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مقدمة

   فــي األصــل كانــت الفكــرة التــي خرجــت مــن بيــن ثنايــا الطمــوِح الكبيــر المتحمــس والمتحســس لواقــع الشــباب فــي ظــل األوضــاع المعقــدة التــي 

ــاًل،  ــواًل وفع ــي ق ــاد الحقيق ــل الج ــا العم ــه، تبعه ــرض طريق ــي تعت ــاب الت ــاوز الصع ــل، وتج ــي الفاع ــر اإليجاب ــى التغيي ــدرة عل ــة بالق ــها، مؤمن يعيش

والمندفــع لــوالدة مؤسســة تكــون حاضنــة للشــباب الفلســطيني الــذي هــو عمــاد الحاضــر ورهــان المســتقبل، ودون تــردد أو تلكــؤ ولــدت مؤسســة 

األفــق برؤيــة ثاقبــة مــن أفــٍق ال يعــرف المســتحيل، وال يعتــرف بالفشــل والتراجــع، وال يضــع حــدودًا للنجــاح واإلبــداع واالبتــكار، فكانــت البدايــة شــعلة 

نــور ســاهمت فــي إضاءتهــا كوكبــة مــن األكاديمييــن والمثقفيــن والمختصيــن والشــباب القــادر الممســك بزمــام المبــادرة، نهوضــًا نحــو واقــع أفضــل 

تتجلــى فيــه كل صــور اإلبــداع الواعــي المشــارك فــي عجلــة التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة، والدفــع بالشــباب ألخــذ دوره الــذي يجــب أن يكــون عليــه.

ــد  ــات والمعاه ــي الجامع ــباب ف ــن الش ــددة م ــرائح متع ــى ش ــول إل ــة للوص ــرورة حتمي ــة كض ــطة مكثف ــددة وأنش ــج متع ــي برام ــب ف ــق الرك وانطل

والكليــات والمــدارس، وصــواًل إلــى شــرائح أخــرى مــن المجتمــع، وكان برنامــج الوعــي أولــى الخطــوات الناجحــة التــي عملــت مــن خاللهــا دائــرة التدريــب 

علــى تثقيــف الشــباب وزيــادة وعيهــم فــي قضايــا المواطنــة وحقــوق اإلنســان والديمقراطيــة وحقــوق المــرأة. وهــو البرنامــج الــذي ال زال مســتمرًا 

يطــوف المــدن والقــرى والمخيمــات مــن جنيــن وحتــى الخليــل، ويعقــد لقــاءات أســبوعية فــي مختلــف الجامعــات والمعاهــد والمــدارس، ويواصــل 

المســير علــى نهــج واضــح وأســس ســليمة تؤتــي ثمارهــا مــن خــالل ورشــات العمــل والمحاضــرات واللقــاءات التــي يقــوم عليهــا مدربــون أكفــاء، تــم 

ــات المرجــوة، وهــذا يأتــي بفضــل الشــراكة الناجحــة مــا بيــن »األفــق« ووزارة التربيــة والتعليــم العالــي والجامعــات  اختيارهــم بعنايــة لتحقيــق الغاي

والبلديــات والمجالــس المحليــة.  

وهنــا كان االمتحــان األول فــي المواءمــة بيــن هــذه الفئــات ودمجهــا لتشــكل اإلطــار الحامــي الواســع والعريض للحفــاظ علــى تحقيق األهــداف والرؤى 

حــة، مــن خــالل عمليــة متكاملــة ال تقتصــر علــى زيــادة الوعــي فحســب، بــل  المنشــودة، وكان لزامــًا علــى المؤسســة أن تواكــب حاجــات الشــباب الملِّ

تشــمل عمليــات التوجيــه والتدريــب والتشــغيل والتثقيــف والمشــاركة اإليجابيــة التــي يكــون لهــا األثــر الواضــح والملمــوس فــي الحاضــر والمســتقبل، 

ــاح  ــة بنج ــات البداي ــاوزت محط ــة، وتج ــة االجتماعي ــل ووزارة التنمي ــع وزارة العم ــراكة م ــل الش ــت بفض ــي كان ــات الت ــل والعقب ــة العراقي ــت جمل فتخط
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ملمــوس، وانطلــق قطــار العمــل، وأصبحــت الفكــرة وليــدة زمانهــا ومكانهــا فلســطين األرض واإلنســان، وكبــرت الرؤيــا وتنوعــت األنشــطة وتعــددت 

المبــادرات فــي نســق يحقــق وعيــًا شــاماًل ممتلئــًا بشــغف العمــل الطمــوح الريــادي الــذي ال يعتــرف بالفشــل وال يعــرف طريقــًا غيــر طريــق النجــاح. 

ومــن هنــا جــاء العمــل علــى تطويــر األفــكار والعمــل مــع شــرائح متعــددة مــن الشــباب خاصــة الشــباب المتعطــل عــن العمــل، لتمنحــه »األفــق« عــددًا 

مــن الخبــرات العمليــة وتدفعــة للدخــول إلــى ســوق العمــل عبــر برنامــج التمكيــن االقتصــادي الــذي وفــر فــرص عمــل ألكثــر مــن 150 شــابًا وشــابة 

فــي مختلــف حقــول العمــل المهنــي والوظيفــي فــي القطاعيــن العــام والخــاص، وهــذا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر. وألن الطمــوح الكبيــر ال يصغــر 

فقــد ولــدت فكــرة صنــدوق األفــق للتمكيــن الطالبــي – جامعــة القــدس، كصنــدوق داعــم لطلبــة الجامعــة مــن خــالل تيســير عمليــة دفــع األقســاط 

الجامعيــة والتخفيــف عــن كاهلهــم األعبــاء الماليــة، وهــذه الفكــرة الرائــدة دفعــت بهــا »األفــق« بالشــراكة مــع البنــك الوطنــي وجامعــة القــدس 

وبالتعــاون مــع مؤسســة وافــا للتنميــة وبنــاء القــدرات، لكــي تمكــن الطلبــة مــن مواصلــة دراســتهم عبــر نظــام ميســر  فــي التقســيط دون فوائــد. 

ولــم يتوقــف الطمــوح عنــد هــذا الحــد، فقــد ولــد مركــز األفــق لتدريــب وتوظيــف الشــباب المقدســي فــي جامعــة القــدس، ليعــزز صمــود أهلنــا فــي 

ــى  ــل عل ــة، والعم ــدرات المعرفي ــرات والق ــم بالخب ــي، وتدعيمه ــع الذات ــوص الداف ــه الخص ــى وج ــة عل ــة المقدس ــباب المدين ــح ش ــدس أواًل، وليمن الق

المواءمــة بيــن المخــرج األكاديمــي مــع متطلبــات ســوق العمــل، ولهــذا قامــت »األفــق« بالشــراكة مــع جامعــة القــدس علــى إنشــاء مركــز تعليمــي 

متطــور ومجهــز، بأحــدث الوســائل واألجهــزة ليكــون منــارة جديــدة تضــاء فــي مســيرة عمــل »األفــق« بالشــراكة مــع مؤسســة التعــاون وبتمويــل مــن 

الصنــدوق العربــي لالنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي وإدارة مــن البنــك اإلســالمي للتنميــة.

