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عن "األفق"  
 دوره ة مؤسسة أهلية شبابية، تسعى للمسامهة يف بناء جيل شبايب واع وقادر ومشارك. واع بواقعه، وبأمهي"األفق"

 ومواجهة ومواكبة التغريات السريعة. مشارك بإجيابية وعنصر نشط ،إلحداث التغيري اإلجيايب. قادر على حتمل مسؤولياته

يف احلياة االجتماعية السياسية واالقتصادية والثقافية، من خالل برامج ونشاطات تنموية هادفة، ورعاية وتبين املبادرات 

زدهاراً لألجيال الشابة ا لضمان مستقبل أكثر ؛الشبابية، واملسامهة يف التشبيك بني الشباو وباقي قطاعات التمع

 وتعميق الوعي الشبايب املتعدد واملنفتح وتعزيزه، وبناء جمتمع فلسطيين قادر على النهوض ملواجهة أعباء احلاضر ،القادمة

 .واملستقبل

الرؤيا 

 

 

الرسالة  
 "قادر" ، دوره إلحداث التغيري اإلجيايبة بواقعه، وبأمهي"واع"تسعى للمسامهة يف بناء جيل شبايب واع وقادر ومشارك. 

 بإجيابية وعنصر نشط يف احلياة االجتماعية "مشارك" ،على حتمل مسؤولياته ومواجهة ومواكبة التغريات السريعة

السياسية واالقتصادية والثقافية، من خالل برامج ونشاطات تنموية هادفة، ورعاية وتبين املبادرات الشبابية، واملسامهة يف 

زدهاراً لألجيال الشابة القادمة وتعميق الوعي ا لضمان مستقبل أكثر ؛التشبيك بني الشباو وباقي قطاعات التمع

الشبايب املتعدد واملنفتح وتعزيزه، وبناء جمتمع فلسطيين قادر على النهوض ملواجهة أعباء احلاضر واملستقبل. 

القيم والمبادئ: 
يلتزم ويتكفل مبوجبها الفاعل االجتماعي/ السياسي (الشبايب) مشاركة التمع اهلموم  أخالقية أدبية قيمة االلتزام:

 والوقوف حبزم لنصرة املوقف االلتزامي، يقتضي ذلك الصراحة والصدق ،االجتماعية والسياسية والثقافية والوطنية

واإلخالص جتاه املوقف والفكرة.  

 تمهيد واستشراف اآلفاق من أجل شباب فلسطيني واٍع قادٍر ومشارك.



لية ضضوية تنموية أبداعية تدف إىل بلورة منظومة متقدمة ومتطورة من اإلجراءات والوسائل واألفكار آ فكرة/ الكفاءة:

اإلبداعية الشبابية؛ القادرة على التطور والتقدم ومساندة التمع الفلسطيين وشرحية الشباو من أجل شباو مبدع واع 

مشارك بكفاءة. 

 التحرر من القيود (االستعمارية، واالجتماعية، والساسية، والثقافية، واالقتصادية) اليت تكبل الطاقات اإلبداعية احلرية:

ختاذ القرار احلر، والعيش الدا التمع  والشباو الفلسطيين؛ لبعث رسالة تقرير املصري الداخلي واخلارجي، والقدرة على 

بكرامة وعدالة. 

االعتزاز واالشرتاك واالنتساو للمجتمع الفلسطيين، واهلم الوطين والقضية الوطنية الفلسطينية، واالنتماء لفكر  االنتماء:

و واملبدع اخلالق، واالنتماء للثقافة العربية اإلسالمية وقيم احلرية والتقدم ومناهضة والشباو وروح العمل الشبايب الدؤ

االمربيالية. 

خليال واالبتكار واالستشراف وتطوير فكرة أو رؤية شبايب تنموي، هذا اإلبداع يرتجم أو يطبق إىل ا اإلبداع والتميز:

مشروع أو عملية تنموية هادفة إبداعية؛ كخطوة شبابية فلسطينية لنيل التميز والتقدم واإلبداع.   

الغايات االستراتيجية  
زيادة الوعي عند الشباو.   .1

تعزيز قدرات الشباو.  .2

 فتح آفاق املشاركة الشبابية الواعدة. .3

ومصاحلهم.  طار قانو  حلماية حقوق الشباو وتطلعاتمإالضغط لتوفري  .4

 :الحوكمة وإدارة المؤسسة

 مؤسسة أهلية مقرها الرئيسي مدينة رام اهللا والبرية وقد مت تسجيلها يف وزارة الداخلية الفلسطينية  حبسب القانون "األفق"

 RA – 22790 حتت رقم (22/5/2012م بتاريخ 2000 الفلسطيين للجمعيات اخلريية واهليئات األهلية لسنة

- Sمبا ال يتعارض مع األنظمة والقوانني املعمول با يف األراضي الفلسطينية، وُمقر  ). ينظم عمل املؤسسة نظام داخلي



 21 ومصادق عليه من قبل اجلهات املختصة يف وزارة الداخلية. للمؤسسة هيئة عامة مكونة من ،من قبل اهليئة العامة

عادية واليت حبسب االحتياج ووفق القانون. الإضافة إىل االجتماعات غري  ،اً  سنوياً  دورياً ، جيتمعون اجتماعاً عضو

 إدارية مكونة من تسعة أعضاء، يرمسون سياسات املؤسسة العامة، ويشرفون ةتنتخب اهليئة العامة مرة كل سنتني هيئ

عمل يف املؤسسة. وتدار الشؤون اإلدارية للمؤسسة من قبل طاقم تنفيذي يرأسهم ال ياتعلى وضع اخلطط ويتابعون جمر

 إدارات دائرة الشؤون املالية واإلدارية، ودائرة املتطوعني، ودائرة الربامج أربعاملدير التنفيذي. ويقسم الطاقم التنفيذي إىل 

ودائرة املشاريع، والدائرة اإلعالمية.  

 

 

طاقم اإلداري التنفيذي بالعمل على صياغة دليل اإلجراءات اإلدارية واملالية. مسرتشدين ال بدأ 2014خالل العام 

حيث جاء  بالنظام الداخلي والقوانني الفلسطينية ذات العالقة. األمر الذي يضمن الوضوح والشفافية واملهنية يف العمل.

 ضع هذابوهذا العمل تتوجياً جلهودها املؤسسة الساعية لتطوير عملها من خالل تطبيق املمارسات اإلدارية املثلى 

املؤسسة إىل ووضع  الدليل، ليكون مرجعاً للعمل اإلداري مبستوياته املختلفة ابتداء من صنع السياسات العامة وتوجهات

مرشدا للعمل اإلداري. علماً أن  اخلطط والربامج حىت املستوا التنفيذي والعمل املكتيب اليومي. حبيث يكون هذا الدليل

الهيئة اإلدارية 

المدير التنفيذي 

دائرة العالقات 
العامة وتجنيد 

االموال
الدائرة اإلعالمية دائرة البرامج

برنامج المشاركة  برنامج التمكين  برنامج الوعي 

دائرة المتطوعين دائرة الشؤون 
المالية واإلدارية

الهيئة العامة 



هذا الدليل مت تصميمه مبا يتناسب مع احتياجات مؤسسة األفق عند إجناز هذا الدليل، كما وأن الدليل معد من أجل 

تطور املؤسسة على املدا القريب. غري أن إعادة دراسة الدليل لتكيفه مع أي تغري يف املؤسسة ممكن.   مواكبة

 للفئة املستفيدة. غري أن  أفضلواملمارسات اإلدارية الصحيحة هو ضمان لتقدمي خدمات إن ضمان تطبيق املعايري

استخدام هذا الدليل يشكل ضماناً لتطبيق مبدأ الشفافية والنزاهة يف العمل واحلوكمة الصاحلة ومبادئ الدميقراطية يف 

 وعند تنفيذ أنشطتها وتعاملها مع البيئة اخلارجية. إضافة إىل كونه دليًال ومؤشراً لتعزيز الرقابة الداخلية ،املؤسسة

واخلارجية.   

