فهرس احملتويات
أعضاء جملس اإلدارة1..........
كلمة رئيس جملس اإلدارة2.........
كلمة املدير التنفيذي3..............
عن األفق5.....................
إدارة املؤسسة واحلوكمة الرشيدة8..........
أبرز اإلجنازات10.......................
املقرتحات واملشاريع11......................
برامج األفق14.............................
األفق يف الوسط اإلعالمي34........................
املشاركة يف األنشطة اجملتمعية35........................
عضوية املؤسسة يف الشبكات واإلحتادات35...................
التشبيك وتطوير العالقات38..............................

عائلة األفق

أعضاء جملس اإلدارة

د .أمحد مصلح
نائب رئيس جملس إداررة املؤسسة

أجمد بيين عودة
عضو جملس إدارة

م .معن األمسر
عضو جملس إدارة

د .عصام عقل
عضو جملس إدارة

د .عبد الرمحن مسيح ابراهيم
رئيس اجلمعية
د .وفاء اخلطيب
أمني السر

د .معتصم ناصر
أمني الصندوق

أ .حنني أبو شلبك
عضو جملس إدارة

د .يوسف متيا
عضو جملس إدارة
1

نشأت "األفق" من احلاجة امللحة لوجود مؤسسات تعنى بالقطاع الشبابي ،مؤسسات حتاول الوقوف على أهم
القضايا الشبابية وإجياد احللول اجلذرية هلا ،مؤسسات تشكل بر األمان للشباب الفلسطيين يف واقع معيشي
صعب تالطمه األزمات والصعوبات ،فكانت املشاكل املتعلقة باجلهل والفقر والبطالة والوعي االجتماعي،
والكثري الكثري من املشاكل اليت ختنق الواقع املعيشي وتضيق الصورة باجتاه املستقبل ،ويف ضوء الوضع السياسي
الصعب لشعبنا الذي ال يرتك جما ًال إال وضيقه ،زادت املشاكل واملعضالت الشبابية يف النواحي االجتماعية
والسياسية واالقتصادية ،بل وزادت وترية املشاكل لتشمل فقدان األمل واالستسالم للوضع القائم ،وحتول الشباب
من طاقات متوهجة قادرة على أن تغري الواقع إىل كيانات مسيسة مستسلمة للوضع القائم ،ومن هنا تبلورت فكرة
إنشاء مؤسسة "األفق" بكوادرها وبراجمها وأنشطتها كمؤسسة شبابية حتمل على عاتقها القضايا الشبابية،
مؤسسة تعمل على أن تكون على اتصال مباشر مع فئة الشباب لكسب ثقتهم واملسامهة يف تغيري واقعهم
إننا وبعد مخسة أعوام من العمل الدؤوب واجملهود الكبري للتطوير والربامج اليت تعاجل القضايا
الشبابية ،نقدم لكم وبكل فخر جممل عملنا يف مؤسسة األفق ،وحنن فخورين جد ًا يف
االلتقاء بكم يف النسخة اجلديدة من التقرير اإلداري السنوي ملؤسسة األفق للعام 2017
رئيس جملس اإلدارة
د .عبد الرمحن مسيح إبراهيم
2

