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علــى مــدار اثنــي عشــر شــهًرا، كان التغييــر الــذي شــهدناه فــي العقليــة الرياديــة 
لشــبابنا والرؤيــة بعيــدة املــدى ملســتقبلهم غيــر اعتيــادي، وقــد حمــل هــذا 
التغييــر إنجــازات نوعيــة ذات دالالت اســتثنائية فــي التعامــل مــع الظــروف 
الــذي  كورونــا  وبــاء  نتيجــة  تضاعفــت  والتــي  نواجههــا  التــي  والتحديــات 
عصــف بنــا كبقيــة دول العالــم، فــكان للرؤيــة التنمويــة التــي تســتند إليهــا 
فــي التصــدي ملختلــف  إنجــاز فلســطين وتدخالتهــا االســتراتيجية دوٌر مؤثــٌر 

الصعوبــات التــي تعرقــل عمليــة التنميــة املســتدامة.

فمهمتنا األولى في إنجاز فلسطين تمكين الشباب وتعزيز دورهم في مسارات 
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، وهــذا مــا حققتــه برامجنــا التدريبيــة، إذ 
وفرت لهم الفرص واألدوات الالزمة لتحقيق ذلك، والعمل ضمن منظومة 
وشــبكة عالقــات متينــة وممنهجــة تتكــون مــن مختلــف شــركات القطــاع 
الخــاص والقطــاع الحكومــي والتعليمــي ومؤسســات املجتمــع املدني، لضمان 
تقــدم شــبابنا أولويــة وطنيــة قصــوى علــى أجنــدة شــركائنا وتســخير  بقــاء 

اإلمكانيــات والفــرص لهــم.

 وفي ظل ما يشــهده هذا الجيل من نســب بطالة عالية إلى جانب ما يفرضه 
االحتــالل مــن سياســات وإجــراءات تحرمنــا مــن حقوقنــا األساســية فــي الحيــاة 
الكريمة والحركة بحرية وبناء وطننا املستقل، كان ال بد من التغيير واإلنجاز 
لنضــع هــذا الجيــل مــن الشــباب فــي مكانــه املناســب، ليــس فقــط لدفــع عجلــة 

التنميــة، بــل لقيــادة دفــة التغييــر، فوصلــت بنــا إنجــاز فلســطين ببرامجهــا 
وبمبادراتهــا إلــى شــبابنا فــي املناطــق املهمشــة والبعيــدة والداخــل املحتــل وفــي 
الشتات، لتكون إنجاز بذلك نقطة تحول آلالف الشباب، ودافًعا لهم نحو 

مســتقبل أكثــر نجاًحــا وتأثيــًرا.

فــي العــام املا�ضــي، كان إلنجــاز شــراكات ممتــدة محلًيــا وإقليمًيــا، حيــث وفــرت 
هذه املؤسســات والشــركات التمويل الالزم لتنفيذ برامج املؤسســة وتمكين 
فعملــت إنجــاز علــى تنفيــذ مشــاريع متنوعــة أبرزهــا  واقــع ريــادة األعمــال، 
االقتصــادي  إبداعــات شــبابية بتمويــل ودعــم الصنــدوق العربــي لإلنمــاء 

واالجتماعــي، وهــو الشــريك االســتراتيجي والداعــم األكبــر للمؤسســة. 

أشــعر بالفخــر كونــي رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة إنجــاز فلســطين، حيــث 
أشــهد هــذا التطــور والجهــود الرائعــة فــي تمكيــن شــبابنا اقتصادًيــا، واألكثــر 
فخًرا أننا كمجلس إدارة وهيئة عامة نشهد رحلة آالف من شبابنا تحفزهم 

إنجــاز ليقــودوا التغييــر اإليجابــي.

مســيرة إنجــاز فلســطين تزدهــر أكثــر بالعمــل املشــترك والدعــم املســتمر مــن 
مختلــف شــركات القطــاع الخــاص ووزارتــي التربيــة والتعليــم والتعليــم العالــي 
ومتطوعينا ومختلف مؤسســات املجتمع املدني، فكل الشــكر والتقدير لهم 

جميًعــا.

عمــــاد هنـــدي
رئيـــس مجلــــس اإلدارة
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يســرني باســمي وباســم فريــق عمــل إنجــاز فلســطين أن نضــع بيــن أيديكــم 
"االنطــالق نحــو التحــول الرقمــي"   تقريرنــا الســنوي الــذي أصدرنــاه باســم 
 ألعمالنــا ونجاحاتنــا خــالل العــام األكاديمــي 2020 - 2021.

ً
 ملخصــا

ً
متضمنــا

ــا اســتثنائية وتحديــات كبيــرة، فمــا زلنــا نعيــش 
ً
وقــد شــهد هــذا العــام ظروف

فــي ظــل جائحــة كورونــا وتأثيراتهــا الســلبية علــى الصحــة واالقتصــاد، وشــح 
التمويــل، باإلضافــة لألوضــاع السياســية الصعبــة مــن أحــداث حــي الشــيخ 
جــراح إلــى الحــرب علــى قطــاع غــزة وانتهــاكات االحتــالل املســتمرة فــي الضفــة 
الغربية. ما كان لكل هذه الظروف أن تثني من عزيمتنا فاستطعنا الوصول 
بنجــاح لحوالــي 100.000 طالــب/ ة مــن مختلــف محافظــات الوطــن بمــا فيهــا 
القدس وغزة ، كما شارك في أنشطتنا هذا العام طلبة من الداخل املحتل 

ومخيمــات الشــتات.

وقــد اتبعنــا خطــة رقميــة جديــدة حققنــا مــن خاللهــا نقلــة نوعيــة فــي مجــال 
 متعــددة للتنفيــذ )مــن خــالل 

ً
تنفيــذ برامجنــا التدريبيــة وأوجدنــا عبرهــا طرقــا

املــواد املؤتمتــة، أو نهــج التعليــم والتدريــب املدمــج( كمــا طورنــا محتوى ملهما 
للشــباب عبــر منصاتنــا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي.

وفــي ســياق دعــم شــبابنا ومســاعدتهم لتحويــل أفكارهــم اإلبداعيــة فــي مجــال 
فــي املســتقبل،  ريــادة األعمــال إلــى واقــع وتمكينهــم ليصبحــوا قــادة أعمــاٍل 
وســعنا هــذا العــام مــن برنامــج الشــركة الطالبيــة وضاعفنــا مــن أعــداد 
الجامعــات املشــاركة بواقــع 8 جامعــات، بمــا ييهــئ الطريــق لشــبابنا لالنتقــال 
من املرحلة التعليمية إلى سوق العمل معززين باملهارات التجارية واملعرفة 
وجــت جهودنــا بالفــوز بـ"أفضــل شــركة طالبيــة" علــى مســتوى 

ُ
الرياديــة، وت

الوطــن العربــي 2021 عــن شــركة "كليــن بالكــو" مــن جامعــة القــدس.

رانيــا قطينــــة
املديـــرة العامــــــة

وألول مرة هذا العام أطلقنا برنامج نوعي يحاكي الريادة املجتمعية مسابقة 
"ابداعات شبابية" التي تنافس من خاللها طالب انجـــــاز  بمبادراتهم املتميزة 

والتي تلبي احتياجات مجتمعهم.

 منــا بأهميــة تكامــل الجهــود بيــن مختلــف القطاعــات، واصلنــا العمــل 
ً
وإيمانــا

بــروح الشــراكة مــع القطاعيــن الخــاص والعــام ومؤسســات املجتمــع املدنــي، 
أبرزهــا مذكــرة التفاهــم مــع وزارة  وعقدنــا اتفاقيــات ومذكــرات تفاهــم، 
ومختلــف  "األونــروا"  الالجئيــن  وتشــغيل  غــوث  ووكالــة  والتعليــم  التربيــة 
الجامعــات الفلســطينية واملؤسســات بمــا يضمــن إفــادة أكبــر عــدد ممكــن 
مــن الطلبــة وتطويــر مهاراتهــم فــي مجــاالت جهوزيــة العمــل وريــادة االعمــال 

واملعرفــة املاليــة.

مــن إيماننــا الراســخ باإلمكانيــات الالمحــدودة للشــباب ودورنــا   
ً
وانطالقــا

الريــادي فــي التغييــر واإلنجــاز عملنــا علــى إعــداد خطــة اســتراتيجية لألعــوام 
2021-2025 تســتند إلى تحقيق أهدافنا الطموحة وخلق مســارات جديدة 
للنجــاح والوصــول إلــى أكبــر شــريحة ممكنــة مــن شــبابنا الفلســطيني، وتعزيــز 

شــراكاتنا، لتحقيــق النجــاح املأمــول لشــبابنا.

فــي الختــام، هــذه اإلنجــازات والنتائــج مــا كانــت لتكــون بهــذا األلــق إال بوجــود 
شبكة عالقات تعاونية وطيدة بين مختلف شركاءنا وممولينا ومتطوعينا، 
فــكل الشــكر لكــم، والشــــــــكر الكبــــــيـــــــــر  ملجلــــــــــس اإلدارة والهيئــة العامــة علــى 

دعمهــم املســتمر.

نتطلــع بحمــاس وشــغف ملراكمــة إنجازتنــا ولنصــل ملســتوى أعلــى فــي التغييــر 
نحــو مســتقبل مشــرق لشــبابنا.



إنجــــــاز فلســـطني

6



التقرير السنوي 2021

7

إنجـــاز فلســـطين هـــي مؤسســـة فلســـطينية مســـتقلة غيـــر حكوميـــة أنشـــئت عـــام 2007، تديرهـــا وترعاهـــا مجموعـــة مـــن 
الشـــركات الفلســـطينية الرائـــدة والســـاعية لتعزيـــز قـــدرات الشـــباب الفلســـطيني علـــى املســـاهمة فـــي التنميـــة االقتصاديـــة. 
وتوفر إنجاز فلسطين برامج يقدمها متطوعون من ذوي الخبرة، إللهام الشباب حول االبتكار في مجال إدارة املشاريع 
واألعمـــال. كمـــا تلعـــب إنجـــاز فلســـطين دوًرا بـــارًزا فـــي تنميـــة وعـــي اقتصـــادي مبتكـــر لـــدى الشـــباب علـــى املســـتوى العالمـــي، 

.Junior Achievement Worldwideمـــن خـــالل عضويتهـــا الفاعلـــة مـــع شـــبكة إنجـــاز العـــرب و

تهـــدف »إنجـــاز« إلـــى تعزيـــز الفـــرص االقتصاديـــة للشـــباب الفلســـطيني مـــن خـــالل توفيـــر سلســـلة مـــن الـــدورات التعليميـــة 
واالقتصاديـــة ذات الطابـــع العملـــي والتـــي تنفذهـــا فـــي املـــدارس والجامعـــات الفلســـطينية، وتتميـــز برامـــج إنجـــاز فلســـطين 
بقدرتهـــا علـــى تطويـــر املهـــارات القياديـــة للطلبـــة، وبالتالـــي تســـريع وتيـــرة اإلبـــداع لديهـــم، وإعدادهـــم لعالـــم األعمـــال، 
وتمكينهـــم مـــن إدارة املعرفـــة لتحقيـــق مســـارات جديـــدة مـــن شـــأنها الحـــد مـــن البطالـــة وتوفيـــر الفـــرص وفتـــح آفـــاق واعـــدة 

ملشـــاريع رياديـــة جديـــدة.

إنجــاز فلسـطين
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املســاهمة فــي بنــاء اقتصــاد فلســطيني قــوي، والتعليــم 
والتجهيــز الجيديــن لجيــل جديــد مــن الشــباب، ليصبحــوا 

قــادة األعمــال التجاریــة وریادیــي املســتقبل.

اإليمـــان الراســـخ باإلمكانـــات الالمحـــدودة لجيـــل 	 
الفلســـطيني. الشـــباب 

توعيـــة جيـــل الشـــباب الفلســـطيني بمبـــادئ ســـوق 	 
العمـــل القائـــم علـــى االقتصـــاد واملشـــاريع الرياديـــة.

الصـــدق والنزاهـــة والتفـــوق فـــي العمـــل والبرامـــج التـــي 	 
نقـــوم بتقديمهـــا.

تعزيـــز اإلبـــداع واحتـــرام وجهـــات النظـــر والخلفيـــات 	 
املختلفـــة لجميـــع األفـــراد.

مختلـــف 	  مـــع  والتعـــاون  الشـــراكة  بقـــوة  اإليمـــان 
الفلســـطيني. املجتمـــع  مؤسســـات 

القناعـــة الراســـخة فـــي األثـــر التعليمـــي والتحفيـــزي 	 
للتدريـــب العملـــي املالئـــم.

املجتمـــع 	  فـــي  التطوعـــي  العمـــل  مفهـــوم  ترســـيخ 
 . لفلســـطيني ا

تعزیـــز الـــروح الریادیـــة لـــدى جیـــل الشـــباب وتطویـــر 	 
وتوجهاتهـــم  مهاراتهـــم  وتطویـــر  لديهـــم،  املعرفـــة 
لتعزيز فرصهم االقتصادیة وفرصهم في الحصول 
علـــى عمـــل، إضافـــة إلـــى تطویـــر مهاراتهـــم الحياتيـــة 

واألكاديميـــة.
جســـر الهـــوة مـــا بيـــن املعرفـــة األكاديميـــة واملهـــارات 	 

الالزمـــة للنفـــاذ إلـــى ســـوق العمـــل، وتنميـــة الخبـــرة 
العملیـــة والتدریـــب والتعلـــم التجریبـــي للطلبـــة.

تعزیـــز الروابـــط بيـــن املجتمـــع والقطـــاع الخـــاص مـــن 	 
خـــالل الحشـــد الفعـــال للقطـــاع الخـــاص للقيـــام 

بـــدوره ومســـؤوليته االجتماعيـــة تجـــاه املجتمـــع.
مواصلـــة تعزیـــز الحوكمـــة والسیاســـات التشـــغیلیة، 	 

اإلداریـــة واملالیـــة، ورفـــع قـــدرات مؤسســـة إنجـــاز 
فلســـطين.

مســتقلة  حكوميــة  غيــر  فلســطينية  مؤسســة  بصفتهــا 
ومســتدامة، تعمــل إنجــاز فلســطين بشــكل دؤوب علــى 
ربــط املجتمــع املحلــي بالقطــاع الخــاص، مــن أجــل إلهــام 
والجامعــات،  املــدارس  فــي  الفلســطينيين  الشــباب 
ســلوب التفكيــر الــالزم لتطويــر 

ُ
وتزويدهــم باملهــارات وأ

االقتصاديــة،  فرصهــم  وتعزيــز  الحياتيــة  مهاراتهــم 
أعمــال.  أصحــاب  أو  كموظفيــن 

الرؤيــــــة

القيــــــم

الرســـالــــة

األهداف االسرتاتيجية

إنجــــــاز فلســـطني
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أعضــاء مجلـــس اإلدارة

عمــاد هنـدي

عمــــاد جـــابــــر

عنــــان عنبتـــاوي

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارةعضو مجلس إدارة

أمني صندوق

عضو مجلس إدارة

أمـــــــني ســـــــــر

عضو مجلس إدارة

بســام ولويـــــل

ســـمري جــــراد

مهــند عســـــــافجمـــال حـــورانــي

ثائـــر حاميـــل

رائـــــد عـــــواد

ريــــم الشــــيخ

مصطفى تكـــروري
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أعضاء الهيئة العامة
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الرشكاء الداعمون



إنجــــــاز فلســـطني

12

إنجــــاز يف عــــــام
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الحوكمة والسياسات 
التشغيلية
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تعمـــل إنجـــاز فلســـطين علـــى تعزيـــز الحوكمـــة وسياســـاتها التشـــغيلية اإلداريـــة واملاليـــة، بمـــا يمكنهـــا مـــن القيـــام بمهامهـــا علـــى أكمـــل وجـــه ويعـــزز مـــن مصداقيتهـــا 
تجاه الشركاء واملستفيدين، ويمكنها أيًضا من تحقيق أهدافها االستراتيجية التي تتقاطع مع )أجندة السياسات الوطنية لألعوام 2020/2017: املواطن 
( وأهـــداف خطـــة التنميـــة املســـتدامة لعـــام 2030. وفـــي عـــام 2021/2020 نجحـــت املؤسســـة فـــي تنفيـــذ عـــدة إجـــراءات لترســـيخ الحوكمـــة وتطويـــر سياســـاتها 

ً
أوال

التشـــغيلية فـــي الجوانـــب التالية:

 تتألف الجمعية العمومية للمؤسسة من 26 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص، حيث تخول هذه الشركات من ينوب عنها في اجتماعات الجمعية 
العموميـــة إلنجـــاز فلســـطين، كمـــا تقـــوم الجمعيـــة العموميـــة بانتخـــاب مجلـــس إدارة كل ســـنتين، ويتكـــون مجلـــس اإلدارة مـــن 11 عضـــًوا ينتخبـــون مـــن بينهـــم 

الرئيـــس ونائبـــه وأميـــن الســـر وأميـــن الصنـــدوق. 

