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رئيس مجلس اإلدارة
عماد هندي

لقد شرفني مجلس إدارة "إنجاز فلسطين" بهذا المنصب (رئيس مجلس إدارة 
األصول  تمت وفق  ديمقراطية  انتخابات  بعد عملية  إنجاز فلسطين)  مؤسسة 
المتعارف عليها، وذلك في سياق ترسيخ مبدأ الحوكمة والنزاهة والشفافية، 
إنجاز  مؤسسة  قدرات  ورفع  والمالية  اإلدارية،  التشغيلية  بالسياسات  ارتقاًء 

فلسطين، موظفيها وفئاتها المستهدفة ومتطوعيها.

وتمكن مجلس إدارة مؤسسة إنجاز فلسطين من التغلب على ظروف جائحة 
كورونا بمتابعة عقد اجتماعاته ومناقشة األنشطة والبرامج والمشاريع ورسم 
سياسات وخطط،  تمًكن بموجبها من مواصلة المسيرة، فقد تضمنت خطة 
الطوارئ التي أقرها المجلس آليات لتنفيذ البرامج، والخطة اإلعالمية والخطة 

المالية خالل حالة الطوارئ.

البناء على ما تم  الجديد في  اإلدارة  لما تم تأسيسه، يستمر مجلس  ومتابعة 
إنجازه من قبل مجالس اإلدارات المتعاقبة، تراكمًا لإلنجاز مع المرونة المطلوبة 
للتغلب على المستجدات أيًا كانت طبيعتها، والتي تأتي في مقدمتها إجراءات 
العقبة  تمثل  التي  السياسية  والعوائق  والحصار  والحواجز  القمعية  االحتالل 
طاقم  بين  ما  واالرتباط  المباشر  والتواصل  العمل  سير  عرقلة  في  الرئيسة 
المؤسسة والمتطوعين والطلبة. وبالرغم من هذه التحديات يعمل طاقم إنجاز 
جاهدًا ومنذ تأسيسها للحفاظ على أواصر االتصال والترابط الطبيعي ما بين 
تتم  التي  واألنشطة  والمشاريع  البرامج  تنفيذ  خالل  كافة  الوطن  محافظات 
كان  أيًا  المستهدفة  الفئات  جميع  استفادة  لضمان  ومدروس  متواٍز  بشكل 

تواجدها في القدس المحتلة، الضفة الغربية وقطاع غزة.

باقي  شأن  ذلك  في  شأنها  المؤسسة  تأثرت  والتمويل،  المالي  الصعيد  على 
المؤسسات الوطنية وفي جميع أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا، تراجع الدعم 
واالجتماعي   االقتصادي  لإلنماء  العربي  الصندوق  أن  غير  للمؤسسة،  المالي 
إلنجاز  عطائه  مواصلة  أبدًا في  يبخل  ولم  ومشاريعها  برامجها  دعم  واصل 

فلسطين، فله منا كل الشكر والتقدير على هذا العطاء الدائم، والشكر 

موصول لمؤسسات وشركات القطاع الخاص الفلسطيني لدعمها المتواصل 
في  العالية  الخبرة  ذوي  من  األكفاء  بمتطوعيها  المؤسسة  ورفدها   ، ماليًا 

مختلف المجاالت لتنفيذ برامج ومشاريع المؤسسة.

وتستمر المؤسسة في توسيع شراكاتها على المستويات الوطنية واإلقليمية 
في  فعال  بشكل  ساهمت  والتعليم  التربية  وزارة  مع  فشراكتها  والدولية، 
الوصول إلى الفئات المستهدفة من طلبة المدارس بمختلف المراحل، فتعاون 

الوزارة ودعمها المتواصل يستحق كل الشكر والتقدير.

فمع هذا الدعم تواصل "إنجاز" مسيرتها في بناء جيٍل واٍع بمسؤولياته مستعد 
ألخذ دوره في مختلف المجاالت مهيئ لتولي مناصب قيادية، متحديًا للعقبات 

والصعاب قادر على النهوض بمجتمعه الفلسطيني.

وشركائها  داعميها  جهود  بفضل  وستستمر  متواصلة  "إنجاز"  فمسيرة 
ومتطوعيها، ومجالس إداراتها السابقة وطاقمها اإلداري والفني، فالشكر 
والتقدير لمجلس اإلدارة السابق ورئيسه السيد بسام ولويل على ما قدمه من 
جهود بناءة، والشكر موصول للمديرة العامة للمؤسسة السيدة رانيا قطينة 
المؤسسة،  مسيرة  اعترضت  التي  العقبات  جميع  على  لتغلبهم  وطاقمها 
وتمكنها من قيادة "إنجاز" في هذه الظروف الصعبة رغم قلة الموارد، التي 
تم تحويلها لنجاح انعكس في دمج األهداف االستراتيجية مع أهداف (أجندة 
التنمية  وأهداف  أوًال)  المواطن   :  2022/2017 لألعوام  الوطنية  السياسات 

المستدامة 2030، بشكل مهني فّعال.

ومن خالل موقعي رئيسًا لمجلس اإلدارة فلن أدخر جهدًا في سبيل استمرار 
مسيرة إنجاز فلسطين واالرتقاء بها لما هو مأمول، وصوًال لتحقيق الهدف 
األسمى المتمثل في تنشئة جيل بّناء وريادي يأخذ حقه ومكانته في بناء دولتنا 

المستقلة بعاصمتها القدس الشريف.

إنجاز فلسطين | التقرير السنوي
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المديرة العامة
رانيا قطينة

لتنفيذ  باإلضافة  االلكتروني  التسويق  ومبادئ  الرقمية  المعرفة  إلكسابهم 
برنامج الشركة الطالبية وألول مرة في 4 جامعات فلسطينية.

تحد آخر داهمنا هذا العام جائحة كورونا التي أثرت على جميع مناحي الحياة 
العام بشكل كامل مع  ، فدخلنا حالة اإلغالق  العالم كله  في فلسطين كما 
جل  أن  وعرفنا  للماضي  منسجم  عمل  كفريق  نظرنا   ،  2020  / آذار  بداية 
والمحن.  االزمات  وقت  حدثت  البشرية  شهدتها  التي  واالبتكارات  المنجزات 
ووضعنا  وممولينا  شركائنا  مع  وتواصلنا  للطوارئ  خطة  أعددنا  عالية  بثقة 
القائمة جاعلين السالمة أهم أولوياتنا،  لتنفيذ المشاريع  وإياهم خططًا بديلة 
أسرع  الرقمنة بشكل  عالم  نحو  الجائحة فرصة إلنطالقنا  وحولنا من ظروف 
فوصلنا للطلبة في مختلف المناطق عبر منصات الكترونية منوعة حيث االنترنت 
ال تعرف الحدود. وايفاًء بواجبنا المجتمعي قمنا بتجنيد كل إمكانياتنا للتوعية 
التواصل  منصات  عبر  السالمة  بقواعد  االلتزام  وضرورة  الفيروس  بمخاطر 
اإلجتماعي كما وجهنا طلبتنا لتنفيذ مبادرات في هذا الخصوص من بيوتهم ، 
ومختصين  خبراء  وباشراف  العمل  وزارة  مع  بالتعاون  دربنا  آخر  صعيد  وعلى 
حوالي 300 من أصحاب المشاريع المتضررة بسبب الجائحة بعضهم أكبر من 

الفئة العمرية المستهدفة من قبل "انجاز" .

وقد  انجاز  ادارة  مجلس  وجود  لوال  تتحقق  ان  االنجازات  لهذه  كان  ما  ختامًا 
شركة  عام  مدير  الهندي  عماد  السيد  برئاسة  المجلس  انتخاب  شكل 
انطالقة أخرى إلنجاز فلسطين، على صعيد  الوطنية كوكا كوال  المشروبات 
الحوكمة الداخلية وتداول السلطة من جهة، واكتساب خبرات جديدة يمكن 

للطاقم االستفادة منها، فلمجلس اإلدارة ورئيسه كل الشكر والتقدير.

وشكر خاص أيضًا لوزارة التربية والتعليم على دعمها في الوصول إلى الفئات 
المستهدفة من طلبة المدارس بمختلف المراحل، ولمؤسسات القطاع الخاص 
دعمها  على  العرب  انجاز  ولشبكة  الشريكة،  المدني   المجتمع  ومؤسسات 
ولطاقم  كافة،  وللمتطوعين   ، العالية  ثقتهم  على  ولمولينا  المستمر، 
المؤسسة الذين بفضلهم جميعًا تمكنا من تخطي العقبات وتجاوز الصعاب.

أيديكم  بين  نضع  ان  فلسطين  انجاز  عمل  فريق  وباسم  باسمي  يسعدني 
التقرير السنوي للعام األكاديمي 2020/2019،  عامًا واجهنا فيه تحديات غير 
مسبوقه ولكننا استطعنا وبكل فخر أن نحول هذه التحديات لفرص محققين 
من  جاعلين  مؤسستنا  أهداف  تحقيق  في  قدمًا  ماضين   ، متميزة  انجازات 
التنمية وبناء  التي تتقاطع مع أهدافنا بوصلة نحو  المستدامة  التنمية  اهداف 

اإلنسان.

ويمنع  مدننا  فيحاصر  أرضنا  أوصال  يًقطع  الذي  البغيض  االحتالل  متحدين 
تواصلنا كشعب واحد،  وًسعنا هذا العام من المناطق المستهدفة فاستطعنا 
ورغم كل العقبات الوصول لشبابنا في المدن والقرى والمخيمات والمناطق 
المحاذية لجدار الفصل العنصري شماًال وجنوبًا ممتدين القوة من  شراكاتنا 

التي توسعت هذا العام على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي.

وبسبب أهميتها وخصوصيتها تبقى مدينة القدس المحتلة محور اهتمامنا 
ولنا في القدس نجاحات نفخر بها مثل فوز شركة فرصة الطالبية من مدرسة 
دار الطفل العربي المقدسية في المسابقة االقليمية التي عقدت في سلطنة 
عمان كأفضل شركة طالبية على مستوى الوطن العربي ، باإلضافة لوصولنا 
فيها  نعمل  مقدسية معظمها  مدارس  عدة  في  1500 طالب/ة  من  ألكثر 
ألول مره ، ونجاحنا في تنفيذ مبادرات طالبية متميزة تعرف من خاللها الطلبة 
مع  التشبيك  على  عالوة   ، المقدسي  المجتمع  في  مختلفة  شرائح  على 
المؤسسات المقدسية، واالطالع  على طبيعة التحديات التي تواجهها من قبل 

سلطات االحتالل، والخدمات التي تقدمها لدعم صمود المقدسيين.

األعزاء  لطلبته  فكان  سنوات  منذ  الحصار  وطأة  تحت  الرازح  غزة  قطاع  أما 
نصيب كبير من برامجنا وانشطتنا، ونجحنا ومن خالل مشروع غزة الطارئ " 
المال مقابل العمل " بتوظيف 200 خريج/ة كمدرسين مساندين في المدارس 
التربية  لوزارة  ومؤازين  البطالة  مشكلة  من  للحد  منا  محاولة  الحكومية 

والتعليم في إفادة حوالي 30000 طالب/ة من المدارس المستهدفة.
ومن ايماننا بأن شبابنا هم لبنات بناء اقتصادنا وهم األقرب لسوق العمل وسعنا 

هذا العام من دائرة استهدافهم  عبر توفير برنامج " مهارات من جوجل" 



إنجاز فلسطين
إنجاز فلسطين هي مؤسسة فلسطينية مستقلة غير حكومية أنشئت عام 2007، تديرها وترعاها مجموعة 
التنمية  في  المساهمة  على  الفلسطيني  الشباب  قدرات  لتعزيز  والساعية  الرائدة  الفلسطينية  الشركات  من 
االقتصادية. وتوفر إنجاز فلسطين برامج يقدمها متطوعون من ذوي الخبرة، إللهام الشباب حول االبتكار في 
مجال إدارة المشاريع واألعمال. تلعب إنجاز فلسطين دورًا بارزًا في تنمية وعي اقتصادي مبتكر لدى الشباب 
 Junior Achievementو العرب  إنجاز  شبكة  مع  الفاعلة  عضويتها  خالل  من  العالمي،  المستوى  على 

.Worldwide

تهدف "إنجاز" إلى تعزيز الفرص االقتصادية للشباب الفلسطيني من خالل توفير سلسلة من الدورات التعليمية 
إنجاز  برامج  وتتميز  الفلسطينية،  والجامعات  المدارس  في  تنفذها  والتي  العملي  الطابع  ذات  واالقتصادية 
وإعدادهم  لديهم،  اإلبداع  وتيرة  تسريع  وبالتالي  للطلبة،  القيادية  المهارات  تطوير  على  بقدرتها  فلسطين 
وتوفير  البطالة  من  الحد  شانها  من  جديدة  مسارات  لتحقيق  المعرفة  إدارة  من  وتمكينهم  األعمال،  لعالم 

الفرص وفتح آفاق واعدة لمشاريع ريادية جديدة.
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والتعليم  قوي،  فلسطيني  اقتصاد  بناء  في  المساهمة 
قادة  ليصبحوا  الشباب  من  جديد  لجيل  الجيدين  والتجهيز 

األعمال التجارية ورياديي المستقبل.

