
لمحة عن مؤسسة التعاون 
مسيرة مستمرة من الدعم التنموي واإلنساني في فلسطين



هي مؤسسة أهلية غري ربحية، وتعترب واحدة من أكرب املؤسسات العاملة يف فلسطني ومخيامت الشتات يف 
لبنان. فقد تأسست يف جنيف يف العام 1983 مببادرة مجموعة من الشخصيات االقتصادية والفكرية الفلسطينية 
والعربية بهدف متكني االنسان الفلسطيني، وتعزيز الهوية وقيم الحرية والدميقراطية وسائر القيم االنسانية، 
مع الحفاظ عىل املوروث الحضاري، وإبراز مكانته الفريدة، وإطالق الطاقات االبداعية للشباب واملرأة والطفل، 
مع توفري الفرص املتكافئة لجميع رشائح املجتمع الفلسطيني لتفعيل هذه القدرات بتميز وإبداع يف مواجهة 

أحلك الظروف. 

التخطيط  املدين من خالل  املجتمع  بالرشاكة مع مختلف مؤسسات  نعمل  األهداف  تحقيق هذه  أجل  من 
الواعي، ورسم السياسات التنموية وتنفيذ الربامج مبعايري مهنية ونوعية عاملية، ونسرتشد مبا انجزته البرشية من 
سياسات يف مجال اختصاصها مثل االعالن العاملي لحقوق االنسان، والقوانني الدولية الصادرة عن منظمة األمم 

املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )اليونسكو( ذات الصلة، واعالنها العاملي حول التنوع الثقايف. 

يعكس سجل عملنا عىل مدى أكرث من ثالثة عقود مسرية طويلة حافلة باإلنجازات عززتها رشاكاتنا املتينة، 
وتراكم الخربات التي مّكنتنا من تجاوز العقبات والظروف الصعبة التي مير بها الوطن، وإيجاد حلول مبتكرة 
وابداعية عّمقت خربتنا، وخاصة العمل خالل األزمات، مام جعل برامج املؤسسة تستجيب الحتياجات البنى 

االجتامعية واالقتصادية غري املستقرة، والناجمة عن االحتالل االرسائييل.

مؤسسة التعاون



ما طبيعة عملنا؟ 
تقوم مؤسسة التعاون بتوظيف مواردها بكفاءة وفاعلية يف برامج رئيسية وهي: التعليم، والثقافة، والتنمية املجتمعية، 
وتشغيل الشباب، ورعاية أيتام العدوان عىل غزة، وإعامر البلدة القدمية يف القدس، واملتحف الفلسطيني، ومؤسسة 
التعاون للشباب، ومن خالل تدخالت فّعالة من حيث القيمة والتكلفة، وفق معايري ومبادئ الحاكمية الرشيدة التي 
تهدف إىل تنمية املجتمع وارشاك طاقاته البرشية واملادية يف إطار من الشفافية واملساءلة لتوفري مستوى حياة كرمية 
للفلسطينيني، وتحفزهم للتميز واالبداع، ومتكينهم من تجاوز االعتامد عىل املساعدات إىل االعتامد عىل الذات وأخذ 

زمام املبادرة. 

وانطالقاً من ذلك، فقد مكنتنا تجربتنا الطويلة أن نكون بيتاً للخربة نقدم من خالله حلوالً ذكية ملشاكل معقدة، وذلك 
املؤسسات  فيها  املختلفة مبا  التنموية  املؤسسات  املستفيدين، وبالتعاون مع  االسرتاتيجية مع  الرشاكات  من خالل 
الحكومية، للمساهمة يف عملية التمكني االقتصادي واالجتامعي والثقايف ألبناء شعبنا، يف سبيل  نيل حقوقه الوطنية 

وتجسيد حلم قيام دولة فلسطني املستقلة.

