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 تعريف بالمؤسسة
 الوضع القانوني  :أولا 

 ، بدأتشبابيةو  ،غير حكومية ،غير سياسية ،مؤسسة خيرية غير ربحية :للتنمية الشبابية األفقجمعية 

وحصلت على ترخيص وزارة الداخلية ، 2102شباط في مدينة رام اهلل بجهود المؤسسين بتاريخ  أعمالها

وتتبع وزارة الشباب والرياضة كوزارة  .RA-22790-Sتحت رقم  22/5/2102بتاريخ  الفلسطينية

 اختصاص.

 نطاق العمل :ثانياا 

من القطاع الشبابي  نطاق عمل مؤسسة األفق أماكن تواجد أبناء الشعب الفلسطيني في فلسطين وخارجها

تعتبر القدس المركز الرئيس والدائم  ا يشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزه ومناطق اللجوء.بم الفلسطيني،

  .والبيرة اهللرام محافظة تزاول المؤسسة نشاطها من  لمؤسسة األفق، ومؤقتاا 

 : رؤية المؤسسة ثالثاا 

 تمهيد واستشراف اآلفاق من أجل شباب فلسطيني واٍع قادٍر ومشارك.

  المؤسسةرسالة  :رابعاا 

للتنمية الشبابية مؤسسة أهلية شبابية، تسعى للمساهمة في بناء جيل شبابي واع وقادر  األفقمؤسسة 

دوره ألحداث التغيير اإليجابي. قادر على تحمل مسؤولياته ومواجهة ومواكبة  وبأهميةواع بواقعه،  ؛ومشارك

ماعية السياسية والقتصادية والثقافية، من التغيرات السريعة. مشارك بإيجابية وعنصر نشط في الحياة الجت
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خالل برامج ونشاطات تنموية هادفة، ورعاية وتبني المبادرات الشبابية، والمساهمة في التشبيك بين الشباب 

 وباقي قطاعات المجتمع. 

 األهداف العامة للمؤسسة :خامساا 

 األهداف 

  زيادة الوعي عند الشباب 

 ع المدني.نشر ثقافة المواطنة وقيم المجتم .0

 رفع الوعي بمفاهيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان ومبادئ الحكم الرشيد. .2

 تعريف الشباب بدورهم الريادي بالتغيير.  .3

 تعزيز مفاهيم الحوار وقبول اآلخر )الداعم للقضية الفلسطينية والتنمية الشبابية(، والسلم األهلي. .4

 الديمقراطي.التعريف بأهمية النتخابات كأداة  للتغيير والتحول  .5

 وقيمة العمل التطوعي.  وضرورةتوعية الشباب بأهمية  .6

 تعزيز مكانة ودور الثقافة والرؤية الشبابية الفلسطينية. .7

 النهوض المجتمعي من خالل البداعات الشبابية. .8

  تعزيز قدرات الشباب 

 تحديد الفجوات بين متطلبات الحياة العملية واحتياجات الشباب. .0

 دية الشبابية. بناء القدرات القيا .2

 تعزيز قدرة الشباب على التواصل والتشبيك ومهارات التصال.  .3

 بكفاءة وفاعلية. واإلمكانياتتعزيز قدرة الشباب على تفعيل الموارد  .4
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 تقديم الدعم للمبادرات الشبابية الفردية والجماعية المتميزة. .5

 والشباب أنفسهم. ،تجسير الهوة بين الشباب والمجتمع .6

يمقراطي إبداعي لالستقبال واستقطاب الطاقات الشبابية وتفعيلها وتمكينها مجتمعياا وثقافياا توفير فضاء د .7

 وسياسياا وفكرياا.  

 فتح آفاق المشاركة الشبابية الواعدة 

 تعزيز قيمة المشاركة المجتمعية الشبابية.  .0

سناد المبادرات الشبابية للمشاركة في الحياة السياسية والجتماعية وال .2  قتصادية والثقافية. دعم وا 

منح الشباب الفرصة للمشاركة في الحياة النتخابية كمراقبين وناخبين ومرشحين ومتابعين وناشطين  .3

 ين. يانتخاب

 .واإلبداعيحث الشباب على العمل التطوعي التنموي الشبابي  .4

 رعاية واحتضان حمالت الضغط الشبابية الهادفة.  .5

 قوق الشباب وتطلعاتهم ومصالحهمالضغط لتوفير إطار قانوني لحماية ح 

 تقديم اإلرشاد القانوني للشباب. .0

 مراجعة األطر والتنظيمات الناظمة لقطاع الشباب، ووضع اقتراحات لتطويرها. .2

 دعم المبادرات الشعبية الداعمة لتغيير أو تعديل القوانين الداعمة والمساندة لحقوق الشباب. .3

 تشريعات الدولية. الضغط لمواءمة التشريعات الشبابية مع ال .4

 الكشف عن انتهاكات الحتالل لحقوق الشباب ومواجهتها.  .5

 تعزيز المتداد والمشاركة الشبابية في المؤسسات العامة. .6
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 التشبيك مع المؤسسات الحكومية والوطنية واألهلية ذات الهتمام المشترك. .7

 العامة  سادساا: القيم والمبادئ

 القيم والمبادئ: .0

 .اللتزام 

دبية أخالقية يلتزم ويتكفل بموجبها الفاعل الجتماعي/ السياسي )الشبابي( مشاركة المجتمع قيمة أ

والوقوف بحزم لنصرة الموقف اللتزامي، يقتضي  ،الهموم الجتماعية والسياسية والثقافية والوطنية

 تجاه الموقف والفكرة. واإلخالص ذلك الصراحة والصدق 

 .الشراكة 

بين الشرائح المجتمعية الفلسطينية، خصوصاا شريحة الشباب؛ لخلق أفق  لتحاموالالتعاون والتحالف 

 واألطروفضاء تعاوني مشترك يكون المساحة التنموية التشاركية لفئة الشباب الفلسطيني مع المجتمع 

 المؤسساتية المتعددة والمتنوعة.

