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يبني  العلم  يوم:  ذات  الشاعر  قال 
بيوتًا ال عماد لها ** والجهل يهدم 

بيوت العز والكرم
فهذه األبيات تدل داللة كبيرة على 
العلم والتعليم وشأنهما بين  أهمية 
األمم واألفراد، كما أن بالعلم يرتفع 
كل وضيع وبالجهل يسقط كل رفيع، 
لنا  جعل  أن  تعالى  اهللا  حكمة  فمن 
بكلمة  فيه  ابتدأ  منهاجًا  كمسلمين 
علمية وتعليمية هي «اقرأ».وانطالقًا 
العظيم  العلمي  المنهاج  هذا  من 
على  للتنمية  العون  مؤسسة  سارت 
من  جزًء  وأفردت  الطريق  هذه 
عملها  واختصاص  اهتمامها 
من  العديد  فشّيدت  بالتعليم، 
البعض  بتأثيث  وقامت  المدارس 
اآلخر وتجهيز مكتباتها لتكون منارة 
فيها  الدارسين  للطالب  وقبلة 
تلك  أهم  ومن  إليها،  والوافدين 
بن  سالم  الشيخ  مدرسة  المدارس 
التي  حضرموت  بدوعن  محفوظ 
تكفلت العون ومازالت تتكفل بكل ما 
ومدرسين  منشآت  من  بها  يتصل 
من  أن  كما  وغيرها،  وتجهيزات 
دأبت  التي  والثانويات  المدارس 
العون على دعمها بمختلف المجاالت 

والعمل على 

للبنين  تريم  ثانويات  كادرها  تطوير 
وغيرها،  بسيئون  والصبان  والبنات 
وهذه كلها نماذج على سبيل المثال 
ال الحصر. ولم تكتف مؤسسة العون 
الدعم  من  القدر  بهذا  للتنمية 
والوقوف إلى جانب التعليم بمحافظة 
والجمهورية  خصوصًا  حضرموت 
التنويري  نشاطها  تعدى  بل  عمومًا، 
بأن  سعت  حيث  نفسه،  المعلم  إلى 
الركيزة  ُيعد  والذي  المعلم  يكون 
التعليمي  المجتمع  لبناء  األساسية 
بّينة  وعلى  متنورًا  فردًا  أركانه  بكل 
بما يدور حوله من تطورات وإنجازات 
لهم  فأقامت  التعليم،  مجال  في 
التي  والفعاليات  والدورات  األنشطة 
الحديثة  الصورة  إيضاح  شأنها  من 
التدريس  وطرائق  التعليم  لعملية 
بعدها  المجتمع  ليقطف  المجدية، 
يستفيد  ورصينة  جيدة  علمية  ثمرة 
الحياة  مجاالت  كافة  في  منها 
اإلنجازات  ومن  المجتمعية. 
العون  التي حققتها  المستدامة األثر 
تأسيس  هو  المعلم  تطوير  إطار  في 
بمدينة  يقع  الذي  المعلم  نادي 
وقد  حضرموت،  بمحافظة  سيئون 

ُأنشئ هذا النادي ليلتقي 

وتنظم  والمعلمات  المعلمون  فيه 
عبره الفعاليات والندوات والملتقيات 
العلمية والثقافية التي تبحث القضايا 
سعت  كما  والتعليمية،  التربوية 
النادي  هذا  في  تمارس  بأن  العون 
العلمية  األنشطة  من  العديد 
المختلفة وما ساعد ذلك  والتعليمية 

هو تجهزه بشكل متميز.
قد  كانت  له  أهدافًا  النادي  وارتشف 
سعت مؤسسة العون لتحقيقها لبناء 
واجتماعيًا،  وثقافيًا  علميًا  المعلم 
رفع  في  األهداف  تلك  وتلخصت 
المجتمع،  في  المعلم  مكانة 
تربوي  مجتمع  إيجاد  في  واإلسهام 
يسهم  بما  والخبرات  األفكار  يتبادل 
المعلم  بشخصية  االرتقاء  في 
فكري  ملتقى  وتكوين  وصقلها، 
وادي  في  للمعلمين  ترويجي  ثقافي 
تنظيم  إلى  باإلضافة  حضرموت، 
والملتقيات  والندوات  الفعاليات 
العلمية والثقافية التي تبحث القضايا 
التربوية والتعليمية والشؤون العامة 
وتعزيز  المعلمين،  مع  باالشتراك 
المعلمين  لدى  الجماعي  العمل 
تبادل  ودعم  صفوفهم  وتوحيد 

الخبرات فيما بينهم.

العون.. ولها يف التعليم نصيب وافر
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ــم  ــف وتفاق ــا توق ــث ب ــا الثال ــن عامه ــي اليم ــرب ف ــول الح ــع دخ م

األزمــة اإلنســانية فــي مختلــف أرجــاء البــاد، تــزداد الحاجــة للشــركاء 

المحلييــن - جهــات حكوميــة ومنظمــات مجتمــع مدنــي وقطــاع خاص 

- لتكامــل العمــل اإلنســاني الــذي تقــوده األمــم المتحــدة والمنظمــات 

الدوليــة غيــر الحكوميــة. تعانــي البــاد اليــوم مــن انقســام سياســي 

ــر مــن جبهــة وســيطرة كل  جــراء اســتمرار الصــراع المســلح فــي أكث

طــرف علــى جغرافيــا معينــة بمــا فــي ذلــك أجهــزة الدولــة فــي تلــك 

ــر  ــع مؤش ــدا. يرتف ــر تعقي ــي أكث ــل الميدان ــح العم ــق،  فيصب المناط

ــات  ــهد مواجه ــي تش ــق الت ــاس، والمناط ــق التم ــي مناط ــر ف المخاط

مســلحة، فيصعــب علــى المنظمــات الدوليــة الوصــول إليهــا بشــكل 

منتظــم. 

ــي  ــع مدن ــمية ومجتم ــة رس ــات المحلي ــع الجه ــراكة م ــا أن الش  وبم

ــاء القــدرات واكتســاب الخبــرات فــي أيــام  أمــر هــام، ليــس فقــط لبن
الســلم وضمــن المشــاريع التنمويــة، فهــذه الشــراكة فــي غايــة 
األهميــة فــي مثــل هــذه الظــروف. لذلــك يصبــح مــن األهميــة بمــكان 
ــاريع،  ــذ للمش ــن دور المنف ــي م ــع المدن ــات المجتم ــل منظم أن تنتق
المنتظــر للتمويــل مــن المنظمــات الدوليــة واألمميــة، إلــى الشــراكة 
الكاملــة واإلســهام فــي مراحــل العمــل اإلنســاني بشــكل كامــل 
بــداء بتقييــم االحتياجــات ميدانيــا، وعكســها فــي خطــط عمليــة، 
والبحــث عــن مصــادر تمويــل، وتوزيــع التمويــل علــى األولويــات، 
والتنفيــذ، والتقييــم والمتابعــة - وإعــادة هــذه الخطــوات بحســب 
الحاجــة. تحتــاج منظمــات المجتمــع المدنــي المحلــي أن تنتقــل مــن 
موقــع المتلقــي إلــى موقــع المبــادر ومــن منطــق المنفــذ إلــى منطــق 

ــل. ــريك الكام الش

محمد األسعدي
مسؤول االعام واالتصال\ اليونسيف

»املشكلة الجوهرية التي ميكن تعميمها عىل أغلب املنظامت أنها مل تخرج من حقيبة الرجل )أو السيدة( املؤسس«

»تحتاج املنظامت أن تنتقل من موقع املتلقي إىل موقع املبادر، ومن منطق املنفذ إىل منطق الرشيك الكامل«

منظامت قادرة عىل العطاء

والبقاء
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مــن الجهــات المانحــة، والمنظمــات الدوليــة العاملــة فــي 
ــر  ــم المتحــدة أو المنظمــات غي ــات ووكاالت األم اليمــن كهيئ
الحكوميــة الدوليــة أو ممثلــي الحكومــات المانحــة مباشــرة.
أغلــب  علــى  تعميمهــا  يمكــن  التــي  الجوهريــة  المشــكلة 
منظمــات المجتمــع المدنــي مــن وجهــة نظــري أنهــا مبــادرات 
فرديــة نبيلــة الهــدف فــي الغالــب، لكنهــا لــم تخــرج مــن 

حقيبــة الرجــل )أو الســيدة( المؤســس. 
وهنــاك إشــكالية كبــرى فــي بادنــا وربمــا فــي المنطقــة 
العربيــة هــي التقليــد واالستنســاخ. تنجــح منظمــة مــا فيقــوم 
كبــار العامليــن فيهــا بتأســيس منظمــات لــكل منهم ويتســابق 
الجميــع علــى المشــاريع والتمويــل- وإن كان هــذا يوســع 
دائــرة العمــل المدنــي، إال أنــه ال يبنــي منظمــات عريقــة قويــة 
تتمتــع بالديمومــة. األمــر األســوأ هــو االستنســاخ،  وخصوصــا 
قيمــة  مــن  يضعــف  وهــذا  والحزبيــة.  السياســة  بدافــع 
وأهميــة العمــل المدنــي، خاصــة عندمــا تتحــول بعــض هــذه 
الجمعيــات والمؤسســات المدنيــة إلــى دكاكيــن تتبــع األحــزاب 
ــى  ــاء عل ــف بن ــى المواق ــات، وتتبن ــق البيان ــات، فتطل والجماع

ــية. ــة وسياس ــة وعصبوي ــع حزبي دواف
ــف  ــي بموق ــع المدن ــات المجتم ــون منظم ــا أن تك ــس معيب لي
ــى  ــطتها إل ــول أنش ــب أن تتح ــن المعي ــن، ولك ــي معي سياس
إســتقالية  يعــرض  ممــا  طــرف،  ضــد  مــا  لطــرف  ترويــج 

وحياديــة عمــل هــذه المنظمــة إلــى خطــر كبيــر.
بعــض  تصبــح  أن  جــدا  الممكــن  مــن  القــول،  خاصــة 
المنظمــات المحليــة مؤسســات عريقــة يمكنهــا نقــل الخبــرات 
خــارج الحــدود والعمــل مــن أجــل اإلنســان فــي كل مــكان 
ــة  ــفافية والنزاه ــز الش ــانية وتعزي ــم اإلنس ــاء القي ــم إع إن ت

واالســتقالية فــي العمــل.

1 -التخصص: 
فنيا: أن تركز على مجال معين ال أن تعمل في كل شيء.