ــى  ــى الخط ــوارها عل ــل مش ــي تواص ــة، وه ــذ البداي ــه من ــت ب ــذي آمن ــه ال ــوح ذات ــابع بالطم ــا الس ــبابية عامه ــة الش ــق للتنمي ــة األف ــل مؤسس تدخ

ــه  ــار نفس ــي اإلط ــم، وف ــز قدراته ــباب وتعزي ــات الش ــان طاق ــار احتض ــي إط ــه ف ــا قدمت ــورة بم ــات، فخ ــة التحدي ــى مواجه ــادرة عل ــة الق ــا؛ الثابت ذاته

تعتــز بالشــراكات الفاعلــة مــع كافــة الــوزارات والمؤسســات ذات العالقــة، التــي ســاهمت فــي تحقيــق األهــداف والــرؤى، ودفعــت بهــذا النجــاح الــذي 

ــوم األول لتأسيســها. ــذ الي ــه »األفــق« من تطلعــت ل
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

نشــأت »األفــق« مــن الحاجــة الملحــة لوجــود مؤسســات تعنــى بالقطــاع الشــبابي، مؤسســات تحــاول الوقــوف علــى 
أهــم القضايــا الشــبابية وإيجــاد الحلــول الجذريــة لهــا، مؤسســات تشــكل بــر األمــان للشــباب الفلســطيني فــي واقــع 
ــة والوعــي  ــت المشــاكل المتعلقــة بالجهــل والفقــر والبطال ــات، فكان معيشــي صعــب تالطمــه األزمــات والصعوب
ــتقبل،  ــاه المس ــورة باتج ــق الص ــي وتضي ــع المعيش ــق الواق ــي تخن ــاكل الت ــن المش ــر م ــر الكثي ــي، والكثي االجتماع
ــااًل إال وضيقــه، زادت المشــاكل والمعضــالت  ــرك مج ــذي ال يت ــي الصعــب لشــعبنا ال ــع السياس وفــي ضــوء الوض
الشــبابية فــي النواحــي االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة، بــل وزادت وتيــرة المشــاكل لتشــمل فقــدان األمــل 
ــات  ــى كيان ــع إل ــر الواق ــى أن تغي ــادرة عل ــة ق ــات متوهج ــن طاق ــباب م ــول الش ــم، وتح ــع القائ ــالم للوض واالستس
ــا تبلــورت فكــرة  إنشــاء مؤسســة »األفــق« بكوادرهــا وبرامجهــا  ــم، ومــن هن مسيســة مستســلمة للوضــع القائ
وأنشــطتها كمؤسســة شــبابية تحمــل علــى عاتقهــا القضايــا الشــبابية، مؤسســة تعمــل علــى أن تكــون علــى اتصال 

مباشــر مــع فئــة الشــباب لكســب ثقتهــم والمســاهمة فــي تغييــر واقعهــم.

إننــا وبعــد ســبعة أعــوام مــن العمــل الــدؤوب والمجهــود الكبيــر للتطويــر والبرامــج التــي تعالــج القضايــا الشــبابية، نقــدم لكــم وبــكل فخــر مجمــل 
عملنــا فــي مؤسســة األفــق، ونحــن فخوريــن جــدًا فــي االلتقــاء بكــم فــي النســخة الجديــدة مــن التقريــر اإلداري الســنوي لمؤسســة األفــق للعــام 2018.

رئيس مجلس اإلدارة

د.عبد الرحمن سميح إبراهيم
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ســبعة أعــوام كانــت فيهــا »األفــق« بمثابــة حاضنــة ألحــالم وآمــال الكثيــر مــن الشــباب الفلســطيني، عملــت فيهــا علــى أن تكــون علــى اتصــال بشــكل 
مباشــر مــع الشــباب الفلســطيني لمحاولــة تحديــد القضايــا التــي تحــول دون تحقيــق أحالمهــم، حيــث عملــت »األفــق« علــى تنفيــذ العديــد مــن البرامــج 

والمشــاريع التــي مــن شــانها أن تســاهم فــي الحــد مــن هــذه القضايــا، وال ســيما الفقــر والبطالــة.

ســبعة أعــوام عملــت فيهــا »األفــق« كمقدمــة شــبابية، نحــو جيــل أكثــر وعــي وقــدرة ومشــاركة، جيــل محمــول بالقــوة الفعليــة إلحــداث تغييــر بواقــع 
ــر الباحــث عــن بصيــص أمــل، وفــي ســبيل ذلــك فقــد عمــدت »األفــق« خــالل العــام المنصــرم علــى  تالطمــه األزمــات، يقــف شــبابنا بــه موقــف الحائ
تحديــث سياســاتها وغاياتهــا لتحقيــق التنميــة الشــبابية، وتحديــد أولوياتهــا للعمــل خــالل األعــوام القادمــة، فقــد أعــدت »األفــق« الخطــة االســتراتيجية 
التــي ســتقود عملهــا لألعــوام 2017-2019، مــن خــالل سلســلة مــن الورشــات التــي تضمنــت أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة والهيئــة العامــة، والشــركاء 

كلمة المدير التنفيذي

صــدق شــاعرنا الكبيــر محمــود درويــش حيــن قــال  ,,

« نربــي األمــل«
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والمتطوعيــن والمســتفيدين مــن برامــج المؤسســة، وغيرهــم مــن الخبــراء والقادريــن علــى المســاهمة فــي إعــداد الخطــة االســتراتيجية للمؤسســة، 
وعلــى درب التطويــر عمــدت »األفــق« إلــى تعزيــز قــدرات طواقمهــا العاملــة ومتطوعيهــا عبــر دورات تدريبيــة متخصصــة، هــذا باإلضافــة إلــى تقويــم 

العمــل بشــكل دوري ومراجعــة مدونــات الســلوك الوظيفــي وأدلــة اإلجــراءات الماليــة واإلداريــة.

وواصلــت »األفــق« خــالل هــذا العــام إنجــاز مجموعــة مشــاريع ترتبــط ببرنامــج الوعــي الشــبابي وبرنامــج التمكيــن وبرنامــج المشــاركة، فتــم تنفيــذ 
مشــاريع الوعــي فــي جميــع محافظــات الضفــة الغربيــة، ممــا ســاهم فــي امتــداد وقبــول »األفــق« فــي الوســط الشــبابي، وقــد ســاهم تنفيــذ برنامــج 
التمكيــن فــي الوصــول إلــى أكبــر قاعــدة شــبابية تحتــاج إلــى فــرص مــن أجــل تمكينهــم وتشــغيلهم وتســهيل دفــع أقســاطهم الجامعيــة، فتابعــت 
ــة  ــي جامع ــالب ف ــي للط ــم الجامع ــرص التعلي ــر ف ــى توفي ــل عل ــذي عم ــي، ال ــب الجامع ــن الطال ــق« لتمكي ــدوق األف ــروع »صن ــذ مش ــق« تنفي »األف
القــدس، وقامــت بالبــدء بتنفيــذ مشــروع »شــباب قــادر« لتأهيــل وتمكيــن الشــباب الفلســطيني فــي مجــال العمــل المهنــي، كمــا وتابعــت »األفــق« 
برنامــج المشــاركة مــن خــالل البــدء بتنفيــذ مشــروع »صــورة وحــدة«، الــذي يعمــل علــى المســاهمة فــي تغييــر الصــورة النمطيــة لــدور الرجــل فــي 
المجتمــع بشــكل عــام والعائلــة بشــكل خــاص، باإلضافــة إلــى تنفيــذ مشــروع »يــال نــدرس« الــذي قامــت فيــه المؤسســة بتمويــل روضــة أحبــاب هللا 
ــادر واع  ــباب ق ــها »ش ــذ تأسيس ــه من ــذي حملت ــعار ال ــى الش ــد عل ــا، تؤك ــطتها وفعالياته ــا وأنش ــالل برامجه ــن خ ــق« وم ــل. إن »األف ــام كام ــوال ع ط
مشــارك«، وتؤكــد علــى اتجاههــا التنمــوي الشــبابي، وتعــزز حضورهــا بمــا يخــدم أهدافهــا وغاياتهــا، مســتندة إلــى مــا تــم ترســيخه مــن عالقــة جــادة 

مــع الجهــات المانحــة.

