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المراسالت

التــي  المتعــددة  الجهــات  ومــن 
عقــدت مؤسســة العــون للتنميــة 
معهــا شــراكات متطــورة ومتينــة، 
البعــــض منهــــا بصفتــه المحليــة 

وكان أهمها:
والتعلـــيـــــــم،  التــربــيـــــة  وزارات 
ــب  ــي والـتـــدريــــ ــم الفـنـــ والتعليـــ
العـــامـــــة  والصحـــــة  المهـنــــي، 
والـسـكـــــان، والـتـعـلــيم العــالــــي 
والـبـــحث العـلـــمي بالجمهوريــــة، 
حضــــــرموت  جامـعـتـــــي  وكــــــذا 
ــات  وعــدن، والكثيــر مــن الــجــهــــــ
والجمعيــات  والـمـــــؤســســــــــات 
جانــب  إلـــــى  األخــــــرى،  المحليــة 
أهمها:مركــز  دوليــة  منظمــات 
ــال  ــة واألعم ــلمان لإلغاث ــك س المل
ــة  ــة الرحمــــــ ــة ومنظمــــ اإلنسانيـــ
والصنـــــــــدوق  العــــــالمـــيــــــــــــة 
اإلجتـمــــاعــــي للتنمـيـــــة منظمــة 
وورلــد لينكــس المنطقــة العربيــة، 
التعـــلــيــــــم  تطـــويــــــر  ومركــــــز 
بواشـنـطــــن، ومنظــمـــــة الصحــة 
ــرق  ــب الشــــ ــة بمكــتــــ العـــالمــيـــ
األمريكيــة  والوكالــة  األوســط، 
الجســور  ومنظمــة  للمســاعدات، 

الكندية، ورؤية للحياة.
عقدتهــا  التـــــي  الشــراكـــــات  إن 
مؤسســة العــون للتنميــة مــع مــا 
ســبق ذكرهــا مــن جهــات وهــي 
الحصــر،  ال  المثــال  ســبيل  علــى 
نجــاح  علــى  قاطــع  دليــــل  لهــي 

تعتبــر الشــراكة مــن أهــم األمــور 
األساســية لنجــاح العمــل ـفـي أي 
بيئــة كانــت، وقــد انتهجــت الكثيــر 
مــــــن الحكـــومــــــات والجهـــــات 
لبنــاء  الســبيل  هــذا  الناجحــة 
ــم  ــت طـريقتـهـ ــع ونجحـــ المجتـمــ
بشــكل متقــدم، ووضعــوا بلدانهــم 
ــة  ــدر القــائمــ ــي صــ ــم فـ وجهـاتهـ

تطورًا ونماًء.
وـفـي حضرمــوت واليمــن عمومــًا، 
بـــــدأت العديـــــد مــــن الجـهــــات 
والمجتمعيــة  منهــــا  الحكوميـــة 
ــى  ــان عل ــر وكــ ــت مبـكـــ ــذ وقــ منـ
رأســها مؤسســة العــون للتنميــة 
الطريــق،  هــذا  وســط  االنخــراط 
واتخــذت مســارًا واضحــًا نحــو بنــاء 
عمليــــة  وتوطـيــــد  الشــراكــــات 
ــا وبيــن الجهــات  التشـبـيــــك بينهـ
قصــب  لهــا  كان  وقــد  األخــرى، 
هــذه  مــن  الكثيــر  ـفـي  الســبق 
للعــون  أفــردت  التــي  الشــراكات 
تنفـيــــذ  فـــــي  مضيئـــــة  ميــــــزة 
نشــاطاتها والعمــل بســــالسة نحو 
تفعيــل المجتمــع ودعمـــه وبنــاء 
ــتفيد  ــكل إيجابــي، يس ــه بش كيانات

من خاللها األفراد جميعًا.

كافــة  علــى  الجمهوريــة  عمـــوم 
محافظـاتهـــــا، باإلضـــافـــــة إلـــــى 
تحقيـــــق جملــــة مـــــن نجـاحـــــات 
الشــراكة علــى المســتوى الدولــي 
والعالمــي عبــر مــد الجســور مــع 
الخارجيــة  والجهــات  المنظمــات 
الدوليــة، وهــو مــا أكســبها ثقــة 
فــي نفســها وأكســبها ثقــة الغيــر 
فيهــا، خاصــة وأن العــون للتنميــة 
ــة  ــة وعملي ــة إداري ــق رؤي ــير وف تس
واضحــة، إضافـــــة إلــــــى أهـــــداف 
واضحــة كذلــك تضمنــت بعضهــا 
ــن  ــد م ــق المزي ــى خل ــد علــ التأكيـــ
الشــراكات الناجحــة والفّعالــة مــع 
والعربيــة  المحليــة  المنظمــات 
والدوليـــــــة العاملـــــــة فـــــــي ذات 

المساق.
إذن.. ومــن خــالل نجــاح مؤسســة 
جليــًا  تتضــح  للتنميــة،  العــون 
أهميــة بنــاء الشــراكات بالنســبة 
ســواء  والجهــات  للمؤسســات 
ــة،  ــة أو المجتمعي ــت الحكومي كان
ألن بالشــراكة الواضحــة تســتطيع 
وفقــًا  العمـــــل  الجــهــــات  تلــك 
لمخطــط واضــح وســبيل بايــن نحــو 
ــاح  ــن النجــــ ــد مــ ــق المــزيـــ تحقيـــ
المؤسســي واإلداري، والــذي ينتــج 
وفــردي  مجتمعــــي  نجــاح  عنــــه 
تنمــو مــن خاللــه البلــــد ويتطــور 

الشعب.

االفتتاحية
عبدالاله عبدالقادر بن عثمان
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التنمية المجتمعية

شكلت تقنية المعرفة بما تحويه من اكتشافات واختراعات وبحث علمي وتطبيقات عملية في القرن العشرين
وتحديدا النصف الثاني منه ثورة متكاملة في كل الجوانب بما يمكن تسميته قرن التحوالت العظمى في حياة البشرية.
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تطور األمم
“ يمكننا القول الخلطة السحرية للتغيير بدأت

باالهتمام بإدخال التقنية مما حرك مراحل البناء سريعا “

هــذه التحــوالت أثــرت بشــكل مباشــر علــى كل 

والسياســية  والثقافيــة  االجتماعيــة  األصعــدة 

بهــذه  تأثــرت  لبلــدان  تجــارب  وهنــاك  للــدول، 

الموجــة التغييريــة وتحســنت أوضاعهــا. الكثيــر 

المســتوى  لهــذا  الوصــول  تتمنــى  الــدول  مــن 

التغييــر.  بمفاتيــح  اإلمســاك  عــن  تعجــز  ولكــن 

هــذا المقــال يهــدف لإلجابــة علــى التســاؤل حــول 

واجــب منظمــات المجتمــع المدنــي تجــاه اإلفــادة 

ــة  ــة للوصــول إلــى التنمي ــورة التقني مــن هــذه الث

المجتمعية.

يجــد  المعاصــرة  التجــارب  حــال  ـفـي  المتأمــل 

المثــال  ســبيل  فعلــى  للعيــان،  ماثــال  الجــواب 

ـفـى  القابــع  الصغيــر  البلــد  الماليزيــة،  التجربــة 

جنــوب شــرق آســيا، بلــد مكــون مــن 13 واليــة،  

وثالثــة أقاليــم اتحاديــة، بمســاحة كليــة تبلغ 329٫

ــون  ــه حوالــى 30 ملي ــع. يقطن ــر مرب 845 كيلومت

ــم يكــن يعــرف ســوى زراعــة  ــد ل نســمة، هــذا البل

األرز والمطــاط وبعــض النباتــات والفاكهــة قبــل 

بضعــه عقــود، ولكــن التطــور حــدث، ليقــل معــدل 

الفقــر مــن %70 الــى %5 فقــط، ويزداد دخــل الفرد 

السنوى من 350 دوالرا، ليصبح فى الوقت الحالى 

18000 دوالر.

 

مــع  ســريعا،  البنــاء  مراحــل  حــرك  ممــا  عليهــا 

تحقيق إمكانيات التواصل مع العالم الخارجى.

بالبلــد  دفــع  والــذى  التنمــوى  المنهــج  اعتمــاد  تــم 

ســريعا نحــو النهضــة التنمويــة، وذلــك مــن خــالل توفيــر 

تــم  كمــا  والتقنيــة،  التعليــم  مــن  عاليــة  مســتويات 

وأوفــدت  اإلنجليزيــة،  اللغــة  تعلــم  علــى  التشــجيع 

بعثــات تعليميــة للخــارج وتــم التواصــل مــع الجامعــات 

بجميــع  الماليــزى  المواطــن  تجهيــز  وتــم  األجنبيــة.  

االنفتــاح  العلميــة والتقنيــة كــى يســتطيع  الوســائل 

علــى  والتعــرف  الخارجــى  العالــم  مــع  والتواصــل 

الثقافــات المختلفــة، ثــم بعــد ذلــك الدفــع بــه إلــى ســوق 

مســتوى  وخفــض  اإلنتــاج  زيــادة  أجــل  مــن  العمــل 

البطالــة بيــن أفــراد الشــعب، حيــث كان الهــدف تفعيــل 

ــاع  ــاه ارتف ــع باتج ــا يدف ــع مم ــن المجتم ــريحة م ــر ش أكب

مســتوى التنميــة االقتصاديــة للبــالد فــى نهايــة األمــر.  

يســمى  مــا  تنفيــذ  هدفهــا  شــاملة  مجتمعيــة  ثــورة 

الــــذى  الهـــدف  كــــــان   ،2020 بـــــــــــرؤيــــــة 

اســتحوذ علــى خيــال النــاس كمــا يســرد ذلــك راســم 

ــا النمــو  ــه "هدفن ــر محمــد بقول حروفهــا األولــى مهاتي

بمعدل 7 فى المئة على امتداد السنوات من عام 1991 إلى 

دخلنــا  مــن  ضاعفنــا  قــد  بذلــك  ونكــون   ،2020 عــام 

القومــى فــى كل عشــر ســنوات ونخــرج للوجــود كدولــة 

متقدمة بشكل تام قبل نهاية عام 2020".
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هــذه التجربــة المجتمعيــة تفــرض نفســها كخيــار 

اســتراتيجي يقــوم علــى عاتــق منظمــات المجتمــع 

ـفـي  بســيط  بجــزء  ولــو  االســهام  ـفـي  المدـنـي 

تحقيــق هــذه االســتراتيجية المتمثلــة فــي إحــداث 

الفــرد  ـفـي مفاهيــم وســلوك  تغييــرات جذريــة 

تجــاه المجتمــع بمــا يترتــب علــى احســاس الفــرد 

علــى  القضــاء  ـفـي  الجماعيــة  بمســؤليته 

المشكالت التي يواجهها المجتمع.

 نقطــة البدايــة تعتمــد علــى التنميــة الثقافيــة 

والتقنيــة  والفنيــة  األدبيــة  أبعادهــا  بكافــة 

التعليميــة  المســتويات  ـفـي  المعرفــة  وتشــمل 

ــرة  ــة مؤث ــق  فاعلي ــا يحق ــة مم ــا فــي التقني العلي

مــن خــالل هــذه الكفايــات البشــرية القــادرة علــى 

تطبيــق مــا تعلمتــه فــي إحــداث نهــوض حضــاري 

شامل.

واجبــات  ثــالث  خــالل  مــن  ذلــك  ســرد  ويمكــن 

رئيســة، األول يكمــن ـفـي إدمــاج أكبــر شــريحة 

ممكنــة مــن المجتمــع ـفـي الثــورة التقنيــة مــن 

خــالل إقامــة األنشــطة والبرامــج التــي تســعى 

للقضاء على األمية التقنية والثاني يظهر في 

إقامــة شــراكة مجتمعيــة محليــة وخارجيــة مــن 

ألفــراد  ـي  العاـل للتأهيــل  الفــرص  إيجــاد  أجــل 

المجتمــع وصــوال نحــو تحقيــق البنــاء المجتمعــي، 

المــدى  بعيــد  المجتمعــي  الوعــي  بنــاء  وأخيــرا 

ـي ـفـي خدمــة األهــداف  بأهميــة التأثيــر اإليجاـب

المجتمعية.
اختــم بمقولــة شــهيرة لرائــد التنميــة زيــج زيجلــر "قمــة 
الجبــل تســع مــن يريــد أن يقــف عليهــا، ال الجلــوس. 
الناجــح ال يجلــس أو يســتريح، بــل يســتمر مــن هــدف 
آلخــر، ومــن غايــة ألخــرى، وال يعــرف الســكون.." ينبغــى 
أن نــدرك أن الحصــول علــى هــذه األهــداف تحتــاج إلــى 
والبرامــج  الوســائل  وتنويــع  ودؤؤب  مســتمر  عمــل 

وصوال الى التنمية المجتمعية المنشودة.

التنمية المجتمعية
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أخبـار العون

بتمويل مؤسسة العون..

التوقيع على اتفاقية مشروع التدخل السريع لمكافحة الكوليرا باليمن

جــرى بمؤسســة العــون للتنميــة بمدينــة 
التوقيــع  حضرمــوت  محافظــة  المــكال 
ــل  ــروع التدخ ــذ مش ــة لتنفي ــى اتفاقي عل
الســريع لمكافحــة الكوليــرا فــي خمــس 
مــن  بتمويــل  يمنيــة،  محافظــات 

مؤسسة العون للتنمية.¬
الممولــة  الجهــة  عــن  االتفاقيــة  وقــع 
بــن  عبدالقــادر  عبدالــاله  االســتاذ/ 
لمؤسســة  التنفيــذي  المديــر  عثمــان 
العــون للتنميــة، وعــن الجهــة المنفــذة 
المديــر  مرعــي،  مهــدي  الدكتــور/ 

التنفيذي لمنظمة حضرموت الصحية.
ـى إنشــاء ودعــم  وتهــدف االتفاقيــة إـل
ـفـي  اإلســهاالت  معالجــة  مراكــز 
الحديــدة،  عــدن،  (صنعــاء،  محافظــات 

أبين وحضرموت).

والمســتلزمات  باألدويــة  وتزويدهــا   
الطبيــة حســب معاييــر منظمــة الصحــة 
ســينفذ  المشــروع  العالميــة. 
بالتنســيق  المســتهدفة  بالمحافظــات 
العامــة  الصحــة  مكاتــب  مــدراء  مــع 
الدوليــة  والمنظمــات  والســكان 
العاملــة  اإلنســانية  والمؤسســات 
تلــك المحافظــات، لمــا  ـفـي  بالميــدان 
الكوليــرا  مــرض  مجابهــة  شــأنه  مــن 

والحد من انتشاره والقضاء عليه.
مؤسســة  مــن  المبــادرة  هــذه  وتأـتـي 
مجــال  ـفـي  الرائــدة  للتنميــة  العــون 
واإلغاثيــة،  التنمويــة  األعمــال 
المواطنيــن  معانــاة  مــن  والتخفيــف 
ــن  ــدد م ــرا بع ــاء الكولي ــي وب ــراء تفش ج

محافظات الجمهورية









التعليم

دور منظمات المجتمع المدني في التعليم
 أ . عبدالله رمضان باجهام

   االهتمــام بــاإلدارة المدرســية وتنفيــذ دورات 

تنشيطية لها.

ــاء بالمــدارس إليجــاد      تفعيــل دور مجالــس اآلب

مصادر تمويل رافدة لالعتماد الحكومي. 

    إنشاء مجلس تعليم بالمحافظة.

التربيــة  أوضــاع  عــن  متكامــل  دليــل  وضــع    

موثــق  بالمحافظــة،  وحاجياتــه  والتعليــم 

للجمعيــات  وتســويقه  والصــور،  باإلحصائيــات 

والمؤسسات والمنظمات.

واإلدارات  المعلميــن  تكريــم  آليــة  وضــع   

تقاريــر  وفــق  المنظمــات  بتعــاون  المدرســية 

مكتــب  قبــل  مــن  الميدانيــة  والزيــارات  األداء 

التربية والتعليم.

والجمعيــات  المؤسســات  دور  وإبــراز  تعزيــز    

ــطة  ــج وأنش ــم برام ــة فــي دع ــق الخيري والصنادي

ـفـي  والتعليــم  التربيــة  مؤسســات  ومتطلبــات 

المديريات بالمحافظة.

    زيــادة الدعــم الحكومــي والشــعبي للجمعيــات 

األمــوال  ذلــك  ـفـي  بمــا  والمؤسســات 

والمخصصات وتقديم التسهيالت. 

ــة  ــة لمواكب     إعــادة سياســة المناهــج التعليمي

متطلبات سوق العمل.

   إجــراء دراســة ميدانيــة تقــارن بيــن مخرجــات 

المدارس األهلية والحكومية.

واقــع التعليــم اليــوم فــي بالدنــا دون مســتوى 
يــزال يشــكل تحديــا وقضيــة  إذ ال  الطمــوح، 

تنموية ملحة يجب أن تعطى أهمية كبيرة.
 "دور المنظمــات الخيريــة فــي تطويــر التعليــم 

بمحافظة حضرموت"
باجهــام،  هللا  عبــد  للباحــث  ميدانيــة  دراســة 

تطويــر  ـفـي  الخيريــة   الجمعيــات  دور  وضحــت 

التعليــم، وأهــم جوانــب الدعــم المقــدم مــن قبــل 

مشــكالت  حــل  ـفـي  للمســاهمة  الجمعيــات 

التعليم، 

التوصيــات  مــن  عــدد  ـى  إـل الدراســة  وتوصلــت 

العامــة، تســاهم برقــي وتطــور التعليــم وتفعيــل 

دور المنظمات:  

    غــرس المؤسســات التعليميــة حــب العمــل 

الخيــري فــي نفــوس النــشء مــن خــالل المناهــج 

والزيارات لمؤسسات العمل المدني.

    إنشــاء صنــدوق بالمحافظــة لدعــم التعليــم، 

المجالــس  قبــل  مــن  المــوارد  لــه  تخصــص 

المحلية.

    تشكيـــــل مجالـــــــس دعـــــم التعليــــم 
ــس  ــة للمجـــالــــ ــات التابعـــــ بالمديريــــــ

المحلية حيث تتولى ما يلي:
والمهاجريــن  المجتمــع  تنظيــم مســاهمات   -1

لدعم التعليم بالتنسيق مع الجمعيات.

2- تعزيــز ربــط المدرســة بالمجتمــع والمســاعدة 

ــن،  ــص المعلمي ــم (نق ــكالت التعلي ــل مش فــي ح

سكن الطالب، ضعف التحصيل العلمي).

    دراســة إمكانيــة قيــام تعليــم أهلــي رديــف 

بمــا  الريــف  ـفـي  خاصــة  الحكومــي،  للتعليــم 

تعليــم  وتشــجيع  الســكان  وظــروف  يتناســب 

الفتاة ومحو األمية.

ــة كطــرف مســاهم بنســبة  فــي       دخــول الدول

مشــروعات يتبناهــا األهالــي لتشــجيع المبــادرات 

العــادل  والتوزيــع  المجــاالت،  هــذه  ـفـي 

المدينــة  بيــن  التنميــة  لمشــروعات  والمتــوازن 

والريف.
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    غــرس المؤسســات التعليميــة حــب العمــل 

    إنشــاء صنــدوق بالمحافظــة لدعــم التعليــم، 

    تشكيـــــل مجالـــــــس دعـــــم التعليــــم 

    دراســة إمكانيــة قيــام تعليــم أهلــي رديــف 

ــة كطــرف مســاهم بنســبة  فــي       دخــول الدول

   االهتمــام بــاإلدارة المدرســية وتنفيــذ دورات 

ــاء بالمــدارس إليجــاد      تفعيــل دور مجالــس اآلب

    إنشاء مجلس تعليم بالمحافظة.