جغرافيــا: التركيــز علــى نطــاق جغرافي تســتطيع تنفيذ مشــاريعها 
وأنشــطتها فيــه بأقل قيــود أمنيــة واجتماعية وسياســية.

2 -الكفاءة: 
كفــاءة الفريــق العامــل فنيــا - الكفــاءة المؤسســية ماليــا وإداريــا- 
نظــام مالــي وإداري ســليم وحديــث ومتطــور وعقــود عمــل  بأجــور 

ــة وواقعية. واضح

3 -النزاهة والشفافية: 
أن يكــون تاريــخ المنظمــة وقيادتهــا وأبــرز العامليــن فيهــا 
خــال مــن أي فســاد، ويفضــل أن تكــون مشــاريعها الســابقة قــد 
خضعــت للتقييــم والمتابعــة مــن طــرف ثالــث أو شــركة تدقيــق 
مالــي وفنــي- وأن تكــون هــذه التقاريــر فــي متنــاول مــن رغــب 

ــاع. اإلط

4 -المسؤولية: 
ــود  ــراكة وعق ــروط الش ــا( بش ــا ومهني ــق )أخاقي ــزام المطل االلت

ــطة. ــداف واألنش ــى األه ــاف عل ــدم االلتف ــاق وع االتف

5 - االستقالية: 
االلتــزام بقواعــد وثوابــت العمــل اإلنســاني القائــم علــى النزاهــة 
والحيــاد،  واالســتقالية مــن أي تبعــات سياســية وعصبويــة 
ــاز التــام لإلنســان أينمــا كان. هــذه االلتزامــات  وحزبيــة، واالنحي
تؤهــل المنظمــة أو المؤسســة المحليــة أن تكــون شــريكا فاعــا، 

وتزيــد مــن فــرص حصولهــا علــى التمويــل

 لكــي تتمكــن منظماتنــا المحليــة مــن القيــام بهكــذا دور عليهــا )مــن وجهــة نظــري 
الشــخصية العمليــة( االلتــزام بالتالــي:
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أخبار العون

بتمويل العون للتنمية.. املحافظ البحسني يفتتح نادي 

املعلم بسيئون

افتتــح محافــظ محافظــة حضرمــوت قائــد المنطقــة 
العســكرية الثانيــة اللــواء الركــن فــرج ســالمين 
لشــؤون  المحافظــة  وكيــل  ومعــه  البحســني 
الكثيــري  عصــام  والصحــراء  الــوادي  مديريــات 
ــذي  ــر التنفي ــان المدي ــن عثم ــاه ب ــتاذ عبدال واألس
ــة  ــم بمدين ــادي المعل ــة ن ــون للتنمي ــة الع لمؤسس
ســيئون، والــذي تمــت إعــادة ترميمــه بتمويــل مــن 

مؤسســة العــون للتنميــة.
وأكــد المحافــظ البحســني علــى أن الســلطة المحلية 

بالمحافظــة تولــي اهتمامــًا كبيرًا

مؤسســة  والتعليمية،شــاكرًا  التربويــة  بالعمليــة   
العــون للتنميــة علــى جهودهــا المتواصلــة ودعمهــا 

ــة. ــاريع التعليمي ــي المش ــدود ف ــخي والامح الس
مــن جانبــه اســتعرض رئيــس النادي االســتاذ حســين 
النــادي  ينفذهــا  التــي  الفعاليــات  أهــم  الصبــان 
والمتمثلــة فــي إقامــة العديد مــن األنشــطة الثقافية 
ــة التــي مــن  ــدورات التدريبي والبرامــج التأهيليــة وال
شــأنها تســاعد علــى رفــع كفــاءة المعلميــن وتطويــر 

ــة مهاراتهــم. قدراتهــم وتنمي

رافق محافظ المحافظة عدد من الوكاء والوكاء المساعدين بالمحافظة .
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بسام غبر 
bassamjh777@gamil.com التعليم أثناء الحرب يف اليمن.. ذبول 

يستجدي التعايف ..!!

ــل منقطــع عــن الدراســة، ــون طف ــة 2 ملي  تدمــرت 1600 مدرســة، وقراب
 وفقــدان 40 % مــن ســاعات التحصيــل العلمــي للمــدارس العاملــة، ومــازال
يــؤدي العنــف إلــى إغــاق واحــدة مــن كل عشــر مــدارس فــي أنحــاء البــاد
وأحــد  النهضــة،  ركائــز  أحــد  هــو  التعليــم  يعــد 
ــبت  ــا إن نش ــليم، وم ــع الس ــات المجتم مقوم
حــرب أو حلــت كارثــة، فــإن التعليــم عــادة 
ــر  ــًا وآخ ــات تعط ــون أول الخدم ــا يك م
المجتمعــات  فــي  اســتعادة  الخدمــات 
المتضــررة مــن األزمــات، ومنــذ نشــوب 
ــن  ــر م ــة الكثي ــن، ثم ــي اليم ــرب ف الح
منظومــة التعليــم أختــل ودمــر، هــذا 
ــم  ــدث للتعلي ــا ح ــوار م ــبر أغ ــر يس التقري
خــال فتــرة الحــرب منــذ اندالعهــا بمــا 
يقــارب الثــاث ســنوات. يقــول تقريــر للبنــك 
وضــع  حــول  2010م  صدرعــام  الدولــي 
التعليــم فــي اليمــن أن اإلنفــاق الحكومــي 
ســنين  طيلــة  الواحــد  الفــرد  علــى 
الجامعــة  مــن  التخــرج  حتــى  الدراســة 
وصــل إلــى مــا يعــادل 3995 دوالرًا. وفــي 
المقابــل، ينقطــع عــن مواصلــة التعليــم 
الطــاب  مــن  كبيــر  عــدد  الجامعــي 
ــه 10 % فقــط مــن خريجــي  ليلتحــق ب
الثانويــة، أغلبهــم بســبب ســوء ظــروف 
ــة. ــال مختلف ــاق بأعم ــة وااللتح المعيش
ــة  ــة االقتصادي ــوث التنمي ــز بح ــب مرك وبحس
واالجتماعيــة، تنفــق كافــة األســر اليمنيــة مبلــغ 

ــون دوالر ســنويًا فقــط،  115 ملي

فــي  والثانــوي  األساســي  التعليــم  لطــاب   
التعليــم، بمتوســط 19 دوالرًا للطالــب الواحــد 

طيلــة العــام الدراســي.
المجتمــع  غالبيــة  أن  إلــى  ذلــك  يعــود  وقــد 
اليمنــي يعانــي مــن شــدة الفقــر وعــدم الوعــي 
بأهميــة التعليــم فــي تحســين مســتقبل الفــرد 
والمجتمــع , حتــى وصــل مجمــوع األطفــال خــارج 
إلــى 3.4 ماييــن بحســب تقاريــر  المدرســة 

ــة.  أممي
ــر  ــأن أكث ــه ب ــدت في ــيف أك ــان لليونس ــي بي وف
ــي  ــزاع ف ــدّد الن ــن تج ــف م ــن ونص ــن عامي م
اليمــن، يوضــع موضــوع تعليــم 4.5 مليــون 
ــف  ــا يضي ــك، مم ــى المح ــرى عل ــرة أخ ــل م طف
مــن  طويلــة  قائمــة  إلــى  أخــرى  صعوبــة 
المصاعــب المريــرة التــي يتحملهــا األطفــال، 
وبحســب البيــان بــأن مــا يقدرعــدده بـــ2 مليون 

طفــل هــم منقطعــون عــن المدرســة.
ــة  ــي الجمهوري ــن ف ــدد المعلمي ــغ ع ــذا ويبل ه
اليمنيــة 215966 منهــم 148310 مــن الذكــور 
و 67656 مــن االنــاث، ولــم يتلــق ثاثــة أربــاع 
ــام  ــن ع ــرب م ــا يق ــذ م ــم من ــن رواتبه المعلمي
فــإن  اليونيســف،  منظمــة  وبحســب  كامــل، 
بحرمــان  يهــدد  المعلميــن  رواتــب  توقــف 
ــة،  ــن الدراس ــن م ــي اليم ــل ف ــن طف 4.5 مايي
ويعــرض 13 ألــف مدرســة تمثــل نحــو 78 % 
مــن إجمالــي المــدارس فــي اليمــن، إلــى خطــر 

ــاق. اإلغ
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كما تظهر إحصائية لوزارة التربية والتعليم قبل الحرب في العام 2013م، وجود فجوة كبيرة في التعليم باليمن

وأشارت اليونيسف في بيان لها بأنه منذ يوليو 2017 , أن العنف أدى إلى إغاق واحدة من كل عشر مدارس في 
مختلف أنحاء الباد
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هذا وبلغ التسرب من التعليم خال العامين 2016-2014م، من الصفوف :

وبحسب تهيئة المدارس أشارت إحصائيات صادرة إلى أن :

فقد بلغت نسبة المدارس التي ال تتوفر فيها تجهيزات مدرسية في الجمهورية ما نسبته 65% من اجمالي المدارس.
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ووفــق المؤشــرات أعــاه فــإن التعليــم لــم يكــن بجــودة عالية 
بحيــث غابــت عنــه أركان ومقومــات بســيطة، وهــذا مــا أمدته 
تقاريــر صــادرة عــن مركــز الدراســات واإلعــام التربــوي، بــأن 
وضــع التعليــم الحكومــي متــرد جــدًا،  فــإّن 1.3 ماييــن 
مــن أصــل 6 ماييــن طالــب ، وطالبــة حرمــوا مــن مواصلــة 
ـــ 2016 بمعــدّل طالــب  التعليــم فــي العــام الماضــي، 2015ـ 
مــن بيــن كّل خمســة طــّاب، بنســبة 22 %، و40 % مــن 

المعّلميــن فقــط تمّكنــوا مــن مزاولــة عملهــم«
وثمّــة إحصائيــات تشــير إلــى أن 1.3 مليــون طفــل فــي ســنّ 
التعليــم العــام حُرمــوا مــن الدراســة خــال العــام 2015، وأن 
ــال  ــة خ ــدارس الحكومي ــي الم ــوا ف ــم يتلق ــن ل ــاب اليم ط
العــام الماضــي إال 60 % مــن الســاعات المعتمــدة للتعليــم، 
ــاعد  ــل مس ــو عام ــاص ه ــي والخ ــم األهل ــار التعلي وأن انتش
للتعليــم الحكومــي فــي األوضــاع الطبيعيــة فــي أي بلــد، 
أمــا فــي األوضــاع التــي يعيشــها اليمــن حاليًــا، فــإن انتشــار 
ــا  ــتثمار، خصوصً ــن االس ــوع م ــي كن ــة يأت ــدارس الخاص الم

