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رسالة رئيس مجلس األمناء
تنطلــق التعــاون فــي فلســفة عملهــا وبرامجهــا مــن واقــع اإلنســان الفلســطيني
وتحدياتــه ،وهــو واقــع متحــرك وذات خصائــص يصعــب معهــا التخطيــط المنهجــي،
لــذا نحــرص علــى العمــل المتعــدد األبعــاد أخذيــن بعيــن االعتبــار أن لــكل منطقــة مــن
مناطــق عملنــا لهــا خصوصيتهــا وأولوياتهــا واحتياجاتهــا .وبالرغــم مــن وجــود واقــع
سياســي متغيــر ،إال أننــا وبفضــل التخطيــط الســليم نجحنــا فــي االســتجابة الحتياجــات
شــعبنا ضمــن دورنــا كمؤسســة تنمويــة رائــدة ،وأطلقنــا الخطــة االســتراتيجية لألعــوام
 2017-2019بقيمــة  141مليــون دوالر .ولــم ينقــض عــام  2017إال بعــد أن فــرض
أمامنــا تحديـ ًـا وطنيـ ًـا تمثــل فــي قضيــة القــدس ،هــذه القضيــة المركزيــة فــي وجداننــا
وفــي التزامنــا األصيــل بالعمــل مــن أجلهــا.
وبالمرونــة الــى جانــب التخطيــط االســتراتيجي ،حافظنــا علــى مســيرتنا وزخمهــا ،وضمن
تقاليــد التعــاون الراســخة ،أجرينــا االنتخابــات الدوريــة لمجلــس األمنــاء واإلدارة ،لتنتقــل
الرايــة بسالســة للجيــل الجديــد فــي ســبيل الهــدف األســمى المتمثــل فــي رســالة
التعــاون القائمــة علــى خدمــة وتنميــة شــعب عظيــم ،وتمكينــه علــى تحقيــق الصمــود
فــي وطنــه وبنــاء مســتقبله.
وفــي ســياق الحديــث عــن االنجــازات ومواطــن قــوة التعــاون ،ال بــد مــن اإلشــارة إلــى

السيد فيصل العلمي

رئيس مجلس األمناء

خارطــة الطريــق لألعــوام  :2017-2019دورة التمكيــن والتطويــر ،والتــي تهــدف الــى وضــع األســس “لتعــاون المســتقبل” ،الــذي
نطمــح أن تنمــو فــي عطائهــا لإلنســان والمجتمــع الفلســطيني ،وســنواصل العمــل مــن أجــل تمكيــن دعائــم العمــل المؤسســي
والمبــادرات التطويريــة التــي تــم انجازهــا ،وتشــجيع وتطويــر المبــادرات التحويليــة واالبداعيــة واالكثــر اســتجابة لحاجــات المجتمــع
ً
ـجاما مــع متطلبــات نمــو المؤسســة ومــع التحــوالت التقنيــة والرقميــة المتســارعة والكاســحة فــي تقديــم
الفلســطيني ،وأكثــر انسـ
الخدمــات علــى المســتوى العالمــي.
وهنــا البــد لنــا مــن التوقــف عنــد رحيــل صاحــب الهامة العالية ،وأحد المؤسســين والرئيس الفخري و الرجــل ذو الرؤيه الثاقبه المرحوم
عبــد المحســن القطــان ،الــذي فارقنــا هــذا العــام ،وإننــا نعتبــر رحيلــه خســارة كبيــرة لفلســطين لمــا يمثلــه مــن قيــم وطنيــة وثقافيــة.
لقــد تــرك المرحــوم بصمــة واضحــة علــى تطويــر المؤسســة مــن خــال رؤيتــه ألهميــة تطويــر العمــل االهلــي والتنمــوي ،وضــرورة
االســتثمار فــي االنســان الفلســطيني ،فقــد حــرص علــى أن تكــون التعــاون بمســتوى التحــدي وتعقيــدات الواقــع الفلســطيني ،وأن
تكــون قــادرة علــى االســتمرارية فــي تأديــة رســالتها ،كمــا كان حريصـ ًـا علــى تســليم الرايــة واالســتمرارية فــي التطويــر والبنــاء علــى
ان تنتقــل التعــاون مــن جيــل المؤسســين الــى الجيــل الثانــي بــكل سالســة وأمــان .لقــد كان عبــد المحســن مسـ ً
ـكونا بالهــم الوطنــي،
يؤمــن بمبــدأ ،إعمــل ثــم تحــدث .هــذا المبــدأ نجــده قــد تجســد عمليــا فــي تكويــن مؤسســة التعــاون وفلســفتها.
وقــد تميــز هــذا العــام بحجــم االلتزامــات الكلــي الــذي بلــغ حوالــي  53مليــون دوالر أمريكــي ،كمــا بلــغ حجــم الصــرف الكلــي 50
مليــون دوالر .وضمــن برامجنــا الرياديــة فــي مجــال الثقافــة والحفــاظ علــى هويتنــا تــم افتتــاح معــرض “تحيــا القــدس” فــي المتحــف
الفلســطيني والــذي ســلط الضــوء علــى مدينــة القــدس بجميــع جوانبهــا مــن خــال أعمــال فنيــة قيمــة لفنانيــن محلييــن وعالمييــن،
باإلضافــة الــى تحفيــز تفاعــل المجتمــع عبــر تنظيــم االنشــطة التــي تعنــى بمدينــة القــدس .وفــي ســياق دعــم المدينــة المقدســة ،تــم
البــدء بصــرف منحــة الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي والتــي بلغــت  50مليــون دوالر امريكــي ،خصصــت لدعــم
مؤسســات القــدس وتعزيــز صمــود أهلنــا هنــاك .للصنــدوق العربــي كل التقديــر علــى االســتمرار فــي زيــادة دعمــه للقــدس خاصــة
ولفلســطين بشــكل عــام .وعلــى صعيــد التمويــل الخارجــي فقــد حققــت التعــاون تطـ ً
ـورا ملموسـ ًـا عبــر فتــح عالقــات اســتراتيجية
مــع العديــد مــن المؤسســات االجنبيــة خاصــة فــي امريــكا الجنوبيــة وبريطانيــا .كمــا يعتبــر المتحــف الفلســطيني المبنــى األول
الحاصــل علــى شــهادة نظــام الريــادة العالمــي فــي تطبيقــات الطاقــة والبيئــة ( ،)LEEDوذلــك الســتخدامه المــوارد المحليــة والطاقــة
المســتدامة.
مــع بدايــة العــام  2018ســيكون عمــر التعــاون  35عامـ ًـا ،ولكــم أن تتخيلــوا معــي حجــم الروايــة وعظمــه التراكــم النوعــي والكمــي فــي
التطويــر واإلنجــار واألثــر ،وكذلــك تنــوع الشــخصيات الوطنيــة التــي بذلــت وقدمــت الكثيــر علــى طــول هــذه المســيره .حجــم االنجــازات
والنجاحــات ،كــم األصدقــاء والشــركاء والمموليــن والمؤمنيــن برســالة التعــاون ،الذيــن لوالهــم جميعــا لمــا طوينــا كل هــذه العقــود
بتقــدم وازدهــار ،لهــم جميعــا حاضريــن أم غائبيــن كل الشــكر والتقديــر واالمتنــان.
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التعاون

رسالة المدير العام
يســعدني أن أضــع بيــن أيديكــم التقريــر الســنوي للتعــاون لعــام  ،2017وهــو يتنــاول
أهــم االنجــازات المحققــة ،والتــي تأتــي منســجمة مــع أهــداف التنميــة المســتدامة
 .2030فلقــد حرصــت التعــاون علــى شــمولية عملهــا التنمــوي لإلنســان الفلســطيني
بشــقيه المــادي والمعنــوي ،وذلــك عبــر برامجهــا الســبعة ،ونشــاطاتها المختلفــة .كمــا
اتخــذت العديــد مــن الخطــوات الهامــة لمواكبــة مــا يــدور حولهــا مــن تطــورات وخاصــة
علــى الصعيــد اإلداري والتكنولوجــي ،بمــا يضمــن اســتمرارية مســيرتها وزيــادة زخمهــا.
لقــد بلــغ إجمالــي االلتزامــات الكليــة هــذ العــام مــا يقــارب  53مليــون دوالر امريكــي،
فــي حيــن بلــغ إجمالــي الصــرف الكلــي حوالــي  50مليــون دوالر ،موزعـ ًـا علــى مناطــق
عمــل التعــاون فــي الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس ،وقطــاع غــزة ومناطــق 48
ومخيمــات الالجئيــن فــي لبنــان .وقــد ّأدت تدخــات البرامــج المتعــددة إلــى عائــد
اقتصــادي اجمالــي قيمتــه  29مليــون دوالر أمريكــي ،والمســت برامجنــا احتياجــات
أكثــر مــن مليــون مســتفيد ومســتفيدة ،وبشــراكة اســتراتيجية مــع مــا يقــارب 800
مؤسســة محليــة .نجحنــا فــي توفيــر مــا يقــارب  4آالف فرصــة عمــل ،مثلــت النســاء
منهــا حوالــي  ،40%ويأتــي اهتمامنــا بالمــرأة مــن منطلــق حــرص التعــاون علــى تطويــر
قدراتهــا وتمكينهــا كمواطنــة صالحــة ايمانـ ًـا منــا بدورهــا األساســي الفاعــل فــي قيــادة
التغييــر نحــو مجتمــع أفضــل وتنميــة مســتدامة.