التربيــة  أوضــاع  عــن  متكامــل  دليــل  وضــع    

واإلدارات  المعلميــن  تكريــم  آليــة  وضــع   

    زيــادة الدعــم الحكومــي والشــعبي للجمعيــات 

والجمعيــات  المؤسســات  دور  وإبــراز  تعزيــز    

ــة  ــة لمواكب     إعــادة سياســة المناهــج التعليمي

   إجــراء دراســة ميدانيــة تقــارن بيــن مخرجــات 



التعليم

تمكين  201715 ابريل

مانحــة  وقفيــة  مؤسســات  توجــد  الغــرب  ـفـي 
للمنظمــات غيــر الربحيــة، عبــارة عــن شــركات 
ــات  ــجلة كمؤسس ــة مس ــال تجاري ــهم وأعم وأس
ــات  ــم منظم ــب، تدع ــن الضرائ ــاة م ــة معف وقفي
وجمعيــات القطــاع غيــر الربحــي، ومــن أشــهر 
بيــل  مؤسســة  الوقفيــة:  المؤسســات  هــذه 
ــغ  ــك مايكروســوفت) ويبل ــدا غيتــس (مال وملين
ومؤسســة  دوالر.  مليــار   (24,2) رأســمالها 
ليلــي إنداوفــت ويبلــغ رأســمالها (12,5) مليــار 
ويبلــغ  أمريــكا  ـفـي  فــورد  ومؤسســة  دوالر. 

رأسمالها (10,8) مليار دوالر وغيرها.
ومعلنــة  عامــة  واســتراتيجيات  سياســات  وضــع    

للمنظمــات الخيريــة فــي المجــال التعليمــي، شــرط أن 

تكون متحررة من  قيود الضغوط الخارجية. 

وجود المكتبات العامة لجميع المراحل الدراسية.   

ــن  ــع المعلميــــ ــب جمـيــــ ــي تـدريــــ ــرار فــــ     االستمــــ

ــع  ــن جميــــ ــة مـــ ــادات التـربـويـــ ــات والقيــــ والمعلمــ

المستويات.

    تعميم اللغة اإلنجليزية من الصف األول.

بجميــع  التعليميــــة  الوســــائل  مـــراكـــــز  إنشـــــاء     

صنــع  بـــــدورات  المعلميــن  وتأهيــل  المديريــات 

الوسائل التعليمية.

المعاهــد  إنشــاء  ـفـي  الخــاص  القطــاع     مســاهمة 

والكليــات المتوســطة لتوفيــر االحتياجــات المطلوبــة 

من المعلمين والتقنيين.

    توفيــر التقنيــات الحديثــة للمـــــدارس، مـــع بنــاء 

بتأثيــث  واالهتمــام  ومختبــرات،  معامــل  قاعــات 

القاعات.

    إنشــاء مكتبــة خاصــة بالتوجيــه التربــوي للمــدارس 

مزودة بالمراجع األساسية.

   إنشــاء مركــز معلومــات خــاص بالتعليــم التقنــي 

المعاهــد  وربــط  بالمحافظــة،  والزراعــي  والمهنــي 

والمراكز التدريبية بحاجة المجتمع وسوق العمل.

الداخــل  ـفـي  الخــاص  القطــاع  إشــراك    

التعليــم  ـفـي  لالســتثمار  والمغتربيــن 
المزايــا  وتقديــم  الخــاص،  المهنــي 
مــن  النــوع  هــذا  ألهميــة  واإلعفــاءات، 
التعليــم فــي تطويــر المجتمــع وتلبيــة حاجــة 

التنمية.
والبحــث  العليــاء  الدراســات  ـفـي  التوســع    

العلمــي وتطويرهــا لمعالجــة مشــكالت النقــص 

في التعليم.

    إنشــاء قاعــدة معلومــات عــن العمــل الخيــري 

يتعلــق  مــا  بــكل  للعنايــة  مديريــة  كل  ـفـي 

بالعمــل الخيــري، مــن تدريــب للمــوارد البشــرية، 

الخيريــة  والجمعيــات  المؤسســات  وأســماء 

ونشــاطاتها، ورصــد المشــكالت التــي تواجههــا، 

العمــل  يخــدم  بمــا  مواجهتهــا،  وخطــوات 

الخيري، خصوصا في تطوير التعليم.

    االهتمــام بتوجيــه المنظمــات والجمعيــات، 

تمتلــك  التــي  الكفــاءات  اختيــار  حيــث  مــن 

الوضوح في الرؤى واالستراتيجيات،

 وتشجيع االبتكار. 

    إيجــاد مؤسســات وقفيــة مانحــة للمنظمــات 

الخيرية وداعمة لها، وأعمال تجارية وغيرها.

 

  

والبحــث  العليــاء  الدراســات  ـفـي  التوســع    

    إنشــاء قاعــدة معلومــات عــن العمــل الخيــري 

    االهتمــام بتوجيــه المنظمــات والجمعيــات، 

    إيجــاد مؤسســات وقفيــة مانحــة للمنظمــات 

ومعلنــة  عامــة  واســتراتيجيات  سياســات  وضــع    

وجود المكتبات العامة لجميع المراحل الدراسية.   

ــن  ــع المعلميــــ ــب جمـيــــ ــي تـدريــــ ــرار فــــ     االستمــــ

    تعميم اللغة اإلنجليزية من الصف األول.

بجميــع  التعليميــــة  الوســــائل  مـــراكـــــز  إنشـــــاء     

المعاهــد  إنشــاء  ـفـي  الخــاص  القطــاع     مســاهمة 

    توفيــر التقنيــات الحديثــة للمـــــدارس، مـــع بنــاء 

    إنشــاء مكتبــة خاصــة بالتوجيــه التربــوي للمــدارس 

   إنشــاء مركــز معلومــات خــاص بالتعليــم التقنــي 
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تدهشــنا دائمــا النقــالت النوعيــة والممارســات الفريــدة لنظــام التعليــم بفنلنــدا، والــذ يعــد مــن أبــرز األنظمــة التعليميــة وأقواهــا، وضمــن 
قائمــة أفضــل عشــرة أنظمــة تعليــم فــي العالــم، فالســلطات الفنلنديــة لــم تألــوا جهــدا فــي تطويــر التعليــم، والبحــث المســتمر عــن أفضــل الطــرق 

والممارسات، كان آخرها حذف المواد الدراسية من المناهج التعليمية لألطفال!!

"هــذه اإلنجــازات التعليميــة لــم تــأت فــي عــام أو 

بــل وليــدة اســتراتيجية ذكيــة، وقــرار   عاميــن، 

ســنوات  منــذ  الفلنديــة  الحكومــة  اتخذتــه 

طويلة، األمر الذي أوجد المعلم الفنلندي"

عنــد دخولــك الصــف المدرســي بفنلنــدا، فلــن 

تجــد معــدات تكنولوجيــة، أو هواتــف محمولــة 

ــد  ــم زائ ــدى المعل ــي ل ــوح تفاعل ــل ل ــات، ب ولوحي

حاسوب فقط ال غير.

بالطبــع  بفنلنــدا،  التعليــم  تطــور  ســبب  فمــا 

بكلمــة  ولنختصرهــا  كثيــرة،  عوامــل  هنــاك 

واحدة، المعلم.

بحبــال  مكـبــــــال  ليــــــس  بفنلـنـــــــدا،  المعلــــم 

البيروقراطيــة، والمناهــج المعقــدة، والقوانيــن 

ضخامتهــا  تضاهــي  قــد  والتــي  والتعليمــات، 

ضخامة المناهج نفسها.

حريــة  المعلــم  يمتلــك  ذلــك  عــن  فعوضــا   

مهنــي  خبيــر  كونــه  واالبتــكار  التجريــب 

وموثــوق بعملــه، فيتــم تشــجيعه بشــكل دائــم 

علــى اختبــار أســاليب وطــرق تعليميــة جديــدة 

بهدف تحسين جودة التعليم.

فــال  اعتباطــي،  بشــكل  تأـتـي  ال  الثقــة  وهــذه 

االبتدائــي  الصــف  تدريــس  معلــم  ألي  يســمح 

ـفـي  الماجســتير  درجــة  علــى  الحصــول  دون 

التعليــم، وتخصــص أبحــاث وممارســات الصــف 

المرموقــة  الكليــات  أعلــى  مــن  الدراســي 

بفنلندا.

خطوة نوعية
التقليديــة  بالطــرق  تــدرس  مــدارس  ”هنــاك 

القــرن  بدايــة  نفعــا  تجــدي  كانــت  القديمــة، 

الماضــي، لكــن احتياجــات اليــوم مختلفــة، نحتــاج 

إلــــــــى شـــــيء ينـــــاســـــــــب القــــــــرن الواحـــــد 

قســم  رئيســة  كيلونيــن،  ماريــو   - والعشــرين“ 

التعليم في هلسنكي، عاصمة فنلندا. 

بعــد اليــوم، لــن يكــون هنــاك حصــص دراســية 

الكيميــاء،  مــن  ســاعة  مــادة؛  لــكل  مخصصــة 

وســاعة مــن اللغــة بعدهــا، يلــي ذلــك ســاعتين 

ـفـي الرياضيــات، األدب، والتاريــخ، فعوضــا عــن 

المــواد المنفــردة، ســيدرس الطــالب الحــوادث 

مختلــف  بيــن  تقاطــع  بطريقــة  والظواهــر 

التخصصات.

فلــن يقــع الطالــب فــي المعضلــة المحيــرة التــي 

لطالمــا اســتحوذت علــى لبــه:" بمــاذا ســتفيدني 

هذه المعلومة الغريبة؟!".
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”مــا نحتــاج إليــه اليــوم نــوع مختلــف مــن التعليــم 

إلعــداد النــاس للحيــاة العمليــة، ـفـي الماضــي 

مــن  الكثيــر  علــى  تعتمــد  البنــوك  كانــت 

علينــا  يجــب  تغيــر،  األمــر  لكــن  الموظفيــن، 

العمــل  ليوافــق  التعليمــي  النظــام  تعديــل 

المعاصــرة“-  المجتمعــات  ـفـي  والصناعــة 

باسيسي الندير، مدير التطوير في المدينة.

علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، يمكــن للشــباب 

فــي االختصاصــات المهنيــة أن يأخــذوا درســا فــي 

”خدمــات الكافيتريــا“، والــذي ســيحتوي علــى 

(لمســاعدة  اللغــات  الرياضيــات،  مــن  عناصــر 

الزبائــن األجانــب)، مهــارات الكتابــة، باإلضافــة 

إلى مهارات التواصل.

لالختصاصــات  بالنســبة  األمــر  وكذلــك 

تدريــس  ســيتم  حيــث  المختلفــة،  األكاديميــة 

المــواد  بيــن  متقاطعــة  مواضيــع  الطــالب 

موضــوع  المثــال،  ســبيل  فعلــى  المختلفــة، 

ـي ســيضم عناصــر ومعلومــات  األوروـب االتحــاد 

عــن االقتصــاد، التاريــخ (تاريــخ البــالد الموجــودة 

ضمنه)، اللغات والجغرافية.

وهنــاك المزيــد مــن اإلضافــات أيضــا، فالطريقــة 

التقليديــة بالتدريــس – التــي نــرى مــن خاللهــا 

ــل  ــكل منفع ــين بش ــالب جالس ــن الط ــا م صفوف

الــدروس،  ـى  إـل يســتمعون  األســتاذ،  أمــام 

وينتظــرون أســتاذهم ليســألهم – انتهــت أيضــا، 

فبــدال مــن ذلــك ســيتم اتبــاع طريقــة جديــدة 

الطــالب ضمــن  أكثــر تفاعليــة، ســيتم تقســيم 

حــل  علــى  للعمــل  صغيــرة  مجموعــات 

مهــارات  تنميــة  ـى  إـل باإلضافــة  المشــكالت،  

التواصل لديهم.

هل الجميع موافق؟
هــذه  واألســاتذة  المدرســين  جميــع  يؤيــد  ال 

السياســة المتبعــة فــي التعليــم، فهنــاك الكثيــر 

تدريــس  ـفـي  حياتهــم  قضــوا  المدرســين  مــن 

اختصــاص معيــن، ومــن الصعــب جــدا تحويلهــم 

إلى الطريقة الجديدة كليا.

موضــوع اإللمــام بــكل جوانــب حــدث أو ظاهــرة 

محــددة ليــس باألمــر الســهل، ويتطلــب الكثيــر 

مــن التدريــب وإعــادة التأهيــل، وهــذا مــا وفرتــه 

فنلندا ألساتذتها ومدرسيها بالطبع.

عــداك عــن التشــجيع الــذي قدمتــه لهــم، ســواء 

المعنوي أو المادي.

"أكثــر مــن %70 مــن مدرســي المــدارس الثانويــة 

مكثفــة  تدريبــات  تلقــوا  هلســنكي،   بمدينــة 

الطريقــة  تطبيــق  خاللهــا  مــن  ليســتطيعوا 

الجديدة في التعليم"

"مــن الصعــب جــدا علــى المعلميــن البــدء مــن 

الصفــر مــن جديــد.. لكــن األســاتذة الذيــن أخــذوا 

طالبهــم إلــى المنهــج الجديــد يقولــون أنهــم ال 

يمكنهــم العــودة إلــى النظــام القديم.أتوقــع أن 

مــع  بالكامــل  جاهــزة  التغيــرات  هــذه  تصبــح 

حلول عام 2020" - السيد الندير
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أخبـار العون

بدعم "العون" للتنمية..

أكاديمية الموهوبين بسيئون تمثل اليمن في المسابقة العالمية للروبوت بأمريكا

وتهــدف شــركة (FIRST GLOBAL) الجهــة المنظمــة 
للبطولــة التــي يشــارك فيهــا أكثــر مــن 160 دولــة مــن 
ــم المختلفــة إلــى إشــعال شــغف وتكامــل  قــارات العال
 ،(STEM) العلــوم والتكنولوجيا والهندســة والرياضيات
الشــركة دعــت مــن كل دولــة فريقــًا  أن  ـى  إـل مشــيرًا 
ــي  ــي العالم ــدث العلم ــذا الح ــاركة فــي ه ــدًا للمش واح
ــادل المعلومــات بيــن  ــذي يبنــي جســور التعــارف وتب ال
ــن  ــم م ــم، بالرغ ــاع العال ــتى بق ــن ش ــات م ــالب الثانوي ط
ــز  ــالف اللغــات والجنســيات والثقافــات، فيمــا تتمي إخت
هــذه البطولــة بدعــوة قــادة المســتقبل ـفـي العلــوم 
ـفـي   (STEM) والهندســة  والرياضيــات  والتكنولوجيــا 
والتشــويق،  المتعــة  تتخللهــا  تنافســية  علميــة  بيئــة 
كمــا تهــدف اللجنــة المنظمــة مــن خــالل البطولــة التــي 
تتنافــس الــدول المشــاركة فيهــا علــى تصميــم وبرمجــة 
ــوان  ــت عن ــة تح ــدي البطول ــام تح ــذ مه ــوت لتنفي الروب
(H2O FLOW) (تدفــق المــاء) إلــى إيجــاد حلــول علميــة 
علــى  الميــاه  وتلــوث  نقــص  مشــكلة  علــى  للقضــاء 
مســتوى العالــم، حيــث يعانــي المالييــن مــن البشــر علــى 
مســتوى العالــم مــن مشــكلة الحصــول علــى مــاء صالــح 

للشرب ومعظمهم من األطفال.
بســيئون  الموهوبيــن  أكاديميــة  أن  بالذكــر  الجديــر 
والجمعيــة  للروبــوت  العالمــي  لألولمبيــاد  ممثــل 
ـفـي  فاعلــة  وعضــوه  اليمــن  ـفـي  للروبــوت  العربيــة 
الجمعيــة وحققــت إنجــازات عربيــة ووطنيــة فــي مجــال 
الروبــوت مــن خــالل مشــاركاتها فــي المســابقات التــي 

تنظمها الجمعية العربية للروبوت

ــن  ــة الموهوبي ــوت بأكاديمي ــق الروب ــة فري ــادرت بعث غ
ممثــال  واشــنطن  األمريكيــة  العاصمــة  ـى  إـل بســيئون 
ـفـي                  دولــــــــة   160 ضمــــــــن  للمشاركـــــــة  لليمـــــن، 

.FIRST GLOBAL  مسابقة
غــادر مطــار مســقط  الــذي  المشــارك  الفريــق  ويضــم 
اليــوم باتجــاه فرانكفــورت األلمانيــة ثــم إلــى العاصمــة 
األمريكيــة واشــنطن، مشــرف قســم الروبــوت والحكــم 
فــي مســابقات الروبــوت العربيــة االســتاذ/ ســالم علــي 
عميــرة،  بـــن  خميــــس  عمــران  والطــالب  الســبايا، 

وعبدالقادر هادي الجفري، وأحمد خالد العاشق.
بــأن  الســبايا  ســالم  االســتاذ/  البعثــة  رئيــس  وأوضــح 
ـى لليمــن ـفـي فعاليــات  هــذه المشــاركة تعتبــر األوـل
الروبــوت عالميــًا، تأـتـي بتمويــل ودعــم مــن مؤسســة 
ــات  ــف فعالي ــة لمختل ــة والداعم ــة الراعي ــون للتنمي الع
وأنشــطة ومشــاركات األكاديميــة، منوهــًا إلــى أن هــذه 
ومحــك  والخبــرات  التجــارب  لنقــل  فرصــة  المنافســة 
حيــث  ويفيــدون،  طالبنــا  منهــا  يســتفيد  علمــي 
ــة  ــو جامع ــق وه ــرح علمــي عري ــام فــي ص ــابقة تق المس

جورج واشنطن.
بســيؤن  الموهوبيــن  أكاديميــة  أن  الســبايا  ولفــت 
(اليمــن) تســعى مــن خــالل هــذه المشــاركة لتمثيــل 
اليمــن خيــر تمثيــل ورفــع اســم وعلــم اليمــن خفاقــًا فــي 
علميــًا  المتقدمــة  الــدول  بيــن  واشــنطن  ســماء 

وتكنولوجيًا
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أخبـار العون

ــاح  ــم افتت ــراز مواهــب الطــالب فــي فقــرة خاصــة وت وإب
االولمبيــاد بحضــور أميــن عــام وزارة الثقافــة األردنيــة 
األمريكيــة  الســفارة  بأعمــال  والقائــم  البــراري  هــزاع 

هنري واستر.
وأفــاد االســتاذ محمــد الصبــان رئيــس الوفــد المشــارك 
أن حضــور هــذه التنافســات والتظاهــرات العلميــة تعــد 
فرصــة كبيــرة للطــالب للتعــرف علــى خبــرات ومهــارات 
جديــدة، وإظهــار إبداعاتهــم ومقارنتهــا بمثيالتهــم مــن 
الــدول األخــرى، مشــيرًا إلــى أن مؤسســة العــون للتنميــة 
فــي طــور التفكيــر لعمــل نســخة يمنيــة ألولمبيــاد اللغــة 

االنجليزية.
وأشــار قائــد الفريــق األســتاذ هشــام ظافــر أن الفــوز ناتــج 
عــن الجهــود التــي بذلهــا الطــالب مــن مرحلــة التحضيــر 
ـى أن نالــوا التكريــم ـفـي األردن، ويعــود  ـفـي اليمــن إـل
مــن  والدعــم  بالمــدارس  التعليمــي  للــكادر  الفضــل 
مؤسســة العــون للتنميــة، فيمــا قــال الطفــل المشــارك 
باألولمبيــاد راضــي باجحــاو: أن المســابقة أضافــت لــه 
الكثيــر مــن المعــارف أهمهــا معرفــة بعــض الثقافــات 

المختلفة للدول المشاركة وتعزيز لغته اإلنجليزية.
ــاطات  ــن النش ــد م ــت العدي ــي أقيم ــوم الختام وفــي الي
الــدول  مــن جميــع  المشــاركة  الفــرق  بيــن  التفاعليــة 
وإعــالن  التحكيــم  لجنــة  قبــل  مــن  النتائــج  وفــرزت 

الفائزين بالمسابقة.