ــة«. ــم فــي المــدارس الحكومي فــي ظــل تدهــور التعلي

وتــرى منظمــة اليونيســف بــأن التعليــم لألطفــال فــي حــاالت 
ــال  ــر لألطف ــدارس توف ــألرواح، فالم ــًذا ل ــد منق ــوارئ، يع الط
االســتقرار والكيــان لمســاعدتهم علــى التكيــف مــع الصدمات 
ــال  ــي تعرضــوا لهــا، ويمكــن للمــدارس أن تحمــي األطف الت
مــن األخطــار الجســدية المحيطــة بهــم، والتــي تشــمل 

ــلحة.  ــات المس ــي الجماع ــد ف ــتغال والتجني ــاءة واالس اإلس
فــي العديــد مــن الحــاالت، تمنــح المــدارس أيضًــا لألطفــال 
والميــاه  الطعــام  مثــل  لــألرواح،  أخــرى منقــذة  تدخــات 

والصــرف الصحــي والصحــة.
يذكــر الوالــدون واألطفــال المتضــررون مــن األزمــات بصــورة 
متســقة التعليــم كأحــد أولوياتهــم العليــا، وذلــك نظــرًا ألن 
ــى  ــال عل ــل األطف ــن يحص ــتفيد حي ــرها تس ــات بأس المجتمع
التعليــم، بغــض النظــر عــن الظــروف، كمــا يســهم التعليــم 
ــم  ــل التعلي ــتقرار، ويمث ــام واالس ــتعادة الس ــي اس ــا ف أيضً
أقــل مــن 2 ٪ مــن إجمالــي المســاعدات اإلنســانية، بحســب 

ــيف. اليونيس

هكــذا إًذا،، مــن مل يفقــه بــأن التعليــم منقــذ لــأرواح..؟!، بــل 

ومــن مل يعــي بــأن التعليــم هــو منقــذ الحيــاة، مينــع الحــرب 

الســام..؟؟!! ويحلــل 
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بتمويل مركز امللك سلامن لإلغاثة..

»مكافحة حمى الضنك« يقدم منح عاجية من املحاليل واألدوية 

للمرافق الصحية عرب مكاتب الصحة باملحافظات املستهدفة

األدويــة  مــن  العاجيــة  المنــح   وزعــت 
ــى  ــى حم ــة بمرض ــة الخاص ــتلزمات الطبي والمس
ــكان  ــة والس ــة العام ــب الصح ــى مكات ــك عل الضن
مشــروع  ضمــن  المســتهدفة،  بالمحافظــات 
مركــز  مــن  الممــول  الضنــك  حمــى  مكافحــة 
اإلنســانية  واألعمــال  لإلغاثــة  ســلمان  الملــك 
للتنميــة. العــون  مؤسســة  المنفــذ  والشــريك 
ــد  ــات بع ــتجابة للتوصي ــة اس ــذه المنح ــي ه وتأت
زيــارة المرافــق الصحيــة مــن قبــل إدارة المشــروع 
ومشــاهدة مــا تعانيــه هــذه المرافــق مــن نقــص 
شــديد فــي المــواد األوليــة العاجيــة لمرضــى 
ــه  ــي تمــر ب ــك، فــي ضــل الوضــع الت حمــى الضن
كميــة  بلغــت  حيــث  الدعــم،  وانقطــاع  البــاد 
الدعــم المقدمــة مــن المشــروع )4( ألــف و)980( 
الوريديــة  والمحاليــل  األدويــة  مــن  كرتــون 
فحــص  بكــت   )78( و  الطبيــة،  والمســتلزمات 

االليــزا للمحاليــل المخبريــة

لفحــص حــاالت حمــى الضنــك إضافــة إلــى ألفيــن 
و)800( شــريط فحــص ســريع. ويقــوم كل مكتــب 
المنحــة  بتوزيــع  المحافظــات  كل  فــي  صحــة 
والمرافــق  الجهــات  طلــب  بحســب  العاجيــة 
ــة  ــب األولوي ــا بحس ــرف عليه ــي يش ــة الت الصحي
وفقــًا لجــداول توزيــع، وبحســب انتشــار الوبــاء 

ــق. ــن كل مرف ــع م ــي ترف ــد الت ــاالت الرص وح
للمشــروع  المســتهدفة  المحافظــات  وعبــرت 
وهــي )حضرمــوت وشــبوة وعــدن ولحــج وتعــز 
لألخــوة  وتقديرهــا  شــكرها  عــن  والحديــدة( 
فــي مركــز الملــك ســلمان لإلغاثــة واألعمــال 
اإلنســانية ومؤسســة العــون للتنميــة لتدخاتهــم 
ــد مــن المجــاالت  ــة والمســاندة فــي العدي العاجل
دورهــم  مثمنيــن  الصحــي،  المجــال  وخاصــة 
الكبيــر والفعــال فــي هــذا المشــروع الــذي ظهــرت 
نتائجــه جليــه بحســب البيانــات التــي ترفــع إليهــم 

بشــكل منتظــم ومســتمر.

أخبار العون
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بتمويل العون للتنمية.. اختتام برنامج »الحياة عمل« يف نسخته 
السابعة باملكا

اختتــم مؤخــرًا بمدينــة المــكا برنامــج الحيــاة عمــل فــي نســخته 
الســابعة، الــذي موّلتــه مؤسســة العــون للتنميــة ونفذتــه 

ــرية. ــة البش ــوت للتنمي ــة حضرم مؤسس
واســتهدف البرنامــج )399( شــابًا وشــابة مــن مديريــات ســاحل 
علــى  موزعيــن  دورة   )20( فــي  انخرطــوا  ووادي حضرمــوت، 

ــة. ــة وتقني ــات مهني ــة تخصص ثماني
ــب )100(  ــج بتدري ــذا البرنام ــن ه ــابعة م ــخة الس ــز النس وتتمي

ــور. ــة البخ ــي صناع ــة ف ــات الخاص ــن ذوي االحتياج ــدرب م مت
وأشــاد وكيــل محافظــة حضرمــوت لشــؤون مديريــات الســاحل 
والهضبــة الدكتــور ســعيد العمــودي بالجهــود التــي بذلهــا 
القائمــون علــى مؤسســة العــون للتنميــة فــي تمويــل هــذا 
البرنامــج والــذي سيســاهم فــي الحــد مــن البطالــة ورفــد الســوق 

ــرة  ــة الماه ــي بالعمال المحل

اســتعداد  مؤكــدًا  المجــاالت،  مختلــف  فــي  والمنتجــة   
الســلطة المحليــة دعــم مثــل هــذه المشــاريع التــي تعــود 
تســهم  والتــي  الشــباب،  شــريحة  علــى  والفائــدة  بالنفــع 
لمســتقبلهم. وضمــان  المعيشــية  حياتهــم  تحســين  فــي 
ــون  ــة الع ــة بمؤسس ــج التنمي ــي برام ــد أخصائ ــه أك ــن جانب م
ــج  ــة للبرنام ــم المؤسس ــان دع ــم خ ــدس إبراهي ــة المهن للتنمي
مؤكــدًا  القــادم،  العــام  الثامنــة  نســخته  فــي  واســتمراره 
والمشــاريع  البرامــج  لتمويــل  دائمــًا  تســعى  “العــون”  بــأن 
البشــرية بحضرمــوت. التنميــة  فــي  التــي تســهم  النوعيــة 
ــى  ــت أول ــد انطلق ــل” ق ــاة عم ــج “الحي ــره أن برنام ــر ذك الجدي
نســخه فــي العــام 2009م، حيــث تــدرب فــي البرنامــج إلــى العام 
الماضــي 2016م قرابــة ألــف و)664( متدرب ومتدربــة، انخرطوا 
ــي. ــي وتقن ــص مهن ــى )20( تخص ــن عل ــي )81( دورة موزعي ف

أخبار العون
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ــى  ــدرة عل ــه الق ــي أن ــال ف ــادة األعم ــوم ري ــص مفه يتلخ
ــكار  ــدة ذات أف ــة جدي ــاريع خاص ــاء مش ــي إنش ــادرة ف المب
مختلفــة والرقــي بهــا نحــو القمــة، ذات اســلوب جديــد 
وأليــة حديثــة. وتأتــي أهميــة ريــادة األعمــال بأنهــا تســاهم 
فــي رفــع المســتوى المــادي لرائــد األعمــال والعامليــن 
ــوى  ــح الق ــي، و من ــاد الوطن ــة االقتص ــأته وتنمي ــي منش ف
العاملــة الشــعور بالرضــا الوظيفــي مــن خــال توفيــر فــرص 
ــة الصناعــات القائمــة وتحديثهــا  ــا عــن  تنمي العمــل، خاًف
ــا  ــجيع عليه ــة والتش ــة المحلي ــام بالصناع ــتمرار، والقي باس
مــن  بــداًل  الخــارج  إلــى  والتصديــر  عليهــا  واالعتمــاد 
االســتيراد. كمــا تتيــح ريــادة األعمــال للشــباب الشــعور 
باالســتقاليّة، وتحقيــق التحــرر مــن االتــكال علــى مــا يقــوم 
بــه اآلخــرون مــن مهــام ووظائــف، وإعطــاء الحافــز والدعــم 
الكامــل لتحقيــق إنجــازات غيــر  مســبوقة، الحــد مــن الهجــرة 

ــاب ألصح

العمــل  فــرص  إتاحــة  خــال  مــن  والمواهــب  الخبــرات 
المناســبة لقدراتهــم ومســتوياتهم التعليمية.وقــد بــدأ 
مؤخــرًا اهتمــام الشــباب يتزايــد بمواضيــع ريــادة األعمــال، 
ــم، إال  ــن تفكيره ــرًا م ــزًا كبي ــع حي ــذه المواضي ــذت ه وأخ
أن المشــكلة تكمــن فــي شــحة الجهــات التــي تســتثمر 
تفكيرهــم، وتوفــر المصــادر المعرفيــة والمهاريــة التمويلية 
التــي يمكــن أن تشــجع الشــباب المبــادر وتقــوده إلــى طريق 
النجــاح بأقــل الخســائر، لذلــك تبــرز الحاجــة والضــرورة إلــى 
إيجــاد مصــادر حــول ريــادة األعمــال، وإيائــه اهتمــام 
ــة  ــية لنهض ــدة أساس ــر قاع ــباب ويوف ــات الش ــي تطلع يلب
مجتمعيــة. ووفًقــا لدراســة الميــول الرياديــة التــي  نفذتهــا 
مؤسســة االمــل للتدريــب وريــادة األعمــال والصنــدوق 
اإلجتماعــي للتنميــة، واســتهدفت عــدد 160 شــابًا وشــابة 

ــدة ــة الحدي ــوت ومحافظ ــة حضروم ــكا بمحافظ ــي الم ف

في دراسة مسحية لميول الشباب الريادية في المكا والحديدة، تطرقت للعديد من النقاط، أبرزها مدى أهتمام 
الشباب بريادة األعمال، وكيفية الحصول على مصادر تمويل لتأسيس مشاريعهم.

