
 مؤسسة مجموعة االتصاالت
الفلسطينية للتنمية

كان العـــام 2020 هـــو األكثـــر تحديـــا في تاريخ مؤسســـة مجموعة االتصاالت الفلســـطينية للتنمية، بل ربما فـــي تاريخ المجموعة 

وشـــركاتها، فجائحـــة كورونا اســـتحوذت على معظم العام وربما ستســـتمر للعام القادم وســـتلقي بظاللها علـــى حياة المجتمعات 

ألعـــوام قادمـــة أخـــرى. بـــدون ســـابق إنـــذار تقريبا، وجدت المؤسســـة نفســـها في موقـــع تتحول فيها إلـــى تنفيذ جميـــع برامجها 

باســـخدام وســـائل التواصـــل وبتحقيـــق القدر التـــام من التباعـــد وااللتزام بمعايير الســـالمة على الرغـــم من اعتماد جميـــع البرامج 

علـــى المقابالت الشـــخصية واللقاءات والتفاعل والتواصل الشـــخصي وعمـــل المجموعات وقاعات التدريـــس واإلقامة في موقع 

التدريـــب والتخييـــم. كل هـــذا كان عليـــه أن يتحول إلـــى عالم افتراضي ما بين عشـــية وضحاها في ظـــل الجائحة. 

لقـــد عملـــت المؤسســـة بكامل طاقتهـــا رغم صعوبـــة الظروف وقســـاوة الجائحة، فشـــكلت غرف عمليـــات طارئـــة إلدارة البرامج 

ووفـــرت جميـــع وســـائل التواصل لفريـــق العمل والطلبـــة لضمان نجاح خطـــة الطـــوارئ، وتوج هذا العمـــل الجاد والشـــاق بإنجاز 

المهـــام وتحقيـــق األهداف بدون خســـارة اي من مكونات البرامج أو التضحيـــة بجودتها. لقد كان العام 2020 عـــام التعلم واإلنجاز 

فـــي وقـــت واحـــد، تعلمنا كيف نســـتجيب لحالـــة طارئة غير متوقعـــة، وأنجزنـــا برامجنا بأهدافها المرســـومة وضمن اســـتراتيجيتنا 

للمســـاهمة فـــي بناء جيل ريادي مبدع يســـتجيب الحتياجات البناء ويســـهم في دفـــع عجلة التنمية قدما نحو فلســـطين الرقمية. 

وســـنظهر فـــي جميع محتويات هـــذا التقرير تفاصيل االســـتجابة للحالـــة الطارئة في برامج المؤسســـة جميعهـــا وكيفية التعامل 

والتفاعـــل مـــع هـــذه الحالة من حيـــث اإلنجاز من جهـــة والتعلم من جهة أخرى. وسنســـلط الضـــوء على المعايير الكميـــة الواضحة 

لإلنجـــاز نحـــو تحقيق المزيد مـــن النتائج النوعية في المســـتقبل. 
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 أهم المؤشرات

القدرة على تنفيذ جميع البرامج باالعتماد على وسائل االتصال التكنولوجي 
رغم ظروف جائحة كورونا 

59
طالب جديد التحقوا ببرنامج Code for Palestine في 2020 من أصل

774
متقدم 

255
Code for Palestine طالب وطالبة شاركوا في المخيم التدريبي الصيفي في برنامج

44خريج من برنامج Code for Palestine قدموا
13 مشروع تخرج وناقشوها مع مدرسيهم 

31 مدرب دولي و 
30 مدرب محلي في Code for Palestine أشرفوا على

 12 غرفة تدريبية أون الين خالل الجائحة 

212
طالب تقدموا لاللتحاق ببرنامج Code + Design Bootcamp تم قبول

10 
 منهم نظرا لظروف الجائحة 

أكثر من

77,000
طالب استفادوا من حملة ”ساعة من البرمجة“  العالمية 

Hour of Code

 1,914
مدرسة حكومية متصلة باإلنترنت من خالل برنامج أبجدنت 

 835
خريج من منحة مجموعة االتصاالت في مختلف التخصصات 

431
أسرة مع نهاية 2020 

إجمالي عدد األسر المستفيدة من برنامج الحق في حياة كريمة

2,198
مع نهاية 2020 

إجمالي عدد األفراد المستفيدين المباشرين من برنامج الحق في حياة كريمة

647 منحة تقنية ومهنية جديدة ضمن برنامج المنح التقنية والمهنية 
6,124 منحة منذ انطالق برنامج المنح في العام 2009 