بحضرمــوت  األهليــة  محفــوظ  بــن  مــدارس  حصــدت 
اللغــة  أولمبيــاد  ـفـي  مشــروع  أفضــل  جائــزة  مؤخــرًا 
اإلنجليزية  ELO، بعد أن مّثلت وبإشراف من مؤسسة العون 
ــذي جــاء  ــاد، ال ــة اليمــن فــي هــذه األولمبي للتنميــة دول
فــي موســمه الثانــي لهــذا العــام تحــت عنــوان "التعليــم 

2025"، بتنظيم شركة ماسة الدولية لالختبارات.
للنظــام  المشــكلة  حــل  عــن  الفائــز  العــرض  وتمحــور 
ــن  ــدارس ب ــاركة م ــر مش ــث تعتب ــن، حي ــي باليم التعليم
الجمهوريــة  مــن  والوحيــدة  ـى  األوـل هــي  محفــوظ 
ــة الوصــول  ــة بدعــم مــن مؤسســة العــون للتنمي اليمني

إلى هذه المسابقة.
األولمبياد تنافس فيه الطالب من عمر 11 إلى 16 عامًا 
وباللغــة اإلنجليزيــة بمحــاور عمــل األفــالم والمســرح 
علــى  الجماعــي  والعمــل  المجتمــع  خدمــة  ومشــاريع 
مــدى ثالثــة أيــام، عــن طريــق مســابقات بيــن الطلبــة 
بمشــاركة طلبــة دول الكويــت والجزائــر واليمــن ولبنــان 

إضافة إلى األردن.
والتــي  لألطفــال  التوفــل  باختبــار  المســابقة  وبــدأت 
وعبــدهللا  بــركات  عبــدهللا  الطــالب  فيهــا  شــارك 
بقيــادة  الجابــري  وعمــر  باجحــاو  وراضــي  بامســعود 
تــم  الثاـنـي  اليــوم  األســتاذ هشــام خالــد ظافــر، وـفـي 
عــرض الفيلــم الــذي يحكــى ظاهــرة هــروب األطفــال مــن 
يعيشــها  التــي  الظــروف  بســبب  للعمــل  المــدارس 

اليمن في األزمة الراهنة، 

مدارس بن محفوظ األهلية وبإشراف "العون" 

تمثل اليمن بأولمبياد اللغة االنجليزية ELO بالعاصمة األردنية وتحصد جائزة أفضل مشروع







المبادرات الشبابية
شريان حياة

برز في اليمن خالل األعوام السابقة ظاهرة شبابية بامتياز، تقوم على العطاء دون مقابل، وتهدف لنماء ورفعة المجتمع، تحرص في 
مجملها على مساعدة الفقراء، والنهوض بالمحتاجين، وتقديم يد العون.

المبادرات الشبابية .. أصبحت المنافس األكبر للجمعيات الخيرية في عمل الخير، وتعتمد على مجموعة من الشباب الخريجين، أصحاب 
هدف إنساني واحد، وأبناء مجتمع واحد، وتتميز أعمالها بالسرعة والمرونة في تحقيق األهداف، وكون الشباب على رأس اهتماماتنا، 

نعرض لكم مجموعة مبادرات شبابية، ذات أثر إيجابي كبير.

"متطوعون"
ا ّـَ  بحضرموت.. متطوعون حيثما كن

تعــد اليــوم مؤسســة متطوعــون بمحافظــة 
المختصــة  الجهــات  أهــم  مــن  حضرمــوت 
ـفـي شــتى  التطــوع والمتطوعيــن  بمجــال 
المجــاالت المختلفــة، ومؤسســة متطوعــون 
بشــكل  تعمــل  شــبابية  مؤسســة  هــي 
مــن  أفضــل  غــد  لبنــاء  وابتــكاري  طمــوح 
ــبابية فــي  ــادات الش ــل دور القي ــالل تفعي خ
العمــل التطوعــي بشــكل إيجابــي وتوظيــف 
النهــوض  أجــل  مــن  اإلبداعيــة  طاقاتهــم 

بالمجتمع.
وليــدة  متطوعــون  مؤسســة  تكــن  ولــم 
فهــي  التطوعــي  العمــل  ـفـي  اللحظــة 
ــدأ كفكــرة  ــداد لعمــل تطوعــي راســخ ب امت
اســم  عليــة  ُأطلــق  2009م  ـفـي  بســيطة 
فكــرة  اليمــن"، وهــي   – إنســان  "مشــروع 
ــة،  ــة لمؤسســة "رايــت ســتارت" الدولي أصيل
العمــل  ـفـي  الرائــد  المؤسســة  وتبنتهــا 
التنمــوي مؤسســة العــون للتنميــة كفكــرة 
أرادت ضــرب عــدة عصافيــر بحجــر واحــد أال 

وهم الشباب.

لتقــدم  جــاءت  بســاطتها  رغــم  الفكــرة  هــذه 
وضعــف  الفقــر  لمشــكلة  المتميــزة  الحلــول 
التعليــم  مــن  األطفــال  وتســرب  التنميــة 
والتدهــور  االجتماعــي  األســري  والتفــكك 
اعتمــدوا فيهــا  المســتهدفة،  الصحــي لألســر 
ــور الســاطع والهمــم  علــى ســواعد الشــباب الن
العاليــة والــروح المتجــددة التــي أنــارت الحيــاة، 
فــكل أســرة مســتهدفة يعطــى لهــا مشــروع 
اقتصــادي صغيــر يوفــر لهــا دخــًال ماديــًا يحســن 
مــن حالتهــا االقتصاديــة، ويشــرف علــى األســرة 
شبــــــاب   (5) عـــــــــــــــام  لمـــــــــدة 
متطوعــون وهــذا هــو الســر فــي مشــروع إنســان 
واقتصــادي  تعليمــي  مســؤول  منهــم 
ــدًا عليهــم،  واجتماعــي وصحــي وخامســهم قائ
المشــروع  تســليم  يتــم  العــام  نهايــة  وـفـي 
يكــون  أن  بعــد  المســتهدفة  لألســرة  رســميًا 
الشــباب خــالل هــذا العــام قــد ســاعدوا األســرة 
وعــودة  الدخــل  وزيــادة  المشــروع  إدارة  ـفـي 
األطفــال لمقاعــد الدراســة وتحســين مســتواهم 
الدراســي وتحســين مــكان المعيشــة وتحســين 
أفــراد  بيــن  االجتماعيــة  والروابــط  العالقــات 

األسرة بعضهم ببعض، 

تمكين الشباب
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هيئة التحرير



قنــوات  وتوفيــر  المحيــط  المجتمــع  مــع  وكذلــك 
المشــروع  هــذا  الصحيــة،  األســرة  لمعالجــة مشــاكل 
الرائــد ســاهم فــي مرحلتيــه األولــى والثانيــة فــي تقديــم 
حيــاة أفضــل لـــ (180) أســرة فــي حضرموت وعــودة أكثر 
مــن (420) طالــب إلــى مقاعــد الدراســة وقصــص نجــاح 

أخرى كثيرة وملهمة.

وـفـي شــهر إبريــل 2012م ُأســدل الســتار عــن نهايــة 
المرحلــة الثانيــة مــن مشــروع إنســان بأكثر مــن (1000) 
متطــوع شــاب ســاهم فــي نجــاح المشــروع واألنشــطة 
وســالل  التدريــب  مــن  لــه،  المرافقــة  والفعاليــات 
والمحاضــرات  العيــد  وكســوة  الغذائيــة  رمضــان 
للمشــايخ  المتميــزة  واالســتضافات  التوعويــة 

والشخصيات االجتماعية المؤثرة وغيرها.
هــذا العــدد الكبيــر مــن الشــباب دفــع مؤسســة العــون 
أكثــر  طاقاتهــم  اســتثمار  ـفـي  للتفكيــر  للتنميــة 
قضايــا  خدمــة  ـفـي  فاعليــة  أكثــر  بشــكل  وتوجيهــا 
المجتمــع وتحقيــق التنميــة فجــاءت فكــرة مؤسســة 
متطوعــون ومــن شــهر مايــو 2012م بــدأ التخطيــط 
واإلعــداد والتنســيق ورســم الــرؤى والتوجهــات لهــا 
حتــى بــات الُحـــلم حقيقــة وانطلقــت المؤسســة رســميًا 
في مقرها الجديد في نهاية 2012م متخصصة في العمل 
المبــادرات  وتمويــل  وتنفيــذ  وتبنــي  التطوعــي، 
الشــبابية المتميــزة وتقديــم يــد العــون والمســاعدة 
واالستشــارات للمبــادرات والفــرق الشــبابية تطوعــًا، 

ا". ّـَ شعارهم: "متطوعون.. حيثما كن

وتســعى مؤسســة متطوعــون مــن خــالل تخصصهــا 
ـى تحقيــق رؤيتهــا المرســومة  ـفـي مجــال التطــوع إـل
بــأن يكــون "فــي كل بيــت متطــوع.. وفــي كل مؤسســة 
عمــل تطوعــي" عبــر فريــق عمــل متميــز وأصحــاب خبــرة 
ـفـي العمــل التطوعــي إداريــًا وفنيــًا وتقنيــًا يســعون 
ـى تحقيــق جملــة مــن األهــداف التــي مــن أهمهــا:  إـل
مؤسســات  أعمــال  ـفـي  التطــوع  مســاحة  زيــادة 
ــز  المجتمــع الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، ونشــر وتعزي
كقيمــة  التطوعــي  العمــل  ومفهــوم  ثقافــة 
الشــباب  طاقــات  وتفعيــل  مجتمعيــة،  ومســؤولية 
المتطــوع وتوجيههــا لبنــاء وتعميــر وخدمــة المجتمــع، 
ــادرات واألفــكار  ــر المب إلــى جانــب تبنــي ودعــم وتطوي
الشــخصية  المتطوعيــن  قــدرات  وبنــاء  التطوعيــة، 

والمهنية، ومأسسة العمل التطوعي.
ـفـي  متطوعــون  مؤسســة  علــى  القائمــون  ويرتكــز 

عملهم على معايير خماسية للعمل متمثلة في:
    التعاون.

    المعيارية.
    الشراكة.

    االستدامة.
    اإلبداع.

توجهــات  خمســة  نحــو  أعمالهــم  كل  وموجهيــن 
أساسية، تمثلت في:

- برامــج التوعيــة بأهميــة العمــل التطوعــي ودوره فــي 
نهضة األمم.

تمكين الشباب
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والتمكيــن  للتأهيــل  خاللهــا  مــن  نسعـــٰى 
أمانــة  ـفـي  العاطــل  للشــباب  اإلقتصــادي 
ــدأ  ــر كادر ُمؤهــل و ُمؤمــن بمب العاصمــة عب
العطــاء لخلــق بيئــة تشاركيـــة بيـــن أصحــاب 
لتقليـــص  األفــكار  أصحــاب  و  المــال  رأس 

ُنسبة البطالة في الُمجتمـع.

 

مبادرة 
"كيـان  - لُكـل شاب عاطل" - صنعاء

هــذه هـــي ُرؤيــة فريــق إقتصــادي يتكــون 
مــن 60 شـــاب و شـــابة ، لديهــم الطمــوح 
ُصنــع  لـــ  الكافيــة  واألمكانيــات  والقــدرات 
تغييــر وإن كان بسيطـــًا لتعزيــز اإلقتصــاد 
فــي البلــد والحــد مــن البطالــة التــي عجـــزت 

ُحكومات عدة عن إيجاد حلول لها.
يعمـــل فريــق كيــان اإلقتصــادي علــٰى ثــالث 

مجـاالت عمل أساسية: 
لُألســر  أصغــر  و  صغيــرة  مشــاريع  بنـــاء   -1
الفقيــرة والشــباب ذو اإلمكانيــات العمليــة 
ووضــع  وتمويلهـــم  الصغيــرة  واألفــكار 

بصمتهم في سوق اإلنتاج المحلي.
2- إقامـــة الندوات التوعويـــة و ورش العمل 
للشــباب  التأهيليــة  التدريبيــة  والــدورات 

ولـُرواد المشروعات الصغيرة.
3- إعداد فالشـــات توعويـــة إقتصاديـــة ُتنشر 

في مواقع التواصل اإلجتماعي.
ــمبر / 2015.  ــي 5 / ديس ــق فـ ــس الفري تأس
ــن  ــع كبيــرة ِمـ وقــام بعــدة أنشــطة ومشاريـ

أبرز هذه المشاريـع:
ــر  ــم ُأس ــام بدع ــذي ق ــين ال ــروع تمكـ 1- مشـ
ُمتمكنــة فــي ُصنــع الحلويــات و سندوتشــات 

ذو نكهه خاصة.
2- مشـــروع توعيتـــي الــذي تــم نوعيــة أكثــر 
مـــن 800 شـــاب و شـــابة عبر إقامة 11 نـدوة 

بمحاور ُمختلفة تُصب المجال اإلقتصـادي.
3- التعاُقــد مــع أبــرز مكاتــب التوظيــف فــي 
أمانــة العاصمــة لتوفيــر ُفــرص توظيفيــة 
للشباب وتم توظيف ما ُيقارب 30 شاب 

منُذ بداية المشروع.

تدريبيــة  عديــدة  عمــل  ورش  إقامــة   -4
وتأهيلية إقتصادية بمحاور ُمختلفة .

5- تدريــب و تأهيــل ُرواد المشــاريع الصغيــرة 
الُمتواجديــن فــي الســوق فــي كيفيــة تطويــر 

مشروعاتهم.
ــة  ــع التنمـــــويــ ــن المشـــاريـــ ــا مـــــ وغيـــرهـــ

اإلقتصادية.
ونســعٰى  بهـــا  ُنؤمــن  التــي  أهدافنــا 

لتحقيقهـا: 
ــب و تأهيــل الشــباب العاطــل علــٰى  1- تدريـ
إدارة المشــاريع الصغيــرة و األصغــر لخـــلق 

أفكار مشاريع ُمبتكرة
2- التشبيـــك مــع القطــاع الخــاص ورجــال 
المشــاريع  لتبنــي  آليــة  إليجــاد  األعمــال 

الصغيرة و األصغر.
3- تعزيــز وعـــي الشــباب بـــ أهميــة المشــاريع 

الصغيرة عبر إقامة الفعاليات و األنشطـة.
4- حـــث خريجــي الثانويــة وطلبــة الجامعــات 

علٰى إبتكار مشاريع ُمدره للدخل.
5- إعـــــــداد وتنفيـــــذ حمـــــالت إعالميـــــــة و 
الُمــدرة  اإلبتكاريــة  للمشــاريع  تسويقيـــة 

للدخل.
ُتعيــق  التــي  الدعــم  إجــراءات  6- تسهيـــل 

الشباب من تنفيذ أفكارهم ومشروعاتهـم

تمكين  201726 ابريل
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مبادرة 
"أسعاد اإلنسانية" إب

ــارة  ــدع، ح ــباب مب ــة ش ــر مجموع ــت عب تأسس
أحول رمضان بمديرية الظهار.

خزانــة  ـفـي  تتركهــا  "ال  حملــة  دشــنت 
الفقــراء  كســوة  ـى  إـل تهــدف  مالبســك" 
الدخــل  وذوي  والنازحيــن  والمســاكين 
مــن خــالل جمــع  المحافظــة  ـفـي  المحــدود 
واســتقبال المالبــس القديمــة مــن شــريحة 
وتوزيعهــا  وكيهــا  وغســلها  األغنيــاء 

للمستحقين.
ــغ عــدد المســتفيدين 2100 فــردا، شــملت  بل
الحملــة عــدد مــن حــارات ومناطــق مديريتــي 

المشنة والظهار.

مبادرة
"دروب األمل الخيرية التنموية" - تعز 

مبــادرة شــبابية طوعيــة تاسســت فــي 2012، 
تضــم عــدد مــن الشــباب والشــابات الفعاليــن 

في المجتمع، فيما يلي بعض اإلنجازات:
    ترميم دار األحداث.

    الحفل التكريمي ل 100 عامل نظافة.
    حملــة مناصــرة تفعيــل دور مكتــب صحــة 

البيئة في الرقابة على المطاعم.
    إقامــة دورات تأهيليــة مجانية ألكثر من 78 
اإلنجليزيــة  اللغــة  ـفـي  وطالبــة  طالبــا 

والفوتشوب.
   مشــروع توزيــع ميــاه الشــرب لبعــض أحيــاء 

محافظة تعز التي تعاني من شحة المياه.
والتأهيــل  للتدريــب  بنــاء  برنامــج  إقامــة    
ـفـي  وشــابة  شــابا   183 اســتهدف  والــذي 
اإلنجليزيــة،  اللغــة  التاليــة:"  المجــاالت 
الحاســـــوب،  صيــانــــــة  الفوتــوشــــوب، 
لغةالبرمجــة ++C، إدارة المشــاريع، والفنــون 

الصحفية والتصوير".
   إقامــة برنامــج "كــن خبيــرا تنمويــا" يهــدف 
إلــى تنميــة المهــارات التنمويــة والمجتمعيــة 

لعدد 55 شابا وشابة.
للطــالب  جامعيــة  وكتــب  مــالزم  توزيــع    

المستحقين، "جامعة صنعاء" كلية اآلداب.
النازحيــن  لصالــح  التبرعــات  لجمــع  بــازار    

بمحافظة صنعاء

.مبادرات شبابية بمحافظة ريمة:
مبادرة

"بصمة شباب" مسور
ــر إلــى  ــن المج ــر م ــي وع ــق جبل ــق طري 1ـ ش
قريــة الحــرف بطــول 3 كيلومتــر وبتكلفــة 

(3.665.000) ريال تخدم (500) نسمه.
المجــر  لجامــع  حمامــات  ســبعة  بنــاء  2ـ 

بتكلفة (1.500.000) ريال.
ـى قريــة العقــد  3ـ رصــف طريــق الثلــوث إـل

بتكلفة (1.000.000) ريال.
مبادرة 

"ايثار" -الحديدة
1ـ اصالح طريق الدرجة بتكلفة

( 800.000) تخدم (2000) نسمة.
تقــدم المبــادرة الدعــم المعنــوي لشــريحة 
المعاقيــن مــن خــالل العديــد مــن األعمــال 

واألنشطة. 
للطــالب  تكريميــا  حفــال  مؤخــرا  نفــذت 
واالحتياجــات  االعاقــة  ذوي  مــن  األوائــل 

الخاصة.
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تنمية منظمات المجتمع المدني

ــراق الصحــراء، فمياههــا ســتختفي فــي أعمــاق الرمــال،  ــرة فــي اخت ــن مــن الجــداول الصغي ــن تنجــح الماليي "ل
ولكن إذا تم جمعها، فإنها ستكون نهرًا كبيرًا يكفي لتجاوز الصحراء"،

ــة التشــبيك،  ــراء التشــبيك، لتجســيد أهمي ــر مــن خب ــران، يســتخدمها الكثي ــران خليــل جب ــة شــهيرة لجب  مقول
ومــاذا يحقــق مــن أهــداف، وكيــف يتجــاوز العوائــق، وتلخــص المقولــة مجمــل ميــزات عمليــة التشــبيك 
والعمــل المشــترك، وتضافــر القــدرات واإلمكانيــات، وتداخــل القضايــا واألهــداف، والقــوة فــي العــدد، فصــوت 

واحد ليس كأصوات متعددة.

التشبيك اإلنساني
ضرورة.. وليس خيار عبدالله باخريصه

بسام غبر
Bassamjh777@gmail.com 

هنــاك العديــد مــن المفاهيــم والمصطلحــات 
مجــال  ـفـي  الجماعــي  العمــل  تصــف  التــي 
األعمــال  ســيما  وال  والبرامــج،  األعمــال 
االتصــال  علــى  القائــم  واإلغاثيــة،  اإلنســانية 
تحقيقــًا  العمــل  أطــراف  بيــن  والتواصــل 
وهــو  "التشــبيك"،  منهــا  مشــترك،  لهــدف 
نتائــج  تحقيــق  ـى  إـل تســعى  إداريــة  عمليــة 
مــن  عــدد  طريــق  عــن  محــددة،  وأهــداف 
األطــراف مــن مؤسســات وشــركات بــل ودول، 
أهــداف  أو  والمــكان،  الزمــان  ذلــك  ويحــدد 

واستراتيجيات مشتركة.