كلمة املدير التنفيذي

صدق شاعرنا الكبري حممود درويش حني قال  :نربي األمل
مخسة أعوام كانت فيها األفق مبثابة حاضنة ألحالم وأمال الكثري من الشباب الفلسطيين ،عملت
فيها على أن تكون على اتصال بشكل مباشر مع الشباب الفلسطيين حملاولة حتديد املشاكل اليت
تقف يف طريق حتقيق أحالمهم ،حيث عملت األفق على تنفيذ العديد من الربامج واملشاريع
اليت من شاهنا أن تساهم يف احلد من هذه املشاكل وال سيما الفقر والبطالة
مخسة أعوام عملت فيها األفق كمقدمة شبابية حنو جيل أكثر وعي وقدرة ومشاركة ،جيل
حممول بالقوة الفعلية إلحداث تغيري بواقع تالطمه األزمات ،يقف شبابنا به موقف احلائر
الباحث عن بصيص أمل ،ويف سبيل ذلك فقد عمدت األفق خالل العام املنصرم على حتديث
سياساهتا لتحقيق غايتها التنموية الشبابية ،وحتديد أولوياهتا للعمل خالل األعوام القادمة
وحتديث الغايات االسرتاتيجية للمؤسسة ومتكني اإلدارة العليا اإلدارة الفرص والتحديات
واالستفادة من نقاط القوة وحتسني نقاط الضعف بأسلوب يتميّز بالكفاءة والفعالية ،ويف
سبيل ذلك أعدت "األفق" اخلطة االسرتاتيجية اليت ستقود عملها لألعوام 2017-
 ،2019من خالل سلسلة من الورشات اليت تضمنت أعضاء من جملس اإلدارة
واهليئة العامة ،والشركاء واملتطوعني واملستفيدين من برامج املؤسسة ،وغريهم من
اخلرباء والقادرين على املسامهة يف إعداد اخلطة االسرتاتيجية للمؤسسة ،وعلى
درب التطوير عمدت "األفق" إىل تعزيز قدرات طواقمها العاملة ومتطوعيها
عرب دورات تدريبية متخصصة ،هذا باإلضافة إىل تقويم العمل بشكل دوري
ومراجعة مدونات السلوك الوظيفي وأدلة اإلجراءات املالية واإلدارية
3

ووواصلت “األفق” خالل هذا العام إجناز جمموعة مشاريع ترتبط بربنامج الوعي الشبابي وبرنامج التمكني وبرنامج املشاركة ،فتم تنفيذ
مشاريع الوعي يف مجيع حمافظات الضفة الغربية ،مما ساهم يف امتداد وقبول “األفق” يف الوسط الشبابي ،وقد ساهم تنفيذ برنامج التمكني
يف الوصول إىل أكرب قاعدة شبابية حتتاج إىل فرص من أجل متكينهم وتشغيلهم وتسهيل دفع أقساطهم اجلامعية ،فتابعت “األفق” تنفيذ
مشروع “صندوق األفق” لتمكني الطالب اجلامعي ،الذي عمل على توفري فرص التعليم اجلامعي للطالب يف جامعة القدس ،وقامت بالبدء
بتنفيذ مشروع “شباب قادر” لتأهيل ومتكني الشباب الفلسطيين يف جمال العمل املهين ،كما وتابعت “األفق” برنامج املشاركة من خالل
البدء بتنفيذ مشروع “صورة وحدة” ،الذي يعمل على املسامهة يف تغيري الصورة النمطية لدور الرجل يف اجملتمع بشكل عام والعائلة بشكل
خاص ،باإلضافة إىل تنفيذ مشروع “يال ندرس” الذي قامت فيه املؤسسة بتمويل روضة أحباب اهلل طوال عام كامل .إن “األفق” ومن
خالل براجمها وأنشطتها وفعالياهتا ،تؤكد على الشعار الذي محلته منذ تأسيسها “شباب قادر واع مشارك” ،وتؤكد على اجتاهها التنموي
الشبابي ،وتعزز حضورها مبا خيدم أهدافها وغاياهتا ،مستندة إىل ما مت ترسيخه من عالقة جادة مع اجلهات املاحنة
املدير التنفيذي
د .حممد حممود الفرارجة
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"األفق"

مؤسسة أهلية شبابية ،تسعى للمسامهة يف بناء جيل شبابي
وا ٍع قاد ٍر ومشارك .وا ٍع بواقعه ،وبأمهية دوره إلحداث التغيري
اإلجيابي .قادر على حتمل مسؤولياته ،ومواجهة ومواكبة
التغريات السريعة ،ومشارك بإجيابية وعنصر نشط يف احلياة
االجتماعية السياسية واالقتصادية والثقافية ،من خالل برامج
ونشاطات تنموية هادفة ،ورعاية وتبين املبادرات الشبابية،
واملسامهة يف التشبيك بني الشباب وباقي قطاعات اجملتمع؛
لضمان مستقبل أكثر ازدهار ًا لألجيال الشابة القادمة،
وتعميق الوعي الشبابي املتعدد واملنفتح وتعزيزه ،وبناء جمتمع
فلسطيين قادر على النهوض ملواجهة أعباء احلاضر واملستقبل

