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رسالة المدير التنفيذي
“األفق” فكرة راودتنا منذ البداية كمقدمة نهضة شبابية كاملة متجددة ،وجهد دؤوب ،نحو غد

ومل تهمل “األفق” كعادتها املشاركة االيجابية للشباب الفلسطيني يف املجتمع الفلسطيني ،حيث

أكرث إرشاقاً؛ محملٍ بأمل العمل الصادق املخلص؛ إلحداث فارق يف واقع وطني تتضاربه العواصف.

ساهم مرشوع الحقيبة املدرسية يف مشاركة مجموعات شبابية من مختلف محافظات الضفة

“األفق” كمقدمة شبابية نحو جيل أكرث وعي وقدرة ومشاركة .جيل محمول بالقوة الفعلية

الغربية يف عملية التوزيع ،وعىل درب التغيري ،عمدت “األفق” إىل تعزيز قدرات طواقمها العاملة

إلحداث تغيري بواقع تتالطمه األزمات ،يقف شبابنا به موقف الحائر الباحث عن بصيص أمل،

ومتطوعيها عرب دورات تدريبية متخصصة ،شملت موضوعات النوع االجتامعي وحقوق املرأة،

فكانت “األفق” باباً للغد ،وأمالً متجددا ً يأخذ بيد شبابنا نحو الفعل واملبادرة والتجديد فكرياً

كيف تبدأ مرشوعك ،اإلعالم والتصوير ،مفهوم املساءلة االجتامعية وأدواتها املختلفة ،واللغات،

وعملياً.

هذا باإلضافة إىل تقويم العمل بشكل دوري ومراجعة مدونات السلوك الوظيفي ودليل اإلجراءات

منذ التأسيس وضعت “األفق” نصب عينيها أن تحمل لواء التغيري للواقع املعاش ،عرب عملية

اإلدارية واملالية ،وهو ما تم بالتنسيق مع عديد من املؤسسات الرشيكة ،كشبكة املساءلة

تنموية شبابية ،مستندة إىل أسس فاعلة (الوعي /القدرة /املشاركة) ،وعمدت إىل رسم سياساتها

املجتمعية ،واملجلس األعىل للشباب ،وشبكة الشباب للمواطنة واإلصالح ،ومركز تطوير املؤسسات

لتحقيق غايتها التنموية الشبابية ،فحققت ما حققته من إنجاز أشاد به الكثري من املتابعني ملسرية

األهلية.

“األفق” الناشئة.

إن “األفق” وهي تخطو نحو عامها الخامس ،تؤكد عىل اتجاهها التنموي ،وتعزيز حضورها مبا

لقد عمدت “األفق” خالل هذا العام إىل إنجاز مجموعة مشاريع ترتبط بربنامج الوعي الشبايب

يخدم أهدافها ومنطلقاتها ،مستندة إىل ما تم ترسيخه من عالقة جادة مع الجهات املانحة،

وبرنامج التمكني وبرنامج املشاركة ،وهو ما وفر لنا االتصال والتواصل مع الوسط الشبايب الفاعل يف

محمولة بآمال تحقيق برامجها املمولة كمرشوع التمكني االقتصادي ،وهو الذي سيوفر لنا

الجامعات واملعاهد الفلسطينية ،فنفذنا مشاريع الوعي يف جميع محافظات الضفة الغربية ،مام

إمكانية املساهمة يف بناء مشاريع صغرية مدرة للدخل للطلبة الخريجني ،وهو ما سيوفر لنا

مكننا من االمتداد والقبول لــ “األفق” يف الوسط الشبايب الجامعي ،وتعزيز عالقتها وتواصلها مع

مصداقية يف العمل املتواصل بإرادة صادقة وخالصة نحو تحقيق أهدافنا بالتعاون والعمل املثابر.

إدارات الجامعات وأقسامها املعنية بالعمل التطوعي والربامج الالمنهجية.

املدير التنفيذي
د .محمد محمود الفرارجة

وقد ساهم تنفيذ مشاريع التمكني يف الوصول إىل أكرب قاعدة شبابية تحتاج إىل فرص من أجل
متكينهم وتشغيلهم وتسهيل دفع أقساطهم الجامعية.
4

مؤسسة األفق للتنمية الشبابية

5

مؤسسة األفق للتنمية الشبابية

عن “األفق”
“األفق” مؤسسة أهلية شبابية ،تسعى
للمساهمة يف بناء جيل شبايب وا ٍع قاد ٍر
ومشارك ،واعٍ بواقعه ،وبأهمية دوره إلحداث
التغيري اإليجايب.
قادر عىل تحمل مسؤولياته ،ومواجهة ومواكبة
التغريات الرسيعة ،ومشارك بإيجابية وعنرص
نشط يف الحياة االجتامعية السياسية

واالقتصادية والثقافية ،من خالل برامج ونشاطات تنموية هادفة ،ورعاية وتبني املبادرات الشبابية،
واملساهمة يف التشبيك بني الشباب وباقي قطاعات املجتمع؛ لضامن مستقبل أكرث ازدهارا ً لألجيال
الشابة القادمة ،وتعميق الوعي الشبايب املتعدد واملنفتح وتعزيزه ،وبناء مجتمع فلسطيني قادر
عىل النهوض ملواجهة أعباء الحارض واملستقبل.

الرؤيا

متهيد واسترشاف اآلفاق من أجل شباب فلسطيني واعٍ قاد ٍر ومشارك

الرسالة
تسعى للمساهمة يف بناء جيل شبايب واع وقادر ومشارك“ ،واع” بواقعه ،وبأهمية دوره إلحداث
التغيري اإليجايب“ ،قادر” عىل تحمل مسؤولياته ومواجهة ومواكبة التغريات الرسيعة“ ،مشارك”
بإيجابية وعنرص نشط يف الحياة االجتامعية السياسية واالقتصادية والثقافية ،من خالل برامج
ونشاطات تنموية هادفة ،ورعاية وتبني املبادرات الشبابية ،واملساهمة يف التشبيك بني الشباب
وباقي قطاعات املجتمع؛ لضامن مستقبل أكرث ازدهارا ً لألجيال الشابة القادمة وتعميق الوعي
الشبايب املتعدد واملنفتح وتعزيزه ،وبناء مجتمع فلسطيني قادر عىل النهوض ملواجهة أعباء
الحارض واملستقبل.
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القيم والمبادئ
االلتزام :قيمة أدبية أخالقية يلتزم ويتكفل مبوجبها الفاعل االجتامعي/
السيايس (الشبايب) مشاركة املجتمع الهموم االجتامعية والسياسية
والثقافية والوطنية ،والوقوف بحزم لنرصة املوقف االلتزامي،
يقتيض ذلك الرصاحة والصدق واإلخالص تجاه املوقف والفكرة.
الكفاءة:
منظومة
الشبابية؛
ورشيحة

فكرة /آلية نهضوية
متقدمة ومتطورة من
القادرة عىل التطور
الشباب من أجل

تنموية إبداعية ،تهدف إىل بلورة
اإلجراءات والوسائل واألفكار اإلبداعية
والتقدم ومساندة املجتمع الفلسطيني
شباب مبدع واع مشارك بكفاءة.