6
(IOI) طالب شاركوا في المسابقة العالمية
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تبنـــي مؤسســـة مجموعة االتصـــاالت الفلســـطينية للتنمية اســـتراتيجتها التنموية علـــى تحقيق أهداف التنميـــة المســـتدامة 2030 وذلك ضمن 
التـــزام مجموعـــة االتصـــاالت الفلســـطينية بذلـــك بصورة طوعيـــة، وكذلك من خـــالل الشـــراكات الخاصة بتحقيـــق هذه األهداف مع مؤسســـات 

.UNDP, UNWomen, UNICEF, UN Global Compact األمـــم المتحـــدة مثـــل

وخـــالل عملهـــا في العام 2020، التزمت المؤسســـة بتحقيق األهـــداف التالية من أهداف التنمية المســـتدامة من خالل البرامـــج والفعاليات التي 
تحقـــق هذه األهداف:

برنامج الحق في حياة كريمة 
Code + Design Bootcamp

أبجدنت لشبك المدارس 
برنامج ساعة من البرمجة 

برنامج إيفاد 

 ملتزمون بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030

الهدف رقم

الهدف رقم

الهدف رقم

الهدف رقم

4

3

8

17

برنامج مجموعة االتصاالت للمنح الجامعية والتقنية 
Code for Palestine

Code + Design Bootcamp
أبجدنت لشبك المدارس 

ساعة من البرمجة
برنامج إيفاد 

صندوق األمل في غزة
دعم القطاع الصحي

برنامج أبجدنت لشبك المدارس  9الهدف رقم

 التكنولوجيا

برامج التكنولوجيا 

Code for Palestine برنامج
مـــا زال برنامـــج Code for Palestine يشـــكل عالمـــة فارقـــة فـــي برامـــج الريـــادة التي تســـتهدف اليافعيـــن من طلبـــة المدراس، وقـــد أثبت هذا 
البرنامـــج قدرتـــه علـــى االســـتمرار والتكيف مع الظـــروف وتزامن تنظيمه مـــع أوج جائحة كورونـــا صيف العـــام 2020. فمن المقابـــالت إلى اختيار 
المشـــاركين وتعريفهـــم بالبرنامـــج، مرورا بالتخطيـــط للمخيم التدريبـــي الصيفي، وصوال إلـــى تنفيذه وتقديم مشـــاريع التخرج ومناقشـــتها، كانت 
التكنولوجيـــا هـــي الوســـيلة األولـــى والوحيدة لضمـــان تنفيذ البرنامج وإنجاحـــه وكان له النجاح بالفعل. وقد شـــارك في هذه العمليـــة فريق العمل 
فـــي المؤسســـة وفريق المدرســـين الدوليين في جامعة ســـتانفورد وفريق المدرســـين المحليين ليعمل الجميع بانســـجام لتحقيق هـــدف البرنامج 

وبتعـــاون تـــام من قبل الطلبـــة وأهاليهم فـــكان اإلنجاز. 

واشـــتمل البرنامـــج علـــى لقاءات افتراضية وغرف صفية ومشـــاريع وحلقـــات نقاش في مواضيع البرمجة وحل المشـــكالت ضمـــن منهج تعليمي 
تـــم تطويـــره مـــن قبـــل فريق المدرســـين والعمل عليـــه بصورة مكثفـــة ومواءمته مـــع الظروف الطارئـــة، ففي الوقـــت الذي توقفـــت فيه معظم 
أشـــكال البرامـــج التعليميـــة، كان طـــالب البرنامج يدرســـون ويعملـــون على مشـــاريعهم ويتواصلون مع مدرســـيهم على مدار الســـاعة وطوال أيام 
األســـبوع. كمـــا عمـــل 31 من المدرســـين المحليين مـــن خريجـــي Code for Palestine مع الطلبة لينقلـــوا لهم أفضل خبرتهم فـــي مجال البرمجة 

والتفكيـــر التصميمـــي وحـــل المشـــكالت. لقد كان البرنامـــج خبرة فريدة مـــن نوعها للطلبة والمدرســـين وفريق العمل على حد ســـواء. 

