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رئيس مجلس اإلدارة
عامد هندي

لقـــد�شـــرف���مجلـــس�إدارة�"إنجـــاز�فلســـط�ن"���ـــذا�املنصب�(رئ�ـــس�مجلس�إدارة�
مؤسســـة�إنجـــاز�فلســـط�ن)��عد�عمليـــة�انتخابات�ديمقراطيـــة�تمت�وفق�األصول�
املتعـــارف�عل��ـــا،�وذلـــك��ـــ��ســـياق�ترســـيخ�مبـــدأ�ا��وكمـــة�وال��اهـــة�والشـــفافية،�
ارتقـــاًء�بالسياســـات�ال�شـــغيلية�اإلدار�ـــة،�واملاليـــة�ورفـــع�قـــدرات�مؤسســـة�إنجاز�

فلسط�ن،�موظف��ا�وفئا��ا�املس��دفة�ومتطوع��ا.

وتمكـــن�مجلـــس�إدارة�مؤسســـة�إنجاز�فلســـط�ن�مـــن�التغلب�ع���ظـــروف�جائحة�
�ورونا�بمتا�عة�عقد�اجتماعاتھ�ومناقشـــة�األ�شـــطة�وال��امج�واملشـــار�ع�ورســـم�
ـــن�بموج��ـــا�مـــن�مواصلـــة�املســـ��ة،�فقـــد�تضمنت�خطة�

ً
سياســـات�وخطـــط،��تمك

الطـــوارئ�ال�ـــ��أقرها�ا��لس�آليـــات�لتنفيذ�ال��امج،�وا��طة�اإلعالمية�وا��طة�
املالية�خالل�حالة�الطوارئ.

ومتا�عـــة�ملـــا�تـــم�تأس�ســـھ،��ســـتمر�مجلـــس�اإلدارة�ا��ديـــد��ـــ��البنـــاء�ع�ـــ��مـــا�تـــم�
�لإلنجاز�مع�املرونة�املطلو�ة�

ً
إنجـــازه�مـــن�قبـــل�مجالس�اإلدارات�املتعاقبة،�تراكما

��انـــت�طبيع��ـــا،�وال�ـــ��تأ�ـــي��ـــ��مقدم��ـــا�إجـــراءات�
ً
للتغلـــب�ع�ـــ��املســـتجدات�أيـــا

االحتـــالل�القمعيـــة�وا��واجـــز�وا��صـــار�والعوائق�السياســـية�ال���تمثـــل�العقبة�
الرئ�ســـة��ـــ��عرقلـــة�ســـ���العمـــل�والتواصـــل�املباشـــر�واالرتبـــاط�مـــا�ب�ـــن�طاقـــم�
املؤسســـة�واملتطوع�ن�والطلبة.�و�الرغم�من�هذه�التحديات��عمل�طاقم�إنجاز�
�ومنـــذ�تأس�ســـها�ل��فاظ�ع�ـــ��أواصر�االتصال�وال��ابـــط�الطبي���ما�ب�ن�

ً
جاهـــدا

محافظـــات�الوطـــن��افـــة�خـــالل�تنفيـــذ�ال��امـــج�واملشـــار�ع�واأل�شـــطة�ال�ـــ��تتـــم�
��ان�

ً
�شـــ�ل�متـــواٍز�ومـــدروس�لضمـــان�اســـتفادة�جميـــع�الفئـــات�املســـ��دفة�أيـــا

تواجدها����القدس�ا��تلة،�الضفة�الغر�ية�وقطاع�غزة.

ع�ـــ��الصعيـــد�املا�ـــ��والتمو�ـــل،�تأثـــرت�املؤسســـة�شـــأ��ا��ـــ��ذلـــك�شـــأن�با�ـــ��
املؤسســـات�الوطنيـــة�و�ـــ��جميـــع�أنحـــاء�العالـــم��ســـ�ب�جائحـــة��ورونـــا،�تراجـــع�
االقتصـــادي� لإلنمـــاء� العر�ـــي� الصنـــدوق� أن� غ�ـــ�� للمؤسســـة،� املا�ـــ�� الدعـــم�
����مواصلة�عطائھ�

ً
واالجتما�ـــ���واصـــل�دعـــم�برامجها�ومشـــار�عها�ولم�يبخل�أبدا

إلنجاز�فلسط�ن،�فلھ�منا��ل�الشكر�والتقدير�ع���هذا�العطاء�الدائم،�والشكر�
موصـــول�ملؤسســـات�وشـــر�ات�القطـــاع�ا��ـــاص�الفلســـطي���لدعمهـــا�املتواصـــل�
�،�ورفدها�املؤسسة�بمتطوع��ا�األكفاء�من�ذوي�ا����ة�العالية����مختلف�

ً
ماليا

ا��االت�لتنفيذ�برامج�ومشار�ع�املؤسسة.

و�ســـتمر�املؤسســـة��ـــ��توســـيع�شـــرا�ا��ا�ع�ـــ��املســـتو�ات�الوطنيـــة�واإلقليميـــة�
والدولية،�فشراك��ا�مع�وزارة�ال��بية�والتعليم�ساهمت��ش�ل�فعال����الوصول�
إ�ـــ��الفئـــات�املســـ��دفة�مـــن�طلبـــة�املـــدارس�بمختلـــف�املراحـــل،�فتعـــاون�الـــوزارة�

ودعمها�املتواصل��ستحق��ل�الشكر�والتقدير.

فمع�هذا�الدعم�تواصل�"إنجاز"�مس����ا����بناء�جيٍل�واٍع�بمسؤولياتھ�مستعد�
�للعقبات�

ً
ألخـــذ�دوره��ـــ��مختلـــف�ا��ـــاالت�م�ـــ��لتو���مناصـــب�قيادية،�متحديـــا

والصعاب�قادر�ع���ال��وض�بمجتمعھ�الفلسطي��.

وشـــر�ا��ا� داعم��ـــا� جهـــود� بفضـــل� وس�ســـتمر� متواصلـــة� "إنجـــاز"� فمســـ��ة�
ومتطوع��ـــا،�ومجالـــس�إدارا��ـــا�الســـابقة�وطاقمهـــا�اإلداري�والف�ـــ�،�فالشـــكر�
والتقدير���لس�اإلدارة�الســـابق�ورئ�ســـھ�الســـيد��ســـام�ولو�ل�ع���ما�قدمھ�من�
جهـــود�بنـــاءة،�والشـــكر�موصول�للمديرة�العامة�للمؤسســـة�الســـيدة�رانيا�قطينة�
وطاقمهـــا�لتغل��ـــم�ع�ـــ��جميع�العقبات�ال���اع��ضت�مســـ��ة�املؤسســـة،�وتمك��ا�
مـــن�قيـــادة�"إنجـــاز"��ـــ��هـــذه�الظروف�الصعبة�رغـــم�قلة�املوارد،�ال�ـــ��تم�تحو�لها�
لنجـــاح�ا�عكـــس��ـــ��دمج�األهداف�االســـ��اتيجية�مع�أهداف�(أجندة�السياســـات�
)�وأهـــداف�التنميـــة�املســـتدامة�

ً
الوطنيـــة�لألعـــوام�2022/2017:�املواطـــن�أوال

2030،��ش�ل�م���فّعال.

��ـــ��ســـ�يل�اســـتمرار�
ً
���لـــس�اإلدارة�فلـــن�أدخـــر�جهـــدا

ً
ومـــن�خـــالل�موق�ـــ��رئ�ســـا

�لتحقيـــق�الهـــدف�
ً
مســـ��ة�إنجـــاز�فلســـط�ن�واالرتقـــاء���ـــا�ملـــا�هـــو�مأمـــول،�وصـــوال

األســـ���املتمثـــل��ـــ��ت�شـــئة�جيـــل�بّنـــاء�ور�ادي�يأخذ�حقـــھ�وم�انتھ����بنـــاء�دولتنا�
املستقلة��عاصم��ا�القدس�الشر�ف.

املديـــرة العامــــة
رانيا قطينة

أمـــا�قطـــاع�غـــزة�الـــرازح�تحـــت�وطـــأة�ا��صـــار�منـــذ�ســـنوات�فـــ�ان�لطلبتـــھ�األعـــزاء�
نص�ب�كب���من�برامجنا�وا�شـــطتنا،�ون��نا�ومن�خالل�مشـــروع�غزة�الطارئ�"�
املـــال�مقابـــل�العمـــل�"�بتوظيـــف�200�خر�ـــج/ة�كمدرســـ�ن�مســـاندين��ـــ��املدارس�
ا���وميـــة�محاولـــة�منـــا�ل��ـــد�مـــن�مشـــ�لة�البطالـــة�ومؤاز�ـــن�لـــوزارة�ال��بيـــة�

والتعليم����إفادة�حوا���30000�طالب/ة�من�املدارس�املس��دفة.

ومـــن�ايماننـــا�بـــأن�شـــبابنا�هـــم�لبنـــات�بنـــاء�اقتصادنـــا�وهـــم�األقرب�لســـوق�العمل�
وســـعنا�هذا�العام�من�دائرة�اســـ��دافهم��ع���توف���برنامج�"�مهارات�من�جوجل"�
إلكســـا��م�املعرفـــة�الرقميـــة�ومبـــادئ�ال�ســـو�ق�االلك��و�ـــي�باإلضافـــة�لتنفيـــذ�

برنامج�الشركة�الطالبية�وألول�مرة����4�جامعات�فلسطي�ية.

تحـــد�آخـــر�داهمنـــا�هـــذا�العام�جائحـــة��ورونا�ال���أثرت�ع���جميـــع�منا���ا��ياة�
���فلسط�ن�كما�العالم��لھ�،�فدخلنا�حالة�اإلغالق�العام��ش�ل��امل�مع�بداية�
آذار�/�2020�،�نظرنـــا�كفر�ـــق�عمـــل�م��ـــ�م�للما��ـــ��وعرفنـــا�أن�جـــل�املنجـــزات�
واالبتـــ�ارات�ال�ـــ��شـــهد��ا�ال�شـــر�ة�حدثـــت�وقـــت�االزمـــات�وا��ـــن.�بثقـــة�عاليـــة�
�
ً
أعددنـــا�خطـــة�للطوارئ�وتواصلنا�مع�شـــر�ائنا�وممولينـــا�ووضعنا�وإياهم�خططا
بديلـــة�لتنفيـــذ�املشـــار�ع�القائمـــة�جاعل�ـــن�الســـالمة�أهـــم�أولو�اتنـــا،�وحولنـــا�مـــن�
ظـــروف�ا��ائحـــة�فرصـــة�إلنطالقنـــا�نحـــو�عالـــم�الرقمنـــة��شـــ�ل�أســـرع�فوصلنـــا�
للطلبـــة��ـــ��مختلـــف�املناطـــق�ع�ـــ��منصـــات�الك��ونيـــة�منوعـــة�حيـــث�االن��نـــت�ال�
�عـــرف�ا��ـــدود.�وايفـــاًء�بواجبنـــا�ا��تم�ـــ��قمنـــا�بتجنيـــد��ل�إم�انياتنـــا�للتوعية�
بمخاطـــر�الف�ـــ�وس�وضـــرورة�االل�ـــ�ام�بقواعـــد�الســـالمة�ع�ـــ��منصـــات�التواصـــل�
اإلجتما�ـــ��كمـــا�وجهنـــا�طلب�نـــا�لتنفيـــذ�مبادرات��ـــ��هذا�ا��صوص�مـــن�بيو��م�،�
وع�ـــ��صعيـــد�آخـــر�در�نـــا�بالتعـــاون�مـــع�وزارة�العمـــل�و�اشـــراف�خ�ـــ�اء�ومختص�ن�
حوا�ـــ��300�مـــن�أ��ـــاب�املشـــار�ع�املتضـــررة��ســـ�ب�ا��ائحـــة��عضهـــم�أك���من�

الفئة�العمر�ة�املس��دفة�من�قبل�"انجاز"�.

�مـــا��ان�لهـــذه�االنجـــازات�ان�تتحقـــق�لـــوال�وجـــود�مجلـــس�ادارة�انجـــاز�وقـــد�
ً
ختامـــا

ش�ل�انتخاب�ا��لس�برئاسة�السيد�عماد�الهندي�مدير�عام�شركة�املشرو�ات�
الوطنيـــة��ـــو�ا��ـــوال�انطالقـــة�أخـــرى�إلنجـــاز�فلســـط�ن،�ع�ـــ��صعيـــد�ا��وكمـــة�
الداخليـــة�وتـــداول�الســـلطة�مـــن�جهة،�واك�ســـاب�خ�ـــ�ات�جديدة�يمكـــن�للطاقم�

االستفادة�م��ا،�فلمجلس�اإلدارة�ورئ�سھ��ل�الشكر�والتقدير.

�لـــوزارة�ال��بيـــة�والتعليم�ع�ـــ��دعمها����الوصـــول�إ���الفئات�
ً
وشـــكر�خـــاص�أيضـــا

املســـ��دفة�مـــن�طلبـــة�املـــدارس�بمختلـــف�املراحل،�وملؤسســـات�القطـــاع�ا��اص�
ومؤسســـات�ا��تمـــع�املد�ـــي��الشـــر�كة،�ولشـــبكة�انجـــاز�العـــرب�ع�ـــ��دعمهـــا�
املســـتمر،�وملولينـــا�ع�ـــ��ثق��ـــم�العاليـــة،�وللمتطوع�ـــن��افـــة،�ولطاقـــم�املؤسســـة�

�تمكنا�من�تخطي�العقبات�وتجاوز�الصعاب.
ً
الذين�بفضلهم�جميعا

�سعد�ي�باس���و�اسم�فر�ق�عمل�انجاز�فلسط�ن�ان�نضع�ب�ن�أيديكم�التقر�ر�
غ�ـــ�� فيـــھ�تحديـــات� �واجهنـــا�

ً
2020/2019،�عامـــا للعـــام�األ�ادي�ـــ�� الســـنوي�

مسبوقھ�ولكننا�استطعنا�و��ل�فخر�أن�نحول�هذه�التحديات�لفرص�محقق�ن�
��ـــ��تحقيـــق�أهـــداف�مؤسســـ�نا�جاعل�ـــن�مـــن�

ً
انجـــازات�متم�ـــ�ة،�ماض�ـــن�قدمـــا

اهـــداف�التنميـــة�املســـتدامة�ال���تتقاطع�مع�أهدافنـــا�بوصلة�نحو�التنمية�و�ناء�
اإل�سان.

متحديـــن�االحتـــالل�البغيـــض�الـــذي�يًقطع�أوصـــال�أرضنا�فيحاصـــر�مدننا�و�منع�
تواصلنا�كشـــعب�واحد،��وًســـعنا�هذا�العام�من�املناطق�املســـ��دفة�فاســـتطعنا�
ورغـــم��ل�العقبـــات�الوصـــول�لشـــبابنا��ـــ��املـــدن�والقـــرى�وا��يمـــات�واملناطـــق�
�ممتدين�القوة�من��شـــرا�اتنا�

ً
�وجنو�ا

ً
ا��اذيـــة���ـــدار�الفصـــل�العنصري�شـــماال

ال���توسعت�هذا�العام�ع���املستوى�الوط���واإلقلي���والدو��.

و�س�ب�أهمي��ا�وخصوصي��ا�تبقى�مدينة�القدس�ا��تلة�محور�اهتمامنا�ولنا�
���القدس�نجاحات�نفخر���ا�مثل�فوز�شـــركة�فرصة�الطالبية�من�مدرســـة�دار�
الطفـــل�العر�ـــي�املقدســـية����املســـابقة�االقليميـــة�ال���عقدت����ســـلطنة�عمان�
كأفضـــل�شـــركة�طالبية�ع���مســـتوى�الوطن�العر�ـــي�،�باإلضافة�لوصولنا�ألك���
مـــن�1500�طالـــب/ة��ـــ��عـــدة�مـــدارس�مقدســـية�معظمهـــا��عمـــل�ف��ـــا�ألول�مـــره�،�
ونجاحنا����تنفيذ�مبادرات�طالبية�متم��ة��عرف�من�خاللها�الطلبة�ع���شرائح�
مختلفة����ا��تمع�املقد��ـــ��،�عالوة�ع���ال�شـــ�يك�مع�املؤسســـات�املقدســـية،�
واالطـــالع��ع�ـــ��طبيعـــة�التحديـــات�ال�ـــ��تواجههـــا�مـــن�قبـــل�ســـلطات�االحتـــالل،�

وا��دمات�ال���تقدمها�لدعم�صمود�املقدسي�ن.
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املديـــرة العامــــة
رانيا قطينة

أمـــا�قطـــاع�غـــزة�الـــرازح�تحـــت�وطـــأة�ا��صـــار�منـــذ�ســـنوات�فـــ�ان�لطلبتـــھ�األعـــزاء�
نص�ب�كب���من�برامجنا�وا�شـــطتنا،�ون��نا�ومن�خالل�مشـــروع�غزة�الطارئ�"�
املـــال�مقابـــل�العمـــل�"�بتوظيـــف�200�خر�ـــج/ة�كمدرســـ�ن�مســـاندين��ـــ��املدارس�
ا���وميـــة�محاولـــة�منـــا�ل��ـــد�مـــن�مشـــ�لة�البطالـــة�ومؤاز�ـــن�لـــوزارة�ال��بيـــة�

والتعليم����إفادة�حوا���30000�طالب/ة�من�املدارس�املس��دفة.

ومـــن�ايماننـــا�بـــأن�شـــبابنا�هـــم�لبنـــات�بنـــاء�اقتصادنـــا�وهـــم�األقرب�لســـوق�العمل�
وســـعنا�هذا�العام�من�دائرة�اســـ��دافهم��ع���توف���برنامج�"�مهارات�من�جوجل"�
إلكســـا��م�املعرفـــة�الرقميـــة�ومبـــادئ�ال�ســـو�ق�االلك��و�ـــي�باإلضافـــة�لتنفيـــذ�

برنامج�الشركة�الطالبية�وألول�مرة����4�جامعات�فلسطي�ية.

تحـــد�آخـــر�داهمنـــا�هـــذا�العام�جائحـــة��ورونا�ال���أثرت�ع���جميـــع�منا���ا��ياة�
���فلسط�ن�كما�العالم��لھ�،�فدخلنا�حالة�اإلغالق�العام��ش�ل��امل�مع�بداية�
آذار�/�2020�،�نظرنـــا�كفر�ـــق�عمـــل�م��ـــ�م�للما��ـــ��وعرفنـــا�أن�جـــل�املنجـــزات�
واالبتـــ�ارات�ال�ـــ��شـــهد��ا�ال�شـــر�ة�حدثـــت�وقـــت�االزمـــات�وا��ـــن.�بثقـــة�عاليـــة�
�
ً
أعددنـــا�خطـــة�للطوارئ�وتواصلنا�مع�شـــر�ائنا�وممولينـــا�ووضعنا�وإياهم�خططا
بديلـــة�لتنفيـــذ�املشـــار�ع�القائمـــة�جاعل�ـــن�الســـالمة�أهـــم�أولو�اتنـــا،�وحولنـــا�مـــن�
ظـــروف�ا��ائحـــة�فرصـــة�إلنطالقنـــا�نحـــو�عالـــم�الرقمنـــة��شـــ�ل�أســـرع�فوصلنـــا�
للطلبـــة��ـــ��مختلـــف�املناطـــق�ع�ـــ��منصـــات�الك��ونيـــة�منوعـــة�حيـــث�االن��نـــت�ال�
�عـــرف�ا��ـــدود.�وايفـــاًء�بواجبنـــا�ا��تم�ـــ��قمنـــا�بتجنيـــد��ل�إم�انياتنـــا�للتوعية�
بمخاطـــر�الف�ـــ�وس�وضـــرورة�االل�ـــ�ام�بقواعـــد�الســـالمة�ع�ـــ��منصـــات�التواصـــل�
اإلجتما�ـــ��كمـــا�وجهنـــا�طلب�نـــا�لتنفيـــذ�مبادرات��ـــ��هذا�ا��صوص�مـــن�بيو��م�،�
وع�ـــ��صعيـــد�آخـــر�در�نـــا�بالتعـــاون�مـــع�وزارة�العمـــل�و�اشـــراف�خ�ـــ�اء�ومختص�ن�
حوا�ـــ��300�مـــن�أ��ـــاب�املشـــار�ع�املتضـــررة��ســـ�ب�ا��ائحـــة��عضهـــم�أك���من�

الفئة�العمر�ة�املس��دفة�من�قبل�"انجاز"�.

�مـــا��ان�لهـــذه�االنجـــازات�ان�تتحقـــق�لـــوال�وجـــود�مجلـــس�ادارة�انجـــاز�وقـــد�
ً
ختامـــا

ش�ل�انتخاب�ا��لس�برئاسة�السيد�عماد�الهندي�مدير�عام�شركة�املشرو�ات�
الوطنيـــة��ـــو�ا��ـــوال�انطالقـــة�أخـــرى�إلنجـــاز�فلســـط�ن،�ع�ـــ��صعيـــد�ا��وكمـــة�
الداخليـــة�وتـــداول�الســـلطة�مـــن�جهة،�واك�ســـاب�خ�ـــ�ات�جديدة�يمكـــن�للطاقم�

االستفادة�م��ا،�فلمجلس�اإلدارة�ورئ�سھ��ل�الشكر�والتقدير.

�لـــوزارة�ال��بيـــة�والتعليم�ع�ـــ��دعمها����الوصـــول�إ���الفئات�
ً
وشـــكر�خـــاص�أيضـــا

املســـ��دفة�مـــن�طلبـــة�املـــدارس�بمختلـــف�املراحل،�وملؤسســـات�القطـــاع�ا��اص�
ومؤسســـات�ا��تمـــع�املد�ـــي��الشـــر�كة،�ولشـــبكة�انجـــاز�العـــرب�ع�ـــ��دعمهـــا�
املســـتمر،�وملولينـــا�ع�ـــ��ثق��ـــم�العاليـــة،�وللمتطوع�ـــن��افـــة،�ولطاقـــم�املؤسســـة�

�تمكنا�من�تخطي�العقبات�وتجاوز�الصعاب.
ً
الذين�بفضلهم�جميعا

�سعد�ي�باس���و�اسم�فر�ق�عمل�انجاز�فلسط�ن�ان�نضع�ب�ن�أيديكم�التقر�ر�
غ�ـــ�� فيـــھ�تحديـــات� �واجهنـــا�

ً
2020/2019،�عامـــا للعـــام�األ�ادي�ـــ�� الســـنوي�

مسبوقھ�ولكننا�استطعنا�و��ل�فخر�أن�نحول�هذه�التحديات�لفرص�محقق�ن�
��ـــ��تحقيـــق�أهـــداف�مؤسســـ�نا�جاعل�ـــن�مـــن�

ً
انجـــازات�متم�ـــ�ة،�ماض�ـــن�قدمـــا

اهـــداف�التنميـــة�املســـتدامة�ال���تتقاطع�مع�أهدافنـــا�بوصلة�نحو�التنمية�و�ناء�
اإل�سان.

