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ــا،  ــن 37 عاًم ــر م ــدى أكث ــى م ــاون عل ــل التع ــجل عم ــس س يعك
مســيرة طويلــة حافلــة باإلنجــازات عّززتهــا شــراكاتها المتينــة، 
وتراكــم الخبــرات التــي مّكنتهــا مــن تجــاوز العقبــات والظــروف 
الصعبــة التــي يمــر بهــا الوطــن، وإيجــاد حلــول مبتكــرة وابداعيــة 
عّمقــت خبرتهــا، وخاصــة العمــل خــال األزمــات، ممــا جعــل 
ــة  ــة واالقتصادي ــى االجتماعي ــات البن ــتجيب الحتياج ــا تس برامجه

ــتقرة. ــر المس غي

أكبــر  أحــد  »التعــاون«  غــدت   ،1983 عــام  انطاقتهــا  ومنــذ 
ــي  ــن ف ــات الاجئي ــطين ومخيم ــي فلس ــة ف ــات العامل المؤسس
لبنــان، حيــث تامــس حيــاة أكثــر مــن مليــون فلســطيني ســنوًيا 
ــون دوالر  ــارب 800 ملي ــا يق ــتثمارها م ــاء، باس ــن النس ــم م نصفه
فــي  واإلغاثيــة  التنمويــة  البرامــج  تنفيــذ  فــي  تأسيســها  منــذ 
مناطــق عملهــا، و تتواجــد فــي كل مــن فلســطين واألردن ولبنــان 

وسويســرا، وفــي بريطانيــا مــن خــال المؤسســة الشــقيقة.

ورغــم الظــروف االســتثنائية التــي فرضتهــا جائحــة »كورونــا« منــذ 
مطلــع العــام 2020، إال أن المؤسســة حافظــت علــى تقاليدهــا 
الراســخة المبنيــة علــى التزامهــا الوطنــي والمهنــي، ونجحــت 
ــدورة  ــي لل ــاء االلكترون ــر الفض ــة عب ــا العام ــراء انتخاباته ــي إج ف
وانتخــاب رؤســاء  إدارة جديــد  2020-2023، وتشــكيل مجلــس 

اللجــان المتخصصــة للســنوات الثــاث القادمــة، وانتخــاب رئيًســا 
ــة.  ــة العمومي للجمعي

وانطاًقــا مــن ســعي المؤسســة الدائــم للتطــور والنمــو، ضمــن 
نهجهــا المبنــي علــى إعــداد الخطــط االســتراتيجية الثاثيــة، تــم 
تطويــر الخطــة االســتراتيجية 2020-2022 بهــدف االســتمرار فــي 
تدعيــم األســس التــي بنيــت عليهــا »التعــاون« بعناصرهــا اإلداريــة 
ــاء علــى تراكــم اإلنجــازات،  والماليــة والبرامجيــة مــن جهــة، والبن
واالنطــاق لتحقيــق قفــزة نوعيــة فــي أدائهــا عبــر تبنــي توجهــات 
ــة  ــة المؤسس ــتوى حوكم ــى مس ــة عل ــول ذكي ــتراتيجية بحل اس

وأثــر برامجهــا علــى األرض مــن جهــة أخــرى.

التحديــات  كل  ورغــم   ،2020 عــام  خــال  »التعــاون«  ونجحــت 
السياســية والصحيــة واالقتصاديــة، فــي مواصلــة تأديــة رســالتها 
المتمثلــة فــي تعزيــز صمــود اإلنســان الفلســطيني وتمكينــه 
ــه  ــم ثقافت ــه ودع ــه وهويت ــى تراث ــاظ عل ــه والحف ــر قدرات وتطوي
الحيــة وفــي بنــاء المجتمــع المدنــي، وذلــك مــن خــال التحديــد 
المنهجــي الحتياجــات الشــعب الفلســطيني وأولوياتــه والعمــل 
ــادر  ــن مص ــوى م ــتفادة القص ــليمة لاس ــات الس ــاد اآللي ــى إيج عل

ــة. ــل المتاح التموي

وســلطت جائحــة »كورونــا« الضــوء علــى أهميــة العمــل علــى 
تنميــة بعــض قطاعــات ومجــاالت التدخــل التــي تشــّكل الرافعــة 
األساســية المتصــاص الصدمــات والتخفيــف مــن حدتهــا فــي 
ــى  ــد األدن ــر الح ــن توفي ــن م ــا يمّك ــة، بم ــات المتاح ــل اإلمكاني ظ
ركائــًزا  تمثــل  والتــي  للمواطنيــن  األساســية  الخدمــات  مــن 
أساســية فــي تطويــر المســتوى المعيشــي والقــدرات االقتصادية 
المســؤولية  مــن  مزيــًدا  الجائحــة  هــذه  وألقــت  والخدماتيــة. 
ــا لاســتجابة الحتياجــات شــعبنا ومواصلــة المســيرة  علــى عاتقن

ــى األرض. ــي عل ــر إيجاب ــا أث ــدة له ــة رائ ــة تنموي كمؤسس

دعــم  فــي  »التعــاون«  مســيرة   ،2021 عــام  خــال  ستســتمر 
ــى  ــز عل ــع التركي ــطين، م ــي فلس ــاني ف ــوي واإلنس ــل التنم العم
ــدات  ــار البل ــة وإعم ــة والثقاف ــة المجتمعي ــم والتنمي ــج التعلي برام
القديمــة وتمكيــن الشــباب، وســنواصل إســنادنا ألبنــاء شــعبنا 
لتعزيــز صمودهــم وتمكينهــم مــن تجــاوز مختلــف الصعوبــات.

وال يســعني إال أن أشــكر كافــة األصدقــاء والشــركاء والمموليــن 
الذيــن يؤمنــون برســالة »التعــاون« ودورهــا الكبيــر والذيــن لوالهــم 
لمــا اســتطعنا تحقيــق أهدافنــا، كمــا أشــكر أعضــاء مجلــس 
العمــل  وفــرق  المؤسســية  واللجــان  اإلدارة  ومجلــس  األمنــاء 
والجهــاز التنفيــذي علــى عملهــم الــدؤوب والمتميــز الذي أســهم 
فــي تحقيــق اســتراتيجيات وسياســات وخطــط المؤسســة خــال 
عــام 2020، آمــًلا أن يتمكــن العالــم خــال عــام 2021 مــن تجــاوز 

الجائحــة وعــاج آثارهــا. 

رسالة رئيس مجلس األمناء
م. بشر جردانة
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كان عــام  2020 اســتثنائًيا ليــس علــى الفلســطينيين فقــط، بل على 
ــتجد  ــا« المس ــروس »كورون ــي في ــرض تفش ــث ف ــع، حي ــم أجم العال
ــا  ــم يعتده ــة ل ــر طبيعي ــا غي ــورة ظروًف ــاء المعم ــف أنح ــي مختل ف
البشــر، علــى مختلــف األصعــدة الصحيــة واالجتماعيــة واالقتصادية. 
ووقفــت الــدول المتقدمــة عاجــزة أمــام هــول الجائحــة، فــي حيــن 

زادت التحديــات فــي الــدول الناميــة والفقيــرة. 

بالنســبة للفلســطينيين، الذيــن لــم تكــن يوًمــا ظــروف حياتهــم 
عاتــق  علــى  وضــع  ممــا   ، تفاقمــت  التحديــات  فــإن  طبيعيــة، 
مؤسســة التعــاون مزيــًدا مــن االلتزامــات لاســتجابة لحالــة الطــوارئ 
برؤيــة تنمويــة مــن خــال خلــق شــراكات مســتدامة واســتجابة 
ــي  ــن الصح ــى القطاعي ــة عل ــار الجائح ــن آث ــد م ــريعة للح ــة س إغاثي
الوضــع والتطويــر لضمــان  واإلنســاني، والتكيــف مــع متطلبــات 
آليــات  توظيــف  عبــر  التنمويــة  بالمشــاريع  التدخــات  اســتمرارية 
علــى  مضاعفــة  تحديــات  الجائحــة  وفرضــت  المناســبة،  العمــل 
ــى  ــدرة عل ــتراتيجية والق ــة واالس ــية والتمويلي ــدة الجيوسياس األصع
اإلنجــاز بشــكل مؤثــر. لــم نقــف مكتوفــي األيــدي، بــل اســتجبنا 
ــعبنا  ــم ش ــا لدع ــا جهودن ــوارئ وكّثفن ــة الط ــريعة لحال ــورة س بص
وأحدثنــا أثــًرا كبيــًرا، خاصــة فــي مجــال تعزيــز جهوزيــة القطــاع 
الصحــي الفلســطيني. وعملــت طواقمنــا كعائلــة واحــدة بــأداء 
يشــهد لــه بالمهنيــة واإلبــداع واالبتــكار والتكيــف مــع الظــروف 

المســتجدة. 

ــام  ــن الع ــع القطاعي ــاركية م ــادرة تش ــاون« مب ــت »التع ــا أطلق كم
والخــاص والمجتمــع المدنــي، لتأســيس منصــة للحــوار المعمــق 
ــات  ــف المؤسســ ــاحة لمختل ــر مســ ــك لتوفيــ ــتراتيجي، وذلــ واالس
ــن أجــــل تقديــــم  ــا مــ ــز الحــوار فيمــا بينهــ ــاع لتعزيـ فــي كل قطـ

الدعــــم لبعضهــــا البعــــض، وتكويــــن رؤيــــة مشــــتركة للعمــــل، 
وتبــــادل الخبــــرات والمعلومــــات، ومشــــاركة الدراســــات واألبحــاث 
الازمة للبنــــاء عليهــــا فــــي دعــــم تطويــــر القطاعــــات المختلفــة 

فــــي الوقــــت الحالــــي وبالمســــتقبل.

بجائــزة  التوالــي،  علــى  الثالــث  للعــام  بفوزنــا  جهودنــا  وتّوجــت 
»المهاتمــا« غانــدي الســنوية للعــام  2020 للجهــود اإلنســانية فــي 

مواجهــة فيــروس »كورونــا«.

ــتراتيجية  ــة اإلس ــر الخط ــا بتطوي ــتراتيجي، قمن ــد االس ــى الصعي وعل
ــى  ــز عل ــي ترّك ــن«، والت ــود والتمكي ــعار »الصم ــت ش 2020-2022 تح

ــول  ــرية، التح ــوارد البش ــاركة، الم ــل، المش ــال والتواص ــج، االتص البرام
ــل. ــذاب التموي ــي، واجت الرقم

وعلــى الصعيــد البرامجــي، تمّكنــا مــن إنجــاز العديــد مــن المشــاريع 
علــى أرض الواقــع وإطــاق مشــاريع جديــدة، رغــم الصعوبــات التــي 
واجهتنــا بســبب حالــة الطــوارئ وفــرض اإلغــاق وتراجــع قــدرات 
المانحيــن. والمســت مشــاريعنا حيــاة أكثــر مــن مليــون فلســطيني، 

فــي كل مــن فلســطين ومخيمــات الاجئيــن فــي لبنــان.

ــن  ــون دوالر م ــذاب 40 ملي ــي اجت ــا ف ــل، نجحن ــد التموي ــى صعي وعل
مصــادر مختلفــة، عربيــة وأجنبيــة، وتمكنــا مــن جــذب مانحيــن 
الظــروف  مــن  الرغــم  علــى  والمؤسســات  األفــراد  مــن  جــدد 
مــع  تعــاون  واتفاقيــات  تفاهــم  مذكــرات  ووّقعنــا  الصعبــة. 
شــركاء دولييــن ومحلييــن. كمــا نجحنــا فــي تحقيــق 85% مــن 
أننــا تمكنــا مــن تأميــن  بنــا. ويســعدنا  أهــداف الصــرف الخاصــة 
إلنجــاز  دوالر،  مليــون   40 حوالــي  البالغــة   2021 عــام  موازنــة 
مشــاريعنا مــع التركيــز علــى الزراعــة، والصحــة، والثقافــة، والشــباب، 
القــدس. إلــى  باإلضافــة  القديمــة،  البلــدات  وإعمــار   والتعليــم، 
حضــور  بتعزيــز  قمنــا  والتواصــل،  المشــاركة  صعيــد  علــى  أمــا 
»التعــاون« علــى منصــات التواصــل االجتماعــي وعبــر وســائل اإلعــام 
ــر  ــى أث ــوء عل ــلط الض ــبوعية، لنس ــاش األس ــات النق ــة وحلق المختلف
التدخــات والمشــاريع التــي ننفذهــا ونشــرف عليهــا، كمــا احتفلنــا 
 2019 لعــام  والتميــز  لإلنجــاز  التعــاون  بجوائــز  الفائزيــن  بإعــان 

وأطلقنــا جوائــز عــام 2020.   

الواعــدة  اآلمــال  الجديــد بكثيــر مــن  العــام  إلــى  وبينمــا نتطلــع 
تحقيــق  علــى  العمــل  لمواصلــة  العاليــة  بالهمــة  ومتســلحين 
أنجزنــاه خــال عــام  أهدافنــا االســتراتيجية، فإننــا فخــورون بمــا 
2020 علــى الرغــم مــن كل التحديــات. وال يســعنا إال أن نشــكر كل 

مــن ســاندنا مــن مموليــن وشــركاء، وطاقــم المؤسســة الــذي لــوال 
جهــوده لمــا تحقــق اإلنجــاز.

رسالة المدير العام
أ. يارا السالم
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      لمحة عن المؤسسة 

تأسســت »التعــاون« فــي العــام 1983 بهــدف أن تصبــح المؤسســة التنمويــة غيــر الربحيــة األولــى فــي فلســطين. يجّســد اســم المؤسســة 
»التعــاون« القيمــة األساســية التــي نؤمــن بهــا والمتمثلــة بالعمــل ســوًيا، يــًدا بيــد، مــن أجــل منطقــة أكثــر ازدهــاًرا وإنســانية. 

نلتــزم فــي »التعــاون« باالســتثمار فــي تنميــة فلســطين والفلســطينيين، وحمايــة إرث وشــخصية فلســطين، والحفاظ علــى روحهــا الجماعية. 
ونفخــر بعملنــا مــن أجــل تحســين حيــاة أعــداد كبيــرة مــن الفلســطينيين، مــن خــال الســماح لألفــراد بالمســاهمة فــي إثــراء مجتمعاتهم. 

تتخــذ »التعــاون« مــن مدينــة رام اهلل مقــًرا رئيســًيا لهــا، وللمؤسســة مكاتــب فــي كل مــن: لنــدن، جنيــف، بيــروت، عّمــان، القــدس وقطــاع غــزة. 
يعمــل فــي المؤسســة 64 موظًفــا وموظفــة، وبرامجنــا وتدخاتنــا تغّطــي كل مــن الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس وقطاع غــزة ومناطق 

الــــ48 ومخيمــات الاجئين فــي لبنان. 

      رؤيتنا، رسالتنا وقيمنا

                  الرؤية 

تتطلــع  »التعــاون« إلــى تعزيــز صمــود الفلســطينيين كمواطنيــن فــي فلســطين عربيــة تنعــم باالســتقال والحريــة والديمقراطيــة، 
ويتمتعــون فيهــا بالكرامــة والرخــاء والتقــدم، ويتمكنــون فيهــا مــن تحقيــق ذاتهــم، مــع توفيــر الفــرص المتكافئــة لهــم فــي تفعيــل 

ــداع. ــز وإب ــم بتمي ــع قدراته جمي

                 الرسالة

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

                 القيم 

االلتزام الوطني، االستقالية، والمهنية.

جزء من تدريبات مشروع 

"المعلم المتمكن 

تكنولوجيا" المنفذ من 

مؤسسة النيزك للتعليم 

واإلبداع العلمي والممول 

من الصندوق العربي
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      االنتخابات المؤسسية

شــهد العــام  2020 االنتخابــات المؤسســية  للــدورة 2020-2023، والتــي عقــدت عبــر الفضــاء االلكترونــي نظــًرا للظــروف الصحيــة التــي فرضتهــا 
ــة كورونا.  جائح

ــا  ــا أميًن ــز الم ــد العزي ــس، وعب ــن للرئي ــوري كنائبي ــامر خ ــادي وس ــد اله ــر عب ــه، وعم ــا ل ــة رئيًس ــر جردان ــاع م. بش ــاء باإلجم ــس األمن ــب مجل وانتخ
ــر.  ــا للس ــخيدم أميًن ــو ش ــعل أب ــدوق، ومش للصن

ــا لــه، وانتخــاب رؤســاء اللجــان المتخصصــة للســنوات الثــاث  كمــا تــم تشــكيل مجلــس إدارة جديــد برئاســة لــؤي خــوري، وبســام كنعــان نائًب
ــا لــه، وتغريــد النفيســي مقــررة للجمعيــة العموميــة. القادمة، وانتخــاب ســعد عبــد الهــادي رئيًســا للجمعيــة العموميــة ود. صالــح جــاد نائًب

ــات، عقــدت »التعــاون« اجتماعــات الجمعيــة العموميــة ومجلــس األمنــاء ومجلــس اإلدارة واللجــان المؤسســية، بحضــور  بالتزامــن مــع االنتخاب
رئيــس مجلــس األمنــاء فيصــل العلمــي، ورئيــس الجمعيــة العموميــة تيســير بــركات، ورئيــس مجلــس اإلدارة لؤي خــوري، وأعضــاء مجلــس اإلدارة، 

والمديــر العــام لمؤسســة التعــاون يــارا الســالم، وعــدد واســع مــن أعضــاء الجمعيــة العموميــة.