الرؤية

متهيد واستشراف اآلفاق من أجل شباب فلسطيين وا ٍع قاد ٍر
ومشارك

الرسالة

تسعى للمسامهة يف بناء جيل شبابي واع وقادر ومشارك" .واع"
بواقعه ،وبأمهية دوره إلحداث التغيري اإلجيابي "،قادر" على
حتمل مسؤولياته ومواجهة ومواكبة التغريات السريعة "،مشارك"
بإجيابية وعنصر نشط يف احلياة االجتماعية السياسية واالقتصادية
والثقافية ،من خالل برامج ونشاطات تنموية هادفة ،ورعاية وتبين
املبادرات الشبابية ،واملسامهة يف التشبيك بني الشباب وباقي
قطاعات اجملتمع؛ لضمان مستقبل أكثر ازدهار ًا لألجيال الشابة
القادمة وتعميق الوعي الشبابي املتعدد واملنفتح وتعزيزه ،وبناء
جمتمع فلسطيين قادر على النهوض ملواجهة أعباء احلاضر واملستقبل
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القيم والمبادئ
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الغايات االستراتيجية
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إدارة املؤسسة واحلوكمة الرشيدة

ضمن أهداف وغايات تطوير البيئة الداخلية ملؤسسة األفق للوصول إىل أعلى درجات اجلودة والتميز ،وباالعتماد على مبادئ احلوكمة
الرشيدة ،طورت مؤسسة "األفق" خالل العامني  2015-2016وبإشراف مباشر من قبل قسم الشؤون اإلدارية واملالية نظام ًا إداري ًا
ومالي ًا داخلي ًا شامالً ،عن طريق جمموعة من أدلة العمل اليت تشمل القوانني واألنظمة واإلجراءات اليت هتدف إىل توجيه املؤسسة
وتسهل عملية الرصد واملتابعة والتقييم مبا يساهم يف عملية تنظيم اإلداء املؤسسي وخالل عام  2017قامت مؤسسة األفق مبراجعة
وحتديث األدلة واإلجراءات مبا تفتضيه احلاجة ومتابعة تطبيقها والتزام هبا ،كما طورت األفق نظام املتابعة والتقييم السنوي اخلاص هبا
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اهليكل التنظيمي للمؤسسة
يتكون اهليكل التنظيمي ملؤسسة األفق من أربعة أقسام رئيسة :قسم الشؤون
اإلدارية واملالية ،قسم الربامج واملشاريع ،قسم اإلعالم ،قسم العالقات
العامة وجتنيد األموال ،ويشرف على مجيع األقسام املدير التنفيذي للمؤسسة
وفيما يلي اهليكل التنظيمي للمؤسسة واألدلة اليت طورهتا،
والربامج اإللكرتونية اليت تعتمدها يف سبيل إدارة عملية احلوكمة

برامج املؤسسة اإللكرتونية
برامج متطوعني حموسب
برنامج أرشفة حموسب
برنامج إدارة مشاريع الكرتوني
نظام سجل دوام الكرتوني
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أبرز اإلجنازات لعام 2017
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املقرتحات واملشاريع
قدمت األفق خالل عام  2017مقرتحات املشاريع التالية
مشروع صورة وحدة
مشروع شباب قادر 2
مشروع سنابل األفق
خطوة عودة
شباب قادر -خميم جنني
صندوق األفق لتمويل املشاريع الريادية الصغرية
صندوق حترير الشهادات
الطاقة النظيفة
"مشروع "يال ندرس
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املشاريع اليت نفذهتا األفق
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برامج األفق