الحرية :التحرر من القيود (االستعامرية ،واالجتامعية ،والسياسية،
والثقافية ،واالقتصادية) ،التي تكبل الطاقات اإلبداعية لدى
املجتمع والشباب الفلسطيني؛ لبعث رسالة تقرير املصري الداخيل
والخارجي ،والقدرة عىل اتخاذ القرار الحر ،والعيش بكرامة وعدالة.
االنتامء :االعتزاز واالشرتاك واالنتساب للمجتمع الفلسطيني ،والهم
الوطني والقضية الوطنية الفلسطينية ،واالنتامء لـفـكر الشـباب
وروح العمل الشـبايب الدؤوب واملبدع الخالق ،واالنتامء للثقافة
العربية اإلسالمية وقيم الحرية والتقدم ومـناهضة االمربيالية.
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اإلبداع والتميز :الخيال واالبتكار واالسترشاف وتطوير فكرة أو رؤية
شبابية تنموية ،هذا اإلبداع يرتجم أو يطبق إىل مرشوع أو عملية تنموية
هادفة إبداعية؛ كخطوة شبابية فلسطينية لنيل التميز والتقدم واإلبداع.

الغايات االستراتيجية
1.1زيادة الوعي عند الشباب.
 2.2تعزيز قدرات الشباب ومتكينهم اقتصاديا كطلبة
وخريجني.
 3.3فتح آفاق املشاركة الشبابية الواعدة.
 4.4الضغط لتوفري إطار قانوين لحامية حقوق الشباب
وتطلعاتهم ومصالحهم.
5.5التشبيك مع املؤسسات الحكومية الوطنية واألهلية
ذات االهتامم املشرتك.
6.6العمل وفق نظام التمويل التضامني الحسن للتمكني
االقتصادي.
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الحوكمة وإدارة المؤسسة
أصبحت الحوكمة الرشيدة مسألة حيوية عىل الصعيدين الدويل والوطني خالل السنوات األخرية ،وتعترب الحوكمة الرشيدة عملية توجيه
للمؤسسة ،يتم من خاللها التأكد من أن املؤسسة تعمل بفاعلية ،وتدار بشكل جيد ،وتحقق أهدافها ورؤيتها ورسالتها ،وال ميكن أن تتحقق
الحوكمة الرشيدة دون وجود إدارة جيدة ،ويف إطار جهود األفق من أجل تعزيز الحوكمة الرشيدة يف املؤسسة ،طورت األفق وبإرشاف مبارش من
قبل قسم الشؤون اإلدارية واملالية نظام اً إداري اً داخلي اً شام الً ،يسمح باملتابعة والرقابة والتقييم للعمل والعاملني ،ركز عىل :

تطوير

الهيكل

التنظيمي

واألوصاف الوظيفية

إن الهيكل التنظيمي ملؤسسة األفق يتكون من
أربعة أقسام رئيسة :قسم الشؤون اإلدارية
واملالية ،قسم ال ربامج واملشاريع ،قسم اإلعالم،
قسم العالقات العامة وتجنيد األموال ،ويرشف
عىل جميع األقسام املدير التنفيذي للمؤسسة؛
والرسم التايل يوضح الهيكل التنظيمي لألفق :
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تطوير أدلة العمل في “األفق”
تم تطوير أدلة عمل باالعتامد عىل “حقيبة مصادر  ”2015الصادرة عن مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية ( ،)NDCواالعتامد عىل نظام العمل الداخيل للمؤسسة ،وتم
اعتامدها بعد رفعها للهيئة اإلدارية واملوافقة عليها .وقد شملت األدلة عىل كل من:
•دليل مجلس اإلدارة والهيئة العامة :حيث تضمن الدليل السياسات واإلجراءات املتعلقة مبجلس اإلدارة والهيئة العامة ،كرشوط العضوية يف املؤسسة ،الوصف الوظيفي
للجان الهيئة اإلدارية ،مهام ومسؤوليات الهيئة العامة والهيئة اإلدارية وصالحيات كل منهام ،إجراءات اجتامعات مجلس اإلدارة ،إجراءات االنتخابات ،سياسة منع تضارب
املصالح ،سياسة الحفاظ عىل رسية البيانات واملعلومات ،سياسة قبول املساعدات والهبات والدعم ،وسياسة قبول الهدايا.
•الدليل اإلداري وشؤون املوظفني :وأهم ما تضمنه الدليل إعداد وتحديث األوصاف الوظيفية ،تحديد االحتياجات من املوظفني ،إعداد الخطة السنوية للتعيني عند عملية
التوظيف ،اإلجازات واملغادرات ،تقييم املوظفني ،وتدريب وتطوير املوظفني.
•دليل اإلجراءات املالية :حيث تضمن جميع السياسات املالية املتعلقة باملؤسسة.
•دليل التوريدات واملشرتيات :تضمن صالحيات وضوابط الرصف العامة ،املتابعة املالية ،الفنية ،والتقنية للخدمات والسلع املقدمة ،اإلجراءات العامة لعملية التوريد والرشاء،
مراحل عملية الرشاء ،طرق الرشاء ،آلية التوريد والرشاء ،لجنة العطاءات واملشرتيات ،تعيني الخدمات االستشارية.
•دليل إدارة املتطوعني :والذي يتضمن إجراءات استقطاب وتجنيد وتوظيف وتدريب املتطوعني لدى املؤسسة.
•دليل الشكاوى :تضمن السياسات واإلجراءات املتبعة إلدارة الشكاوى ،الرشوط الواجب توفرها بالشكاوى ،حاالت إنهاء وإغالق الشكاوى.
•دليل كتابة التقارير واملراسالت وأرشفتها :وكان أهم ما تضمنه الدليل التقارير وأنواعها يف املؤسسة ،كتابة املراسالت وأرشفتها ،إدارة املراسالت الصادرة والواردة.
•دليل تفويض الصالحيات :والذي يتضمن مبادئ التفويض ،مربرات التفويض ،سياسات تفويض الصالحيات ،رشوط التفويض ،مصفوفة الصالحيات يف املؤسسة.
•دليل إدارة املشاريع :أهم ما تضمنه الدليل التخطيط السنوي للمشاريع ،إدارة املشاريع ،دورة حياة املشاريع ،أدوار ومسؤوليات األشخاص ،التخطيط للمشاريع ،إعداد
املوازانات للمشاريع ،التنفيذ واملتابعة للمشاريع ،تقييم املشاريع.
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إنشاء برامج محوسبة وأنظمة الكترونية
من أجل تطوير وتحسني اآلليات املتبعة يف مؤسسة األفق ،تم إنشاء برامج موحسبة وأنظمة
الكرتونية ،متثلت األنظمة والربامج فيام ييل:
» »برنامج متطوعني محوسب ،الذي يشكل قاعدة بيانات واضحة للمتطوعني أو الراغبني يف
التطوع مع املؤسسة وبرامجها .حيث ميكن الربنامج املؤسسة من إدخال استامرات التطوع،
وكافة املعلومات الالزمة عن الراغبني يف التطوع يف املؤسسة وبرامجها.
» »برنامج أرشفة محوسب ،يساعد الربنامج يف تنظيم املراسالت الصادرة والواردة يف املؤسسة ،عن
طريق ترقيم وأرشفة املراسالت بشكل محوسب ،وسيتم تطوير الربنامج ليشمل كافة امللفات
املتعلقة باملؤسسة خالل السنة القادمة.
» »نظام إدارة مشاريع إلكرتوين ،يتيح النظام للمؤسسة إمكانية تخزين جميع املعلومات والبيانات
وامللفات املتعلقة باملشاريع إلكرتونياً ،وكام يسهل النظام عملية إدارة املشاريع ،حيث يظهر املراحل اإلدارية واملالية املتعلقة باملشاريع ،ويوضح الربنامج
عمل كافة املوظفني العاملني عىل املشاريع وأوقات دوامهم عىل كل مرشوع ،ويزود املؤسسة بالتقارير اإلدارية واملالية للمشاريع ،وغريها من التسهيالت
اإلدارية التي قدمها النظام للمؤسسة.
» »نظام سجل دوام إلكرتوين ،يسهل النظام عملية تسجيل الدوام اليومي لكافة املوظفني ،حيث يتم تزويد كل موظف باسم مستخدم وكلمة مرورو ،لتسجيل
الدوام ،وتفصيل ساعات الدوام لكل مرشوع ،ويزود النظام املسؤول عن املوظفني إمكانية املوافقة واملصادقة عىل ما يدخله املوظفون.
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أما فيام يتعلق بالرقابة الخارجية ،فقد نفذت “األفق” األنشطة التالية:
•بعد أن تقدمت “األفق” بطلب ذايت من مركز تطوير املؤسسات األهلية لتقييم السياسات واإلجراءات املتبعة يف املؤسسة ،فقد
تم إجراء مراجعة وتقييم لإلجراءات اإلدارية واملالية استنادا ً إىل أنظمة إقليمية ودولية ،وبناء عليه وبعد عملية التقييم فقد
حصلت “األفق” من قبل مركز تطوير املؤسسات األهلية عىل شهادة التزام مبدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية ملدة
عام ،وتم االستناد إىل نتائج التقييم من أجل مراجعة وتطوير السياسات واإلجراءات الحالية ،وبناء سياسات وإجراءات جديدة
مل تكن موجودة.
•تم تقييم املؤسسة كإحدى املؤسسات والرشكاء املحتملني املنفذين إلدارة صناديق وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،من قبل رشكة
“برايس ووترهاوس كوبرز فلسطني”  - PRICE WATER HOUSE COOPERS PALESTINE-بتكليف من برنامج األمم
املتحدة اإلمنايئ  ،UNDPوفقاً ملجموعة من األدوات والقواعد واإلجراءات املتبعة لدى كل منها ،وأظهرت نتائج تقييم UNDP
بأن التقييم اإلجاميل لدرجة املخاطرة يف الوضع القانوين ملؤسسة “األفق” وأنظمة امللكية الفكرية والرقابة الداخلية وإدارة
الربامج والهيكل التنظيمي واملوظفني وكل ما يتعلق بالسياسات واإلجراءات املالية واملراقبة هي صغرية ،وهذا ما يضفي ميزة
لعمل املؤسسة بكافة جوانبه.
وبهذا ارتبط مفهوم الحوكمة يف “األفق” ارتباطاً وثيقاً بجميع اإلجراءات والسياسات الداخلية والخارجية والتي تعزز مفهوم الشفافية واملساءلة
لدينا.
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أهم اإلنجازات
•نجاح املؤسسة يف الوصول إىل اكرث من  14ألف مشارك خالل جميع النشاطات التي تم تنفيذها يف كل من برنامج الوعي وبرنامج التمكني
وبرنامج املشاركة ،علأم أن “األفق” استطاعت يف العام املايض الوصول إىل  3421مشاركاً ،أي أن هناك فارقاً ملحوظاً ما بني العامني وهو
إنجاز تفخر “األفق” بتحقيقه.
املشارك هو:
√كل فرد استطاعت “األفق” الوصول اليه من أجل االستفادة من نشاط و /أو
مرشوع و /أو برنامج من “األفق”.
√االستفادة غري مقرتنة بحجم معني.
√ليس كل مشارك هو متطوع.
•تنفيذ مرشوع التمكني االقتصادي للشباب املتعطل عن العمل يف محافظة بيت لحم ومشـروع تـمكني وتوظيف الشـباب الرياديـني يف محافظة
رام الله ،واستفادة أكرث من  250مستفيدا ً مادياً ومعرفياً ومعنوياً بشكل مبارش وغري مبارش عىل مدار عام ونصف.
•توظيف  90مستفي ًدا من خالل مرشوع التمكني االقتصادي للشباب املتعطل عن العمل يف محافظة بيت لحم ومرشوع متكني وتوظيف الشباب
الرياديني يف محافظة رام الله.
•تنفيذ اكرث من  25لقاء تدريبياً للشباب الفلسطيني يف مختلف محافظات الضفة الغربية ضمن مرشوع الوعي الشبايب.
•تطوير البيئة الداخلية لألفق والقدرة عىل حوكمة النظام االداري الداخيل.
•متكني قدرات املوظفني يف االفق من خالل توفري العديد من الدورات التدريبية لهم والتي تتخصص يف طبيعة عمل كل منهم.
13
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•زيادة يف عدد املتطوعني ،حيث متثل عدد املتطوعني يف العام  2012ب  450متطوعاً ،ويف العام  2016اصبح عددهم  1800متطوع موزعني عىل  11محافظة.
استنادا ً للرسم التايل:

