الشيخ صالح بن سالم
بن محفوظ

الشيخ عبداإلله بن
سالم بن محفوظ

الشيخ أحمد بن سالم
بن محفوظ
الشيخ سالم بن سالم
بن محفوظ

المؤسسون

اإلفتتاحية

ها نحن نجدد اللقيا بكم بعد انقضاء عام كامل سعت فيه مؤسسة العون للتنمية من خالل مشاريعها وبرامجها المتعددة لتحقيق
منح مؤسسي نوعي مستدام األثر في
رسالتها الراسخة والمتمثلة في (اإلسهام في تمكين المجتمعات المستهدفة من خالل ٍ
ناصبة أمام عينيها الرؤية التي طالما آمنت بها واتخذتها منهج حياة تبلورها في
بيئة محفزة وفق أفضل الممارسات الدولية)
ً
تفاصيل مشاريعها أال وهي الريادة وال شيء سواها نعم  ..الريادة في المنح للتنمية المستدامة ...
اضطلعت مؤسسة العون للتنمية خالل العام  2019بالعديد من البرامج والمشاريع وقد تنوعت هذه المشاريع بين التعليمية
والصحية والمجتمعية والتدخالت الطارئة في مجال التعليم وكذلك تلك المشاريع التي أتت تلبية لنداءات منظمات المجتمع
الدولي فيما يتعلق بالنازحين من خالل تقديم مساعدات غير غذائية ( شتوية ) لهم .
إن مؤسسة العون للتنمية تفاخر وستظل بالموارد البشرية التي تقف على رأس مشاريعها وبرامجها
وتقوم بالصياغة والمتابعة واإلشراف المباشر على تلك المشاريع لذا لم نغفل الْ موارد الْ بشرية لدينا
من خالل االهتمام ببرامج تطوير لموظفينا ،إذ يولي رأس الْ هرم في مؤسستنا َّ
جل اهتمامه بالْ موارد

مية العالمية،
يتعلق
جديد فيما
الْ بشرية؛ وذلك لِ يبقى علَ ى اطِّ الع ودراية بكل ما هو
ُ
بدراسة النَّ
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ظرية ِ
ِ
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ٌ
والْ عمل بتطبيقاتِ ها .فهم بالنسبة لنا رأسمال المؤسسة فعليهم تعقد اآلمال الطموحة لتحقيق األهداف
المرسومة خالل استراتيجيتنا الجديدة  ،2023-2019واليفوتنا في هذه المناسبة أن نتوجه بعظيم
تدخل قدموه لتسهيل
جهد بذلوه وعلى كل
الشكر لمؤسسي ومجلس أمناء المؤسسة الكرام على كل
ٍ
ٍ
أعمالنا ومشاريعنا خالل العام .2019

إن حجم التحديات والصعوبات التي يمر بها العمل التنموي والتي
كانت انعكاساً لما تمر به بالدنا من أزمات جمة في الجانب االقتصادي
والسياسي لم يكن باألمر السهل والهين ولكن بتوحيد الصفوف ورصها
والجدية في
والتخطيط المتقن والمدروس والعمل بروح الفريق الواحد
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واعطتنا دافعاً قوياً للمضي قدماً .
اسمي و ِب ْالصالة عن رئيس مجلس ْالمناء وأعضائه،
وفي الختام أشكر ِب ْ
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تجدين ،كما نتشرف بشركائنا
مس
الْ يوم،
َ
الدوام  -بالْ منظمين الْ ْ
ونرحب  -علَ ى َّ
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مؤمنين ِبنا ،آملين أن تكون تدخالتنا نماذج لتجارب
محتملين
و
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َ
ْ َ
تستحق ِْ
الشادة.
ُّ
والسالم دوماً هو أجمل ختام ...

عبد الاله عبد القادر بن عثمان
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ُ
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القيم

الرؤية:
الـــريـــادة فــي المنح
للــــــتنمية المستدامة

األهداف االستراتيجية:
 اإلسهام في التنمية المستدامة للمجتمعات المستهدفة تعظيم أثر المنح تمكين الجهات المستهدفة التميز في المنح بناء واستثمار الشراكات -تحقيق رضا أصحاب المصلحة

الرسالة :
اإلسهام في تمكين المجتمعات المستهدفة
خالل منح ٍمؤسسي نوعي مستدام األثر في
من
ِ
محفزة وفق أفضل الممارسات الدولية
بيئة
ٍ
ٍ

 تعزيز التميز المؤسسي رفع أداء رأس المال البشري بناء المنظمة المتعلمة -تحقيق الفعالية المالية

مجاالت العمل :

الـــتـــعـــلـــيـــم

الــــمــــهــــرة

المساعدات
والطوارئ

تمكين القطاع
الـثالث

شهادة الجودة

حـــــضـــــرمـــــوت
مـــــأرب
شــــــــبــــــــوة

وجاء تحقيق هذا المنجز للمؤسسة بعد فترة سنة من إعداد نظام إدارة الجودة للمؤسسة (نظام اإلدارة
المؤسسية) المتوافق مع متطلبات المواصفة العالمية  ISO9001والمواصفة البريطانية بيكاسو.