 .الكفاءة 

جراءات والوسائل متقدمة ومتطورة من اإلورة منظومة بداعية تهدف إلى بلآلية نهضوية تنموية إفكرة/ 

الشبابية؛ القادرة على التطور والتقدم ومساندة المجتمع الفلسطيني وشريحة الشباب  اإلبداعيةواألفكار 

 من أجل شباب مبدع واع مشارك بكفاءة.

 .الحرية 

لتي تكبل الطاقات لقتصادية( ا، والثقافية، واوالسياسيةالتحرر من القيود )الستعمارية، والجتماعية، 

الفلسطيني؛ لبعث رسالة تقرير المصير الداخلي والخارجي، والقدرة  المجتمع والشباببداعية لدى اإل

 القرار الحر، والعيش بكرامة وعدالة. اتخاذعلى 
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 .النتماء 

النتساب للمجتمع الفلسطيني، والهم الوطني والقضية الوطنية الفلسطينية، العتزاز والشتراك و 

والمبدع الخالق، والنتماء للثقافة العربية  الدؤوبنتماء لفكر الشباب وروح العمل الشبابي وال

 السالمية وقيم الحرية والتقدم ومناهضة المبريالية.

 .احترام القانون 

النسجام المجتمعي والشبابي في بناء وتطوير وتفعيل منظومة قانونية، تسهم في تعزيز ثقافة احترام 

لدى مشرعي  الشبابيةفكار والقيم ل المجتمعية، وتساعد في تعزيز األم المواطن بين الفواعالقانون وقي

 هلي.قانون، لتعزيز الشراكة والسلم األالقانون ومنفذي ال

 .الشفافية 

فكار والرسالة والرؤيا والمشاريع والبرامج التي تنفذ ضمن أروقة عن منظومة األ واإلعالماإلعالن 

الرأي والفكر، ومحاربة الخمول والفساد والتكلس المعرقل لمسيرة التنمية  ةالمؤسسة، وضمان حري

 الشبابية في فلسطين. 

 .اإلبداع والتميز 

يترجم أو يطبق إلى  اإلبداع، هذا ةتنموي ةالخيال والبتكار والستشراف وتطوير فكرة أو رؤية شبابي

 .  واإلبداعنية لنيل التميز والتقدم مشروع أو عملية تنموية هادفة إبداعية؛ كخطوة شبابية فلسطي
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 برامج العمل

 برنامج الوعي
"األفق" برنامج وعي سنوياا  نظمت شبابي، والمتعلق في توعية جيل في إطار تحقيق أحد أهم أهداف "األفق"

للشباب، ولضمان استمرارية األنشطة التي تحقق األهداف التي  لضمان استمرارية ورشات العمل التوعوية

"األفق" كمنطلق للعمل الشبابي ولبناء قواعد الرتكاز لمشروع التنمية الشبابية الفلسطيني إلحداث تطمح 

الفارق الواجب للتغيير، وجد أن تعزيز الوعي الشبابي بمنطلقات التنمية المستدامة، عبر برنامج هادف تتبناه 

 02محافظة، ويتضمن  00لشباب في مؤسستنا لريادة العملية التنموية، حيث يشتمل البرنامج على توعية ا

وسياسيا، علماا بأن البرنامج قد بدأ العمل عليه منذ بداية العام وما زال مستمرا حتى  موضوعا إداريا وتنمويا

 ملتقى "األفق األول" الوارد تفاصيله هو والبرنامج فيما يلي: 2103اآلن وتضمن البرنامج خالل العام 

 دورة إعداد القيادات الشابة .0

، دورة بعنوان )إعداد القيادات الشابة( في مقر 07/3/2103دت جمعية األفق للتنمية الشبابية بتاريخ عق

 25طالباا من جامعة بير زيت، وكانت الدورة مقسمة إلى خمسة لقاءات بما مجموعه  01الجمعية حضرها 

 :لقاءات تتناول الموضوعات التاليةساعة تدريبية، وكانت ال

  بها.المؤسسة والتعريف 

 .بناء الشخصية وتعزيز المهارات 

 .مهارات التصال والتواصل 

  .إدارة الوقت 

 .التفاوض 

  .العمل ضمن فريق 
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  .مفهوم العمل التطوعي وأخالقياته 

  .أخالقيات العمل 

 حاضر في الدورة السيد أحمد بوزية ــ ناشط اجتماعي، رئيس بلدية كفل حارس/ سلفيت سابقاا. -

وتم توفير القرطاسية والضيافة والطعام  األحد نظراا لتفرغ طلبة الجامعة في هذا اليوم.الدورة كانت تعقد أيام 

 .04/4/2103انتهت الدورة بتاريخ  والمواصالت للطلبة المشاركين في الدورة.

 

 (3102ملتقى أفق الشبابي األول ) .3

قادر ومشارك، ونظرا لحاجة فئة وفقاا لرؤية ورسالة الجمعية، والمتمثلة في المساهمة بوجود جيل شبابي واع و 

الشباب لمن يوجه تطلعاتهم ويضعها في مسارها الذي يمكنهم من خدمة أنفسهم ومجتمعهم، وبناء على رغبة 

 4عدد كبير من متطوعي الجمعية، فقد قامت جمعية األفق للتنمية الشبابية بعقد ملتقاها األول بتاريخ 

من متطوعي الجمعية من كافة جامعات الضفة  011حضره  ، في جامعة الستقالل ــ أريحا،5/4/2103و
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الغربية، واستمر لمدة يومين، تناول خاللها المجتمعون واقع الشباب الفلسطيني وخاصة طلبة الجامعات، وأهم 

 احتياجاتهم.

 قسم الملتقى على مدار اليومين كالتالي:

محاضرات عامة للطالب في مسرح الجامعة  : أ/ اشتمل على التعريف بالمؤسسة، وتم إعطاء أربعاليوم األول

 / المواطنة(.4/ الضغط والمناصرة، 3/ اإلعالم اإللكتروني، 2/ قيمة التطوع، 0تناولت المواضيع التالية: )

ب/ الخروج بجولة ترفيهية داخل مدينة أريحا، والذهاب إلى الحديقة السبانية برفقة فرقة موسيقية قامت بغناء 

 ث الفلسطيني.عدد من أغاني الترا

مجموعات، وتوزعوا داخل قاعات الجامعة لحضور جلسات العصف  : تم تقسيم الطالب إلى أربعاليوم الثاني

الذهني التي تركزت حول أهم احتياجات قطاع الشباب، من خالل طرح المشاكل التي تواجههم، ومن ثم 

 وضع الحلول المناسبة لها.

