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حاضر منتج ومستقبل مشرق
ــه، ليــس فقــط للــدول، بــل والمنظمــات واألفــراد أيضــًا،   ــد أن تســأله وتجيــب عن ســؤال الب

ــال القادمــة؟ ــاء علــى مســتقبل األجي ــه أنفســهم: هــل نحــن حقــًا ُأمن ويواجهــون ب

الراهــن  الوقــت  فــي  العالــم  دول  تواجــه 
العديــد مــن األزمــات علــى مختلــف األصعــدة؛ 
والتفــاوت  الحــادة،  الماليــة  األزمــة  فهنــاك 
الطبقــي االجتماعــي الــذي بلــغ مــداه، ولــم 
ثــم هنــاك  لــه مثيــل منــذ قــرن مضــى،  يــر 
مــا هــو أســوأ، أعنــي التغيــر المناخــي، تلــك 
كاملــة  األرضيــة  الكــرة  تهــدد  التــي  األزمــة 

بالهــاك.  وتعدهــا 

الكارثــة  لنقــل  أو  الرئيســية،  المشــكلة  إن 
األزمــات  هــذه  لنــا  أنتجــت  التــي  الحقيقيــة 
بالمســتقبل،  االكتــراث  عــدم  هــي  جميعــا 
القادمــة،  األجيــال  بمقــدرات  والمغامــرة 
فلقــد تعدينــا ومــا زلنــا نتعــدى بــا حســاب 
علــى نصيبهــم مــن المــوارد والثــروات بحيــث 
بــأن األجيــال  القــول  الممكــن  يعــد مــن  لــم 
فنحــن  منــا،  حــاال  أفضــل  ســتكون  القادمــة 
لــم نســتنفد فقــط مــا يجــب تركــه لهــم، بــل 
معيشــية  ومســتويات  أوضاعــًا  ســنورثهم 
ــًا طائلــة،  وتغيــرات بيئيــة  أكثــر ســوءًا، وديون

مداهــا. يعــرف  ال 

 إن تحقيــق التقــدم والنمــو حاضــرًا ومســتقبًا 

يتطلــب نطاقــًا واســعًا مــن التغييــر، يشــمل 
جميــع القطاعــات والمؤسســات والمنظمــات 
هــذه  مــن  وانطاقــًا  اليمنــي.  بمجتمعنــا 
ولــم  »العــون«  مؤسســة  كانــت  القاعــدة، 
المســتدامة  التنمويــة  أهدافهــا  تضــع  تــزل 
اهتماماتهــا.  أولويــات  وعلــى  األعيــن  نصــب 
وذلــك مــن خــال إيجــاد مجتمــع مدنــي يتســم 
ــة الرفــع  باإلنتاجيــة والكفــاءة والتعــاون، ومحاول
مــن كفاءتــه وفاعليتــه، وتعزيــز مبــدأ الشــفافية 
والمســئولية والبيانــات المفتوحــة، ورفــع جــودة 
وإعــداد  القــدرات،  وتطويــر  واإلنتاجيــة،  األداء 
وبنــاء القــادة، ونشــر ثقافــة االبتــكار والتميــز، 
وتحقيــق مبــدأ التحــول مــن التعامــل الورقــي 
إلــى  تهــدف  فــي خطــوة  اإللكترونــي  إلــى  
الحفــاظ علــى البيئــة والتقليــل مــن اســتهاك 
المــوارد، وغيرهــا مــن االســتراتيجيات والبرامــج 
التــي تهــدف إلــى خلــق حاضــر منتــج ومســتقبل 

مشــرق.