مستقلة  حكومية  غير  فلسطينية  مؤسسة  بصفتها 
ربط  على  دؤوب  بشكل  فلسطين  إنجاز  تعمل  ومستدامة، 
الشباب  إلهام  أجل  من  الخاص  بالقطاع  المحلي  المجتمع 
وتزويدهم  والجامعات،  المدارس  في  الفلسطيني 
مهاراتهم  لتطوير  الالزم  التفكير  وُأسلوب  بالمهارات 
أو  كموظفين  االقتصادية،  فرصهم  وتعزيز  الحياتية 

أصحاب أعمال.

الشباب  لجيل  الالمحدودة  باإلمكانات  الراسخ  اإليمان   •
الفلسطيني.

• توعية الشباب الفلسطيني بمبادئ سوق العمل القائم على 
االقتصاد والمشاريع الريادية.

نقوم  التي  والبرامج  العمل  والتفوق في  والنزاهة  الصدق   •
بتقديمها.

المختلفة  والخلفيات  النظر  اإلبداع واحترام وجهات  تعزيز   •
لجميع األفراد.

مؤسسات  مختلف  مع  والتعاون  الشراكة  بقوة  اإليمان   •
المجتمع الفلسطيني.

للتدريب  والتحفيزي  التعليمي  األثر  في  الراسخة  القناعة   •
العملي المالئم.

• ترسيخ مفهوم العمل التطوعي في المجتمع الفلسطيني. 

المعرفة  وتطوير  الشباب  جيل  لدى  الريادية  الروح  تعزيز   •
فرصهم  لتعزيز  وتوجهاتهم  مهاراتهم  وتطوير  لديهم، 
إلى  إضافة  عمل،  على  الحصول  في  وفرصهم  االقتصادية 

تطوير مهاراتهم الحياتية واألكاديمية.
• جسر الهوة ما بين المعرفة األكاديمية والمهارات الالزمة 
والتدريب  العملية  الخبرة  وتنمية  العمل،  سوق  إلى  للنفاذ 

والتعلم التجريبي للطالب
• تعزيز الروابط بين المجتمع والقطاع الخاص من خالل الحشد 
االجتماعية  ومسؤوليته  بدوره  للقيام  الخاص  للقطاع  الفعال 

تجاه المجتمع.
اإلدارية،  التشغيلية،  والسياسات  الحوكمة  تعزيز  مواصلة   •

والمالية ورفع قدرات مؤسسة إنجاز فلسطين.
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عماد الهندي

نائب رئيس مجلس اإلدارة
بسام ولويل

أمين صندوق
ثائر حمايل

أمين سر
ريم الشيخ

عضو مجلس إدارة
عماد جابر

عضو مجلس إدارة
رائد عواد

عضو مجلس إدارة
مصطفى تكروري

عضو مجلس إدارة
عنان عنبتاوي

عضو مجلس إدارة
جمال حوراني

عضو مجلس إدارة
مهند عساف

عضو مجلس إدارة
سمير جراد

إنجاز فلسطين | التقرير السنوي 08 |



09 |إنجاز فلسطين | التقرير السنوي



إنجاز فلسطين | التقرير السنوي 10 |



المدارس الطلبة المستفيدون

39345223
الجامعات و الكليات

33

طلبة المبادرات و الفعاليات

6007
المتطوعون

1054
الساعات التدريبية

275741

10305
29040



       الحوكمة والسياسات التشغيلية للمؤسسة



13 |إنجاز فلسطين | التقرير السنوي

إدراكًا منها ألهمية دور الحوكمة والنزاهة في إحداث التنمية المستدامة، وانطالقا من هدفها االستراتيجي المتمثل في "مواصلة تعزيز 
الحوكمة والسياسات التشغيلية، اإلدارية، والمالية ورفع قدرات مؤسسة إنجاز فلسطين." تستمر المؤسسة في تطوير السياسات على هذا 
البرامج  إدارة  وتطوير  والمالية  اإلدارية  النظم  وتطوير  اإلدارة  مجلس  مستوى  على  والحوكمة  والشفافية  المساءلة  من  متخذة  الصعيد، 
وانعكاسها مجتمعيًا، وكذلك تطوير قدرات الطاقم منهجًا للوصول لمتطلبات وشروط التنمية المستدامة، وذلك تعزيزًا  لمصداقيتها داخل 
لألعوام  الوطنية  السياسات  (أجندة  تتناغم مع  التي  االستراتيجية  أهدافها  وتحقيق  وتنفيذ مهامها  بواجباتها  وللقيام  المجتمع من جهة، 
2022/2017 : المواطن أوًال) وأهداف التنمية المستدامة 2030، من جهة ثانية بشكل مهني فعال، وفي هذا السياق نجحت  المؤسسة خالل 

العام األكاديمي 2020/2019، في تنفيذ عدة إجراءات لترسيخ الحوكمة وتطوير السياسات في الجوانب التالية:

خالل العام 2020/2019، عقدت إنجاز فلسطين اجتماعًا غير عادي للجمعية العمومية وتم بموجبه إقرار التقرير المالي واإلداري وتعيين مدقق 
الحسابات (شركة أرنست ويونغ)، كما تم تعديل المادة 14 من النظام األساسي "يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يتكون من (7-13) عضوًا 
يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية لمدة سنتين".  والحقًا جرت انتخابات لمجلس اإلدارة، تم انتخاب 11 عضوًا بدًال من 9 أعضاء بموجب 
التعديل. علمًا بأن الجمعية العمومية إلنجاز فلسطين تتألف من 26 شركة، تقوم هذه الشركات بترشيح وتخويل من ينوب عنها في تمثيل 

الشركة في الجمعية العمومية التي تنتخب بدورها مجلس اإلدارة كل سنتين مرة.
التباعد التي فرضتها جائحة كورونا إال أن مجلس إدارة مؤسسة إنجاز فلسطين نجح في متابعة عقد  وبالرغم من كل الصعوبات وظروف 
اجتماعاته ليصل عددها خالل عام ألربعة اجتماعات جرى فيها نقاش ومتابعة لألنشطة التي تقوم بها المؤسسة، فقد تم استعراض أهم 
اإلنجازات والتحديات بشكل دوري، وقد أقر المجلس الخطة السنوية للعام 2020/2019، كما أقر الهيكلية مع المسميات الوظيفية المعدلة 
وسلم الرواتب. ومع بدء حالة اإلغالق أقر المجلس (خطة الطوارئ) متضمنة آلية تنفيذ البرامج، والخطة اإلعالمية والخطة المالية خالل اإلغالق، 

وتابع المجلس تنفيذ الخطة والتي امتدت لنهاية العام. 

الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة
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 " دليل  إعداد  ابتداء من  البرامج  إدارة  على مستوى  تطورات كبيرة  العام  شهد هذا 
بالتعاون مع  للمتطوعين  التي تقدم  الورشات  ،ورفع جودة   " المدربين  تدريب  ورشات 
و  المدارس  فئتي  ليشمل  الطالبية  الشركة  برنامج  بتطوير  مرورًا  المجال،  في  خبير 
الجامعات ، كما تمت مراجعة وتحديث نظام متابعة وتقييم البرامج بالتعاون مع خبير 
ووضعت خطة لقياس االثر على الفئات المستهدفة.  وبالمقابل فقد فرض الدخول 
المفاجئ في حالة الطوارئ تحديات كبيرة أثرت بشكل مباشر على اكمال عمليتي 
تقييم وتنفيذ البرامج مما دفع المؤسسة نحو إيجاد حلول بديلة تمثلت بالتحول السريع 
تنفيذها  ليتم   ( أولى  برامج (كمرحلة  أربعة  الرقمي  حيث تمت مواءمة  االتجاه  في 
في  بعد)  (عن  التعليم  لواقع  أولية  دراسة  على  بناء  البرامج  واختيرت هذه  افتراضيًا، 
المدارس والجامعات الفلسطينية والتي أطلقتها المؤسسة مع بداية حالة الطوارئ، 
مبادرات  وُنفذت   ، مدمج  بشكل  الطالبية  الشركة  برنامج  تنفيذ  المؤسسة  وأكملت 
طالبية (عن بعد) بأفكار جديدة عكست تأثر الطلبة بالجائحة ومحاوالتهم للتخفيف من 
   Chat with INJAZ“" برنامج  المؤسسة  أطلقت  كما  مجتمعهم،  على  وطأتها 

بنسخة رقمية استضافت فيه شخصيات مؤثرة في مختلف القطاعات. 
وقد لعب الجانب اإلعالمي دورا أساسيًا في تسليط الضوء على برامج انجاز  وترسيخ 
الهوية الخاصة بالمؤسسة. وتم إطالق الموقع اإللكتروني، وتفعيل صفحات انجاز 

على وسائل التواصل االجتماعي.

تعمل مؤسسة إنجاز فلسطين بشكل دائم على تحديث النظامين اإلداري والمالي، لتضيف آخر المستجدات في عالم األعمال بما يتماشى مع التقدم التكنولوجي ووسائل 
العمل الحديثة، ولمواكبة التوسع السريع ألعمال المؤسسة، والحرص على تنفيذ البرامج بإتقان وإظهار اإلنجازات بالصورة المثلى، فقد تم ملء شاغري مديرة البرامج 

والمنسقة اإلعالمية للمؤسسة.
وتولي إنجاز فلسطين، البيئة أهمية كبيرة وتعمل جاهدة على توفير بيئة عمل مريحة بعيدًا عن اهدار الموارد الطبيعية، وتعمل على إعداد الخطط لتذليل المخاطر المحتملة 
قدر اإلمكان، وتقوم بالمتابعة الدورية لنشاطاتها وبرامجها المختلفة من خالل التقارير اليومية والشهرية، وتتابع اللجنة اإلدارية في المؤسسة سير األعمال من خالل 

اجتماعاتها األسبوعية مما يساعد في ارتقاء المؤسسة وتميزها.
أما على الصعيد المالي، السنة المالية تبدًا من 7/1 من كل سنة وتنتهي في 06/30 من نفس السنة.  بعد مصادقة مجلس اإلدارة على التقرير المالي المدقق يتم رفعه 

لوزارة الداخلية ووزارة التربية التعليم لتتم الموافقة على اعتماد اللجنة المالية وتقديمها للبنوك. 
وتتكون مالية إنجاز من رسوم اشتراكات ورعايات و هبات غير المشروطة، وبالرغم من ضعف التمويل بسبب الجائحة إال أن حسن اإلدارة وأولويات الصرف وترشيد النفقات 

