة لتغطية الرسوم الدراسية.
و518
القدس
جامعة
من
جوا
تخر
ا
طالب
ً
ً
ّ
منحة للدراسات العليا بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني وبدعم من الصندوق العربي.
منحة وقرض (مستمرة) لطالب في الجامعة األميركية في بيروت ،الجامعة اللبنانية األميركية ،وجامعة بيروت العربية.

كنــت األول علــى دفعتــي وأكملــت منحــة الجامعــة بقــرض مــن صندوق
تمولــه «التعــاون» .اســتعد اآلن للســفر إلــى
الطالــب الفلســطيني الــذي ّ
البرتغــال لمتابعــة دراســتي لفصــل كامــل هنــاك خــال العــام  ،2020بعــد
أن تلقيــت منحــة مــن خــال الجامعــة العربيــة .أدرك أن الطريــق أمامــي
ـا ،لكنــي متحمــس جـ ًـدا ومصمــم علــى تحقيــق حلمــي بــأن
مــا زال طويـ ً
مهندســا.
أصبــح
ً

أسعد ،مخيم البص ،طالب هندسة مدنية في جامعة بيروت العربية
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 .4تحت الضوء :بريدج فلسطين
بريــدج فلســطين هــي مبــادرة وطنيــة ،تهــدف إلــى تعزيــز الفــرص لقــادة المســتقبل أو للطــاب المتفوقيــن
والمبدعين في فلســطين .تم إطالق البرنامج في شــهر آب من العام  ،2015ويقدم مجموعة من النشــاطات
والفــرص لبنــاء القــدرات وتعزيــز المهــارات القياديــة والتعــاون ،والمهــارات المطلوبــة فــي القــرن الحــادي
والعشــرين للطــاب المتفوقيــن وذوي القــدرات واإلمكانــات
العاليــة ،وتهيئتهــم للقيــادة وتســهيل التحاقهــم بالجامعــات
طالبــا حتــى اآلن مــن فرصة
العالميــة المرموقــة .وقــد اســتفاد 112
ً
تطويــر معرفتهــم وقدراتهــم فــي مجاالت حقوق اإلنســان والبحث
العلمــي ومهــارات العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات
(.)STEM
تبنــى البرنامــج خــال العــام  2019محــور تصميــم المشــاريع،
التــي تبنــي وتســتفيد مــن وســائل التكنولوجيــا الحديثــة لمعالجــة
التحديــات المجتمعيــة .كمــا شــارك طالبنــا فــي ثالثــة مخيمــات
شــتوية للتكنولوجيــا والتفكيــر النقــدي تحت مبــادرة «بريــدج تيك»،
والتــي تــم تنفيذهــا مــن قبــل مؤسســة الرؤيــا الفلســطينية.

عاما)
كرم صدام ،محمد أبو سيخ ،وشادي أسامة البلعاوي (ً 16
ثالثــة طــاب مــن برنامــج «بريــدج فلســطين» فــازوا بمســابقة
يوفر
«ناســا» فــي غــزة ،والتــي تمحــورت حــول فكــرة تطويــر تطبيــق ّ
المعلومــات حــول أجهــزة التلســكوب .ســيتم إطــاق هــذا التطبيق
فــي العــام .2020

نشاط ضمن برنامج دعم التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة -بدعم من اليونيسف والتعاون -لبنان.
التقرير السنوي ٢٠١٩
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ومــن المبــادرات األخــرى ضمــن برنامــج التعليــم ،تبــرز مبــادرة «الطريــق نحــو التميــز» ،التــي ّ
تركــز علــى تطويــر مهــارات التفكيــر النقــدي
والبحــث العلمــي ومهــارات اللغــة اإلنجليزيــة لطــاب صفــوف الثامــن والتاســع فــي مدينــة القــدس .ومــن شــأن هــذه المهــارات
األساســية أن ّ
تمكــن الطــاب مــن مواجهــة العالــم ،وتســاعدهم علــى التفــوق فــي المدرســة وفــي ســوق العمــل وإحــداث التغييــر
اإليجابــي ،مــن خــال مســاعدتهم علــى مواكبــة التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة العالميــة والمســاهمة فيهــا .يتــم تنفيــذ «الطريــق
نحــو التميــز» مــن قبــل مؤسســة النيــزك للتعليــم المســاند واإلبتــكار العلمــي ،بدعــم مــن الصنــدوق العربــي لالنمــاء االقتصــادي
واالجتماعــي.

الطريق نحو التميز ،مؤسسة النيزك للتعليم المساند واإلبداع العلمي.

 .5ما هي النظرة المستقبلية؟ خطتنا لألعوام 2022-2020
ً
حديثــا بحشــد وتوفيــر مبلــغ قيمتــه  31مليــون دوالر أميركــي لصالــح برنامــج التعليــم .سـ ّ
ـنركز
ســتقوم الخطــة االســتراتيجية المقـ ّـرة
بشــكل أساســي علــى ضمــان بقــاء األطفــال الفلســطينيين فــي النظــام التعليمــي ،بالرغــم مــن التحديــات التــي يفرضهــا االحتــال
ومحدوديــة المــوارد .وقــد قمنــا بتحديــد األولويــات لتشــمل مجــاالت تحســين البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة لألنظمــة التعليميــة
وتأســيس برامــج تعليــم مهنــي أكثــر متانــة وصالبــة .وحــددت اســتراتيجيتنا الجديــدة كذلــك المجــاالت التاليــة كأولويــات:
 oبناء قدرات وتطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية.
 oتطوير مهارات الطالب في التفكير النقدي وحل المشاكل.

تحول في أنظمة التعليم في فلسطين.
 oاحتضان االبتكارات التي من شأنها أن تعزّ ز وتحدث
ً

ومزيدا من المهارات وفرص العمل بالتركيز على التخصصات التقنية الجديدة.
آفاقا جديدة للطالب
 oالتدريب المهني الذي يفتح ً
ً

التقرير السنوي ٢٠١٩
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ب .برنامج الثقافة

14

 .1نظرة 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 والرقص والمســرح والفنون البصرية ،وهي جميعها ضرورية لتطوير مجتمعات صحية 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 خالل الفــن .نعمل نحــو تحقيق هذه
األهــداف مــن خــال سلســلة مــن التدخــات تتضمــن مــا يلــي:
أ .الفضــاءات العامــة والمشــتركة للفنــون والثقافــة ،حيــث انشــأنا شــبكة مــن المكتبــات وقمنــا بإنتــاج أفــام وتنظيــم نــوادٍ القــراءة
وتطويــر مخيمــات أدبيــة تفاعليــة.
ب .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 النفس وقبــول الذات،
وتطويــر مهاراتهــم فــي البحــث والتوثيــق.
ج .العــروض األدائيــة العامــة واإلنتاجــات الفنيــة ،حيــث قمنــا بتنظيــم عرض أفالم وانتاجات موســيقية ،ورعايــة أفالم وثائقية انتجها
ووفرنا وثائق ومســتندات ّ
توثق تاريخ فلســطين وجغرافيتها.
الشــبابّ ،

 .2المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة
يصب برنامج الثقافة في ســياق التزامنا باالســتثمار في مدن وتجمعات بشــرية مســتدامة (هدف  11للتنمية المســتدامة والهدف
الفرعي :)4.11

•  4.11تعزيز الجهود الرامية إلى حماية وصون التراث الثقافي والطبيعي العالمي

مهرجان الكمنجاتي  -فلسطين
التقرير السنوي ٢٠١٩
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 .3إنجازات وأرقام هامة
عمــل برنامــج الثقافــة خــال العــام الماضــي مــع  38مؤسســة شــريكة ،بحيــث ّ
تمكنــا مــن اســتثمار حوالــي  1.7مليــون دوالر لصالــح 70,488
شــخص وخلــق  156وظيفــة جديــدة.

مؤسسة شريكة
38

إجمالياإلنفاق
 1,7مليون دوالر أميركي

العائد االقتصادي
 1,7مليون دوالر أميركي

مستفيد/ة
70,488

فرص عمل جديدة
156

ّ
تمكنــت المؤسســة مــن خــال هــذه االســتثمارات والشــراكات مــن المســاهمة نحــو تحقيــق طيــف واســع مــن التغييــرات عبــر المشــهد
الثقافــي الفلســطيني (هــدف الفرعــي  11.4مــن اهــداف التنميــة المســتدامة) ،بمــا فــي ذلــك:
أ .فضاءات عامة ومشتركة للفنون والثقافة:
8
9
10
9
1,257
12
60
1

مكتبات عامة تم إنشاؤها خالل الصيف كجزء من المخيمات األدبية التفاعلية.
مكتبات نوادي السينما تم تأسيسها ضمن شبكتنا للمكتبات.
أفالم جديدة اصلية تم تزويدها لمكتباتنا واستخدامها في برامج عرض األفالم.
نوادٍ للقراءة تم انشاؤها ضمن شبكة المكتبات.
عاما استفادوا من سلسلة نشاطات المكتبة المتنقلة.
ً
طفل تتراوح أعمارهم بين ً 17-5
منحة دراسية تم توفيرها للطالب الذين يدرسون الموسيقى ،وذلك بدعم من سبع جهات مانحة.
طفل شاركوا في مخيم صيفي فني.
ً
إنشاء معهد تعليم الموسيقى للشباب في مدرسة القدس للفنون في سلوان.
ب.

24
500
1,183
120
16
40
700
12

برامج تدريب الشباب:

شابا/ة شاركوا في التعبير عن الهوية من خالل الفنون األدائية ،كجزء من مشروع «لهويتي أغني».
ً
الفعال.
تلقوا
شابا/ة ّ
ً
ً
تدريبا على المناصرة المجتمعية والتواصل ّ
موسيقيا وتم تعريفهم بالموسيقى من خالل مشروع «الموسيقى للجميع» في القدس.
ا
تدريب
وا
تلق
ا
وشاب
طفل
ّ
ً
ً
ً
ً
وغنوا من خالل مشروع «الموسيقى للجميع».
طالبا/ة تعلموا الموسيقى ّ
ً
شابا/ة شاركوا في دورة متقدمة للكتابة اإلبداعية مع الكاتبة والشاعرة تغريد عبد العال في مكتبة غسان كنفاني.
ً
شابا/ة شاركوا في مشروع الهوية في حيفا لتعزيز السردية التاريخية للفلسطينيين في مناطق الــ.48
ً
شابا/ة شاركوا في نشاطات تقنية ولزيادة الوعي في ثماني مكتبات عامة.
ً
تدريبا لتعليم الموسيقى للطالب األصغر ً
سنا.
تلقوا
طالبا/ة
ثانويا ّ
ً
ً
ً
ج .عروض أدائية عامة وانتاجات فنية:

5
1,183
1
1
6

مخيمــات فلســطينية احتضنــت عــروض أفــام إلنتاجــات مميــزة جـ ًـدا مثــل «البــرج» (عيــن الحلــوة ،البـ ّـداوي ،بــرج البراجنــة ،البــرج
الشــمالي ،الجليــل).
شابا/ة شاركوا كجزء من مشروع «الموسيقى للجميع» في القدس ،بالشراكة مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى.
ً
وثقوا من خالله رحلة حياة الشباب الفلسطينيين.
انتاج فيلم وثائقي من قبل شباب ّ
انتاج نصوص «الدليل» الذي ّ
يوثق لجغرافية فلسطين.
ّ
المبكــرة ،تمت فــي مكتبات عامــة في مخيمات
ـا وطفلــة للتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة
عــروض فنيــة تفاعليــة حضرهــا  280طفـ ً
الالجئين الفلسطينيين.
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قصة تغريد عبد العال -لبنان
بــدأت تغريــد عبــد العــال مشــوارها مــن متدربــة فــي واحــدة مــن
مدربــة
دورات «التعــاون» للكتابــة اإلبداعيــة ،لتصبــح بعدهــا
ّ
وتشــجعهم علــى
تــدرس األطفــال كيفيــة كتابــة القصــص،
ّ
ّ
توظيــف خيالهــم الواســع وتحويلــه إلــى قصــص ورســومات.
نفــذت تغريــد مجموعــة متنوعــة مــن ورشــات العمــل المخصصــة
ّ
لألطفــال فــي مكتبــات «التعــاون» العامــة .وعلــى ضــوء النجــاح
كتابــا عنوانــه
الــذي حققتــه ورشــات العمــل هــذهّ ،ألفــت تغريــد ً
«ألــف بــاء الشــمس» والــذي اســتلهمت فيــه وأثرتــه أفــكار
األطفــال وخياالتهــم .وقــد تــم نشــر هــذا الكتــاب بدعــم مــن
«التعــاون» ومؤسســة غســان كنفانــي الثقافيــة.

لهويتي ّ
أغني -مؤسسة المدى -القدس
هنــا فــي القــدس وحلمــي أن أصــل ألبعــد كوكــب وأن
«أعيــش ّ
ـويا ،يـ ًـدا بيــد».
ـزل
نبنــي منـ ً
وملعبــا سـ ً
ً
أغنــي» إلــى تعزيــز الهويــة الثقافيــة
يهــدف مشــروع «لهويتــي ّ
الفلســطينية لــدى طــاب المــدارس فــي القــدس ،مــن خــال
نفــذت
تمكينهــم مــن تأليــف وكتابــة كلمــات
أغــان وغنائهــاّ .
ٍ
مؤسســة المــدى المشــروع بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم،
وبتمويــل مــن الصنــدوق العربــي بدعــم وأشــراف «التعــاون».

مهرجان التراث الثاني عشر بالشراكة مع مركز الفن الشعبي وبتمويل من السيد منير الكالوتي ،الضفة الغربية.
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 .4تحت الضوء :التزامات فردية
ّ
الحقــا ألنهــا
ـا معانــاة شــعبي ،وكنــت ســعيدة أننــي واجهــت هــذه المعانــاة
ً
«تمكنــت مــن خــال هــذه الجولــة أن أعايــش ولــو قليـ ً
حافــز للصمــود والنضــال .هــي الوقــود لثورتنــا».

سوار ،مشروع الهوية ،بلدنا :جمعية الشباب العرب ،حيفا.

«خــال فتــرة العاميــن التــي قضيتهــا فــي المخيــم الصيفــي الــذي نظمتــه الكمنجاتــيّ ،
تمكنــت مــن اكتســاب خبــرة هائلــة فــي
تقنيــات الصــوت ،باإلضافــة إلــى الوقــوف علــى مســرح عظيــم مثــل خشــبة مســرح المدينــة برفقــة فرقــة مســرحية مهنيــة
مرموقــة .هــذه المشــاركة اكســبتني شــخصية قويــة والثقــة بالنفــس».

حصي ،مشروع الكمنجاتي ،لبنان
أمينة ّ

«مشــاركتي فــي مســرحية «الفوانيــس» ّ
علمتنــي أهميــة ارتبــاط
اإلنســان بوطنــه وثقافتــه ،وأال يتــرك أرضــه لآلخريــن ،وأن نكــون
دومــا متّ حديــن حــول هــدف واحــدّ .
علمتنــا هــذه المســرحية أنــه
ً
كلمــا زادت وحــدة الشــعب ّ
ّ
كلمــا زاد التنويــر والتقــدم والحريــة فــي
البــاد».

هــا ،مشــاركة فــي المســرحية الغنائيــة «الفوانيــس» ،مركــز يبــوس
الثقافــي ،القدس.

 .5ما هي النظرة المستقبلية؟ خطتنا لألعوام 2022-2020
ً
حديثــا مبلــغ  7.5مليــون دوالر لبرنامــج الثقافــة وبتركيــز خــاص علــى ضمــان توفــر المــوارد والســبل
تخصــص االســتراتيجية المقـ ّـرة
ّ
الكافيــة لمــا يلــي:
 oدعم الشباب والبالغين في الفنون األدائية.
وجزءا ال يتجزأ من الثقافة ،لكنه ال يلقى االهتمام الكافي.
أساسيا
قطاعا
 oتطوير المهن اإلبداعية والتي تعتبر
ً
ً
ً
 oدعم المبادرات المجتمعية والتي تتمحور حول الثقافة والتراث والتعبير.

التقرير السنوي ٢٠١٩

24

ج .برنامج التنمية المجتمعية

15

 .1نظرة عامة

لــكل انســان علــى األرض الحــق فــي حقوقــه اإلنســانية األساســية ،التــي تتضمــن العمــل والســكن والرعايــة الصحيــة والتغذيــة
هنــا ،طـ ّـورت «التعــاون» مشــاريع مــن شــأنها أن تقـ ّـدم الدعــم لقطاعــات الزراعــة وتطويــر البنيــة التحتيــة والطاقــة
الكافيــة .مــن ّ
النظيفــة واالســتجابة للطــوارئ والصحــة .نعمــل كذلــك علــى تعزيــز قــدرات مؤسســات المجتمــع المدنــي ،بحيــث ّ
نمكنهــا مــن
تقديــم وتنفيــذ هــذه األنــواع مــن التدخــات لصالــح الفلســطينيين.

يتضمن برنامجنا للتنمية المجتمعية سلسلة من التدخالت بما فيها:

أ .تحسين الصحة والرفاه:
يعــزّ ز هــذا البرنامــج قــدرة نظــام الرعايــة الصحيــة ومرافقــه مــن خــال التدريــب وتطوير القــدرات والدعم المالي .لقد اســتطعنا من خالل نشــاطاتنا إيجاد
وحــدات صحيــة متخصصــة فــي مؤسســات الرعايــة الصحيــة ،بمــا فيهــا وحدة جراحــة طب األطفال ،ووحدة غســيل الكلــى ،ومعالجة الحــروق ،من بين
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 ِ
للشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن خالل المؤسســات األهلية العاملة فــي مجال إعــادة التأهيل.
ب .الزراعة واألمن الغذائي:
فيما يتعلق بالزراعة والفالحة ،طرحت «التعاون» مبادرات وبرامج ّ
تركز على تربية الحيوانات ،واستصالح األراضي والزراعة ،ترميم البيوت البالستيكية،
تحسين الخدمات والبنى التحتية المتعلقة بالمواصالت ألغراض زراعية ،وتحسين الفرصة للوصول والحصول على المياه النظيفة وشبكات المياه
وأنظمة الري ،باإلضافة إلى التدريب والدعم التقني للمزارعين.

ج .تطوير المجتمع المدني والخدمات والبنية التحتية المجتمعية:
تنفــذ «التعــاون» سلســلة مــن المشــاريع التــي ّ
تركــز علــى إنشــاء فضــاءات عامــة ومجتمعية مشــتركة ،وتعزّ ز البنية التحتية المجتمعيــة المادية وقــدرات
ّ
مؤسســات المجتمــع المدنــي ،مــن خــال التدخالت المتعلقة ببنــاء وتطوير القــدرات.

د .المساعدات الطارئة واإلغاثية
المعرضة للخطر والتهميش .يتم عادةً تقديم المساعدات
جدا للتجمعات والفئات
تواصل «التعاون» تقديم المساعدات اإلنسانية اإلغاثية الضرورية ً
ّ
متفرد المســاعدات اإلنســانية بتلك التنموية في
اإلنســانية من خالل تدخالت محكمة ،من حيث طريقة وطبيعة المســاعدات ،والتي تجمع بشــكل
ّ
رزمــة واحدة.