 العمل يف البيئة الداخلية واخلارجية، حبيث يتم الرجوع :يستخدم هذا الدليل كمرجعية للعمل يف مؤسسة األفق يف شقني

إىل اجلزء ذي العالقة منه لالسرتشاد به، وهو يستهدف كافة املوظفني العاملني يف املؤسسة األهلية كافة بشكل عام، 

وموظفي إدارة شؤون املوظفني بشكل خاص.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  :أهم اإلنجازات
 ىلاملؤسسة الذي ال يزيد ع خذين بعني االعتبار عمرآ ،تفخر به املؤسسة إن كل ما مت اجنازه من أنشطة هو إجناز

اليت ال بد من تسليط  من اإلجنازات جمموعة إال أنه قد برزت  املالية.اردالثالث سنوات بكثري الذي أدا إىل ضعف املو

 :الضوء عليها

 2014 متطوع مع ضاية العام 1021 ليصلوا على 2012 يف العام 450زيادة عدد املتطوعني من  •

 

 

مجيع النشاطات اليت مت تنفيذها يف كل من برنامج خالل  مشاركاً 2259جناح املؤسسة يف الوصول إىل  •

 الوعي وبرنامج التمكني وبرنامج املشاركة. 

متطوع  ٤٥٠

٢٠١٢يف العام 

متطوع  ٧٩١

يف العام 
٢٠١٣

متطوع ١٠١٢

٢٠١٤يف العام 



 

 

البرامج  
 ،استناداً إىل اخلطة اإلسرتاتيجية واليت تعترب الوثيقة املوجهة لعمل املؤسسة، ومن أجل الوصول إىل األهداف الواردة فيها

 برنامج الوعي، برنامج التمكني، وبرنامج املشاركة. ولكل برنامج أهدافه : وهي، برامج رئيسيةةأنشأت املؤسسة ثالث

ومشاريعه وأنشطته. وتأخذ املشاريع واألنشطة داخل كل برنامج بطابع التكامل مع مشاريع وأنشطة الربامج األخرا.  

  هي: "فقــ"األعلماً بأن األهداف االسرتاتيجية ل

زيادة الوعي عند الشباو.   .1

تعزيز قدرات الشباو.  .2

فتح آفاق املشاركة الشبابية الواعدة.  .3

طار قانو  حلماية حقوق الشباو وتطلعاتم ومصاحلهم. إالضغط لتوفري  .4

من أجل الوصول إىل هذه الغايات اإلسرتاتيجية مت تصميم ثالث برامج ثابتة لتسهم يف حتقيق الغايات الثالث األوىل، 

أما الغاية الرابعة وهي "الضغط لتوفري إطار قانو  حلماية حقوق الشباو وتطلعاتم ومصاحلهم" فلم يتم اعتماد برنامج 

. إال أنه األفق تنفذت مشروع إنشاء وحدة لتلقي الشكاوي الواقعة على 2014للوصول هلذه الغاية حىت ضاية العام 

خقوق الشباو بالتعاون مع ملتقى الطلبة وضمن أنشطة شبكة اشباو للمواطنة واإلصالح، حيث مت متكني طواقم 

املؤسسة باهم االس  واملعايري اليت عليهم ان يتمتعوا با من اجل رصد توثيق ومتابعة مجيع الشكاوا اليت يقدمها 

 الشباو ملؤسسات التمع املد . 

 ا:2014الشكل التايل يبني الغايات اإلسرتاتيجية والربامج اليت صممت ونفذت يف العام 



  

 

الغاية االستراتيجية الثالثة 

فتح آفاق املشاركة الشبابية الواعدة

برنامج املشاركة 

 التمعية املشاركة قيمة تعزيز -١
  .الشبابية

 الشبابية املبادرات وإسناد دعم -٢
 السياسية احلياة يف للمشاركة

  .والثقافية واالقتصادية واالجتماعية

 للمشاركة  الفرصة الشباو منح -٣
 كمراقبني  االنتخابية احلياة يف

 ومتابعني ومرشحني وناخبني
  .انتخابني وناشطني

 العمل على الشباو حث -٤
 الشبايب التنموي التطوعي
.واالبداعي

 محالت واحتضان رعاية -٥
  .اهلادفة الشبابية الضغط

الغاية االستراتيجية الثانية 

تعزيز قدرات الشباو

برنامج التمكني 

 متطلبات بني الفجوات حتديد -١
.الشباو واحتياجات العملية احلياة

  .الشبابية القيادية القدرات بناء -٢

 على الشباو قدرة تعزيز -٣
 ومهارات والتشبيك التواصل
  .االتصال

 تفعيل على الشباو قدرة تعزيز -٤
.وفاعلية بكفاءة واالمكانيات املوارد

 للمبادرات الدعم تقدمي -٥
.املتميزة واجلماعية الفردية الشبابية

 الشباو بني اهلوة جتسري -٦
.أنفسهم والشباو والتمع

 إبداعي دميقراطي فضاء توفري -٧
 الطاقات واستقطاو لالستقبال
 جمتمعياً  ومتكينها وتفعيلها الشبابية
  .وفكرياً  وسياسياً  وثقافياً 

الغاية االستراتيجية األولى 

زيادة الوعي عند الشباو

برنامج الوعي 

 التمع وقيم املواطنة ثقافة نشر -١
.املد 

 الدميقراطية مبفاهيم الوعي رفع -٢
 احلكم ومبادئ اإلنسان وحقوق
.الرشيد

 الريادي بدورهم الشباو تعريف -٣
 .بالتغيري

 وقبول احلوار مفاهيم تعزيز -٤
 الفلسطينية للقضية الداعم( اآلخر
.األهلي والسلم ،)الشبابية والتنمية

  كأداة  االنتخابات بأمهية التعريف -٥
.الدميقراطي والتحول للتغيري

 وضروة بأمهية الشباو توعية -٦
  .التطوعي العمل وقيمة

 والرؤية الثقافة ودور مكانة تعزيز -٧
.الفلسطينية الشبابية

 خالل من التمعي النهوض -٨
.الشبابية االبداعات



 

برنامج الوعي الشبابي 

 

ولعل من أبرزها تعريف  ها،ينصب عني من األهداف إن مؤسسة األفق ومنذ اللحظة األوىل لتأسيسها وضعت العديد

الشباو بدورهم الريادي واملسامهة يف إعداد 

جيل من الشباو الطموح املثقف الواعي 

والقادر على مواجهة التحديات اليت قد تقف 

حائال أمام الشباو وتطلعاتم، خاصة إذا 

علمنا بأن نسبة الشباو يف التمع الفلسطيين 

من أعلى النسب عاملياً (جمتمع فيت)، إال أن 

ن كان على إنسبتهم يف املراكز القيادية األوىل 

(مثل أعضاء التشريعي وأعضاء اللجان املركزية  %17صعيد الدولة او املؤسسات املدنية واألحزاو ال تتجاوز 

للتنظيمات الفلسطينية).  

(التمكني واملشاركة)،  حتل هذا الربنامج مركز الصدارة من ضمن الربامج األخرا اليت تقدمها املؤسسةاوهلذا السبب 

ليكون هاديا ونرباسا يضيء الطريق أمام قطاع الشباو ذكورا وإناثا، حماولني تسليحهم بأبرز املعارف واخلربات النظرية 

 والعملية اليت تؤهلهم خلوض معرتك احلياة ليسوا كأتباع وجمرد نسب وأرقام وإمنا كقادة خرباء ورواد مبدعني.

 

جل الوصول هلذا اهلدف على اللقاءات املباشرة مع فئة الشباو. وتكون هذه اللقاءات على أويعتمد الربنامج من 

شكل حماضرات وورشات عمل وجلسات نقاش وعصف ذهين. ويعتمد ذلك على طبيعة املوضوع وعلى االتفاق مع 

الموعات الشبابية. ويتم تنفيذ هذه اللقاءات من خالل شراكات مع اجلامعات الفلسطينية أو واملؤسسات الشريكة 

مؤسسات التمع احمللي أو البلديات والال  احمللية واملدارس. 



 وفتاة. نفذت على من ا شاو1850 لقاء استهدفت 50 ضمن برنامج الوعي "األفق" نفذت 2014خالل العام 

ع التوعية التمعية والسياسية أو بناء ي من مواضاً  كل مشروع يناقش موضوع، مشاريع منسجمة ومتناغمة5خالل 

ن من أحد واملهارات الشخصية. ومت تصميم وتنفيذ املشاريع على أن تكون النتائج تراكمية، حبيث يستفيد املشارك

املشاريع من لقاءات بعض املشاريع األخرا من أجل تكاملية الفائدة.  