وراجعــت  اللجــان المختلفــة  أداء دورة مجلــس األمنــاء )2017-2020(، التــي تميــزت باإلنجــازات علــى صعيــد األداء البرامجــي والمؤسســي، 
ــج  ــبعة برام ــي س ــي ف ــون دوالر أميرك ــي 166 ملي ــتثمرت حوال ــتراتيجية، واس ــا االس ــة وتوجهاته ــج المؤسس ــي برام ــا ف ــًوا واضًح ــت نم وحقق
ــم  ــل والدع ــق العم ــي فري ــزام وتفان ــل الت ــك بفض ــن، وذل ــن المانحي ــي م ــون دوالر أميرك ــن 162 ملي ــر م ــذاب أكث ــي اجت ــت ف ــية، ونجح أساس

ــاء واإلدارة. ــي األمن ــية ومجلس ــان المؤسس ــاء واللج ــن األعض ــخي م الس

وتخلــل الــدورة حصــول المؤسســة علــى العديــد مــن الجوائــز العالميــة، منهــا جائــزة المهاتمــا غانــدي للعمــل المجتمعــي فــي نيويــورك لعــام 
2018، جائــزة شــهادة »أفضــل تقريــر اســتدامة للعمــل مــع الشــركاء« ضمــن جائــزة »تقريــر االســتدامة فــي آســيا« فــي ســنغافورة لعــام 2018، 
جائــزة »أوكنــد« ألفضــل مشــروع )مشــروع حيــاة فــي لبنــان( 2018، جائــزة المهاتمــا غانــدي للعمــل المجتمعــي فــي الهنــد لعــام 2019، جائــزة 
»آغــا خــان للعمــارة« للمتحــف الفلســطيني 2019. هــذا باإلضافــة إلــى شــهادة األيــزو 9001:2015 والتــي تشــمل جميــع  عمليــات المؤسســة، 
وشــهادة البيئــة الخضــراء للمتحــف الفلســطيني عــام 2017 وشــهادة المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر – مســح مؤشــرات التنمية المســتدامة 

. SDGs Mapping Certificate 2017

ــائل  ــى وس ــر عل ــة النش ــاد سياس ــي، واعتم ــج اإلعام ــين المنت ــية وتحس ــة المؤسس ــر الهوي ــى تطوي ــل عل ــم العم ــي، ت ــتوى اإلعام ــى المس عل
التواصــل االجتماعــي ووســائل االعــام بشــكل عــام، وتعميــق العاقــة مــع االعــام عــن طريــق عقــد لقــاءات و »جــوالت ميدانيــة« دوريــة مــع 
مختلــف المؤسســات اإلعاميــة.  باإلضافــة الــى إطــاق حمــات »التمويــل الجماعــي« الجتــذاب التمويــل، خصوًصــا »حملــة رمضــان« و »حملة دعم 
مستشــفيات القــدس« و »حملــة الطــوارئ لمواجهــة كورونــا«، وتوســيع أنشــطة اجتــذاب التمويــل لتشــمل العديــد مــن المانحيــن الجــدد ومــن 

مناطــق جغرافيــة جديــدة.

كمــا اعتمــد مجلــس اإلدارة خــال االجتمــاع موازنــة العــام 2020 المعّدلــة، وتــم اعتمــاد الخطــة االســتراتيجية لتكنولوجيــا المعلومــات 2020-
2022. وعقــب إجــراء االنتخابــات، جــرى عقــد اجتمــاع لمجلــس األمنــاء الجديــد، تــاه اجتمــاع لمجلــس اإلدارة الجديــد.

 وتواصلت خال العام 2020 اجتماعات اللجان المؤسسية المختلفة والعمل على نقاش وإثراء مبادرة تطوير »التعاون«.

      الخطة االستراتيجية »صمود وتمكين«

انطاًقــا مــن ســعيها الدائــم للتطــور والنمــو، ضمــن نهجهــا المبنــي علــى إعــداد الخطــط االســتراتيجية الثاثيــة، أطلقــت »التعــاون« خطتهــا 
االســتراتيجية لألعــوام 2020-2022 تحــت شــعار »الصمــود والتمكيــن«، بموازنــة برامجيــة قيمتهــا 130,5 مليــون دوالر أميركــي، موّزعــة علــى 
برامجهــا الرئيســية األربعــة: التعليــم، الثقافــة، والتنميــة المجتمعيــة بمــا يشــمل رعايــة األيتــام، وإعمــار البلــدات التاريخيــة. باإلضافــة إلــى 

مكونــات تمكيــن الشــباب وتطويــر مؤسســات المجتمــع المدنــي كتدخــات متقاطعــة ضمــن جميــع البرامــج.

تــم تطويــر الخطــة بهــدف االســتمرار فــي تدعيــم األســس التــي بنيــت عليهــا »التعــاون« بعناصرهــا اإلداريــة والماليــة والبرامجيــة مــن جهــة، 
والبنــاء علــى تراكــم اإلنجــازات، واالنطــاق لتحقيــق قفــزة نوعيــة فــي أدائهــا عبــر تبنــي توجهــات اســتراتيجية بحلــول ذكيــة علــى مســتوى 

حوكمــة المؤسســة وأثــر برامجهــا علــى األرض.

ــا  ــي اجتماعًي ــع المدن ــات المجتم ــطيني ومؤسس ــان الفلس ــن االنس ــي تمكي ــل ف ــتراتيجًيا يتمث ــا اس ــا هدًف ــب أعينه ــة نص ــع الخط وتض
ــار  ــى اإلط ــتناًدا إل ــة، اس ــم الحي ــى هويته ــاظ عل ــطينيين والحف ــود الفلس ــز صم ــة، وتعزي ــل المؤسس ــن عم ــف أماك ــي مختل ــا ف واقتصادًي
ــان. ــوق اإلنس ــادئ حق ــة 2030، ومب ــة العالمي ــة التنمي ــطينية، وخط ــة الفلس ــط الوطني ــة، والخط ــم المؤسس ــالة وقي ــة ورس ــام لرؤي الع

تتميــز الخطــة بتركيــز تدخاتهــا علــى أربــع برامــج  رئيســية: التعليــم والثقافــة وإعمــار البلــدات القديمــة  والتنميــة المجتمعيــة، إلــى جانــب 
ــر التدخــات الرئيســية لتشــمل فــي جميــع مكوناتهــا بنــود التمكيــن االقتصــادي االجتماعــي وإعطــاء األولويــة لاســتدامة الماليــة  تطوي
للنهــوض بالمجتمــع الفلســطيني ومؤسســاته، وتطويــر وتمكيــن الشــركاء االســتراتيجيين والعمــل معهــم ضمــن آفــاق جديــدة، 
وتعميــق وتطويــر العاقــات والشــراكات مــع مختلــف المؤسســات  وفــي جميــع القطاعــات  لتكــون »التعــاون« مركــزًا للعمــل الجمعــي 
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التمكينــي والتطويــري، ومنبــًرا لألفــكار ومركــًزا للمبــادرات البرامجيــة، ومحّفــًزا للمجتمــع المدنــي وشــريك اســتراتيجي فــي عمليــة التنميــة 
المجتمعيــة، باإلضافــة إلــى التركيــز علــى آليــات التحــول الرقمــي المتعــددة وتوظيــف التكنولوجيــا فــي جميــع عملياتهــا.

وباإلضافــة إلــى الدراســات التقييميــة واللقــاءات التشــاورية الســابقة، ناقشــت »التعــاون« مفاصــل خطتهــا االســتراتيجية مــع العديــد مــن 
شــركائها وممثلــي مؤسســات المجتمــع المدنــي، وذلــك مــن خــال منصاتهــا القطاعيــة التشــاورية التــي أسســتها فــي ظــل أزمــة جائحــة 
ــتركة  ــة مش ــن رؤي ــق وتكوي ــوار معم ــق ح ــدف خل ــي به ــع المدن ــاص والمجتم ــام والخ ــن الع ــع القطاعي ــاركية م ــادرة تش ــا«، كمب »كورون
للعمــل وتبــادل الخبــرات والمعلومــات ومشــاركة الدراســات واألبحــاث الازمــة، للبنــاء عليهــا فــي دعــم تطويــر القطاعــات المختلفــة حالًيــا 

ومســتقبًلا.

ــن  ــة والمبنيــة علــى رســالتها لتعزيــز صمــود المواط ــذ تدخاتهــا وبرامجهــا المختلف وتنتهــج »التعــاون« رؤيــة تنمويــة فــي طــرح وتنفي
الفلســطيني وتمكينــه مــن االعتمــاد علــى الــذات علــى الرغــم مــن صعوبــة الظــروف المحيطــة، بحيــث تراعــي تدخــات المؤسســة معاييــر 
االســتمرارية واالســتدامة علــى مســتويات مختلفــة وضمــن مجــاالت متعــددة، بمــا يشــمل االســتدامة الماليــة والبيئيــة واســتدامة األثــر إلــى 

جانــب االســتمرار فــي تقديــم الخدمــات الحيويــة.

وُتنفــذ »التعــاون« تدخاتهــا فــي مجــال المســاعدات اإلنســانية األساســية للمواطنيــن ضمــن مناطــق عملهــا فــي حــاالت الكــوارث واألزمــات 
مــع احتفاظهــا بالمســار التنمــوي، حيــث تحــاول مــن خــال تدخاتهــا اإلغاثيــة فــي حــاالت الطــوارئ  الربــط بيــن حلقــات  اإلغاثــة، واإلنعــاش، 

والتمكيــن، والتنميــة.

ترّكز الخطة االستراتيجية 2020-2022 على ما يلي: 

1.  تبّني مقاربة برامجية أكثر تكاملية، تم تجميعها ضمن البرامج األربعة التالية: 

                     التعليم                                                     الثقافة

                    إعمار البلدات القديمة                         التنمية المجتمعية 

2.  تضمين البرامج األربعة استراتيجيات رئيسية للتحول، والتي تضمن كذلك إحداث تغيير مستدام.

3.  تمكين مؤسسات المجتمع المدني من خال شراكات استراتيجية وجهود بناء قدراتها في مجاالت الحاكمية والرقمنة وغيرها 

      من مجاالت بناء القدرات.

4.  رقمنة كافة العمليات الداخلية والخارجية مع الشركاء واألطراف المعنيين. 

      الحاكمية 

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

برنامج القدس إلعمار البلدات القديمة- مكون الترميم-ملحق المكتبة الخالدية- برنامج اإلعمار-القدس



9

     إطار عمل الحاكمية  

يبلــغ عــدد أعضــاء الجمعيــة العموميــة 199 عضــًوا )مــن بينهــم 22% نســاء(؛ ويبلــغ عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة 12 عضــًوا )مــن بينهــم 
17% نســاء(؛ بينمــا يضــم مجلــس األمنــاء 42 عضــًوا )مــن بينهــم 28% نســاء(. يتجــاوز عمــر كافــة أعضــاء الهيئــات الحاكميــة الثاثيــن عاًمــا؛ 
ــدف  ــة ته ــة واضح ــا سياس ــا )87%(. لدين ــين عاًم ــاء الخمس ــن األعض ــر 173 م ــاوز عم ــا يتج ــا، بينم ــن 30- 50 عاًم ــًوا بي ــار 26 عض ــراوح أعم تت

لزيــادة تمثيــل الشــباب فــي الجســم المؤسســي للســنوات الخمــس القادمــة. 

     الجودة التنظيمية 

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

     شهادات الجودة 

     الرقمنة 

ــات  ــهيل عملي ــاءة وتس ــتوى الكف ــع مس ــك لرف ــة )ERP(، وذل ــي المؤسس ــوارد ف ــط الم ــام إدارة وتخطي ــل لنظ ــق الكام ــة التطبي ــت عملي تواصل
إعــداد التقاريــر وصنــع القــرار. قمنــا كذلــك بتطويــر اســتراتيجية التحــول الرقمــي اســتعداًدا للتنفيــذ الناجــح للخطــة االســتراتيجية 2022-2020. 
تــم إعــداد اســتراتيجية التحــول الرقمــي انســجاًما مــع توجهــات مجلــس األمنــاء فــي التحــّول الكامــل للرقمنــة مــع جميــع الجهــات ذات العاقة 

بعمــل المؤسســة، بحيــث تتماشــى مــع التطــورات والتغيــرات العالميــة نحــو التحــول والنمــو الرقمــي.  

أخيــرًا، قمنــا بتحســين وتطويــر »تطبيــق التعــاون«، ونتطلــع قدمــً إلطــاق نســخة جديــدة بالكامــل وأكثــر تفاعليــة فــي العــام 2021. كمــا قمنــا 
بتوســيع نطــاق حمــات اجتــذاب التمويــل اإللكترونــي، بحيــث نمّكــن المانحيــن حــول العالــم مــن تقديــم تبرعــات ماليــة بغــض النظر عــن قيمتها. 

     الجوائز والتكريم 

ــت  ــي إن دّل ــودة ISO 9001:2015، وه ــهادة الج ــا بش ــاون« حالًي ــى »التع تحظ
علــى شــيء انمــا تــدل علــى جهودنــا المميــزة فــي مجــال اإلدارة، حيــث ســمح 
لنــا التركيــز الكبيــر علــى الفئــات المســتهدفة والدافعيــة الكبيــرة لــدى اإلدارة 
العليــا، باإلضافــة إلــى التحســينات التــي نقــوم بهــا بشــكل مســتمر، الحصــول 
علــى هــذا االعتمــاد وهــذه الشــهادة. بالتــوازي مــع ذلــك، قمنــا بتبّنــي نظــام 

. ISO 14001:2015 الجــودة البيئيــة، وحصلنــا علــى شــهادة الجــودة

للعــام الثالــث علــى التوالــي، فــازت مؤسســة »التعــاون« بجائــزة 
»المهاتمــا« غانــدي الســنوية، حيــث أعلنــت اللجنــة المنظمــة 
للجائــزة فــي الهنــد عــن فــوز »التعــاون« بجائــزة »المهاتمــا« 2020 

ــا«. ــروس »كورون ــة في ــي مواجه ــانية ف ــود اإلنس للجه
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    التعاون في زمن الكورونا

»التعــاون«  أطلقــت  عاجــل،  تحــرك  مــن  ذلــك  اســتدعاه  ومــا  كورونــا،  جائحــة  انتشــار  فرضهــا  التــي  المســتجدة  لألوضــاع  اســتجابة 
 حملة »فلســطين بتناديكم« لتكــون امتــداًدا للجهــود المبذولــة مــن أجــل دعــم أهلنــا وتعزيــز جهوزيــة القطاع الصحــي في مواجهــة الوباء.

وعلــى  غــزة.  وقطــاع  القــدس،  فيهــا  بمــا  الغربيــة  الضفــة  مــن  كا  عملهــا  مناطــق  وبحســب  بحملتهــا  »التعــاون«  واســتهدفت 
الذيــن  لبنــان  فــي  الفلســطينيين  الاجئيــن  مخيمــات  فــي  أهلنــا  واحدة«، لصالــح  يــد  »كلنــا  حملــة  أيًضــا  أطلقــت  مــواٍز،  صعيــد 
صحيــة. ومــواد  أغذيــة  مــن  األساســية  االحتياجــات  لتوفيــر  هدفــت  والتــي  المعيشــية،  األوضــاع  فــي  تــردي  مــن   يعانــون 
ونجحــت الحملتــان فــي اجتــذاب مــا يقــارب 6,700,000$، )6 مليون دوالر لحملة فلســطين بتناديكــم و700 ألف دوالر لحملة كلنــا يد واحدة(، 
ــي  ــاع الصح ــة القط ــم جهوزي ــي دع ــية: ه ــاور رئيس ــة مح ــى أربع ــم« عل ــطين بتناديك ــة »فلس ــزت حمل ــتهدف. ارتك ــغ المس ــاوزة المبل متج
باألجهزة والمســتهلكات الطبية، توفير االحتياجات اإلنســانية والصحية الطارئة للفئات المهمشــة، توفير االحتياجات الغذائية الطارئة لألســر 
المهمشــة فــي قطــاع غــزة خــال شــهر رمضــان، إضافــة إلــى توفيــر مســتلزمات الوقايــة والســامة فــي دور المســنين ومراكــز رعايــة األيتــام. 
واســتهدفت 160 مؤسســة ووصلــت إلــى مــا يقــارب 238 ألــف مســتفيد بشــكل مباشــر، و850 ألــف مســتفيد بشــكل غيــر مباشــر«، ووّفــرت 
 مســتهلكات وأجهــزة طبيــة بقيمــة 1.5 مليــون دوالر، ودعمــت 500 من صغار المنتجين، مما ســاهم في دعم عجلة االقتصاد الفلســطيني.

أمــا حملــة »كلنــا يــد واحــدة«، فقــد ســاهمت بتوفيــر االحتياجــات األساســية مــن أغذيــة ومــواد صحيــة ألكثــر مــن 8500 أســرة فلســطينية 
الجئــة تعيــش دون خــط الفقــر. وغطــت الحملــة 40% مــن إجمالــي العائات الفلســطينية المقيمــة داخل المخيمــات في لبنان، واســتهدفت 

مخيمــات: البــّداوي، نهــر البــارد، ضبيــه، الرشــيدية، البــص، بــرج الشــمالي، وتجمــع وادي الزينــة.

ــة  ــي مؤسس ــاء ف ــاص وأعض ــاع الخ ــة والقط ــات أهلي ــة ومؤسس ــة وأجنبي ــات عربي ــن مؤسس ــا بي ــن م ــكا الحملتي ــل ل ــادر التموي ــت مص وتنوع
»التعــاون«، ومؤازريهــا مــن جميــع أنحــاء العالــم، كمــا نجحــت »التعــاون« فــي اســتعادة عدد مــن الشــراكات التمويليــة القديمة وعقدت شــراكات 
تمويليــة جديــدة. وعلــى مــدار عــام 2020 االســتثنائي، تابعــت »التعــاون« عــن كثــب، ومــن خــال مجلســي أمنائهــا وإدارتهــا ولجانهــا المؤسســية 
ــة  ــع وزارة الصح ــيق م ــت بالتنس ــتمر، وعمل ــكل مس ــا بش ــة الكورون ــار جائح ــورات انتش ــا، تط ــق عمله ــة مناط ــي كاف ــة ف ــا التنفيذي وأجهزته
الفلســطينية ومكتــب منظمــة الصحــة العالميــة والمؤسســات االجتماعيــة والجهــات ذات العاقــة، لتعظيــم أثــر تدخاتهــا. ووظفــت كافــة 
مواردهــا لخدمــة وطننــا وأهلنــا لتجــاوز األزمــة والمســاهمة فــي توفيــر مــا أمكــن مــن االحتياجــات فــي حــدود مــا يتوفــر لديهــا مــن إمكانيــات.