 .2المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة

يجســد برنامــج التنميــة المجتمعيــة التــزام «التعــاون» نحــو الحــد مــن الفقــر المدقــع (هــدف  1للتنمية المســتدامة ،الهــدف الفرعــي  ،)4.1ومكافحة
ّ
الجــوع وتعزيــز األمــن الغذائــي (هــدف  2للتنميــة المســتدامة ،األهــداف الفرعيــة  )4.2 ،3.2 ،1.2وتحســين الصحــة والرفــاه (هــدف  3للتنميــة
المســتدامة والهــدف الفرعــي  ، )8.3توفيــر الميــاه النظيفــة (هــدف  6للتنميــة المســتدامة ،الهــدف الفرعــي  ،)1.6الطاقــة المتجــددة (هــدف 7
للتنميــة المســتدامة ،الهــدف الفرعــي  ،)1.7والفضــاءات العامــة (هــدف  11للتنميــة المســتدامة ،الهــدف الفرعــي  ،)7.11باإلضافــة إلــى تعزيــز
قــدرات المجتمــع المدنــي (هــدف  17للتنميــة المســتدامة ،الهــدف الفرعــي  )9.17عبــر كافــة أعمــال ومجــاالت عمــل» التعــاون».

ويسهم عمل المؤسسة بشكل خاص نحو األهداف الفرعية التالية:
•  1.4ضمــان تمتّ ــع جميــع الرجــال والنســاء ،وال ســيما الفقــراء والضعفــاء منهــم ،بنفــس الحقــوق فــي الحصــول علــى المــوارد االقتصادية،
ّ
المتعلقة بأشــكال الملكية
وكذلــك حصولهــم علــى الخدمــات األساســية ،وعلــى حــق ملكيــة األراضــي والتصـ ّـرف فيهــا وغيــره مــن الحقوق
األخــرى ،وبالميــراث ،وبالحصــول علــى المــوارد الطبيعيــة ،والتكنولوجيــا الجديــدة المالءمــة ،والخدمــات الماليــة ،بمــا فــي ذلــك التمويــل
المتناهــي الصغــر ،بحلــول عــام .2030
•  3.2مضاعفــة اإلنتاجيــة الزراعيــة ودخــل صغــار منتجــي األغذيــة ،وال ســيما النســاء وأفــراد الشــعوب األصليــة والمزارعيــن األســريين والرعاة
والصياديــن ،مــن خــال ضمــان المســاواة فــي حصولهــم علــى األراضــي وعلــى مــوارد اإلنتــاج األخــرى والمدخــات والمعــارف والخدمــات
الماليــة ،وإمكانيــة وصولهــم إلــى األســواق وحصولهــم علــى الفــرص لتحقيــق قيمــة مضافــة وحصولهــم علــى فــرص عمــل غيــر زراعيــة،
بحلــول عــام .2030
•  8.3تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة ،بمــا فــي ذلــك الحمايــة مــن المخاطــر الماليــة ،وإمكانيــة الحصــول علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة
الجيــدة والفعالــة والميســورة التكلفــة.
األساســية الجيــدة وإمكانيــة حصــول الجميــع علــى األدويــة واللقاحــات ّ
•  1.6تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام .2030
•  1.7ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة بحلول عام .2030
•  1.11توفير ســبل اســتفادة الجميع من مســاحات خضراء وأماكن عامة ،آمنة وشــاملة للجميع ويمكن الوصول إليها ،وال ســيما بالنســبة
للنســاء واألطفال وكبار الســن واألشــخاص ذوي اإلعاقة ،بحلول عام .2030
ـال ومحدد األهــداف ،من أجل دعم الخطــط الوطنية الرامية
•  9.17تعزيــز الدعــم الدولــي لتنفيــذ بنــاء القــدرات فــي البلــدان الناميــة تنفيــذً ا فعـ ً
إلى تنفيذ جميع أهداف التنمية المســتدامة ،بوســائل تشــمل التعاون بين الشــمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي.
التقرير السنوي ٢٠١٩
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 .3إنجازات وأرقام هامة
عمــل برنامــج التنميــة المجتمعيــة خــال العــام الماضــي مــع  60مؤسســة شــريكة بشــكل مباشــر ،وخــدم حوالــي  200مؤسســة أهليــة
ـخصا ،وخلــق  785فرصــة عمــل جديــدة.
وقاعديــة ،حيــث تــم اســتثمار حوالــي  26مليــون دوالر لصالــح  77،726شـ ً

مؤسسة شريكة
60

إجمالياإلنفاق
 26,13مليون دوالر أميركي

العائد االقتصادي
 26,26مليون دوالر أميركي

مستفيد/ة
77,726

فرص عمل جديدة
785

ّ
تمكنا من خالل استثماراتنا وشراكاتنا أن نساهم نحو مجموعة واسعة من التغييرات في كافة أرجاء فلسطين بما في ذلك:
1
157
675
111
70
100

11
94
7
10
6
1
10,000
2
35
290
1
154
3
12
43
130
30
15

5,548
3,118
312
1,800
850

أ .تحسين الصحة والرفاه

جهاز فحص بالموجات فوق الصوتية رباعي األبعاد للتشخيص الدقيق تم التبرع به لمستشفى الكرامة التخصصي في غزة.
جرحى من غزة حصلوا على خدمات التأهيل المجتمعية.
طالبا/ة).
(75
طبية
وسماعات
ا/ة)
طالب
(600
تلقوا أدوات طبية مساندة مثل نظارات طبية
طالبا/ة ّ
ً
ً
ً
تلقــوا
ـ
ش
16
ـة؛
ـ
جراحي
ـات
ـ
بعملي
ـا
ـ
تركيبه
ـم
ـ
ت
ـة
ـ
صناعي
ـراف
ـ
أط
ـى
ـ
عل
ـوا
ـ
حصل
43
ـاعدة؛
ـ
المس
ـوا
ـ
تلق
ـة
ـ
الخاص
ـات
ـ
االحتياج
ذوي
ـن
ـ
ـخصا م
ـخصا ّ
ّ
ً
شـ ً
تلقــوا دعــم للحصــول علــى العــاج.
ـا وطفلــة مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة ّ
أجهــزة تثبيــت؛ و 52طفـ ً
مريضا/ة حصلوا على عالج غسيل الكلى في لبنان.
ً
معقدة في شــبكة
عالجــا فــي مجــال جراحــة قلــب األطفــال أو مكثــوا فــي وحــدات العناية المكثفــة وخضعوا لعمليات جراحية
مريضــا/ة تلقــوا
ً
ّ
ً
مستشفيات القدس.

ب .الزراعة واألمن الغذائي:

بئرا زراعية تم تزويدها بنظام مستدام لتشغيل مضخات المياه باستخدام الطاقة الشمسية.
ً
صغيرا.
مزارعا
دونم أرض تم تأهيلها لصالح 47
ً
ً
تعاونيات إنتاجية تم تأسيسها في طولكرم.
مدرة للدخل في مخيم شعفاط.
نساء يرأسن عائالت قمنا بإطالق مشاريع ّ
مدرة للدخل في القدس.
تلقوا
ممثلين عن عائالت ّ
ً
تدريبا على إدارة المشاريع الصغيرة وحصلوا على منح تأسيسية إلطالق مشاريع ّ

ج .تطوير المجتمع المدني والخدمات المجتمعية والبنية التحتية:

دوار على تقاطع الشارع رقم  10مع شارع صالح الدين ضمن حدود بلدية غزة.
تم بناء ّ
طالبا/ة استفادوا من المياه النظيفة من خالل مبادرات مختلفة ،وحصل طالب  17مدرسة على المياه النظيفة.
ً
تم شراء وتوريد مركبتين لنقل المياه النظيفة لصالح وزارة التربية والتعليم ،لتزويد المدارس بالمياه النظيفة في قطاع غزة.
مدرسة حكومية حصلت على مياه نظيفة في قطاع غزة باستخدام ثالث مركبات لنقل المياه.
مهمشة في شمال قطاع غزة.
خزانات مياه نظيفة تم منحها لعائالت
ّ
تم بناء خزان لمياه الشرب في مدينة نابلس بسعة  1400متر مكعب.
مــن العائــات المهمشــة حصلــت علــى أنظمــة إنــارة آمنــة فــي شــمال قطاع غــزة ،وتم تزويد  6عمارات ســكنية فــي قرية «وادي غــزة» بالطاقة
الشمســية لتشــغيل مرافق الخدمات المشــتركة وتزويد المياه النظيفة وتشغيل المصاعد.
مؤسسات في مدينة نابلس حصلت على أجهزة توليد الطاقة الشمسية.
وحدة سكنية تم إعادة بناؤها في قرية «وادي غزة».
حاليا بناؤها في قرية «وادي السلقا».
ً
منزل يتم ً
موظفــا/ة فــي أكثــر مــن  30مؤسســة قاعديــة فــي منطقــة القــدس حــول «النظــام الضريبــي وكتابــة مقترحــات
79
ـح
ـ
لصال
ـة
ســاعة تدريبيـ
ً
التمويــل والتســويق اإللكترونــي».
عمليا.
تدريبا
تلقوا
ً
موظفا/ة في مؤسسات قاعدية في القدس ّ
ً
ً
منحــة صغيــرة تــم تقديمهــا لــــ 15مؤسســة قاعديــة فــي القــدس لكــي تقــوم بتأســيس مشــاريعها الخاصــة المـ ّـدرة للدخــل (هــدف  17للتنميــة
المســتدامة ،الهــدف الفرعــي )9.17

د .المساعدات اإلنسانية والطارئة

عائلة غزية حصلت على  25,260سلة خضار طازجة.
طفل/ة من قطاع غزة حصلوا على مالبس شتوية.
ً
عائلة من قطاع غزة حصلت على حرامات شتوية.
أيتاما حصلوا على كوبونات طعام.
ً
طفل/ة ً
شردت من سوريا حصلت على مأوى في لبنان والبقاع.
عائلة فلسطينية ّ
التقرير السنوي ٢٠١٩
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 .4في صور :الرعاية الصحية والدعم الطبي
أحــد األجهــزة التــي تــم تزويدهــا كجــزء مــن إعــادة تأهيــل قســم جراحــة القلــب لألطفــال في مستشــفى المقاصــد في القــدس ،وذلك كجزء من مشــروع
توفيــر أدويــة ومعـ ّـدات طبيــة بدعــم من الصنــدوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ،وبالشــراكة مــع «التعاون».

توسيع وحدة عالج وجراحة القلب في بيت لحم

هناك جمال في التفاصيل ..وفي الحياة!
عامــا ،يعانــي مــن ضــرر فــي العصــب البصــري يجعلــه
أنــس عــوضً 12 ،
غيــر
يواجــه صعوبــات فــي تمييــز تفاصيــل األشــياء .إال أن جهــازً ا واحـ ًـدا ّ
حياتــه ،وهــو اآلن يســتطيع أن يــرى بشــكل أوضــح بكثيــر ،ما يشـ ّـكل الجزء
ـويقا فــي حياتــه.
األكثــر متعـ ًـة وتشـ ً

التقرير السنوي ٢٠١٩
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أطلقــت «التعــاون» حملة «شــهر رمضــان للتمويل الجماعي»،
التــي هدفــت لتوزيــع الخضــار الطازجــة والفواكــه والدجــاج
واللحــوم والبيــض الــذي يتــم شــراؤه مــن صغــار المزارعيــن
والمنتجيــن لصالــح عائــات متعففــة فــي قطــاع غــزة ،حيــث
اســتفاد  29ألــف شــخص بشــكل مباشــر ،وتــم دعــم 4826
عائلــة و 800مــن صغــار المزارعيــن ،وخلــق  2100يــوم عمــل،
وضــخ  560ألــف دوالر أميركــي فــي االقتصــاد المحلــي.

 .5ما هي النظرة المستقبلية؟ خطتنا لألعوام 2022-2020
ّ
يشــكل برنامــج التنميــة المجتمعيــة المظلــة للعديــد مــن المكونــات المرتبطــة بموضــوع
المقــرة،
فــي الخطــة االســتراتيجية
ّ
التمكيــن االجتماعــي واالقتصــادي .ســتقوم المؤسســة بتخصيــص مبلــغ قيمتــه  74مليــون دوالر أميركــي إلضافــة تدخــات
متعــددة ضمــن المكونــات والمحــاور التاليــة:
o
o
o
o
o

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».
تمكين األيتام من خالل التعليم والتوظيف وتوفير خدمات الرعاية الصحية.
استخدام التكنولوجيا الحديثة ،بما في ذلك وسائل اإلعالم الرقمي والمنصات التفاعلية لتفعيل التواصل بين الشركاء.

بيارة النبي صالح بتمويل من السيد منير كالوتي.
التقرير السنوي ٢٠١٩
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د .برنامج تمكين الشباب

١6

 .1نظرة عامة

الحاحــا بالنســبة
تحديــا يواجــه معظــم الشــباب العربــي ،وهــو يبــدو أكثــر
يعتبــر التحــول مــن الحيــاة المدرســية لســوق العمــل
ً
ً
للشــباب الفلســطيني ،نظـ ًـرا للظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة بالغــة الصعوبــة فــي الســياق الفلســطيني .أحــد عناصر رســالة
عامــا) لتحقيــق امكاناتهــم الكامنــة وتحديــد
«التعــاون» يكمــن فــي تحفيــز وتمكيــن اليافعيــن والبالغيــن الشــباب (مــن ســن ً 29-15
وتحقيــق أهدافهــم ،مــن خــال برامــج تعليميــة بمقاييــس القــرن الحــادي والعشــرين لــكل مــن الذكــور واإلنــاث ،بمــا فــي ذلــك
فــرص التدريــب العملــي والتلمــذة المهنيــة وحاضنــات ومسـ ّـرعات األعمــال .بعــد اســتكمال هــذه البرامــج ،يصبــح المشــاركون
مؤهليــن ومســتعدين لاللتحــاق بســوق العمــل أو حتــى للبــدء بمشــاريعهم الخاصــة.

تتضمن المبادرات في برنامج تمكين الشباب ما يلي:
• بوابة اإلرشاد المهني عبر االنترنت لمساعدة الطالب على تحديد مسارهم المهني األمثل.
• فرص التدريب التقني والمهني.
• بوابــة التوظيــف عبــر االنترنــت حيــث يمكــن للباحثيــن عــن عمــل التعــرف علــى فــرص الحصــول علــى تدريــب عملــي وتلمــذة مهنيــة مدفوعــة
األجر.
مسرعة األعمال الريادية األول في فلسطين ،باإلضافة إلى عدة حاضنات أعمال.
• برنامج
ّ
• إطــاق « ،»Viewالمنصــة األولــى مــن نوعهــا المخصصــة للعامليــن المســتقلين أو العامليــن عــن بعــد ،وبالتالــي تمكيــن العديــد مــن
ـابقا.
الشــباب المهــرة مــن الحصــول علــى فــرص عمــل لــم يكــن بمقدورهــم الحصــول عليهــا سـ ً

 .2المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة

تشــجعهم
تســتهدف «التعــاون» الشــباب فــي مراحــل مفصليــة فــي حياتهــم ،مــن خــال تقديــم برامــج
ّ
ّ
وتمكنهــم مــن الحصــول علــى تعليــم جيــد (الهــدف  4للتنميــة المســتدامة ،الهــدف الفرعــي  ،)4.4والحصــول
ـرض (الهــدف  8للتنميــة المســتدامة ،الهــدف الفرعــي  ،)8.6والبــدء فــي أعمالهــم الخاصة
ـ
وم
ـق
ـ
الئ
ـل
ـ
عم
ـى
علـ
ٍ
وشــركاتهم الصغيــرة.

ويسهم عملنا بشكل خاص نحو األهداف الفرعية التالية:
•  4.4الزيــادة بنســبة كبيــرة فــي عــدد الشــباب والكبــار الذيــن تتوافــر لديهــم المهــارات المناســبة ،بمــا فــي ذلــك المهــارات التقنيــة
والمهنيــة ،للعمــل وشــغل وظائــف الئقــة ولمباشــرة األعمــال الحــرة بحلــول عــام .2030
•  8.6الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب بحلول عام .2020

 .3إنجازات وأرقام هامة
عمــل برنامــج تمكيــن الشــباب خــال العــام الماضــي مــع  355مؤسســة شــريكةّ ،
ومكن المؤسســة من اســتثمار  2.3مليــون دوالر أميركي
ـخصا وســاهم فــي خلــق  1,644وظيفــة جديدة.
لصالــح  16,262شـ ً

مؤسسة شريكة

355

إجمالياإلنفاق
 2.3مليون دوالر أميركي

العائد االقتصادي
 3,4مليون دوالر أميركي

مستفيد/ة
16,262

فرص عمل جديدة
1.644

ّ
تمكنا من خالل استثماراتنا وشراكاتنا أن نساهم نحو مجموعة واسعة من التغييرات في كافة أرجاء فلسطين بما في ذلك:
تدريبات الشباب
 20شابة وسيدة حصلن على تدريب حول تطوير خطة األعمال (هدف التنمية المستدامة الفرعي  4.4و.)6.8
ً
مواطنا/ة شاركوا في دورة للتصوير الفوتوغرافي (هدف التنمية المستدامة الفرعي  4.4و.)6.8
22
ً
مشاركا/ة حصلوا على تدريب الزراعة البيئية (هدف التنمية المستدامة الفرعي  4.4و.)6.8
66
ً
تدريبا في المبادئ المالية (هدف التنمية المستدامة الفرعي  4.4و .)6.8
وا
تلق
/ة
مشاركا
45
ّ
ً
ً
واعدا (هدف التنمية المستدامة الفرعي  4.4و)6.8
رياديا
مشروعا
شابا/ة يعملون في 17
70
ً
ً
ً
 180شـ ً
ـابا/ة تــم تشــبيكهم مــع شــركات محليــة وعالميــة مــن خــال منصــات عالميــة ،نجحــت فــي تمكيــن أكثــر مــن  40شـ ًـابا/ة مــن الحصــول علــى

فــرص عمــل دائمــة بعــد مشــاركتهم فــي تدريبــات ونشــاطات متعلقة بمشــاريع العمل عن بعد (هدف التنمية المســتدامة الفرعــي  4.4و)6.8
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 .4تحت الضوء :التزامات فردية
أ .العمل عن بعد

مشــروع « ،»Viewوالــذي يتــم تنظيمــه مــن قبــل «شــركاء مــن أجــل التنميــة المســتدامة» ،بالشــراكة
مــع «التعــاون» وبتمويــل مــن الصندوق العربي لالنماء االقتصــادي واالجتماعي ضمن إطار برنامج
«التمكيــن االقتصــادي» ،يهــدف إلــى خلــق فــرص عمــل للشــباب الفلســطيني مــن خــال تأهيلهــم
وتدريبهــم .يتبنــى المشــروع منهجيــة «العمــل عــن بعــد» لتأهيــل الشــباب وتمكينهــم حتــى يكــون فــي مقدورهــم تلبية
ودوليــا فــي مجــاالت العمــل التــي يمكــن القيــام بهــا عــن بعد.
إقليميــا
احتياجــات الشــركات
ً
ً

ملك ،خريجة علم الحاسوب من جامعة فلسطين التقنية-خضوري
نجحت في الحصول على فرصة عمل بعد مشــاركتها في مشــروع « ،»Viewوالذي يســتهدف الخريجين والطالب.
تــم اختيــار ملــك لتكــون مدربــة فــي برنامــج « »Poli Appفــي ســلطنة ُعمــان ،نظـ ًـرا لمعرفتهــا الواســعة بمنهجيــات
مدربــا فــي ُعمــان ،حيــث كانــت ّ
تمثــل المدربيــن الفلســطينيين
تدريــب متعــددة .قامــت ملــك بتدريــب أكثــر مــن 100
ً
آفاقــا كثيــرة .نحــن بحاجــة لمثــل هــذا التدريــب ،حيــث أننــا
ـي
ـ
أمام
بشــكل عــام .تضيــف ملــك« :مشــروع  Viewفتــح
ً
أشــبه بشــركة ناشــئة اآلن ،نقــوم بتســويق أنفســنا وكتابــة مقترحــات مشــاريع ونقــوم كذلــك بتنفيذهــا».