د .تفيدة الجرباوي
المدير العام

وتأكيـ ً
ـدا علــى أهميــة تكريــم االنســان الفلســطيني ولتشــجيع المبــادرات االبداعيــة والتمييــز فــي مجــاالت مختلفــة ،فقــد اطلقنــا
هــذا العــام ثــاث جوائــز جديــدة لتصبــح عــدد جوائزنــا ثمانيــة وبقيمــة إجماليــة تقــارب نصــف مليــون دوالر وتشــمل جائــزة القــدس،
والشــباب الريــادي ،والتعليــم للمدرســة المتميــزة ،وغــزة ،واالنجــاز للقطــاع الثقافــي ،والمعلــم المتميــز ،والصحــة ،والتطبيقــات
التكنولوجيــة المبتكــرة .وهنــا ال بــد مــن التقــدم بجزيــل الشــكر والتقديــر للمانحيــن األعضــاء ولجــان التحكيــم المختلفــة الذيــن
بفضلهــم وصلنــا إلــى هــذا االنجــاز اليــوم .كمــا أطلقنــا مبــادرة االســتثمار المجتمعــي فــي مجــال الســياحة دعمنــا مــن خاللهــا شــركات
ناشــئة سـ ً
ـعيا لتحقيــق اســتدامتها مــن جهــة ولتســاهم فــي بنــاء قاعــدة اقــوى لالقتصــاد الفلســطيني .ومــن ضمــن برنامــج بريــدج
فلســطين الــذي يعنــى بمســاعدة الطلبــة المتميزيــن لاللتحــاق بجامعــات مرموقــة عالميــا ،حصــل خمســة وخمســون طالبـ ًـا وطالبــة
علــى قبــول مبكــر فــي أهــم تلــك الجامعــات بمــا فيهــا هارفــرد وســتانفورد .كمــا وافتتحنــا وحــدة معالجــة الحــروق التابعــة لمستشــفى
عاليــا الحكومــي فــي مدينــة الخليــل ،والتــي مــن المقــرر ان توفــر الخدمــات الطبيــة المتخصصــة بالحــروق لمحافظــات جنــوب الضفــة
الغربيــة والبالــغ عــدد ســكانها مــا يقــارب المليــون نســمة .وكالعــادة كانــت القــدس حاضــرة هــذا العــام فــي مشــاريعنا ،حيــث بدأنــا
بصــرف منحــة الصنــدوق العربــي لالنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي والبالغــة قيمتهــا  50مليــون دوالر امريكــي لمؤسســات القــدس
فــي قطاعــات عديــدة .ومــن منطلــق إيمــان التعــاون بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وقعنــا مــع بلديــة قلقيليــة اتفاقيــة إلنشــاء
مدرســة “القلــب الكبيــر للصــم” الثانويــة  ،ويشــتمل البنــاء علــى ســكن داخلــي .وفــي خضـ ّـم ازمــة الطاقــة التــي تواجــه قطــاع غــزة،
جــاءت مبــادرة مشــروع “اســتخدام الطاقــة البديلــة فــي قطــاع غــزة” لتحســين الوعــي العــام الســتهالك الطاقــة واســتخدام الطاقــة
الشمســية .هــذا وقــد تــم افتتــاح معــرض “تحيــا القــدس” كأول معــرض ضمــن أنشــطة المتحــف الفلســطيني فــي فلســطين.
أمــا علــى صعيــد االنجــازات اإلداريــة ،فقــد تــم تبنــي خارطــة الطريــق لألعــوام  ،2017-2020والتــي تركــز علــى نقــل المؤسســة نحــو
عالــم التقنيــات وتحويلهــا إلنتــاج التقنيــات الكاســحة واســتخدامها فــي تطويــر عملهــا لتواكــب المســتويات العالميــة فــي األداء.
علــى التــوازي تؤكــد الخطــة االســتراتيجية  2017-2019علــى اســتمرار التعــاون فــي تمكيــن عملهــا فــي نطــاق تعظيــم اثــر البرامــج
وضمــان اســتدامتها ،وتطويــر الموظفيــن ،وزيــادة تنــوع مصــادر التمويــل .كمــا اســتمرت المؤسســة فــي تنفيــذ سياســاتها البيئيــة
مــن خــال تشــجيع المبــادرات الخضــراء فــي المشــاريع التــي ننفذهــا ،وفــي ترشــيد اســتهالك الطاقــة وتقليــل النفايــات .واســتمرت
بتنفيــذ سياســات التدقيــق الصــارم وتقييــم األداء علــى مســتوى البرامــج والعمليــات اإلداريــة والماليــة كافــة.
بهــذه االنجــازات ســندخل إلــى العــام الخامــس والثالثيــن مــن عمــر التعــاون ومشــوارها ،ونحــن أكثــر ثقــة برســالتنا وســموها ،وأكثــر
تطـ ً
ـورا وحداثــة بآليــات عملنــا ،وأكثــر عزيمــة وإصــرار علــى تعزيــز صمــود اإلنســان الفلســطيني وذلــك كلــه بفضــل شــراكاتنا مــع
المؤسســات الوطنيــة ،والتــزام داعمينــا ،وتواصــل اعضائنــا ،واداء موظفينــا الذيــن نتشــارك معهــم جميعـ ًـا هــذا االنجــاز علــى مــدى
الخمســة والثالثيــن عامـ ًـا.
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استثمار ..الهام ..ابتكار
هــذا مــا نســعى لتعزيــزه والعمــل مــن خاللــه لتعميــق األثــر االجتماعــي اإليجابــي بشــكل شــمولي ،ومســتدام ،ومنصــف ودون
تمييــز .يتــراوح نطــاق عملنــا بيــن توفيــر المســاعدات الطارئــة الفوريــة خــال األزمــات ،وبيــن التدخــات التنمويــة ذات الحلــول
االبداعيــة لتحســين الوصــول إلــى التعليــم ،والعمــل ،والرعايــة الصحيــة ،وتطويــر ودعــم المبــادرات بعيــدة المــدى والهادفــة
لحمايــة تراثنــا وهويتنــا ّ
الثقافيــة المهـ ّـددة.
نحــن فــي “التعــاون” ،نبــذل قصــارى جهدنــا مــن أجــل تعزيــز العمــل مــع الشــركاء المحلييــن والدولييــن ،حيــث نقــوم ببنــاء
التحالفــات وتقويتهــا مــع ذوي العالقــة بشــكل متواصــل ،وذلــك لزيــادة انتشــارنا وتعظيــم اآلثــار اإليجابيــة لبرامجنــا وتعميقهــا.
مصممــة بحيــث تعكــس التزامنــا بأهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة  .2030وإن
عــاوةً علــى ذلــك ،فــإن برامجنــا
َّ
ســعينا نحــو تأميــن حقــوق اإلنســان األساســية للشــعب الفلســطيني يكمــن خلــف جميــع مبادراتنــا.
وقــد شــهد عــام  2017إطــاق الخطــة االســتراتيجية  ،2019-2017كمــا شــهد انتخابــات الجمعيــة العموميــة لــدورة -2017
 ،2019وإطــاق خارطــة الطريــق للــدورة نفســها .عــاوة علــى ذلــك ،فقــد أصدرنــا تقريــر االســتدامة المتضمــن علــى
شــهادة تربــط تدخالتنــا بأهــداف التنميــة
المســتدامة ( ،)SDG mappingوقمنــا
بإطــاق أول حملــة للتمويــل الجماعــي،
وبدأنــا مشــروع االســتثمار المجتمعــي
بالتركيــز علــى الســياحة ،ووصلنــا إلــى
حوالــي  6مالييــن شــخص مــن خــال
وتمكنــا مــن
ّ
مواقــع التواصــل االجتماعــي
اســتخدام نظــام ادارة المــوارد المؤتمــت
شــامل ومتكامــل ،وواصلنــا توظيــف
مختلــف أنــواع التكنولوجيــا الكاســحة
( )Disruptive Technologyفــي أعمالنــا
اليوميــة.

خارطة الطريق لمجلس أمناء «التعاون» 2020-2017
ترســي خارطــة الطريــق أســس «تعــاون المســتقبل» التــي نتطلــع إليهــا .ويتــم تحقيــق ذلــك مــن خــال تطويــر مقاربــات
ـي قدمـ ًـا ،فإننــا نهــدف إلــى زيــادة تركيزنــا علــى التطويــر
تســاعدنا علــى توســيع واســتدامة برامجنــا ومبادراتنــا كافــة .ومــع المضـ ّ
َ
المبتكــرة لتلــك التــي تســتجيب بشــكل أكبــر الحتياجــات المجتمــع
والنمـ ّـو المؤسســي ،فيمــا نعطــي األولويــة فــي المبــادرات
الفلســطيني.

