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نسعى إلى:

التميز واإلبداع في جميع عملياتنا وبرامجنا.

نهدف إلى:

تمكين االنسان الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني اجتماعًيا واقتصادًيا في فلسطين ولبنان.

ما يميز خطتنا: 

-    تركيز تدخالتنا على  4 برامج رئيسية هي التعليم والثقافة والتنمية المجتمعية وإعمار البلدات القديمة.

ــن االقتصــادي االجتماعــي،   ــود التمكي ــع مكوناتهــا بن ــر التدخــالت الرئيســية لتشــمل فــي جمي -    تطوي
وإعطــاء األولويــة لالســتدامة الماليــة للنهــوض بالمجتمــع الفلســطيني ومؤسســاته.

-    تطوير وتمكين الشركاء االستراتيجيين والعمل معهم ضمن آفاق جديدة.

-    تعميــق وتطويــر العالقــات والشــراكات مــع القطــاع العــام والخــاص ومؤسســات المجتمــع المدنــي 
ووكاالت األمــم المتحــدة المختصــة لتكــون »التعــاون« مركــزًا للعمــل الجمعــي التمكينــي والتطويــري.

-    »التعــاون« منبــًرا لألفــكار ومركــًزا للمبــادرات البرامجيــة، ومحّفــًزا للمجتمــع المدنــي وشــريًكا اســتراتيجًيا 
فــي عمليــة التنميــة المجتمعية.

-    اســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي جميــع العمليــات الداخليــة والخارجيــة مــع ذوي العالقــة مــن شــركاء 
اســتراتيجيين وتنفيذييــن ومانحيــن.

-    تنويع مصادر التمويل واستحداث طرق جديدة الجتذاب التمويل.

-    تطوير آليات االتصال والتواصل إلظهار األثر التنموي وبناء شراكات استراتيجية.



مقدمة

ــادرة مجموعــة مــن الشــخصيات  ــة انطلقــت فــي جنيــف فــي العــام 1983، بمب ــر ربحي ــة غي »التعــاون« مؤسســة أهلي
االقتصاديــة والفكريــة الفلســطينية والعربيــة، لتغــدو أحــد أكبــر المؤسســات العاملــة فــي فلســطين ومخيمــات الالجئيــن 
فــي لبنــان، حيــث تالمــس حيــاة أكثــر مــن مليــون فلســطيني ســنوًيا نصفهــم مــن النســاء، باســتثمارها مــا يقــارب 800 

مليــون دوالر منــذ تأسيســها فــي تنفيــذ البرامــج التنمويــة واإلغاثيــة فــي مناطــق عملهــا. 

يعكس سجل عمل »التعاون« على مدى أكثر من 37 عاًما، مسيرة طويلة حافلة باإلنجازات عّززتها شراكاتها المتينة، وتراكم 
الخبــرات التــي مّكنتهــا مــن تجــاوز العقبــات والظــروف الصعبــة التــي يمر بها الوطــن، وإيجاد حلول مبتكــرة وابداعية عّمقت 
 خبرتها، وخاصة العمل خالل األزمات، مما جعل برامجها تستجيب الحتياجات البنى االجتماعية واالقتصادية غير المستقرة.

وتتواجد »التعاون« في كل من فلسطين واألردن ولبنان وسويسرا، وفي بريطانيا من خالل المؤسسة الشقيقة.

وانطالقــًا مــن ســعي المؤسســة الدائــم للتطــور والنمــو، ضمــن نهجهــا المبنــي على إعــداد الخطط االســتراتيجية الثالثية، 
ــي بنيــت عليهــا »التعــاون«  ــم األســس الت ــر الخطــة االســتراتيجية 2020-2022 بهــدف االســتمرار فــي تدعي ــم تطوي ت
بعناصرهــا اإلداريــة والماليــة والبرامجيــة مــن جهــة، والبنــاء علــى تراكــم اإلنجــازات، واالنطــالق لتحقيــق قفــزة نوعيــة فــي 
أدائهــا عبــر تبنــي توجهــات اســتراتيجية بحلــول ذكيــة علــى مســتوى حوكمــة المؤسســة وأثــر برامجهــا علــى األرض مــن 
جهــة أخــرى. تعتمــد تلــك الحلــول علــى القيــام بمبــادرات خالقــة وتبنــي آليــات عمــل ناجعــة واســتخدام التقنيــات الحديثــة. 
تقــع هــذه المبــادرات علــى جميــع المســتويات: المؤسســي والبرامجــي واإلداري والمالــي، وتهــدف للحفــاظ على ديمومة 
ــر ذكاًء مــع  ــر الحاكميــة لتصبــح أكث المؤسســة، واتخــاذ جميــع االجــراءات القانونيــة والعمليــة لحمايــة األصــول، وتطوي