متحديـــن�االحتـــالل�البغيـــض�الـــذي�يًقطع�أوصـــال�أرضنا�فيحاصـــر�مدننا�و�منع�
تواصلنا�كشـــعب�واحد،��وًســـعنا�هذا�العام�من�املناطق�املســـ��دفة�فاســـتطعنا�
ورغـــم��ل�العقبـــات�الوصـــول�لشـــبابنا��ـــ��املـــدن�والقـــرى�وا��يمـــات�واملناطـــق�
�ممتدين�القوة�من��شـــرا�اتنا�

ً
�وجنو�ا

ً
ا��اذيـــة���ـــدار�الفصـــل�العنصري�شـــماال

ال���توسعت�هذا�العام�ع���املستوى�الوط���واإلقلي���والدو��.

و�س�ب�أهمي��ا�وخصوصي��ا�تبقى�مدينة�القدس�ا��تلة�محور�اهتمامنا�ولنا�
���القدس�نجاحات�نفخر���ا�مثل�فوز�شـــركة�فرصة�الطالبية�من�مدرســـة�دار�
الطفـــل�العر�ـــي�املقدســـية����املســـابقة�االقليميـــة�ال���عقدت����ســـلطنة�عمان�
كأفضـــل�شـــركة�طالبية�ع���مســـتوى�الوطن�العر�ـــي�،�باإلضافة�لوصولنا�ألك���
مـــن�1500�طالـــب/ة��ـــ��عـــدة�مـــدارس�مقدســـية�معظمهـــا��عمـــل�ف��ـــا�ألول�مـــره�،�
ونجاحنا����تنفيذ�مبادرات�طالبية�متم��ة��عرف�من�خاللها�الطلبة�ع���شرائح�
مختلفة����ا��تمع�املقد��ـــ��،�عالوة�ع���ال�شـــ�يك�مع�املؤسســـات�املقدســـية،�
واالطـــالع��ع�ـــ��طبيعـــة�التحديـــات�ال�ـــ��تواجههـــا�مـــن�قبـــل�ســـلطات�االحتـــالل،�

وا��دمات�ال���تقدمها�لدعم�صمود�املقدسي�ن.
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إنجاز فلسطني
إنجـــاز�فلســـط�ن��ـــ��مؤسســـة�فلســـطي�ية�مســـتقلة�غ�ـــ��حكوميـــة�أ�شـــ�ت�عـــام�2007،�تديرهـــا�وترعاهـــا�مجموعـــة�مـــن�
الشـــر�ات�الفلســـطي�ية�الرائدة�والســـاعية�لتعز�ز�قدرات�الشـــباب�الفلســـطي���ع���املســـاهمة����التنمية�االقتصادية.�
وتوفر�إنجاز�فلســـط�ن�برامج�يقدمها�متطوعون�من�ذوي�ا����ة،�إللهام�الشـــباب�حول�االبت�ار����مجال�إدارة�املشـــار�ع�
��ـــ��تنميـــة�و�ـــ��اقتصـــادي�مبتكـــر�لدى�الشـــباب�ع�ـــ��املســـتوى�العاملي،�من�

ً
�بـــارزا

ً
واألعمـــال.�تلعـــب�إنجـــاز�فلســـط�ن�دورا
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نوال  حمدان عبد النبي أبو زايد - مشرفة النشاط الثقافي / مديرية سلفيت

املســـاهمة����بناء�اقتصاد�فلســـطي���قوي،�والتعليم�والتجه���
ا��يديـــن���يـــل�جديـــد�مـــن�الشـــباب�ليصبحـــوا�قـــادة�األعمـــال�

التجار�ة�ور�اد�ي�املستقبل.

بصف��ـــا�مؤسســـة�فلســـطي�ية�غ�ـــ��ح�ومية�مســـتقلة�ومســـتدامة،�
�عمـــل�إنجـــاز�فلســـط�ن��شـــ�ل�دؤوب�ع�ـــ��ر�ـــط�ا��تمـــع�ا���ـــ��
بالقطاع�ا��اص�من�أجل�إلهام�الشـــباب�الفلســـطي������املدارس�
ســـلوب�التفك���الالزم�لتطو�ر�

ُ
وا��امعات،�وتزو�دهم�باملهارات�وأ

مهارا��ـــم�ا��ياتيـــة�و�عز�ـــز�فرصهـــم�االقتصاديـــة،�كموظف�ـــن�أو�
أ��اب�أعمال.

•�اإليمـــان�الرا�ـــ��باإلم�انـــات�الالمحـــدودة���يـــل�الشـــباب�
الفلسطي��.

•�توعيـــة�الشـــباب�الفلســـطي���بمبـــادئ�ســـوق�العمـــل�القائـــم�
ع���االقتصاد�واملشار�ع�الر�ادية.

•�الصـــدق�وال��اهـــة�والتفـــوق��ـــ��العمـــل�وال��امـــج�ال�ـــ��نقـــوم�
بتقديمها.

•��عز�ـــز�اإلبـــداع�واح�ـــ�ام�وجهـــات�النظـــر�وا��لفيـــات�ا��تلفة�
��ميع�األفراد.

•�اإليمـــان�بقـــوة�الشـــراكة�والتعـــاون�مـــع�مختلـــف�مؤسســـات�
ا��تمع�الفلسطي��.

•�القناعـــة�الرا�ـــ�ة��ـــ��األثـــر�التعلي�ـــ��والتحف�ـــ�ي�للتدر�ـــب�
العم���املالئم.

•�ترسيخ�مفهوم�العمل�التطو������ا��تمع�الفلسطي��.�

األهداف االسرتاتيجيةالقيم
•��عز�ز�الروح�الر�ادیة�لدى�جیل�الشباب�وتطو�ر�املعرفة�لد��م،�
االقتصادیـــة� فرصهـــم� لتعز�ـــز� وتوجها��ـــم� مهارا��ـــم� وتطو�ـــر�
وفرصهـــم��ـــ��ا��صـــول�ع�ـــ��عمـــل،�إضافـــة�إ�ـــ��تطو�ـــر�مهارا��م�

ا��ياتية�واأل�اديمية.

•�جســـر�الهـــوة�مـــا�ب�ن�املعرفـــة�األ�اديمية�واملهـــارات�الالزمة�للنفاذ�
إ�ـــ��ســـوق�العمـــل،�وتنميـــة�ا���ـــ�ة�العملیـــة�والتدر�ـــب�والتعلـــم�

التجر����للطالب

•��عز�ز�الروابط�ب�ن�ا��تمع�والقطاع�ا��اص�من�خالل�ا��شد�
الفعال�للقطاع�ا��اص�للقيام�بدوره�ومسؤوليتھ�االجتماعية�

تجاه�ا��تمع.

•�مواصلـــة��عز�ـــز�ا��وكمـــة�والسیاســـات�ال�شـــغیلیة،�اإلدار�ـــة،�
واملالیة�ورفع�قدرات�مؤسسة�إنجاز�فلسط�ن.

الرسالةالرؤية
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رئ�س�مجلس�اإلدارة
عامد الهندي

نائب�رئ�س�مجلس�اإلدارة
بسام ولويل

أم�ن�صندوق
ثائر حاميل

أمـــــــ�ن�ســـــــــر
ريم الشيخ

عضو�مجلس�إدارة
عامد جابر

عضو�مجلس�إدارة
رائد عواد

عضو�مجلس�إدارة
مصطفى تكروري

عضو�مجلس�إدارة
عنان عنبتاوي

عضو�مجلس�إدارة
جامل حوراين

عضو�مجلس�إدارة
مهند عساف

عضو�مجلس�إدارة
سمري جراد

أعضاء الهيئة العامةأعضاء مجلس اإلدارة
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الرشكاء الداعمون

دولة فلسطني
وزارة الرتبية والتعليم

دولة فلسطني
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

إنجـــاز فلسطني  |  التقرير الســـنوي

إنجــــاز يف عــــام

الجامعات و الكليات املدارسالطلبة املستفيدون

طلبة املبادرات
الساعات التدريبيةاملتطوعونوالفعاليات

39,34522333

6,0071,054275,741

10,305

29,040
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الحوكمة والسياسـات
التشغيلية للمؤسسة

�م��ـــا�ألهميـــة�دور�ا��وكمـــة�وال��اهـــة��ـــ��إحـــداث�التنميـــة�املســـتدامة،�وانطالقـــا�من�هدفها�االســـ��اتي���املتمثل��ـــ��"مواصلة��عز�ز�ا��وكمة�والسیاســـات�
ً
إدرا�ا

ال�شغیلیة،�اإلدار�ة،�واملالیة�ورفع�قدرات�مؤسسة�إنجاز�فلسط�ن."��ستمر�املؤسسة����تطو�ر�السياسات�ع���هذا�الصعيد،�متخذة�من�املساءلة�والشفافية�
�للوصول�

ً
،�وكذلك�تطو�ر�قدرات�الطاقم�من��ا

ً
وا��وكمة�ع���مستوى�مجلس�اإلدارة�وتطو�ر�النظم�اإلدار�ة�واملالية�وتطو�ر�إدارة�ال��امج�وا�ع�اسها�مجتمعيا

��ملصداقي��ا�داخل�ا��تمع�من�جهة،�وللقيام�بواجبا��ا�وتنفيذ�مهامها�وتحقيق�أهدافها�االس��اتيجية�ال���
ً
ملتطلبات�وشروط�التنمية�املستدامة،�وذلك��عز�زا

)�وأهـــداف�التنمية�املســـتدامة�2030،�من�جهة�ثانية��شـــ�ل�م���فعال،�و���هذا�
ً
ت�ناغـــم�مـــع�(أجنـــدة�السياســـات�الوطنيـــة�لألعـــوام�2022/2017�:�املواطـــن�أوال

السياق�ن��ت��املؤسسة�خالل�العام�األ�ادي���2020/2019،����تنفيذ�عدة�إجراءات�ل��سيخ�ا��وكمة�وتطو�ر�السياسات����ا��وانب�التالية:

�غ�ـــ��عادي�ل��معية�العمومية�وتم�بموجبـــھ�إقرار�التقر�ر�املا���واإلداري�و�عي�ن�مدقق�ا��ســـابات�
ً
خـــالل�العـــام�2020/2019،�عقـــدت�إنجـــاز�فلســـط�ن�اجتماعـــا

�يتـــم�انتخا��ـــم�مـــن�قبل�
ً
(شـــركة�أر�ســـت�و�و�ـــغ)،�كمـــا�تـــم��عديـــل�املـــادة�14�مـــن�النظـــام�األسا��ـــ��"يتو�ـــ��إدارة�ا��معيـــة�مجلـــس�إدارة�يت�ـــون�مـــن�(7-13)�عضـــوا

�بـــأن�ا��معيـــة�
ً
�مـــن�9�أعضـــاء�بموجـــب�التعديـــل.�علمـــا

ً
�بـــدال

ً
�جـــرت�انتخابـــات���لـــس�اإلدارة،�تـــم�انتخـــاب�11�عضـــوا

ً
ا��معيـــة�العموميـــة�ملـــدة�ســـ�ت�ن".��والحقـــا

العموميـــة�إلنجـــاز�فلســـط�ن�تتألـــف�مـــن�26�شـــركة،�تقـــوم�هـــذه�الشـــر�ات�ب��شـــيح�وتخو�ـــل�مـــن�ينوب�ع��ا��ـــ��تمثيل�الشـــركة����ا��معيـــة�العموميـــة�ال���ت�تخب�
بدورها�مجلس�اإلدارة��ل�س�ت�ن�مرة.

و�الرغـــم�مـــن��ل�الصعو�ـــات�وظـــروف�التباعـــد�ال�ـــ��فرض��ـــا�جائحة��ورونا�إال�أن�مجلس�إدارة�مؤسســـة�إنجاز�فلســـط�ن�ن������متا�عـــة�عقد�اجتماعاتھ�ليصل�
عددها�خالل�عام�ألر�عة�اجتماعات�جرى�ف��ا�نقاش�ومتا�عة�لأل�شـــطة�ال���تقوم���ا�املؤسســـة،�فقد�تم�اســـتعراض�أهم�اإلنجازات�والتحديات��شـــ�ل�دوري،�
وقـــد�أقـــر�ا��لـــس�ا��طـــة�الســـنو�ة�للعـــام�2020/2019،�كمـــا�أقـــر�الهي�لية�مع�املســـميات�الوظيفية�املعدلة�وســـلم�الرواتـــب.�ومع�بدء�حالة�اإلغـــالق�أقر�ا��لس�

(خطة�الطوارئ)�متضمنة�آلية�تنفيذ�ال��امج،�وا��طة�اإلعالمية�وا��طة�املالية�خالل�اإلغالق،�وتا�ع�ا��لس�تنفيذ�ا��طة�وال���امتدت�ل��اية�العام.�
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�م��ـــا�ألهميـــة�دور�ا��وكمـــة�وال��اهـــة��ـــ��إحـــداث�التنميـــة�املســـتدامة،�وانطالقـــا�من�هدفها�االســـ��اتي���املتمثل��ـــ��"مواصلة��عز�ز�ا��وكمة�والسیاســـات�
ً
إدرا�ا

ال�شغیلیة،�اإلدار�ة،�واملالیة�ورفع�قدرات�مؤسسة�إنجاز�فلسط�ن."��ستمر�املؤسسة����تطو�ر�السياسات�ع���هذا�الصعيد،�متخذة�من�املساءلة�والشفافية�
�للوصول�

ً
،�وكذلك�تطو�ر�قدرات�الطاقم�من��ا

ً
وا��وكمة�ع���مستوى�مجلس�اإلدارة�وتطو�ر�النظم�اإلدار�ة�واملالية�وتطو�ر�إدارة�ال��امج�وا�ع�اسها�مجتمعيا

��ملصداقي��ا�داخل�ا��تمع�من�جهة،�وللقيام�بواجبا��ا�وتنفيذ�مهامها�وتحقيق�أهدافها�االس��اتيجية�ال���
ً
ملتطلبات�وشروط�التنمية�املستدامة،�وذلك��عز�زا

)�وأهـــداف�التنمية�املســـتدامة�2030،�من�جهة�ثانية��شـــ�ل�م���فعال،�و���هذا�
ً
ت�ناغـــم�مـــع�(أجنـــدة�السياســـات�الوطنيـــة�لألعـــوام�2022/2017�:�املواطـــن�أوال

السياق�ن��ت��املؤسسة�خالل�العام�األ�ادي���2020/2019،����تنفيذ�عدة�إجراءات�ل��سيخ�ا��وكمة�وتطو�ر�السياسات����ا��وانب�التالية:

�غ�ـــ��عادي�ل��معية�العمومية�وتم�بموجبـــھ�إقرار�التقر�ر�املا���واإلداري�و�عي�ن�مدقق�ا��ســـابات�
ً
خـــالل�العـــام�2020/2019،�عقـــدت�إنجـــاز�فلســـط�ن�اجتماعـــا

�يتـــم�انتخا��ـــم�مـــن�قبل�
ً
(شـــركة�أر�ســـت�و�و�ـــغ)،�كمـــا�تـــم��عديـــل�املـــادة�14�مـــن�النظـــام�األسا��ـــ��"يتو�ـــ��إدارة�ا��معيـــة�مجلـــس�إدارة�يت�ـــون�مـــن�(7-13)�عضـــوا

�بـــأن�ا��معيـــة�
ً
�مـــن�9�أعضـــاء�بموجـــب�التعديـــل.�علمـــا

ً
�بـــدال

ً
�جـــرت�انتخابـــات���لـــس�اإلدارة،�تـــم�انتخـــاب�11�عضـــوا

ً
ا��معيـــة�العموميـــة�ملـــدة�ســـ�ت�ن".��والحقـــا

العموميـــة�إلنجـــاز�فلســـط�ن�تتألـــف�مـــن�26�شـــركة،�تقـــوم�هـــذه�الشـــر�ات�ب��شـــيح�وتخو�ـــل�مـــن�ينوب�ع��ا��ـــ��تمثيل�الشـــركة����ا��معيـــة�العموميـــة�ال���ت�تخب�
بدورها�مجلس�اإلدارة��ل�س�ت�ن�مرة.

و�الرغـــم�مـــن��ل�الصعو�ـــات�وظـــروف�التباعـــد�ال�ـــ��فرض��ـــا�جائحة��ورونا�إال�أن�مجلس�إدارة�مؤسســـة�إنجاز�فلســـط�ن�ن������متا�عـــة�عقد�اجتماعاتھ�ليصل�
عددها�خالل�عام�ألر�عة�اجتماعات�جرى�ف��ا�نقاش�ومتا�عة�لأل�شـــطة�ال���تقوم���ا�املؤسســـة،�فقد�تم�اســـتعراض�أهم�اإلنجازات�والتحديات��شـــ�ل�دوري،�
وقـــد�أقـــر�ا��لـــس�ا��طـــة�الســـنو�ة�للعـــام�2020/2019،�كمـــا�أقـــر�الهي�لية�مع�املســـميات�الوظيفية�املعدلة�وســـلم�الرواتـــب.�ومع�بدء�حالة�اإلغـــالق�أقر�ا��لس�

(خطة�الطوارئ)�متضمنة�آلية�تنفيذ�ال��امج،�وا��طة�اإلعالمية�وا��طة�املالية�خالل�اإلغالق،�وتا�ع�ا��لس�تنفيذ�ا��طة�وال���امتدت�ل��اية�العام.�
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شهد�هذا�العام�تطورات�كب��ة�ع���مستوى�إدارة�ال��امج�ابتداء�من�إعداد�دليل�
"ورشـــات�تدر�ـــب�املدر��ـــن"،�ورفـــع�جـــودة�الورشـــات�ال�ـــ��تقـــدم�للمتطوع�ـــن�
�بتطو�ر�برنامج�الشركة�الطالبية�ل�شمل�فئ���

ً
بالتعاون�مع�خب������ا��ال،�مرورا

املـــدارس�وا��امعـــات،�كمـــا�تمـــت�مراجعة�وتحديث�نظام�متا�عـــة�وتقييم�ال��امج�
بالتعاون�مع�خب���ووضعت�خطة�لقياس�االثر�ع���الفئات�املس��دفة.�و�املقابل�
فقد�فرض�الدخول�املفا������حالة�الطوارئ�تحديات�كب��ة�أثرت��ش�ل�مباشر�
ع�ـــ��اكمـــال�عملي�ـــ��تقييـــم�وتنفيـــذ�ال��امـــج�مما�دفع�املؤسســـة�نحـــو�إيجاد�حلول�
بديلة�تمثلت�بالتحول�السر�ع����االتجاه�الرق���حيث�تمت�مواءمة�أر�عة�برامج�
،�واخت��ت�هذه�ال��امج�بناء�ع���دراســـة�

ً
(كمرحلـــة�أو�ـــ�)�ليتـــم�تنفيذهـــا�اف��اضيـــا

أوليـــة�لواقـــع�التعليـــم�(عـــن��عـــد)��ـــ��املـــدارس�وا��امعـــات�الفلســـطي�ية�وال�ـــ��
أطلق��ـــا�املؤسســـة�مـــع�بدايـــة�حالـــة�الطـــوارئ،�وأكملـــت�املؤسســـة�تنفيـــذ�برنامـــج�
فـــذت�مبـــادرات�طالبيـــة�(عـــن��عـــد)�بأفـــ�ار�

ُ
الشـــركة�الطالبيـــة��شـــ�ل�مدمـــج�،�ون

جديـــدة�عكســـت�تأثـــر�الطلبـــة�با��ائحـــة�ومحاوال��ـــم�للتخفيـــف�مـــن�وطأ��ـــا�ع�ـــ��
مجتمعهـــم،�كمـــا�أطلقـــت�املؤسســـة�برنامـــج�"Chat with INJAZ“�ب��ـــ�ة�رقميـــة�

استضافت�فيھ���صيات�مؤثرة����مختلف�القطاعات.�

��ـــ���ســـليط�الضـــوء�ع�ـــ��برامـــج�انجاز��
ً
وقـــد�لعـــب�ا��انـــب�اإلعالمـــي�دورا�أساســـيا

وترســـيخ�الهو�ـــة�ا��اصـــة�باملؤسســـة.�وتـــم�إطـــالق�املوقـــع�اإللك��و�ـــي،�وتفعيـــل�
صفحات�انجاز�ع���وسائل�التواصل�االجتما��.

�عمل�مؤسسة�إنجاز�فلسط�ن��ش�ل�دائم�ع���تحديث�النظام�ن�اإلداري�واملا��،�لتضيف�آخر�املستجدات����عالم�األعمال�بما�يتما����مع�التقدم�التكنولو���
ووســـائل�العمـــل�ا��ديثـــة،�وملواكبـــة�التوســـع�الســـر�ع�ألعمـــال�املؤسســـة،�وا��ـــرص�ع�ـــ��تنفيـــذ�ال��امـــج�بإتقـــان�وإظهـــار�اإلنجـــازات�بالصـــورة�املث��،�فقـــد�تم�ملء�

شاغري�مديرة�ال��امج�وامل�سقة�اإلعالمية�للمؤسسة.

�عـــن�اهدار�املوارد�الطبيعيـــة،�و�عمل�ع���إعـــداد�ا��طط�لتذليل�
ً
وتو�ـــ��إنجـــاز�فلســـط�ن،�الب�ئـــة�أهميـــة�كب�ـــ�ة�و�عمـــل�جاهـــدة�ع���توف���ب�ئـــة�عمل�مر�حة��عيدا

ا��اطر�ا��تملة�قدر�اإلم�ان،�وتقوم�باملتا�عة�الدور�ة�ل�شاطا��ا�و�رامجها�ا��تلفة�من�خالل�التقار�ر�اليومية�والشهر�ة،�وتتا�ع�ال��نة�اإلدار�ة����املؤسسة�
س���األعمال�من�خالل�اجتماعا��ا�األسبوعية�مما��ساعد����ارتقاء�املؤسسة�وتم��ها.

�من�7/1�من��ل�ســـنة�وت�ت������06/30�من�نفس�الســـنة.���عد�مصادقة�مجلس�اإلدارة�ع���التقر�ر�املا���املدقق�يتم�
ً
أما�ع���الصعيد�املا��،�الســـنة�املالية�تبدا

رفعھ�لوزارة�الداخلية�ووزارة�ال��بية�التعليم�لتتم�املوافقة�ع���اعتماد�ال��نة�املالية�وتقديمها�للبنوك.�

وتت�ون�مالية�إنجاز�من�رســـوم�اشـــ��ا�ات�ورعايات�و�هبات�غ���املشـــروطة،�و�الرغم�من�ضعف�التمو�ل��ســـ�ب�ا��ائحة�إال�أن�حســـن�اإلدارة�وأولو�ات�الصرف�
ن�إنجاز�فلسط�ن�من�إدارة�مشار�عها�وتنفيذ�خططها�بكفاءة�عالية.