 

المدير التنفيذي 

د.محمد محمود الفرارجة
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موظفين االفق 



7

أعضاء مجلس االدارة

د.عبد الرحمن سميح ابراهيم

أ. معن اسمرأ. يوسف متياأ. حنين ابو شلبك

د. معتصم ناصرد. وفاء الخطيبد.أحمد مصلح 

د. عامر كنعان
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                              »األفق«

ــارك. واٍع  ــادٍر ومش ــبابي واٍع ق ــل ش ــاء جي ــي بن ــاهمة ف ــعى للمس ــبابية، تس ــة ش ــة أهلي مؤسس

ــة  ــؤولياته، ومواجه ــل مس ــى تحم ــادر عل ــي. ق ــر اإليجاب ــداث التغيي ــة دوره إلح ــه، وبأهمي بواقع

ومواكبــة التغيــرات الســريعة، ومشــارك بإيجابيــة وعنصــر نشــط فــي الحيــاة االجتماعية السياســية 

واالقتصاديــة والثقافيــة، مــن خــالل برامــج ونشــاطات تنمويــة هادفــة، ورعايــة وتبنــي المبــادرات 

الشــبابية، والمســاهمة فــي التشــبيك بيــن الشــباب وباقــي قطاعــات المجتمــع؛ لضمــان مســتقبل 

أكثــر ازدهــارًا لألجيــال الشــابة القادمــة، وتعميــق الوعــي الشــبابي المتعــدد والمنفتــح وتعزيــزه، 

وبنــاء مجتمــع فلســطيني قــادر علــى النهــوض لمواجهــة أعبــاء الحاضــر والمســتقبل.

                                   الرؤية

تمهيد واستشراف اآلفاق من أجل شباب فلسطيني واٍع قادٍر ومشارك.

                                 الرسالة

ــل  ــى تحم ــادر« عل ــي، »ق ــر اإليجاب ــداث التغيي ــة دوره إلح ــه، وبأهمي ــارك. »واع« بواقع ــادر ومش ــبابي واع وق ــل ش ــاء جي ــي بن ــاهمة ف ــعى للمس تس

مســؤولياته ومواجهــة ومواكبــة التغيــرات الســريعة، »مشــارك« بإيجابيــة وعنصــر نشــط فــي الحيــاة االجتماعيــة السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة، 

مــن خــالل برامــج ونشــاطات تنمويــة هادفــة، ورعايــة وتبنــي المبــادرات الشــبابية، والمســاهمة فــي التشــبيك بيــن الشــباب وباقــي قطاعــات المجتمــع؛ 

لضمــان مســتقبل أكثــر ازدهــارًا لألجيــال الشــابة القادمــة وتعميــق الوعــي الشــبابي المتعــدد والمنفتــح وتعزيــزه، وبنــاء مجتمــع فلســطيني قــادر 

علــى النهــوض لمواجهــة أعبــاء الحاضــر والمســتقبل.
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 القيم والمبادئ

1
االلتزام

قيمــة أدبيــة أخالقيــة يلتــزم ويتكفل 
االجتماعــي/  الفاعــل  بموجبهــا 
مشــاركة  )الشــبابي(  السياســي 
االجتماعيــة  الهمــوم  المجتمــع 
والوطنيــة،  والثقافيــة  والسياســية 
والوقــوف بحــزم لنصــرة الموقــف 
االلتزامــي، يقتضــي ذلــك الصراحــة 
ــف  ــاه الموق ــالص تج ــدق واإلخ والص

والفكــرة.

2
الكفاءة

تنمويــة  نهضويــة  آليــة  فكــرة/ 
بلــورة  إلــى  تهــدف  إبداعيــة، 
ومتطــورة  متقدمــة  منظومــة 
ــراءات والوســائل واألفــكار  مــن اإلج
القــادرة  الشــبابية؛  اإلبداعيــة 
ومســاندة  والتقــدم  التطــور  علــى 
وشــريحة  الفلســطيني  المجتمــع 
ــدع واع  ــباب مب ــل ش ــن أج ــباب، م الش

بكفــاءة. مشــارك 

3
الحرية

التحــرر مــن القيــود )االســتعمارية، 
واالجتماعية،والسياســية، والثقافيــة، 
واالقتصاديــة(، التــي تكبــل الطاقــات 
ــباب  ــع والش ــدى المجتم ــة ل اإلبداعي
الفلســطيني؛ لبعــث رســالة تقريــر 
والخارجــي،  الداخلــي  المصيــر 
والقــدرة علــى اتخــاذ القــرار الحــر، 

بكرامــة وعدالــة. والعيــش 

4
االنتماء

واالنتســاب  واالشــتراك  االعتــزاز   
والهــم  الفلســطيني،  للمجتمــع 
الوطنيــة  والقضيــة  الوطنــي 
لفكــر  واالنتمــاء  الفلســطينية، 
الشــبابي  العمــل  وروح  الشــباب 
الــدؤوب والمبــدع الخــالق، واالنتمــاء 
اإلســالمية  العربيــة  للثقافــة 
وقيــم الحريــة والتقــدم ومناهضــة  

. ليــة يا مبر إل ا

5
اإلبداع والتميز

واالستشــراف  واالبتــكار  الخيــال 
شــبابية  رؤيــة  أو  فكــرة  وتطويــر 
أو  يترجــم  اإلبــداع  هــذا  تنمويــة، 
عمليــة  أو  مشــروع  إلــى  يطبــق 
ــة هادفــة إبداعيــة؛ كخطــوة  تنموي
شــبابية فلســطينية لنيــل التميــز 

واإلبــداع. والتقــدم 
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                              إدارة المؤسسة والحوكمة الرشيدة

ــر البيئــة الداخليــة لمؤسســة األفــق للوصــول إلــى أعلــى درجــات الجــودة والتميــز، وباالعتمــاد علــى مبــادئ الحوكمــة  ضمــن أهــداف وغايــات تطوي

الرشــيدة، طــورت مؤسســة »األفــق« خــالل العاميــن 2015-2016 وبإشــراف مباشــر مــن قبــل قســم الشــؤون اإلداريــة والماليــة نظامــًا إداريــًا وماليــًا داخليــًا 

شــاماًل، عــن طريــق مجموعــة مــن أدلــة العمــل التــي تشــمل القوانيــن واألنظمــة واإلجــراءات التــي تهــدف إلــى توجيــه المؤسســة وتســهل عمليــة 

الرصــد والمتابعــة والتقييــم، بمــا يســاهم فــي عمليــة تنظيــم األداء المؤسســي، وخــالل العــام 2018 قامــت مؤسســة األفــق بمراجعــة وتحديــث األدلــة 

واإلجــراءات بمــا تقتضيــه الحاجــة، ومتابعــة تطبيقهــا واالتــزام بهــا، كمــا طــورت »األفــق« نظــام المتابعــة والتقييــم الســنوي الخــاص بهــا.

العمل على زيادة الوعي لدى الشباب

اقتصاديــَا  وتمكينهــم  الشــباب  قــدرات  تعزيــز 
وخريجيــن. كطلبــة 

الحســن  التضامنــي  التمويــل  نظــام  وفــق  العمــل 
االقتصــادي. للتمكيــن 

فتــح آفــاق المشــاركة الشــبابية الواعــدة مــن خــالل 
دعــم ورعايــة مبــادرات شــبابية.

ــة  ــم وحماي ــي لدع ــار قانون ــر إط ــط لتوفي الضغ
ــم. ــباب وتطلعاته ــوق الش حق

والوطنيــة  الحكوميــة  المؤسســات  مــع  التشــبيك 
المشــترك. االهتمــام  ذات  واألهليــة 

الغايات االستراتيجية:

1

2

34

5

6
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الهيكل التنظيمي للمؤسسة

مؤسسة االفق 

للتنمية الشبابية
الهيئة االداريةالهيئة العامة

المدير التنفيذي

العالقات العامة والتجنيد قسم االعالم قسم البرامج والمشاريع
قسم الشؤون االدارية 

والمالية

الشعبة االدارية الشعبة المالية
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أدلة العمل في »األفق«

دليل مجلس اإلدارة 

والهيئة العامة

الدليل اإلداري 

وشؤون الموظفين

دليل اإلجراءات المالية

دليل التوريدات والمشتريات

دليل إدارة المتطوعين

دليل الشكاوى

دليل كتابة التقارير 

والمراسالت وأرشفتها

دليل إدارة المشاريع

دليل تفويض الصالحيات
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البرامج المحوسبة واألنظمة اإللكترونية

واضحــة  بيانــات  قاعــدة  يشــكل  لــذي 
التطــوع  فــي  الراغبيــن  أو  للمتطوعيــن 
ــن  ــث يمك ــا. حي ــة وبرامجه ــع المؤسس م
البرنامــج المؤسســة مــن إدخال اســتمارات 
التطــوع، وكافــة المعلومــات الالزمــة عــن 
الراغبيــن فــي التطــوع فــي المؤسســة 

وبرامجهــا.