     عمل متواصل رغم الظروف

ــت  ــث واصل ــتطاع، حي ــدر المس ــي ق ــكل طبيع ــا بش ــة أعماله ــا بمواصل ــف ومرونته ــى التكّي ــات عل ــدرة المؤسس ــر ق ــات تظه ــي األزم ف
ــة. ــم الجائح ــة رغ ــاءة عالي ــل بكف ــا العم ــاون« وفريقه »التع

العمــل عــن بعــد الفتــرة األطــول مــن  المؤسســة بظــروف اســتثنائية، لكنهــا  التــي تعمــل فيهــا  األولــى  التجربــة   لــم تكــن هــذه 
ووضــع فريــق »التعــاون« خطــط عمــل وآليــات متابعة والســيما للمشــاريع الطارئــة وللتدخــل المخصــص لمواجهة الوبــاء. وواصــل اجتماعاته 
ــان،  ــزة، ولبن ــدس، وغ ــب رام اهلل، والق ــي مكات ــن ف ــع الموظفي ــة تجم ــات دوري ــم اجتماع ــرى تنظي ــت، وج ــر االنترن ــبوعية عب ــة واألس اليومي

واألردن لتنســيق األعمــال ومتابعــة التطــورات الجديــدة وتأثيراتهــا علــى البرامــج. 

كمــا اضطلعــت »التعــاون« بــدور ريــادي عبــر تأســيس منصــات قطاعيــة تشــاورية للحــــوار المعمــق واالســتراتيجي، وبشــــكل تشــــاركي مــــع 
القطــــاعين العــــام والخــاص والمجتمــع المدنــي، لتقديــم الدعــم المشــترك فــي ظــل األزمــة وتكويــــن رؤيــــة عمــــل مشــــتركة وتبــــادل 
الخبرات والمعلومــــات لدعــــم وتطويــــر القطاعــــات المختلفــــة حالًيا ومستقبًلا. وتـــم تنظيـــم خمس اجتماعـــات تنســـيقية للقطاعات 
المختلفــة التــي تعمــل فيهــا »التعــاون« والمتمثلــة فــي: التعليــم، تمكيــن الشــباب، الصحــة، الزراعــة والثقافــة. وتركــزت محــاور النقــاش 
ــة  ــات الطارئ ــر التدخ ــة تطوي ــة وكيفي ــد الجائح ــا بع ــة م ــي مرحل ــادي ف ــي واالقتص ــن االجتماع ــة التمكي ــي عملي ــاع ف ــول دور كل قط ح

والمســتقبلية ضمــن كل قطــاع.  

ولتعميــم تجربتهــا الرياديــة، أصــدرت »التعــاون« كتيــب تضمــن خمــس نشــرات تلقــي الضــوء علــى أهــم االســتراتيجيات التــي تــم العمــل 
عليهــا مــن أجــل الحــد مــن آثــار جائحــة كورونــا علــى الصعيديــن المؤسســي والبرامجــي، مــن خــال تدخاتهــا التنمويــة واإلغاثيــة وعاقتهــا 

مــع شــركائها ومموليهــا.

منشورات التعاون في زمن 
الكورونا:
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    تنمية الموارد

 المؤشرات المالية للعام 2020

برنامج التنمية المجتمعية

برنامج التنمية المجتمعية

الصرف حسب مناطق العمل الصرف حسب البرامج الرئيسية

برنامج الثقافة

برنامج الثقافة

برنامج التعليم

برنامج التعليم

برنامج القدس إلعمار البلدات القديمة

برنامج القدس إلعمار البلدات القديمة

الضفة الغربية

لبنان
قطاع غزة

مناطق 1948

اإليرادات المخصصة حسب البرامج الرئيسية

الصناديق العربية

تبرعات أعضاء 

مؤسسات حكومية )عربية و أجنبية(

تبرعات أفراد من غير األعضاء

قطاع خاص 

مؤسسات أهلية دولية و مؤسسات وقفية

اإليرادات حسب مصدر التمويل

اإليرادات

%2
%5

%13

%15

%26

%39

%57.6

%28.5

%11.1

%2.8

%65.08%69

%16

%13.1

%1.9

%22.92

%9.21

%2.79

بلغ حجم الصرف الكلي في عام 2020 حوالي 45.1 

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

بلغ إجمالي اإليرادات عام 2020 مبلغ 38.1          ، بينما بلغت إيرادات البرامج مبلغ 35.9         
توزعت على النحو التالي:

M$

M$

M$M$

M$مليون دوالر
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تنويع المصادر 

نعمــل فــي »التعــاون« بشــكل حثيــث ومتواصــل نحــو التنويــع، ســواء فــي الشــركاء أو الداعميــن، لضمــان اســتدامتنا الماليــة. قمنــا خــال 
العــام الماضــي بتوســيع قاعــدة المانحيــن للتعــاون، مــن خــال التواصــل مــع عــدد أكبــر مــن الشــركاء فــي مناطــق جغرافيــة جديــدة، 
وذلــك بهــدف جــذب مزيــد مــن األعضــاء وزيــادة مســتوى التمويــل. وقــد نجحــت جهودنــا فــي التواصــل واالتصــال فــي زيــادة عــدد الشــركاء 
ــا، حيــث تواصلنــا مــع الكثيــر مــن الفلســطينيين المتواجديــن ويعيشــون فــي هــذه  المحتمليــن فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة وأوروب
ــل  ــات التموي ــن حم ــد م ــذ العدي ــك بتنفي ــا كذل ــطيني. قمن ــعب الفلس ــم الش ــن بدع ــخاص الملتزمي ــى كل األش ــة إل ــق، باإلضاف المناط

الجماعــي بهــدف تنويــع مصادرنــا وتجنيــد األمــوال مــن الجمهــور. وقــد تضمنــت جهودنــا فــي هــذا المجــال مــا يلــي: 

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

نتيجــة انفجــار بيــروت فــي شــهر آب 2020.

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

ــطين. ــي فلس ف

3800

بيروت
متضامنون مع

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

برنامج التعليم

نستثمر في اإلنسان

لمحة عامة 

يطمــح برنامــج التعليــم إلــى تعزيــز النظــام التعليمــي الفلســطيني ودوره فــي تخريــج طــاب أصحــاء  يمكنهــم أن يعيشــوا حيــاًة مثمــرة 
ومرضيــة. تغطــي تدخاتنــا فــي مجــال التعليــم مــن مرحلــة الطفولــة المبّكــرة إلــى التعليــم األساســي، وحتــى التعليــم الجامعــي. قمنــا 
ــال  ــمول األطف ــان ش ــن/ات وضم ــات والمعلمي ــدرات المربي ــاء ق ــة وبن ــة التحتي ــة بالبني ــب المتعلق ــج الجوان ــة تعال ــة متكامل ــي منهجي بتبّن
ذوي االحتياجــات الخاصــة، باإلضافــة إلــى المســاعدات الماليــة لتغطيــة أقســاط الطلبــة لكافــة المســتويات . تتضمــن تدخاتنــا عبــر هــذه 

المراحــل المختلفــة بشــكل محــدد مــا يلــي: 

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

مرحلــة التعليــم األساســي، تتضمــن سلســلة مــن التدخــات المتعلقــة بالبنيــة التحتيــة للمــدارس )ترميــم، تحســين البنيــة التحتيــة، 
والمختبــرات(، دعــم الطــاب )تعزيــز القــدرة علــى الوصــول للمــدارس(، برامــج تدريــب المعلميــن، برامــج الدعــم لألطفــال المعّرضيــن 
لخطــر التســّرب مــن المــدارس، برامــج اإلرشــاد والتوجيــه، منــح دراســية، تدخــات إبداعيــة ومســتندة لتوظيــف التكنولوجيــا فــي التعليــم. 

التعليــم الجامعــي، مجموعــة مــن المنــح الجامعيــة وبرنامــج »زمالــة« التــي تســتهدف كل مــن الطــاب وأعضــاء الهيئــات التدريســية، 
باإلضافــة إلــى ترميــم البنيــة التحتيــة وتحســينها، بمــا فــي ذلــك تزويــد الجامعــات بمختبــرات تفاعليــة حديثــة. 

460

عدد المستفيدينفرص العمل

100,600

المؤسسات المستفيدة

9.4 مليون51

العائد االقتصادي

9.4 مليون

اإلنفاق

تدريبات مشروع "تمكين التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في قطاع غزة" ، تنفيذ: مؤسسة عبد المحسن القطان ، تمويل: الصندوق العربي
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الســلوكية،  المهــارات  تطويــر  علــى   ”HAPPY“ مشــروع  يعمــل 
ــي  ــال ف ــاض األطف ــن ري ــل م ــة لـــ 300 طف ــة، والمعرفي واالجتماعي
مخيمــات بيــروت، وصيــدا، ومنطقــة وادي الزينــة. ويقــدم لهــم 
ــاعد  ــرة، تس ــرق مبتك ــم بط ــى التعل ــزة عل ــة محّف ــطة ال صفّي أنش
علــى بنــاء شــخصية الطفــل والتعبيــر عــن نفســه عبــر اللعــب، 
بيئتهــم  خــارج  الحيوانــات  تربيــة  الموســيقى،  الغنــاء،  الرســم، 
ــاحات  ــي مس ــب ف ــم للع ــال أمامه ــح المج ــا يفس ــادة. كم المعت

واســعة ال تتوافــر لهــم عــادة داخــل المخيمــات.  

»أجمــل مــا يقدمــه المشــروع لألطفــال هــي المســاحات الواســعة 
التــي يفتقدهــا الطفــل فــي مخيماتنــا، لذلــك فــور وصولهــم إلــى 
المركــز يتوجهــون إلــى الملعــب مباشــرة. تشــّكل النشــاطات التــي 
تقــدم لألطفــال ضمــن مشــروع “HAPPY” تتمــة لمــا نقدمــه لهــم 
فــي الروضــة حيــث إننــا نعتمــد أســس التعلــم النشــط إنمــا بمحيــط 

جديــد مضــيء ومــع منّشــطين جــدد«. 

عايدة الحسن – مربية أطفال في روضة أزرق زهر- بيروت – لبنان

صندوق العجائب- نرسم البسمة على وجوههم بأبسط األمور

الطفولة المبكرة 

ســأل جــاد أّمــه مــرات عــدة مــا إذا كان قــادًرا علــى أن يأخــذ هــذا 
الكيــس العجيــب معــه الــى المنــزل، وفــي كل مــرة يســمع جوابهــا 

كان يقفــز فرًحــا. 

ــرة  ــة كبي ــنوات(، بحماس ــا )3 س ــه جولي ــنوات( وأخت ــاد )5 س ــد ج تفّق
محتويــات رزم القرطاســية التــي اســتلماها للتــو وكأنهــا صنــدوق 
عجائــب. كانــت هــذه مــن المــرات القليلــة التــي خرجــا فيهــا مــن 
ــرة  ــا. والم ــروس كورون ــبب في ــي بس ــر المنزل ــدأ الحج ــذ أن ب ــزل من المن

ــة.   ــذ  الجائح ــا من ــا روضتهم ــزوران فيه ــي ي ــى الت األول

جاد وجوليا-من روضة غسان كنفاني - مخيم عين الحلوة

رغــم كل الظــروف أطفال خربة عبد اهلل اليونس ســيتعلمون

ــة عبــد اهلل اليونــس األساســية  تــم بنــاء وتشــطيب مدرســة خرب
ــة  ــتخدام وزارة التربي ــا الس ــة وتجهيزه ــورة كامل ــة بص المختلط
والتعليــم الفلســطينية، بتمويــل مــن الصنــدوق العربــي لإلنمــاء 
االقتصــادي واالجتماعــي وإدارة البنــك اإلســامي للتنميــة وتنفيــذ 
مؤسســة التعــاون واشــراف مشــترك مــع مجلــس خربــة عبد اهلل 
اليونــس. تخــدم المدرســة تجمــع ســكاني يبلــغ تعــداده حوالــي 
ــام  ــدود ع ــري وح ــل العنص ــدار الفص ــن ج ــع بي ــمة ويق 400 نس
1967، وللدخــول إلــى الخربــة يحتــاج الزائــر لتصريــح زيــارة لوجــود 
حاجــز يفصلهــا عــن مناطــق الضفــة الغربيــة األخــرى، وعليــه 
يصعــب علــى طابهــا االنتقــال للمــدارس المجــاورة باســتثناء 
موزعيــن  صًفــا   11 مــن  المدرســة  تتكــون  برطعــة.  مدرســة 
علــى طابقيــن، باإلضافــة إلــى غرفتيــن إداريتيــن ومرافــق صحيــة 
بمســاحة كليــة تبلــغ 800 متــر مربــع، كمــا تشــمل المدرســة 

ــرة.  مرافــق صحيــة خارجيــة ومنطقــة خضــراء وســاحة كبي

التعليم المدرسي
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من أهم مبادرات المشروع:

مشروع التربية اإلعالمية 

»إن تبني نهج التربية اإلعالمية يعّزز مهارات الطلبة في 
مجاالت التفكير النقدي والمحاججة وحل المشكالت 

وغيرها«.  أنور أبو عماش مدير برنامج التعليم في مؤسسة 
التعاون. 

بمشــروع  تتميــز  األساســية  إجــزا  بيــت  بنــات  مدرســة 
اإلعاميــة  التربيــة  مشــروع  ضمــن  اإلعالميــة،  التربيــة 
الــذي  »فكر...عبر...شــارك”،  القــدس  فــي  والمعلوماتيــة 
ــباب  ــل دور الش ــام وتفعي ــطينية لإلع ــة الفلس ــذه الهيئ تنف
ــادي  ــاء االقتص ــي لإلنم ــدوق العرب ــن الصن ــل م ــاالرا« بتموي »بي
واالجتماعــي وبإشــراف التعــاون. فقــد تشــربت المدرســة روح 
التربيــة اإلعاميــة بشــكل كبيــر جــًدا، إذ عملــت المعلمــات 
إعــداد خطــط إضافيــة  المشــروع علــى  المشــرفات علــى 
لدمــج التربيــة اإلعاميــة فــي كافــة النشــاطات المدرســية 
ممــا ســاهم باندمــاج الطالبــات فــي المشــروع مــن خــال 
عمــل مــواد إعاميــة وإنتــاج إعامــي مرئــي عبــر منصــات 

االجتماعــي. التواصــل  مواقــع 

مشروع »أمواج السعادة«

خــال أشــهر مــن العمــل والتعلــم ليكونــوا شــباًبا فاعــًا 
ضمــن المجتمــع، عمــل طلبــة مشــروع »أمــواج الســعادة« 
الُمنفــذ مــن إنجــاز فلســطين وبإشــراف مؤسســة »التعــاون« 
االقتصــادي  لإلنمــاء  العربــي  الصنــدوق  مــن  وبتمويــل 
واالجتماعــي، علــى اســتثمار طاقاتهــم وأفكارهــم للنهوض 
بمجتمعنــا والبحــث عــن المشــاكل المجتمعيــة للعمــل معــً 

ــم. ــي تطلعاته ــول تلب ــاد حل ــى إيج عل

حيــث يهــدف المشــروع »إلــى تمكيــن الشــباب وتزويدهــم 
فاعليــن  أعضــاء  ليصبحــوا  الازمــة  والمهــارات  بالمــوارد 

مجتمعهــم. فــي  اجتماعًيــا  ومســؤولين 

مبادرة الصديق السري 

أطلقــت طالبــات مدرســة راهبــات الوردية/القــدس بإشــراف المستشــار والمتطــوع الســيد ليــث طهبوب من شــركة أكــرم ســبيتاني وأوالده، 
باإلضافــة إلــى عــدد مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي، فكــرة المبــادرة لدمــج فئــات الشــباب واألطفــال مــن ذوي اإلعاقــة مــع مجموعــة 
أخــرى مــن الشــباب ممــن يعانــون مــن صعوبــات فــي التعلــم، مــن أجــل صنــع مجســمات فنيــة ونحتهــا باســتخدام أدوات النحاتــة الازمــة 

وبإشــراف مختصيــن ومرشــدين فــي هــذا المجــال بهــدف تطويــر قــدرات ومهــارات األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ودمجهــم مــع غيرهــم.

مبادرة مرح

نفــذ طــاب مدرســة المطــران فــي القــدس »مبــادرة مــرح« بإشــراف المتطــوع الســيد منيــب كلبونــة مــن شــركة باديكــو القابضــة، حيــث تــم 
إعــادة تأهيــل وتجهيــز غرفــة صفيــة تحتــوي علــى كافــة االحتياجــات الازمــة فــي مركــز مــرح المتخصــص لعــاج مشــاكل النطــق واللغــة 

وصعوبــات التعلــم. 

مبادرة إحنا أهل »مبدعون«

ضمــن مبــادرة »مبدعــون« بــادر طلبــة المشــروع إلــى إعــادة تأهيــل غرفــة صفيــة فــي جمعيــة جيــل األمــل لأليتــام فــي بلــدة العيزريــة شــرق 
القــدس،  والتــي يعيــش فيهــا نحــو 58 يتيًمــا. فقــد قامــت 20 طالبــة مــن مدرســة النظاميــة فــي القــدس بتأهيــل المــكان ليكــون حاضنــة 
ــة  ــون« فعلي ــة فن ــون »غرف ــة لتك ــواد الازم ــاألدوات والم ــا ب ــا وإثرائه ــرة فيه ــاحات الكبي ــتغال المس ــة، واس ــي الجمعي ــداع ف ــر واإلب للتعبي

يطلــق فيهــا األطفــال العنــان لمواهبهــم وإبداعهــم.
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المنح الجامعية

»خــال الســنوات األولــى فــي الكليــة فشــلت كل محاوالتــي 
للحصــول علــى منــح مــن المؤسســات المانحــة فــي الوطــن 
وراودتنــي كثيــًرا أفــكار تغييــر التخصــص بســبب العــبء المــادي 
بشــكل أساســي، قبــل أن أحصــل علــى منحــة مؤسســة التعاون 
التــي ســاعدتني فــي االســتمرار فــي دراســتي إلــى أن وصلــت 
أخيــًرا للحلقــة األخيــرة فــي تخصــص الطــب البشــري، أشــكر كل 

مــن دعمنــي حتــى وصلــت لهــذه المرحلــة فــي دراســتي«.