برنامج
أبجد نت

ضمن متطلبات تحقيق الهدف رقم 4 "التعليم الجيد" من أهداف التنمية المستدامة 2030

الهدف االستراتيجي 

تعزيز البيئة التمكينية للصناعة التكنولوجية في فلسطين من أجل تحسين العمالة في العالم االفتراضي وتعزيز روح المبادرة وريادة األعمال.
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المتقدمون للبرنامج في 2020 مقارنة باألعوام السابقة 

"كان برنامج Code For Palestine حدًثا مميًزا في صيف العام 2020. لقد جعلتني المتعة والدفء متحمسا 
للغاية للصفوف الدراسية في كل يوم لدرجة أننا ننسى ما كان يحدث حًقا. يسعدني نمو الطالب ليصبحوا 

أفراًدا مؤهلين للغاية. أنتظر بكل شغف للتدريس والتعلم من الدفعة التالية من أفضل الطلبة المشاركين"

"استمتعت حًقا بالعمل مع الجميع - الطالب، والمدرسين المساعدين، والمدرسين الزمالء، مؤسسة مجموعة 
االتصاالت و Code.X. إن إيجابية الناس هي ما يجعل هذا البرنامج مميًزا بالفعل. حقا ممتن لكوني جزء منه"

Shahbaz Mogal

 Ben Gaiarin

عدد الطالب الملتحقين في
المخيم التدريبي الصيفي موزعين

حسب السنوات
 Code for Palestine في برنامج

2020

Code for Palestine نسبة الطالب الملتحقين ببرنامج

2019 2018 2017

43

2016

31

2015

24

61
53

50

%45 %55

بيانات الخريجين من برنامج  Code for Palestine في عام 2020

عدد المشاريععدد الخريجين المنطقة

105غزة

7

5

1316

12 مشروع44 خريجالمجموع

الضفة

عدد المدربين الدوليين وعدد المدربين المحليين وعدد الخريجين  

44

30 31

42

15
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24 22

3
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4
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خريجونمدربون دوليون مدربون محليون

ذكورإناث

87مجموعة االتصاالت الفلسطينيةالتقرير السنوي - 862020



انا هديل صادق ابو عّواد من ترمسعيا، كنت من الذين حالفهم الحظ قبل ثالث سنوات عند قبولي ببرنامج 
Code for Palestine، هذا البرنامج الذي قلب كل حياتي لما هو أفضل، كنت متوسطة المستوى في اللغة 
بحيث  اإلنجليزية  لغتي  في  مباشر  تطور  عنه  نتج  البرمجة  لغة  وتعلم  بالبرنامج  اللتحاقي  ونتيجة  اإلنجليزية 
أصبحت نتيجتي فيها %95 بعد أن كانت %70 سابقا. كذلك رفعت البرمجة من مستوى تفكيري وطريقته، 
بدأت أفكر خارج الصندوق وبدأت أتخيل وأفكر في إيجاد حلول لمشاكل لم يخطر ببالي أن أفكر فيها سابقا. 
كذلك تعلمت الصبر والجلد من خالل تعلم البرمجة، وتعلمت أن النجاح يكون بأكثر من محاولة وعبر التعلم 
من األخطاء. بخصوص بيئة التعلم كنت أشعر أنني في بيتي فكل شي متوفر، إضافة إلى التعرف على زمالء 
جدد لن أنساهم طوال حياتي، كذلك تطورت مهارتي وقدرتي على التحدث أمام الجمهور حتى لو كان آالف 
الناس. البرنامج هو جامعة مصغرة من حيث المادة التعليمية والمشاريع والعمل الجماعي. ال يمكن اختصار 
وصف البرنامج بكلمات محدودة، أتمنى أن يستمر هذا البرنامج حتى يستفيد منه أكبر قدر ممكن من الطالب 

الفلسطينيين ألنهم محرومون من مثل هذه الفرص التي تنمي جميع جوانب حياتهم.

هديل صادق ابو عّواد

مشاريع التخرج

يعمل التطبيق على خلق تفاعل بين أصحاب العقارات والزبائن المحتملين 
من أجل التواصل والحصول على المعلومات وإتمام الصفقات.  

تطبيق سؤال وجواب يتم من خالل تقديم أي سؤال واإلجابة عنه من قبل 
المشتركين اآلخرين.

تعليم  على  للحصول  والمعلمين  الطالب  بين  للتشبيك  إلكتروني  موقع 
فردي خاص. 

يقوم التطبيق على تدريب المستخدمين على مهارات التحدث أمام الجمهور 
وتقديم العروض وتعلم مهارات اإللقاء.