فــي هــذا العــام ،أطلقــت «التعــاون» أول حملــة لهــا للتمويــل
الجماعــي :حملــة إزرع شــجرة زيتــون فــي فلســطين .حيــث
تعتبــر شــجرة الزيتــون الرمــز الوطنــي لفلســطين ،فهــي ّ
تمثــل
بجذورهــا الراســخة الحيــاة والكرامــة والصمــود والقــدرة علــى
التحمــل .لقــد اســتهدفت هــذه الشــجرة مــن قبــل االحتــال
ّ
االســرائيلي ،فقــد جــرى اقتــاع وحــرق آالف أشــجار الزيتــون،
ممــا أضـ ّـر باألســر التــي تعتمــد فــي رزقهــا علــى إنتــاج الزيتــون
ّ
وزيتــه ودمــر البيئــة .وقــد نجحــت الحملــة بجمــع  122ألــف
وتمكنــا مــن غــرس  40ألــف شــجرة فــي الضفــة
ّ
دوالر أميركــي
الغربيــة.
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 ٢٠١٧في أرقام
فــي عــام  ،2017كان هدفنــا الوصــول إلــى ،ومالمســة حيــاة حوالــي مليــون فلســطيني مــن خــال برامجنــا التنموية واإلنســانية
ّ
أداءنــا الســنوي.
حققنــا هــذا الهــدف .فيمــا يأتــي نتائــج بعــض
ونعتــزّ بأننــا ّ
المؤشــرات الرئيسـ ّـية التــي تابعنــا وقيمنــا مــن خاللهــا َ

فرصة عمل

المستفيدون

العائد االقتصادي من تنفيذ البرامج

المؤسسات الشريكة

1,000,000

3,710

مليون

38.6

760

بلغ مجموع اإليرادات  50مليون دوالر أميركي ،من بينها  45مليون دوالر أميركي مخصصة للبرامج على النحو اآلتي:

8% 4%

60%

الصناديق العربية

16%
االيرادات المخصصة
حسب مصدر
التمويل

5%

3%
9%

التعليم

22%

تبرعات أعضاء

االيتام
الثقافة

تبرعات أفراد من غير
األعضاء

االيرادات المخصصة
حسب البرامج
الرئيسية

مؤسسات أهلية
دولية ومؤسسات
وقفية
مؤسسات حكومية
(عربية وأجنبية)

7%
3%

برنامج القدس
إلعمار البلدات
القديمة
تمكين الشباب
التنمية المجتمعية

42%

قطاع خاص

14%
6%

المتحف الفلسطيني

بلغ مجموع اإلنفاق  50مليون دوالر أميركي ،منها  43.4مليون دوالر أميركي على البرامج ،توزعت على النحو التالي:

7%

29%

التعليم

22%

االيتام

قطاع غزة

الثقافة

الضفة الغربية

اإلنفاق حسب
المنطقة

10.5%
1%

59.5%

اإلنفاق حسب
البرنامج

مناطق 1948
لبنان

8%
5%

39%

12%
7%

برنامج القدس
إلعمار البلدات
القديمة
تمكين الشباب
التنمية المجتمعية
المتحف الفلسطيني

القدس حوالي  71%من الضفة الغربية
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التعليم
اإلنفاق

$9,500,000
المستفيدون

87,414
المؤسسات الشريكة

35

فرص العمل

733

العائد االقتصادي

$9,500,000
يحقــق أكبــر العائــدات وأكثرهــا ديمومــة .وعليــه تلتــزم المؤسســة باالســتثمار فــي
تؤمــن “التعــاون” بــأن االســتثمار بالمعرفــة ّ
الفلســطينيين مــن خــال توفيــر فــرص عادلــة للتعليــم النوعــي فــي مســتوياته المختلفــة وتشــجيع التماســك االجتماعــي
الهويــة الوطنيــة فــي مجــاالت عملنــا مــن خــال برنامــج التعليــم.
وتقويــة
ّ
هــذا العــامّ ،أثــر برنامــج التعليــم علــى آالف الطلبــة مــن مختلــف الفئــات العمريــة مــن خــال مشــاركتهم فــي األنشــطة
الالمنهجيــة ،بمــا فيهــا المســابقات الرياضيــة وســباقات الماراثــون ،ومســابقة الروبوتــات والتدريــب علــى المشــاركة فــي
ّ
الروضــة وحتــى الجامعــة
ـن
ـ
م
ـاب
ـ
الط
ـاق
ـ
التح
ل
ـد
ـ
مع
ـع
ـ
رف
ـا
ـ
كم
ـم.
ـ
لديه
ـداع
ـ
واإلب
ـادة
ـ
القي
ـات
ـ
صف
ـز
ـ
تعزي
ـدف
ـ
به
ـرات
المناظـ
ّ
ّ
ّ
معلمــي ريــاض
مــن خــال تســديد اقســاطهم ســواء الجامعيــة أو المدرســية أو فــي ريــاض االطفــال ،هــذا بجانــب بنــاء قــدرات
تضمــن البرنامــج إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة
األطفــال ،والمــدارس وأســاتذة الجامعــات مــن خــال الــدورات التدريبيــة .وكمــا
ّ
لريــاض األطفــال والمــدارس ،باإلضافــة إلــى بنــاء مدرســتين جديدتيــن فــي غــزة ،تتألــف ٌّ
صفيــة.
كل منهــا مــن  22غرفــة
ّ

الطفولة المبكرة

12,700
طفل/ة

230

معلم /ة

49

روضة اطفال

3,000

من االهالي

غيــر التدريــب نهجنــا تجــاه التعليــم مــا قبــل المدرســي تغييـ ً
ـرا
“لقــد ّ
ّ
دراماتيكيــا .فقــد ّ
ً
التعلــم النشــط،
نتبنــى أســاليب
تعلمنــا كيــف ّ
فكانــت النتيجــة المباشــرة هــي التفاعــل الرائــع لألطفــال مــع
معلميهــم وداخــل الروضــة ،وتحســين قــدرات المعلميــن علــى
االبتــكار”.
سارة ،مشرفة ،جمعية اإلخوة ،مخيم برج البراجنة ،لبنان
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يســعى هــذا البرنامــج لتأهيــل الطــاب
المتميزيــن للدراســة فــي
الفلســطينيين
ّ
الجامعــات العالميــة المرموقــة .حيــث
يعمــل علــى تزويــد الطلبــة بالمعــارف
وزرع القيــم والتوجهــات االيجابية لديهم
وتطويــر قدراتهــم العقليــة ومهاراتهــم
القياديــة وإطــاق إبداعاتهــم وبنــاء
شــخصياتهم واعدادهــم لالختبــارات
المعياريــة الدوليــة ليتمكنــوا مــن
التنافــس فــي الحصــول علــى قبــول في
أفضــل الجامعــات العالميــة .وبانتهــاء
المرحلــة االولــى مــن البرنامــج والتــي
امتــدت لثالثــة ســنوات تــم قبــول 58
طالبـ ًـا/ة فــي جامعــات عالميــة مرموقــة،
تــم قبولهــم
مــن بينهــم  3طــاب ّ
وبمنحــة كاملــة فــي ّ
كل مــن ســتانفورد
وهارفــارد ومعهــد ماستشوســتس
للتكنولوجيــا.

حصــل أكــرم صبيــح علــى منحــة كاملــة
لمتابعــة دراســته فــي جامعة ســتانفورد.
أكــرم هــو طالــب فــي ثانويــة كفــر راعــي
فــي جنيــن ،وكان يســاعد والــده فــي
فــرن العائلــة منــذ طفولتــه الصغيــرة.
تفــوق فــي المشــروع مــن خــال
وقــد
ّ
الجــاد لتحقيــق حلمــه
التزامــه وعملــه
ّ
بالدراســة فــي جامعــة ســتانفورد.

نــورا مرزوقــة 17 ،ســنة مــن بيــت
لحــم ،حصلــت علــى منحــة مــن جامعــة
هارفــارد لتحقيــق حلمهــا فــي أن تصبــح
وذكية،
طبيبــة .هــي طموحــة ،ومبدعــة،
ّ
ً
دومــا لتحســين مجتمعهــا
وتســعى
المحلــي .امتــازت نــورا بكونهــا طالبــة
متفوقــة فــي مختلــف أنشــطة
المشــروع .وتؤكــد نــورا علــى رغبتهــا
بالعــودة الــى فلســطين بعــد تخرجهــا
لخدمــة شــعبها.

أطلــق هــذا البرنامــج بشــراكة مــن
بنــك فلســطين و”التعــاون» ،بهــدف
تطويــر التعليــم الجامعــي مــن خــال
اتاحــة الفرصــة ألعضــاء الهيئــات
التدريســية فــي الجامعــات الفلســطينية
لتطويــر قدراتهــم واالطــاع علــى آخــر
المســتجدات فــي تخصصاتهــم وتنفيــذ
ابحاثهــم وتدريبهــم فــي جامعــات
عالميــة ومؤسســات مرموقــة وذلــك
لزيــادة مشــاركتهم فــي انتــاج المعــارف
والحــوار الثقافــي والحضــاري ولنقــل
هــذه الخبــرات لطلبتهــم وزمالئهــم.

$1,570,000

50
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اإلنفاق

خالــد شــحادة 17 ،عامــا مــن غــزة،
حصــل علــى منحــة كاملــة لدراســة
علــم الحاســوب فــي كل مــن معهــد
ماستشوســتس للتكنولوجيــا وهارفــرد
وســتانفورد .كان التزامــه بالبرنامــج
مميــزا حيــث عمــل باســتمرار على تطوير
نفســه وكانــت مبادراتــه وأفــكاره مميــزة
فــي المجــاالت العلميــة وخصوصــا فــي
مجــال الكيميــاء والبرمجــة .يــرى نفســه
عامــا محفــزا للمعرفــة وللتغييــر نحــو
واقــع افضــل لفلســطين.