والوقت مًكن إنجاز فلسطين من إدارة مشاريعها وتنفيذ خططها بكفاءة عالية.
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حظيت إنجاز فلسطين بطاقم مميز من 20 موظف/ة تشكل المرأه فيه نسبة 70 %، ويعمل الموظفون في تسع مناطق جغرافية ولم ُتثِن 
اإلغالقات الكبيرة التي شهدتها األراضي الفلسطينية هذا العام بسبب االحتالل من جهة وبسبب الوضع الوبائي من جهة أخرى  عقد أفراد 
الطاقم  14 اجتماعًا ناقشوا فيها خططهم وانجازاتهم والتحديات التي تواجههم.  أثناء فترة اإلغالق العام، عمل الطاقم بجهد مضاعف 

ووصلوا الليل بالنهار لتنفيذ خطة الطوارئ بفعالية.
تعمل "إنجاز" على رفع قدرات الطاقم، فقد نظمت  لموظفيها ورشات تدريبية في أساسيات كتابة الخبر اإلعالمي وكتابة قصص النجاح، 
وإعداد التقارير المبنية على النتائج بإشراف مختص في المجال، ولتشجيع تبادل الخبرات والمعارف بين الموظفين عقدت لجنة المناهج ورشات 
تدريبية متنوعة، وخالل فترة اإلغالق العام وجهت المؤسسة موظفيها نحو التسجيل في تدريبات (عن بعد)  ليجتاز الموظفون دورات تدريبية 
في عدة مجاالت منها التطوير الوظيفي وزيادة االنتاجية في العمل . وتشجع المؤسسة موظفيها على استكمال دراساتهم العليا، فخالل هذا 

العام باشر 7 موظفين باستكمال دراساتهم العليا في عدد من الجامعات الفلسطينية.
المعتمد في  الحوافز والمكافآت  التقييم ُطبق نظام  نتائج  انجاز فلسطين األداء السنوي لموظفيها وبناء على  2019 قيمت  ومع نهاية عام 

المؤسسة وذلك تشجيعًا لهم لمواصلة العمل بالشكل األمثل.

القوى العاملة وتطوير قدرات الطاقم



 تعزيز الروح الريادية لدى جيل الشباب
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حددت إنجاز فلسطين هدفها االستراتيجي األول وهو "تعزيز الروح الريادية لدى جيل الشباب وتطوير 
في  وفرصهم  االقتصادية  فرصهم  لتعزيز  وتوجهاتهم  مهاراتهم  وتطوير  لديهم،  المعرفة 
االستراتيجي  الهدف  هذا  واألكاديمية."  الحياتية  مهاراتهم  تطوير  إلى  إضافة  عمل،  على  الحصول 
يتقاطع بشكل كبير مع الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة "تعزيز النمو االقتصادي المطرد 
سبيل  وفي  للجميع".   الالئق  العمل  وتوفير  والمنتجة،  الكاملة  والعمالة  والمستدام،  للجميع  والشامل 
تحقيق هدفها بشكل فعال تستهدف إنجاز فلسطين في برامجها طلبة المرحلة األساسية وتستمر 
الجامعية  للمرحلة  انهائهم  حتى  والثانوية  اإلعدادية  بالمرحلتين  مرورًا  اآلخر  تلو  دراسيًا  معهم فصًال 
انجاز  أن  ورغم  مستمرة.  تدريجية  تراكمية  عملية  والتعليم  التدريب  بأن  العميق  إيمانها  من  انطالقا 

فلسطين ومنذ نشأتها تنفذ برامجها معتمدة على عقد لقاءات للطلبة وجاهيًا معززًة من عملهم 

تسعى إنجاز فلسطين لمساعدة الطلبة المشاركين في برامج هذا المحور من المرحلتين األساسية والمتوسطة على فهم أساسيات االقتصاد 
وإدارة األموال وأهميتها في حياتهم بلغة مبسطة، وألعاب تعليمية هادفة بإشراف متطوعين من ذوي االختصاص المالي، وذلك من خالل 
إيصال عدة مفاهيم منها السوق، العرض، الطلب، التوظيف، كيفية كسب المال وإنفاقه ومشاركته وادخاره، أنواع الشركات، الحوكمة، 
العمل  الذهني،  العصف  أهمها:  الطلبة  لدى  مهارات  عدة  تنمية  على  التدريبية  المواد  هذه  تعمل  كما  وغيرها.  المجتمعية  المسؤولية 

الجماعي، اتخاذ القرارات، التفاوض، وحل المشكالت.  

وبالرغم من كل هذه الصعوبات إال أن إنجاز فلسطين استطاعت تنفيذ برامجها المنضوية تحت المحاور البرامجية التالية:

قرارت
المالية

السوق
من حولي

اموالي
و مستقبلي

1408 3100

الجماعي ومنمية لسلوكهم االجتماعي، وقد واصلت هذا النهج حتى مطلع آذار 2020، وعندما سادت حالة اإلغالق العام والتباعد االجتماعي 
في االراضي الفلسطينية استجابة لحالة الطوارئ، بدأت "إنجاز" بمواءمة بعض من برامجها لتنفذها (عن بعد) عبر منصات إلكترونية مستخدمة 
مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالمؤسسة وبالتعاون مع بعض المؤسسات والمراكز الشبابية الشريكة للوصول للطلبة من مختلف الفئات 
العمرية، وقد واجهت تحديات كبيرة في استقطاب الطلبة للتدريبات خصوصًا من المراحل األساسية والمتوسطة ويعود ذلك لعدة أسباب منها 
عدم وجود خبرة مسبقة لدى طلبة هذه المراحل في التعامل مع التدريبات (عن بعد)، وعدم وضوح هويتهم اإللكترونية، باإلضافة لضعف 

البنية التحتية الرقمية في المخيمات والقرى والمدن الفلسطينية غي مختلف المحافظات.
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تأخذ إنجاز فلسطين على عاتقها تدريب الطلبة وإعدادهم ليكونوا مستقبال أصحاب أعمال أو موظفين متميزين في مختلف القطاعات، 
ويتطلب ذلك مواصلة العمل على تنمية مهاراتهم بشكل تدريجي ابتداًء من المرحلة األساسية وحتى التخرج من الجامعة وذلك من خالل 
المواد التدريبية المنضوية تحت هذا المحور، ونذكر من هذه المهارات االتصال الشفهي والكتابي، االتصال والتواصل، تحليل المعلومات، 

التفكير اإلبداعي والنقدي، حل المشكالت، المنافسة، التحكم في الذات، التقييم الذاتي، صنع القرارات وتحديد األولويات.

مهمة  أشياء  علمتني  فلسطين  إنجاز   مؤسسة 
بحياتي ولها اثر على شخصيتي وطريقة تفكيري 
بالحياة وكيف  اكون شخصًا ناجحًا في المجتمع، 
التي  وتدريباتها  برامجها  طريق   عن  وهذا  

تقدمها للطالب
زيد غزال طالب من مدرسة الملك طالل الثانوية للبنين

بدايتي

2419 9153

انا صاحب
 مشروعي

نجاحي في
مهنتي

ظل
العمل

هذه
امتنا

كيف
أبداء

هذا
مستقبلي

اخالقيات
العمل
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تستقطب إنجاز فلسطين سنويًا عشرات المتطوعين المختصين في مجال ريادة األعمال لإلشراف على تنفيذ برامج وأنشطة محور الريادة التي 
تستهدف طلبة المراحل اإلعدادية والثانوية والجامعية. 

على صعيد الريادة المجتمعية قدمت العديد من مؤسسات المجتمع المدني هذا العام متطوعين أكفاء دربوا الطلبة على دراسة احتياجات 
المجتمع المحيط، وبالتخطيط والتشبيك خرجوا بمبادرات مجتمعية متميزة تركت أثرًا رائعًا برغم كل التحديات. أما على الصعيد االقتصادي فقد 
استفاد طلبتنا من خبرات متطوعين من كبرى شركات القطاع الخاص وأصحاب األعمال الذين وجهوهم نحو تحديد المنتجات، دراسة السوق، 

تحديد الزبائن وآليات التسويق، إدارة المشاريع وغيرها مما يحتاجه الريادي الشاب/ة ليبدأ مشروعه. 

وإنما  فكري،  ترف  ليست  فلسطين  في  الريادة 
شرط للحياة

د. مروان عورتاني- وزير التربية والتعليم 

مهارات
النجاح

مشروع
العمر

مخيم
االبتكار

مهارات
من

جوجل

البرمجة
سكراتش

الشركة 
الطالبية

مساري
للمهنية

6478 16787

القيادة
المجتمعية

كن
رياديا



يعد برنامج الشركة الطالبية أحد أبرز برامج إنجاز فلسطين لما يتركه من أثر واضح على شخصيات الطلبة المشاركين من جهة وتعزيزه 
لدور المؤسسة كحلقة وصل فعالة بين القطاع الخاص والشباب ريادي األعمال من جهة أخرى. يدخل الطلبة خالل البرنامج تجربة حياتية 
متميزة فيكتسبون قدر عاٍل من المعرفة وينشؤون شركاتهم مرورا بتفاصيل ادارية وانتاجية ومالية تحت إشراف مباشر من متطوعين 
أكفاء ومتابعة حثيثة من طاقم انجاز وفي نهاية البرنامج يتسنى لهم عرض مشاريعهم والمنافسة خالل مسابقة وطنية تعقدها انجاز 

أوًال والشركات الفائزة تشارك الحقًا في مسابقة إقليمية تعقدها شبكة إنجاز العرب. 

وبالرغم من التخطيط المسبق والتطور الكبير الذي شهده البرنامج، وللتغلب على العقبات التي واجهت تنفيذه بسبب حالة اإلغالق العام، 
فقد قامت لجنة مختصة بوضع الخطط البديلة إلفادة الطلبة والحد من تأثير الجائحة على شركاتهم. فتم التواصل معهم بشكل دوري، 
ووفرت المؤسسة بالتعاون مع شبكة إنجاز العرب منصة LOCALIZED التي شكلت بيئة رائعة لتنفيذ التدريبات (عن بعد)، وتعارف الطلبة 
من مختلف المناطق وتبادل الخبرات باإلضافة لتوفير مساحات إلكترونية جيدة ألرشفة الملفات الخاصة بدوائر الشركات، كما تم استثمار 
الوقت بتوجيه الطلبة نحو تنفيذ مبادرات مجتمعية (عن بعد) ضمن المسؤولية المجتمعية لشركاتهم، وقد القت تلك المبادرات استحسان 

كبير من المجتمع المحيط.
واتباعًا لإلجراءات الوقائية وحفاظًا على السالمة العامة أجلت المؤسسة عقد مرحلة تصفية الشركات والمسابقة الوطنية لهذا العام على 

أن يتم عقدها في العام األكاديمي المقبل.

أطلقت إنجاز فلسطين برنامج الشركة الطالبية  للعام األكاديمي 2020/2019 في مطلع تشرين أول  وبناء على األصداء االيجابية التي 
القاها  البرنامج في السنوات الماضية محليًا واقليميًا وأثره الواضح على شخصيات الطلبة المشاركين عملت لجنة مختصة من طاقم 
"إنجاز" بجهد كبير لتطوير البرنامج على عدة مستويات، فعلى مستوى الفئات المستهدفة فقد تم توسيعها لتشمل مع فئة المدارس 
الثانوية فئة الجامعات  فهم أقرب لسوق العمل وأقدر على االستمرار في شركاتهم بشكل فعلي بعد التخرج، وعلى مستوى المتطوعين 
المشرفين على الشركات فقد تم استقطاب  العديد من ذوي الخبرة والكفاءة العالية من كبرى شركات القطاع الخاص ومؤسسات 
المجتمع المدني مع تنويع في التخصصات لضمان  التنوع في الشركات، أما على مستوى المواد التدريبية فقد تم اثراؤها بشكل كبير، 
فقد نفذ خبراء من (هيئة سوق رأس المال  الفلسطينية) دورات تدريبية متقدمة لطلبة الجامعات في مجاالت دراسة الجدوى، مجالس 
اإلدارة واألسهم والمهام الوظيفية للدوائر الرئيسية في الشركات. باإلضافة لقيام مختصين في مجال العرض واإللقاء بتدريب طلبة 

الفئتين وتحضيرهم للمسابقات.
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الطالبية 26760 الشركة  لبرنامج  انضمامي  منذ 
وروح  اإلنجاز  معنى  الوقت،  معنى  تعلمت 
الفريق. العمل على إنتاج منتج مختلف فريد 
ومفيد مع فريقي الرائع كان تحديًا كبيرا. 
تغير  نقطة  المساند  للتعليم  أفق  شركة 

كبيرة في حياتي العلمية والعملية
نغم جمجوم شركة أفق للتعليم المساند- الخليل
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تياركم

مدرسة طالئع األمل الثانوية للبنات 
محافظة نابلس

جهاز إلكتروني متصل بتطبيق لتتبع 
استهالك األجهزة الكهربائية.