ترشــيق العمليــات وتطويــر وتعميــق الشــراكات الناجحــة، وتنميــة الوقفيــة مــع ترشــيد النفقــات.

هــذا وتنتهــج »التعــاون« رؤيــة تنمويــة فــي طــرح وتنفيــذ تدخالتهــا وبرامجهــا المختلفــة، والمبنيــة علــى رســالتها لتعزيــز 
صمــود المواطــن الفلســطيني وتمكينــه مــن االعتمــاد علــى الــذات علــى الرغــم مــن صعوبــة الظــروف المحيطــة، بحيــث 
تراعــي تدخــالت المؤسســة معاييــر االســتمرارية واالســتدامة علــى مســتويات مختلفــة وضمــن مجــاالت متعــددة بمــا 
يشــمل االســتدامة الماليــة والبيئيــة واســتدامة األثــر إلــى جانــب االســتمرار فــي تقديــم الخدمــات. كمــا تقــدم تدخالتهــا 
فــي مجــال المســاعدات اإلنســانية االساســية للمواطنيــن ضمــن مناطــق عملهــا فــي حــاالت الكــوارث واألزمــات مــع 
احتفاظهــا بمســارات تدخالتهــا التنمويــة، حيــث تحــاول مــن خــالل تدخالتهــا اإلغاثيــة فــي حــاالت الطــوارئ ترابــط الحلقــات 

بيــن اإلغاثــة واإلنعــاش والتمكيــن والتنميــة.
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أواًل: عناصر بناء الخطة االستراتيجية

اعتمــدت المنهجيــة المتبعــة فــي بنــاء الخطــة علــى مبــادئ وأســس داخليــة شــملت اإلطــار العــام )الرؤيــة والرســالة 
والقيــم للمؤسســة(، إضافــة لتحليلهــا لعــدد مــن العناصــر الخارجيــة كالخطــط الوطنيــة والبيئــة الخارجيــة، وإظهارهــا 
لنقــاط القــوة والضعــف داخلًيــا خارجًيــا ومــن ثــم تحديــد الفــرص المتاحــة لتدخــالت ذات أثــر مســتقبلي علــى الفئــات 
المســتهدفة، باإلضافــة إلــى الــدروس المســتفادة مــن الدراســات والتقييمــات وورشــات العمــل للجهــاز المؤسســي 

والتنفيــذي ومــع ذوي العالقــة فــي جميــع مناطــق العمــل. 

وقد استندت الخطة االستراتيجية إلى المبادئ التالية: 

1.   اإلطار العام للمؤسسة )الرؤية والرسالة والقيم والهدف االستراتيجي(.

2.      الخطط الوطنية الفلسطينية، وخطة التنمية العالمية 2030، ومبادئ حقوق االنسان. 

3.       تكامل العمل مع جميع العاملين في الحقل التنموي من حكومات ووزارات، ووكاالت دولية،  

       ومنظمات أهلية، ووكالة الغوث.

4.         بناء وتعميق الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية العاملة ألجل فلسطين والتي تعنى  بالقضايا التنموية.

5.         توخي العدل وعدم التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الفئة االجتماعية أو المنطقة الجغرافية، 

       مع االهتمام الخاص بالفئات المهمشة والفقراء.

6.        تقديم العمل التنموي الذي يحقق آثاًرا عميقة وواسعة على الشعب الفلسطيني.

7.          التوسع في استخدام الرقمنة في العمليات اليومية والتركيز على جودة العمل والحفاظ على بيئة خضراء.