 حيث ، كان الفتاً يخالل تنفيذ مشروع الوعي كان من املالحظ زيادة نسبة اإلناث املشاركات يف الربنامج، األمر الذ

% بينما كان عدد الذكور 77 لتشكل نسبة اإلناث 1425بلغ عدد املشاركات يف أنشطة مشاريع برنامج الوعي 

حسب الرسم البيا  التايل:  %23 بنسبة اً  مشارك425

 

 على الرغم من  وهي القدس وبيت حلم واخلليل ورام اهللا وطوباس، بالضفة الغربية،مخ  مدنيف  لقاء 50ومت تنفيذ 

تركيز املشاريع يف عدد من املدن جغرافياً إال أن تنفيذ األنشطة يف جامعات مركزية ضمن توزيع املستفيدين من كافة 

  املدن. واجلدول التايل يوضح توزيع تنفيذ األنشطة حبسب املدينة:
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أما فيما خيص املؤسسات الشريكة يف تنفيذ األنشطة، فقد كان احلصة األكرب منها مع مؤسسات التعليم العايل من 

 بالشركة مع مؤسسات التعليم العايل وداخل حرمها اجلامعي، بينما اً  نشاط38جامعات وكليات جمتمع، فقد مت تنفيذ 

 أنشطة بالتعاون مع جمال  ة لقاءات بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم مع مخ  مدارس خمتلفة، وثالثةمت تنفيذ مخ 

حملية، ولقاءين داخل مقر املؤسسة. واجلدول التايل بني اجلهات الشريكة يف التنفيذ: 

 

 اً  فقد شهدت أشهر الصيف اخنفاض،ونتيجة لتنفيذ النسبة األكرب من أنشطة برنامج الوعي مع طلبة املدارس واجلامعات

 وكان توزيع األنشطة اخلمسني حسب الرسم البيا  لتايل: ،يف عدد األنشطة
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  مشاريع برنامج الوعي:

لقد مت تقسم العمل يف برنامج الوعي إىل مخ  مشاريع حسب املوضوع وجدول التايل يوضح املشاريع وأهم املواضيع 

  اليت تناولتها:

 

مشروع حق وواجب 

"حق وواجب": هو أحد مشاريع برنامج الوعي الشبايب الذي ارتكز على البند األول من أهداف الربنامج املدرجة 

حيث هدف هذا املشروع إىل إكساو   والذي ينص على "نشر ثقافة املواطنة"،،ضمن اخلطة اإلسرتاتيجية للمؤسسة

ومعرفة احلقوق وااللتزام  املشاركني العديد من املسلكيات واملمارسات اليت تعزز حالة الوالء واالنتماء للوطن وللقضية،

 من خالل أنشطتها املتعددة وجود حمدودية يف "األفق"با والواجبات وتأديتها، وجاء تنفيذ هذا الربنامج بعد مالحظة 

يف حني أن العملية التنموية  فهم املعا الشمويل للمواطنة الصاحلة لدا شرحية واسعة من التمع وربطها باحلقوق فقط،

 تتطلب من اجلميع االلتزام مبا له وما عليه اجتاه التمع.
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  :الهدف العام للمشروع

نشر ثقافة  املواطنة الصاحلة  •

برز القضايا التي ناقشها المشروع أ

 .احلقوق والواجبات -1

 .املواثيق الدولية واحمللية املرتبطة باملوضوع -2

آثار االلتزام بأخالقيات املواطنة الصاحلة على الفرد والتمع.  -3

والقدس ، القدس؛  بريزيت؛فلسطني األهلية؛ ىل ان هذا املشروع مت تنفيذه بالشراكة مع جامعات بيت حلمإيشار 

وفق ما هو  /ة من خمتلف كليات وختصصات اجلامعات الشريكة أعاله،اً  طالب255 واستهدف ،املفتوحة فرع طوباس

موضح يف الرسم البيا  التايل. 

 

جامعة بيت لحم جامعة فلسطين 
االهلية جامعة بيرزيت

جامعة القدس 
/  المفتوحة 
الخليل

جامعة القدس 
أبو ديس
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مشروع أنا مشارك 

حيث انطلقت املؤسسة يف تنفيذها هلذا املشروع  يضا من املشاريع األساسية املدرجة ضمن برنامج الوعي الشبايب،أهو 

 "رفع الوعي :من رؤيتها االسرتاتيجية الواردة ضمن البندين الثا  والثالث من أهداف برنامج الوعي اللذين ينصان على

وتعريف الشباو  مبفاهيم الدميقراطية،

وجاء تنفيذ  بدورهم الريادي بالتغيري"،

 "األفق"هذا املشروع بسبب مالحظة 

حلالة الفهم املغلوط ملفهوم الدميقراطية 

لدا كثري من املواطنني وربطه 

وجه أباالنتخابات فقط دون غريها من 

ونبع كذلك من رؤية املؤسسة  و العمل...اخل،أو اجلامعة أاملمارسة الدميقراطية يف كافة املواقف واملواقع سواء يف البيت 

لذا  لضعف دور الشباو يف احلياة السياسية داخل التمع الفلسطيين مبا ال يتالءم مع نسبتهم الفعلية على ارض الواقع.

ىل تفعيل دور الشباو يف التمع ألخذ مكانتهم ودورهم الطبيعي يف عملية التغيري التمعي. إسعى هذا املشروع 

اليت  مت تنفيذ أنشطة املشروع من خالل نقاش اإلطار النظري ملفهومي الدميقراطية وحقوق اإلنسان واملشاركة السياسية،

ثري يف القرارات والسياسات بطرق دميقراطية متبوعة أنعين با القوة السياسية واألنشطة اليت تستهدف القدرة على الت

 من جوانب املشاركة السياسية اً بتوزيع املشاركني إىل جمموعات، تناقش كل جمموعة ظاهرة من ظواهر الدميقراطية وجانب

كالدوافع وأسباو العزوف وسبل تفعيل املشاركة الشبابية. وختتتم اللقاءات بعرض الموعات لنتائج النقاشات. حيث 

 فهمها بإطارها الشمويل االجتماعي او ةمت الرتكيز على تعريف الدميقراطية كقيمة اجتماعية وضج حياة وأمهي

واملواثيق احمللية  كما مت الرتكيز بالنقاش على املواثيق الدولية وخاصة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، السياسي...اخل،

وخاصة وثيقة االستقالل الفلسطيين وقياسها بالواقع املعاش. 

الهدف العام للمشروع 



  .تعزيز املشاركة السياسية ورفع الوعي مبفاهيم الدميقراطية لدا الشباو الفلسطيين •

 :برز القضايا التي ناقشها المشروعأ

 .عوامل ضعف املشاركة السياسية لدا الشباو الفلسطيين -1

 .سبل تفعيل املشاركة السياسية -2

املمارسة الدميقراطية وأمهية تكريسها كنهج حياة.  -3

كلية ؛ كلية فلسطني التقنية؛ فلسطني األهلية؛  جامعة بيت حلم:علما بأن هذا املشروع نفذ بالشراكة مع كل من

وفق ما هو موضح يف الرسم البيا  أدناه:  /ة،اً  شاو224واستهدف هذا املشروع  بلدية تقوع،؛ واإلعالم العصري

 

مشروع أنا مبادر 

 فضل،أىل واقع إو طرحها للنقاش لتغيري الواقع املوجود أ ،و احتياج معني ملعاجلة مشكلة معينةأاملبادرة عبارة عن فكرة 

دارة املبادرات إلية آىل تسليح جيل الشباو بأساسيات وإوبناء على ما تقدم فقد نبع مشروع "أنا مبادر" من احلاجة 

انطالقاً من اخلطة االسرتاتيجية   وصقل املهارات الشخصية لدا املشاركني املتعلقة مبوضوع املبادرات،،الشبابية

 "تعريف الشباو : واللذان ينصان على، وخاصة البندين الثالث والثامن من أهداف برنامج الوعي الشبايب،للمؤسسة

من حتديد املشكلة ودراسة االحتياجات،  بتداءابدورهم الريادي والنهوض التمعي من خالل اإلبداعات الشبابية" 
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 ابتداء من ،واألطراف ذوي العالقة وأدوارهم ومواقفهم، ومن مث وضع سيناريوهات احلل واختيار البديل األفضل والتنفيذ

(أي املراحل اليت متر با العملية التخطيطية). وأمهية وكيفية حشد الدعم  وضع األهداف مروراً بالتنفيذ والتغذية الراجعة

والتنبؤ للمستقبل مع االستعداد له، علماً بأن   وضع األهداف يف برامج قابلة للتطبيق،،خرآمبعا  والتأييد للمبادرة.