المنح الجامعية
تحديــات الحيــاة .حصلــت
غيــر اإلصــرار والتصميــم حياتــي .أنــا أحلــم رغــم كل ّ
«لقــد ّ
علــى قــرض تعليمــي إلتمــام رحلتــي .واآلن ،وقــد حصلــت علــى شــهادة فــي
ً
إصــرارا مــن ذي قبــل علــى
التمريــض ،فإنــي أشــعر باألمــان ،وأصبحــت أكثــر
مســاعدة إخوتــي علــى إكمــال تعليمهــم ،وعلــى تســديد القــرض الــذي سيســاعد
ـس الحاجــة إليــه».
دون شــك طالبـ ًـا آخريــن هــم فــي أمـ ّ

150

أستاذ
ومحاضر

ورقة بحثية

جامعة فلسطينية

«لقــد ســاعدني برنامــج زمالــة
علــى جلــب الخبــرات العالميــة إلــى
فلســطين وعلــى االبتــكار خدمــة
لإلنســانية .فمــن خــال المنحــة،
نجحــت فــي اكتشــاف بديــل جديــد
وعــاج إضافــي لمرضى الســكري».
د .عبير القططي ،جامعة األزهر

نغــم ،خريجــة كليــة التمريــض فــي جامعــة بيــروت العربيــة ،مخيــم بــرج البراجنــة،
لبنــان.
التقرير السنوي

9

الثقافة
اإلنفاق

$2,130,000
المستفيدون

450,000
المؤسسات الشريكة

59

فرص العمل

46

العائد االقتصادي

$2,130,000
عملنــا سـ ً
ـويا مــن خــال مشــروع مكتبــات مــن أجــل التغييــر علــى توفيــر األجــواء والوســائل والمســاحات الحــرة التــي
ســاهمت فــي إطــاق العنــان للتفكيــر واإلبــداع ،اضافــة للزيــارات الخارجيــة التــي ســاهمت فــي تبــادل الخبــرات .لقــد
كان للمشــروع أثــر كبيــر علــى حركتنــا تجــاه تعزيــز القــراءة والتعبيــر عــن الــذات بكافــة أشــكاله لــدى االطفــال واليافعين».
آيات ،أمينة مكتبة الشهيد خالد الحسن بمخيم النصيرات بقطاع غزة.

مكونـ ًـا حيويـ ًـا لضمــان البقــاء والتنميــة المســتدامة لشــعبنا .فربـ ُ
ـط
هويــة فلســطين وتراثهــا الثقافــي
تعتبــر المحافظــة علــى
ّ
ّ
األجيــال بتراثهــا مــن خــال الروايــة ،واألدب ،والموســيقى ،والرقــص ،والمســرح ،والفنــون البصريــة يعتبــر عنصــرا حاســما فــي
تمكيــن المجتمعــات وحفاظهــا علــى هويتهــا.

المكتبات العامة في فلسطين ومخيمات الالجئين
بوابة لتمكين مجتمعاتنا المحلية
الفلسطينيين في لبنانّ :

عمــل المشــروع علــى تطويــر مجموعــة مــن المكتبــات فــي كل مــن الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس،
وقطــاع غــزة والتجمعــات الفلســطينية فــي لبنــان لتصبــح مراكــز مجتمعية تســاهم في خدمــة المجتمع
المحلــي المحيــط بهــا .هــذا المشــروع يهــدف الــى تيســير وصــول الجمهــور إلــى المعرفــة والمعلومــات
وتطويــر المهــارات الرقميــة والمعرفيــة ألمنــاء المكتبــات وتمكيــن أفــراد المجتمــع مــن جميــع الطبقات
االجتماعيــة والفئــات العمريــة مــن اســتخدام المكتبــات العامــة كمصــادر للتشــبيك والتواصــل وتعزيــز
التعــاون والتفاعــل علــى المســتوى الشــعبي .وقــد تــم مــن خــال هــذا المشــروع تدريــب  51أميــن/ة
مكتبــة علــى مهــارات متعــددة منهــا التصنيــف اإللكترونــي باالعتمــاد علــى نظــام ديــوي العشــري.
كمــا تــم تأســيس  3شــبكات مكتبيــة بــدأت بمســارات تاريــخ شــفوي (رام اللــه نابلــس وجنيــن) .وبــدء
َ
نشــاطا للمهنــدس الصغيــر فــي مكتبــات لبنــان
تبنــي نظــام كوهــا اإللكترونــي إضافــة لتنفيــذ 80
ـا وطفلــة ،ونقــاش مــا يفــوق عــن  85كتابـ َـا وتنفيــذ  30نشـ َ
ـاطا حــول الكتــب
اســتفاد منــه  331طفـ َ
َ
فــي المكتبــات الشــريكة فــي الضفــة الغربيــة ،وعــرض ونقــاش  50فيلمــا فــي المكتبــات المشــاركة
بحضــور مــا ال يقــل عــن  1500مــن الشــباب واألطفــال واألهالــي فــي مناطــق تنفيــذ المشــروع كافــة.
اضافــة لذلــك ،تــم افتتــاح مكتبــة جديــدة فــي مخيــم الجليــل فــي بعلبــك -لبنــان حملــت اســم «احمــد
ابــو غزالــة».
10

التعاون

مشروع زيارة
زيــارة هــو برنامــج للتبــادل الثقافــي يهــدف إلــى تعريــف المواطنيــن األميركييــن ،ومــن بينهــم األكاديمييــن ،والصحفييــن،
واألطبــاء ،والمحاميــن ورجــال الديــن علــى األوضــاع السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة الســائدة فــي فلســطين ،وتزويدهــم
بفــرص للقــاء والتفاعــل مــع فلســطينيين مــن جميــع الجهــات لتوضيــح وجهــة النظــر الفلســطينية وعــرض الواقــع السياســي
للحيــاة اليوميــة بشــكل أفضــل .تقــوم «التعــاون» بتنفيــذ مشــروع زيــارة بالتعــاون مــع اتحــاد أبنــاء رام الله-أميــركا ،وبدعــم
إضافــي مــن بنــك فلســطين والنــداء الفلســطيني الموحــد.

United Palestinian Appeal

من نشاطات مشروع المكتبات  -لبنان
التقرير السنوي

11

التنمية المجتمعية
اإلنفاق

$16,800,000
المستفيدون

55,000
المؤسسات الشريكة

52

فرص العمل

798

العائد االقتصادي

$16,800,000
تحقــق حلمــي أخيـ ً
ـرا .لــم أكــن أتخيــل
« طالمــا حلمــت بــأن أرى عمليــة بنــاء البيــت البالســتيكي الخــاص بــي ،وهــا قــد ّ
ً
حجــم الدخــل الــذي سأكســبه مــن هــذا المشــروع .فأنــا أكســب اآلن  1,000دوالر شــهريا فــي كل موســم.
انتصار ،المبادرة الزراعية ،قطاع غزة.

نســعى مــن خــال تدخالتنــا فــي برنامــج التنميــة المجتمعيــة للمســاهمة فــي حصــول االنســان الفلســطيني علــى حقوقــه
األساســية ،كالســكن الصحــي ،والعمــل بكرامــة ،والتغذيــة الجيــدة وتوفــر الرعايــة الصحيــة المناســبة ،وعليــه ّ
تركــز مشــاريعنا
التدخــات التــي تضمــن تحقيــق هــذا الهــدف.
علــى ّ
ففــي مجــال الزراعــة ،تــم اســتصالح وزراعــة حوالــي  1,000دونــم مــن األراضــي الزراعيــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزه،
وتســويق منتجــات  850مــن صغــار المزارعيــن ،ودعــم انشــاء مشــاريع انتــاج حيوانــي وعشــرات المشــاريع الزراعيــة الناشــئة التــي
تســتهدف النســاء ،وتأهيــل  28دفيئــة زراعيــة بجانــب تدريــب وتقديــم الدعــم الفنــي لمــا يقــارب  200مــزارع فــي قطــاع غــزه.
وفــي مجــال البنيــة التحتيــة ،تــم إعــادة
بنــاء  32وحــدة ســكنية واعــادة تأهيــل
وترميــم أكثــر مــن  70بيــت فــي قطــاع
غــزة و 12منــزل للنازحيــن فــي لبنــان،
وافتتــاح  3حدائــق ضمــن مشــروع
البيــارة ،وافتتــاح قاعــة رياضيــة فــي
لبنــان ،وإعــادة تأهيــل  3مراكــز تأهيــل
مجتمعــي فــي لبنــان و 5مؤسســات
عاملــة فــي مجــال رعايــة المعاقيــن فــي
الضفــة الغربيــة.
أمــا مجــال االغاثــة والمســاعدات االنســانية ،قمنــا بتقديــم المســاعدات اإلنســانية والطارئــة والمعونــات الغذائيــة آلالف
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزّ ة ،بمــا فــي ذلــك توزيــع  18,000سـ ّـلة غــذاء علــى  4,000عائلــة
العائــات الفقيــرة والمحتاجــة فــي ّ
خــال شــهر رمضــان.
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وفــي مجــال الصحــة تــم تطويــر العديــد مــن المستشــفيات ،حيــث تــم افتتــاح قســم جراحــة األطفــال فــي مستشــفى الخدمــة
العامــة فــي غــزة ،وتجهيــز وحــدة الحــروق فــي مستشــفى عاليــة ،وتوفيــر أجهــزة ومعــدات لقســم الطــوارئ فــي مستشــفى
المقاصــد فــي القــدس ،وترميــم قســم العمليــات فــي مستشــفى الهــال االحمــر فــي القــدس ،وافتتــاح وحــدة لغســيل الكلــى
للمرضــى الفلســطينيين فــي لبنــان .وتوفيــر االدويــة والمســتلزمات الطبيــة للمستشــفيات ،وتغطيــة تكاليــف الفحــوص
الطبيــة والعمليــات الجراحيــة لحوالــي  1,000مــن المرضــى الفقــراء والمحتاجيــن فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة ولبنــان .كمــا
عمــل البرنامــج علــى زيــادة الوعــي الصحــي وتقديــم االستشــارات النفســية لمئــات االطفــال والنســاء.