قــد تكــون معادلــة صعبــة، ولكــن التحــدي الــذي 
ال مفــر مــن مواجهتــه: كيــف يمكننــا تحقيــق مــا 
نبتغيــه اليــوم مــن رخــاء وتطــور وازدهــار دون 
التضحيــة بمســتقبل أبنائنــا، ومجتمعاتنــا، بــل 

ومســتقبل كوكبنــا األرضــي بأكملــه؟
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التنمية المجتمعية
عمليــات مخططــة وموجهــة فــي مجــاالت متعــددة 
ــرا فــي المجتمــع لتحســين ظروفــه و  تحــدث تغيي
مواجهــة مشــكات  خــال  مــن  أفــراده،  ظــروف 
االســتغال  وتحقيــق  العقبــات  وإزالــة  المجتمــع 
األمثل لإلمكانيات و الطاقات ، و بما يحقق التقدم 
و النمــو للمجتمــع و الرفاهيــة و الســعادة لألفــراد



اقتصادات ناجحة في بلدان نامية
شــاع مصطلــح التقشــف وتقليــل اإلنفــاق فــي فتــرة ما بعد 
النكســة االقتصاديــة عــام 2007، فــدول كثيــرة كالواليــات 
المتحــدة ودول غــرب أوروبــا عكفــت علــى خفــض اإلنفــاق 
ــون العامــة وتشــجيع القطــاع  ــف الدي علــى أمــل إيقــاف نزي
الخــاص علــى خلــق فــرص عمــل. لكــن النتائــج المأمولــة لــم 
تتحقــق، فالديــون لــم تــزل فــي ارتفــاع، وفــرص العمــل فــي 

انخفــاض. 

فــي نفــس الوقــت نمــت اقتصــادات دول أخــرى بمعــدل 
أســرع ممــا كان قبــل األزمــة االقتصاديــة. المثيــر للمفارقــة 
وتشــيلي  البرازيــل  ومنهــا   ( الــدول  هــذه  معظــم  أن 
فقــد  الناميــة.   الــدول  تصنيــف  تحــت  تقــع  وأوروجــواي( 
كشــفت التقاريــر االقتصاديــة أن 60% مــن الــدول الناميــة 
ــة بعــام 2007،  ــا مقارن ــة فيهــا حالي تنخفــض معــدالت البطال
منــذ  لديــه  الفقــر  أنحســار معــدالت  أعلــن  وأن 75% منهــا 
عــام 2007. هــذا بينمــا لــم تــزل الواليــات المتحــدة- الحصــن 
الــذي لطالمــا كان منيعــا لاقتصــاد العالمــي- تتعثــر خــال 
محاولتهــا الوقــوف علــى قدميهــا، فنســبة البطالــة فيهــا ) 

7.7%( أكبــر مــرة ونصــف مقارنــة بعــام 2007 ) %4.6(.

لماذا نجحت هذه الدول؟
ــم يتحقــق مــن  ــا ول ــي مجان ــم يات هــذا النجــاح االفتصــادي ل
فــراغ. فمــا الــذي فعلتــه هــذه الــدول مختلفــا عمــا فعلتــه 

عنهــا  فتفوقــت  اقتصاديــة،  وخبــرة  تقدمــًا  الــدول  أكثــر 
الضرائــب؟  قللــت  هــل  الكســاد؟  غياهــب  فــي  وتركتهــا 
خففــت التشــريعات والقوانيــن؟ فرضــت سياســة تقشــف 
وقلصــت اإلنفــاق الحكومــي؟ فــي الواقــع، العكــس هــو مــا 

حــدث!
ــدول الثــاث تشــجع االســتثمار وتأســيس  رغــم أن هــذه ال
المشــروعات، فإنــك إذا وضعتهــا فــي مقارنــة مــع الواليــات 
المتحــدة لوجــدت أن حكومــة كل واحــدة منهــا تفــرض علــى 