المتطوعة
 تسنيم عرفات – مجموعة بالتل 

بتكة

مدرسة بنات العمرية الثانوية للينات
محافظة قلقيلية

تطبيق رقمي يوفر خدمة التوصيل 
للمستخدمين .

المتطوعة : هديل شنيك
شركة ترست للتأمين

helpal

مدرسة راهبات الوردية الثانوية
محافظة القدس

تقديم مجموعة من الخدمات اليومية 
التي تلبي احتياجات الشريحة العاملة 

حتى يستنى لهم قضاء وقت أكثر مع 
عائالتهم.

المتطوع : ليث طهبوب
شركة اكرم سبيتاني و اوالده

افق للتعليم

مدرسة وداد ناصر الدين الثانوية
 محافظة الخليل 

كتاب تعليمي  لألطفال الذين يعانون من 
عسر القراءة.

المتطوع : بهاء التكروري
شركة تمكين لتقنية المعلومات

eco solutions  

مدرسة بنات البيرة الثانوية للينات
 محافظة رام اهللا والبيرة

تطوير حلول ذكية للتحسين من 
جودة الخدمات مثل تطوير جهاز 
لقياس مستوى الماء في الخزانات 

وامتالء حاويات القمامة.

المتطوعة : هناء البيدق
Enable مؤسسة اينابيل

جانيم

مدرسة بنات جنين الثانوية
محافظة جنين

انتاج لوحات فنية عصرية لالماكن 
التراثية والتاريخية في فلسطين 
باستخدام مواد معاد تدويرها.

المتطوعة : شروق أبوفرحة 

paleventor

مدرسة مدرسة المطران الثانوية
محافظة القدس

توفير خدمات تنظيم الحفالت 
والمناسبات من خالل موقع الكتروني.

المتطوع : منيب كلبونة 
فندق سانت جورج

bee friends

مدرسة بنات بديا الثانوية للبنات
 محافظة سلفيت  

تدوير شمع العسل إلنتاج مواد تغليف 
طعام صحية بديلة عن مواد التغليف 

البالستيكية.

المتطوعة: فادية سالمة 
شركة ميلينيوم للتدريب والتطوير
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Palhacks

جامعة النجاح الوطنية 

جهاز إلكتروني متصل بتطبيق لتتبع 
استهالك األجهزة الكهربائية.

المتطوع : عبد اللطيف صبيح - وحدة 
االعتماد الفلسطيني التابعة لوزارة 

االقتصاد الفلسطيني.

اثر
للتعقيم و الوقاية

جامعة بولتكنك فلسطين 

انتاج أجهزة تعقيم الكتروني بخاصية 
عدم المالمسة .

المتطوع : راجح دعنا 
بنك فلسطين

Hiring index

جامعة بيرزيت

تقديم خدمات التوظيف والتدريب 
للشركات والباحثين عن عمل

المتطوعة :  ريما الحسن
 بنك األردن

Green-t

جامعة فلسطين التقنية 
خضوري 

انتاج سماد عضوي سائل

المتطوع :  أشرف الكرمي
اوريدو فلسطين



وبشكل  ُيساهم  الطالبية  الشركة  برنامج  إن 
من  الكثير  وتطوير  وصقل  تعزيز  في  كبير 
شخصيات  في  ُتغير  التي  والقيم  المهارات 
مستواهم  في  وُتؤثر  المشاركين  الطلبة 

العلمي ، وحياتهم وعالقاتهم االجتماعية .

في  للتقدم  وسبًال   آفاقًا   لهم  ويفتح  كما 
قدراتهم  وتطوير  والعملية  المهنية  حياتهم 

في عالم األعمال 

 وقدمت هذه الشركات من خبرات موظفيها للطالبات الشيء 
التي عقدت  الكثير. وبعد نجاح الطالبات في المسابقة الوطنية 
في ابريل 2019 تم اعداد خطة تدريب مكثفة وبتوجيه مباشر 
إياد مسروجي  (السيد  المكونة من  الوطنية  التحكيم  من لحنة 
من مجموعة مسروجي، السيدة هبة الوزني مدير عام شبكة 
شركة  عام  مدير  ضراغمة  أمل  السيدة   ، اإلعالمية  راية 
أوغاريت، السيد جمال ملحم الرئيس التنفيذي لمجموعة طالل 
التربية  وزارة  باسم  الناطق  الخضور  صادق  السيد  غزالة،  أبو 
الصناعات  إتحاد  عام  أمين  شحادة  عودة  السيد  والتعليم، 
بمساعدة  التطبيق  بتطوير  الطالبات  قامت  وقد  الفلسطينية) 
تطويرية  خطة  لتحضير  باإلضافة  التطبيقات  برمجة  اخصائي 
بعيدة المدى لشركتهن وقمن ايضا بالتدرب على فنون االلقاء 
باالضافة لتنفيذ عدة جلسات تجريبية مع لجنة التحكيم  المحلية 

قبيل المسابقة االقليمية. 

ُتوجت شركة «فرصة» الطالبية لفئة المدارس (من مدرسة 
دار الطفل العربي – محافظة القدس) بجائزة أفضل شركة 
بجائزة  أيضًا  وفازت  العربي  الوطن  مستوى  على  طالبية 
وذلك   ."  CITI Client Focus Award" وهي  فرعية 
نسختها  في   2019 لعام  الشباب  األعمال  رواد  بمسابقة 
الثالثة عشرة، والتي نظمتها شبكة إنجاز العرب بالعاصمة 
الُعمانية مسقط، تحت رعاية صاحب السمو السيد أسعد بن 
لشؤون  الوزراء  رئيس  نائب  سعيد،  آل  تيمور  بن  طارق 
السلطان  لجاللة  الخاص  والممثل  الدولي  والتعاون  العالقات 

قابوس بن سعيد سلطان عمان. 
الحكومة  من  رسمي  وبحضور  كبير  باحتفال  التتويج  وتم 
د.  عمان  سلطنة  في  الفلسطيني  السفير  وسعادة  العمانية 
اياد  السيد  المؤسسة  ادارة  مجلس  جرادات،ومن  تيسير 
باإلضافة  قطينة.  رانيا  األستاذة  العامة  والمديرة  مسروجي 
لسفراء من الدول الشقيقة المشاركة ورجال أعمال ومدراء 

شركات عالمية.
وقد شاركت شركة فرصة الطالبية في المسابقة االقليمية 
الفلسطينية لالستثمار –ابيك) ومع  العربية  (الشركة  برعاية 
دعم كبير من وزارة التربية والتعليم باإلضافة لدعم تدريبي 

احترافي من عدة شركات وطنية .
 بدأت "شركة فرصة" بجلسات تدريب أسبوعية باشراف من 
العربية  والشركة  الطبية"  والخدمات  التوريدات  شركة   "
من  االولى  المرحلة  وخالل  "ابيك"   لالستثمار  الفلسطينية 
تطبيق  "اصدار  وهي   الشركة  فكرة  اعتماد  تم  التدريبات 
من  للدخل  إضافي  مصدر  عن  للباحثين  عمل  فرص  يوفر 
برمجة  مجال  في  خبراء  مع  التعاون  تم  وقد  الموظفين"، 
التطبيقات، وعقدت عدة لقاءات مع مدراء دوائر من كبرى 
شركات القطاع الخاص  وتشمل شركة المشروبات الوطنية 
كوكاكوال، شركة فيتاس فلسطين، مجموعة مسروجي، 
التوريدات والخدمات الطبية،شركة أكرم سبيتاني ، شركة 
العامة  للتجارة  ويونيبال  الطبية  للمستحضرات  القدس 

وغيرها.

المسابقة االقليمية تشرين ثاني /نوفمبر 2019

نوال أبو زايد - مشرفة النشاط الثقافي / وزارة التربية والتعليم





جسر الهوة ما بين المعرفة األكاديمية
 والمهارات العملية
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تمكنت إنجاز فلسطين من تحويل التحديات إلى نجاحات و الصعوبات إلى فرص لتحقيق هدفها االستراتيجي الثاني 
"جسر الهوة ما بين المعرفة األكاديمية والمهارات الالزمة للنفاذ إلى سوق العمل، وتوفير الخبرة العملية والتدريب 
التعليم  المستدامة "ضمان  التنمية  الرابع ألهداف  يتناغم بشكل كبير مع الهدف  التجريبي للطالب" والذي  والتعلم 
الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم مدى الحياة للجميع". بدأت انجاز عامها األكاديمي بتوسيع دائرة 
برامجها وأنشطتها للوصول لطلبة المراكز والمدارس الصناعية وطلبة المدارس في مناطق حدوديه مهددة من 
الطلبة ورصدت  دوائر استهداف  اتسعت  بالحدود فقد  تعترف  االنترنت ال  أن  وبما  اإلغالق  وأثناء فترة  االحتالل،  قبل 
المؤسسة ارتفاع عدد الطالبات اإلناث بالنسبة لعدد الطلبة الذكور في الفئات المستهدفة. ولتحقيق الغايات المرجوة 

من هدفها المذكور أعاله، نفذت إنجاز فلسطين سلسلة من البرامج ذات طابع عملي وهي:

من  طالب/ة   307 العام  هذا  الطالبية  الشركة  برنامج  من  استفاد 
فئتي المدارس والجامعات، قاموا بشكل عملي بإنشاء شركاتهم 
وحصلوا على تدريبات في دوائر متنوعة من مالية، وتسويق، وموارد 
والمجتمع  الخاص  القطاع  شركات  في  عامة  وعالقات  بشرية، 
أرشيف  بإعداد  قاموا  كما  محافظات.  ثماني  على  موزعة  المدني 

كامل ألعمال شركاتهم.

الشركة الطالبية

فًعلت إنجاز فلسطين برنامج مخيم االبتكار بنسخته االلكترونية  -وهو 
حلول  إليجاد  الطلبة  من  مجموعات  تشكيل  فيه  يتم  البرامج  أحد 
تحكيم  لجنة  على  الحلول  وتطرح  مختلفة  مجاالت  في  مبتكره 
بيرزيت،  جامعات  من  طالب/ة   35 مشاركة  -عبر  لتقييمها  مختصة 
خضوري،    – التقنية  وفلسطين  فلسطين،  وبولتكنك  والنجاح، 
اقليميين  افتراضيين  ابتكار  مخيمي  في  األزهر  لجامعة  باإلضافة 
  “INJAZ Beyond Borders” : عقدتهما شبكه انجاز العرب وهما
بشراكة مع CITI Foundation  حيث طلب من المشاركين تقديم 
حلول لمشاكل مطروحه في مجالي الصحة والتعليم في ظل جائحة 
مع  بالشراكة   "“Boeing Business Challenge ومخيم  كورونا. 
حول  ابداعية  حلول  المشاركين  قدم  حيث  العالمية  بوينغ  شركة 
بروز  مع  التوصيل  لخدمات  طيار  بدون  الطائرات  استخدام  امكانية 

أهمية مجال النقل والتوصيل في ظل الجائحة.