أنواع الشبكات
تتعــدد أنــواع الشــبكات والتحالفــات بحســب 

عدد من المتغيرات، منها:
الجغراـفـي،  والنطــاق  التنظيــم،  المــدة، 

والغرض ...إلخ.

من حيث المدة:
مــن  تتكــون  الدائمــة  الشــبكات  دائمــة:   -1
مــن  فريــق  ولديهــا  رســمية  منظمــات 
العامليــن الدائميــن ومجلــس لــإلدارة، ويتــم 
اتخــاذ القــرارات فــي هــذا النــوع مــن الشــبكات 
مــن خــالل أســلوب منظــم ومقنــن، وقــد يدفــع 
ــتراك فــي  ــنويًا لالش ــمًا س ــبكة رس ــاء الش أعض

الشبكة.
غالبــًا مــا تبــدأ معظــم الشــبكات والتحالفــات 
بصــورة مؤقتــة ومــن جماعــات غيــر رســمية، 
التحالــف  هــذا  ينضــج  الوقــت  مــرور  ومــع 
مثــل  ودائــم  رســمي  كيــان  ـى  إـل ويتحــول 
والغــرف  العماليــة  والنقابــات  االتحــادات 

التجارية، وما إلى ذلك.

التحالــف  أو  الشــبكة  تلــك  2- مؤقتــة: هــي 
ــق  ــدد أو تحقي ــرض مح ــكل ألداء غ ــذي يتش ال
ــن، وعندمــا يتحقــق هــذا الهــدف  هــدف معي
ــبكة فــي  ــتمر الش ــد تس ــبكة، وق ــكك الش تتف
الوجــود إذا مــا قــرر أعضاؤهــا تبنــي قضيــة أو 
ــكيل  ــم تش ــوع يت ــذا الن ــد، وفــي ه ــدف جدي ه

معظم الشبكات في الشأن اإلنساني.

من حيث التنظيم:
الشــبكات  ـفـي  العضويــة  تتــم  رســمية:   -1
والتحالفــات الرســمية بشــكل رســمي، ويدفــع 
وتطبــع  ســنوية،  اشــتراك  رســوم  األعضــاء 
أســمائهم علــى المطبوعــات التــي تنشــرها 

الشبكة وعلى خطاباتها الرسمية.
2- غيــر رســمية: ال توجــد عضويــة رســمية فــي 
مثــل هــذه الشــبكات، ومــن ثــم فــإن األعضــاء 
يتغيــرون طــول الوقــت، وقــد تتعــرض القضايــا 
التــي  واألســاليب  الشــبكة  تتبناهــا  التــي 

تتبعها للتغير من حين آلخر.

مثــل  ودائــم  رســمي  كيــان  ـى  إـل مثــل ويتحــول  ودائــم  رســمي  كيــان  ـى  إـل ويتحــول 
والغــرف  العماليــة  والنقابــات  االتحــادات 
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من حيث النطاق الجغرافي:
1 – نطــاق محــدود: قــد تتشــكل الشــبكة مــن 
محــددة  جغرافيــة  منطقــة  يمثلــون  أعضــاء 
جغراـفـي  نطــاق  وأي  محافظــة،  (مدينــة، 

محدد).
نطــاق  يتســع  قــد  محــدود:  غيــر  –نطــاق   2
المنظمــات  كل  ليشــمل  الشــبكة  عضويــة 
الشــبكة  اهتمــام  محــور  بالقضيــة  المعنيــة 
أو  اإلقليمــي  أو  القومــي  المســتوى  علــى 

العالمي.

 من حيث الغرض أو القضية:
ــك  ــا: وهــي تل ــددة القضاي ــبكات متع 1 – الش
الشــبكات التــي تتبنــى عــددًا مــن األهــداف أو 
قــد  تنظيميــة-  ألغــراض   - أنهــا  إال  القضايــا، 
تختــار العمــل ـفـي قضيــة واحــدة مــن هــذه 
القضايــا حتــى تحقــق أهدافهــا، ثــم تنتقــل إلــى 

قضية أخرى وهكذا.
2 –الشــبكات التــي تتنــاول قضيــة واحــدة: قــد 
يحــدث ـفـي بعــض األحيــان أن ينشــأ تحالــف 
متعارضــة  أو  متنافســة  منظمــات  بيــن 
علــى  معــًا  تتفــق  قــد  أنهــا  إال  األهــداف، 
العمــل ـفـي قضيــة معينــة وتحقيــق هــدف 

محدد.

أشكال أخرى للعمل المشترك:
هنــاك العديــد مــن المفاهيــم والمصطلحــات 
مجــال  ـفـي  الجماعــي  العمــل  تصــف  التــي 
األعمــال والبرامــج، وتتمثــل ـفـي االتحــادات، 
االئتالفــات  الروابــط،  التعاونيــات، 
والتحالفــات، وتتشــابه هــذه التنظيمــات فــي 
جوهــر نشــاطها مــع الشــبكات، حيــث أنهــا 
عضويتهــا  ـفـي  تضــم  جماعيــة  "تنظيمــات 
باالتصــال  تقــوم  منظمــات  أو  جهــات 
ــدف  ــًا له ــض تحقيق ــا البع ــل ببعضه والتواص
مشــترك"، وتمــارس بشــكل مــا بعــض مظاهــر 
الشــبكات  عــن  تختلــف  أنهــا  إال  التشــبيك، 
يرتبــط  الــذي  للمفهــوم  الحديــث  بالمعنــى 
بالتطــورات العالميــة الجديــدة، خاصــة ظاهــرة 
العولمــة، بمــا تتضمنــه مــن تقــدم تكنولوجــي 
وتبــادل  االتصــاالت  ـفـي  وثــورة  هائــل 
المعلومــات، األمــر الــذي أحــدث طفــرة ـفـي 
وأصبــح  الجماعــي  والعمــل  التنظيــم  مجــال 

يمثل جوهر عملية التشبيك.
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إجراءت بناء الشبكات
عنــد إرادة بنــاء شــبكات متينــة محكمــة مــن 
قبــل عــدد مــن الجهــات أو األطــراف فهنــاك 
الجهــات  لتلــك  يمكــن  متعــددة  إجــراءات 
جيــد،  شــبكي  بنــاء  لتحقيــق  اتباعهــا 

وتتلخص هذه اإلجراءات في التالي:
    تعمــل األطــراف الرئيســة التــي ترغــب فــي 
التــي  الجهــات  رصــد  علــى  الشــبكة  بنــاء 
تعمــل فــي القضيــة المقترحــة وتســتهدفها 

في محاولة لضمها للشبكة.
    يتفــق أعضــاء الشــبكة حــول رؤيــة مشــتركة 
ومبــادئ عامــة للشــبكة تجــاه القضيــة محــور 

االهتمام، وتحديد نوعية ونمط الشبكة.
ــرة  ــدة المــدى وقصي ــد األهــداف بعي     تحدي
مــن  نــوع  إيجــاد  مــن شــأنها  التــي  المــدى 
المصالــح  حــول  األعضــاء  بيــن  اإلجمــاع 
لتحقيــق  المناســبة  والوســائل  المشــتركة 

األهداف.
ــل رســوم  ــة مث ــى األمــور المالي     االتفــاق عل
العضويــة وغيــر ذلــك مــن المســائل الماليــة، 
منــذ  الجوانــب  هــذه  وضــوح  عــدم  إن  إذ 

البداية قد يؤثر على فعالية الشبكة.
    دراســة قــدرات وإمكانيــات كل عضــو مــن 
أعضــاء الشــبكة، ونقــاط الضعــف والقــوة، 
األدوار  توزيــع  يتــم  عليهــا،   وبنــاء 

والمسئوليات.
    انتخــاب قيــادات الشــبكة وتنظيــم عمليــة 
صنــع القــرار بشــكل يضمــن مشــاركة األعضــاء 

بشكل فعال.
ـى  يتوـل إداري  تخصيــص جهــاز  يتــم     كمــا 
مســئوليات التنســيق اإلداري والفنــي بيــن 

األعضاء.
     وأخيــرا يتــم تحديــد ســبل متابعــة أنشــطة 
ــق برنامــج متابعــة يضمــن  الشــبكة عــن طري
إطــالع كل عضــو مــن أعضــاء الشــبكة علــى 

ما يجري من تطورات ومتغيرات.

البيانــات  ونظــم  المعلومــــات  تـوفـــــر    
الوقــت  وـفـي  واضحــة  بصــورة  وتداولهــا 

المناسب.
    هــذا ويتــم تنظيــم آليــات لالتصــال الفعــال 
بيــن األعضــاء، مثــل لقــاءات محــددة وزيــارات 

متبادلة ونظم اتصال إلكترونية... إلخ.
    إعــداد وتوزيــع مذكــرات توضــح إنجــازات 
علــى  الجــدد  األعضــاء  وتشــجع  الشــبكة 

االنضمام لعضويتها.
ــر  ــب الكثي ــث عــن التشــبيك يتطل  الحدي
توصيفــه  ـفـي  والجهــد  الوقــت  مــن 
توصيفــا دقيقــا ومناســبا، فهــو متعــدد 
بأشــكال  ويمتــاز  والمجــاالت،  األنــواع 
وأنمــاط، بــل وآليــات مختلفــة، إال أننــا 
الملــف حــول  ـفـي هــذا  ســنبحر كثيــرا 
التشــبيك فــي العمــل اإلنســاني، ومــدى 
األهــداف  تحقيــق  ـفـي  أهميتــه 
واالســتجابة اإلنســانية، ونظــرا للواقــع 
مــن  اليمنــي،  المجتمــع  يعيشــه  الــذي 
وتيــرة  اشــتداد  ومــع  وإقتتــال،  حــروب 
الحــرب،  فــإن األوضــاع المأســاوية تتطــور 
ذلــك  عــن  ونتــج  بشــكل مطــرد،  معــه 
وانعــدام  نــزوح  مــن  كبيــرة  معانــاة 
مــاء  مــن  األساســية  الحيــاة  لمقومــات 
ذلــك  تطلــب  فقــد  ولهــذا  وغــذاء..،  
تدخــالت إنســانية عاجلــة وغيــر عاجلــة، 
اإلنســانية،  المنظمــات  قبــل  مــن 
األعمــال  هــذه  مثــل  فــإن  ـي  وبالتاـل
علــى  تقتصــر  أن  يمكــن  ال  والتدخــالت 
العمــل الفــردي، وإنمــا يتطلــب الكثيــر 
ــر مــن  مــن الجهــود والترابــط بيــن الكثي
اإلنســاني  الشــأن  ـفـي  العامليــن 

والجهات ذات العالقة.
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ــأن  ــة فــي الش ــات العامل ــن المنظم ــبيك بي "التش
اإلنســاني، المحليــة والدوليــة، أخــذ مجــراه ـفـي 

اليمن خالل فترة الحرب"

أرقى أشكال التفاعل المجتمعي
محمــد  والمدـنـي  الحقوـقـي  الناشــط 
العريقــي يتحــدث حــول التشــبيك قائــًال: ُيعــد 
التفاعــل  أشــكال  أرـقـى  مــن  التشــبيك 
للوضــع  ونتيجــة  المجتمعــي،  والتنســيق 
القائــم ومــا أفرزتــه األحــداث والصــراع الدائــر 
ــم تعــد  علــى امتــداد مســاحة أرض الوطــن، ل
ــة قــادرة علــى الوصــول إلــى  الجهــود الفردي
واإلغاثــة  بالرعايــة  المســتهدفين  كافــة 

اإلنسانية.
وصنــف العريقــي أهميــة التشــبيك بأنهــا تتمثــل 
ـفـي  التشــبيك  بقولــه:  أوردهــا  جوانــب  بعــدة 
الشــأن اإلنســاني لــه أهميــة قصــوى، تتمثــل بعــدة 

جوانب منها:
الجانــب الفنــي: والمتمثــل فــي عمليــات المباشــرة 
المســتهدفة  للفئــات  والمســاندة  للدعــم 

والجهات العاملة في الحقل اإلنساني.
ـفـي  الضغــط والمناصــرة: ويتمثــل ذلــك  جانــب 
تشــكيل كيــان ضاغــط قــادر علــى إيجــاد سياســات 
قانونيــة  منظومــة  بنــاء  علــى  والعمــل  فاعلــة 
والئحيــة داخــل النطــاق الجغراـفـي والسياســي 

المستهدف.
دور  يتمثــل  وهنــا  والمتابعــة:  الرقابــة  جانــب 
التشــبيك ـفـي تحقيــق المتابعــة والرقابــة علــى 
الجهــات  مــن  المقدمــة  اإلنســانية  األعمــال 
العمــل  ـفـي  الدوليــة  والمنظمــات  الخارجيــة 

اإلنساني للمتضررين.
الجانــب اإلعالمــي: تســتطيع الكيانــات المنطويــة 
داعــم  قــوي  صــوت  خلــق  التشــبيك  بمشــروع 
رســالة  اإلنســاني وتحقيــق  العمــل  ـفـي  ومنتــج 
ـفـي  والعامــل  المســتهدف  للمتلقــي  فاعلــة 

العمل اإلنساني.

ولهــذا فــإن إقامــة تشــبيك بيــن المنظمــات 
ــة فــي الشــأن اإلنســاني يعــد ضــرورة  العامل
هــذه  مثــل  ـفـي  ماســة  وحاجــة  ملحــة 
الظــروف، تلبيــة لحاجــات النــاس، والوصــول 
ـى كافــة المناطــق التــي يتواجــد فيهــا  إـل

المتضررين من الصراع القائم.
التشــبيك بيــن المنظمــات العاملــة ـفـي الشــأن 
اإلنســاني، المحليــة والدوليــة، أخــذ مجــراه ـفـي 
اليمــن خــالل فتــرة الحــرب، وظهــرت العديــد مــن 
التخصــص  متعــددة  واإلئتالفــات  التشــكيالت 
ــة           ــتجابة اإلنسانيـ ــى االس ــي تتبن ــا، الت والجغرافي
لمتضرري               الحرب، وصــول إلـــى تحقيـــق

                                    الكثيـــــر مـــــن األهـــــــداف 
                                  والنتائـــج، وتــــــم تشكـيــــــل
                                     الكثير من الشبكـــات فــي
                                         كل من صنعـــاء، وتعـــز، 
                                             والحديــــدة، وعـــــدن،

                                                ومأرب، وفـــــق رؤى
                                                 وأهداف تم وضعها
                                                   بمــــايتــنــــــاســــب
                                                        واالحتياج اإلنساني،

                                                         ومعظــم هــذه 
                                                                 الشبكـات                         
                                  ينطبق عليها نوع التشبيـك 
                                المؤقت والجغرافي، كـونهــا 
                          قامت على التنـــوع الجغـــرافــــي 
                        لتسهيل الصعاب أمـــام التدخـــالت 
                     اإلنسانية من ناحية، ومـــن نـــاحيــــة  
                أخـــــرى كونه مؤقــــت فهنــا ينتـهــــي 
           التشبيك بانتهاء الهـــــدف، أي بتوقــــــف 
                   الـحــرب وانتهاء الصـــــــراع، وإحـــــــالل 
                      الســالم، وبالتالــي لــن يكــون هنــاك  

معاناة أو متضررين.

تمكين  201735 ابريل
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ـفـي  التشــبيك  معاييــر  أهــم  "العريقــي: 
العمل اإلنساني التفاعل واإلدراك"

التفاعل واإلدراك
ويعتبــر العريقــي بــأن أهــم معاييــر التشــبيك 
واإلدراك،  التفاعــل  اإلنســاني  العمــل  ـفـي 
والشــعور  اإليمــان  مــن  ينطلقــان  وهمــا 
ــه التشــبيك فــي العمــل  بالنشــاط المعنــي ب

اإلنساني، وتحقيق النتائج المرجوة.
علــى مختلــف  بالقــول:  العريقــي  ويواصــل 
األصعــدة يكــون عمــل المنظمــات العاملــة 
مشــروع  وفــق  اإلنســاني  الشــأن  ـفـي 
التشــبيك كفريــق واحــد، وخلــق تنــوع ـفـي 
الخبــرات واألســاليب التــي يحملهــا كل كيــان 

من تلك المنظمات.
القرار 182/ 46

والتنســيق  التشــبيك  ويشــجع  يكفــل 
الشــأن  ـفـي  العاملــة  المنظمــات  بيــن 
اإلنســاني أثنــاء الحــروب والكــوارث قــرار 
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة رقــم 
تنســيق  بتعزيــز  القاضــي   46  /182
تقدمهــا  التــي  اإلنســانية  المســاعدة 
ــاء الطــوارئ، ويقــوم  األمــم المتحــدة أثن
المتحــدة  األمــم  مكتــب  الــدور  بهــذا 
لتنســيق الشــؤون اإلنســانية "أوتشــا"، 
للعمــل  والتشــبيك  بالتنســيق  يقــوم 
المنظمــات  مختلــف  بيــن  اإلنســاني، 
وتحديــد  وتحليــل  بــل  واالختصاصــات، 
االســتجابة  خطــط  ووضــع  االحتياجــات 

للوضع اإلنساني.

هيئات األمم المتحدة
العمــل  المتحــدة  األمــم  هيئــات  تتصــدر 
مــن  الكثيــر  وتقــدم  اليمــن،  ـفـي  اإلنســاني 
اإلنســانية،  والمســاعدات  اإلغاثــة  أعمــال 
نهــج  التنســيق  عمليــة  ـفـي  وتنتهــج 
المجموعــة القطاعيــة، أو مــا يســمى بالكتــل، 
وهــو نهــج يقــوم علــى أن كل هيئــة تختــص 
علــى  يعتمــد  معيــن  إنســاني  بمجــال 
تخصصهــا، والــذي يتضمــن منظمــات دوليــة 
ومحليــة تهتــم بــذات التخصــص، وعلــى أن 
ــك  ــن تل ــيق بي ــا بالتنس ــب األوتش ــوم مكت يق
مــن  المحلييــن  وشــركائهم  الهيئــات 
ــا  ــذا م ــة، وه ــع مدنــي محلي ــات مجتم منظم
المؤقــت  التشــبيك  نــوع  عليــه  ينطبــق 
يتــم  الجغراـفـي، وكونــه مؤقــت،  والنطــاق 
بانتهــاء  المجموعــات  هــذه  عمــل  تعليــق 
حيــث  مــن  وكونــه  اإلنســانية،  المعانــاة 
كل  يشــمل  فإنــه  الجغراـفـي  النطــاق 
اإلنســانية  بالمعانــاة  المعنيــة  المنظمــات 
ـفـي اليمــن، وكــون القضيــة محــور اهتمــام 
هــذه المجموعــات علــى المســتوى القومــي 

واإلقليمي والعالمي.
عمليــة  ـفـي  المتحــدة  األمــم  "تنتهــج 
التنســيق نهــج المجموعــة القطاعيــة، أو مــا 

يسمى بالكتل"
و  الكتــل   " القطاعيــة  المجموعــات  نهــج 
مــن  مجموعــة  عــن  عبــارة  الكلســترات": 
نفــس  ـفـي  تعمــل  اإلنســانية  المنظمــات 
يتــم  حيــث  اإلنســاني،  العمــل  مــن  القطــاع 
التنـسيــــــق   معــا لـتـفــــادي    الثــــغـــــرات،   
واالزدواجيــــــة فــــــــي تقديــــــم المساعــــــدة 

للمتضررين والمجتمعات.
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الوظائف المحورية للمجموعة القطاعية:
هنــاك عــدد مــن الوظائــف المحوريــة تؤديهــا 
لعمليــة  بالنســبة  القطاعيــة  المجموعــات 

التشبيك، ومن أهمها:   
    دعم تقديم الخدمات اإلنسانية.

   تقـديـــم معلومــــات للمكاتــب الميدانيــة 
التــــابعــــة لألوتشــــا والمنســــــق اإلنســـانـــي 
تســــاعـــدهـــــــم علــــــــى اتخــــــــاذ القــــــرارات 
اإلستـراتـيـجــيـــــة المتـعـلـقـــــة بــاالستجابـــة 

اإلنسانية.
    التخطيط وإعداد اإلستراتيجيات.