خر من هذا التقرير.  آ متكنت من تنفيذ عدد من هذه املبادرات. سيتم عرضها يف قسم "األفق"

الهدف العام للمشروع ذ

 .تعريف الشباو بدورهم الريادي والنهوض التمعي من خالل املبادرات الشبابية •

 :برز القضايا التي ناقشها المشروعأ

 تعزيز روح املبادرة لدا الشباو الفلسطيين وأمهيتها يف عملية التنمية. -1

 .سبل صقل املهارات الشخصية املتعلقة مبوضوع املبادرات الشبابية -2

برز املراحل اليت متر با عملية التخطيط. أ و،أمهية التخطيط يف احلياة -3

جامعة القدس ؛ البولتكنيك؛ فلسطني األهلية؛ بيت حلم؛ جامعة بريزيت ومت تنفيذ هذا املشروع بالشراكة مع كل من:

واستهدف هذا املشروع  بلدية تقوع، وكلية فلسطني التقنية،؛ (طوباس) جامعة القدس املفتوحة؛ (اخلليل) املفتوحة

دناه:  أ لقاء مت تنفيذها على مدار العام املاضي وفق الرسم البيا  املبني 13 وفتاه يف اً  شاو493

 

 

 

 

 

 



 

 

 

مشروع قائد في موقعي 

والقدرة على  ثري يف السلوك،أالقيادة تعين القدرة على الت

تصميم وتنفيذ مت وبناء عليه فقد  حتريك الناس حنو اهلدف،

 للفهم املغلوط ملعا "األفق"هذا املشروع انطالقاً من رؤية 

القيادة وربطه بالقوة اجلسدية أحياناً او بالقيادة العسكرية 

بينما مفهوم القيادة هو  دون غريها يف أحيان أخرا،

لذا  خر،آمشل واوسع وال يقتصر على موقع دون أمفهوم 

خالل لقاءات هذا املشروع على "بناء القدرات  مت الرتكيز

وفق  القيادية الشابة وتعريف الشباو بدورهم الريادي"

  اخلطة االسرتاتيجية لربنامج الوعي املقرة مسبقاً .
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وتغليب لغة العنف واخلالف على لغة  كما انطلق هذا املشروع من ضرورات الواقع املعاش "حالة االنقسام الفلسطيين"،

وانطالقاً من رؤية املؤسسة اليت تنص على "تعزيز مفاهيم  احلوار يف عملية االتصال والتواصل بني "االخوة االعداء.

هداف برنامج أ(اهلدف الرابع من  احلوار وقبول اآلخر الداعم للقضية الفلسطينية والتنمية الشبابية والسلم األهلي"

الوعي الشبايب). 

  وأمهية أن يأخذ الشباو دور الريادة والقيادة مبفهومها الشمويل،كما اشتمل هذا املشروع على التعريف مبفهوم القيادة

 اً عطاء املشاركني عددإ ومت ،خالق القيادة يف كل املواقع واألدوار اليت يشغلها اإلنسان)أ(مبعا كيفية التسلح بسمات و

و أخالقياتا والتمييز بني القيادة واإلدارة أمن األمثلة من التمعني احمللي والدويل. حيث مت التعريف بأنواع القيادة و

 وخصائص ومهمات وطبيعة كل منهما. مع الرتكيز على مفهوم الريادة وأثر الريادة الفردية على األفراد والتمع. ،الرئاسة

كما مت توضيح عملية االتصال والتواصل كعملية ممنهجة هلا طرق ووسائل وأطراف وآليات، مع الرتكيز على أمهية 

جل التعبري عن الذات. ومت نقاش موضوع التواصل أالتواصل بالطرق املناسبة والرتكيز على أن أمهية التواصل السليم من 

حيث  ليها سابقا،إ استثنائية متمثلة حبالة االنقسام الداخلي املشار اً  وخاصة وحنن نعيش ظروف،على أنه بديل للخالف

مهية تغليب لغة احلوار بدل العنف.  أكيد على أمت الت

فقد حاز  ونظرا ألمهية األسلوو الذي يتبعه اإلنسان يف تواصله مع اآلخرين يف شق طريقه حنو النجاح يف هذه احلياة،

دراج فئة طلبة املدارس الثانوية ضمن الفئة املستهدفة من إمهية خاصة من قبل املؤسسة، حبيث مت أهذا املشروع على 

(املرسل  ىل طلبة اجلامعات وغريهم، على أرضية "فن التعامل مع اجلمهور" من قبل كافة األطرافإضافة إ ،هذا الربنامج

يصال الرسائل وفق مبدأ "لكل مقام مقال". إواملستقبل) وكذلك األسلوو األمثل يف 

 :الهدف العام للمشروع

 .املسامهة يف بناء القدرات القيادية الشابة وتعزيز مفاهيم احلوار وقبول اآلخر •

 :برز القضايا التي ناقشها المشروعأ

 .خالقياتأالقيادة وما يرتبط با من مفاهيم و -1



  .تعزيز مهارات االتصال والتواصل -2

تغليب لغة احلوار يف عملية االتصال.  -3

 20حيث بلغت لقاءات هذا املشروع  علما بأن هذا املشروع قد حاز على النصيب األكرب من لقاءات برنامج الوعي،

/ة. اً  طالب714واستهدف ما جمموعه   على اجلامعات وفق الرسم البيا  املرفق،ةلقاء موزع

 

 

 :مشروع اعالم تك

سر وجامعات أمن املواضيع والقضايا املعاصرة اليت تشغل بال خمتلف مؤسسات التمع من  اإلعالم اإللكرتو ،

دراج هذا املشروع ضمن براجمها إلدراكها أمهية مواكبة الشباو الفلسطيين إ على "األفق"لذا حرصت  ومؤسسات...اخل،

منة ختدم قضيته وجمتمعه. آلروح العصر بطريقة صحيحة و
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مشوع قائد في موقعي



دت لقاءات هذا املشروع على ضرورة استخدام هذا الشكل من اإلعالم  بطريقة إجيابية من أجل التعبري عن أكلذا 

 والقضايا التمعية والسياسية األخرا بشكل عام. والرتكيز على أمهية االلتزام بدرجة ،شكل خاصوقضايا الشباو 

وما يفتقر له من  عالية من املهنية وأخذ أخالق املهنة بعني االعتبار يف ظل بروز ما بات يعرف "باملواطن الصحفي"،

مهنية وموضوعية.  

شكاله يف أتناول أمهية اإلعالم بكل  ومت تنفيذ هذا املشروع مع طالو جامعيني من خمتلف التخصصات من خالل

ي العام ودور اإلعالم اإللكرتو  على وجه اخلصوص يف التثقيف الذايت النابع من اهلدف السابع من أتشكيل الر

 "تعزيز مكانة ودور الثقافة والرؤية الشبابية الفلسطينية وتعزيز قدرة الشباو على :أهداف برنامج الوعي الذي ينص على

مع التأكيد . تفعيل املوارد واإلمكانيات بكفاءة وفاعلية" وتوظيفه بالشكل األمثل يف الرتويج والتحشيد للقضايا العامة

جيايب يساعد يف تنمية اإلنسان  إ"سيف ذو حدين"، على الدور املزدوج الذي قد يلعبه هذا الشكل من اإلعالم

بسبب دخوهلم يف عامل افرتاضي قد   وسليب مبا خيلقه من حالة اغرتاو لدا فئة الشباو على وجه اخلصوص،،وجمتمعه

 . مبا يتضمنه من بطوالت ومثاليات زائفه...اخلة،ال ميت للواقع بصل

 :الهدف العام للمشروع

 .تعزيز قدرات الشباو على تفعيل املوارد واإلمكانيات بكفاءة وفاعلية •

 :برز القضايا التي ناقشها المشروعأ

  .خماطر اإلعالم اإللكرتو  -1

  اإلعالم اإللكرتو .جيابيات إبرز أ -2

 .توظيف اإلعالم اإللكرتو  بالطريقة املثلى مبا خيدم الفرد وجمتمعه -3

القدس املفتوحة"فرع ؛ البولتكنيك؛ بريزيت؛ جامعة القدس علما بأن هذا املشروع مت تنفيذه بالشراكة مع كل من:

/ة من خمتلف التخصصات وفق الرسم البيا  املرفق: باً  طال162واستهدف  كلية العروو، وطوباس،

 



 

المعيقات والصعوبات 

جامعة القدس 
/  المفتوحة 
طوباس

كلية العروب جامعة 
البوليتكنيك

جامعة القدس 
أبو ديس

جامعة 
بيرزيت
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مشروع إعالم تك 

 آليات احلل الصعوبات أو املعيقات

ات السياسية واالجتماعية اليت تناولتها عحساسية املوضو

برنامج الوعي. وخصوصاً يف ظل تباين القناعات  لقاءات

 .نواليت حيملها الشباو املشارك

وضع قواعد واضحة للنقاش وعلى رأسها احرتام الرأي 

 والرأي اآلخر.