خـــالل شـــهر نيســـان املنصـــرم ُعقـــد اجتمـــاع للجمعيـــة العموميـــة وتـــم بموجبـــه إقـــرار التقريريـــن املالـــي واإلداري، وعّينـــت الجمعيـــة العموميـــة مدقـــق الحســـابات 
الخارجـــي “شـــركة أرنســـت و يونـــغ”.

كمـــا عقـــد مجلـــس اإلدارة خـــالل هـــذا العـــام أربعـــة اجتماعـــات حســـب األصـــول عرضـــت فيهـــا اإلدارة التنفيذيـــة إنجـــازات املؤسســـة والتحديـــات التـــي تواجههـــا 
إدارًيـــا ومالًيـــا، باإلضافـــة ملناقشـــة أفـــكار لتطويـــر العمـــل فـــي ظـــل الظـــروف الصعبـــة، واعتمـــاد الخطـــة األكاديميـــة واملوازنـــة العامـــة. 

الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة
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التخطيط االسرتاتيجي

إدارة الربامج رقميًا 

أعـــدت إنجـــاز خطتهـــا االســـتراتيجية للفتـــرة )2021-2025(، حيـــث تهـــدف إلـــى أن تكـــون املؤسســـة الرائـــدة فـــي فلســـطين فـــي إلهـــام الشـــباب وتأهيلهـــم، وتســـاهم فـــي 
إزالـــة العقبـــات التـــي تواجههـــم وتحـــد مـــن انخراطهـــم فـــي ســـوق العمـــل، وتزيـــد مـــن فـــرص حصولهـــم علـــى وظائـــف إبداعيـــة، باإلضافـــة إلـــى أن تكـــون لديهـــا األدوات 
الكافية والشراكات القوية التي تحتاجها لتنفيذ خطتها بفاعلية، واحتوت الخطة على دراسة للمخاطر املحتملة، واملوارد املتاحة باإلضافة لخطة اإلعالم 

واملتابعـــة والتقييـــم، مـــا يضمـــن إلنجـــاز الحفـــاظ علـــى نموهـــا وتطورهـــا خـــالل الســـنوات الخمـــس القادمة.

نفذت إنجاز هذا العام %85 من برامجها وأنشطتها )أون الين( مقابل %15 بشكل مدمج، مستنيرة بدراسة أطلقتها حول 
مـــدى تفاعـــل األطـــراف الشـــريكة مـــن )طلبـــة/ متطوعيـــن/ معلميـــن/ مـــدراء مـــدارس/ أوليـــاء أمـــور( مـــع التعليـــم االلكترونـــي، 
 لألوضـــاع التـــي فرضتهـــا الحالـــة الوبائيـــة مـــن عـــدم انتظـــام للدراســـة واملحاذيـــر الكبيـــرة مـــن التجمعـــات. ولتنفيـــذ 

ً
ومســـتجيبة

تدريباتهـــا بشـــكل منظـــم؛ عملـــت إدارة البرامـــج بشـــكل متـــواٍز علـــى تطويـــر عـــدة ُصعـــد، فتـــم تطويـــر آليـــات الوصـــول للطلبـــة 
ور نظام البيانات ليتما�ضى مع التغيرات في آليات العمل. أما بالنسبة 

ُ
وحصر املسجلين وإرسال شهاداتهم رقمًيا، كما ط

للمتطوعيـــن فقـــد بينـــت الدراســـة حاجتهـــم للتدريـــب فـــي ظـــل البيئـــة االفتراضيـــة، فعقـــدت لهـــم تدريبـــات مركزيـــة افتراضيـــة 
بإشـــراف مختصيـــن، وعلـــى صعيـــد املـــواد التدريبيـــة أتمتـــت إنجـــاز مادتـــي “القيـــادة املجتمعيـــة” و”كـــن ريادًيـــا”، كمـــا تمـــت 
مراجعـــة معظـــم مـــواد إنجـــاز وتحضيرهـــا ليتـــم تداولهـــا عبـــر منصـــات مختلفـــة. أمـــا بالنســـبة لبرنامـــج الشـــركة الطالبيـــة فقـــد 
شـــهد هـــذا العـــام تطـــوًرا كبيـــرا، حيـــث نفـــذ بشـــكل مدمـــج فـــي املـــدارس والجامعـــات مـــع مضاعفـــة عـــدد الجامعـــات املشـــاركة 
صـــدرت النســـخة 

ُ
عـــن العـــام املا�ضـــي، باإلضافـــة لتحســـين جـــودة التدريـــب، مـــا رفـــع مـــن أداء الطلبـــة محلًيـــا وإقليمًيـــا. كمـــا أ

الثانيـــة مـــن “دليـــل الشـــركة الطالبيـــة” التـــي تتنـــاول التحديثـــات التـــي طـــرأت علـــى البرنامـــج وتســـتعرض تجـــارب املســـابقات 
خـــالل الســـنوات املاضيـــة.

ومن خالل إعالنها عن مسابقة “إبداعات شبابية – النسخة األولى”، رفعت املؤسسة من مستوى املبادرات املجتمعية 
التـــي ينفذهـــا طلبـــة برنامـــج “القيـــادة املجتمعيـــة” وأتاحـــت الفرصـــة لشـــباب الوطـــن وشـــاباته للمنافســـة علـــى جائـــزة “أفضـــل 
مبـــادرة طالبيـــة”. كمـــا تـــم هـــذا العـــام إطـــالق “مناظـــرات طالبيـــة” إلكترونًيـــا وألول مـــرة وتناولـــت املناظـــرات قضايـــا حقوقيـــة 

هامة.

من فئة أولياء األمور 

الذين شملتهم 

الدراسة يؤيدون التوجه 

للتعليم االلكرتوين

دراســة حــــول التعليـم 

االلكتــرونــي أجـــرتهـــا

إنجـــــاز فلســـطيــن

من فئة املتطوعني 

املشمولني يف 

الدراسة أبدوا 

استعدادهم لتقديم 

برامج إنجاز عن بعد

63%

48.5%

وجديـــر بالذكـــر أن إنجـــاز فلســـطين تبنـــت “الخطـــة االســـتراتيجية الرقميـــة” التـــي أطلقتهـــا شـــبكة إنجـــاز العـــرب والتـــي تهـــدف مـــن خاللهـــا إلعـــادة صياغـــة هيكليـــة 
العمـــل، لينســـجم مـــع العصـــر الرقمـــي، مـــا يمكنهـــا مـــن الوصـــول لحوالـــي مليـــون طالـــب ســـنوًيا، وييهـــئ فرًصـــا تدريبيـــة جديـــدة ومبتكـــرة للطلبـــة فـــي مختلـــف 

التجمعـــات، بمـــا يضمـــن اســـتدامة عمـــل إنجـــاز فـــي ظـــل التطـــورات الرقميـــة غيـــر املســـبوقة.

وعلـــى صعيـــد مـــواٍز شـــهد عـــام 2021/2020 تطـــّوًرا نوعًيـــا فـــي عمـــل القســـم اإلعالمـــي، فـــكان ذراًعـــا قوًيـــا للمؤسســـة مكنهـــا مـــن الوصـــول فـــي برامجهـــا لطلبـــة 
فلســـطين باختـــالف أماكـــن تواجدهـــم، وتمّيـــز بغـــزارة العمـــل وإطـــالق الحمـــالت الرقميـــة حـــول قضايـــا ومواضيـــع رياديـــة واجتماعيـــة، باإلضافـــة ملســـاهمته فـــي 

تنظيـــم األحـــداث والفعاليـــات املختلفـــة وتســـليط الضـــوء عليهـــا فـــي إطـــار تعزيـــز الهويـــة البصريـــة للمؤسســـة ونشـــر قيمهـــا ورســـالتها.
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فريـــق إنجـــاز

يتكـــون فريـــق عمـــل إنجـــاز مـــن 20 موظًفـــا/ة تشـــكل النســـاء فيـــه األغلبيـــة، ويمتـــاز الفريـــق بتنـــوع تخصصاتهـــم وحصولهـــم علـــى درجـــات علميـــة عاليـــة، مـــا تـــرك 
انعكاًســـا إيجابًيـــا علـــى األداء. 

واســـتجابة للتغييـــرات الكبيـــرة التـــي طـــرأت علـــى ظـــروف العمـــل هـــذا العـــام، تـــم تقديـــم تدريبـــات داخـــل املؤسســـة للطاقـــم بشـــكل دوري حـــول آليـــات العمـــل 
الجديدة و طرق التدريب في البيئة االفتراضية والتعامل مع املواد التدريبية املؤتمتة، باإلضافة للتدريب على استخدام نظام البيانات املحدث. كما حظي 

الطاقـــم بتدريـــب مـــن مجموعـــة طـــالل أبـــو غزالـــة الدوليـــة فـــي مواضيـــع الحكـــم الرشـــيد وإدارة املشـــتريات والرقابـــة الداخليـــة.

وخـــالل العـــام ُعقـــد 12 اجتماًعـــا للطاقـــم، نوقـــش فيهـــا اإلنجـــازات وأبـــرز التحديـــات، كمـــا تـــم تشـــكيل أربـــع لجـــان متخصصـــة )لجنـــة املناهـــج، لجنـــة الخريجيـــن، 
لجنة املتطوعين، واللجنة االجتماعية( حيث قامت كل لجنة بتحضير خطة الختصاصها واإلشـــراف على تنفيذها. على صعيد مواٍز تعقد اللجنة اإلدارية 
اجتماًعا أسبوعًيا ملتابعة سير العمل في املناطق وخطط املؤسسة ومشاريعها، باإلضافة لعقدها اجتماعات مع طلبة برنامج الشركة الطالبية للتأكد من 

سير العمل في البرنامج.
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تعزيز الفرص
االقتصادية للشباب 
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تأثيـــر أزمـــة كورونـــا علـــى املجتمعـــات بشـــكل عـــام وعلـــى الشـــباب بشـــكل خـــاص تخطـــى الجانـــب 
فتعطـــل الشـــباب عـــن الدراســـة وفقـــد  الصحـــي ليشـــمل جوانـــب اجتماعيـــة واقتصاديـــة، 
الكثيـــرون وظائفهـــم، وبحســـب أبحـــاث أجرتهـــا كليـــة لنـــدن لالقتصـــاد فـــإن “الشـــباب كانـــوا 
أكثـــر عرضـــة لفقـــدان وظائفهـــم خـــالل الوبـــاء بمرتيـــن أعلـــى مـــن غيرهـــم”. مـــا شـــكل دافًعـــا للكثيـــر 
منهـــم إلعـــادة التفكيـــر بمســـتقبلهم الوظيفـــي ودفعهـــم نحـــو بنـــاء مشـــاريعهم الخاصـــة، هـــذا علـــى 
الجانب االقتصادي، أما على الجانب االجتماعي، فقد أظهرت الجائحة أهمية التكاتف بين 

أفـــراد املجتمـــع وضـــرورة إطـــالق املبـــادرات املجتمعيـــة لتخطـــي هـــذه الظـــروف الصعبـــة.

علـــى صعيـــد متصـــل، تلبـــي إنجـــاز  احتياجـــات الشـــباب لتطويـــر مهاراتهـــم الحياتيـــة ومعارفهـــم فـــي 
مجـــال ريـــادة األعمـــال بشـــقيها االجتماعـــي واالقتصـــادي، وذلـــك عـــن طريـــق توفيـــر فـــرص تدريبيـــة 
متنوعـــة بإشـــراف مختصيـــن فـــي أكثـــر مـــن ثمانيـــة عشـــر برنامًجـــا، وتمتـــاز هـــذه البرامـــج بتنوعهـــا 
وثرائهـــا بكـــم كبيـــر مـــن املفاهيـــم ومحاكاتهـــا ملهـــارات القـــرن الواحـــد والعشـــرين، وتنضـــوي تحـــت 

املحـــاور الثالثـــة التاليـــة:

تعزیز الروح الریادیة لدى جیل الشباب وتطویر 
وتوجهاتهـــم  مهاراتهـــم  وتطویـــر  لديهـــم،  املعرفـــة 
فـــي  وفرصهـــم  االقتصاديـــة  فرصهـــم  لتعزيـــز 
الحصـــول علـــى عمـــل، إضافـــة إلـــى تطویـــر مهاراتهـــم 

واألكاديميـــة. الحیاتیـــة 

هدف إنجـــــــــــــــاز فلسطين

الهدف الثامن
من أهداف التنمية املستدامة

والشـــامل  املطـــرد  االقتصـــادي  النمـــو  “تعزيـــز 
للجميـــع واملســـتدام، والعمالـــة الكاملـــة واملنتجـــة، 

وتوفيـــر العمـــل الالئـــق للجميـــع”.
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تتفـــرد مؤسســـة إنجـــاز بنشـــر ثقافـــة ماليـــة بشـــكل ممنهـــج، حيـــث تســـتهدف طلبـــة املرحلتيـــن األساســـية واملتوســـطة بموادهـــا التدريبيـــة “جولـــة فـــي الســـوق”، 
و”قراراتـــي املاليـــة”، و”أموالـــي ومســـتقبلي”، ويشـــرف علـــى تنفيذهـــا عـــادة ذوو االختصـــاص مـــن موظفـــي البنـــوك واملؤسســـات املاليـــة واملصرفيـــة، فيتعـــرف 
الطلبة من خالل هذه املواد على مفاهيم عدة، على سبيل املثال ال الحصر : إدارة املال، اإليداع، السحب، األرباح املصرفية، الشيك، االئتمان، الدين، 

القـــرض، مصـــادر التمويـــل، وغيرهـــا الكثيـــر مـــن املفاهيـــم. مـــا يســـاعدهم علـــى اتخـــاذ قـــرارات ماليـــة بعمـــر مبكـــر. 

ومـــن املالحـــظ أن إنجـــاز ومـــن خـــالل تنفيذهـــا مـــواد محـــور املعرفـــة املاليـــة تتقاطـــع واالســـتراتيجية الوطنيـــة للشـــمول املالـــي فـــي فلســـطين، حيـــث ُيعـــرف الشـــمول 
املالـــي بأنـــه: “تعزيـــز وصـــول واســـتخدام كافـــة فئـــات املجتمـــع للخدمـــات واملنتجـــات املاليـــة مـــن القنـــوات الرســـمية، التـــي تتناســـب مـــع احتياجاتهـــا بالتكلفـــة 

والوقـــت املعقوليـــن، وحمايـــة حقوقهـــا وتعزيـــز معرفتهـــا املاليـــة بمـــا يمكنهـــا مـــن اتخـــاذ القـــرار املالـــي املناســـب”.

املعرفة املالية

البلـــد،  لهـــذه  مـــال  أهـــم رأس  الفلســـطيني  “الطالـــب 
خاصـــة أنـــه ال توجـــد مـــوارد كثيـــرة فـــي فلســـطين، واملـــورد 
الرئيـــس الوحيـــد لنـــا هـــو اإلنســـان، وبنـــاء االنســـان يبـــدأ 

مـــن املدرســـة”. 