    المناصرة.
    المتابعة والتقارير.

   التخطيــط لألحــداث المحتملــة والتجهيــز 
وبناء القدرات.

تــوزع هيئــات األمــم المتحــدة إختصاصاتهــا 
ـفـي اإلشــراف علــى المجموعــات القطاعيــة 

وفق التالي: 

ــا مســؤول االتصــال واإلعــالم  ــد العالي زي
لتنســيق  المتحــدة  األمــم  بمكتــب 
ـفـي  "األوتشــا"  اإلنســانية  الشــؤون 
اليمــن يقــول: نحــن فــي مكتــب األوتشــا 
لعمليــات  بالتنســيق  المعنييــن 
المســاعدة واإلغاثــة ـفـي اليمــن، لدينــا 

المكاتب التالية:

التنسيق لعدم التكرار
لعــدم  التنســيق  وظيفتنــا  العاليــا:  ويتابــع 
ــر مــن مــكان،  ــن فــي أكث تكــرار مشــروع معي
وقبــل ذلــك نقــوم بتحديــد التدخــل اإلنســاني، 
اإلنســانية،  االســتجابة  خطــة  إطــالق  عبــر 
تحديــد االحتياجــات ومــا يتطلــب لهــا مــن 

تدخالت.
األوتشــا،  بــأن مكتــب  العاليــا  ويوضــح 
يعمــل علــى فحــص ودراســة كل مشــروع 
تكــون  أن  يمكنهــا  منظمــة  وكل 
شــريكة، وكذلــك إجــراء عمليــة تقييــم 
لــكل مشــروع، وبيــان األثــر الــذي تحقــق 
نتيجــة هــذا المشــروع مــن توزيــع أو غيــر 

ذلك.
 "العاليــا: وظيفتنــا التنســيق لعــدم تكــرار 

مشروع معين في أكثر من مكان"

تمكين  201737 ابريل

الهيئة 

منظمة األمم المتحدة للطفولة 
(UNICEF)

صندوق األمم المتحدة للسكان 
(UNFPA)

مفوضية األمم المتحدة لشئون 
(UNHCR)الالجيئن

(WHO) منظمة الصحة العالمية
(WFP) برنامج الغذاء العالمي

البرنامج االنمائي لألمم المتحدة 
(UNDP)

(FAO) منظمة األغذية والزراعة

التخصص  

التعليم، المياه والصرف الصحي، 
النظافة، التغذية.

العنف القائم على النوع االجتماعي.

اإليواء، الحماية، إدارة المخيمات. 

الصحة.
األمن الغذائي، طوارئ اإلتصاالت.

لالسلكية، اللوجستيك.
اإلنعاش المبكر.

األمن الغذائي.

نطاق التنسيق المكتب الميداني 

إب، تعــز.مــكــتــــــــب إب. 

الحديدة، حجة، ريمة، المحويت.مكتب الحديدة.

صعــــــــــــدة، الـــجـــــــــــوف.مكتـب صعـــدة.

آمانة العاصمة، صنعاء، مارب،مكتب صنعــاء.
عمران، ذمار، والبيضاء.

عدن، لحج، شبوة، أبين، الضالع،مكتـــب عـــــدن.
حضرموت، سقطرى، المهرة.
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120 منظمة 
وبحســب العاليــا فــإن هنــاك 120 منظمــة 
ــدة  ــم المتح ــات األم ــة ومنظم ــة ودولي محلي
جميعهــا تعمــل فــي الشــأن اإلنســاني خــالل 
جميعهــم  وأن  اليمــن،  ـفـي  الفتــرة  هــذه 
يتمحــورون فــي إطــار المجموعــات القطاعيــة 

"الكتل".
مجموعــة  كل  أن  ـى  إـل العاليــا  وتطــرق 
قطاعيــة "كتلــة"، لديهــا منظمــة مــن هيئــات 
األمــم المتحــدة تختــص بهــا وتشــرف عليهــا، 
مــن  التنفيذيــن،  الشــركاء  ـى  إـل إضافــة 
األماكــن  ـى  إـل الوصــول  يســتطيعون 
المســتهدفة، وتجــاوز العوائــق والصعوبــات، 
تقــوم  المجموعــات  هــذه  أن  ـى  إـل مشــيرًا 

باجتماعات دورية بشكل أسبوعي.
 "العاليــا: هنــاك 120 منظمــة محلية ودولية  
هــذه  خــالل  اإلنســاني  الشــأن  ـفـي  تعمــل 

الفترة في اليمن"

الجهات ذات العالقة:
المنظمات الدولية غير الحكومية.

 المنظمات المحلية غير الحكومية.
 السلطات، الحكومة، المجلس المحلي.

الشخصيات االعتبارية.
 جهــات منظومــة األمــم المتحــدة، المانحيــن، 
المتضرريــن، النازحيــن، المســتفيدين، القطــاع 

الخدمي، إلخ.

الروح والجسد
الشــراكات  منســق  الصــراري  فهمــي 
النمــاء  شــبكة  ـفـي  العامــة  والعالقــات 
اليمنيــة للمنظمــات األهليــة يتحــدث إلينــا 
حــول التشــبيك والتنســيق قائــًال: الحديــث 
عــن التشــبيك والعمــل اإلنســاني كالحديــث 
عــن الجســد والــروح، فالتشــبيك والتنســيق 

الفعال والشراكة الحقيقية القائمة على     
   مبدأ الكل ناجح، هي مبادئ وعوامل   

       النجاح في الوصول اإلنساني وتحقيق   
                      استجابة إنسانية فاعلة.

فرضًا واجبًا
التنســيق  أهميــة  تزيــد  الصــراري:  ويضيــف 
والتشــبيك ـفـي زمــن الكــوارث بمــا يجعلــه 
العمــل  شــركاء  جميــع  علــى  واجبــًا  فرضــًا 
ــرار  ــة وتك ــدث ازدواجي ــى ال تح ــاني، حت اإلنس
المناطــق  ـفـي  اإلنســانية  المســاعدات 
المنكوبــة، وحتــى تكــون تغطيــة االســتجابة 
ــن  ــر، وتلبــي احتياجــات النازحي اإلنســانية أكب
المســتضيفة،  والمجتمعــات  والمتضرريــن 

بحسب الصراري.
ويــرى الصــراري بــأن أهــم المعوقــات التــي 
عــدم  هــي  والتشــبيك  التنســيق  تعتــرض 
التنســيق  بأهميــة  والوعــي  الفهــم 
أدوات  توافــر  عــدم  كذلــك  والتشــبيك 

ومهارات التنسيق والتشبيك.

"الصــراري: تزيــد أهميــة التنســيق والتشــبيك 
ــًا  فــي زمــن الكــوارث بمــا يجعلــه فرضــًا واجب

على جميع شركاء العمل اإلنساني"

تمكين  201738 ابريل
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نحو األفضل 
ويقول: تجربة التنسيق والتشبيك 

تمضي نحو األفضل، ال تتخيل
مدى سعادتي بمجرد
 سماعي من القائمين

 على ورقة

                                     استـــراتيجيــــة تمـويــل
                       الصندوق اإلنسـاني فـي اليمــن،

             2017م اشتـــــــراط (50) شريــــك، وأن 
      حصــــــة الشريــــك لن تحتســـب في رنــــــج 
مــن  تنقــص  ولــن  المؤهلــة  المنظمــات 
ــدرات  ــع ق ــص لرف ــاك مخص ــا، وأن هن حصصه

الشركاء.
ويضيــف الصــراري: نحــن ـفـي شــبكة النمــاء 
جميــع  ـفـي  وننفذهــا  بالشــراكة  نؤمــن 
أن  التجربــة  خــالل  مــن  ووجدنــا  مشــاريعنا 

النجاح توأم الشراكة.

التعاون المتبادل
رئيــس  الفقيــه  ليلــى  تقــول  ناحيتهــا  مــن 
منظمــة أجيــال بــال قــات للتوعيــة والتنميــة 
علــى  يقــوم  اإلنســاني  العمــل  أن  بتعــز: 
مــا  المتبــادل  والتعــاون  الحقيقــة  الشــراكة 
ذات  واألطــراف  المنظمــات  بقيــة  بيــن 
أو  أعمــال  أي  تنفيــذ  يمكــن  فــال  العالقــة، 
أنشــطة إال بتكاتــف الجهــود كافــة أطــراف 

الشأن اإلنساني.

ــر مــن البرامــج  وتضيــف الفقيــه: هنــاك الكثي
والمشــاريع فــي االســتجابة اإلنســانية تطلبــت 
ائتالفــات  بتشــكيل  شــراكات  إقامــة  منــا 
ــرات  ــد الثغ ــى س ــل عل ــة تعم ــالت معين وتكت
تكاتــف  ـى  إـل باإلضافــة  الخبــرات،  وتبــادل 
قــد  التــي  الصعوبــات  وتســهيل  الجهــود 

تواجه العمل.
ــوارئ  ــاريع الط ــذ مش ــأن تنفي ــه ب ــرى الفقي وت
الجماعــي  العمــل  يتطلــب  والكــوارث 
توصيــف  مــن  تمكننــا  تكتــالت  وتشــكيل 
المعالجــات  ووضــع  وتحليلــه،  الواقــع 

والتدخالت المناسبة لكل ثغرة.
وتؤكــد علــى ضــرورة إيجــاد لجــان مشــتركة 
ـفـي  التنســيق  عمليــة  تعزيــز  علــى  تعمــل 
التدخــالت اإلنســانية، مشــيرة إلــى دور مكتــب 
األوتشــا، وتفانيــه فــي إدارة عمليــة التنســيق 
مــا بيــن كافــة المنظمــات العاملــة فــي الشــأن 

اإلنساني في اليمن، بحسب تعبيرها.

لجــان  إيجــاد  ضــرورة  علــى  الفقيــه  "تؤكــد 
عمليــة  تعزيــز  علــى  تعمــل  مشــتركة 

التنسيق، مشيرة إلى دور مكتب األوتشا"
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اإلصالح اإلنساني
وتطرقــت الفقيــه إلــى أن عمليــة التنســيق وعمــل 
المجموعــات القطاعيــة تعمــل علــى نهــج اإلصــالح 
اإلنســاني عــن طريــق ســد الثغــرات وترشــيد أي 
خلــل قــد يرافــق العمــل والتدخــالت اإلنســانية، 
واكتســاب  الخبــرات  تبــادل  ـى  إـل باإلضافــة 
أو  التنســيق  ـفـي  الشــركاء  مــن قبــل  المهــارات 

التشبيك.
منظمــة  ـفـي  نحــن  بالقــول:  حديثهــا  واختتمــت 
أجيــال بــال قــات، الشــراكة هــي أحــد مبادئنــا، ونــرى 
بــأن إقامــة الشــراكات والتشــبيك مــع الجهــات 
ـي،  ذات العالقــة ـفـي كافــة أعمالنــا، نهــج إيجاـب

نرى ضرورة االستمرار فيه.
 "الفقيــه: عمليــة التنســيق وعمــل المجموعــات 
القطاعيــة تعمــل علــى نهــج اإلصــالح اإلنســاني، 

عن طريق سد الثغرات وترشيد أي خلل"

ركيزة أساسية
البنــات  كل  مؤسســة  رئيــس  العواضــي  انتصــار 
ــه  ــبيك وأهميت ــن التش ــول ع ــاء، تق ــة بصنع للتنمي
ـفـي العمــل اإلنســاني: أعتقــد أن التشــبيك هــو 
وتــزداد  مجتمعــي،  عمــل  ألي  أساســية  ركيــزة 
أهميتــه فــي العمــل اإلنســاني، فالتشــبيك يعمــل 
علــى تســهيل الكثيــر مــن األعمــال وتوفيــر الكثيــر 
مــن الجهــد والوقــت، إضافــة إلــى تبــادل الخبــرات 

والمهارات بين أطراف التشبيك.
كافــة  ـفـي  نشــارك  نحــن  العواضــي:  وتضيــف 
ــدة،  ــم المتح ــة لألم ــة التابع ــات القطاعي المجموع
الشــبكات  مــن  العديــد  ـفـي  عضويــة  ولدينــا 
لمســنا  وقــد  والدوليــة،  المحليــة  واالئتالفــات 
ــو  ــر، وه ــكل كبي ــا بش ــبيك فــي عملن ــة التش أهمي
ــا أحــد مقومــات العمــل المؤسســي، فــي  ــل لن يمّث
االســتجابة  برامــج  ســيما  ال  برامجنــا  كافــة 

اإلنسانية.
مقومــات  أحــد  لنــا  مّتــل  التشــبيك  "العواضــي: 
العمــل المؤسســي ـفـي كافــة برامجنــا، ال ســيما 

برامج االستجابة اإلنسانية"

ثقافة التشبيك
ثقافــة  انتشــار  ضــرورة  علــى  العواضــي  وتؤكــد 
المجتمــع  منظمــات  أوســاط  بيــن  التشــبيك 
بالنجــاح  تكللــت  التــي  التجــارب  إبــراز  المدـنـي، 
تعزيــز  وعمــل  والتنســيق،  التشــبيك  نتيجــة 
إشــراك  طريــق  عــن  المجتمعيــة  المشــاركة 

المجتمع في عملية التشبيك.
ثقافــة  انتشــار  ضــرورة  علــى  العواضــي  "تؤكــد 
المجتمــع  منظمــات  أوســاط  بيــن  التشــبيك 

المدني، وإبراز التجارب التي تكللت بالنجاح"

مستويات التشبيك والتنسيق
باإلمكان بلورة مستويات التشبيك كما يلي:

التشــاور: وهــو تبــادل اآلراء و المعلومــات حــول 
مســائل محــددة وـفـي جوانــب مخصصــة ولنقــل 
دون  اإلنســانية،  واالســتجابة  اإلنســاني  الشــأن 
التخطيــط ألي عمــل أو إطــار عمــل مشــترك ملــزم 

ألي من األطراف.
حيــث  مــن  التشــاور  مــن  أعلــى  وهــو  التنســيق: 
التشــبيك و بنــاء إطــار للعمــل المشــترك ولــو كان 

قصير المدى ولبرنامج أو نشاط محدد.
ــطة  ــذ ألنش ــط والتنفي ــن التخطي ــاون: ويتضم التع
نفــس  لهــم  شــركاء  مــع  مختلفــة  وبرامــج 

االهتمام.
ـى مصالــح مشــتركة  التشــبيك: وهــو الوصــول إـل
بعيــدة المــدى وذلــك مــن خــالل بنــاء تحالفــات 
بــكل  المشــترك  للعمــل  الشــركاء  جميــع  بيــن 
ــل  ــداف والعم ــج واأله ــث البرام ــن حي ــه م تفاصيل
والمتابعــة  والخطــط  واآلليــات  والمهــام 

واإلشراف والرقابة والتقييم في كل المراحل.
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ــل  ــاء وتفعيـ ــه بـنــ ــي تــواجــ ــات التـــ التـحـــديـ
الشــبكات بشــكل عــام ســواء فــي أوقــات 

الحرب أو السلم:
    عــدم تطويــر القوانيــن التــي تتعلــق بمؤسســات 
المجتمــع المدـنـي للتعامــل القانوـنـي واإلجرائــي 
وتحديــد  تســجيلها  حيــث  مــن  الشــبكات  مــع 

هياكلها وأدوارها والعضوية فيها.
بيــن  ســواء  المعلومــات  تدفــق  ـى  إـل الحاجــة    
تخــص  التــي  المعلومــات  أو  الشــبكة  أعضــاء 
الشــبكة واإلســهام بــدور مجتمعــي لتســويقها 

وللتوعية والتثقيف بأنشطتها.
واضحــة  رؤيــة  تطويــر  علــى  الشــبكات  قــدرة     
مفاهيــم  ـى  إـل تمتــد  المجتمعــي  لدورهــا 

وإشكاليات التنمية، فالمفترض أن ينصب
تخــص  عامــة  قضايــا  علــى  الشــبكة  اهتمــام    
القطــاع وأن يكــون دورهــا تحفيزيــا نحــو تعبئــة 

المنظمات للتصدي لتلك القضايا العامة.
    الثقافــة المدنيــة الســائدة ومــدى تقبلهــا للحــوار 
واالختــالف والمفاوضــة بيــن األطــراف المختلفــة. 
وال يخفــى علينــا أن ذلــك يمثــل تحديــا للمنظمــات 
اإلنســانية، فــي أن تتوصــل إلــى آليــات إلدارة ذلــك 
ــاء  ــاط إلتق ــات إلــى نق ــول باالختالف ــوار والوص الح
ـفـي  األطــراف  جميــع  بتنفيذهــا  يلتــزم  عمليــة 

الشبكة.
   عــدم إدارة الشــبكة بشــكل ديمقراطــي يمكــن أن 

يؤدي إلى انهيارها.

   عدم توفر مصادر تمويل تساعــــد الشبكـــة
علىاالستمرارية في حالة رغبتها في ذلـــك.

ويتحسن التنسيق في الشأن اإلنساني بـ:
   شركاء أكثـــر –المنظمـــــات الدوليــــة
والمحلية، المنظمـــات المحليـــة هــــي

واجهة االستجابـــــة اإلنسانـيـــــة.
   نقــاش أفضــل بيــن القيــادة فــي المجــال اإلنســاني 
الكــوادر  وبيــن  لألوتشــا  الميدانيــة  (المكاتــب 
وفريــق  القطاعيــة  المجموعــات   ( التشــغيلية 

التنسيق بين المجموعات القطاعيــــــة
 (المشاريع المشتركة والتي تهتم بقضـــايـــــا

 معينة مثل النزوح).
   التنسيق المحلي في المراكز اإلنسانيـة فـــي

 جميع أنحاء اليمن.
يعزي الكثير إلــى أن العمــــل اإلنسانـــي

 ال يمكن أن يستمر دون أن يكــــون هنــــاك
 تشبـيــــــك 

وتنسيــق
بين الجهات
العاملة في

الحقل اإلنساني،
بل وهناك تجــــارب 

كثيرة، سواء في اليمـــن
 أو في البلدان التي تعرضت

 لكوارث وتم فيهــــا تـدخــــالت 
إنسانية، بأن التشبييك كان وال يزال

حجر أساس ألي مشروع أو برنامج في
ــار االستجابــــــــة اإلنسـانيـــــة، فالعمـــــل  إطــــــ
ــرورة  ــرورة، وض ــل ض ــارا ب ــس خي ــترك لي المش

قصوى. 
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العون.. شراكات متجذرة
دأبــت مؤسســة العــون للتنميــة منــذ انطالقتهــا فــي 
العــام 2006م علــى تحقيــق العديــد مــن األهــداف 
الشــراكة  تحقيــق  أهمهــا  مــن  والتــي  المرجــوة، 
تلخصــت  وقــد  المختلفــة،  الجهــات  مــع  الفاعلــة 
رؤيتهــا ورســالتها المرســومة لهــا فــي تحقيــق هــذا 
الجانــب والعمــل عليــه بــكل إخــالص، حيــث تجســدت 
رؤيــة المؤسســة ـفـي "الريــادة ـفـي المنــح للتنميــة 
المســتدامة"، أي أن المنــح يكــون لجهــات أخــرى بعــد 
توطيــد الشــراكة العمليــة الحقيقيــة بينهمــا، فيمــا 
ــك جــزء مهمــًا لجانــب  حملــت رســالة المؤسســة كذل
ـفـي  "اإلســهام  ـفـي قولهــا:  والتشــبيك  الشــراكات 
تمكيــن المجتمعــات المســتهدفة مــن خــالل منــح 
بيئــة محفــزة  ـفـي  األثــر  نوعــي مســتدام  مؤسســي 

وفق افضل المعايير الدولية". 
أهــداف المؤسســة المتعــددة صّبــت تأكيدهــا أيضــًا 

على هذا األمر وجاءت في نقاط متعددة منها:
    تمكين الجهات المستفيدة.