مواطنيهــا ســنويا ضرائــب أكثــر بكثيــر.
لــم يســحق ارتفــاع الضرائــب النمــو االقتصــادي فــي هــذه 
الضريبيــة  اإليــرادات  هــذه  تعيــد  الحكومــة  ألن  الــدول، 
وخدمــات  عامــة  مشــروعات  صــورة  فــي  الشــعب  إلــى 
صحيــة وتعليميــة وتدريــب مهنــي ورعايــة اجتماعيــة، توفــر 
أن  كمــا  للعاطليــن،  عمــل  فــرص  العامــة  المشــروعات 
تحســن  اآلمنــة، ألن  االســتثمارات  مــن  والصحــة  التعليــم 
المســتوى التعليمــي والصحــي للمواطــن يتيــح لــه العمــل 
واإلنتــاج ويكســبه مهــارات عديــدة تمكنــه حتــى من تأســيس 
مشــروع خــاص بــه. كمــا تســهم برامــج الرعايــة االجتماعيــة 
ــة، إذ تخصــص مــن نفقاتهــا  ــة االقتصادي ــادة االنتاجي فــي زي
مــن  الشــراء  يســتطيعوا  كــي  المحتاجيــن  للمواطنيــن 
بســاعد  ازدهارهــا.  فــي  ويســاهموا  المحليــة،  الشــركات 
هــذا المنــاخ علــى االســتثمار، فصاحــب فكــرة جديــدة قــد 
يتشــجع علــى المخاطــرة وتحويلهــا إلــى مشــروع حقيقــي.

باختصــار، تــوزع الحكومــة االيــرادات الضريبيــة فــي اتجاهــات مــن شــأنها أن تضاعــف القــوة الشــرائية 
ــدة وتوظيــف العاطليــن  ــر، ممــا يســاهم فــي تأســيس مشــروعات جدي للمســتهلك، فيشــتري أكث

ليبــدؤوا تصنيــع منتجــات تلبــي احتياجــات المســتهلكين.
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ضاعفــت الحكومــة البرازيليــة اإلنفــاق علــى المواطنيــن، فبــدأت بزيــادة األجــور، ثــم وضعــت 
برنامجــا يقــدم لألســر محــدودة الدخــل إعانــات شــهرية لشــراء احتياجاتهــا الضروريــة. ورغــم أن 
هــذا البرنامــج بــدأ تطبيقــه قبــل األزمــة، فقــد توســعت فيــه بعدهــا، وبالتالــي أنفــق المواطنــون 

المزيــد مــن المــال فــي األســواق البرازيليــة. 

كانــت تشــيلي منــذ تســعينيات القــرن الماضــي راعيــة االبتــكار وفــرص العمــل فــي القطــاع 
الخــاص عبــر عــدة برامــج. فمثــا، يوفــر صنــدوق التنميــة التشــيلي تمويــا جزئيــا للشــركات 
الخاصــة لبــدء مشــروعات جديــدة، ممــا ســاهم فــي توفيــر فــرص عمــل بنســبة 6.4%، كمــا زادت 

األجــور بنســبة %4.6.

الرعايــة االجتماعيــة  برامــج  رائــدة فــي وضــع وتنفيــذ  القــرن العشــرين وهــي  منــذ مطلــع 
والقضــاء علــى الفقــر، فأقــل األســر دخــًا ) والتــي تشــكل 10% مــن الســكان ( تحصــل علــى 
إعانــات ماليــة لتغطيــة نفقاتهــا الصحيــة والتعليميــة وغيرهــا مــن االحتياجــات الضروريــة. لــم 
يعطــل هــذا النمــو االقتصــادي، كمــا أن معــدالت البطالــة فــي تراجــع. أمــا الضرائــب الباهظــة 
التــي تفرضهــا الحكومــة، فتعــزز القطاعــات المصــدرة وتفيــد قطاعــي الزراعــة والعلــوم تحديــدا،  
وهــي تعتبــر مقابــا ماديــا للخدمــات يدفعــه المواطنــون للشــركات الحكوميــة التــي تزودهــم 
بالكهربــاء واالتصــاالت والميــاه والوقــود، ألنهــم يدركــون أنــه مــن الصعــب توفيــر خدمــات 
متميــزة مــا لــم يكــن لديهــم اســتعداد لدفــع ثمنهــا. وثمنهــا هــذا ياتــي فــي صــورة ضرائــب.