ب .مشروع تربية الحيوانات يسهم في تربية األبقار إلنتاج الحليب ومنتجات األلبان.

يتــم تنفيــذ هــذا المشــروع مــن قبــل مؤسســة التنميــة الزراعيــة ،بتمويــل مــن الصنــدوق العربــي
لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي.
ـا ممتــازً ا بالنســبة لنــا .بعــد التقــدم
«فــي الحقيقــة لــم أكــن أتوقــع هــذا التغييــرّ .
يوفــر المشــروع دخـ ً
تغيــرت شــخصيتي بشــكل كبيــر فيمــا
بطلــب الحصــول علــى منحــة وااللتحــاق ببرنامــج التدريــبّ ،
يتعلــق بقدرتــي علــى التواصــل مــع اآلخريــن وبنــاء عالقــات جديــدة وتطويــر قدراتــي .أنــا اآلن أديــر
داعمــا إلــى أبعــد الحــدود».
مشــروعي الخــاص بالتعــاون مــع زوجــي الــذي كان
ً

حليمة من بيت عنان ،القدس

ج .مشروع أعمال الشباب :األمل في مستقبل أفضل للشباب في القدس

بدعــم مــن الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي ،باشــرت إزدهــار عبيــد مبادرتهــا فــي منطقــة «الشــيخ ســعد» فــي القــدس ،حيــث
معــا للتنميــة» ،الــذي يهــدف لدعــم
أنشــأت أول مركــز خدمــات مســاندة للتعليــم فــي المنطقــة ،بالتعــاون مــع مؤسســة «التعــاون» ومشــروع «مركــز ً
توفــر مكتــب للخدمــات العامــة فــي المدينــة ،اغتنمــت إزدهــار الفرصــة لتوســيع عملهــا مــن خــال توفيــر مركــز بكامــل
شــباب القــدس .ونظـ ًـرا لعــدم ّ
تجهيزاتــه يقـ ّـدم الخدمــات للمجتمــع المحلــي مثــل :تصويــر ونســخ الوثائــق ،طباعــة مشــاريع وأوراق األبحــاث ،التجليــد ،المســح الضوئــي للوثائــق
وإرســال الوثائــق مــن خــال الفاكــس.

ّ
تخطــي العقبــات التــي واجهتهــا وأفضــى لمزيــد مــن التطــور .أعطانــي األمــل والقــدرة علــى العطــاء
«ســاعدني مشــروعي الصغيــر علــى
والثقــة فــي تحقيــق أهدافــي وطموحاتــي ،كمــا زاد مــن ثقتــي فــي مســتقبل أفضــل».

إزدهار عبيد

 .5ما هي النظرة المستقبلية؟ خطتنا لألعوام 2022-2020
ـزءا مــن برنامــج التنميــة المجتمعيــة ،حيــث قمنــا بتخصيــص  16مليــون دوالر الســتثمارها فــي الشــباب
تمكيــن الشــباب ســيكون جـ ً
الفلســطيني علــى مــدى الســنوات  .2022-2020تنطــوي اســتراتيجيتنا للنمــو ضمــن هــذا اإلطــار فيمــا يلي:
التركيز على العمل الحر المستقل والعمل عن بعد.
 oتدريب الشباب والخريجين الجدد على المهارات الناعمة والمهنية والمواضيع التخصصية.
ومسرعات تطوير األعمال.
 oدعم حاضنات
ّ
 oتوفير التمويل األساسي للرياديين.
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أسســت «التعــاون» فــي العــام  2009مؤسســة التعــاون للشــباب ،لتوحيــد
وبث اإللهام لشــباب فلســطين من خالل تشــجيعهم على االفتخار بهويتهم
الفلســطينية ،باإلضافــة إلــى أن إشــراك الشــباب علــى مســتوى العالــم يزيــد
الوعــي الدولــي بمعاناتهــم .منــذ العــام  ،2017ترتبــط «التعــاون» ومؤسســة
مزيدا مــن الدعم لألخيرة
التعــاون للشــباب بمذكــرة تفاهم ،ســمحت بتقديــم
ً
مــن أجــل النمــو والتوســع.

تضمنت إنجازات مؤسسة التعاون للشباب  WAYخالل العام  2019ما يلي:
ـخصا ،حيــث تــم تجنيــد  1000دوالر
• فعاليــة خيريــة لتجنيــد التمويــل مــع مجموعــة «كــورال الشــباب» علــى مــدى يوميــن وبحضــور  400شـ ً
أميركــي لدعــم هذا المشــروع.

هنــا وســنبقى» التــي
• اســتضافت الباحــث الفلســطيني طــارق البكــري فــي العاصمــة األردنيــة عمــان ،للحديــث عــن مبادرتــه «نحــن ّ
ـخصا هــذه الفعاليــة.
تهــدف لتوثيــق القــرى التــي شـ ّـردت عائالتهــا وتعيــش فــي عمــان .حضــر حوالــي  200شـ ً
• تفاعــل أصدقــاء مؤسســة التعــاون للشــباب خــال أمســية اجتماعيــة هادفــة تمحــورت حــول معرفــة المشــاركين بالثقافــة والهويــة
ـخصا .وقــد رصــد ريــع التذاكــر التــي تــم بيعهــا
الفلســطينية .تــم تنظيــم أمســية مســابقات « »Quiz nightوشــارك فيهــا حوالــي  150شـ ً
لدعــم مشــاريع «التعــاون» القادمــة.

ســنويا إفطــارات للشــباب خــال شــهر رمضــان المبــارك ،كجــزء مــن مســؤوليتها االجتماعيــة نحــو
• تنظــم مؤسســة «التعــاون»
ً
مخيمــات الالجئيــن الفلســطينيين فــي األردن ولبنــان وفلســطين .وقــد تــم تنظيــم هــذه اإلفطــارات علــى مــدى شــهر رمضــان الفضيل،
ّ
وتنشــط المتطوعيــن الشــباب وتنقــل رســالة فلســطين بــا حــدود ،حيــث تجمــع
واســتهدفت  1000طفــل وطفلــة .تجــذب هــذه الفعاليــة
الفعاليــة النهائيــة األطفــال مــن كل المخيمــات فــي إفطــار واحــد عبــر «الســكايب» .يقــوم شــركاء مؤسســة التعــاون للشــباب بالتبــرع لهذا
البرنامــج ويســمحون لموظفيهــم بالمشــاركة فــي الفعاليــات.
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اطالق منصة العمل عن بعد  -شركاء في التنمية المستدامة – رام الله.

انشاء مختبر محاكاة للمهارات التمريضية ومركز تدريبي -جامعة القدس.
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ه .برنامج رعاية األيتام

17

 .1نظرة عامة

ـدادا كبيــرة مــن األســر الفلســطينية المعيــل الرئيســي لهــا ،وبــات
ـي  2009/2008و  2014علــى قطــاع غــزة ،فقــدت أعـ ً
أثنــاء عدوانـ ّ
وعرضــت حيــاة العديــد مــن األســر للخطــر.
ـة،
ـ
المنطق
ـي
ـ
ف
ـاد
ـ
االقتص
ـر
ـ
تدمي
ـى
ـ
ال
ـداءات
ـ
االعت
ـذه
ـ
ه
أدت
ـا.
ـ
أيتام
ـال
ـ
آالف األطف
ً
ّ
فــي ضــوء ذلــك ،أطلقــت «التعــاون» برنامجــي «مســتقبلي» و»وجــد» لتوفيــر الدعــم الشــامل لألطفــال األيتــام وأســرهم،
توفــر مســتوى الئــق مــن العيــش لألســر المتضــررةّ .
مكنــت تلــك البرامــج األســر
وتوفيــر الفــرص المتكافئــة والتأكــد مــن ّ
ووفــرت التدريــب علــى المهــارات الوظيفيــة
الفقيــرة مــن توليــد دخــل ،وقدمــت الدعــم للشــباب واألرامــل إليجــاد عمــل،
ّ
وفــرت
للنســاء ،والعمــل الدائــم لخريجــي البرامــج التدريبيــة ،وكذلــك التعليــم المهنــي والجامعــي .بالتــوازي مــع ذلــكّ ،
البرامــج الرعايــة الصحيــة لمئــات األيتــام ،بمــا فــي ذلــك الفحوصــات المخبريــة والبدنيــة ،ومنهــا العــاج الطبيعــي والعــاج
الوظيفــي والنطــق لألطفــال ،وكذلــك العمليــات الجراحيــة والنظــارات الطبيــة والعــاج الطبــي واألدويــة والفيتامينــات .وقــد
حصــل المرضــى الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة علــى المتابعــة الصحيــة مــن خــال هــذا البرنامــج.

 .2المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة
طـ ّـورت «التعــاون» برنامجــي «مســتقبلي» و»وجــد» لتوفيــر الدعــم الشــامل لألطفــال األيتــام
وأســرهم ،والقضــاء علــى الفقــر (هــدف التنميــة المســتدامة  ،)1ولتعزيــز الصحــة الجيــدة
والرفــاه (هــدف التنميــة المســتدامة  ،)3والتعليــم الجيــد (هــدف التنميــة المســتدامة .)4
يساهم عملنا بشكل خاص في األهداف الفرعية التالية:
•  4.1التأكــد مــن أن لجميــع الرجــال والنســاء ،وال ســيما الفقــراء والمســتضعفين منهــم ،حقــوق متســاوية فــي المــوارد االقتصاديــة بحلــول
عــام  ،2030إضافـ ًـة الــى الحصــول علــى الخدمــات األساســية ،والملكيــة وامتــاك األراضــي وغيرهــا مــن أشــكال الملكيــة ،والميــراث ،والمــوارد
الطبيعيــة ،والتكنولوجيــا الجديــدة المالءمــة ،والخدمــات الماليــة ،بمــا فــي ذلــك التمويــل الصغيــر.

•  8.3تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة ،بمــا فــي ذلــك الحمايــة مــن المخاطــر الماليــة ،والحصــول علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة األساســية
الجيــدة ،والوصــول إلــى األدويــة واللقاحــات األساســية اآلمنــة والفعالــة والجيــدة والميســورة التكلفــة للجميــع.

•  4.4بحلــول عــام  ،2030زيــادة عــدد الشــباب والكبــار الذيــن يتمتعــون بالمهــارات ذات الصلــة ،بمــا فــي ذلــك المهــارات الفنيــة والمهنيــة ،لدخــول
ميــدان العمالــة والوظائــف الالئقــة وريــادة األعمــال ،بشــكل كبيــر.

 .3إنجازات وأرقام هامة

علــى مــدار العــام الماضــي ،عمــل برنامــج رعايــة األيتــام مــع  28مؤسســة شــريكة ،ممــا ّ
مكنــا مــن اســتثمار  1.95مليــون دوالر أميركــي
ـردا ،وخلــق  347فرصــة عمــل جديــدة.
فــي  14,371فـ ً

مؤسسة شريكة
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إجمالياإلنفاق
 1,95مليون دوالر أميركي

العائد االقتصادي
 1,95مليون دوالر أميركي

مستفيد/ة
14,371

فرص عمل جديدة
347

لقد ّ
مكنتنا اســتثماراتنا وشــراكاتنا من المســاهمة في العديد من التطورات لصالح الفلســطينيين األيتام ،وجميعها تســاهم في األهداف
الفرعيــة  1.4مــن أهــداف التنميــة المســتدامة ،والهدف  10.1بمــا في ذلك:
317
1,680
288
17
90
10
33
77
187
23

طفل/ة حصلوا على التعليم ما قبل المدرسي (الروضة).
ً
محققين عالمات أفضل.
طالبا/ة أنهوا التعليم األساسي
ّ
ً
طالبا/ة واصلوا تعليمهم الجامعي.
ً
مدرة للدخل.
مشاريع
أسست
أسرة
ّ
شابا/ة شاركوا في التدريب أثناء العمل.
ً
نساء عامالت.
عامل.
تلقوا فحوصات مخبرية وجسدية ،وعالج ،وأدوية ،وفيتامينات.
من األيتام ّ
من األطفال تم تزويدهم بخدمات إعادة التأهيل ،بما في ذلك العالج الطبيعي وعالج النطق.
طفال/ة جرى دمجهم بمؤسسات التربية الخاصة.
ً
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 .4بالصور :مستقبلي ووجد

الدفيئات الزراعية
عامــا) ،تركــت المدرســة عندمــا كانــت فــي الخامســة عشــرة
إســام (ً 22
مــن عمرهــا ،لكنهــا كانــت دائمــة االهتمــام بالزراعــة لكونها مهنــة عائلتها.
كانــت أســرة إســام تكافــح مــن أجــل الحفــاظ علــى دخــل الئــق ومســتوى
معيشــي بعــد وفــاة والدهــا .بدعــم مــن برنامــج «وجــد» ،تمكنــت إســام
مــن تحويــل اهتمامهــا وشــغفها بالزراعــة إلــى مســار منتــج ومثمــر .تنجــح
إســام اليــوم بــإدارة دفيئــة بفضــل التدريــب الــذي شــاركت بــه حــول
المهــارات الفنيــة والماليــة ،وأصبحــت اآلن قــادرة علــى إعالــة أســرتها،
أيضــا فــي إيجــاد وظائــف إلخوتهــا فــي إطــار مســاعيها
وقــد نجحــت ً
التجارية-الزراعيــة الصغيــرة.

التحصيل األكاديمي
شــاركت عروســة فــي برنامــج «مســتقبلي» قبــل  11ســنة .كانــت تحضــر
جميــع أنشــطة البرنامــج ،خاصــة جلســات التعليــم العالجــي التــي ّأثــرت
بشــكل إيجابــي علــى تحصيلهــا الدراســي .نجحــت فــي التوجيهي بمعدل
متميــز وهــو  ،٪96.7وهــي اآلن فــي مجــال جديــد ومثيــر وهــو دراســة
دائمــا حلمهــا.
الطــب الــذي كان ً
أثنــاء ّ
عبــرت عروســة عــن
تذكرهــا لرحلتهــا مــع برنامــج «مســتقبلي»ّ ،
تقديرهــا العميــق للدعــم الشــامل الــذي يقدمــه البرنامــج« .لــوال دعــم
شــجعني
«مســتقبلي» لمــا أصبحــت حيــث أنــا اليــوم ،هــذا البرنامــج
ّ
ّ
ومكننــي مــن العمــل بجــد لتحقيــق حلمــي فــي نهايــة المطــاف».

 .5ما هي النظرة المستقبلية؟ خطتنا لألعوام 2022-2020
ـزءا مــن برنامــج التنميــة المجتمعيــة .لقــد قمنــا برصــد حوالــي  7مالييــن دوالر أميركــي لتأميــن ســبل عيــش
ســيكون دعــم األيتــام جـ ً
األطفــال الذيــن تيتمــوا فــي غــزة .تســتلزم اســتراتيجيتنا للنمــو فــي هــذا المســار مــن العمــل مــا يلــي:
 oدعم الحصول على التعليم الجيد على صعيد المستويات الثالث :رياض األطفال والمدارس والجامعات.
 oالتمكين االقتصادي للشباب واألمهات من خالل التدريبات ،التدريب المهني  ،TEVETوتوفير فرص للمشاريع المبتدئة.
 oدعم الخدمات الصحية لأليتام وأمهاتهم ،من خالل توفير األدوية والعمليات وخدمات إعادة التأهيل الالزمة.
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 .1نظرة 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  ،2006اتســع مجــال عمــل البرنامــج لتشــمل نابلــس .وقــد تلقــى المهندســون والمتخصصــون الفنيــون
تدريبــا فــي الحفــاظ علــى التــراث ،مــن خــال عنصــر التدريــب المتضمــن فــي البرنامــج .وقــد أســفرت
والمهنيــون اآلخــرون
ً
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.
جهــودا كبيــرة لزيــادة الوعــي ببرنامجنــا وبقيمــة
بذلنــا
نحــن نــدرك أن الوعــي أمــر حيــوي إلدامــة هــذه التطــورات .فهكــذا
ً
كتيبــات
الحفــاظ علــى التــراث الثقافــي .تأتــي هــذه الجهــود فــي شــكل إنتــاج أفــام وثائقيــة ونشــرات ترويجيــة وتوزيــع ّ
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.

 .2المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة

نحــن نســتثمر فــي بنــاء مقاومــة ثقافيــة طويلــة األمــد ،مــن خــال الحفــاظ علــى مراكــز التاريــخ الجوهريــة ،وتمكيــن
الفلســطينيين مــن البقــاء فــي منازلهــم .إن برنامــج القــدس إلعــادة إعمــار البلــدات القديمــة يجعــل المجتمعــات أكثر
اســتدامة ،مــن خــال تحســين نوعيــة حيــاة الســكان ،ومــن خــال منحهــم مســاحات جيدة تســمح بإشــراك المجتمع
(هــدف التنميــة المســتدامة  ،11األهــداف الفرعيــة  11.4و:)11.7
•  4.11تعزيز الجهود لحماية وصون التراث الثقافي والطبيعي في العالم.