    بناء شراكات فعالة.
ـى  إـل والهــادف  الهــام  المنطلــق  هــذا  خــالل  ومــن 
تحقيــق أكبــر قــدر مــن الشــراكات بيــن المؤسســة 
أو  الحكوميــة  ســواء  الجهــات  مــن  وغيرهــا 
ــد مــن  المجتمعيــة أو غيرهــا، حققــت "العــون" العدي
ــة  ــا الطويل ــيرة عمله ــر مس ــازات عب ــات واإلنج النجاح

الشاملة ألغلب محافظات الجمهورية اليمنية.
(الخريطــة التاليــة توضــح التوزيــع الجغرافــي ألنشــطة 

المؤسسة على عموم اليمن)

وحرصــت مؤسســة العــون للتنميــة ـفـي عملهــا 
داخــل عمــوم المحافظــات اليمنيــة علــى تنفيــذ 
تعــاون  عالقــات  ونســج  المشــاريع،  مــن  عــدد 
وشــراكة مــع الجهــات الرســمية الحكوميــة وعــدد 
مــن المنظمــات والمؤسســات الوطنيــة والدوليــة 
المشــتركة  األهــداف  ـى  إـل وصــوًال  المانحــة، 
ــة   ــل  المؤسس ــمل عم ــة،  ويش ــة المجتمعي للتنمي

المجاالت التالية:
-1 التعليم

-2 تمكين مؤسسات القطاع الثالث
-3 البرامج االجتماعية

-4 البرامج التنموية
-5 البرامج الصحية

-6 المساعدات والطوارئ
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العون شراكات تحقق اإلنجاز
العــون هــي المؤسســة المانحــة العاملــة مــن 
ومنــذ  الوطــن،  أرجــاء  كافــة  ـى  إـل حضرمــوت 
ــاون  إنشــائها حرصــت علــى تمتيــن أواصــر التع
والشــراكة مــع الجهــات الرســمية، الحكوميــة 
وغير الحكومية،    ذات العالقة بمجاالت عملها، على 
قاعــدة التكامــل وتنســيق الجهــود، وصــوًال إلــى 
األهــداف المشــتركة للتنميــة المجتمعيــة، لــذا 
شــهدت كثيــر مــن المشــاريع نمــاذج متميــزة 
مــن  عديــد  مــع  والتعــاون،  الشــراكات  مــن 
ــاء  ــة إلنش ــع المؤسس ــذي دف ــر ال ــات، األم الجه
بالشــراكات  تختــص  صنعــاء،  ـفـي  منســقّية 
والعالقــات الدوليــة، ومــن أبــرز الشــراكات التــي 

تفخر وتعتز بها المؤسسة:

شراكات مع جهات حكومية:
وزارة التربية والتعليم:

تمثلــت هــذه الشــراكة ـفـي تنفيــذ عديــد مــن 
برامــج التأهيــل والتدريــب، لقطــاع المعلميــن 
ــة إلــى  ــة، إضاف ــادات التربوي ــن والقي والموجهي
برامــج دمــج التقنيــة ـفـي العمليــة التعليميــة 
فــي عــدد مــن محافظــات الجمهوريــة اليمنيــة، 
وبرامــج تحســين البيئــة المدرســية، بتزويدهــا 
بمختبــرات للحاســوب  والعلــوم وقــرى اللغــة 
اإلنجليزيــة والمكتبــات، إضافــة إلــى إنتــاج أكثــر 
ــر مـــــــــن المختـبــــــرات  مــــــــــن (1000) مـخـتـبـــ
المحمولــة للعلــوم والرياضيــات وتوزيعهــا علــى 

عدد من المدارس في المحافظات.

وزارة الصحة العامة والسكان
تــم التعــاون مــع الــوزارة ـفـي تنفيــذ عــدد مــن 
أبرزهــا:  واألوبئــة،  األمــراض  مكافحــة  برامــج 
(برنامــج المكافحــة المتكاملــة للمالريــا بمحــور 
(مبــادرة  ثــم  والمهــرة)،  شــبوه  حضرمــوت 
حضرمــوت خاليــة مــن المالريــا)، وكــذا تعزيــز دور 
كاألمومــة  الصحيــة،  القطاعــات  مــن  عــدد 
ــة، إلــى  ــة الصحّي ــة، والتثقيــف والتوعي والطفول
واإلحصــاء،  المعلومــات  نظــام  تعزيــز  جانــب 
ورفــد  الصحــي،  الــكادر  تأهيــل  ـى  إـل إضافــة 
مــن  بعــدد  الصحيــة  والمراكــز  المستشــفيات 
التجهيــزات المهمــة، وتنفيــذ عــدد كبيــر مــن 

برامج النشاط اإليصالي في مناطق االحتياج.

وزارة التعليم الفني والتدريب المهني:
حــول  مســحية  دراســة  المؤسســة  أجــرت 
مجــال  ـفـي  حضرمــوت  محافظــة  احتياجــات 
التعليــم الفنــي، وجــرى فــي إطــار هــذا التعــاون 
المجتمــع،  كليــات  مــن  عــدد  وتطويــر  دعــم 
بمعامــل  الــوزارة  معاهــد  مــن  عــدد  وتزويــد 
البرامــج التدريبيــة، وكــذا  الحاســوب، وبعــض 
ــد  ــة) لعدي إقامــة برنامــج (المــرأة شــريك التنمي
ـفـي  المــرأة  وجمعيــات  مؤسســات  مــن 

حضرموت.
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

جامعة حضرموت:
األكاديمــي  األداء  تعزيــز وتطويــر  التعــاون  شــمل 
الخطــة  تطويــر  ـفـي  اإلســهام  عبــر  للجامعــة، 
االســتراتيجية للجامعــة، ودعــم برنامــج تقويــم األداء 
ــة  ــج األكاديمي ــم البرام ــة وتقوي األكاديمــي للجامع
األكاديمــي  التطويــر  مركــز  وإنشــاء  للكليــات، 
ومركــز المــرأة للدراســات ودعــم برامجهــا، وتبنــي 
والمكتبــات  البنــات،  كليــات  وتطويــر  دعــم 
الجامعيــة فــي عــدد مــن الكليــات، وكــذا دعــم البنيــة 
التحتيــة للجامعــة بعــدد مــن المشــاريع،  وتقديــم 

عدد من المنح الدراسية لمنتسبي الجامعة.

جامعة عدن:
ت المؤسسة تبنَّ

(جائزة جامعة عدن للبحث العلمي)
 في دورتيها السابعة والثامنة والتاسعة.

بيــن  للشــراكات  عقــد  مــن  مــا ســبق  ـى  إـل إضافــة 
الجهــات  مــن  وغيرهــا  للتنميــة  العــون  مؤسســة 
مــن  بشــبكة  أيضــًا  المؤسســة  تمتعــت  المحليــة، 
منظمــات  مــن  عشــرات  مــع  المتميــزة  العالقــات 
ــي، إْذ  ــراب اليمن ــداد الت ــى امت ــع المدنــي عل المجتم
برامــج  مــن  عــدد  تصميــم  ـفـي  التعــاون  يجــري 
تلــك  عبــر  وتنفيذهــا  وتطويرهــا  المؤسســة 
إســهامًا  والمنظمــات؛  والجمعيــات  المؤسســات 
المنظمــات،  تلــك  تفعيــل  ـفـي  المؤسســة  مــن 
وتأكيــد مبــدأ الشــراكة فــي النهــوض بالوطــن، ومــن 
تلــك المنظمــات والمؤسســات والجمعيــات علــى 

سبيل المثال ال الحصر:

  مؤسسة حضرموت للتنمية البشـريـة                         منـظـــــمـــــــة حضـــــــرمــــوت الصحّيـــة
  مـــؤسســــة صـلــــة للتنمـيــــة                                           مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان
  الصندوق الخيري للطالب المتفوقين                         مــــــــؤســـســــــة طـيـبــــــــة للتـنـمـيـــــــة
  مؤسســة مبـــادرة الشــبــــاب                          جمعــيــــة رعـــــايـــــــة طالـــــب العلـــــــم
  الصندوق االجتماعــــي للتنميــــــة                                  مؤسســـــــــــــة الباديـــــــة للتـنـمــيـــــــــة

  جمعية الطالب للتنميــــة الشبابيــــــة                         شبكة نماء لمنظمات المجتمع المدني
  مؤسسـة التواصـــل للتنميـــة                          مـــؤسسة شبـــــاب تـــــــوداي
  الجمعية المساندة للتربية والصحـــــة                         مـنظمـة ســـــــــول للتنمـيـــــة
  مركز القرن الواحد والعشرين                           الجمعية االجتماعية للتنمية

  مؤسسة الصالح االجتماعية الخيريــــة                         
  مؤسســــــــــــــات يـمـــنـــــــــات                            
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لــم يكتــف مســار شــراكات مؤسســة العــون للتنميــة 
بالجانــب المحلــي فحســب، وإنمــا امتــدت جســور 
الشــراكة والتشــبيك إلــى الجهــات الدوليــة العاملــة 
ـفـي ذات اإلطــار، ومــن أهــم تلــك الشــراكات مــع 

المنظمات الدولية:

مركــز الملــك ســلمان لإلغاثــة واألعمــال 

اإلنسانية
"العــون"  أجرتهــا  التــي  العميقــة  الشــراكات  مــن 
مؤخــرًا هــي شــراكتها مــع مركــز الملــك ســلمان 
لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية متمثلــة ـفـي مشــروع 
مكافحــة حمــى الضنــك ـفـي المحافظــات اليمنيــة 
المتضررة من (إبريل – نوفمبر 2017م)، وتهدف هذه 
ــك فــي  ــى الضن ــار حم ــن انتش ــد م ــراكة إلــى الح الش

اليمن وتأمين الوسائل الضرورية للقضاء عليها.
مــن  الشــراكة  هــذه  خــالل  مــن  ويســتفيد 
المحافظــات الســت المســتهدفة وهــي (حضرمــوت، 
شــبوة، عــدن، لحــج، تعــز، والحديــدة) أكثــر مــن (10) 

مليون مستفيد في (44) مديرية.

منظمــة وورلــد لينكــس المنطقــة العربيــة 

(World Links Arab Region)
وهــي مــن الشــراكات المبكــرة فــي عمــل مؤسســة 
أنجــح  مــن  واحــدة  تــزال  وال  للتنميــة،  العــون 
الشــراكات ـفـي برامــج دمــج التقنيــة ـفـي العمليــة 
المهنيــة  (التنميــة  برنامــج  عبــر  التعليميــة، 

للمعلمين) خالل الفترة 2007 ــ 2016 م.

بواشــنطن  التعليــم  تطويــر  مركــز 

(Educational Development Center)
 (EDC) أســهمت المؤسســة بالشــراكة مــع منظمــة
ـفـي  التقنيــة  لدمــج  (انطِلــْق)  برنامــج  تنفيــذ  ـفـي 
العمليــة التعليميــة، فــي عــدد مــن محافظــات اليمــن 

خالل الفترة 2009 ــ 2010 م.

ــة – مكتــب شــرق  منظمــة الصحــة العالمّي

(WHO / EMRO) المتوسط
الشــراكة علــى عــدد مــن جوانــب  اشــتملت هــذه 
التعــاون الفنــي ـفـي مجــال مكافحــة المالريــا ـفـي 

محور (حضرموت ــ شبوة ــ المهرة).

(USAID) الوكالة األمريكية للمساعدات
 (USAID) أســهمت المؤسســة بالشراكة مع منظمة
ـفـي  التقنيــة  لدمــج  (انطِلــْق)  برنامــج  تنفيــذ  ـفـي 
العمليــة التعليميــة فــي عــدد مــن محافظــات اليمــن 

خالل الفترة 2009 ــ 2010 م .

 Canada) الكنديــة  الجســور  منظمــة 

(Bridges
تعاونــت المؤسســة مــع هــذه المنظمــة فــي تنفيــذ 
عــدد مــن برامــج التدريــب للمعلميــن فــي عــدد مــن 
المــدارس، وكــذا تنفيــذ عــدد مــن الــدورات للكــوادر 
الصحيــة، ضمــن برامــج النشــاط اإليصالــي فــي بعــض 

المديريات بمحافظة حضرموت.
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مؤسسة MTN الخيرية:
قــد عقــدت مؤسســة العــون للتنميــة مــع مؤسســة 
MTN الخيريــة شــراكة لدعــم برنامــج الشــباب أمــل، 
ـى تأهيــل الشــباب  وهــو برنامــج شــبابي يهــدف إـل
مــن  عــدد  ـفـي  ومهنيــًا  تنمويــًا  وإناثــًا)  (ذكــورًا 

محافظات الجمهورية اليمنية.

مؤسسة بازرعة:
لــم تنــس مؤسســة العــون للتنميــة أمــر األبحــاث 
وعقــد الشــراكات ـفـي هــذا المجــال، فقــد أبرمــت 
شــراكة مــع مؤسســة بازرعــة لتنفيــذ دراســة بحثيــة 
ـفـي  الصحــي  القطــاع  ومســتقبل  واقــع  عــن 
المهــرة،  شــبوة،  (حضرمــوت،  المحافظــات 
ســقطرى)، وتشــخيص مشــكالته ووضــع مقترحــات 

بالحلول المناسبة مع مقترح تغطية االحتياج.

:(Vision for Life) رؤية للحياة
تقــوم هــذه الشــراكة علــى تنفيــذ عــدد مــن البرامــج 
المؤسســية  القــدرات  بتطويــر  الخاصــة  التدريبيــة 
القيــادات  وتأهيــل  المدـنـي،  المجتمــع  لمنظمــات 

في مجال العمل التنموي.
إلــى جانــب تلــك الشــراكات ســعت مؤسســة العــون 
ـى تحقيــق المزيــد مــن الشــراكات مــع  للتنميــة إـل
ــع المؤسســة  منظمــات وجهــات أخــرى، حيــث تتمت
ــة  ــد مــن المنظمــات الدولي ــد مــع العدي بتواصــل جي
اللقــاءات  مــن  سلســلة  عبــر  اليمــن  ـفـي  العاملــة 
المنظمــات  هــذه  ومــن  ة،  والتنســيقيَّ التشــاورية 
ــس  ــالمية، والمجل ــة اإلس ــة اإلغاث ــات: منظم والجه
البريطانــي، والســفارة الهولنديــة، ومنظمــة أوتشــا 

التابعة لألمم المتحدة، 

ختامًا.. الشراكة نقطة نجاح:
كمــا يقــال: "اليــد الواحــدة ال تصفــق"، وكــذا فالبــذرة 
اليانعــة المثمــرة ـفـي الحيــاة ال تزهــر وال تنمــو إال 
بالعمــل الجماعــي والشــراكة مــع الغيــر، فالجهــات 
والمنظمــات وغيرهــا لــن تســتمر بالعمــل الناجــح إال 
إذا خلقــت لهــا شــراكات وعالقــات متينــة تســعى 
ـفـي  المرســومة  أهدافهــا  لتحقيــق  خاللهــا  مــن 
بنــاء  علــى  والعمــل  وأفــراده  المجتمــع  تنميــة 
األوطــان بشــكل إيجابــي، وهــو مــا اتخذتــه مؤسســة 
ـى  العــون للتنميــة مســارًا لهــا منــذ انطالقتهــا إـل
مســتقبل  ـفـي  عليــه  ستســير  أنهــا  كمــا  اليــوم، 
خططهــا المتمثــل فــي بنــاء المزيــد مــن الشــراكات 
الرســمية  الجهــات  مــع  المثمــرة  والعالقــات 
ســينعكس  مــا  وهــو  المجتمعيــة،  والمنظمــات 

إيجابًا على تنمية المجتمع بكل أفراده.

تمكين  201746 ابريل

تنمية منظمات المجتمع المدني



تمكين  201747 ابريل

تنمية منظمات المجتمع المدني

شركاء العون







تمكين  201750 ابريل

ريادة األعمال النسائية في المجتمعات العربية

تعتبــر ريــادة المــرأة لألعمــال مصــدرا مهمــا، لــم يتــم 
بعــد اســتغالله ـفـي النمــو االقتصــادي ـفـي جميــع 
أنحــاء العالــم تقريبــا أو هــي مــن أهــم العناصــر لبنــاء 
اقتصــاد قــوي ونمــو جيــد، والمــرأة العربّيــة كغيرهــا 
تطويــر  ـفـي  والمســاهمة  االبتــكار  علــى  قــادرة 

العجلة االقتصادية عبر ريادة األعمال.
وريــادة  الحــر  العمــل  علــى  التشــجيع  مــن  البــد 
األعمــال فــي زمننــا هــذا الســيما فيمــا تمــر بــه الــدول 
العربيــة فــي ظــل التحديــات التــي تواجههــا مــن أجــل 

توظيف الشباب والنساء باألخص.
فالحقيقــة أّن المــرأة قــد تكــون مــن أكثــر أعضــاء 
المجتمعــات  ـفـي  وذلــك  وتأثيــرا  قــّوة  المجتمــع 
الناميــة والمتقّدمــة علــى حــّد ســواء. وال يمكــن، بــل 
ال يجــب االســتخفاف أو االســتهزاء بمــا يمكــن أن 
ــات  ــار وتداعّي ــن المــرأة مــن آث ــم وتمكي يكــون لتعلي
مســاهمة  نســبة  مازالــت  بحالــه  المجتمــع  علــى 
المرأة ضـمـــــــــن القـــــــوى العـامـلــــــــة ال تتــعـــــــــّدى 
الشـــــــــرق  منطقــــــة  فـــــــــي  الـــ25% 

األوسط وشمال إفريقيا (البنك الدولي، 2013),
ليســت  النســائية  األعمــال  ريــادة  الوقــت  لهــذا 
بالمســتوى المأمــول، هنــاك أعمــال بســيطة ولــدت 
لنســاء وظلــت علــى اســتحياء، هنــاك الكثيــر مــن 
ــادة األعمــال النســائية أولهــا رفــع بعــض  ــا لري المزاي
الضغــط علــى الدولــة بســبب توفيرهــا لفــرص عمــل 
ــجيع  ــادي، تش ــو االقتص ــاعدة فــي النم ــرة، المس كثي
المنتــج الوطنــي للبيــع داخــل الســعودية وقــد يصــل 

للتصدير، والعديد من الميزات.

تنمية  المرأة

ميمونة صالح الالحم



تمكين  201751 ابريل

قــد يعيــق عمــل المــرأة فــي األعمــال بعــض العوامــل 
عوائــق  مثــل  آلخــر  مجتمــع  مــن  تختلــف  اللــي 
المــرأة  وصــول  صعوبــة  ثقافيــة،  اجتماعيــة، 
ـي بالقــروض  للمعلومــات، عــدم توفــر الدعــم الماـل
التمويليــة بــدون فائــدة أو بفوائــد نســبية قليلــة، 
ــدورات بيــن الحيــن واآلخــر فيمــا  ــة إقامــة ال أيضــا قل
للمزيــد  بحاجــة  نحــن  الصغيــرة  المشــاريع  يخــص 

منها.
عــن  األجنبيــة  المجتمعــات  ـفـي  اختــالف  هنــاك 
ريــادة األعمــال  العربيــة فيمــا يخــص  المجتمعــات 
النســائية, ـفـي الغــرب ســبقونا بتســهيالت كثيــرة 
تعطــى مــن أجــل البــدء بالمشــاريع أيضــا ليــس هنــاك 
الخصــوص،  بهــذا  والمــرأة  الرجــل  بيــن  تفرقــة 
والمجتمعــات الغربيــة تتقبــل وتشــجع فكــرة المــرأة 
وقــد  الخــاص  مشــروعها  تمتلــك  والتــي  العاملــة 
تفخــر بهــا بعكــس مــا تتعــرض لــه بعــض النســاء فــي 

المجتمعات العربية.
أيضــا هنــاك العديــد مــن الحلــول التــي نقترحهــا علــى 

الدولة والبنوك منها:
تقديــم  توســيع  ـفـي  البحــث  المصــارف  علــى 
الصغيــرة  الشــركات  لتطــال  الماليــة  التســهيالت 
أن  ســيما  وال  نســاء،  تملكهــا  التــي  والمتوســطة 
ســداد  ـفـي  أفضــل  أداءهــن  أن  أثبتــن  النســاء 
سياســات  تضــع  أن  الحكومــة  وعلــى  القــروض» 
الضرائــب،  مــن  اإلعفــاء  خطــط  مثــل  مشــجعة 
المبتدئــة  للشــركات  خــاص  اســتثماري  وصنــدوق 
بغيــة  للمصــارف  وحوافــز  نســاء،  تملكهــا  التــي 
تســهيل حصــول المــرأة علــى التمويــل، أيضــا إدخــال 
مــادة إدارة األعمــال للمــدارس وبنــاء جيــل طمــوح 
بوظيفــة  يحلــم  أن  بــدل  مشــروعه  لتملــك  يطمــح 
حكوميــة، وأيضــا إعفــاء أصحــاب المشــاريع الصغيــرة 

من بعض اإلجراءات أو التكاليف كدعم لهم.
معــا إلنشــاء جيــل نســائي طمــوح وواعــد يســاعد فــي 

بناء الوطن.