أبــــيــــن
سقطرى

عـــدن

خريطة تدخالت المؤسسة 2019

تمكنت مؤسسة العون للتنمية مجــدداً من الحصــول على شهادة الجــودة العالمية بنسختها األخيرة  ISO9001 / 2015وذلك بعد
اإلنتهاء واستكمال عملية التدقيق الخارجي على المؤسسة من قبل المدقق الخارجي المعتمد لدى شركة  UKASالعالمية (بريطانيا)
وذلك للتأكد من قيام المؤسسة باستيفاء متطلبات اإلنتقال من اإلصدار  2008إلى اإلصدار الجديد للمواصفة للعام .2015

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا النظام تم بناؤه بمشاركة شركة  optimizeللخدمات اإلستشارية عبر الوسيط
العربي شركة  ACMلخدمات الجودة والتفتيش .
الجدير بالذكر أن مؤسسة العون للتنمية قد حصلت في وقت سابق على شهادة
الجودة العالمية  ISO9001للعام  2008ولحرصها في الحفاظ على جودة
العمل المؤسسي والتميز في األداء الوظيفي سعت لتجديد الشهادة بحسب
ما تفتضيه متطلبات الجودة العالمية.
كما يتم مراجعة الجانب المالي واإلداري من قبل المراجع الداخلي مكتب باوزير
للمحاسبة واإلستشارات المالية والمراجع الخارجي شركة . Grant Thornton

التعليم الجامعي
مشروع تأهيل وتجهيز البيئة التعليمية بجامعة سيؤن:
إن توفير البيئة التعليمية المناسبة و المحفزة أحد األركان الرئيسة لمعايير الجودة في التعليم العالي لتحقيق متطلبات
االعتماد األكاديمي وضمان الجودة .ويسعى المشروع إلى تجهيز معملي الفيزياء و الكيمياء ,وإعادة تأهيل المكتبة,
ومكتب عميد كلية التربية بجامعة سيؤن بما يحقق متطلبات االعتماد األكاديمي لوزارة التعليم العالي .

التعليم :
إن ﺿــﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠــــﻴﻢ الجيد المنصف ﻭﺍﻟﺸــــﺎﻣﻞ ﻟﻠﺠﻤﻴــﻊ
ﻭﺗﻌﺰﻳــﺰ ﻓــﺮﺹ التعلم مدى الحياة من أهم أهداف التنمية
المستدامة وقد سعت الخطة االستراتيجية للمؤسسة أن
يحظى مجال التعليم بما نسبته  % 60من المنح المقدم
للمشاريع  .ويشمل هذا المجال دعم البرامج والكيانات
التعليمية التي تحقق األهداف االستراتيجية بمستويات
التعليم النظامي كافة ( العام  ،فوق الثانوي  ،الجامعي
 ،العالي )

الفئة المستهدفة:

طالب كلية التربية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية

الجهة المنفذة:

جمعية رعاية طالب العلم الخيرية

النطاق الجغرافي :

حضرموت

المخرجات:

معملي الفيزياء و الكيمياء ,مكتبة الكلية,
مكتب العميد

مشروع العون للمنح الدراسية :

مشروع برنامج االبتعاث والمنح
الدراسية:
لسد االحتياجات في كافة المجاالت التي تتطلبها عملية البناء والتنمية في المجتمع وتحقيق االستقرار
والتقدم فيه يظل التأهيل العلمي واألكاديمي لبناء أي مجتمع ضرورة ملحة لتوفير المؤهالت العلمية
المطلوبة ،ومن أجل المساهمة مع الجهات الرسمية لسد فجوة االحتياج وتأهيل الكوادر في مجاالت
حيوية وكذا ارتفاع كلفة الدراسة مقارنة بمستويات الدخل في المجتمع ولوجود العديد من أصحاب
المستويات العلمية المتميزة من مخرجات الثانوية العامة والجامعة فإن المؤسسة بادرت في كفالة
الطالب في برنامج المنح الدراسية بما يسهم في تخريج الكوادر المقتدرة التي يمكن أن تسد االحتياج
وتخفف الكثير من المعاناة وتحقق المزيد من التنمية.

تقديم منح دراسية يصاحبها أنشطة متنوعة للطالب المتفوقين والمتميزين في مجال
مؤهل علمياً ومهارياً
كادر
التعليم الجامعي والعالي وذلك من أجل الحصول على
ٍ
ٍ
وسلوكياً ليكون قادراً على تحقيق التأثير اإليجابي في تنمية مجتمعه.

أهــــــــــــداف
الـــبـــرنـــامـــج :

01
تحقيق اإلكتفاء الذاتي من خالل
الكوادر المتخصصة في المجاالت
المعرفية المختلفة.

02
االعداد العلمي والمهاري والسلوكي
للطالب المتميزين والمتفوقين.