يتيــح النظــام للمؤسســة إمكانيــة تخزيــن جميــع 
المتعلقــة  والملفــات  والبيانــات  المعلومــات 
النظــام  يســهل  وكمــا  إلكترونيــًا،  بالمشــاريع 
ــل  ــر المراح ــث يظه ــاريع، حي ــة إدارة المش عملي
اإلداريــة والماليــة المتعلقــة بالمشــاريع، ويوضح 
البرنامــج عمــل كافــة الموظفيــن العامليــن على 
المشــاريع وأوقــات دوامهــم علــى كل مشــروع، 
ــة  ــة والمالي ــر اإلداري ــة بالتقاري ــزود المؤسس وي
للمشــاريع، وغيرهــا مــن التســهيالت اإلداريــة 

ــة. ــام للمؤسس ــا النظ ــي قدمه الت

الــدوام  النظــام عمليــة تســجيل   يســهل 
اليومــي لكافــة الموظفيــن، حيث يتــم تزويد 
كل موظــف باســم مســتخدم وكلمــة مــرور، 
ــدوام  ــاعات ال ــل س ــدوام، وتفصي ــجيل ال لتس
لــكل مشــروع، ويــزود النظــام المســؤول 
الموافقــة  إمكانيــة  الموظفيــن  عــن 
ــون.    ــه الموظف ــا يدخل ــى م ــة عل والمصادق

تنظيــم  فــي  البرنامــج  يســاعد 
فــي  والــواردة  الصــادرة  المراســالت 
ترقيــم  طريــق  عــن  المؤسســة، 
وأرشــفة المراســالت بشــكل محوســب، 
وســيتم تطويــر البرنامــج ليشــمل كافــة 
ــالل  ــة خ ــة بالمؤسس ــات المتعلق الملف

القادمــة. الســنة 

نظام إدارة مشاريع إلكتروني: 

برنامج متطوعين محوسب:

برنامج أرشفة محوسب:

نظام سجل دوام إلكتروني
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تنفيــذ مشــروع شــباب قــادر فــي كل مــن محافظــة 

رام هللا وســلفيت والخليــل وجنيــن، واســتفادة أكثــر مــن 600  

مســتفيد مباشــر وغيــر مباشــر مــن المشــروع. 

تنفيــذ مشــروع مركــز االفــق لتدريــب وتوظيــف 

الشــباب المقدســي- جامعــه القــدس.

أبرز اإلنجازات:

ــاب  ــة أحب ــدرس« لروض ــال ن ــروع »ي ــل مش تموي

هللا، ضمــن برنامــج المشــاركة.

استفادة  2085  من مشاريع المؤسسة. 

مشــروع  مــن  وطالبــة  طالبــًا   118 اســتفادة  

الطالبــي. للتمكيــن  األفــق  صنــدوق 

تنفيــذ  34 ورشــة عمــل مــن خــالل برنامــج 

منــه. وشــابة  شــابًا   1066 واســتفادة  الوعــي، 
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                      برامج »األفق«

منــذ نشــأة »األفــق« نشــأت معهــا هويتهــا 
كمؤسســة شــبابية مختصــة، تقــوم علــى تنفيــذ 
بالشــباب  تعنــى  التــي  والمشــاريع  البرامــج 
ــا  ــى عاتقه ــق« عل ــل »األف ــطيني، وتحم الفلس
المتزايــدة  الشــبابية  والمشــاكل  القضايــا 
ــالل  ــاول خ ــة، فتح ــية صعب ــروف معيش ــت ظ تح
لتشــمل  برامجهــا؛  فــي  التنويــع  مســيرتها 
ــا  ــى رؤيته ــتندة إل ــات المس ــن األولوي ــد م العدي
وغاياتهــا وأهدافهــا االســتراتيجية، فكانــت ومــا 
زالــت أولويــات المؤسســة فــي معالجــة القضايــا 
مــن  والبطالــة،  بالفقــر  المتعلقــة  الشــبابية 
خــالل برنامــج التمكيــن التــي تنفــذه المؤسســة، 
ــج  ــالل برنام ــن خ ــي م ــة بالوع ــا المتعلق والقضاي
ــة  ــة، إضاف ــن المؤسس ــًا م ــول ذاتي ــي المم الوع
إلــى القضايــا المتعلقــة بمواضيــع المشــاركة 
المجتمعيــة فتنفــذ »األفــق« برنامج المشــاركة.

إلــى  تســتند  مســيرتها  وخــالل  »األفــق«  إن 
ــارك«،  ــادر ومش ــبابي واع ق ــل ش ــق جي ــة »خل رؤي

وفــي إطــار هــذه الرؤيــة تنــدرج برامــج ومشــاريع 
ــى  ــًا إل ــعى دائم ــي تس ــة، الت ــطة المؤسس وأنش
ــا،  ــل له ــن تموي ــتمر ع ــث المس ــا والبح تطويره
ــق  ــي المناط ــة ف ــاة العدال ــى مراع ــة إل باإلضاف
المســتهدفة، كمــا راعــت »األفــق« الوصــول إلى 
أكبــر عــدد ممكــن مــن الجمهــور والمســتفيدين، 
كمــا وتحــرص »األفــق« دائمــًا علــى سياســات 
الجنســين  بيــن  أو  األديــان  بيــن  التمييــز  عــدم 

ــباب. ــع الش ــرص لجمي ــاواة الف ومس

خــالل العــام 2018 اســتطاعت »األفــق« أن تســطر 
إنجــازات ملحوظــة من خالل المشــاريع واألنشــطة 
التــي نفذتهــا، والتــي مــن خاللهــا القــت القبــول 
خــالل الوســط الفلســطيني بشــكل عــام، وقطــاع 
برامجهــا  خــالل  مــن  خــاص،  بشــكل  الشــباب 
ــتند  ــي تس ــاركة، والت ــن والمش ــي والتمكي الوع
ــا  ــتراتيجية، وفيم ــا االس ــا وغاياته ــى أهدافه إل

ــرز إنجازاتهــا خــالل العــام: ــل ألب ــي تفصي يل
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برنامج الوعي:

تطبيقــًا للهــدف االســتراتيجي للمؤسســة، الــذي يتمثــل فــي »العمــل علــى 
زيــادة الوعــي لــدى الشــباب«، تابعــت »األفــق« تنفيــذ برنامــج الوعــي فــي 
محافظــات الضفــة الغربيــة، مــن خــال عقــد لقــاءات توعويــة حــول العديــد 
مــن المواضيــع التــي مــن شــأنها أن تســلح الشــباب بأبــرز المعــارف والخبــرات 
النظريــة، بالتعــاون مــع المــدارس والجامعــات ومؤسســات المجتمــع المحلي 
والبلديــات والمجالــس المحليــة، وتنوعــت المواضيــع التــي تــم التدريــب فيها 
مــن المواطنــة الصالحــة، المشــاركة السياســية، الديمقراطيــة وحقــوق 
اإللكترونيــة،  الجرائــم  والريــادة،  القيــادة  والتواصــل،  االتصــال  اإلنســان، 
التخطيــط وإدارة المبــادرات، بنــاء الــذات والتهيئــة لســوق العمــل، والتفكيــر 
اإلبداعــي. واســتطاعت »األفــق« ضمــن أربعــة مشــاريع رئيســية أن تصــل خال 
ــًا فــي مختلــف  العــام المنصــرم إلــى 1231 شــابًا وشــابة فــي 34 لقــاًء توعوي

محافظــات الضفــة الغربيــة.  
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مشروع فكرة:

تابعــت »األفــق« خــال العــام 2018 تنفيــذ مشــروع فكــرة، عــن طريــق عقــد لقــاءات توعويــة تهــدف إلــى تعريــف الشــباب بدورهــم الريــادي 
وأهميــة مشــاركتهم للنهــوض المجتمعــي، مــن خــال المبادرات الشــبابية، واســتطاع المشــروع الوصول إالى 315 شــباًب وشــابة، مقســمين 

إلــى 150شــابًا 165شــابة فــي كل مــن:  محافظــة الخليــل.