تنمية  المرأة







تمكين  201754 ابريل

فساد قطاع األدوية
أبحاث علمية حبيسة األدراج

"كيــف ال ونحــن فــي زمــن تحــول فيــه الــدواء إلــى 
ـى عميــل كلمــا طــال أمــد  ســلعة والمريــض إـل

مرضه زادت أرباح الشركة"
ــة..  ــد فــي قضيــة فســاد قطــاع األدوي فصــل جدي
تبقــى  عالجيــة  واكتشــافات  علميــة  أبحــاث 
حبيســة األدراج لمصلحــة أصحــاب صناعــة الــدواء، 
مافيــا  أن  التقاريــر  مــن  العديــد  كشــفت  فقــد 
تحتكــر  الكبــرى  الــدول  ـفـي  األدويــة   صناعــة 
ــر، بــل وتحجــر علــى الــدول  صناعــة أهــم العقاقي
الناميــة التــي تتفشــى  فيهــا األمــراض صناعــة أو 

تطوير أدوية محلية رخيصه الثمن.
 وهــذا مــا حــدث بالفعــل إبــان ظهــور مــرض 
منظمــة  حــذرت  حيــث  الطيــور"  "أنفلونــزا 
هــذا  مثــل  انتشــار  أن  مــن  العالميــة  الصحــة 
المــرض فــي المناطــق الفقيــرة أمــر كارثــي قــد 

يودي بحياة مئات اآلالف من األشخاص.
وعلــى النقيــض مــن ذلــك طلبــت المنظمــة مــن 
ـفـي  قدمــا  تمضــي  أال  الــدول  هــذه  حكومــات 
صناعــة كميــات كبيــرة مــن عقــار "التاميفلــو" 
الــدواء الوحيــد القــادر علــى الحــد مــن أعــراض 
هــذا المــرض علــى الرغــم مــن قــدرة هــذه الــدول 

على صناعته..

"لــم يســلم قطــاع األدويــة مــن التبعيــة للخــارج،  
عقــود  مــدى  علــى  حكوماتنــا  اعتــادت  فقــد 
لصناعــة  أجنبيــة  نظــم  علــى  االعتمــاد  طويلــة 

األدوية محليا"
العلمــاء داخــل معامــل تمولهــا  حيــث يعمــل 
الحكومــات مــن أمــوال الشــعب المدفوعــة فــي 
شــكل ضرائــب ثــم تأتــي كبــرى شــركات األدويــة 
صناعــة  مــن  األخيــرة  المراحــل  ـفـي  العالميــة 
شــراء  لصالــح  طائلــة  مبالــغ  لتدفــع  العقاقيــر 

بعض المواد الكيميائية أو تمويل المعامل،
وعلــى الرغــم مــن مســاهمتها الماليــة الضخمــة  
الصعيــد  علــى  مضافــة  قيمــة  تقــدم  ال  فإنهــا 
المقابــل   ـفـي  لكنهــا  االبتــكاري  أو  العلمــي 
تحصــل علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة لهــذه 

األدوية وتحتكر حق تصنيعها.
ــة  ــي صناع ــة ف ــدول النامي ــت ال ــال رغب ــي ح وف
علــى  ليســهل  محليــا  مشــابهة  عقاقيــر 
المواطــن البســيط تحمــل تكاليفهــا، عليهــا أن 
ــة  ــركات األدوي ــن ش ــع م ــة التصني ــتري رخص تش
الكبــرى التــي بدورهــا تضــع أســعارا مرتفعــة 
بــراءات  تطبيقــات  علــى  قاســية  وشــروطا 
إلنتــاج  الناميــة  الــدول  تتحملهــا  ال  اإلختــراع 

كميات كبيرة تلبي حجم الطلب المتزايد.

ــم  ــى إال أن يعظ ــرس يأب ــال الش ــم األعم ــا، فعال ــا أو مجابهته ــن إنكاره ــة ال يمك ــرورة حتمي ــي ض ــور التكنولوج التط

أرباحه ويضاعف استثماراته. لكن أليس من المنطقي،

أن تحدث هذه الثورة التكنولوجية الكاسحة تطورا علميا مماثال في قطاع الصحة؟

 هل التقدم التكنولوجي عاجزا عن تطوير صناعة األدوية وانتشال ماليين البشر من األمراض، أم أن مصلحة شركات
!األدوية تقتضي اإلبقاء على بيع المسكنات التي تظمن استمرارية المريض (العميل) لها ما دام لم يشف

 هل التقدم التكنولوجي عاجزا عن تطوير صناعة األدوية وانتشال ماليين البشر من األمراض، أم أن مصلحة شركات
!األدوية تقتضي اإلبقاء على بيع المسكنات التي تظمن استمرارية المريض (العميل) لها ما دام لم يشف

باب الصحة

هيئة التحرير



عــن هــذه  األدويــة  إذا ســألت كبــرى شــركات 
الــدول  بحــق  المجحفــة  اإلحتكاريــة  السياســة 
الناميــة، تجدهــا ارتــدت عبــاءة اإلنســانية وإدعــاء 
الصالــح العــام معللــة سياســاتها "األربــاح هــي  
مــن  المزيــد  وتطويــر  إلنتــاج  الوحيــد  الســبيل 

العقاقير التي تنقذ العالم وتشفي أمراضه!"
 هنــا تكمــن المفارقــة حيــث تعاـنـي المعامــل 
ركــود   مــن  العالميــة  العلميــة  والمختبــرات 
شــركات  عــزوف  العالــم  ويشــهد  إنتاجــي، 
بعــض  اســتحداث  عــن  والصيدليــات  األدويــة 
األدويــة، وتأخيــر أو منــع دخــول أخــرى رخيصــة 
ــراءة  ســقطت عنهــا الحمايــة بموجــب قوانيــن ب
أمــراض تصيــب  لعــالج  الســوق   ـى  إـل اإلختــراع 
التحديــد،  وجــه  علــى  الناميــة  البلــدان  ســكان 
ــتدامة  ــوق مس ــود س ــدم وج ــرا إلــى ع ــك نظ وذل
ــة  ــركات األدوي ــت ش ــإذا كان ــات، ف ــك المنتج لتل
األبحــاث  علــى  المالييــن  تنفــق  العالميــة 
الجديــدة  العقاقيــر  هــي  فأيــن  واالكتشــافات 

القادرة على عالج األمراض المزمنة. 

 "أال تكفــى مبيعــات كبــرى شــركات األدويــة 
التــي تجــاوزت 600 مليــار دوالر، وهــو مــا يتجــاوز 
العالــم  دول  لربــع  ـي  اإلجماـل المحلــي  الناتــج 
تقريبــا فــي عــام 2006 لتســاهم فــي القضــاء على 

مرض المالريا مثال"
 آن لنظمنــا االقتصاديــة أن تتحــرر مــن تبعيــة 
ــر  ــدة عب ــات جدي ــاذج وتطبيق ــر نم ــر، وتبتك اآلخ
اســتغالل كوادرهــا واســتثمار رأســمالها لتلبيــة 
دور  وتفعيــل  الملحــة،  اإلنســانية  الحاجــات 
أدويــة  وتطويــر  البتــكار  العلمــي  البحــث 
وعالجــات لألمــراض المتفشــية بالشــكل الــذي 
والمســتوى  الشــرائية  القــوة  مــع  يتوافــق 
المعيشــي للســكان، فتبتعــد عــن آثــار الحمايــة 
الشــركات  أعتــى  تنافــس  و  بــل  واالحتــكار، 

العالمية.

تمكين  201755 ابريل

باب الصحة



الصحة
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مالئكة الرحمة

كثيــرة األعمــال الخيريــة التــي يقــوم بهــا أصحــاب 
والثــواب،  األجــر  لكســب  األمــوال  رؤوس 
وقليلــون مــن يتبنــون أفــكار جديــدة لمشــاريع 
خيريــة تخــدم شــريحة واســعة مــن المســتفيدين، 
ونحــن هنــا أمــام مشــروع خيــري بمديريــة حريــب 
محافظــة مــأرب تجعــل كل مــن يــزوره مرتاحــًا 
أوجــد  مــن  خيــر  يجــزي  أن  هللا  ـى  إـل ومبتهــال 

ومول وقام على هذا المشروع العظيم.
مستشــفى "العطيــر الخيــري" لــم تســتفيد منــه 
ــر  ــل كثي ــب، ب ــا وحس ــأرب وماجاوره ــة م محافظ
مــن محافظــات الجمهوريــة، خصوصــا مــع تدفــق 
ـى مــأرب بســبب مــا تعيشــه بالدنــا  النازحيــن إـل

من أوضاع حالية.
يومــا  المرضــى  مئــات  المستشــفى  يرتــاد 
بأقســامه المختلفــة عيــادات، مختبــرات، نســاء 
ومــا  كلــى،  وغســيل  طــوارئ  أشــعة،  ووالدة، 
المتفــرد،  الطبــي  الصــرح  هــذا  ـى  إـل يشــدك 
قدميــك  تطــأ  أن  مــا  المجانيــة،  خدماتــه 
ــوا  ــن قام ــامة م ــادر بأبتس ــى تغ ــفى حت المستش
والمثيــر  مجاـنـي،  شــيء  كل  رعايتــك،  علــى 
عليهــا  العمــل  يتــم  التــي  التوســعة  لإلنتبــاه 
بســتة  بــدأ  الكلــوي  الغســيل  فقســم  حاليــا، 
95 ويخــدم  تســعة،  العــدد  ليصبــح  أســرة، 

مريضــا بالفشــل الكلــوي، بمعــدل غســيل ثــالث 
مرات أسبوعيا، وبلغ عدد المستفيدين 

مــن هــذا المشــروع 168000 مريضــا فــي العــام 
ــري  ــروع الخي ــذا المش ــا فــي ه ــل م 2016، وأجم
المريــض  مــع  تعاملــه  اليمــن  ـفـي  الوحيــد 
كإنســان، فيوفــر جميــع الخدمــات واإلمكانيــات 
ومــن  وجــه،  إكمــل  علــى  ورعايتــه  لخدمتــه 
خدمــات هــذا الصــرح الطبــي المميــز وجــود مبــن 
خــاص لمرافقــي المرضــي تقــدم فيــه الوجبــات 
المــــريـــــض  يغـــــــادر  حتـــــــى  مجانــا  واإلقامــة 
مــن  المستشــفى  يتكــون طاقــم  المستشــفى. 
أطبــاء،  محلــي،  و  أجنبــي  بيــن  مــا  فــردا،   110
ــون  ــن، وكلهــم يعمل ــن وخدميي ــن، وفنيي موزعي
تــام، يعملــون علــى راحتــك  بصمــت وانســجام 
ويرتبــون أمــورك بــكل يســر وســهولة، باإلضافــة 
لتوســيع  حاليــا  تجــري  التــي  التوســعة  ـى  إـل
خدمــات المستشــفى. أثنــاء تجوالــك داخــل هــذا 
الصــرح الطبــي، يلفــت انتباهــك وجــود شاشــات 
التثقيــف  ـفـي  بعــرض فالشــات قصيــرة  تقــوم 
الصحــي المتعلــق بالمــرآة والطفــل. صاحــب هــذا 
المشــروع الخيــري المميــز رجــل األعمــال يوســف 
العطيــر، أســتطاع أن يجــد المشــروع المناســب 
لخدمــة المواطنيــن فــي صــرح ال يفــرق بيــن غنــي 
و فقيــر، فالــكل يجــد معاملــة واحــدة، وفرصــة 
ومميــز،  عظيــم  مرفــق  علــى  واطــالع  معرفــة 

يمنح بسمة شفاء على شفاة مرضاه.

بسمة شفاء
"ما يشدك إلى هذا الصرح الطبي، خدماته المجانية، ما أن تطأ قدميك المستشفى حتى تغادره بأبتسامة"

"هناك مبن خاص لمرافقي المرضي تقدم فيه الوجبات واإلقامة مجانا" 
"يتكون طاقم المستشفى من 110 فردا، ما بين أجنبي ومحلي، يعملون بصمت وانسجام تام"

"بلغ عدد المستفيدين من هذا المشروع 168000 مريضا في عام 2016" 

بسمة شفاء
"ما يشدك إلى هذا الصرح الطبي، خدماته المجانية، ما أن تطأ قدميك المستشفى حتى تغادره بأبتسامة"

"هناك مبن خاص لمرافقي المرضي تقدم فيه الوجبات واإلقامة مجانا" 
"يتكون طاقم المستشفى من 110 فردا، ما بين أجنبي ومحلي، يعملون بصمت وانسجام تام"

"بلغ عدد المستفيدين من هذا المشروع 168000 مريضا في عام 2016" 
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المحافظ المفلحي يلتقي إدارة مشروع حمى الضنك بعدن

عبدالعزيــز عــدن  محافظــة  محافــظ   التقــى 
ــر  المفلحــي بالدكتــور ياســر عبــدهللا باهشــم، مدي
تنفــذه الــذي  الضنــك  حمــى  مكافحــة   مشــروع 
مركــز مــن  بتمويــل  للتنميــة  العــون   مؤسســة 
 الملــك ســلمان لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية. وفــي
 اللقــاء عبــر محافــظ عــدن عــن ســعادته بلقــاء إدارة
الملــك لمركــز  شــكره  عــن  معربــًا   المشــروع، 
ل الُممــوِّ االنســانية  واألعمــال  لإلغاثــة   ســلمان 
الشــريك للتنميــة  العــون   للمشــروع، ومؤسســة 
ــذ، ُمشــيدًا بالنتائــج التــي تحققــت منــُذ البــدء  المنفِّ
 فــي المشــروع وحتــى هــذه اللحظــة، التــي تســتمر
عــدن محافظــة  مديريــات  ـفـي  أنشــطته   فيهــا 
ــد وأكَّ االخــرى.  المســتهدفة   والمحافظــات 
انعــكاس هــي  البيئــة  ســالمة  أن   المفلحــي 
المنظمــات داعيــًا  المواطــن،  وصحــة   لســالمة 
الوقايــة ُطــرق  ســلوك  ضــرورة  ـى  إـل  الداعمــة 
 لضمــان عــدم انتشــار األمــراض، ُمشيــــــرًا إلــــــــى أن
وقريبــًا النهائيــة،  مــــــراحلها  فـــــي   الكوليـــــــرا 
مــن خاليـــــة  عــــــدن  سنشهـــــد  هللا   بـــــإذن 

الكوليراوالضنك

عبدالعزيــز عــدن  محافظــة  محافــظ   التقــى 
ــر  المفلحــي بالدكتــور ياســر عبــدهللا باهشــم، مدي
تنفــذه الــذي  الضنــك  حمــى  مكافحــة   مشــروع 
مركــز مــن  بتمويــل  للتنميــة  العــون   مؤسســة 
 الملــك ســلمان لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية. وفــي
 اللقــاء عبــر محافــظ عــدن عــن ســعادته بلقــاء إدارة
الملــك لمركــز  شــكره  عــن  معربــًا   المشــروع، 
ل الُممــوِّ االنســانية  واألعمــال  لإلغاثــة   ســلمان 
الشــريك للتنميــة  العــون   للمشــروع، ومؤسســة 
ــذ، ُمشــيدًا بالنتائــج التــي تحققــت منــُذ البــدء  المنفِّ
 فــي المشــروع وحتــى هــذه اللحظــة، التــي تســتمر
عــدن محافظــة  مديريــات  ـفـي  أنشــطته   فيهــا 
ــد وأكَّ االخــرى.  المســتهدفة   والمحافظــات 
انعــكاس هــي  البيئــة  ســالمة  أن   المفلحــي 
المنظمــات داعيــًا  المواطــن،  وصحــة   لســالمة 
الوقايــة ُطــرق  ســلوك  ضــرورة  ـى  إـل  الداعمــة 
 لضمــان عــدم انتشــار األمــراض، ُمشيــــــرًا إلــــــــى أن
وقريبــًا النهائيــة،  مــــــراحلها  فـــــي   الكوليـــــــرا 
مــن خاليـــــة  عــــــدن  سنشهـــــد  هللا   بـــــإذن 

الكوليراوالضنك

علــى المحليــة  الســلطة  ـفـي  بأنهــم   وأكــد 
للمنظمــات الدعــم  كافــة  لتقديــم   اســتعداد 
 العاملــة فــي المجــال اإلنســاني، ُمشــيدًا بالجهــود
اهــا إيَّ وداعيــًا  المنظمــات،  هــذه  تبذلهــا   التــي 
 للتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة المختصــة. مــن
م الدكتــور ياســر باهشــم مديــر المشــروع  جانبــه قــدَّ
تــم التــي  المشــروع  أنشــطة  عــن  وافيــًا   شــرحًا 
ــًا ــذ حالي ــي ُتنفَّ ــابقة، والت ــرات س ــا فــي فت  تنفيذه
ـفـي والمتمثلــة  عــدن  محافظــة  مديريــات   ـفـي 
ــة ــبقها دورات فــي صيان ــي تس ــرش الت ــالت ال  حم
ـى إـل باإلضافــة  اســتخدامها،   المرشــات وكيفيــة 
 دورات فــي التقصــي الحشــري، والتخلــص مــن بــؤر
 البعــوض، وكيفيــة التعامــل مــع الحــاالت المصابــة
 بالحمــى ومتابعتهــا. ونــّوه باهشــم، بــأن هنــاك
 حمــالت تثقيفيــة واســعة تســتهدف الــرأي العــام
التوعويــة، والفالشــات  المنشــورات   بتوزيــع 
فــرق قبــل  مــن  للبيــوت  الميدانيــة   والنــزوالت 
التوالــد بــؤر  عــن  للبحــث  الحشــري   الترصــد 
ــذ  للبعــوض الناقــل. الجديــر ذكــره أن المشــروع ُينفَّ

في (44)مديرية في
عــدن  وهــي  المســتهدفة  الســت   المحافظــات 
والحديــدة، وتعــز  ولحــج  وشــبوة   وحضرمــوت 
 ويستفيد منه أكثر من (10) ماليين نسمة، بكلفة

مالية (2) مليون دوالر

علــى المحليــة  الســلطة  ـفـي  بأنهــم   وأكــد 
للمنظمــات الدعــم  كافــة  لتقديــم   اســتعداد 
 العاملــة فــي المجــال اإلنســاني، ُمشــيدًا بالجهــود
اهــا إيَّ وداعيــًا  المنظمــات،  هــذه  تبذلهــا   التــي 
 للتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة المختصــة. مــن
م الدكتــور ياســر باهشــم مديــر المشــروع  جانبــه قــدَّ
تــم التــي  المشــروع  أنشــطة  عــن  وافيــًا   شــرحًا 
ــًا ــذ حالي ــي ُتنفَّ ــابقة، والت ــرات س ــا فــي فت  تنفيذه
ـفـي والمتمثلــة  عــدن  محافظــة  مديريــات   ـفـي 
ــة ــبقها دورات فــي صيان ــي تس ــرش الت ــالت ال  حم
ـى إـل باإلضافــة  اســتخدامها،   المرشــات وكيفيــة 
 دورات فــي التقصــي الحشــري، والتخلــص مــن بــؤر
 البعــوض، وكيفيــة التعامــل مــع الحــاالت المصابــة
 بالحمــى ومتابعتهــا. ونــّوه باهشــم، بــأن هنــاك
 حمــالت تثقيفيــة واســعة تســتهدف الــرأي العــام
التوعويــة، والفالشــات  المنشــورات   بتوزيــع 
فــرق قبــل  مــن  للبيــوت  الميدانيــة   والنــزوالت 
التوالــد بــؤر  عــن  للبحــث  الحشــري   الترصــد 
ــذ  للبعــوض الناقــل. الجديــر ذكــره أن المشــروع ُينفَّ

في (44)مديرية في
عــدن  وهــي  المســتهدفة  الســت   المحافظــات 
والحديــدة، وتعــز  ولحــج  وشــبوة   وحضرمــوت 
 ويستفيد منه أكثر من (10) ماليين نسمة، بكلفة

.مالية (2) مليون دوالر

.
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العون تنظم لقاءين توعوي وتعريفي

بموجهات وقبول المشاريع لعام 2018م لمنظمات المجتمع المدني بحضرموت

وأوضــح رئيــس قســم التخطيــط والتطويــر بمؤسســة 
العــون للتنميــة األخ/ هانــي ســالم باوزيــر إلــى أن الدعــوة 
لعقــد هــذه اللقــاءات مــن قبــل المؤسســة بالشــراكة 
والعمــل  االجتماعيــة  الشــؤون  وزارة  مكتبــي  مــع 
لخطــة  التوعيــة  ـى  إـل يهــدف  والســاحل  بالــوادي 
بهــا،  والتذكيــر  وأهدافهــا  االســتراتيجية  المؤسســة 
المشــاريع  صياغــة  عنــد  االعتبــار  بعيــن  لتؤخــذ 
للمؤسســة  الجديــدة  باآلليــة  والتوعيــة  والمقترحــات، 
2018م،  لعــام  المشــاريع  طلــب  تقديــم  ـفـي 
جانــب  ـى  إـل العامــة،  الموجهــات  إعطــاء  ـى  إـل إضافــة 
حــرص المؤسســة للبحــث عــن شــراكات فاعلــة وقصــص 
مؤسســة  ورســالة  أولويــات  أهــم  مــن  تعتبــر  نجــاح 
الموقــع  أطلقــت  المؤسســة  أن  ـى  إـل الفتــًا  العــون، 
اإللكتروـنـي الخــاص بتقديــم طلبــات المشــاريع وهــي 
خطــوة جديــدة وفريــدة علــى مســتوى المحافظــة بمــا 
مــع  وتماشــيًا  الطلبــات  تقديــم  ســهولة  ـفـي  يســهم 
ــأن  ــدًا ب ــم، مؤك ــة فــي العال ــة الحاصل ــورة االلكتروني الث
المؤسســات  مــع  إجراءاتهــا  ـفـي  تتعامــل  المؤسســة 
وفقــًا  والمســجلة  المعتمــدة  الرســمية  والجمعيــات 
لقانــون وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل وال تتعامــل 

مع األشخاص واألفكار الفردية حتى وإن كانت ذات 
قيمة وجودة ونوعية ممتازة وهادفة.