والميســرة ،وال ســيما النســاء
•  7.11بحلــول عــام  ،2030حصــول الجميــع علــى الحــق بالوصــول إلــى األماكــن الخضــراء والعامــة اآلمنــة والشــاملة
ّ
واألطفــال وكبــار الســن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

 .3إنجازات وأرقام هامة
علــى مــدار العــام الماضــي ،عمــل برنامــج القــدس إلعمــار البلــدات القديمــة مــع  14مؤسســة شــريكة ،ممــا ّ
مكنــا مــن اســتثمار4.8
ـردا ،وخلــق  517فرصــة عمــل جديــدة.
مليــون دوالر أميركــي فــي  50,439فـ ً

مؤسسة شريكة
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إجمالياإلنفاق
 4,8مليون دوالر أميركي

العائد االقتصادي
 4,78مليون دوالر أميركي

مستفيد/ة
50,439

فرص عمل جديدة
517

ّ
تمكنا من خالل استثماراتنا وشراكاتنا من تطوير البلدات القديمة التاريخية (أهداف التنمية المستدامة  4.11و )7.11من خالل:
44
15
6
1
1
1
1
31
48
1

وحدة سكنية تم ترميمها في البلدات القديمة في القدس ونابلس.
واجهة خارجية لمتاجر في شارع الزهراء في القدس تم تصليحها.
مبان عامة تم ترميمها وإعادة تأهيلها في مدينتي القدس ونابلس الستخدام المؤسسات.
ٍ
واجهة المدرسة المملوكية التاريخية باألرجونية بجوار المسجد األقصى تم إصالحها.
تصليح شارع الناصر (باب الساحة) في ميدان البلدة القديمة في نابلس وفتحه للجمهور.
صيانة مبنى تاريخي ضخم ويجري استخدامه اآلن من قبل مؤسسة مقدسية.
تم االنتهاء من مشروع الخاليا الكهروضوئية في وحدة غسيل الكلى في مستشفى أوغستا فيكتوريا (المطلع) في القدس.
متدرب ومهندس ومهني ومختص أكملوا دورتين مكثفتين في إدارة التراث المعماري.
متدرب ومهندس ومهني ومختص أكملوا أربع تدريبات قصيرة ومتخصصة ودورات في التراث المعماري.
إنتاج فيلم لتوثيق األساليب التقليدية المستخدمة في ترميم وإعادة تأهيل الواجهة الخارجية لمدرسة األرغونية بالقدس.
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 .4تحت الضوء :إعادة تأهيل األماكن العامة
علــى الرغــم مــن كل التحديــات والصعوبــات التــي يواجههــا العمــل فــي المبانــي التاريخية واألثريــة في البلدة القديمــة في القدس،
اســتطاع برنامــج «القــدس إلعمــار البلــدات القديمــة» ترميــم وإعــادة تأهيــل مكاتــب مديريــة التربيــة والتعليــم فــي القــدس (مقهــى
ـابقا) ،والتــي تطــل علــى شــارع الــواد .تــم تمويــل هــذا المشــروع مــن قبــل صنــدوق األقصــى ،ويديــره البنــك
جويليــس القديــم سـ ً
اإلســامي للتنميــة .يتألــف المبنــى مــن طابقيــن بمســاحة 265م .2كان المبنــى يعانــي مــن تســرب الميــاه وتدهــور البنيــة التحتيــة
ـا.
واألرضيــات ،ممــا أدى إلــى مشــاكل فــي البنــاء تــم معالجتهــا بحرفيــة ليصبــح مقـ ًـرا متكامـ ً

قبل

مصبنة كنعان ،نابلس

بعد

مركز مدينة نابلس ،باب الساحة

 .5ما هي النظرة المستقبلية؟ خطتنا 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:
 oترميم المراكز التاريخية والمباني العامة والوحدات السكنية في مدن القدس ونابلس وعرابة وغيرها من المدن التاريخية.
 oإعادة تأهيل الواجهات الخارجية للمتاجر في أسواق مدينتي القدس ونابلس.
 oإشراك المتدربين والمهندسين والمهنيين والطالب والمتخصصين في الدورات المتعلقة بالتراث الثقافي والتدريب
 oالمهني في مجال التراث ،وبالتالي خلق فرص عمل جديدة.
 oتعزيز الوعي المجتمعي من خالل نشر الكتب والدراسات المتعلقة بالتراث الثقافي.
التقرير السنوي ٢٠١٩
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 .1نظرة عامة
ّ
ويوفــر فرصــة عالميــة
يمثــل مشــروع «التعــاون» الرئيســي «المتحــف الفلســطيني» تاريــخ فلســطين وثقافتهــا وفنونهــا،
ّ
يوفــر المتحــف مســاحات للمشــاريع اإلبداعيــة والبرامــج التعليميــة
لتطويــر منظــورات جديــدة حــول ماضــي فلســطين .كمــا ّ
والبحــوث االبتكاريــة.
حيويــا مــن االهتمــام والنشــاط الوطنــي والدولــي ،األمــر
ـزءا
ً
تتمثــل رؤيــة المتحــف فــي تعزيــز ثقافــة فلســطين لتصبــح جـ ً
الــذي ســيعزّ ز الروابــط بيــن الفلســطينيين وبقيــة العالــم .يهــدف المتحــف إلــى تعريــف العالــم العربــي وغيــر العربــي،
بالعناصــر المهمــة فــي تاريــخ فلســطين وثقافتهــا فــي بيئــة منفتحــة ومبتكــرة وفكريــة وإبداعيــة ،مــع تشــجيع اســتخدام
األدوات الثقافيــة لألغــراض التعليميــة .إن الهــدف النهائــي هــو تعزيــر وتوحيــد الهويــة الفلســطينية ،وبالتالــي تعزيــز الحوارات
الوطنيــة والدوليــة.

 .2المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة
مخصــص إلحيــاء ذكــرى النكبــة مــن قبــل أعضــاء «التعــاون» ،من أجل
فــي العــام  ،1997انبثقــت فكــرة إنشــاء متحــف
ّ
توثيــق الكارثــة التــي شـ ّـكلت تاريــخ فلســطين الحديــث ،نتيجــة لطــرد أكثــر مــن  %60مــن الفلســطينيين مــن وطنهــم.
ومــع مــرور الوقــت ،تطــور هــذا المفهــوم بحيــث لــم يعــد المتحــف ّ
تبنــى كافــة جوانــب
يركــز علــى النكبــة فقــط ،بــل ّ
الثقافــة الفلســطينية المتنوعــة علــى نطــاق أوســع (هــدف التنميــة المســتدامة  ،11واألهــداف الفرعيــة  4.11و.)7.11

 .3إنجازات وأرقام هامة
ّ
تمكنــا مــن خــال اســتثماراتنا وشــراكاتنا مــن تطويــر المتحــف الفلســطيني بشــكل أكبــر مــن خــال مجموعــة متنوعــة مــن المبــادرات
(الهــدف الفرعــي  4.11و 7.11مــن أهــداف التنميــة المســتدامة):
71
330
27
3
90
20,751
70,000
3,000

نشـ ً
عامــا تــم تنظيمــه بمشــاركة الفئــات العمريــة المختلفــة ،بمــا فــي ذلــك ورش العمــل الفنيــة والثقافيــة والنــدوات والجــوالت
ـاطا ً
التعليميــة فــي المتحــف وفــي القــدس وفــي غــزة.
ً
مشاركا/ة في مبادرة المدرسة الصيفية التي نظمها المتحف الفلسطيني.
زيارة مدرسية تم تنظيمها.
كتــب تــم إطالقهــا ،بمــا فــي ذلــك كتالــوج معــرض «اقتــراب اآلفــاق» ،وكتــاب «العــودة إلــى الوطــن» لرجــاء شــحادة ،وكتــاب «العــودة إلــى
الوطــن :جولــة فــي رام اللــه خــال خمســين ســنة مــن االحتــال».
عمــل فنــي مــن قبــل ً 36
فنانــا وفنانــة مــن جميــع المناطــق التاريخيــة والشــتات فــي فلســطين ُأبــرزت فــي معــرض «اقتــراب اآلفــاق
.»Intimate Terrains
زائرا/ة للمتحف
ً
رقميا.
وثيقة تم أرشفتها
ً
رقميا.
وثيقة تاريخية تم استعادتها
ً

المتحف الفلسطيني
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يبــرز معــرض «اقتــراب اآلفــاق» التحــوالت الفنيــة للمشــهد الطبيعــي ،مستكشـ ًـفا التمثيــل المتغيــر للمشــاهد الطبيعيــة للفنانيــن
فنيــا لـــ  36فنانً ــا وفنانــة مــن كافــة
الفلســطينيين ،وعالقــة الفلســطينيين بالمــكان والموقــع الجغرافــي.
تضمــن المعــرض  90عمـ ً
ـا ً
ّ
تضمنــت المجموعــات اللوحــات واألفــام الوثائقيــة والصــور والمنحوتــات .وزار المعــرض
مناطــق فلســطين التاريخيــة والشــتات.
ّ
أكثــر مــن  5000زائــر .بينمــا زار المتحــف ككل أكثــر مــن  20ألــف زائــر.

 .4تحت الضوء :الرقمنة واألرشيف الرقمي في المتحف الفلسطيني
يعــد مشــروع األرشــيف الرقمــي مــن أهــم المنصــات االفتراضيــة للمتحــف الفلســطيني .ويهــدف إلــى توثيــق مجموعــات مــن
الصــور واألفــام والتســجيالت الصوتيــة وغيرهــا مــن المــواد الهامــة المهــددة بالفقــدان أو التلــف أو المصــادرة .يضمــن التوثيق أن
ودوليــا .حتــى اآلن ،تمــت أرشــفة 70,000
وإقليميــا
محليــا
القيمــة متاحــة للباحثيــن والفنانيــن والجمهــور العــام،
ً
ً
ً
تكــون هــذه العناصــر ّ
وثيقة.
فــي بدايــة نيســان  ،2019أنشــأ المتحــف الفلســطيني أول اســتوديو فــي الضفــة الغربيــة لتخزيــن الوثائــق الورقيــة المهــددة بالتلــف
و/أو المصــادرة .تحتــوي هــذه النصــوص علــى معلومــات مهمــة وحيويــة فــي تاريــخ فلســطين منــذ عــام  1800حتــى اليــوم .قــام
فريــق المشــروع باســتعادة مــا يقــرب مــن  3000مــادة أرشــيفية ،ثــم رقمنتهــا وجعلهــا متاحــة علــى موقــع أرشــيف المتحــف الرقمــي.

 .5ما هي النظرة المستقبلية؟ خطتنا لألعوام 2022-2020
قمنــا بحشــد مبلــغ خمســة مالييــن دوالر إضافيــة ،لتوســيع أثــر المتحــف الفلســطيني .تســتلزم اســتراتيجيتنا للنمــو فــي هــذا
المســار مــن العمــل مــا يلــي:
 oتوسيع مشروع األرشيف الرقمي الرقمي للمتحف الفلسطيني.
 oإقامة معارض متعددة منها :معرض ُ
طبع في القدس ،ومعرض الساحل ،ومعرض الموسيقى في فلسطين،
ومعرض غزة.
 oتوليد الطاقة الشمسية لتعزيز استدامتنا البيئية.
 oاالستمرار في إدارة برامج البحث والمعرفة والتعليم والبرامج الجماهيرية.
 oإطالق معرض متنقل ومنصة الواقع االفتراضي.
التقرير السنوي ٢٠١٩
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 .4مشاركة األطراف المعنية
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وحيويــا
هامــا
ً
ُيعــد إشــراك األطــراف المعنيــة فــي «التعــاون» ً
فضــا عــن اســتدامة ونمــو
لقيمنــا ومعتقداتنــا األساســية،
ً
مؤسســتنا .ويمكننــا التواصــل واالنخــراط مــع األطــراف المعنيــة
بالنمــو والتطــور المســتمران ،عبــر تلبيــة احتياجاتهــم والتعلــم
مــن أفكارهــم ،وفــي ذات الوقــت تقديــم أفــكار جديــدة وخالقــة
معــا
للعمــل ً
إننــا فــي «التعــاون» نعتمــد مجموعــة مــن الممارســات
واالســتراتيجيات الســتمرار إشــراك األطــراف المعنيــة المختلفــة.
فعلــى ســبيل المثــال ،يشــارك مجلســنا فــي الجلســات التوجيهية
واالجتماعــات ربــع الســنوية والتقاريــر .وتجــري ممارســات متابعــة
وتقييــم مســتوى األداء البرامجــي والتدخــل باســتمرار ،ممــا
يســمح لنــا بجمــع رؤى وأفــكار وتغذيــة راجعــة ،وتحديــد الــدروس
المســتفادة مــن الشــركاء المنفذيــن والمانحيــن والمشــاركين
وأفــراد المجتمــع والشــخصيات الرئيســية االعتباريــة والتخصصية
والموظفيــن .كمــا أننــا نشــرك المتخصصيــن والخبــراء فــي
هــذه المجــاالت وأصحــاب العالقــة ،ضمــن لجــان استشــارية
بــادرت بهــا «التعــاون» ،وهــي تهــدف إلــى مواصلــة التفكيــر فــي
المشــهد العملــي لمجــاالت تدخالتنــا ،وتكييــف االســتراتيجيات
ـا عــن مواءمــة الجهــود والمناصــرة لتحقيــق
ً
وفقــا لذلــك ،فضـ ً
التغييــرات الالزمــة .علــى ســبيل المثــال ،بادرنــا بإنشــاء لجنــة
حــول موضــوع «صعوبــات التعلــم لــدى األطفــال» ،وهــي
تضــم األطــراف المعنيــة الرئيســية وتهــدف إلــى :فحــص اإلطــار
التنظيمــي ذي الصلــة؛ الدعــوة إلجــراء التغييــرات المطلوبــة؛
تبــادل الخبــرات؛ مواءمــة جهــود مختلــف الجهــات الفاعلــة لتجنــب
االزدواجيــة وضمــان تأثيــر أكبــر؛ وفــي نهايــة المطــاف ،تحقيــق
فهــم أفضــل وخدمــة واقــع األطفــال الذيــن يواجهــون صعوبــات
فــي التعلــم .وقــد تــم إنشــاء لجــان مماثلــة لمعالجــة محــاور أخرى،
بمــا فــي ذلــك تمكيــن الشــباب وإدماجهــم ،والتكنولوجيــا مــن
أجــل التعليــم ،ورعايــة األيتــام ،وتمكيــن مؤسســات المجتمــع
المدنــي .وبالتــوازي مــع ذلــك ،تقــدم اللجــان االستشــارية
المماثلــة المشــورة لجميــع برامجنــا وتدخالتنــا ،بمــا فــي ذلــك
«بريــدج فلســطين» و»مســتقبلي» و»وجــد» وغيرهــم .تســمح
لنــا هــذه اللجــان بإشــراك األطــراف المعنيــة باســتمرار ،والتفكيــر
فــي أدائنــا ،وضمــان مســتويات عاليــة مــن التنســيق والمشــاركة
والتطويــر واالبتــكار بشــكل مســتمر.
تعمــل «التعــاون» ضمــن خطــط اســتراتيجية مدتهــا ثــاث
ســنوات ،والتــي يتــم تطويرهــا بطريقــة تشــاركية ،وتُ ســتخدم
لتقييــم األداء والتقــدم علــى أســاس ســنوي .فــي الواقــع ،يدعــم
عمليــة التخطيــط االســتراتيجي لدينــا سلســلة مــن ورش العمــل
لألطــراف المعنيــة المتعــددة ،والتــي تســمح لنــا بإنشــاء اتجاهات
وتدخــات اســتراتيجية بطريقــة تشــاركية .شــهد عــام 2019
سلســلة مــن ورش العمــل التــي أثــرت إطــار عملنــا االســتراتيجي
لألعــوام  .2022-2020علــى وجــه التحديــد ،أجرينــا أكثــر مــن 50
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ورشــة عمــل مــع أكثــر مــن  500مــن أصحــاب المصلحــة .فقــد
بــدأت عمليــة التخطيــط االســتراتيجي  2022-2020باجتماعــات
داخليــة لتحليــل نتائــج الدراســات والبيانــات التــي تــم جمعهــا
خــال العاميــن الماضييــن ،باإلضافــة إلــى إطــار عمــل واســع
لوضــع االســتراتيجية .تــم تبــادل األفــكار واالتجاهــات األوليــة مــع
أصحــاب المصلحــة اآلخريــن فــي اجتماعــات أخــرى ،وتــم تنقيحهــا
وفقــا لذلــك .وبالنظــر إلــى أن معظــم الورشــات واللقــاءات
ً
تحضيـ ًـرا لالســتراتيجية جــرت فــي عــام  ،2019أي حديثــة ،لذلــك لــم
يتــم عمــل ورشــات منفصلــة خاصــة حــول أداء االســتدامة لدينــا.

حملة رمضان  2019من صغار المنتجين إلى بيوت المحتاجين  -قطاع غزة.

GRI 102-21, GRI 102-37, GRI 102-38, GRI 102-40, GRI 102-41, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44, GRI 413-1, GRI 413-2
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يلخص الجدول التالي أفكار رئيسية من األطراف المعنية المختلفة من العام المنصرم:
مجموعة
األطراف
المعنية
الجهاز
المؤسسي

دورية التفاعل

آلية االنخراط

التغذية الراجعة واأللويات

التقارير ،االجتماعات ،ولجان توجيهية للبرامج • ،االستفادة من كادرنا المؤهل من الموظفين لتوسيع
ربعي ،مرتين
فعليا نحو التحول التكنولوجي.
الخطوات المتخذة
في السنة ،مرة العضوية في اللجان
ً
سنويا
ً
• زيادة تنويع مصادر التمويل ،واالستفادة من خبرة
الشركاء في تنفيذ البرنامج.
• الدفع باتجاه المزيد من االبتكار على مستوى التصميم
البرامجي.
• االستمرار في التحول نحو إدارة المنح ودعم الشركاء
المنفذين ،واالبتعاد عن تنفيذ التدخالت بشكل مباشر.
منصات االجتماعات االلكترونية ،المكالمات،
والتقارير

الموظفون

يومي ،ربعي،
مرتين في
السنة ،مرة
سنويا
ً

الشركاء
والمانحون

• التقارير واالجتماعات والمسوحات
ربعي ،مرتين
مرة
في السنة،
• يتم جمع المشاركات والتغذية الراجعة
سنويا
ً
من الشركاء من خالل التقارير المنتظمة
واالجتماعات وورش العمل ،وجهود التقييم،
والمسوحات االستقصائية بشأن رضا
المستفيدين النهائي.
• يتم جمع المشاركات والتغذية الراجعة
من المانحين من خالل التقارير المنتظمة
ودراسات التقييم ،والمسوحات الخاصة
بمدى رضا المانحين ،باإلضافة الى العضوية
في اللجان التوجيهية لبرامج مختارة.

مؤسسات
المجتمع
المدني
وأفراد
المجتمع

يومي ،ربعي،
نصف سنوي،
سنويا
مرة
ً

• تعزيز التواصل بين المكاتب المختلفة (قطاع غزة،
القدس ،عمان ،بيروت).

تماشيا مع «مبادرة تطوير
• تقديم المزيد من التدريب
ً
التعاون» الجديدة مع التركيز على الرقمنة.

اللجان االستشارية ،االجتماعات ،المكالمات،
جهود المتابعة والتقييم

تكرارا مع الشركاء
نطاقا وأكثر
• اجتماعات استشارية أوسع
ً
ً
والمانحين.
• تعزيز استراتيجية التواصل مع الشركاء والمانحين.