 حاضر في الطالب على مدار اليومين: -

 السيد محمد اللحام ــ إعالمي في وكالة معاا اإلخبارية./ 0

 / السيد أحمد بوزية ــ رئيس سابق لبلدية كفل حارس/ سلفيت.2

 / السيد ابراهيم البم ــ ناشط حقوقي.3

 .(YMCAالــ ) منسق دائرة المشاريع / السيد خضر أبو عبارة ــ نشاط مجتمعي/4

المنامة م الجامعة مع توفير كل ما لزم من: باإلقامة داخل حر ساهمت جامعة الستقالل مشكورة بالتبرع  -

 للطالب والمحاضرين، مما كان لمساهمتها كبير األثر في إنجاح هذا الملتقى.

خالل اليومين قامت الجمعية بتوفير كل ما يلزم للطلبة من وجبات الطعام والمواصالت والجولة  -

لى محافظاتهم.الترفيهية، باإلضافة إلى توفير المواصالت لكا  فة الطلبة من وا 
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  سلفيت فقد  -وبالتعاون مع مركز وادي الشاعر الثقافي وجامعة القدس المفتوحة  03/5/2103بتاريخ

نظمت "األفق" نشاطا اجتماعياا وهو تكملة لسلسلة النشاطات التي تقوم بها المؤسسة بهدف تعزيز التوعية 

يعانونه في سجون الحتالل، حيث تهدف هذه النشاطات الى لدى الشباب حول موضوع األسرى وما 

نشر التوعية لدى طالب الجامعات وطالب المدارس عن ما يعانيه السرى في سجون الحتالل من 

اضطهاد وتعذيب وغيرها من المور وقد تطرق النشاط الى الحديث عن )غرف العار( داخل السجون أو 

 ديد على السير الفلسطيني.ما يسمى بغرف العصافير وخطرهم الش
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 و المجتمع المدني في بيت لحمالصالحة ورشة عمل المواطنة  .2

  برنامج  ضمنورشة عمل  13/01/2103عقدت مؤسسة األفق للتنمية الشبابية يوم الخميس في تاريخ

حم، نيق في مدينة بيت ليالمجتمع المدني" في مركز الفبعنوان "المواطنة و التوعية الشبابي السنوي 

أ.  من محافظة بيت لحم محاضر فيهاالجامعات من التخصصات و  اا وشابة من عددشاب 21بحضور 

سليمان/ ناشط حقوقي، وامتاز اللقاء بتفاعل الحضور المتميز ورغبتهم في التواصل لتكرار لقاءات براهيم إ

 مشابهة وبمواضيع متنوعة لتبادل األفكار والمالحظات.

  

 

 



 

 
 

P
ag

e1
3

 
 تصال والتواصل لطالبات المدارس الثانوية في محافظة رام اهلل والبيرةورشات عمل حول اال  .4

  في إطار الجهود المستمرة للمؤسسة وتعاونها الدائم مع المؤسسات الصديقة عقدت "األفق" وبالتعاون مع

قسم الصحة المدرسية في مديرية التربية والتعليم في محافظة رام اهلل والبيرة ثالث ورشات عمل تحت 

، 4/00/2103ن )التصال والتواصل وتنظيم الوقت والعمل ضمن فريق(، وذلك بتاريخ عنوا

، حيث تمت اللقاءات في: مدرسة بنات دير عمار الثانوية، ومدرسة بنات أبو قش 01/00/2103و

حيث تمت هذه اللقاءات بناء على رغبة التربية والتعليم في تعزيز   الثانوية، ومدرسة دير أوبو مشعل.

الطالبات، وكانت اللقاءات بمستوى عاٍل من النجاح لما وفرته مديرية التربية والتعليم نمن اهتمام  قدرات

وترتيب عبر األخت ريما اليونس منسقة المشروع ومسؤولة قسم الصحة المدرسية في مديرية التربية 

 والتعليم.

  

دارة المبادرات .5  ورشة عمل حول التخطيط وا 

 وبالتعاون مع دائرة العلوم التنموية 06/00/2103ج الوعي الشبابي"، وبتاريخ ضمن سلسلة لقاءات "برنام ،

دارة المبادرات"،  في جامعة القدس أبو ديس، قامت "األفق" بعقد لقاء توعوي حول موضوع "التخطيط وا 

 ة، من طلبة مساق التخطيط الستراتيجي في الدائرة،  حضر اللقاء خمسون طالباا/

تتضمن عنوان المبادرة  "األفق"تتضمن نماذج لمبادرات شبابية معدة من قبل طاقم  تم توزيع استماراتو 
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والمنطقة المستهدفة منها والموازنة المطلوبة لها باإلضافة الى ملخص ومبررات وهدف المبادرة والمخرجات 

مبادرة  :قدمت فكرة مبادرة شبابية وهيمجموعات، كل مجموعة  4وتم تقسيم الطلبة الى  ،منها ةالمتوقع

ت مقترحا تقدم به نأما المبادرة الثانية فتضمباقي محافظات الوطن، لتحسين المواصالت من الجامعة والى 

الحتالل كرد على سياسة  48افراد المجموعة لتعزيز الوعي السياسي لدى الشبان الفلسطينيين داخل مناطق 

اما المبادرة الثالثة  ،امتدادهم وهمهم الفلسطينيتجاه ابعاد هؤلء الشبان عن القضية الفلسطينية وسلخهم عن 

فتضمنت مقترحا لتحسين مهارة الخطابة لدى طلبة جامعة القدس من خالل لقاءات تعزز مهارات القيادة 

خيرا تضمنت ، أوالكاريزما لدى جموع الطلبة كونهم يشكلون أساس العملية التنموية في المجتمع الفلسطيني

ا لتعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع الفلسطيني في ظل جملة التحديات التي المبادرة الرابعة مقترح