منذ نشأة األفق نشأت معها هويتها كمؤسسة شبابية خمتصة ،تقوم على تنفيذ الربامج واملشاريع
اليت تعنى بالشباب الفلسطيين ،وحتمل األفق على عاتقها القضايا واملشاكل الشبابية املتزايدة
حتت ظروف معيشية صعبة ،فتحاول خالل مسريهتا التنويع يف براجمها لتشمل العديد من
األولويات املستندة إىل رؤيتها وغاياهتا وأهدافها االسرتاتيجية ،فكانت وال زالت أولويات
املؤسسة يف معاجلة القضايا الشبابية املتعلقة بالفقر والبطالة من خالل برنامج التمكني اليت
تنفذه املؤسسة ،والقضايا املتعلقة بالوعي من خالل برنامج الوعي املمول ذاتي ًا من املؤسسة،
إضافة إىل القضايا املتعلقة مبواضيع املشاركة اجملتمعية فتنفذ األفق برنامج املشاركة
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برنامج الوعي
تطبيق ًا للهدف االسرتاتيجي للمؤسسة الذي يتمثل يف "العمل
على زيادة الوعي لدى الشباب" ،تابعت األفق تنفيذ برنامج
الوعي يف حمافظات الضفة الغربية ،من خالل عقد لقاءات
توعوية حول العديد من املواضيع اليت من شأهنا أن تسلح
الشباب بأبرز املعارف واخلربات النظرية ،من خالل جمموعة
من اللقاءات املباشرة مع الشباب ،وتنفذ اللقاءات بالتعاون
مع املدارس واجلامعات ومؤسسات اجملتمع احمللي والبلديات
،واجملالس احمللية ،وتنوعت املواضيع اليت مت التدريب

فقد مت التدريب يف جمال املواطنة الصاحلة ،املشاركة السياسية ،الدميقراطية
وحقوق اإلنسان ،االتصال والتواصل ،القيادة والريادة ،اجلرائم اإللكرتونية،
التخطيط وإدارة املبادرات ،بناء الذات والتهيئة لسوق العمل ،التفكري اإلبداعي
واستطاعت "األفق" ضمن أربعة مشاريع رئيسية أن تصل خالل العام املنصرم إىل 1066
شاب ًا وشابة يف  34لقاء توعوي ًا يف خمتلف حمافظات الضفة الغربية ،وهو تقدم ملحوظ عن
العام  ،2016الذي نفذت فيه األفق  29لقاءً تدريبي ًا استهدفت ما يقارب  687شاب ًا وشابة
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مشروع

): (- +

تابعت "األفق" خالل العام  2017تنفيذ مشروع " ،"+ -والذي يهدف بشكل أساسي إىل التأثري يف تفكري الشباب األصغر سن ًا ،والتغيري اإلجيابي يف
طريقة تفكريهم ،نظر ًا إلميان املؤسسة بأمهية هذه املرحلة العمرية ،بل وتعتربها أهم املراحل العمرية وأكثرها حساسية ،وذلك كوهنا مرحلة انتقالية
حرجة غري مكتملة التكوين ،تتغري فيها أفعال الشباب بني السليب واإلجيابي ،عدا التحديات اليت تكمن يف الصراع الداخلي املوجود لديهم ،واالنفراد
باآلراء والتحرر من األهل ، ،فتمكنت "األفق" خالل  8ورشات عمل عقدهتا يف كل رام اهلل والبرية وبيت حلم من االلتقاء بــ  270طالب ًا وطالبة
من أعمار ترتاوح بني السادسة عشر والعشرين ،موزعني على  165من اإلناث و  105من الذكور على املدارس واجملالس احمللية واملؤسسات التالية
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مشروع إيد بايد
تابعت "األفق" خالل العام  ،2017تنفيذ مشروع "إيد بايد" ،والذي يهدف
إىل بناء الذات عند اجليل الشبابي ،من خالل التأهيل لسوق العمل،
واستطاعت "األفق" خالل مثانية عشرة ورشة عمل الوصول إىل 526
مستفيد ًا ،بالتعاون مع كل من مركز عبد القادر أبو نبعة الثقايف ،مجعية
النضال الشعيب ،اجلامعة العربية األمريكية  ،فريق "لنا بصمة الشبابي ،جامعة
البوليتكنيك جملس شبابي نوبا ،وفيما يلي الرسم التوضيحي لكل حمافظة
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مشروع فكرة
تابعت "األفق" خالل العام  2017تنفيذ مشروع فكرة ،عن
طريق عقد لقاءات توعوية هتدف إىل تعريف الشباب بدورهم
الريادي وأمهية مشاركتهم للنهوض اجملتمعي ،من خالل املبادرات
الشبابية ،يف كل من حمافظات :سلفيت ،طولكرم ،بيت حلم واخلليل