ريادة األعامل..

ميول شبابية .. وشحة التمويل
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وركــزت الدراســة علــى مــدى إمتــاك المســتهدفين أفــكارًا إلنشــاء مشــاريع صغيــرة، بــل وقيــاس إدراكهــم 
ــا فــي أماكــن إقامتهــم، حيــث أوجــدت الدراســة أن  بنوعيــة المشــاريع التــي يمكــن أن تحقــق نجاحً
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تتعــدد وتتنــوع الســمات للريــادي، ويتحتــم عليــه أن يتحلــى بعــدد مــن الصفــات التــي تمكنــه مــن أن يكــون رياديًــا ناجحًــا، 
كالمغامــرة، واالبتــكار، والثقــة بالنفــس، والحمــاس والكثيــر الكثيــر، وحــول ذلــك أظهــرت الدراســة إلى أن

ــت  ــم، وعلق ــا بينه ــة فيم ــبة الثق ــاوت نس ــع تف ــة م ــم الخاص ــدا أعماله ــى ب ــادرون عل ــهم ق ــأن أنفس ــرون ب ــا %94 ي بينم
الدراســة علــى هــذه النســب تعــد مؤشــر جيــدًا، بــأن يــرى المســتهدفون أنفســهم قــادرون علــى البــدء بأعمالهــم الخاصــة.

وأوصــت الدراســة هنــا بــأن المســتهدفين يحتاجــون إلــى االهتمــام  والدعــم فــي مجــال إدارة المشــاريع الصغيــرة و قيــادة 
ــاء تأســيس مشــروعاتهم، وكاستشــارات لمــا بعــد التأســيس،  ــادة األعمــال أثن ــى ري ــرق العمــل مــن خــال التدريــب عل ف

والعمــل علــى تمكنيهــم بالمهــارات والمشــورات الازمــة التــي ســتمكنهم مــن تحقيــق مشــاريعهم وإنجاحهــا.

وقامت الدراسة بقياس مدى خبرة المستهدفين في إدارة المشاريع، وقياس إدارتهم لألخرين، وأوضحت أن 
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وأوصــت الدراســة إلــى أنــه يجــب التوضيــح للمســتهدفين عــن 
طريــق التدريــب و اإلستشــارات إلــى أن عمليــة تنويــع مصــادر 
ــا يجــب أن  ــل المخاطــر، كم ــي تقلي ــال ف ــر فع ــل لهــا أث التموي
ــث  ــن حي ــل م ــادر التموي ــص مص ــال بتفح ــوا رواد األعم يقوم
الكلفــة والعائــد. توضــح لنــا األرقــام أعــاه، بــأن ريــادة األعمــال 
ــملتهم  ــي ش ــتهدفين الت ــة والمس ــي عام ــباب اليمن ــدى الش ل
الدراســة خاصــة، طريــق بــدأ يشــقه الشــباب، وهمــة شــبابية 
ــادة األعمــال وتحقيــق النجاحــات  ــة للخــوض فــي غمــار ري عالي

الكبيــرة

التــي ستســتهم فــي نهضــة مجتمعيــة، تنعكــس مــن تمكيــن 
ــود  ــف الجه ــب تكثي ــذي  يتطل ــال، وال ــذا المج ــي ه ــباب ف الش
ــة  ــل كاف ــن قب ــة م ــم الريادي ــة ميوله ــباب وتلبي ــن الش لتمكي
القطاعــات مــن االول أو الثانــي أو الثالــث، والعمــل على تخطيط 
وتنفيــذ برامــج مختلفــة فــي مجــال ريــادة األعمــال، إكســابهم 
مهــارات ومعــارف حــول كيفيــة إنشــاء وإدارة المشــاريع الخاصة، 
ودعمهــم بمنــح تمويليــة تمكنهــم مــن تأســيس مشــاريعهم 
الخاصــة، وتقديــم االستشــارات لخطواتهــم، واألشــراف عليهــا.
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وتنميتهــا مــن األســس التــي حرصنــا عليهــا لنصــل 
الــى تحقيــق الجــودة عبــر تعزيــز قــدرات المنظمــات 
والمؤسســات والجمعيــات مــن خــال إســتعراضنا لطــرق 
عمليــة ومنهجيــة حديثــة وبمهــارات متعــددة حتــى 
ــة تنفــع  ــروح عصري ــم المجتمعــات ب تتمكــن مــن تدعي

ــع .  ــن أجم ــع والوط المجتم
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 يشــكل رافــدًا حقيقيــًا لعمــل مكاتــب وإدارات التربيــة والتعليــم، إذ يهتــم
 ببنــاء قــدرات ورفــع مهــارات اإلدارة المدرســية والمعلــم علــى حــدٍ ســواء،
 علميــًا وثقافيــًا عبــر األنشــطة والــدورات التعليميــة والترفيهيــة، ونتمنــى
 أن يتســع نشــاطه فــي كل المديريــات بــوادي وصحــراء حضرمــوت، آمليــن

 .مــن اهلل أن يســدد خطــى القائميــن عليــه نحــو األفضــل
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األســتاذ  التقينــا  المعلــم  نــادي  علــى  التعــرف  أعمــاق  فــي  وللغــوص 
حســين الصبــان مديــر النــادي، حيــث أشــار إلــى أهميــة النــادي فــي فتــح 
ــين  ــة المدرس ــًا وكاف ــاء خصوص ــة لألعض ــرص التطويري ــن الف ــد م المزي
والمدرســات، كمــا أكــد علــى أن النــادي يعمــل وفــق مــا هــو مرســوم لــه 
ــات. ــين والمدرس ــل المدرس ــن قب ــرًا م ــانًا كبي ــه استحس ــت فكرت ــد الق وق

بعدهــا التقينــا باألســتاذ علــي بــن محمــد بــن بصــري الســقاف ليعبــر لنــا 
عــن رأيــه فــي النــادي فقــال:

يعتبــر نــادي المعلــم جوهــرة جمــع بيــن أصالــة الماضــي فــي هيئتــه وتقنية 
الحاضــر فــي برامجــه، فهــو ضالــة المعلــم حيــث يجــد فيــه كل مــا يريــد من 
كتــب تخصصيــة ودورات ونــدوات فــي تطويــر عملــه التربــوي والتعليمــي 
واكتســاب مهــارات فــي برامــج الحاســوب المختلفــة والترويــح عــن النفــس 
مــن خــال مزاولــة العديــد مــن األنشــطة الرياضيــة والترفيهيــة، ويكفيــه 

الجلــوس فــي فنائــه الفريــد ليجــدد الحيويــة والنشــاط.
ووجــه األســتاذ الســقاف فــي نهايــة حديثــه الشــكر إلدارة النــادي المتميــزة 

ولمؤسســيه وداعميــه.
بعدهــا التقينــا أيضــًا األســتاذ عبدالحكيــم أحمــد البــوري وســألناه عــن رأيــه 

فــي نــادي المعلــم، فأخبرنــا بالقــول:
نــادي المعلــم بيــت كل المعلميــن ومصــدر رقــي وتنميــة لقدراتــه المهنيــة 
يقدمــه  ومــا  التعليميــة  كفاياتــه  خــال تطويــر  مــن  انتاجيتــه  ورفــع 
ــي  ــًا ف ــم مــن أنشــطة وخدمــات لمنتســبيه يظهــر أثرهــا جلي ــادي المعل ن

ــاءه. ــوس أعض ــي نف ــا ف ــذ صداه ــات وتأخ المخرج
وأضاف األستاذ البوري:

شــكرًا للقائميــن علــى إدارة النــادي وشــكرًا للمموليــن لمشــاريعه ألنهــم 
اســتهدفوا حجــر زاويــة هــذا المجتمــع أال وهــو المعلــم.

أما األستاذ سعيد صالح بن قحيز الجابري فقد تحدث إلينا قائًا:
ــر،  ــى إثــر صــرح تربــوي كبي ــادي المعلــم صــرح تربــوي حديــث أقيــم عل ن
ــينيات  ــذ خمس ــدأت من ــرة ب ــة كبي ــة تربوي ــات تعليمي ــى ذكري ــدنا إل يش
القــرن الماضــي عندمــا فتحــت وســطى ســيئون مشــعة بنورهــا، وخرّجــت 
الكثيــر مــن الكــوادر التــي ســدت الفــراغ فــي مختلــف مناحــي الحيــاة جــاء 
نــادي المعلــم وفكــرة النــادي ليبعــث الحيــاة مــن جديــد فــي هــذا الصــرح.