 . تعصف بالمجتمع الفلسطيني في كافة أماكن تواجده

  

 ورشة عمل حول المشاركة السياسية .6

 ضم نخبة من طلبة جامعات بير زيت  تثقيفي لقاءوفي مقر "األفق" تم تنظيم ، 07/00/2103 بتاريخ

ة فكار والمبادرات التي من شأنها تعزيز المشاركة الفاعلوتضمن اللقاء العديد من األ ،تقاللوالقدس والس

 31) تم خالل اللقاء تقسيم المشاركين ،اليجابية في صنع السياسات العامة داخل المجتمع الفلسطيني

اب(: ناقشت )بصمة شب0مجموعة رقم  ات رئيسية ناقشت المواضيع التالية:ة(، الى ثالث مجموع /طالب



 

 
 

P
ag

e1
5

 
شكل  ضعف الوعي السياسي، :منهاوالتي كان عوامل ضعف المشاركة السياسية لدى الشباب الفلسطيني 

 2مجموعة رقم  ،بعاد الجتماعيةاأل و معيق، الخوف من عواقب المشاركة،أنظام الحكم القائم كمعزز 

وافع الى اجتماعية، اقتصادية، وتم تقسيم الد : ناقشت دوافع المشاركة الشبابية السياسية،()الستقالل

 ناقشت قضية السمات الواجب توافرها في المشاركين، )مسك الختام(:3مجموعة رقم  ،ودينية نفسية،

 .امتالك مهارات التفاوض والخطابة والقدرات التعبيريةو لمام بالواقع، )الكاريزما( واإل كروح القيادة

 

  

 برنامج التمكين
  مكانيات العاملين المتطوعين من لى ضرورة تمكين المؤسسة وتعزيز إعانطالقا من حرص المؤسسة

من الدورات  تم عقد عديد، لدى المؤسسة والمتطوعين الطلبة المسجلين رسمياا ،  موظفي المؤسسة

طيرها بالخبرة العملية ت العملية والعلمية للمساهمة في إنجاح برامج العمل وتأدواالتدريبية لتوفير األ

 مثل النشاط التمكيني فيما يلي:تولقد ، واحتياجات السوق المحلي ممول والمانح.واحتياجات ال

 ورشة عمل بعنوان: )إعداد مراسلين إعالميين للجمعية( .0

  تم تنظيم ورشة عمل بعنوان: تدريب مراسلين إعالميين للجمعية في مقرها/ رام اهلل، حيث تم اختيار

ديس لالشتراك بالورشة،  حم وجامعة القدس/ أبوزيت وجامعة بيت ل مجموعة من طالب جامعة بير
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حاضر فيها اإلعالمي محمد عبد النبي  01/12/2103وتم عقدها بتاريخ اا، ربعة عشر مشاركأوعددهم 

 اللحام/ وكالة معاا.

  ،تناول المدرب في الورشة كيفية صياغة الخبر الصحفي والفرق بين القصة الصحفية والتحقيق الصحفي

لدورة إكساب عدد من الطالب مهارات كتابة الخبر الصحفي من أجل تزويد المؤسسة وكان الهدف من ا

وصفحتها اإللكترونية باألخبار والقصص الصحفية التي تهم الطلبة الجامعيين والمشاكل التي قد تواجه 

 الطلبة في الجامعات، وذلك لتفعيل الصفحة اللكترونية وصفحة الفيس بوك الخاصة بالجمعية.

 مل حول االنتخاباتورشة ع .3

  قامت "األفق" بتنظيم ورشة عمل عن النتخابات بمشاركة قائمة )مستقبلنا بأيدينا( ومهم مجموعة من

طلبة جامعة بير زيت ومتطوعون في "األفق"، وحاضر في الورشة األستاذ عصام عقل أمين سر مجلس 

دينا بعد انتهاء الورشة  بعقد اجتماع السلطات المحلية في فلسطين، وعلى اإلثر قامت قائمة مستقبلنا بأي

لكافة اعضائها تم خالله مناقشة كل التفاصيل النهائية و وضع اللمسات الخيرة على القائمة، وعملت 

"األفق" على دعم هؤلء الشباب معنويا وماديا من خالل توفير احتياجاتهم األسياسية من طباعة 

 المكان الخاص بعقد لقاءاتهم التحضيرية لالنتخابات. البروشور الخاص بقائمتهم النتخابية وتوفير
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 استقطاب متطوعين اجانب: .2

قامت لدينا لمدة شهر كامل من تاريخ أحيث  ،من بولندا، ليسيا بوجلوسكاإ ةتم استقطاب المتطوع . أ

حيث تطوعت في ترجمة المواد الخاصة بالمؤسسة والمراسالت مع المانحين ، 26/6-03/7/2103

 .ةشاريع المقترحوترجمة الم

 كما يلي:و  الجامعيينمساعدات لعدد من الطالب اريع قامت الجمعية بعمل مش .4

 محافظة الخليل )امتياز أبو عياش(:دعم فتاة من  . أ

، بتجهيز مشروعها الخاص، والذي يتعلق بتدريب عدد من الفتيات على 23/2/2103بتاريخ قامت 

التي تحتاجها إلنجاز مشروعها، وقد باشرت امتياز التطريز، حيث تم بالفعل تزويدها بكافة المواد 

لوحة فنية تراثية فلسطينية تعبر عن الحياة في فلسطين  06بتدريب الفتيات، على التطريز وتم انجاز 

ومشاق العمل النسوي وصعوبات تواجه المجتمع الفلسطيني ورموز فنية. وقد شكل المشروع تجربة 

 . ة في عمل المؤسسةمتميز 
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 رمزية لطلبة الجامعات: تم العمل من قبل الجمعية على صرف مساعدات مالية . ب

شيكالا  251مساعدة، بما معدله  81من المتطوعين في الجمعية، ويبلغ عدد المساعدات  معظمهم

متطوعاا، واستمر صرف المساعدات  571لكل طالب، علما بأن عدد المتطوعين لدى المؤسسة بلغ 