مخيم االبتكار 
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مجتمعية  مبادرات  تنفيذ  في  العام  هذا  وطالب  طالبة   2300 أبدع 
اقتصادية  صحية،  اجتماعية،  حقوقية،  بيئية،  متنوعة  مواضيع  تناولت 
وغيرها. وجدير بالذكر أن ظروف التباعد االجتماعي لم تثني طلبتنا ولم 
خالل  من  نفذوها  المبادرات  من  فكثير  عزيمتهم  من  تضعف 
في  والحقًا  بيوتهم.    في  وجودهم  أثناء  االفتراضي   تواصلهم 
للعام  الطالبية  المبادرات  أبرز  من  نماذج  عرض  سيتم  التقرير 

.2020/2019

تولي مؤسسة إنجاز فلسطين أهمية كبيرة لريادة األعمال لما لها من 
الناحية االقتصادية  التنمية االقتصادية واالجتماعية. من  دور كبير في 
يوفر إنشاء المشاريع القائمة على أفكار ابداعية فرص عمل جديدة 
ويحفز األسواق، مما يؤدي للحد من مشاكل كثيرة اهمها البطالة، 
تمكين  يتم  المجتمعية  الريادة  خالل  فمن  االجتماعية  الناحية  من  أما 
في  للنهوض  فاعلين  ليكونوا  لديهم  المبادرة  روح  وتعزيز  األفراد 

مجتمعاتهم. 
لريادة  العالمي  باالسبوع   2019 ثاني  تشرين  في  المؤسسة  احتفت 
المحافظات  بتنفيذ عدة أنشطة وفعاليات في مختلف  االعمال وقامت 
نفذت  الطوارئ  حالة  مع  وبالتزامن  شاب/ة،   400 منها  استفاد 
المؤسسة ملتقيات الريادة وهي ملتقيات تفاعلية افتراضية تم خاللها 
األعمال  وريادة  المجتمعية،  (القيادة  مواد  على  المشاركين  تدريب 
والتسويق اإللكتروني) في سلسلة لقاءات استمرت أكثر من أسبوع، 
اتاحة  مع  مميزة  ريادية  شخصيات  باستضافة  الملتقيات  واختتمت 
لطلبة  وباإلضافة  ومناقشتها.  افكارهم  بطرح  للمشاركين  الفرصة 
أصحاب  من  عدٍد  الملتقيات  استهدفت  والجامعات  الثانوية  المرحلة 
مشاريع صغيرة تضررت بسبب الجائحة ، فقد عملت المؤسسة على 
تنمية مهاراتهم ليتجاوزوا األزمات التي واجهت مشاريعهم. وقد بلغ 

عدد المستفيدين من الملتقيات  350شاب/ة.

12 زيارة ميدانية خالل الفصل الدراسي األول  نظمت إنجاز فلسطين 
لشركات ومصانع من القطاع الخاص تعرف من خاللها 420 طالب/ة 
المنوعة،  اإلنتاجية  الخطوط  والمصانع،  الشركات  عمل  طبيعة  على 
لسوق  المطلوبة  والتخصصات  التوظيف  آليات  المحلية،  المنتجات 
الغرف  داخل  تصلهم  التي  المفاهيم  بين  الربط  تم  وبذلك  العمل، 
وجمدت  العملية.  الحياة  مع  التدريبية  "إنجاز"  مواد  خالل  من  الصفية 

المؤسسة الحقًا هذا البرنامج تماشيًا مع وضع اإلغالق العام.

النـدوات
تحرص المؤسسة على استضافة رجال أعمال ورياديين من مختلف القطاعات وذلك اليصال تجاربهم الناجحة لطلبة المدارس الثانوية والجامعات، 
3200 طالب/ة. وبعد بدء حالة الطوارئ طّور  وقد القت الندوات استحسان كبير من الطلبة ومعلميهم وحضر ندوات "إنجاز" وجاهيا هذا العام 
الطاقم البرنامج لنسخته اإللكترونية باسم ”Chat with INJAZ“ فقد استضافت المؤسسة6  شخصيات من مجاالت مختلفة مثل ريادة األعمال، 
والفنون والحقوق وهم مازن سبيتاني ، حسام أبوعيشة ، رائد سعادة ، عامر زاهر ، عبد الرحمن التميمي ، وشيرين الشلة في لقاءات استمر اللقاء 
الواحد 60 دقيقة ويسمح للطلبة الحضور تقديم أسئلة للضيف، ولتعميم الفائدة قامت "إنجاز" بنشر حلقات البرنامج على صفحاتها اإللكترونية وقد 

حظيت بنسبة مشاهدات عالية.
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ظل العمل
ارسلت "إنجاز" 48 طالبة وطالب من طلبة المرحلة الثانوية والجامعية لشركات من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ليتعرفوا عن 

قرب على وظائف يأملون أن يتولونها مستقبًال. وقد جرى تجميد البرنامج مع إعالن حالة الطوارئ لتعذر استكمال تنفيذه.

أجمل ما في هذه التجربة أنني كنت في قلب العمل، وأدركت التحديات والظروف المحيطة بأي صانع قرار" تقول طالبة القانون شهد عودة 
التي تولت منصب مدير عام شبكة راية االعالمية لمدة اسبوع.

وأضافت عودة أن "مثل هذه التجارب تتيح للشباب والخريجين فرصة للتعرف على سوق العمل عن قرب، والحرص على دمجهم بالحياة 
العملية وتنمية قدراتهم".

وحازت عودة على هذه الفرصة خالل مشاركتها في ندوة نظمتها مؤسسة إنجاز فلسطين تحت عنوان "القيادة والتغيير"، قدمها رئيس 
مجلس إدارة راية أ. بسام ولويل في جامعة النجاح في مدينة نابلس.

ففي لفتة نوعية قدم ولويل فرصة التدريب للطالبة بعد أن أبدت رغبتها في أن تتولى منصب المدير العام في "راية" كفرصة تدريبية 
لتتعرف على سوق العمل عن كثب. وتولت عودة وهي طالبة الجامعية، منصب المدير العام لشبكة راية لمدة أسبوع، تعرفت خاللها على 

ظروف العمل وتولت المسؤوليات وترأست االجتماعات، كما واطلعت االنشاطات اليومية للشبكة. (مهمة)

 قصة نجاح



تعزيز الروابط ما بين مختلف فئات المجتمع
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عملت مؤسسة انجاز على توطيد وتوسيع شراكاتها على كل المستويات وطنيًا واقليميًا ودوليًا  لتتمكن بمساعدة شركائها من 
تنفيذ برامجها وأنشطتها بالصورة المثلى محققة هدفها االستراتيجي " تعزيز الروابط بين المجتمع والقطاع الخاص من خالل 
الحشد الفعال للقطاع الخاص للقيام بدوره ومسؤوليته اإلجتماعية تجاه المجتمع" والذي يتقاطع مع الهدف السابع عشر من 
العام  نهاية  ومع  المستدامة"  التنمية  أجل  من  العالمية  الشراكة  وتنشيط  التنفيذ  وسائل  تعزيز   " المستدامة  التنمية  أهداف 

2020/2019 أبرمت المؤسسة الشراكات على المستويات التالية 

تبني المؤسسة شراكاتها الوطنية باتجاهين االتجاه االول الشراكات مع القطاع الخاص حيث تتواصل مع شركات جديدة في مختلف المناطق 
باستمرار، وقد رفدت الكثير من هذه الشركات المؤسسة بمتطوعين ذوي خبرات مختلفة خصوصًا المالية واإلدارية ،وقد حظيت المؤسسة 
المسابقة  الطالبية في  لمشاركة فريق "شركة فرصة"  "أبيك"  لالستثمار  الفلسطينية  العربية  الشركة  رعاية  منها  نذكر  برعايات كريمة 
لطباعة حقائب  عنبتاوي"  " مجموعة  والتسويق  للتوزيع  األدنى  الشرق  ، ورعاية شركة  الُعمانية مسقط  العاصمة  التي عقدت في  االقليمية 
التدريب الخاصة ببرنامج "القيادة المجتمعية "، باإلضافة لرعاية شركة المشروبات الوطنية كوكاكوال/ كابي لطباعة حقائب "برنامج الشركة 

الطالبية". 
بنت  المختلفة فقد  المجتمع  الطلبة على شرائح  لتعريف  الفلسطينيي وسعيها  المجتمع  لتركيبة  الثاني ومن عميق فهمها  االتجاه  أما في 
مختلف  في  بمتطوعين   المؤسسة  رفد  تم  عليها  وبناء  والمحلية   الرسمية  والهيئات  المدني  المجتمع  مؤسسات  مع  شراكات  المؤسسة 
المناطق ومنها مناطق يتعذر على متطوعي القطاع الخاص الوصول إليها مثل المناطق النائية والمحاذية لجدار الضم والفصل العنصري كون 
سلطات االحتالل تمنع وصول الخدمات إليها، ودعم المبادرات الطالبية خصوصًا المجتمعية منها لتعميق أثرها باإلضافة لتقديم المساهمات 
العينية لتنفيذ الكثير من الفعاليات، ولتعزيز هذه الشراكات عملت مؤسسة انجاز خالل العام 2020/2019 على : تأطير عالقاتها  مع بعض 
طلبةالجامعة  فئة  توسيع  تم  عليها  وبناء  بيرزيت  جامعة  مع  تفاهم  لمذكرة  توقيعها  مثل  تفاهم  مذكرات  توقيع  خالل  من  المؤسسات 
المستفيدين من برامج انجاز  وتنفيذ برنامج الشركة الطالبية ألول مرة معها ، وتوقيع مذكرة تفاهم  مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية 

والتي تضمنت تكليف الهيئة لخبراء من طاقمها بعقد جلسات تدريبية متقدمة لطلبة برنامج الشركة الطالبية لفئة الجامعات.  
للتنمية  " والتي تضم مؤسسة ممدوح وجميلة صيدم  ابتكر   : لليافعين  العلمي  االبتكار  المؤسسة لحملة "فلسطين  لتشجيع  كما انضمت 
واإلبداع، صندوق االستثمار الفلسطيني، مجموعة طالل أبوغزالة، مجموعة االتصاالت الفلسطينية بالتل، شركة راية اإلعلمية، مؤسسة النيزك 

نواة  لبناء  فرصة  بمثابة  الحملة  إطالق  ويعتبر  اوريدو  وشركة 
ثقافة  ورعاية  واحتضان  بتشجيع  لالهتمام  فلسطينية  وطنية 
االبتكار لدى اليافعين. علمًا بانه سيتم تنفيذ  فعاليات عن طريق فتح 
معسكرات تدريبية للطلبة المميزين في خمس محافظات تشمل 

القدس وغزة وسيشارك في الملتقى ما يقارب 60 طالب/ة.  
ونفذت انجاز مشروع "تطوير المشاريع في ظل األزمات – جائحة 
من   300 دربت  حيث  العمل.  وزارة  مع  بالتعاون  نموذجًا"  كورونا 
أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والباحثين عن عمل 
كونهم االكثر تضررًا من جائحة كورونا في مجالي ريادة االعمال 
والتسويق االلكتروني باإلضافة لمؤازرة الوزارة في تحمل تبعات 

األزمة وانعكاساتها على الفئات المستهدفة.    
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تعد مؤسسة جونيور اتشيفمنت JA  من أكبر واعرق المؤسسات في العالم التي تعنى بالشباب حيث يستفيد من برامجها سنويًا ما يزيد عن 
12 مليون شاب/ة في أكثر من 100 دولة ، ويتم تنفيذ برامجهاعلى المستوى اإلقليمي ( منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا)  من خالل 
شبكة انجاز العرب التي تضم 13 دولة عربية منها فلسطين حيث انضمت للشبكة عام 2007 وقد عمقت انجاز فلسطين من وجودها ضمن 

الشبكة هذا العام في عدة أوجه. 