التربــوي الكبيــر وليعطــي مدلــوالت أعمــق لشــريحة كبيــرة مــن التربوييــن 
)معلميــن، معلمــات، عامليــن( العامليــن والمتقاعديــن خاصــة وأن أنشــطة 

النــادي شــملت العديــد مــن األنشــطة المختلفــة.
ــة  ــوب لمتابع ــرف الحاس ــا وغ ــة أبوابه ــة فاتح ــراءة فالمكتب ــن أراد الق فم
مــا شــئت علــى الشــبكة العنكبوتيــة وكذلــك المســتلزمات الرياضيــة 
بمختلــف أنواعهــا، وال أنســى وجــود المســبح الــذي تقــام عليــه المســابقات 

ــباحة. ــي الس ــة ف الرياضي
وأردف األستاذ الجابري قائًا:

ــة  ــة التدريبي ــدورات التربوي ــة ال ــى إقام ــارة إل ــدًا اإلش ــم ج ــن المه ــم م ث
التربويــة  اللقــاءات  أن  كمــا  النــادي،  علــى صالــة  الفنيــة  والمعــارض 
والمحاضــرات فــي مختلــف األنشــطة الصحيــة والتربويــة واألدبيــة لدليــل 
ــم. ــادي المعل ــق ن ــف مراف ــق مــن مختل ــذي ينطل ــة النشــاط ال ــى أهمي عل
إنــه لمركــز إشــعاع فــي ســيئون أطلــق بــه وتبنتــه مؤسســة العــون 
ــم  ــون المعل ــا يك ــان وعندم ــة اإلنس ــا تنمي ــا وأعظمه ــا أجّله ــة وم للتنمي
ــي  ــر ف ــو الكثي ــر ونرج ــل الكثي ــا نأم ــل فإنن ــذا العم ــتهدف به ــو المس ه

المســتقبل.
وتابع األستاذ الجابري قوله:

ــيئون  ــي س ــم ف ــادي المعل ــاء ن ــا إنش ــة بتبنيه ــون للتنمي ــة الع إن مؤسس
ــه  ــون في ــن يقض ــًا للمعلمي ــدت متنفس ــد أوج ــوت ق ــرة وادي حضرم حاض
وقــت فراغهــم ويمارســون هواياتهــم المختلفــة، فشــكرًا شــكرًا لــكل مــن 
ــزى اهلل  ــي، وج ــي الرياض ــوي الثقاف ــرح الترب ــذا الص ــود ه ــي وج ــاهم ف س

ــر. ــكل خي ــه ل القائميــن علي
ــن  ــألناها ع ــن س ــر، حي ــح باوزي ــى صال ــتاذة ليل ــادت األس ــا أف ــن جانبه م

ــا: ــم بقوله ــادي المعل ــي ن ــا ف رأيه
التربيــة  نــادي المعلــم يشــكل رافــدًا حقيقيــًا لعمــل مكاتــب وإدارات 
والتعليــم، إذ يهتــم ببنــاء قــدرات ورفــع مهــارات اإلدارة المدرســية والمعلــم 
علــى حــدٍ ســواء، علميــًا وثقافيــًا عبــر األنشــطة والــدورات التعليميــة 
بــوادي  المديريــات  فــي كل  نشــاطه  يتســع  أن  ونتمنــى  والترفيهيــة، 
ــه  ــن علي ــى القائمي ــدد خط ــن اهلل أن يس ــن م ــوت، آملي ــراء حضرم وصح

ــل. ــو األفض نح

لــم تقتصــر نشــاطات نــادي المعلــم علــى فئــة المعلميــن الحامليــن 
ــن  ــاء المعلمي ــى أبن ــاطات إل ــك النش ــاوزت تل ــل تج ــب، ب ــه فحس لعضويت
وأســرهم، وذلــك عبــر إقامــة العديــد مــن الــدورات والمســابقات العلميــة 
ــارات  ــة والزي ــة والرحــات الترفيهي ــم األنشــطة الرياضي ــة، وتنظي والثقافي

ــة. العلمي

أمــا النشــاطات الخاصــة ألســر المعلميــن بالنــادي فهــي عبــارة عــن 
ــز  ــدف تعزي ــرية، به ــات األس ــاء والعاق ــة األبن ــة بتربي ــرات مختص محاض
الصــات األســرية المتينــة، إلــى جانــب إقامــة دورات التدبيــر المنزلــي 
ومهــارات تزييــن البيــوت وغيرهــا مــن الــدورات المماثلــة والتــي تُكســب 
األســرة مهنــة وخبــرة فــي مجــال يطــور مــن إبداعــات المــرأة فــي بيتهــا.

برامج وأنشطة أبناء املعلمني وأرسهم:

ناٍد للتطوير ورقي املعلم:



39

ــوادي وصحــراء حضرمــوت فــي معــرض  ــم ب ــة والتعلي إدارة التربي
ــم  ــادي المعل ــة ن ــيد بأهمي ــبة تش ــن مناس ــر م ــي أكث ــا ف تطرقه
ودوره البــارز فــي تحقيــق العديــد مــن األهــداف واحتــواء الشــريحة 
األهــم فــي المجتمــع أال وهــي شــريحة المعلميــن والمعلمــات، 
حيــث تشــيد بمــا يوفــره النــادي مــن أدوات لبنــاء المعلــم والبيئــة 
ــم  ــي تهت ــددة الت ــطة المتع ــة األنش ــب إقام ــى جان ــة إل التعليمي
ببنــاء فكــر المعلــم وتطويــره وتنميتــه علميــًا وفكريــًا وثقافيــًا 
ــم فــي أي مــكان كان،  ــًا، وهــذه الخطــوات يحتاجهــا المعل ورياضي

ليظهــر أثرهــا المتميــز أثنــاء تأديــة المعلــم لعملــه وتقديــم كل مــا 
ــن  ــه الوافدي ــى طلبت ــي إل ــري إيجاب ــة وفكــر تنوي ــه مــن معرف لدي

لتلقــي المعرفــة.
للتنميــة  العــون  تقدمــة مؤسســة  بمــا  دائمــًا  اإلدارة  وتشــيد 
بشــكل  المعلــم  بتطويــر  ابتــداء  التعليميــة  وبيئتــه  للمعلــم 
ــة إدارًة  ــة التعليمي ــام المتواصــل بالبيئ شــخصي وانتهــاء باالهتم
ــم  ــة والتعلي ــرًا إدارات التربي ــه كثي ــر تحتاج ــذا األم ــًة، وه ومدرس

والملتحقيــن بهــا جميعــًا.

ــد  ــدد تش ــذا الع ــم له ــا معك ــم ملفن ــل أن نخت ــرام.. قب ــا الك قراءن
مجلــة تمكيــن علــى أيــدي كافــة المؤسســات الحكوميــة والخاصــة 
ــم  ــة التعلي ــى أهمي ــي عل ــع المدن ــات المجتم ــن منظم ــا م وغيره
واالهتمــام بــه، فالتعليــم هــو األســاس وال غيــره لتطويــر المجتمــع 
وخاصــة فــي مجتمعنــا اليمنــي بشــكل عــام، فقــد أظهــرت الكثيــر 
مــن الدراســات نســب مرعبــة لوصــول نســبة األميــة لــدى مواطنــي 

الشــعب اليمنــي والتــي تجــاوزت %80 فــي أحيــانٍ كثيــرة، 

ــن  ــود م ــة الجه ــوب مضاعف ــى وج ــث عل ــر يح ــر خطي ــذا مؤش وه
كافــة األطــراف التــي لهــا عاقــة بالتعليــم النتشــال هــذا الوضــع، 
حتــى ال تســود نتائجــه وآثــاره الســلبية علــى كافــة أفــراد المجتمــع، 
ــك  ــي ذل ــم يعن ــن بالتعلي ــي اليم ــات ف ــك الجه ــم تل ــن تهت فحي
ــة  ــاد لمعالج ــل الج ــى العم ــع عل ــل قاط ــور ودلي ــار الن ــز انتش تعزي
مشــكلة األميّــة ومحاولــة الحــد منهــا وتقليصهــا، ممــا ينتــج 
ــي  ــكل منهج ــاته بش ــل مؤسس ــًا تعم ــًا متقدم ــر مجتمع ــي األخي ف

ــي. وعلم

أخرياً.. التعليم ثم التعليم:

إدارة الرتبية ونادي املعلم:
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محمد الشاحذي 
إخصائي ومدرب تسويق إلكتروني 

 Alshahethii@gmail.com

»املنظامت الدولية واملحلية األكرث نجاحا متلك سياسات مدروسة واسرتاتيجيات 

واضحة للعمل عىل منصات اإلعام االجتامعي«

»كلام كنت دقيقا يف تحديد أدواتك، كانت خطتك أكرث فاعلية وأسهل تنفيذا«

»يف بادنا، أصبحت املنظامت تعي جيدا أهمية هذه األداة، بيد أن األغلب يعاين 

من قصور كبري«

يــدرك الجميــع أهميــة اإلعــام لترويــج األفــكار والبرامــج الخاصــة 
األدوات  أهــم  مــن  فهــو  والمجتمعيــة،  الخيريــة  بالمنظمــات 

ــا.  ــض له ــب الناب ــداف، والقل ــق األه ــاعدة  لتحقي المس
 واإلعــام االجتماعــي ركيــزة أساســية فــي نجــاح المنظمــات 
وإبــراز جهودهــا، وبوابــة يتصــل مــن خالهــا المجتمــع بالمنظمــة 
لدعمهــا، واإلفــادة مــن خدماتهــا، ونجــد الكثيــر مــن المنظمــات 
الدوليــة والمحليــة األكثــر نجاحــا تلــك التــي تملــك سياســات 
ــى منصــات اإلعــام  مدروســة واســتراتيجيات واضحــة للعمــل عل

ــي،  ــن العرب ــن، والوط ــا اليم ــي بادن ــي، وف االجتماع

 أصبحــت معظــم المنظمــات تعــي جيــدا أهميــة هــذه األداة،بيــد 
ــع  ــتخدامها، ويرج ــد اس ــر عن ــور كبي ــن قص ــي م ــب يعان أن األغل

ــك لعــدة أســباب، منهــا: ذل
باإلعــام  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  اهتمــام  عــدم   1-

. عــي جتما ال ا
-2عــدم اســتخدام منصــات اإلعــام االجتماعــي بشــكل فعــال 

ــداف. ــق األه ــي تحقي ــدم ف يخ
حضــور  وإدارة  لمتابعــة  وفريــق  ميزانيــة  تخصيــص  -3عــدم 

اإلجتماعــي. اإلعــام  منصــات  علــى  المنظمــة  وتواجــد 
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ــة  ــتخدمها، وطريق ــي ستس ــتراتيجيات واألدوات الت ــل، واالس العاج
ــادة منهــا فــي المســتقبل. ــج واإلف ــل النتائ تحلي

ــك،  ــك وأدوات ــد أهداف ــي تحدي ــا ف ــت دقيق ــا كن ــام كلم ــكل ع وبش
بعــض  التالــي  تنفيــذا،  وأســهل  فاعليــة  أكثــر  خطتــك  كانــت 

الخطــوات العمليــة لوضــع الخطــة:

يلــي خطــوات  فيمــا  األداة،  هــذه  تفعيــل  علــى  وللعمــل 
تســتطيع المنظمــة مــن خالهــا تصميــم خطــة عمليــة إلدارة 
منصاتهــا، والتــي تتضمــن تحليــا دقيقــا لــكل حســاباتك فــي 
منصــات اإلعــام االجتماعــي حاليــا،  واألهــداف التــي تســعى 

فــي تحقيقهــا فــي القريــب 

1: قيم وضع منظمتك الحايل عىل منصات اإلعام اإلجتامعي

من أهم خطوات بناء خطة عملية تقييم وضعك الحالي وتواجدك على المنصات، اعرف إجابات األسئلة التالية:

2 : حدد األهداف وضع خطة عملية

كــم حجــم المجتمــع اإللكترونــي 
الــذي تملكــه فــي كل منصــة؟

منصــات  هنــاك  هــل 
فــي  عليهــا  التركيــز  تريــد 

؟ لمســتقبل ا

األهداف وكيفية تحقيقها؟

فيهــا  تتواجــد  التــي  المنصــات  مــا 
المنصــات؟ تلــك  تديــر  وكيــف  اآلن؟ 

المســتفيد  جمهــورك  يتواجــد  أيــن 
منظمتــك؟ مــن خدمــات 

وأفضــل طريقــة لكتابــة أهــداف واضحــة ودقيقــة صياغــة 
ــداف  ــا األه ــك: م ــأل نفس ــة، واس ــكل منص ــداف ل ــة أه خمس

التــي ترغــب بتحقيقهــا، وكيــف تحقــق ذلــك؟

تحديــد األهــداف والغايــات التــي ترغــب منظمتــك بتحقيقهــا 
ــي تخطــط لتنفيذهــا،  ــك الت ــاس مــدى نجــاح حملت مؤشــر قي
ويمكنــك تحقيــق هــذه األهــداف باالعتمــاد علــى قاعــدة 

ــداف(،  ــة األه ــاص بصياغ ــوذج خ ــمارت ) نم س
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3: حدد املنصات واألدوات 
في هذه الخطوة اختر المنصات واألدوات المناسبة التي تحقق أهدافك وتعمل على تحسين حضورك، وابدأ بتنفيذ خطط التطوير السابقة.