واملتطوعون هم:
•جميع االفراد الذين استفادوا من “األفق” بغض النظر عن حجم االستفادة.
•من لهم استامرات تطوع يف سجالت “األفق” تشمل بياناتهم التفصيلية.
•كل فرد لديه الرغبة الكاملة بااللتزام يف رؤية “األفق” ورسالتها وأهدافها و اتجاهاتها التنموية.
•من لديه الجاهزية للمساهمة يف انجاح األنشطة املختلفة.
•كل متطوع هو مشارك بالرضورة.
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برامج “األفق”
إن تنوع الغايات االس رتاتيجية مع عدم إهامل التخصصية والهوية لألفق ،ساهم يف تنوع املشاريع التي نفذتها “األفق” عىل مدار األعوام
السابقة ،فاستنادا ً إىل رؤية “األفق” املتمثلة “بخلق جيل شبايب واع قادر ومشارك” ،فإن “األفق” تسعى لتحقيق رؤيتها ورسالتها من
خالل تنفيذ ثالثة ب رامج رئيسية :برنامج الوعي ،برنامج التمكين ،برنامج المشاركة.
كل برنامج يحتوي عىل مجموعة من املشاريع التي تنفذ بواسطة مجموعة من األنشطة والتي ال تتعارض مع رؤية ورسالة “األفق” .

برنامج الوعي:
يهدف برنامج الوعي إىل زيادة الوعي عند الشباب ذكورا ً وإناثاً ،من خالل تسليحهم بأبرز املعارف والخربات النظرية والعملية التي تؤهلهم
لخوض معرتك الحياة ليسوا كأتباع ومجرد نسب وأرقام؛ وإمنا كقادة خرباء ،ورواد مبدعني.
يعتمد الربنامج من أجل الوصول لهذا الهدف عىل اللقاءات املبارشة مع فئة الشباب ،تكون هذه اللقاءات عىل شكل محارضات وورشات عمل
وجلسات نقاش وعصف ذهني ،ويتم تنفيذ هذه اللقاءات من خالل رشاكات مع الجامعات الفلسطينية ومؤسسات املجتمع املحيل والبلديات
واملجالس املحلية واملدارس.
تتنوع املواضيع التي يتم التدريب فيها حول املواطنة الصالحة ،املشاركة السياسية ،الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،االتصال والتواصل ،القيادة
والريادة ،اإلعالم اإللكرتوين ،التخطيط وإدارة املبادرات ،بناء الذات والتهيئة لسوق العمل ،التفكري اإلبداعي.
وتتنوع محافظات العمل حيث ان “األفق” تسعى اىل تنفيذ هذا الربنامج يف كل محافظات الضفة الغربية ،وخالل العام  2016متثلت أماكن تنفيذها
للربنامج كالتايل:
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من الرسم التوضيحي السابق ،فإنه من املالحظ أن الرتكيز االكرث لنشاطات برنامج الوعي يف العام  2016كان يف محافظة رام الله،
يعزى السبب يف ذلك كون مقر املؤسسة الرسمي يف محافظة رام الله وبالتايل فان جميع العالقات الرسمية وغري الرسمية تتمركز يف
هذه املحافظة ،ناهيك عن الثقل االقتصادي واالجتامعي والسيايس ملحافظة رام الله مقارنة مبحافظات الوطن ،عدا عن كون برنامج
الوعي غري ممول بشكل رسمي من جهة محددة ،وإمنا يتم اإلنفاق عليه من قبل املؤسسة بشكل مبارش أو من خالل تربعات محلية
للمؤسسة ،لذلك فإن املؤسسة تسعى لتحقيق أكرب فائدة من الربنامج بأقل التكاليف املمكنة لحني توفر مصدر دخل ثابت لهذا الربنامج.
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حيث نفذت “األفق”خالل عام  2016أربعة مشاريع رئيسية ضمن برنامج الوعي ،شملت  29لقا ًء تدريبياً استهدفت من خاللها  687شاباً وشابة تم
تقسيمهم كالتايل:

مرشوع ()+ -

انطالقاً من البند الثالث من أهداف برنامج الوعي ،واملدرجة ضمن الخطة االسرتاتيجية للمؤسسة،
والذي ينص عىل “تعريف الشباب بدورهم الريادي بالتغيري”.
تم تنفيذ مرشوع “ ،”+ -الذي يهدف إىل القدرة عىل التأثري والتغيري يف تفكري الشباب األصغر
عمرا ً بشكل إيجايب ،وكرس الفجوة املوجودة بني كل من مرحلة  -التعليم املدريس ومرحلة
التعليم الجامعي ،بالتايل فإن “األفق” تواصلت مع طالب الصفوف التاسع والعارش والحادي
عرش وطالب الثانوية العامة؛ نظرا ً ألن املرحلة العمرية من هذا العمر هي مرحلة غري مكتملة
التكوين من حيث الوعي والفكر والثقافة ،فإن أفعال الجيل من هذا العمر تتأرجح بني الفعل
السلبي واإليجايب ،من هنا جاءت تسمية املرشوع ،كون الشباب من هذا العمر يحتاجون إىل
طرف يكسبهم ثقة ومعرفة وثقافة تساهم يف تركيز تفكري الشباب نحو التفكري اإليجايب ،ومن
ثم املشاركة اإليجابية يف املجتمع.
وقد استهدف هذا املرشوع  260شاباً وشابة يف محافظة رام الله والبرية ،موزعني عىل118( :
ذكوراً و 142إناثاً) عىل جميع املدارس كام هو وارد يف الرسم التايل:
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مرشوع (إيد بإيد)
وقد نفذ هذا املرشوع بالرشاكة مع كل من:
مجلس قروي خربثا املصباح ،جمعية حياة
للعمل التنموي ،بلدية سلفيت ،جامعة
البولتيكنيك ،جمعية التأهيل املجتمعي.
وتجدر اإلشارة إىل أن “األفق” استطاعت
أن تتخطى مشكلة عدم تناسب الجنسني يف
املشاركة بربنامج الوعي ،أي أنه يالحظ من
الرسم البياين السابق أن نسبة مشاركة الذكور
تتقارب مع نسبة مشاركة اإلناث بشكل كبري
ومتقارب يف مختلف املحافظات املنفذ فيها
املرشوع.

يف الخطة االسرتاتيجية لألفق ،وضمن أهداف
برنامج الوعي الشبايب ،فإن البندين الثاين والثالث
ينصان عىل“ :رفع الوعي بأهمية ورضورة وقيمة
العمل التطوعي املجتمعي”.
استنادا ً لذلك تم تنفيذ مرشوع “إيد بإيد” الذي
نُفذ من أجل أن تعمل “األفق” عىل بناء الذات
عند الجيل الشبايب ،والتأهيل لسوق العمل،
وتوعية الشباب بالكيفية اإليجابية التي يجب
من خاللها استخدام وسائل االتصال الحديثة،
وتوعية الشباب بدور اإلعالم اإللكرتوين السبيل
واإليجايب ،وكيفية استغالل اإلعالم اإللكرتوين
بشكل إيجايب يف تسويق الذات ،حيث استهدف
هذا املرشوع  290شاباً و  86شابة ،موزعني عىل
املحافظات كالتايل:
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مرشوع فكرة
تبعاً للخطة االسرتاتيجية لألفق ،وخاصة البندين الثالث والثامن يف أهداف برنامج الوعي الشبايب ،واللذين يؤكدان
عىل أهمية “تعريف الشباب بدورهم الريادي والنهوض املجتمعي من خالل اإلبداعات الشبابية” ،تم تنفيذ
مرشوع فكرة ،الذي يهدف إىل تسليح جيل الشباب بأساسيات وآلية إدارة املبادرات الشبابية ،وصقل املهارات
الشخصية لدى املشاركني املتعلقة مبوضوع املبادرات ،ابتدا ًء من تحديد املشكلة ودراسة االحتياجات ،واألطراف ذوي
العالقة وأدوارهم ومواقفهم ،ومن ثم وضع سيناريوهات الحل واختيار البديل األفضل والتنفيذ.
استهدف هذا املرشوع  82شاباً وشابة موزعني يف محافظات الخليل ورام الله وأريحا ،ميثل الرسم البياين التايل نسبة
الذكور إىل نسبة اإلناث املشاركني يف كل من املحافظات املنفذ فيها مرشوع فكرة.
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مرشوع قياديون
انطالقاً من الهدف الرابع من أهداف برنامج الوعي يف الخطة االسرتاتيجية ،والذي ينص عىل “تعزيز مفاهيم الحوار وقبول اآلخر الداعم
للقضية الفلسطينية والتنمية الشبابية والسلم األهيل” ،تم تنفيذ مرشوع “قياديون”.

الذي يهدف إىل بناء القدرات القيادية الشابة وتعريف الشباب بدورهم الريادي وتعزيز لغة الحوار وقبول اآلخر والتعريف مبفهوم القيادة،
وتوضيح أهمية أن يأخذ الشباب دور الريادة والقيادة مبفهومها الشمويل.
استهدف هذا املرشوع  43شاباً وشابة موزعني عىل كل من بلدية حبلة يف قلقيلية ،وجمعية حياة يف رام الله.
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مرشوع حق واجب
ارتكز هذا املرشوع عىل البند األول من أهداف الربنامج املدرجة ضمن الخطة االسرتاتيجية للمؤسسة ،والذي ينص عىل “نرش ثقافة املواطنة” ،حيث
هدف هذا املرشوع إىل إكساب املشاركني العديد من املسلكيات واملامرسات التي تعزز حالة الوالء واالنتامء للوطن وللقضية ،ومعرفة الحقوق وااللتزام
بها والواجبات وتأديتها ،استهدف املرشوع  126شاباً وشابة.
الرسم البياين التايل يوضح نسبة مشاركة الذكور إىل مشاركة اإلناث عىل طول فرتة تنفيذ املرشوع.

23

مؤسسة األفق للتنمية الشبابية

24

مؤسسة األفق للتنمية الشبابية

25

مؤسسة األفق للتنمية الشبابية

برنامج التمكين:
إن برنامج التمكني هو ثاين برامج “األفق” الرئيسية الذي جاء تنفيذه انطالقاً من رؤية املؤسسة ،والتي تؤكد عىل رضورة الجمع بني رفع الوعي
ومتكني الشباب من أجل الوصول إىل التنمية املستدامة.
يهدف الربنامج إىل املساهمة يف بناء قدرات الشباب وتزويدهم باألدوات الالزمة من أجل مامرسة أدوارهم القيادية والريادية يف املجتمع
الفلسطيني بشكل إيجايب ،وبناء قدرات مؤسسة “األفق” من جهة أخرى.
وبالتايل تنوعت املشاريع واألنشطة املنفذة ضمن هذا الربنامج كالتايل:
•مشروع التمكين االقتصادي للشباب المتعطل عن العمل من األسر
الفلسطينية الفقيرة في محافظة بيت لحم.