د. ضرغــــــــام مرعي
الرئيس التنفيذي لشركة أوريدو فلسطين 

السوق 
من حويل

قرارايت 
املالية

أموايل 
ومستقبيل مواد املحور التدريبية 
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"مـــن غيـــر املمكـــن أن نتحـــدث عـــن إنجـــاز فلســـطين دون 
الحديـــث عـــن املبتغـــى والحلـــم بـــأن يتحـــول نظـــام التعليـــم 
إلـــى نظـــام يحمـــل الريـــادة واالبتـــكار ويواكـــب مهـــارات القـــرن 

والعشـــرين". الواحـــد 

د. بصري صالح
وكيل وزارة التربية والتعليم

تطـــورات كبيـــرة حدثـــت فـــي العالـــم مـــع بدايـــة القـــرن الحـــادي والعشـــرين علـــى مختلـــف املســـتويات، اجتماعيـــة واقتصاديـــة وغيرهـــا، فلـــم تعـــد الشـــهادة األكاديميـــة 
وحدها كافية لحصول خريجي الجامعات على فرصة عمل مناسبة ألحالمهم وتطلعاتهم. وتماشًيا مع هذه التطورات توفر إنجاز فلسطين مجموعة متميزة من 
املـــواد التدريبيـــة واألنشـــطة الالمنهجيـــة لطلبـــة املراحـــل الدراســـية املختلفـــة )ابتـــداًء مـــن املرحلـــة األساســـية وحتـــى نهايـــة املرحلـــة الجامعيـــة( وذلـــك لتنميـــة مهـــارات 
متنوعـــة لديهـــم بشـــكل متـــدرج بمـــا يتناســـب وأعمارهـــم، مثـــل مهـــارات التفكيـــر الناقـــد وحـــل املشـــكالت، واإلبـــداع، واملرونـــة والتكيـــف، واملبـــادرة والتوجيـــه الذاتـــي، 

وغيرهـــا الكثيـــر ممـــا ســـيؤهلهم ويزيـــد مـــن فرصهـــم فـــي الحصـــول علـــى وظائـــف الئقـــة مســـتقبال، أو خلـــق وظائـــف عـــن طريـــق تدريبهـــم إلنشـــاء مشـــاريعهم الخاصـــة.

بدايتي

أنا صاحب 
مرشوعي

أخالقيات 
العمل

ظل 
العمل

نجاحي
 يف مهنتي

هذه 
أمتنا

كيف أبدأ

هذا 
مستقبيل

جهوزية العمل

مواد املحور التدريبية 
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“التربية الريادية ال تســـهم في اســـتحداث مؤسســـات مســـتدامة جديدة ومبتكرة فحســـب، بل تعود بالفائدة 
 ملعالجـــة التحديـــات املجتمعيـــة 

ً
ـــرون حلـــوال

ّ
ضـــر يوف

ُ
علـــى املجتمـــع مـــن حيـــث إعـــداد ريادييـــن اجتماعييـــن وخ

والبيئية. شكًرا ِلـ إنجاز فلسطين على البرامج القيمة التي تقدمها والتي تستهدف فئة الشباب وتتكامل مع 
جهـــود الحكومـــة فـــي مكافحـــة البطالـــة”

أ.د. محمود أبو مويس
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

ـــا مـــع هدفهـــا االســـتراتيجي فـــي تعزيـــز الـــروح الرياديـــة لجيـــل الشـــباب، وصلـــت إنجـــاز هـــذا العـــام وضمـــن محـــور ريـــادة األعمـــال 
ً
 للظـــروف اآلنيـــة وانطالق

ً
اســـتجابة

لحوالـــي 32000 طالـــب/ة، %70 منهـــم مـــن اإلنـــاث. وذلـــك بثمانـــي مـــواد تدريبيـــة أساســـية باإلضافـــة لعـــدد كبيـــر مـــن األنشـــطة املعـــززة ملفاهيـــم الريـــادة بشـــقيها 
االجتماعـــي واالقتصـــادي، فتعـــرف الطلبـــة علـــى )الريـــادة، والفئـــة الديموغرافيـــة، وامليـــزة التنافســـية، وتطويـــر املنتـــج، والريـــادة االجتماعيـــة، وغيرهـــا الكثيـــر مـــن 
املفاهيـــم( كمـــا اكتســـبوا مهـــارات هامـــة يحتاجهـــا الريـــادي الشـــاب/ة ليبـــدأ مشـــروعه، مثـــل تحليـــل البيانـــات، واتخـــاذ القـــرارات، وتقييـــم البدائـــل، والتواصـــل 
الشفوي والخطي، والعمل ضمن فريق.  علًما بأن التدريبات بشقيها العملي والنظري تم تنفيذها بمتابعة حثيثة من فريق عمل إنجاز وإشراف متطوعين 

خبـــراء فـــي مجـــال الريـــادة.

ريادة األعامل

القيادة 
املجتمعية

الرشكة 
الطالبية

مهارات 
النجاح

مخيم 
االبتكار

مهارات رقمية مرشوع العمرمساري للمهنيةكن رياديًا

مواد املحور التدريبية 
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أثر برنامج “كن رياديا” عىل الطلبة املشاركني

أثر برنامج “القيادة املجتمعية” عىل الطلبة املشاركني

من الطلبة يؤكدون 

أن برنامج “القيادة 

املجتمعية” يعزز 

احرتام اآلراء ضمن 

الفريق

من الطلبة 

تعززت معرفتهم 

مبفاهيم القيادة

من الطلبة علمهم 

الربنامج  التعامل 

بإيجابية

82%52.7% 82%

من الطلبة ازدادت 

قدرتهم عىل حل 

املشاكل

84.8%85.1%
من الطلبة ازدادت 

قدرتهم عىل التفكري 

املنطقي

من الطلبة ازدادت 

قدرتهم عىل العمل 

ضمن فريق

80.8%

76%
من الطلبة يفكرون 

يف عدد من الخيارات 

لبدء عملهم الخاص

85.7%
من الطلبة ازدادت 

قدرتهم عىل اتخاذ 

القرارات السليمة

إنجــــــاز فلســـطني
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ً
كبيـــرا  

ً
أثـــرا “تركـــت مؤسســـة إنجـــاز فلســـطين 

 فـــي املدرســـة وزرعـــت لـــدى الطالبـــات 
ً
وايجابيـــا

روح املعرفة والثقافة والتعلم من خالل الدمج 
بين التعليم املنهي واألكاديمي ويسعدنا أن تبقى 
إنجـــاز مســـتمرة فـــي عملياتهـــا لبنـــاء مســـتقبل واع 

ومثقـــف”.

وفاء مراحيل
مديرة مدرسة بنات بالطة

“ استطعت من خالل مشاركتي ببرنامج القيادة 
املجتمعيـــة اكتســـــــــاب العديـــــــــــــــــد مـــن املهـــارات 
العمليـــة التـــي ســـاعدت فـــي صقـــل شـــخصيتي و 
وجهتنـــي للعمـــل علـــى حـــل مشـــكالت  فـــي محيطـــي 

لـــم أكـــن أعـــي وجودهـــا”.

غيداء سعدية
مبـــادرة ضحكتـــك صحتـــك طالبـــة الصـــف االول 

ثانـــوي - مدرســـة االبراهيميـــن الثانويـــة.

23
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بناء القدرات العملية
اجتماعًيا واقتصادًيا
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توفـــر إنجـــاز قـــدًرا كبيـــًرا مـــن املعرفـــة للنـــشء والشـــباب الفلســـطينيين فـــي املـــدارس والجامعـــات واملراكـــز الشـــبابية مـــن خـــالل برامجهـــا التدريبيـــة، وتعـــزز مـــن 
هـــذه املعرفـــة بإشـــراكهم فـــي أنشـــطة عمليـــة ومســـابقات تنافســـية لتحمســـهم، فيمارســـون مهـــارات حياتيـــة منوعـــة مثـــل )مهـــارات اإلدارة، واملهـــارات اإلدراكيـــة، 
واملهـــارات االجتماعيـــة، ومهـــارات العمـــل املشـــترك( باإلضافـــة ملهـــارات أخـــرى مثـــل مهـــارات االســـتعداد للدخـــول لســـوق العمـــل ومهـــارات الريـــادة، مـــا يكســـبهم 
خبرات هامة في مراحل مبكرة من حياتهم ويضفي حماًسا وبهجة على مسيرتهم التعليمية. وسنتحدث أدناه عن أبرز البرامج واملسابقات التي قدمتها إنجاز 

بنجـــاح لطلبتهـــا خـــالل العـــام:

عقـــدت إنجـــاز 15 مخيـــم ابتـــكار بالتعـــاون مـــع كبـــرى شـــركات القطـــاع الخـــاص، 
850 طالًبـــا/ة مـــن طلبـــة املرحلـــة اإلعداديـــة، وقـــد شـــكل  واســـتفاد منهـــا حوالـــي 
التنفيـــذ اإللكترونـــي ملعظـــم املخيمـــات فرصـــة لتجميـــع طلبـــة مـــن مختلـــف املـــدارس 
ـــا تنافســـت لتقديـــم حلـــول 

ً
واملناطـــق فتعرفـــوا علـــى بعضهـــم بعًضـــا، وشـــكلوا ِفَرق

ملشـــاكل فـــي مجـــاالت متنوعـــة منهـــا )البيئـــة، والصحـــة، والســـالمة املروريـــة، وغيرهـــا(.

برنامج مخيم االبتكار 

نفذت إنجاز هذا العام وألول مرة 6 مناظرات إلكترونية بمشاركة 12 
فريًقا طالبًيا، ويتكون كل فريق من 10 طالب. وقد تناولت املناظرات 
قضايا منوعة وهي: ضعف الرقابة الطبية وما إذا كان هذا قد ساهم 
فـــي زيـــادة األخطـــاء الطبيـــة، وقضيـــة تطبيـــق التعليـــم اإللكترونـــي، ورفـــع 
ســـن الـــزواج إلـــى 18 عاًمـــا، وقضيـــة مراعـــاة مؤسســـات التعليـــم العالـــي 
احتياجات ســـوق العمل، وقضية ما إذا كان إضعاف دور مؤسســـات 
املجتمـــع املدنـــي قـــد أضعـــف دور الحـــركات الشـــبابية وقدرتهـــا علـــى 

التأثيـــر، وأخيـــًرا قضيـــة إضعـــاف دور املؤسســـات فـــي املجتمـــع.

املناظرات الطالبية

26
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وّســـعت إنجـــاز تنفيـــذ ملتقيـــات الريـــادة ليشـــترك فيهـــا هـــذا العـــام أكثـــر مـــن 2300 طالـــب/ة 
عرف ملتقيات الريادة 

ُ
من مختلف محافظات الوطن وفلســـطينيي الداخل والشـــتات، وت

بكونهـــا ملتقيـــات تفاعليـــة افتراضيـــة يتـــم خاللهـــا تدريـــب املشـــاركين علـــى مـــواد متنوعـــة مـــن 
محـــوري ريـــادة األعمـــال وجهوزيـــة العمـــل فـــي سلســـلة لقـــاءات تســـتمر مـــن ثالثـــة أيـــام إلـــى 
أســـبوع. ويختتـــم امللتقـــى عـــادة باســـتضافة شـــخصية رياديـــة متميـــزة مـــع إتاحـــة الفرصـــة 
للمشـــاركين بطـــرح أفكارهـــم ومناقشـــتها. وُيســـتهدف فـــي امللتقيـــات طلبـــة املرحلـــة الثانويـــة 

والجامعـــات وحديثـــو التخـــرج.

وجديـــر بالذكـــر أن إنجـــاز تولـــي اهتماًمـــا خاًصـــا فـــي مجـــال ريـــادة األعمـــال، وقـــد احتفـــت 
فـــي مطلـــع تشـــرين الثانـــي مـــن عـــام 2020 باألســـبوع العالمـــي لريـــادة األعمـــال مـــن خـــالل 
اســـتضافة شـــخصيات رياديـــة وتنفيـــذ ملتقيـــات “رواد فـــي عالـــم التحديـــات” و “املبـــادر 

الصغيـــر”، باإلضافـــة لتســـليط الضـــوء علـــى برامـــج إنجـــاز فـــي مجـــال الريـــادة.

 ”Chat with INJAZ“ ضمـــن برنامجهـــا املطـــور بالنســـخة اإللكترونيـــة 
لـــة مـــن الخبـــراء والريادييـــن 

ُ
تفتخـــر املؤسســـة باســـتضافتها خـــالل العـــام ث

الريـــادة  وهـــم معالـــي وزيـــر  علـــى املســـتويين االقتصـــادي واالجتماعـــي، 
والتمكيـــن م. أســـامة الســـعداوي، وســـيدة األعمـــال والناشـــطة املجتمعيـــة 
ربـــى مســـروجي، ومديـــر عـــام الشـــركة الوطنيـــة لصناعـــة الكرتـــون م. عبـــد 
والكاتبـــة  الرينـــاوي،  عريـــن  الصحافيـــة  واملصـــورة  دويـــكات،  الناصـــر 
والباحثـــة د. دالل عريقـــات، والريـــادي أحمـــد الرمحـــي الشـــريك املســـؤول 
فـــي We Deliver، وأ. عاطـــف شـــكوكاني منســـق املشـــاريع فـــي وحـــدة الريـــادة 
بجامعـــة بيرزيـــت، والســـيدة ديمـــا رشـــيد املديـــر التنفيـــذي ملنتـــدى الفنـــون 
البصرية، والسيدة مي عبد الهادي مديرة التطوير املؤس�ضي في اإلقليم 
الكشـــفي العربـــي/ املنظمـــة العامليـــة للحركـــة الكشـــفية، والســـيد منتصـــر 
والســـيد فـــاروق  الشيشـــتري مديـــر عـــام املؤسســـة املاليـــة املصرفيـــة، 

الشـــامي رئيـــس مجلـــس إدارة ومؤســـس شـــركة فـــاروق سيســـتمز، ود. منـــى الضميـــدي الشـــريك املؤســـس لشـــركة Girls in TECH، وأ. طونـــي خشـــرم – رئيـــس 
جمعية السياحة الوافدة في األرا�ضي املقدسة. وجدير بالذكر أن البرنامج يبث بشكل حي عبر مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بإنجاز، ومدة الحلقة 60 
 عـــن تجربتـــه ونجاحاتـــه والتحديـــات التـــي تواجهـــه فـــي مجـــال عملـــه، ثـــم يفتـــح بـــاب النقـــاش مـــع الطلبـــة، وقـــد القـــى البرنامـــج 

ً
دقيقـــة، يتحـــدث فيهـــا الضيـــف بدايـــة

 كبيـــًرا علـــى مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي.
ً
إقبـــاال مـــن الطلبـــة وحصـــد نســـب مشـــاهدات عاليـــة وتفاعـــال

ملتقيات الريادة 

 Chat with INJAZ
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أطلقـــت إنجـــاز هـــذا العـــام أربـــع حمـــالت إعالميـــة رقميـــة ســـلطت فيهـــا الضـــوء علـــى أنشـــطة املؤسســـة ودور شـــركائها، كانـــت أولهـــا فـــي كانـــون األول 2020، حيـــث 
شـــرت مـــواد إعالميـــة عـــن متطوعـــي إنجـــاز وقصـــص نجاحهـــم وأثـــر التدريبـــات التـــي ينفذونهـــا علـــى طلبتهـــم مـــن 

ُ
طلقـــت حملـــة بمناســـبة يـــوم التطـــوع العالمـــي، ون

ُ
أ

طلقت الحملة الثانية إحياًء ليوم األرض الخالد في 30 آذار 2021 بعنوان “على هذه األرض ما يستحق الحياة”، 
ُ
جهة وعلى شخصياتهم من جهة أخرى. وأ

حيـــث تـــم تســـليط الضـــوء علـــى هـــذه املناســـبة الوطنيـــة الهامـــة وتغطيـــة فعاليـــات طالبيـــة مـــن وحيهـــا، تضمنـــت زراعـــة لألشـــجار ورســـًما لجداريـــات بطابـــع وطنـــي. 
فـــي 10 نيســـان تـــم إطـــالق حملـــة تفاعليـــة “INJAZ DAY” بالتزامـــن مـــع مختلـــف الـــدول األعضـــاء فـــي إنجـــاز العـــرب لالحتفـــاء بمتطوعيهـــا، وموظفيهـــا وخريجيهـــا.

وفـــي شـــهر أيـــار أطلقـــت حملـــة بعنـــوان “باقـــون وســـننتصر”، لنصـــرة أهلنـــا فـــي حـــي الشـــيخ جـــراح فـــي القـــدس وقطـــاع غـــزة. تضمنـــت الحملـــة إعـــداد فيديـــو يضـــم 
رســـائل مصـــورة مـــن طلبـــة إنجـــاز ومتطوعيهـــا مـــن مختلـــف أنحـــاء الوطـــن، ونـــدوة حـــول “كيفيـــة تنفيـــذ حمـــالت مناصـــرة رقميـــة بشـــكل فّعـــال” قدمهـــا خبـــراء 

ومختصـــون فـــي املجـــال، وحضرهـــا عـــدد كبيـــر مـــن طلبـــة إنجـــاز ومتابعيهـــا.