 4 : فعل اسرتاتيجية محتوى مناسبة

المحتــوى الجيــد جــزء أساســي فــي اســتخدام تلــك المنصــات واألدوات، فلــكل منصــة محتــوى يناســبها، والبــد أن تتضمــن الخطــة آليــة للمحتــوى الــذي تريــد 
نشــره، إلــى جانــب أجنــدة تحريريــة، ويتعيــن علــى منهجيــة المحتــوى أن تجيــب علــى األســئلة التاليــة:

 ما نوع المحتوى الذي تستعد 
لنشره عبر منصات اإلعام 

اإلجتماعي؟

 كم عدد المرات التي تنوي 
نشر المحتوى فيها؟

 ما آلية تقييم المحتوى 
بعد نشره؟

 ما المنصات التي 
سيتم النشر فيها؟

 ما األدوات التي ستساعدك 
في عملية النشر؟

 من سيتولى عملية النشر؟
 ماذا بعد النشر؟

23

6 5 4

1
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كــي تتمكــن مــن تحقيــق أهــداف منظمتــك، راقــب وقيــم أوال بــأول كل 
مــا تقــوم بــه مــن تطــورات علــى منصــات اإلعــام االجتماعــي، فنظــام 
المراقبــة والتقييــم بمثابــة إنــذار مبكــر لقيــاس تحقيــق األهــداف 
ــر أداء  ــه مؤش ــن أن ــا ع ــابقة، فض ــوات الس ــي الخط ــا ف ــوة كم المرج

ــك. ــك مــن تحســين أدوات ــك، ويمكن رئيــس لنجــاح منظمت

إتباعــك الخطــوات الســابقة وتنفيذهــا، تمكنــك مــن تصميــم خطــة 
عمليــة إلدارة حســاباتك علــى منصــات اإلعــام االجتماعــي، وكلمــا كانــت 
خطواتــك دقيقــة وواضحــة، كلمــا حققــت هــدف التواجــد، وعملــت علــى 
بنــاء صــورة ذهنيــة جيــدة عــن منظمتــك، وســاهمت بزيــادة التفاعــل مــع 

المجتمــع اإللكترونــي الــذي تــم حشــده فــي كل منصــة.

 5 : حلل وقيم النتائج
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 نصف المجتمع كما قيل ، من هنا فإننا نسعى في هذه الزاوية
الصورة وتعديل  المجتمع  ثقافة  وتغيير  العام  المناخ   لتهيئة 
في رائدات  لنساء  نماذج  واستعراض  لديهم  للمرأة   المرسومة 
طريق عن  المرأة  تمكين  الى  أيضًا  نهدف  كما   ،  المجتمع 

 إكسابها المهارات الحياتية والمهنية في شتى المجاالت .
  

  تنمية املرأة..
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»متكني املرأة ..

البزوغ الذي يُنتظر »

أمل المسعودي 
 amalmsye@gmail.com

إن تمكين المرأة في كل المجاالت وإشــراكها كعنصر قوي مؤثر 
وصانــع لإلنجــازات ومالزمــة لــكل التوجهــات واألنشــطة ســتعمل 
علــى إبــراز الكثيــر مــن النجاحــات وســتمهد لنهضــة شــاملة تعمــل 

علــى توليــد مجتمــع إيجابــي ومنتــج . 

ــة الفيلســوف  ــي سأســتدل بمقول لمقدمــة شــافية بالنســبة ل
ــه جــارودي« إن أول اضطهــاد عرفــه  الفرنســي المســلم روجي
ــس  ــف األس ــل نس ــا يجع ــاء، مم ــاد النس ــو اضطه ــخ ه التاري
التــي يقــوم عليهــا ذلــك االضطهــاد، خطــوة ضروريــة لنســف 

ــر«. ــاد آخ كل اضطه
أصبــح للعالــم احتياجاتــه الكثيــرة مــع كل نمــو لــه، ال ســيما فــي أي 
ــذي  ــق ال ــه بالعوائ ــدم اعتراف ــة، لع ــه القم ــدر احتياجات ــع تتص مجتم
صنعهــا وال زال يصنعهــا لنفســه، افتقــارًا للوعــي وااليــاد الممتــدة له 
خصوصًــا مــن الداخــل، والترشــيد بغيــة نهضتــه، و للمــرأة نصيــب 
أكبــر منــه، بــل وغيابهــا عــن المشــهد العــام هــو مــن يؤســس لتلــك 
ــر  ــث عــن الفق ــد الحدي ــا، ال استســامًا منهــا، فعن اإلحتياجــات قمعً
ــا  ــت دومً ــي وقف ــي الت ــرأة ه ــد أن الم ــاق، نج ــاج العم ــذا اإلحتي ه
فــي وجهــه وبذلــت كل مــا بوســعها لتحســن مــن معيشــتها، وهــذا 
ــج  ــابق لبرنام ــذي الس ــر التنفي ــيران، المدي ــت ش ــده فجوزي ــا تؤك م

ــرًا  ــة بقولها:كثي ــة العالمي األغذي

ــوع،  ــى الج ــب عل ــه للتغل ــن عمل ــذي يمك ــا ال ــاس م ــألوني الن مايس
مــاذا كنــت ســتفعلين؟ جوابــي بســيط، تمكيــن المــرأة، ألن المــرأة 

هــي الســاح الســري لمكافحــة الجــوع«.
ــح اإلداري فــي األســاس  ــرًا، هــذا المصطل ــن أواًل وليــس اخي التمكي
للمــرأة  القومــي  المجلــس  رئيســة  مايــا مرســي  الــذي وصفتــه 
بجمهوريــة مصــر، بأنــه يقــوم »بســد الفجــوة بيــن الجنســين مــن 
أجــل تعزيــز القــدرة التنافســية« وهــو المســار الممنهــج الــذي يختــزل 
أحــام وتطلعــات كبيــرة لتحقيقهــا علــى ارض الواقــع ويبرهــن 
بطــرق عــدة بأنــه كان الخيــار األمثــل بــكل الحســابات والمقاييــس، 
وككل مــرة المــرأة ســند يحمــل المســؤليات التــي تقــع علــى عاتقــه 
ــه  ــذا ماتفعل ــاهدة، وه ــي بالمش ــى او تكتف ــجاعة، وال ترض ــكل ش ب
ــل، و ال  ــتقبل أفض ــط لمس ــر والتخطي ــاء والفك ــام، والبن ــاء الس نس
يجعلنــا عاجزيــن أمــام التطــور وانحصــار الوقــت، بــل وأن مــن إحــدى 
طــرق تمكيــن المــرأة هــي تحميلهــا مســؤليات وتكليفهــا بالمهــام 

ــه، لتكــون شــريك حقيقــي قــادم وبقــوة. ــر مــن ماهــي في أكث
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المجــات  كل  فــي  المــرأة  تمكيــن  إن 
وصانــع  مؤثــر  قــوي  كعنصــر  واشــراكها 
التوجهــات  لــكل  ومازمــة  لألنجــازات 
ــر مــن  واألنشــطة ســتعمل علــى إبــراز الكثي
النجاحــات وســتتمهد لنهضــة شــاملة تعمــل 

ايجابــي ومنتــج. توليــد مجتمــع  علــى 
تحديــات  تواجــه  اليمنيــة  المــرأة  التــزال 
فــي كافــة المجــاالت، كســائر النســاء فــي 
ــر  ــد أكث ــباب ال تع ــابهة، ألس ــات مش مجتمع
مــن حصرهــا في زاويــة معينــة، وتهميشــها؛ 

ــه. ــاوض علي ــم يتف ــرد رق كمج
مــا أصعــب أن تعلــم بــأن اليمــن بحســب 
احصائيــات دوليــة تحتــل أقــل المراتــب فــي 
تمكيــن المــرأة، بنســبة  تبلــغ 2٪ مــن نســاء 
ــر،  ــل تقدي ــى أق ــة، عل ــب إداري ــد مناص تتقل
لســت متفاجــأة مــن هــذا، مــا يفاجأنــي هــو 
ــا  ــي انهكتن ــة، الت ــول البداي ــض، ح اراء البع
خطــوة خطــوة فــي خضــم التمييــز اإليجابــي، 
قــد حصلــت  المــرأة  بــأن  يجــدون  فهــم 
ــد، كاف  ــا تواج ــح لديه ــا وأصب ــى حقوقه عل
بالنســبة لهــا، أيــن نذهــب مــن هــذه األراء 
التــي تصــدر مــن الطبقــة الواعيــة والمثقفة، 
هــل هنــاك حًقــا حــدًا يجــب التوقف عنــده اذا 
حــدث ذلــك حســب اراءهــم ومــن يحــدد هــذا 

ولمــاذا؟
دهشــة  وســط  نتســائلها  كثيــرة  اســئلة 
ــك  ــا نجهــل بالفعــل مصــادر تل ــة، ألنن محزن
هــذا  يصــدورن  أســاس  أي  وعلــى  األراء، 