الطالب مجد راشد أبو عيسى- طالب في كلية الطب 
البشري في جامعة النجاح الوطنية. 

وحصلــت  طالــب  كل  حيــاة  مــن  األهــم  المرحلــة  »أنجــزُت 
ــة  ــة اللبناني ــن الجامع ــة م ــة المدنّي ــي الهندس ــهادة ف ــى ش عل
األميركّيــة فــي بيــروت عبــر منحــٍة جامعيــة حصلــت عليهــا مــن 
ــاون.  ــة التع ــن مؤسس ــم م ــان، بدع ــبيبة لبن ــد ش ــة توحي جمعي
تخرجــي  موعــد  اقتــراب  عنــد  كبيــر  بتوتــٍر  شــعرت  بصراحــٍة، 
ــم  ــان والعال ــي لبن ــاد ف ــث إن االقتص ــار 2020 حي ــهر أي ــي ش ف
ــدد  ــن ج ــا كخريجي ــن فرصن ــص م ــر يقّل ــع كبي ــن تراج ــي م يعان
فــي دخــول ســوق العمــل. لكــّن الطريــق أخذتنــي مجــدًدا الــى 
المؤسســة التــي دعمــت تعليمــي، واليــوم أنــا أعمــل ضمــن 
ــم  ــى ترمي ــراف عل ــوم باإلش ــذي يق ــص ال ــل المخت ــق العم فري
ثــاث ريــاض أطفــال فــي الشــمال وبيــروت ضمــن برنامــج التعــاون 
»دعــم التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبّكــرة«. يملؤنــي األمــل 
بــأن يحمــل الغــد لــي أبواًبــا جديــدة، وبــأن تكــون الهندســة 
ــي«.  ــم مجتمع ــتقبلي ودع ــاء مس ــي بن ــاهمة ف ــي للمس طريق

أحمد أبو ْجميع- 23 عامًا - مخيم نهر البارد 

 نظرتنا وخطتنا المستقبلية لألعوام 2022-2020

ستقوم الخطة االستراتيجية المقّرة حديًثا بحشد وتوفير مبلغ قيمته 31 مليون دوالر أميركي لصالح برنامج التعليم. 

سنرّكز بشكل أساسي على ضمان بقاء األطفال الفلسطينيين في النظام التعليمي، بالرغم من التحديات التي يفرضها االحتال 
ومحدودية الموارد. وقد قمنا بتحديد األولويات لتشمل مجاالت تحسين البنية التحتية التكنولوجية لألنظمة التعليمية وتأسيس 

برامج تعليم مهني أكثر متانة وصابة. وحددت استراتيجيتنا الجديدة كذلك المجاالت التالية كأولويات: 

بناء قدرات وتطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية.

 تطوير مهارات الطاب في التفكير النقدي وحل المشاكل.

 احتضان االبتكارات التي من شأنها أن تعّزز وتحدث تحوًلا في أنظمة التعليم في فلسطين.

التدريب المهني الذي يفتح آفاًقا جديدة للطاب ومزيًدا من المهارات وفرص العمل بالتركيز على التخصصات التقنية الجديدة.
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برنامج الثقافة

دعم أّمة وصون هوّية

لمحة عامة 

ــة  ــراء التجرب ــل إث ــن أج ــل م ــطيني. ونعم ــي الفلس ــوروث الثقاف ــة والم ــى الهوي ــاظ عل ــل الحف ــن أج ــا م ــى جهده ــاون« أقص ــذل »التع تب
اإلنســانية مــن خــال الترابــط مــع األجيــال الســابقة فــي الروايــة الفلســطينية والخطــاب واألدب والموســيقى والرقــص والمســرح والفنــون 

ــتدامة.  ــة ومس ــات صحي ــر مجتمع ــة لتطوي ــا ضروري ــي جميعه ــة، وه البصري

ــة ذات  ــة محلي ــات فني ــال انتاج ــن خ ــة، م ــطينية األصيل ــة الفلس ــة والهوي ــاء الثقاف ــي إغن ــة ف ــج الثقاف ــية لبرنام ــداف الرئيس ــل األه تتمث
مســتوى عالمــي، وتزويــد األطفــال والشــباب بمناهــج عاجيــة تتيــح لهــم التعبيــر عــن أنفســهم مــن خــال الفــن. نعمــل نحــو تحقيــق هــذه 

األهــداف مــن خــال سلســلة مــن التدخــات تتضمــن مــا يلــي: 

ــراءة  ــواٍد الق ــم ن ــام وتنظي ــاج أف ــا بإنت ــات وقمن ــن المكتب ــبكة م ــأنا ش ــث انش ــة، حي ــون والثقاف ــتركة للفن ــة والمش ــاءات العام الفض
ــة.  ــة تفاعلي ــات أدبي ــر مخيم وتطوي

ــا،  ــر عنه ــم والتعبي ــاف هويته ــل استكش ــن أج ــباب م ــم الش ــي تدع ــج الت ــن البرام ــد م ــا العدي ــث أطلقن ــباب، حي ــب الش ــج تدري برام
ــول  ــس وقب ــن النف ــر ع ــكال التعبي ــن أش ــكل م ــة كش ــة اإلبداعي ــتخدام الكتاب ــي، واس ــل المجتمع ــرة والفع ــن المناص ــم م وتمكينه

ــق. ــث والتوثي ــي البح ــم ف ــر مهاراته ــذات، وتطوي ال

العــروض األدائيــة العامــة واإلنتاجــات الفنيــة، حيــث قمنــا بتنظيــم عــرض أفــام وانتاجــات موســيقية، ورعايــة أفــام وثائقيــة انتجهــا 
الشــباب، ووّفرنــا وثائــق ومســتندات توّثــق تاريــخ فلســطين وجغرافيتهــا. 
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8,044

المؤسسات المستفيدة

1.14 مليون26

العائد االقتصادي

1.14 مليون

اإلنفاق

الثقافة – فنون ادائية– مهرجان الكمنجاتي- جمعية الكمنجاتي
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    »منصة فنون بال حدود« – مدرسة الفنون في سلوان  

ــاة، والتحــول مــن  أدى انتشــار فيــروس كوفيــد-19 فــي فلســطين خــال شــهر آذار 2020، إلــى فــرض اإلغــاق علــى جميــع مناحــي الحي
التواصــل المباشــر إلــى التواصــل االلكترونــي، ممــا فــرض علــى مدرســة الفنــون التابعــة لملتقــى الشــباب التراثــي المقدســي تحويــل 
العمليــة التعليميــة مــن الوجاهــي إلــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، ممــا أدى إلــى ارتفــاع أعــداد المتابعيــن لصفحــة المدرســة وارتفــاع 

ــد. ــي الجدي ــام الدراس ــي الع ــة ف ــاب للمدرس ــن باالنتس ــداد الراغبي أع

مــن هنــا ُأطلقــت فكــرة »منصــة« إلكترونيــة لتعليــم الفنــون للوصــول إلــى جميــع مناطــق تواجدهــم، وبالتالــي التغلــب علــى كل الظــروف 
الصحيــة والسياســية واالقتصاديــة. 

»حلمــي أن أصبــح عازفــة عــود محترفــة ومشــهورة أشــارك فــي العديــد مــن العــروض والمهرجانــات وأســافر خــارج فلســطين، وبمــا أننــي 
ــبب  ــة بس ــنوات الماضي ــي الس ــب ف ــذا صع ــة، كان ه ــلوان خاص ــة وس ــية عام ــات المقدس ــم العائ ــل كمعظ ــطة الدخ ــة متوس ــن عائل م
ــي  ــت ل ــلوان ُأتيح ــي س ــون ف ــة الفن ــال مدرس ــن خ ــن م ــدس، ولك ــي الق ــز ف ــد والمراك ــي المعاه ــيقى ف ــم الموس ــف تعل ــاع تكالي ارتف

ــة العــود والبــدء بتحقيــق حلمــي«. الفرصــة للقيــام بذلــك وتعلــم العــزف علــى آل
الطالبة سالف محمد الرويضي -13 سنة مدرسة الفنون- ملتقى الشباب التراثي المقدسي- سلوان 

    مشروع استديو »إدوارد سعيد« – باريس 

واســتمرار  العالــم  فــي  كوفيــد-19  فيــروس  انتشــار  بســبب 
اإلغاقــات المفروضــة مــن الســلطات الفرنســية وعــدم اســتقبال 
ــيرات  ــل بالتأش ــف العم ــي ووق ــاد األوروب ــارج االتح ــن خ ــن م الزائري
ســفر  تأجيــل  تقــرر  القــدس،  فــي  الفرنســية  القنصليــة  فــي 
ــي  ــة ف ــة اإلقام ــاق بمنح ــم لالتح ــم اختياره ــن ت ــن الذي الفناني
اســتديو »إدوارد ســعيد«– باريــس للعــام 2020. وعلــى الرغــم مــن 
ذلــك فقــد تــم فتــح المجــال للفنانيــن الفلســطينيين المقيميــن 
فــي فرنســا بشــكل خــاص أو االتحــاد األوروبــي بشــكل عــام، 
وبهــذا اســتفاد مــن البرنامــج الفنــان التشــكيلي هيثــم شــملوني 

ــي«.  ــو غاب ــد »أب ــد أحم ــيقي محم ــان الموس والفن

كمــا تــم تمديــد إقامــة الفنانــة دعــاء قشــطة لشــهرين إضافيين 
حيــث  العالــم.  فــي  األحــداث  مجريــات  اســتيضاح  حيــن  إلــى 
التحقــت دعــاء بالمنحــة مــع بدايــة عــام 2020 وبســبب الجائحــة 

لــم تتمكــن مــن العــودة فــي الموعــد المحــدد لهــا.

لوحة للفنان هيثم شملوني – استديو الفنانين -باريس- 
التعاون، مؤسسة عبد المحسن القطان، القنصلية 

الفرنسية في القدس ووزارة الثقافة الفلسطينية
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     الكمان جزء من يومياتي في المخيم

يحــب أحمــد ســماع الموســيقى منــذ صغــره ويتذكــر 
أنــه شــاهد صدفــة بينمــا كان يمشــي برفقــة والدتــه 
مــن  مجموعــة  شــاتيا  مخيــم  أحيــاء  أحــد  فــي 
ــم  ــس لرؤيته ــزف فتحم ــى الع ــون عل ــال يتدرب األطف
برنامــج تعليــم  أن تســجله فــي  أمــه  وطلــب مــن 
الموســيقى. كان ذلــك قبــل نحــو عاميــن، أمــا اليــوم 
الموســيقية  اآللــة  هــي  »الكمــان  أحمــد،  فيقــول 
التــي ســترافقني فــي حياتــي، ألن العــزف ســيكون 

مســتقبلي«. 

ويعــرف  باســتمرار،  تدريباتــه  علــى  أحمــد  يواظــب 
الصحيــح  للعــزف  ســبيله  هــو  الدائــم  التمريــن  أن 
ــم  ــى تعل ــا ال ــم أيًض ــر انض ــاه األصغ ــأن أخ ــا ب ويخبرن
الموســيقى فباتــت األلحــان مســموعة فــي منزلهــم 
باســتمرار علــى عكــس الضجيــج والزحمــة في شــوارع 
ــحٍة  ــيقى كفس ــى الموس ــر ال ــول، »أنظ ــم، ويق المخي
ــة  ــل حماس ــي، وأحم ــي حيات ــة ف ــرح والمتع ــن الف م
كبيــرة للعــزف مســتقبًا فــي حفــات علــى المســرح. 
ــًرا مــن أســاتذتي، وأشــعر بأننــي  أتلقــى تشــجيًعا كبي
ــي  ــه صوت ــعر بأن ــذي أش ــان ال ــود الكم ــوظ لوج محظ

ــي«.   ــر عن ويعّب

أحمد موسى / 10 سنوات / مخيم شاتيال

 نظرتنا وخطتنا المستقبلية لألعوام 2022-2020

تخّصص االستراتيجية المقّرة حديًثا مبلغ 7.5 مليون دوالر لبرنامج الثقافة وبتركيز خاص على ضمان توفر الموارد والسبل 
الكافية لما يلي:

دعم الشباب والبالغين في الفنون األدائية.

تطوير المهن اإلبداعية والتي تعتبر قطاًعا أساسًيا وجزًءا ال يتجزأ من الثقافة، لكنه ال يلقى االهتمام الكافي.

دعم المبادرات المجتمعية والتي تتمحور حول الثقافة والتراث والتعبير.
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برنامج القدس إلعمار البلدات القديمة

الحفاظ على اإلرث الحضاري والثقافي

لمحة عامة 

ُخصــص برنامــج إعمــار البلــدة القديمــة فــي القــدس للحفــاظ علــى المنــازل ذات القيمــة الكبيــرة والمراكــز التاريخيــة الهامــة فــي جميــع 
أنحــاء فلســطين. كانــت المدينــة القديمــة المهملــة فــي القــدس هــي المحــور األصلــي للبرنامــج الــذي بــدأ عــام 1994. بحلــول عــام 2006، 
اتســع مجــال عمــل البرنامــج لتشــمل نابلــس. وقــد تلقــى المهندســون والمتخصصــون الفنيــون والمهنيــون اآلخــرون تدريًبــا فــي الحفــاظ 
علــى التــراث، مــن خــال عنصــر التدريــب المتضمــن فــي البرنامــج. وقــد أســفرت جهــود »التعــاون« عــن تجديــد العديــد مــن المبانــي التاريخيــة 
التــي تعيــش فيهــا العائــات فــي كل مــن القــدس ونابلــس. كمــا شــاركنا فــي تجديــد المــدارس والمراكــز المجتمعيــة والمبانــي التجاريــة. 

ــراث  ــى الت ــاظ عل ــة الحف ــا وبقيم ــي ببرنامجن ــادة الوع ــرة لزي ــوًدا كبي ــا جه ــذا بذلن ــورات. فهك ــذه التط ــة ه ــوي إلدام ــر حي ــي أم ــدرك أن الوع ــن ن نح
الثقافــي. تأتــي هــذه الجهــود فــي شــكل إنتــاج أفــام وثائقيــة ونشــرات ترويجيــة وتوزيــع كتّيبــات وتــداول مجموعــة متنوعــة مــن المنشــورات 

ــة. اإلعامي

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.

497

عدد المستفيدينفرص العمل

49,000

المؤسسات المستفيدة

3.77 مليون10

العائد االقتصادي

3.77 مليون

اإلنفاق

برنامج القدس العمار البلدات القديمة- مكون الترميم- ملحق منجرة مدرسة دار االيتام الصناعية- برنامج االعمار-القدس
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         مشروع ترميم وإعادة تأهيل مدرسة ذكور باب 
         السلسة األساسية

بتمويــل مــن الحكومــة الســويدية مــن خال منظمــة األمــم المتحدة 
للتربيــة والعلــوم والثقافــة )اليونســكو(، وبتنفيذ مــن برنامــج القــدس 
إلعمــار البلــدات القديمــة فــي مؤسســة التعاون،تــم ترميــم وتأهيــل 
مدرســة ذكــور بــاب السلســلة األساســية الواقعــة علــى بعــد عشــرات 

األمتــار مــن بــاب السلســلة )أحــد أبــواب المســجد األقصــى(. 

وبنيــت أجــزاء مــن المدرســة خــال الفتــرة العثمانيــة، واألجــزاء األخــرى 
فــي فتــرات الحقــة، وتبلــغ مســاحتها الكليــة 407 متــًرا مربًعــا. وكانــت 

المدرســة تحتضــن قبــل الترميــم مــا يقــارب 40 طالًبــا و11 مدّرًســا.

المبنــى  علــى  للحفــاظ  المدرســة  تأهيــل  إلــى  المشــروع  هــدف 
محّفــزة  بيئــة  وتوفيــر  فيــه،  التحتيــة  البنيــة  وتأهيــل  التاريخــي، 
للتعليــم، ودعــم صمــود قطــاع التعليــم الفلســطيني فــي القــدس، 
باإلضافــة الــى تشــجيع الطلبــة علــى التعلــم داخــل مبانــي تاريخيــة 

تــم ترميمهــا وتتوافــر بهــا احتياجــات التعليــم المعاصــر. 

كان لهــذا الترميــم األثــر األكبــر فــي تحســن البيئــة التعليميــة للطــاب 
وبيئــة العمــل لطاقــم التدريــس واإلدارة فــي المدرســة نتيجــة إعــادة 
وانســجاًما  أماًنــا  أكثــر  لتكــون  وتطويرهــا  التحتيــة  البنيــة  تأهيــل 
لاســتخدام، باإلضافــة الــى زيــادة القــدرة االســتيعابية للمدرســة مــن 
ــت  ــي كان ــات الت ــم الفراغ ــر ترمي ــر عب ــة أكث ــرف صفي ــر غ ــال توفي خ
مغلقــة وغيــر مســتخدمة، وتــم توفيــر مختبــرات حاســوب وعلــوم، 
التحصيــل  علــى  إيجاًبــا  انعكــس  الــذي  األمــر  للســاحات  وتأهيــل 

ــاب. ــي للط العلم

مدير المدرسة خيري معالي:

»ال شك أن الترميم كان شامًلا للمدرسة، وترك بيئة مناسبة ومحّفزة 
للتعليم. ألول مرة أصبح لدينا مختبًرا للحاسوب وآخر للعلوم 

مؤهلين بشكل جيد جًدا الستخدام طالب المدرسة«.