مشروع قياديون:
تابعت »األفق« تنفيذ مشروع قياديون، الذي يهدف إلى بناء القدرات القيادية الشابة، وتعريف الشباب بدورهم الريادي، وتعزيز لغة الحوار 

وقبول اآلخر، والتعريف بمفهوم القيادة، واستهدف هذا المشروع 306 شباب وشابات. 
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مشروع )- +(

ــنًا،  ــر س ــباب األصغ ــر الش ــر فــي تفكي ــى التأثي ــكل أساســي إل ــدف بش ــذي يه ــروع »- +«، وال ــذ مش ــام 2018 تنفي ــال الع ــق« خ ــت »األف تابع
والتغييــر اإليجابــي فــي طريقــة تفكيرهــم، نظــرًا إليمــان المؤسســة بأهميــة هــذه المرحلــة العمريــة، بــل وتعتبرهــا أهــم المراحــل العمرية 
وأكثرهــا حساســية، وذلــك كونهــا مرحلــة انتقاليــة حرجــة غيــر مكتملــة التكويــن، تتغيــر فيهــا أفعــال الشــباب بيــن الســلبي واإليجابــي، عــدا 
التحديــات التــي تكمــن فــي الصــراع الداخلــي الموجــود لديهــم، واالنفــراد بــاآلراء والتحــرر مــن األهــل، فتمكنــت »األفــق« خــال 2 ورشــات 
عمــل عقدتهــا فــي كل بيــت ســاحور مــن االلتقــاء ب ــــ79 طالبــًا وطالبــة مــن المرحلــة الثانويــة فــي مــدارس بيــت ســاحور فــي محافظــة 

بيــت لحــم.

مشروع )إيد بإيد(

تابعــت »األفــق« خــال العــام2018 تفيــذ مشــروع »إيــد بايــد«، والــذي يهــدف إلــى بنــاء الــذات عنــد الجيــل الشــبابي، مــن خــال التأهيل لســوق 
العمــل، واســتطاعت »األفــق« خــال ســبع عشــرة ورشــة عمــل فــي بيــت لحــم وررام هللا والبيــرة، الوصــول إلــى 531 مســتفيدًا موزعيــن 462 

مــن الذكــور و 69 مــن اإلنــاث، بالتعــاون مــع مــدارس محافظــات بيــت لحــم ورام هللا والبيــرة.
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برنامج التمكين:

منــذ انطــاق مؤسســة األفــق وهــي تحــاول جاهــدة الوصــول إلــى مرحلــة 
النضــوج والتخصــص فــي مجــال التمكيــن الشــبابي، وذلــك لمــا لــه مــن دور 
ــق  ــي خل ــة ف ــن أهمي ــاريع م ــذه المش ــا له ــة، ولم ــة التنموي ــي العملي ف
فــرص عمــل للشــباب المتعطــل عــن العمــل، وأثــر ملحــوظ فــي التقليــل مــن 
نســب البطالــة والفقــر فــي المجتمــع الفلســطيني، إضافــة إلــى الحــد مــن 
المشــاكل االجتماعيــة المتعلقــة بالبطالــة والفقر.ولذلــك فقــد كانــت أهــم 
الغايــات االســتراتيجية لمؤسســة األفــق »تعزيز قــدرات الشــباب وتمكينهم 
اقتصاديــًا كطلبــة وخريجيــن«، و«العمــل وفــق نظــام التمويــل التضامنــي 
الحســن للتمكيــن االقتصــادي«، وقــد خصصــت المؤسســة برنامــج التمكيــن 

للعمــل علــى تحقيــق هــذه الغايــات. 
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مشروع شباب قادر:
نفــذ تحــت رعايــة المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة، وبالتعــاون مــع وزارة التنميــة االجتماعيــة، وبــإدارة برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي/ 
برنامــج مســاعدة الشــعب الفلســطيني، وبتمويــل مــن البنــك اإلســامي للتنميــة، اســتكملت »األفــق« وبالشــراكة مــع برنامــج التمكيــن 
االقتصــادي للشــعب الفلســطيني، والــذي هــدف إلــى تمكيــن عــدد مــن الشــابات والشــباب فــي مناطــق الخليــل ورام هللا وســلفيت وجنيــن. 
مــن خــال تدريــب الفئــات المســتهدفة تدريبــا مهنيــا متخصصــا لمــدة 6 اشــهر ومــن ثــم تشــغيلهم فــي ســوق العمــل لمــدة 6 اشــهر اخــرى 

أو فتــح مشــاريع خاصــة لهــم. تــم ذلــك وفــق الخطــوات التالــي: 
دراسة سوق العمل: حيث تمثلت نتائج الدراسة المتخصصة كالتالي:   

 

الخليل

سلفيت

التجنيد

قطع الحجر

الجرانيت 

الكوافير

تصميم ازياء

االلمنيوم 

اللحام

النجارة

التمديدات الصحية

التجميل

التنجيد

الكوافير

كهرباء المنازل

ميكانيك

تصميم ازياء

الكوافير

رام هللا

جنين
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مرحلة التدريب المتخصص:  ❖  

ــل  ــات التجمي ــي تخصص ــل ف ــلفيت ورام هللا والخلي ــن وس ــات جني ــي محافظ ــهريًا ف ــل 100 دوالر ش ــتفيدًا مقاب ــب  95مس ــم تدري ــث ت حي
والميكانينــك وكهربــاء منــازل والطبــخ والســكرتاريا وااللمنيــوم والخياطــة تدريبــًا متخصصــا لمــدة 6 أشــهر وانتهــت مرحلــة التدريــب 

فــي نهايــة شــهر 2018/4. 

مرحلة التشغيل:  ❖  

تــم تشــغيل 75 مســتفيدًا فــي جميــع الحافظــات كل حســب تخصصــه الــذي تــم التدريــب فيــه مقابــل 250 دوالرًا لــكل مســتفيد فــي كل 
شــهر لمــدة 6 أشــهر، وتــم فتــح 10 مشــاريع خاصــة بقيمــة مــا يعــادل 6500 دوالر لــكل مشــروع فــي مجــاالت التجميــل والطبــخ موزعــة 

علــى المحافظــات المســتهدفة. 
ــل  ــات التجمي ــي تخصص ــل ف ــلفيت ورام هللا والخلي ــن وس ــات جني ــي محافظ ــهريا ف ــل 100 دوالر ش ــتفيد مقاب ــب  95مس ــم تدري ــث ت حي
ــه  ــي محافظت ــهر كل ف ــدرة 6 أش ــا لم ــا متخصص ــة تدريب ــوم والخياط ــكرتاريا واالللمني ــخ والس ــازل والطب ــاء من ــك وكهرب والميكانين

ــهر 2018/4.  ــة ش ــي نهاي ــب ف ــة التدري ــت مرحل وانته
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مشروع صندوق األفق:

تبعــًا للهدفيــن االســتراتيجيين لمؤسســة األفــق »تعزيــز قــدرات الشــباب وتمكينهــم اقتصاديــًا كطلبــة  ❖

ــذ  ــم  تنفي ــادي«، ت ــن االقتص ــن للتمكي ــي الحس ــل التضامن ــام التموي ــق نظ ــل وف ــن«، و«العم وخريجي

مشــروع صنــدوق األفــق للتمكيــن الطابــي فــي جامعــة القــدس، وذلــك بالتعــاون مــع كل مــن جامعــة 

القــدس والبنــك الوطنــي.