•مشروع تمكين وتوظيف الشباب الرياديين في محافظة رام هللا.
•مشروع صندوق األفق للتمكين الطالبي  /جامعة القدس أبو ديس.
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مرشوع التمكني االقتصادي للشباب املتعطل عن العمل من األرس الفلسطينية الفقرية يف محافظة بيت لحم
االستمرار يف تنفيذ مرشوع التمكني االقتصادي للشباب
املتعطل عن العمل من األرس الفلسطينية الفقرية،
املمول من قبل البنك اإلسالمي للتنمية وبإدارة برنامج
التمكني االقتصادي ملساعدة األرس الفلسطينية املحرومة
 ،DEEPيف محافظة بيت لحم ،الذي يهدف إىل متكني
قدرات الشباب املتعطل عن العمل والباحث عن فرصة
عمل تتناسب مع اتجاهاته اقتصادياً واجتامعياً ،وتوفري
تدريب مهني للشباب الفلسطيني مبا يتالءم مع متطلبات
واحتياجات سوق العمل ،وبالتايل الحد من نسبة الفقر
عند الشباب يف املجتمع الفلسطيني.
عىل أن يتم استهداف  40شاباً وشابة من محافظة بيت
لحم ليتم تدريبهم تدريباً مهنياً ملدة ستة أشهر مقابل 100
دوالر شهرياً ،مبا يتناسب مع ميولهم ،ومن ثم توظيفهم
ملدة ستة أشهر أخرى مقابل  250دوالرا ً شهريا ،حيث تم
البدء بتنفيذ املرشوع بتاريخ  11/5/2015وانتهى بتاريخ
 ،11/7/2016ومتثلت أهم نتائجه ومخرجاته كالتايل:
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مرشوع متكني وتوظيف الشباب
الرياديني يف محافظة رام الله
مرشوع متكني وتوظيف الشباب الرياديني يف محافظة
رام الله املمول من املرصف العريب للتنمية االقتصادية يف
أفريقيا وبإدارة البنك اإلسالمي للتنمية ،يهدف إىل تهيئة
الخريجني العاطلني عن العمل لسوق العمل الفلسطيني
من خالل استهداف  35شاباً وشابة من محافظة رام الله
وتدريبهم ملدة ستة أشهر يف مجاالت التجارة وهندسة
االتصاالت والربمجة واإلعالم مقابل  100دوالر ،ومن ثم
توظيفهم يف سوق العمل مبا يتناسب مع تخصصاتهم
األكادميية ملدة ستة أشهر أخرى مقابل  245دوالرا ً.
حيث استمر تنفيذ املرشوع منذ  1/8/2015حتى
.30/12/2016
ومتثلت أهم اإلنجازات والنتائج يف هذا املرشوع كالتايل:
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ويعمل عىل سداد هذا املبلغ بالتقسيط عىل مدار عام عىل أن تتحمل
“األفق” الفوائد املالية املرتتبة عىل ذلك.
ويلتزم الطالب املستفيد من خدمات الصندوق بأن يقوم بتقديم خدمة
مجتمعية وتدريب ميداين بواقع  20ساعة خالل فرتة االستفادة يف خدمة
املجتمع بحسب تخصصه وإمكاناته من خالل الربامج املقدمة من املؤسسة
يف مجاالت مختلفة ومدن مختلفة ،األمر الذي سيعزز من ثقافة التطوع
وخدمة املجتمع املحيل.
كام سيساعد يف تطوير قدرات الطالب العملية ،باإلضافة إىل التشبيك مع
مشغلني محتملني.
وتم تنفيذ هذا املرشوع بتمويل مشرتك من قبل البنك الوطني بقمية
 300,000دوالر ،وجامعة القدس بقيمة  200,000دوالر ومؤسسة األفق
للتنمية الشبابية بقيمة  100,000دوالر ،ومن املفرتض أن يستفيد من
املرشوع  500طالب تقريباً.
إن صندوق متكني الطالب يضمن االستقرار وسالمة جريان الحالة التعليمية
الفلسطينية ،مام يسهم يف رفع الكفاءة واملقدرة العلمية ،كام يولد آثارا ً
إيجابية يف تلبية االحتياجات العلمية والعملية ،وهو ما يولد حافزا ً إضافياً
للطالب الفلسطيني عىل التعليم والسعي نحو أفضل خياراته ،مام يولد
سوق عمل كفؤ وقادر ،وبالتايل يخلق آثارا ً إيجابية وفعالة للعملية التنموية
الفلسطينية ،نظرا ً ألن التعليم أحد مدخالت العملية التنموية الشاملة.

مرشوع صندوق األفق للتمكني الطاليب
“جامعة القدس”
نظرا ً لشدة إقبال الشباب الفلسطيني عىل التعليم األكادميي ،حيث بلغ
عدد الطلبة الجامعيني يف فلسطني حسب إحصائيات عام 2014/2015
هو  221,395طالباً ،موزعني عىل  15جامعة فلسطينية و 19كلية جامعية
و 18كلية متوسطة.
ونظرا ً لضعف السيولة النقدية لدى الشباب وعائالتهم ،والتي تعترب من
أهم العوامل التي تؤثر يف قرار اختيار التخصص ،حيث يلجأ الكثري من
الطالب إىل اختيار تخصصات ال تتامىش مع رغباتهم من جهة أو مع
احتياج السوق من جهة أخرى.
فقد حرصت “األفق” عىل القيام بدورها التنموي ،واعتامد العملية
التعليمية منطلقاً أساسياً للتنمية ،والتي من أهم أسسها أن يختار
الطالب التخصص املناسب له ولحاجة السوق ،دون أن يكون العامل
املايل عائقاً يف االختيار.
وجاء تنفيذ هذا املرشوع كمبادرة للتدخل لحل جزء من هذه املشكلة،
من خالل إنشاء محفظة مالية يستطيع الطالب من خاللها الحصول عىل
متويل ليتمكن من دفع أقساطه الجامعية.
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آلية عمل املرشوع
إن األساس الذي يقوم عليه املرشوع هو تأمني السيولة النقدية للطلبة من خالل العمل مببدأ القرض الحسن ،عىل أن يحول
مبلغ محدد من حساب الصندوق إىل حساب الطالب يف الجامعة ،وذلك حسب تكلفة دراسة الطالب السنوية ،عىل أن
ال يتجاوز املبلغ املايل  5000دوالر أمرييك لكل قرض ،وتتم عميلة التمكني من خالل التحويل املايل من البنك الوطني إىل
حساب الطالب يف جامعته ،ويقوم الطالب بسداد قسطه عىل مدار العام.
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برنامج المشاركة:
إن “برنامج املشاركة” هو نتيجة إيجابية ومبارشة لكل
من برنامج الوعي وبرنامج التمكني يف “األفق”.