مشاريع الطاقة الشمسية في غزة
نتيجــة اللتــزام “التعــاون” بالممارســات البيئيــة المســتدامة وبتشــجيع
اســتخدام الطاقــة المتجـ ّـددة ،فقــد تــم دعــم تشــغيل مستشــفيين باســتخدام
الطاقــة الشمســية :أصدقــاء المريــض والرنتيســي لألطفــال .كذلــك تــم
اضــاءة حديقتيــن مــن حدائــق البيــارة باســتخدام الطاقــة الشمســية فــي غــزة.

البرنامج الشامل :إعادة إحياء قرية وادي غزة بمبلغ  28مليون دوالر أميركي
لتدخــات متعــددة فــي التنميــة المجتمعيــة شــملت تطويــر البنيــة التحتيــة ،والصحــة ،واإلســكان،
ومميــز
مشــروع متكامــل
ّ
ّ
والزراعــة والتعليــم .تـ ّـم مــن خــال هــذا المشــروع خلــق أكثــر مــن  5,000فرصــة عمــل .وتــم تزويــد القريــة بميــاه الشــرب ،وحفــر
صحــي
ـب للنفايــات ،وبنــاء وتجهيــز مركــز
اآلبــار الزراعيــة ،وتمديــد شــبكة معالجــة للصــرف الصحــي ،وتعبيــد الطــرق ،وانشــاء مكـ ّ
ّ
متنقلــة ،كمــا ســاهم المشــروع فــي تســهيل وصــول طلبــة القريــة للتعليــم
ومدرســتين ،وحضانــة لألطفــال وعيــادات بيطريــة
ّ
وتضمــن المشــروع مكــون التمكيــن االقتصــادي مــن خــال تأهيــل وزراعــة األراضــي،
الجامعــي بدفــع االقســاط الجامعيــة.
ّ
ودعــم انشــاء المشــاريع الزراعيــة ،وتقديــم الدعــم المالــي للعائــات المحتاجــة .وأخيـ ً
ـرا ،جــرى إعــادة تأهيــل مئــات البيــوت ،إمــا
بترميمهــا أو بنائهــا بشــكل كامــل مــن جديــد .لقــد ُبعثــت الحيــاة فــي القريــة مــن جديــد.

مدرسة وفاء العامر ،وادي غزة
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تمكين الشباب
اإلنفاق

$3,200,000
المستفيدون

7,212

المؤسسات الشريكة

17,564
فرص العمل

1,138

العائد االقتصادي

$4,500,000
يحبــه .الســيد محمــد عبــده ،المشــرف المباشــر علــى
تـ ّـم ربــط ســليم بمطعــم بالميــرا ليعمــل فــي مجــال تحضيــر الطعــام الــذي ّ
مطعــم بالميــرا قــال« :أنــا ســعيد جـ ً
ـدا لوجــود ســليم معــي .فهــو مجتهــد ،وملتــزم ،ويســعى للتطـ ّـور وإثبــات نفســه ،ولهــذا
الســبب منحنــاه فرصــة مواصلــة العمــل معنــا».
يشـ ّـكل ايجــاد فرصــة للعمــل تحديـ ًـا يواجــه الشــباب الفلســطيني .نحــن نســتهدف الشــباب بيــن ســن  15إلــى  29التدريــب الالزم
الــذي يعــزّ ز قدراتهــم علــى االنخــراط فــي ســوق العمــل ،أو حتــى تأســيس أعمالهــم الخاصــة .يجمــع البرنامــج بيــن الحاضنــات،
ومسـ ّـرعات األعمــال ،والتدريــب علــى رأس العمــل .وقــد تمكــن البرنامــج مــن توفيــر  400فرصــة للخريجيــن للتدريــب علــى
رأس العمــل ودعــم  95مشــاريع زراعــة ناشــئة وتدريــب  30ريــادي فــي مشــرعات االعمــال لتطويــر أفكارهــم وأعمالهــم ودعــم
 3مبــادرات فــي مجــال الســياحة.

مشروع التمكين
االقتصادي للشباب ذوي
اإلعاقات في قطاع غزة
الفلســطيني
البنــك
يمولــه
ّ
اإلســامي ومؤسســة “التعــاون”،
الصــم.
وتنفــذه جمعيــة األطفــال
ّ
ويهــدف المشــروع إلــى خلــق فــرص
والشــابات ذوي
للشــبان
العمــل
ّ
ّ
اإلعاقــة وتمكينهــم مــن االندمــاج
فــي المجتمــع واالنخــراط فــي ســوق
للدخــل،
العمــل ،وتوفيــر مصــدر ّ
وزيــادة الوعــي االجتماعــي بشــأن
حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
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أنــا أعتبــر نفســي محظوظـ ًـا لحصولــي علــى فرصــة العمــل فــي مجــال الخياطــة فــي ظـ ّ
ـل األوضــاع االقتصاديــة الصعبــة
تلقــاه ،وهــو يعمــل حاليـ ًـا فــي مشــغل للخياطــة.
الســائدة فــي قطــاع غــزة» .اســتفاد ياســر مــن التدريــب الــذي ّ

خريــج هندســة زراعيــة ،وحلمــه هــو أن يملــك
باســل عمارنــة ّ
ّأول مزرعــة مائيــة فــي الخليــل .وقــد تحقــق حلمــه.
Formal Logo

ســوزان ،وبدعــم مــن الحاضنــة فــي غرفــة تجــارة الخليــل،
ّ
تمكنــت مــن تحويــل فكرتهــا إلــى مشــغل ناجــح ومربــح
يوفــر فــرص العمــل لآلخريــن ،فــي أقــل مــن
للملبوســات ّ
ســنة.

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ

Taawon for Youth

وســعت مؤسســة التعــاون للشــباب مــن جهودهــا الهادفــة إلــى التوعيــة
ّ
وربــط الشــباب الفلســطيني فــي العالــم.ألول مــرةّ ،
تمكنــت مبــادرة “ركــوب
الدراجــات مــن أجــل فلســطين” مــن اشــراك الشــباب مــن  25مدينــة فــي كل
مــن أوروبــا ،وآســيا ،وأفريقيــا ،وأســتراليا ،وأميــركا الشــمالية والجنوبيــة فــي
المؤسســة إفطــارات رمضانيــة متوازيــة فــي ٍّ
كل
هــذا الحــدث .كمــا نظمــت
ّ
عمــان ،ورام اللــه ،وغــزّ ة ،تمكــن مــن خاللهــا المشــاركين مــن التعريــف
مــن ّ
بثقافاتهــم وتقاليدهــم .عــاوة علــى ذلــك ،فقــد تــم دعــم فريــق هــال
وفــرت لألطفــال فرصــة المشــاركة فــي دوري لكــرة القــدم
القــدس ،حيــث ّ
فــي الكويــت.
Sponsored by:

w w w.n b c - p al.co m
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رعاية األيتام
اإلنفاق

$3,260,000
المستفيدون

20,600
المؤسسات الشريكة

34

فرص العمل

643

العائد االقتصادي

$3,100,000
يســتهدف هــذا البرنامــج بمكونيــه مســتقبلي ووجــد أيتــام قطــاع غــزة وأســرهم جــراء العــدوان عامــي  2008و  2014البالــغ
عددهــم  4000يتيمـ ًـا .يهــدف البرنامــج ،الــذي يحتضــن جميــع االيتــام ويوفــر لهــم التعليــم والصحــة ويمكنهــم اقتصاديــا،
تــم تســهيل الوصــول إلــى التعليــم مــا قبــل المدرســي (475
لتوفيــر مســتوى معيشــة كريمــة لهــذه األســر وأبنائهــا .فقــد ّ
طفــل/ة) ،واألساســي والثانــوي ( 1,840طالــب/ة) ،والجامعــي والمهنــي ( 258طالــب/ة) للطــاب مــن خالل تغطية اقســاطهم
ـزي المدرســي لـــ  2,168طالــب/ة .كمــا ســاهم البرنامــج فــي
باإلضافــة إلــى توفيــر رســوم المواصــات لـــ  1,116طالــب/ة والـ ّ
ووفــر
للدخــل لألســر الفقيــرة بواقــع  44مشــروع،
ّ
ـدرة ّ
التمكيــن االقتصــادي لهــذه األســر مــن خــال دعــم انشــاء مشــاريع مـ ّ
التدريــب الــازم والعمــل الالئــق لـــ  88مــن الشــباب و  81مــن ّأمهــات األيتــام.