احليادية يف طرح املواضيع دون حماولة التأثري على أراء 

 املشاركني.

ضعف املوارد املالية يف ظل احلاجة العالية والطلب املتزايد 

 لتنفيذ مشاريع الوعي.

االستعانة بعدد من املتطوعني لتنفيذ األنشطة بأقل تكلفة 

 ممكنة.

 االعتماد على املؤسسات الشريكة.   

 التشبيك مع قطاعات شبابية يف املناطق املهمشة.جل الوصول أمن  الوصول إىل األماكن املهمشة حمدودية



 

سامهت املشاريع املنفذة ضمن برنامج الوعي يف حتقيق جزء من األهداف املرجوة، فقد متكن طاقم العمل من الوصول 

 شاباً وفتاه، وطرح مواضيع للنقاش اليت من املتوقع أن يكون هلا األثر على توجهات الشباو نتيجة لزيادة 1850إىل 

، وكان ذلك على الرغم من عدد من وعيهم ومعرفتهم مبواضيع تالم  واقع حياتم اليومية االجتماعية والسياسية

 فريق العمل. ومن هذه الصعوبات واملعيقات ما يلي: تاملعيقات والصعوبات اليت واجه

 "األفق" فقد جنحت ، إال أن مهنية طاقم العمل وأمهية املواضيع املطروحة واحلاجة امللحة،على الرغم من هذه املعيقات

أجل التعبري عن أنفسهم ورفع  عطاء الفرصة للشباو منإ / وفتح باو احلوار،يف الوصول إىل عدد كبري من الشباو

من املوضوعات اليت مت  حياتم اليومية االجتماعية والسياسية.  وعيهم يف جمموعة

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النوع ا هم حباجة إىل هذنوالذي، إىل شرحية من الشباو

 .من الربامج

استهداف هذه الشرحية خالل تنفيذ األنشطة يف 

 اجلامعات.

 الرتكيز على املواضيع األكثر تأثرياً وحاجًة  .سعة املفاهيم اليت ميكن مناقشتها ضمن مشروع الوعي



برنامج التمكين 
نطالقاً من رؤية املؤسسة القائمة على ضرورة اجلمع بني رفع الوعي ومتكني الشباو من اجاء تنفيذ برنامج التمكني 

 والذي يهدف إىل املسامهة يف بناء قدرات ، الرئيسية"األفق"أجل الوصول إىل التنمية املستدامة. وهو ثا  برامج 

دوارهم القيادية والريادية يف التمع الفلسطيين بشكل إجيايب.   أالشباو وتزويدهم باألدوات الالزمة من أجل ممارسة 

لكن قلة املصادر واملوارد املالية حالت دون تنفيذ الربنامج بشكله النهائي، إال أن إصرار فريق العمل مكن املؤسسة من 

تنفيذ جمموعة من األنشطة بالتعاون أو بالشراكة مع مؤسسات شريكة كمقدمة لتنفيذ الربنامج بشكل فاعل أكثر يف 

األعوام القادمة. تنوعت هذه األنشطة لتتلخص من الدورات التقنية املتخصصة يف جمال التمويل اإلسالمي، التصوير، 

لة التمعية وأدواتا، املسرح والرتفيه، واللغة االجنليزية، ءتلقي الشكاوي املتعلقة باالنتهاكات الواقعة على الشباو، املسا

والتفكري اإلبداعي الالمنطي. إضافة إىل استقبال جمموعة من الطلبة اجلامعيني ضمن مساق التدريب امليدا  من جامعيت 

بري زيت وجامعة القدس. 

الهدف العام من البرنامج:  

 اإلجيابية يف مجيع النواحي االجتماعية ،توفري األدوات للشباو اليت متكنهم من تطوير قدراتم واملشاركة •

واالقتصادية والثقافية والسياسية.  

أهداف أخرى:  

 جل تنفيذ مشاريع صغرية.أتوفري الدعم االقتصادي للشباو الفلسطيين من  .1

 . ةقساط الطالب اجلامعيأجل تسهيل دفع أتقدمي قروض تعليمية من  .2
 تزويد الشباو باألدوات الالزمة اليت متكنهم من املشاركة اإلجيابية اجتماعياً واقتصادياً . .3



 ،ىل العمل جاهدة با من أجل استكمال تنفيذ أهداف برنامج التمكنيإ "األفق"أما فيما يتعلق باألنشطة اليت سعت 

كًال من املشاريع التالية ملمولني خارجيني من " األفق" نتيجة نقص التمويل هلا، فقد قدمت "األفق"ليها إواليت تفتقر 

أجل حتقيق أهداف الربنامج بالشكل التام:  

ىل توفري قروض مالية للطالو اجلامعيني بنظام القرض إ وهو املشروع الذي يهدف مشروع صندوق الطالب المحتاج:

 على ضرورة متويل مثل "األفق"متام التعليم اجلامعي بطرق سهلة ومضمونة، وركزت إاحلسن، من أجل مساعدتم على 

و لتمول املشروع ومن مت تقدمي طلو تأكيداً هلا  على دور العملية التعليمية يف تنمية التمع وتطوره. ،هذا املشروع

.  2015املتوقع احلصول على موافقة مع بداية 

ىل متكني الشباو الفلسطيين احملتاج اقتصادياً، من خالل إ  هو املشروع الذي يهدف مشروع التمكين االقتصادي:

حيث مت تقدمي متويله لربنامج متكني األسر الفلسطينية املنتجة  مكانياته وقدراته ومهاراته يف مشروع منتج.إدمج 

DEEP . .ومن املتوقع توقيع االتفاقة بداية هذا العام 

 

 2014اجلدول التايل يلخص أنشطة برنامج التمكني بالشراكة مع املؤسسات الشريكة خالل العام 

 اجلهة الشريكة  املوضوعالتاريخ  الرقم

دليل عمليات التمويل االسالمي الصغري  3/2/2014 1

  .و األصغر

ة يبرنامج التمكني االقتصادي لألسر الفلسطني

  .املنتجة

2 6/2   –

3/5/2014 

 طالو خرجيني  5تدريب 

يف ختصص العلوم التنموية  

 .دائرة العلوم التنموية جامعة القدس



 

 :برنامج المشاركة الشبابية
 

ىل تنفيذه كونه إ "األفق"يعترب برنامج املشاركة من الربامج املهمة اليت تسعى 

 ينتج بعد  حتقيق أهداف كل من برنامج التوعية وبرنامج ،نتيجة إجيابية مباشرة

ىل رفع الوعي إ تسعى "األفق"ن إالتمكني. فمن خالل برامج الوعي والتمكني ف

لدا الشباو يف خمتلف املواضيع وبناء القدرات الشبابية وترسيخها من أجل 

ىل  املشاركة اإلجيابية التمعية يف شىت ميادين احلياة االجتماعية إسعي الشباو 

والسياسية والثقافية واالقتصادية. 