شاركت المديرة العامة للمؤسسة أ. رانيا قطنية في  شهر أيلول /2019 بجلسات لنقاش األداء والتخطيط والتمويل للمرحلة القادمة مع  
مدراء المؤسسات أعضاء الشبكة في العاصمة األردنية عمان ، والحقًا ومع بدء حالة الطوارئ  تم عقد عدة جلسات لتقييم الوضع  ونقاش 

الخطط البرامجية واالوضاع المالية في ظل الجائحة . 
وايمان  أوليفر  شركة  مع  بالتعاون  العرب  انجاز  شبكة  أطلقتها  استقصائية  بدراسة   فلسطين  انجاز  شاركت  الدراسات  مستوى  على 
لالستشارات اإلدارية حول تصور الشباب في منطقة الشرق االوسط وشمال أفريقيا للقطاع الخاص والمهارات الالزمة للتوظيف ، وقد شارك 

شباب من مختلف الجامعات الفلسطينية بالدراسة التي استهدفت 2400 شاب/ة من كل الدول األعضاء.
وإلنجاز فلسطين مشاركات متميزة في الفعاليات حيث شاركت  في االحتفال السنوي لرواد األعمال الشباب الذي نظمته شبكة انجاز العرب 
في سلطنة عمان لالحتفاء بالشركات الطالبية الناشئة من خالل عقد المسابقة اإلقليمية واطالق مؤتمر "القيادة األول"  واالحتفال بانجازات 
أعضائها   بالوصول ِل3.5 مليون طالب/ة  خالل 15 عامًا. والحقًا وكجزء من مؤسسة  جونيور اتشيفمنت JA  شاركت المديرة العامة في 
6 قارات وقد شكل المؤتمر منصة  الدول االعضاء من  JA GLC الذي تم عقده في مدينة برلين بحضور  الثالث  العالمي"  مؤتمر "القيادة 

للتعارف وتبادل الخبرات و فرصة للتشبيك بين مختلف الدول وخالل  المؤتمر احتفلت JA على مرور 100 عام لتأسيسها وكرمت قادتها. 

أوًال: المشاركة في ورشات عمل، دراسات وفعاليات تنظمها الشبكة 
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المشاركة في برامج مشتركة ضمن الشبكة. ثانيًا:

تنفيذ مشاريع  ثالثًا:

الفرق  تنافست  وقد  بأسره  العالم  ساد  الذي  العام  اإلغالق  فترة  خالل  عقدهما  تم  افتراضيين  ابتكار  بمخيمي  فلسطين  انجاز  طلبة  شارك 
المكونة من مختلف الدول العربية لتقديم حلول مبتكره لتحديات طرأت على مجاالت الصحة والتعليم والنقل في ظل جائحة كورونا وجدير 

. “Boeing” و  “CITI Foundation”  بالذكر ان المخيمات تم تنفيذها بالشراكة مع مؤسسات وشركات عالمية مثل

نفذت انجاز فلسطين عام 2020/2019 مشاريع في المجال الرقمي بتمويل من شركة جوجل العالمية وشركة ساب من خالل شبكة انجاز 
العرب . وبشكل متوازي قامت انجاز فلسطين بتنفذ مشاريع مع شركائها من المؤسسات اإلقليمية مثل الصندوق العربي لإلنماء االجتماعي 

واالقتصادي والمؤسسات الدولية العاملة في فلسطين مثل اليونيسف والممثلية الكندية.
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مع بداية العام األكاديمي 2020/2019 نجحت مؤسسة انجاز فلسطين بتنفيذ المشاريع التالية بالتعاون مع شركائها على المستويات 
الوطنية واإلقليمية والدولية : 

نفذت انجاز فلسطين مشروع  "تحسين البيئة المدرسية  "  بعد تجديده للعام السادس على التوالي بشراكة مع وزارة التربية والتعليم وتمويل 
من البنك العربي  ضمن دعمه لقطاع التعليم في  برنامجه للمسؤولية االجتماعية "معا" وهدف المشروع إلى المساهمة في توفير بيئة 
تعليمية سليمة تترك اثرًا مستدامًا على المجتمع بشكل عام ، والمساهمة في تعزيز روح المسؤولية االجتماعية لدى القطاع الخاص تجاه 
قطاع التعليم ، ومساندة وزارة التربية والتعليم في توفير بيئة صحية ودراسية جيدة للطلبة ومن منحى آخر هدف المشروع لتهيئة طلبة 
المدارس المشاركة لسوق العمل  ، واكساب الهيئات التدريسية لبعض المهارات التي تعزز ادائهم . وتحقيقًا لهذه األهداف تم ترميم 
5 محافظات وقد أختيرت  بالتنسيق مع اإلدارة العامة لالبنية المدرسية بناًء على معايير تضمنت التوزيع  6 مدارس حكومية في  وصيانة 
الجغرافي واالولويات واإلمكانيات المادية للمشروع. وشارك متطوعين من موظفي البنك العربي بعملية الترميم وبتنفيذ برامج انجاز التدريبية 
لبعض الشعب الصفية في المدارس المستهدفة، كما تم التنسيق مع الهيئات التدريسية للمدارس التي شملها المشروع لتلقي دورات 

تدريبية بعنوان "مهارات االتصال والتواصل"    في دائرة التدريب بالبنك العربي وباشراف مختص من الدائرة.

يتواصل اهتمام ورعاية البنك العربي لبرنامج تحسين البيئة المدرسية 
مع انجاز لما له من أثر ايجابي ملموس على اداء ابنائنا الطلبة وتعزيزًا 
لمسيرة تحصيلهم العلمي كما ويفتح لهم آفاقًا  وسبًال  للتقدم في 

حياتهم المهنية والعملية وتطوير قدراتهم في عالم األعمال 
جمال حوراني-مدير منطقة فلسطين في البنك العربي

01

02

03

05

06

مدرسة ذكور القادسية االساسية
قلقيلية

مدرسة ذكور هشام بن عبد الملك الثانوية

اريحا

مدرسة ذكور بيتونيا الثانوية 

رام اهللا

04 رام اهللا

مدرسة بنات مزارع النوباني وعارورة الثانوية 

مدرسة ذكور احمد السمودي االساسية 

جنين

مدرسة ذكور األمة االساسية
القدس

بعدقبل



35 |إنجاز فلسطين | التقرير السنوي

لتعزيز  واالجتماعي لمشروع يهدف  االقتصادي  لإلنماء  العربي  الصندوق  تمويل متجدد من   2020/2019 شهد عام 
ودعم مبادرات الشباب في فلسطين لخلق جيل لديه روح المبادرة  ، ولتحقيق هدف المشروع نفذت انجاز سسلة من 
برامجها وأنشطتها  وتمكنت من الوصول ل 15750 طالب /ة  من مدارس وجامعات في تسع محافظات بما فيها 
القدس ورام اهللا والخليل ونابلس وطولكرم وقلقيلية وغزة وسلفيت وجنين. والحقًا للتدريبات النظرية تم اشراك بعض 
األعمال  طبيعة  على  قرب  عن  ليتعرفو  الخاص  القطاع  ومصانع  لشركات  الميدانية  الزيارات  برنامج  في  الطلبة  من 
،باإلضافة لتنفيذ مبادرات طالبية في مجاالت متنوعة منها الزراعية ، البيئية ، التراثية واإلجتماعية وغيرها. وحرصًا من 
انجاز فلسطين على تنفيذ المشروع بالصورة المثلى فقد شبكت مع شركات من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع 
المدني الستقطاب متطوعين أكفاء لتنفيذ البرامج ، وخالل فترة الطوارئ عملت المؤسسة على استكمال المشروع من 

خالل استهداف الشباب بدورات تدريبية وملتقيات شبابية افتراضية.

قامت انجاز ومن خالل مشروع " المال مقابل العمل ودعم العمل الحر "الممول  من البنك الدولي بالتعاون مع مركز تطوير المؤسسات االهلية  
بتشغيل 200 خريج/ة  في 120 مدرسة  في ثالث مناطق جغرافية داخل قطاع غزة -الذي يعاني من نسبة بطالة عالية جدًا  - للعمل كمعلمين  
45 خريج/ة ممن تم تشغيلهم  30000 طالب/ة، كما دربت انجاز  مساندين  لتدريس المواد األساسية وقد استفاد من هذا التدخل حوالي 
ليقوموا بتنفيذ سلسلة من برامجها وانشطتها لطلبة المراحل اإلعدادية والثانوية  وقد نجحوا في الوصول لحوالي 5000طالب/ة . وبذلك 
حققت انجاز هدف المشروع في دعم المدارس الحكومية بالطواقم وصقل المهارات الحياتية والريادية والمالية لدى الطلبة .  مع بداية دخول 

حالة الطوارئ وتوقف المدارس قامت انجاز بتدريب الخريجين " عن بعد" لرفع كفاءتهم.
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نفذت انجاز مشروع "أمواج السعادة"  في مدينة القدس بالشراكة مع مؤسسة التعاون وبتمويل من الصندوق العربي لالنماء االقتصادي 
واالجتماعي. حيث هدف المشروع الى تمكين الشباب وتجهيزهم ليصبحوا أعضاء مسؤولين اجتماعيا في مجتمعاتهم عن طريق تنفيذ 

مبادرات مجتمعية تعزز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني. 
تم خالل المشروع تدريب حوالي 1000 طالب/ة   من طلبة صفوف الثامن والعاشر في عدة مدارس  مقدسية من قبل  20 متطوع/ة من 
حيث حضروا  معلم/ة     15 من  لمساعدة   باإلضافة  القدس   مدينة  في  العاملة  المدني  المجتمع  ومؤسسات  الخاص  القطاع  شركات 
التدريبات وكان لهم دور فاعل في نجاحها، وفي الفترة التحضيرية للمشروع وقبل البدء بالتنفيذ داخل الغرف الصفية عقدت انجاز تدريب 

للمتطوعين باشراف مختص وتدريب آخر للمعلمين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.  
تلى التدريبات الصفية تنظيم زيارات ميدانية  لبعض شعب الثوامن لشركات من القطاع الخاص مثل شركة  أكرم سبيتاني واوالده وشركة 
كهرباء محافظة القدس،وتنفيذ مبادرات مجتمعية متميزة جدًا من قبل طلبة العواشر تعرفوا من خاللها على شرائح المجتمع المقدسي 
وشبكوا مع مؤسساته وبذلوا جهدا مقدرًا في تسليط الضوء على بعض المشاكل وايجاد حلول لها.   مع بدايه حالة الطوارئ  ونظرًا لتعذر 
بديلة تتواءم مع ظروف  العامة تم استحداث انشطة  انجاز والمؤسسة الشريكة على السالمة  المدارس وحرص  اكمال االنشطة داخل 
المرحلة مثل استضافة شخصيات ريادية تتحدث عن األعمال  ومشاركة الطلبة فيها "عن بعد " كبديل عن باقي الزيارات الميدانية التي تم 
ايقافها وقد تم نشر هذه اللقاءات على مواقع التواصل الخاصة بالمؤسسة واستفاد منها شريحة كبيرة من الطلبة في كل المناطق ، 

كما تم تنفيذ المزيد من المبادرات المتميزة ذات األثر الكبير الحقا بما يتعدى فترة التقرير .

مستشار الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي د. سمير جراد

"برامج الدعم المقدمة من الصندوق إلنجاز أسهمت في تطوير القدرات والطاقات الخالقة واإلبداعية للشباب وتهيئة األجواء 
المناسبة لهم لتمكينهم من أداء دورهم في التنمية ومساراتها في فلسطين".
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بتمويل من منظمة االمم المتحدة للطفولة -اليونيسف. هدف المشروع الى تطوير مهارات ريادة االعمال والمعرفة 
المالية ومهارات تنظيم المشاريع واالستعداد لمواجهة تحديات العمل بين أوساط الشباب وتجهيزهم للدخول في 
سوق العمل ومعرفة مدى أهمية العمل المجتمعي. تم تدريب   2560 طالب/ة  من4 محافظات وهي رام اهللا 

وجنين ونابلس وطولكرم من 20  مدرسة حكومية و مجموعة من مراكز التدريب المهني.