مخيــم جباليــا لالجئيــن وإخوتــه السـ ّـتة علــى الدعــم
حصــل يوســف 20 ،عامـ َـا ،مــن
ّ
تلقــى يوســف التدريــب
لمواصلــة تعليمهــم مــن خــال برنامــج مســتقبلي .وقــد ّ
ممــا ّ
مكنــه مــن تمثيــل فلســطين والفــوز بجائــزة
فــي البرمجــة وقواعــد البيانــاتّ ،
لتلقــي التدريــب
 ANGELHACKالدوليــة .وهكــذا ،ســافر هــو وفريقــه إلــى تركيــا ّ
َّ
المكثــف مــع جوجــل علــى تطبيقــات نظــام األندرويــد.
لــدي هــذه
«لــم أكــن أعــرف أن
ّ
الموهبــة فــي الرســم .أنــا
أشــارك اآلن فــي معــارض كثيــرة
بينمــا أدرس هندســة العمــارة
ً
ً
كبيــرا .لقــد
تقدمــا
وأحقــق
ّ
اســتثمر مســتقبلي فــي مواهبــي
و تعليمــي » .
نورة ،برنامج مستقبلي  -غزة
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أمــا فــي مجــال الرعايــة الصحيــة،
وفــر البرنامــج الفحــوص
فقــد
ّ
المخبريــة والســريرية لـــ 880
مــن االيتــام واهاليهــم ،والعــاج
الطبيعــي والوظيفــي وعــاج النطــق
المتضرريــن لـــ  150مــن
لألطفــال
ّ
ووفــر الجراحــات وفحــوص
االيتــام.
ّ
ّ
والنظــارات الطبيــة ،والعــاج
البصــر
الطبــي ،واألدويــة لمــا يقــارب
 500مــن االيتــام واهاليهــم .كمــا
قــدم البرنامــج المتابعــة الصحيــة
ّ
للمرضــى المصابيــن باألمــراض غيــر
الســارية

زيــن 10 ،ســنوات ،بــدأ ســنته
الدراســية الجديــدة بابتســامة
كبيــرة بعــد أن حصــل علــى كل
كالــزي المدرســي،
احتياجاتــه
ّ
المدرســية
والحقيبــة
والقرطاســية .هــو واحــد مــن
 1,276طفــل يتيــم مســتفيد
مــن مشــروع تعزيــز وصــول
الطــاب األيتــام إلــى التعليــم،
تنفــذه “التعــاون” مــن
والــذي ّ
خــال برنامــج وجــد.

التقرير السنوي
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برنامج القدس إلعمار البلدات القديمة
اإلنفاق

$5,360,000
المستفيدون

823

المؤسسات الشريكة

4

فرص العمل

350

العائد االقتصادي

$2,600,000
تأســس برنامــج القــدس إلعمــار البلــدات القديمــة ســنة  1994وعمــل فــي القــدس ثــم توســعت انشــطته لتشــمل مدينــة
نابلــس ســنة  2006وحديثــا قريــة عرابــة فــي جنيــن .يهــدف البرنامــج للحفــاظ علــى المبانــي والبيــوت التاريخيــة مــن خــال
ترميمهــا بطريقــة تحافــظ علــى طابعهــا المعمــاري والتراثــي واالســتفادة منهــا ســواء بالســكن او كمقــرات لمؤسســات ثقافيــة
وتعليميــة.
قــام البرنامــج خــال عــام  2017بتدريــب
 24مهندســا/ة وفنيــا/ة فــي مجــال
حفــظ التــراث فــي مناطــق  .1948كمــا
تــم ترميــم  21مبنـ َـا تاريخيـ َـا الســتخدام
عائــات فــي القــدس ونابلــس تقطنهــا
 37عائلــة ،وثالثــة واجهــات احدهــا لمركز
يبــوس الثقافــي والثانيــة للمدرســة
المزهريــة واالخيــرة لمبنــى تجــاري.
هــذا باإلضافــة لترميــم روضتيــن فــي
البلــدة القديمــة فــي القــدس .كمــا
عمــل البرنامــج علــى نشــر الوعــي حــول
أهميــة المحافظــة علــى التــراث الثقافــي
ـواد
مــن خــال األفــام الوثائقيــة ،والمـ ّ
الترويجيــة ،واألنشــطة وجملــة مــن
المنشــورات التثقيفيــة.

منزل عائلة النابلسي  -حي الياسمينة ،نابلس
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ً
جــدا بســبب قربــه
“هــذا المركــز مهــم
مــن البلــدة القديمــة ،ووادي الجــوز
والشــيخ جـ ّـراح ،وهــو يســاعد األطفــال
علــى قضــاء وقــت فراغهــم بالمشــاركة
بأنشــطة تطــور ملكاتهــم وتصقــل
ســأقدم
مواهبهــم وتطلــق إبداعاتهــم.
ّ
خدماتــي فــي هــذا المركــز لمائتــي
طفــل خــال هــذه الســنة ،مــن خــال
الــدورات وورش العمــل فــي الفنــون،
والموســيقى ،والمســرح والفــن
التشــكيلي والدبكــة”.
يعقوب ،فرقة نخلة الشبر ،القدس

ترميم مركز ثقافي وادي الجوز ،القدس

ترميم مبنى آل هاشم  -البلدة القديمة ،نابلس

التقرير السنوي

19

المتحف الفلسطيني

ـتويين الوطنــي والدولــي .ويقــوم
يكــرس المتحــف الفلســطيني انشــطته لدعــم الثقافــة الفلســطينية المنفتحــة علــى المسـ َ
يوفــر فضــاءات للمشــاريع
المتحــف بعــرض وجهــات نظــر جديــدة عــن التاريــخ والمجتمــع والثقافــة الفلســطينيين .كمــا ّ
اإلبداعيــة ،والبرامــج التعليميــة واألبحــاث المبتكــرة.
ّ
ً
التغلــب علــى الحــدود السياســية والجغرافيــة،
قــادرا علــى
مؤسســة عابــرة للحــدود ،بحيــث يكــون
ُص ِّمــم المتحــف ليكــون
ّ
والوصــول إلــى الفلســطينيين فــي فلســطين التاريخيــة ومــا بعدهــا .فأرشــيفاته الرقميــة ومنابــره اإللكترونيــة ،وشــبكة
الشــراكات المحليــة والعالميــة تتيــح لــه فــرص تبــادل الخبــرات والمــوارد والمعــارض والمشــاريع مــع األفــراد والمؤسســات
تــم تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع الخاصــة بالمتحــف الفلســطيني ،وهــي:
مــن أنحــاء العالــم .فــي عــام ّ ،2017

رحالت فلسطينية

مؤسســة الدراســات الفلســطينية
يتــم تنفيــذ هــذا المشــروع بالتعــاون مــع
ّ
ّ
منصــة رقميــة لمراجعــة
المشــروع
هــذا
ــر
يوف
الفلســطينية.
الســينما
ســة
ومؤس
ّ
ّ
ّ
التجربــة الفلســطينية فــي مختلــف جوانبهــا ،مسـ َّـلحة بالحقائــق التاريخيــة ،وسـ َـير
يتم اكتشــافها بعد .وهي تشـ ّـكل سـ ً
ـردا
األشــخاص ،واألحــداث والحكايــات التــي لــم ّ
الفعــال الــذي لعبــه الفلســطينيون فــي
ـامال ومتناميـ ًـا يسـ ّـلط الضــوء علــى الــدور
شـ ً
ّ
صنــع تاريخهــم .يســعى هــذا المشــروع إلــى اســتحضار قصــص المقاومــة الغائبــة
حاليـ ًـا عــن الروايــة الفلســطينية.

الجوائز والشهادات
الشــهادة الذهبيــة للريــادة فــي تصميمــات الطاقــة والبيئــة ( )LEEDمــن
المجلــس األميركــي لألبنيــة الخضــراء ،بحيــث أصبــح المتحــف المبنــى األخضــر
األول فــي الشــرق األوســط ،وواحــد
األول فــي فلســطين ،والمتحــف األخضــر ّ
مــن  14متحفـ ًـا فقــط فــي العالــم.
حــاز التصميــم المعمــاري للمتحــف الفلســطيني ،والــذي قــام بتصميمــه
هينغــان بينــغ علــى جائــزة الرئيــس فــي المعهــد الملكــي اإليرلنــدي للهندســة
المعماريــة
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معرض تحيا القدس

آب  - 2017كانون الثاني 2018

ً
حاليــا ،فهــو يدعــم أهاليهــا،
ألقــى هــذا المعــرض الضــوء علــى مدينــة القــدس
ويعــرض لنشــوء وســقوط العولمــة بمــا يوحــي بمســتقبل أفضــل للمدينــة فــي
ظـ ّـل سياســات اإلقصــاء القاســيةُ .ق ّســم المعــرض إلــى أربعــة أقســام ،أ) القاعــة
الســمعية والبصريــة ،بمــا فيهــا الصــور،
تضمنــت
الرئيســية ،والتــي
المــواد ّ
ّ
ّ
والملصقــات ،وأشــرطة الفيديــو؛ ب) األعمــال الفنيــة ،التــي أنتجهــا فنانــون
ودوليــون للمعــرض؛ ج) الكاتالــوج ،والــذي يتضمــن خمســة مقــاالت
ـطينيون
فلسـ
ّ
ّ
ـام ،والــذي يتكـ ّـون من مقابالت
ذات محتــوى وصفــي ،ود) البرنامــج التعليمــي والعـ ّ
فنانيــن ومحاضــرات وجــوالت حــول إنتــاج المعــرض.
مــع ّ

األرشيف الرقمي

بــدأ المتحــف الفلســطيني ببنــاء أرشــيفه الرقمــي بدعــم مــن صنــدوق أركاديــا ،وقــد
االفتراضيــة
المنصــة
مكونــات
شـ ّـكل منــذ انطالقــه قبــل ثــاث ســنوات أحــد أهــم
ّ
ّ
ّ
ً
للمتحــف الفلســطيني .يفتــرض أن يكــون األرشــيف الرقمــي مفتوحــا للجمهــور
يتــم تحديثــه بشــكل مســتمر ،وســيتضمن حوالــي  145,000مــادة أرشــيفية
وأن ّ
مهـ َّـددة بالضيــاع ،تحكــي تاريــخ فلســطين الحديــث منــذ عــام  1800وحتــى يومنــا
ّ
وتوثــق مجموعــات مــن الصــور ،واألفــام ،والتســجيالت الصوتيــة ،وغيرهــا
هــذا،
مــن المــواد الهامــة المهـ َّـددة بالضيــاع ،أو التلــف أو المصــادرة.