 على هذا النهج من العمل، إلدراكها بأمهية املشاركة التمعية "األفق"جاء تركيز 

 ."جامعة القدس"

3 10-

25/4/2014 

تنفيذ مركز الرواد وبالتعاون مع شبكة الشباو دورة  يف اإلعالم والتصوير  

  .للمواطنة واإلصالح

دورة إدارة   19/4/2014 4

  . الرقابةا وحدة الشكاو

 . بالشراكة مع شبكة الشباو للمواطنة واإلصالح

  .تنفيذ ليد انرتناشونال  .دورة التفكري اإلبداعي 7/6/2014 5

6 16 -

30/8/2014 

تدريب طالب خريج يف ختصص اإلدارة 

 .العامة "جامعة بري زيت"

  .دائرة اإلدارة العامة – جامعة بري زيت



جيابية واقعية عن شباو التمع الفلسطيين حملياً ودولياً، هذه الصورة إالتطوعية كقيمة اجتماعية تساهم يف نشر صورة 

 نظراً ألن برنامج املشاركة يتبا كافة املبادرات ،ىل التنمية واإلبداع والتطورإ يسعى ،تؤكد على دور شبايب ريادي

.  اً  خالقاً  شبايباً ومحالت الضغط واملشاركات الشبابية التمعية اإلبداعية اليت تعك  واقع

 على مدار العام، عكست بشكل واضح مفهوم املشاركة اإلجيابية اليت "األفق"إن مشاريع برنامج املشاركة واليت نفذتا 

. حيث "فقــ"األ باألهداف االسرتاتيجية والرؤيا والرسالة  لاً  مباشراً  والذي يرتبط ارتباط،قهيىل حتقإ "األفق"تسعى 

ملشاريع مجيعها نتيجة سعي ا مشاريع رئيسية ضمن برنامج املشاركة الشبابية. تلك 4ن تنفذ أ "األفق"استطاعت 

ىل التمييز واإلبداع يف مناحي احلياة املختلفة. وتقسم تلك املشاريع كالتايل:  إالشباو 
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 "بيت لحم مرايتنا" مشروع 

 وهو مشروع ، جاء تنفيذ مشروع بيت حلم مرايتنا؛من مبدأ حث الشباو على العمل التطوعي التنموي الشبايب

 حيث ،عياد امليالد اليدةأ كوضا حمط زيارة دائمة خاصة يف فرتة ،يستهدف تعزيز مكانة بيت حلم الدينية والسياحية

ىل السياح األجانب القادمني من كل دول إ باإلضافة ،يزداد توافد الزائرين للمدينة من خمتلف املدن واحملافظات األخرا

امياناً منا بأمهية توعية الشباو التلحمي لنشر ثقافة التسامح واحملبة ولتعزيز صور مشرقة عن إالعامل بدف الزيارة واحلج، و

جل املسامهة يف حماربة بعض الظواهر السلبية اليت حتدث وتشكل صورة سيئة حترم العائالت من أاملدينة وسكاضا من 

فرحة االحتفال بذه األعياد، وانطالقاً من الشعور باملسؤولية التمعية قامت مؤسسة األفق بعقد مؤمتر حتت عنوان 

األو عيسى خضر ممثًال عن الدين املسيحي، والشيخ الدكتور بالل زرينة ممثًال عن الدين "بيت حلم مرايتنا" شارك فيه 

 طالب وطالبة 100حبضور السياحي السيد فادي قطان، بري السيد فايز السقا اخل الربملان الفلسطيين وعضو اإلسالمي،



 والذي استمر ، جامعة فلسطني األهلية)؛ القدس؛ القدس املفتوحة؛من جامعات حمافظة بيت حلم (جامعة بيت حلم

 توج يف النهاية مبخرجات ونتائج مت طباعتها على شكل "مدونة 6/1/2015 وحىت 21/12/2014من تاريخ 

سلوك"  ووزعت على مجهور احملتفلني باألعياد يف املدينة من قبل املتطوعني الذين ارتدوا مالب  بابا نويل وقاموا بتوزيع 

ىل جانب مدونة السلوك. إاحللوا 

:  شروعالهدف العام للم

 وضرورة تعزيز روح ، وضرورة حماربة املظاهر السلبية اليت حتدث،عياد امليالدأاملسامهة يف حتسني الصورة العامة لالحتفال و

التسامح والتعايش بأمجل صورها من خالل السلوك اإلنسا  واحلضاري يف هذه املناسبات واألعياد الدينية والوطنية. 

 يوم األرض  مشروع 

ىل تعزيز صور االنتماء إ وهو مشروع يهدف ،ضمن هدف تعزيز قيمة املشاركة التمعية الشبابية جاء نشاط يوم األرض

والتمسك باألرض من خالل احملافظة عليها 

جراءات إوزراعتها يف ظل ما يتهددها من 

االحتالل واالستيطان الذي يصادر ويعتدي 

بشكل دائم وبصورة متكررة، فقد جاء هذا 

املشروع ملواجهة تلك اإلجراءات، حيث قامت 

مؤسسة األفق للتنمية الشبابية وبالتنسيق مع دائرة 

حياء ذكرا يوم إزيت وبدعم من اللجنة التنسيقية للجان املقاومة الشعبية و اجلغرافيا وعمادة شؤون الطلبة يف جامعة بري

ىل اعتداءات إ واليت تعرضت نابل ،وجة قضاء حمافظة طر شجرة حرجية ومثمرة يف قرية 220األرض من خالل زراعة 

حياء ذكرا يوم األرض إمباشرة ومتكررة من قبل االحتالل واملستوطنني، حيث جاء هذا النشاط ضمن فعاليات 

مهيته. أواستكماًال للقاءات التوعوية اليت قامت با مؤسسة األفق على مدار األسبوعني املاضيني للتعريف بيوم األرض و

 



الهدف العام للمشروع: 

تعزيز صور االنتماء واملواطنة الصاحلة واالرتباط باألرض، باإلضافة اىل مواجهة سياسات املستوطنني الذين يعبثون 

باألرض ويقطعون األشجار وخيربون احملاصيل الزراعية للمواطنني. 

  األهداف األخرى:

تعزيز روح التعاون والعمل اجلماعي.  .1

راضيهم وحماصيلهم بفعل ممارسات املستوطنني. أاملسامهة يف مساعدة املواطنني الذين تضررت  .2

مهية زراعتها.  أمهية األرض وأزيادة الوعي لدا املشاركني و .3

 ومشاركة باإلضافة اىل اً  مشارك95يذكر بأن عدد املشاركني من املتطوعني يف النشاط وهم من طلبة جامعة بريزيت 

طاقم من مؤسسة األفق وطاقم من اهليئة التدريسية من دائرة اجلغرافيا يف جامعة بريزيت. 

 "يال نفرح" مشروع 

وهو مشروع يضم العديد من األنشطة اليت تشجع الشباو على املشاركة يف جمتمعاتم احمللية من خالل توظيف 

 منها يف برنامج التمكني من خالل أنشطة ترفيهية وتعليمية اعي وقدراتم اليت استفادوومعرفتهم نتيجة برنامج ال

  : ومن هذه األنشطة،لألطفال

  "ببالون نرسم بسمة" 

ىل رسم االبتسامة على إهو مشروع يهدف 

 يف "الكاريتاس"وجوه األطفال املرضى يف 

 حيث نفذت مؤسسة األفق للتنمية ،بيت حلم

 powerالشبابية بالتعاون مع جمموعة 



helpحيث ختلل النشاط جمموعة من الفقرات الرتفيهية، 30/1/2014تاريخ اً و طفًال مريض40 ـ لاً  ترفيهياً  يوم ،

 وممارسة للعديد من األلعاو اليت تفاعل معها األطفال املرضى، كما وشارك يف النشاط مجيع ، رسم على الوجوه:منها

دارة املستشفى. إالطواقم العاملة من ممرضات وممرضني و

  "2خميم يال نلعب "

تفعيل دور املتطوعني وربطهم يف خدمة التمع  هو مشروع يستهدف

 ، وذلك من مبدأ املسؤولية االجتماعية اليت تنطلق منها رؤيتنا،احمللي

قامة إو  قامت مؤسسة األفق للتنمية الشبابية،وحرصاً على تفعيل دورهم

 حيث ضم ، والذي يأيت للسنة الثانية على التوايل،)2خميم يال نلعب (

 سنة، 14 اىل 6 ومشاركة من الفئة العمرية ما بني اً  مشاركيناملخيم ست

 وحىت 17/8/2014يام من تاريخ أحيث استمر املخيم ملدة عشرة 

فالم رسوم أ حيث مشلت ،نشطة املخيمأ، وقد تنوعت 26/8/2014

متحركة وفعاليات للرسم واألعمال اليدوية والتصوير وبعض األلعاو 

ن مع طاقم خمتص من واألخرا اليت انسجم من خالهلا املشارك

 يعود بالفائدة على األطفال يف خمتلف ؛جيايبإن يكون هذا النشاط ذا طابع تفاعلي أ الذين حرصوا ،املتطوعني