هـــذا العـــام تـــم إشـــراك 60 طالًبـــا/ة مـــن املرحلتيـــن الثانويـــة والجامعيـــة فـــي تجربـــة الحيـــاة املهنيـــة مـــن خـــالل شـــغلهم لوظائـــف يطمحـــون فـــي الوصـــول إليهـــا 
، علمـــا بـــأن هـــذه الفـــرص التدريبيـــة تـــم تقديمهـــا للطلبـــة مـــن بعـــض شـــركات القطـــاع الخـــاص ومؤسســـات املجتمـــع املدنـــي، وتـــم االلتـــزام باإلجـــراءات 

ً
مســـتقبال

الوقائيـــة املعتمـــدة خـــالل فتـــرة التدريـــب. 

حمالت إعالمية 

ظل العمل 
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كل عام توجه إنجاز طلبتها من مختلف الشرائح العمرية لتنفيذ مبادرات مجتمعية، وذلك لتعزيز دورهم في تنمية مجتمعاتهم وزيادة قدراتهم على تحليل 
املشـــاكل وإيجـــاد الحلـــول وبنـــاء الشـــراكات الالزمـــة لتنفيذهـــا بشـــكل جماعـــي. وتتنـــوع هـــذه املبـــادرات فـــي مواضيـــع اجتماعيـــة، وصحيـــة، وحقوقيـــة، وتعليميـــة، 

وبيئيـــة ...إلـــخ.  

هذا العام ولتشجيع الطلبة على تقديم أفكار مبتكرة ورفع روح املنافسة لديهم، أطلقت املؤسسة وللمرة األولى مسابقة إبداعات شبابية ألفضل مبادرة 
طالبية بدعم وتمويل الصندوق العربي لإلنماء االجتماعي واالقتصادي، واشترط في املسابقة أن يكون املشاركون من طلبة املرحلتين الثانوية والجامعية 

وأن يطوروا مبادرات مجتمعية تعمل على إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه مجتمعهم.

وحظيـــت املســـابقة بمشـــاركة 800 طالـــب/ة فـــي 10 محافظـــات بمـــا فيهـــا القـــدس وغـــزة، نفـــذوا 22 مبـــادرة بالتعـــاون مـــع وزارة التربيـــة والتعليـــم وبالشـــراكة مـــع 
شـــريحة واســـعة مـــن شـــركات القطـــاع الخـــاص ومؤسســـات املجتمـــع املدنـــي وبإشـــراف نخبـــة مـــن املدربيـــن واملتطوعيـــن، وقـــد تنوعـــت مجـــاالت املبـــادرات بيـــن 
ســـياحية وتكنوســـياحية وطبيـــة وبيئيـــة ومناصـــرة لقضايـــا وطنيـــة، ودعـــم للمـــرأة والشـــباب، وبعـــد عقـــد تصفيـــات داخليـــة فـــي كل محافظـــة، تأهلـــت للمســـابقة 

النهائيـــة 10 مبـــادرات.

واختتمـــت املســـابقة التـــي عقـــدت “عـــن بعـــد” بفـــوز مبـــادرة “تاريـــخ تـــك” مـــن مدرســـة محمـــد علـــي املحتســـب الثانويـــة فـــي الخليـــل كأفضـــل مبـــادرة طالبيـــة لعـــام 
 .2021

املبادرات الطالبية 
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لجنة تحكيم مسابقة “إبداعات شبابية”

ســائد كــــرزونربحـــي دولـــةهانية البيطارحامد أبو مخو
مدير دائرة النشاطات الثقافية 

وزارة التربية والتعليم
مديرة املؤسسة الفلسطينية لإلعالم 

وتفعيل دور الشباب “بيــــاالرا”
الرئيس التنفيذي رئيس بلدية بيتونيا

حاضنة األعمال “الجبل”

“ح نعمرها”
ضمـــن مبـــادرة "َح نعمرهـــا" نفـــذت إنجـــاز فلســـطين بالتعـــاون مـــع 
منهـــا تنظيـــف  بلديـــة غـــزة سلســـلة فعاليـــات وأنشـــطة متنوعـــة، 
الشـــوارع مـــن ركام املبانـــي املهدمـــة إلعـــادة الحيـــاة والحركـــة فـــي هـــذه 
الشـــوارع بعـــد العـــدوان اآلثـــم الـــذي اســـتمر 11 يوًمـــا، كمـــا شـــملت 
املبادرة أيًضا رسم جداريات وتنظيم أنشطة دعم نف�ضي لألطفال 
املتضرريـــن مـــن الحـــرب. وشـــارك فـــي تنفيـــذ املبـــادرة شـــريحة واســـعة 
مـــن الشـــباب إلعـــادة إعمـــار القطـــاع بســـواعد أبنائـــه وبمشـــاركة 
فـــذت املبـــادرة بإشـــراف 

ُ
مؤسســـات مختلفـــة مـــن املجتمـــع املحلـــي. ن
املتطوعيـــن محمـــود أبـــو شـــر وفـــرح املالحـــي.

املبادرات التي رشحت ملسابقة إبداعات شبابية 
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“تاريـــــــخ تـــــــــك”
"تاريـــخ تـــك" هـــي مبـــادرة أطلقتهـــا طالبـــات مـــن مدرســـة محمـــد علـــي املحتســـب 
حيـــث علقـــت  فـــي مدينـــة الخليـــل تربـــط التاريـــخ بالتكنولوجيـــا.  الثانويـــة 
الطالبـــات "باركـــود" ُيفتـــح بواســـطة كاميـــرا الهاتـــف املحمـــول علـــى واجهـــات 
عـــدة معالـــم أثريـــة تاريخيـــة داخـــل البلـــدة القديمـــة فـــي مدينـــة الخليـــل، وقـــد 
تـــم ربـــط "الباركـــود" مـــع موقـــع فلســـطيني تابـــع لـــوزارة الســـياحة الفلســـطينية 
علـــق فيـــه( باللغتيـــن العربيـــة 

ُ
علـــم )امل

َ
ويحتـــوي علـــى معلومـــات موثوقـــة حـــول امل

واإلنجليزيـــة.

“اعرف بلدك”
- فـــرع جنيـــن مبـــادرة “اعـــرف  أطلـــق طلبـــة مـــن جامعـــة القـــدس املفتوحـــة 
بلـــدك” التـــي وثقـــت معلومـــات حـــول الســـياحة البيئيـــة واملحميـــات الطبيعيـــة 
ذات التنـــوع البيئـــي، باإلضافـــة للتـــراث غيـــر املـــادي كالشـــعر والزجـــل والدبـــكات 
ّفـــذت املبـــادرة 

ُ
الشـــعبية واألمثـــال الشـــعبية واألهازيـــج فـــي محافظـــة جنيـــن، ون

بإشـــراف املتطـــوع عمـــرو ســـالمة مـــن اإلغاثـــة الزراعيـــة، وبدعـــم مـــن مديريـــة 
السياحة ومديرية الثقافة ومركز زوار جنين في املحافظة، وتضمنت العمل 
علـــى إنتـــاج فيديوهـــات توثيقيـــة باإلضافـــة إلـــى إصـــدار كتيـــب يعـــرض ما جَمعه 

املبـــادرون.

“تلسكوب”
هـــي مبـــادرة أطلقهـــا طلبـــة مـــن جامعـــة فلســـطين التقنيـــة- خضـــوري دعًمـــا 
للســـياحة الداخليـــة. ومـــن خاللهـــا أنتـــج الطلبـــة سلســـلة فيديوهـــات تعريفيـــة 
بأهـــم املناطـــق األثريـــة والســـياحية فـــي طولكـــرم ذات الطبيعـــة الخالبـــة، كمـــا 
أطلقـــوا منصـــة إلكترونيـــة تحمـــل اســـم املبـــادرة مبوبـــة ومصنفـــة إلـــى )مناطـــق 
ســـياحية أثريـــة/ تاريخيـــة/ دينيـــة(، بحيـــث يتوفـــر عـــن كل معلـــم نبـــذة تعريفيـــة 
وأبـــرز الحقائـــق التاريخيـــة عنـــه، باإلضافـــة إلـــى خارطـــة GBS تحـــدد موقعـــه 

فـــذت املبـــادرة بإشـــراف املتطوعـــة شـــيرين راشـــد.
ُ
الجغرافـــي. ن

“ننهض بالهمم”
أطلـــق 80 طالًبـــا/ة مـــن جامعـــات بيرزيـــت، والقـــدس، والقـــدس املفتوحـــة، 
بإشـــراف  العصريـــة،  والكليـــة  التقنيـــة،  والكليـــة  األســـرة،  إنعـــاش  وكليـــة 
املـــدرب زـكــي زبـــدة مـــن وزارة االتصـــاالت وتكنولوجيـــا املعلومـــات مبـــادرة 
“ننهـــض بالهمـــم”. وتهـــدف املبـــادرة لتعزيـــز التمكيـــن االقتصـــادي للمـــرأة فـــي 
قطـــاع الســـياحة عـــن طريـــق دعـــم منتجـــات النســـاء العامـــالت. حيـــث أطلقـــت 
منصـــة إلكترونيـــة بعنـــوان “نهضـــة” للترويـــج لألماكـــن الســـياحية فـــي فلســـطين 
وإبـــراز املحـــال والنقـــاط التـــي تعمـــل بهـــا النســـاء فـــي مجـــال املشـــغوالت اليدويـــة 

واملأكـــوالت الشـــعبية.

“عيوننا إليك”
“عيوننـــا إليـــِك” مبـــادرة طالبيـــة أطلقهـــا طلبـــة مـــن جامعـــة النجـــاح الوطنيـــة 
/ محافظـــة نابلـــس، بالشـــراكة مـــع نـــادي جبـــل النـــار، تهـــدف إلـــى تزويـــد كل 
مهتـــم بالقضيـــة الفلســـطينية باملعلومـــات الدقيقـــة والحقائـــق حـــول مـــا 
طلقـــت املبـــادرة عبـــر منصـــات وســـائل 

ُ
يحـــدث مـــن مجريـــات علـــى األرض. وقـــد أ

التواصـــل االجتماعـــي، إذ ركـــزت فـــي بدايتهـــا علـــى نقـــل ورصـــد مـــا يتعـــرض لـــه 
األهالـــي فـــي حـــي الشـــيخ جـــراح وســـلوان فـــي القـــدس. كمـــا تخلـــل املبـــادرة إنتـــاج 
فيديوهـــات توعويـــة، تســـلط الضـــوء علـــى صحافـــة املوبايـــل وأهميتهـــا، ودور 
الصور الصحافية في نقل معاناة شعبنا نتيجة جرائم االحتالل واستهداف 
باإلضافـــة إلـــى تنفيـــذ نـــدوات حـــول أهميـــة حمـــالت املناصـــرة  املواطنيـــن، 
فـــذت املبـــادرة بإشـــراف املتطـــوع ضيـــاء جـــرار مـــن نـــادي جبـــل النـــار.

ُ
الرقميـــة. ن

“لتضمن بقاءك يف أرضك قاطع منتجات احتاللك”
مبـــادرة طالبيـــة بإشـــراف املتطوعـــة هنـــاء جمـــال الدلـــو مـــن شـــركة املرعـــي 
أطلقتهـــا طالبـــات مدرســـة بنـــات ســـلفيت الثانويـــة، هدفهـــا  للمفروشـــات، 

ترســـيخ ثقافـــة مقاطعـــة منتجـــات االحتـــالل ودعـــم املنتـــج الفلســـطيني.

تضمنـــت املبـــادرة نشـــاطات عديـــدة منهـــا تنظيـــم نـــدوات توعويـــة ولقـــاءات 
تثقيفيـــة بالتعـــاون مـــع "جمعيـــة حمايـــة املســـتهلك"، وتنفيـــذ زيـــارات ميدانيـــة 
إلـــى املتاجـــر ومحـــال البقالـــة ووضـــع ملصقـــات لوســـم بضائـــع االحتـــالل، 
باإلضافـــة إلـــى املشـــاركة فـــي يـــوم تطوعـــي بالشـــراكة مـــع جمعيـــة "حـــدد هدفـــك" 

لرســـم جداريـــة كبيـــرة مـــن وحـــي املوضـــوع. 
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“نبضات قلب”
نفـــذت طالبـــات مدرســـة بنـــات فاطمـــة ســـرور الثانويـــة فـــي بلـــدة عـــزون شـــرق 
محافظـــة قلقيليـــة وبإشـــراف املتطوعـــة النـــا شـــهوان مبـــادرة “نبضـــات قلـــب”، 
التـــي مـــن خاللهـــا ســـلطن الضـــوء علـــى الواقـــع الصحـــي الـــذي يعيشـــه أبنـــاء 
بلدتهـــن والبلـــدات املجـــاورة مـــن عـــدم وجـــود مركـــز صحـــي بـــدوام كامـــل، علًمـــا 
بـــأن بلـــدة عـــزون يحاصرهـــا االحتـــالل ببوابـــات حديديـــة مـــن كل املداخـــل، 

وتعـــد منطقـــة مواجهـــات ســـاخنة، وعـــدد الســـكان كبيـــر نســـبًيا.

بهـــدف  املعنيـــة  والجهـــات  للمســـؤولين  ميدانيـــة  زيـــارات  املبـــادرة  تخللـــت 
الضغط باتجاه إيجاد مركز صحي أو عيادات صحية تعمل بدوام كامل 24 

ســـاعة لخدمـــة أهـــل البلـــدة والبلـــدات املجـــاورة.

“هيا مًعا نُغري”
مبـــادرة توعويـــة بأهميـــة الحفـــاظ علـــى البيئـــة والعمـــل علـــى تحســـينها ونشـــر 
الطاقـــة اإليجابيـــة فـــي املحيـــط. أطلقهـــا شـــباب مـــن قـــرى األطفـــال SOS فـــي 
محافظـــة بيـــت لحـــم، حيـــث نفـــذوا أعمـــال تعشـــيب وزراعـــة أشـــتال وتقليـــم 
أشـــجار، مـــا يعـــزز مـــن املظهـــر الجمالـــي والحضـــاري فـــي منطقتهـــم. كمـــا قـــام 
املبـــادرون بزيـــارة أطفـــال مر�ضـــى الســـرطان وتقديـــم أنشـــطة ترفيهيـــة وهدايـــا 
فذت املبادرة بإشراف املتطوع أحمد حّماد.

ُ
لهم للرفع من معنوياتهم، وقد ن

“القدس هي الطريق”
ضمـــن مســـاعي توثيـــق واقـــع القـــرى واألحيـــاء املهـــددة بالتهجيـــر فـــي القـــدس. 
أطلقـــت مدرســـة الفتـــاة األساســـية الشـــاملة مبـــادرة »القـــدس هـــي الطريـــق«، 
عنـــى املبـــادرة بإعـــادة التعريـــف بهـــذه 

ُ
بإشـــراف الصحافيـــة رامـــا يوســـف.  وت

األحيـــاء وتســـليط الضـــوء علـــى واقعهـــا ومحـــاوالت الطمـــس التـــي تتعـــرض لهـــا. 
وقـــد تضمنـــت فعاليـــات متنوعـــة، منهـــا تقديـــم عـــروض مســـرحية مـــن وحـــي 
املوضـــوع، وعـــروض مصـــورة عـــن قـــرى فلســـطين املهـــددة بالتهجيـــر بشـــكل 

عـــام، وحـــي الشـــيخ جـــراح بالتحديـــد.

كل مشـــروع أو هـــدف  الســـير وراء  البدايــــة،   
ُ
علينـــا وُمنـــذ  

ً
"كان لزامـــا

 ملشـــروع ريـــادي،  فكانـــت التجُربـــة مـــع إنجـــاز فلســـطين 
ً
نـــرى فيـــه دعمـــا

ضمـــن إبداعـــات شـــبابية، حيـــث تميـــزت املســـابقة بتوظيـــف طاقـــات 
جتمـــع، 

ُ
شـــبابنا وتشـــجيعهم والتأكيـــد علـــى دورهـــم  اإليجابـــي فـــي تنميـــة امل

والشـــراكة الحقيقيـــة مـــع مؤسســـات املجتمـــع املدنـــي".