ما هي مناطق عملنا؟
يالمس عملنا حياة أكرث من مليون فلسطيني سنوياً، يف املدن واملناطق الريفية واملخيامت يف الضفة الغربية، مبا فيها 
القدس، وقطاع غزة، ومناطق 1948، ومخيامت الالجئني يف لبنان، ونتوجه إىل الفئات األقل حظاً، وبشكل خاص إىل 
األطفال، والشباب، والنساء، وذوي االحتياجات الخاصة، والفقراء، حيث استثمرنا خالل الثالثة عقود املاضية أكرث من 
600 مليون دوالر، استفاد منها قطاعات واسعة من أبناء شعبنا شملت التدريب والتأهيل وبناء القدرات يف مجاالت 
التعليم، ودعم اآلداب والفنون، واملكتبات، والحرف اليدوية والرتاث، وترميم وتأهيل املمتلكات الثقافية الرتاثية ذات 
املعامر الفني الفريد، باإلضافة اىل برامج متكني الشباب، والتنمية املجتمعية، مبا فيها الصحة والزراعة واملساعدات 

االنسانية والدعم واملساندة يف األزمات والطوارئ.



أثرنا في مجاالت العمل

إىل  اإلغايث  العمل  من  لالنتقال  ومتكامل  شامل  توجه 
التنمية - برنامج رعاية االيتام

)YES( االستثامر يف الشباب .. االستثامر يف املستقبل - برنامج متكني الشباب

االستثامر يف االنسان من خالل التعليم

لجميع  والنوعية  املتكافئة  التعليم  فرص  توفري 
التميز،  نحو  االبداعية  قدراتهم  لتطوير  الفلسطينيني 
الناقد  التفكري  عىل  تركّز  برامج   دعم  من خالل  وذلك 
وحل املشاكل واالبداع والتكامل وتوظيف التكنولوجيا. 

برامج  من  وهام  “وجد”  وبرنامج  “مستقبيل”،  برنامج 
تعهدت  يومنا هذا، حيث  حتى  األكرث طموحاً  املؤسسة 
املؤسسة، ومن خالل املساعدة الكرمية من قبل داعميها، 
نتيجة  تيتموا   الذين  األطفال  لجميع  الرعاية  بتوفري 
االعتداءات اإلرسائيلية املتكررة عىل قطاع غزة يف األعوام 
طبيعية  حياة  العيش  من  ومتكينهم  و2014،   2008
لينعموا  احتياجاتهم  تلبي  لرعايتهم  صحية  بيئة  وخلق 
أرسهم  تجاه  إيجايب  بشكل  ويساهموا  باالستقاللية 

ومجتمعهم املحيل ووطنهم. 

يشمل الربنامج مجموعة من املبادرات الهادفة إىل متكني 
الشباب والشابات الرياديني التي ترتاوح أعامرهم ما بني 
15 إىل 29 من خالل تعزيز تطورهم الشخيص ومهاراتهم 
التغيري  “قادة  يصبحوا  حتى  الحياتية،  االجتامعية 
العمل، من  ويساهم يف دمجهم يف سوق  االجتامعي”، 
خالل املواءمة بني الشباب الباحثني عن عمل وأصحاب 
العمل مع تقديم التدريب، واملساعدة يف تعزيز الريادية 

وتأسيس مشاريع الشباب الخاصة بهم. 



يف  األقدم  الربنامج  هو  اإلنسانية  املساعدات  برنامج 
املتمثلة  األساسية  قيمها  ويعكس  التعاون،  مؤسسة 
اإلنسانية  احتياجاته  عىل  بالحصول  فرد  كل  أحقية  يف 
األساسية من أمن غذايئ، وماء، ومأوى، وتعليم، وعناية 
هذه  يف  تدخالتنا  وتتفاوت  صحي.  ورصف  طبية، 
املجاالت من حيث الحجم والنطاق، وتعتمد عىل عملية 
فرقاً  تحدث  التدخالت  هذه  أن  لضامن  صارمة  تقييم 
فعلياً، وتنقذ حياة املستفيدين، وتوفر لهم سبل املعيشة 

الكرمية.