يربط التطبيق بين الطباخين المهرة والراغبين بالحصول على طرق تحضير 
بين  المباشر  التواصل  عبر  أو  الجاهزة  الوصفات  خالل  من  سواء  الطعام 
الطباخين والباحثين عن طرق التحضير باإلضافة إلى االستشارات في عالم 

إعداد الطعام.

تطبيق إخباري يختار أنسب األخبار للمستخدم حسب توجهاته واهتماماته. 

وكذلك  الفرص  عن  والبحث  التواصل  بهدف  للتوظيف  إلكتروني  موقع 
البحث عن الكفاءات الوظيفية.

موقع إلكتروني للسالمة العامة خاصة باألطفال أثناء اللعب والمرح. 

موقع لمساعدة الطلبة على أبواب الجامعة الختيار التخصص المناسب عند 
دخول الجامعة. 

 Rent me up

 Zakrni

 Tutor PS

 Speak Up

Wasfa

Newzy

 Quest

MooAid

MyMajor

Code + Design Bootcamp
ضمن متطلبات تحقيق الهدف رقم 4 "التعليم الجيد" من أهداف التنمية المستدامة 2030

أصبـــح هـــذا البرنامـــج الوجهـــة األولى ربما لطلبـــة الجامعـــات والخريجين من كليـــات التكنولوجيا في رحلة بحثهـــم عن فرصة تعليميـــة تدريبية ذات 
جـــودة تعليمية عالية وتســـهم في رســـم مســـارهم المهني نحو الريـــادة والتميز. ويرجع هـــذا االهتمام بالبرنامـــج من قبل الطلبة إلـــى النتائج التي 
حققهـــا فـــي الســـنوات الثالثـــة األولـــى من عمـــره منذ انطالقه فـــي العام 2017 إذ أن نســـبة التشـــغيل في أوســـاط خريجـــي البرنامـــج تصل إلى 
%100 إضافـــة إلـــى حصـــول الخريجين علـــى فرص عمل مرموقة ومميـــزة نظرا لتمتعهم بالمعـــراف والمهارات الخاصة من جهـــة وحصولهم على 
شـــهادة Nanodegree مـــن مؤسســـة Udacity العالميـــة من جهـــة أخرى. هنالك عـــدد كبير  من الخريجيـــن يعملون Online مع شـــركات عالمية 

مثـــل Google وغيرهـــا ويصـــل دخلهم من هـــذا العمل الى ثالثـــة أضعاف معدل الدخـــل المحلي في المجال نفســـه.

فـــي ظـــل تطورات جائحة كورونا، قامت المؤسســـة باالســـتجابة للظـــروف الطارئة من خالل إعادة تشـــكيل البرنامج بصورة طارئة ليبدأ بالتســـجيل 
فـــي Nanodegree كبدايـــة وتأجيـــل المخيم الصيفي الذي يعقد بإشـــراف أفضل المدربين من وادي الســـيليكون المتطوعين من كبريات شـــركات 

التكنولوجيـــا، بانتظار توفر الظروف المناســـبة لتنفيـــذ المخيم التدريبي.  

برنامج أبجد نت لشبك المدارس 
ضمن متطلبات تحقيق الهدف رقم 4 "التعليم الجيد" والهدف رقم 9 "الصناعة واإلبتكار والبيئة الجيدة" والهدف رقم 17من أهداف التنمية 

المستدامة 2030

اســـتمرت مجموعـــة االتصـــاالت الفلســـطينية بالشـــراكة مـــع وزارة التربية والتعليم بشـــبك المـــدارس الحكومية بشـــبكة اإلنترنـــت، وذلك ضمن 
برنامـــج أبجدنـــت الـــذي انطلق بهـــدف إيصال خدمـــة اإلنترنت لجميع المـــدارس لما فيه مـــن منفعة للمدرســـين والطلبة في هذه المـــدارس. وما 
ميـــز العـــام 2020 هـــو رفع الســـرعات في جزء مـــن المدارس حســـب الحاجة وكذلك تحســـين جـــودة الخدمة باســـتخدام تقنيات حديثة تســـهم في 
توفيـــر بيئـــة تعليميـــة تكنولوجية خالقة في المـــدارس. وقد بلغ عدد المـــدارس المتصلة باإلنترنت ضمن برنامج أبجدنت 1,914 مدرســـة اســـتفاد 

منهـــا قرابة نصـــف مليون تلميذ ومـــا يزيد عـــن 25,000 معلم. 