مشروع قياديون
تابعت "األفق" أيض ًا تنفيذ مشروع قياديون ،الذي يهدف إىل بناء
القدرات القيادية الشابة ،وتعريف الشباب بدورهم الريادي ،وتعزيز
لغة احلوار وقبول اآلخر ،والتعريف مبفهوم القيادة ،يف حمافظة رام اهلل
بالتعاون مع "دار األمل" ،وبيت حلم بالتعاون مع جملس شبابي تقوع
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برنامج التمكني
منذ انطالق مؤسسة “األفق” وهي حتاول جاهدة الوصول إىل
مرحلة النضوج والتخصص يف جمال التمكني الشبابي ،وذلك ملا
له من دور يف العملية التنموية ،وحتقيق األولويات الوطنية لعملية
التنمية املستدامة ،وملا هلذه املشاريع من أمهية يف خلق فرص
عمل للشباب املتعطل عن العمل ،وأثر ملحوظ يف التقليل من
نسب البطالة والفقر يف اجملتمع الفلسطيين ،ولذلك فقد كانت
أهم الغايات االسرتاتيجية ملؤسسة األفق “تعزيز قدرات الشباب
ومتكينهم اقتصادي ًا كطلبة وخرجيني” ،و”العمل وفق نظام التمويل
التضامين احلسن للتمكني االقتصادي” ،وقد خصصت املؤسسة
برنامج التمكني للعمل على حتقيق هذه الغايات ،وخالل العام
املنصرم استكملت “األفق” تنفيذ مشروع “صندوق األفق
للتمكني الطالبي” للتمويل احلسن يف جامعة القدس ،وذلك
ملساعدة الطالب على استكمال دراستهم اجلامعية من خالل
مبدأ اإلقراض احلسن ،إضافة إىل متكن “األفق” ومن خالل
الدراسات وورش العمل اليت أعدهتا ،بإعداد مقرتح مشروع
للتأهيل والتمكني يف اجملال املهين واستطاعت احلصول على
متويل ملشروع “شباب قادر” لتأهيل ومتكني  75شاب ًا وشابة
يف جمال التدريب املهين يف كل من سلفيت ،رام اهلل واخلليل
23

مشروع صندوق األفق

تبع ًا للهدفني االسرتاتيجيني ملؤسسة األفق “تعزيز قدرات الشباب ومتكينهم
اقتصادي ًا كطلبة وخرجيني” ،و”العمل وفق نظام التمويل التضامين احلسن للتمكني
االقتصادي” ،فقد متكنت “األفق” وخالل العام  2016من البدء بتنفيذ
مشروع صندوق األفق للتمكني الطالبي يف جامعة أبو ديس ،وذلك بالتعاون
مع كل من جامعة القدس والبنك الوطين ،حيث يقوم مبدأ املشروع على
إنشاء حمفظة مالية يستطيع الطالب من خالهلا احلصول على متويل ليتمكن
من دفع أقساطه اجلامعية ،جبانب هذه املساعدة يلتزم الطالب بتقديم خدمة
جمتمعية وتدريب ميداني تطوعي خالل فرتة االستفادة من املشروع يف خدمة
اجملتمع حبسب ختصصه وإمكاناته من خالل الربامج املقدمة عن طريق األفق