بحقنــا..! القاســي  الحكــم 

بكافــة  مجتمعــي  جهــل  نصــارع  نحــن 
تقســيماته، وهنــا يأتــي دور تمكيــن المــرأة 
حقوقهــا  كامــل  اعطائهــا  فــي  اجتماعيًــا 
دون اســتثناء وشــرط ، جهــل يــرى بأننــا 
قــد حققنــا مبتغانــا لمجــرد اخــراج رأســنا 
فقــط مــن رحــم الغمــوض والبــؤس، وأغلــب 
ــا، ولــم  العــادات والتقاليــد المتقصدانــا رأسً
يكــن لتحــدث هــذه الــوالدة المتأخــرة كثيــرا 
والصعبــة لــوال تلــك الجهــود الكثيفــة، مــن 
والجهــود  المدنــي،  المجمتــع  منظمــات 
الفرديــة مــن بعــض النســاء التــي أثــارت 
الجــدل لفتــرة طويلــة حفــرت مــن خالــه 
نفــق يــؤدي إلــى النــور، ويســتفز ضمائــر 
ــر كل  ــال ذك ــذا المق ــي ه ــع ف ــة، ال يس نائم
ــن  ــو تمكي ــرات نح ــرارات والمثاب ــك األص تل
المــرأة ووضعهــا علــى الطريــق الصحيــح 
باألصابــع،  تعــد  لنســاء  امتــداد  لتكــون 
قلتهــن،  رغــم  بصمــة  صنــع  اســتطاعن 
يومًــا  بــدت  ومصاعــب  تجــارب  خاضــن 
مســتحيلة ليكــون لنــا شــيء يمكــن حدوثــه 
وتهيأتهــا  التمكيــن  بواســطة  وتصديقــه 
ــا  ــر، م ــتحق كل التقدي ــا تس ــانيًا ومهني انس
ــذا  ــي ه ــود ف ــن الجه ــر م ــاج للكثي ــا نحت زلن

الجانــب.

أمــا تمكيــن المــرأة اقتصاديًــا، فــي هــذا 
فــي  بالتصــرف  بتمكينهــا  يأتــي  الســياق 
اموالهــا وممتلكاتهــا وادراتهــا دون الرجــوع 
وارادتهــا،  موقفهــا  ودعــم  لآلخريــن، 
ــول  ــهيات للحص ــة التس ــا كاف ــم له وتقدي
لمشــاريعها،  وتمويــات  قــروض  علــى 
فبحســب تقريــر عــن بعــض البلــدان الناميــة 
أوضــح بــأن المــرأة تنتــج مابيــن 60،80 
ــن  ــم م ــى الرغ ــة، عل ــواد الغذائي ــن الم ٪ م
ــة لمــا  ــات والفــرص الشــحيحة مقارن المعوق

ــل،  ــاح للرج ــو مت ه
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ــن  ــام لتمكي ــبه ت ــاب ش ــة غي ــن ثم ــي اليم ــا ف وهن
ــق  ــن طري ــا، إال ع ــي تمكينه ــهام ف ــرأة، أو اإلس الم
ــات  ــا منظم ــي تنفذه ــحيحة الت ــج الش ــض البرام بع
والتوعيــة  التمويــل  المدنــي كمشــاريع  المجتمــع 
بأهميــة تمكيــن المــرأة وتوفيــر لهــا فــرص العمــل، 
فالمــرأة اليمنيــة عندمــا تنــوي اإلقبــال واإلنفتــاح 
ــكار  ــة وأف ــإرادة قوي ــلح ب ــل، تتس ــوق العم ــى س عل
متميــزة، لخلــق نطــاق واســع خــاص بهــا، واإلعتمــاد 
علــى نفســها، فــي مســيرتها صــوب المجهــول، 
ــي  ــع ايجاب ــق طاب ــا تخل ــى أنه ــا عل ــوم، خاًف والمعل
ــاروال  ــة اجرتهــا بينــا اق ــي دراس لمــن حولهــا، فف
اإلقتصــادي  النمــو  بمعهــد  االقتصــاد  أســتاذ 
بدلهــي، تــم دمــج عــدد مــن النســاء فــي مجموعــة 
ــة، واتــت النتائــج بأنهــا رفعــت  ــة البيئ تعنــى بحماي
مــن كفــاءة المجموعــة، وليــس هــذا فحســب، فقــد 
بجانــب  اآلخريــن  ومــن  بنفســها  الثقــة  كســبت 
األحتــرام البالــغ  مــن قبــل الرجــال فــي المجموعــة«

وعلينــا أن نعلــم، بــأن المــرأة علــى األغلــب ال تعــول 
نفســها فقــط، بــل هــي أكثــر احساسًــا بالمســؤلية 

تجــاه أســرتها والمحيــط القريــب منهــا.
ــاء ينتظــر المــرأة مواجهــة شــيئين،  ــي هــذه األثن ف
أولهــا التمويــل وهــو الركيــزة األهــم، فغيــاب الكثيــر 

مــن مصــادر التمويــل بجانــب العراقيــل واألجــراءات 
الحازمــة للحصــول عليــه، البــد لــه. مــن مواجهتهــا 
فــي  المــرأة  تمكــن  تمويليــة  مشــاريع  وخلــق 
إعــداد  فــي  المهــارة  ثانيًــا  مشــروعها،  تنفيــذ 
ــة  ــرارات مائم ــى ق ــول عل ــروع، فالحص وإدارة المش
وصحيحــة للمشــروع يتطلــب بعــض مــن المهــارات 
والقــدرات التــي البــد مــن اكتســابها، فبنــاء المــرأة 
بهــذا الجانــب يضمــن لهــا نجــاح المشــروع وتقييمه 

أواًل بــأول.
ال يتســع هنــا ذكــر كافــة المجــاالت لتمكيــن المــرأة، 
ــزوح  ــرب ون ــذه، ح ــاع كه ــل أوض ــي ظ ــه ف ــا أن وبم
ــرأة  ــن الم ــى تمكي ــه إل ــى التنوي ــن ننس ــرد، ل وتش
نفســيًا أثنــاء وبعــد النــزاع، إلعــادة تأهيلهــا ليعــود 
ذلــك علــى المجتمــع، فحصــول المــرأة علــى األمــان 
والرضــى المعيشــي، والتــوازن النفســي، ماهــو اال 
ــل  ــات، ودلي ــكل التوجه ــة ل ــغ الدق ــاح بال ــر نج مؤش

ــي المجتمــع. ــى تعاف قاطــع عل
أن  نفســها،  المــرأة  فيهــم  وبمــا  الجميــع  علــى 
يحشــدوا ثقتهــم وآمالهــم المســتنيرة نحــو هــذا 
الوهــج العظيــم ذو العطــاء الوفيــر القــادر فعــًا علــى 
ــا  ــر بزوغه ــت انتظ ــيء ثاب ــكل ش ــر ل ــة التغيي صناع

ــا. يومً
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فجوزيــت شــريان: كثــريًا مايســألوين النــاس مــا الــذي ميكــن 

ــه للتغلــب عــىل الجــوع، مــاذا كنــت ســتفعلني؟ جــوايب  عمل

بســيط، متكــني املــرأة، ألن املــرأة هــي الســاح الــري 

ملكافحــة الجــوع«

اليمــن تحتــل أقــل املراتــب يف متكــني املــرأة، بنســبة  تبلــغ 2% مــن نســاء 

تتقلــد مناصــب إداريــة يف بعــض البلــدان الناميــة، املــرأة تنتــج مابــني 60،80 

% مــن املــواد الغذائيــة

أكــرث احساًســا  بــل هــي  تعــول نفســها فقــط،  املــرأة عــىل األغلــب ال 

منهــا. القريــب  واملحيــط  أرستهــا  تجــاه  باملســؤلية 
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»الفشل الكلوي«.. القاتل الصامت

»الفشــل الكلــوي« قاتــل صامــت، يتســلل إلــى أجســاد 
آآلف اليمنييــن جالبــًا معــه األلــم، وحكايــات طويلــة 
مــن الســهر والوجــع اقترنــت بالحــزن والعجــز معــًا.

يــرى الدكتــور مهيــوب الشــبيبي – رئيــس مؤسســة 
ــة اإلنســانية - أن الوضــع االقتصــادي  ــزن الطبي كاي
والصــراع فــي اليمــن جعــل اآلالف مــن مرضــى 
الفشــل الكلــوي علــى حافــة المــوت، مؤكــدًا 
للغســيل  الحكوميــة  المراكــز  ضعــف 
الكلــوي، رغــم الدعــم المقــدم الذي 
تحصــل عليــه مــن المنظمــات 
بــا  أطبــاء  مثــل  الدوليــة 
األحمــر،  والصليــب  حــدود 
ببعــض  والمتمثــل 
ــل والمســتلزمات  المحالي
الطبيــة، والتــي لــم تعــد 
ــد  ــدد المتزاي ــي للع تكف
الغســيل. طالبــي  مــن 
ــد  ــور محم ــول الدكت ويق
مســؤول  الهاملــي، 
فــي  الطبــي  التمويــن 
الجمهــوري:  المستشــفى 
الغســيل  قســم  يملــك 
ويقــدم  ســريرًا،   )35( المستشــفى  فــي 
ــكل  ــين، وبش ــن الجنس ــًا، م ــه لـــ )162( مريض خدمات
لــكل  ســاعات  أربــع  ورديــات،  أربــع  بواقــع  يومــي، 
جلســة، ويتــردد علــى القســم )55( مريضــًا يوميــًا. 
ويبيــن الهاملــي أن أغلــب مرتــادي القســم مــن الرجــال 
ــى شــحة  ــه إل فــوق ســن األربعيــن، ولفــت خــال حديث
الجلســة  قبــل  المريــض  يتعاطاهــا  التــي  األدويــة 
وأثنائهــا وبعدهــا، والتــي كانــت تقــدم بشــكل مجانــي، 
ــة.  ــات دولي ــر منظم ــع عب ــكل متقط ــوم بش ــي الي وتأت
فيمــا يملــك مستشــفى الثــورة الحكومــي قســمًا خاصــًا 
بالغســيل الكلــوي، بعــدد )35( ســريرًا، و)156( مريضــًا 
مســجًا فــي القســم الــذي يــدار بخمــس ورديــات يوميــًا، 
بواقــع أربــع ســاعات لــكل جلســة، وتتفاقــم المشــكات 
الصحيــة لمرضــى الفشــل الكلــوي فــي وقــت تعجــز 
فيــه أقســام الغســيل الكلــوي تلبيــة حاجــات المرضــى، 
ــون  ــن الذينيحتاج ــن المرتادي ــر م ــة الكثي ــوء حال فتس
الهاملــي إلــى أكثــر مــن جلســة أســبوعيًا، ويؤكــد 