البـرازيـل

تشيلــي

أوروجواي
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 الواليات
األمريكية

%39.9
نسبة الضرائب

%22.7
نسبة الضرائب

%29.7
نسبة الضرائب

%15.5
نسبة الضرائب

أوروجواي

البـرازيـل

تشيلــي
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شهادة الجودة

 التميز في العمل اإلداري و متعلقاته بما يتضمن تقديم الخدمة والرضا داخليًا و خارجيًا
وفق أنسب المعاير واألنظمة و الممارسات الدولية





التعليم,,
التعليم ليس أداة لتطوير الفرد والمجتمع واألمة, 
والتمكيــن  لمســتقبلنا  األســاس  هــو  التعليــم 
لصنــع قــرارات وتشــجيع الشــباب لتحقيق أحامهم

,,



التعليم بالنموذج الزراعي
غــرس الشــجرة الصالحــة فــي التربــة الصالحــة وتهيئــة الظــروف 
المناســبة للنمــو واالزدهــار واإلبهــار لــكل نبتــة وبمــا يائــم 

واحتياجاتهــا. طبيعتهــا 

 اإلبداع ال يقل أهمية عن محو األمية
ــزة وجوهــر  ــكار هــي مي ــال واإلبت ــان للخي ــداع وإطــاق العن اإلب
التعليــم، حيــث أننــا نجــد أغلــب األنظمــة التعليميــة فــي شــكلها 
تقمــع  العربيــة،  فــي منطقتنــا  الموجــودة  الحالــي، خصوصــا 
المواهــب والقــدرات، عوضــًا عــن تشــجيعها وتنميتهــا. ونجــد 
فــأواًل  التعليميــة،  األنظمــة  ألغلــب  متشــابهة  هيــاكل  أيضــا 
وآخرهــا  اإلنســانية  العلــوم  ثــم  واللغــات،  الرياضيــات  تأتــي 
الفنــون، مثــل الموســيقى، وفــي رأي روبنســون، إن جميــع 
هــذه المــواد ينبغــي أن تكــون علــى القــدر نفســه مــن األهمية 
والتقييــم، فاإلبــداع فــي الرقــص أو الفــن ال يقــل أهميــة عنــه 
ولكــن  الحالتيــن،  كا  فــي  إبــداع  إنــه  مثــًا،  الرياضيــات  فــي 
لســوء الحــظ فــإن الطاقــات اإلبداعيــة تضيــع وال يتــم تقديرهــا 
فــي المدرســة والمجتمــع، فنظامنــا التعليمــي الحالــي يقــوم 

علــى فكــرة القــدرة األكاديميــة فقــط.

»فــي ال30 عامــا المقبلــة، وفقــا 
لليونســكو، ســيتخرج على مستوى 
العالــم أكثــر مــن الذيــن تخرجــوا منــذ 

فجــر التاريــخ«

الجســد والحــواس.  الــرأس، وأهمــل  بتعبئــة  التعليــم  اهتــم 
اهتــم بالحفــظ والتلقيــن، ولــم يهتــم باإلبــداع والخيــال. اهتــم 
والحــب  التعــاون  قيــم  مــن  أكثــر  والشــهادات،  باالمتحانــات 