• تعزيز التواصل مع المؤسسات.
• تعزيز االتصاالت وتبادل الخبرات بين مختلف الشركاء،
واستخدام التكنولوجيا خاصة للتغلب على الحواجز التي
فرضها االحتالل.
• برنامج التعليم :االستمرار في التركيز على التدخالت التقنية
المختلفة والتفكير النقدي وإعداد الطالب لمهارات القرن
الحادي والعشرين.
• برنامج الثقافة :تصميم التدخالت التي تسمح بدعم
الجهود غير الرسمية/الفردية بقيادة الشباب؛ والعمل نحو
استراتيجية وإطار عمل وطني أكثر وحدة.
• رعاية األيتام :إعادة تقديم الدعم النفسي واالجتماعي،
وتوسيع شراكات القطاع الخاص لتعزيز آفاق التوظيف،
وإدخال مؤشرات نوعية لتحقيق التعلم والنجاح بشكل أفضل.
• الشباب :االستمرار في تعزيز الدعم الفني والمهني وريادة
نظرا ألهميتها الكبيرة وتأثيرها؛ توسيع البرامج
األعمال ً
لتشمل البرامج والتعاونيات الخاصة بقطاعات محددة
والمتابعة مع المنشآت الوليدة لفترات أطول بعد االحتضان.
• التنمية المجتمعية :تخصيص المزيد من الموارد لمسار
العمل هذا؛ المواءمة مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة
للحفاظ المستمر على تدخالت البنية التحتية ،وتعزيز مبادرات
التمكين االقتصادي للمرأة لضمان معدالت نجاح أكبر.

التقرير السنوي ٢٠١٩

40

العضوية والتشبيك
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نواصــل انخراطنــا بأقراننــا واألطــراف المعنيــة مــن خــال سلســلة مــن الشــبكات والجمعيــات .وتمكننــا عضويتنــا فــي هــذه الهيئــات
الغنيــة مــن التبــادل المســتمر للمعرفــة والخبــرات مــع مجموعــات رئيســية مــن األطــراف المعنيــة ،حيــث أننــا أعضــاء نشــيطون فــي:
 منتدى الحراك اإلنساني العالمي المنتدى العالمي للمانحين المعايير اإلنسانية األساسية ()CHS مبادرة التقارير العالمية منتدى المؤسسة العربية الصندوق العربي للثقافة والفنون رابطة وكاالت التنمية الدولية ()AIDA المجموعة الدولية لإلعاقة مؤسســات التــراث الثقافــي فــي فلســطين (رواق ،مركــز حفــظ التــراث الثقافــي  ،CCHP، HRCبرنامــج إعمــار البلــدة القديمــة فــي القــدس)OCJRP
 فريق عمل برامج التعليم التابعة لألمم المتحدة فريق عمل األمم المتحدة حول األمن الغذائي فريق عمل برامج الصحة التابعة لألمم المتحدة فريق عمل األمم المتحدة حول المأوى فريق عمل المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية التابع لألمم المتحدة WASH اللجنة الوطنية ألسبوع التوظيف مركز الكويت للتنمية والحاضنات االلكترونية  -غزة مجموعة المنشآت الوليدة برنامج  Googleلرواد األعمال -مجلس التوظيف المحلي والتعليم والتدريب المهني والتقني – غزة

بالتوازي مع ذلك ،فإن مكتبنا في لبنان عضو نشط في:
 منتدى المؤسسات اإلنسانية الدولية في لبنان فريق عمل األمم المتحدة للمساعدة األساسية فريق عمل األمم المتحدة حول األمن الغذائي فريق عمل األمم المتحدة حول سبل العيش فريق عمل األمم المتحدة حول االستقرار االجتماعي فريق عمل األمم المتحدة حول المأوى مجموعة عمل التجمعات -منتدى المؤسسات والجمعيات الفلسطينية

فعاليات يال نروح ع البيارة في حديقة البيارة – العيزرية 2
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مخيم شبيبة االتحاد األكاديمي في حيفا
GRI 102-13

21
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 .6االستدامة المؤسسية
أ .إدارة األثر البيئي

٢٢

بيئتنــا هــي وطننــا ويجــب علينــا أن نحميهــا .لــذا ،عملنــا بــا كلــل لتعزيــز المبــادرات الخضــراء ،والحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة ،والحــد
مــن تأثيــر التلــوث علــى مســتوى العالــمّ .
تركــز «التعــاون» علــى الحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة مــن أجــل تأميــن جمــال وتــوازن النظــام
البيئــي ،والحفــاظ علــى الصلــة بيــن الفلســطينيين وأرض فلســطين .قمنــا فــي «التعــاون» بوضــع معاييــر إدارة التأثيــر البيئــي ،واتخذنــا
خطــوات كبيــرة نحــو مســتقبل أكثــر اســتدامة .إن حمايــة البيئــة هــي حجــر الزاويــة فــي العديــد مــن برامجنــا .فقــد كانــت تدخــات
مجتمعنــا مســؤولة عــن مجموعــة مــن المبــادرات فــي هــذا المجــال ،والتــي شــملت:
ّ
المركــزة واألماكــن
 تركيــب ألــواح الطاقــة الشمســية فــي العديــد مــن المستشــفيات لتشــغيل غــرف العمليــات ووحــدات العنايــةالعامــة خاصــة فــي غــزة.
 تعليم الطالب أهمية إعادة التدوير كجزء من برنامج التعليم. دعم العديد من المؤسسات غير الحكومية في وضع تدابير للحد من استهالك الطاقة وتحسين إدارة النفايات. حصــل المتحــف الفلســطيني ،أول مبنــى مــن هــذا النــوع فــي فلســطين ،علــى معيــار الريــادة فــي تصميمــات الطاقــة والبيئــة( )LEEDمنــذ عــام .2017
فــي مجــال اســتهالك الطاقــة ،تحتفــظ «التعــاون» بمجموعــة مــن المركبــات لمختلــف مهــام العمــل ،وتقــوم دائــرة الشــؤون الماليــة
واإلداريــة لدينــا بتقييــم مســتوى اســتخدام المركبــات كل ســتة أشــهر .كمــا نشـ ّـجع موظفــي المؤسســة علــى التشــارك فــي اســتخدام
المركبــات قــدر اإلمــكان ،وتعزيــز تطويــر المبــادرات للحــد مــن اســتهالك الطاقــة فــي المكاتــب .نتيجــة لذلــكّ ،
تمكنــا مــن تقليــل
اســتهالك الكهربــاء فــي مكاتــب «التعــاون» بنســبة  ٪29فــي عــام .2019
لــم نعــد نســتخدم موزّ عــات الميــاه النقيــة التــي تتطلــب عبــوات بالســتيكية فــي مكاتبنــا؛ فقــد تــم اســتبدالها بمرشــحات التنقيــة مــن
وفرنــا أكــواب زجاجيــة لموظفينــا الذيــن أحضــروا
ـدل مــن األكــواب الورقيــة أو البالســتيكية المســتخدمة لمــرة واحــدةّ ،
الحنفيــة .وبـ ً
ّ
إلكترونيــا،
أيضــا أكوابهــم الزجاجيــة الخاصــة وبــدأوا فــي اســتخدامها .كمــا قللنــا مــن اســتهالك الــورق مــن خــال مشــاركة الوثائــق
ً
ً
وإعــادة تدويــر أوراق النفايــات الخاصــة بنــا .وقــد بلــغ إجمالــي نفقــات إدارة النفايــات لعــام  2019فــي «التعــاون»  2,285دوالر أميركــي.
محســنة إلدارة النفايــات فــي مكاتبنــا .ونقــوم باتخــاذ الخطــوات الالزمــة ،بمــا فــي ذلــك التدريــب
كذلــك فاننــا نخطــط لتنفيــذ إجــراءات
ّ
وااللتــزام بالممارســات الصديقــة للبيئــة ،للحصــول علــى شــهادة نظــام اإلدارة البيئيــة  2015 :14001 ISOبحلــول شــهر أيلــول ،2020
حاليــا قيــد المراجعــة .نقــوم بمراقبــة اســتهالك الكهربــاء والوقــود والــورق مــن أجــل قيــاس بصمتنــا البيئيــة.
حيــث أن مؤسســتنا ً
عــاوةً علــى ذلــكّ ،
تمكننــا اتفاقيــات تنفيــذ المنــح المعتمــدة ( )GIAمــن فــرض سياســة البيئــة الخضــراء مــع شــركائنا المنفذيــن.

تركيب أنظمة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في  4مستشفيات ومراكز صحية أهلية  -قطاع غزة.
GRI 307-1
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ب .نهج إدارة الموارد البشرية

٢٣

كمؤسســة تلتــزم باالســتثمار فــي الفلســطينيين ،فإننــا نؤمــن بأهميــة القيــادة كقــدوة يحتــذى بهــا ،مــن خــال ضمــان العدالــة
والشــفافية واالســتدامة ،والحفــاظ عليهــا فــي جميــع ممارســات المــوارد البشــرية لدينــا .وكانــت أهــم التغييــرات التــي حدثــت فيمــا
يتعلــق بــإدارة المــوارد البشــرية علــى مــدى الســنوات الماضيــة ،تحديــث دليــل المــوارد البشــرية الخــاص بنــا وأدلــة إجــراءات المــوارد
البشــرية ،حيــث تــم دمــج جميــع اإلجــراءات فــي هذيــن الدليليــن.

 .1القوى العاملة لدينا

٢٤

موظفــا %42 ،منهــم مــن النســاء .خــال عــام  ،2019انتهــى مــا مجموعــه  26عقـ ًـدا مــن عقــود
يعمــل فــي المؤسســة مــا مجموعــه 76
ً
الموظفيــن بســبب االســتقالة أو إنتهــاء العقــود ،وتــم توظيــف تســعة موظفيــن جــدد .لمزيــد مــن التفاصيــل حــول توزيــع الموظفيــن
توضــح األرقــام أدنــاه ،فــإن القــوى العاملــة لدينــا تعمــل بشــكل رئيســي فــي
الجــدد وتبديلهــم ،يرجــى االطــاع علــى الملحــق  .2كمــا ّ
فلســطين ،ومــا يقــرب مــن  ٪50مــن موظفينــا تتــراوح أعمارهــم بيــن  40-20ســنة.
الفئة العمرية

عدد الموظفين

30-20

7

40-30

30

50-40

22

60-50

15

70-60

2

المجموع

76

المنطقة

الموظفون

الموظفات

النوع االجتماعي

األردن

2

3

ذكور

فلسطين

36

23

لبنان

6

6

المجموع

44

32

إناث

المجموع

عدد
الموظفين

44

32

76

 .2التعيين والتوظيف

٢٥

ـاء
يتــم اإلعــان عــن جميــع الوظائــف والشــواغر بشــكل علنــي ،وتقــوم «التعــاون» بتقييــم جميــع المرشــحين علــى قــدم المســاواة ،وبنـ ً
علــى الخبــرة ذات الصلــة والتخصــص والمراجــع الشــخصية .لــدى المرشــحين اآلن الفرصــة لتقديــم الطلبــات عبــر االنترنــت .وقــد كان
لهــذا مهمــة مزدوجــة ،وهــي أن الفحوصــات أكثــر كفــاءة ،إضافــة الــى الحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة .يجــري مــدراء األقســام مقابــات
ـاء علــى توصيــات لجنــة المقابــات.
مــع المرشــحين المختاريــن ،ويتخــذ المديــر العــام قــرار التوظيــف النهائــي بنـ ً
ُيصــدر قســم المــوارد البشــرية عــرض وعقــد عمــل ودليــل المــوارد البشــرية للمرشــح/ة المعتمــد/ة .يشــمل العــرض الوصــف
الوظيفــي وموقــع العمــل ومــدة العقــد والراتــب أو األجــر .يلتــزم العقــد بقوانيــن العمــل فــي منطقــة عمــل الموظــف .يبيــن الدليــل
جميــع الحقــوق والواجبــات ،وحمايــة الصحــة والســامة ،والسياســات ضــد الفســاد والمحســوبية وتضــارب المصالــح ،وســلوكيات
غيــر أخالقيــة إضافيــة.
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GRI 102-17, GRI 401-2
GRI 102-7, GRI 102-8, GRI 202-1, GRI 401-1, GRI 401-3
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 .3الرواتب والمزايا

٢٦

شامل ،ويتم تحديثه بشكل منتظم من أجل تقييم أي تغييرات تحدث في المؤسسة واستجابة
يعتبر جدول رواتب» التعاون»
ً
يوضح الجدول أدناه نسبة متوسط رواتب اإلناث إلى الذكور في كل منطقة من مناطق العمليات ،ولكل فئة
للحاجة االقتصاديةّ .
من فئات الموظفين.

وظيفة كاملة

وظيفة جزئية

فلسطين

1.3

ال ينطبق

القدس

1

ال ينطبق

األردن

1.5

ال ينطبق

لبنان

0.9

ال ينطبق

موظفــو «التعــاون» ،ســواء كانــوا دائميــن أو مؤقتيــن لمــدة محــددة ،مشــمولون بالكامــل بجميــع المزايــا والضمانــات ذات الصلــة
التــي توجههــا قوانيــن العمــل .يحصــل جميــع الموظفيــن الدائميــن وأفــراد أســرهم المباشــرة علــى تغطيــة شــاملة للتأميــن الصحــي
والتأميــن علــى األســنان .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يحظــى جميــع الموظفــون الدائمــون بحزمــة التقاعــد التــي يســاهم الموظــف فيهــا
بنســبة خمســة بالمائــة ( )%5مــن راتبه/هــا الشــهري ،بينمــا تســاهم «التعــاون» بمبلــغ يعــادل ســتة بالمائــة ( )%6مــن راتــب الموظــف
الشــهري .يتــم منــح جميــع الموظفيــن ،بغــض النظــر عــن الرتبــة ،حوافــز متســاوية تســتند إلــى األداء وحــزم التقاعــد .ليــس لــدى
مؤسســة التعــاون اتفاقــات مفاوضــة جماعيــة ،بــل تغطــي جميــع الموظفيــن بموجــب قوانيــن العمــل فــي منطقــة العمليــات.

 .4التدريب والتطوير

٢٧

ـنويا .وقــد شــملت المواضيــع التــي تــم تناولهــا
للتأكــد مــن تطبيــق المعاييــر العالميــة للتميــز التشــغيلي ،نقــوم بتدريــب الموظفيــن سـ ً
مؤخـ ًـرا الرقمنــة وإدارة المخاطــر وإدارة الجــودة واإلدارة البيئيــة وإدارة وســائل التواصــل االجتماعــي .كمــا قمنــا بتنفيــذ إجــراءات حشــد
التمويــل الجماهيــري ،وتدريــب متخصــص فــي األمــور الفنيــة .ويشــارك موظفونــا بانتظــام فــي مجموعــة متنوعــة مــن النــدوات
المتخصصــة عبــر االنترنــت ،والمصممــة لتحديــث مهاراتهــم ومعرفتهــم.
متخصصــا مــن أجــل التوافــق مــع احتياجــات تطبيــق السياســات واإلجــراءات الجديــدة .فــي عــام ،2019
داخليــا
تدريبــا
أيضــا
نعقــد ً
ً
ً
ً
تدريبــا علــى اســتخدام نظــام إدارة مــوارد «التعــاون» واســتخدام الدعــم الفنــي لألنظمــة المؤتمتــة .كمــا
تلقــى جميــع الموظفــون
ً
قدمنــا التدريــب علــى التواصــل اإلعالمــي عبــر «ســكايب» للفــرق المتخصصــة بالمايكروســوفت Skype for Business Microsoft
 ،))Teamsوالتدريــب علــى اســتخدام المعلومــات عبــر اإلنترنــت مــن خــال  ،Office 365 Oneوزيــادة توافــر مؤشــرات األداء وحمايتهــا،
وســجل المخاطــر ،وآليــات تقييــم شــركائنا ،إلــى جانــب تدريــب علــى أمــن المعلومــات.
ـاء علــى أهــداف المؤسســة ،ونــوع التدريــب ،والمســار الوظيفــي فــي المؤسســة .هنــاك نســبة
يتــم اختيــار الموظفيــن للتدريــب بنـ ً
ـنويا .تــم تدريــب  %65مــن الموظفيــن علــى أمــن المعلومــات وحقــوق اإلنســان
ـ
س
ـا
ـ
تخصيصه
ـم
مئويــة محــددة لميزانيــة التدريــب يتـ
ً
وقضايــا توعويــة مختلفــة ( %25مــن النســاء).
تلقــوا مراجعــة منتظمــة لــأداء والتطويــر الوظيفــي خــال الفتــرة
مجمــوع الموظفيــن حســب الجنــس وفئــة الموظفيــن الذيــن ّ
المشــمولة بالتقريــر هــي  22مــن اإلنــاث و 41مــن الذكــور .تــم إعــام جميــع الموظفيــن بسياســات وإجــراءات المؤسســة لمكافحــة
الفســاد .وال يوجــد تمييــز بيــن الرجــال والنســاء فــي اللوائــح والمزايــا الخاصــة بنــا.

GRI 102- 38, GRI 102-41, GRI 201-1, GRI 201-3, GRI 202-1, GRI 401-2, GRI 405-2
27
GRI 404-1, GRI 404-2, GRI 404-3, GRI 412-2

26
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 .5رضا الموظفين والشكاوى

٢٨

تعتبــر «التعــاون» رضــا الموظفيــن أمـ ًـرا أساسـ ًـيا للعمليــات الناجحــة .وتتبــع اإلدارة العليــا سياســة البــاب المفتــوح ،وتخضــع لتقييــم
األداء الســنوي ،لتعزيــز وضمــان بيئــة عمــل تعاونيــة وشــفافة .يتــم إجــراء المســوحات الســنوية للموظفيــن مــن أجــل قيــاس الرضــا
الوظيفــي بالنســبة للظــروف واألجــور والمزايــا .يقـ ّـدم قســم المــوارد البشــرية لدينــا توصياتــه للمراجعــة والموافقــة النهائيــة مــن قبــل
لجنــة المــوارد البشــرية ،وهــي لجنــة فرعيــة لمجلــس اإلدارة ،مــع نســبة عاليــة تشــير إلــى رضاهــم.