     ترميم صبانة حمدي كنعان في البلدة القديمة بنابلس

ــي  ــة ف ــس الكائن ــة بنابل ــدة القديم ــي البل ــان ف ــدي كنع ــة حم صبان
شــارع الصبانــات فــي حــي الياســمينة هــي صبانــة ومبنــى عريــق 
فــي  نابلســية  لصابونــة  جديــد  لنــوع  إنتــاج  أول  وشــهد  وقديــم، 
القــرن  فــي  النابلســي  عائلــة  بنتهــا  الماضــي.  القــرن  خمســينيات 
الثامــن عشــر واشــتراها كنعــان فــي عــام 1930 إبــان العصــر الذهبــي 
ــن  ــا م ــن 130 طًن ــر م ــج أكث ــت تنت ــي، وكان ــون النابلس ــة الصاب لصناع
الصابــون ســنوًيا. وفــي خمســينيات القــرن الماضــي شــهدت والدة 
ــتخرج  ــون المس ــت الزيت ــن زي ــوع م ــر المصن ــي األخض ــون النابلس الصاب
ــن  ــة م ــبة عالي ــى نس ــوي عل ــون( ويحت ــة الزيت ــواة حب ــت )ن ــن الجف م

مــادة الكلوروفيــل المعقمــة والمطهــرة.

غيــر أن االحتــال فــي العــام 1967 بــّدل حــال هــذه الصناعــة الرائجــة، 
فكانــت وبعــد عقديــن فقــط مــن االحتــال تلفــظ صبانــة كنعــان 
أنفاســها األخيــرة وتتوقــف عــن العمــل بعــد 200 عــام مــن الصناعــة 
ــة  ــح الصبان ــاوية، لتصب ــاهد مأس ــد المش ــا أش ــدأ بعده ــرة. ليب المزده
التــي كانــت تعــج بالحيــاة والعمــال والــزوار وينبعــث مــن كل أرجائهــا 
ــات  ــا للنفاي ــل مكًب ــة، ب ــب، مهمل ــون الطي ــون والصاب ــت الزيت ــة زي رائح
ومكرهــة صحيــة... لقــد كان منظــًرا حزينــا ومثيــًرا لألســى عنــد رؤيــة 

800 متــر مربــع تراكمــت فيــه القمامــة. 
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ــا  ــة أصحابه ــى موافق ــول عل ــم الحص ــي، وت ــع المحل ــة المجتم ــي لخدم ــى التاريخ ــذا المبن ــتخدام ه ــرة اس ــت فك ــد ُطرح ــي فق وبالتال
مشــكورين )باســل وطاهــر وباســمة كنعــان(، وبنــاًء عليــه، فقــد تــم البــدء بعمليــة ترميــم وإعــادة تأهيــل هــذا المــكان الهــام مــن قبــل 
برنامــج القــدس إلعمــار البلــدات القديمــة فــي مؤسســة التعــاون بمــا يتناســب وعراقــة المــكان وهيبتــه، فــاألدراج ظلــت ســلطانية الحجــارة، 

واألعمــدة تــم المحافظــة عليهــا وتدعيمهــا.

هــذا التأهيــل والترميــم لهــذا المــكان جعلــه صالًحــا إلقامــة مركــز مجتمعــي تابــع لجمعيــة المركــز االجتماعــي الخيريــة ويخــدم فئــة 
ــن  ــر م ــذ أكث ــدارس. فمن ــاب الم ــال وط ــدم األطف ــة تخ ــة الكتروني ــك مكتب ــي، وكذل ــع ترفيه ــاد وتجم ــتخدم كن ــث يس ــن، بحي ــار الس كب
ــي  ــل ف ــي تعم ــس وه ــة نابل ــة بمدين ــدة القديم ــي البل ــام 1978 ف ــت ع ــي تأسس ــة الت ــي الخيري ــز االجتماع ــة المرك ــا، وجمعي ــن عاًم أربعي

ــتدامة. ــرية المس ــة البش ــي والتنمي ــل االجتماع ــى التكاف ــدة عل ــاء معتم ــال والنس ــين واألطف ــراء والمهمش ــاط الفق أوس

ــي  ــى المبان ــة عل ــس والمحافظ ــي نابل ــة ف ــدة القديم ــي البل ــة ف ــة مهمش ــاء منطق ــي إحي ــا ف ــاهم أيًض ــى س ــذا المبن ــم ه ــا أن ترمي كم
ــًدا،  ــا مفي ــار الســن رجــاال ونســاء، وقًت القديمــة والتراثيــة فيهــا، وتوفيــر مــكان الئــق، فــي هــذا الحــي الفقيــر والمهمــش، يقضــي فيــه كب
ــات  ــاب وطالب ــّزز لط ــع المع ــر الواق ــب عب ــاج محوس ــة منه ــدم خدم ــة تق ــة الكتروني ــة رقمي ــر مكتب ــى توفي ــة إل ــلًيا. إضاف ــا، ومس وممتًع
الحــي، كمــا تــم إقامــة مركــز ثقافــي للذاكــرة والروايــة الفلســطينية يتــم فيــه إنتــاج وعــرض أفــام وثائقية عــن فلســطين بتقنيــات حديثة.

ــت  ــكو 2019، ومول ــال اليونس ــن خ ــى م ــة األول ــويدية المرحل ــة الس ــت الحكوم ــل، مّول ــة مراح ــى ثاث ــة عل ــم الصبان ــم ترمي ــد ت ــذا وق ه
المرحلــة الثانيــة بتبــرع مــن عائلــة حمــدي طاهــر كنعــان وأعضــاء وداعمــي مؤسســة التعــاون 2019، أمــا المرحلــة الثالثــة فمولــت بتبــرع 

ــا ونعيــم عبــد الهــادي 2020. مــن الن

     حوش أمينة الخالدي

ــل  ــدد قلي ــن ع ــن ضم ــر م ــذي يعتب ــدي وال ــة الخال ــوش أمين ــل ح ــع مدخ ــارك، يق ــى المب ــجد األقص ــن المس ــة م ــوات قليل ــد خط ــى بع عل
مــن األحــواش الكبيــرة داخــل البلــدة القديمــة فــي القــدس. يرّجــح أن تاريــخ الحــوش يرجــع الــى الفتــرة المملوكيــة، خاصــة وأن جــزء مــن 
الحــوش ماصــق ألســوار المســجد األقصــى. تــم بعدهــا عمــل إضافــات وبنــاء وحــدات اضافيــة الــى الحــوش علــى مــر الســنين حيــث يضــم 

حالًيــا أكثــر مــن 34 وحــدة ســكنية.

عانــى الحــوش مــن ســوء وضــع البنيــة التحتيــة وخاصــة التمديــدات الميكانيكيــة والمجــاري، إضافــة الــى وجــود مشــاكل فيزيائيــة عديــدة 
بالمبانــي وعــدم وجــود عــزل للوحــدات الســكنية وعــدم وجــود تهويــة لبعــض الغــرف، عــاوًة علــى االكتظــاظ الكبيــر فــي الحــوش وعــدم 
اســتغال الســاحات الموجــودة فــي الحــوش، ولــم يتــم التدخــل فــي الحوش من قبــل مؤسســات الترميــم نتيجــة الوضع الصعــب للحوش.

أولــى برنامــج القــدس إلعمــار البلــدات القديمــة االهتمــام الكبيــر للحــوش، حيــث تــم عمــل دراســة عامــة وتحديــد أولويــات التدخــل فــي 
الحــوش للوحــدات الســكنية بنــاء علــى الدراســة.

ــم،  ــم الترمي ــة ت ــعودي للتنمي ــدوق الس ــق الصن ــن طري ــة ع ــة مقدم ــال منح ــن خ ــعودية م ــة الس ــة العربي ــن المملك ــخي م ــل س وبتموي
انطاًقــا مــن ســعي المنحــة الــى تثبيــت صمــود المقدســيين وتحســين ظروفهــم المعيشــية، ووفًقــا ألهــداف البرنامــج فــي الحفــاظ علــى 
المــوروث التاريخــي والثقافــي فــي البلــدات القديمــة وتحســين األوضــاع المعيشــية لقاطنيهــا والبلــدة القديمــة فــي القــدس بشــكل خاص.

تــم تقســيم أعمــال الترميــم الــى ثــاث مراحــل رئيســية، ورغــم جميــع الظــروف الصعبــة والقاهــرة وخاصــة نتيجــة اإلغاقــات المســتمرة 
بســبب جائحــة كورونــا، فقــد تــم هــذا العــام تنفيــذ المرحلتيــن األولــى والثانيــة. وضمــت المرحلــة األولــى ترميــم 5 وحــدات ســكنية لســت 
عائــات والمرحلــة الثانيــة 5 وحــدات ســكنية، إضافــة الــى ترميــم الســاحات والواجهــة والبنيــة التحتيــة التابعــة لهــذه المراحــل مــع إضافــة 

لمســات جماليــة للحــوش، علًمــا أن العمــل علــى المرحلــة الثالثــة مســتمر ضمــن المنحــة المخصصــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية.
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ــدن  ــى م ــد إل ــس، وتمت ــدس ونابل ــاء الق ــي أنح ــا ف ــاظ عليه ــة والحف ــع التاريخي ــاء المواق ــون دوالر إلحي ــص 18 ملي ــا بتخصي ــد قمن لق
ــي: ــا يل ــل م ــن العم ــار م ــذا المس ــي ه ــو ف ــتراتيجيتنا للنم ــتلزم اس ــرى. تس ــرى أخ وق

ترميم المراكز التاريخية والمباني العامة والوحدات السكنية في مدن القدس ونابلس وعرابة وغيرها من المدن التاريخية.

إعادة تأهيل الواجهات الخارجية للمتاجر في أسواق مدينتي القدس ونابلس.

إشراك المتدربين والمهندسين والمهنيين والطاب والمتخصصين في الدورات المتعلقة بالتراث الثقافي والتدريب المهني في 
مجال التراث، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة.

تعزيز الوعي المجتمعي من خال نشر الكتب والدراسات المتعلقة بالتراث الثقافي.

      ملحق مبنى المكتبة الخالدية

يقــع مبنــى ملحــق مكتبــة الخالــدي علــى بعــد عشــرات األمتــار الــى الغــرب مــن بــاب السلســلة )أحــد أبــواب المســجد األقصــى( وحائــط 
البــراق وهــو يتبــع فــي وظيفتــه لمبنــى مكتبــة الخالــدي الرئيســي والــذي يقــع علــى بعــد أمتــار قليلــة منــه الــى الغــرب والتــي تــم االنتهــاء 
مــن ترميمهــا وترميــم الواجهــة الرئيســية لهــا مــن قبــل برنامــج القــدس إلعمــار البلــدات القديمــة بتمويــل مــن الصنــدوق العربــي لإلنمــاء 

االقتصــادي واالجتماعــي فــي العــام 2018.

يعــود تاريــخ بنــاء هــذا المبنــى إلــى الفتــرة العثمانيــة، ويتكــون مــن ثاثــة طوابق وســطح، بحيــث يســتخدم الطابــق األول من قبــل آل الخالــدي كملحق 
للمكتبــة الرئيســية وخدمــات تابعــة لــه، ويتكــون مــن خمســة غــرف ومطبــخ وحمامين يتوســطهم فنــاء مغطــى بهيكل معدنــي مزجج. 

ــن  ــة م ــر مجموع ــن أكب ــا تحتض ــا ألنه ــل أيًض ــة، ب ــا التاريخي ــز وأهميته ــا المتمي ــن موقعه ــط م ــس فق ــة لي ــة الخالدي ــة المكتب ــع أهمي تنب
نفائــس المخطوطــات اإلســامية ومجموعــات كبيــرة مــن الكتــب القديمــة داخــل البلــدة القديمــة فــي القــدس، باإلضافــة الــى موقــع 
المبنــى الحســاس بجانــب مركــز للشــرطة ومجاورتــه للحــرم القدســي الشــريف. ومــن الجديــر بالذكــر أن المشــروع تــم تنفيــذه بحســب 
المواصفــات العالميــة للمحافظــة والترميــم بحيــث تــم إعــادة تأهيــل الغــرف واألســطح والواجهــات الخارجيــة، إضافــة الــى القيــام بأعمــال 
التدعيــم اإلنشــائي لبعــض غرفــه نظــًرا لوجــود مشــاكل انشــائية رئيســية فيــه نتيجــة أعمــال الحفريــات التــي يقــوم بهــا االحتــال أســفل 
المبنــى، ممــا أدى الــى حــدوث تشــققات وتصدعــات بالمبنــى، تــم تدعيمهــا ومعالجتهــا مــن قبــل البرنامــج. هــذا وقــد تــم الترميــم هــذا 

المبنــى بتمويــل مــن الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي.
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برنامج التنمية المجتمعية

صون الحياة والكرامة

لمحة عامة 

لــكل انســان علــى األرض الحــق فــي حقوقــه اإلنســانية األساســية، التــي تتضمــن العمــل والســكن والرعايــة الصحيــة والتغذيــة الكافيــة. 
مــن هّنــا، طــّورت »التعــاون« مشــاريع مــن شــأنها أن تقــّدم الدعــم لقطاعــات الزراعــة وتطويــر البنيــة التحتيــة والطاقــة النظيفــة واالســتجابة 
للطــوارئ والصحــة. نعمــل كذلــك علــى تعزيــز قــدرات مؤسســات المجتمــع المدنــي، بحيــث نمّكنهــا مــن تقديــم وتنفيــذ هــذه األنــواع مــن 

التدخــات لصالــح الفلســطينيين.

يتضمن برنامجنا للتنمية المجتمعية سلسلة من التدخات بما فيها: 

تحسين الصحة والرفاه: 

 يعــّزز هــذا البرنامــج قــدرة نظــام الرعايــة الصحيــة ومرافقــه مــن خــال التدريــب وتطويــر القــدرات والدعــم المالــي. لقــد اســتطعنا مــن 
ــدة  ــال، ووح ــب األطف ــة ط ــدة جراح ــا وح ــا فيه ــة، بم ــة الصحي ــات الرعاي ــي مؤسس ــة ف ــة متخصص ــدات صحي ــاد وح ــاطاتنا إيج ــال نش خ
ــاج، أو  ــن للع ــراد المحتاجي ــك لألف ــم كذل ــم الدع ــم تقدي ــرى. ويت ــة أخ ــدات متخصص ــن وح ــن بي ــروق، م ــة الح ــى، ومعالج ــيل الكل غس
للخضــوع لعمليــات جراحيــة، أو لتركيــب أطــراف صناعيــة، أو أجهــزة الســمع/ البصــر، إلــى جانــب توفيــر برنامــج شــامل للتأهيــل لِلأشــخاص 

ذوي اإلعاقــة مــن خــال المؤسســات األهليــة العاملــة فــي مجــال إعــادة التأهيــل. 

الزراعة واألمن الغذائي:

ــم  ــة، ترمي ــي والزراع ــتصاح األراض ــات، واس ــة الحيوان ــى تربي ــز عل ــج ترّك ــادرات وبرام ــاون« مب ــت »التع ــة، طرح ــة والفاح ــق بالزراع ــا يتعل فيم
البيــوت الباســتيكية، تحســين الخدمــات والبنــى التحتيــة المتعلقــة بالمواصــات ألغــراض زراعيــة، وتحســين الفرصــة للوصــول والحصــول 

ــري، باإلضافــة إلــى التدريــب والدعــم التقنــي للمزارعيــن.   ــاه وأنظمــة ال ــاه النظيفــة وشــبكات المي علــى المي

تطوير المجتمع المدني والخدمات والبنية التحتية المجتمعية: 

تنّفــذ »التعــاون« سلســلة مــن المشــاريع التــي ترّكــز علــى إنشــاء فضــاءات عامــة ومجتمعيــة مشــتركة، وتعــّزز البنيــة التحتيــة المجتمعيــة 
الماديــة وقــدرات مؤسســات المجتمــع المدنــي، مــن خــال التدخــات المتعلقــة ببنــاء وتطويــر القــدرات. 

المساعدات الطارئة واإلغاثية:

تواصــل »التعــاون« تقديــم المســاعدات اإلنســانية اإلغاثيــة الضروريــة جــًدا للتجمعــات والفئــات المعّرضــة للخطــر والتهميــش. يتــم عــادًة 
ــّرد  ــكل متف ــع بش ــي تجم ــاعدات، والت ــة المس ــة وطبيع ــث طريق ــن حي ــة، م ــات محكم ــال تدخ ــن خ ــانية م ــاعدات اإلنس ــم المس تقدي

ــة فــي رزمــة واحــدة.  المســاعدات اإلنســانية بتلــك التنموي

2,688

عدد المستفيدينفرص العمل

412,249

المؤسسات المستفيدة

26.6 مليون101

العائد االقتصادي

26.6 مليون

اإلنفاق
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     أواًل: الصحة، أساس، الزراعة و المساعدات االنسانية واإلغاثة

ختام غبن، 43 عام ، أرملة ومعيلة لستة أبناء، منهم فتاة تبلغ 19 عام تعاني من السرطان. كان قد تراكمت الديون على 
زوجها قبل وفاته حيث كان يعاني من أمراض مزمنة. 

“ال أســتطيع وصــف ســعادتي عندمــا تلقيــت الشــيك مــن جمعيــة بيــت الهيــا للتنميــة )BLDA( لشــراء محاصيلــي. هــذا المشــروع هــو نقطــة 
ــم  ــروع دع ــن مش ــتفادتها م ــعادتها الس ــن س ــن ع ــام غب ــرت خت ــذا عب ــام«. هك ــى األم ــة إل ــة قوي ــا دفع ــدة. وأعطان ــاة جدي ــاق لحي انط

..IDRF المزارعيــن بدعــم مــن مؤسســة التعــاون و

وكانــت األســرة تمتلــك دونّميــن مــن األراضــي تزرعهــا وتبيــع المحاصيــل لكســب الدخــل وتغطيــة نفقــات األســرة المعيشــية وقــد دمرتهــا 
ــي  ــة. وه ــا الحدودي ــت الهي ــة بي ــي منطق ــل ف ــة األم ــي منطق ــرة ف ــش األس ــزة 2014 وتعي ــى غ ــوم عل ــال الهج ــرائيلية خ ــوات اإلس الق

متاخمــة للخــط الحــدودي. منــذ ذلــك الحيــن، اضطــرت عائلــة ختــام للتخلــي عــن عملهــم الزراعــي حيــث فقــدوا جميــع محاصيلهــم.
مّكن هذا المشروع ختام من كسب دخل لها وألسرتها وتوفير حياة كريمة وفرصة عمل ثابتة لها وألبنائها.