 .30/3/2103ــ  21/2/2103للطلبة من تاريخ 

 مساعدات نقدية للطلبة الجامعيين:صرف  . ت

لى الطلبة المتطوعين في توزيع مساعدات نقدية عب 24/01/2102 حيث باشرت المؤسسة بتاريخ

مما ساهم في تحفيز الطلبة على التواصل  ،اا طالب 12على  شيكالا  07781 إجماليبمبلغ المؤسسة 

 برامج التطوع. يوتشجيعهم على الستمرار ف، تهم الخاصةمع المؤسسة ومعالجة مقبولة لحتياجا

 

 مج المشاركةنابر 
 ورشة عمل بعنوان )يوم األسير الفلسطيني( .0

 احتفالية يوم السير الفلسطيني )محافظة رام اهلل( .أ

  ،عمدت مؤسسة األفق للتنمية الشبابية إلى دعوة متطوعيها للمشاركة باحتفالية يوم األسير الفلسطيني

مشاركاا، تمخض عن الورشة اإلعداد لبرنامج  23عقد ورشة عمل مع متطوعي المؤسسة عدد حيث تم 

فعاليات يشمل خمس مدارس في محافظة رام اهلل والبيرة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ونادي األسير 

 الفلسطيني ووزارة األسرى والمحررين.

  ي، قامت جمعية األفق للتنمية الشبابية وبالتنسيق مع وبمناسبة يوم األسير الفلسطين 20/4/2103بتاريخ

وزارة التربية والتعليم ووزارة األسرى والمحررين ونادي األسير الفلسطيني بعمل نشاط توعوي في عدد من 

مدارس محافظة رام اهلل والبيرة، شمل المرحلة الثانوية في هذه المدارس، حيث تناولت المحاضرات 

ألسرى الفلسطينيين، والنتهاكات التي يتعرض لها األسير لحظة اعتقاله من قبل التوعوية أهمية قضية ا
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الحتالل، كما تناولت إحصائيات عددية لألسرى الموجودين في سجون الحتالل، ووضع األسرى 

المرضى واألسيرات واألسرى األطفال، وشملت المحاضرات عرضاا موجزاا لغرف العصافير أو ما سمي 

 بغرف العار.

 ام بإعطاء المحاضرات عدد من األسرى المحررين من سجون الحتالل والذين قضوا فترات طويلة في ق

السجون، منهم األسرى المحررون حسام خضر والسيد تيسير نصر اهلل والسيد عامر الفرارجة والسيد 

ي محمد عودة والسيد علي المسلماني، استطاعوا من خاللها عرض طرق وأساليب جيش الحتالل ف

التحقيق مع األسرى وكيفية الحياة التي يعيشها األسير داخل السجون اإلسرائيلية وما يمرون بها من 

 ضغوط وصعوبات، وشاركهم في التنفيذ متطوعو المؤسسة.

 تم توزيع نشرات توعوية ودعائية خاصة بالمناسبة، باإلضافة إلىCD   يبرز المواد النظرية وأشرطة فيديو

 لية،  وعدد من الكتب دعماا لمكتبات المدارس.عن التجربة العتقا

  

 المخيم الصيفي )يال نلعب( ــ رام اهلل .2

وذلك في مقر  ،ألطفال محافظة رام اهلل والبيرة صيفياا  مخيماا  22/6/2103عقدت الجمعية بتاريخ  .0

 جمعية لفتا الخيرية/ البيرة.
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زيت، والذين كانوا قد استهدفوا  أشرف على المخيم سبعة من متطوعي الجمعية من طالب جامعة بير .2

حيث قام  ،من قبل الجمعية بدورة تحت عنوان )إعداد القيادات الشابة(، وكان المخيم نتاج هذه الدورة

 المتطوعون بتطبيق المفاهيم التي تناولتها الدورة.

 ( عاماا.04ــ  1شارك في المخيم واحد وستون طفالا من عمر ) .3

، بما معدله تسعة أيام عمل في المخيم، شملت العديد من 7/7/2103استمر المخيم لتاريخ  .4

 النشاطات والفعاليات للمشرفين واألطفال.

بعمل مقابلة تلفزيونية مع منسقة المخيم والتي بدورها عرفت على  الفضائية قامت قناة الفلسطينية .5

 ليه.الجمعية وأهدافها من خالل اللقاء التلفزيوني وطبيعة المخيم الصيفي والقائمين ع

، وتم فيه تخريج المتطوعين واألطفال المشاركين، وتم توزيع 7/7/2103آخر يوم للمخيم كان بتاريخ  .6

الشهادات وهدايا رمزية تم التبرع بها من قبل النادي األرثوذكسي ــ بيت جال لكافة المشاركين، كما تم 

 التبرع ببعض المواد الغذائية التي من شركة سنيورة.
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 لصيفي )يال نلعب( ــ بيت لحمالمخيم ا .3

  ألطفال محافظة بيت لحم/ مخيم الدهيشة، وذلك في  صيفياا  مخيماا  2/7/2103عقدت الجمعية بتاريخ

 مقر جمعية الفينيق ــ بيت لحم.

 .أشرف على المخيم سبعة من متطوعي الجمعية من محافظة بيت لحم 

 ( عاماا.05ــ  01شارك في المخيم خمسون طفالا من عمر ) 

  بما معدله خمسة أيام عمل في المخيم، شملت العديد من النشاطات 7/7/2103استمر المخيم لتاريخ ،

والفعاليات للمشرفين واألطفال، منها: التعريف بالجمعية، والتعريف بقضية الالجئين الفلسطينيين، وشمل 

 من النشاطات الرياضية. اا المخيم رحلة ترفيهية، وعدد

 وتم فيه تخريج المتطوعين واألطفال المشاركين، وتم توزيع 7/7/2103اريخ آخر يوم للمخيم كان بت ،

 الشهادات.