.6التقييم السنوي
يتــم إجــراء التقييمــات المؤتمتــة سـ ً
ويوضــح الشــكل التالــي توزيــع الموظفيــن الذيــن أكملــوا التقييــم حســب المنطقــة ومجــال
ـنويا.
ّ
العمــل.
عدد الموظفين

عدد الموظفين

توفير أجهزة ومعدات طبية لقسم عالج السرطان لمستشفى المطلع في القدس ،مشروع توفير األدوية واألجهزة الطبية.
التقرير السنوي ٢٠١٩

GRI 404-3

28
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ج .إدارة سلسلة التوريد

٢٩

تنقســم مشــترياتنا الــى بضائــع (لــوازم) ،خدمــات مهنيــة ،وأعمــال بنــاء .تتبــع جميــع عمليــات الشــراء سياســة ودليــل المشــتريات،
الــذي يشــمل كافــة التفاصيــل حــول إجــراءات اإلعالنــات والعطــاءات وتشــكيل اللجــان الفنيــة والتصنيفــات والمتطلبــات وعمليــة اتخــاذ
القــرار .تشــمل هــذه السياســات ضمــان االقتصــاد والكفــاءة (التأكــد مــن الحصــول علــى أقــل األســعار وأعلــى جــودة) ،واألخــذ باالعتبــار
للمورديــن ،إلمــداد
توفــر فــرص متســاوية وعادلــة
الفوائــد الرئيســية للمؤسســة ،والدعــوة لتقديــم عــروض وعطــاءات تنافســية ّ
ّ
المورديــن ،يجــري تقييــم
«التعــاون» ببضائــع وخدمــات عاليــة الجــودة أو أي متطلبــات أخــرى .ولغــرض تقييــم العــروض واألســعار مــن
ّ
العــروض باســتخدام عملــة واحــدة فقــط تتعامــل بهــا المؤسســة .ويتطلــب ذلــك معاملــة خاصــة لتوحيــد األســعار حســب العملــة
المتبعــة مــن أجــل تيســير عمليــة المقارنــة والتحليــل.
ّ
أيضــا متابعــة
يتــم إيــاء مهــام الشــراء للدائــرة اإلداريــة .وتعتمــد هــذه المهــام علــى الحاجــة للشــراء
وتوفــر المبلــغ الــازم ،وتشــمل ً
ّ
وفقــا لمبــادئ الشــراء الخاصــة بنــا ،والتــي يضعهــا قســم المشــتريات
تنفيــذ إجــراءات الشــراء حســب األصــول .تعمــل الفــرق المعنيــة
ً
وفقــا لذلــك.
واللجنــة الفنيــة .ويتــم تقديــم النتائــج والتوصيــات الــى المديــر العــام للموافقــة عليهــا ،ومــن ثــم إصــدار طلبــات الشــراء
ً
ثــم يتأكــد الفريــق بــأن الطلبــات تتطابــق مــع المواصفــات المطلوبــة (فــي حــال المشــتريات اإلداريــة) ،ويتــم إعــداد ومراجعــة عقــود
الشــراء قبــل تقديمهــا الــى المديــر العــام للمصادقــة النهائيــة.
أيضــا مــن عــدم اســتخدام أي مــواد غيــر مطابقــة للمواصفــات مــن قبــل المؤسســة .ويتولــى مــدراء المشــروع
وتتأكــد الوحــدة اإلداريــة ً
وفقــا للصيغــة النهائيــة للعقــد المتفــق عليــه مــع
مســؤولية تلقــي وفحــص المــواد أو الخدمــات قيــد التنفيــذ لصالــح المســتفيدين،
ً
المؤسســة .لــدى االنتهــاء مــن تنفيــذ العقــد ،يبلــغ مديــر البرنامــج أو مديــر الدائــرة أو مديــر الوحــدة ،الوحــدة اإلداريــة باالنتهــاء مــن
المورديــن لمديــر البرنامــج/
تنفيــذ العقــد قبــل إرســال الدفعــة األخيــرة لوحــدة المدفوعــات .وترســل الوحــدة اإلداريــة نمــوذج تقييــم
ّ
مديــر الدائــرة /مديــر الوحــدة لتقييــم المــورد.

افتتاح مشروع ترميم مصبنة حمدي طاهر كنعان بالبلدة القديمة بنابلس
GRI 102-9, GRI 204-1
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أبرز األحداث والمشاركات
شــاركت «التعــاون» فــي مؤتمــر المجتمــع المدنــي لمركــز
مســاواة في كانون أول  ،2019في الجلســة حول االســتراتيجيات
والتحديــات فــي تنميــة المــوارد ،حيــث ســلطت الدكتــورة تفيــدة
الجربــاوي الضــوء علــى أهميــة القوميــة ودور المؤسســات.
وأبــرزت ضــرورة الرؤيــة طويلــة األمــد القائمــة علــى بناء شــراكات
اســتراتيجية ،وتعزيــز تلــك الشــراكات وديمومتهــا ،وتوفيــر
الســبل لتحقيــق األهــداف المنشــودة منهــا فــي تعزيــز مقاومــة
الفلســطينيين.

حفــل تخريــج  150مــن ذوي اإلعاقــة فــي غــزة في برنامــج التدريب
المهني.

زيارة الشركاء من المجتمع المحلي

مــدرة للدخــل لألرامــل ،برنامــج «وجــد» لرعايــة
زيــارة لمشــاريع زراعيــة ّ
األيتــام بدعــم مــن بنــك فلســطين.

زيارة لمشروع إسكان الرياض في جامعة بيرزيت – الضفة الغربية

تلقــت «التعــاون» جائــزة المهاتمــا غانــدي للعمــل المجتمعــي .جــرى
االحتفــال فــي الهنــد بمناســبة الذكــرى الــــ 150لــوالدة غانــدي.

جائزة آغا خان للمتحف الفلسطيني
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يوم «التعاون»

أقيــم «يــوم التعــاون» خــال االجتماعــات المؤسســية فــي نيســان ،2019
بهــدف إنشــاء منصــة مفتوحــة للتفاعــل والحــوار بيــن جميــع أعضــاء
«التعــاون» لتطويــر توجهــات اســتراتيجية مســتقبلية.

اتفاقيات الشراكة

اتفاقية مع البنك اإلسالمي الفلسطيني

اتفاقية بين التعاون ومؤسسة منيب وأنجيال المصري للتنمية

اتفاقية مع صندوق التنمية السعودي

اتفاقية مع المساعدات اإلسالمية الدنماركية
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 .7جوائز «التعاون» لإلنجاز والتميز
مكملــة لرســالتها وتحاكــي هويتهــا وقيمهــا ،حيــث ّ
تمكنــا هــذا العــام مــن اســتثمار مــا يزيــد عــن  280,000دوالر
تُ عــد جوائــز «التعــاون»
ّ
أميركــي لتشــجيع المؤسســات الفلســطينية علــى التميــز واإلبــداع فــي عملهــا ،إضافــة الــى تمكيــن الشــباب الفلســطيني ،وتعزيــز
دورهــم وإشــراكهم فــي بنــاء مســتقبل فلســطين.

جائزة التعاون للقدس  :2019جائزة المرحوم راغب الكالوتي للتنمية المجتمعية في القدس «للقدس ...نعمل»
الهدف

تهدف الجائزة الى تشجيع المؤسسات غير الحكومية الفلسطينية القائمة والتي تعمل في القدس على تحسين الخدمات المجتمعية
المقدمة للمواطنين الفلسطينيين في القدس.

القيمة

 50,000دوالر أميركي

الفائز

مركز الدراسات النسوية – القدس.

المشروع

المرأة الفلسطينية ،الفقدان واالحتالل.

لجنة التحكيم السيدة منال الجعبة ،السيدة ميسون عودة ،الدكتور عمر عبد ربه ،السيد رامي صالح ،والدكتورة يارا جالجل.

ٍ
«لغد أفضل ...نبدع»
جائزة «التعاون» للشباب  :2019جائزة منير الكالوتي للشباب الريادي
الهدف

تأتي هذه الجائزة بتبرع من السيد منير الكالوتي لدعم الشباب وتحفيزه لتحقيق طموحاته ومبادراته الريادية.

القيمة

 50,000دوالر أميركي ( 10,000لكل فائز).

الفائزون

 .1مبادرة « :»Eventatiشادي أبو بكر ،رام الله -الضفة الغربية.
 .2مبادرة «  :»4 Videoأدهم ابو شوقة وسليمان ابو ستة ومحمد شعبان وياسر عوض من غزة.
 .3مبادرة «كاليجرافي ستارز» ( :)Calligraphy Starسهيل يعقوب ،أبو ديس -الضفة الغربية.
 .4مبادرة «تكنوبالنت غزة» :سعد المجدالوي ،رفح -قطاع غزة.
 .5مبادرة « :»Grantsهشام بكر (القدومي) ،طولكرم -الضفة الغربية.

لجنة التحكيم السيدة دعاء وادي ،السيد حازم المشهراوي ،الدكتورة ميسون ابراهيم ،السيد صالح سكيك.

جائــزة « التعــاون» لقطــاع غــزة  :2019جائــزة فلــك وعبــد الكريــم كامــل الشــوا للمؤسســات المجتمعيــة فــي قطــاع غــزة
»ألجــل غــزة»
الهدف
القيمة

بتم ّيز لرفع مستوى األداء في الخدمات المجتمعية
تأتي الجائزة لدعم وتشجيع المؤسسات األهلية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة ،والتي تعمل َ
ماسة إلى المزيد من الجهود لتعزيز صموده وتمكين أبناءه نحو حياة ومستقبل أفضل.
المقدمة في القطاع ،والذي ما زال بحاجة ّ
 50,000دوالر أميركي

الفائز

جمعية أصدقاء بال حدود للتنمية المجتمعية.

المشروع

«شبكة األمان االجتماعي لألسر المهمشة في قطاع غزة».

لجنة التحكيم السيدة غيدا األمير ،السيدة هامة زيدان ،السيد محمود حمادة ،السيد صالح طه ،السيدة سهير جودة.
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يوما ما نريد»
جائزة التميز في القطاع الثقافي  :2019جائزة المرحوم نعيم عبد الهادي «سنكون ً
الهدف

تقديرا للمؤسسات التي حققت إنجازات مميزة في مجال
تأتي هذه الجائزة بتبرع سخي من السيدين سمير وعمر نعيم عبد الهادي ،وذلك
ً
الثقافة ،وساهمت في عملية النمو االجتماعي واالقتصادي والثقافي للشعب الفلسطيني.

القيمة

 000دوالر أميركي

الفائز

المؤسسة الفلسطينية للتنمية الثقافية – نوى -رام الله.

المشروع

«أصواتنا المفقودة» :إصدار كتاب توثيقي حول النهضة الموسيقية المحترفة في فلسطين في النصف األول من القرن الماضي وأدوار
الموسيقيين الفلسطينيين في الحياة الموسيقية العربية والعالمية.

لجنة التحكيم

نفاع ،السيد طارق البكري ،السيد أكرم الصوراني.
السيدة أسماء عزايزة ،السيدة فادية السلفيتي ،السيدة نسرين ّ

جائزة التعاون للمعلم المتميز  :2019جائزة منير الكالوتي للمعلم المتميز «إبداع معلم ..نهضة وطن»
الهدف

تبني
تأتي هذه الجائزة بتبرع سخي من السيد منير الكالوتي .وهي تساهم في تشجيع المعلمين على اإلبداع والتميز في التعليم ،من خالل ّ
خلقة ،غير تقليدية ،حديثة ومتطورة في التعليم والتعلم.
المعلم طرق وأساليب وآليات إبداعية ّ

القيمة

 30,000دوالر أميركي ( 15,000دوالر لكل فائز ،ويستخدم المبلغ المتبقي وهو  15,000دوالر لتعزيز المبادرات اإلبداعية)

الفائز

المعلمة رنا أحمد زيادة -مدرسة الزهراء الثانوية العامة للبنات في قطاع غزة.

المشروع

توظيف المنحى التكاملي في تعليم طالبات المرحلة الثانوية STEM

لجنة التحكيم السيد حسين أبو منصور ،الدكتور أسامة الميمي ،السيد رائد حامد ،الدكتورة سمر أبو شعبان ،السيدة ثروت النشاشيبي

جائــزة التعــاون للتميــز بالقطــاع الصحــي  ،2019جائــزة المرحــوم الحــاج أحمــد ابــو غزالــة« :لمبــادرات صحيــة متميــزة فــي مجــال
التصــدي لألمــراض المزمنــة وغيــر الســارية» «نحــو مبــادرات صحيــة متميــزة» لتعزيــز الخدمــات الصحيــة فــي فلســطين مــع التركيز
علــى األمــراض المزمنــة.
الهدف
القيمة

تأتي هذه الجائزة بتبرع سخي من السيدة فاطمة أبو غزالة ابنة المرحوم أحمد أبو غزالة لدعم اإلبداع والتميز في القطاع الصحي.
 50,000دوالر أميركي

الفائز

مستشفى أوغستا فكتوريا (المطلع)

المشروع

ّ
المبكر عن سرطان الثدي.
«البرنامج المجتمعي ( :)Outreach Programالعيادات الميدانية المتنقلة لبرنامجي السكري والكشف

لجنة التحكيم الدكتور أكرم نصار ،والدكتورة فيليتسيا أديب ،والدكتور حسين جبارين ،والدكتورة نيفين أبو رميلة ،والدكتورة سلوى مسعد.
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ملحق .1التقرير المالي المدقق

٣٠

التقرير السنوي ٢٠١٩

GRI 102-45, GRI 201-3
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ملحق  .2التعيينات الجديدة وتبديل الموظفين
التوظيف

التعيينات الجديدة

المنطقة

عدد الموظفين

نسبة التعيينات الجديدة حسب المنطقة

رام الله

4

%44

القدس

0

%0

عمان

1

%11

لبنان

4

%44

المجموع

9

%100

الفئة العمرية

عدد الموظفين

نسبة التعيينات الجديدة حسب الفئة العمرية

20-30

3

12%

30-40

4

15%

40-50

1

4%

50-60

1

4%

60-70

0

0%

المجموع

9

35%

النوع االجتماعي

عدد الموظفين

نسبة التعيينات الجديدة حسب النوع االجتماعي

ذكور

2

22%

إناث

7

78%

المجموع

9

100%

استقاالت/عقود منتهية

دوران الموظفين
التقرير السنوي ٢٠١٩

المنطقة

عدد الموظفين

نسبة االستقاالت /العقود المنتهية حسب المنطقة

رام الله

20

*%77

القدس

2

%8

عمان

0

%0

لبنان

4

%15

المجموع

26

%100

الفئة العمرية

عدد الموظفين

نسبة االستقاالت/العقود المنتهية حسب الفئة العمرية

20-30

4

15%

30-40

13

50%

40-50

8

31%

50-60

1

4%

60-70

0

0%

المجموع

26

100%

النوع االجتماعي

عدد الموظفين

نسبة االستقاالت/العقود المنتهية حسب النوع االجتماعي

ذكور

10

38%

إناث

16

62%

المجموع

26

100%
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ملحق  :3المانحون
أكبر الجهات المانحة لألعوام 2019 – 2017
المؤسسات

 oالصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية ()AFSD
 oبنك التنمية اإلسالمي
 oالصندوق السعودي للتنمية
 oصندوق قطر للتنمية
 oصندوق منظمة األمم المتحدة للطفولة اليونيسيف
 oمؤسسة التعاون – المملكة المتحدة
 oمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية «أوتشا »OCHA
 oمؤسسات المجتمع المفتوح ()OSF
 oسالم يا صغار /مؤسسة القلب الكبير

القطاع الخاص
 oبنك فلسطين
 oشركة اتحاد المقاولين ()CCC
 oبيت.كوم
 oدار الهندسة

أعضاء في مؤسسة التعاون ()WA
 oمنير الكالوتي
 oعمر عبد الهادي
 oعائلة الراحل حسيب صباغ والراحل سعيد خوري
 oعبد الحليم موحد
 oمنيب المصري
 oالراحل عبد المحسن القطان

أفراد
 oفريال المهتدي
 oإحسان ابو غزالة
 oرامز وتيزيانا صوصو
 oميشيل الصايغ

من خالل سخاء مانحينا الذين اختار الكثير منهم أن ال يعلنوا عن أسمائهم ،استطاعت مؤسستنا بلوغ األهداف
المنشودة التي وضعتها لنفسها .إننا ممتنون الى األبد تجاه دعمكم ولكم منا جزيل الشكر.
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الملحق  .4جداول إفصاح المبادرة العالمية إلعداد التقارير ()GRI

٣١

ـتخدمت معاييــر المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر ( )GRIفــي إنتــاج هــذا التقريــر الــذي ينطــوي علــى استشــارات ومقابــات مــع
ُاسـ
َ
ً
الجهــات المعنيــة الرئيســية ،وتقاريــر داخليــةُ ،
ظمــا للرصــد ،وبيانــات خاضعــة للمراجعــة .يكشــف التقريــر عــن األســاليب التــي
ون
اســتخدمتها مؤسســة التعــاون لتمويــل وإدارة أنشــطتها ،كمــا هــو مطلــوب فــي نطاقــات اإلفصــاح «الجوهريــة» الــواردة فــي المبــادرة
ـا عــن آراء ونصائــح مــن األطــراف المعنيــة .وقــد ُأدرجــت التســميات التــي انطــوى عليهــا اإلفصــاح
العالميــة إلعــداد التقاريــر ،فضـ ً
ـا ،مــن أجــل تيســير اســتخدام فهــرس محتــوى المبــادرة العالميــة إلعــداد
(علــى ســبيل المثــال  )1-102 GRIفــي هوامــش النــص كامـ ً
التقاريــر (األساســي أو الشــامل) وكذلــك ُملحــق بوصلــة أهــداف التنميــة المســتدامة الــذي يشــمل ربــط أهــداف التنميــة المســتدامة
بمعاييــر المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر ،الــذي ُيختَ تــم بــه هــذا التقريــر.

جوهرية الجوانب وحدود تأثيرها

يســتعرض الجــدول أدنــاه نظــرة عامــة إلــى جوانــب المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر ومــدى جوهريــة هــذه الجوانــب بالنســبة لمؤسســة
ـا للجــدول الملخــص ويتضمــن جوهريــة كل جانــب وحــدود آثــار الجوانــب الجوهريــة.
التعــاون .وهــو يأتــي
مكمـ ً
ّ
فئة األداء

االقتصادية

البيئية

االجتماعية:
ممارسات العمالة والعمل الالئق

االجتماعية:
حقوق اإلنسان
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الجانب

جوهرية الجانب

حدود تأثير الجانب

األداء االقتصادي

داخلي  /خارجي

التواجد في السوق

داخلي

التأثيرات االقتصادية غير المباشرة

داخلي  /خارجي

ممارسات الشراء

داخلي  /خارجي

مكافحة الفساد

داخلي

السلوك المناهض للمنافسة

-

المواد

-

الطاقة

-

المياه

-

التنوع الحيوي

-

االنبعاثات

-

النفايات السائلة والصلبة

-

االمتثال البيئي

داخلي  /خارجي

للم َورد
التقييم البيئي ُ

داخلي  /خارجي

التوظيف

داخلي

عالقات العمالة/اإلدارة

داخلي

الصحة والسالمة المهنية

داخلي

التدريب والتعليم

داخلي

التنوع وتكافؤ الفرص

داخلي

للم َورد
التقييم االجتماعي ُ

داخلي  /خارجي

عدم التمييز

داخلي

الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية

-

عمالة األطفال

داخلي  /خارجي

(السخرة)
العمل الجبري أو القسري ُ

داخلي  /خارجي

الممارسات األمنية

داخلي  /خارجي

حقوق الشعوب األصلية

داخلي  /خارجي

تقييم حقوق اإلنسان

داخلي  /خارجي

مؤشرات الجوهرية:
تشــير إلــى أن المؤشــر
ليــس جوهريــا بالنســبة
لمؤسســة التعــاون.
تشــير إلــى أن المؤشــر
جوهريــا بالنســبة لمؤسســة
التعــاون.

مؤشرات حدود التأثير:
• داخلــي – تشــير إلــى أن
لهــذا الجانــب آثــارا تحــدث
داخــل مؤسســة التعــاون.
• خارجــي – تشــير إلــى أن
لهــذا الجانــب آثــارا تحــدث
خــارج مؤسســة التعــاون.