ً
وترشيد�النفقات�والوقت�مك

األنظمة اإلدارية واملالية

إدارة الربامج والتحول الرقمي

�ِن�اإلغالقات�الكب��ة�ال���
ُ
حظيت�إنجاز�فلسط�ن�بطاقم�مم���من�20�موظف/ة��ش�ل�املرأه�فيھ��سبة�70�%،�و�عمل�املوظفون�����سع�مناطق�جغرافية�ولم�ت

�ناقشوا�ف��ا�خططهم�
ً
شهد��ا�األرا����الفلسطي�ية�هذا�العام��س�ب�االحتالل�من�جهة�و�س�ب�الوضع�الو�ا�ي�من�جهة�أخرى��عقد�أفراد�الطاقم��14�اجتماعا

وانجازا��م�والتحديات�ال���تواجههم.��أثناء�ف��ة�اإلغالق�العام،�عمل�الطاقم�بجهد�مضاعف�ووصلوا�الليل�بال��ار�لتنفيذ�خطة�الطوارئ�بفعالية.

�عمـــل�"إنجـــاز"�ع�ـــ��رفـــع�قـــدرات�الطاقـــم،�فقـــد�نظمـــت��ملوظف��ـــا�ورشـــات�تدر��يـــة����أساســـيات�كتابة�ا�����اإلعالمـــي�وكتابة�قصـــص�النجاح،�وإعـــداد�التقار�ر�
املب�يـــة�ع�ـــ��النتائـــج�بإشـــراف�مختـــص��ـــ��ا��ال،�ول��ـــ�يع�تبادل�ا���ـــ�ات�واملعارف�ب�ن�املوظف�ن�عقدت���نة�املنا���ورشـــات�تدر��يـــة�متنوعة،�وخالل�ف��ة�
اإلغـــالق�العـــام�وجهـــت�املؤسســـة�موظف��ـــا�نحـــو�ال��ـــ�يل����تدر�بات�(عن��عد)��ليجتاز�املوظفون�دورات�تدر��ية����عـــدة�مجاالت�م��ا�التطو�ر�الوظيفي�وز�ادة�
االنتاجيـــة��ـــ��العمـــل�.�و��ـــ�ع�املؤسســـة�موظف��ـــا�ع�ـــ��اســـتكمال�دراســـا��م�العليا،�فخالل�هذا�العام�باشـــر�7�موظف�ن�باســـتكمال�دراســـا��م�العليـــا����عدد�من�

ا��امعات�الفلسطي�ية.

�
ً
بق�نظام�ا��وافز�وامل�افآت�املعتمد����املؤسسة�وذلك����يعا

ُ
ومع���اية�عام�2019�قيمت�انجاز�فلسط�ن�األداء�السنوي�ملوظف��ا�و�ناء�ع���نتائج�التقييم�ط

لهم�ملواصلة�العمل�بالش�ل�األمثل.

القوى العاملة وتطوير قدرات الطاقم
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�ِن�اإلغالقات�الكب��ة�ال���
ُ
حظيت�إنجاز�فلسط�ن�بطاقم�مم���من�20�موظف/ة��ش�ل�املرأه�فيھ��سبة�70�%،�و�عمل�املوظفون�����سع�مناطق�جغرافية�ولم�ت

�ناقشوا�ف��ا�خططهم�
ً
شهد��ا�األرا����الفلسطي�ية�هذا�العام��س�ب�االحتالل�من�جهة�و�س�ب�الوضع�الو�ا�ي�من�جهة�أخرى��عقد�أفراد�الطاقم��14�اجتماعا

وانجازا��م�والتحديات�ال���تواجههم.��أثناء�ف��ة�اإلغالق�العام،�عمل�الطاقم�بجهد�مضاعف�ووصلوا�الليل�بال��ار�لتنفيذ�خطة�الطوارئ�بفعالية.

�عمـــل�"إنجـــاز"�ع�ـــ��رفـــع�قـــدرات�الطاقـــم،�فقـــد�نظمـــت��ملوظف��ـــا�ورشـــات�تدر��يـــة����أساســـيات�كتابة�ا�����اإلعالمـــي�وكتابة�قصـــص�النجاح،�وإعـــداد�التقار�ر�
املب�يـــة�ع�ـــ��النتائـــج�بإشـــراف�مختـــص��ـــ��ا��ال،�ول��ـــ�يع�تبادل�ا���ـــ�ات�واملعارف�ب�ن�املوظف�ن�عقدت���نة�املنا���ورشـــات�تدر��يـــة�متنوعة،�وخالل�ف��ة�
اإلغـــالق�العـــام�وجهـــت�املؤسســـة�موظف��ـــا�نحـــو�ال��ـــ�يل����تدر�بات�(عن��عد)��ليجتاز�املوظفون�دورات�تدر��ية����عـــدة�مجاالت�م��ا�التطو�ر�الوظيفي�وز�ادة�
االنتاجيـــة��ـــ��العمـــل�.�و��ـــ�ع�املؤسســـة�موظف��ـــا�ع�ـــ��اســـتكمال�دراســـا��م�العليا،�فخالل�هذا�العام�باشـــر�7�موظف�ن�باســـتكمال�دراســـا��م�العليـــا����عدد�من�

ا��امعات�الفلسطي�ية.

�
ً
بق�نظام�ا��وافز�وامل�افآت�املعتمد����املؤسسة�وذلك����يعا

ُ
ومع���اية�عام�2019�قيمت�انجاز�فلسط�ن�األداء�السنوي�ملوظف��ا�و�ناء�ع���نتائج�التقييم�ط

لهم�ملواصلة�العمل�بالش�ل�األمثل.

القوى العاملة وتطوير قدرات الطاقم
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تعزيز الروح الريادية
لدى جيــل الشـــباب 
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حـــددت�إنجـــاز�فلســـط�ن�هدفهـــا�االســـ��اتي���األول�وهـــو�"�عز�ـــز�الـــروح�الر�ادیـــة�لـــدى�جیـــل�الشـــباب�وتطو�ـــر�املعرفـــة�
لد��ـــم،�وتطو�ـــر�مهارا��ـــم�وتوجها��ـــم�لتعز�ـــز�فرصهم�االقتصادية�وفرصهم����ا��صـــول�ع���عمل،�إضافة�إ���تطو�ر�
مهارا��ـــم�ا��یاتیـــة�واأل�اديميـــة."�هذا�الهدف�االســـ��اتي���يتقاطع��شـــ�ل�كب���مع�الهدف�الثامـــن�من�أهداف�التنمية�
املســـتدامة�"�عز�ـــز�النمـــو�االقتصادي�املطرد�والشـــامل�ل��ميع�واملســـتدام،�والعمالة�ال�املـــة�واملنتجة،�وتوف���العمل�
الالئق�ل��ميع".��و���ســـ�يل�تحقيق�هدفها��شـــ�ل�فعال��ســـ��دف�إنجاز�فلســـط�ن����برامجها�طلبة�املرحلة�األساسية�
�باملرحلت�ن�اإلعدادية�والثانو�ة�ح���ا��ا��ـــم�للمرحلة�ا��امعية�انطالقا�

ً
�تلو�اآلخر�مـــرورا

ً
�دراســـيا

ً
و�ســـتمر�معهـــم�فصـــال

مـــن�إيما��ـــا�العميـــق�بـــأن�التدر�ـــب�والتعليم�عملية�تراكمية�تدر�جية�مســـتمرة.�ورغم�أن�انجاز�فلســـط�ن�ومنذ��شـــأ��ا�
�من�عملهـــم�ا��ما���ومنمية�لســـلوكهم�االجتما��،�

ً
�معـــززة

ً
تنفـــذ�برامجهـــا�معتمـــدة�ع�ـــ��عقـــد�لقـــاءات�للطلبة�وجاهيا

وقد�واصلت�هذا�الن���ح���مطلع�آذار�2020،�وعندما�سادت�حالة�اإلغالق�العام�والتباعد�االجتما������االرا����

�ســـ���إنجـــاز�فلســـط�ن�ملســـاعدة�الطلبـــة�املشـــارك�ن��ـــ��برامـــج�هـــذا�ا��ـــور�مـــن�املرحلت�ـــن�األساســـية�واملتوســـطة�ع�ـــ��فهـــم�أساســـيات�االقتصـــاد�وإدارة�األمـــوال�
وأهمي��ـــا��ـــ��حيا��ـــم�بلغـــة�م�ســـطة،�وألعـــاب��عليمية�هادفة�بإشـــراف�متطوع�ن�مـــن�ذوي�االختصاص�املا��،�وذلك�من�خالل�إيصال�عدة�مفاهيم�م��ا�الســـوق،�
العرض،�الطلب،�التوظيف،�كيفية�كســـب�املال�وإنفاقھ�ومشـــاركتھ�وادخاره،�أنواع�الشـــر�ات،�ا��وكمة،�املســـؤولية�ا��تمعية�وغ��ها.�كما��عمل�هذه�املواد�

التدر��ية�ع���تنمية�عدة�مهارات�لدى�الطلبة�أهمها:�العصف�الذه��،�العمل�ا��ما��،�اتخاذ�القرارات،�التفاوض،�وحل�املشكالت.��

و�الرغم�من��ل�هذه�الصعو�ات�إال�أن�إنجاز�فلسط�ن�استطاعت�تنفيذ�برامجها�املنضو�ة�تحت�ا��اور�ال��امجية�التالية:

قراريت
املالية

السوق
من حويل

أموايل
ومستقبيل

الفلســـطي�ية�اســـتجابة���الـــة�الطـــوارئ،�بـــدأت�"إنجـــاز"�بمواءمـــة��عـــض�مـــن�برامجهـــا�لتنفذهـــا�(عـــن��عـــد)�ع�ـــ��منصـــات�إلك��ونية�مســـتخدمة�مواقـــع�التواصل�
االجتما���ا��اصة�باملؤسسة�و�التعاون�مع��عض�املؤسسات�واملراكز�الشبابية�الشر�كة�للوصول�للطلبة�من�مختلف�الفئات�العمر�ة،�وقد�واجهت�تحديات�
�مـــن�املراحـــل�األساســـية�واملتوســـطة�و�عـــود�ذلـــك�لعـــدة�أســـباب�م��ـــا�عـــدم�وجود�خ��ة�مســـبقة�لـــدى�طلبة�هذه�

ً
كب�ـــ�ة��ـــ��اســـتقطاب�الطلبـــة�للتدر�بـــات�خصوصـــا

املراحـــل��ـــ��التعامـــل�مـــع�التدر�بـــات�(عـــن��عـــد)،�وعـــدم�وضـــوح�هو���ـــم�اإللك��ونيـــة،�باإلضافـــة�لضعـــف�الب�يـــة�التحتيـــة�الرقميـــة��ـــ��ا��يمـــات�والقـــرى�واملـــدن�
الفلسطي�ية����مختلف�ا��افظات.

املوارد التدريبية

محور املعرفة املالية

1,408 3,1004,508
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تأخذ�إنجاز�فلسط�ن�ع���عاتقها�تدر�ب�الطلبة�وإعدادهم�لي�ونوا�مستقبال�أ��اب�أعمال�أو�موظف�ن�متم��ين����مختلف�القطاعات،�و�تطلب�ذلك�مواصلة�
العمل�ع���تنمية�مهارا��م��ش�ل�تدر����ابتداًء�من�املرحلة�األساسية�وح���التخرج�من�ا��امعة�وذلك�من�خالل�املواد�التدر��ية�املنضو�ة�تحت�هذا�ا��ور،�
ونذكر�من�هذه�املهارات�االتصال�الشـــف���والكتا�ي،�االتصال�والتواصل،�تحليل�املعلومات،�التفك���اإلبدا���والنقدي،�حل�املشـــكالت،�املنافســـة،�التحكم����

الذات،�التقييم�الذا�ي،�صنع�القرارات�وتحديد�األولو�ات.

مؤسسة إنجاز  فلسطني علمتني أشياء مهمة 

بحيـــايت ولها اثـــر عىل شـــخصيتي وطريقة 

تفكريي بالحياة وكيف  اكون شخصاً ناجحاً يف 

املجتمع، وهذا  عن طريق  برامجها وتدريباتها 

التي تقدمها للطالب

زيــد غــــزال
طالب من مدرسة امللك طالل الثانوية للبنني

بدايتي

11,572
2,419 9,153

انا صاحب
 مرشوعي

نجاحي يف
مهنتي

ظل
العمل

هذه
امتنا

كيف
أبداء

هذا
مستقبيل

اخالقيات
العمل

املوارد التدريبية

محور جهوزية العمل

”

�عشـــرات�املتطوع�ن�ا��تص�ن����مجال�ر�ادة�األعمال�لإلشـــراف�ع���تنفيذ�برامج�وأ�شـــطة�محور�الر�ادة�ال����ســـ��دف�طلبة�
ً
�ســـتقطب�إنجاز�فلســـط�ن�ســـنو�ا

املراحل�اإلعدادية�والثانو�ة�وا��امعية.�

ع�ـــ��صعيـــد�الر�ـــادة�ا��تمعيـــة�قدمـــت�العديد�من�مؤسســـات�ا��تمع�املد�ـــي�هذا�العام�متطوع�ن�أكفاء�در�وا�الطلبة�ع���دراســـة�احتياجات�ا��تمع�ا��يط،�
�برغم��ل�التحديات.�أما�ع���الصعيد�االقتصادي�فقد�اســـتفاد�طلب�نا�من�خ��ات�

ً
�را�عـــا

ً
و�التخطيـــط�وال�شـــ�يك�خرجـــوا�بمبـــادرات�مجتمعيـــة�متم�ـــ�ة�تركت�أثرا

متطوع�ن�من�ك��ى�شـــر�ات�القطاع�ا��اص�وأ��اب�األعمال�الذين�وجهوهم�نحو�تحديد�املنتجات،�دراســـة�الســـوق،�تحديد�الز�ائن�وآليات�ال�ســـو�ق،�إدارة�
املشار�ع�وغ��ها�مما�يحتاجھ�الر�ادي�الشاب/ة�ليبدأ�مشروعھ.�

فكري،  ترف  ليســـت  فلسطني  يف  ”الريادة 

وإمنا رشط للحياة“.

مهارات
النجاح

مرشوع
العمر

مخيم
االبتكار

مهارات
من

جوجل

الربمجة
سكراتش

الرشكة 
الطالبية

مساري
للمهنية

القيادة
املجتمعية

كن
رياديا

د. مروان عورتاين
وزير الرتبية والتعليم 

محور ريادة األعامل

املوارد التدريبية

23,265

6,478 16,787

”
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�عشـــرات�املتطوع�ن�ا��تص�ن����مجال�ر�ادة�األعمال�لإلشـــراف�ع���تنفيذ�برامج�وأ�شـــطة�محور�الر�ادة�ال����ســـ��دف�طلبة�
ً
�ســـتقطب�إنجاز�فلســـط�ن�ســـنو�ا

املراحل�اإلعدادية�والثانو�ة�وا��امعية.�

ع�ـــ��صعيـــد�الر�ـــادة�ا��تمعيـــة�قدمـــت�العديد�من�مؤسســـات�ا��تمع�املد�ـــي�هذا�العام�متطوع�ن�أكفاء�در�وا�الطلبة�ع���دراســـة�احتياجات�ا��تمع�ا��يط،�
�برغم��ل�التحديات.�أما�ع���الصعيد�االقتصادي�فقد�اســـتفاد�طلب�نا�من�خ��ات�

ً
�را�عـــا

ً
و�التخطيـــط�وال�شـــ�يك�خرجـــوا�بمبـــادرات�مجتمعيـــة�متم�ـــ�ة�تركت�أثرا

متطوع�ن�من�ك��ى�شـــر�ات�القطاع�ا��اص�وأ��اب�األعمال�الذين�وجهوهم�نحو�تحديد�املنتجات،�دراســـة�الســـوق،�تحديد�الز�ائن�وآليات�ال�ســـو�ق،�إدارة�
املشار�ع�وغ��ها�مما�يحتاجھ�الر�ادي�الشاب/ة�ليبدأ�مشروعھ.�

فكري،  ترف  ليســـت  فلسطني  يف  ”الريادة 

وإمنا رشط للحياة“.

مهارات
النجاح

مرشوع
العمر

مخيم
االبتكار

مهارات
من

جوجل

الربمجة
سكراتش

الرشكة 
الطالبية

مساري
للمهنية

القيادة
املجتمعية

كن
رياديا

د. مروان عورتاين
وزير الرتبية والتعليم 

محور ريادة األعامل

املوارد التدريبية

23,265

6,478 16,787

”
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�عـــد�برنامـــج�الشـــركة�الطالبيـــة�أحـــد�أبـــرز�برامـــج�إنجاز�فلســـط�ن�ملا�ي��كـــھ�من�أثر�وا���ع����ـــ�صيات�الطلبة�املشـــارك�ن�من�جهة�و�عز�زه�لدور�املؤسســـة�
كحلقة�وصل�فعالة�ب�ن�القطاع�ا��اص�والشباب�ر�ادي�األعمال�من�جهة�أخرى.�يدخل�الطلبة�خالل�ال��نامج�تجر�ة�حياتية�متم��ة�فيك�سبون�قدر�عاٍل�
من�املعرفة�و��شؤون�شر�ا��م�مرورا�بتفاصيل�ادار�ة�وانتاجية�ومالية�تحت�إشراف�مباشر�من�متطوع�ن�أكفاء�ومتا�عة�حث�ثة�من�طاقم�انجاز�و�����اية�
����مســـابقة�إقليميـــة��عقدها�

ً
�والشـــر�ات�الفائزة��شـــارك�الحقا

ً
ال��نامـــج�ي�ســـ���لهـــم�عـــرض�مشـــار�عهم�واملنافســـة�خـــالل�مســـابقة�وطنيـــة��عقدهـــا�انجاز�أوال

شبكة�إنجاز�العرب.

أطلقت�إنجاز�فلســـط�ن�برنامج�الشـــركة�الطالبية��للعام�األ�ادي���2020/2019����مطلع��شـــر�ن�أول��و�ناء�ع���األصداء�االيجابية�ال���القاها��ال��نامج����
�وأثره�الوا���ع�����صيات�الطلبة�املشارك�ن�عملت���نة�مختصة�من�طاقم�"إنجاز"�بجهد�كب���لتطو�ر�ال��نامج�ع���

ً
�واقليميا

ً
السنوات�املاضية�محليا

عدة�مســـتو�ات،�فع���مســـتوى�الفئات�املســـ��دفة�فقد�تم�توســـيعها�ل�شـــمل�مع�فئة�املدارس�الثانو�ة�فئة�ا��امعات��فهم�أقرب�لســـوق�العمل�وأقدر�ع���
االســـتمرار����شـــر�ا��م��شـــ�ل�فع����عد�التخرج،�وع���مســـتوى�املتطوع�ن�املشـــرف�ن�ع���الشـــر�ات�فقد�تم�اســـتقطاب��العديد�من�ذوي�ا����ة�والكفاءة�
العاليـــة�مـــن�ك�ـــ�ى�شـــر�ات�القطـــاع�ا��ـــاص�ومؤسســـات�ا��تمـــع�املد�ـــي�مـــع�تنو�ـــع��ـــ��التخصصـــات�لضمـــان��التنـــوع��ـــ��الشـــر�ات،�أمـــا�ع���مســـتوى�املواد�
التدر��يـــة�فقـــد�تـــم�اثراؤهـــا��شـــ�ل�كب�ـــ�،�فقـــد�نفـــذ�خ�ـــ�اء�مـــن�(هيئة�ســـوق�رأس�املـــال��الفلســـطي�ية)�دورات�تدر��ية�متقدمـــة�لطلبة�ا��امعـــات����مجاالت�
دراســـة�ا��ـــدوى،�مجالـــس�اإلدارة�واألســـهم�واملهـــام�الوظيفيـــة�للدوائـــر�الرئ�ســـية����الشـــر�ات.�باإلضافة�لقيـــام�مختص�ن����مجال�العـــرض�واإللقاء�بتدر�ب�

طلبة�الفئت�ن�وتحض��هم�للمسابقات.

و�الرغـــم�مـــن�التخطيـــط�املســـبق�والتطـــور�الكب���الذي�شـــهده�ال��نامج،�وللتغلب�ع���العقبات�ال���واجهت�تنفيذه��ســـ�ب�حالـــة�اإلغالق�العام،�فقد�قامت�
��نة�مختصة�بوضع�ا��طط�البديلة�إلفادة�الطلبة�وا��د�من�تأث���ا��ائحة�ع���شر�ا��م.�فتم�التواصل�معهم��ش�ل�دوري،�ووفرت�املؤسسة�بالتعاون�
مـــع�شـــبكة�إنجـــاز�العـــرب�منصـــة�LOCALIZED�ال�ـــ��شـــ�لت�ب�ئـــة�را�عة�لتنفيذ�التدر�بـــات�(عن��عد)،�و�عـــارف�الطلبة�من�مختلف�املناطـــق�وتبادل�ا����ات�
باإلضافـــة�لتوف�ـــ��مســـاحات�إلك��ونيـــة�جيـــدة�ألرشـــفة�امللفـــات�ا��اصـــة�بدوائـــر�الشـــر�ات،�كمـــا�تـــم�اســـ�ثمار�الوقـــت�بتوجيـــھ�الطلبـــة�نحـــو�تنفيـــذ�مبـــادرات�

مجتمعية�(عن��عد)�ضمن�املسؤولية�ا��تمعية�لشر�ا��م،�وقد�القت�تلك�املبادرات�استحسان�كب���من�ا��تمع�ا��يط.

�ع���السالمة�العامة�أجلت�املؤسسة�عقد�مرحلة�تصفية�الشر�ات�واملسابقة�الوطنية�لهذا�العام�ع���أن�يتم�عقدها�
ً
�لإلجراءات�الوقائية�وحفاظا

ً
واتباعا

���العام�األ�ادي���املقبل.

برنامج الرشكة الطالبية

”منذ انضاممـــي لربنامج الرشكـــة الطالبية 

وروح  اإلنجاز  معنـــى  الوقت،  معنى  تعلمت 

الفريق. العمل عىل إنتاج منتج مختلف فريد 

ومفيد مـــع فريقي الرائـــع كان تحدياً كبريا. 

رشكة أفق للتعليم املساند نقطة تغري كبرية 

يف حيايت العلمية والعملية“.