1,914
مدرسة مستفيدة 

قرابة
نصف مليون

تلميذ 

أكثر من 

 25,000
معلم 

لطلب  السمعية  أو  البصرية  اإلعاقة  ذوي  باألشخاص  خاص  تطبيق 
المساعدة عند الحاجة. 

موقع إلكتروني للمعلومات السياحية في فلسطين وكذلك للتنسيق بين 
السياح وشركات السياحة واألدلة السياحيين. 

ويقدم  بينهم  فيما  التواصل  على  البرنامج  طلبة  التطبيق  هذا  يساعد 
معلومات وبيانات إحصائية عن المشاركين. 

يساعد هذا التطبيق الطلبة إليجاد المعلم المناسب للحصول على الدروس 
الخاصة.

Helpt

Tripy

Code for
Palestine

 Rate Your
Teacher
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برنامج ساعة من البرمجة 

ضمن متطلبات تحقيق الهدف رقم 4 "التعليم الجيد" والهدف رقم 17 "عقد الشركات لتحقيق األهداف" من أهداف التنمية المستدامة 2030

يهـــدف البرنامـــج إلـــى نشـــر ثقافة البرمجـــة والتكنولوجيا في أكثر مـــن 180 دولة حول العالم وهي تســـتهدف جميع األفراد بغـــض النظر عن العمر 
والخبـــرة. وتضـــم الحملـــة حصـــص برمجـــة مدتها ســـاعة واحدة تنظم على شـــكل حصـــة تعليمية ترفيهيـــة يتعلم فيها المشـــارك بعـــض مفاهيم 
البرمجـــة مـــع العـــم أن الحملـــة منفذة في أكثر من 40 لغـــة في العالم. وتقوم مؤسســـة مجموعة االتصاالت الفلســـطينية بتنفيذ الحملة ســـنويا 

. Code.org ضمـــن برنامج عالمي شـــامل يقدم من خالل مؤسســـة

السنة 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

الضفة الغربية 

60

120

200

400

651

809

قطاع غزة 

40

80

140

221

295

324

حكومي 

95

170

290

552

813

959

أونروا 

5

30

24

49

125

166

خاص 

0

0

26

20

8

8

المجموع 

100

200

340

621

946

1133

تم تنفيذ البرنامج ضمن ظروف جائحة كورونا باستخدام وسائل االتصال التكنولوجي نظرًا الغالق المدارس لفترات 
متواصلة 2020

أهم النتائج 

 التعليم

ضمن متطلبات تحقيق الهدف رقم 4 "التعليم الجيد" من أهداف التنمية المستدامة 2030 

الهدف االستراتيجي 

تحســــــين التحــــــاق الطلبــــــة المتميزيـــن بالجامعـــات والمعاهــــــد المهنية فــــــي تخصصات مطلوبة لســـــــــوق العمل وتعزيز اســــــتخدام وســــــائل 
التكنولوجيــــــا الحديثـــة في التعليم المدرســــــي.

االستمرار في تقديم البرنامج خالل جائحة كورونا وتوزيع 647 منحة تقنية في 
العام 2020

تخرج 843 مستفيد من المنحة مع نهاية العام 2020 في مختلف التخصصات

بلغ العدد الكلي التراكمي للمنح منذ انطالق البرنامج 6,124 منحة 

بلغ عدد المنح المقدمة لأليتام واألشخاص ذوي اإلعاقة 132 منحة
في 2020

استحوذت المنح المقدمة لتخصصات تكنولوجيا المعلومات على %20 من 
إجمالي المنح المقدمة طوال فترة البرنامج 