•من خالل برنامج الوعي تسعى “األفق” إىل رفع مستوى
الوعي لدى الشباب يف مختلف املواضيع االجتامعية
والسياسية واالقتصادية.
•من خالل برنامج التمكني تسعى “األفق” إىل بناء القدرات
الشبابية وترسيخها وتطويرها وتهيئتها.
•إن رفع وعي الشباب بأهمية دورهم يف املجتمع ومتكينهم
اقتصادي اً يؤدي إىل املشاركة اإليجابية يف املجتمع
الفلسطيني يف املجاالت االجتامعية والسياسية والثقافية
واالقتصادية ،مبا يتناسب مع رؤية ورسالة وأهداف
“األفق”.
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حيث يهدف برنامج املشاركة إىل التأكيد عىل مفهوم املشاركة املجتمعية التطوعية كقيمة اجتامعية يسعى الشباب ملامرستها من أجل نرش صورة
إيجابية عن واقع املجتمع الفلسطيني محلياً ودولياً ،والتأكيد عىل دور الشباب الريادي ،وبالتايل السعي إىل التنمية واإلبداع والتطور ،نظرا ً ألن
برنامج املشاركة يتبنى كافة املبادرات وحمالت الضغط واملشاركات الشبابية املجتمعية اإلبداعية التي تعكس واقعاً شبابياً خالقاً.

وقد متثلت أهم مشاريع برنامج املشاركة للعام : 2016

مرشوع دعم الحقيبة املدرسية للطالب الفق راء من األرس املتعففة ونت كتايب االستطالعي يف فلسطني:
تم من خالله توزيع  12880حقيبة مدرسية معبأة بقرطاسيتها عىل  12880مستفيدا ً ،و 186جهاز نت
كتايب عىل  186مستفيدا ً يف محافظات الضفة الغربية والقدس وغزة ،ذلك من تاريخ  1/7/2016لغاية
تاريخ  ،30/12/2016بالتعاون والرشاكة مع كل من وزارة الرتبية والتعليم ،وزارة الشؤون االجتامعية،
البلديات املحلية ومؤسسات املجتمع املدين ،بتمويل من املرصف العريب للتنمية االقتصادية يف أفريقيا
وبإدارة البنك اإلسالمي للتنمية.
وكون املشاركة اإليجابية من قبل الشباب يف املجتمع الفلسطيني ،هي مكنون أسايس تسعى “األفق”
إىل تطويره وفقاً لرؤيتها ورسالتها واسرتاتيجية عملها ،فقد ساهم الشباب املتطوع يف مؤسسة األفق
للتنمية الشبابية يف كافة املناطق التي تم التوزيع ضمن برنامج املشاركة بدور مميز يف عملية التوزيع
املخطط لها ،والتي أعدت بناء عىل جداول باالسم واملنطقة والعمر لكل مستفيد ،معتمدين عىل
الجداول التي تم تزويدنا بها من قبل وزارة الرتبية والتعليم ووزارة الشؤون االجتامعية والبلديات
املحلية وبعض من مؤسسات املجتمع املحيل ،إضافة إىل قوائم املؤسسة الخاصة.
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أهداف املرشوع
•مساعدة  12880طالباً محتاجني للحقيبة املدرسية املزودة بقرطاسيتها بشكل كامل.
•إعطاء الفرصة للشباب للمشاركة واالحتكاك املبارش مع قضايا املجتمع.
•توسيع شبكة عالقات “األفق” ،وفتح عالقات جديدة.
•تحقيق تواصل بني “األفق” وبني املدارس الفلسطينية ،مام خلق جسورا ً للعمل
املستقبيل فيام بينهام ،وكانت بوادر هذه الجسور متمثلة بالتنسيق مع املدارس
الحكومية من جهة ووزارة الرتبية والتعليم من جهة أخرى ووزارة الشؤون
االجتامعية ،وبالتايل توسيع شبكة العالقات التي من املمكن أن نؤسس من خاللها
لتنفيذ برنامج الوعي.
•التشجيع عىل سياسة رقمنة التعليم ،وإدخال أساليب تعليمية جديدة متناسبة مع
اسرتاتيجية وزارة الرتبية والتعليم ،ومواكبة لعرصنا الحايل.
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نشاط ترفيهي:
استنادا ً إىل رؤية ورسالة “األفق”

فان املشاركة الشبابية من أجل
التغيري االيجايب يف املجتمع من
اساسيات العمل التنموي الذي
تسعى “األفق” لتحقيقه وتنفيذه
عىل أرض الواقع.
واستنادا ً إىل ذلك فان مجموعة
من األنشطة الرتفيهية املُنسقة
واملُنظمة تم تنفيذها خالل عام
 2016من قبل متطوعي “األفق”
ومستفيديها.
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حيث نفذت “األفق” بال رشاكة مع جمعية الفينيق الخريية
وجمعية عيش اللحظة ومجموعة من روضات ومدارس محافظة
بيت لحم مباردة ترفيهية لـ  200طفل من مخيامت محافظة
بيت لحم.
تخلل النشاط مجموعة من الفق رات عىل مدار اليوم متثلت
بتقسيم األطفال إىل مجموعات وعمل أنشطة متنوعة ومختلفة
معهم منها الرسم عىل الوجه واملسابقات الرتفيهية والثقافية.
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العالقات العامة وتجنيد األموال:
إن النجاح يف تنفيذ برامج املؤسسة جاء نتاجاً لجهد إداري وتنظيمي من الهيئة اإلدارية والطاقم التنفيذي للمؤسسة.
حيث تعترب العالقات العامة والتشبيك من أهم مفاصل العمل اإلداري والتي ركزت عليها األفق منذ نشأتها ،وميكن تقسيم
العالقات العامة التي اهتمت بها “األفق” كالتايل:

عضوية مؤسسة األفق يف االتحادات والشبكات واالئتالفات:
عملت وتعمل “األفق” بكافة جهودها لالنضامم يف االتحادات والشبكات الرائدة يف العمل املؤسسايت والتي تتقاطع أهدافها
مع أهداف “األفق” ،ملا له من أثر واضح عىل توسيع وتعزيز عالقات املؤسسة مع مؤسسات محلية ودولية ناشطة بالعمل
عىل تحقيق األهداف التنموية الوطنية.
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ومن هذه االتحادات والشبكات:
الشبكة  /االتحاد

نطاق العمل

شبكة الشباب للمواطنة واإلصالح

محيل

الهيئة الوطنية للمؤسسات األهلية الفلسطينيةPNIN

محيل

املنتدى االجتامعي الفلسطيني

محيل

شبكة املسائلة االجتامعية  -أنسا

اقليمي

مؤسسة اناليند Anna Lindh Foundation

دويل

شبكة املنظامت األهلية PINGO

محيل /ضمن إجراءات التسجيل

االتحاد العام الفلسطيني للجمعيات الخريية

محيل  /ضمن إجراءات التسجيل
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مذك رات تفاهم واتفاقيات مع جهات:
ضمن الجهود املبذولة واملتواصلة ضمن بند العالقات والتشبيك ،استطاعت “األفق” خالل العام  2016توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع
مؤسسات حكومية ونقابات ومؤسسات تعليمية ،باإلضافة ملؤسسات دولية ،وذلك من أجل تعزيز عمل املؤسسة ودورها وتحقيق رؤيتها ورسالتها
يف املجتمع ،وقد متثلت هذه الجهات كالتايل:
جهة االتفاقية

تاريخ التوقيع

العنوان

مؤسسة وافا الدولية للتنمية وبناء القدرات

2/2/2016

اتفاقية تعاون

نقابة املهندسني الفلسطينية

5/2016

اتفاقية تعاون

جامعة القدس أبو ديس

30/8/2016

صندوق األفق للتمكني الطاليب/جامعة القدس

البنك الوطني

1/9/2016

صندوق األفق للتمكني الطاليب/جامعة القدس

وزارة الرتبية والتعليم

5/9/2016

اتفاقية تعاون
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املشاركة يف الدورات التدريبية:
يف إطار تعزيز قدرات كادر املؤسسة استطاعت “األفق” توفري عدة دورات تدريبية لعدد من طاقم املؤسسة من خالل املؤسسات
الرشيكة ،وقد متثلت الدورات التدريبية التي تم توفريها لطاقم “األفق” خالل العام  2016كالتايل:
الدورة