نغم جمجوم
رشكة أفق للتعليم املساند - الخليل

84

223

10,080

26,760
”
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تياركم

مدرسة طالئع األمل الثانوية للبنات 

محافظة نابلس

جهاز إلكرتوين متصل بتطبيق لتتبع 

استهالك األجهزة الكهربائية

املتطوعة تسنيم عرفات
مجموعة بالتل 

بتكة

مدرسة بنات العمرية الثانوية للبنات

محافظة قلقيلية

تطبيق رقمي يوفر خدمة 

التوصيل للمستخدمني

املتطوعة : هديل شنيك
رشكة ترست للتأمني

Helpal

مدرسة راهبات الوردية الثانوية

محافظة القدس

تقديم مجموعة من الخدمات 

اليومية التي تلبي احتياجات 

الرشيحة العاملة حتى يستنى 

لهم قضاء وقت أكرث مع عائالتهم

املتطوع: ليث طهبوب
رشكة اكرم سبيتاين و اوالده

أفق للتعليم

مدرسة وداد نارص الدين الثانوية

 محافظة الخليل 

كتاب تعليمي  لألطفال الذين يعانون 

من عرس القراءة

املتطوع: بهاء التكروري
رشكة متكني لتقنية املعلومات

Eco Solutions  

مدرسة بنات البرية الثانوية للينات

 محافظة رام الله والبرية

تطوير حلول ذكية للتحسني من 

جودة الخدمات مثل تطوير جهاز 

لقياس مستوى املاء يف 

الخزانات وامتالء حاويات القاممة

املتطوعة: هناء البيدق
Enabel مؤسسة اينابيل

جانيم

مدرسة بنات جنني الثانوية

محافظة جنني

انتاج لوحات فنية عرصية لالماكن 

الرتاثية والتاريخية يف فلسطني 

باستخدام مواد معاد تدويرها

املتطوعة: رشوق أبوفرحة 

Paleventor

مدرسة مدرسة املطران الثانوية

محافظة القدس

توفري خدمات تنظيم الحفالت 

واملناسبات من خالل موقع الكرتوين

املتطوع: 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

املتطوعة: فادية سالمة 
رشكة ميلينيوم للتدريب والتطوير

الرشكات الطالبية - فئة الجامعاتالرشكات الطالبية - فئة املدارس

Palhacks

جامعة النجاح الوطنية 

جهاز إلكتروني متصل بتطبيق لتتبع 
استهالك األجهزة الكهربائية.

املتطوع: عبد اللطيف صبيح
وحدة االعتامد الفلسطيني 

التابعة لوزارة االقتصاد 
الفلسطيني

أثــــر
للتعقيم والوقاية

جامعة بولتكنك فلسطني 

انتاج أجهزة تعقيم الكرتوين 

بخاصية عدم املالمسة

املتطوع : راجح دعنا 
بنك فلسطني

Hiring index

جامعة بريزيت

تقديم خدمات التوظيف والتدريب 

للرشكات والباحثني عن عمل

املتطوعة:  رميا الحسن
 بنك األردن

Green-t

جامعة فلسطني التقنية 

خضوري 

انتاج سامد عضوي سائل

املتطوع:  أرشف الكرمي
اوريدو فلسطني
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”إن برنامج الرشكة الطالبية يُساهم وبشكل كبري 

الكثـــري من املهارات  يف تعزيز وصقل وتطوير 

والقيـــم التـــي تُغـــري يف شـــخصيات الطلبة 

املشـــاركني وتُؤثـــر يف مســـتواهم العلمي، 

وحياتهم وعالقاتهم االجتامعية.

كام ويفتـــح لهم آفاقـــاً  وســـبالً  للتقدم يف 

قدراتهم  وتطوير  والعمليـــة  املهنية  حياتهم 

يف عامل األعامل“. 

�وقدمت�هذه�الشـــر�ات�من�خ��ات�موظف��ا�للطالبات�ال��ـــ�ء�الكث��.�و�عد�
نجاح�الطالبات����املســـابقة�الوطنية�ال���عقدت����ابر�ل�2019�تم�اعداد�
خطـــة�تدر�ـــب�مكثفـــة�و�توجيھ�مباشـــر�مـــن���نـــة�التحكيم�الوطنيـــة�امل�ونة�
مـــن�(الســـيد�إيـــاد�مســـرو���مـــن�مجموعـــة�مســـرو��،�الســـيدة�هبـــة�الوز�ـــي�
مديـــر�عـــام�شـــبكة�رايـــة�اإلعالميـــة�،�الســـيدة�أمـــل�ضراغمـــة�مدير�عام�شـــركة�
أوغار�ت،�السيد�جمال�م��م�الرئ�س�التنفيذي���موعة�طالل�أبو�غزالة،�
الســـيد�صادق�ا��ضور�الناطق�باســـم�وزارة�ال��بية�والتعليم،�السيد�عودة�
�ـــ�ادة�أم�ـــن�عـــام�إتحـــاد�الصناعـــات�الفلســـطي�ية)�وقـــد�قامـــت�الطالبـــات�
بتطو�ر�التطبيق�بمساعدة�اخصا�ي�برمجة�التطبيقات�باإلضافة�لتحض���
خطـــة�تطو�ر�ـــة��عيـــدة�املـــدى�لشـــرك��ن�وقمـــن�ايضـــا�بالتـــدرب�ع�ـــ��فنـــون�
االلقاء�باالضافة�لتنفيذ�عدة�جلســـات�تجر��ية�مع���نة�التحكيم��ا��لية�

قبيل�املسابقة�االقليمية.�

وجـــت�شـــركة�"فرصـــة"�الطالبية�لفئة�املدارس�(من�مدرســـة�دار�الطفل�
ُ
ت

العر�ي�–�محافظة�القدس)�بجائزة�أفضل�شـــركة�طالبية�ع���مســـتوى�
�CITI Client Focus"��بجائـــزة�فرعيـــة�و�ـــ�

ً
الوطـــن�العر�ـــي�وفـــازت�أيضـــا

Award�".�وذلك�بمسابقة�رواد�األعمال�الشباب�لعام�2019���������ا�
الثالثـــة�عشـــرة،�وال�ـــ��نظم��ـــا�شـــبكة�إنجـــاز�العـــرب�بالعاصمـــة�الُعمانيـــة�
مســـقط،�تحت�رعاية�صاحب�الســـمو�الســـيد�أســـعد�بن�طارق�بن�تيمور�
آل�ســـعيد،�نائـــب�رئ�ـــس�الـــوزراء�لشـــؤون�العالقـــات�والتعـــاون�الدو�ـــ��

واملمثل�ا��اص���اللة�السلطان�قابوس�بن�سعيد�سلطان�عمان.�

وتـــم�التتو�ـــج�باحتفـــال�كب�ـــ��و�حضـــور�رســـ���مـــن�ا���ومـــة�العمانيـــة�
وســـعادة�الســـف���الفلســـطي����ـــ��ســـلطنة�عمـــان�د.�ت�ســـ���جرادات،ومـــن�
مجلس�ادارة�املؤسســـة�الســـيد�اياد�مســـرو���واملديرة�العامة�األســـتاذة�
رانيـــا�قطينـــة.�باإلضافـــة�لســـفراء�مـــن�الـــدول�الشـــقيقة�املشـــاركة�ورجال�

أعمال�ومدراء�شر�ات�عاملية.

وقـــد�شـــاركت�شـــركة�فرصـــة�الطالبيـــة��ـــ��املســـابقة�االقليميـــة�برعايـــة�
(الشـــركة�العر�يـــة�الفلســـطي�ية�لالســـ�ثمار�–ابيـــك)�ومـــع�دعـــم�كب�ـــ��مـــن�
وزارة�ال��بيـــة�والتعليـــم�باإلضافة�لدعم�تدر����اح��ا���من�عدة�شـــر�ات�

وطنية�.

�بدأت�"شـــركة�فرصة"�بجلســـات�تدر�ب�أســـبوعية�باشـــراف�من�"�شركة�
الفلســـطي�ية� العر�يـــة� والشـــركة� الطبيـــة"� وا��دمـــات� التور�ـــدات�
لالســـ�ثمار�"ابيك"��وخالل�املرحلة�االو���من�التدر�بات�تم�اعتماد�فكرة�
الشـــركة�و�ـــ���"اصـــدار�تطبيـــق�يوفـــر�فـــرص�عمـــل�للباحث�ـــن�عـــن�مصـــدر�
إضا�ـــ��للدخـــل�مـــن�املوظف�ـــن"،�وقـــد�تـــم�التعـــاون�مـــع�خ�ـــ�اء��ـــ��مجـــال�
برمجـــة�التطبيقـــات،�وعقـــدت�عـــدة�لقـــاءات�مـــع�مـــدراء�دوائـــر�مـــن�ك�ـــ�ى�
شـــر�ات�القطاع�ا��اص��و�شـــمل�شركة�املشرو�ات�الوطنية��و�ا�وال،�
شـــركة�فيتـــاس�فلســـط�ن،�مجموعـــة�مســـرو��،�التور�ـــدات�وا��دمـــات�
الطبية،شـــركة�أكرم�ســـب�تا�ي�،�شـــركة�القدس�للمســـتحضرات�الطبية�

و�ون�بال�للتجارة�العامة�وغ��ها.

املسابقة االقليمية ترشين ثاين /نوفمرب 2019

نوال أبو زايد
مرشفة النشاط الثقايف / وزارة الرتبية والتعليم

”
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جسـر الهــوة ما بني املعــرفة
األكادميية واملهارات العملية

فًعلت�إنجاز�فلســـط�ن�برنامج�مخيم�االبت�ار�ب��ـــ�تھ�االلك��ونية��-وهو�أحد�
ال��امـــج�يتـــم�فيـــھ��شـــكيل�مجموعـــات�مـــن�الطلبـــة�إليجـــاد�حلـــول�مبتكـــره��ـــ��
مجـــاالت�مختلفـــة�وتطـــرح�ا��لـــول�ع�ـــ����نـــة�تحكيم�مختصـــة�لتقييمهـــا�-ع���
مشـــاركة�35�طالـــب/ة�مـــن�جامعات�ب��ز�ـــت،�والنجاح،�و�ولتكنك�فلســـط�ن،�
وفلســـط�ن�التقنيـــة�–�خضـــوري،��باإلضافـــة���امعـــة�األزهـــر��ـــ��مخي�ـــ��ابت�ار�
�INJAZ Beyond”�:�اف��اضي�ـــن�اقليمي�ـــن�عقد��مـــا�شـــبكھ�انجاز�العـــرب�وهمـــا
Borders“���شـــراكة�مع�CITI Foundation��حيث�طلب�من�املشـــارك�ن�تقديم�
حلـــول�ملشـــا�ل�مطروحـــھ��ـــ��مجا�ـــ��ال��ـــة�والتعليـــم����ظـــل�جائحـــة��ورونا.�
ومخيم�Boeing Business Challenge“"�بالشـــراكة�مع�شـــركة�بو�نغ�العاملية�
حيث�قدم�املشارك�ن�حلول�ابداعية�حول�ام�انية�استخدام�الطائرات�بدون�
طيـــار���دمـــات�التوصيـــل�مـــع�بـــروز�أهميـــة�مجـــال�النقـــل�والتوصيـــل��ـــ��ظـــل�

ا��ائحة.

تمكنت�إنجاز�فلســـط�ن�من�تحو�ل�التحديات�إ���نجاحات�و�الصعو�ات�إ���فرص�لتحقيق�هدفها�االســـ��اتي���الثا�ي�"جســـر�الهوة�
مـــا�ب�ـــن�املعرفـــة�األ�ادیمیـــة�واملهـــارات�الالزمـــة�للنفـــاذ�إ���ســـوق�العمل،�وتوف�ـــ��ا����ة�العمليـــة�والتدر�ب�والتعلـــم�التجر����للطالب"�
والذي�ي�ناغم��شـــ�ل�كب���مع�الهدف�الرا�ع�ألهداف�التنمية�املســـتدامة�"ضمان�التعليم�ا��يد�املنصف�والشـــامل�ل��ميع�و�عز�ز�
م�مدى�ا��ياة�ل��ميع".�بدأت�انجاز�عامها�األ�ادي���بتوسيع�دائرة�برامجها�وأ�شط��ا�للوصول�لطلبة�املراكز�واملدارس�

ّ
فرص�التعل

الصناعيـــة�وطلبـــة�املـــدارس��ـــ��مناطـــق�حدوديـــھ�مهـــددة�مـــن�قبل�االحتالل،�وأثنـــاء�ف��ة�اإلغالق�و�مـــا�أن�االن��نت�ال��ع�ـــ�ف�با��دود�
فقـــد�ا�ســـعت�دوائـــر�اســـ��داف�الطلبـــة�ورصـــدت�املؤسســـة�ارتفـــاع�عدد�الطالبـــات�اإلناث�بال�ســـبة�لعـــدد�الطلبة�الذ�ور��ـــ��الفئات�
املس��دفة.�ولتحقيق�الغايات�املرجوة�من�هدفها�املذ�ور�أعاله،�نفذت�إنجاز�فلسط�ن�سلسلة�من�ال��امج�ذات�طا�ع�عم���و��:

اســـتفاد�مـــن�برنامـــج�الشـــركة�الطالبيـــة�هـــذا�العـــام�307�طالـــب/ة�مـــن�فئ�ـــ��
املـــدارس�وا��امعـــات،�قامـــوا��شـــ�ل�عم�ـــ��بإ�شـــاء�شـــر�ا��م�وحصلـــوا�ع�ـــ��
تدر�بـــات��ـــ��دوائـــر�متنوعـــة�مـــن�ماليـــة،�و�ســـو�ق،�ومـــوارد��شـــر�ة،�وعالقـــات�
عامـــة��ـــ��شـــر�ات�القطـــاع�ا��ـــاص�وا��تمـــع�املد�ـــي�موزعـــة�ع�ـــ��ثما�ـــي�

محافظات.�كما�قاموا�بإعداد�أرشيف��امل�ألعمال�شر�ا��م.

الرشكة الطالبية

فًعلت�إنجاز�فلســـط�ن�برنامج�مخيم�االبت�ار�ب��ـــ�تھ�االلك��ونية��-وهو�أحد�
ال��امـــج�يتـــم�فيـــھ��شـــكيل�مجموعـــات�مـــن�الطلبـــة�إليجـــاد�حلـــول�مبتكـــره��ـــ��
مجـــاالت�مختلفـــة�وتطـــرح�ا��لـــول�ع�ـــ����نـــة�تحكيم�مختصـــة�لتقييمهـــا�-ع���
مشـــاركة�35�طالـــب/ة�مـــن�جامعات�ب��ز�ـــت،�والنجاح،�و�ولتكنك�فلســـط�ن،�
وفلســـط�ن�التقنيـــة�–�خضـــوري،��باإلضافـــة���امعـــة�األزهـــر��ـــ��مخي�ـــ��ابت�ار�
�INJAZ Beyond”�:�اف��اضي�ـــن�اقليمي�ـــن�عقد��مـــا�شـــبكھ�انجاز�العـــرب�وهمـــا
Borders“���شـــراكة�مع�CITI Foundation��حيث�طلب�من�املشـــارك�ن�تقديم�
حلـــول�ملشـــا�ل�مطروحـــھ��ـــ��مجا�ـــ��ال��ـــة�والتعليـــم����ظـــل�جائحـــة��ورونا.�
ومخيم�Boeing Business Challenge“"�بالشـــراكة�مع�شـــركة�بو�نغ�العاملية�
حيث�قدم�املشارك�ن�حلول�ابداعية�حول�ام�انية�استخدام�الطائرات�بدون�
طيـــار���دمـــات�التوصيـــل�مـــع�بـــروز�أهميـــة�مجـــال�النقـــل�والتوصيـــل��ـــ��ظـــل�

ا��ائحة.

مخيم االبتكار 
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تمكنت�إنجاز�فلســـط�ن�من�تحو�ل�التحديات�إ���نجاحات�و�الصعو�ات�إ���فرص�لتحقيق�هدفها�االســـ��اتي���الثا�ي�"جســـر�الهوة�
مـــا�ب�ـــن�املعرفـــة�األ�ادیمیـــة�واملهـــارات�الالزمـــة�للنفـــاذ�إ���ســـوق�العمل،�وتوف�ـــ��ا����ة�العمليـــة�والتدر�ب�والتعلـــم�التجر����للطالب"�
والذي�ي�ناغم��شـــ�ل�كب���مع�الهدف�الرا�ع�ألهداف�التنمية�املســـتدامة�"ضمان�التعليم�ا��يد�املنصف�والشـــامل�ل��ميع�و�عز�ز�
م�مدى�ا��ياة�ل��ميع".�بدأت�انجاز�عامها�األ�ادي���بتوسيع�دائرة�برامجها�وأ�شط��ا�للوصول�لطلبة�املراكز�واملدارس�

ّ
فرص�التعل

الصناعيـــة�وطلبـــة�املـــدارس��ـــ��مناطـــق�حدوديـــھ�مهـــددة�مـــن�قبل�االحتالل،�وأثنـــاء�ف��ة�اإلغالق�و�مـــا�أن�االن��نت�ال��ع�ـــ�ف�با��دود�
فقـــد�ا�ســـعت�دوائـــر�اســـ��داف�الطلبـــة�ورصـــدت�املؤسســـة�ارتفـــاع�عدد�الطالبـــات�اإلناث�بال�ســـبة�لعـــدد�الطلبة�الذ�ور��ـــ��الفئات�
املس��دفة.�ولتحقيق�الغايات�املرجوة�من�هدفها�املذ�ور�أعاله،�نفذت�إنجاز�فلسط�ن�سلسلة�من�ال��امج�ذات�طا�ع�عم���و��:

اســـتفاد�مـــن�برنامـــج�الشـــركة�الطالبيـــة�هـــذا�العـــام�307�طالـــب/ة�مـــن�فئ�ـــ��
املـــدارس�وا��امعـــات،�قامـــوا��شـــ�ل�عم�ـــ��بإ�شـــاء�شـــر�ا��م�وحصلـــوا�ع�ـــ��
تدر�بـــات��ـــ��دوائـــر�متنوعـــة�مـــن�ماليـــة،�و�ســـو�ق،�ومـــوارد��شـــر�ة،�وعالقـــات�
عامـــة��ـــ��شـــر�ات�القطـــاع�ا��ـــاص�وا��تمـــع�املد�ـــي�موزعـــة�ع�ـــ��ثما�ـــي�

محافظات.�كما�قاموا�بإعداد�أرشيف��امل�ألعمال�شر�ا��م.

الرشكة الطالبية

فًعلت�إنجاز�فلســـط�ن�برنامج�مخيم�االبت�ار�ب��ـــ�تھ�االلك��ونية��-وهو�أحد�
ال��امـــج�يتـــم�فيـــھ��شـــكيل�مجموعـــات�مـــن�الطلبـــة�إليجـــاد�حلـــول�مبتكـــره��ـــ��
مجـــاالت�مختلفـــة�وتطـــرح�ا��لـــول�ع�ـــ����نـــة�تحكيم�مختصـــة�لتقييمهـــا�-ع���
مشـــاركة�35�طالـــب/ة�مـــن�جامعات�ب��ز�ـــت،�والنجاح،�و�ولتكنك�فلســـط�ن،�
وفلســـط�ن�التقنيـــة�–�خضـــوري،��باإلضافـــة���امعـــة�األزهـــر��ـــ��مخي�ـــ��ابت�ار�
�INJAZ Beyond”�:�اف��اضي�ـــن�اقليمي�ـــن�عقد��مـــا�شـــبكھ�انجاز�العـــرب�وهمـــا
Borders“���شـــراكة�مع�CITI Foundation��حيث�طلب�من�املشـــارك�ن�تقديم�
حلـــول�ملشـــا�ل�مطروحـــھ��ـــ��مجا�ـــ��ال��ـــة�والتعليـــم����ظـــل�جائحـــة��ورونا.�
ومخيم�Boeing Business Challenge“"�بالشـــراكة�مع�شـــركة�بو�نغ�العاملية�
حيث�قدم�املشارك�ن�حلول�ابداعية�حول�ام�انية�استخدام�الطائرات�بدون�
طيـــار���دمـــات�التوصيـــل�مـــع�بـــروز�أهميـــة�مجـــال�النقـــل�والتوصيـــل��ـــ��ظـــل�

ا��ائحة.

مخيم االبتكار 



 28 | 

أبـــدع�2300�طالبـــة�وطالـــب�هـــذا�العـــام����تنفيـــذ�مبادرات�مجتمعيـــة�تناولت�
مواضيـــع�متنوعـــة�بي�يـــة،�حقوقيـــة،�اجتماعية،���يـــة،�اقتصادية�وغ��ها.�
وجدير�بالذكر�أن�ظروف�التباعد�االجتما���لم�تث���طلب�نا�ولم�تضعف�من�
عز�م��ـــم�فكث�ـــ��مـــن�املبـــادرات�نفذوهـــا�من�خـــالل�تواصلهـــم�االف��ا�����أثناء�
��ـــ��التقر�ـــر�ســـ�تم�عـــرض�نمـــاذج�مـــن�أبـــرز�

ً
وجودهـــم��ـــ��بيو��ـــم.���والحقـــا

املبادرات�الطالبية�للعام�2020/2019.

تو���مؤسسة�إنجاز�فلسط�ن�أهمية�كب��ة�لر�ادة�األعمال�ملا�لها�من�دور�كب���
�ـــ��التنميـــة�االقتصاديـــة�واالجتماعيـــة.�من�الناحيـــة�االقتصادية�يوفر�إ�شـــاء�
املشار�ع�القائمة�ع���أف�ار�ابداعية�فرص�عمل�جديدة�و�حفز�األسواق،�مما�
يـــؤدي�ل��ـــد�مـــن�مشـــا�ل�كث�ـــ�ة�اهمهـــا�البطالة،�أما�مـــن�الناحيـــة�االجتماعية�
فمـــن�خـــالل�الر�ـــادة�ا��تمعية�يتـــم�تمك�ن�األفراد�و�عز�ـــز�روح�املبادرة�لد��م�

لي�ونوا�فاعل�ن�لل��وض����مجتمعا��م.�

احتفـــت�املؤسســـة��ـــ���شـــر�ن�ثا�ـــي�2019�باالســـبوع�العال�ـــ��لر�ـــادة�االعمـــال�
وقامـــت�ب�نفيـــذ�عـــدة�أ�شـــطة�وفعاليات��ـــ��مختلف�ا��افظات�اســـتفاد�م��ا�
400��شاب/ة،�و�ال��امن�مع�حالة�الطوارئ�نفذت�املؤسسة�ملتقيات�الر�ادة�
و�ـــ��ملتقيـــات�تفاعليـــة�اف��اضيـــة�تـــم�خاللهـــا�تدر�ـــب�املشـــارك�ن�ع�ـــ��مـــواد�
(القيـــادة�ا��تمعيـــة،�ور�ـــادة�األعمـــال�وال�ســـو�ق�اإللك��و�ـــي)��ـــ��سلســـلة�
باســـتضافة� امللتقيـــات� واختتمـــت� أســـبوع،� مـــن� أك�ـــ�� اســـتمرت� لقـــاءات�
�ـــ�صيات�ر�اديـــة�مم�ـــ�ة�مـــع�اتاحـــة�الفرصـــة�للمشـــارك�ن�بطـــرح�اف�ارهـــم�
اســـ��دفت� وا��امعـــات� الثانو�ـــة� املرحلـــة� لطلبـــة� و�اإلضافـــة� ومناقشـــ��ا.�
امللتقيات�عدٍد�من�أ��اب�مشـــار�ع�صغ��ة�تضررت��ســـ�ب�ا��ائحة،�فقد�
ال�ـــ��واجهـــت� ليتجـــاوزوا�األزمـــات� تنميـــة�مهارا��ـــم� عملـــت�املؤسســـة�ع�ـــ��

مشار�عهم.�وقد�بلغ�عدد�املستفيدين�من�امللتقيات�350�شاب/ة.