تقــول ختــام: »نحــن نكافــح فــي ظــل ظــروف اقتصاديــة واجتماعيــة صعبــة للغايــة، أنــا مســؤولة عــن األســرة. ابنتــي روان مريضــة. اعتدنــا 
الحصــول علــى دخــل مــن الزراعــة، ولكــن بعــد دمــار األرض فــي 2014، تراكمــت علينــا ديــون ولــم أســتطع ســدادها. لقــد بذلــت قصــارى 

جهــدي لســدادها شــيًئا فشــيًئا بمــرور الوقــت«.

براءة تستطيع ارتداء مالبسها بمهارة ويسر

أحمــد  بــراءة  الطفلــة  حالــة  علــى  واضحــة  التحســن  معالــم  بــدت 
ويســر  بمهــارة   مابســها  ترتــدي  كانــت  بينمــا  عامــً(   12( الوحيــدي 
وبمســاعدة بســيطة مــن األهــل، وممــا زاد عامــات االرتيــاح علــى وجــوه 
عائلتهــا بانهــا باتــت قــادرة علــى مســك القلــم واأللــوان وممارســة 

بالتلويــن. هوايتهــا 
وتعانــي »بــراءة«، التــي تقطــن فــي منطقــة الشــيخ زايــد وتنتمــي ألســرة 
مكونــة مــن ســبعة أفــراد، مــن صعوبــة مــن التعلــم وتلــف فــي األحبــال 
الصوتيــة وصعوبــة فــي الــكام  وضعــف فــي عضــات اليديــن واألصابع، 
إال أن ثمــة نجاحــً حققــه فريــق التأهيــل الخــاص بمشــروع »خدمــات 
تأهيــل أطفــال ذوي إعاقــة شــمال قطــاع غــزة« ضمــن البرنامــج المنزلــي 
الــذي اســتطاع وضــع الخطــط العاجيــة المناســبة لحالــة الطفلــة 

ــداف. ــد األه ــراءة« وتحدي »ب
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الشاب أيمن كشكو- أحد العمال المستفيدين  من فرص العمل 
التي وفرتها حملة فلسطين تناديكم«

أيمــن كشــكو شــاب غــزي مــن حــي الزيتــون يعانــي وأســرته مــن عــدم 
وجــود مصــدر دخــل ثابــت لتمكيــن نفســه وأســرته اقتصاديــً ... وال يعلم 
كيــف يواجــه متطلبــات الحيــاة. اســتطاعت حملــة فلســطين تناديكــم 
ومــن خــال مشــروع توزيــع الطــرود الغذائيــة توفيــر فرصــة عمــل أليمــن 
لحوالــي 45 يــوم. يقــول أيمــن: »أعتبــر نفســي محظوظــً بحصولــي 
علــى فرصــة العمــل التــي اتيحــت لــي فــي ظــل الوضــع االقتصــادي 
ــرتي  ــات أس ــر احتياج ــتطعت توفي ــث اس ــزة حي ــاع غ ــي قط ــب ف الصع
ــي  ــل ان تمكنن ــي آم ــات الت ــض العاق ــبت بع ــك اكتس ــي، وكذل واطفال

مــن االســتمرار فــي العمــل«

كارن صقر – مديرة مستشفى بيروت الحكومي في الكرنتينا  

التعاون تتضامن مع بيروت وأهلها بعد إنفجار المرفأ

»فــي لحظــات معــدودة خســرنا كل شــيء حتــى القســم الجديــد لألطفــال المصابيــن بفيــروس كوفيــد 19 الــذي كنــا نســتعد الفتتاحــه. 
ــق  ــا وفري ــور أن ــى الف ــررت عل ــا، وق ــادة ترميمه ــاعدات إلع ــر مس ــودًا بتوفي ــمعت وع ــفى، وس ــال المستش ــات بإقف ــمعت اقتراح ــا س حينه

ــفى.  ــتمرارية المستش ــان اس ــز لضم ــم والتجهي ــادة الترمي ــة إع ــرار وكلف ــد األض ــام بتحدي ــل القي العم

ــتعدادها  ــدت إس ــا وأب ــاون معن ــة التع ــت مؤسس ــهر آب، تواصل ــي ش ــروت ف ــأ بي ــي مرف ــرّوع ف ــار الم ــت اإلنفج ــي تل ــى الت ــام األول ــذ األي من
للمســاهمة فــي توفيــر بعــض المعــدات للمستشــفى. علمــت حينهــا بأنهــا مؤسســة فلســطينية ُتعنــى بالاجئيــن الفلســطينين فــي لبنــان، 
وتســألت ضمنيــً مــا إذا كان إهتمامهــم ســيصل الــى خواتيمــه وال ســيما أن العديــد مــن المؤسســات التــي تواصلــت معنــا لــم نســمع منهــا 
أبــدًا. وبــكل صراحــة أقــول، قليلــة هــي الجهــات التــي التزمــت قــواًل وفعًا بمســاعدة المستشــفى مثــل التعــاون التــي قّدمت من خــال حملة 
حشــد التمويــل التــي أطلقتهــا معــدات حديثــة لــم نكــن نحلــم بوجودهــا فــي حــرم المستشــفى. إنه دعــم نوعــّي يســاعدنا على اإلســتمرار 
فــي توفيــر خدماتنــا. كل الشــكر للتعــاون التــي تترجــم فعــًا إلتزامهــا بالعمــل اإلنســاني مــن أجــل اإلنســان. أنتــم حقــً اســمً علــى مســمى«. 

ملعب مخيم ضبيه مركز إلتقاء ومساحة فرح

ــع  ــٍز يجم ــى مرك ــاء، وإل ــة إلتق ــى نقط ــب ال ــّول الملع ــة تح ــرعٍة فائق بس
الكبــار والصغــار مــن ســكان المخيــم. مــن يقطــن داخــل المخيمــات 
يقــّدر معنــى أن تكــون لديــه مســاحة عامــة للحركــة واللعــب فــي الهواء 
الطلــق، يقــول إليــاس حبيــب مــن مجّمــع الكنائــس للخدمــة اإلجتماعيــة 

فــي لبنــان الــذي يشــرف علــى ملعــب وحديقــة مخيــم ضبيــه.

ــدم  ــم مق ــل دع ــور بفض ــى الن ــه ال ــد طريق ــب وج ــذا الملع ــل ه وتأهي
مــن منيــر الكالوتــي، ومعــه وجــد ســكان المخيــم أنفســهم يتجمعــون 

فــي فــرق للعــب كــرة القــدم. 

مــا يبعــث علــى الفــرح يقــول إليــاس، »قــدرة هــذه الملعــب علــى جمــع 
ــا  ــً كن ــت فرح ــية أعط ــٍة حماس ــاطاٍت رياضي ــي نش ــم ف ــكان المخي س

ــه«.  ــة إلي بحاج
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      ثانيًا: تمكين الشباب 

قصة نجاح في زمن الكورونا )رب ضارة نافعة(

المشــاركين  أحــد  وزوجهــا  هــي  حمــزة«  »أم  شــحادة  كفايــة 
بــدورة الزراعــة البيئيــة التــي نفــذت فــي قريــة الجديــرة ضمــن 
جمعيــة  مــن  المنفــذ  المقدســية«  المــرأة  »تمكيــن  مشــروع 
العربــي  الصنــدوق  مــن  بدعــم  القــدس  المســيحية–  الشــبان 
لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي بــإدارة البنــك االســامي. وقــد 
كانــت هــي وزوجهــا مــن أكثــر المشــاركين بالــدورة حماًســا لتبنــي 
المبادريــن لطلــب منحــة إلنشــاء  البيئيــة، ومــن  الزراعــة  فكــرة 
مزرعــة بيئيــة. لكــن نتيجــة للوضــع العــام الــذي حــدث بســبب 
أزمــة كورونــا والمتمثــل بشــلل جميــع مناحــي الحيــاة فقــد تأخــر 
تنفيــذ الحدائــق البيئيــة والتــي كان مــن المفتــرض تنفيذهــا قبــل 
الموســم الصيفــي حتــى ال يخســر المزارعــون الموســم، وأدى 
ذلــك الــى أن غالبيــة المزارعيــن إمــا زرعــوا أراضيهــم بالطريقــة 
التقليديــة أو تركــت بــدون زراعــة. لكــن »أم حمــزة« وعائلتهــا قــرروا 
عــدم خســارة الموســم وبنفــس الوقــت تطبيــق الخبــرة التــي 
اكتســبوها مــن دورة الزراعــة البيئيــة واســتغال اإلغــاق والــذي 
تســبب بتعطــل األعمــال والدراســة للجميــع بــا اســتثناء، وبالتالــي 
الفرصــة متاحــة لمســاهمة جميــع أفــراد العائلــة بتحضيــر وزراعــة 
األرض، فالزراعــة البيئيــة تحتــاج الــى جهــد ووقــت ومصاريــف أعلــى 
ــة  ــول كفاي ــا تق ــا كم ــة. وفع ــي البداي ــة ف ــة التقليدي ــن الزراع م
ــراد  ــع أف ــا كان جمي ــهر تقريًب ــدار ش ــى م ــاق وعل ــره اإلغ ــال فت خ
العائلــة يقضــون جميــع وقتهــم فــي األرض »كنــا نذهــب لــألرض 
تقريًبــا كل يــوم مــن الســاعة 10 صباًحــا لوقت المغرب. كان شــهر 
متعــب لكــن بنفــس الوقــت اســتمتعنا كثيــًرا فــي العمــل كعائلــة 
وأمضينــا وقتنــا بكامــل اإلنتاجيــة، بالرغــم مــن أن مســاحة األرض ال 
تتعــدى الدونــم الواحــد إال أننــا مــن خــال الزراعــة البيئيــة اســتطعنا 
ــدورة  ــل والبن ــل الفلف ــار مث ــن الخض ــف م ــن 15 صن ــر م ــة أكث زراع
والباذنجــان والفاصوليــاء واللوبيــاء والقــرع والباميــة والفقــوس 
والكوســا والبصــل والجرجيــر وغيرهــا، إضافــة الــى النباتــات الطبيــة 
مثــل الزعتــر والميرميــة وحتــى الفواكــه مثــل البطيــخ والفراولــة«. 
ــا  ــي عندم ــة ه ــات العائل ــعد لحظ ــزة« أن أس ــد »أم حم ــا وتؤك كم
بــدأت بقطــف ثمــار األرض والتــي مكنــت العائلــة مــن االعتمــاد على 
ــرار  ــن دون االضط ــم م ــذا الموس ــي ه ــام ف ــكل ت ــول بش المحص
إلــى شــراء الخضــار مــن األســواق كمــا كانــت تفعــل العائلــة مــن 
قبــل. »أم حمــزة« وعائلتهــا فخــورون بمزرعتهــم البيئيــة الصغيــرة 
وأخبرونــا بــأن مــذاق الخضــار البيئيــة أطيــب بكثيــر مــن الخضــار التي 
كانــوا يقومــون بشــرائها مــن قبــل، كمــا وتطمــح »أم حمــزة« بــزرع 
المزيــد مــن األصنــاف فــي الموســم القــادم مــن أجــل المحافظــة 
علــى توفيــر طعــام صحــي وخــال مــن المــواد الكيماويــة فــي بيتها. 

تمكين المرأة المقدسية

المــرأة  »تمكيــن  مشــروع  ضمــن  قلنديــا  حمايــة  فريــق  قــام 
ــن  ــم م ــيحية بدع ــبان المس ــة الش ــن جمعي ــذ م ــية« المنف المقدس
الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي بإشــراف البنــك 
ــي  ــير( ف ــتخدم الطباش ــة )تس ــواح القديم ــتبدال األل ــامي، باس اإلس
ــة.  ــواح حديث ــية بأل ــا األساس ــة قلندي ــي مدرس ــوف ف ــع الصف جمي
وبذلــك تــم حــّل المشــكلة التــي كان يعانــي منعهــا غالبيــة الطلبــة 
والمعلمــات والتــي تتمثــل بأعــراض مرضيــة مثــل القحــة والعطــاس 

ــير. ــتخدام الطباش ــن اس ــية م ــبب الحساس بس
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     ثالثًا: رعاية األيتام

عروسة الرّحال ... وحلم يتحقق

»مشــروع مســتقبلي رافقنــي منــذ طفولتــي، والمشــروع أّثــر 
ــر«. ــي الكثي ــاف ل ــي وأض ــي حيات ف

التزاًمــا  األطفــال  أكثــر  مــن  كانــت  التــي  عروســة  قالتــه  مــا  هــذا 
وحضــوًرا فــي أنشــطة ُمســتقبلي، فمنــذ نعومــة أظفارهــا وهــي 
إحــدى المســتفيدين والمســتفيدات مــن برنامــج مســتقبلي، وقــد 
الدراســي،  تحصيلهــا  فــي  واضًحــا  تأثيــًرا  المشــروع  هــذا  حقــق 
وأكســبها الكثيــر مــن المعــارف، والمهــارات الحياتيــة التــي تســاعدها 
ــى  ــة  عل ــة العام ــي الثانوي ــت ف ــد حصل ــية. وق ــا المدرس ــي حياته ف

96.7% والتحقــت بكليــة الطــب، لتحقــق حلمهــا. معــدل 

المضي قدًما نحو التميز- ياسمين طافش.. برنامج وجد غزة

»فرحتــي بالحصــول علــى معــدل 92.1% ال توصــف، وإنــي اعتبــر 
هــذا الحــدث أكبــر فرحــة فــي حياتــي. وال أجــد إال أن أشــكركم 
فــي برنامــج وجــد علــى كل مــا قدمتمــوه لــي مــن تعليــم 

ــب«  وتدري

ــات  ــل خدم ــمين«: بفض ــة »ياس ــدة الطفل ــادي« وال ــيدة »هن ــول الس تق
وكميــة  وجــد  برنامــج  ســنوات  مــدار  علــى  المســاند  التعليــم 
»ياســمين«  ابنتــي  عليهــا  حصلــت  التــي  األساســية  المعلومــات 
خــال  مــن  اكتســبتها  التــي  الفاعلــة  المذاكــرة  لطــرق  وتعلمهــا 
أخصائيــة الدعــم النفســي فــي البرنامــج، تمكنــت ابنتــي مــن تحقيــق 

أعلــى مســتويات النجــاح، وإنــي فخــورة بهــا«.

محمد عابدين / مشروع الطاقة الشمسية

»أنشــأت محــل »بيــع وتركيب خايــا شمســية« )بمســاعدة برنامج وجد( 
ــي  ــن وضع ــن م ــا حّس ــد، مم ــكل جي ــل بش ــل المح ــل اهلل عم وبفض
االقتصــادي بشــكل كبيــر، وأنــا اآلن أعمــل باســتقالية تامــة وأســتطيع 
ــر  ــدوق قط ــكًرا لصن ــي، فش ــدي وتعب ــي بجه ــات عائلت ــر احتياج توفي
الداعــم الرئيســي ولــكل الداعميــن لوجــد لمســاعدتهم لنــا لنحقــق 

مــا نحــن عليــه اآلن«. 

محمــد عابديــن 22 عاًمــا، المعيــل ألســرته المكونــة مــن 8 أفــراد فــي 
مدينــة خانيونــس جنــوب قطــاع غــزة، وهــو أحــد المســتفيدين مــن 
مشــروع تحســين الوضــع االقتصــادي أليتــام عــدوان 2014 علــى غــزة 

وعائاتهم-الســنة الرابعــة.

ــل  ــى عم ــل ال ــى رأس العم ــب عل ــة تدري ــن فرص ــوان/ م ــد نش أحم

بوظيفــة ثابتــة

»أحمــد« أحــد المســتفيدين مــن برنامــج مســتقبلي والــذي دعمــه منــذ 
كان فــي مرحلــة المدرســة، تخــّرج أحمــد مــن كليــة التجــارة تخصــص 
محاســبة، ووّفــر لــه البرنامــج فرصــة التدريــب علــى رأس العمــل مــع 
ــتطاع أن  ــزة( واس ــاع غ ــي قط ــركات ف ــر الش ــد أكب ــزاج )أح ــركة م ش
يثبــت جدارتــه فــي العمــل، فقّدرتــه الشــركة ومنحتــه فرصــة عمــل 

ثابتــة.
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 نظرتنا وخطتنا المستقبلية لألعوام 2022-2020

ــوع  ــة بموض ــات المرتبط ــن المكون ــد م ــة للعدي ــة المظل ــة المجتمعي ــج التنمي ــكل برنام ــرة، يش ــتراتيجية المق ــة االس ــي الخط ف
ــددة  ــات متع ــة تدخ ــي إلضاف ــون دوالر أميرك ــغ 74 ملي ــص مبل ــة بتخصي ــتقوم المؤسس ــادي. س ــي واالقتص ــن االجتماع التمكي

ــة: ــاور التالي ــات والمح ــن المكون ضم

تنفيذ تدخات مختلفة في مجاالت الصحة والزراعة والمساعدات اإلنسانية ورعاية األيتام والتمكين االقتصادي.

تطوير قدرات المؤسسات األهلية الشريكة من خال التدخات ASAS، وتعزيز وتوسيع نطاق الشراكات التمويلية 
االستراتيجية.

تطوير فرص »العمل عن بعد« ومفهوم »الريادية« وتوفير التمويل األساسي للرياديين.