ولوحظ تطور اقبال الطالب على الصندوق خالل العام  2017مقارنة بالعام السابق
حيث استفاد  35طالب من طالب جامعة القدس ابو ديس خالل العام 2016
باملقارنة ،استفاد  63طالب من طالب جامعة القدس ابوديس خالل العام 2017
وبناءا على ذلك فقد مت االجتماع مع املستفيدين من املشروع من اجل التنسيق
معهم لتنفيذ النشاطات التطوعية واليت متثلت مبا يللي
بتنفيذ نشاط توعوي تثقيفي ببيت حلم مع جمموعة من طالبات طب االسنان من جامعة
القدس وجمموعة اطفال من مركز الجئ /خميم عايدة يف جمال ختصصهم الدراسي
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مشروع تعزيز قدرات مؤسسة األفق للتنمية الشبابية
استطاعت "األفق" ومن خالل منحة مقدمة من مؤسسة وافا للتنمية وبناء القدرات أن تنفذ مشروع تعزيز قدرات مؤسسة األفق بناء على مسح احتياجات املؤسسة،
حيث قدم املشروع أنشطة حمددة للتدخل لبناء قدرات املؤسسة مع قياس حقيقي ألثر التدخل املقدم من املشروع ،كما خفف املشروع بعض ًا من األعباء املادية املرتتبة
على املؤسسة ،واليت مشلت جزء ًا من تغطية رواتب املوظفني وعملية احلوكمة ،كما مت تزويد املؤسسة بعدد من األجهزة واملعدات اليت تساعدها يف العملية التنموية

مشروع شباب قادر
ضمن برنامج التمكني الذي تنفذه "األفق" ،وحتت رعاية اجمللس األعلى
للشباب والرياضة ،وبالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية ،وبإدارة برنامج
األمم املتحدة اإلمنائي /برنامج مساعدة الشعب الفلسطيين ،وبتمويل من
البنك اإلسالمي للتنمية ،باشرت "األفق" بتنفيذ مشروع "شباب قادر"
بالشراكة مع برنامج التمكني االقتصادي للشعب الفلسطيين ،والذي يهدف
إىل متكني عدد من الشابات والشباب يف مناطق اخلليل ورام اهلل وسلفيت
ومتكنت “األفق” من االنتهاء من املرحلة التحضريية من املشروع ،واليت مت من
خالهلا اختيار التخصصات اليت سيتم التدريب فيها ذلك استنادا اىل دراسة
مسحية مت تنفيذها لسوق العمل يف كل حمافظة ،وحاجة كل منطقة بالتعاون
والشراكة مع غرف التجارة والصناعة ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة العمل
واجمللس األعلى للشباب والرياضة .على ان يتم موائمة التخصصات املطلوبة
مع الرغبة وامليول لدى الفئة املستهدفة .ومن ثم مت اختيار الفئة املستفيدة
بالشكل النهائي ،من خالل زيارات ميدانية وتعبئة استمارات متخصصة
للمشروع وتنفيذ جمموعة من ورشات التهيئة لسوق العمل والتقييم املهين
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حيث مت الوصول إىل  142مستفيد ًا يف كل من سلفيت ورام اهلل واخلليل ،ومت اختيار  75مستفيد لالستفادة من املشروع والبدء يف مرحلة التدريب املتخصص
ثم تابعت “األفق” استكمال املرحلة الثانية من املشروع واليت متثلت بتدريب  75مستفيد ًا تدريب ًا مهني ًا متخصصا والذي سيستمر ملدة  6أشهر مقابل  100دوالر شهريا
لكل مستفيد ،على أن تكون املرحلة املستقبلية هي مرحلة تشغيل  60مستفيد ملدة ستة أشهر أخرى مقابل  250دوالر ًا شهري ًا ،بالتعاون والشراكة مع املشغلني املهنيني
للتخصصات اليت مت استهدافها وشركاء “األفق” من املؤسسات احمللية والنقابات ووزارة العمل وغرف التجارة والصناعة ،وتنفيذ  15مشروع ًا خاص ًا لــ  15مستفيد ًا
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برنامج املشاركة
يعترب برنامج املشاركة من الربامج املهمة
اليت تنفذها "األفق" ،كونه نتيجة إجيابية مباشرة بعد
حتقيق أهداف كل من برنامج الوعي وبرنامج التمكني.
فمن خالل برامج الوعي والتمكني ،فان "األفق" تسعى
إىل رفع الوعي لدى الشباب يف خمتلف املواضيع وبناء
القدرات الشبابية وترسيخها من أجل سعي الشباب
إىل املشاركة اإلجيابية اجملتمعية يف شتى ميادين
احلياة االجتماعية والسياسية والثقافية واالقتصادية
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مشروع صورة وحدة
استطاعت "األفق" خالل العام  2017احلصول على متويل مشروع
"صورة واحدة" ،والذي يهدف إىل املسامهة يف احلد من مفهوم
الذكورية يف اجملتمع من خالل تعزيز دور اآلباء يف تدريس األبناء
داخل األسر يف منطقيت تقوع ودورا ،وستعمل "األفق" على
إشراك اجملتمع من خالل لقاءات توعوية مع جمموعات شبابية من
خالل اجلامعات الفلسطينية ولقاءات توعوية مع جمموعات شبابية
من خالل املدارس احلكومية واخلاصة ،وكذلك اجتماعات
مع اجملالس احمللية والبلدية يف خمتلف احملافظات الفلسطينية،
وجلسات عصف ذهين مع جمموعة من ممثلي مؤسسات اجملتمع
املدني املتخصصة يف هذا اجملال ،وستستهدف املشروع
ما يلي