الفئة المستهدفة :
الطالب

النطاق الجغرافي :
اليمن

الجهة المنفذة :
مؤسسة الصندوق الخيري
للطالب المتفوقين

المخرجات :

 107طالب مستمر

مشروع منح خريجي مدارس
سالم بن محفوظ األهلية:

يساهم المشروع في تأهيل وتشجيع الطالب
والــطــالــبــات الخريجين مــن مـــدارس ســالــم بن
محفوظ األهلية لمواصلة الدراسة في الجامعات
وحــصــولــهــم عــلــى درجـــة الــبــكــالــوريــوس في
التخصصات التي تخدم المجتمع.

التعليم العام
الفئة المستهدفة :

طالب مدارس سالم بن
محفوظ األهلية

الجهة المستفيدة:

مدارس سالم بن محفوظ
األهلية

النطاق الجغرافي :

المخرجات :

حضرموت -دوعن

58

طالب مستمر

مشروع اعادة تأهيل البيئة
التعليمية لثانويات مديرية دوعن:

مشروع التنمية المهنية الشاملة
للمعلمين شبوة والمهرة :

إن االهتمام بجودة مخرجات التعليم
يتطلب توفير البيئة التعليمية
المناسبة و المحفزة

يحوي المشروع أنشطة متعلقة بالتنمية المهنية
الشاملة للمعلمين و الطلبة ( محور دمج التقنية
في التعليم ) وفقاً لرؤية معاصرة تتناسب مع
طبيعة المناهج التعليمية خالل فترة تدريبية بلغت
 160ساعة.

الجهة المنفذة :

الجهة المشرفة :

مؤسسة طيبة للتنمية

مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات المشاركة

46

معلم ومعلمة

2400

الجهة المنفذة :

مؤسسة صلة فرع دوعن

النطاق الجغرافي :

محافظة حضرموت

النطاق الجغرافي :
شبوة و المهرة

المخرجات :

المخرجات :
طالب وطالبة

لهذا سعى المشروع بالشراكة مع
مؤسسة صلة للتنمية ومؤسسة
بازرعة التنموية إلى اعادة تأهيل 4
ثانويات بالمختبرات العلمية
و مــعــامــل الــحــاســوب و معامل
الروبوت وتوفير الطاقة الشمسية
للثانويات المستهدفة .

الفئة المستهدفة :

طالب وطالبات المرحلة الثانوية

2

محوري

إعــــادة تــأهــيــل عــدد
(  ) 4مختبرات مدرسية

تـــأســـيـــس ( ) 4
مـــعـــامـــل ربــــوت

تـــأســـيـــس مــعــامــل
حـــــاســـــوب لـــعـــدد
(  ) 4ثـــانـــويـــات

مشروع تشغيل مدارس سالم
بن محفوظ األهلية :
برنامج مدارس سالم بن

تشغيل المدارس بمعايير عالية تحقق األهداف وتسهم في اإلرتقاء بالمدارس
والعملية التعليمية فيها

األهليــة
محفوظ
ّ
البرنامج عبارة عن كافة المناشط والمشاريع الخاصة
األهلية بدوعن ،حيث
بتشغيل مدارس سالم بن محفوظ
ّ
يشمل اضافة إلى قضايا التشغيل اليومي رواتب الموظفين
والمواصالت والخدمات العامة والمنهج الدراسي والزي
المدرسي وغيرها.

الفئة المستهدفة :

الجهة المستفيدة :

النطاق الجغرافي :

الطالب والمعلمون واإلداريون

مدارس سالم بن محفوظ األهلية

حضرموت  /دوعن  /الهجرين

أهداف البرنامج:

طالب

تشغيل المدارس بمعايير
عالية

527
المخرجات :

481
86
طالب روضة

طالبة

مشروع تطوير التعليم بمدارس سالم

برنامج األنشطة التعليمية بمدارس

بن محفوظ األهلية :

سالم بن محفوظ األهلية :

واضح
توصيف
من أجل تحقيق رؤية المدارس في الريادة في جودة مخرجات التعليم يهدف المشروع إلى
ٍ
ٍ
لمخرجات التعليم من المدارس وكذلك العمل على إعداد البرامج اإلثرائية وصياغة دليل األنشطة المدرسية
ِّ
تمكن الطالب من اكتساب مهارات الحياة و مواكبة التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا.
التي

يشتمل هذا البرنامج على أربعة مشاريع هي :
وتختص بتأهيل وتدريب الكادر التعليمي والطالب

أهداف البرنامج :

تحسين مخرجات التعليم في مدارس سالم بن محفوظ األهلية.

الـــمـــراكـــز
الــعــلــمــيــة
الــمــســابــقــات

األنــــشــــطــــة
الـــمـــحـــلـــيـــة

مثل برامج الروبوت واإلختراع وغيرها

والـــخـــارجـــيـــة
مـــــــشـــــــروع

الجهة المستفيدة :
مدارس سالم بن محفوظ
األهلية

النطاق الجغرافي :
المخرجات :
وثيقة توصيف مخرجات التعليم للمدارس .
مصفوفة البرامج اإلثرائية .
دليل األنشطة المدرسية.