تدريب الشباب والخريجين الجدد على المهارات الناعمة والمهنية والمواضيع التخصصية.

تمكين األيتام من خال التعليم والتوظيف وتوفير خدمات الرعاية الصحية و التدريب المهني TEVET، وتوفير فرص  
للمشاريع المبتدئة. 

استخدام التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك وسائل اإلعام الرقمي والمنصات التفاعلية لتفعيل التواصل بين الشركاء.

خالــد جنديــة، أحد مســتفيدي برنامــج وجد خال الدبلوم المهني المتخصص في صيانــة الهواتف الذكية - جمعية نطوف 
للبيئة وتنمية المجتمع
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خاصــة  »بودكاســت«  اجتمــاع  جلســة 
بالتعــاون مــع شــبكة »كيرنينــغ كلتشــرز« 
ومركــز جميــل للفنــون بعنــوان »شــايف 
البحــر؟« وهــي قصــة مؤثــرة فــي رحلــة 
مــن  مــع  البعيــد  القريــب  البحــر  الــى 
حرمــوا لســنوات مــن مــوج البحــر وصوتــه 
وهــو علــى بعــد ســاعات قليلــة فقــط، 
الفلســطينيين  عاقــة  عــن  ويتحــدث 
بالبحــر مــن خــال قصــص تحكــي عــن 
ــان. ــن الحرم ــنوات م ــد س ــاء األول بع اللق

WAY-مؤسسة التعاون للشباب

شــباب جمعهــم حّبهــم لفلســطين وإصرارهــم علــى صنــع التغييــر، فعملــوا مًعــا وقّدمــوا أفكارهــم للنهــوض بالمجتمــع الفلســطيني 
واالرتقــاء بكافــة قطاعاتــه.

ــى  ــجيعهم عل ــال تش ــن خ ــطين م ــباب فلس ــام لش ــث اإلله ــد وب ــباب، لتوحي ــاون للش ــة التع ــام 2009 مؤسس ــي الع ــاون« ف ــت »التع أسس
االفتخــار بهويتهــم الفلســطينية، باإلضافــة إلــى أن إشــراك الشــباب علــى مســتوى العالــم يزيــد الوعــي الدولــي بمعاناتهــم. منذ العــام 2017، 

ترتبــط »التعــاون« ومؤسســة التعــاون للشــباب بمذكــرة تفاهــم، ســمحت بتقديــم مزيــًدا مــن الدعــم لألخيــرة مــن أجــل النمــو والتوســع.

أنشطتهم عام 2020 

جولة خاصة عبر الفن الفلسطيني بالتعاون مع جاليري زاوية: ما بين الصمود واإللهام والذي يضم أعمال عدة لفنانين فلسطينيين:
خالد حوراني، نبيل عناني، سليمان منصور، تيسير بركات ووفا حوراني.

لقاء مع حارس الذاكرة طارق البكري حيث أخذنا في رحلة مشّوقة لزيارة فلسطين وبيوتها وقراها ومدنها المهّجرة للتعرف عليها 

وعيش حكايتها من خال صور وقصص أهلها.
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    شذرات من العام 2020

10 سنوات على »مونولوجات غزة«

احتفــاًء باليــوم العالمــي للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني، وفي 
الذكــرى العاشــرة إلطــاق مشــروع »مونولوجــات غــزة العالمــي«، 
ــول  ــباب ح ــال والش ــن األطف ــن 1500 م ــد ع ــا يزي ــه م ــارك ب ــذي ش ال
مــع  بالشــراكة  عشــتار  مســرح  نظــم  دولــة،   36 فــي  العالــم 
مؤسســة »التعــاون، أمســية فنيــة تخللهــا عــرض الفيلــم الوثائقــي 
ــام  ــدة ع ــم المتح ــر األم ــي مق ــات ف ــرض المونولوج ــع ع ــذي تتب ال
2010 بمشــاركة 22 شــاًبا وشــابة وبــــ 14 لغــة عالميــة، باإلضافــة إلى 

ــيقى. ــة الموس ــات برفق ــن المونولوج ــدد م ــراءات لع ــروض وق ع

جولة تفقدية في المخيمات الفلسطينية في لبنان    

ــي  ــة ف ــة تفقدي ــاون، جول ــة التع ــن مؤسس ــد م ــم وف اختت
المخيمــات الفلســطينية فــي لبنــان، وأطلــع علــى المشــاريع 
المؤسســات  مــع  بالشــراكة  المؤسســة  تنفذهــا  التــي 
والتجمعــات  المخيمــات  فــي  العاملــة  والجمعيــات 
شــارك  بيــروت،  شــرق  ضبيــه  مخيــم  وفــي  الفلســطينية. 
الوفــد ســكان المخيــم االحتفــال بافتتــاح أول ملعــب رياضي 
ــان  ــاون – لبن ــة التع ــن مؤسس ــم م ــه بدع ــم تأهيل ــز، ت مجّه
ــه  ــراف علي ــه واإلش ــيقوم بإدارت ــي، وس ــر الكالوت ــيد مني والس
مجّمــع الكنائــس للخدمــة االجتماعيــة فــي لبنــان. كمــا 
تــم افتتــاح مكتبــة ضبيــه العامــة بعــد اســتكمال أعمــال 
الترميــم والتأهيــل لتكــون مركــًزا مجتمعًيــا ناشــًطا لســكان 

ــار. ــع األعم ــن جمي ــم م المخي

توقيع اتفاقية لدعم مشروع إنشاء وحدة عناية مكثفة لألطفال 

وّقعــت مؤسســة التعــاون وجمعيــة إغاثــة أطفــال فلســطين )PCRF(، اتفاقيــة لدعــم مشــروع إنشــاء »وحــدة العنايــة المكثفــة 
لألطفــال فــي مجمــع فلســطين الطبــي فــي رام اهلل«، الــذي تنفــذه الجمعيــة، بإشــراف وإدارة جمعيــة إغاثــة أطفــال فلســطين 

»PCRF« و«التعــاون«، وبتمويــل مــن جمعيــة الهــال األحمــر الكويتــي بقيمــة تزيــد عــن 3 ماييــن دوالر أميركــي.

االحتفاء باألسبوع العالمي لريادة األعمال

األعمــال،  لريــادة  العالمــي  باألســبوع  التعــاون،  احتفــت مؤسســة 
والــذي تواصــل مــن 16-22 تشــرين ثانــي، بتســليط الضــوء علــى عــدد 
ــاون  ــز التع ــازوا بجوائ ــذي ف ــباب، ال ــطينيين الش ــن الفلس ــن الرياديي م
ــاريع  ــن مش ــتفادوا م ــابقة، أو اس ــنوات الس ــي الس ــداع ف ــز واإلب للتمي
برنامــج الشــباب فــي تطويــر مشــاريعهم وأعمالهــم. ونظمــت 
المؤسســة لقــاًء حوارًيــا ضــم أربعــة ريادييــن شــباب، تحدثــوا عــن 
ــا  ــي واجهوه ــات الت ــال، والتحدي ــادة األعم ــم ري ــي عال ــم ف تجربته

ــاح. ــى النج ــم إل ــي طريقه ف

افتتاح الوحدة المهنية في مدرسة بنات طوباس

المهنيــة  الوحــدة  بافتتــاح  »التعــاون«  مؤسســة  احتفلــت 
فــي مدرســة بنــات طوبــاس الثانويــة، والتــي تتضمــن أربــع 
ــف  ــل وتصفي ــاء والتجمي ــم األزي ــم تصمي ــة لتعلي ــرف صفي غ
ــادي  ــاء االقتص ــي لإلنم ــدوق العرب ــن الصن ــل م ــعر، بتموي الش
وبالتعــاون  اإلســامي،  التنميــة  بنــك  وإدارة  واالجتماعــي 
مــع بلديــة طوبــاس التــي أشــرفت علــى تنفيــذ المشــروع، 

وبالتنســيق مــع مديريــة التربيــة والتعليــم والمحافظــة.
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وذوي  المصابيــن  مــن   181 لتشــغيل  مشــروع  دعــم 
غــزة قطــاع  فــي  الخاصــة  االحتياجــات 

بدعــم مــن الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي 
وبــإدارة البنــك اإلســامي للتنميــة، تم االنتهــاء من تنفيذ مشــروع 
التدريــب علــى رأس العمــل المهنــي لــذوي االحتياجــات الخاصــة 
التعــاون  مؤسســة  اســتطاعت  حيــث  غــزة،  فــي  والجرحــى 
وبالشــراكة مــع جمعيــة بنيــان للتنميــة المجتمعيــة من تشــغيل 
181 مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة والجرحــى فــي مجــاالت 
مهنيــة مختلفــة والحاقهــم ببرنامــج التدريــب علــى رأس العمــل 
ــم  ــل له ــدر دخ ــق مص ــي تحقي ــاهم ف ــا س ــر مم ــوع األج مدف

ــل. ــوق العم ــاق بس ــة لالتح ــم العملي ــر مهاراته وتطوي

مذكرات تعاون  

تعــاون  مذكــرة  األهليــة،  المنظمــات  وشــبكة  »التعــاون«  وّقعــت 
لمشــاركة وتبــادل الخبــرات والمعلومــات والتشــبيك، فــي إطــار تعزيــز 
ــع  ــم م ــرة تفاه ــت مذك ــا وّقع ــطيني. كم ــعب الفلس ــود الش صم
برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، لتعزيــز جهودهما التنمويــة لدعم 
الشــعب الفلســطيني وتحســين أوضاعــه االقتصاديــة واالجتماعيــة. 

تتويج الفائزين بجوائز »التعاون« لعام 2019    

ــع  ــوازي م ــة رام اهلل، وبالت ــدي بمدين ــرح البل ــي المس ــه ف ــل نظمت ــي حف ــام 2019، ف ــا للع ــن بجوائزه ــاون« الفائزي ــة »التع ــت مؤسس تّوج
مدينــة غــزة وبمشــاركة ممولــي الجوائــز عبــر تطبيــق »زووم« وحضــور عــدد مــن أعضــاء »التعــاون«، وفــي بــث مباشــر عبــر وســائل التواصــل 
االجتماعــي. وتوزعــت الجوائــز علــى ســت فئــات بقيمــة 280 ألــف دوالر أمريكــي، بواقــع 50 ألــف دوالر لــكل جائــزة باســتثناء جائــزة المعلــم 

والتــي بلغــت قيمتهــا 30 ألــف دوالر.

افتتاح أربعة أقسام رئيسية في مستشفى المقاصد 

افتتحــت »التعــاون« ومستشــفى جمعيــة المقاصــد الخيريــة االســامية فــي القــدس أربعــة أقســام رئيســية فــي المستشــفى، 
ضمــن مشــروع تضمــن إعــادة تهيئــة وتوســعة األقســام وتجهيزهــا بأحــدث األجهــزة الطبيــة المتخصصــة، حيــث تــم توســعة 
وتجهيــز قســم جراحــة قلــب األطفــال، وتجهيــز غرفــة عمليــات جراحة األعصــاب والدمــاغ، وربط القســم مــع بناية المستشــفى 
ــادات  ــط العي ــة، ورب ــدات الطبي ــزة والمع ــدث األجه ــده بأح ــطرة وتزوي ــم القس ــز قس ــر وتجهي ــى تطوي ــة إل ــية، باإلضاف الرئيس
الخارجيــة وقســم الطــوارئ مــن خــال ممــر معلــق يربــط بيــن المبنييــن. وقــد تــم تنفيــذ المشــروع بدعــم مــن الصنــدوق العربــي 

لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي بتكلفــة إجماليــة بلغــت نحــو 2 مليــون دوالر.
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الطفولــة  مرحلــة  فــي  التعليــم  »تمكيــن  مشــروع  إطــالق 
األغــوار« فــي  المبكــرة 

أطلقــت مؤسســة »التعــاون« مشــروع »تمكيــن التعليــم فــي مرحلة 
الطفولــة المبكــرة فــي األغــوار«، بالشــراكة مــع الهيئــة االستشــارية 
ــن  ــل م ــة، وبتموي ــر الحكومي ــات غي ــر المؤسس ــطينية لتطوي الفلس
الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي بقيمــة نحــو 
350 ألــف دوالر أميركــي. جــرى توقيــع اتفاقيــة المشــروع فــي حفــل 

احتضنتــه قريــة بردلــة بمحافظــة طوبــاس واألغــوار الشــمالية.

قبــل  مــا  »التعليــم  خدمــات  تقديــم  إلــى  المشــروع  يهــدف 
إنشــاء  خــال  مــن  األغــوار،  ألطفــال  عاليــة  بجــودة  المدرســي« 
شــبكة نموذجيــة ومتطــورة مــن ريــاض األطفــال تتبــادل المعرفــة 
وطفلــة.  طفــل   2,500-2,000 يقــارب  مــا  لتحتضــن  والخبــرات، 

افتتاح مختبر الصيدلة في جامعة القدس    

مختبــر  بافتتــاح  »التعــاون«،  ومؤسســة  القــدس  جامعــة  احتفلــت 
ــة  ــي الجامع ــة ف ــم الفني ــذ الطواق ــه بتنفي ــادة تأهيل ــد إع ــة بع الصيدل
وبإشــراف »التعــاون« وبتبــرع ســخي مــن الدكتــور إبراهيــم جــال بلغــت 
الطرفــان مذكــرة  أميركــي. كمــا وّقــع  ألــف دوالر   60 قيمتــه نحــو 
التــراث  لتنفيــذ دورة متخصصــة فــي مجــال ترميــم وإدارة  تفاهــم 
التاريخيــة، للمســاهمة فــي تطويــر قــدرات طلبــة دائــرة  والمواقــع 
الهندســة المعماريــة فــي الجامعــة، واتفاقيــة لتمديــد العمل بـــ »منحة 
الدكتــور ســمير عبــد الهــادي« لتغطيــة تكاليــف الدراســة الجامعيــة 
ــروع  ــة لمش ــة منح ــى اتفاقي ــة إل ــة، باإلضاف ــاب الجامع ــن ط ــدد م لع
ــا  ــة م ــا«، بقيم ــي التكنولوجي ــة ف ــال خاص ــادة أعم ــر ري ــن وتطوي »تمكي
يقــارب 45 ألــف دوالر أميركــي بهــدف تحقيــق التمكيــن االقتصــادي 
للشــباب فــي القــدس، وخلــق وظائــف وتأســيس مشــاريع رياديــة فــي 

قطــاع التكنولوجيــا.

»تــراث  حــول  كتابيــن  إصــدار 
القــدس المعمــاري« و«المواقع 

ــس« ــي ناب ــة ف األثري

إلعمــار  القــدس  برنامــج  أصــدر 
برامــج  أحــد  القديمــة،  البلــدات 
كتــاب  »التعــاون«،  مؤسســة 
 - المعمــاري  القــدس  »تــراث 
وطــرزه  تطــوره  فــي  دراســة 
المعماريــة  وعناصــره  وأعامــه 
الدكتــور  للمؤلــف  والزخرفيــة« 
يوســف ســعيد النتشــة، وكتــاب 
واألبنيــة  األثريــة  »المواقــع 
نابلــس«  مدينــة  فــي  التاريخيــة 
اهلل  عبــد  األســتاذ  للمؤلــف 
كلبونــه، واللــذان تــم إعدادهمــا 
بإشــراف وإدارة البرنامــج، وبتمويل 
مــن الصنــدوق العربــي لإلنمــاء 

االقتصادي واالجتماعي.
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دعم تجهيز غرفتين للعزل في مستشفى الهمشري في صيدا

الفلســطيني  األحمــر  الهــال  جمعيــة  التعــاون  مؤسســة  زّودت 
فــي  المســتخدمة  الهــواء  لتنقيــة  متخصصيــن  بجهازيــن 
المستشــفيات فــي غــرف العــزل أو وحــدة العنايــة المرّكــزة أو غــرف 
العمليــات. وتــم تركيــب الجهازيــن فــي مستشــفى الهمشــري فــي 
صيــدا بهــدف دعــم جهوزيــة المستشــفى للتعامــل مــع الحــاالت 
ــي  ــم الطب ــد الطاق ــى تزوي ــة إل ــا، باإلضاف ــروس كورون ــة بفي المصاب

بلــوازم الوقايــة المطلوبــة.

توقيــع اتفاقيــة منحــة إلنشــاء حديقــة »االســتقالل« 
ــس ــي نابل ف

عرفــات«،  عمــرو  و«الشــيخ  »التعــاون«  مؤسســتا  وّقعــت 
اتفاقيــة منحــة بقيمــة 65 ألــف دوالر أميركــي، للمســاهمة 
فــي إنشــاء حديقــة البيــارة فــي منطقــة ســارية العلــم على 

ــتقال«. ــة االس ــم »حديق ــتحمل اس ــي س ــال، والت ــل عيب جب

ــي  ــة ف ــطيني للطفول ــد الفلس ــاطات المعه ــم نش دع
ــاح ــة النج جامع

وقعــت »التعــاون« والمعهــد الفلســطيني للطفولــة التابــع 
لجامعــة النجــاح الوطنيــة، اتفاقيــة منحــة لدعــم نشــاطات 
المركــز، الــذي افتتــح عــام 2014 بتبــرع مــن مؤسســة النــور 
ــن  ــر م ــراف مباش ــدة، وبإش ــل الجدي ــدة الفض ــة وعه الخيري

ــاون«. ــة »التع مؤسس

افتتاح مركز الطفل الثقافي في جنين

ــز  ــاح مرك ــاون بافتت ــة التع ــن ومؤسس ــة جني ــت بلدي احتفل
الــذي يأتــي فــي إطــار  التابــع للبلديــة،  الثقافــي  الطفــل 
ــة  ــة حاضن ــق بيئ ــن، وخل ــي جني ــة ف ــاة الثقافي ــر الحي تطوي
لألطفــال لصقلهــم بالثقافــة والمعرفــة، وتعزيــز قدراتهــم 

اإلبداعيــة.