هــذا وقــد تــم اعــداد االســتراتيجية لدعــم مكونــات »الصمــود والتمكيــن« مــع التركيــز علــى االســتعداد لحــاالت الطــوارئ. 
ــا  ويركــز هــذا الســيناريو فــي تحليــل البيئــة علــى اســتمرار أو تدهــور الوضــع السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي محلًي
واقليمًيــا ودولًيــا مــع احتمــاٍل عــاٍل لتعــرض مناطــق عمــل المؤسســة ألحــداث طارئــة وأزمــات، وعليــه يجــب االســتعداد 
دائًمــا لمواجهــة التحديــات ورفــع قدرة الشــعب الفلســطيني على المواجهة والصمود من خــالل تعزيز قدراته المجتمعية.
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ثانًيا: مكونات الخطة االستراتيجية 

تعتمــد الخطــة علــى اإلطــار المؤسســي العــام )الرؤيــة والرســالة والقيــم والهــدف االســتراتيجي( والــذي أدى الــى 

تحديــد الوجهــات االســتراتيجية وبنــاء الخطــط التنفيذيــة للبرامــج والدوائــر والوحــدات والفــروع المتخصصــة لتشــمل 

اســتراتيجية تنميــة المــوارد، والتحــول الرقمــي، واالتصــال والتواصــل، والماليــة واإلدارة وتنميــة المــوارد البشــرية، 

وتحديــد مؤشــرات األداء لــكل منهــا وذلــك ضمــن الموازنــات المعتمــدة.  

هذا وتستند الخطة الستراتيجية 2020-2022 إلى:

تسعى مؤسسة »التعاون« أن تكون المؤسسة الفلسطينية األهلية التنموية الرائدة التي تساهم بتميز في 

تطوير قدرات اإلنسان الفلسطيني والحفاظ على تراثه وهويته ودعم ثقافته الحية وفي بناء المجتمع المدني، 

وذلك من خالل التحديد المنهجي الحتياجات الشعب الفلسطيني وأولوياته والعمل على إيجاد اآلليات السليمة 

لالستفادة القصوى من مصادر التمويل المتاحة.

تتطلع مؤسسة »التعاون« إلى تعزيز صمود الفلسطينيين كمواطنين في فلسطين عربية تنعم باالستقالل 

والحرية والديمقراطية يتمتعون فيها بالكرامة والرخاء والتقدم ويتمكنون فيها من تحقيق ذاتهم، مع توفير 

الفرص المتكافئة لهم في تفعيل جميع قدراتهم بتميز وإبداع.

الرؤية 

الرسالة

القيم 

االستقاللية، المهنية، اإللتزام الوطني.
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وتتضمن الوجهات االستراتيجية ما يلي:

1.   صرف موازنة برامجية تبلغ 130.5 مليون دوالر.

دعم 4 برامج رئيسية مستدامة ذات أثر اقتصادي واجتماعي: التعليم، الثقافة، إعمار البلدات القديمة،   .2
التنمية المجتمعية بما يشمل رعاية األيتام،  باإلضافة الى مكونات تمكين الشباب وتمكين مؤسسات 

المجتمع المدني )أساس( كتدخالت متقاطعة ضمن جميع البرامج.

تطوير قدرات المؤسسات األهلية الشريكة وتعزيز وتعميق الشراكات االستراتيجية التمويلية وتوسيعها.  .3

الريادة في اتباع أساليب جديدة لتنمية مصادر التمويل.  .4

استخدام التقنيات الحديثة بما فيها وسائل االعالم الرقمي والمنصات التفاعلية لتفعيل التواصل مع الشركاء.  .5

ترشيق العمليات البرامجية واإلدارية.  .6

االنتقال للحوكمة الذكية )األكثر مرونة وضماًنا الستمرارية المؤسسة(.  .7

المؤسسة كمنبر لتبادل األفكار.  .8

الهدف االستراتيجي

تمكين االنسان الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني اجتماعًيا واقتصادًيا.
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الرؤية 

الرسالة

القيم 

الهدف االستراتيجي

الوجهات االستراتيجية 

الخريطة االستراتيجية   

العمل ضمن 4 برامج رئيسية هي: التعليم، الثقافة، إعمار البلدات القديمة، التنمية 
المجتمعية بما يشمل رعاية األيتام، باإلضافة الى مكونات تمكين الشباب وتمكين 

مؤسسات المجتمع المدني )أساس( كتدخالت متقاطعة ضمن جميع البرامج.

