
9102أيار   -إلاصدار ألاول   

 نادي إلابداع وإلابتكار

دائرة الشؤون الفلسطنية    

 أخبار من هنا وهناك  ...

   اندًة الابداع  في املخيمات   ومزيدا من

 النجاحات .!!

 ؟ لقاءات شبابية  لتفعيل مبادرة منصة الابداع!!.. 

  مبادرة منصة الابداع ، أًن وصلت في التنافس على

  جائزة امللك عبد هللا الثاني ...؟

 مجلة إلكترونية  ثصدر عن دائرة الشؤون الفلسطينية 



 

الشباب هم زواد املظخقبل وهم فسطاهت،  

بهمتهم وعصيمتهم  طيخمكً الازدن مً املض ي 

 قدما في مظيرة البىاء وإلابداع وإلاهجاش .

 

 

 ألامير الحظين ابً عبدهللا الثاوي

 ولي العهد حفظت هللا وزعاه  

  

 

"ئن دوز الشباب ال ًىحصس داخل الجامعاث 

واملإطظاث الخعليميت وئهما ًجب اطدثماز طاقاتهم 

في ئحدار الخغيير إلاًجابي في كل ميادًً  ومواهبهم

العمل ، واملشازكت في الحياة الظياطيت ألن الشباب 

الشسيحت ألاكبر في املجخمع، ويجب عليهم قيادة 

 إلاصالح وئحدار الخغيير إلاًجابي"

 

 جاللت امللك  عبدهللا الثاوي ابً الحظين

حفظت هللا وزعاه    
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 اهدًت إلابداع مً فكسة الى واقع !!!  

جحذ زعاًت عطوفت املدًس العام املهىدض زفيق خسفان 

وبحضوز ممثلين مً الوكالت ألاملاهيت  للخعاون الدولي 

وعدد مً مإطظاث املجخمع املدوي  ومدزاء املكاجب 

وزؤطاء اللجان واملوظفين،  أقامذ الدائسة حفل 

افخخاح  أهدًت إلابداع وإلابخكاز في املخيماث  في شهس 

وفي خمظت مخيماث.  على أن ًخم      9102هيظان 

 . 9191حعميم الفكسة على باقي املخيماث خالل عام 

 

  9102إلاصدار ألاٌو  أًار  —مجلت هادي إلابداع إلالىتروهُت -دائزة الشؤون الفلسطُيُت  

 

ئن فكسة هادي إلابداع جخمثل بخأهيل املشازكين مً 

الشباب والشاباث في املخيماث على كيفيت اًجاد 

أفكاز ومشازيع ئبداعيت جكون ذاث فائدة وهفع 

للمجخمع وقابلت للخطبيق. وجحويل الخحدًاث الى 

 فسص عمل حقيقت للشباب في املخيم. 
 
 
 

 املهىدض زفيق خسفان 

 مدًس عام دائسة  الشإون الفلظطيييت 
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 وذلك بهدف 

ألبىاء املخُماث لخلدًم خلق بيئت آمىت  

ألافيار  إلابداعُت التي جخدم املجخمع 

وحساهم في حل املشىالث التي جىاحه 

مخُماث الالحئين باالسخغالٌ الامثل 

 للمىارد املخاحت بالخعاون مع الشزواء 
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جم   9102حتى نهاًت شهز  هِسان

شاب وفخاة مً   011إلالخلاء  ب 

 أبىاء املخُماث 

ت   ضمً  الفئت العمٍز

 عام  01-01



 

 

 

مؤسساث وحمعُاث   01شارن معىا أهثر مً 

مجخمع مدوي، ساهمذ في إثزاء الللاء 

 والخحفيز. 
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خالٌ الللاء جم مىاكشت أهم الخحدًاث 