نفذت المؤسسة خالل الفصل الدراسي االول من العام األكاديمي 2020/2019 مشروع بتمويل من شركة ساب 
االساسية  المرحلة  طلبة  لدى  الرقمية  المهارات  تطوير  إلى  يهدف  العرب  انجاز  شبكة  مع  وتعاون  العالمية  
بتعليمهم لغة البرمجة سكراتش في 90 دقيقة ونجحت المؤسسة في استقطاب متطوعين مختصين في البرمجة 

استطاعوا تعليم 2500 طالب/ة في مختلف المحافظات.
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تعزيز  إلى  المشروع  العرب وهدف  انجاز  وبالتعاون مع شبكة  العالمية  بتمويل من شركة جوجل   " " مهارات من جوجل  تنفيذ مشروع   تم 
المهارات الرقمية لدى طلبة المرحلة الثانوية وطلبة الجامعات في ظل التطور التكنولوجي المستمر، باالضافة الى سد الفجوة المتزايدة بين 
مقّومات القوى العاملة والمهارات المطلوبة في السوق ، ومن أجل ضمان تزويد فئة الشباب بالفرص التي توّفرها التكنولوجيا تم تنفيذ التدريب 

من قبل مختصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والتسويق اإللكتروني. 
وبناء على النجاحات التي حققها المشروع  واإلقبال الكبير من الطلبة والمؤسسات التعليمية على البرامج الرقمية ، وسعت المؤسسة من أعداد 
انجاز العرب. وفي فترة  الغانم / الكويت وبالتعاون مع مؤسسة  الطلبة والمناطق المستهدفة في إطار تمويل جديد للمشروع من مؤسسة 
9000الف  2020/2019 إلى  التدريبات عبر منصات الكترونية منوعة ليصل عدد الطلبة المستفيدين خالل العام األكاديمي  الطوارئ تم تنفيذ 

طالب/ة, في 9 محافظات وهي القدس ورام اهللا والخليل ونابلس وجنين وطولكرم و قلقيلية وسلفيت وغزة . 

ابراهيم جرار - طالب في جامعة فلسطين التقنية خضوري

يهمنا دائمًا أن نسعى للتميز في كل المجاالت، وقد ساعدنا برنامج مهارات من جوجل لشق 
الطريق في مجال التسويق االلكتروني وكانت ثمرته إطالق موقعنا الخاص والذي يوضح آلية 

عملنا وأنشطتنا.
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وقعت انجاز فلسطين على تنفيذ مشروع " صوتي وحقوقي "   بتمويل من الصندوق النسوي الكندي 
والذي يهدف إلى تمكين وتطوير مهارات  1000 طالب/ة من صفوف العاشر و الحادي عشر في ـ

47 مدرسة في مجال الحوار والمناظرات وفن الخطابة،  وبسبب تزامن حالة الطوارئ مع بدء تنفيذ 
المشروع اتخذت المؤسسة باالتفاق مع الممول قرار تأجيل التنفيذ للفترة الصيفية مع تطوير خطة 

بديلة تتماشى مع الوضع الراهن، وعليه سيكون الحديث عن النتائج خالل التقرير السنوي القادم.
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تدرك انجاز جيدا أهمية التطبيق العملي لما تدربه لطالبها في برامجها المختلفة، وتحثهم دائما على تأمل المجتمع المحيط والتفكير خارج 
الصندوق والتحلي بروح المبادرة  لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل ، فينفذ طلبة انجاز سنويًا عدة مبادرات طالبية في مجاالت شتى مثل الثقافة 
والزراعة والعلوم والبيئة والفنون والتراث وغيرها الكثير، بعض هذه المبادرات بسيط ال يتعدى زراعة بعض األشتال بشكل جماعي في حديقة 
المدرسة ، وبعضها يتطلب مهارات أكبر من القدرة على دراسة المشكلة وايجاد حلول والتشبيك مع مؤسسات خارج  إطار المدرسة للمساعدة، 

ويسرنا وبكل فخر أن نعرض بضعًا من مبادرات طالبنا المتميزة

إلثراء فهمنا للتراث وحفاظًا على الذاكرة الجمعية للشعب الفلسطيني، نفذت طالبات مدرسة بنات جنين الثانوية مبادرة أسمينها (حكاية جيل)، 
بهدف توثيق وكتابة تاريخ القرى وتوظيفه في تعزيز انتماء الطلبة لهويتهم الوطنية.

وقرانا  بلداتنا  عن  الجمعية  الذاكرة  إلى  المستندة  واألثرية  التاريخية  وروايتهم  وأجدادنا  جداتنا  قصص  تحكي  فيديوهات  سلسلة  إنتاج  تم 
وزارة  مع  بالتعاون  مختلفة  تاريخية  وأماكن  لمناطق  ميدانية  زيارات  نّظمن  لديهم، كما  المحفوظة  المادي  وغير  المادي  وتراثنا  الفلسطينية 
التواصل  موقع  على  المبادرة  صفحة  على  ونشرها  وتصويرها،  المعلومات  من  ممكن  قدر  أكبر  لجمع  جنين  زوار  ومركز  واآلثار  السياحة 

االجتماعي "فيسبوك - حكاية جيل _ Generation's Story"  ، لدعم السياحة الداخلية.
 وخالل تنفيذ المبادرة أعدت الطالبات كراسة رسم وتلوين لالطفال إلكترونية ومطبوعة تضم رسومات لمناطق أثرية في فلسطين وتشمل 

معلومات حولها.
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أطلقت طالبات مدرسة بنات العمرية الثانوية للبنات مبادرة نوعية بعنوان (المكتبة اإللكترونية) لتوفير نسخ إلكترونية لكتب 
وروايات لمكتبات مدارس مدينة قلقيلية لتحفيز الطلبة على القراءة وإعادة إحياء عادة القراءة بقوة لديهم. 

وُتعد هذه المبادرة األولى من نوعها في المدينة من حيث توفير نسخ إلكترونية لطالب المدارس لجميع المراحل الدراسية، 
في ظل التوجه الذي طرأ على العملية التعليمية وتحولها إلى التعليم عن بعد إلكترونيًا، وقد تم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع 

مكتبة بلدية قلقيلية. 
وفي خطوة متقدمة لتطوير المبادرة وتوسيعها إلتاحة الفرصة ألكبر شريحة ممكنة من الطلبة لالستفادة من الكتب 

اإللكترونية المتوفرة، سعت الطالبات لضمان توزيع نسخ منها على مختلف مكتبات ومدارس المحافظة وقراها.
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تقوم فكرة المبادرة على تطوير تطبيق  Trash Shootيعمل على الهواتف الذكية في مجال الحفاظ على نظافة البيئة، 
يتم  إلكترونيًا  الثانوية تطبيقًا  البيرة  البلديات والمواطنين. فقد طورت طالبات مدرسة  بين  الوصل  بمثابة حلقة  حيث يكون 

تحميله على الهواتف الذكية باإلضافة إلى نظام إدارة النفايات عند الجهة المسؤولة عن جمعها.
امتألت، وهذه  قد  المحيط  الموجودة في  الحاوية  بأن  ُيبلغ من خاللها  المواطن  إشارة يضعها  التطبيق من خالل  ويعمل 

اإلشارة تظهر عند البلديات، وبذلك تقوم بتحريك سيارة الجمع من أجل تفريغ الحاوية.
قدم هذا التطبيق وسيلة فعالة للمواطن ليتم ربطه مع البلدية بشكل مباشر ويمّكنه من تقديم شكوى عن مشكلة تراكم 
النفايات األمر الذي يسبب ضرر وتلوث بيئي، ونتج عن هذا الموضوع توفير أداة جديدة تمّكن المواطن من مساءلة البلدية 
لتوفير الخدمات، األمر الذي يتماشى مع معايير الحوكمة التي تساهم  بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خاللها، كما 

قدم التطبيق أداة جديدة تساعد البلديات في ضبط موضوع جمع النفايات.
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أبدعت طالبات مدرسة بنات جمال عبد الناصر في مدينة طولكرم بإنشاء ممٍر للمشاة ثالثي األبعاد، وذلك بهدف جذب اهتمام 
سائقي السيارات لتخفيف السرعة وتعزيز سالمة المشاة.

وتم ذلك برسم ممر المشاة الذي يظهر برؤية واضحة، في الطرق الحيوية بهدف تحذير المشاة أثناء العبور وإبطاء سائقي 
السيارات المسرعين، مما يدفعهم لتخفيف السرعة والتوقف حفاظًا على سالمة المشاة وعابري من جانب آلخر.

وقسم  الشرطة  ومديرية  طولكرم  بلدية  مع  وبالتنسيق  للمدرسة،  الرئيسي  المدخل  أمام  المشاة  ممر  الطالبات  ورسمت 
المنشآت والمباني في التربية والتعليم في المحافظة.
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إن عملية دمج األشخاص ذوي اإلعاقة وممن يعانون من صعوبات التعلم في المجتمع لها أهمية خاصة تأتي من منطلق حق 
كل منهم في اإلنخراط في مجتمعنا وعدم عزل هذه الفئة عن محيطها، فهي جزء أساسي من نسيج مجتمعنا، ومن هنا 
القدس  بنادي  الخاصة  االحتيجات  لجنة  بالتعاون مع  القدس  الوردية في مدينة  راهبات  نفذت مجموعة من طالبات مدرسة 
مبادرة مجتمعية بعنوان (الصديق السري) التي تعنى بدمج األشخاص من ذوي اإلعاقة البصرية وممن يعانون من صعوبات 

في التعلم في المجتمع، وتعزيز روح المشاركة والتعاون.

وخالل المبادرة تم تنفيذ سلسلة من األنشطة التدريية والفعاليات الهادفة لتمكين المشاركين وتطوير قدراتهم في مجال 
صنع مجسمات فنية ونحتها باستخدام أدوات النحاتة، بإشراف مختصين ومرشدين في هذا المجال، وارتكزت األنشطة على 
تدريب الطلبة من ذوي اإلعاقات البصرية على إجادة استخدام حواس اللمس والسمع الكتشاف العالم المحيط وإمدادهم 
بكافة األدوات والمستلزمات التي تساعدهم في توصيل ما يفكرون به، وتنمية مهاراتهم لتحفيزهم للتفاعل مع المجتمع، 
المحيط  الوسط  مع  التعامل  من  يمكنهم  وبما  العامة  الحياة  فى  بهم  يحيط  ما  بكل  عملي  بشكل  تعريفهم  خالل  من 

بالشكل االفضل .
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في الوقت الذي واصل فيه  فيروس كورونا انتشاره في فلسطين كما بقية دول العالم، اضطر المواطنون التزام منازلهم في محاولة لمنع 
انتشاره وتطبيقًا لقواعد التباعد االجتماعي. آمالت بأن تصبح هذه الفترة الصعبة مجرد ذكريات عملت طالبات مدارس طالئع األمل الثانوية 
على إطالق مبادرة مجتمعية بعنوان "اسمعني" توّثق قصص العديد من االشخاص العاملين بمختلف القطاعات (التعليم، الصحة، المغتربيين..) 

في فترة اإلغالق العام.
فانطلقن بالعمل على جمع األخبار والقصص حول األشخاص سواء من داخل البالد أو خارجها الذين تأثروا بالفيروس، وتوثيقها إما مكتوبة 
أو مصورة، وإطالق صفحة خاصة بالمبادرة على موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك – صفحة اسمعني" لنشر المواد والفيديوهات التي تم 

تجميعها.
كما طورن المبادرة  لُتسلط الضوء على األعمال والمبادرات التي انطلقت خالل الجائحة وذلك بهدف تعزيز الفكر اإليجابي خالل األزمات 
وتنمية الشعور بالمسؤولية، إذ نظمن مسابقة ألبرز األعمال المنفذة، وقدمن جوائز وهدايا من ٌصنع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر 

لدعم أصحابها وتكثيف الجهود لتقليل االثار السلبية عليهم.