مكونات الخطة االستراتيجية الرئيسية لألعوام 2022-2020
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ثالًثا: االستراتيجية البرامجية

1 مليــون دوالر فــي جميــع  30 . ســترّكز االســتراتيجية البرامجيــة عملهــا علــى  4 برامــج رئيســية بموازنــة برامجيــة تبلــغ 5

مناطــق عمــل المؤسســة، هــي التعليــم والثقافــة والتنميــة المجتمعيــة وإعمــار البلــدات القديمــة، بحيــث يتــم تنفيذ 

ــع البرامــج األخــرى. وتشــهد هــذه  ــن الشــباب ضمــن جمي ــي وتمكي ــن مؤسســات المجتمــع المدن كل مــن وتمكي

االســتراتيجية انطالقــة جديــدة اعتمــاًدا علــى التكنولوجيــا الحديثــة واإلبــداع، والتحــول فــي كيفيــة إدارة »التعــاون« 

لتدخالتهــا مــن أجــل تحســين الكفــاءة والفعاليــة واألثــر واالســتدامة. وفيمــا يلــي عــرض للبرامــج المقترحــة فــي هــذه 

االســتراتيجية، مــع التركيــز علــى الهــدف الرئيســي، والوجهــات االســتراتيجية األساســية، والموازنــة لــكل برنامــج.
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 موازنة الخطة االستراتيجية 2020-2022 حسب برنامج ومنطقة العمل )مليون دوالر(

لبنانمناطق 1948قطاع غزةالضفة الغربيةالموازنة الكليةالبرنامج

3117.54.518التعليم 

51.50.50.32.7 الطفولة المبكرة

138.520.71.8 التعليم األساسي

851.501.5 التعليم المهني

52.50.502 التعليم الجامعي

7.53.650.8512الثقافة

2.31.20.350.30.45 الفنون األدائية

2.51.450.40.30.35 الصناعات الثقافية

2.710.10.41.2 المبادرات المجتمعية

---1818.0برنامج القدس إلعمار البلدات القديمة

7-743829التنمية المجتمعية 

3.5-166.56.0 الصحة

52.03.0 الزراعة

2.0-81.05.0 المساعدات اإلنسانية والطارئة

6.926.92 رعاية األيتام

 المكونات المتقاطعة بين جميع البرامج

2218.53.00.5تطوير المؤسسات، بما فيها البنية التحتية

1.0-1610.05.0 تمكين الشباب

130.577.1534.35217المجموع 

13%2%26%59%النسبة المئوية مناطقًيا

9



 I.  برنامج التعليم

الهدف الرئيسي

المساهمة في توفير تعليم نوعي ينّمي المعارف ويطّور كفايات ومهارات الطلبة والمعلمين ويعّزز القيم 

والسلوكيات اإليجابية والتمكين االقتصادي واالجتماعي.

الوجهات االستراتيجية األساسية:

1. تطوير مجموعة من البرامج الفرعية بتدخالت إبداعية في مراحل التعليم المختلفة

2. تشجيع إنتاج المعرفة من خالل توظيف التكنولوجيا )التكنولوجيا كمحّفز(

3. رعاية اإلبداع والمبدعين وتعميم تجاربهم

4. تطوير البنية التحتية في المؤسسات التعليمية

5. تشجيع االلتحاق بالتعليم المهني والتقني كرافعة للتمكين االقتصادي

6. تسهيل وصول الطلبة للتعليم بمراحله المختلفة

7. الضغط والمناصرة للتأثير في التوجهات الحكومية حيث أمكن 

8. التركيز على التدخالت ذات األثر في التمكين االقتصادي واالجتماعي

9. تطوير قدرات المؤسسات األهلية الشريكة، وتعزيز الشراكات االستراتيجية التمويلية والتنفيذية وتوسيعها 