بلغت نسبة المنح المقدمة لإلناث %59 من إجمالي المنح خالل العام 2020 

برنامج مجموعة االتصاالت للمنح التقنية

واجـــه برنامـــج مجموعـــة االتصاالت للمنـــح التقنية تحديا جديـــدا في العام 
2020 وهـــو ظهـــور جائحـــة كورونا وما أثرتـــه على مختلف قطاعـــات الحياة 
ومنهـــا قطاع التعليم، وهو مـــن أكثر القطاعات تأثرا لكونـــه يعتمد اعتمادا 
شـــبه كلي على التجمعات الكبيرة. رغم ذلك فقد كانت اســـتجابة مجموعة 
االتصـــاالت لهـــذه الجائحة باالســـتمرار في دعـــم برامج التعليـــم المختلفة 
ومنهـــا برنامـــج المنـــح التقنيـــة لمـــا يشـــكله التعليـــم مـــن عمود أســـاس 
فـــي بنـــاء المجتمع الفلســـطيني. وقامت مؤسســـة مجموعـــة االتصاالت 
للتنميـــة بإدارة برنامـــج المنح معتمدة على وســـائل االتصـــال التكنولوجي 
ســـواء فـــي اإلعـــالن عـــن المنـــح واســـتقبال الطلبـــات وفرزها مـــن خالل 
اللجـــان المختصـــة واإلعالن عن الفائزيـــن بالمنح وتقديمهـــا ألصحابها في 
موعدهـــا. كذلك اســـتمرت المؤسســـة بـــإدارة المنح المســـتمرة من خالل 
متابعـــة شـــؤون الطلبة المســـتفيدين والتواصـــل مع جامعاتهم واســـتالم 
كشـــوفات العالمـــات والكشـــوفات المالية ودفـــع مســـتحقات المنح في 

موعدهـــا رغـــم صعوبة الظـــروف العامة خـــالل الجائحة. 
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عدد خريجي منحة مجموعة االتصاالت هو 843 موزعون حسب التخصصات 

التخصص

عدد الخريجين
في نهاية 2020

التمريضالعلومالهندسةالطب
تكنولوجيا 
المعلومات

التربية
الزراعة الخاصة

التخصصات 
التقنية

االدارة 
واالقتصاد

12117437224939121 163

التخصص

عدد الخريجين
في نهاية 2020

الزراعةالتكنولوجياالتمريضالعلومالهندسةالطب
الفنون 
الجميلة

تخصصات 
أخرى

التخصصات 
التقنية

االدارة 
واالقتصاد

223042151436166336 13

عدد المنح المقدمة للطالب 647 منحة في العام 2020 موزعة على التخصصات التالية مع العلم أن تخصصات 
األشخاص ذوي اإلعاقة واأليتام والحياة الكريمة تم تصنيفها ضمن التخصصات األخرى

تخصصات طالب التقني المستمرين والجدد

تخصصات أخرىتخصصات طالب المنح التنافسية المستمرين في 2020 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

4250
3790

6124
5477

4800
4250

3790
33313331 29402940 24742474 19941994 15391539 10661066 215215

6124
5477

4800

تراكم عدد المنح المقدمة سنويا 

التخصصات 
األخرى

144

نسبة المنح لكل تخصص

الهندسة وتكنولوجيا
المعلومات

20%

الطب
9%

العلوم 5%

التمريض 3%

الزراعة + الفنون الجميلة 2%

اإلدارة
واالقتصاد

13%

تخصصات أخرى
25%

التخصصات التقنية
23%

برنامج إيفاد 

يهـــدف برنامـــج إيفـــاد إلى رفد الـــكادر األكاديمي في جامعة بيرزيت بتخصصات مطلوبة للجامعة على مســـتوى الدراســـات العليـــا وذلك من خالل 
ابتعـــاث عـــدد مـــن العاملين في الجامعة إلـــى جامعات عالميـــة مرموقة للحصول على درجـــة الدكتوراه أو الماجســـتير في التخصـــص الذي تحتاجه 
الجامعـــة كجـــزء مـــن خطة لتطويـــر الكادر األكاديمي فيها. واســـتمرت مؤسســـة مجموعـــة االتصـــاالت الفلســـطينية للتنمية بتنفيـــذ برنامج إيفاد 
بالشـــراكة مـــع جامعـــة بيرزيت من خـــالل متابعة الطلبـــة المبتعثين والتنســـيق مع الجامعـــة لتغطية تكاليف المنـــح المقدمة لهم ضمـــن اتفاقية 

الشـــراكة الخاصة بهذا البرنامج. 

بدايًة السالم عليكم ورحمة الله وبركاته أوُد أن أشارك تجربتي الجميلة التي خضتها مع مجموعة االتصاالت، 
أوال يجب علينا أن نعي أهمية الدراسة بالنسبة لنا فإذا كان الطعام غذاء الجسد فالتعليم هو غذاء العقل فهو 
الخالص من الجهل والرجعية فقد كان يدور في ذهني أن التعليم للثانوية العامة هو كافي ولكن بعد أن انتقلت 
للمرحلة الجامعية علمت أن العلم ال يتوقف في مرحلة واحدة، أما عن توفير منحة مجموعة االتصاالت للطلبة 
فهي المعين الثاني بعد الله لهم فقد وفرت الكثير من العناء عليهم وعلى عائالتهم وسهلت لهم طريق العلم، 
شكرا جزيال لكم مجموعة االتصاالت فقد كنتم عونًا "لهذه الطالبة" يتيمة األب وكنتم خير معين لها شكرا لكم 
من القلب لكل هذا العطاء الرائع ال تعلموا كمية اإلمتنان التي أكنها في قلبي لكم جزاكم الله عني كل الخير 

وأدامكم خيرا وعطاء.