لقاءيــن  مؤخــرًا  للتنميــة  العــون  مؤسســة  نظمــت 
ــات  ــادات منظم ــكال لقي ــر بالم ــيئون واآلخ ــا بس أحدهم
المشــاريع  بموجهــات  للتوعيــة  المدـنـي  المجتمــع 
وتعريفهــم بطــرق تقديــم متطلبــات وقبــول طلبــات 
المشــاريع للعــام 2018م، وذلــك بالشــراكة مــع مكتبــي 
وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل بــوادي وصحــراء 

حضرموت وساحل حضرموت.

ــيئون إلــى  ــة س ــد بمدين ــذي ُعق ــاء األول ال ــدف اللق وه
يتــم  مــا  علــى  المدـنـي  المجتمــع  منظمــات  تعريــف 
التركيــز عليــه عنــد تقديــم مقترحــات المشــاريع المبنيــة 
"الشــراكة،  المؤسســة  وأهــداف  مؤشــرات  علــى 
ــاج المجتمعــي، الدراســات،  التطــّوع، االســتدامة، االحتي
ـى  إـل إضافــة  وغيرهــا"،  المنظمــات،  قــدرات  تطويــر 
المشــاريع  بمقترحــات  الجديــدة  باآلليــة  التعريــف 
المقترحــات  تقديــم  بفتــرة  والتعريــف  ووثائقهــا، 
 15  – أغســطس   1 مــن  للمؤسســة  للمشــاريع 

سبتمبر.
فيمــا اســتعرض اللقــاء الثانــي بالمــكال كيفيــة تعريــف 
المســؤولين بمنظمــات المجتمــع المدـنـي ـفـي تقديــم 
ـى  إـل للمؤسســة  والنوعيــة  النموذجيــة  مشــاريعهم 
للمشــاريع  التقديــم  آليــة  عــن  شــرح  تقديــم  جانــب 

واالليات المتبعة واإلجراءات في المؤسسة.
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والــوادي، ففــي المتابعــة والتقييــم ســيتم 
تأهيل (60) 

البرامــج  وتقييــم  متابعــة  ـفـي  متخصــص 
المدـنـي  المجتمــع  لمنظمــات  التنمويــة 
الممــارس  دبلــوم  وـفـي  وواديــًا،  ســاحًال 
ــن  ــدراء التنفيذي ــل الم ــيتم  تأهي ــوي س التنم
خــالل  مــن  الثالــث  القطــاع  لمنظمــات 
ـى  إـل التــي تهــدف  الــدورات  مجموعــة مــن 
تمكينهــم بمعــارف ومهــارات تعينهــم علــى 

تحسين األداء في منظماتهم.
مكتــب  مديــر  نائــب  أوضــح  جانبــه  مــن 
الشــئون االجتماعيــة والعمــل عبــدهللا عــوض 
ــة هــي  ــأن مؤسســة العــون للتنمي رمضــان، ب
وتطويــر  تنميــة  ـفـي  الرائــدة  المؤسســة 
شــراكات  ولهــا  الثالــث  القطــاع  منظمــات 
فاعلــة مــع مكتــب وزارة الشــؤون االجتماعيــة 
ـى  إـل المؤسســات  جميــع  ودعــا   ، والعمــل 
ــتدامة  ــج اس ــن برنام ــتفادة م ــل واالس التفاع
ــات  ــن المنظم ــراكة بي ــق روح الش ــذي يخل ال

المستهدفة.

ــة القــدرات  اســتهدف مركــز اســتدامة لتنمي
التابع لمؤسســة العون للتنمية (47) منظمة 
بســاحل  الثالــث  القطــاع  منظمــات  مــن 
مؤخــرًا  تدشــينه  ضمــن  حضرمــوت  ووادي 
لبرنامجــي دبلــوم الممــارس التنمــوي الــدورة 
ـى، وبرنامــج إعــداد أخصائــي المتابعــة  األوـل

والتقييم.
التنفيــذي لمؤسســة العــون  وأكــد المديــر 
ــى  ــان عل ــن عثم ــاله ب ــتاذ عبدال ــة األس للتنمي
أجــل  مــن  المســتدامة  الشــراكة  أهميــة 
هــذه  خــالل  مــن  بالمؤسســات  اإلرتقــاء 
اســتدامة،  برنامــج  يقدمهــا  التــي  البرامــج 
وتأهيــل  تطويــر  ـى  إـل يهــدف  والــذي 
منظمــات القطــاع الثالــث مــن أجــل الســلوك 
األنظمــة  أرـقـى  وفــق  العمــل   نحــو  بهــا 

العالمية في الجودة واألداء.
المهنــدس  اســتدامة  برنامــج  مديــر  وقــال 
البرنامجيــن  بــأن  بامســعود:  رشــدي 
التدريبيــن ســيتم مــن خاللهمــا تأهيــل (120) 

متدرب ومتدربة في الساحل 

"استدامة" التابع لمؤسسة "العون"..

يدشن برنامجي دبلوم الممارس التنموي وإعداد أخصائي المتابعة والتقييم ببرنامج

`



قرأة في كتاب

كيف تضاعف ذكاءك  
المؤلــف ســكوت وان يحــاول مــن خــالل الكتــاب هــذا 
إيصــال رســالة مفادهــا أن أصحــاب األداء المتميــز ـفـي 
مــن  تمكنــوا  ألنهــم  عليــه؛  هــم  لمــا  وصلــوا  العالــم 
أســاليب  الكتــاب  يقــدم  العقليــة.  قدراتهــم  مضاعفــة 
موثقــة تســاعد القــارئ علــى تحقيــق النجاحــات فــي كافــة 
التجــاري،  العمــل  أو  الوظيفــة  ـفـي  ســواء  المجــاالت 
وحتــى المجــاالت السياســية وتكويــن الصداقــات. مفتــاح 

كل هذه اإلنجازات مذكور خطوة بخطوة في الكتاب.

خواطر 
ــان  الكتــاب هــو نقــل لتجربــة أحمــد الشــقيري مــن الياب
ــن  ــزء م ــو ج ــه التلفزيونــي. ه ــا فــي برنامج ــي عرضه والت
سلســلة كتــب توثــق أحــداث السلســلة التلفزيونيــة التــي 
اإلبــداع  الحيــاة وطــرق  ـى مختلــف جوانــب  إـل تطرقــت 

وكيفية تحسين الذات واالرتقاء بها.
الجــزء األول مــن الكتــاب يتحــدث عــن األخــالق والتواضــع 
ومبــادئ جــاء بهــا األنبيــاء وروج لهــا فالســفة اليابــان. 
ويقــارن بيــن مــن حفــظ هــذه المبــادئ، ولــم يطبقهــا 
علــى غيرهــم؛ ألنهــم  تفوقــوا  الذيــن  اليابانييــن  وبيــن 

طبقوا هذه األخالقيات وعملوا بها.

الذكاء ال يعني أن تكون أفضل من اآلخرين، بل أن تكون أفضل مما كنت عليه سابقًا. كما أنه ال يعني العبقرية 
بل يعني الحنكة في معرفة استغالل نقاط قوتك والتعامل مع نقاط ضعفك.

الــذكاء والقــدرة علــى االبتــكار واإلبــداع ترتبــط بأمــور عديــدة جــدًا لعــل أهمهــا معرفــة اســتغالل الوقــت، التنظيــم، والتعــرف 
على الذات والتعلم من تجارب وأخطاء اآلخرين. 

لحســن الحــظ هنــاك مجموعــة كبيــرة مــن الكتــاب الذيــن جعلــوا مهمتهــم فــي الحيــاة مســاعدة اآلخريــن علــى التعلــم مــن 
تجاربهم وتجارب غيرهم ومنحهم الطرق واألدوات التي تجعلهم أكثر نجاحًا. 

لماذا يتحول الصالحون فجأة إلى أشرار؟ إليك التفسير المقنع.

الذكاء ال يعني أن تكون أفضل من اآلخرين، بل أن تكون أفضل مما كنت عليه سابقًا. كما أنه ال يعني العبقرية 
بل يعني الحنكة في معرفة استغالل نقاط قوتك والتعامل مع نقاط ضعفك.

الــذكاء والقــدرة علــى االبتــكار واإلبــداع ترتبــط بأمــور عديــدة جــدًا لعــل أهمهــا معرفــة اســتغالل الوقــت، التنظيــم، والتعــرف 
على الذات والتعلم من تجارب وأخطاء اآلخرين. 

لحســن الحــظ هنــاك مجموعــة كبيــرة مــن الكتــاب الذيــن جعلــوا مهمتهــم فــي الحيــاة مســاعدة اآلخريــن علــى التعلــم مــن 
تجاربهم وتجارب غيرهم ومنحهم الطرق واألدوات التي تجعلهم أكثر نجاحًا. 

لماذا يتحول الصالحون فجأة إلى أشرار؟ إليك التفسير المقنع.

التفكير العملي 
ألن التنظيــم هــو أســاس نجــاح أي عمــل بشــكل عــام، فــإن 
المؤلــف فــؤاد زكريــا يحــاول فــي هــذا الكتــاب شــرح آليــة 
التفكيــر العلمــي. هــذا النــوع مــن التفكيــر هــو التفكيــر 
ــًا علــى كل نواحــي الحيــاة  المنظــم الــذي ينعكــس إيجاب
ســواء فــي الوظيفــة أو العالقــات مــع النــاس. مــن خــالل 
هــذا الكتــاب يقــدم زكريــا المبــادئ التــي علــى الشــخص 

تطبيقها ليصبح التفكير المنظم جزءًا من الالوعي.

يقظة الفكر
الكتــاب هــو مجموعــة مقــاالت مجمعــة ـفـي مختلــف 
أخبــار  جريــدة  ـفـي  الحكيــم  توفيــق  كتبهــا  المواضيــع 
ـى عــدة  اليــوم ـفـي الثالثينــات واألربعينــات، ويقســم إـل
الفكــر  حريــة  عــن  مقــاالت  مجموعــة  األول  أجــزاء، 

والتعبير يتتبع خالله دراسة كانت                
جامعة القاهرة بهــــدف نيــــــل                   الدكتوراه من

 أحدالباحثيــن، والتــي كتبهــا صاحبهــا ـفـي مجــال فــن 
القصص في القرآن الكريم، ما أثار انتقادات المشايخ

 واألكاديميين.
أما الثاني فهو مجموعة مقــاالت متفــــــرقـــة فـــي

مواضيع مختلفة، والجزء الثالث يتحدث عن الفن. 

منشورة في
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هــل تنزعــج مــن بعــض األصــوات؟.. 
إذًا قد تكون رجًال عبقريًا.

فكر كأرسطو واكتب كشكسبير
ـفـي  جــدًا  معقــدة  مبــادئ  كيــف  بيتــر  الكاتــب  يقــدم 
وســهلة  الممتعــة  الســيناريوهات  مــن  سلســلة 
الحجــة  مقارعــة  علــى  الكتــاب  يســاعد  االســتيعاب. 
مــا  مرحلــة  ـفـي  وحتــى  اإلقنــاع  فــن  وتعلــم  بالحجــة 
ســيتمكن القــارئ مــن الهيمنــة علــى محيطــه بقدراتــه 
الفكريــة، وبأســلوبه ـفـي المناقشــة واإلقنــاع. الكتــاب 
ســيجعل كل مــن يطالعــه يفكــر كالفالســفة، وســيجعله 
يــؤرق  بســؤال  تتعلــق  أجوبــة  علــى  للحصــول  يســعى 

الجميع. ما معنى أن يكون لك مستقبل؟
 

حياتك من الفشل إلى النجاحف 
يتحــدث الكاتــب ســيد صديــق عبــد الفتــاح عــن حقيقــة 
ـى الطــرق واألســاليب التــي  الفشــل، ويرشــد القــارئ إـل
وقــت  اســتغالل  الفشــل.  علــى  التغلــب  مــن  تمكنــه 
الفــراغ ونعمــة الوقــت هــي النقطــة التــي ينطلــق منهــا 
ليعــرف القــارئ علــى المواهــب التــي منحهــا هللا لــه 

وكيفية اكتشافها واستثمارها. 
يتضمــن الكتــاب قصــص عــدد مــن العصامييــن وحكايــات 
عــن أشــخاص عانــوا مــن إعاقــات تمكنــوا مــن التغلــب 
ـى النجــاح. لكنــه ال يكتفــي بســرد  عليهــا والوصــول إـل
القصــص بــل يشــير إلــى نقــاط التحــول فــي حيــاة هــؤالء، 
والتــي مكنتهــم مــن تحقيــق مــا حققــوا، وذلــك لتمكيــن 
القــارئ مــن تحديــد نقــاط التحــول فــي حياتــه واالنطــالق 

نحو تحقيق أمجاده الخاصة
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روح الذكاء الجماعي.. ركيزة النجاح

الذكاء الجماعي أكثر أنواع"
"الذكاء اإلنساني ضرورة وحيوية

 "يشبه اإلحساس بوجود الذكاء الجماعي االستماع إلى معزوفة موسيقية من أوركسترا عالمية عريقة،

ومقارنتها بعازفين مبتدئين يعزفون معا ألول مرة"

يختصر المسافات ويوفر األوقات

ينمي روح الجماعة ويبني الثقة ويصقل المهارة

يبعث المنافسة البنائة واألفكار الجديدة 

يطلق الطاقات ويستثمر اإلمكانات في مواجهة التحديات

يستثمر ويوظف ذكاء الجماعة وقوة الفرق وشبكات العمل لتحقيق األهداف

ينمي التعاون والعطاء بروح جماعية متناغمة

يوطد عالقات تعاون راسخة

يؤجج في األفراد نهما شرسا للتعلم

يتحلى الذكاء الجماعي بسمات رئيسة:

"روح الفريــق يمكن أن تلخص بخمس كلمات

 نحــن نؤمن بقدرات بعضنا بعضا "

"بمفردنــا ننجز القليل، معا نفعل الكثير"



"الفريق الذكي يتوقع التحديات ويقابلها بعين تبحث عن النتائج، 

وأخرى تبحث كل ما يمكن تعلمه من أية تجربة جديدة ومفيدة"

يستثمر الطاقات ال األوقات

يجتاز األزمات ويلغ العثرات

يتخطى الرسميات ويقرب المسافات 

يحقق أهدافا عظيمة بجهود قليلة

يميل إلى التعاون والتضافر ال إلى التنافس والتناحر

يمعن التركيز على األمور الهامة

يعزز التواصل ويمتن الروابط

يستفد من التجارب

يستثمر الملكات والمواهب

يرسخ السلوكيات الفعالة 

يضيف القيمة والمعنى 

مناخه إبداعي.. جذوة حماس ال تنطفئ

يرتقي ويتدرج وينمو وهو يبحث عن النجاح والتميز

يتحلى الفريق متألق األداء بسمات رئيسة:

"يمكننا أن نمارس االبتكار في تصميم

الفرق كما نفعل في تصميم السلع"

حدد المتألقين 

اعرف إمكاناتهم وقدراتهم

اختر ذو المهارات المطلوبة 

صغ الرؤية.. ضع الخطة.. ارسم الهدف

اكتشف مواطن القوة لدى األفراد

إسند المهام ووضح المسؤوليات

إنشئ بيئة عمل مفتوحة

ضع معايير قابلة للقياس

أجر تقييما مستمرا

ألغ اإلشكاليات 

احتف باإلنجازات

نموذج بناء الفريق متألق األداء:

"القائد الفعلي يعين اآلخرين من خالالألدوات والمعارف

والفرص التي يحتاجونها ليتطوروا ويرتقوا بأنفسهم"

متحمس.. يطور فريقه
معلم.. يعشق مشاركة نظرته الثاقبة مع اآلخرين

مرشد.. ينقل خبراته
صديق.. يتسم باالنفتاح

متفوق.. دائما بخطوة عن اآلخرين
قدوة .. يتمسك بمبادائه

ودود.. يبلغ ذروة التفاعل مع اآلخرين
مرن.. لديه قدرة فائقة على التكيف

متفائل.. يحول الخوف إلى مصدر للطاقة واألقدام
مكافح.. بغض النظر عن اتجاه الرياح

مفكر.. مخطط.. منفذ
مبدع.. ملهم.. مولد أفكار

يستثير وينشط اآلخرين
يشجع ويدرب فريقه على تعميق واكتشاف رؤاهم الداخلية

رجل األزمات وعند الملمات
يدفع األفراد ليؤدوا بقوة وثبات

إيجابي.. في كل الظروف واألحول
يساعد على بناء فريق مرن قادر على العطاء والبقاء

يتحلى قائد الفريق متألق األداء بسمات رئيسة:

"النملة كائن غبي على المستوى الفردي،لكن سرب النمل

 يتمتع بذكاء فائق عندما يتفاعل ويبدأ العمل معا"

متعاونـون - مبــــــادرون

مشاركــون - مبـدعـــــون

ملتـزمـــون - مثابــــــرون

منتجــــــون - أذكيـــــــــاء 

مكافحـون - منسجمون

يتحلى أفراد الفريق متألق األدء بسمات رئيسة:

"إذا كنــا جميعــا ننــوي العزف على آلة الكمان فلن يكون لدينا فرقة"