ىل قسمني، مها إعدت هلذا األمر، حيث انقسمت خطة املخيم أ مسبقة ةها بعناية وفق خطؤالفعاليات اليت مت انتقا

كادميي وترفيهي. أ

: )نشاط ترفيهي (مدرسة دير عمار

 وهو مشروع ترفيهي نفذه ، جاء مشروع مدرسة دير عمار،ضمن هدف رعاية واحتضان محالت الضغط الشبابية

يف  جمموعة من املتطوعني التابعني ملؤسسة األفق للتنمية الشبابية بدف رفع نسبة مشاركة الشباو الفلسطيين املتطوع

 وقد ختلله لقاءات 30/11/2014خدمة التمع احمللي، حيث استمر ملده ثالث ساعات متواصلة وذلك يوم االحد 

حول مهارات االتصال والتواصل اليت ينبغي على الطلبة التسلح با لتساعدهم يف شق طريقهم حنو املستقبل، وتضمن 



اللقاء تقدمي بعض النصائح والتوجيهات للطالبات 

املشاركات كتغليب لغة احلوار عند التعامل مع 

سوار املدرسة وخارجها، وضرورة أاآلخرين داخل 

اخل.  داو االستماع واملشاركة...آاحرتام املعلمات و

قيم أ ،كما تضمن اللقاء نشاطاً ترفيهيا ملدة ساعتني

يف ساحة املدرسة قدمه جمموعة من متطوعي املؤسسة 

كساو الطلبة مهارات التفاعل، والتناف  إىل إ حيث ختلل النشاط العديد من األلعاو اهلادفة ،يرزيتويف جامعة 

الشريف، وفقرات غنائية، وفقرات بلوانية ومهرجني. 

 :الهدف العام للمشروع

 .تنمية روح املسؤولية االجتماعية لدا الشباو املتطوع يف التمع •

األهداف األخرى:  

 .التفريغ النفسي لألطفال .1

من العنف والقتل والدمار اليت يشاهدها الطلبة عرب وسائل ة فتح طاقة من األمل يف ظل املشاهد املتكرر .2

  واليت ولدت لديهم شعوراً باإلحباط من الغد.،اإلعالم

 .رسم االبتسامة على وجوه االطفال املرضى .3

 .رفع نسبة مشاركة الشباو الفلسطيين املتطوع يف خدمة شرحية األطفال يف التمع احمللي الفلسطيين .4

 .طفال املنطقة احمليطة باملؤسسة وتنمية مهاراتم بالطرق اإلجيابيةأخدمة  .5

 

 



 الحقيبة المدرسية مشروع 

 حمافظات يف الضفة الغربية بالتعاون 7 يف ين مستفيد3310 حقيبة مدرسية على 3310مشروع مت من خالله توزيع 

مع  كل من وزارة الرتبية والتعليم، وزارة الشؤون االجتماعية، البلديات احمللية ومؤسسات التمع املد ، بتمويل من 

اإلسالمي بنك البرنامج األمم املتحدة و

. وساهم الشباو املتطوع يف للتنمية

مؤسسة األفق للتنمية الشبابية يف كافة 

دور مميز يف واحملافظات اليت مت التوزيع 

عملية التوزيع املخطط هلا واليت اعدت 

بناء على جداول باالسم واملنطقة والعمر 

لكل مستفيد، معتمدين على اجلداول اليت 

مت تزويدنا با من قبل وزارة الرتبية والتعليم 

ووزارة الشؤون االجتماعية والبلديات 

  ، إضافة إىل قوائم املؤسسة اخلاصة.احمللية وبعض من مؤسسات التمع احمللي

الهدف العام للمشروع: 

 درسية املزودة بقرطاسيتها بشكل كامل.املحلقيبة ل ين طالو حمتاج3310مساعدة  •

 إعطاء الفرصة للشباو للمشاركة واالحتكاك املباشر مع قضايا التمع. •

 :األهداف األخرى

 مؤسسة جمتمع مد . 16، وفتح عالقات جديدة مع ما يقارو "األفق"توسيع شبكة عالقات  .1

حتقيق تواصل بني "األفق" وبني املدارس الفلسطينية، مما خلق جسوراً للعمل املستقبلي فيما بينهما،  وكانت  .2

دارس احلكومية من جهة ووزارة الرتبية والتعليم من جهة أخرا املبوادر هذه اجلسور متمثلة بالتنسيق مع 



ن نؤس  من أووزارة الشؤون االجتماعية من جهة أخرا، وبالتايل توسيع شبكة العالقات اليت من املمكن 

تنفيذ برنامج الوعي. لخالهلا 

العالقات العامة واألنشطة اإلدارية: 
من اهليئة اإلدارية والطاقم التنفيذي للمؤسسة.   جلهد إداري وتنظيمياً إن النجاح يف تنفيذ برامج املؤسسة جاء نتاج

ومن أهم مفاصل العمل اإلداري: 

:  والتشبيكالعالقات العامة 
، أن يزداد انفتاحها على احمليط اخلارجي، ومن أهم اإلجنازات ما يلي:  2014 خالل العام "األفق"استطاعت 

االنضمام إىل شبكة الشباو للمواطنة واإلصالح. تدف الشبكة إىل حتقيق جمموعة من القضايا املطلبية  .1

لغ عددها يف وللقطاع الشبايب يف فلسطني من خالل تشكيل شبكة من املؤسسات القاعدية الشبابية واليت 

 تعمل كل واحدة منها على تشكيل ، مؤسسة من خمتلف مناطق الضفة الغربية16املرحلة األوىل من املشروع 

هداف املشروع يف جمال املواطنة أجمموعة من املؤسسات لتنفيذ جمموعة من األنشطة الضاغطة لتحقيق 

 مؤسسة شبابية فلسطينية، 45 ليصل إىل 2014واحلكم الرشيد، وازداد عدد األعضاء الشبكة يف العام 

 للشبكة نتيجة لوجود تقاطع يف األهداف، ومن أجل التعاون مع مؤسسات شبابية "األفق"نضمام اوجاء 

 تتفق مع رؤية املؤسسة.

هى عبارة عن مبادرة رامية إىل و ، العامل العريب)الة االجتماعية يف العامل العريب (أن ءاالنضمام إىل شبكة املسا .2

تعزيز أنشطة تبادل املعلومات اخلاصة باملساءلة االجتماعية وممارساتا وتطبيقاتا العملية على مستوا العامل 

 ،2006مع العمل على تقويتها واحلفاظ عليها، ولقد بدأ تأسي  شبكات املساءلة االجتماعية منذ عام 

فريقيا، وشبكة أنسا جنوو وشرق آسيا واحمليط اهلادي. أحيث ضمت شبكة أنسا دول الصحراء الكربا يف 

  برعاية البنك الدويل. وقد انطلقت الشبكة DGFوكان يتم متويل هذه الشبكات من قبل صندوق التنمية 

 من خالل األعضاء املؤسسني من الدول العربية 2012 مارس 15رمسًيا من مدينة الرباط يف املغرو يوم 

 فلسطني واألردن ولبنان واليمن ومصر وتون  واملغرو. السبع وهي:



 سلسلة من قواعد البيانات اخلاصة باملمولني. وهي عملية تسهل على التقدم للحصول على "األفق"إدراج  .3

منح من ممولني، علماً بأن التسجيل شرط لدا بعض املمولني، ويسهل يف عملية التقدمي لدا البعض اآلخر. 

 ملف ثابت قابل للتحديث حيتوا على معلومات عامة عن "ألفقـ"اوهي عملية تقنية تقوم على أن يكون ل

 إلعطاء املمولني صورة كاملة عن طبيعة عمل "األفقـ"املؤسسة، حيث ميكن استخدام الرقم اخلاص و

 املؤسسة. 