التاريخ

الجهة املنفذة

"اإلدارة املالية"

19-21/7/2016

مركز تطوير املؤسسات األهلية )(NDC

"الحق يف التجمع"

18-19/8/2016

مؤسسة ملتقى الطلبة

الحشد املجتمعي

22-25/8/2016

مركز تطوير املؤسسات األهلية )(NDC

"املنارصة"

8-10/11/2016

مركز تطوير املؤسسات األهلية )(NDC

"إدارة املشاريع"

4-8/12/2016

مركز تطوير املؤسسات األهلية )(NDC

"إعداد دليل إدارة املشاريع"

24/8-20/12/2016

مركز تطوير املؤسسات األهلية )(NDC
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املشاركة يف األنشطة املجتمعية:
استطاعت “األفق” خالل العام  2016املشاركة يف الكثري من األنشطة ذات الطابع التعزيزي للعالقات والتعاون مع
الرشكاء ،وقد متثلت أهم هذه األنشطة:
النشاط

تاريخ النشاط

الجهة املنفذة

1

املشاركة يف ورشات عمل إعداد الخطة اإلسرتاتيجية
للمجلس

16/1/2016

املجلس األعىل للشباب والرياضة

2

املشاركة يف ندوة “تنسيق املساعدات اإلنسانية بني
”الجمعيات

2/3/2016

االتحاد العام الفلسطيني للجمعيات الخريية

3

اجتامع الهيئة العامة للمؤسسة

18/3/2016

مؤسسة األفق للتنمية الشبابية

4

املشاركة يف اجتامع الجمعية العمومية لشبكة
الشباب للمواطنة واإلصالح

4/4/2016

شبكة الشباب للمواطنة واإلصالح

5

اجتامع طاقم األفق بوزير التنمية االجتامعية

4/5/2016

مؤسسة األفق

47

مؤسسة األفق للتنمية الشبابية

النشاط

تاريخ النشاط

الجهة املنفذة

6

حفل اختتام مرشوع التمكني االقتصادي للشباب املتعطل
عن العمل يف بيت لحم

24/7/2016

مؤسسة األفق

7

املشاركة الفاعلة يف حملة “وظيفتي حقي” لألشخاص ذوي
االعاقة

8 - 12 /2016

أعضاء الحملة  :األفق ،جمعية مردة ،جمعية أصدقاء
جمعية نجوم األمل، Reform، ،مرىض الثالسيميا
بالتعاون مع اإلدارة العامة للتشغيل-وزارة العمل

8

املشاركة يف انتخابات الهيئة اإلدارية للهيئة الوطنية
للمؤسسات األهلية

6/8/2016

الهيئة الوطنية للمؤسسات األهلية

9

حفل اختتام املرحلة األوىل من مرشوع متكني وتوظيف
الشباب الرياديني يف رام الله

10/8/2016

مؤسسة األفق

10

لقاء تلفزيوين مع قناة القدس التعليمية

15/8/2016

قناة القدس التعليمية

11

املشاركة يف مؤمتر لجنة االنتخابات املركزية
واعتامد مؤسسة األفق كمراقب رسمي عىل االنتخابات
لدى لجنة االنتخابات املركزية

8/2016

لجنة االنتخابات املركزية

12

املشاركة يف حفل تكريم طلبة التوجيهي قرى شامل غرب
القدس

29/8/2016

جمعية صندوق الطالب

13

زيارة مجموعة شبابية للمؤسسة من Action Aid

7/9/2016

Action Aid
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التشبيك وتطوير العالقات
كإحدى اسرتاتيجيات العمل ،تعمل “األفق” عىل توظيف شبكة عالقاتها مع جميع املؤسسات الحكومية وغري الحكومية والنقابات يف أنشطة املشاريع
التي تنفذها.
اذ استطاعت “األفق” خالل العام  2016التعاون وتطوير العالقات مع العديد من املؤسسات ضمن برامجها ومشاريعها ،وذلك لتحقيق أفضل مخرج
ممكن من تلك األنشطة ،والوصول ألكرب رشيحة ممكنة من املستهدفني؛ وقد تشكلت هذه الشبكة من:
•وزارة الرتبية والتعليم العايل
•وزارة التنمية االجتامعية
•مؤسسة وافا للتنمية وبناء القدرات
•برنامج متكني األرس الفقرية ()DEEP
•جامعة بريزيت
•الجامعة العربية األمريكية
•جامعة فلسطني األهلية
•كلية العروب

• PINGOشبكة املنظامت األهلية
•املعهد األملاين العريب
•جمعية حياة للعمل التنموي والتطوعي
•املؤسسة الفلسطينية للتمكني والتنمية REFORM
•مؤسسة ملتقى الطلبة
•مؤسسة افتح بولس
•اتحاد الشباب الفلسطيني
•نقابة أصحاب املهن امليكانيكية/بيت لحم
50

مؤسسة األفق للتنمية الشبابية

•بلدية رام الله
•بلدية الدوحة
•بلدية نعلني
•بلدية نوبا
•وكالة معاً اإلخبارية
•صحيفة الحدث
•Ways international organization
•جهود للتنمية املجتمعية والريفية
•جمعية مدرسة األمهات MSS
•املركز العريب للتنمية االقتصادية واالجتامعية
ESDC
•اتحاد الشباب الفلسطيني
•املجلس األعىل لإلبداع والتميز
•املجلس األعىل للشباب والرياضة
•نقابة املهندسني الفلسطينيني
•البنك الوطني
•جامعة بوليتكنك فلسطني
•جامعة القدس املفتوحة

•كلية فلسطني التقنية
• NDCمركز تطوير املؤسسات األهلية
•رشكة االتصاالت الفلسطينية
•مؤسسة األرايض املسيحية املسكونية
•جمعية أصدقاء مرىض الثالسيميا
•جمعية مردة الخريية للتنمية
•نقابة الصالونات -بيت لحم
•جمعية الشبان املسيحيني
•جمعية نور للسيدات األقوياء
•مركز التدريب املهني  /بيت لحم
•مركز التدريب املهني يف رام الله
•بلدية العبيدية
•بلدية دير بلوط
•مركز شباب عايدة
•شاشة نيوز
•فضائية القدس املفتوحة
•املؤسسة الفلسطينية للتعليم من اجل
التوظيف PEFE
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•مؤسسة قادر للتنمية املجتمعية
•مركز أبحاث األرايض LRC
•املركز العريب للتطوير الزراعي acad
•الجمعية الخريية الفلسطينية لصاحبات
األعامل /أصالة
•وزارة العمل
•الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
•جامعة القدس
•لجنة االنتخابات املركزية
•جامعة النجاح
•جامعة بيت لحم
•كلية اإلعالم العرصية
• BENINالهيئة الوطنية للمؤسسات
األهلية
•املعهد املرصيف الفلسطيني
•وكالة التنمية األملانية GIZ
•جمعية نجوم األمل لتمكني النساء ذوات
االعاقة
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•جمعية صندوق الطالب
•جمعية بيت لحم العربية للتأهيل
•مؤسسة الفينيق
•مؤسسة روزا لوكسمبورج
•مجلس تشغيل محافظة بيت لحم
•مجلس تشغيل محافظة رام الله
•بلدية بيت لحم
•بلدية سلفيت
•مرسح عناد
• 24أف ام
•قناة القدس التعليمية
•MPPM–Portuguese Movement for
the Rights of Palestinian People
and for Peace in the Middle East
•لجان العمل الزراعي
•الجمعية الخريية اإلسالمية /الخليل