10. استخدام التقنيات الحديثة، بما فيها وسائل اإلعالم الرقمي والمنصات التفاعلية، لتفعيل التواصل مع الشركاء
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موازنة البرامج حسب المكون والمنطقة )مليون دوالر(

المجموعلبنانمناطق 1948قطاع غزهالضفة الغربيةالمكونات الرئيسية 

1.50.50.32.75الطفولة المبكرة

8.520.71.813التعليم األساسي

51.501.58التعليم المهني

2.50.5025التعليم الجامعي

17.54.51831المجموع الكلي
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 II.  برنامج الثقافة

الهدف الرئيسي

الحفاظ على الموروث الثقافي الحي، وتعزيز الهوية الفردية والجماعية، والتأكيد على دور الثقافة كمكّون 
وموّجه لعملية التنمية المستدامة، وعلى شراكة المنجز الفلسطيني في الحوار الثقافي اإلنساني وتعزيز دور 

التمكين االقتصادي واالجتماعي في استدامة القطاع.

الوجهات االستراتيجية األساسية:

1. العمل ضمن تطوير الفنون، الصناعات الثقافية، والمبادرات المجتمعية وتعزيز دورهم في عمليات التغيير 

   والتمكين االقتصادي واالجتماعي وجسر الهوة بين القطاع الثقافي والمجتمع الفلسطيني

2. دعم المبادرات التي توّظف التقنيات الحديثة، عبر توظيف شبكات التواصل االجتماعي ومنصات الحوار، لبناء 

   أرشيف تفاعلي للمنجز الثقافي

3. تأسيس مساحة إلكترونية تضم مستفيدين من برامج »التعاون« مثل برنامج زيارة وبرنامج اإلقامة الفنية في

   باريس لتبادل الخبرات والمشاركة في تطوير التدخالت والمساهمة في الترويج لــ »التعاون« من مناطق 

   إقامتهم )خاصة أوروبا والواليات المتحدة(، مما سيساهم في زيادة فرص جديدة للدعم

4. دعم المبادرات الفردية التي تستخدم الفنون والصناعات الثقافية لرفع الوعي حول الهوية الثقافية 

   الفلسطينية الفردية والجماعية، والمبادرات الفردية اإلنتاجية في مجال الفنون األدائية، والترويج لها 

   ليكون لها مردود اقتصادي واضح  

5. تطوير قدرات المؤسسات األهلية الشريكة من حيث البنية التحتية والموارد البشرية، وتعزيز الشراكات 
   االستراتيجية التمويلية وتوسيعها وتنويعها 
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موازنة البرامج حسب المكون والمنطقة )مليون دوالر(

المجموعلبنانمناطق 1948قطاع غزةالضفة الغربيةالمكّون

1.20.350.30.452.3الفنون األدائية

1.450.40.30.352.5الصناعات الثقافية

10.10.41.22.7المبادرات المجتمعية

3.650.85127.5المجموع الكلي
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 III.  برنامج القدس إلعمار البلدات القديمة

الهدف الرئيسي

المساهمة في الحفاظ على التراث المعماري والتاريخي والهوية الثقافية للمدن والبلدات التاريخية في 
فلسطين، والمساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية لقطاعات الحياة في البلدات التاريخية. 

الوجهات االستراتيجية األساسية:

1. العمل ضمن تدخالت متخصصة في مجال الترميم والتوثيق والتدريب والتوعية الجماهيرية

2. ترميم المباني التاريخية والسالسل والقنوات المائية في المواقع المسجلة على الئحة التراث 

   العالمي، واالهتمام بتشغيل هذه المباني، وخاصة في المشاريع التنموية السياحية

3. التوسع الجغرافي، والعمل مع شركاء في مجال الترميم والحفاظ على الموروث الثقافي في كل 

   من شمال الضفة الغربية وجنوبها، ليشمل العمل مراكز القرى والبلدات التاريخية في فلسطين

4. استخدام التقنيات الحديثة، بما فيها وسائل اإلعالم الرقمي والمنصات التفاعلية، لتفعيل التواصل 

   مع الشركاء
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موازنة البرنامج مناطقًيا )مليون دوالر(