 العمل نحو مستقبل افضل
برنامج تنمية الطفولة املبكرة

رعاية  عىل  األطفال  حصول  إىل  الربنامج  هذا  يهدف 
لتنمية  ويسعى  عالية،  بجودة  املدرسة  قبل  ما  وتعليم 
وتعزيز تطورهم املعريف واالجتامعي والعاطفي، وتيسري 
عملية انتقالهم بنجاح إىل نظام التعليم الرسمي. ويركز 
وإقليمية  إنشاء رشاكات وشبكات محلية  الربنامج عىل 

تهدف إىل بلورة وتطوير السياسات وإحداث التغيري.  

 الحفاظ عىل االرث الحضاري والثقايف
برنامج إعادة إعامر البلدة القدمية يف القدس

يعمل هذا الربنامج عىل تنفيذ عملية إعادة إعامر واحياء 
شاملة تستهدف األحياء املتداعية يف املناطق الحرضية 
والريفية. ويشمل الربنامج ترميم املباين القدمية وصون 
تراثها املعامري، وإعادة تأهيل املباين والبيوت السكنية 
الثقافية  للنشاطات  فضاءات  وإيجاد  التحتية،  والبنى 
أبناء  متكني  بهدف  ذلك  كل  واالقتصادية،  واالجتامعية 
معيشتهم.  ظروف  وتحسني  صمودهم،  وتعزيز  شعبنا 
حيث ركز العمل يف املرحلة األولية عىل البلدة القدمية 
يف القدس، ولكنه امتد اآلن لبلدات قدمية أخرى يف مدن 

فلسطني مثل نابلس والخليل.

http://ocjrp.welfare-association.org

دعم أمة وصون هوية - املتحف الفلسطيني

تأيت فكرة إنشاء املتحف تتويجا لإلنجازات التي حققتها 
أكرث  مدى  عىل  املمتدة  رحلتها  خالل  التعاون  مؤسسة 
الوطن  يف  الفلسطينيني  مع  العمل  من  عاماً  ثالثني  من 
التاريخ  عىل  الحفاظ  إىل  املتحف  ويهدف  والشتات. 
الحتضان  ومنرباً  منصة  وليكون  الفلسطينية،  والهوية 

التفاعل بني الفلسطينيني والعامل.

http://www.palmuseum.org

صون الحياة والكرامة - املساعدات اإلنسانية



الجهاز المؤسسي )الحاكمية( 
ملؤسسة التعاون جمعية عمومية تجتمع سنوياً، وتتألف ما يزيد عن 170 عضواً من مختلف الشخصيات الوطنية 
واالقتصادية والفكرية، وهي أعىل سلطة يف املؤسسة، يُعهد إليها مهمة بلورة التوجهات االسرتاتيجية ورسم السياسات. 
وتنتخب الجمعية العمومية 44 عضواً من بني أعضائها كل ثالث سنوات لعضوية مجلس األمناء الذي يرشف عىل 
األداء العام للمؤسسة من خالل مجلس إدارة منتخب، تنبثق عنه لجان فاعلة يساهم فيها أعضاء املؤسسة  يف تعزيز 

الحاكمية الرشيدة والتوسيع من امتداد املؤسسة وزيادة تأثريها.

استثماراتنا 
منذ تأسيسها، استثمرت مؤسسة التعاون ما قيمته 600 مليون دوالر يف برامج عملت عىل تحسني حياة الفلسطينيني، 
ويتمثل هدفنا املايل لألعوام 2014-2016 يف تجنيد 150 مليون دوالر لتوسيع نطاق برامجنا الحالية وتحقيق األثر 

املستدام املنشود. 

تعتمد املؤسسة عىل مواردها الخاصة، وعىل عائدات وقفيتها التي تبلغ قيمتها ما يقارب 60 مليون دوالر. وتحصل 
املؤسسة عىل متويلها من خالل التربعات التي يقدمها األفراد، مبا فيهم أعضاء املؤسسة، واملنظامت اإلقليمية والدولية، 
للشعب  أفضل  لتحقيق مستقبل  وااللتزام  بالرؤية  نتشارك معها  والتي  الخارجية  للمساعدات  الحكومية  والهيئات 

الفلسطيني. 