نظمـــت�إنجـــاز�فلســـط�ن�12�ز�ـــارة�ميدانيـــة�خـــالل�الفصـــل�الدرا��ـــ��األول�
لشـــر�ات�ومصا�ـــع�مـــن�القطاع�ا��اص��عرف�مـــن�خاللها�420�طالب/ة�ع���
طبيعـــة�عمـــل�الشـــر�ات�واملصا�ـــع،�ا��طـــوط�اإلنتاجيـــة�املنوعـــة،�املنتجـــات�
ا��لية،�آليات�التوظيف�والتخصصات�املطلو�ة�لســـوق�العمل،�و�ذلك�تم�
الر�ـــط�ب�ـــن�املفاهيـــم�ال�ـــ��تصلهـــم�داخـــل�الغـــرف�الصفيـــة�مـــن�خـــالل�مـــواد�
�هذا�ال��نامج�

ً
"إنجاز"�التدر��ية�مع�ا��ياة�العملية.�وجمدت�املؤسسة�الحقا

�مع�وضع�اإلغالق�العام.
ً
تماشيا

النـدوات
تحـــرص�املؤسســـة�ع�ـــ��اســـتضافة�رجـــال�أعمـــال�ور�ادي�ـــن�مـــن�مختلـــف�القطاعات�وذلك�اليصـــال�تجار��ـــم�النا��ة�لطلبة�املـــدارس�الثانو�ـــة�وا��امعات،�وقد�
القت�الندوات�استحســـان�كب���من�الطلبة�ومعلم��م�وحضر�ندوات�"إنجاز"�وجاهيا�هذا�العام�3200�طالب/ة.�و�عد�بدء�حالة�الطوارئ�طّور�الطاقم�ال��نامج�
ل��ـــ�تھ�اإللك��ونيـــة�باســـم�”Chat with INJAZ“�فقـــد�اســـتضافت�املؤسســـة�6���ـــ�صيات�مـــن�مجـــاالت�مختلفة�مثـــل�ر�ادة�األعمال،�والفنـــون�وا��قوق�وهم�
مازن�ســـب�تا�ي،�حســـام�أبوع�شـــة،�رائد�ســـعادة،�عامر�زاهر،�عبد�الرحمن�التمي��،�وشـــ��ين�الشـــلة����لقاءات�اســـتمر�اللقاء�الواحد�60�دقيقة�و�ســـمح�للطلبة�

ا��ضور�تقديم�أسئلة�للضيف،�ولتعميم�الفائدة�قامت�"إنجاز"�ب�شر�حلقات�ال��نامج�ع���صفحا��ا�اإللك��ونية�وقد�حظيت�ب�سبة�مشاهدات�عالية.

املبادرات الطالبيةملتقيات الريادة

الزيارات امليدانية

ظل العمل
ارســـلت�"إنجـــاز"�48�طالبـــة�وطالـــب�مـــن�طلبـــة�املرحلـــة�الثانو�ـــة�وا��امعية�لشـــر�ات�مـــن�القطاع�ا��اص�ومؤسســـات�ا��تمـــع�املد�ي�ليتعرفوا�عـــن�قرب�ع���

.�وقد�جرى�تجميد�ال��نامج�مع�إعالن�حالة�الطوارئ�لتعذر�استكمال�تنفيذه.
ً
وظائف�يأملون�أن�يتولو��ا�مستقبال

أجمل�ما����هذه�التجر�ة�أن���كنت����قلب�العمل،�وأدركت�التحديات�والظروف�ا��يطة�بأي�صا�ع�قرار"�تقول�طالبة�
القانون�شهد�عودة�ال���تولت�منصب�مدير�عام�شبكة�راية�االعالمية�ملدة�اسبوع.

وأضافت�عودة�أن�"مثل�هذه�التجارب�ت�يح�للشـــباب�وا��ر�ج�ن�فرصة�للتعرف�ع���ســـوق�العمل�عن�قرب،�وا��رص�
ع���دمجهم�با��ياة�العملية�وتنمية�قدرا��م".

وحـــازت�عـــودة�ع�ـــ��هـــذه�الفرصـــة�خـــالل�مشـــارك��ا��ـــ��نـــدوة�نظم��ـــا�مؤسســـة�إنجـــاز�فلســـط�ن�تحـــت�عنـــوان�"القيـــادة�
والتغي��"،�قدمها�رئ�س�مجلس�إدارة�راية�أ.��سام�ولو�ل����جامعة�النجاح����مدينة�نابلس.

ففـــي�لفتـــة�نوعيـــة�قـــدم�ولو�ـــل�فرصـــة�التدر�ـــب�للطالبـــة��عـــد�أن�أبدت�رغب��ا��ـــ��أن�تتو���منصـــب�املدير�العام��ـــ��"راية"�
كفرصـــة�تدر��يـــة�لتتعـــرف�ع�ـــ��ســـوق�العمل�عن�كثب.�وتولت�عودة�و���طالبة�ا��امعية،�منصب�املدير�العام�لشـــبكة�
رايـــة�ملـــدة�أســـبوع،��عرفـــت�خاللهـــا�ع�ـــ��ظـــروف�العمـــل�وتولـــت�املســـؤوليات�وترأســـت�االجتماعـــات،�كمـــا�واطلعـــت�

اال�شاطات�اليومية�للشبكة.

قصة نجاح 
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ظل العمل
ارســـلت�"إنجـــاز"�48�طالبـــة�وطالـــب�مـــن�طلبـــة�املرحلـــة�الثانو�ـــة�وا��امعية�لشـــر�ات�مـــن�القطاع�ا��اص�ومؤسســـات�ا��تمـــع�املد�ي�ليتعرفوا�عـــن�قرب�ع���

.�وقد�جرى�تجميد�ال��نامج�مع�إعالن�حالة�الطوارئ�لتعذر�استكمال�تنفيذه.
ً
وظائف�يأملون�أن�يتولو��ا�مستقبال

أجمل�ما����هذه�التجر�ة�أن���كنت����قلب�العمل،�وأدركت�التحديات�والظروف�ا��يطة�بأي�صا�ع�قرار"�تقول�طالبة�
القانون�شهد�عودة�ال���تولت�منصب�مدير�عام�شبكة�راية�االعالمية�ملدة�اسبوع.

وأضافت�عودة�أن�"مثل�هذه�التجارب�ت�يح�للشـــباب�وا��ر�ج�ن�فرصة�للتعرف�ع���ســـوق�العمل�عن�قرب،�وا��رص�
ع���دمجهم�با��ياة�العملية�وتنمية�قدرا��م".

وحـــازت�عـــودة�ع�ـــ��هـــذه�الفرصـــة�خـــالل�مشـــارك��ا��ـــ��نـــدوة�نظم��ـــا�مؤسســـة�إنجـــاز�فلســـط�ن�تحـــت�عنـــوان�"القيـــادة�
والتغي��"،�قدمها�رئ�س�مجلس�إدارة�راية�أ.��سام�ولو�ل����جامعة�النجاح����مدينة�نابلس.

ففـــي�لفتـــة�نوعيـــة�قـــدم�ولو�ـــل�فرصـــة�التدر�ـــب�للطالبـــة��عـــد�أن�أبدت�رغب��ا��ـــ��أن�تتو���منصـــب�املدير�العام��ـــ��"راية"�
كفرصـــة�تدر��يـــة�لتتعـــرف�ع�ـــ��ســـوق�العمل�عن�كثب.�وتولت�عودة�و���طالبة�ا��امعية،�منصب�املدير�العام�لشـــبكة�
رايـــة�ملـــدة�أســـبوع،��عرفـــت�خاللهـــا�ع�ـــ��ظـــروف�العمـــل�وتولـــت�املســـؤوليات�وترأســـت�االجتماعـــات،�كمـــا�واطلعـــت�

اال�شاطات�اليومية�للشبكة.

قصة نجاح 
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تعزيــز الروابط ما بيـن
مختلف فئات املجتمع

��لتتمكن�بمساعدة�شر�ا��ا�من�تنفيذ�
ً
�ودوليا

ً
�واقليميا

ً
عملت�مؤسســـة�انجاز�ع���توطيد�وتوســـيع�شـــرا�ا��ا�ع����ل�املســـتو�ات�وطنيا

برامجهـــا�وأ�شـــط��ا�بالصـــورة�املث�ـــ��محققـــة�هدفهـــا�االســـ��اتي���"��عز�ـــز�الروابـــط�ب�ـــن�ا��تمـــع�والقطـــاع�ا��ـــاص�مـــن�خالل�ا��شـــد�
الفعـــال�للقطـــاع�ا��ـــاص�للقيـــام�بـــدوره�ومســـؤولیتھ�اإلجتماعیـــة�تجاه�ا��تمـــع"�والذي�يتقاطع�مع�الهدف�الســـا�ع�عشـــر�من�أهداف�
التنميـــة�املســـتدامة�"��عز�ـــز�وســـائل�التنفيـــذ�وت�شـــيط�الشـــراكة�العاملية�مـــن�أجل�التنمية�املســـتدامة"�ومع���اية�العـــام�2020/2019�

أبرمت�املؤسسة�الشرا�ات�ع���املستو�ات�التالية�

تب���املؤسســـة�شـــرا�ا��ا�الوطنية�باتجاه�ن�االتجاه�االول�الشـــرا�ات�مع�القطاع�ا��اص�حيث�تتواصل�مع�شـــر�ات�جديدة����مختلف�املناطق�باســـتمرار،�وقد�
�املالية�واإلدار�ة�،وقد�حظيت�املؤسســـة�برعايـــات�كر�مة�نذكر�م��ا�رعاية�

ً
رفـــدت�الكث�ـــ��مـــن�هـــذه�الشـــر�ات�املؤسســـة�بمتطوع�ـــن�ذوي�خ��ات�مختلفة�خصوصا

الشـــركة�العر�يـــة�الفلســـطي�ية�لالســـ�ثمار�"أبيـــك"�ملشـــاركة�فر�ـــق�"شـــركة�فرصـــة"�الطالبيـــة��ـــ��املســـابقة�االقليمية�ال�ـــ��عقدت��ـــ��العاصمة�الُعمانية�مســـقط،�
ورعاية�شـــركة�الشـــرق�األد�ى�للتوز�ع�وال�ســـو�ق"�مجموعة�عن�تاوي"�لطباعة�حقائب�التدر�ب�ا��اصة�ب��نامج�"القيادة�ا��تمعية"،�باإلضافة�لرعاية�شـــركة�

املشرو�ات�الوطنية��و�ا�وال/��ا�ي�لطباعة�حقائب�"برنامج�الشركة�الطالبية".�

أمـــا��ـــ��االتجـــاه�الثا�ـــي�ومـــن�عميـــق�فهمهـــا�ل��كيبـــة�ا��تمع�الفلســـطين���وســـع��ا�لتعر�ـــف�الطلبة�ع���شـــرائح�ا��تمع�ا��تلفة�فقد�ب�ت�املؤسســـة�شـــرا�ات�مع�
مؤسســـات�ا��تمـــع�املد�ـــي�والهيئـــات�الرســـمية�وا��ليـــة��و�نـــاء�عل��ا�تم�رفد�املؤسســـة�بمتطوع�ن�����مختلف�املناطق�وم��ا�مناطق�يتعـــذر�ع���متطو���القطاع�
ا��ـــاص�الوصـــول�إل��ـــا�مثـــل�املناطـــق�النائيـــة�وا��اذيـــة���ـــدار�الضـــم�والفصل�العنصري��ون�ســـلطات�االحتـــالل�تمنع�وصـــول�ا��دمات�إل��ا،�ودعـــم�املبادرات�
�ا��تمعيـــة�م��ـــا�لتعميـــق�أثرها�باإلضافة�لتقديم�املســـاهمات�العي�ية�لتنفيذ�الكث���من�الفعاليات،�ولتعز�ز�هذه�الشـــرا�ات�عملت�مؤسســـة�

ً
الطالبيـــة�خصوصـــا

انجاز�خالل�العام�2020/2019�ع���:�تأط���عالقا��ا��مع��عض�املؤسسات�من�خالل�توقيع�مذكرات�تفاهم�مثل�توقيعها�ملذكرة�تفاهم�مع�جامعة�ب��ز�ت�و�ناء�
عل��ـــا�تـــم�توســـيع�فئـــة�طلبةا��امعـــة�املســـتفيدين�مـــن�برامـــج�انجاز��وتنفيذ�برنامج�الشـــركة�الطالبيـــة�ألول�مرة�معها�،�وتوقيع�مذكرة�تفاهم��مع�هيئة�ســـوق�رأس�

املال�الفلسطي�ية�وال���تضمنت�ت�ليف�الهيئة�����اء�من�طاقمها��عقد�جلسات�تدر��ية�متقدمة�لطلبة�برنامج�الشركة�الطالبية�لفئة�ا��امعات.��

رشاكات وطنية

كما�انضمت�املؤسســـة���ملة�"فلســـط�ن��ل��ـــ�يع�االبت�ار�العل���لليافع�ن:�
ابتكـــر�"�وال�ـــ��تضـــم�مؤسســـة�ممـــدوح�وجميلـــة�صيـــدم�للتنميـــة�واإلبـــداع،�
مجموعـــة� أبوغزالـــة،� طـــالل� مجموعـــة� الفلســـطي��،� االســـ�ثمار� صنـــدوق�
االتصاالت�الفلسطي�ية�بالتل،�شركة�راية�اإلعلمية،�مؤسسة�الن��ك�وشركة�
اور�ـــدو�و�عت�ـــ��إطـــالق�ا��ملـــة�بمثابـــة�فرصـــة�لبنـــاء�نـــواة�وطنيـــة�فلســـطي�ية�
�بانھ�

ً
لالهتمام�ب��ـــ�يع�واحتضان�ورعاية�ثقافة�االبت�ار�لدى�اليافع�ن.�علما

ســـ�تم�تنفيذ��فعاليات�عن�طر�ق�فتح�معســـكرات�تدر��ية�للطلبة�املم��ين����
خمـــس�محافظـــات��شـــمل�القـــدس�وغـــزة�وس�شـــارك��ـــ��امللتقـــى�مـــا�يقـــارب�60�

طالب/ة.��

ونفـــذت�انجـــاز�مشـــروع�"تطو�ـــر�املشـــار�ع��ـــ��ظـــل�األزمـــات�–�جائحـــة��ورونـــا�
"�بالتعـــاون�مـــع�وزارة�العمـــل.�حيـــث�در�ـــت�300�من�أ��اب�املشـــار�ع�

ً
نموذجـــا

�مـــن�
ً
الصغ�ـــ�ة�واملتناهيـــة�الصغـــر�والباحث�ـــن�عـــن�عمـــل��و��ـــم�االك�ـــ��تضـــررا

جائحـــة��ورونـــا��ـــ��مجا�ـــ��ر�ـــادة�االعمـــال�وال�ســـو�ق�االلك��و�ـــي�باإلضافـــة�
ملؤازرة�الوزارة����تحمل�تبعات�األزمة�وا�ع�اسا��ا�ع���الفئات�املس��دفة.����
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��لتتمكن�بمساعدة�شر�ا��ا�من�تنفيذ�
ً
�ودوليا

ً
�واقليميا

ً
عملت�مؤسســـة�انجاز�ع���توطيد�وتوســـيع�شـــرا�ا��ا�ع����ل�املســـتو�ات�وطنيا

برامجهـــا�وأ�شـــط��ا�بالصـــورة�املث�ـــ��محققـــة�هدفهـــا�االســـ��اتي���"��عز�ـــز�الروابـــط�ب�ـــن�ا��تمـــع�والقطـــاع�ا��ـــاص�مـــن�خالل�ا��شـــد�
الفعـــال�للقطـــاع�ا��ـــاص�للقيـــام�بـــدوره�ومســـؤولیتھ�اإلجتماعیـــة�تجاه�ا��تمـــع"�والذي�يتقاطع�مع�الهدف�الســـا�ع�عشـــر�من�أهداف�
التنميـــة�املســـتدامة�"��عز�ـــز�وســـائل�التنفيـــذ�وت�شـــيط�الشـــراكة�العاملية�مـــن�أجل�التنمية�املســـتدامة"�ومع���اية�العـــام�2020/2019�

أبرمت�املؤسسة�الشرا�ات�ع���املستو�ات�التالية�

تب���املؤسســـة�شـــرا�ا��ا�الوطنية�باتجاه�ن�االتجاه�االول�الشـــرا�ات�مع�القطاع�ا��اص�حيث�تتواصل�مع�شـــر�ات�جديدة����مختلف�املناطق�باســـتمرار،�وقد�
�املالية�واإلدار�ة�،وقد�حظيت�املؤسســـة�برعايـــات�كر�مة�نذكر�م��ا�رعاية�

ً
رفـــدت�الكث�ـــ��مـــن�هـــذه�الشـــر�ات�املؤسســـة�بمتطوع�ـــن�ذوي�خ��ات�مختلفة�خصوصا

الشـــركة�العر�يـــة�الفلســـطي�ية�لالســـ�ثمار�"أبيـــك"�ملشـــاركة�فر�ـــق�"شـــركة�فرصـــة"�الطالبيـــة��ـــ��املســـابقة�االقليمية�ال�ـــ��عقدت��ـــ��العاصمة�الُعمانية�مســـقط،�
ورعاية�شـــركة�الشـــرق�األد�ى�للتوز�ع�وال�ســـو�ق"�مجموعة�عن�تاوي"�لطباعة�حقائب�التدر�ب�ا��اصة�ب��نامج�"القيادة�ا��تمعية"،�باإلضافة�لرعاية�شـــركة�

املشرو�ات�الوطنية��و�ا�وال/��ا�ي�لطباعة�حقائب�"برنامج�الشركة�الطالبية".�

أمـــا��ـــ��االتجـــاه�الثا�ـــي�ومـــن�عميـــق�فهمهـــا�ل��كيبـــة�ا��تمع�الفلســـطين���وســـع��ا�لتعر�ـــف�الطلبة�ع���شـــرائح�ا��تمع�ا��تلفة�فقد�ب�ت�املؤسســـة�شـــرا�ات�مع�
مؤسســـات�ا��تمـــع�املد�ـــي�والهيئـــات�الرســـمية�وا��ليـــة��و�نـــاء�عل��ا�تم�رفد�املؤسســـة�بمتطوع�ن�����مختلف�املناطق�وم��ا�مناطق�يتعـــذر�ع���متطو���القطاع�
ا��ـــاص�الوصـــول�إل��ـــا�مثـــل�املناطـــق�النائيـــة�وا��اذيـــة���ـــدار�الضـــم�والفصل�العنصري��ون�ســـلطات�االحتـــالل�تمنع�وصـــول�ا��دمات�إل��ا،�ودعـــم�املبادرات�
�ا��تمعيـــة�م��ـــا�لتعميـــق�أثرها�باإلضافة�لتقديم�املســـاهمات�العي�ية�لتنفيذ�الكث���من�الفعاليات،�ولتعز�ز�هذه�الشـــرا�ات�عملت�مؤسســـة�

ً
الطالبيـــة�خصوصـــا

انجاز�خالل�العام�2020/2019�ع���:�تأط���عالقا��ا��مع��عض�املؤسسات�من�خالل�توقيع�مذكرات�تفاهم�مثل�توقيعها�ملذكرة�تفاهم�مع�جامعة�ب��ز�ت�و�ناء�
عل��ـــا�تـــم�توســـيع�فئـــة�طلبةا��امعـــة�املســـتفيدين�مـــن�برامـــج�انجاز��وتنفيذ�برنامج�الشـــركة�الطالبيـــة�ألول�مرة�معها�،�وتوقيع�مذكرة�تفاهم��مع�هيئة�ســـوق�رأس�

املال�الفلسطي�ية�وال���تضمنت�ت�ليف�الهيئة�����اء�من�طاقمها��عقد�جلسات�تدر��ية�متقدمة�لطلبة�برنامج�الشركة�الطالبية�لفئة�ا��امعات.��

رشاكات وطنية

كما�انضمت�املؤسســـة���ملة�"فلســـط�ن��ل��ـــ�يع�االبت�ار�العل���لليافع�ن:�
ابتكـــر�"�وال�ـــ��تضـــم�مؤسســـة�ممـــدوح�وجميلـــة�صيـــدم�للتنميـــة�واإلبـــداع،�
مجموعـــة� أبوغزالـــة،� طـــالل� مجموعـــة� الفلســـطي��،� االســـ�ثمار� صنـــدوق�
االتصاالت�الفلسطي�ية�بالتل،�شركة�راية�اإلعلمية،�مؤسسة�الن��ك�وشركة�
اور�ـــدو�و�عت�ـــ��إطـــالق�ا��ملـــة�بمثابـــة�فرصـــة�لبنـــاء�نـــواة�وطنيـــة�فلســـطي�ية�
�بانھ�

ً
لالهتمام�ب��ـــ�يع�واحتضان�ورعاية�ثقافة�االبت�ار�لدى�اليافع�ن.�علما

ســـ�تم�تنفيذ��فعاليات�عن�طر�ق�فتح�معســـكرات�تدر��ية�للطلبة�املم��ين����
خمـــس�محافظـــات��شـــمل�القـــدس�وغـــزة�وس�شـــارك��ـــ��امللتقـــى�مـــا�يقـــارب�60�

طالب/ة.��

ونفـــذت�انجـــاز�مشـــروع�"تطو�ـــر�املشـــار�ع��ـــ��ظـــل�األزمـــات�–�جائحـــة��ورونـــا�
"�بالتعـــاون�مـــع�وزارة�العمـــل.�حيـــث�در�ـــت�300�من�أ��اب�املشـــار�ع�

ً
نموذجـــا

�مـــن�
ً
الصغ�ـــ�ة�واملتناهيـــة�الصغـــر�والباحث�ـــن�عـــن�عمـــل��و��ـــم�االك�ـــ��تضـــررا

جائحـــة��ورونـــا��ـــ��مجا�ـــ��ر�ـــادة�االعمـــال�وال�ســـو�ق�االلك��و�ـــي�باإلضافـــة�
ملؤازرة�الوزارة����تحمل�تبعات�األزمة�وا�ع�اسا��ا�ع���الفئات�املس��دفة.����
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�ما�يز�د�عن�12�مليون�شاب/ة�
ً
�عد�مؤسسة�جونيور�ا�شيفمنت�JA��من�أك���واعرق�املؤسسات����العالم�ال����ع���بالشباب�حيث��ستفيد�من�برامجها�سنو�ا

���أك���من�100�دولة�،�و�تم�تنفيذ�برامجهاع���املستوى�اإلقلي���(منطقة�الشرق�األوسط�وشمال�أفر�قيا)��من�خالل�شبكة�انجاز�العرب�ال���تضم�13�دولة�
عر�ية�م��ا�فلسط�ن�حيث�انضمت�للشبكة�عام�2007�وقد�عمقت�انجاز�فلسط�ن�من�وجودها�ضمن�الشبكة�هذا�العام����عدة�أوجھ.�

شـــاركت�املديـــرة�العامـــة�للمؤسســـة�أ.�رانيـــا�قطنيـــة��ـــ���شـــهر�أيلول�/2019�بجلســـات�لنقاش�األداء�والتخطيـــط�والتمو�ل�للمرحلة�القادمة�مع��مدراء�املؤسســـات�
�ومع�بدء�حالة�الطوارئ��تم�عقد�عدة�جلسات�لتقييم�الوضع��ونقاش�ا��طط�ال��امجية�واالوضاع�املالية�

ً
أعضاء�الشبكة����العاصمة�األردنية�عمان�،�والحقا

���ظل�ا��ائحة.�

ع���مستوى�الدراسات�شاركت�انجاز�فلسط�ن�بدراسة��استقصائية�أطلق��ا�شبكة�انجاز�العرب�بالتعاون�مع�شركة�أوليفر�وايمان�لالس�شارات�اإلدار�ة�حول�
تصور�الشباب����منطقة�الشرق�االوسط�وشمال�أفر�قيا�للقطاع�ا��اص�واملهارات�الالزمة�للتوظيف�،�وقد�شارك�شباب�من�مختلف�ا��امعات�الفلسطي�ية�

بالدراسة�ال���اس��دفت�2400�شاب/ة�من��ل�الدول�األعضاء.