يقــوم مبــدأ المشــروع علــى إنشــاء محفظــة ماليــة يســتطيع الطالــب مــن خالهــا الحصــول علــى تمويــل  ❖

ــب  ــة وتدري ــة مجتمعي ــم خدم ــب بتقدي ــزم الطال ــل يلت ــة، بالمقاب ــاطه الجامعي ــع أقس ــن دف ــن م ليتمك

ميدانــي خــال فتــرة االســتفادة مــن المشــروع فــي خدمــة المجتمــع بحســب تخصصــه وإمكاناتــه.

ــدوق،  ❖ ــى الصن ــد عل ــال جي ــاك إقب ــا زال هن ــل، وم ــى تموي ــة عل ــًا وطالب ــل 118 طالب ــام 2018 حص ــال الع خ

ــرة. ــن م ــر م ــروع ألكث ــن المش ــتفادوا م ــن اس ــة الذي ــن الطلب ــدد م ــاك ع وهن

 مشروع مركز األفق: 

اســتطاعت مؤسســة االفــق للتنميــة الشــبابية فــي العــام 2018 الحصــول علــى تمويــل لمشــروع مركــز األفــق لتدريــب وتوظيــف الشــباب 
المقدســي ــــ جامعــة القــدس، تنفــذه مؤسســة األفــق للتنميــة الشــبابية وجامعــة القــدس بالتعــاون مــع مؤسســة التعــاون وبتمويــل مــن 
ــز  ــل وتعزي ــارات العم ــة مه ــى تنمي ــدف إل ــة، ويه ــامي للتنمي ــك اإلس ــراف البن ــادي واالجتماعــي وإش ــاء االقتص ــدوق العربــي لإلنم الصن
ــود  ــم صم ــي دع ــاهم ف ــا يس ــة، مم ــي الجامع ــز ف ــاء المرك ــال إنش ــن خ ــدس م ــة الق ــي جامع ــيين ف ــة المقدس ــة للطلب ــدرات المهني الق
المدينــة وشــبابها، ومواءمــة المخــرج األكاديمــي مــع متطلبــات ســوق العمــل، وذلــك مــن خــال عمليــة تدريــب تســاعدهم فــي االلتحــاق 

والمنافســة بســوق العمــل.
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النتائج المتوقعة

 تنمية القدرات المعرفية والمهاراتية لــ 300 طالب/ ة وتزويدهم بالمهارات والمعارف. ❖

تجسير الهوة بين الخريج وسوق العمل من خال تدريب 60 طالبًا تدريبًا متخصصًا. ❖

تنمية المجتمع المحلي وتلبية بعض احتياجاته والدعم االقتصادي لــ 38 عائلة مقدسية من خال المساهمة بتشغيل 38 خريجًا. ❖

المساهمة في تطوير بيئة جامعة القدس وتعزيز البنية التحتية التعليمية من خال تجهيز مختبرات وقاعات تدريبية. ❖

ملخص االنجازات للعام 2018

حفل اطاق المشروع  ❖

ورشات  تعريفية بالمشروع لطاب الجامعة عدد 42حيث تم التواصل مع 1400 طالب ❖

تجهيــز المختبــرات والقاعــات بشــكلها النهائــي )قاعتــي الحاســوب واللغــات بالحــرم  ❖

ــاءات  ــية العط ــات وترس ــر االحتياج ــد حص ــو اديس(بع ــي باب الجامع

تصميم بروشور خاص بالمركز. ❖

إعــداد فيلــم فيديــو مدتــه 4 دقائــق حــول فكــرة ورســالة المشــروع تــم عرضــه خــال حفــل اإلطــاق وعبــر المواقــع اإللكترونيــة الخاصــة  ❖

بالمؤسســة والمركــز وبجامعــة القــدس      
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برنامج المشاركة:

ــن  ــداف كل م ــق أه ــد تحقي ــرة بع ــة مباش ــة إيجابي ــه نتيج ــق«، كون ــا »األف ــة التــي تنفذه ــج المهم ــن البرام ــاركة م ــج المش ــر برنام يعتب
برنامــج الوعــي وبرنامــج التمكيــن. فمــن خــال برامــج الوعــي والتمكيــن، فــان »األفــق« تســعى إلــى رفــع الوعــي لــدى الشــباب فــي مختلــف 
المواضيــع وبنــاء القــدرات الشــبابية وترســيخها مــن أجــل ســعي الشــباب إلــى المشــاركة اإليجابيــة المجتمعيــة فــي شــتى مياديــن الحيــاة 

االجتماعيــة والسياســية والثقافيــة واالقتصاديــة.
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مشروع صورة وحدة:

اســتطاعت  »األفــق« خــال العــام  2018  إنجــاز مشــروع  »صــورة وحــدة«، 
الهــادف إلــى المســاهمة فــي الحــد مــن مفهــوم الذكوريــة فــي المجتمــع 
مــن خــال تعزيــز دور اآلبــاء فــي تدريــس األبنــاء داخــل األســرة فــي منطقتــي 
تقــوع قضــاء بيــت لحــم ودورا قضــاء الخليــل، حيــث ســعت »األفــق« مــن 
خــال أنشــطة المشــروع  إلــى التخلــص مــن تنميــط األدوار وتقســيمها علــى 
المفاهيــم  وتصحيــح  الواحــدة،  األســرة  داخــل  االجتماعــي  النــوع  أســاس 
الخاطئــة الناتجــة عــن الموروثــات الثقافيــة، وخاصــة مفهــوم الذكوريــة.
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ونلخص أبرز إنجازات المشروع خال العام الماضي بما يلي:-

ــاء بــدورات مركــزة حــول  ❖ ــاء الممارســين لدورهــم غيــر النمطــي داخــل األســرة والمتمثــل فــي تدريــس اآلب اســتهداف 25 رجــًا مــن اآلب

ــاء ونشــر رســالة المشــروع. ــة والنــوع االجتماعــي وإشــراكهم بتحفيــز غيرهــم مــن اآلب الذكوري

تكويــن مجموعــة مــن اآلبــاء األقــران )40 رجــًا( مــن غيــر الممارســين لدورهــم التربــوي المتعلــق فــي تدريــس األبنــاء داخــل األســرة فــي  ❖

كل مــن منطقــة تقــوع ودورا مــن خــال ورشــات عمــل تحفيزيــة.

 اســتهداف أبنــاء الرجــال غيــر الممارســين لدورهــم التربــوي المتعلــق فــي تدريــس األبنــاء فــي كل مــن منطقــة تقــوع ودورا مــن خــال  ❖

ورشــات رســم اســتطاعية.

ــاء  ❖ ــك علــى األمهــات واألبن ــر ذل ــاء، وأث ــاء لدورهــم فــي تدريــس األبن ــر اإليجابــي حــول ممارســة اآلب ــم إعامــي يظهــر التأثي ــر فيل تصوي

ــام. ــكل ع ــع بش ــرة والمجتم واألس

ــرة  ❖ ــالة وفك ــس رس ــدورا( تعك ــي ب ــه الرجع ــوع وط ــاء بتق ــتهدفة )الخنس ــدارس المس ــدران الم ــى ج ــدد 2( عل ــة )ع ــات ثابت ــل جداري  عم

المشــروع.
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المخيمات الصيفية 

نقذت "األفق" خال العام 2018 مخيمين صيفيين : 

المخيــم األول  مخيــم "يــا نقــرأ"، كان تحــت رعايــة مؤسســة األفــق للتنميــة الشــبابية وبإشــراف  ❖

مجلــس قــروي الولجــة، وبالتعــاون مــع مجلــس أوليــاء أمــور طلبــة مكتبــة الولجــة والمنفــذ 

فــي ملعــب مدرســة الولجــة  الــذي اســتمر لمــدة ثاثــة أســابيع، حيــث شــارك فيــه مــا يقــارب 100 

طالــب.