  
 

 ببالون نرسم بسمة .5

  ضمن سلسلة لقاءات تقوم بها "األفق" تحت عنوان "ببالون نرسم بسمة"، نظمت مجموعة متطوعي )ايد

، نشاطين في كل من 22/00/2103و 20/00/2103واحدة( التابعة "األفق" للتنمية الشبابية بتاريخ 
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محافظتي رام اهلل وبيت لحم، حيث كان النشاط الول في مجمع فلسطين الطبي في رام اهلل وقد استهدف 

الطفال المرضى في المستشفى لرسم البسمة على الطفال من خالل جملة من النشاطات الترفيهية التي 

عدداا من الهدايا لألطفال الذين انسجموا  تفاعل معها الطفال بشكل ملحوظ وفي الختام قدمت المؤسسة

مع النشاطات التي تم تقديمها من قبل الشباب المتطوع الشباب. واللقاء الثاني كان مستشفى كاريتاس 

بيت لحم حيث تم عمل يوم تطوعي تخلله عدد من النشاطات الترفيهية وتوزيع الهدايا مما ساهم في 

قامت على اثر ذلك ادارتي مستشفى الكاريتاس في  . ل المرضىادخال البسمة والفرحة الى قلوب الطفا

بيت لحم ومجمع فلسطين الطبي في رام اهلل بتقديم الشكر الجزيل والثناء على جهود المتطوعين وتم 

 توجيه كتب شكر لمؤسسة الفق للتنمية الشبابية لمبادرتها التي لقت استحسان الطفال وذويهم.

   

 لخيريغاثي االبرنامج اإل
 . 2103لفطرااألعمال الخيرية خالل شهر رمضان المبارك والتجهيز لعيد  .1

  الطلب من مجموع المتطوعين  إلىعمدت المؤسسة  ،بفعالية واقتدار اإلغاثيللقيام بالدور الخيري

وتم تكليف باحثة  تجهيز قوائم للعائالت المحتاجة في محافظات رام اهلل والبيرة وبيت لحم. ،المبادرين

حيث تم تشكيل طواقم من الباحثين  ،سماء الواردةماعية بوضع خطة عمل للتحقق من األتاج

وعمد  ،افظات رام اهلل والبيرة وبيت لحمفي مح المعوزةين لتعبئة استمارات الفقر للعائالت يالجتماع



 

 
 

P
ag

e2
3

 
قديم ما لت ،واإلسنادحق بالمساعدة أسماء من هم أالتدقيق بالستمارات ورفع  إلىالباحث الجتماعي 

 .وتم تثبيت القوائم والستمارات كمبيوترياا ، عانات تتوفر للمؤسسةإيمكن تقديمه من 

  لجهود المؤسسة والمتطوعين لدعم العائالت  واإلسنادصدقاء المؤسسة لتقديم الدعم أتم التصال مع كما

بيك مع اإلغاثة لتشوتم ا ،حيث تقدم البعض بمساعدات نقدية للمساهمة في السلة الغذائية ،المعوزة

 ماراتية.، وتم التوافق مع هيئة األعمال الخيرية اإللهذا الغرض اإلسالميةوالجمعية الخيرية  ،سالميةاإل

  تم التنسيق مع اإلغاثة اإلسالمية للقيام بتوزيع طرود غذائية على عائالت محتاجة 0/7/2103بتاريخ ،

عائلة محتاجة من مختلف قرى  011حتوي على في محافظة رام اهلل والبيرة، وقمنا بتسليمهم كشفاا ي

طرداا غذائياا قمنا  17بتسليمنا  06/7/2103المحافظة، وبناء عليه، قامت اإلغاثة اإلسالمية بتاريخ 

 بتوزيعها على هذه العائالت.

  قيمة الطرد  اا غذائي اا طرد 81سالمية الخليل بتسليمنا ، قامت الجمعية الخيرية اإل28/7/2103بتاريخ

حيث تم توزيعها على العائالت المحتاجة في محافظة بيت لحم مناطق مخيم الدهيشة  ،شيكالا  071

 مصادق عليها.المن متطوعي المؤسسة و  ةمعدالسماء ، وفق قوائم األمخيم عايدة مدينة الدوحة

  بتوزيع مائة طرد غذائي على العائالت المحتاجة في محافظة  0/8/2103كما قامت المؤسسة بتاريخ

عدادها من قبل إتم  لألسماءوفق قوائم ، كثر من شخص(أ)اهلل والبيرة وبتبرع من فاعلي الخير رام

حيث تم تجهيز الطرد الغذائي من قبل المؤسسة بحزمة مشتريات من ، الباحثين الجتماعيين للمؤسسة

 شيكل للطرد الغذائي. 011ساسية بسعر أمواد تموينية 

  بالتعاون مع هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية بتوزيع كوبونات ، قامت الجمعية و 5/8/2103وبتاريخ

، حيث تم ترشيح األسماء على ثالثين عائلة محتاجة لشراء كسوة العيد شرائية بقيمة مائة وخمسين شيكالا 

 ين الجتماعيين للمؤسسة.من قبل المتطوعين والباحث
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  المدرسية: الحقيبةمشروع 

دراسة احتياج تم إعدادها من قبل "األفق"، أظهرت احتياج عدد كبير من وبناء على  0/1/2103بتاريخ 

طلبة المدارس للحقيبة المدرسية ومستلزمات القرطاسية، تقدمت األفق بمشروع خاص بالحقيبة المدرسية 

، وبناء على هذا المشروع تمت الموافقة على تمويل المؤسسة للقيام بتوزيع عدد من UNDPلبرنامج الـ 

على مدارس الضفة الغربية وقطاع غزة، وعليه تم التمويل من قبل بنك التنمية اإلسالمي وعبر  الحقائب

على أن تقوم  UNDPبرنامج مساعدة األسر الفقيرة، حيث تم توقيع التفاقية بين األفق والـ  DEEPبرنامج 

عن عطاء لشراء ية "األفق" باإلشراف على المشروع وتنفيذه، وبناء عليه تم اإلعالن في الصحف الرسم

و"األفق" وعدد من المتقدمين للعطاء، وبعد  UNDPالحقائب المدرسية، وتم فتح العطاء بحضور لجنة من الـ 

 6111استكمال كافة اإلجراءات الخاصة بفتح العطاء ورسوه، تمت المباشرة بتنفيذ المشروع من خالل شراء 

ة الغربية وقطاع غزة، حيث عملت "األفق" ومن حقيبة مدرسية، تم توزيعها مناصفة بين محافظات الضف