ربحي دولــــــــــة، رئيس بلدية بيتونيا
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يعيـــش طلبـــة برنامـــج الشـــركة الطالبيـــة للفئتيـــن )مـــدارس/ جامعـــات( رحلـــة تمتـــد لعـــام درا�ضـــي كامـــل، يكتســـبون خاللهـــا قـــدرا كبيـــرا مـــن املعرفـــة األكاديميـــة 
ويمارسون تدريبات عملية متقدمة، تحت إشراف مباشر من متطوعين أكفاء من كبرى شركات القطاع الخاص ومتابعة حثيثة من طاقم إنجاز. وخالل 
البرنامـــج ين�ضـــئ كل فريـــق شـــركة خاصـــة بـــه، ُيحـــدد هويتهـــا، ورؤيتهـــا، ورســـالتها، وأهدافهـــا، واملنتـــج/ الخدمـــة الـــذي/ التـــي تقدمـــه/ا، والحًقـــا ينقســـم الفريـــق 
الطالبـــي لتكويـــن دوائـــر الشـــركة وأقســـامها، فنـــرى الطـــالب يعـــدون الخطـــط، ويبدعـــون فـــي اإلعـــالن عـــن شـــركتهم، وينتجـــون ويســـوقون ويبيعـــون منتجاتهـــم، 
ويتعرفـــون علـــى املعنـــى الحقيقـــي للربـــح والخســـارة. ومـــع نهايـــة البرنامـــج تمنـــح إنجـــاز الفرصـــة للطلبـــة لعـــرض إنجـــازات شـــركاتهم فـــي مســـابقة وطنيـــة أمـــام جمهـــور 
عريـــض مـــن شـــركاء إنجـــاز )ممثليـــن عـــن القطـــاع الحكومـــي/ الخـــاص/ مؤسســـات املجتمـــع املدنـــي/ الجامعـــات/ أوليـــاء أمـــور الطلبـــة( والفريقـــان الفائـــزان 

للفئتيـــن يتأهـــالن مباشـــرة للمشـــاركة فـــي املســـابقة اإلقليميـــة التـــي تنظمهـــا شـــبكة إنجـــاز العـــرب وتشـــارك فيهـــا فـــرق طالبيـــة مـــن ثـــالث عشـــرة دولـــة عربيـــة.

بســـبب الظـــروف الصحيـــة الناجمـــة عـــن الجائحـــة وحالـــة اإلغـــالق العـــام 
مـــن النصـــف الثانـــي مـــن العـــام األكاديمـــي املا�ضـــي 2020/2019،  ابتـــداًء 
ـــا علـــى الســـالمة العامـــة، تـــم تأجيـــل املراحـــل النهائيـــة مـــن مســـابقة 

ً
وحفاظ

برنامـــج الشـــركة الطالبيـــة، ليتـــم عقـــد لجنـــة مختصـــة )عـــن بعـــد( لتصفيـــة 
أربع شـــركات من أصل ثماٍن لفئة املدارس في شـــهر تموز 2020. وقد أعلنت 
 ،Echo solutionsاللجنة تأهل الشركات: أفق للتعليم املساند، وتياركم، و

وBee Friends للمشـــاركة فـــي املســـابقة الوطنيـــة.

وقـــد عقـــدت املؤسســـة مســـابقة الشـــركة الطالبيـــة علـــى املســـتوى الوطنـــي فـــي 
تشـــرين األول 2020 بآليـــة دمجـــت بيـــن اللقـــاء الوجاهـــي واللقـــاء االفترا�ضـــي، 
حيـــث اجتمعـــت لجنـــة التحكيـــم والفريـــق اإلداري إلنجـــاز فـــي مؤسســـة عبـــد 
املحســـن القطـــان فـــي مدينـــة رام هللا، وتـــم التواصـــل مـــع الطلبـــة عبـــر منصـــة 
زووم مـــن مناطقهـــم. وقـــد قيمـــت الفـــرَق املتنافســـة -أربعـــة لفئـــة املـــدارس 
وأربعـــة لفئـــة الجامعـــات- لجنـــة تحكيـــم مختصـــة برئاســـة ســـيدة األعمـــال 
منـــال زريـــق. وبعـــد إنهـــاء مراحـــل التحكيـــم افتتـــح الحفـــل الختامـــي االفترا�ضـــي 
 FM بشـــكل مباشـــر عبـــر صفحـــات إنجـــاز اإللكترونيـــة وصفحـــة رايـــة 

ّ
الـــذي ُبـــث

باإلضافـــة لتلفزيـــون رايـــة، بحضـــور معالـــي وزيـــر التربيـــة والتعليـــم د. مـــروان 

برنامج الرشكة الطالبية 

اختتام برنامج الرشكة الطالبية لعام 2020/2019
عورتانـــي، وتضمـــن الحفـــل كلمـــات مســـجلة لرئيـــس مجلـــس اإلدارة واملديـــرة 
العامة ومعالي وزير التعليم العالي، باإلضافة للراعي الرئي�ضي للحفل وكلمة 
للدكتـــور نبيـــل قســـيس عـــن هيئـــة ســـوق رأس املـــال، كمـــا عرضـــت فيديوهـــات 
وجـــت شـــركة 

ُ
تعريفيـــة عـــن الشـــركات الطالبيـــة املتنافســـة. وفـــي نهايـــة الحفـــل ت

“Bee friends” من مدرسة بنات بديا الثانوية كأفضل شركة طالبية لفئة 
املـــدارس، وشـــركة أثـــر للتعقيـــم والوقايـــة مـــن جامعـــة بوليتكنيـــك فلســـطين 

كأفضـــل شـــركة طالبيـــة لفئـــة الجامعـــات.

وختاًمـــا للبرنامـــج الـــذي امتـــد حتـــى كانـــون األول، نظمـــت شـــبكة إنجـــاز العـــرب 
 افتراضًيا باسم “الشباب الريادي 2020” حصدت إنجاز فلسطين 

ً
احتفاال

 Bee Friends فيـــه عـــدة جوائـــز، ففـــازت عـــن فئـــة املـــدارس الشـــركة الطالبيـــة
 Boeing business challenge بجائــــزة أفضــــل مسـؤوليــــة مجتمعــيــــــــــة وجــــائــــــزة
“أثـــر لتكنولوجيـــا  أمـــا عـــن فئـــة الجامعـــات فقـــد فـــازت شـــركة  الفرعيـــــــة، 
التعقيـــم بجائـــزة Schneider Sustainability كمـــا ُصنفـــت الشـــركة واحـــدة 
مـــن الشـــركات الطالبيـــة الثـــالث املرشـــحة لجائـــزة أفضـــل شـــركة لعـــام 2020 

عـــن فئتهـــا. 

من طلبة برنامج الشركة يعتقدون ان ما تعلموه سيمكنهم من بناء مستقبلهم املنهي

من طلبة البرنامج يشجعون زمالئهم للتسجيل واملشاركة به

من الطلبة املشاركين يعتقدون أن برنامج الشركة عزز لديهم التفكير االبداعي  واملهارات الالزمة الدارة الشركات

من الطلبة املشاركين يعتقدون أن برنامج الشركة أثر بشكل ايجابي في مماراساتهم الحياتية والعملية
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مدرسة طالئع األمل الثانوية للبنات - محافظة نابلس
املدربة: تسنيم عرفات

مجموعة بالتل
جهـــاز إلكترونـــي متصـــل بتطبيـــق لتتبـــع اســـتهالك  الخدمـــة:   / املنتـــج 

الكهربائيـــة األجهـــزة 

مدرسة بنات البرية الثانوية - محافظة رام الله والبرية
املدربة: هناء البيدق

Enabel مؤسسة اينابيل
املنتج/الخدمـــة: تطويـــر حلـــول ذكيـــة للتحســـين مـــن جـــودة الخدمـــات، مثـــل تطوير 

جهـــاز لقيـــاس مســـتوى املـــاء فـــي الخزانـــات وامتـــالء حاويـــات القمامـــة

مدرسة بنات بديا الثانوية - محافظة سلفيت 
املدربة: فادية سالمة

ميلينيوم للتدريب والتطوير
املنتج / الخدمة: تدوير شمع العسل إلنتاج مواد تغليف طعام صحية بديلة عن 

مواد التغليف البالستيكية.

مدرسة وداد نارص الدين الثانوية - محافظة الخليل 
املدرب: بهاء التكروري

شركة تمكين لتقنية املعلومات
املنتج / الخدمة: كتاب تعليمي لألطفال الذين يعانون من عسر القراءة

الرشكات املتأهلة من التصفية - فئة املدارس
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جامعة النجاح الوطنية 
املدرب: عبد اللطيف صبيح

وحدة االعتماد الفلسطيني التابعة لوزارة االقتصاد الفلسطيني.
تعالـــج  إنتـــاج ســـلع وخدمـــات ســـهلة االســـتخدام،  املنتج/الخدمـــة: 

مشـــاكل يوميـــة تواجـــه الفـــرد.

جامعة بولتكنك فلسطني 
املدرب: راجح دعنا

بنك فلسطين
املنتج/الخدمة: إنتاج أجهزة تعقيم إلكتروني بخاصية عدم املالمسة.

جامعة بريزيت
املدربة: ريما الحسن

بنك األردن
املنتج/الخدمة: تقديم خدمات التوظيف والتدريب للشركات والباحثين عن عمل

جامعة فلسطني التقنية - خضوري 
املدربة: أشرف الكرمي

اوريدو فلسطين
املنتج/الخدمة: إنتاج سماد عضوي سائل

الرشكات املتنافسة - فئة الجامعات

إنجــــــاز فلســـطني
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لجنة التصفية - لفئة املدارس 

دعاء وادي
املديرة التنفيذية

منتدى سيدات األعمال 

م. يوسف العامور
املدير التنفيذي 

شركة "بال ستيل للصناعات املعدنية"

ريم الشيخ
رئيسة دائرة تطوير األعمال 

والشؤون اإلدارية واملوارد البشرية 
مجموعة واصل

سمري سحار
شريــك ومدقق حسابـــات

شركة "ديلويت"

صادق الخضور
مدير عام التعليم العام
 وزارة التربية والتعليم

لجنة التحكيم يف املسابقة الوطنية

منال زريق
سيدة أعمال فلسطينية

د. يحيى السلقان
املدير والرئيس التنفيذي 
شركة يافا نت للبرمجيات

سائد عبد الله 
الشريك املسؤول عن خدمات 

التدقيق واالستشارات املحاسبية 
والضريبية

شركة "إرنست ويونغ"

م. محمد العامور
رئيس مجموعة العامور 

االستثمارية

صادق الخضور
مدير عام التعليم العام
وزارة التربية والتعليم

رعاة حفل املسابقة الوطنية
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نتائج املسابقة الوطنية

مدارس

فئــــة الجامعــــاتفئــــة املـــدارس

جامعات

”Bee friends“
مدرسة بنات بديا الثانوية

أفضل رشكة طالبية
جائزة أفضل مسؤولية مجتمعية 

رشكة أثر للتعقيم والوقاية
جامعة بوليتكنيك فلسطني

أفضل رشكة طالبية
جائزة أفضل منتج
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”GreenT“ رشكة
جامعة فلسطني التقنية- خضوري

جائزة أفضل مسؤولية مجتمعية

”Hiring Index“ رشكة
جامعة بريزيت

جائزة أفضل تغطية إعالمية

رشكة “تياركم”
مدرسة طالئع األمل الثانوية للبنات

جائزة أفضل منتج

رشكة “أفق” للتعليم املساند
مدرسة وداد نارص الدين الثانوية

جائزة أفضل تغطية إعالمية
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الفائزون يف املنافسة اإلقليمية: 

فئة املدارس

فئة الجامعات

 Bee Friends
جائزة أفضل مسؤولية مجتمعية

)Boeing business challenge( وجائزة

“أثر لتكنولوجيا التعقيم”
 )Schneider Sustainability( جائزة
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شارك في برنامج الشركة الطالبية هذا العام 250 طالًبا/ة من خمس مدارس وثماني جامعات في مختلف محافظات الوطن، بما فيها محافظتا غزة وبيت 
لحـــم ألول مـــرة، وأشـــرف علـــى تدريبهـــم متطوعـــون أكفـــاء مـــن بنـــوك وشـــركات بتخصصـــات منوعـــة مـــع متابعـــة دوريـــة مـــن الطاقـــم. وقـــد أضيفـــت للبرنامـــج هـــذا 
العام مرحلة جديدة “تقييم أفكار املنتجات والخدمات”، حيث عقدت لجنة مختصة مكونة من )السيدات والسادة إيمان وادي املديرة العامة والشريكة 
فـــي شـــركة املجموعـــة العامليـــة للمصاعـــد “شـــندلر”، وأكـــرم ســـبيتاني - نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة أكـــرم ســـبيتاني وأوالده، وســـمير ســـحار شـــريك ومدقـــق 
حســـابات- شـــركة “ديلويـــت”، وحســـن قاســـم رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة “دايمنشـــنز” لالستشـــارات وتكنولوجيـــا املعلومـــات، ونســـيم نـــور املديـــر التنفيـــذي 
لشـــركة “شـــراكات”( لتقييـــم األفـــكار املقترحـــة مـــن الطلبـــة والناتجـــة عـــن جلســـات عصـــف ذهنـــي ألفـــراد كل فريـــق مـــع متطوعيـــه، وكان الهـــدف مـــن هـــذه الخطـــوة 
رفـــع مســـتوى املنتجـــات/ الخدمـــات وتوجيـــه الطلبـــة للقيـــام بتعديـــالت -إن لـــزم األمـــر- فـــي مرحلـــة مبكـــرة مـــن عمـــر شـــركاتهم وقبـــل االنخـــراط فـــي املرحلـــة العمليـــة 
مـــن إنتـــاج وتســـويق. وللتأكـــد مـــن ســـير البرنامـــج واإلجابـــة عـــن الكثيـــر مـــن االستفســـارات قـــام الفريـــق اإلداري إلنجـــاز بعقـــد اجتماعـــات مـــع كل الفـــرق املشـــاركة 

ومدربيهـــم خـــالل أكثـــر مـــن مرحلـــة مـــن مراحـــل تنفيـــذ البرنامـــج.

كمـــا تـــم رفـــع مســـتوى التدريبـــات التـــي تقـــدم للطلبـــة كًمـــا ونوًعـــا هـــذا العـــام، فأشـــركت املؤسســـة الطلبـــة )مـــن الفئتيـــن( فـــي برنامـــج تدريبـــي مكثـــف أعـــده وقدمـــه 
مختصـــون مـــن خـــالل شـــبكة إنجـــاز العـــرب فـــي مجـــاالت متعـــددة، منهـــا )ريـــادة األعمـــال، والتفكيـــر التصميمـــي واإلبـــداع، والريـــادة املجتمعيـــة، والتحـــول الرقمـــي، 
والتسويق الرقمي، والعالمة التجارية، واالستدامة(. وفي املراحل النهائية للبرنامج وتلبية الحتياجات طلبة الجامعات، نظمت املؤسسة تدريبات متقدمة 
بإشـــراف مختصيـــن مـــن هيئـــة ســـوق رأس املـــال الفلســـطينية واملجلـــس األعلـــى لإلبـــداع والتميـــز حـــول )التفكيـــر اإلبداعـــي وتطويـــر األفـــكار، وحوكمـــة الشـــركات، 

وتســـعير املنتجـــات، وإعـــداد القوائـــم املاليـــة، وتصفيـــة الشـــركات(.

برنامج الرشكة الطالبية لعام 2021/2020
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مـــع نهايـــة آب 2021 وفـــي أجـــواء حماســـية تنافســـية عقـــدت إنجـــاز مســـابقة برنامـــج الشـــركة الطالبيـــة بنســـختها الرابعـــة عشـــرة علـــى مـــدار يوميـــن متتالييـــن، فـــي 
تيـــح للطلبـــة تنظيـــم مقصـــورات لعـــرض منتجاتهـــم، وفـــي 

ُ
اليـــوم األول قيمـــت لجنتـــا التحكيـــم لفئتـــي املـــدارس والجامعـــات عـــروض الشـــركات التقديميـــة كمـــا أ

اليـــوم التالـــي أكملـــت لجنتـــا التحكيـــم مراحـــل التقييـــم التـــي شـــملت زيـــارة مقصـــورات العـــرض وإجـــراء مقابـــالت مـــع الفـــرق املتنافســـة. وفـــي تمـــام الرابعـــة عصـــرا، 
وبعـــد توافـــد الضيـــوف مـــن شـــركات الهيئـــة العامـــة ووزارتـــي التربيـــة والتعليـــم والتعليـــم العالـــي والبحـــث العلمـــي وممثليـــن عـــن الجامعـــات وشـــركات املتطوعيـــن، 
افتتح االحتفال الذي حمل اسم “رواد األعمال الشباب 2021” تحت رعاية فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن، وتخلل الحفل كلمات لرئيس مجلس 
إدارة إنجاز، ومعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكلمة عن وزارة التربية والتعليم قدمها د. بصري صالح، كما تخلل الحفل أيًضا لوحات شعبية 

قدمتهـــا فرقـــة دالل للفنـــون، وعـــرض لتجربـــة خريجـــي إنجـــاز. ومـــع نهايـــة الحفـــل تـــم تكريـــم متطوعـــي الشـــركات والرعـــاة، تـــاله إعـــالن بهيـــج للنتائـــج.