أنا الطالبة مالك يوسف بدوي والحاصلة على منحة مجموعة االتصاالت الفلسطينية، أود أن اعبر في هذه 
الرسالة عن امتناني الكبير لهذه المنحة، حيث أنها منحتني شعلة األمل في الوصول إلى حلمي، وهو أن أصبح 
طبيبة ناجحة بإذن الله. ونظرًا للظروف التي أمر بها، كوني ممن ابتالهم الله بفقدان الوالد، ولعدم وجود دخل 
ثابت لعائلتي وخاصة في ظل جائحة كورونا، فلن أستطيع في أي حال من األحوال أن أكمل مسيرتي في كلية 

الطب لوال وجود هذه المنحة ذات العطاء المتفاني.

بفضل الله قد حصلت على تقييم ممتاز في الفصل الماضي، وأود أن أتوجه بالشكر والتقدير لكل القائمين 
على هذه المنحة، بوركت جهودكم الثمينة،  وسترون ثمار أعمالكم أجورا عند بارئكم، وصحة في أجسادكم، 

وبركة في أوالدكم وأرزاقكم، وطمأنينة في نفوسكم، وجزاكم الله عنا كل خير، وبارك الله فيكم.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

منار بسام إسماعيل 

مالك يوسف بدوي 

خالل دراستي في الكلية العصرية الجامعية، كنت أحد المستفيدين من منحة مجموعة االتصاالت الفلسطينية 
والتي ساهمت بتخفيف الكاهل المادي عن كتفي ورعايتي طوال فترة الدراسة، ولهذا أشكر مجموعة االتصاالت 
الفلسطينية بكافة كوادرها وطواقمها والتي تعتني بجانب المسؤولية المجتمعية وتولي لها اهتمامًا، وتساعد 
الطلبة انطالقًا من ايمانها القوي بهؤالء الطلبة بأنهم سيصنعون المجد يومًا ما لهذا الوطن، كما نرفع قبعاتنا 
احترامًا للكليات والجامعات التي تسعى بالشراكة مع مؤسسات الوطن كافًة لتمّيز الطلبة الفلسطينيين في 

كافة المحافل.

محمد الطوري
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البرنامج في العام 2020 

اســـتمر تنفيذ البرنامـــج خالل العـــام 2020 وذلك من خالل اســـتهداف العديد 
من األســـر المستفيدة ضمن اســـتراتيجية المجموعة في التمكين االقتصادي 
لألســـر الفقيرة ســـيما فـــي المناطق الجغرافية المهمشـــة وكذلـــك في داخل 
مدينـــة القـــدس. ويقـــوم البرنامج بصـــورة عامة علـــى توفير مشـــاريع صغيرة 
قابلة للنمو والتطور للعائالت المســـتهدفة وذلك في قطاعات تستطيع هذه 
العائـــالت العمل فيهـــا وتطويرها بناء على خبرتها الســـابقة أو معرفتها العامة 
بالقطـــاع الـــذي يتبع له المشـــروع المقـــدم. وغالبا ما يتم البحث عن مشـــاريع 
قابلة للحياة والتطور وفيها إمكانية للشـــراكة ما بين المستفيدين ومؤسسات 
المجتمـــع المحلية كالجمعيـــات الخيرية والمجالس المحليـــة. ومن أهم عناصر 
إنجاح هذا البرنامج هو االســـتمرار في تقديم اإلرشـــاد للمســـتفيدين من خالل 
الشـــركاء المحليين في المجتمع بحيث يتم تعزيز إمكانية اســـتمرارية المشروع 
وضمان نجاحه وتطوره. أما عن طبيعــــــة المشــــــاريع التي يتم دعمها من خالل 
البرنامج فهي مشــــــاريع التصنيع المنزلي، المشــــــاريع الحرفيــــــة، الصناعات 

الخفيفة، الزراعــــــة، التجارة والبيع بالتجزئـــة، الصيانة وغيرها.