خالل عدد من متطوعيها وأصدقائها بتوزيع الحقائب على عدد من مدارس الضفة الغربية، فيما قامت وكالة 

الغوث وتشغيل الالجئين بتوزيع الحقائب في قطاع غزة وذلك بسبب سهولة حركتها ما بين الضفة الغربية 

 وقطاع غزة.
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 حتياجدراسة اال
تختص هذه الدراسات و ، كمهمة من مهام "األفق" وليس كبرنامج، مستمر دراسات احتياجتنفذ "األفق" بشكل 

بموضوع معين وبفئة مستهدفة معينة وبمكان جغرافي معين، مع مراعاة رؤية ورسالة المؤسسة من جهة، 

ؤشر لمعرفة وضع حالت معينة وحالة المجتمع الفلسطيني من جهة أخرى. ويتم استخدام تلك الدراسات كم

في المجتمع الفلسطيني بدقة. واستنادا لهذه الدراسات تعمل دائرة تطوير المشاريع على كتابة العديد من 

المشاريع ومن ثم تقديمها للممولين المحليين والدوليين، حيث تم تقديم العديد من المشاريع منذ تأسيس دائرة 

والذي تم تمويله من قبل بنك التنمية اإلسالمي من خالل  بة المدرسيةتطوير المشاريع أهمها مشروع الحقي

، Democracy talks, youth empowerment, change action ، ومشروع UNDPبرنامج الــ 

تكمال الحقيبة ، ومشروع اسروع تعزيز مؤسسات المجتمع المدني، ومشروع تمكين الطالب الفلسطينيومش
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يم البنية التحتية لعدد من المدارس سواء من الحتياجات الخاصة بالمباني القائمة المدرسية والمساعدة في ترم

 .، ومشروع بناء معمل حجر ومركز تدريب مهنيأو من خالل توفير الوسائل التعليمية

 التشبيك مع المؤسسات
  جمعية ، تقوم خاللها ال21/7/2103تم توقيع اتفاقية تعاون مع الجمعية الخيرية اإلسالمية بتاريخ

الخيرية اإلسالمية بإدراج مؤسستنا ضمن برامج عملها الخيرية، كما سيكون هناك بناء على التفاقية 

 .تطوير برامج عمل مشتركة بين الجمعيتين، وتنفيذ هذه البرامج بالشراكة بين الجمعيتين

 نوي تنفيذها في يتم شملنا ببرامج البنك الم أنعلى  ،جدة /سالميقمنا بالتفاق مع بنك التنمية اإل

 .ةتنفيذ مشروع الحقيبة المدرسية في الضفة الغربية وقطاع غز  0/1/2103وتم بتاريخ  ،فلسطين

 وتنسيق الجهود التنموية للعمل  ،نيق بيت لحم لستقبال ورشات العمل لدينايتم التنسيق مع مؤسسة الف

انوني )مبادرة تيعاب النادي القكما تم اس، ربع ورشات عمل في مقرهمإثر ذلك عقد أوتم على  ،المشترك

 .في بيت لحم (من متطوعي المؤسسة

  مؤسسة التعاون: وضمن مشروعها لتوفير فرص العمل للخريجين الجدد، تقدمت "األفق" بثالثة طلبات

 لخريجين جدد وتم قبولهم ضمن البرنامج، من من أنهى فترته التدريبة منهم من ما زال على رأس عمله.

 ضواا في )شبكة الشباب للمواطنة واإلصالح(أصبحت "األفق" ع.  

 .أصبحت األفق عضواا في شبكة أمان للمساءلة المجتمعية 

  شبكةPNN  اإلخبارية: تم التوقيع على اتفاقية تعاون معها، على أن يتم التعاون ما بين "األفق" والشبكة

افة النشاطات والمشاريع في نقل أخبار ونشاطات المؤسسة، على أن يجري العمل بين المؤسستين في ك

 التي سيتم التفاق عليها بينهما.
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  وتقدم  ،نادي في عقد عديد من ورشات العملحيث تم التعاون مع رئيس ال األرثوذكسي ــالنادي العربي

 .ينة رام اهللوالمنعقد في مد (يال نلعب)وع من الهدايا للمخيم الصيفي مالنادي بمج

 سنادوالتفاق المبدئي على التعاون  اإلسالمية اإلغاثةدارة مع إ ــ تم التواصلسالمية اإلغاثة اإل عمل  وا 

 .سلة غذائية ضمن برنامج اإلغاثة 17وقد تم دعمنا بعدد ، المؤسسة

 وتم تم التواصل مع مكتب الهيئة والتفاق على برامج عمل مستقبليةــ  ماراتيةهيئة األعمال الخيرية اإل ،

 عيد.بكسوة ال اإلغاثةسناد برنامج إ

  إن التشبيك مع المؤسسات ذات العالقة من المهام التي تعنى بها "األفق"، كونها تفتح آفاقا جديدة

للمؤسسة. وتبعا لذلك فإن مهمة التشبيك مع المؤسسات عملية مستمرة ومتجددة بما يتناسب مع رؤية 

 فق": ورسالة المؤسسة. وكان من أهم المؤسسات التي تم التشبيك معها منذ تأسيس "األ

 

 طبيعة المؤسسة التي يجري العمل على التنسيق معهاسات الشريكة والمؤسسات المؤس

، NDCمركز تطوير المؤسسات الهلية الفلسطينية  ،YMCAجمعية الشبان المسيحية 

، مؤسسة ملتقى الطلبة، مؤسسة CRSالهيدرولوجيين، مؤسسة تعاون، منتدى شارك الشبابي، 

بالخليل، وكالة اإلسالمية تنمية واإلبداع، جمعية بلد، الجمعية الخيرية الفينيق، جمعية جهود لل

، شبكة الشباب للمواطنة واإلصالح، مؤسسة الراضي المقدسة المسيحية المسكونية، IREX معا،

 . PNNشبكة فلسطين الخبارية 

 مؤسسات المجتمع المدني

UNDP مؤسسات دولية ألعمال الخيرية اإلماراتية.وهيئة ا اإلسالمية، بنك التنمية اإلسالمي، الغاثة 

وزارة التربية والتعليم، وزارة األسرى، وزارة الشؤون الجتماعية، لجنة النتخابات المركزية، الهيئة 

 الفلسطينية. واآلثارالمستقلة لحقوق اإلنسان، وزارة السياحة 

 مؤسسات حكومية

ألهلية، جامعة القدس/ أبو ديس، جامعة جامعة القدس المفتوحة، جامعة بيت لحم، الجامعة ا

 النجاح الوطنية، الجامعة العربية األمريكية في جنين، جامعة بير زيت.