معرض غزل العروق :عين على التطريز الفلسطيني

يتعقــب المعــرض التغييــرات فــي القناعــات
يستكشــف قضايــا المــرأة مــن خــال التركيــز علــى التطريــز الفلســطيني ،حيــث
ّ
ّ
المتعلقــة بــأدوار النــوع االجتماعــي ،والعمــل ،ورأس المــال ،والرمزيــة فــي الفــن ،والطبقــات االجتماعيــة ،وغيرهــا
والممارســات
وتحولــه إلــى
ـاوال تبعــات تســييس التطريــز الفلســطيني
عبــر تاريــخ فلســطين .تــم افتتــاح المعــرض فــي 18آذار  ،2018متنـ ً
ّ
رســوم وملصقــات.

التقرير السنوي

21

لحظات من الفخر واالعتزاز

انتخاب مجلس األمناء  -اجتماع الجمعية العمومية

مؤتمر التكافل  - ٢٠١٧مصر

مؤتمر زمالة األول
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الفنان عمر كمال في حفل “التعاون” الخيري  -لبنان

م

تكريم “التعاون” من قبل جامعة بيرزيت

إطالق إستراتيجية  ٢٠١٩ - ٢٠١٧وتوزيع جوائز “التعاون” ٢٠١٦

زيارة أعضاء “التعاون” لمشاريع المؤسسة في مخيمات لبنان

معرض “تحيا القدس” في المتحف الفلسطيني  -بيرزيت

معرض “تحيا القدس” في المتحف الفلسطيني  -بيرزيت

التقرير السنوي
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للتميز واالبتكار ٢٠١٧
جوائز “التعاون”
ّ

جائزة “التعاون” للقدس
جائزة المرحوم راغب الكالوتي للمؤسسات األهلية في القدس «للقدس
نعمل»
فاز بهذه الجائزة جمعية برامج الطفولة والعمل الجماهيري -القدس عن برنامج
رياض األطفال المبني على المجتمع المحلي في فلسطين  -نهج التعلم من
الحياة.
لجنة التحكيم  :2017د .عبد اللطيف الحسيني ،د .صفاء أبو عصب ،السيد
غسان عباس ،السيدة ديمة عنبتاوي ود .رانية فلفل.

جائزة “التعاون” للشباب

ٍ
«لغد أفضل نبدع»
جائزة منير الكالوتي للشباب الفلسطيني الريادي
هذه السنة توزّ عت الجائزة على خمس مبادرات هي:
مي محمد علي ،لينا أحمد
1 .1تصميم وإنتاج لعبة بسام-منار عمر الحلوّ ،
المصري -غزة
- »Yahia Newborn Photography«2 .2يحيى برزق -غزة
عياش -لبنان
3 .3تخزين وتوضيب االسماك واللحوم وتدخينها  ،مراد ّ
4 .4سماد نايترو ،حمزة ابراهيم ّ
شناوي -القدس
 ،»Basata_up«5 .5آية عالء كشكو -غزة
لجنة التحكيم  :2017د .عبد اللطيف الحسيني ،د .صفاء أبو عصب ،السيد
غسان عباس ،السيدة ديمة عنبتاوي ود .رانية فلفل.

جائزة “التعاون” للتعليم

متميزة
المتميزة «مدارس
القدومي للمدارس
جائزة نبيل هاني
ّ
ّ
ّ
لمستقبل مشرق»
وقد فازت بهذه الجائزة مناصفة المدرستين التاليتين:
1 .1مدرسة بنات عرابة األساسية -مبادرة األيدي المبدعة
ّ
لتتعلم.
2 .2مدرسة بسمة الخاصة لذوي االعاقة -مبادرة شارك
لجنة التحكيم  :2017د.سحر عودة ،د .نظمي المصري ،د .ريام كفري ،السيد
محمد سالمة ،والسيد جودت صيصان.

جائزة “التعاون” لغزة

جائزة فلك وعبد الكريم كامل الشوا للمؤسسات المجتمعية « -ألجل
غزة»
فازت بهذه الجائزة جمعية نوى للثقافة والفنون-غزة ،عن برنامجها ترميم مقام
الخضر وإعادة تأهيله كمكتبة لألطفال -مدينة دير البلح.
لجنة التحكيم  :2017د .عمار الدويك ،السيد محمود حمادة ،أ .ريم الوحيدي،
الشوا ،والسيد نعيم كباجة.
والسيد أمجد
ّ
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 420,000دوالر أميركي
تأتــي جوائــز “التعــاون” لتكمــل رســالة المؤسســة وتحاكــي هويتهــا ،وقيمهــا ،وتشــجع المؤسســات الفلســطينية علــى التميــز
ّ
وتمكــن الشــباب الفلســطيني ،وتعــزّ ز دورهــم وانخراطهــم فــي بنــاء مســتقبل لفلســطين.
واالبــداع فــي عملهــا،

جائزة “التعاون” لإلنجاز

ً
يوما ما
جائزة المرحوم نعيم عبد الهادي للمؤسسات الثقافية «سنكون
نريد»
فاز بهذه الجائزة بيت الموسيقى-شفا عمرو-حيفا عن مشروع «معهد بيت
الموسيقى».
عليان ،السيد عدنان طرابشة ،السيد نبيل
لجنة التحكيم  :2017السيد خالد ّ
عناني ،السيدة سالي أبو بكر والسيد عامر الشوملي.
لقاء لجان التحكيم  -رام الله

المتميز
جائزة “التعاون” للمعلم
ّ

«إبداع معلم ...نهضة وطن»

ّ
المعلمين التالية أسماؤهم:
فاز بهذه الجائزة كل من
1 .1ربيع وليد أبو بكر -الكرامة االساسية االولى -جنين
2 .2عبلة مصطفى ابراهيم -مدرسة فيصل الحسيني -رام الله
قطاع غزة
3 .3عفاف ذيب الكفارنة -بنات غزة اإلعدادية «ب»-
4 .4هاني علي الشريف  -معين بسيسو «أ» للبنين -قطاع غزة
5 .5عبدالكريم إبراهيم الخطيب -المنارة للبنين مخيم نهر البارد -لبنان

لجنة التحكيم  :2017د.يحيى حجازي ،د.إيهاب شكري ،السيدة حنان الحروب ،د.
منير سرحان ،والسيد بهاء الشطلي.

للتميز في القطاع الصحي
جائزة “التعاون”
ّ

حفل توزيع الجوائز  -رام الله

جائزة المرحوم الحاج أحمد أبو غزالة «لمبادرات صحية متميزة»
فازت بالجائزة جمعية أصدقاء مرضى الثالسيميا –فلسطين عن
مشروعها :نموذج نمط حياة صحي أفضل لمرضى الثالسيميا – برنامج
تحسين جودة حياة المريض
لجنة التحكيم  :2017د.جهاد مشعل ،السيدة دينا ناصر ،د.ناهد مكي ،السيدة
نصار.
أمل وطفة كركي ،د.أكرم ّ

جائزة “التعاون” للتطبيقات التكنولوجية المبتكرة

$

حفل توزيع الجوائر  -غزة

حفل توزيع الجوائز  -لبنان

نمو واستقاللية»
«االبتكار ّ

فاز بالجائزة هذه السنة خمس تطبيقات هي:
1 .1الجائزة األولى فاز بها تطبيق  - Araboost.comمجموعة رزن -حسام
الكرد ،منى صبيح ،محمد الكرد -غزة
وقد تم تقسيم باقي الجائزة بالتساوي على االربع مبادرات التالية:
1 .1تطبيق  - icliparحسن ابراهيم رضوان -غزة
2 .2تطبيق منشر -منصة تدوین ونقاش مفتوحة – مجموعة منشر -محمد
الخطيب ،رهام دعباس -.أمريكا
3 .3تطبيق برنامج لتخطيط عالج السرطان باستخدام األمواج الكهربائية-
مجموعة - Biomedical and technology research groupد .رضوان
قصراوي ،دياال أبو الحالوة ،سارة ابو تينة ،أيمن فرعون ،رزان صالح
الدين-القدس
4 .4تطبيق البوت العربي  -سامر نزال -.رام الله
لجنة التحكيم  :2017د .صفاء ناصر الدين ،السيد تامر القدومي ،السيد عالء
الدين الغصين ،السيد أيمن عورتاني ،والسيد أشرف األسطل
التقرير السنوي
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تأبين المرحوم عبد المحسن القطان
()2017-1929
بوحي من رؤيته الثاقبة للعمل الوطني