مشروع يال ندرس
قامت "األفق" خالل هناية العام  2017بتنفيذ مشروع "يال ندرس" من خالل
متويل لروضة أحباب اهلل وملدة عام كامل لتغطية جزء من تكاليف املدرسني
لــ  15طالب ًا وطالبة لكل من مادتي اللغة العربية واإلجنليزية ومادة الرياضيات،
ونشأت فكرة املشروع لدعم مركز تعليم ما بعد املدرسة ،هبدف التعزيز
األكادميي لتقوية الطلبة ومتكينهم من احلصول على حتصيل أكادميي متميز
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مسارات األفق
مسار احلرية واالستقالل
متكنت "األفق" وبالتعاون مع جملس الطلبة جبامعة القدس املفتوحة من تنظيم مسار
"احلرية واالستقالل" مبناسبة ذكرى إعالن االستقالل ،ويف خطوة هتدف لتحدي
سياسة االحتالل وتأكيد احلق الفلسطيين على األرض الفلسطينية مبشاركة 50
طالب ًا وطالبة من طلبة اجلامعة ،حيث انطلق املسار منطقة عني فاره مبحافظة أرحيا
واألغوار ،مرور ًا بوادي القلط اليت ختضع لسيطرة االحتالل الكاملة ،فيما ختلل املسار
العديد من الفعاليات اليت تؤكد على اإلصرار والتمسك الفلسطيين بثوابته ،وإصراره
على نيل حقوقه الكاملة باحلرية وإقامة الدولة املستقلة وعاصمتها القدس الشريف
فيما نفذت ومبشاركة  60شاب ًا وشابة من حمافظات اخلليل وبيت حلم
والقدس،مسار ًا شبابي ًا متميز ًا ،بدأ من منطقة "املخرور" يف مدينة
بيت جاال ،وانتهى بقرية بتري غرب حمافظة بيت حلم ،ختلل املسار الذي
جاء بالتزامن مع ذكرى استشهاد البطلة "دالل املغربي" ،وذكرى يوم املرأة،
واقرتاب ذكرى يوم األرض وتضمن العديد من الفعاليات ،من ضمنها احلديث
حول دور املرأة الفلسطينية الريادي على مر التاريخ ،كما تضمن حديث ًا شامالً
حول تاريخ املنطقة اليت مشلها املسار ،باإلضافة إىل أبرز النباتات والطيور
اليت متأل املكان وتعطي املنطقة مشهد ًا مجالي ًا خالب ًا خيطف األنظار جبماله
32