األولى  السنة  في  خاصة  صعب  شيء  الغربة 
بأهمية  اإلنسان  يشعر  مثل هذه  وفي ظروف 
 .. ولهواءه  له  الكبيرة  الشوق  وكمية  الوطن 
بالطبع ال أنكر أن الجمهورية العربية المصرية 
لكن   .. فيها  لدراستنا  سعيدين  ونحن  احتوتنا 
اإلنسان  يشعر  وحين  األزمات  هذه  مثل  في 

بالخوف على حياته ، فال شيء يعادل الوطن". 
جمال طالب فلسطيني مغترب

 يدرس الطب في مصر يروي لنا تجربته زمن الجائحة
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مبادرة سعت إلعادة إحياء سيباط مدينة جنين القديم وتعزيز التراث والحضارة الموجودة به وجعلها منطقة جذب سياحي 
وتوجيه صناع القرار لالهتمام بها بعد أن نال منها التهميش وفتح الدكاكين والمحال التجارية المغلقة وترميم المباني 

مستقبًال.
الثانوية على دراسة واقع  الزهراء  بنات  المجتمعية) عملت طالبات مدرسة  (القيادة  برنامج  لقاءات ضمن  فبعد سلسلة 

السيباط الحالي والتخطيط للفعاليات التي ستنفذ فيه.
واستطاع فريق المبادرة تجنيد 60 متطوعة ومتطوعًا من مؤسسات شبابية ومهتمين للعمل معهم في تنفيذ فعاليات 
السيباط، وبالتنسيق والتواصل مع البلدية والمحافظة ومؤسسات المجتمع المحلي والمؤسسات الثقافية والتجارية، نفذ 
فريق المبادرة 6 فعاليات تضمننت: تنفيذ سلسلة القراءة بالسيباط (نبض السيباط) وتنظيف وتهيئة المكان تحت عنوان 
(سيباطنا أجمل) وفعالية (قعدة الحكواتي) لألطفال باإلضافة لنصب لوحات وشاخصات تعريفية بأسماء مداخل السيباط 
في  والعمل  الفكرة  استدامة  ولضمان  جديد".  من  لنعمرها  بايد  "ايد  السيباط  ع  يال  مهرجان  فعالية  أضخم  وإطالق 
السيباط شّكل أعضاء المبادرة تجمعًا شبابيًا يعمل على تخطيط وتنفيذ فعاليات وأنشطة جديدة ومتنوعة، إذ نفذوا الحقًا 
البلدية والمحافظة ومؤسسات  بالشراكة مع  الورود  فعالية "كوم حجار وباقة أزهار"لترميم و تزيين السيباط وزراعة 

المجتمع المدني.
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التنمية  المجتمعات وتعزيز  بناء  التطوعي أساسًا مهمًا في   العمل  ُيعد  
المستدامة ووسيلة رئيسية للنهوض بمجتمعنا الفلسطيني، إلى جانب ما 
يعنيه من قيم وروابط اجتماعية  أصيلة. فعبر السنوات الماضية ساهمت 
شبكة متطوعي إنجاز فلسطين في تقديم وتنفيذ مختلف برامج المؤسسة 
في  استمروا  شخصية  وبمبادرات  فمنهم  والجامعات،  المدارس  لطلبة 
العمل مع إنجاز لسنوات عديدة وسخروا طاقتهم وامكانياتهم للعمل مع 
حقق  العام  وهذا  المجتمع،  في  فاعًال  جزءا  بذلك  ليكونوا  الشباب،  فئة 
الالزمة  بالمعرفة والمهارات  نتائج مميزة، فأرفدوا طالبنا  المتطوعون/ات 
لتنفيذ  وتحفيزهم  مستقبًال  العمل  سوق  في  اإلنخراط  من  لتمكينهم 

مبادرات خالقة تخدم مجتمعنا الفلسطيني.

أؤكد أن التدريب اإللكتروني أصبح ضرورة ال غنى عنها، ونأمل أن تزول هذه األزمة ونعود مع مؤسسة انجاز 
لدى  المستهدفة  الفئات  لكافة  ثمرة  بأفضل  للخروج  االلكتروني  الوجاهي مع  التدريب  فيه  يتكامل  لواقع 

المؤسسة.
مصطفى أبوالتين - متطوع من المؤسسة المصرفية الفلسطينية
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من المتطوعين يشاركون ألول مرة هذا العام.

من المتطوعين شاركوا ببرامج انجاز أكثر من مره.

من المتطوعين ، زاد التطوع من شعورهم باالنتماء للمجتمع.

من المتطوعين ، عزز التطوع من حضورهم وقوة شخصيتهم.

من المتطوعين ، طور التطوع من مهارات االتصال والتواصل لديهم.
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خالل األعوام الماضية ارتفعت أعداد المتطوعين الملتحقين بإنجاز فلسطين  سواء بمبادرات شخصية  أو بتمثيل عن شركات القطاع الخاص 
ومؤسسات المجتمع المدني. 

وتعمل انجاز باستمرار على رفع كفاءة المتطوعين من خالل تنفيذ ورشات " تدريب مدربين "  باشراف خبراء مختصين ،  باإلضافة  لتعزيزهم  
بمهارات جديدة وخبرات عملية عبر إشراكهم في النشاطات والمبادرات الميدانية التي ُتنفذها المؤسسة في مختلف  المحافظات . كما 

وضعت المؤسسة آلية تسعى من خاللها  إلى ترسيخ ثقافة التطوع وتطويرها كأسلوب حياة بين مختلف أفراد المجتمع. 
واستجابة للتحديات التي فرضتها كورونا وأتمتة بعض البرامج خالل الفصل الثاني من العام الدراسي، عملت المؤسسة على تجنيد المزيد من 
المتطوعين  وتدريبهم على استخدام الوسائل والتطبيقات االلكترونية التي تمكنهم من تنفيذ برامج انجاز عن بعد  بطريقة تفاعلية، وتحفيز 

الطلبة على المشاركة والتفاعل من خالل الخصائص المتاحة تقنيًا.

 

ليلئ دعيبس - مدربة

ما يميز برنامج بناء القدرات في إنجاز هو الرغبة المستمرة في تنمية المتطوعين ، ليس فقط من أجل تقديم 
ما هو أفضل عبر البرنامج وإنما إلعطاء المتطوعين مساحة للتطور على الصعيد الشخصي والمهني من خالل 
التعّلم من االنكشاف مع الطلبة والمدارس والجامعات. ولذلك يتم بناء حلقة متكاملة من اكتساب المهارات 

والتعّلم، باإلضافة الى تقديم محتوى وأساليب نوعية في بناء قدرات الطلبة

 



احتفاًء بجهود متطوعيها وتقديرًا لدورهم، نظمت إنجاز فلسطين حفًال  تكريميًا لهم تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع،  ُأقيم في مقر 
المقاطعة في رام اهللا تحت رعاية الرئيس محمود عباس، وبحضور  رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد اشتية ووزير التربية والتعليم 
الدكتور مروان عورتاني وعدد من الشخصيات الرسمية والوطنية وممثلين من شركائنا من القطاع التعليمي والخاص، وتم تكريم اكثر من 
900 متطوع/ة عملوا مع المؤسسة على مدار السنوات السابقة تقديرًا لجهودهم المبذولة في إنجاح برامج إنجاز وحرصهم على مشاركة 
الطلبة بخبراتهم العملية لبناء قدراتهم ومهاراتهم. وخالل الحفل جرى تكريم طالبات الشركة الطالبية "فرصة" ورئيسة مجلس إدارة 

مدرسة دار الطفل العربي الفاضلة ماهرة الدجاني بمناسبة فوزهن بلقب أفضل شركة طالبية على مستوى العالم العربي للعام 2019.
وتعمل إنجاز ضمن منظومة عمل متكاملة فتعمل على تكثيف وتوحيد عملها في جميع محافظات الوطن، حيث أقيم بالتزامن مع حفل 
التكريم حفل ثاِن في قطاع غزة كرمت فيه المؤسسة شركائها ومتطوعيها تقديرًا لهم ودعمًا إلنجازاتهم وجهودهم في تنفيذ برامج 

إنجاز والعمل جنبًا الى جنب من أجل دعم شبابنا على مختلف األصعدة.

د. محمد اشتية - رئيس الوزراء الفلسطيني 

الوظيفي  النمط  بعيدًا عن  لنفسه،  أن يخلق وظيفة  رياديًا، وقادرا على  أن يكون  الفلسطيني  الشباب  على 
الكالسيكي، من أجل أن نرفع من شأن فلسطين 

د. مروان عورتاني- وزير التربية والتعليم 

العمل  نعيد  ألن  ضرورة  وهناك  الصعد،  مختلف  على  الناشئة  صفوف  في  واالبتكار  الريادة  ثقافة  بتجذير  تلتزم  الوزارة 
التطوعي والمبادرات في المدارس."
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عمل المنتدى خالل العام 2020/2019 على تنفيذ سلسلة من اللقاءات واالجتماعات الهادفة لحشد الخريجين من مختلف المناطق وتوسيع 
المؤسسة  تجاه  بالمسؤولية  الشعور  قادر على  إنجاز، وتكوين جسم  بين خريجي  والعمل  التواصل  منبرًا إلعادة  ليكون  العملية،  نشاطته 

والمجتمع ويستطيع التفاعل والعمل عن طريق التواصل المستمر والبناء، والمساهمة بنشر رسالة إنجاز فلسطين.
العالمي االول لخريجي  جونيور  المؤتمر  2019 في  الطالبة تقى زغير في آب/ أغسطس  المنتدى   وفي هذا اإلطار شاركت ممثلة عن 
اتشيفمنت في فينا حيث جمع 400 خريج/ة من 50 دولة، تبادولوا خاللها تجاربهم في عالم ريادة األعمال، وقد طرح المؤتمر ثالثة مواضيع 
رئيسية: االتصال والتواصل، المخاطرة، واالبتكار. كما شاركوا في اجتماعات جونيور اتشيفمنت  االفتراضية"أون الين" والهادفة  لتبادل 

األفكار ونوسيع المعرفة، تخللتها تدريبات إرشادية تساعد الخريجين في تطوير مهارات جديدة في عالم األعمال والريادة.
وعمل المنتدى على تعزيز دوره في مجال تنفيذ برامج إنجاز، فمع التحديات التي فرضتها الجائحة، أطلق المنتدى مبادرة خالل النصف األول 
الطلبة  امام  اإلغالقات صعوبات  إذ فرضت  الطالبية،  الشركة  برنامج  تدريب طلبة  2020، تحت شعار"معًا" عملوا خاللها على  العام  من 
الستكمال مرحلة التدريبات داخل شركات القطاع الخاص، فعقد أعضاء المنتدى لقاءات واجتماعات تتضمن بشكل رئيسي التدريب على 

مهارات العرض وإدارة الشركات. 

 منتدى الخريجين



التقرير المالي















شكر و عرفان
في الختام، ال يسعنا إال أن نقدم الشكر والتقدير لشركائنا في اإلنجاز ودعمهم المستمر الذي لواله ما  مــا كنا لنحقــق كل 
هــذه اإلنجازات الهامــة.  الشــكر موصــول من كافة موظفـي وموظفـات إنجاز  لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي 
عمل  وتمتيين  تطويــر  في  لدورهــم  العرب  إنجاز  وشبكة  إنجاز  إدارة  مجلس  أعضاء  وللسادة   والفعال،  الدائم  لتعاونهما 
المؤسسة، وكافة الممولين والداعمين من خالل توفيرهم موارد بشرية كمتطوعين أو موارد مالية للمؤسسة،  وال يمكن أن 
ننسى جهود متطوعينا الــذي عملوا بشــكل متواصــل  على تنفيذ برامجنا في كافة أنحاء الوطن، وتشجيع الشباب الرياديين على 
االبتكار والخروج بأفكار ومشاريع وحلول مبتكره، شكرًا جميعًا ونعدكــم أن نبقــى أوفيـاء لشـعارنا الـذي رفعنـاه منـذ انطالق 

مسيـرتنا معًا إلعداد شبابنا لعالم األعمال