وإلنجاز�فلسط�ن�مشار�ات�متم��ة����الفعاليات�حيث�شاركت�����االحتفال�السنوي�لرواد�األعمال�الشباب�الذي�نظمتھ�شبكة�انجاز�العرب����سلطنة�عمان�
لالحتفاء�بالشر�ات�الطالبية�الناشئة�من�خالل�عقد�املسابقة�اإلقليمية�واطالق�مؤتمر�"القيادة�األول"��واالحتفال�بانجازات�أعضا��ا���بالوصول�ِل3.5�مليون�
�وكجزء�من�مؤسسة��جونيور�ا�شيفمنت�JA��شاركت�املديرة�العامة����مؤتمر�"القيادة�العال��"�الثالث�JA GLC�الذي�تم�عقده�

ً
.�والحقا

ً
طالب/ة��خالل�15�عاما

���مدينة�برل�ن�بحضور�الدول�االعضاء�من�6�قارات�وقد�شـــ�ل�املؤتمر�منصة�للتعارف�وتبادل�ا����ات�و�فرصة�لل�شـــ�يك�ب�ن�مختلف�الدول�وخالل��املؤتمر�
احتفلت�JA�ع���مرور�100�عام�لتأس�سها�وكرمت�قاد��ا.�

رشاكات إقليمية ودولية

أوالً: املشاركة يف ورشات عمل، دراسات وفعاليات تنظمها الشبكة 

ثانياً: املشاركة يف برامج مشرتكة ضمن الشبكة

ثالثاً: تنفيذ مشاريع

شـــارك�طلبة�انجاز�فلســـط�ن�بمخي���ابت�ار�اف��اضي�ن�تم�عقدهما�خالل�ف��ة�اإلغالق�العام�الذي�ســـاد�العالم�بأســـره�وقد�تنافســـت�الفرق�امل�ونة�من�مختلف�
الـــدول�العر�يـــة�لتقديـــم�حلـــول�مبتكـــره�لتحديـــات�طـــرأت�ع�ـــ��مجـــاالت�ال��ـــة�والتعليم�والنقل��ـــ��ظل�جائحـــة��ورونا�وجدير�بالذكـــر�ان�ا��يمات�تـــم�تنفيذها�

.�“Boeing”�و��“CITI Foundation”��بالشراكة�مع�مؤسسات�وشر�ات�عاملية�مثل

نفـــذت�انجـــاز�فلســـط�ن�عـــام�2020/2019�مشـــار�ع��ـــ��ا��ـــال�الرق�ـــ��بتمو�ـــل�مـــن�شـــركة�جوجل�العاملية�وشـــركة�ســـاب�من�خالل�شـــبكة�انجاز�العرب�.�و�شـــ�ل�
متوازي�قامت�انجاز�فلســـط�ن�ب�نفذ�مشـــار�ع�مع�شـــر�ا��ا�من�املؤسســـات�اإلقليمية�مثل�الصندوق�العر�ي�لإلنماء�االجتما���واالقتصادي�واملؤسســـات�الدولية�

العاملة����فلسط�ن�مثل�اليون�سف�واملمثلية�الكندية.
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ثانياً: املشاركة يف برامج مشرتكة ضمن الشبكة

ثالثاً: تنفيذ مشاريع

شـــارك�طلبة�انجاز�فلســـط�ن�بمخي���ابت�ار�اف��اضي�ن�تم�عقدهما�خالل�ف��ة�اإلغالق�العام�الذي�ســـاد�العالم�بأســـره�وقد�تنافســـت�الفرق�امل�ونة�من�مختلف�
الـــدول�العر�يـــة�لتقديـــم�حلـــول�مبتكـــره�لتحديـــات�طـــرأت�ع�ـــ��مجـــاالت�ال��ـــة�والتعليم�والنقل��ـــ��ظل�جائحـــة��ورونا�وجدير�بالذكـــر�ان�ا��يمات�تـــم�تنفيذها�

.�“Boeing”�و��“CITI Foundation”��بالشراكة�مع�مؤسسات�وشر�ات�عاملية�مثل

نفـــذت�انجـــاز�فلســـط�ن�عـــام�2020/2019�مشـــار�ع��ـــ��ا��ـــال�الرق�ـــ��بتمو�ـــل�مـــن�شـــركة�جوجل�العاملية�وشـــركة�ســـاب�من�خالل�شـــبكة�انجاز�العرب�.�و�شـــ�ل�
متوازي�قامت�انجاز�فلســـط�ن�ب�نفذ�مشـــار�ع�مع�شـــر�ا��ا�من�املؤسســـات�اإلقليمية�مثل�الصندوق�العر�ي�لإلنماء�االجتما���واالقتصادي�واملؤسســـات�الدولية�

العاملة����فلسط�ن�مثل�اليون�سف�واملمثلية�الكندية.
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املشاريع
مع�بداية�العام�األ�ادي���2020/2019�ن��ت�مؤسسة�انجـــــاز�فلسط�ن�ب�نفيــــذ�املشـــــار�ع�التاليــــــة�بالتعاون�مع�شـــــر�ا��ا�ع���املستو�ات�الوطنية�واإلقليمية�

والدوليـــــــــــة:�

نفـــذت�انجـــاز�فلســـط�ن�مشـــروع��"تحســـ�ن�الب�ئـــة�املدرســـية�"��عـــد�تجديـــده�للعـــام�الســـادس�ع���التوا����شـــراكة�مـــع�وزارة�ال��بيـــة�والتعليم�وتمو�ـــل�من�البنك�
�
ً
�مستداما

ً
العر�ي��ضمن�دعمھ�لقطاع�التعليم�����برنامجھ�للمسؤولية�االجتماعية�"معا"�وهدف�املشروع�إ���املساهمة����توف���ب�ئة��عليمية�سليمة�ت��ك�اثرا

ع���ا��تمع��ش�ل�عام،�واملساهمة�����عز�ز��روح�املسؤولية�االجتماعية�لدى�القطاع�ا��اص�تجاه�قطاع�التعليم�،�ومساندة�وزارة�ال��بية�والتعليم����توف���
ب�ئـــة���يـــة�ودراســـية�جيـــدة�للطلبـــة�ومـــن�من�ـــ��آخـــر�هـــدف�املشـــروع�ل��يئـــة�طلبـــة�املـــدارس�املشـــاركة�لســـوق�العمـــل��،�واكســـاب�الهيئـــات�التدر�ســـية�لبعض�
�لهـــذه�األهـــداف�تـــم�ترميـــم�وصيانة�6�مدارس�ح�وميـــة����5�محافظات�وقد�أخت��ت��بالت�ســـيق�مـــع�اإلدارة�العامة�لالب�ية�

ً
املهـــارات�ال�ـــ���عـــزز�ادا��ـــم�.�وتحقيقـــا

املدرســـية�بنـــاًء�ع�ـــ��معاي�ـــ��تضمنـــت�التوز�ـــع�ا��غرا�ـــ��واالولو�ات�واإلم�انيات�املادية�للمشـــروع.�وشـــارك�متطوع�ن�من�موظفي�البنك�العر�ـــي��عملية�ال��ميم�
و��نفيذ�برامج�انجاز�التدر��ية�لبعض�الشـــعب�الصفية����املدارس�املســـ��دفة،�كما�تم�الت�ســـيق�مع�الهيئات�التدر�ســـية�للمدارس�ال���شـــملها�املشروع�لتلقي�

دورات�تدر��ية��عنوان�"مهارات�االتصال�والتواصل"����دائرة�التدر�ب�بالبنك�العر�ي�و�اشراف�مختص�من�الدائرة.

تحسني البيئة املدرسية

”يتواصـــل اهتامم ورعاية البنك العريب لربنامج تحســـني 

البيئة املدرســـية مع انجاز ملا له من أثر ايجايب ملموس 

عىل اداء ابنائنا الطلبة وتعزيزاً ملسرية تحصيلهم العلمي 

كـــام ويفتح لهـــم آفاقاً  وســـبالً  للتقـــدم يف حياتهم 

املهنية والعملية وتطوير قدراتهم يف عامل األعامل“.

”

01

02

03

05

06

دولة فلسطني
وزارة الرتبية والتعليم

مدرسة ذكور

القادسية االساسية

قلقيلية

مدرسة ذكور هشام

بن عبد امللك الثانوية

أريحـــا

مدرسة ذكور

بيتونيا الثانوية 

رام الله

04 رام الله

مدرسة بنات مزارع النوباين

وعارورة الثانوية 

مدرسة ذكور أحمد

السمودي االساسية 

جنيـــن

مدرسة ذكور األمة

االساسية

القـــدس

بعـــدقبـــل

جامل حوراين
مدير منطقة فلسطني يف البنك العريب

شهد�عام�2020/2019�تمو�ل�متجدد�من�الصندوق�العر�ي�لإلنماء�االقتصادي�واالجتما���ملشروع���دف�لتعز�ز�ودعم�مبادرات�
الشباب����فلسط�ن���لق�جيل�لديھ�روح�املبادرة��،�ولتحقيق�هدف�املشروع�نفذت�انجاز�سسلة�من�برامجها�وأ�شط��ا��وتمكنت�
مـــن�الوصـــول�ل�15750�طالـــب�/ة��مـــن�مـــدارس�وجامعات�����ســـع�محافظات�بما�ف��ـــا�القدس�ورام�هللا�وا��ليل�ونابلس�وطولكرم�
�للتدر�بـــات�النظر�ـــة�تـــم�اشـــراك��عض�من�الطلبـــة����برنامـــج�الز�ارات�امليدانية�لشـــر�ات�

ً
وقلقيليـــة�وغـــزة�وســـلفيت�وجن�ـــن.�والحقـــا

ومصا�ـــع�القطـــاع�ا��ـــاص�ليتعرفـــو�عـــن�قـــرب�ع�ـــ��طبيعـــة�األعمـــال،�باإلضافـــة�لتنفيـــذ�مبـــادرات�طالبيـــة��ـــ��مجـــاالت�متنوعـــة�م��ـــا�
�من�انجاز�فلســـط�ن�ع���تنفيذ�املشـــروع�بالصورة�املث���فقد�شـــبكت�مع�

ً
الزراعية،�البي�ية،�ال��اثية�واإلجتماعية�وغ��ها.�وحرصا

شر�ات�من�القطاع�ا��اص�ومؤسسات�ا��تمع�املد�ي�الستقطاب�متطوع�ن�أكفاء�لتنفيذ�ال��امج،�وخالل�ف��ة�الطوارئ�عملت�
املؤسسة�ع���استكمال�املشروع�من�خالل�اس��داف�الشباب�بدورات�تدر��ية�وملتقيات�شبابية�اف��اضية.

قامت�انجاز�ومن�خالل�مشروع�"�املال�مقابل�العمل�ودعم�العمل�ا��ر�"املمول��من�البنك�الدو���بالتعاون�مع�مركز�تطو�ر�املؤسسات�االهلية��ب�شغيل�200�
��-�للعمل�كمعلم�ن��مســـاندين��لتدر�س�املواد�

ً
خر�ج/ة�����120�مدرســـة�����ثالث�مناطق�جغرافية�داخل�قطاع�غزة�-الذي��عا�ي�من��ســـبة�بطالة�عالية�جدا

األساســـية�وقـــد�اســـتفاد�مـــن�هـــذا�التدخـــل�حوا�ـــ��30000�طالـــب/ة،�كمـــا�در�ـــت�انجـــاز�45�خر�ـــج/ة�ممـــن�تـــم��شـــغيلهم�ليقومـــوا�ب�نفيـــذ�سلســـلة�مـــن�برامجهـــا�
وا�شـــط��ا�لطلبـــة�املراحـــل�اإلعداديـــة�والثانو�ـــة��وقـــد�ن��ـــوا��ـــ��الوصـــول���وا�ـــ��5000طالـــب/ة�.�و�ذلـــك�حققـــت�انجـــاز�هـــدف�املشـــروع��ـــ��دعـــم�املـــدارس�
ا���وميـــة�بالطواقـــم�وصقـــل�املهـــارات�ا��ياتيـــة�والر�اديـــة�واملاليـــة�لـــدى�الطلبـــة�.��مـــع�بدايـــة�دخـــول�حالـــة�الطـــوارئ�وتوقـــف�املـــدارس�قامـــت�انجـــاز�بتدر�ـــب�

ا��ر�ج�ن�"�عن��عد"�لرفع�كفاء��م.

مرشوع غزة الطارئ ”املال مقابل العمل ودعم العمل الحر“

تعزيز مبادرات الشباب يف إطار دعم الشعب الفلسطيني
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شهد�عام�2020/2019�تمو�ل�متجدد�من�الصندوق�العر�ي�لإلنماء�االقتصادي�واالجتما���ملشروع���دف�لتعز�ز�ودعم�مبادرات�
الشباب����فلسط�ن���لق�جيل�لديھ�روح�املبادرة��،�ولتحقيق�هدف�املشروع�نفذت�انجاز�سسلة�من�برامجها�وأ�شط��ا��وتمكنت�
مـــن�الوصـــول�ل�15750�طالـــب�/ة��مـــن�مـــدارس�وجامعات�����ســـع�محافظات�بما�ف��ـــا�القدس�ورام�هللا�وا��ليل�ونابلس�وطولكرم�
�للتدر�بـــات�النظر�ـــة�تـــم�اشـــراك��عض�من�الطلبـــة����برنامـــج�الز�ارات�امليدانية�لشـــر�ات�

ً
وقلقيليـــة�وغـــزة�وســـلفيت�وجن�ـــن.�والحقـــا

ومصا�ـــع�القطـــاع�ا��ـــاص�ليتعرفـــو�عـــن�قـــرب�ع�ـــ��طبيعـــة�األعمـــال،�باإلضافـــة�لتنفيـــذ�مبـــادرات�طالبيـــة��ـــ��مجـــاالت�متنوعـــة�م��ـــا�
�من�انجاز�فلســـط�ن�ع���تنفيذ�املشـــروع�بالصورة�املث���فقد�شـــبكت�مع�

ً
الزراعية،�البي�ية،�ال��اثية�واإلجتماعية�وغ��ها.�وحرصا

شر�ات�من�القطاع�ا��اص�ومؤسسات�ا��تمع�املد�ي�الستقطاب�متطوع�ن�أكفاء�لتنفيذ�ال��امج،�وخالل�ف��ة�الطوارئ�عملت�
املؤسسة�ع���استكمال�املشروع�من�خالل�اس��داف�الشباب�بدورات�تدر��ية�وملتقيات�شبابية�اف��اضية.

قامت�انجاز�ومن�خالل�مشروع�"�املال�مقابل�العمل�ودعم�العمل�ا��ر�"املمول��من�البنك�الدو���بالتعاون�مع�مركز�تطو�ر�املؤسسات�االهلية��ب�شغيل�200�
��-�للعمل�كمعلم�ن��مســـاندين��لتدر�س�املواد�

ً
خر�ج/ة�����120�مدرســـة�����ثالث�مناطق�جغرافية�داخل�قطاع�غزة�-الذي��عا�ي�من��ســـبة�بطالة�عالية�جدا

األساســـية�وقـــد�اســـتفاد�مـــن�هـــذا�التدخـــل�حوا�ـــ��30000�طالـــب/ة،�كمـــا�در�ـــت�انجـــاز�45�خر�ـــج/ة�ممـــن�تـــم��شـــغيلهم�ليقومـــوا�ب�نفيـــذ�سلســـلة�مـــن�برامجهـــا�
وا�شـــط��ا�لطلبـــة�املراحـــل�اإلعداديـــة�والثانو�ـــة��وقـــد�ن��ـــوا��ـــ��الوصـــول���وا�ـــ��5000طالـــب/ة�.�و�ذلـــك�حققـــت�انجـــاز�هـــدف�املشـــروع��ـــ��دعـــم�املـــدارس�
ا���وميـــة�بالطواقـــم�وصقـــل�املهـــارات�ا��ياتيـــة�والر�اديـــة�واملاليـــة�لـــدى�الطلبـــة�.��مـــع�بدايـــة�دخـــول�حالـــة�الطـــوارئ�وتوقـــف�املـــدارس�قامـــت�انجـــاز�بتدر�ـــب�

ا��ر�ج�ن�"�عن��عد"�لرفع�كفاء��م.

مرشوع غزة الطارئ ”املال مقابل العمل ودعم العمل الحر“

تعزيز مبادرات الشباب يف إطار دعم الشعب الفلسطيني
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نفـــذت�انجـــاز�مشـــروع�"أمـــواج�الســـعادة"���ـــ��مدينة�القدس�بالشـــراكة�مع�مؤسســـة�التعـــاون�و�تمو�ل�من�الصنـــدوق�العر�ي�لالنماء�االقتصـــادي�واالجتما��.�
حيث�هدف�املشروع�ا���تمك�ن�الشباب�وتجه��هم�ليصبحوا�أعضاء�مسؤول�ن�اجتماعيا����مجتمعا��م�عن�طر�ق�تنفيذ�مبادرات�مجتمعية��عزز�التعاون�

مع�مؤسسات�ا��تمع�املد�ي.�

تـــم�خـــالل�املشـــروع�تدر�ـــب�حوا�ـــ��1000�طالـــب/ة���مـــن�طلبـــة�صفـــوف�الثامن�والعاشـــر����عدة�مدارس��مقدســـية�من�قبل��20�متطوع/ة�من�شـــر�ات�القطاع�
ا��اص�ومؤسسات�ا��تمع�املد�ي�العاملة����مدينة�القدس��باإلضافة�ملساعدة��من�15��معلم/ة��حيث�حضروا�التدر�بات�و�ان�لهم�دور�فاعل����نجاحها،�
و�ـــ��الف�ـــ�ة�التحض��يـــة�للمشـــروع�وقبـــل�البـــدء�بالتنفيـــذ�داخـــل�الغـــرف�الصفيـــة�عقـــدت�انجـــاز�تدر�ـــب�للمتطوع�ن�باشـــراف�مختـــص�وتدر�ب�آخـــر�للمعلم�ن�

بالتعاون�مع�وزارة�ال��بية�والتعليم.��

ت�ـــ��التدر�بـــات�الصفيـــة�تنظيـــم�ز�ـــارات�ميدانيـــة��لبعـــض�شـــعب�الثوامـــن�لشـــر�ات�مـــن�القطـــاع�ا��ـــاص�مثـــل�شـــركة��أكـــرم�ســـب�تا�ي�واوالده�وشـــركة�كهر�ـــاء�
�مـــن�قبل�طلبة�العواشـــر��عرفوا�من�خاللها�ع���شـــرائح�ا��تمع�املقد��ـــ��وشـــب�وا�مع�مؤسســـاتھ�

ً
محافظـــة�القدس،وتنفيـــذ�مبـــادرات�مجتمعيـــة�متم�ـــ�ة�جـــدا

�لتعذر�اكمال�اال�شطة�داخل�املدارس�وحرص�
ً
�����سليط�الضوء�ع����عض�املشا�ل�وايجاد�حلول�لها.���مع�بدايھ�حالة�الطوارئ��ونظرا

ً
و�ذلوا�جهدا�مقدرا

انجـــاز�واملؤسســـة�الشـــر�كة�ع�ـــ��الســـالمة�العامـــة�تـــم�اســـتحداث�ا�شـــطة�بديلـــة�تتـــواءم�مـــع�ظـــروف�املرحلـــة�مثـــل�اســـتضافة��ـــ�صيات�ر�اديـــة�تتحـــدث�عن�
األعمـــال��ومشـــاركة�الطلبـــة�ف��ـــا�"عـــن��عـــد�"�كبديـــل�عـــن�با�ـــ��الز�ـــارات�امليدانيـــة�ال�ـــ��تـــم�ايقافهـــا�وقـــد�تم��شـــر�هـــذه�اللقـــاءات�ع���مواقـــع�التواصـــل�ا��اصة�
باملؤسسة�واستفاد�م��ا�شر�حة�كب��ة�من�الطلبة�����ل�املناطق�،�كما�تم�تنفيذ�املز�د�من�املبادرات�املتم��ة�ذات�األثر�الكب���الحقا�بما�يتعدى�ف��ة�التقر�ر�.

أمواج السعادة

"برامج الدعم املقدمة من الصندوق إلنجاز أســـهمت يف تطوير القدرات والطاقات الخالقة 

واإلبداعية للشباب وتهيئة األجواء املناســـبة لهم لتمكينهم من أداء دورهم يف التنمية 

ومساراتها يف فلسطني".

د. سمري جراد
مستشار الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتامعي

”

بتمو�ـــل�مـــن�منظمـــة�االمـــم�املتحـــدة�للطفولـــة�-اليون�ســـف.�هـــدف�املشـــروع�ا�ـــ��تطو�ـــر�مهـــارات�ر�ـــادة�االعمـــال�واملعرفـــة�املاليـــة�
ومهارات�تنظيم�املشـــار�ع�واالســـتعداد�ملواجهة�تحديات�العمل�ب�ن�أوســـاط�الشـــباب�وتجه��هم�للدخول����سوق�العمل�ومعرفة�
مدى�أهمية�العمل�ا��تم��.�تم�تدر�ب���2560�طالب/ة��من4�محافظات�و���رام�هللا�وجن�ن�ونابلس�وطولكرم�من�20��مدرسة�

ح�ومية�و�مجموعة�من�مراكز�التدر�ب�امل��.

نفـــذت�املؤسســـة�خـــالل�الفصـــل�الدرا��ـــ��االول�مـــن�العـــام�األ�ادي�ـــ��2020/2019�مشـــروع�بتمو�ـــل�مـــن�شـــركة�ســـاب�العامليـــة��
و�عاون�مع�شـــبكة�انجاز�العرب���دف�إ���تطو�ر�املهارات�الرقمية�لدى�طلبة�املرحلة�االساســـية�بتعليمهم�لغة�ال��مجة�ســـكرا�ش�
�ـــ��90�دقيقـــة�ون��ـــت�املؤسســـة��ـــ��اســـتقطاب�متطوع�ـــن�مختص�ـــن��ـــ��ال��مجـــة�اســـتطاعوا��عليـــم�2500�طالـــب/ة��ـــ��مختلـــف�

ا��افظات.