املشاريع املستقبلية
تطوير مشروع شباب قادر وتوسيع افق التدخل ،على أن يستفيد من املشروع الشباب يف منطقة جنني وبالتحديد املخيمات يف منطقة جنني
تنفيذ مشروع مركز االفق بالتعاون مع جامعة القدس ابو ديس .والذي سيتم من خالله موائمة سوق العمل مع مهارات الطالب يف السنوات االخرية يف اجلماعة
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األفق يف الوسط اإلعالمي
تؤمن مؤسسة األفق بدور اإلعالم والرسالة اإلعالمية كعملية أساسية يف عمل املؤسسة التكاملي والشمويل ،الذي يعتمد باألساس على
تنفيذ الربامج واملشاريع ،إىل جانب حتقيق اتصال وتواصل حقيقي وفعال ،وقد حافظت "األفق" على ظهورها املستمر من خالل

صفحة املؤسسة الرئيسية أو صفحة املؤسسة على الفيس بوك ،واليت وصل عدد األصدقاء عليها إىل  6307أصدقاء ،يف حني بلغ أعلى عدد للمشاهدات
على الصفحة  1763مشاهدة ،فيما كان الظهور اإلعالمي ملؤسسة األفق للعام املنصرم ظهور ًا متميز ًا ،حيث مت إجراء مقابلة إذاعية عرب أثري راديو أنغام حول
مشروع "شباب قادر" ،فيما وصلت األخبار اإلعالمية اليت مت تغطيها من خالل مواقع التواصل االجتماعي إىل أكثر من  50خرب ًا إعالمي ًا على مواقع التواصل
للمؤسسة ،و أكثر من  20يف خمتلف الشبكات اإلعالمية
34

عضوية مؤسسة األفق يف االحتادات والشبكات واالئتالفات

املشاركة يف األنشطة اجملتمعية
استطاعت "األفق" خالل العام  2017املشاركة يف الكثري من األنشطة ذات الطابع التعزيزي للعالقات والتعاون مع الشركاء ،وقد متثلت
هذه األنشطة باملشاركة بأكثر من  15ورش عمل واجتماعات
35

مذكرات تفاهم واتفاقيات مع اجلهات املختصة
مذكرة تفاهم
دعم صندوق األفق للتمكني الطالبي
اتفاقية شراكة يف تنفيذ مشروع صورة

وزارة العمل -اإلدارة العامة للتدريب املهين
مؤسسة وافا الدولية للتنمية وبناء القدرات
ملتقي سواعد الغد شباب الغد “ساعد” جمموعة
فينا اخلري
36

املشاركة يف الدورات التدريبية
يف إطار تعزيز قدرات كادر املؤسسة استطاعت "األفق" توفري عدة دورات تدريبية لعدد من طاقم املؤسسة من خالل املؤسسات الشريكة ،وقد متثلت
الدورات التدريبية اليت مت توفريها لطاقم األفق خالل العام  2017كالتايل
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التشبيك وتطوير العالقات
تعمل"األفق" على توظيف شبكة عالقاهتا مع مجيع املؤسسات احلكومية وغري احلكومية والنقابات يف أنشطة املشاريع اليت تنفذها .ومتكنت خالل
:العام  2017من التعاون وتطوير العالقات مع العديد من املؤسسات ضمن براجمها ومشاريعها ،وقد تشكلت هذه الشبكة من
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ختتتم األفق عامها املليء باإلجنازات امللحوظة ،هبذا التقرير السنوي الذي يعرض أهم ما حققته من مشاريع وأنشطة خالل العام  ، 2017وكلنا،
إصرار على الوصول إىل غاياتنا وأهدافنا ،وسنستمر أعومنا القادمة بالعطاء املستمر مؤكدين على رؤيتنا يف الوصول إىل شباب قادر ،واع ،مشارك
عنواننا
رام اهلل  -سطح مرحبا
هاتف 022421893 :
فاكـس 022421894 :
البريد اإللكتروني

Info@alofoq.org

الموقع اإللكتروني

www.alofoq.org
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