اإلعــــتــــمــــاد
األكـــاديـــمـــي

حضرموت

لمدارس بن محفوظ والذي يهدف إلى االرتقاء بالعملية التعليمية من خالل منح
المدارس اإلعتماد األكاديمي ويتضمن تقديم خدمات ضمان الجودة من المنظمة
العربية لضمان الجودة في التعليم باألردن.

أهداف البرنامج :
 تنمية مهارات الطالب في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وتشجيعهم على اإلبتكار واإلبداع تطوير أداء المعلمين واإلداريين تربوياً ومهنياً تعميق المشاركة المجتمعية بين المدارس والمجتمع المحلي تعزيز وتطبيق معايير جودة التعليم وتطوير النظم والعمليات من خالل التقييم الذاتيوالتحسين المستمر (المرحلة الثانية)

البرامج التطويرية بمدارس
سالم بن محفوظ األهلية :
مشروع دعم مساقات المراكز العلمية:
المراكز العلمية وتختص بتأهيل وتدريب الكادر التعليمي والطالب وتشمل المسابقات واألنشطة المحلية
والخارجية مثل برامج الروبوت واالختراع والبرامج التدريبية والرياضية لعدد من الخريجين والمجتمع المحيط .

الفئة المستهدفة :

الجهة المستفيدة :

النطاق الجغرافي :

المعلمون والطالب والطالبات
واألمهات والمجتمع المحيط

مدارس سالم بن
محفوظ األهلية

حضرموت  /دوعن

المخرجات :
تــأهــيــل  358مــن طــاب
المدارس في برامج الروبوت.
تأهيل  48طالب في برنامج
جيمس للعلوم والرياضيات.

 200مــســتــفــيــدة مــن
نساء المنطقة من برنامج
تحفيظ الـــقـــرآن الــكــريــم.

 52مستفيدة من أمهات
الطالبات ونساء المنطقة
مــن بــرنــامــج مــحــو األمــيــة.
تأهيل  120طــالــب في
برنامج الخوارزمي الصغير

تــأهــيــل 33
الـــــمـــــدارس والــمــجــتــمــع
المحيط في برنامج الورش
الفنية واللغة اإلنجليزية.

مــن خريجي

مشروع االعتماد األكاديمي لمدارس سالم
بن محفوظ األهلية (المرحلة الثانية) :
تعزيز جودة التعليم وتطبيق اجراءات االعتماد األكاديمي لمدارس سالم بن محفوظ األهلية بحيث
تقوم المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم بتقديم خدمات االعتماد األكاديمي للمدارس.

الفئة المستهدفة :
المعلمون والطالب والطالبات

الجهة المستفيدة :

النطاق الجغرافي :
حضرموت  /دوعن

مدارس سالم بن محفوظ األهلية

المخرجات :
الحصول على المرحلة الثانية
من االعتماد األكاديمي

الفئة المستهدفة :
المعلمون والطالب والطالبات

الجهة المستفيدة :

مشروع المشاركات الدولية
لالندماج مع الثقافات العربية و العالمية اهتمت المدارس بتأهيل
الطالب للمشاركة و المنافسة في التظاهرات العلمية العربية
و العالمية والتي تسهم في نقل التجارب التعليمية و إبراز المحافظة
في المحافل العلمية لتحقيق نهضة علمية على مستوى محافظة
حضرموت.

مدارس سالم بن محفوظ األهلية

النطاق الجغرافي :
حضرموت  /دوعن

المخرجات :
مشاركة في دبي

تمكين
مؤسسات
القطاع الثالث

دعم تشغيل وبرامج مؤسسة استدامة
لتنمية القدرات
دعم تشغيل مؤسسة استدامة لتنمية القدرات والبرامج التأهيلية التي ينفذها
لتمكين مؤسسات القطاع الثالث وتحقيق مؤشراتنا المستهدفة .

منظمات المجتمع
المدني

الجهة
المستفيدة

الفئة
المستهدفة

مؤسسة استدامة
لتنمية القدرات

المخرجات :
تأهيل  228فرد من العاملين في المجال التنموي

النطاق
الجغرافي

التقييم المؤسسي و الدعم الفني و التوعية ل  23منظمة
تنفيذ دراسة علمية ( دور الجامعات في تهيئة منظمات المجتمع المدني للتنمية المستدامة
و تم المشاركة بها في مؤتمر جامعة حضرموت )
تم اصدار بحث عن المسؤولية االجتماعية وتم توزيعه على منتسبي القطاع الخاص والثالث

حضرموت

تشغيل و تطوير مستشفى
الهجرين (الرعاية الصحية األولية )
دعم التشغيل وتطوير الخدمات الصحية
بمستشفى الهجرين

الفئة المستهدفة :
جميع فئات المجتمع بمدينة الهجرين وضواحيها

الجهة المنفذة :
مؤسسة طيبة للتنمية

البرامج الصحية

النطاق الجغرافي :
حضرموت

يشمل هذا المجال دعم قضايا الصحة واحتياجات المجتمع الصحية
والمؤسسات العاملة في المجال الصحي ،وكذلك دعم البرامج التي
تسهم في نشر الوعي الصحي .