الضفة الغربيةالمكونات الرئيسية

16.7ترميم مبان تاريخية وأحواش وبنية تحتية

0.6تدريب عاملين ومتخصصين

0.6التوثيق 

0.1التوعية المجتمعية

18.00المجموع
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IV .  برنامج التنمية المجتمعية

الهدف الرئيسي

دعــم العيــش الكريــم للفلســطينيين، وبنــاء اقتصــادات محليــة تحقــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والصحيــة 
العادلــة والمســتدامة للفلســطينيين، وتعــزز مــن قدرتهــم مــن الصمــود علــى أرضهــم، وذلــك مــن خــالل االســتمرار 
فــي العمــل فــي مكونــات البرنامــج المختلفــة، والمتمثلــة بالصحــة، وتطويــر أداء عمــل المؤسســات، والزراعــة، 
والبنيــة التحتيــة، وتقديــم المســاعدات اإلنســانية واإلغاثيــة فــي حــاالت الطــوارئ، باإلضافــة إلــى رعايــة األيتــام 

وتمكيــن الشــباب.

الوجهات االستراتيجية األساسية:

1. العمل على تعزيز التمكين االقتصادي واالجتماعي للشرائح األكثر تهميشا في المجتمع الفلسطيني ضمن 
   مكونات الصحة والزراعة وأساس والمساعدات االنسانية ورعاية االيتام وتمكين الشباب 

2. تطوير قدرات المؤسسات األهلية الشريكة وتعزيز الشراكات االستراتيجية التمويلية وتوسيعها 

3. تطوير آليات العمل عن بعد وتعزيز مفهوم ريادة االعمال 

4. تمكين االيتام من خالل التعليم والتشغيل

5. استخدام التقنيات الحديثة بما فيها وسائل االعالم الرقمي والمنصات التفاعلية لتفعيل التواصل مع الشركاء
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الموازنة الكلية )مليون دوالر(:

المجموعلبنانقطاع غزةالضفة الغربيةالبرنامج

6.563.516الصحة

2305الزراعة

1528المساعدات اإلنسانية والطارئة

77رعاية األيتام

   المكونات المتقاطعة بين جميع البرامج

18.530.522تطوير المؤسسات، بما فيها البنية التحتية

105116تمكين الشباب

3829774المجموع الكلي
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التحول الرقميتنمية الموارداإلدارة والموارد البشريةالمالية

المتابعة والتقييماالتصال والتواصل

االستراتيجيات 
المساندة
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رابًعا: االستراتيجيات المساندة

         المالية

ترّكز االستراتيجية المالية على ترشيد الصرف اإلداري على جميع المستويات مع االلتزام بالعمل ضمن المعايير 
العالمية لإلدارة المالية والتدقيق الخارجي.

         اإلدارة والموارد البشرية

ترّكــز اســتراتيجية المــوارد البشــرية علــى اجتــذاب الكفــاءات وتطويرهــا لمــا لــه مــن تأثيــر علــى زيــادة الكفــاءة اإلنتاجية، 
وتوظيــف الخبــرات لتعميــق أثــر تدخالتنــا فــي مناطــق العمــل. هــذا باإلضافــة الى تطوير سياســات العمــل المتعددة 

بمــا فيهــا المشــتريات ضمــن المعاييــر واألنظمــة المحليــة والعالميــة، وتجديد شــهادات الجــودة )االيزو(.

         تنمية الموارد

ترّكــز اســتراتيجية تنميــة المــوارد علــى تنويــع مصــادر التمويــل البرامجي والمؤسســي وزيادتها على المســتوى المحلي 
ــام  ــة بشــكل ع ــي والخارجــي مــع ذوي العالق ــق وتوســيع التواصــل الداخل واالقليمــي والعالمــي، مــن خــالل تعمي
والمانحيــن بشــكل خــاص. هــذا باإلضافــة الــى تعزيــز االســتدامة الماليــة وتحقيــق االمتثــال لمعاييــر الســالمة الماليــة.