•مركز العمل التنموي /معاً
•مجموعة الهيدرولوجيني الفلسطينيني
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المشاريع وتجنيد األموال:
عملت دائرة العالقات العامة وتجنيد األموال بالتعاون مع مختلف دوائر الطاقم التنفيذي ،واستنادا ً إىل الخطة االسرتاتجية والتغذية الراجعة
للعمل يف العام  2016بتصميم وصياغة عدد من مقرتحات املشاريع التي تتناسب مع برامج املؤسسة ،والتي تساهم يف تحقيق أهدافها ،والتي
سيتم تقدميها للعديد من املمولني املحليني والدوليني ،وقد متثلت مقرتحات املشاريع التي تم صياغتها كالتايل:
•مرشوع تعزيز دور الشباب يف العملية االنتخابية والرقابة عىل شفافية االنتخابات
•صندوق األفق للتمكني الطاليب
•مرشوع “رقمنة التعليم”
•مركز األفق للتدريب والتوظيف
•التمكني االقتصادي للشباب املتعطل عن العمل من األرس الفقرية يف مناطق الضفة الغربية
•Future vision
•مرشوع ريادة األعامل للشباب الفلسطيني
•كن جزءا ً من القرار
•تعزيز قدرات رياض األطفال
•نوافذ حوار
•مرشوع “شباب قادر“
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كام قامت “األفق” بتجنيد التمويل الالزم لعدة مقرتحات مشاريع تم إعدادها وتنفيذها خالل العام  2016املنرصم وقد متثلت
هذه املشاريع كالتايل:

اسم املرشوع

•صندوق األفق للتمكني الطاليب /جامعة القدس
•صندوق األفق للتمكني الطاليب
•شباب قادر
•مركز األفق للتدريب والتوظيف
•برنامج الوعي (مستمر)
•الحقيبة املدرسية

التمويل

•مؤسسة األفق وبالتعاون مع جامعة القدس والبنك الوطني
•مؤسسة األفق والبنك الوطني
•DEEP
•الصندوق العريب لالمناء االقتصادي واالجتامعي
•متويل ذايت
•البنك اإلسالمي للتنمية
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اإلعالم
يعمل قسم اإلعالم عىل التغطية اإلعالمية للنشاطات التي تعقدها املؤسسة وتقوم بتنفيذها أو تشارك بها ،وذلك لتعزيز التواصل مع وسائل
اإلعالم ،حيث يقوم القسم بنرش أخبار املؤسسة يف وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية واإللكرتونية ،ويتوىل مسؤولية إدارة املوقع
اإللكرتوين الخاص باملؤسسة فيام يتعلق بنرش األخبار والصور ومقاطع الفيديو ،باإلضافة إىل إدارة موقع التواصل االجتامعي عرب الفيس بوك
والتويرت ،كام يقوم القسم بإعداد التقارير اإلخبارية عن مختلف النشاطات والتدريبات التي تقوم بها املؤسسة ،إضافة إىل دعوة وسائل
اإلعالم لتغطية الدورات والنشاطات التدريبية واللقاءات وورشات العمل ،والدعوة إىل النشاطات والتواصل املستمر مع املتطوعني والرد عىل
الرسائل واالستفسارات لخلق حالة تواصل دائم.
ويقع عىل عاتق القسم أيضاً تصوير الفعاليات وتوثيقها وأرشفتها ،باإلضافة إىل أرشفة األخبار املنشورة يف الصحف إلكرتونياً ،حيث يتم
االحتفاظ بها يف أرشيف القسم اإللكرتوين والورقي.
مهام القسم:
1.1توثيق كافة األنشطة والورشات واللقاءات التي تقوم بها املؤسسة أو تشارك بها.
2.2تصوير األنشطه وتوثيق الصور بشكل إلكرتوين ومفهرس.
3.3نرش األخبار عىل صفحة املؤسسة اإللكرتونية.
4.4إرسال األخبار إىل الصحف املحلية ووسائل اإلعالم عرب اإلمييل.
5.5تسهيل وتنسيق إجراء املقابالت الصحفية.
6.6القيام بأية مهام أخرى يكلف بها.
55

مؤسسة األفق للتنمية الشبابية

إن صفحة التواصل االجتامعي بعنوان “مؤسسة االفق للتنمية الشبابية” وهي الصفحة املختصة يف نرش كافة نشاطات “األفق” عىل
مدار الساعة ،ووسيلة للتواصل مع املستفيدين واملتطوعني من مختلف املحافظات ،وواجهة الستقبال كافة األسئلة واالستفسارات
املتعلقة بــ “األفق” .وما مييز الصفحة أنها عىل تزايد مستمر بأعداد املتابعني لها ،حيث كانت أعداد املتابعني لها يف العام  2014مبقدار
 ،3695بينام بلغ عدد املتابعني لــ “األفق” يف صقحة التواصل االجتامعي يف العام  ،4517 / 2015أما يف العام  2016فقد وصل عدد
املتابعني للصفحة  5625متابعاً.
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من جهة أخرى فإن صفحة املؤسسة الرئيسية (الويب) ،هي الصفحة الرسمية الرئيسية التي تعرب عن “األفق” باللغتني
العربية واإلنجليزية ،من أجل ضامن وصول “األفق” إىل مختلف الثقافات يف مختلف األماكن.
وال شك يف أن “األفق” تعمد إىل نرش كافة نشاطاتها عىل صفحة الويب أيضا باللغتني من أجل متكني املتابعني من مختلف
الثقافات للتعرف إىل “األفق” ونشاطاتها بشكل أعمق.
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كام أن النشاط اإلعالمي
ال يقترص عىل الصفحات
اإللكرتونية لــ “األفق” ،بل
تتعامل “األفق” مع مختلف
وكاالت األنباء والصحف
املقروءة من أجل نرش رسالتها
ورؤيتها إىل أكرب عدد ممكن
من املتابعني.
ومن أجل نرش إعالناتها
الرسمية.
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الوسائل اإلعالمية التي نتواصل معها يف املؤسسة ومن بينها عدد بيننا وبينهم رشاكات وتفاهامت:

اسم املؤسسة

العنوان اإللكرتوين

االمييل

1

وكالة وفا اإلخبارية

www.wafa.ps

news@wafa.ps

2

وكالة معا اإلخبارية

www.maannews.net

news@maannews.net

3

شبكة فلسطني اإلخبارية

www.pnn.ps

monjid@pnn.ps

4

وكالة دنيا الوطن

www.alwatanvoice.com

news@alwatanvoicemail.com

5

جريدة القدس

www.alquds.com

contact@alquds.com

6

جريدة األيام الفلسطينية

www.al-ayyam.ps

news@al-ayyam.ps

7

جريدة الحياة الجديدة

www.alhaya.ps

news@alhaya.ps

8

تلفزيون فلسطني

www.pbc.ps

Pbcnews1@hotmail.com

9

راديو بيت لحم 2000

www.rb2000.ps

news@rb2000.ps
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معلومات االتصال بــ “األفق”:
جمعية األفق للتنمية الشبابية
التسجيل القانوين

العنوان والتواصل

جهة االتصال
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االمييل

جهة التسجيل

وزارة الداخلية الفلسطينية

رقم التسجيل

RA-22790-S

تاريخ التسجيل

أيار 2012

املقر الرئييس

فلسطني/رام الله – شارع القدس

الهاتف

+972-2-298-4161/2

الفاكس

+972-2-298-4160

املوقع االلكرتوين

http://www.alofoq.org

الربيد اإللكرتوين

info@alofoq.org

االسم

د .محمد محمود الفرارجة

املسمى الوظيفي

املدير التنفيذي

الربيد اإلكرتوين

mfararja@Gmail.com

الهاتف

+972592877777