املسابقة الوطنية - احتفال رواد األعامل الشباب 2021 
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لجنة التحكيم لفئة املدارس

عبد الكريم محمود
الشريك في شركة إرنست ويونغ- 

الشرق األوسط

د. منى الضميدي
عضو مجلس إدارة
حاضنة "انترسكت"

ريم الشيخ
رئيسة دائرة تطوير األعمال 

والشؤون اإلدارية واملوارد البرشية 
مجموعة واصل

سعيد زيدان
املؤسس والرئيس التنفيذي 

شركة "ألتمت" للحلول املتكاملة

عبد الحكيم أبو جاموس
مدير عام النشاطات الطالبية 

وزارة التربية والتعليم 

لجنة تحكيم فئة الجامعات

سمري سحار
شريــك ومدقق حسابـــات

شركة "ديلويت"

نسيم نور
مديـــر برنامـــــج
"تصــــدير"

أكرم سبيتاين
نائب الرئيس التنفيذي 

شركة أكرم سبيتاني وأوالده

إميان وادي
شريك ومدير عام 

شركة املجموعة العاملية للمصاعد 
"شــــندلـــر"

حسن قاسم
رئيس مجلس إدارة

شركة "دايمنشنز" لالستشارات 
وتكنولوجيا املعلومات 

رعاة الحفل:

الصندوق العريب لإلمناء 
االقتصادي واالجتامعي

الراعي االسرتاتيجي

شبكة راية اإلعالمية

الراعي اإلعالمي

الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون

الراعي اإلعالمي

شــــركـــة الحجـــــاز

للشــوكوالتــــة

رشكة املرشوبات الوطنية 
كوكاكوال/ كايب

الراعي الذهبي

رشكة
“باديكو القابضة”

الراعي الفيض
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املتنافسون - فئة املدارس

رشكة We Made إلعادة التدوير 
مدرسة الشهيد إبراهيم أبو دية الثانوية للبنين   

املدرب: عبد الهادي نيروخ 
املعهد التخص�ضي للعلوم والتكنولوجيا   

املنتج / الخدمة: مواد بناء 
معالجة النفايات الزجاجية الستخدامها في البناء واألعمال الفنية والديكور

  LTE رشكة
 مدارس الجنان الدولية  
املدرب: سليمان جاد هللا

بنك األردن  
املنتج / الخدمة: لعبة تعلم قيادة افتراضية 

 لعبة افتراضية تعليمية وتوعوية في املجال املروري وتعلم فن السياقة بضوابطها 
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  Clear Vision رشكة
مدرسة بنات جينصافوط الثانوية  

املدربة: هناء دالل
بنك القاهرة عمان  

املنتج / الخدمة: نظارة افتراضية بعدسات طبية 
تطوير النظارات االفتراضية VR لتناسب من يعانون من قصر أو طول النظر 

رشكة ثقة  
مدرسة الفرير الثانوية  

املدربة: روال فحام
البنك الوطني  

املنتج / الخدمة: منصة إلكترونية    
تطوير منصة إلكترونية مختصة بتوفير جليس للعناية باألطفال في املنزل في حالة غياب األهل، أو مع كبار 

السن، يشترك فيها كل من يرغب بالعمل ومن يرغب بالخدمة 

 Autism - less World رشكة
مدرسة بنات كفل حارس الثانوية  

املدرب: محمد سالمة
شركة العامور للصناعة والتجارة  

املنتج / الخدمة: سترة التحفيز الح�ضي 
تصنيع سترة تساعد األخصائيين أثناء الجلسات العالجية والحسية ألطفال 

اضطراب طيف التوحد، ُيضاف إليها أجهزة مساعدة مثل جهاز االهتزاز الذي 
يساعد الطفل على الهدوء أثناء الجلسات. 
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رشكة “مشورتك” للخدمات املالية واملرصفية اإلسالمية 
جامعة فلسطين التقنية-خضوري 

املدرب: فوزي الطنيب
البنك اإلسالمي العربي  

املنتج / الخدمة: منصة إلكترونية مصرفية
منصة إلكترونية لتقديم خدمات واستشارات تلبي احتياجات الشركات واألفراد 

في مجال الصيرفة اإلسالمية والتكنولوجيا املالية. 

رشكة “مودك” للسياحة والرتفيه 
جامعة فلسطين األهلية

املدرب: أيمن ارزيقات
شركة أوريدو  فلسطين

املنتج / الخدمة: تطبيق مودك للسياحة
 تطبيق ذكي يعمل على أنظمة املوبايل من شأنه الترويج لجميع املنتجات واألماكن 

السياحية في محافظة بيت لحم وجميع فلسطين. 
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املتنافسون - فئة الجامعات

 PalCo Clean رشكة
جامعة القدس 

املدرب: أحمد شكارنة 
شركة سنيورة للصناعات الغذائية
املنتج / الخدمة: مواد بناء إنشائية.

تعمل الشركة على إعادة تدوير منتجات ضارة للبيئة )اإلطارات وربو الحجر( إلنتاج منتجات 
فلسطينية صديقة للبيئة ومستهلكة في السوق الفلسطيني. 

 CANAR – رشكة كنار
جامعة بيرزيت 

املدربة: رنا النصر
جوال 

املنتج / الخدمة: تطبيق بتقنية الواقع املعزز.
 تطبيق تفاعلي تعليمي يقدم تجربة فريدة وجديدة في عرض املحتوى التعليمي ملناهج 

املرحلة االبتدائية من خالل استخدام تقنية الواقع املعزز. 
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 Safecom رشكة
جامعة القدس املفتوحة

املدرب: عبد الناصر دويكات
الشركة الوطنية لصناعة الكرتون 

Caruino :املنتج / الخدمة
تطوير جهاز إلكتروني ذكي للحد من حاالت االختناق داخل السيارات املغلقة. 

رشكة “ فيجن” لالستشارات والحلول الزراعية
جامعة الخليل 

املدرب: سامر أبو الفيالت
شركة الجبريني لأللبان واملواد الغذائية

املنتج / الخدمة: تطبيق “فيجن”
ا 

ً
تطبيق إلكتروني زراعي، يوفر موسوعة معلوماتية عن النباتات وآليات االعتناء بها، وسوق

إلكترونًيا للمستلزمات واملنتجات الزراعية، وخدمات استشارية. 

Ultra Medic رشكة
جامعة فلسطين 

املدرب: سامي أبو شمالة
الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

املنتج / الخدمة: ملعقة ذكية
تصميم وإنتاج ملعقة ذكية )ملر�ضى الرعاش( تتكون من أجزاء مختلفة لتمكنهم من 

التحكم بأياديهم بصورة طبيعية والقيام باملهام اليومية مثل األكل والشرب. 

PEL ”Palestinian Enjoyable Labs“ رشكة
جامعة النجاح الوطنية 

املدربة: فداء خديش
شركة توزيع كهرباء الشمال  

املنتج / الخدمة: مختبر عبقرينو
 صندوق تعليمي تفاعلي يحتوي على كَتّيب يتضّمن 75 تجربة كيميائية وفيزيائية، إلى 

جِربة بشكل واقعي.  جانب أدوات ومستلزمات مخبِرية هَدفها محاكاة الطالب للتَّ
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الفائزون يف املسابقة الوطنية - فئة املدارس

”Clear Vision“ رشكة
مدرسة بنات جينصافوط الثانوية

جائزة منتج العام

رشكة “We Made” إلعادة التدوير 
مدرسة الشهيد إبراهيم أبو دية 

الثانوية للبنني

رشكة “ثقة” 
مدرسة الفرير الثانوية

جائزة أفضل رشكة ذات أثر اجتامعي
)مناصفًة(

 ”LTE“ رشكة
مدارس الجنان الدولية

جائزة أفضل تغطية إعالمية

”Autism - less World“ رشكة
مدرسة بنات كفل حارس الثانوية

 أفضل رشكة طالبية
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الفائزون يف املسابقة الوطنية - فئة الجامعات

 ”PEL- Palestinian Enjoyable Labs“ رشكة
جامعة النجاح الوطنية

رشكة “مودك” للسياحة والرتفيه
جامعة فلسطني األهلية

جائزة منتج العام
)مناصفًة(

رشكة “مشورتك” للخدمات املالية 
واملرصفية اإلسالمية

جامعة فلسطني التقنية خضوري
جائزة أفضل تغطية إعالمية

”CleanPalco“ رشكة
جـامعـــة القــــدس
أفضل رشكة طالبية

 ”Ultra Medic“ رشكة
جامعة فلسطني

جائزة أفضل رشكة ذات أثر اجتامعي
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املسابقة اإلقليمية 2021

عقدت شبكة إنجاز العرب املسابقة اإلقليمية لبرنامج الشركة الطالبية “عن بعد” للعام الثاني على التوالي بسبب القيود املفروضة على السفر والتنقل، 
وتنافـــس فـــي املســـابقة فـــرق طالبيـــة لفئتـــي املـــدارس والجامعـــات مـــن 13 دولـــة عربيـــة بمـــا فيهـــا فلســـطين، واســـتمرت علـــى مـــدار يوميـــن، تخللهـــا تقديـــم الطلبـــة 
عروًضـــا عـــن شـــركاتهم باإلضافـــة إلـــى مقابـــالت لجنـــة التحكيـــم املنفـــردة مـــع كل شـــركة- علمـــا بـــأن أعضـــاء لجنـــة التحكيـــم خبـــراء مـــن كبـــرى الشـــركات العامليـــة، 

وانتهـــت املســـابقة بإعـــالن النتائـــج. 

كان للشـــركات الطالبيـــة الفلســـطينية حضـــور مميـــز فـــي املســـابقة، وحصـــدت جائـــزة رئيســـية لـــكل فئـــة، حيـــث فـــازت شـــركة “كليـــن بالكـــو” مـــن جامعـــة القـــدس 
وبتدريـــب م. أحمـــد شـــكارنة مـــن شـــركة ســـنيورة للصناعـــات الغذائيـــة بجائـــزة أفضـــل شـــركة طالبيـــة علـــى مســـتوى الوطـــن العربـــي لفئـــة الجامعـــات، فيمـــا 
حصـــدت الشـــركة الطالبيـــة Autsim less world مـــن مدرســـة بنـــات كفـــل حـــارس الثانويـــة وبتدريـــب م. محمـــد ســـالمة مـــن شـــركة العامـــور للصناعـــة والتجـــارة 

جائـــزة أفضـــل مســـؤولية مجتمعيـــة لفئـــة املـــدارس.

 Autsim less world رشكة
جائزة أفضل رشكة ذات أثر اجتامعي

للعام 2021

رشكة “كلني بالكو”
جائزة أفضل رشكة طالبية

للعام 2021
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شراكات فاعلة
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رشاكات فاعلة
ـــراكات إنجـــاز املتينـــة والفاعلـــة علـــى املســـتوى الوطنـــي واإلقليمـــي والدولـــي بشـــكل 

َ
ســـاهمت ش

كبيـــر فـــي تحقيـــق خططهـــا والوصـــول بأنشـــطتها للطلبـــة فـــي مختلـــف أماكـــن تواجدهـــم فـــي ظـــل 
ظـــروف عامـــة صعبـــة ســـادت عـــام 2021/2020. ونســـتعرض لكـــم أدنـــاه شـــراكات إنجـــاز علـــى 

مختلـــف املســـتويات، ومـــا نتـــج عنهـــا مـــن مشـــاريع: 

عىل املستوى الوطني

خـــالل العـــام األكاديمـــي عملـــت إنجـــاز بجهـــد مضاعـــف لتنفيـــذ برامجهـــا وأنشـــطتها بفاعليـــة، 
ولتتمكـــن مـــن الوصـــول لعـــدد أكبـــر مـــن الفئـــات املســـتهدفة قامـــت بتأطيـــر عالقتهـــا مـــع وزارة 
التربيـــة والتعليـــم ووكالـــة غـــوث وتشـــغيل الالجئيـــن )األونـــروا( مـــن خـــالل توقيـــع مذكـــرات 
تفاهم تستطيع بموجبها الوصول للمدارس في كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة 
والقـــدس. كمـــا وقعـــت مذكـــرات تفاهـــم مـــع قـــرى األطفـــال )SOS(، وجامعـــة فلســـطين األهليـــة 

)بيـــت لحـــم(، وجامعـــة فلســـطين )غـــزة(، وجامعـــة القـــدس.

مـــن جهـــة أخـــرى تواصلـــت املؤسســـة مـــع شـــركائها مـــن القطـــاع الخـــاص واملجتمـــع املدنـــي فـــي كل 
املناطـــق، وســـعت الســـتقطاب شـــركاء جـــدد، وذلـــك لحاجتهـــا ملتطوعيـــن لديهـــم القـــدرة علـــى 
التدريـــب “عـــن بعـــد” مـــن جهـــة، وآخريـــن لديهـــم خبـــرات ثريـــة لخدمـــة التنـــوع غيـــر املســـبوق 
فـــي األنشـــطة هـــذا العـــام، حيـــث تـــم تنفيـــذ مبـــادرات مجتمعيـــة علـــى مســـتوى تناف�ضـــي بيـــن 
املحافظـــات ألول مـــرة، ومناظـــرات حقوقيـــة )ألول مرة(،باإلضافـــة لحاجتهـــا ملتطوعيـــن ذوي 

كفـــاءات عاليـــة لتنفيـــذ برنامـــج الشـــركة تزامًنـــا مـــع توســـعته لفئـــة الجامعـــات. 

كما نتج عن الشراكات تنفيذ برامج مشتركة عديدة لعل أبرزها: 

 	 2020- فـــي امللتقـــى الصيفـــي األول لالبتـــكار العلمـــي  مشـــاركة إنجـــاز 
“ابتكر” بالشراكة مع مؤسسة محمود وجميلة صيدم، حيث استمر 
امللتقـــى بشـــكل افترا�ضـــي ملـــدة 6 أيـــام، وقامـــت إنجـــاز بعقـــد عـــدة ورشـــات 

تدريبيـــة ومخيمـــات ابتـــكار للطلبـــة املشـــاركين. 

بالشـــراكة مـــع 	  “فلســـطين تجمعنـــا”  تنفيـــذ امللتقـــى االفترا�ضـــي األول 
مؤسســـة محمـــود عبـــاس، وضـــم 80 طالًبـــا/ة مـــن مختلـــف املحافظـــات 
الفلســـطينية، باإلضافـــة لطلبـــة مـــن مخيمـــات اللجـــوء فـــي لبنـــان، وقـــد 
تـــم تدريـــب الطلبـــة خـــالل 5 لقـــاءات علـــى برنامـــج القيـــادة املجتمعيـــة 
الـــذي يتنـــاول أهميـــة القيـــادة وأثـــر تطويـــر املهـــارات القياديـــة علـــى الحيـــاة 
تـــم اختتـــام  الشـــخصية والعمليـــة لألفـــراد، والحًقـــا لهـــذه اللقـــاءات، 

امللتقـــى باســـتضافة الســـيد جمـــال حـــداد املديـــر التنفيـــذي ملؤسســـة 
محمـــود عبـــاس الـــذي تحـــدث عـــن واقـــع الشـــباب الفلســـطينيين وإيمانـــه 
بأهميـــة دورهـــم فـــي املرحلـــة الحاليـــة، كمـــا أكـــد علـــى أهميـــة الحفـــاظ 
علـــى التـــراث والهويـــة الفلســـطينية مـــن خـــالل الـــدور الفعـــال للشـــباب 

الفلســـطيني فـــي مجتمعاتهـــم.

تنفيـــذ مخيـــم “االبتـــكار وإدارة املشـــاريع” بالشـــراكة مـــع مركـــز تطويـــر 	 
األعمال في محافظة غزة، بحيث عقدت أربع ورشات تدريبية شاركت 
إنجـــاز باثنتيـــن منهـــا فـــي مجـــاالت التســـويق اإللكترونـــي وأخالقيـــات العمـــل 

وقـــد اســـتفاد مـــن املخيـــم 400 طالـــب/ة.  