المخرجات :

29410
مستفيد من خدمات الرعاية الصحية
األولية و الخدمات العالجية

3

استضافة طبية

مخيم جراحي

الفئة المستهدفة :

مشروع العيادة المتنقلة

جميع فئات المجتمع

الجهة المنفذة :
مؤسسة طيبة للتنمية

1577

النطاق الجغرافي :

معاينة عدد من الحجاج في
العيادات المتنقلة لخدمة
الحجاج( عيادة الحج )

حضرموت

المخرجات :

معاينة وفحص الطالب في  6مدارس بحضرموت

1383

100

معاينة عدد من سكان
مديرية حجر بمحافظة
حضرموت

اعــــطــــاء عــــــدد مــن
اللقاحات والتطعيمات
لألطفال

المخرجات
8

2

اصــــــــــــدار عــــدد
بوسترات توعوية

تنفيذ مــحــاضــرات
في المناطق النائية

2960

حــصــر عـــدد حالة
مرضية ومعالجتها

تنفيذ  8محاضرة توعوية

اصدار  2بوسترات توعوية وتعميمها في الـ 6المدارس المستهدفة

تشكيل عدد  6فرق أصدقاء الصحة بالمدارس

حصر الحاالت المرضية بين الطالب ومعالجتها

مشروع تنفيذ دورة قبالة
و تمريض:

تنفيد مشروع قبالة وتمريض (المرحلة الثانية) لفتيات
المناطق الريفية إلكسابهن المهارات المهنية للكسب
و العيش الكريم ولتقليص فجوة االعتماد على البعثات
الطبية الخارجية ويستمر مدة 3سنوات

الفئة المستهدفة :
فتيات المناطق الريفية

الجهة المنفذة :
مؤسسة طيبة للتنمية

النطاق الجغرافي :
حضرموت

المخرجات :
تأهيل عدد  22فتاة في القبالة في عدد  4مناطق (مستمر لثالث سنوات)
تلبية الخدمات الصحية التمريضية للنساء في عدد  4مناطق
حصول  22فتاة على شهادة دبلوم في القبالة العامة بتعميد من المعهد الصحي
حصول  %70من الخريجات على وظائف صحية تمريضية في القبالة

مشروع التوعية
والتثقيف ضد النوع
اإلجتماعي وصحة
المراهقين

الفئة المستهدفة
يعتبر التمييز المبني على النوع االجتماعي أحد أهم الجوانب التي تسعى
المنظمات الدولية للعمل على الحد منها السيما في تلك البلدان التي ترزح تحت
وطأة الحروب والنزاعات المسلحة ،كما تعد فئة المراهقين أحد أهم الفئات
المستهدفة من قبل المنظمات الدولية لما لهذه الفئة من أهمية في تشكيل
وبناء ومستقبل المجتمعات ،وكترجمة لعضوية مؤسسة العون للتنمية في كتلة
الحماية حرصت المؤسسة على المساهمة لتحقيق هذه األهداف من خالل تمويل
وتنفيذ مشروع التوعية والتثقيف ضد النوع اإلجتماعي وصحة المراهقين

والمستفيدة:

العاملين بمنظمات
المجتمع المدني

طــــاب الــمــرحــلــة
الثانوية

الجهة المنفذة :
منتدى الفرق الطبية بحضرموت

المجتمع المحلي

الــعــامــلــيــن فــي
القطاع الصحي

الــعــامــلــيــن بــقــطــاع
المحاكم والسجون

النطاق الجغرافي :
حضرموت  /المهرة  /سقطرى

المخرجات :
تدريب  130عامل عن التمييز ضد النوع اإلجتماعي من العاملين بمنظمات المجتمع المدني.
توعية وتثقيف  300من السكان المحليين عن التحرش واإلعتداء الجنسي والصحة اإلنجابية.
تدريب  70عامل عن حزمة الحد األدنى لإلستجابة للصحة اإلنجابية للعاملين بالقطاع الصحي.

تثقيف وتوعية 50

مراهق عن الصحة النفسية والجنسية .

تقديم  4برامج إذاعية عن الصحة الجنسية واإلعتداء والتحرش الجنسي واإليدز بالمحافظات المستهدفة.
تدريب  35من العاملين بقطاع المحاكم والسجون حول دور السلطة القضائية في الحد من التمييز ضد
النوع اإلجتماعي .

الدراسات االستراتيجية :
تــواصـ ً
ـا للنجاح الــذي حققته مؤسسة العون للتنمية خــال خطتها
االستراتيجية  2018 - 2014في العمل لتحقيق الهدف االستراتيجي
للمؤسسة “ تحديد احتياجات المجتمع “ والذي نتج عنه عدد من الدراسات
هاهي تواصل مسيرتها على مسارين ستعمل عليهما في خطتها الحالية
 2023-2019من خالل دراسات تحدد مستوى التغيير و األثر للمشاريع
الذي حققته من خالل عملها على قضاياها االستراتيجية اضافة لدراسات
تحديد االحتياج حيث قامت بتأهيل  25مختص في مجال عمل دراسات
قياس األثر االجتماعي .