الســيد عبــد
نــودع
بقلــوب يملؤهــا الحــزن واألســى
مؤسســنا ورئيســنا الفخــري ّ
ّ
ّ
المحســن القطــان ،الــذي انتقــل إلــى رحمتــه تعالــى فــي  4كانــون األول .2017لقــد
ونتأمــل
نتوقــف عنــد حياتــه ،لنحتفــي بهــا وبإنجازاتــه،
ـا عظيمـ ًـا .وهنــا
ّ
فقدنــا رجـ ً
ّ
ّ
َ
بامتنــان فــي ِّ
قائدا
القطــان
ـا بعــد جيــل .كان
كل مــا قدمــه للشــعب الفلســطيني جيـ ً
صاحــب رؤيــة ،ومحسـ ً
ـا
ـنا كمــا ينبغــي لإلحســان أن يكــون ،وأيقونــة ،وقــدوة وبطـ ً
للفلســطينيين فــي كافــة أصقــاع األرض .ورغــم األســى الشــديد الــذي نشــعر بــه،
غرســه الراحــل فــي حيــاة مالييــن
ال بــد لنــا مــن أن نســتحضر الفــرح واألمــل الــذي َ
ُ
الراحــل فــي مدينــة يافــا فــي عــام ،1929
لــد
مــر الســنينُ .و َ
الفلســطينيين علــى ِّ
وآثارهــا المدمــرة هــو وعائلتــه ،حيــث اضطــروا للهجــرة واللجــوء إلــى
وعاصــر النكبــة
َ
المنفــى.
«فــي ذلــك الوقــت ،كنــت أنــا وأصدقائــي مهتّ ميــن بإبقــاء المؤسســة بعيــدة عــن أي صراعــات سياســية ،والتــي
أهميــة تزويدهــا
كانــت محتدمــة آنــذاك ،ومنــع اســتخدامها لتحقيــق المكاســب السياســية .واتفقنــا باإلجمــاع علــى
ّ
بعناصــر االســتدامة ،واالســتقاللية الكاملــة والتأثيــر اإليجابــي مــن خــال إنشــاء وقــف منفصــل لهــا».
الراحل عبد المحسن القطان

كان عبــد المحســن منهمـ ً
ـكا
بهمــوم قضيتنــا الوطنيــة،
ً
ومؤمنــا بمبــدأ «اعمــل
ّ
تكلــم» ،وهــو مبــدأ
ثــم
راســخ فــي بنيــة “التعــاون”
و فلســفته .
السيد فيصل العلمي
رئيس مجلس األمناء

اجتماع الجمعية العمومية  -أيار ٢٠١٦
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التعاون

ً
شكرا لكم ...
المتبرعون

قائمة المتبرعين

ً
جميعــا علــى دعمكــم وجهودكــم المتواصلــة ،وايمانكــم بقدرتنــا علــى
نشــكركم
مســاندة أبنــاء شــعبنا الفلســطيني .دعمكــم لنــا يمكننــا مــن تحقيــق االنجــازات.
شـ ً
ـكرا لكــم جميعـ ًـا.

http://www.taawon.org/donors

نعتز بشركائنا

قائمة الشركاء

كل التقديــر والعرفــان لكــم شــركاءنا علــى ثقتكــم ،فأنتــم صنــاع هــذا النجــاح الــذي
تحقــق بفضــل دعمكــم وشــراكاتكم معنــا .وإننــا عاقــدون العــزم علــى مواصلــة
الجهــود مــن أجــل تحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات معكــم ،واضعيــن نصــب أعيننــا
خدمــة وطننــا الحبيــب.

http://www.taawon.org/partners

أسرة “التعاون”
الجهاز المؤسسي

لعطائكــم وتفانيكــم فــي دعــم وإنجــاح مســيرة التعــاون مــن أجــل فلســطين .جزيــل
الشــكر والتقديــر واالمتنــان لجميــع أعضــاء التعــاون ممثليــن بأعضــاء الجمعيــة
العموميــة ،ومجلــس األمنــاء ومجلــس االدارة وأعضــاء اللجــان المؤسســية
االفاضــل.

حاكمية التعاون
http://www.taawon.org/family

الجهاز التنفيذي

لتفانيكــم بالعمــل فــي كل الظــروف ،والمســؤولية العاليــة التــي أوليتموهــا التمــام
العمــل بــكل دقــة ومهنيــة مــن اجــل خدمــة ابنــاء شــعبنا .كل الشــكر والثنــاء علــى
جهودكــم المتميــزة وعملكــم الــدؤوب.

قائمة الجهاز التنفيذي
https://www.taawon.org/team

التقرير السنوي
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تقرير المدقق الخارجي والبيانات المالية
Ernst & Young
P.O. Box 1373
7th Floor,
PADICO House Bldg.
Al-Masyoun
Ramallah-Palestine

Tel: +972 22421011
Fax: +972 22422324
www.ey.com

Independent Auditor’s Report
To the General Assembly of Welfare Association (Taawon)
Opinion
We have audited the financial statements of the Welfare Association (Taawon), which
comprise the statement of financial position as at December 31, 2017, the statement of
activities and changes in net assets and the statement of cash flows for the year then
ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant
accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material
respects, the financial position of Taawon as at December 31, 2017, and its financial
performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International
Financial Reporting Standards (IFRS).
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISA). Our
responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s
Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are
independent of Taawon in accordance with the International Ethics Standards Board for
Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code), and we have
fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code. We believe
that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis
for our opinion.
Responsibilities of Management and the Board of Directors for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial
statements in accordance with IFRSs, and for such internal control as management
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free
from material misstatement, whether due to fraud or error. In preparing the financial
statements, management is responsible for assessing Taawon’s ability to continue as a
going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the
going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate Taawon
or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
The Board of Directors is responsible for overseeing Taawon’s financial reporting process.
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements
as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to
issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of
assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISA will
always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud
or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of
these financial statements.

A member firm of Ernst & Young Global Limited
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As part of an audit in accordance with ISA, we exercise professional judgment and
maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
 Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to
those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a
basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from
fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion,
forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
 Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design
audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of Taawon’s internal control .
 Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by management.
 Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on Taawon’s
ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty
exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related
disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify
our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date
of our auditor’s report. However, future events or conditions may cause Taawon to
cease to continue as a going concern.
 Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the
underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with the Board of Directors regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant
deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Ernst & Young – Middle East
License # 206/2012

Sa’ed Abdallah
License # 105/2003
Ramallah - Palestine
April 16, 2018

29

التقرير السنوي

Welfare Association (Taawon)
Statement of Financial Position
As at December 31, 2017
Notes

2017
U.S. $

2016
U.S. $

Assets
Non-current Assets:
Property and equipment
Property of Palestinian Museum
Investment properties

3
4
5

422,164
23,150,393
6,915,073
30,487,630

495,215
23,850,963
6,909,223
31,255,401

Current Assets:
Contributions receivable
Other current assets
Financial assets held for trading
Cash and deposits at banks

6
7
8
9

72,515,924
1,941,118
57,167,668
14,218,718
145,843,428
176,331,058

35,290,060
1,859,159
50,835,652
10,683,107
98,667,978
129,923,379

1,886,425
64,644,154

1,700,058
60,091,420

66,530,579

61,791,478

Total Assets
Net Assets and Liabilities
Net Assets:
Unrestricted net assets
Endowment fund

10
10

Total Net Assets
Non-current Liabilities:
Provision for employees’ benefits
Deferred revenues
Long-term loan

11
4
12

3,016,819
13,087,332
5,625,000
21,729,151

2,717,484
13,600,500
16,317,984

Current Liabilities:
Bank overdraft
Accounts payables and accruals
Deferred contributions

12
13
14

1,535,286
86,536,042
88,071,328

5,561,439
1,820,961
44,431,517
51,813,917

Total Liabilities

109,800,479

68,131,901

Total Net Assets and Liabilities

176,331,058

129,923,379

The attached notes 1 to 24 form part of these financial statements
1
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Welfare Association (Taawon)
Statement of Activities and Changes in Net Assets
For the year ended December 31, 2017
Notes
Grants and revenues
Deferred contributions recognized
Deferred revenues realized
Unrestricted contributions

2017
U.S. $

2016
U.S. $

14
4
15

38,892,349
513,168
5,317,083
44,722,600

34,253,213
256,328
6,291,845
40,801,386

16
16

1,784,026
(1,693,358)

1,286,509
(1,203,591)

16

90,668
44,813,268

82,918
40,884,304

Community development
Education
Culture
Youth Empowerment
Orphans support
Rehabilitation of Old Cities
Palestinian Museum

17
17
17
17
17
17
4

16,016,635
8,884,099
2,141,943
3,182,783
3,274,905
5,356,247
3,875,634
42,732,246

15,193,767
2,645,021
5,179,303
2,256,544
3,461,321
4,597,574
2,819,629
36,153,159

Administrative expenses
General and administrative expenses
Depreciation of property and equipment

18
3

3,149,008
104,404
45,985,658

2,878,294
126,154
39,157,607

137,125
373,172

27,520
890,667

5,832,202
(3,660)
12,510

)137,968(
532,659
(68,845)

(365,475)

)320,087(

(122,860)
48,477
5,911,491

995
924,941

4,739,101
61,791,478
66,530,579

2,651,638
59,139,840
61,791,478

Other Revenues
Amounts designated by donors for specific
beneficiaries
Less: amounts disbursed to specific beneficiaries
Management fees retained on amounts designated
by donors for specific beneficiaries
Net Grants and revenues
Program costs and administration expenses
Program costs

Other gains (losses)
Interest revenue
Realized gain on investments
Change in fair value of financial assets held for
trading
Change in fair value of investment properties
Currency exchange gain (loss)
Investment portfolio management fees
Contribution receivables write-offs
Other
Net gains
Increase in net assets
Net assets, beginning of the year
Net assets, end of the year

8
8
10

The attached notes 1 to 24 form part of these financial statements
2
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