تعزيز دور الشباب والقطاع الخاص يف تنمية املجتمع: كلنا ننتمي

CODING الربمجة
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بتمو�ـــل�مـــن�منظمـــة�االمـــم�املتحـــدة�للطفولـــة�-اليون�ســـف.�هـــدف�املشـــروع�ا�ـــ��تطو�ـــر�مهـــارات�ر�ـــادة�االعمـــال�واملعرفـــة�املاليـــة�
ومهارات�تنظيم�املشـــار�ع�واالســـتعداد�ملواجهة�تحديات�العمل�ب�ن�أوســـاط�الشـــباب�وتجه��هم�للدخول����سوق�العمل�ومعرفة�
مدى�أهمية�العمل�ا��تم��.�تم�تدر�ب���2560�طالب/ة��من4�محافظات�و���رام�هللا�وجن�ن�ونابلس�وطولكرم�من�20��مدرسة�

ح�ومية�و�مجموعة�من�مراكز�التدر�ب�امل��.

نفـــذت�املؤسســـة�خـــالل�الفصـــل�الدرا��ـــ��االول�مـــن�العـــام�األ�ادي�ـــ��2020/2019�مشـــروع�بتمو�ـــل�مـــن�شـــركة�ســـاب�العامليـــة��
و�عاون�مع�شـــبكة�انجاز�العرب���دف�إ���تطو�ر�املهارات�الرقمية�لدى�طلبة�املرحلة�االساســـية�بتعليمهم�لغة�ال��مجة�ســـكرا�ش�
�ـــ��90�دقيقـــة�ون��ـــت�املؤسســـة��ـــ��اســـتقطاب�متطوع�ـــن�مختص�ـــن��ـــ��ال��مجـــة�اســـتطاعوا��عليـــم�2500�طالـــب/ة��ـــ��مختلـــف�

ا��افظات.

تعزيز دور الشباب والقطاع الخاص يف تنمية املجتمع: كلنا ننتمي

CODING الربمجة



 38 | 

تم�تنفيذ�مشـــروع��"مهارات�من�جوجل"�بتمو�ل�من�شـــركة�جوجل�العاملية�و�التعاون�مع�شـــبكة�انجاز�العرب�وهدف�املشـــروع�إ����عز�ز�املهارات�الرقمية�لدى�
طلبة�املرحلة�الثانو�ة�وطلبة�ا��امعات����ظل�التطور�التكنولو���املستمر،�باالضافة�ا���سد�الفجوة�امل��ايدة�ب�ن�مقّومات�القوى�العاملة�واملهارات�املطلو�ة�
رهـــا�التكنولوجيـــا�تم�تنفيـــذ�التدر�ب�من�قبـــل�مختص�ن����مجـــال�تكنولوجيـــا�املعلومات�

ّ
�ـــ��الســـوق�،�ومـــن�أجـــل�ضمـــان�تزو�ـــد�فئـــة�الشـــباب�بالفـــرص�ال�ـــ��توف

وال�سو�ق�اإللك��و�ي.�

و�نـــاء�ع�ـــ��النجاحـــات�ال�ـــ��حققهـــا�املشـــروع��واإلقبـــال�الكب�ـــ��مـــن�الطلبـــة�واملؤسســـات�التعليميـــة�ع�ـــ��ال��امـــج�الرقمية�،�وســـعت�املؤسســـة�من�أعـــداد�الطلبة�
واملناطق�املس��دفة����إطار�تمو�ل�جديد�للمشروع�من�مؤسسة�الغانم�/�ال�و�ت�و�التعاون�مع�مؤسسة�انجاز�العرب.�و���ف��ة�الطوارئ�تم�تنفيذ�التدر�بات�
ع���منصات�الك��ونية�منوعة�ليصل�عدد�الطلبة�املستفيدين�خالل�العام�األ�ادي���2020/2019�إ���9000�ألف�طالب/ة,����9�محافظات�و���القدس�ورام�

هللا�وا��ليل�ونابلس�وجن�ن�وطولكرم�و�قلقيلية�وسلفيت�وغزة.

مهارات من جوجل

ابراهيم جرار
طالب يف جامعة فلسطني التقنية خضوري

”يهمنا دامئاً أن نســـعى للتميز يف كل املجاالت، وقد ساعدنا برنامج مهارات من جوجل لشق 

الطريق يف مجال التسويق االلكرتوين وكانت مثرته إطالق موقعنا الخاص والذي يوضح آلية 

عملنا وأنشطتنا“.

”

وقعـــت�انجـــاز�فلســـط�ن�ع�ـــ��تنفيـــذ�مشـــروع�"�صو�ـــي�وحقو�ـــ��"���بتمو�ـــل�مـــن�الصنـــدوق�ال�ســـوي�الكنـــدي�والـــذي���ـــدف�إ�ـــ��تمك�ـــن�
وتطو�ـــر�مهـــارات��1000�طالـــب/ة�مـــن�صفـــوف�العاشـــر�و�ا��ـــادي�عشـــر��ـــ�ـ�47�مدرســـة��ـــ��مجـــال�ا��ـــوار�واملناظـــرات�وفـــن�ا��طابـــة،��
و�ســـ�ب�تزامن�حالة�الطوارئ�مع�بدء�تنفيذ�املشـــروع�اتخذت�املؤسســـة�باالتفاق�مع�املمول�قرار�تأجيل�التنفيذ�للف��ة�الصيفية�مع�

تطو�ر�خطة�بديلة�تتما����مع�الوضع�الراهن،�وعليھ�سي�ون�ا��ديث�عن�النتائج�خالل�التقر�ر�السنوي�القادم.

صويت وحقوقي
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وقعـــت�انجـــاز�فلســـط�ن�ع�ـــ��تنفيـــذ�مشـــروع�"�صو�ـــي�وحقو�ـــ��"���بتمو�ـــل�مـــن�الصنـــدوق�ال�ســـوي�الكنـــدي�والـــذي���ـــدف�إ�ـــ��تمك�ـــن�
وتطو�ـــر�مهـــارات��1000�طالـــب/ة�مـــن�صفـــوف�العاشـــر�و�ا��ـــادي�عشـــر��ـــ�ـ�47�مدرســـة��ـــ��مجـــال�ا��ـــوار�واملناظـــرات�وفـــن�ا��طابـــة،��
و�ســـ�ب�تزامن�حالة�الطوارئ�مع�بدء�تنفيذ�املشـــروع�اتخذت�املؤسســـة�باالتفاق�مع�املمول�قرار�تأجيل�التنفيذ�للف��ة�الصيفية�مع�

تطو�ر�خطة�بديلة�تتما����مع�الوضع�الراهن،�وعليھ�سي�ون�ا��ديث�عن�النتائج�خالل�التقر�ر�السنوي�القادم.

صويت وحقوقي
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تـــدرك�انجـــاز�جيـــدا�أهميـــة�التطبيـــق�العم�ـــ��ملـــا�تدر�ـــھ�لطال��ا����برامجهـــا�ا��تلفة،�وتح��م�دائمـــا�ع���تأمل�ا��تمـــع�ا��يط�والتفك���خـــارج�الصندوق�والتح���
�عدة�مبادرات�طالبية����مجاالت�شـــ���مثل�الثقافة�والزراعـــة�والعلوم�والب�ئة�

ً
بـــروح�املبـــادرة��لصناعـــة�التغي�ـــ��نحـــو�مســـتقبل�أفضـــل،�فينفذ�طلبة�انجاز�ســـنو�ا

والفنون�وال��اث�وغ��ها�الكث��،��عض�هذه�املبادرات��ســـيط�ال�يتعدى�زراعة��عض�األشـــتال��شـــ�ل�جما������حديقة�املدرســـة،�و�عضها�يتطلب�مهارات�أك���
�من�مبادرات�طالبنا�

ً
من�القدرة�ع���دراسة�املش�لة�وايجاد�حلول�وال�ش�يك�مع�مؤسسات�خارج��إطار�املدرسة�للمساعدة،�و�سرنا�و��ل�فخر�أن��عرض�بضعا

املتم��ة.

�ع�ـــ��الذاكـــرة�ا��معيـــة�للشـــعب�الفلســـطي��،�نفـــذت�طالبات�مدرســـة�بنات�جن�ـــن�الثانو�ة�مبادرة�أســـمي��ا�(ح�ايـــة�جيل)،���دف�
ً
إلثـــراء�فهمنـــا�لل�ـــ�اث�وحفاظـــا

توثيق�وكتابة�تار�خ�القرى�وتوظيفھ�����عز�ز�انتماء�الطلبة�لهو���م�الوطنية.

تم�إنتاج�سلسلة�فيديوهات�تح�ي�قصص�جداتنا�وأجدادنا�ورواي��م�التار�خية�واألثر�ة�املس�ندة�إ���الذاكرة�ا��معية�عن�بلداتنا�وقرانا�الفلسطي�ية�وتراثنا�
من�ز�ارات�ميدانية�ملناطق�وأماكن�تار�خية�مختلفة�بالتعاون�مع�وزارة�السياحة�واآلثار�ومركز�زوار�جن�ن���مع�أك���

ّ
املادي�وغ���املادي�ا��فوظة�لد��م،�كما�نظ

قـــدر�ممكـــن�مـــن�املعلومـــات�وتصو�رهـــا،�و�شـــرها�ع�ـــ��صفحـــة�املبادرة�ع���موقـــع�التواصل�االجتما���"ف�ســـبوك�-�ح�ايـــة�جيـــل�-�Generation's Story"،�لدعم�
السياحة�الداخلية.

�وخالل�تنفيذ�املبادرة�أعدت�الطالبات�كراسة�رسم�وتلو�ن�لالطفال�إلك��ونية�ومطبوعة�تضم�رسومات�ملناطق�أثر�ة����فلسط�ن�و�شمل�معلومات�حولها.

املبادرات الطالبية

حكاية جيل

أطلقـــت�طالبـــات�مدرســـة�بنـــات�العمر�ـــة�الثانو�ـــة�للبنـــات�مبـــادرة�نوعيـــة��عنوان�(املكتبـــة�اإللك��ونية)�لتوف�����ـــ��إلك��ونيـــة�لكتب�وروايـــات�ملكتبات�مدارس�
مدينة�قلقيلية�لتحف���الطلبة�ع���القراءة�وإعادة�إحياء�عادة�القراءة�بقوة�لد��م.�

عد�هذه�املبادرة�األو���من�نوعها����املدينة�من�حيث�توف�������إلك��ونية�لطالب�املدارس���ميع�املراحل�الدراسية،����ظل�التوجھ�الذي�طرأ�ع���العملية�
ُ
و�

،�وقد�تم�تنفيذ�املبادرة�بالتعاون�مع�مكتبة�بلدية�قلقيلية.�
ً
التعليمية�وتحولها�إ���التعليم�عن��عد�إلك��ونيا

و���خطوة�متقدمة�لتطو�ر�املبادرة�وتوســـيعها�إلتاحة�الفرصة�ألك���شـــر�حة�ممكنة�من�الطلبة�لالســـتفادة�من�الكتب�اإللك��ونية�املتوفرة،�ســـعت�الطالبات�
لضمان�توز�ع�����م��ا�ع���مختلف�مكتبات�ومدارس�ا��افظة�وقراها.

املكتبة االلكرتونية
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أطلقـــت�طالبـــات�مدرســـة�بنـــات�العمر�ـــة�الثانو�ـــة�للبنـــات�مبـــادرة�نوعيـــة��عنوان�(املكتبـــة�اإللك��ونية)�لتوف�����ـــ��إلك��ونيـــة�لكتب�وروايـــات�ملكتبات�مدارس�
مدينة�قلقيلية�لتحف���الطلبة�ع���القراءة�وإعادة�إحياء�عادة�القراءة�بقوة�لد��م.�

عد�هذه�املبادرة�األو���من�نوعها����املدينة�من�حيث�توف�������إلك��ونية�لطالب�املدارس���ميع�املراحل�الدراسية،����ظل�التوجھ�الذي�طرأ�ع���العملية�
ُ
و�

،�وقد�تم�تنفيذ�املبادرة�بالتعاون�مع�مكتبة�بلدية�قلقيلية.�
ً
التعليمية�وتحولها�إ���التعليم�عن��عد�إلك��ونيا

و���خطوة�متقدمة�لتطو�ر�املبادرة�وتوســـيعها�إلتاحة�الفرصة�ألك���شـــر�حة�ممكنة�من�الطلبة�لالســـتفادة�من�الكتب�اإللك��ونية�املتوفرة،�ســـعت�الطالبات�
لضمان�توز�ع�����م��ا�ع���مختلف�مكتبات�ومدارس�ا��افظة�وقراها.

املكتبة االلكرتونية
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تقـــوم�فكـــرة�املبـــادرة�ع�ـــ��تطو�ـــر�تطبيـــق��Trash Shoot�عمـــل�ع�ـــ��الهواتـــف�الذكية����مجال�ا��فاظ�ع�ـــ��نظافة�الب�ئة،�حيث�ي�ون�بمثابـــة�حلقة�الوصل�ب�ن�
�يتم�تحميلھ�ع���الهواتف�الذكية�باإلضافة�إ�ـــ��نظام�إدارة�النفايات�عند�

ً
�إلك��ونيا

ً
البلديـــات�واملواطن�ـــن.�فقـــد�طـــورت�طالبـــات�مدرســـة�الب��ة�الثانو�ة�تطبيقـــا

ا��هة�املسؤولة�عن�جمعها.

و�عمل�التطبيق�من�خالل�إشارة�يضعها�املواطن�ُيبلغ�من�خاللها�بأن�ا��او�ة�املوجودة����ا��يط�قد�امتألت،�وهذه�اإلشارة�تظهر�عند�البلديات،�و�ذلك�تقوم�
بتحر�ك�سيارة�ا��مع�من�أجل�تفر�غ�ا��او�ة.

نھ�من�تقديم�شـــ�وى�عن�مشـــ�لة�تراكم�النفايات�األمر�الذي��ســـ�ب�ضرر�
ّ
قدم�هذا�التطبيق�وســـيلة�فعالة�للمواطن�ليتم�ر�طھ�مع�البلدية��شـــ�ل�مباشـــر�و�مك

ن�املواطن�من�مساءلة�البلدية�لتوف���ا��دمات،�األمر�الذي�يتما����مع�معاي���ا��وكمة�ال����ساهم��
ّ
وتلوث�بي��،�ونتج�عن�هذا�املوضوع�توف���أداة�جديدة�تمك

بتحقيق�أهداف�التنمية�املستدامة�من�خاللها،�كما�قدم�التطبيق�أداة�جديدة��ساعد�البلديات����ضبط�موضوع�جمع�النفايات.

Trash Shoot تطبيق
أبدعت�طالبات�مدرســـة�بنات�جمال�عبد�الناصر����مدينة�طولكرم�بإ�شـــاء�ممٍر�للمشـــاة�ثال�ي�األ�عاد،�وذلك���دف�جذب�اهتمام�ســـائقي�الســـيارات�لتخفيف�

السرعة�و�عز�ز�سالمة�املشاة.

وتم�ذلك�برســـم�ممر�املشـــاة�الذي�يظهر�برؤ�ة�وا��ة،����الطرق�ا��يو�ة���دف�تحذير�املشـــاة�أثناء�العبور�وإبطاء�ســـائقي�الســـيارات�املســـرع�ن،�مما�يدفعهم�
�ع���سالمة�املشاة�وعابري�من�جانب�آلخر.

ً
لتخفيف�السرعة�والتوقف�حفاظا

ورســـمت�الطالبات�ممر�املشـــاة�أمام�املدخل�الرئ���ـــ��للمدرســـة،�و�الت�ســـيق�مع�بلدية�طولكرم�ومدير�ة�الشرطة�وقسم�امل�شآت�واملبا�ي����ال��بية�والتعليم����
ا��افظة.

خطوات آمنة
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أبدعت�طالبات�مدرســـة�بنات�جمال�عبد�الناصر����مدينة�طولكرم�بإ�شـــاء�ممٍر�للمشـــاة�ثال�ي�األ�عاد،�وذلك���دف�جذب�اهتمام�ســـائقي�الســـيارات�لتخفيف�
السرعة�و�عز�ز�سالمة�املشاة.

وتم�ذلك�برســـم�ممر�املشـــاة�الذي�يظهر�برؤ�ة�وا��ة،����الطرق�ا��يو�ة���دف�تحذير�املشـــاة�أثناء�العبور�وإبطاء�ســـائقي�الســـيارات�املســـرع�ن،�مما�يدفعهم�
�ع���سالمة�املشاة�وعابري�من�جانب�آلخر.

ً
لتخفيف�السرعة�والتوقف�حفاظا

ورســـمت�الطالبات�ممر�املشـــاة�أمام�املدخل�الرئ���ـــ��للمدرســـة،�و�الت�ســـيق�مع�بلدية�طولكرم�ومدير�ة�الشرطة�وقسم�امل�شآت�واملبا�ي����ال��بية�والتعليم����
ا��افظة.

خطوات آمنة
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إن�عملية�دمج�األ��اص�ذوي�اإلعاقة�وممن��عانون�من�صعو�ات�التعلم����ا��تمع�لها�أهمية�خاصة�تأ�ي�من�منطلق�حق��ل�م��م����اإلنخراط����مجتمعنا�
وعدم�عزل�هذه�الفئة�عن�محيطها،�ف���جزء�أسا��ـــ��من��ســـيج�مجتمعنا،�ومن�هنا�نفذت�مجموعة�من�طالبات�مدرســـة�راهبات�الوردية����مدينة�القدس�
بالتعاون�مع���نة�االحتيجات�ا��اصة�بنادي�القدس�مبادرة�مجتمعية��عنوان�(الصديق�السري)�ال����ع���بدمج�األ��اص�من�ذوي�اإلعاقة�البصر�ة�وممن�

�عانون�من�صعو�ات����التعلم����ا��تمع،�و�عز�ز�روح�املشاركة�والتعاون.

وخـــالل�املبـــادرة�تـــم�تنفيـــذ�سلســـلة�مـــن�األ�شـــطة�التدر�يـــة�والفعاليـــات�الهادفـــة�لتمك�ـــن�املشـــارك�ن�وتطو�ـــر�قدرا��ـــم��ـــ��مجـــال�صنـــع�مجســـمات�فنيـــة�ونح��ـــا�
باســـتخدام�أدوات�النحاتـــة،�بإشـــراف�مختص�ـــن�ومرشـــدين��ـــ��هـــذا�ا��ـــال،�وارتكـــزت�األ�شـــطة�ع�ـــ��تدر�ـــب�الطلبـــة�مـــن�ذوي�اإلعاقـــات�البصر�ـــة�ع�ـــ��إجـــادة�
استخدام�حواس�اللمس�والسمع�الك�شاف�العالم�ا��يط�وإمدادهم�ب�افة�األدوات�واملستلزمات�ال����ساعدهم����توصيل�ما�يفكرون�بھ،�وتنمية�مهارا��م�
لتحف��هــــم�للتفاعــــــل�مع�ا��تمــــــــع،�من�خالل��عر�فهم��ش�ل�عم���ب�ل�ما�يحيط���م����ا��ياة�العامة�و�ما�يمك��ـــــم�من�التعامـــــــــل�مع�الوسط�ا��يط�بالش�ل�

االفضـــــــــل.

الصديق الرسي
�
ً
�ـــ��الوقـــت�الـــذي�واصـــل�فيـــھ��ف�ـــ�وس��ورونـــا�ان�شـــاره��ـــ��فلســـط�ن�كمـــا�بقيـــة�دول�العالـــم،�اضطـــر�املواطنون�ال�ـــ�ام�منازلهم��ـــ��محاولة�ملنـــع�ان�شـــاره�وتطبيقا
لقواعـــد�التباعـــد�االجتما�ـــ�.�آمـــالت�بـــأن�تصبـــح�هـــذه�الف��ة�الصعبة�مجرد�ذكر�ات�عملـــت�طالبات�مدارس�طال�ع�األمل�الثانو�ة�ع�ـــ��إطالق�مبادرة�مجتمعية�

ق�قصص�العديد�من�اال��اص�العامل�ن�بمختلف�القطاعات�(التعليم،�ال��ة،�املغ��بي�ن..)����ف��ة�اإلغالق�العام.
ّ
�عنوان�"اسمع��"�توث

فانطلقـــن�بالعمـــل�ع�ـــ��جمـــع�األخبـــار�والقصص�حول�األ�ـــ�اص�ســـواء�من�داخل�البالد�أو�خارجهـــا�الذين�تأثروا�بالف��وس،�وتوثيقها�إمـــا�مكتو�ة�أو�مصورة،�
وإطالق�صفحة�خاصة�باملبادرة�ع���موقع�التواصل�االجتما���"ف�سبوك�–�صفحة�اسمع��"�ل�شر�املواد�والفيديوهات�ال���تم�تجميعها.

ســـلط�الضـــوء�ع�ـــ��األعمـــال�واملبـــادرات�ال���انطلقـــت�خالل�ا��ائحة�وذلـــك���دف��عز�ز�الفكـــر�اإليجا�ي�خالل�األزمات�وتنمية�الشـــعور�
ُ
كمـــا�طـــورن�املبـــادرة��ل�

باملســـؤولية،�إذ�نظمـــن�مســـابقة�ألبـــرز�األعمـــال�املنفـــذة،�وقدمـــن�جوائـــز�وهدايا�من�ٌصنع�املشـــار�ع�الصغ��ة�ومتناهيـــة�الصغر�لدعم�أ��ا��ـــا�وتكثيف�ا��هود�
لتقليل�االثار�السلبية�عل��م.

”إسمعني“

الغربـــة يشء صعـــب خاصة يف الســـنة 

األوىل ويف ظـــروف مثـــل هذه يشـــعر 

اإلنســـان بأهمية الوطن وكمية الشـــوق 

الكبرية لـــه ولهواءه .. بالطبـــع ال أنكر أن 

الجمهورية العربية املرصية احتوتنا ونحن 

ســـعيدين لدراســـتنا فيها .. لكن يف مثل 

بالخوف  هذه األزمات وحني يشعر اإلنسان 

عىل حياته ، فال يشء يعادل الوطن". 

جمـــــال حجري
طالب فلسطيني مغرتب

يدرس الطب يف مرص يروي لنا تجربته زمن الجائحة

”
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�
ً
�ـــ��الوقـــت�الـــذي�واصـــل�فيـــھ��ف�ـــ�وس��ورونـــا�ان�شـــاره��ـــ��فلســـط�ن�كمـــا�بقيـــة�دول�العالـــم،�اضطـــر�املواطنون�ال�ـــ�ام�منازلهم��ـــ��محاولة�ملنـــع�ان�شـــاره�وتطبيقا
لقواعـــد�التباعـــد�االجتما�ـــ�.�آمـــالت�بـــأن�تصبـــح�هـــذه�الف��ة�الصعبة�مجرد�ذكر�ات�عملـــت�طالبات�مدارس�طال�ع�األمل�الثانو�ة�ع�ـــ��إطالق�مبادرة�مجتمعية�

ق�قصص�العديد�من�اال��اص�العامل�ن�بمختلف�القطاعات�(التعليم،�ال��ة،�املغ��بي�ن..)����ف��ة�اإلغالق�العام.
ّ
�عنوان�"اسمع��"�توث

فانطلقـــن�بالعمـــل�ع�ـــ��جمـــع�األخبـــار�والقصص�حول�األ�ـــ�اص�ســـواء�من�داخل�البالد�أو�خارجهـــا�الذين�تأثروا�بالف��وس،�وتوثيقها�إمـــا�مكتو�ة�أو�مصورة،�
وإطالق�صفحة�خاصة�باملبادرة�ع���موقع�التواصل�االجتما���"ف�سبوك�–�صفحة�اسمع��"�ل�شر�املواد�والفيديوهات�ال���تم�تجميعها.