“تعزيـــز الروابـــط بيـــن املجتمـــع والقطـــاع الخـــاص 
الخـــاص  للقطـــاع  الفعـــال  الحشـــد  خـــالل  مـــن 
تجـــاه  االجتماعیـــة  بـــدوره ومســـؤولیته  للقيـــام 

املجتمـــع” 

هدف إنجـــــــــــــــاز فلسطين

الهدف السابع عشر
من أهداف التنمية املستدامة

الشـــراكة  وتنشـــيط  التنفيـــذ  وســـائل  “تعزيـــز 
املســـتدامة” التنميـــة  أجـــل  مـــن  العامليـــة 
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نفذت إنجاز فلسطين مجموعة من املشاريع هذا العام من خالل شركائها من املؤسسات اإلقليمية، مثل الصندوق العربي لإلنماء االجتماعي واالقتصادي، 
واملؤسسات الدولية العاملة مثل املمثلية الكندية، باإلضافة لشركة جوجل العاملية من خالل شبكة إنجاز العرب.

شبكة إنجاز العرب

انضمـــت إنجـــاز فلســـطين لشـــبكة إنجـــاز العـــرب )التـــي تضـــم 13 دولـــة 
عربيـــة مـــن الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيـــا( عـــام 2007، والشـــبكة 
جـــزء مـــن منظمـــة جونيـــور اتشـــيفمنت العامليـــة JA التـــي يســـتفيد مـــن 
برامجهـــا ســـنوًيا حوالـــي 12 مليـــون شـــاب/ة فـــي أكثـــر مـــن 100دولـــة حـــول 

العالـــم.

هـــذا العـــام ومحاولـــة منهـــا لتخيـــف آثـــار الجائحـــة علـــى الـــدول األعضـــاء 
والخـــروج بأفـــكار إبداعيـــة جديـــدة، نظمـــت الشـــبكة اجتماًعـــا للـــدول 
األعضـــاء مـــن أجـــل وضـــع خطـــة لتقييـــم املخاطـــر التـــي مـــن املمكـــن أن 
تواجههـــا خـــالل الفتـــرة القادمـــة، وتـــم تحديـــد مصفوفـــة املخاطـــر. كمـــا 
عقـــدت ورشـــة عمـــل ملـــدة يوميـــن “عـــن بعـــد” بحضـــور مـــدراء مؤسســـات 
الشـــبكة وشـــاركت فيهـــا املديـــرة العامـــة والفريـــق اإلداري، وذلـــك لعـــرض 
التحديات التي واجهت مؤسسات إنجاز في ظل جائحة كورونا ومحاولة 

إيجـــاد حلـــول مبتكـــرة. 

شـــاركت إنجـــاز فلســـطين فـــي  وعلـــى مســـتوى الفعاليـــات واألنشـــطة، 
لفئتـــي  الشـــبكة وحصلـــت فرقهـــا  التـــي عقدتهـــا  املســـابقة اإلقليميـــة 
املـــدارس والجامعـــات علـــى جوائـــز نوعيـــة. كمـــا انضمـــت إنجـــاز مللتقـــى 
“جاهـــز” االفترا�ضـــي الـــذي يهـــدف لتعزيـــز مهـــارات التوظيـــف للشـــباب 
العربـــي وزيـــادة الوعـــي بـــاألدوار الناشـــئة فـــي ســـوق العمـــل. وقـــد شـــاركت 
املؤسســـة فـــي اليـــوم األول مـــن خـــالل مداخلـــة للمديـــرة العامـــة تحدثـــت 

فيها عن أبرز تداعيات جائحة كورونا وآثارها الســـلبية على ســـوق العمل والتحديات االقتصادية التي واجهت الشـــباب الفلســـطيني، وفي اليوم الثاني قدم 
مديـــر دائـــرة املـــوارد البشـــرية والشـــؤون اإلداريـــة فـــي شـــركة املشـــروبات الوطنيـــة كوكاكـــوال/ كابـــي رامـــي عفانـــة نـــدوة حـــول “استكشـــاف األدوار املحتملـــة للشـــباب 

العربـــي فـــي مجـــال الخدمـــات اللوجســـتية وصناعـــة املأكـــوالت واملشـــروبات”.

عىل املستوى اإلقليمي والدويل

وجدير بالذكر أن املؤسسة حظيت من خالل شراكاتها برعايات كريمة من شركات القطاع الخاص، حيث رعت شركة املشروبات الوطنية كوكاكوال/ كابي 
طباعـــة حقائـــب )برنامـــج الشـــركة الطالبيـــة( لهـــذا العـــام. وتـــم تنفيـــذ مســـابقة إبداعـــات شـــبابية برعايـــة الصنـــدوق العربـــي لإلنمـــاء االقتصـــادي واالجتماعـــي، 
وحفـــل الشـــركة الطالبيـــة 2020 برعايـــة أوريـــدو- فلســـطين، ومجموعـــة مســـروجي، ومجموعـــة عنبتـــاوي، وشـــبكة رايـــة اإلعالميـــة، والصنـــدوق العربـــي لإلنمـــاء 

االقتصـــادي واالجتماعـــي.
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املشـــــاريع 

شـــهد العـــام الحالـــي اختتاًمـــا لعـــدة مشـــاريع تـــم تمديـــد مراحـــل تنفيذهـــا مـــن 
العام السابق بسبب األوضاع السائدة وباالتفاق مع املمولين. باإلضافة 
لتنفيذ مراحل ملشاريع تم تجديدها لهذا العام حيث نستعرضها أدناه:

تعزيـز مبــادرات الشــباب يف إطـــار دعم الشـعب 
الفلســطينـي: املرحلة الثامنة عرشة

ُيعـــــــــــد الصنـــــــــــــدوق العربي لإلنمــــــــــــــــاء االقتصـــــــــــــــادي 
واالجتماعي املمول االستراتيجي للمؤسسة، حيث 
اســـتمرت إنجـــاز هـــذا العـــام بتنفيـــذ مراحـــل جديـــدة 
املمـــول  “تعزيـــز مبـــادرات الشـــباب”  مـــن مشـــروع 
فعلـــى صعيـــد  مـــن الصنـــدوق علـــى عـــدة ُصعـــد. 
البرامـــج واألنشـــطة تـــم الوصـــول ألكثـــر مـــن 30000 

طالـــب/ة، وتنفيـــذ مبـــادرات شـــبابية فـــي مختلـــف املحافظـــات وافتتـــاح 13 
شـــركة طالبيـــة فـــي املـــدارس والجامعـــات، كمـــا عقـــدت مســـابقة “إبداعـــات 
شـــبابية1” واملســـابقة الوطنيـــة لبرنامـــج الشـــركة الطالبيـــة، ومـــا كان لهـــذه 
اإلنجـــازات أن تتحقـــق دون تطويـــر البرامـــج وآليـــات تنفيذهـــا وتهيئـــة البنيـــة 
التحتيـــة ملكاتـــب املؤسســـة فـــي تســـع محافظـــات بمـــا يتـــواءم مـــع العمـــل “عـــن 
بعـــد”، كمـــا اســـتقطبت إنجـــاز متطوعيـــن مـــن القطـــاع الخـــاص واملدنـــي 
ودربتهـــم ليتمكنـــوا مـــن تنفيـــذ هـــذه البرامـــج بفاعليـــة عاليـــة. وعلـــى صعيـــد 
الوضع الداخلي للمؤسسة فقد تم إعداد الخطة االستراتيجية لألعوام 
)2021-2025(، وتطويـــر نظـــام البيانـــات الخـــاص باملؤسســـة، باإلضافـــة 

لتدريـــب املوظفيـــن علـــى العمـــل فـــي البيئـــة الجديـــدة )أوناليـــن(.

أمـــا علـــى الصعيـــد اإلعالمـــي، فتـــم العمـــل علـــى تســـليط الضـــوء علـــى برامـــج 
مـــن خـــالل تطويـــر موقعهـــا اإللكترونـــي وتفعيـــل  املؤسســـة وأنشـــطتها 
إعالميـــة متنوعـــة،  وإطـــالق حمـــالت  التواصـــل االجتماعـــي،  صفحـــات 

باإلضافـــة لتعزيـــز التربيـــة اإلعالميـــة فـــي كل برامـــج إنجـــاز وأنشـــطتها.

قصة نجاح: مبادرة "بلدي"

أطلـــق 26 طالـــب / ة مـــن جامعـــة بوليتكنـــك فلســـطين مبـــادرة باســـم "بلـــدي" 
هدفت لتحســـين البيئة املدرســـية في مدرســـة ذكور الفوار األساســـية التابعة 
لوكالـــة الغـــوث جنـــوب محافظـــة الخليـــل، حيـــث قـــام املبـــادرون وبالتعـــاون مـــع 
طلبـــة املدرســـة والهيئـــة التدريســـية واإلداريـــة بتنفيـــذ مجموعـــة مـــن األنشـــطة 
شـــملت العمـــل علـــى تحســـين الحديقـــة وتحويلهـــا إلـــى مـــكان يمكـــن اســـتخدامه 
مـــن قبـــل الطلبـــة، فتـــم التخلـــص مـــن النفايـــات واالعشـــاب الضـــارة وزراعـــة 
االشـــجار وتســـميدها وتقليمهـــا باإلضافـــة لعمـــل ممـــر حجـــري داخلهـــا، اضافـــة 
لرســـم جداريـــات مميـــزة. كمـــا اهتمـــت املبـــادرة بتشـــجيع طلبـــة املدرســـة والبالـــغ 

عددهـــم 500 وتوعيتهـــم للحفـــاظ علـــى البيئـــة.

"باســـم وكالـــة الغـــوث الدوليـــة و برنامـــج التعليـــم نشـــكركم علـــى 
هـــذه املبـــادرة الرائعـــة التـــي تحفـــز العمـــل التطوعـــي الهـــادف 

لخدمـــة املـــدارس قـــالع العلـــم والتربيـــة".

م. جعفر الطيطي 
مدير التعليم منطقة جنوب الضفة الغربية-  األونروا
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بعد

تحسني البيئة املدرسية 

للعام الســـابع على التوالي، يتم تجديد مشـــروع “تحســـين البيئة املدرســـية” الذي تنفذه إنجاز فلســـطين بالشـــراكة 
مـــع وزارة التربيـــة والتعليـــم، وبتمويـــل مـــن البنـــك العربـــي، ضمـــن دعمـــه لقطـــاع التعليـــم فـــي برنامجـــه للمســـؤولية 
االجتماعيـــة “معـــا” الـــذي يعنـــى بتنفيـــذ مجموعـــة مـــن املبـــادرات املجتمعيـــة ضمـــن خمســـة مجـــاالت رئيســـية، هـــي: 

التعليـــم والصحـــة وحمايـــة البيئـــة ومكافحـــة الفقـــر ودعـــم األيتـــام.

وقد ســـاهم املشـــروع هذا العام بتحســـين البيئة املدرســـية وتوفير بيئة صحية ســـليمة لطلبة ســـبع مدارس حكومية في مناطق الشـــمال والوســـط والجنوب، 
حيث شـــمل أعمال الترميم والصيانة في املدارس املســـتهدفة من عزل األســـطح بروالت األســـفلت وحل مشـــكلة تســـريب املياه وحمايتها من الرطوبة، وإنشـــاء 

جـــدار اســـتنادي، إضافـــة إلـــى اســـتبدال فاصونـــات الشـــبابيك الحديديـــة بشـــبابيك أملنيـــوم، وذلـــك حســـب حاجـــة كل مدرســـة.

مدرســـــة رمــــون األســــاسيــة املختلطــة         رام الله والبرية

مدرسة مــاريــا القبطيــة األساسية للبنــات         الخـــليـــــــــــــــل

مدرسة شيوخ العروب األساسية املختلطـة         الخـــليـــــــــــــــل 

مدرســــــــــة ذكور الظاهريـــــــــة الثانويــة          الخـــليـــــــــــــــل

مدرســـــة بنــــات عـــــــزون األســــاسيـــــــة          قــلقـيـــليــــــــة

مدرســــة ذكـــــور رافــــــــات الثانـــويــــــــة          ســـــــلفيـــــــــت

مدرســـــة قصــــــرة الثانويـــــــة للبنـــــــــات          نــــــــابلــــــــــس

قبل بعدقبل
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مرشوع غزة الطارئ - املال مقابل العمل ودعم العمل الحر 

أمواج السعادة 

اختتمت إنجاز فلسطين مشروع املال مقابل العملودعم العمل الحر للشباب الفلسطيني الذي عمل على توفير فرص عمل 
ألكثر من 200 معلم ومعلمة حديثي التخرج من مختلف التخصصات داخل املدارس الحكومية في قطاع غزة. وقد استفاد 
مـــن املشـــروع أكثـــر مـــن 30 ألـــف طالـــب وطالبـــة. واســـتطاعت إنجـــاز فلســـطين مـــن خـــالل املشـــروع املســـاهمة فـــي تحســـين الوضـــع 
املـــادي للمســـتفيدين، وذلـــك مـــن خـــالل تلقيهـــم راتًبـــا شـــهرًيا ملـــدة 6 أشـــهر خـــالل فتـــرة تنفيـــذ املشـــروع، وتطويـــر مهاراتهـــم العمليـــة 
وإكســـابهم الخبـــرة الالزمـــة. وقـــد حرصـــت إنجـــاز علـــى تطويـــر مهـــارات املســـتفيدين الحياتيـــة والرياديـــة، وذلـــك عبـــر تدريبهـــم علـــى 

برامـــج إنجـــاز املتخصصـــة واملتنوعـــة ومـــن ثـــم تجنيدهـــم لتدريـــب الطـــالب داخـــل املـــدارس علـــى برامـــج إنجـــاز. 

واجه املشـــروع العديد من التحديات خالل فترة تنفيذه، ولكن أزمة كورنا تعتبر أبرزها، حيث أثرت األزمة على الخطة الزمنية لتنفيذ املشـــروع، فتوقف 
العمـــل علـــى املشـــروع ملـــدة 5 شـــهور تقريبـــا، وبعـــد العـــودة الســـتكمال أنشـــطة املشـــروع تـــم تجميـــده بعـــد حوالـــي 15 يوًمـــا مـــن عودتـــه. ال يمكننـــا القـــول إن هـــذا 

التجميـــد لـــم يؤثـــر علـــى تنفيـــذ املشـــروع، ولكـــن اســـتطاعت إنجـــاز خـــالل الفتـــرة التـــي تـــم تنفيـــذ املشـــروع فيهـــا تحقيـــق أكثـــر مـــن %95 مـــن أهدافـــه.

أنهت إنجاز مشروع )أمواج السعادة( الذي نفذ في مدينة القدس على مدار ثمانية عشر شهًرا بالتعاون 
مـــع وزارة التربيـــة والتعليـــم، وبإشـــراف مؤسســـة التعـــاون وتمويـــل الصنـــدوق العربـــي لإلنمـــاء االقتصـــادي 

واالجتماعي.

وهـــدف املشـــروع إلـــى تعزيـــز املســـؤولية املجتمعيـــة لـــدى الشـــباب املقدســـيين، وتمكينهـــم مـــن مهـــارات 
التخطيـــط والتشـــبيك والتنفيـــذ ضمـــن فريـــق، حيـــث اســـتفاد منـــه نحـــو 1000 طالـــب/ة مـــن 14 مدرســـة، 

أشـــرف علـــى تدريبهـــم 35 متطوًعـــا مـــن شـــركات القطـــاع الخـــاص ومؤسســـات املجتمـــع املدنـــي فـــي مدينـــة القـــدس بمســـاعدة مـــن معلميهـــم.

وتنوعت أنشطة املشروع بين تدريب املتطوعين وممثلي املدارس على آلية تنفيذ برامج إنجاز في الغرف الصفية، وتنفيذ زيارات ميدانية لشركات القطاع 
الخـــاص وعقـــد نـــدوات إرشـــاد وظيفـــي، إضافـــة إلـــى تنفيـــذ ســـت مبـــادرات مجتمعيـــة، وتزامًنـــا مـــع حالـــة اإلغـــالق فـــي مدينـــة القـــدس تـــم تنفيـــذ بعـــض الورشـــات 
التدريبيـــة “أوناليـــن”، وإطـــالق لقـــاءات ضمـــن برنامـــج Chat with INJAZ مـــع رجـــال أعمـــال وشـــخصيات اعتباريـــة ومؤثـــرة تهـــدف إلطـــالع الطلبـــة املشـــاركين علـــى 

تجـــارب وقصـــص نجـــاح مميزة.