الدراسات االستراتيجية :
الفئة المستهدفة:

مؤسسة العون للتنمية وذوي العالقة

الجهات المنفذة:

جمعية رعاية طالب
العلم الخيرية

منظمة حضرموت
الصحية

مؤسسة األحقاف للتقييم
والدراسات والتطوير اإلداري

مؤسسة استدامة لتنميـــة
القدرات

النطاق الجغرافي:
حضر مو ت

عـــــــــــدن

كما قامت المؤسسة
شـــــبـــــوة

مـــــــــأرب

أبــــــيــــــن

الــــمــــخــــرجــــات:
 دورة قياس األثر االجتماعي مسح تحديد احتياج إنشاء مراكز األطراف الصناعية (مدينة سيؤن) مسح االحتياجات التعليمية العبر دراسة مشروع ترميم وتأهيل المدارس المهددة باالنهيار نتيجة تضررها بالحرب بمحافظتي(أبين وشبوة)
 دراسة احتياجات الالجئين التعليمية في حضرموت دراسة احتياجات المياه واإلصحاح البيئي في منطقتي علفا وبن معيلي بمحافظة مأرب -دراسة تحديد مستوى المراضة بمنطقة الهجرين بمديرية دوعن – محافظة حضرموت

بإعداد  11تقرير مسح احتياج
لمشاريعها االستراتيجية وهي :

الكفاءات الجامعية

الكفاءات التربوية

مصادر المعرفة

المضمار

مدارس بن محفوظ

مياه الهجرين الخيري

مركز الرعاية الصحية األولية

جدير

التميز المؤسسي

الوعي التنموي

االستدامة المالية

المساعدات والطوارئ :
َ
مجال المساعدات والطوارئ و اإلغاثة
المؤسسة
ـت
ُ
أولَ ـ ِ
ْ
أهمية في أنشطتها وبرامجها  ،حيث
العاجلة من الكوارث
ً
يشمل هذا المجال دعم القضايا المستجدة والطارئة  ،وقد
بادرت مؤسسة العون للتنمية إلى التدخل في العديد من
االحتياجات العاجلة و الملحة في مجال التعليم و الصحة
و اإليواء.

المساعدات الشتوية-
توزيع مواد غير غذائية

انطالقاً من التزامات مؤسسة العون للتنمية
كشريك فاعل في أعمال اإلغاثة اإلنسانية
واستمراراً لمسيرة العمل اإلنساني اإلغاثي
التي بدأت منذ تأسيس المؤسسة في العام
تلبية لنداء االحتياج
 2006يأتي هذا المشروع
ً
الذي أطلقته كتلة اإليواء وحماية النازحين في
شهر أكتوبر من العام  2019حيث يغطي هذا
التدخل االحتياجات غير الغذائية الشتوية وتم
تنفيذه في مديرية العبر بمحافظة حضرموت
باعتبارها منطقة ذات احتياج شديد بحسب خطة
االستجابة االنسانية وقد استهدف المشروع
وغطى كل األســر النازحة في مخيم غران
الشمالية بمديرية العبر .

اقتن كتابك
مبادرة
ِ
ً
مجانا ...

ً
مجانا
اقتن كتابك
مبادرة
ِ
أمة ال تقرأ ال تفقه الواقع ومتغيرات العصر من هذا المنطلق أطلقت مؤسسة العون للتنمية
أمة ال تقرأ ال ترقىٌ ...
ٌ
مبادرتها التي تهدف إلى تعزيز حب القراءة واإلطالع وعمل حراك ثقافي وإثرائي مجتمعي حيث أعلنت دعوة عامة

للمهتمين بالقراءة لزيارة المعرض المفتوح الذي احتضنته القاعة الكبرى للمؤسسة في ال 20و21
وقد اكتضت القاعة على مدى يومي المعرض ب  680زائر وكان من نتاج هذه المبادرة توزيع 1280

من نوفمبر
كتاب

متنوع المجاالت من اصدارات المؤسسة.