أهم النتائج والمخرجات 

 برنامج الحق في حياة كريمة

ضمن متطلبات تحقيق الهدف رقم 1 والهدف رقم 8 "العمل الالئق ونمو االقتصاد" من أهداف التنمية المستدامة 2030

الهدف االستراتيجي 

بناء قدرة العائالت الفقيرة على الصمود والحد من تعرضها وتأثرها باألوضاع والهزات االقتصادية واالجتماعية.

431 أسرة مستفيدة من البرنامج حتى نهاية 2020

240 أسرة مستفيدة من البرنامج في الضفة الغربية 

191 أسرة مستفيدة من البرنامج في قطاع غزة 

115 أسرة مستفيدة من البرنامج تعليها النساء 

2,198 مستفيد مباشر من المشروع بصورة تراكمية 

قـــام ملتقـــى المؤسســـات العربية الداعمة بإصـــدار تقرير خاص عن مجموعة االتصاالت الفلســـطينية بعنوان "تعليم البرمجة خـــالل جائحة كورونا" 
وذلـــك كنمـــوذج يحتذى فـــي العمل خالل األزمـــات خالل العـــام 2020. وتضمن التقرير المنشـــور باللغـــة اإلنجليزية عرضا تفصيليـــا لبرامج تعليم 
البرمجـــة والتكنولوجيـــا التـــي تنفذهـــا مؤسســـة مجموعة االتصـــاالت للتنميـــة وكيفيـــة تنفيذها بصـــورة كاملة باالعتمـــاد على وســـائل االتصال 

التكنولوجي.

 وقـــدم التقريـــر شـــرحا عن آليـــة اختيار الطلبة المشـــاركين وتنظيـــم المقابالت وكذلك اختيار المدرســـين وتطويـــر المناهج التعليمية لتتناســـب مع 
امكانيـــة تنفيذهـــا عبر وســـائل االتصـــال التكنولوجي. وبين التقريـــر أيضا آليات تنفيـــذ الغرف التعليمية فـــي مواقع العمل محليا ودوليا بالشـــراكة 

مـــع طلبة جامعة ســـتانفورد المتطوعين. 

وتوصـــل التقريـــر إلـــى أن هذه التجربـــة كانت نموذجـــا تعليميا فريدا من نوعه في ســـرعة اســـتجابة مؤسســـة مجموعة االتصـــاالت للتنمية للحالة 
الطارئـــة الناجمـــة عن ظهـــور جائحة كورونـــا باإلضافة إلى الدروس المســـتقاة من هـــذه التجربة.

نظـــم فريـــق العمـــل البحثي في مؤسســـة GSMA زيارة إلـــى مجموعة االتصاالت الفلســـطينية مطلع العـــام 2020 وذلك بهدف إجـــراء مقابالت 
مـــع اإلدارة التنفيذيـــة وفريـــق العمـــل في مجموعـــة االتصاالت الفلســـطينية وشـــركاتها من أجـــل تنفيذ دراســـة متخصصة حول الدور اإلنســـاني 
لشـــركات االتصـــاالت. وقـــد تضمنـــت الدراســـة عرضـــا تفصيليـــا للدور اإلنســـاني الـــذي تلعبـــه مجموعـــة االتصاالت وشـــركاتها ســـواء من خالل 
مؤسســـة مجموعـــة االتصـــاالت أو برامـــج المســـؤولية االجتماعيـــة أو عبر اســـتخدام شـــبكة االتصـــاالت ألغراض تقديم المســـاعدات اإلنســـانية 

للفئـــات المســـتفيدة مـــن هذه المســـاعدات فـــي المجتمع خاصـــًة في األوقـــات الصعبة.

كمـــا قامـــت المؤسســـة بتنظيم لقـــاء متخصص مع فريق العمل في المجموعة بهدف عرض النتائج ومناقشـــتها ومن ثم نشـــرها لتشـــكل مرجعا 
للمهتميـــن والباحثين في هذا الشـــأن. وقد تم نشـــر الدراســـة باللغتيـــن العربية واإلنجليزية عبر موقـــع GSMA باإلضافة إلى تعميم هذه الدراســـة 

للمهتمين عبر وســـائل التواصل المختلفة. 

تعليم البرمجة خالل جائحة كورونا

مؤسسة GSMA تصدر دراسة عن الدور اإلنساني لشركات االتصاالت وتضمين مجموعة االتصاالت كدراسة حالة 
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