الدوليــة،  المنظمــات  مــن  دعــم  وجــود  علــى 
يشــكل  المتزايــد  الطلــب  لكــن 
للجميــع. الخدمــة  تقديــم  فــي  صعوبــة  

وتصــل تكلفــة جلســة الغســيل الواحــدة مــن )18( إلــى 
)52( ألــف ريــال، وترتفــع حــال شــحة محاليــل الغســيل 

الجلســات  وعــن  المحليــة،  األســواق  ــي فــي  ف
تمتلــك  التــي  الخاصــة  المستشــفيات 

وحــدات صغيــرة للغســيل الكلــوي، 
العلــوم  كمستشــفى 

وابــن  والتكنولوجيــا 
ثمــن  تتجــاوز  ســيناء، 
)الســرير  الغســيل  وحــدة 
دوالر،  ألــف   )15( الواحــد( 

إلــى  أحيانــًا  وتصــل 
دوالر،  ألــف   )25(
وتحتــاج إلــى صيانــة 
لألجهــزة  دوريــة 

طبيــة  ومحاليــل 
الجلســة  بانتهــاء  تنتهــي 

فــي  ويوجــد  الواحــدة. 
المراكــز  مــن  كبيــر  عــدد  اليمــن 

أبرزهــا  الكلــى،  بغســيل  المتخصصــة 
حكوميــة،  مراكــز  أربعــة  بهــا  يوجــد  التــي  صنعــاء 
مركــز مستشــفى الجمهــوري، مركــز مستشــفى الثــورة، 
ــدان،  ــاع هم ــز ض ــكري، ومرك ــفى العس ــز مستش مرك
ــة. ــفيات خاص ــي مستش ــيل ف ــرة للغس ــدات صغي ووح

تجــاوز عــدد مرضــى الفشــل الكلــوي فــي اليمــن ســقف 
)21( ألــف مريــض، توفــي المئــات منهــم جــراء ظــروف 
الحــرب، ففــي محافظــة المحويــت )غــرب اليمــن( وصــل 
عــدد المتوفيــن إلــى )180(، )19( حالــة وفــاة منــذ 
بدايــة العــام الحالــي، ومحافظــة ذمــار )وســط اليمــن( 
العــام  بدايــة  منــذ  حالــة   )44( وفــاة،  حالــة   )183(
الحالــي، وفــي محافظــة إب تمكــن الفشــل الكلــوي 
ــخاص. ــة أش ــم خمس ــي منه ــخصًا، توف ــن )520( ش م

ــد  ــوي )12( وح ــل الكل ــًا بالفش ــم )182( مريض ويتقاس
غســيل بمستشــفى ذمــار العــام، ومــع تزايــد أعــداد 
ــى  ــع إل ــل الوض ــرض، وص ــن بالم ــن والمصابي النازحي
حــد المأســاة، فتوقــف العمــل فــي مركــز الغســيل 
الكلــوي بذمــار ليــوم واحــد يعنــي مــوت الكثيريــن.
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 مصابين بالفشل الكلوي
 في اليمن

"28 مركزًا للغسيل الكلوي ما زالت تعمل وفق منظمة أطباء بال حدود"

 يجرى عمل (500) عملية غسيل كلوي بمستشفى الثورة العام (صنعاء)، أي ضعف طاقته االستيعابية
وذلك بسبب مشكلة النازحين.

 "يتم عمل (250) عملية غسيل كلوي بمركز الغسيل بخور مكسر
محافظة عدن"

"ال يتجاوز عدد األسرة في الجمهورية (190) سريرًا للغسيل الكلوي"
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منصات ستؤثر يف طريقك نحو 

قراءة أفضل

من األشياء التي تساعدنا على االستمتاع بالقراءة هي وجود وسائل تساعدنا على تحقيق ذلك، وتخبرنا بمدى 
األهمية المتمثلة في هذا الكتاب الذي نقرأه، تشجعنا أحياًنا وتمنحنا الدعم للقراءة.

من خالل بحثي رأيت أّن هناك العديد من هذه الوسائل، وأّن أفضل ما أقدمه لك هو مجموعة من المنّصات، 
التي أؤمن أّن في كٍل منها إضافًة مميزًة لك كقارئ يبحث عن أقصى فائدة من القراءة

Goodreads - 1
موقع Goodreads من أهم المواقع التي تخص الكتب في العالم أجمع، حيث يمكنك كتابة مراجعات الكتب 

وتقييمك لها، بجانب إضافة تحدي خاص بك للقراءة، والعديد من االمتيازات األخرى.
بالنسبة لي هو الموقع األهم، والذي يحتاج إليه كل قارئ لتحقيق أكبر قدر من االستفادة من الكتب، ولذلك 

خصصت مقاًال كامًال له سيتم نشره الحًقا.

2 - أبجد
يشبه موقع أبجد موقع Goodreads في استخدامه، والفارق أّنه موقع خاص بالُقّراء العرب، حيث يمكنهم 

كتابة مراجعات للكتب والتعليق عليها، وإضافة تقييمهم الخاص لها.
الهدف الرئيسي من موقع أبجد هو مساعدة المجتمعات العربية، وذلك بالنهوض بمحتوى الكتب العربية 

من خالل نقدها، ومناقشتها مع ُقّراء آخرين.

3 - تكوين
والكتابة عن   … ”الكتابة  هو  اإلبداعية، فشعارهم  الكتابة  في  ثقافي متخصص  تكوين هو مشروع  موقع 

الكتابة“.
سيعجبك الموقع بصفتك قارئ؛ ألّنك ستدخل إلى عالم الُكّتاب، وتعرف بعض األشياء عن طقوسهم، وعن 

طقوس الكتابة بشكٍل عام.

4 - اقرأ يل
يهتم موقع اقرأ لي بنشر الثقافة من خالل الكتب المسموعة، حيث يتم اختيار الكتب المميزة، والتي يمكنها 

أن تصنع األثر في المجتمع، ومن ثم تسجيلها.
هذا األمر يمكن استغالله في المواصالت العامة. على سبيل المثال، إن كنت غير قادٍر على القراءة، فيمكنك 
تحميل واستخدام التطبيق الخاص باقرأ لي في االستماع إلى الكتب التي تريدها إن كانت متاحًة على الموقع.

5 - رواة
منصة رواة هي منصة موجودة على موقع Soundcloud تركز على اإلبداع الموجود في العالم العربي، سواًء 

مقاالت أو أشعار أو قصص أو اقتباسات أدبية وفكرية.
والحقيقة أّن الموقع يملك مجموعًة من أفضل األصوات العربية المتميزة في التسجيل، والتي تجعلك تستمتع 

كثيًرا بالمحتوى الُمسجل على القناة.

6 - نادي كتايب
نادي كتابي هو عبارة عن مجموعة من الشباب المهتم بالثقافة من خالل أمسيات ثقافية، ونقاشات للكتب، 

ويشارك في معارض للكتاب.
والمهم بالنسبة لك هو نشاطهم على مواقع التواصل االجتماعي، حيث يعملون على إثراء الثقافة من خالل 

مجموعة من الفيديوهات على صفحتهم على اليوتيوب.

7 - كتبجي
كتبجي هو برنامج يدعم قضية القراءة في الوطن العربي، من خالل العمل على نشر مفهومها بشكل بسيط، 

وباستخدام وسائل ممتعة.
الذي  برنامج األمسيات، وبرنامج توب ٥  اليوتيوب، مثل:  البرامج على صفحتهم على  يقدمون مجموعة من 

يقدم لك خمسة أشياء مثيرة تخص القراءة في كل حلقة.
تصورات  لك  ستقدم  ألّنها  القراءة؛  طريق  في  ستساعدك  المنّصات  هذه  متابعة  أو  الفيديوهات،  مشاهدة 
مختلفة عن القراءة، وهو أمر نحتاج إليه من حين آلخر في رأيي حتى تتجدد نظرتنا للكتب التي نقرأها. لذلك، 

كن حريًصا على متابعة هذه المنّصات دائًما.

هيئة التحرير
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أخبار العون

 العون للتنمية تنظم باملكا ورشة التحليل االسرتاتيجي

ألصحاب املصلحة والرشكاء

والجهــات المنفــذة والكيانــات التــي تــم انشــاؤها، 
ــات الوســيطة  ــة والكيان ــدوق االجتماعــي للتنمي والصن
الشــريكة وفريــق  والجهــات  المانحــة  والمؤسســات 

مؤسســة العــون.
وفــي الورشــة التــي أدارهــا محمــد العمــودي مديــر 
ــذي  ــر التنفي ــتعرض المدي ــة اس ــر والرقاب إدارة التطوي
لمؤسســة العــون للتنميــة األســتاذ عبدالــاه عبدالقــادر 
بــن عثمــان الخطــة الحاليــة ونبــذة تعريفيــة عــن 
“العــون”، شــرح فيهــا األهــداف والمرتكــزات التــي 
ترتكــز عليهــا المؤسســة، وتــوزع المشــاركون فــي 
مجموعــات تــم مــن خالهــا تحليــل أصحــاب المصلحــة 
إضافــًة إلــى تحليــل SWOT لــكل المحــاور إلــى جانــب 
ــا وإعطــاء درجــات  ــل الرباعــي ومناقشــة القضاي التحلي

ــة. ــكل نقط ــة ل ــر واالحتمالي التأثي

ورشــة  مؤخــرًا  للتنميــة  العــون  مؤسســة  نظمــت 
التحليــل االســتراتيجي ألصحــاب المصلحــة والشــركاء.
وتطرقــت الورشــة إلــى تحليــل أصحــاب المصلحــة 
عبــر نقطتيــن همــا: مــاذا تعــد، ومــاذا تتوقــع مــن كل 
ــاور  ــكل المح ــل SWOT ل ــى تحلي ــًة إل األطــراف؟ إضاف
الرباعــي  التحليــل  وكــذا  بالمشــاركين،  المتعلقــة 
ومناقشــة القضايــا وإعطــاء درجــات التأثيــر واالحتماليــة 

ــة. ــكل نقط ل
وشــارك بالورشــة قيــادات فــي جامعة حضرمــوت ووزارة 
التريبــة والتعليــم ومكاتبهــا بالمحافظــة ومــدراء عموم 
مكاتــب الشــؤون االجتماعيــة والعمــل والصحــة العامــة 
والســكان والتخطيــط والتعــاون الدولــي، والجهــات 
المســتفيدة والمســتفيد النهائــي ومؤسســات القطــاع 

الثالــث، ومراكــز الدراســات والبحــوث 
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 تابعونا عىل منصة متكني
 يف تبويباتها املختلفة
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