ســـلط�الضـــوء�ع�ـــ��األعمـــال�واملبـــادرات�ال���انطلقـــت�خالل�ا��ائحة�وذلـــك���دف��عز�ز�الفكـــر�اإليجا�ي�خالل�األزمات�وتنمية�الشـــعور�
ُ
كمـــا�طـــورن�املبـــادرة��ل�

باملســـؤولية،�إذ�نظمـــن�مســـابقة�ألبـــرز�األعمـــال�املنفـــذة،�وقدمـــن�جوائـــز�وهدايا�من�ٌصنع�املشـــار�ع�الصغ��ة�ومتناهيـــة�الصغر�لدعم�أ��ا��ـــا�وتكثيف�ا��هود�
لتقليل�االثار�السلبية�عل��م.

”إسمعني“

الغربـــة يشء صعـــب خاصة يف الســـنة 

األوىل ويف ظـــروف مثـــل هذه يشـــعر 

اإلنســـان بأهمية الوطن وكمية الشـــوق 

الكبرية لـــه ولهواءه .. بالطبـــع ال أنكر أن 

الجمهورية العربية املرصية احتوتنا ونحن 

ســـعيدين لدراســـتنا فيها .. لكن يف مثل 

بالخوف  هذه األزمات وحني يشعر اإلنسان 

عىل حياته ، فال يشء يعادل الوطن". 

جمـــــال حجري
طالب فلسطيني مغرتب

يدرس الطب يف مرص يروي لنا تجربته زمن الجائحة

”
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مبادرة�سعت�إلعادة�إحياء�س�باط�مدينة�جن�ن�القديم�و�عز�ز�ال��اث�وا��ضارة�املوجودة�بھ�وجعلها�منطقة�جذب�سيا���وتوجيھ�صناع�القرار�لالهتمام���ا�
.
ً
�عد�أن�نال�م��ا�ال��م�ش�وفتح�الد�اك�ن�وا��ال�التجار�ة�املغلقة�وترميم�املبا�ي�مستقبال

فبعـــد�سلســـلة�لقـــاءات�ضمـــن�برنامـــج�(القيـــادة�ا��تمعيـــة)�عملـــت�طالبـــات�مدرســـة�بنـــات�الزهـــراء�الثانو�ـــة�ع�ـــ��دراســـة�واقـــع�الســـ�باط�ا��ا�ـــ��والتخطيـــط�
للفعاليات�ال���س�نفذ�فيھ.

�من�مؤسســـات�شـــبابية�ومهتم�ن�للعمـــل�معهم����تنفيذ�فعاليات�الســـ�باط،�و�الت�ســـيق�والتواصل�مع�
ً
واســـتطاع�فر�ـــق�املبـــادرة�تجنيـــد�60�متطوعـــة�ومتطوعـــا

البلديـــة�وا��افظـــة�ومؤسســـات�ا��تمـــع�ا���ـــ��واملؤسســـات�الثقافيـــة�والتجار�ـــة،�نفـــذ�فر�ق�املبـــادرة�6�فعاليات�تضمن�ت:�تنفيذ�سلســـلة�القراءة�بالســـ�باط�
(نبـــض�الســـ�باط)�وتنظيـــف�و��يئـــة�املـــ�ان�تحـــت�عنوان�(ســـ�باطنا�أجمل)�وفعاليـــة�(قعدة�ا���وا�ي)�لألطفـــال�باإلضافة�لنصب�لوحات�وشـــاخصات��عر�فية�
ل�

ّ
بأسماء�مداخل�الس�باط�وإطالق�أ��م�فعالية�مهرجان�يال�ع�الس�باط�"ايد�بايد�لنعمرها�من�جديد".�ولضمان�استدامة�الفكرة�والعمل����الس�باط�ش�

�فعالية�"�وم���ار�و�اقة�أزهار"ل��ميم�و�تز��ن�
ً
��عمل�ع���تخطيط�وتنفيذ�فعاليات�وأ�شـــطة�جديدة�ومتنوعة،�إذ�نفذوا�الحقا

ً
�شـــبابيا

ً
أعضاء�املبادرة�تجمعا

الس�باط�وزراعة�الورود�بالشراكة�مع�البلدية�وا��افظة�ومؤسسات�ا��تمع�املد�ي.

املتطوعونشباب السيباط
��ـــ���بنـــاء�ا��تمعـــات�و�عز�ـــز�التنمية�املســـتدامة�

ً
�مهمـــا

ً
ُ�عـــد��العمـــل�التطو�ـــ��أساســـا

ووســـيلة�رئ�ســـية�لل��ـــوض�بمجتمعنـــا�الفلســـطي��،�إ�ـــ��جانـــب�مـــا��عنيـــھ�مـــن�قيـــم�
وروابط�اجتماعية��أصيلة.�فع���الســـنوات�املاضية�ســـاهمت�شـــبكة�متطو���إنجاز�
فلســـط�ن��ـــ��تقديـــم�وتنفيـــذ�مختلـــف�برامج�املؤسســـة�لطلبـــة�املـــدارس�وا��امعات،�
فم��م�و�مبادرات��ـــ�صية�اســـتمروا����العمل�مع�إنجاز�لســـنوات�عديدة�و�ـــ�روا�
����ا��تمع،�

ً
طاق��م�وام�انيا��م�للعمل�مع�فئة�الشباب،�لي�ونوا�بذلك�جزءا�فاعال

وهـــذا�العـــام�حقـــق�املتطوعـــون/ات�نتائـــج�مم��ة،�فأرفـــدوا�طالبنا�باملعرفـــة�واملهارات�
�وتحف��هـــم�لتنفيـــذ�

ً
الالزمـــة�لتمكي��ـــم�مـــن�اإلنخـــراط��ـــ��ســـوق�العمـــل�مســـتقبال

مبادرات�خالقة�تخدم�مجتمعنا�الفلسطي��.

أؤكد أن التدريب اإللكرتوين أصبح رضورة 

ال غنى عنها، ونأمل أن تزول هذه األزمة 

ونعود مع مؤسسة انجاز لواقع يتكامل 

فيه التدريـــب الوجاهي مع االلكرتوين 

الفئات  لكافـــة  بأفضل مثـــرة  للخـــروج 

املستهدفة لدى املؤسسة.

مصطفى أبو التني
متطوع من املؤسسة املرصفية الفلسطينية

27.5%

46%

50%

46%

27.5%

من املتطوعني يشاركون

ألول مرة هذا العام.

من املتطوعني

شاركوا بربامج انجاز أكرث من مره.

من املتطوعني، زاد التطوع

من شعورهم باالنتامء للمجتمع.

من املتطوعني، عزز التطوع

من حضورهم وقوة شخصيتهم.

من املتطوعني، طور التطوع

من مهارات االتصال والتواصل لديهم.

”
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املتطوعون
��ـــ���بنـــاء�ا��تمعـــات�و�عز�ـــز�التنمية�املســـتدامة�

ً
�مهمـــا

ً
ُ�عـــد��العمـــل�التطو�ـــ��أساســـا

ووســـيلة�رئ�ســـية�لل��ـــوض�بمجتمعنـــا�الفلســـطي��،�إ�ـــ��جانـــب�مـــا��عنيـــھ�مـــن�قيـــم�
وروابط�اجتماعية��أصيلة.�فع���الســـنوات�املاضية�ســـاهمت�شـــبكة�متطو���إنجاز�
فلســـط�ن��ـــ��تقديـــم�وتنفيـــذ�مختلـــف�برامج�املؤسســـة�لطلبـــة�املـــدارس�وا��امعات،�
فم��م�و�مبادرات��ـــ�صية�اســـتمروا����العمل�مع�إنجاز�لســـنوات�عديدة�و�ـــ�روا�
����ا��تمع،�

ً
طاق��م�وام�انيا��م�للعمل�مع�فئة�الشباب،�لي�ونوا�بذلك�جزءا�فاعال

وهـــذا�العـــام�حقـــق�املتطوعـــون/ات�نتائـــج�مم��ة،�فأرفـــدوا�طالبنا�باملعرفـــة�واملهارات�
�وتحف��هـــم�لتنفيـــذ�

ً
الالزمـــة�لتمكي��ـــم�مـــن�اإلنخـــراط��ـــ��ســـوق�العمـــل�مســـتقبال

مبادرات�خالقة�تخدم�مجتمعنا�الفلسطي��.

أؤكد أن التدريب اإللكرتوين أصبح رضورة 

ال غنى عنها، ونأمل أن تزول هذه األزمة 

ونعود مع مؤسسة انجاز لواقع يتكامل 

فيه التدريـــب الوجاهي مع االلكرتوين 

الفئات  لكافـــة  بأفضل مثـــرة  للخـــروج 

املستهدفة لدى املؤسسة.

مصطفى أبو التني
متطوع من املؤسسة املرصفية الفلسطينية

27.5%

46%

50%

46%

27.5%

من املتطوعني يشاركون

ألول مرة هذا العام.

من املتطوعني

شاركوا بربامج انجاز أكرث من مره.

من املتطوعني، زاد التطوع

من شعورهم باالنتامء للمجتمع.

من املتطوعني، عزز التطوع

من حضورهم وقوة شخصيتهم.

من املتطوعني، طور التطوع

من مهارات االتصال والتواصل لديهم.

”
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بناء قدرات املتطوعني
خالل�األعوام�املاضـــــــية�ارتفعــــــــــــــت�أعداد�املتطوعـــــــــــــــ�ن�امللتحق�ن�بإنجـــــــــاز��فلســـط�ن��ســـواء�بمبادرات��ـــ�صية��أو�بتمثيل�عن�شـــر�ات�القطاع�ا��اص�ومؤسســـات�

ا��تمع�املد�ي.�

�و�عمـــل�انجـــاز�باســـتمرار�ع�ـــ��رفـــع�كفـــاءة�املتطوع�ـــن�مـــن�خـــالل�تنفيـــذ�ورشـــات�"�تدر�ـــب�مدر��ن�"��باشـــراف�خ�ـــ�اء�مختص�ن�،��باإلضافـــة��لتعز�زهم��بمهـــارات�جديدة�
نفذهـــا�املؤسســـة����مختلـــف��ا��افظات�.�كما�وضعت�املؤسســـة�آلية��ســـ���مـــن�خاللها��إ���

ُ
وخ�ـــ�ات�عمليـــة�ع�ـــ��إشـــراكهم��ـــ��ال�شـــاطات�واملبـــادرات�امليدانيـــة�ال�ـــ��ت

ترسيخ�ثقافة�التطوع�وتطو�رها�كأسلوب�حياة�ب�ن�مختلف�أفراد�ا��تمع.�

واستجابة�للتحديات�ال���فرض��ا��ورونا�وأتمتة��عض�ال��امج�خالل�الفصل�الثا�ي�من�العام�الدرا���،�عملت�املؤسسة�ع���تجنيد�املز�د�من�املتطوع�ن��وتدر���م�
ع�ـــ��اســـتخدام�الوســـائل�والتطبيقـــات�االلك��ونيـــة�ال�ـــ��تمك��ـــم�من�تنفيـــذ�برامج�انجاز�عن��عد��بطر�قـــة�تفاعلية،�وتحف���الطلبة�ع���املشـــاركة�والتفاعل�من�خالل�

.
ً
ا��صائص�املتاحة�تقنيا

”ما مييز برنامج بناء القدرات يف إنجاز هو الرغبة املســـتمرة يف تنمية املتطوعني ، ليس فقط من أجل 

تقديم ما هو أفضل عـــرب الربنامج وإمنا إلعطاء املتطوعني مســـاحة للتطور عىل الصعيد الشـــخيص 

واملهني من خالل التعلّم من االنكشاف مع الطلبة واملدارس والجامعات. ولذلك يتم بناء حلقة متكاملة 

من اكتساب املهارات والتعلّم، باإلضافة اىل تقديم محتوى وأساليب نوعية يف بناء قدرات الطلبة“.

ليىل دعيبس
مدربــــة

”

قيـــم��ـــ��مقر�
ُ
�مـــع�اليـــوم�العاملـــي�للتطـــوع،�أ

ً
�لهـــم�تزامنـــا

ً
��تكر�ميـــا

ً
�لدورهـــم،�نظمـــت�إنجـــاز�فلســـط�ن�حفـــال

ً
احتفـــاًء�بجهـــود�متطوع��ـــا�وتقديـــرا

املقاطعـــة��ـــ��رام�هللا�تحـــت�رعايـــة�الرئ�ـــس�محمـــود�عبـــاس،�و�حضور��رئ�س�مجلـــس�الوزراء�الدكتور�محمد�اشـــ�ية�ووز�ـــر�ال��بية�والتعليم�
الدكتور�مروان�عورتا�ي�وعدد�من�ال��صيات�الرسمية�والوطنية�وممثل�ن�من�شر�ائنا�من�القطاع�التعليمي�وا��اص،�وتم�تكر�م�أك���
���هودهـــم�املبذولـــة��ـــ��إنجـــاح�برامـــج�إنجـــاز��وحرصهم�ع���

ً
مـــن�900�متطـــوع/ة�عملـــوا�مـــع�املؤسســـة�ع�ـــ��مـــدار�الســـنوات�الســـابقة�تقديـــرا

مشاركة�الطلبة�بخ��ا��م�العملية�لبناء�قدرا��م�ومهارا��م.�وخالل�ا��فل�جرى�تكر�م�طالبات�الشركة�الطالبية�"فرصة"�ورئ�سة�مجلس�
إدارة�مدرســـة�دار�الطفل�العر�ي�الفاضلة�ماهرة�الدجا�ي�بمناســـبة�فوزهن�بلقب�أفضل�شـــركة�طالبية�ع���مســـتوى�العالم�العر�ي�للعام�

.2019

و�عمل�إنجاز�ضمن�منظومة�عمل�مت�املة�فتعمل�ع���تكثيف�وتوحيد�عملها����جميع�محافظات�الوطن،�حيث�أقيم�بال��امن�مع�حفل�
�إلنجازا��م�وجهودهم��ـــ��تنفيذ�برامج�إنجاز�

ً
�لهم�ودعما

ً
التكر�ـــم�حفـــل�ثـــاِن��ـــ��قطاع�غزة�كرمت�فيھ�املؤسســـة�شـــر�ا��ا�ومتطوع��ا�تقديـــرا

�إ���جنب�من�أجل�دعم�شبابنا�ع���مختلف�األصعدة.
ً
والعمل�جنبا

د. محمد اشتية  |  رئيس الوزراء الفلسطيني 

"عىل الشـــباب الفلســـطيني أن يكون ريادياً، وقادرا عـــىل أن يخلق وظيفة لنفســـه، بعيداً عن النمط 

الوظيفي الكالسييك، من أجل أن نرفع من شأن فلسطني".

د. مروان عورتاين
وزير الرتبية والتعليم 

"الوزارة تلتزم بتجذير ثقافة الريادة واالبتكار يف صفوف الناشئة عىل مختلف الصعد، وهناك 

رضورة ألن نعيد العمل التطوعي واملبادرات يف املدارس." 

حفل تكريم املتطوعني

”

”



| 49

قيـــم��ـــ��مقر�
ُ
�مـــع�اليـــوم�العاملـــي�للتطـــوع،�أ

ً
�لهـــم�تزامنـــا

ً
��تكر�ميـــا

ً
�لدورهـــم،�نظمـــت�إنجـــاز�فلســـط�ن�حفـــال

ً
احتفـــاًء�بجهـــود�متطوع��ـــا�وتقديـــرا

املقاطعـــة��ـــ��رام�هللا�تحـــت�رعايـــة�الرئ�ـــس�محمـــود�عبـــاس،�و�حضور��رئ�س�مجلـــس�الوزراء�الدكتور�محمد�اشـــ�ية�ووز�ـــر�ال��بية�والتعليم�
الدكتور�مروان�عورتا�ي�وعدد�من�ال��صيات�الرسمية�والوطنية�وممثل�ن�من�شر�ائنا�من�القطاع�التعليمي�وا��اص،�وتم�تكر�م�أك���
���هودهـــم�املبذولـــة��ـــ��إنجـــاح�برامـــج�إنجـــاز��وحرصهم�ع���

ً
مـــن�900�متطـــوع/ة�عملـــوا�مـــع�املؤسســـة�ع�ـــ��مـــدار�الســـنوات�الســـابقة�تقديـــرا

مشاركة�الطلبة�بخ��ا��م�العملية�لبناء�قدرا��م�ومهارا��م.�وخالل�ا��فل�جرى�تكر�م�طالبات�الشركة�الطالبية�"فرصة"�ورئ�سة�مجلس�
إدارة�مدرســـة�دار�الطفل�العر�ي�الفاضلة�ماهرة�الدجا�ي�بمناســـبة�فوزهن�بلقب�أفضل�شـــركة�طالبية�ع���مســـتوى�العالم�العر�ي�للعام�

.2019

و�عمل�إنجاز�ضمن�منظومة�عمل�مت�املة�فتعمل�ع���تكثيف�وتوحيد�عملها����جميع�محافظات�الوطن،�حيث�أقيم�بال��امن�مع�حفل�
�إلنجازا��م�وجهودهم��ـــ��تنفيذ�برامج�إنجاز�

ً
�لهم�ودعما

ً
التكر�ـــم�حفـــل�ثـــاِن��ـــ��قطاع�غزة�كرمت�فيھ�املؤسســـة�شـــر�ا��ا�ومتطوع��ا�تقديـــرا

�إ���جنب�من�أجل�دعم�شبابنا�ع���مختلف�األصعدة.
ً
والعمل�جنبا

د. محمد اشتية  |  رئيس الوزراء الفلسطيني 

"عىل الشـــباب الفلســـطيني أن يكون ريادياً، وقادرا عـــىل أن يخلق وظيفة لنفســـه، بعيداً عن النمط 

الوظيفي الكالسييك، من أجل أن نرفع من شأن فلسطني".

د. مروان عورتاين
وزير الرتبية والتعليم 

"الوزارة تلتزم بتجذير ثقافة الريادة واالبتكار يف صفوف الناشئة عىل مختلف الصعد، وهناك 

رضورة ألن نعيد العمل التطوعي واملبادرات يف املدارس." 

حفل تكريم املتطوعني

”

”
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عمـــل�املنتـــدى�خـــالل�العـــام�2020/2019�ع�ـــ��تنفيـــذ�سلســـلة�مـــن�اللقـــاءات�واالجتماعـــات�الهادفـــة���شـــد�ا��ر�ج�ـــن�من�مختلف�املناطق�وتوســـيع��شـــاطتھ�
�إلعادة�التواصل�والعمل�ب�ن�خر����إنجاز،�وت�و�ن�جســـم�قادر�ع���الشـــعور�باملســـؤولية�تجاه�املؤسســـة�وا��تمع�و�ســـتطيع�التفاعل�

ً
العملية،�لي�ون�من��ا

والعمل�عن�طر�ق�التواصل�املستمر�والبناء،�واملساهمة�ب�شر�رسالة�إنجاز�فلسط�ن.

�و���هذا�اإلطار�شاركت�ممثلة�عن�املنتدى�الطالبة�تقى�زغ������آب/�أغسطس�2019����املؤتمر�العال���االول���ر�����جونيور�ا�شيفمنت����فينا�حيث�جمع�
400�خر�ج/ة�من�50�دولة،�تبادولوا�خاللها�تجار��م����عالم�ر�ادة�األعمال،�وقد�طرح�املؤتمر�ثالثة�مواضيع�رئ�سية:�االتصال�والتواصل،�ا��اطرة،�واالبت�ار.�
كما�شـــار�وا����اجتماعات�جونيور�ا�شـــيفمنت��االف��اضية"أون�الين"�والهادفة��لتبادل�األف�ار�ونوســـيع�املعرفة،�تخلل��ا�تدر�بات�إرشـــادية��ســـاعد�ا��ر�ج�ن�

���تطو�ر�مهارات�جديدة����عالم�األعمال�والر�ادة.

وعمـــل�املنتـــدى�ع�ـــ���عز�ـــز�دوره��ـــ��مجـــال�تنفيـــذ�برامـــج�إنجـــاز،�فمـــع�التحديـــات�ال�ـــ��فرض��ا�ا��ائحـــة،�أطلق�املنتـــدى�مبادرة�خـــالل�النصف�األول�مـــن�العام�
"�عملوا�خاللها�ع���تدر�ب�طلبة�برنامج�الشركة�الطالبية،�إذ�فرضت�اإلغالقات�صعو�ات�امام�الطلبة�الستكمال�مرحلة�التدر�بات�

ً
2020،�تحت�شعار"معا

داخل�شر�ات�القطاع�ا��اص،�فعقد�أعضاء�املنتدى�لقاءات�واجتماعات�تتضمن��ش�ل�رئ�����التدر�ب�ع���مهارات�العرض�وإدارة�الشر�ات.�

منتدى الخريجني

التقرير املايل
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التقرير املايل
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شكـــر وعرفـــان

���ا��تام،�ال��سعنا�إال�أن�نقدم�الشكر�والتقدير�لشر�ائنا����اإلنجاز�ودعمهم�املستمر�الذي�لواله�ما��مـــــا�كنا�لنحقـــــق��ل�هـــــذه�اإلنجازات�
الهامـــــة.��الشـــــكر�موصـــــول�مـــن��افة�موظفــــي�وموظفــــات�إنجاز��لـــوزارة�ال��بية�والتعليـــم�ووزارة�التعليم�العا���لتعاو��مـــا�الدائم�والفعال،�
وللســـادة��أعضـــاء�مجلـــس�إدارة�إنجـــاز�وشـــبكة�إنجـــاز�العـــرب�لدورهـــــم����تطو�ـــــر�وتمتي�ن�عمل�املؤسســـة،�و�افـــة�املمول�ـــن�والداعم�ن�من�
خالل�توف��هم�موارد��شر�ة�كمتطوع�ن�أو�موارد�مالية�للمؤسسة،��وال�يمكن�أن�ن�����جهود�متطوعينا�الـــــذي�عملوا��شـــــ�ل�متواصـــــل��
�
ً
ع�ـــ��تنفيـــذ�برامجنـــا��ـــ���افـــة�أنحـــاء�الوطـــن،�و��ـــ�يع�الشـــباب�الر�ادي�ـــن�ع�ـــ��االبتـــ�ار�وا��ـــروج�بأف�ار�ومشـــار�ع�وحلـــول�مبتكره،�شـــكرا

�إلعداد�شبابنا�لعالم�األعمال
ً
�و�عدكــم�أن�نبقــى�أوفيـاء�لشـعارنا�الـذي�رفعنـاه�منـذ�انطالق�مسيـرتنا�معا

ً
جميعا