المخيــم الثانــي كان بالتعــاون مــع  روضــة أحبــاب هللا وتحــت رعايــة المجلــس األعلــى للشــباب  ❖

والرياضــة  شــارك فيــه 40 مســتفيدة مــن  محافظــة بيــت لحــم، والمنفــذ فــي مدرســة الخلفــاء 

الراشــدين فــي الدوحــة. 
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مكافحة المخدرات:  

بالتعــاون مــع جهــاز الشــرطة الفلســطيني والنــادي األرثوذكســي والحــراك الشــبابي فــي منطقــة بيــت ســاحور، نفــذت األفــق مجموعــة مــن 
الورشــات التوعويــة حــول موضــوع مكافحــة المخــدرات، بمشــاركة كل مــن مدرســة الاتيــن واالنجيليــة اللوثريــة، حيــث شــارك أكثــر مــن 150 
طالبــًا فــي هــذه الورشــات التوعويــة، وتمثــل أحــد اهــم مخرجــات النشــاط إعــادة إحيــاء اليــوم العالمــي لمكافحــة المخــدرات. الــذي تخللتــه 

مجموعــة مــن النشــاطات التــي تؤكــد خطــورة المخــدرات وضــرورة مكافحتهــا. 
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                               »األفق« في الوسط اإلعامي:  لعام 2018

منــذ البدايــة آمنــت مؤسســة األفــق بــدور اإلعــام والرســالة اإلعاميــة كعمليــة أساســية فــي عمــل المؤسســة، التكاملــي والشــمولي 
الــذي يعتمــد باألســاس علــى تنفيــذ البرامــج والمشــاريع، إلــى جانــب تحقيــق اتصــال وتواصــل حقيقــي وفعــال فــي مختلــف مجــاالت العمــل 
والبرامــج التــي تقــوم بتنفيذهــا، حيــث عمــدت »األفــق« مــن خــال قســم اإلعــام إلــى وضــع خطــة إعاميــة ســنوية للتواصــل الفعــال مــن 
خــال مجموعــة األدوات المســاعدة بطريقــة أمثــل للوصــل إلــى الجمهــور بشــكل عــام، والجمهــور المســتهدف بشــكل خــاص، حيــث وصــل 
عــدد األصدقــاء علــى صفحــة المؤسســة الرســمية إلــى 7483، فــي حيــن بلــغ أعلــى عــدد للمشــاهدات علــى الصفحــة 2653 مشــاهدة، فيمــا 
وصلــت األخبــار اإلعاميــة التــي تمــت تغطيهــا مــن خــال مواقــع التواصــل االجتماعــي إلــى أكثــر مــن 76 خبــرًا إعاميــًا علــى مواقــع التواصــل 
للمؤسســة والصحــف والجرائــد والمواقــع اإلخباريــة، واســتطاعت »مؤسســة األفــق« الوصــول إلــى هــذا الظهــور اإلعامــي المتميــز مــن 
خــال التعــاون مــع العديــد مــن الوســائل اإلعاميــة المتميــزة مــن قنــوات تلفــاز، راديــو، صحــف محليــة ومواقــع إلكترونيــة لنشــر اإلعانــات 

وتغطيــة أخبارهــا، وكانــت: 
)وكالة معا- فضائية القدس التعليمية- PNN شبكة فلسطين اإلخبارية-  جريدة القدس، األيام، الحياة الجديدة(
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                        عضوية مؤسسة األفق في االتحادات والشبكات واالئتافات:

تؤمــن »األفــق« بأهميــة انضمامهــا إلــى االتحــادات والشــبكات الرائــدة فــي العمــل المؤسســاتي، والتــي تتقاطــع أهدافهــا مــع أهــداف 
»األفــق«، وذلــك فــي ســبيل تعزيــز الصــورة الذهنيــة للمؤسســة، باإلضافــة إلــى ترســيخ دورهــا كمؤسســة شــبابية رياديــة، باإلضافــة إلــى 
أن تكــون شــريكًا وجــزءًا مهمــًا فــي عمليــات إعــداد وصياغــة الــرؤى واألهــداف والبرامــج والمشــاريع للقطــاع الشــبابي، لمــا فــي ذلــك مــن 

دور بــارز فــي تحقيــق األهــداف التنمويــة الوطنيــة، ومــن هــذه االتحــادات والشــبكات: 

نطاق العملالشبكة/ االتحاد

حمليشبكة الشباب للمواطنة واإلصالح

PNIN حملياهليئة الوطنية للمؤسسات األهلية الفلسطينية

حملياملنتدى االجتماعي الفلسطيين

إقليميشبكة املساءلة االجتماعية )أنسا(

دويلAnna Lindh Foundation مؤسسة اناليند

PINGO حملي/ ضمن إجراءات التسجيلشبكة املنظمات األهلية

حملي / ضمن إجراءات التسجيلاالحتاد العام الفلسطيين للجمعيات اخلريية

حمليالتحالف الوطين الفلسطيين لتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة
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                               مذكرات تفاهم واتفاقيات مع الجهات المختصة:

فــي طــور تطويــر العاقــات والتشــبيك مــع مختلــف الجهــات، اســتطاعت »األفــق« وبمجهودهــا الكبيــر خــال العــام 2018 توقيــع اتفاقيــات 
ــز  ــك مــن أجــل تعزي ــات ومؤسســات تعليميــة، باإلضافــة لمؤسســات دوليــة، وذل تعــاون ومذكــرات تفاهــم مــع مؤسســات حكوميــة ونقاب

عمــل المؤسســة ودورهــا وتحقيــق رؤيتهــا ورســالتها فــي المجتمــع. وقــد تمثلــت هــذه الجهــات كالتالــي:

العنوانتاريخ التوقيعجهة االتفاقية

اتفاقية تفاهم25-4-2018شركة جنرال لالستشارات والتدريب

اتفاقية تفاهم19-9-2018وزارة التنمية االجتماعية

اتفاقية تفاهم1-7-2018جامعة القدس
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                       المشاركة في الدورات التدريبية:

فــي إطــار تعزيــز قــدرات كادر المؤسســة اســتطاعت »األفــق« توفيــر عــدة دورات تدريبيــة لعــدد مــن طاقــم المؤسســة مــن خال المؤسســات 
الشــريكة، وقــد تمثلــت الــدورات التدريبيــة التــي تــم توفيرهــا لطاقــم األفــق خــال العــام 2018   كالتالــي:

الجهة المنفذةالتاريخالدورة

“تجنيد أموال”
2018-10-7
2018-10-10

PNIN اهليئة الوطنية للمؤسسات األهلية الفلسطينية

“كتابة مقترحات المشاريع مبنية على تحديد احتياجات 
المجتمع وتحليل المشكالت والحلول

2018-7-24
2018-7-27

PNIN اهليئة الوطنية للمؤسسات األهلية الفلسطينية

اهليئة االستشارية للمؤسسات األهلية12-7-2018رصد االنتهاكات في الحقوق االجتماعية

 Introduction to the pre- incubation
phase

2018-9-16
2018-9-20

BSIS- EU

األمن الرقمي
2018-8-29
2018-9-3

PNIN اهليئة الوطنية للمؤسسات األهلية الفلسطينية
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   المشاركة في األنشطة المجتمعية:

اســتطاعت »األفــق« خــال العــام 2018 المشــاركة فــي الكثيــر مــن األنشــطة ذات الطابــع التعزيــزي للعاقــات والتعــاون مــع الشــركاء، وقــد 
تمثلــت أهــم هــذه األنشــطة: 

اجلهة املنفذةتاريخ النشاطالنشاط

التحالف الوطين الفلسطيين لتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة17-12-2018اجتماع مع أعضاء التحالف 1