 أصبح أحد شروط ،2015 البدء بتسجيل املؤسسة يف قاعدة بيانات االحتاد األورويب ابتداًء من العام  .4

االنتفاع من بعض اخلدمات املقدمة من املؤسسات املندرجة حتت اإلحتاد األورويب مثل برنامج التطوع 

ألورويب الشرق أوسطي هو التسجيل يف قاعدة بيانات واعتماد خاصة باإلحتاد ايب، أو برنامج الشباو واألور

ة اخلاصة بآليات التسجيل املنظمة من خالل اإلحتاد األورويب بدأ يالتدريب يب. بعد االستفادة من الدورةواألور

بالعمل على التسجيل يف قاعدة بيانات، وال يتم اعتمادها إال بعد زيارة ممثلني عن االحتاد إىل مقر املؤسسة 

 أن تستكمل كافة اإلجراءت املالية واإلدارية من 2014 مع ضاية العام "األفق"ودراسة أوضاعها. استطاعت 

 مها. ي املؤسسة وتقيةن بانتظار حتديد موعد لزيارآلمتام عملية التسجيل. واملؤسسة اإأجل 

شبكة املنظمات األهلية وزارة الزراعة وزارة الرتبية والتعليم 

وكالة التنمية األملانية احتاد الشباو الفلسطيين ملتقى الطلبة 

عشرة جمال  قروية مجعية الشبان املسيحيني مؤسسة روزا لوكسنبورج 

نيق يمؤسسة الفمركز شباو عايدة مسرح عناد 

جامعة القدس املفتوحة / اخلليل جامعة القدس كلية العروو 

جامعة بريزيت جامعة فلسطني األهلية  جامعة بيت حلم

جامعة القدس املفتوحة/ طوباس  كلية فلسطني التقنيةكلية اإلعالم العصرية 



التشبيك مع مؤسسات حملية ودولية. يف إطار سعي املؤسسة لتوسيع شبكة عالقاتا، من أجل تسهيل  .5

 من الزيارات امليدانية مع جمموعة من د بالعدي"األفق"الوصول إىل أهدافها وزيادة مواردها املالية، قامت 

املؤسسات القاعدية والوطنية والدولية، كما عملت على فتح عالقات مع جهات رمسية وحكومية. علماً بأن 

 متام شكل وطبيعة العالقة مع بعض املؤسسات والبعض قيد الدراسة. ومن هذا اجلهات:يف إاملؤسسة حنجت 

التشبيك مع جمموعة من املؤسسات واجلاليات العربية يف كل من الربتغال واسبانيا، وذلك من أجل تنفيذ زيارة  .6

 من أجل توسيع دائرة عالقات املؤسسة والعمل على ا،من قبل ممثلني عن املؤسسة لدولة الربتغال وإسبا 

 جتنيد األموال وبناء شراكات. 

المشاريع وتجنيد األموال:  
قامت دائرة املشاريع بالتعاون مع باقي دوائر الطاقم التنفيذي، واستناداً إىل اخلطة االسرتاجتية والتغذية الراجعة نتيجة 

 بتصميم وصياغة عدد من املشاريع اليت تتناسب مع برامج املؤسسة وتساهم يف حتقيق أهدافها، 2013العمل يف العام 

ومن هذه املشاريع ما يلي:  

 مشروع التمكني االقتصادي

 

مشروع تطوير رياض األطفال مشروع فلسطني بشبابا أحلى 

 مشروع صوتك مشروع دورك 

 

مشروع أكادميية السالم 

مشروع تطوير البيئة التعليمية يف  الدويل  "األفق"مشروع خميم مشروع مواسم بلدنا  

مدارس املناطق املهمشة  

 

مؤسسة األراضي املسيحية 

 جامعة البوليتكنيكاملسكونية 

) DEEPبرنامج متكني األسر الفقرية  (

املمول من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

وبنك التنمية االسالمي   



اإلعالم  
 حيث جاء كما هو آيت: 2014النشاط اإلعالمي عن العام 

* صفحة الفي  بوك واليت حتمل اسم  "مؤسسة األفق للتنمية الشبابية" وهي الصفحة الوحيدة الرمسية على موقع 

 وهي ذات نشاط يومي خيتص يف جماالت الرتويج واإلعالن عن نشاطات املؤسسة اليت تقوم ،التواصل االجتماعي

 املؤسسة يف جمال الشباو والتوعية االجتماعية والثقافية والعلمية ويف ةىل جانب نشر املواد اليت تتفق ورؤيإ ،بتنفيذها

 3695جماالت عديدة أخرا من مهارات يساهم با الشباو املتطوع يف املؤسسة، حيث بلغ عدد األعضاء بالصفحة 

سئلة أ، كما وأننا نقوم من خالل هذه الصفحة بالرد على اً  جديداً  عضو1670ـــ يف زيادة واضحة عن العام السابق و

 وهذا يعزز شكل التواصل الدائم بني املؤسسة ،واستفسارات األعضاء من خالل الرسائل اليت تصل بشكل يومي

واألعضاء املتطوعني الشباو. 

اهتمام متابعي الصفحة فهي املواضع اخلاصة بالشباو وحتديداً طلبة على أما أهم املوضوعات اليت استحوذت 

اجلامعات منها ما جاء على تقارير او مقاالت ومنها ما كان على صور او سكتشات هادفة. 

 



 

 



/ http://alofoq.org* صفحة املؤسسة الرئيسية على االنرتنت (الويب)  

 ومت اعتماد تصميم جديد خمتلف عن السابق، وفق شكل جديد ،حيث جرا حتديث املوقع اخلاص مبؤسسة األفق

 ،نيةوهدافها ويتناسب مع التطور احلاصل يف جمال الصفحات اإللكرتأومضمون حيتوي على خمتلف نشاطات املؤسسة و

 بشكل حديث يتعامل مع كل التطبيقات من بينها سهولة اً  الكرتو اً حيث نعترب من املؤسسات القليلة اليت متتلك موقع

  .التصفح عرب اهلواتف احملمولة

ىل جانب سهولة التعامل مع الصفحة وفق قالب يعطي صورة املؤسسة بشكل سهل ودون تعقيدات، كما عملنا على إ

 اإلدارية والعامة، ئتنيعضاء اهليأن تشمل الصفحة اجلديدة، الرسالة، األهداف، الرؤيا، األنشطة، املشاريع، نبذة عن أ



خرا أىل جانب قضايا إلبومات صور النشاطات، التعريف باملؤسسة، تعبئة طلبات التطوع، أالتقارير اإلدارية واملالية، 

  .اإلجابة عن استفسارات األعضاءومثل تقدمي طلبات للتطوع، 

* مت فتح باو التعاون مع شبكة فلسطني اإلخبارية، وهناك بعض الرؤا يف املستقبل لتعزيز هذا التعاون بني املؤسسة 

قامتها املؤسسة من بينها  أخبارية مصورة لعدد من النشاطات اليت إعلماً بأننا قمنا بعمل تغطية  والشبكة اإلخبارية،

ىل جانب كافة النشاطات والربامج اليت قامت با املؤسسة خالل إ(مشروع احلقيبة املدرسية، مشروع بيت حلم مراتينا)، 

عداد تقارير كاملة ومفصلة عن كل نشاط يف حينه ونشر يف عدد من وسائل اإلعالم، وقد بلغت إ حيث مت ،العام

عالمية. إكثر من وسيلة أ وزعت على اً عالمياً إ تقرير49التقارير اإلعالمية ما جمموعة 

صبح لدينا صفحة أ و،لبومات صور النشاطات اليت قامت با املؤسسة على موقع (فلكر)أ* مت اعتماد موقع خاص و

 460 ا بهاً لبومأ 20سم مؤسسة األفق حتوي كافة صور النشاطات والربامج اليت قامت املؤسسة بتنفيذها مبعدل إحتمل 

صورة من خمتلف النشاطات اليت قمنا با خالل العام. 

 .نشطة وبرامج املؤسسةأنشاء صفحة خاصة باملؤسسة على موقع اليوتيوو حتتوي على تقارير مصورة عن إ* مت 

مل "الدرو" استكماًال لنشاط املؤسسة اإلعالمي، بدأت املؤسسة العمل على انتاج فلم وثائقي تعريفي لبعض ي* ف

مل على حاجز أقصى جنوو الضفة الغربية وتسري الكامريا باجتاه يمفاصل القضية الفلسطينية. حيث يبدأ تصوير الف

مل الضوء على جمموعة من القضايا املتعلقة حبياة ين الضفة الغربية. وخالل الطريق يسلط الفدالشمال مرورا مبعظم م

الشباو يف ظل االحتالل.    
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