كام نعمل بشكل جاد ودؤوب عىل توسيع نطاق تعاوننا مع رشكات القطاع الخاص امللتزمة مببدأ املسؤولية املجتمعية 
يف استثامراتها ذلك ألننا ندرك أن التعاون والرشاكة مع مزيد من الجهات ذات العالقة واملصلحة يؤدي إىل مزيد من 

التأثري واألثر معاً.

جيل من العطاء



مكانة المؤسسة على الصعيد الدولي
حازت مؤسسة التعاون عىل االحرتام والتقدير عىل مختلف األصعدة املحلية والعربية والدولية، نظراً  ملا حققته من انجازات 

الفلسطيني يف إطار االبداع والتميز  من خالل اداء برامجي ومؤسيس مميزين، وملا حققته من تجاوب الحتياجات الشعب 

والشفافية، وترسخت مصداقيتها أمام الجهات املانحة العربية واالسالمية و الدولية. وتقديراً للعطاء املستمر واملتميز حصلت 

املؤسسة عىل العديد من الجوائز العاملية، ومنها – جائزة اغا خان للهندسة املعامرية، وجائزة كامبدن الدولية لالعامل الخريية 

والعطاء – أبو ظبي.

بدوين«، وهي مؤسسة  »امللك  التربعات من خالل مؤسسة  تقبل  التعاون  فإن مؤسسة  األمريكية،  املتحدة  الواليات  أما يف 

أمريكية خريية عامة. 

كام حصلت املؤسسة يف العام 2014 عىل شهادة “ED” الخاصة بتصنيفها كمؤسسة خريية عامة مبوجب القانون األمرييك، 

وحازت عىل تصنيف مستوى )أ( للمبادرة العاملية إلعداد التقارير )Global Reporting Initiative(  كام تستمر يف تجديد 

شهادة األيزو 9001:200 الخاصة بها. 

 من أجل فلسطين



للتبرع، الرجاء التواصل معنا على: 
 rdcteam@jwelfare.org :الربيد اإللكرتوين

+97022415130 ext. 301 :فلسطني- هاتف رقم

+96265850600 ext.21 :األردن- هاتف رقم

هاتف:2127-627 )2-972+( القدس

فاكس: 627-2125)972-2+(

welfare@jwelfare.org :بريد إلكرتوين

ص.ب 25204

شعفاط، القدس

هاتف: 5130-241)2-970+(رام اهلل

فاكس: 297-5984 )970-2+(

welfare@jwelfare.org :بريد إلكرتوين

ص.ب 658، رام الله

ميدان النهضة، شارع كندا

رام الله-فلسطني

هاتف: 9881-286 )8-970+(غزة

فاكس: 283-7757 )970-8+(

welfare@jwelfare.org :بريد الكرتوين

املينا، خلف مبنى سلطة النقد

ص.ب 5018 غزة

هاتف: 0600-585 )6-962+(عمان

فاكس: 585-5050 )962-6+(

welfare@jwelfare.org :بريد إلكرتوين

شارع زهران، مبنى رقم 127

ص.ب 840888

عامن 11184 األردن 

هاتف: 303218 )1-961+(بيروت

فاكس: 319218 )961-1+(

welfarelb@jwelfare.org :بريد إلكرتوين

وطى املصيطبة، شارع جابرييل املر

بناية نسيب الزهريي، الطابق الخامس

ص.ب 113-7275

بريوت، لبنان

هاتف: 2454-7259 )20-44+(لندن 

فاكس: 72440584 )44-20+(

info@welfareassociation.org.uk :بريد إلكرتوين

Tower House 226 Cromwell Road

London SW5 OSW

ص.ب 3765جنيف

CH-1211Geneva 3

سويرسا

اتصل بنا

WelfarePalestine Welfare30@Welfare30

www.welfareassociation.org