         التحول الرقمي

ــي تتكامــل بمجملهــا  ــة الت ــادرات االبداعي ــذ عــدد مــن المب ــر وتنفي ــى تطوي تعتمــد اســتراتيجية التحــول الرقمــي عل
لتحقيــق نمــو وتطــور المؤسســة إدارًيــا وبرامجًيــا مــن خــالل تبنــي اســتخدام التكنولوجيــا االبداعيــة فــي إدارة أعمــال 
المؤسســة لزيــادة فعاليــة األداء، ولتكــون نموذًجــا يحقــق االســتدامة والريــادة وتحســين الكفــاءة وتمكيــن االبتــكار.
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         االتصال والتواصل

تســتند اســتراتيجية االتصــال التواصــل علــى إبــراز أثــر عمــل »التعــاون« وبرامجهــا، باعتبارهــا منبــًرا لألفــكار ومركــًزا 
للمبــادرات البرامجيــة، ومحّفــًزا للمجتمــع المدني وشــريًكا اســتراتيجًيا فــي عملية التنمية المجتمعيــة. هذا باإلضافة 
الــى تعزيــز االتصــال والتواصــل علــى المســتوى الداخلــي والخارجــي، وإنشــاء آليــات اتصــال خاصــة بالبرامــج وتواصــل 
مــع المموليــن والمنفذيــن والمســتفيدين وبنــاء الشــراكات االســتراتيجية، وتعزيــز الهويــة المؤسســية لــدى الجمهــور 
ورفــع الوعــي المجتمعــي ببرامــج المؤسســة ودورهــا فــي تمكيــن الفلســطينيين أفراًدا ومؤسســات، مــن أجل تحفيز 

التمويــل وخلــق شــراكات تكامليــة مــع كافــة الشــركاء، وإحــداث التغييــر االجتماعــي واالقتصــادي فــي المجتمــع. 

         المتابعة والتقييم

الوجهــات  تحقيــق  مســتوى  لقيــاس  المعتمــدة  والتقييــم  المتابعــة  وآليــات  نظــام  »التعــاون« ضمــن  تعمــل 
ــج عــن البرامــج والتدخــالت المتعــددة بدقــة وشــفافية،  ــر التنمــوي النات ــى األث ــف عل ــز مكث االســتراتيجية، وبتركي
بصــورة مســتمرة وديناميكيــة، مــن خــالل: المشــاركة التفاعليــة مــع الشــركاء، المســتفيدين، المانحيــن والالعبيــن 
الرئيســيين فــي القطاعــات والمناطــق المختلفــة، إجــراء الدراســات التقييميــة المرحليــة والختاميــة للمشــاريع 
والبرامــج، والدراســات المســحية ودراســات أثــر للبرامــج، ودراســات رضــا للمســتفيدين والشــركاء التنفيذييــن 
والنهائيين والممولين والموظفين بشــكل دوري، متابعة األداء من خالل قياس مؤشــرات األداء على المســتويين 
المؤسســي والبرامجــي وقياســها بشــكل دوري، إعــداد التقاريــر المؤسســية والبرامجيــة الســنوية، والتقاريــر الربعيــة 
البرامجيــة اعتمــاًدا علــى التقاريــر الماليــة والفنيــة مــن الشــركاء التنفيذيــن، زيــارات ميدانيــة دوريــة للمشــاريع، لقــاءات 

وورش عمــل دوريــة مــع الشــركاء فــي جميــع مناطــق العمــل.
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خاتمة

تواصــل »التعــاون« مــن خــالل هــذه الخطــة، المراكمــة علــى اإلنجــازات التــي حققتهــا علــى مــدار الســنوات أكثــر مــن 37 
عاًمــا مــن العمــل التنمــوي فــي فلســطين، وفــي مخيمــات اللجــوء فــي لبنــان، واضعــًة نصــب أعينهــا تمكيــن االنســان 
الفلســطيني ومؤسســات المجتمــع المدنــي اجتماعًيــا واقتصادًيــا، لتضيــف لبنــة جديــدة مــن لبنــات البنــاء في مســيرتها 
الرائــدة. وســتبذل »التعــاون« كل جهــد ممكــن لتحقيــق األهــداف الــواردة فــي هــذه الخطــة، بالتعــاون والعمل المشــترك 

مــع مختلــف الشــركاء المحلييــن والدولييــن، وصــواًل إلــى تعزيــز صمــود الفلســطيني وتمكينــه لبنــاء مســتقبل أفضــل.