قصص نجاح

نموذج (السفينة)
لتطوير الموارد البشرية

الميزة التنافسية التي
ترنو لها أعيننا

قسم الموارد البشرية ..قصة نجاح نفخر بها
ّ
وغير طريقة تفكير قيادات منظمات المجتمع المدني،
شكل ثقافة جديدة
طرأ مصطلح جديد في عالم األعمال
ّ
فارقاً
ً
في ميزان
تحوال في منظور المنظمات إلى المورد البشري باعتباره استثمار
(المواهب) مصطلح ثوري أحدث
السوق ومعايير الربحية والنمو والمنافسة .المقصود بالمواهب هم األفراد أصحاب القدرات العالية أو األداءات
الفائقة والذين يشكلون إضافة ثمينة لتنافسية منظمات األعمال في السوق.
وتواترت البحوث والدراسات في علوم اإلدارة واالستراتيجية التي تؤكد أننا نعيش في عقد حرب المواهب حيث
المنظمات تتنافس بينها بكافة األسلحة الناعمة الستقطاب أفضل المواهب واالحتفاظ بهم من خالل عدد من
السياسات والبرامج التي تستهدف إيجاد بيئة عمل مغرية للمواهب ومحفزة لقدراتهم .وهذه هي وظيفة إدارة
الموارد البشرية في منظمات األعمال.
رأينا في مؤسسة العون للتنمية االستفادة من أحدث المعارف والتجارب اإلدارية ومواكبة هذا االتجاه العالمي من خالل تصميم نموذجنا
الخاص إلدارة المواهب من أجل تعظيم إسهاماته في تحقيق أهداف المؤسسة وصياغة قصة نجاح لقطاع العمل التنموي لمجموعة سالم بن
محفوظ حول العالم.
ً
تحليال داخلياً لوضعنا وإمكاناتنا وعقدنا مقارنة معيارية مع تجارب عالمية ناجحة في برامج إدارة المواهب من أجل إيجاد نموذجنا المتفرد.
أجرينا
وبناء على التحليل والدراسة والمقارنة ابتكرنا (نموذج السفينة لتطوير الموارد البشرية) لتبحر قصة نجاحنا ونفخر بها ويسترشد بها اآلخرون في
ً
مجال إدارة األفراد وتطويرهم.
الغرض الرئيس من نموذج السفينة هو إعادة اختراع المنظمات لتكون أكثر تنافسية من خالل
االستثمار باألفراد وتوظيف مواهبهم إلخراج أفضل ما لديهم وتعزيز والءهم وانتماءهم .
يستند نموذج السفينة على منطق اإلدارة بالنتائج ،فهو يركز على تأطير السياسات والبرامج التي
تستثمر قدرات األفراد من أجل بناء وتعزيز ميزة تنافسية للمؤسسة .الصورة التالية توضح إطار
عمل نموذج السفينة وتسلسل منطقه:

المهمة التي تنتجها
أيدينا
قدراتنا النوعية
أين نركز جهودنا وتدخالتنا
لتعزيز قدراتنا النوعية ؟

تعظيم األثر التنموي
تطوير فريق عمل جدير و مبتكر ومندمج

اإلندماج المهني واالجتماعي

تجربة تعلم مختلفة

 إعادة تصميم الوظائف على شكلتحديات
 برنامج التنمية االجتماعية -أنظمة تعويضات وامتيازات محفزة

 التعلم الذاتي مشاركة المعرفة -تحدي اإلبتكار

استقطاب وإدارة المواهب
 إدارة األداء القائم على القيمالمضافة
 إدارة المتطوعين -نموذج الجدارات

 الــــتــــلــــعــــيــــب التحسين المستمر -الــتــعــلــم الــمــدمــج

االستراتيجيات

بيئة العمل

السياسات

الممارسات

نموذج السفينة هو اإلطار العام الذي يحكم عملنا ويوجهه ويحدد السياسات والممارسات
وبناء عليه ،طورنا وجربنا في قسم الموارد البشرية أكثر من
التي يجب تصميمها وتنفيذها.
ً
 40ممارسة مبتكرة مستفيدين من أفضل الممارسات العالمية في حقل الموارد البشرية
وقد أثبتت فعاليتها .لذا قمنا بنمذجتها لتوثيقها وتحسينها وتكرار تطبيقها ومشاركتها
مع الجهات الشقيقة والشريكة لإلستفادة .الصورة التالية تعرض عينة ألبرز ممارستنا في
التعلم والرضا الوظيفي.

المصفوفات

برامج الموارد البشرية
مسابقة (جدارة للتعلم الذاتي)
من أبرز ممارساتنا في جانب التعلم هي مسابقة (جدارة للتعلم
الذاتي) وهي مسابقة تستهدف تحفيز التعلم الذاتي للعاملين
في مجاالت مفيدة للمؤسسة من خالل تكريم العاملين األكثر
تعلماً  .حيث تم تنفيذها في عام  2019وحققت نتائج ملفتة،

واعتمدنا القياس على مؤشرين رئيسيين وهما :مؤشر التعلم من
خالل تقارير التعلم الفردية ،وتكلفة الميزانية السنوية للتعلم.
فكانت النتيجة كما يلي :في عام  2019ارتفعت نسبة التعلم
إلى أكثر من  %700مقارنة بعام  ،2018كما انخفضت ميزانية
التدريب والتعلم بنسبة  %1000مقارنة بالعام الماضي.

% 700

2019

% 1000

2018

نسبة التعلم

2019

2018

ميزانية التعلم

مبادرة (صحتك تهمنا)
ولدينا ممارسة نوعية في مجال تعزيز صحة للعاملين وهي مبادرة (صحتك تهمنا) .هذه
المبادرة تركز على تعزيز اللياقة البدنية للعاملين وصحتهم البدنية من خالل التثقيف الصحي
وتمويل االشتراك في أندية التخسيس واللياقة البدنية وتدشين المنافسة بين العاملين

للوصول إلى الوزن المثالي .تم تقسيم العاملين إلى  3فئات :العاملين اللذين أقل من الوزن
المثالي ،العاملين اللذين يحتاجون انقاص وزنهم إلى  10كيلو ،العاملين اللذين يحتاجون
انقاص وزنهم من  11إلى  20كليو؛ وتستمر المنافسة إلى  3أشهر .كانت النتائج طيبة حيث
تفاعل جميع العاملين مع المبادرة بينما أكثر من  %70من العاملين تحركت أوزانهم لتقترب
من الوزن المثالي ،بعض العاملين انخفض وزنه  20كيلو .كانت الجوائز تعزز الممارسات
الصحية والرياضية للعاملين ،وتكونت في بيئة العمل ولدى العاملين ثقافة صحية مستدامة
ومؤثرة يلحظها كل من زار مقر المؤسسة.