 مؤسسات تعليمية 
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المجالس القروية في قرى مناطق ريف جنوب بيت لحم قرى الكرامة )وادي النيص، أم سلمونة، 

 بلدية تقوع، محافظة بيت لحم. مراح رباح، المعصرة، جورة الشمعة، واد رحال، مراح معال( ،

 بلديات ومجالس قروية

 

 واإلعالمالدعاية 
تسعى "األفق" للبقاء على تواصل مع جمهور المستفيدين والممولين، وذلك من خالل صفحتها الخاصة على 

ق بالمؤسسة من تقارير إدارية ، وذلك من خالل نشر كل ما يتعلhttp://www.alofoq.orgاإلنتر نت 

ومالية، باإلضافة إلى نشر كافة النشاطات التي تقوم بها، حيث يتم العمل على تحديث محتويات الصفحة 

أولا بأول، هذا باإلضافة إلى صفحة خاصة بـ "األفق" على موقع التواصل الجتماعي الفيس بوك باسم 

ر كافة فعاليات المؤسسة عليها بشكل دوري باإلضافة إلى نشر )مؤسسة الفق للتنمية الشبابية( والتي يتم نش

عدد من المواضيع التي تهم الفئة المستهدفة باإلضافة إلى نشر بعض الكتابات الخاصة ببعض الشبان 

الفلسطينيين، ويتم من خاللها التواصل مع عدد من متطوعي المؤسسة من خالل التواصل مع رسائلهم 

طباعة بروشور باللغتين العربية واإلنجليزية يتضمن تعريفاا بـ "األفق"  2103عام كما تم خالل ال الخاصة.

 ونشاطاتها.

 

http://www.alofoq.org/
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 المتطوعون
  إن الفضل الكبير في استمرار عمل "األفق" يعود لمجموعة المتطوعين من الفئة المستهدفة والذين يمثلون

تواصل دائم معهم من خالل العديد من  الفئة الشابة في المجتمع الفلسطيني، وتسعى "األفق" للبقاء على

النشاطات التي تسعى "األفق" من خاللها لتحقيق رؤيتها ورسالتها، المتمثلة في المساهمة في بناء جيل 

شبابي واع وقادر ومشارك بإيجابية في المجتمع الفلسطيني، وتفخر "األفق" بوجود شبكة متميزة من 

م الجامعات الفلسطينية ومن فئة الشباب المهتم بتطوير المتطوعين في معظم محافظات الوطن من معظ

قدراته وتنمية مهاراته، والذين بدورهم يسعون إلى تطوير ذاتهم من خالل تقدمهم بأفكار ومشاريع تخدم 

أهدافهم وتخدم محيطهم، والتي تترجمت فعلياا على أرض الواقع بنشاطات سبق ذكرها في برامج المشاركة 

 والتمكين.
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 دارةاإلمجلس 

 # السم # السم

ابراهيم الرحمن عبد علي عبد الرحمن عبد الفتاح مصلح محمود أحمد .5   0. 

سحويلمحمد إسماعيل  عائشة متيا وليم يوسف يوسف .6   2. 

أسعد هبة محمود ذياب عليان محمد غازي غادة .7   3. 

شلبك أبوحسين تيسير  حنين احمد ناصر  معتصم حسن .8   4. 

بني عودةمصطفى رياض امجد     1. 

 

 الماليةالمعامالت 

  قامت مؤسسة األفق بالستعانة بمكتب محاسبة خاص لتدقيق حسابات المؤسسة، حرصاا من المؤسسة

 على ترسيخ مفاهيم الشفافية والمصداقية التي هي أساس النجاح.

  النتهاء من ، وتم مكتب )هارفرد( لتدقيق الحسابات بتدقيق حساباتنا قام، 2103العام المنصرم وخالل

 نشره على الموقع اإلليكتروني الخاص بالمؤسسة.الذي سيتم و  إعداد التقرير المالي

 مواعيد الدوام الرسمية

  عدد أيام العمل بالمؤسسة ستة أيام أسبوعياا، تبدأ من السبت إلى يوم الخميس، من الساعة الثامنة صباحاا

 وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراا.

 لرسمية: يوم الجمعة.العطلة ا 
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 موظفو األفق

 :يعمل في الجمعية فريق من خيرة الموظفين، كل في اختصاصه 

 مدير تنفيذي. .0

 مساعد إداري ومالي. .2

 مدير لدائرة المشاريع. .3

 مسؤول نظم معلومات ـــ دوام جزئي. .4

 يساهم في إنجاز بعض األعمال في كل من دائرتي المشاريع والتدريب. طاقم من المتطوعين .5

 تبين هيكلية العمل في المؤسسة: ما يلي خارطة توضيحيةوفي .6
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 الجدول التالي يبين التفاصيل الخاصة بترخيص الجمعية ومعلومات االتصال

 

 جمعية األفق للتنمية الشبابية 

 التسجيل القانوني جهة  التسجيل: وزارة الداخلية الفلسطينية

RA-22790-S :رقم التسجيل 

 جيل:تاريخ التس 3103أيار 

 العنوان والتواصل المقر الرئيسي: شارع القدس –فلسطين/رام اهلل  

 الهاتف:  972-2-2984161/2+

 الفاكس: 972-2-2984160 +

http://www.alofoq.org :الموقع االلكتروني 

info@alofoq.org    :البريد االلكتروني 

 جهة االتصال  االسم: محمد محمود

 لمسمى الوظيفي:ا المدير التنفيذي

mfararja@gmail.com 

mfararja@alofoq.org 

 البريد االلكتروني:

 الهاتف: 592-877777-(0)-970+
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