مبادرة سوق القدس: 
تهـــدف املبـــادرة إلـــى دعـــم صمـــود بعـــض املحـــالت املقدســـية املعرضـــة لخطـــر الهـــدم بســـبب 
ســـوء البنيـــة التحتيـــة واألوضـــاع البنيويـــة فيهـــا. حيـــث تـــم خـــالل املبـــادرة توفيـــر متطلبـــات 
بعـــض محـــالت ســـوق بـــاب خـــان الزيـــت الواقـــع بالبلـــدة القديمـــة، مثـــل تركيـــب جبصيـــن 
كامـــل للمحـــل، وتأهيـــل الكهربـــاء، وترميـــم الرفـــوف، باإلضافـــة إلـــى توفيـــر بعـــض احتياجات 
املطبـــخ فـــي أحـــد املحـــالت. وتـــم باإلضافـــة إلـــى ذلـــك تصميـــم وطباعـــة رزنامـــة مقدســـية 
تتصـــف بطابـــع عصـــري وتضـــم معلومـــات تاريخيـــة عـــن أســـواق القـــدس ومعاملهـــا األثريـــة. 

حيـــث تـــم توزيـــع الروزنامـــة فـــي أســـواق القـــدس إليصالهـــا إلـــى أكبـــر شـــريحة ممكنـــة.
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مهارات من جوجل 

ســـاهمت حالـــة اإلغـــالق وحظـــر التجمعـــات التـــي 
تعـــرض لهـــا املجتمـــع الفلســـطيني فـــي ظـــل الجائحـــة 
فـــي تعزيـــز ثقافـــة التســـويق الرقمـــي بيـــن مختلـــف 
شـــرائح املجتمـــع بالرغـــم مـــن كل املعيقـــات. وعليـــه 

اســـتمرت إنجـــاز هـــذا العـــام بتنفيـــذ مشـــروع مهـــارات مـــن جوجـــل - الـــذي 
حظـــي بإقبـــال كبيـــر مـــن الطلبـــة واملؤسســـات التعليميـــة- بتمويـــل مـــن شـــركة 
جوجـــل العامليـــة وبالتعـــاون مـــع شـــبكة إنجـــاز العـــرب، ويهـــدف املشـــروع إلـــى 
تعزيـــز مهـــارات التســـويق الرقمـــي، والعمـــل علـــى محـــركات البحـــث، واالتصـــال 
واالتصـــال الرقمـــي، وتأســـيس وإدارة النشـــاط التجـــاري عبـــر اإلنترنـــت لـــدى 
طلبـــة املرحلـــة الثانويـــة وطلبـــة الجامعـــات. وقـــد اســـتفاد مـــن املشـــروع حوالـــي 
14000 طالـــب/ة أغلبيتهـــم مـــن اإلنـــاث ومـــن مختلـــف محافظـــات الوطـــن بمـــا 
فـــذت معظـــم التدريبـــات عـــن 

ُ
ـــا، حيـــث ن

ً
فيهـــا املناطـــق الحدوديـــة واألقـــل حظ

بعـــد بإشـــراف متطوعيـــن مختصيـــن فـــي مجـــال التســـويق الرقمـــي.

“لم أكن أعلم شيًئا عن العالم الرقمي أو عن التسويق. ولم 
أكـــن أعـــي أهميتهمـــا وتحـــول العالـــم إلكترونًيـــا، كنـــت أجهـــل 
الكثيـــر، مـــع حضـــور الورشـــة تعرفـــت علـــى مفهـــوم العالـــم 
الرقمـــي والطـــرق الحديثـــة غيـــر التقليديـــة للتســـويق وأهميتهـــا. 
أجـــد نف�ضـــي مهتمـــة لألمـــر ولـــدي الشـــغف للتعمـــق باملجـــال” 

أسماء أبو سمهدانة - طالبة
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إعالميات رياديات 
عتـــاب 

ٔ
نفـــذت مؤسســـة إنجـــاز مشـــروًعا هـــو األول مـــن نوعـــه بعنـــوان “ٕاعالميـــات رياديـــات” اســـتهدفت فيـــه طلبـــة علـــى ا

التخـــرج مـــن دائـــرة اإلعـــالم فـــي جامعـــة بيرزيـــت. هـــدف املشـــروع ٕالـــى توفيـــر فـــرص تدريبيـــة لطلبـــة الدائـــرة فـــي مختلـــف 
عمـــال واالبتـــكار بيـــن الشـــباب 

ٔ
فـــروع املٔوسســـة للمســـاهمة والعمـــل علـــى ٕاعـــداد محتـــوى ٕاعالمـــي ٕابداعـــي يعـــزز ريـــادة اال

والطلبـــة، وذلـــك مـــن خـــالل تســـليط الضـــوء علـــى القصـــص والتجـــارب امللهمـــة التـــي تتخلـــل البرامـــج واملشـــاريع التـــي 
تنفذهـــا املٔوسســـة فـــي املـــدارس والجامعـــات.

شـــاركت فـــي املشـــروع تســـع طالبـــات، تأهلـــت منهـــن للمســـابقة النهائيـــة للمنافســـة علـــى أفضـــل محتـــوى إعالمـــي خمـــس 
طالبات، إذ حصلت الطالبة تسنيم خليف على املركز األول عن أفضل محتوى وعملت على إعداده خالل الفترة 

التدريبيـــة التـــي امتـــدت نحـــو ثالثة أشـــهر.

فذت املسابقة النهائية برعاية من شركة املشروبات الوطنية كوكاكوال/ كابي.
ُ
ن

 صويت وحقوقي 
اختتمـــت إنجـــاز مشـــروع “صوتـــي وحقوقـــي“ املمـــول مـــن الصنـــدوق النســـوي الكنـــدي، ومـــن خاللـــه تـــم تمكيـــن وتطويـــر مهـــارات حوالـــي 1000 
طالـــب/ة -نســـبة املســـتفيدين مـــن اإلنـــاث %60 - مـــن الصفيـــن العاشـــر والحـــادي عشـــر فـــي 47 مدرســـة فـــي مجـــال الحـــوار واملناظـــرات وفـــن 

الخطابـــة، وذلـــك بإشـــراف 29 متطوًعـــا/ة مـــن مؤسســـات املجتمـــع املدنـــي.

وتخلـــل مراحـــل تنفيـــذ املشـــروع عقـــد ورشـــات تدريبيـــة للمتطوعيـــن حـــول آليـــة تنفيـــذ برامـــج إنجـــاز املؤتمتـــة، إذ تـــم تنفيـــذ برنامـــج “القيـــادة 
املجتمعيـــة” الهـــادف لتدريـــب الطلبـــة علـــى اســـتخدام مهـــارات حـــل املشـــاكل والتفكيـــر النقـــدي للقيـــام بمعالجـــة قضايـــا معينـــة واســـتخدام 

مهارات إدارة النزاعات، للتمكن من تنفيذ املناظرات التدريبية التي كانت مطروحة للمناقشـــة، وتعلم أســـلوب البحث وجمع املعلومات الالزمة من مكتبة 
املدرســـة أو الخروج خارج نطاق املدرســـة للحصول على املعلومات الالزمة، مثل زيارة مؤسســـات حقوقية أو مؤسســـات نســـوية أو أي مؤسســـة تعمل ضمن 

نطـــاق موضـــوع املناظـــرة للحصـــول علـــى الحقائـــق، أو اإلحصائيـــات واألدلـــة لدعـــم ادعاءاتهـــم. 

 وقد قامت إنجاز باختيار مواضيع املناظرات إذ تركزت في مجال حقوق اإلنسان والقوانين والتشريعات.
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متطوعو إنجــــاز
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متطوعو إنجاز
تســـعى إنجـــاز جاهـــدة لتكـــون عنواًنـــا لترســـيخ ثقافـــة التطـــوع والعطـــاء املجتمعـــي، فمنهجيـــة عملهـــا قائمـــة علـــى التطـــوع بشـــكل رئي�ضـــي مـــن خـــالل االعتمـــاد علـــى 
القـــدرات الذاتيـــة للمتطوعيـــن مـــن موظفـــي شـــركات القطـــاع الخـــاص ومؤسســـات املجتمـــع املدنـــي، لتدريـــب الطلبـــة وتنفيـــذ أنشـــطة المنهجيـــة متنوعـــة بتنـــوع 

التخصصـــات والخبـــرات التـــي يمتلكهـــا املتطوعـــون.

، بمـــا يتناســـب مـــع 
ً
كان للتطـــوع شـــكل مختلـــف هـــذا العـــام فأغلبيـــة متطوعينـــا نفـــذوا مشـــكورين برامـــج إنجـــاز افتراضًيـــا مـــن بيوتهـــم وأماكـــن عملهـــم نهـــاًرا أو ليـــال

مواعيدهـــم ومواعيـــد الطلبـــة. كمـــا لـــم يكـــن ملـــكان املتطـــوع أو الطلبـــة أهميـــة، فاختلطـــت الخبـــرات ونجحـــت إنجـــاز ببنـــاء شـــبكة عالقـــات قويـــة جمعـــت الطلبـــة 
واملتطوعيـــن مـــن مختلـــف محافظـــات الوطـــن والداخـــل والشـــتات.

تدريب املتطوعني افرتاضيًا

مـــع بدايـــة العـــام األكاديمـــي 2021/2020 قامـــت إنجـــاز بتطويـــر نظـــام تدريـــب متكامـــل ملتطوعيهـــا بمـــا يتناســـب وبيئـــة 
العمـــل الجديـــدة )عـــن بعـــد(، ونتـــج عـــن ذلـــك عقـــد 10 ورشـــات تدريبيـــة نفذهـــا مختصـــون فـــي مجـــال التدريـــب واســـتفاد 
منهـــا 170 متطوًعـــا/ة مـــن مختلـــف املناطـــق. وقـــد تنوعـــت مواضيـــع الورشـــات بيـــن عـــرض آلليـــات العمـــل التقنـــي عبـــر 
املنصـــات املختلفـــة مثل)آليـــات التســـجيل، وضبـــط الصـــف اإللكترونـــي، وعـــرض املـــواد التدريبيـــة، وطـــرق تحفيـــز 
الطلبـــة علـــى التفاعـــل مـــن خـــالل الخصائـــص املتاحـــة تقنًيـــا(، وورشـــات تعريفيـــة بمـــواد إنجـــاز تضمنـــت )عـــرض عينـــات 
مـــن مـــواد إنجـــاز التدريبيـــة املؤتمتـــة، ومناقشـــة أفـــكار متنوعـــة لدمـــج الطلبـــة فـــي التدريبـــات وزيـــادة تفاعلهـــم، وتدريبـــات 
حـــول إدارة الوقـــت وحـــل املشـــكالت(، وورشـــة خاصـــة بمتطوعـــي مادتـــي “القيـــادة املجتمعيـــة” و”كـــن رياديـــا” حيـــث تـــم 
عـــرض املـــادة املؤتمتـــة وخلـــق صـــف افترا�ضـــي مـــن املتطوعيـــن ملحـــاكاة عمليـــة تدريـــب الطلبـــة، كمـــا تـــم تنفيـــذ ورشـــة 
خاصـــة ملتطوعـــي برنامـــج “الشـــركة الطالبيـــة” حيـــث تـــم تعريفهـــم بمراحـــل تنفيـــذ البرنامـــج وبالفـــرق املتنافســـة ملســـاري 

املـــدارس والجامعـــات.

من متطوعي انجاز 

ارشفوا عىل دورة 

واحدة لغاية ثالث 

دورات تدريبية

من متطوعي انجاز 

مازال لديهم الرغبة 

يف متابعة التطوع 

لفرتات جديدة

56%

80%
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إحياء اليوم العاملي للتطوع 
تحتفي إنجاز فلسطين سنوًيا، باليوم العالمي للتطوع الذي أقرته هيئة األمم املتحدة في 5 كانون األول من كل عام، تقديًرا لجهود متطوعيها ومتطوعاتها 

الذين بلغ عددهم منذ عام 2007 وحتى اليوم أكثر من 10,000 متطوع/ة.

وألن الحفـــل الوجاهـــي لـــم يكـــن ممكًنـــا نتيجـــة لتداعيـــات جائحـــة كورونـــا، فقـــد نظمـــت املؤسســـة حفـــل تكريـــم “افتراضًيـــا” جـــاء بعنـــوان “متطوعونـــا ســـفراء 
التغييـــر”، بـــدأ بحملـــة إعالميـــة علـــى منصـــات التواصـــل االجتماعـــي ُســـلطت فيـــه األضـــواء علـــى جهـــود نخبـــة مـــن متطوعـــي إنجـــاز الذيـــن اســـتمروا فـــي العمـــل معهـــا 

ألكثـــر مـــن خمـــس ســـنوات. 

ظهـــر مـــدى التغييـــر الـــذي حققـــه العمـــل التطوعـــي مـــع إنجـــاز وآثـــاره اإليجابيـــة علـــى 
ُ
وشـــهدت االحتفاليـــة العديـــد مـــن الفعاليـــات التـــي تبـــرز جهـــود املتطوعيـــن وت

املتطـــوع نفســـه وعلـــى الشـــباب املســـتهدف، فتـــم العمـــل علـــى إنتـــاج فيديـــو توثيقـــي ُبـــث بشـــكل “مباشـــر” علـــى صفحـــات املؤسســـة وُعرضـــت فيـــه أبـــرز محطـــات 
العمـــل التطوعـــي وإنجازاتـــه النوعيـــة فـــي إنجـــاز فلســـطين.

تتحـــدث عـــن تجربتهـــا فـــي إنجـــاز:  “رانيـــا الخيـــري”  الســـيدة 
“تســـع ســـنوات مـــن التطـــوع مـــع إنجـــاز فلســـطين كانـــت ومـــا زالـــت 
كفيلة بإعطائي الفرصة لنقل ما تعلمته من تجاربي في حياتي 
العمليـــة لجيـــل ُينتظـــر منـــه الكثيـــر، كمـــا أنهـــا تجربـــة تعليميـــة 
وال شـــك أن لشـــركتي شـــركة  تعلمـــت مـــن طالباتـــي الكثيـــر، 
فيتـــاس فلســـطين الـــدور الكبيـــر ضمـــن مســـؤوليتها االجتماعيـــة 

فـــي التشـــجيع علـــى خدمـــة املجتمـــع”.

أ. محمد املرصيأ. ليىل دعيبسأ. يافا أحمدأ. توفيق عبد الرحيم
مدرب ومستشار تدريب في مجال 

تصميم تجربة املستخدم في 
Think Deep أكاديمية

معلمة لغة إنجليزية في وزارة 
التربية والتعليم - سلفيت

مديرة تقنية للتعليم واملهارات 
الحياتية - الرؤية العاملية

عميد القبول والتسجيل في الكلية 
الجامعية للعلوم التطبيقية

أ. ليىل خداش
خبيرة تربوية، محاضرة ومدربة في 

مجال املهارات الحياتية
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منتدى الخريجني
ــا مـــن تركـــت  تســـعى إنجـــاز للبقـــاء علـــى تواصـــل دائـــم مـــع خريجيهـــا، خصوًصـ
برامجهـــا وأنشـــطتها أثـــًرا كبيـــًرا فـــي شـــخصياتهم وولـــدت لديهـــم شـــغًفا فـــي العمـــل 
التطوعـــي، فيســـاهمون بتنفيـــذ أنشـــطة إنجـــاز فـــي مناطقهـــم ليفيـــدوا الطلبـــة 
كمتطوعيـــن كمـــا اســـتفادوا هـــم فـــي وقـــت ســـابق. هـــذا العـــام قـــام أعضـــاء مـــن 
املنتدى باملساعدة في تنفيذ برامج إنجاز في أكثر من محافظة، وقدم خريجو 
برنامـــج الشـــركة الطالبيـــة الدعـــم لطلبـــة البرنامـــج الحالييـــن مـــن وحـــي خبرتهـــم. 
 Inspire/2018 كما شارك الخريجان )محمد جنيدي من الشركة الطالبية
وليـــان رائـــد مـــن شـــركة فرصـــة/2019( تجربتهمـــا فـــي برنامـــج الشـــركة والنجـــاح 
علـــى املســـتويين املحلـــي واإلقليمـــي وكيـــف أثـــر البرنامـــج فـــي حياتهمـــا، وذلـــك فـــي 

حفـــل مســـابقة الشـــركة “رواد األعمـــال الشـــباب” لعـــام 2021.
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التقرير المالي
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