المشاركة في قطف الزيتون

اإلنســان  تمكيــن  فــي  االســتراتيجي  هدفهــا  مــن  انطاًقــا 
ــادرات  ــجيعها للمب ــه وتش ــي أرض ــوده ف ــز صم ــطيني وتعزي الفلس
مؤسســة  مــن  فريــق  شــارك  التطوعــي،  والعمــل  المجتمعيــة 
التعــاون فــي قطــف الزيتــون بقريــة صفــا غــرب رام اهلل، إلــى جانــب 

عــدد مــن المتطوعيــن الشــباب.

بناء وتجهيز غرفتين صفيتين في مدرسة نور القدس

غرفتيــن  وتجهيــز  بنــاء  أعمــال  التعــاون  مؤسســة  أنجــزت 
صفيتيــن فــي مدرســة نــور القــدس فــي مدينــة القــدس، 
بدعــم كريــم مــن البنــك اإلســامي الفلســطيني. وهــدف 
اســتيعاب  علــى  المدرســة  مقــدرة  زيــادة  إلــى  المشــروع 
لمــدارس  الطالبــات  التاســع ومنــع توجــه  الصــف  طالبــات 
ــدس،  ــي الق ــعبنا ف ــاء ش ــود أبن ــز صم ــار تعزي ــي إط ــرى، ف أخ
وللمســاهمة فــي تحســين جــودة التعليــم فــي المدينــة 
المقدســة. وسيســهم إضافــة غرفتيــن صفيتيــن بالمدرســة، 
فــي تخفيــف االكتظــاظ داخــل الغــرف الصفيــة، وتطبيــق 
الجهــود  إطــار  فــي  الطــاب،  بيــن  االجتماعــي  التباعــد 

كورونــا. فيــروس  تفشــي  لمكافحــة 
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جائزة »التعاون« للقدس 2020 »جائزة المرحوم راغب الكالوتي للتنمية المجتمعية في القدس- للقدس نعمل«

الهدف: تأتي الجائزة دعمًا وتشجيعًا للعمل والبناء من أجل القدس وذلك بتمويل من السيد منير الكالوتي.

القيمة: 50,000 دوالر أمريكي.

جائزة » التعاون« للشباب 2020 »جائزة منير الكالوتي للشباب الفلسطيني الريادي- لغٍد أفضل.... نبدع«

الهــدف: تأتــي هــذه الجائــزة بتبــرع مــن الســيد منيــر الكالوتــي لدعــم الشــباب وتحفيــزه لتحقيــق طموحاتــه 
ومبادراتــه الرياديــة. 

القيمة: 50,000 دوالر أمريكي )10,000$ لكل فائز بحد أقصى(.

جائزة »التعاون« للتميز في القطاع الثقافي 2020 »جائزة المرحوم نعيم عبد الهادي » - سنكون يوماً ما نريد

الهــدف: تأتــي الجائــزة بتبــرع مــن أبنــاء المرحــوم نعيــم عبــد الهــادي وذلــك تقديــرا للمؤسســات التــي حققــت انجــازات 
مميــزة فــي مجــال الثقافــة وســاهمت فــي عمليــة النمــو االجتماعــي واالقتصــادي والثقافــي للشــعب الفلســطيني.

القيمة: 50,000 دوالر أمريكي.

     جوائز “التعاون” لإلنجاز والتميز

تأتــي جوائــز »التعــاون« لتكمــل رســالة المؤسســة وتحاكــي هويتهــا، وقيمهــا، وتشــجع المؤسســات الفلســطينية علــى التميــز واالبــداع فــي 
عملهــا، وتمّكــن األفــراد الفلســطينيين، وتعــّزز دورهــم وانخراطهــم فــي بنــاء مســتقبل لفلســطين، لنحافــظ علــى عراقتهــا وأصالتهــا 

وجذورهــا .

..............................................................................................................

المؤسسة الفائزة: ملتقى الشباب التراثي المقدسي- سلوان- القدس.

المشروع: مشروع )سند( لتمكين ودعم ذوي االحتياجات الخاصة والفئات المهمشة من خال الفنون.

لجنة التحكيم: الدكتورة صفاء ناصر الدين، الدكتورة سماح أبو عصب، األستاذة منال الجعبة، األستاذ لؤي الحسيني، 

األستاذ أحمد الشرفاء.

......................................................................................................................................

الفائزون: 

1.  مبادرة كرسي ذكي لذوي االعاقة الحركية -جمال خالد سالم شختور- -بيت لحم- الضفة الغربية

2.  مبادة د. سيال -نائل طال جمعة القطاطي- غزة

3.  مبادرة سواعد19- لين فواز أبو بكر، هبة عوايصة – نابلس- الضفة الغربية

4.  مبادرة ZENO FOOD للمنتجات الخالية من الجلوتين -زينب جميل عابد – رفح- غزة 

5.  مبادرة منصة جسور -أمين رياض أمين أبو دياك- جنين 

لجنــة التحكيــم: األســتاذة دعــاء وادي، الدكتــورة ميســون ابراهيــم، المهنــدس باســل قنديــل، المهنــدس أشــرف اليــازوري، المهنــدس عبــد 
الطهراوي. اهلل 

..................................................................................................................................

المؤسسة الفائزة: جمعية الشباب العرب- بلدنا

المشروع: نادي الناصرة الثقافي

لجنة التحكيم: األستاذة نسرين نّفاع، األستاذة سهى خّفش، األستاذ نادر جال، األستاذ حبيب شحادة، األستاذ عامر شوملي.
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..................................................................................................................................

الفائزون: 

1.  وصال باسم عبد الرحمن كراز-مدرسة جمعية أطفالنا للصم غزة- قطاع غزة

    استخدام أسلوب علمي حديث )الكيروجامي واألوروغامي واألينيميشن ( في جميع المواد الدراسية. 

2.  مها جمال صالح الدين أبو منشار -مدرسة ياسر عمرو الثانوية للبنات - الخليل- الضفة الغربية

      نظم تعليمية مبتكرة باستخدام المنصات والوسائل التعليمية.

3.  مي ابراهيم حسان درابيع- مدرسة بنات الفوار األولى-الخليل-الضفة الغربية

ــم و  ــي التعلي ــائعة ف ــة الش ــرق التقليدي ــن الط ــن ع ــة مبتعدي ــة والمتع ــة الفكاه ــة بطريق ــوالت العلمي ــم المدل ــن فه ــارة ع ــادرة عب  المب
ــة. ــور كاريكاتيري ــم بص ــك المفاهي ــيد تل ــة تجس محاول

لجنــة التحكيــم: الدكتــورة ســائدة عفونــة، األســتاذة ثــروت النشاشــيبي، األســتاذ أيمــن الحمامــرة، الدكتــور محمــد أبــو عــودة، الدكتــور 
نظمــي المصــري.

......................................................................................................................................

المؤسسة الفائزة: مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية

المشــروع: مركــز قــادر لريــادة األعمــال وتنميــة المهــارات لألشــخاص ذوي اإلعاقــة )Q-HUB(، التابــع لبرنامــج إدمــاج االشــخاص ذوي اإلعاقــة 
فــي ســوق العمــل.

لجنــة التحكيــم: الدكتــورة هديــل حــاوة، األســتاذة غــادة االحــول، األســتاذ  إبراهيــم الشــطلي، الدكتــورة فليتســيا أديــب، الدكتــور حســين 
جبارين.

جائزة »التعاون« للمعلم المتميز 2020- جائزة منير الكالوتي للمعلم المتميز »ابداع معلم ... نهضة وطن«.

الهــدف: تتمحــور الجائــزة حــول دعــم االبــداع والتميــز فــي التعليــم مــن خــالل تبنــي المعلــم طــرق وأســاليب 
وآليــات إبداعيــة خالقــة غيــر تقليديــة حديثــة ومتطــورة فــي التعليــم والتعلــم.

القيمة: 50,000 دوالر أمريكي.

جائزة »التعاون« للتميز في القطاع الصحي لعام 2020- جائزة المرحوم الحاج أحمد أبو غزالة »لمبادرات صحية متميزة«

ــدى  ــاة ل ــة الحي ــودة ونوعي ــين ج ــى وتحس ــة الُفضل ــات الصحي ــر الممارس ــى تعزي ــزة ال ــدف الجائ ــدف: ته اله
األفــراد مــن خــالل مكافــأة المبــادرات الصحيــة المتطــورة فــي مجــاالت الوقايــة والرعايــة والتشــخيص والعــالج.

القيمة: 50,000 دوالر أمريكي.
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معهد إدوارد سعيد – القدس
سيما خوري- المديرة التنفيذية للمعهد

ســاهم الدعــم الكريــم المقــدم عبــر مؤسســة التعــاون إلــى معهــد إدوارد ســعيد الوطنــي للموســيقى، فــي دعــم وتمكيــن مجموعــة 
مــن الطــاب الموهوبيــن لاســتمرار فــي تعلــم الموســيقى ورفــد فــرق وأوركســترات المعهــد بأفــراد موهوبيــن ومتميزيــن موســيقيً.

جمعية الكمنجاتي – رام اهلل
إياد ستيتي – المدير التنفيذي

 “شــكل دعــم التعــاون أهميــة كبيــرة للكمنجاتــي علــى مســتوى تطويــر المهــارات الموســيقية للطلبــة فــي مراكــز الكمنجاتــي المختلفــة 
ــاء  ــي إغن ــاهم ف ــاون تس ــة التع ــع مؤسس ــراكتنا م ــعر أن ش ــً نش ــارج، دائم ــطين والخ ــي فلس ــور ف ــيقيين والجمه ــع الموس ــل م والتواص

عملنــا لمــا تقدمــه مــن دعــم ومتابعــة طواقمــه للتفاصيــل بــكل حــرص وحــب ومســؤولية ،شــكرًا للتعــاون” 

     نفتخر بشركائنا

كل التقدير والعرفان لكم شركاءنا على ثقتكم، فأنتم صناع هذا النجاح الذي تحقق بفضل دعمكم وشراكاتكم معنا.
وإننــا عاقــدون العــزم على مواصلــة الجهود من أجل تحقيــق المزيد من اإلنجازات معكم، واضعيــن نصب أعيننا خدمــة وطننا الحبيب.
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 انجاز فلسطين
رانيا قطينة – المديرة العامة

“عملنــا مــن خــال عاقتنــا االســتراتيجية مــع وزارة التربيــة والتعليــم 
“أمــواج  مشــروع  عبــر  التعــاون  ومؤسســة  العربــي  والصنــدوق 
ــابهم  ــدس واكس ــي الق ــباب ف ــدرات الش ــز ق ــى تعزي ــعادة “ عل الس
مهــارات متنوعــة إلعدادهــم كمواطنيــن مســؤولين  عــن تحســين 

ــر  “. ــداث التغيي ــى إح ــن عل ــة قادري ــم المحيط بيئته

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

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

ونتــج عنــه العديــد مــن قصــص النجــاح “

اتحاد لجان العمل الصحي-غزة
رأفت المجدالوي-المدير التنفيذي

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

ــزة “.  ــاع غ ــات قط محافظ

جمعية إنقاذ الطفل – فلسطين
د. علي منصور، رئيس مجلس اإلدارة 

كشــريك  ســنوات  عشــر  منــذ  التعــاون  مؤسســة  مــع  “نعمــل   
ــن  ــام، نح ــاند لأليت ــم المس ــروع التعلي ــذ مش ــي تنفي ــتراتيجي ف اس
احــداث  فــي  الكبيــر  األثــر  لهــا  كان  التــي  الشــراكة  بهــذه  نعتــز 

تغييــرات ايجابيــة فــي حيــاة األيتــام “.

مركز السرايا 

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

ــدس.” ــي الق ــي ف العرب

قائمة الشركاء على 

موقع التعاون االلكتروني:
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    المانحون: بدعمكم تزهر حياتهم

ــا  ــاء شــعبنا الفلســطيني. دعمكــم لن ــا علــى مســاندة أبن ــة، وايمانكــم بقدرتن نشــكركم جميعــً علــى دعمكــم وجهودكــم المتواصل

يمكننــا مــن تحقيــق اإلنجــازات. 

           اقتباسات من المانحين:

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

ــترك. ــل المش ــاون والعم ــن التع ــد م ــى مزي إل

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

مؤسســة Open Societies Foundation هــي منظمــة مانحــة للتعــاون منــذ عــام 2007 فــي مجموعــة متنوعــة    
مــن المجــاالت بمــا فــي ذلــك الرعايــة الصحيــة والتعليــم. فــي اآلونــة األخيــرة، دعمنــا جهودهــم المهمــة فــي تلبيــة 
ــدات  ــك مع ــي ذل ــا ف ــاء Covid-19، بم ــة بوب ــرقية المتعلق ــدس الش ــة والق ــة الغربي ــي الضف ــة ف ــات العاجل االحتياج
ــة الطبيــة. شــريك مهــم، تعاونــت تعــاون بفاعليــة ومدروســة ومســؤولية برامــج تلبــي احتياجــات  ــار والوقاي االختب
ــت  ــد جعل ــات. لق ــي والمجتمع ــي المحل ــع المدن ــن المجتم ــى تمكي ــز عل ــع التركي ــً، م ــر ضعف ــطينيين األكث الفلس

ــه. ــل مع ــر بالعم ــا نفخ ــا وموثوًق ــريًكا قيًم ــت ش ــا المثب ــاملة واحترافه ــاون الش ــبكة التع ش

OSF - إيرين سالوكاس / محلل، برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا        

ــات  ــدى المنظم ــام 2019، كإح ــذ ع ــاون من ــع التع ــة )DM-Aid( م ــامية الدنماركي ــة اإلس ــة المعون ــت منظم عمل   
المانحــة لتمويــل عــدد مــن المشــاريع. DM-Aid تعتبــر التعــاون شــريًكا اســتراتيجًيا وتحمــل العمــل الــذي يقومــون 
بــه فــي غايــة االحتــرام. أظهــرت التعــاون دائًمــا النزاهــة والشــفافية والمصداقيــة فــي تنفيــذ جميــع المشــاريع. لــدى 
ــاء.  ــن النس ــن 50% م ــل ع ــتفادة ال تق ــبة اس ــا نس ــن جميعه ــي تضم ــج، والت ــن البرام ــة م ــة متنوع ــاون مجموع التع
لقــد قامــوا بعمــل نموذجــي فــي مجــال التخفيــف مــن حــدة الفقــر -   وبنــاء قــدرات صغــار المزارعيــن والتعاونيــات 
النســائية فــي غــزة إلــى جانــب توفيــر المســاعدات المنقــذة للحيــاة مــن خــال مشــاريع فصــل الشــتاء فــي غــزة. كمــا 
ــا االنفجــار فــي بيــروت، لبنــان. تنفــذ التعــاون غالبيــة برامجهــا مــن  ــرد علــى ضحاي دعمــت DM-Aid التعــاون فــي ال

ــة. ــات الدول ــاء مؤسس ــي بن ــاعدة ف ــة، للمس ــات المجتمعي ــن المنظم ــال تمكي خ

                    بيتر فرومبيرج / منسق برنامج الشرق األوسط - المعونة اإلسالمية الدنماركية 

شكًرا لكم جميًعا

قائمة المانحين على موقع 
التعاون االلكتروني:
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    الجهاز التنفيذي 

لتفانيكم بالعمل في كل الظروف، والمسؤولية العالية التي أوليتموها إلتمام العمل بكل دقة ومهنية من أجل خدمة أبناء شعبنا. كل 
الشكر والتقدير والثناء على جهودكم المتميزة وعملكم الدؤوب.

" رغــم مــا مــر بقطــاع غــزة مــن أزمــات إنســانية خــال خمســة عشــر عامــً مــن الحصــار ومــا تخللــه مــن اعتــداءات علــى 
المدنييــن فقــد كان عــام 2020 األســوأ علــى اإلطــاق فــي ظــل تدهــور غيــر مســبوق للظــروف اإلنســانية، علــى الرغــم 

مــن محدوديــة المــوارد فقــد كانــت تدخــات التعــاون ســريعة وفــي وقتهــا المناســب تمامــً."

فادي الهندي

ــا  ــا بإيمانن ــره ، إال أنن ــم باس ــدد العال ــذي ه ــاء ال ــذا الوب ــام 2020،  وه ــال ع ــا خ ــي واجهتن ــات الت ــن التحدي ــم م " بالرغ
العميــق برســالة مؤسســة التعــاون وبهــدف برنامــج القــدس إلعمــار البلــدات القديمــة  فــي الحفــاظ علــى المــوروث 
التاريخــي والثقافــي للبلــدات القديمــة وتحســين الظــروف الفيزيائيــة واإلنشــائية للمبانــي والوحــدات الســكنية 
فــي  تلــك البلــدات ، وكذلــك دعــم صمــود القاطنيــن فــي القــدس ، فقــد اســتطعنا تنفيــذ العديــد مــن النشــاطات 

ــج ."  ــات البرنام ــن مكون ــات ضم ــاريع والدراس والمش

أمل أبو الهوى

ــات  ــع الخدم ــاع وتواض ــذا القط ــة ه ــدى هشاش ــام م ــذا الع ــا ه ــال تدخاتن ــي خ ــاع الصح ــن القط ــا م ــر قربن " أظه
ــادم. " ــام الق ــوس الع ــر ملم ــه أث ــيكون ل ــي س ــاع الصح ــر القط ــا لتطوي ــون، تدخاتن ــا المواطن ــي يتلقاه ــة الت الصحي

هيثم الكولك

ــع أن  ــي واق ــرًا ال يلغ ــر فق ــر واألكث ــن الفقي ــار بي ــي فاالختي ــل الميدان ــات العم ــزداد ضغوط ــات ت ــتداد األزم ــع اش " م
ــد. " ــم المزي ــى تقدي ــر عل ــم أكب ــل بتصمي ــا للعم ــل يدفعن ــم ب ــى الدع ــة إل ــع بحاج الجمي

فراس توتونجي

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

محمد زوري
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     التقرير المالي المدقق
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www.taawon.org