و احخُاحاث الشباب  وآلُت الخعامل 

معها، للخزوج بلائمت  جحلُل وضع 

 الشباب في  املخُماث 

  9102إلاصدار ألاٌو أًار  —مجلت هادي إلابداع إلالىتروهُت -دائزة الشؤون الفلسطُيُت  
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حهشها امليان املىاسب لللاء الشباب 

 والسخلباٌ إبداعاتهم  

مع الاسدثمار  ألامثل  للمىارد املالُت 

ت املخاحت   والبشٍز



 

جم جىفُذ بزامج بىاء كدراث ملجمىعت مً 

م عمل هادي  الشباب  وأعضاء مً  فٍز

 إلابداع  .  
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ب   مشارن  ومشارهت   911حُث جم  جدٍر

 بدعم  مً  مؤسساث  مخخصصت  
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  9102في هِسان 

جأهلذ الدائزة للمزحلت النهائُت لخىافس عً 

 فىزة : 

“مىصت هادي إلابداع وإلابخكاز إلالكتروهيت”  

 ملخيماث الالجئين 

 

 بئسخخدام جلىُت الذواء إلاصطىاعي 

 و البلىن شين 

“block Chain”  
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جىافس دائزة الشؤون الفلسطُيُت، 

 املؤسساث الحيىمُت على

“جائصة إلابخكاز الحكومي”   

التي أطللها مزهش امللً عبدهللا الثاوي  

  9102للخميز في مطلع هذا العام 
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ومً املخوقع ئطالق املىصت بشكل زطمي 

وبداًت ئطخقبال ألافكاز ئلكتروهيا    

  9102خالل السبع السابع مً 
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جقوم املبادزة على جحفيز املوظفين ومخلقي 

الخدمت والشسكاء املعىيين لخقدًم وجىفير 

و مىصت ئلكتروهيت" أفكاز مً خالل "

اًجاد مظلت حكوميت  وبيئت آمىت ملواجهت 

الخحدًاث في مخيماث الالجئين . بحيث 

طدظاهم املىصت  في ئدازة الخمويل 

وئجمالي الاطدثماز املباشس للدخل 

لخحظين البيئت العامت وطد الفجواث 

  وحل املشكالث في املخيم. 



 

 على  إًمان كُادجىا 
ً
عخبر جبني ألافيار   دلُال َو

العلُا  بىفاءة وكدرة مىظفُىا  وأبىاءها في 

املخُم  وشزوائىا في ول ميان .  وأن ول ما 

ًلدمه املىظف مً أفيار ما هى إال  دلُل على 

ثلافت الخميز  مً اللُم املؤثزة واملهمت  في  أن 

ادة   ز  املؤسس ي وعامال مهما في ٍس الخطٍى

الزض ى الىظُفي ورض ى مخللي الخدمت 

 “  باإلبداع هخميز”والشزواء جحذ شعار 

 علياء داود 

 زئيع قظم الخطويس املإطس ي 

مإطع  مبادزة هادي إلابداع ومىصت إلابداع 

  9102إلاصدار ألاٌو أًار  —مجلت هادي إلابداع إلالىتروهُت -دائزة الشؤون الفلسطُيُت  

لم ٌعد إلابداع  في املؤسساث الحيىمُت 

،   بل أصبح حاحت  وأداة أساسُت 
ً
ا ثاهٍى

ت الخدماث  لخحسين الخدماث  ورفع سٍى

امللدمت في   اللطاع الحيىمي وجحدًد 

 الفجىاث واملخاطز. 

وهحً في دائزة الشؤون الفلسطُيُت  بدأها  

بصىدوق إلابداع وإلابخيار  الخاص 

باملىظفين ثم اهخللىا ألبىاء املخُماث مً 

خالٌ فىزة  هادي إلابداع. ثم  ابخىزها فىزة  

مىصت إلابداع ، لخصبح املىارة التي جخميز بها 

 الدائزة  بين املؤسساث.  



 

 

 دائسة الشإون الفلظطيييت 
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Fax : 009625668264 
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