شبكة أنسا15-8-2018اجتماع لوضع اسرتاتيجية الشبكة2

3
مؤمتر “ حنو تنمية عاطفية واجتماعية ومعرفية شاملة برنامج أصدقاء لبيب 

شبكة االبتكار والتعليم يف اجملتمع13-8-2018منوذجاً “

 دعوة للمشاركة يف حفل ختام منتدى املساءلة اجملتمعية الرابع يف فلسطني االكسبو 4
وزارة احلكم احمللي20182018-7-9

التحالف الوطين الفلسطيين لتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة5-11-2018اللقاء الوطين ألصحاب األعمال يف فلسطني5

                               التشبيك وتطوير العاقات

تعمل«األفــق« علــى توظيــف شــبكة عاقاتهــا مــع جميــع المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة والنقابــات فــي أنشــطة المشــاريع التــي 
تنفذهــا. وتمكنــت خــال العــام 2018 مــن التعــاون وتطويــر العاقــات مــع العديــد مــن المؤسســات ضمــن برامجهــا ومشــاريعها، وقد تشــكلت 

هــذه الشــبكة من: 
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إذاعة FM 24شاشة نيوزوكالة معاً اإلخباريةوزارة العملاجمللس األعلى لإلبداع والتميزوزارة الرتبية والتعليم العايل

اجمللس األعلى للشباب وزارة الشؤون االجتماعية
والرياضة

اجلهاز املركزي لإلحصاء 
مؤسسة األراضي املسيحية املعهد األملاين العريبالفلسطيين

وكالة التنمية األملانية GIZاملسكونية

مؤسسة وافا للتنمية وبناء 
املؤسسة الفلسطينية للتمكني جامعة القدسنقابة املهندسني الفلسطينينيالقدرات

REFORM مجعية صندوق الطالبمجعية مردة اخلريية للتنميةوالتنمية

برنامج متكني األسر الفقرية 
)DEEP(مجعية بيت حلم العربية للتأهيلنقابة الصالونات- بيت حلممؤسسة ملتقى الطلبةجلنة االنتخابات املركزيةالبنك الوطين

مؤسسة الفينيقمجعية الشبان املسيحينيمؤسسة افتح بولسجامعة النجاحجامعة بوليتكنك فلسطنيجامعة بريزيت

مؤسسة روزا لوكسمبورجمجعية نور للسيدات األقوياءاحتاد الشباب الفلسطيينجامعة بيت حلمجامعة القدس املفتوحةاجلامعة العربية األمريكية

نقابة أصحاب املهن كلية اإلعالم العصريةكلية فلسطني التقنيةجامعة فلسطني األهلية
امليكانيكية/بيت حلم

مركز التدريب املهين / بيت 
جملس تشغيل حمافظة بيتلحمحلم

NDC مركز تطوير كلية العروب
املؤسسات األهلية

BENIN اهليئة الوطنية 
جملس تشغيل حمافظة رام اهللمركز التدريب املهين يف رام اهللبلدية رام اهللللمؤسسات األهلية
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PINGO شبكة املنظمات 
بلدية الدوحةاملعهد املصريف الفلسطيينشركة االتصاالت الفلسطينيةاألهلية

بلدية نعلني
بلدية العبيدية
بلدية دير بلوط

بلدية بيت حلم
بلدية سلفيت

مجعية حياة للعمل التنموي 
والتطوعي

مجعية أصدقاء مرضى 
الثالسيميا

مجعية جنوم األمل لتمكني 
النساء ذوات اإلعاقة

نقابة أصحاب املهن 
امليكانيكية/بيت حلم

مركز التدريب املهين / بيت 
حلم

جملس تشغيل حمافظة بيت 
حلم

جملس تشغيل حمافظة رام اهللمركز التدريب املهين رام اهللبلدية رام اهللمسرح عنادمركز شباب عايدةبلدية نوبا

مسرح عنادمركز شباب عايدةبلدية نوباشاشة نيوزوكالة معاً اإلخبارية

Ways international قناة القدس التعليميةفضائية القدس املفتوحةصحيفة احلدث
organization

املؤسسة الفلسطينية للتعليم 
PEFE من اجل التوظيف

MPPM–
 Portuguese

 Movement for
 the Rights of

 Palestinian People
 and for Peace in
the Middle East
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تابــع قســم العاقــات العامــة وتجنيــد األمــوال عملــه الرئيســي المتمثــل فــي تصميــم وصياغــة عــدد مــن مقترحــات المشــاريع التــي تتناســب 
مــع برامــج المؤسســة، والتــي تســاهم فــي تحقيــق أهدافهــا، والتــي ســيتم تقديمهــا للعديــد مــن المموليــن المحلييــن والدولييــن، وقــد 

تمثلــت مقترحــات المشــاريع التــي تــم صياغتهــا كالتالــي: 

اسم مقترح المشروع

مركز األفق لتدريب وتوظيف الشباب المقدسي

مركز األفق لتدريب وتوظيف الشباب المقدسي- المرحلة الثانية

Al-OFOQ  for clean energy

Implementation of Social Accountability Tools in 26 Palestinian Village Councils

Economic Empowerment for Entrepreneurship women

Developing the Capacity of Municipalities and Local Communities in Social Accountability- West Bank- North

Developing the Capacity of Municipalities and Local Communities in Social Accountability- West Bank- Middle
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كمــا قامــت »األفــق« بتجنيــد التمويــل الــازم لعــدة مقترحــات مشــاريع تــم إعدادهــا وتنفيذهــا خــال العــام 2017 المنصــرم وقــد تمثلــت 
هــذه المشــاريع كالتالــي: 

التمويلاسم املشروع

مؤسسة األفق وبالتعاون مع جامعة القدس والبنك الوطينصندوق األفق للتمكين الطالبي/ جامعة القدس )مستمر(

DEEPمشروع شباب قادر

UN- womenمشروع صورة وحدة

متويل ذايتبرنامج الوعي

البنك اإلسالمي للتنميةمشروع األفق لتدريب وتوظيف الشباب المقدسي

 Developing the Capacity of Municipalities and Local
 Communities in Social Accountability- West Bank-

North
صندوق تطوير البلديات
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الوسائل اإلعامية التي نتواصل معها في المؤسسة ومن بينها عدد بيننا وبينهم شراكات وتفاهمات:

االمييلالعنوان اإللكرتويناسم املؤسسةالرقم

www.wafa.psnews@wafa.psوكالة وفا اإلخبارية1

www.maannews.netnews@maannews.netوكالة معا اإلخبارية2

www.pnn.psmonjid@pnn.psشبكة فلسطني اإلخبارية3

www.alwatanvoice.comnews@alwatanvoicemail.comوكالة دنيا الوطن4

www.alquds.comcontact@alquds.comجريدة القدس5

www.al-ayyam.psnews@al-ayyam.psجريدة األيام الفلسطينية6

www.alhaya.psnews@alhaya.psجريدة احلياة اجلديدة7

www.pbc.psPbcnews1@hotmail.comتلفزيون فلسطني8

www.rb2000.psnews@rb2000.psراديو بيت حلم 92000
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معلومات االتصال بــ »األفق«: 

مؤسسة األفق للتنمية الشبابية

وزارة الداخلية الفلسطينيةجهة  التسجيلالتسجيل القانوين

RA-22790-Sرقم التسجيل

أيار 2012تاريخ التسجيل

فلسطني/البرية – سطح مرحبااملقر الرئيسيالعنوان والتواصل

2421893-02اهلاتف

2421894-02الفاكس

http://www.alofoq.orgاملوقع االلكرتوين

info@alofoq.orgالربيد اإللكرتوين

د. حممد حممود الفرارجةاالسمجهة اإلتصال

املدير التنفيذياملسمى الوظيفي

mfararja@gmail.comالربيد االكرتوين

2877777-59-(0)-970+اهلاتف
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عنواننا:

البيرة- سطح مرحبا

هاتف: 02-2421893

فاكس: 02-2421894

info@alofoq.org :البريد االلكتروني

 www.alofoq.org  :الموقع الكتروني

تصميم: رزان زياد