GRI 102-47, GRI 102-49, GRI 102-54, GRI 102-51
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االجتماعية:
المجتمع

االجتماعية :مسؤولية المنتج

المجتمعات المحلية

داخلي  /خارجي

السياسة العامة

داخلي  /خارجي

صحة وسالمة العميل

داخلي  /خارجي

التسويق والتوسيم

-

خصوصية العميل

-

االمتثال االجتماعي -االقتصادي

داخلي  /خارجي
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أ .نهج إدارة االستدامة

ّ
المتمثلــة فــي ضمــان ُمضــي فلســطين والفلســطينيين علــى نهــج التقـ ّـدم المطــرد -ترتبــط دونمــا شــكمهمــة مؤسســة التعــاون
ّ
ـاق واســع يعتمــد علــى قدرتنــا علــى تحقيقهــا
أهميــة .إننــا نــدرك أن تحقيــق االســتدامة علــى نطـ ٍ
ِبســعينا نحــو االســتدامة ،التــي ال تقــل ّ
ّ
المحتلــة ،ألن عــدم االســتقرار الــذي تعانيــه المنطقــة
أهميــة علــى أرض فلســطين
علــى مســتوى عملنــا الداخلــي .هــذا هــو األمــر األكثــر ّ
ّ
ثمة شــك
والحريــة .وصــار عمــل المنظمــات المدنيــة آخــذً ا فــي
يتمخــض عــن تهديــدات إضافيــة تطــال الحيــاة
ّ
ّ
ّ
التعســر .عــاوة علــى ذلكّ ،
ً
ّ
ـبيا فــي
ـ
نس
ـا
ـ
حديث
ـا
ـ
مفهوم
ـي
ـ
البيئ
ـي
ـ
الوع
ـد
ـ
ع
ي
ـذا،
ـ
ه
ـن
ـ
ع
ـا
ـ
وفض
ـا.
ـ
عاته
ر
ـام
ـ
أم
ـؤولة
ـ
مس
ـت
ـ
ليس
ـة
ـ
العربي
ـات
ـ
م
المنظ
أن
ـي
ـ
ف
ـتمر
ً
ً
ُ
ً
ُ
مسـ ّ
ّ
هــذه المنطقــة مــن العالــم ،ومــن ثـ ّـم ،تكافــح المنظمــات التــي ّ
تركــز علــى الحــد مــن أثــر أنشــطة البشــر علــى البيئــة ،علــى غــرار مؤسســة
التعــاون ،لكــي يصــل صوتهــا إلــى اآلذان.
بغــض الطــرف عــن الصعوبــات التــي نواجههــا ،وظــروف الفلســطينيين االجتماعيــة والسياســية الفوضويــة التــي يعتريهــا العنــف فــي
ّ
المتمثــل فــي تحقيــق االســتدامة علــى أعلــى مســتوى مــن الجــودة التــي ُيضــرب بها
كثيــر مــن األحيــان ،تلتــزم مؤسســة التعــاون بهدفهــا
دومــا .لقــد أعدنــا صياغــة عملياتنــا الداخليــة وأعدنــا
ـير
ـ
الس
ـنواصل
ـ
وس
ـدف،
ـ
اله
ـذا
ـ
ه
المثــل .فــي الواقــع ،لقــد خطونــا ُخطــى هائلــة نحــو
ً
المعــزَ زة ،وزيــادة الرضــا الوظيفــي لــدى العامليــن .وسيشـ ّـجع
هيكلتهــا ،بمــا فــي ذلــك أنظمــة اإلدارة الواعيــة بالكفــاءة ،وبيئــات العمـ ٍـل ُ
يوضــح الجــدول أدنــاه اإلجــراءات
ـؤدي إلــى نمــاء األنشــطة التــي تُ عــزز االســتدامةّ .
هــذا ُشــركاءنا علــى تكــرار واســتكمال العمليــة ،ممــا ُيـ ّ
ّ
التــي اتخذتهــا مؤسســة التعــاون علــى صعيــد االســتدامة ،فيمــا يتعلــق بفئــة األداء ،واإلجــراءات التــي اتخذتهــا اإلدارة فــي تلــك الفئــة.
فئة األداء

منهج اإلدارة

األداء االقتصادي

ثم نعكف على
إن تمكيــن الفلســطينيين علــى المســتوى االقتصــادي هــو أحد مهامنا األساســية؛ ومــن ّ
إعــداد وتطويــر برامــج ّ
دخل مناســب ُيعزز اقتصاد فلســطين.
تمكنهــم مــن كســب ٍ

األداء البيئي

لقــد اتخذنــا خطــوات لتقييــم بصمتنــا البيئيــة والحـ ّـد منهــا ،مــن خــال تنفيــذ اســتراتيجيات تقلــل بدورهــا
فضل عن المشاركة في المشاريع
استهالك الطاقة وتزيد من وعي الجمهور بالقضية ،وأفعاله حيالها،
ً
ويتولى القســم اإلداري مســؤولية تحديــد األثر البيئي المترتّ ب
والمبــادرات المعنيــة بالحفــاظ علــى البيئةّ .
علــى عملنــا والدفــع بإجــراءات مناســبة للحد مــن هــذا األثر.

مــن أجــل تعزيــز أجــواء احتــرام الــذات واآلخريــن فــي المجتمــع ،أرســت مؤسســة التعــاون المنــاخ نفســه
ممارســات العمالــة والعمــل
ّ
لموظفينــا ،ورضاهــم الوظيفــي ،وحقوقهم ،والســامة والدعــم في مكان
بداخلهــا .فــإن النمــو المهنــي
الالئــق
العمــل أمـ ٌـر راســخ فــي عملنــا.
حقوق اإلنسان

إن حقوق اإلنسان إحدى أهم الشواغل الشاغلة لمؤسسة التعاون ،ويجري التركيز عليها وممارستها في
والتنوع
أي صعيد؛ ال سـ ّـيما عمالة األطفال،
ّ
كافة جوانب عملنا .وال يتم التســامح مع االنتهاكات على ّ
ّ
والتحرش الجنسي ،سواء داخل مؤسستنا أو في نطاق الجمعيات الشريكة لنا.
والتمييز،
الجنساني،
ّ

المجتمع

أقرتها
مهمتنا هي دعم وتعزيز الممارســات التي تفيد المجتمعً ،
ّ
وفقا لمبادئ التنمية المســتدامة التي ّ
األمم المتّ حدة ،وتماشـ ًـيا مع البرامج والممارســات الدولية التي تفيد ســائر المجتمعات حول العالم.

والمستفيد
الم َنتج ُ
مسؤولية ُ

المعنية والمستفيدين ،وذلك
تجري مؤسسة التعاون مسوح سنوية وتقييمات ،بالتعاون مع الجهات
ّ
والمالحظــات التــي تُ ّ
مكننــا مــن الحفــاظ علــى مســتويات فائقــة من المســؤولية،
بغــرض جمــع البيانــات ُ
والمســاءلة ،والرضا على مســتوى المســتفيدين األساسيين ،والجمعيات الشريكة لنا ،والمنتفعين من
ُ
برامجنا وأنشطتنا.

التقرير السنوي ٢٠١٩
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ب .فهرس محتوى المبادرة العالمية إلعداد التقارير

٣٢

وعــن تحديــد موضــع جهــود المؤسســة فــي ضــوء التنميــة
المســتدامة ،فقــد راجعــت خدمــات المبــادرة العالميــة إلعــداد
التقاريــر تعييــن اإلفصاحــات التي انطوى عليها فهرس المحتوى
ً
ً
وقــد
تعيينــا
مالئمــا فــي ضــوء أهــداف التنميــة المســتدامةُ .
شــملت الخدمة النســخة اإلنجليزية من التقريرُ ،
وطِّبقها فريقنا
علــى النســخة العربيــة منــه.
العامة
اإلفصاحات المعيارية
ّ

العالقة بأهداف التنمية المستدامة

رقم الصفحة /الرابط /اإلجابات المباشرة
العامة للتقارير ( :GRI) 101األساسيات 2016
معايير المبادرة
ّ
العامة للتقارير ( :GRI) 102اإلفصاحات العامة 2016
معايير المبادرة
ّ
سجل خصائص المؤسسة

102-1

102-2
102-3
102-4

ص 8 ,4

102-5
102-6
102-7

ص 42 ,12

102-8

أنه ال يوجد عدد ضخم من العاملين لحسابهم الخاص أو
العمال الموسميين .ص 42
ّ

102-9

ص 45

102-10

تغيرات ذات
المؤسسة وسلسلة اإلمداد
الخاصة بها لم تشهدا ّ
ّ
أهمية .ص 12
ّ

102-11

ّ
مهمتنا في تحقيق تأثير إيجابي؛ وال يوجد نهج احترازي
تتمثل
ّ
المستخدمة في الرصد والتقييم.
إال ضمن أدواتنا ُ

102-12

ص 11 ,4

102-13

ص 40

الهدف  -8تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل
للجميع والمستدام ،والعمالة الكاملة والمنتجة،
وتوفير العمل الالئق للجميع

االستراتيجية
102-14

ص 5 ,4

102-15

ص 14
األخالقيات والنزاهة

102-16

102-17

التقرير السنوي ٢٠١٩

ص 10 ,8

ص42 ,10

الهدف  -16تشجيع إقامة مجتمعات سلمية وشاملة
للجميع من أجل تحقيق التنمية المستدامة،
وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع وبناء
مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة
للجميع على جميع المستويات
الهدف  -16تشجيع إقامة مجتمعات سلمية وشاملة
للجميع من أجل تحقيق التنمية المستدامة،
وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع وبناء
مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة
للجميع على جميع المستويات
GRI 102-55
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الحوكمة
102-18

ص10

102-19

ص10

102-20

ص10

102-21

ص 38

102-22

ص 10

102-23

ص 10

102-24

ص 10

102-25

ّ
يتعلق
ال يوجد .تلتزم مؤسسة التعاون بسياسة واضحة فيما
تضارب المصالح.

102-26

ص 10

102-27

ص 10

102-28

ص 10

102-29

ص ١١

102-30

لدى مؤسسة التعاون سياسة إلدارة المخاطر ،وتتسم عملياتنا
في هذا الصدد بالفعالية البالغة ،إذ يشارك الفريق بأكمله في
نحو
مراجعة المخاطر الجديدة وتحديدها كل ثالثة شهور وعلى ٍ
يومي إذا لزم األمر.

102-31

لدى مؤسسة التعاون دليل للرصد والتقييم يعني بمراجعة
التأثيرات االقتصادية ،والبيئية ،واالجتماعية.

102-32

ص 10

102-33

لدينا ُ
السيما
طرق مختلفة للتواصل بشأن الشواغل الحرجة؛
ّ
البريد اإللكتروني ،وصفحة موقع فيسبوك ،واالجتماعات ،كما
ّ
الموظفين من خالل أقسامهم .ولدينا كذلك
ُي ّبلغ المديرون
سياسة اتصال لمجتمعنا الداخلي والخارجي ،كما نتّ بع سياسة
خاصة بالمخاطر االتصالية تُ ّ
ؤكد على الحاجة إلى تدشين فرقة
ّ
خاصة.
عمل ّ

102-34

ص 10

102-35

جزء من دليل وسياسات الموارد البشرية بمؤسسة
هذا ٌ
التعاون.

التقرير السنوي ٢٠١٩
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102-36

جزء من دليل وسياسات الموارد البشرية بمؤسسة
هذا ٌ
التعاون.

102-37

ص 38

102-38

وحتى  ،2019كانت الحصيلة صفر.
من العام ّ ،2018

102-39

وحتى  ،2019كانت الحصيلة صفر.
من العام ّ ،2018

الهدف  -16تشجيع إقامة مجتمعات سلمية وشاملة
للجميع من أجل تحقيق التنمية المستدامة،

وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع وبناء
مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة
للجميع على جميع المستويات

مشاركة األطراف المعنية
102-40

ص 38

102-41

ص 42

102-42

ص 38

102-43

ص 38

102-44

ص 38
ممارسات إعداد التقرير

102-45

ص 50

102-46

ص6
ص 56

التقرير السنوي ٢٠١٩

102-48

جدير بالذكر أن المحتوى الذي ينطوي عليه هذا التقرير بالكامل
هو محتوى أصلي ُأ ِعد في ضوء التقرير ،وال توجد مراجع
خارجية.

102-49

ص 56 ,12 ,6

102-50

ص6

102-51

ُأ ِعد آخر تقرير استدامة بمؤسسة التعاون في عام .2016

102-52

ص6

102-53

د .رنا الخطيب ،مديرة قسم إدارة المعرفة واإلعالم
khatibr@taawon.org

الهدف  -8تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل
للجميع والمستدام ،والعمالة الكاملة والمنتجة،
وتوفير العمل الالئق للجميع.
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102-54

ُأ ِعد هذا التقرير باالمتثال لمعايير المبادرة العالمية إلعداد
التقارير

102-55

ص 58

102-56

ال يوجد تصديق من جهة خارجية على هذا التقرير
الموضوعات الجوهرية
المعيار  GRI 200سلسلة المعايير االقتصادية
العامة للتقارير  :GRI)) 201األداء االقتصادي 2016
معايير المبادرة
ّ

GRI 103: Management Approach 2016
103-1
103-2
103-3

تهدف مؤسسة التعاون إلى خلق قيمة من خالل االستثمار
المستمر في الفلسطينيين .ونكفل كذلك عدالة ممارسات
ُ
مباشرا وغير
اقتصاديا
تأثيرا
العمل لدينا .ولقد أحدثت برامجنا
ً
ً
ً
كافة البرامج
مباشر .وفي كل ربع سنوي مالي،
يتعين على ّ
ّ
السبعة لمؤسسة التعاون إتمام تقييم لإليرادات وفرص العمل
التي أوجدتها المبادرات .كما ُندرج النتائج الفصلية في تقاريرنا
السنوية ونعمل على تحقيق أهداف متزايدة في كل عام.
ص 57

201-1

ص 42 ,12

201-2

ال ّ
بتغير المناخ
يتأثر عملنا
ّ

201-3
201-4

الهدف  - 2القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي
المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة.
والتغذية
ّ
الهدف  - 5تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين
كل النساء والفتيات .الهدف  - 7ضمان حصول
الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة
الموثوقة والمستدامة .الهدف  - 8تعزيز النمو
االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام،
والعمالة الكاملة والمنتجة ،وتوفير العمل الالئق
للجميع .إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود،
وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام،
وتشجيع االبتكار.

ص 50 ,43
ص4
معايير المبادرة العامة للتقارير ( :GRI)) 202التواجد في السوق 2016

GRI 103: Management Approach 2016
103-1
103-2
103-3

إن سياسات وممارسات التوظيف لدينا تُ ّ
مكن الفلسطينيين
من االزدهار من خالل ُمالءمة وعدالة ممارسات التوظيف
ُ
وتمتثل سياسات الموارد البشرية لدينا لقانون العمل.
واألجور.
ص 57

التقرير السنوي ٢٠١٩
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202-1

ص 43 ,42

202-2

ص 10

الهدف  – 1القضاء على الفقر بكل أشكاله في كل
مكان
الهدف  - 5تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين
كل النساء والفتيات
الهدف  - 8تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل
للجميع والمستدام ،والعمالة الكاملة والمنتجة،
وتوفير العمل الالئق للجميع

الهدف  - 8تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل
للجميع والمستدام ،والعمالة الكاملة والمنتجة،
وتوفير العمل الالئق للجميع

معايير المبادرة العامة للتقارير ( :GRI) 203اآلثار االقتصادية غير المباشرة 2016
قيم اآلثار االقتصادية غير المباشرة المترتبة على أنشطتنا
إننا نٌ ّ
GRI 103: Management Approach 2016
103-1
103-2

103-3

من خالل سلسلة من المقاييس وأنظمة الرصد أثناء التنفيذ،
فضل عن عمليات إعادة التقييم بعد االنتهاء من المشروع
ً

والمالحظات من
سلفا .وتُ ستقبل التعليقات
بفترة زمنية تُ حدد
ً
ُ
قدما في
خالل التقييمات الداخلية والخارجية ،من أجل المضي
ً
ثم تحسين األثر.
تحسين البرامجية في المستقبل ،ومن ّ
ص 57

End hunger, achieve food security :2 SDG
and improved nutrition, and promote

Achieve :5 sustainable agriculture; SDG

gender equality and empower all women
Ensure access to :7 and girls; SDG

203-1

ص 24

affordable, reliable, sustainable, and modern
;energy for all

Build resilient infrastructure, promote :9 SDG
inclusive and sustainable industrialization,
and foster innovation

Make cities and human settlements :11 SDG
inclusive, safe, resilient, and sustainable

الهدف  – 1القضاء على الفقر بكل أشكاله في

203-2

كل مكان الهدف  - 2القضاء على الجوع وتوفير

قدر المستطاع ّ
وكلما كان األمر ُممكن التطبيق ،نعكف على

المحسنة وتعزيز الزراعة
األمن الغذائي والتغذية
ّ

ّ
المحليين وال نستورد.
الموردين
المطروحة .ويقتصر عملنا على
ّ

عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار الهدف 5

تقييم األثر االقتصادي غير المباشر للمشروعات والبرامج
ص ()36 ,34 ,28 ,24 ,20 ,16

المستدامة .الهدف  - ٣ضمان تمتّ ع الجميع بأنماط
 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساءوالفتيات الهدف  - 8تعزيز النمو االقتصادي المطرد
والشامل للجميع والمستدام ،والعمالة الكاملة
والمنتجة ،وتوفير العمل الالئق للجميع
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معايير المبادرة العامة للتقارير ( :GRI) 204ممارسات الشراء 2016

GRI 103: Management Approach 2016

مورديها لعمليات
تضمن مؤسسة التعاون إخضاع جميع ّ
ّ
المحلية .وتخضع
التدقيق ،كما تعمل على تمكين الشركات

103-3

والبيئي.

103-1
103-2

204-1

الموردين للتقييم على المستوى المالي ،والتقني،
عطاءات
ّ
ص 57

ص 45

الهدف  - 12ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج
مستدامة

معايير المبادرة العامة للتقارير ( :GRI) 205مكافحة الفساد 2016
لدى مؤسسة التعاون سياسات أخالقية واضحة للغاية من

GRI 103: Management Approach 2016

ِشأنها ضمان الشفافية في جميع عملياتنا .وتخضع كل هيئة

103-2

لمدونة قواعد السلوك ،وسياسة تعارض تضارب المصالح
ّ

103-1
103-3

205-1

حاكمة ،وكل هيئة تنفيذية ،وجميع موظفي مؤسسة تعاون
واإلفصاح عنها.
ص 45

تُ جري عمليات تدقيق داخلية وخارجية تمتثل لمعايير شهادة

الهدف  - 16تشجيع إقامة مجتمعات سلمية

كافة العمليات للتوثيق والمراجعة
للتغذية الراجعة .وتخضع ّ

المستدامة ،وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة

واالمتثال.