الموارد البشرية في أرقام

2019

45

فعالية
لمشاركة المعرفة

مبادرة (رائدات البيت)
وأيضاً لدينا ممارسة تهتم بأسر العاملين وهي مبادرة (رائدات البيت) .هذه المبادرة تركز على بناء قدرات زوجات وبنات العاملين
في عدد من المهارات الضرورية لألسرة مثل المهارات الناعمة وتربية األبناء واإلسعافات األولية وصناعة البخور والطبخ والكوافير
والمكياج وإسعاد الزوج .تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التواصل االجتماعي بين أسر العاملين وتنمية مهارات الحياة للزوجات من
أجل تحسين نوعية الحياة التي يستحقها موظفينا في منازلهم ودعم قيمة التوازن بين الحياة والعمل للعاملين .استطعنا من خالل
هذه المبادرة تعزيز شعور العاملين بعاطفة األسرة واالهتمام ببعضهم البعض ،فتكونت وشائج قوية ومتينة بين األسر وتكونت
عادة التزاور الدوري غير الرسمي بين أسر العاملين وتنظيم الرحالت والنزوالت الخاصة لألسر خارج نطاق العمل وبترتيب ذاتي.
وتجاوزت بذلك نسبة الرضا الوظيفي في مؤسستنا  %90أعلى من المتوسط العالمي.

8

مراكز
معلومات ومعرفة

أدوات تقديم التغذية
الراجعة في جميع اإلتجاهات

24

مبادرة لتحفيز
وتطوير رأس المال البشري

تصميم الئحة ونظام
إلدارة التلمذة المهنية

الموارد
البشرية

37

ممارسة ممنذجة
لقسم الموارد البشرية

هذه كانت لمحة عامة وموجزة عن تجربة الموارد البشرية بمؤسسة العون للتنمية في إيجاد
بيئة عمل نوعية وإعداد كوادر عالية األداء تخدم القطاع الخيري في اليمن .توضح الصورة
التالية تقرير قسم الموارد البشرية لعام :2019

10

أنشطة لتحفيز
التعلم الذاتي

80

إضافة جديدة
مخططة للعاملين

440

نشاط
تعلم ذاتي للعاملين

15

تلميذ مهني
من خارج المؤسسة

توظيف منهجية ( ) Gamification
لتعزيز وتسريع تعلم العاملين

4

مبادرات لتنمية رأس المال
البشري في القطاع الخيري

شركاؤنا :
وزارة الشئون االجتماعية والعمل

منظمة ( world linksالمنطقة العربية)

وزارة التربية والتعليم

مركز تطوير التعليم بواشنطن EDC

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

منظمة  RIGHT STARTالبريطانية

وزارة الصحة العامة والسكان

جمعية الرحمة العالمية

وزارة اإلدارة المحلية

مؤسسة نما

وزارة التخطيط والتعاون الدولي

مؤسسة صلة للتنمية

وزارة التعليم الفني والتدريب المهني

مؤسسة بازرعة التنموية الخيرية

السلطة المحلية بمحافظة حضرموت

البنك اإلسالمي للتنمية

مكتب وزارة الشئون االجتماعية والعمل -ساحل ووادي حضرموت

الصندوق اإلجتماعي للتنمية

مكتب وزارة التربية والتعليم -ساحل ووادي حضرموت

صندوق األمم المتحدة للسكان UNFPA

مكتب وزارة الصحة العامة والسكان -ساحل ووادي حضرموت

شركة ماسا لالستشارات واالختبارات الدولية

مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي  -ساحل ووادي حضرموت

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني  -ساحل ووادي حضرموت

شركة ابو غزالة (المنظمة العربية لضمان الجودة )

جامعة حضرموت

اللجنة الوطنية للمرأة

جامعة سيئون

شركة ساي قلوبال الكندية

جامعة عدن

شركة  UKSالبريطانية

مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية

شركة  ACMلخدمات الجودة والتفتيش

مكتب تنسيق األمم المتحدة باليمن األوتشا

شركة  KPMGللمراجعة القانونية

منظمة الصحة العالمية

شركة Grant Thornton

الوكالة األمريكية للمساعدات

مكتب باوزير للمحاسبة واإلستشارات المالية

بحمد اهلل
تم
ِ
َّ

+967 5 317868
+967 5 323106 : الخط الساخن
alawnfoundation
info@alawn.org

alawn.org