وشاملة للجميع على جميع المستويات

األيزو  ،ISOبالتوازي مع مراقبة عمليات التدقيق الداخلي
على يد اإلدارة العامة ،ومجلس اإلدارة ،ولجنة التدقيق

وشاملة للجميع من أجل تحقيق التنمية

للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة

إن مكافحة الفساد ممارسة شائعة في مؤسسة التعاون ،ال

سيما بالعديد من الضوابط ،والتوازنات ،والفصل بين الواجبات
ّ
والسلطة.

205-2

حدث سجل المخاطر بمؤسسة التعاون كل ثالثة أشهر،
ُنراجع ونُ ّ
لمعالجة المخاطر المستقبلية المحتملة وتقديم توصيات لمنع
تلك المخاطر أو مواجهتها .والحوادث التي لم تعد خاضعة
األول تلك التي تتسم بضآلة
لإلجراءات هي في المقام ّ
أهميتها وانخفاض خطورتها.
ّ

إن مكافحة الفساد ممارسة شائعة في مؤسسة التعاون ،ال

205-3

سيما في ضوء العديد من الضوابط ،والتوازنات ،والفصل بين
ّ
ثم ،لم ينعقد تدريب ُمحدد يتناول
الواجبات والسلطة .ومن ّ
السياسات والممارسات اليومية.
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المعيار  GRI 300سلسلة المعايير البيئية
معايير المبادرة العامة للتقارير ( :GRI) 307االمتثال البيئي 2016
GRI 103: Management Approach 2016
103-1
103-2

103-3

موردينا لضمان
ننتهج ُس ً
ُ
بل صارمة لفرز وتقييم جميع ّ
وتضمن اتفاقية تنفيذ المنح وأهلية
امتثالِ هم للمعايير البيئية.
َ
تمسك شركائنا بالمعايير البيئية العالية خالل تنفيذ
الموردين
ّ
ٍ
لتلقي التمويل.
البرامج،
كشرط ّ
ص 57

الهدف  - 16تشجيع إقامة مجتمعات سلمية
307-1

ص 41

وشاملة للجميع من أجل تحقيق التنمية

المستدامة ،وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة

للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة
وشاملة للجميع على جميع المستويات

للمورد 2016
معايير المبادرة العامة للتقارير ( :GRI) 308التقييم البيئي
ّ
GRI 103: Management Approach 2016
103-1
103-2
103-3

موردينا لضمان امتثالهم
ننتهج ُسبل صارمة لفرز وتقييم جميع ّ
وتضمن اتفاقية تنفيذ المنح وأهلية الموردين
للمعايير البيئية.
َ
تمسك شركائنا بالمعايير البيئية العالية خالل تنفيذ البرامج،
ّ
ٍ
لتلقي التمويل.
كشرط ّ
ص 57

308-1

وفقا لما تقتضيه المعايير
الموردين للتدقيق
يخضع جميع
ً
ّ
البيئية ،وللمراقبة من خالل تقييمات البائعين خالل الفترة
المشمولة بالتقرير.

308-2

ثمة آثار بيئية سلبية في سلسلة اإلمداد.
لم تكن ّ
المعيار  GRI 400سلسلة المعايير االجتماعية
معايير المبادرة العامة للتقارير ( :GRI) 401التوظيف 2016

GRI 103: Management Approach 2016
103-1
103-2
103-3

التقرير السنوي ٢٠١٩

تضمن سياسة الموارد البشرية واألخالقيات بمؤسسة التعاون
ّ
الموظفين حقوق ومسؤوليات تتماشى مع
أن تكون لجميع
ما يقتضيه قانون العمل .وتخضع العمليات الداخلية للتقييم
من خالل ُمدققين داخليين وخارجيين ،كما يخضع سلم األجور
وفقا ألفضل الممارسات المهنية،
واالمتيازات إلعادة التقييم
ً
ساق مع أخالقيات العمل.
وأفضل اتّ
ٍ
ص57 :

401-1

ص 42

401-2

ص 43 ,42

401-3

ّ
أبوة/أمومة.
لم ينل
موظفو مؤسسة التعاون إجازة ّ

الهدف  -5تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين
كل النساء والفتيات .الهدف  -8تعزيز النمو
االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام،
والعمالة الكاملة والمنتجة ،وتوفير العمل الالئق
للجميع.
الهدف  -8تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل
للجميع والمستدام ،والعمالة الكاملة والمنتجة،
وتوفير العمل الالئق للجميع
الهدف  -5تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين
كل النساء والفتيات .الهدف  -8تعزيز النمو
االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام،
والعمالة الكاملة والمنتجة ،وتوفير العمل الالئق
للجميع.
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معايير المبادرة العامة للتقارير ( :GRI) 402العالقات بين العمال واإلدارة 2016
GRI 103: Management Approach 2016
103-1
103-2
103-3

402-1

تحتفظ مؤسسة التعاون بمصفوفة منظمة للصالحيات
تحكم جميع العاملين ،وينتهج ُمدراءنا سياسة الباب المفتوح
ّ
الموظفين ،ولإلبالغ بالتغييرات
لتلقي تعليقات ومالحظات
ّ
المؤسسية.
ص 57
ّ
الموظفين
لتلقي آراء
ينتهج المديرون سياسة الباب المفتوح ّ
العامة على مستوى المؤسسة
فضال عن توصيل التغييرات
ً
ّ
من أعلى سلسلة القيادة .وبالتوازيُ ،ي َ
ّ
الموظفون
خطر
ٍ
يتلقى
بالتغييرات الهامة في أقرب
وقت ممكن .وعادة ما ّ
ّ
ناء على مقترحات
ب
المحتملة
بالتغييرات
الموظفين إشعارات
ِ
ً
رسمية مكتوبة بشأنها تنتظر موافقة الهيئات اإلدارية

الهدف  -8تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل
للجميع والمستدام ،والعمالة الكاملة والمنتجة،
وتوفير العمل الالئق للجميع.

معايير المبادرة العامة للتقارير ( :GRI) 404التدريب والتعليم 2016
GRI 103: Management Approach 2016
103-1
103-2
103-3

يعكف المديرين أو أعضاء بارزين بمؤسسة التعاون على
دائما على تنفيذها في الحياة
تصميم برامج التدريب .ويعملون
ً
العملية للحفاظ على كفاءة المؤسسة وإنتاجيتها ،وكذلك
ّ
الموظفين.
لتطوير مهارات
ص 57

404-1

ص 43

الهدف  - 4ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل
ّ
التعلم مدى الحياة للجميع.
للجميع وتعزيز فرص
الهدف  - 5تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين
كل النساء والفتيات .الهدف  -8تعزيز النمو
االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام،
والعمالة الكاملة والمنتجة ،وتوفير العمل الالئق
للجميع.

404-2

ص 43

الهدف  -8تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل
للجميع والمستدام ،والعمالة الكاملة والمنتجة،
وتوفير العمل الالئق للجميع.

404-3

ص 44 ,43

الهدف  - 5تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين
كل النساء والفتيات .الهدف  -8تعزيز النمو
االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام،
والعمالة الكاملة والمنتجة ،وتوفير العمل الالئق
للجميع.

معايير المبادرة العامة للتقارير ( :GRI) 405التنوع وتكافؤ الفرص 2016
GRI 103: Management Approach 2016
103-1
103-2
103-3

ّ
يتمثل في تحسين
إن الهدف الرئيسي لمؤسسة التعاون
قوتها
حياة الفلسطينيين ،وتجسيد
الهوية الفلسطينية في ّ
ّ
العاملة وهيئاتها الحاكمية .وتعمل البينة الحاكمية باستمرار
التنوع
على توظيف وتمكين النساء والشباب لضمان تحقيق
ّ
وتكافؤ الفرص للفلسطينيين.
ص 57

405-1

ص 10

405-2

ص 43

الهدف  - 5تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين
كل النساء والفتيات .الهدف  -8تعزيز النمو
االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام،
والعمالة الكاملة والمنتجة ،وتوفير العمل الالئق
للجميع.
الهدف  - 5تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين
كل النساء والفتيات .الهدف  -8تعزيز النمو

االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام،
والعمالة الكاملة والمنتجة ،وتوفير العمل الالئق

للجميع .الهدف  - 10الحد من انعدام المساواة داخل
البلدان وفيما بينها.
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معايير المبادرة العامة للتقارير ( :GRI) 406عدم التمييز 2016

GRI 103: Management Approach 2016
103-1
103-2
103-3

406-1

تقر مؤسسة التعاون سياسة صارمة لعدم التمييز ،إذ تضمن
ّ
بحق أي فرد على أساس ِ
العرق ،أو
عدم ممارسة التمييز ّ
االنتماء اإلثني ،أو النوع االجتماعي ،أو الدين ،أو األصل
القومي ،أو الوالءات السياسية .وأية مخالفة لهذه السياسة
إخالل بدليل الموارد البشرية لدينا ،ويتم التعامل معها
تعد
ً
بالشكل المناسب.
ص 57

لم تشهد لوائحنا أي تمييز بين الذكور واإلناث خالل الفترة
المشمولة بالتقرير

الهدف  - 5تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين
كل النساء والفتيات .الهدف  -8تعزيز النمو
االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام،
والعمالة الكاملة والمنتجة ،وتوفير العمل الالئق
للجميع .الهدف  - 16تشجيع إقامة مجتمعات
سلمية وشاملة للجميع من أجل تحقيق التنمية
المستدامة ،وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة
للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة
وشاملة للجميع على جميع المستويات.

معايير المبادرة العامة للتقارير ( :GRI) 408عمالة األطفال 2016
GRI 103: Management Approach 2016
103-1
103-2
103-3

408-1

زودين
شجع مبادراتنا الشباب على دخول القوى العاملة ُم ّ
تُ ّ
المتقدمة.
بالمهارات المهنية الالزمة أو الدرجات التعليمية
ّ
وفقا لذلك مع أية تدخالت قد تنطوي على عمالة
ويتم التعامل
ً
األطفال وتتعارض مع رؤيتنا البعيدة األجل بشأن الشباب.
ص 57

يجب أن تزيد أعمار جميع موظفي مؤسسة التعاون عن
 18سنة .وال تسمح سياساتنا بعمالة األطفال ،كما أننا
الموقعة على مدونة قواعد السلوك الخاصة
أحد األطراف
ّ
باليونيسف .وفي حال اكتشاف وقائع من هذا القبيل في
نطاق عمل ُشركائنا ،تخضع الشراكة إلعادة التقييم بهدف
تعليقها.

الهدف  - 8تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل
للجميع والمستدام ،والعمالة الكاملة والمنتجة،
وتوفير العمل الالئق للجميع.
الهدف  - 16تشجيع إقامة مجتمعات سلمية
وشاملة للجميع من أجل تحقيق التنمية
المستدامة ،وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة
للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة
وشاملة للجميع على جميع المستويات.

معايير المبادرة العامة للتقارير ( :GRI) 409العمل الجبري أو القسري 2016

GRI 103: Management Approach 2016
103-1
103-2
103-3

409-1

التقرير السنوي ٢٠١٩

شجع مبادراتنا األطفال والشباب على دخول القوى العاملة
تُ ّ
زودين بالمهارات المهنية الالزمة أو الدرجات التعليمية
ُم ّ
وفقا لذلك مع أية تدخالت قد تنطوي
المتقدمة .ويتم التعامل
ً
ّ
على عمالة األطفال وتتعارض مع رؤيتنا البعيدة األجل بشأن
الشباب.
ص 57

تحترم مؤسسة التعاون الكرامة اإلنسانية وتعمل على بناء
فرص إقصادية مستدامة من شأنها ضمان صمود الدولة
ٍ
ثم ،فإن ّأيه تدخالت تستغل الناس في
الفلسطينية .ومن ّ
مناطق عملنا تعارض مهامنا .كما ال تشارك مؤسسة التعاون
في ممارسات العمل الجبري أو القسري .وال تسمح سياستنا
أي نوع .وفي حال اكتشاف
األخالقية بالعمل القسري من ّ
وقائع من هذا القبيل في نطاق عمل شركائنا ،تخضع الشركة
إلعادة التقييم بهدف تعليقها.

الهدف  - 8تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل
للجميع والمستدام ،والعمالة الكاملة والمنتجة،
وتوفير العمل الالئق للجميع.

67
معايير المبادرة العامة للتقارير ( :GRI) 410الممارسات األمنية 2016
GRI 103: Management Approach 2016
103-1
103-2
103-3

410-1

تضمن مؤسسة التعاون أمن وحماية فريقها؛ وتخضع
ممارسات الحراس المدنيين للفحص على مستوى التمتّ ع
ّ
للتأكد من انتهاج سبل
بالمهنية والنزاهة األخالقية ،وذلك
ّ
ويتولون
االحترام مع األشخاص الذين يعملون معهم،
حمايتهم ،ويستضيفونهم.
ص 57

ُيخطر جميع أفراد األمن بسياسات مؤسسة التعاون ومبادئها
ّ
وثمة خطط لدى المؤسسة
المتعلقة بدعم حقوق اإلنسانّ ،
بعقد تدريب رسمي يختص بحماية حقوق اإلنسان .ولم تقع
انتهاكات لحقوق اإلنسان على أيدي الحراس المدنيين خالل
تدريبا على األمن
فرادا
(تلقى 65
الفترة المشمولة بالتقريرّ .
ً
ً
ّ
موظفة من اإلناث).
المعلوماتي؛ وقد شمل التدريب 25

الهدف  - 16تشجيع إقامة مجتمعات سلمية
وشاملة للجميع من أجل تحقيق التنمية
المستدامة ،وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة
للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة
وشاملة للجميع على جميع المستويات.

معايير المبادرة العامة للتقارير ( :GRI) 411حقوق الشعوب األصلية 2016

GRI 103: Management Approach 2016
103-1
103-2
103-3

تقبع الكثير من المناطق التي تُ جرى على أرضها مهام
ثم ،فإن تمكين
مؤسسة التعاون في قبضة االحتالل؛ ومن ّ
ّ
قدما.
المحلية ُيحفزّ نا على المضي
الفلسطينيين ومجتمعاتهم
ً
تدخالتنا على حماية حقوق السكان األصليين
كما تعمل جميع ّ
الفلسطينيين وتجسيدها على أرض الواقع.
ص 57

411-1

لم تقع ّأية انتهاكات تطال حقوق الشعوب األصلية خالل
الفترة المشمولة بالتقرير.

الهدف  - 2القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي
المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة.
والتغذية
ّ

معايير المبادرة العامة للتقارير ( :GRI) 412تقييم حقوق اإلنسان 2016

GRI 103: Management Approach 2016
103-1
103-2
103-3

ّ
المنظمات التي
صارما يختص بفحص
نظاما
نطبق
إننا ّ
ً
ً
تعمل معنا وتقييمها .كما تضمن اتفاقية تنفيذ المنح وأهلية
يتمسك شركاؤنا بالمعايير العالية لحقوق اإلنسان
الموردين أن
ّ
ّ
ٍ
كشرط للحصول على التمويل.
خالل تنفيذ البرامج،
ص 57

412-1

جميع برامج وعمليات مؤسسة التعاون تُ راعي اعتبارات حقوق
اإلنسان.

412-2

ص 43

412-3

جميع برامج وعمليات مؤسسة التعاون تُ راعي اعتبارات حقوق
اإلنسان.

End hunger, achieve food security, :2 SDG
and improved nutrition, and promote
sustainable agriculture

التقرير السنوي ٢٠١٩

68
معايير المبادرة العامة للتقارير ( :GRI) 413المجتمعات المحلية 2016
GRI 103: Management Approach 2016
103-1
103-2
103-3

دائما على تمكين المجتمعات المحلية؛ ولذا؛ فإنه
إننا نعمل
ً
تدخل ،يجري إشراك األطراف المعنية من
قبل وأثناء ،وبعد كل ّ
ّ
المحلي لجمع رؤاهم ومالحظاتهم بشأن المشروع.
المجتمع
المالحظات وتؤخذ بعين االعتبار في ضوء التدخالت
وتُ جمع ُ
المستقبلية وأنشطة المتابعة الالحقة.
ص 57

413-1

ص 38

413-2

ص 38
معايير المبادرة العامة للتقارير ( :GRI) 414التقييم االجتماعي للمورد 2016

GRI 103: Management Approach 2016
103-1
103-2
103-3

ّ
المنظمات التي تعمل معنا
صارما لفحص
نظاما
إننا ّنتبع
ً
ً
الموردين أن
وأهلية
المنح
تنفيذ
اتفاقية
تضمن
كما
وتقييمها.
ّ
يتمسك شركاؤنا بالمعايير العالية لحقوق اإلنسان خالل تنفيذ
ّ
ٍ
كشرط للحصول على التمويل.
البرامج،
ص 57

414-1

يخضع جميع
وفقا لما تقتضيه معايير
الموردين للتدقيق
ً
ّ
حقوق اإلنسان ،وللمراقبة من خالل تقييمات البائعين خالل
الفترة المشمولة بالتقرير.

414-2

وفقا لما تقتضيه معايير
الموردين للتدقيق
يخضع جميع
ً
ّ
حقوق اإلنسان ،وللمراقبة من خالل تقييمات البائعين خالل
الفترة المشمولة بالتقرير ،ولم تكن هناك حوادث تفيد بوقوع
آثار اجتماعية سلبية في سلسلة اإلمداد خالل الفترة المشمولة
بالتقرير.
معايير المبادرة العامة للتقارير ( :GRI) 415السياسة العامة 2016

GRI 103: Management Approach 2016
103-1
103-2
103-3

الهوية
التعاون ليست مؤسسة سياسية ،وتحتفظ بتلك
ّ
من أجل خدمة الجميع في نطاق عملها .ومن ثم ،تفصل
صارما بين عملياتها والشأن السياسي.
فصل
المؤسسة
ً
ً
ص 57

Political contributions 415-1

تقدم مؤسسة التعاون إية مساهمات سياسية مالية أو غير
ال ّ
مالية.

الهدف  - 16تشجيع إقامة مجتمعات سلمية
وشاملة للجميع من أجل تحقيق التنمية
المستدامة ،وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة
للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة
وشاملة للجميع على جميع المستويات

معايير المبادرة العامة للتقارير ( :GRI) 419االمتثال االجتماعي واالقتصادي 2016
GRI 103: Management Approach 2016
103-1
103-2
103-3

419-1

التقرير السنوي ٢٠١٩

ّ
المنظمات التي تعمل معنا
صارما لفحص
نظاما
إننا نكفل
ً
ً
الموردين أن
وتقييمها .كما تضمن اتفاقية تنفيذ المنح وأهلية
ّ
يتمسك شركاؤنا بالمعايير العالية لحقوق اإلنسان خالل تنفيذ
ّ
ٍ
كشرط للحصول على التمويل.
البرامج،
ص 57

أهمية بسبب عدم االمتثال
لم تفرض غرامات مالية ذات ّ
ّ
المتعلقة بتوفير المنتجات والخدمات
للقوانين واللوائح
واستخدامها

الهدف  - 16تشجيع إقامة مجتمعات سلمية
وشاملة للجميع من أجل تحقيق التنمية
المستدامة ،وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة
للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة
وشاملة للجميع على جميع المستويات