والجمــال. والخيــر 
 »كيــن روبنســون« أشــهر فاســفة التربيــة المعاصريــن، يــرى 
ــن تبــدع مــا لــم تحفــز الطــاب علــى المخاطــرة  أن المــدارس ل
وعــدم الخــوف مــن األخطــاء. وأن التعليــم بحاجــة إلــى تغييــر 
جــذري. ومفتــاح ذلــك هــو تخصيصــه وتفصيلــه علــى قــدر كل 
ويؤكــد  ورغباتــه.  قدراتــه  اســتثمار  مــن  يتمكــن  كــي  طالــب 
الطبيعيــة،  المــوارد  مثــل  البشــرية  المــوارد  أن  روبنســون 
مدفونــة فــي أعمــاق البشــرية ولــن نســتطيع إماطــة اللثــام 
عنهــا بنظــرة عابــرة وســطحية، بــل علينــا أن نغــوص ونبحــث 
عنهــا داخــل النــاس، وأن نهيــئ الظــروف التــي تحفزهــم علــى 
التعبيــر عــن أنفســهم ومواهبهــم ومواطــن قوتهــم. ولــذا 
أن  علينــا  للتعليــم.  يصلــح  الصناعــي ال  اإلنتــاج  نمــوذج  فــإن 
نتحــول إلــى النمــوذج الزراعــي ألن االزدهــار واالبتــكار البشــري 
ال يتــم بطريقــة ميكانيكيــة، بــل بطريقــة طبيعيــة؛ كل مــا علينــا 
فعلــه هــو أن نفلــح ونــزرع لكــي نبــرع فــي التعليــم. أي علينــا 
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جميــع  فــي  األكاديمــي  التضخــم  علــى  روبنســون  وهنايركــز 
أنحــاء العالــم. فالهــدف الكلــي مــن التعليــم الحالــي صــار إخــراج أكبــر عــدد مــن 
الخريجيــن. ومــع العــدد الهائــل مــن الحاصليــن علــى الشــهادات العلميــة، أصبحــت 
الشــهادة بــا قيمــة، ولــم يعــد بالضــرورة للشــخص األكاديمــي أن يحصــل علــى 

وظيفــة بعــد تخرجــه. 
يقــول روبنســون:« مشــكلتنا الحقيقيــة التــي أدت إلــى فشــل معظــم خطــط 
وبرامــج التعليــم حــول العالــم، ال تكمــن فــي أننــا نطلب المســتحيل فا نحققه، 
بــل فــي أننــا نطلــب القليــل ونحققــه«. وذلــك ألن التخيــل هــو مصــدر كل إنجــاز، 
وهــو المصــدر الــذي نهــدره دومــا، وبطــرق رســمية ومقننــة ومنظمــة، بســبب 

األســاليب البائــدة والفاســدة التــي نعلــم بهــا.

»topz« قائمة ال
إن تطويــر األفــراد القادريــن علــى التنميــة أمــر غايــة فــي األهميــة، والتعليــم 
الذكــي يســاعد علــى ذلــك. وعــن الحديــث عــن ترتيــب الــدول بمجــال التعليــم، 
آســيوية:  شــرق  دول   ،»topz« ال  قائمــة  تتصــدر  دول  خمــس  أول  ســنجد 
ســنغافورة، وهونــج كونــج، وكوريــا الجنوبيــة، واليابــان، وتايــوان. وتحتــل دولــة 

فيتنــام الترتيــب الثانــي عشــر!.

 لماذا هذه الدول؟
بــات واضحــا تميــز شــعوب هــذه البلــدان باالنضبــاط الكبيــر فــي كل مــا يفعلونه. 
ــذكاء، وتنســى عنصــر  ــر مــن دول العالــم علــى عنصــر ال هــذا بينمــا تركــز الكثي
االنضبــاط. ولكــن مــا يهــم دومــا هــو مقــدار االنضبــاط لــدى اإلنســان ليصــل إلى 
مــا يريــد. والعمليــة التعليميــة المتكاملــة هــي التــي تنمــي هــذا االنضبــاط. 
فضــا عــن ذلــك، لــم تحصــل هــذه الــدول علــى هــذه المراتــب مجانــا أو عــن 
طريــق الفــراغ أو الصدفــة، بــل هــي اســتراتيجيات ذكيــة ومرنــة أدت إلــى ذلــك. 
وكمثــال: تضمنــت االســتراتيجية الفيتناميــة لتطويــر التعليــم ثاثــة عناصــر: 
األول، قيــادة ملتزمــة نحــو التعليــم، الثانــي، منهــج مركــز وخــاص باحتياجاتهــم، 
الثالــث، االســتثمار فــي المعلميــن. كمــا فعلــت الحكومــة الفيتناميــة مجموعــة 

مــن اإلجــراءات:
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استفادوا من اآلخرين: 
عرضوا خطتهم على أفضل الدول المتصدرة بمجال 
التعليم لمناقشة نقاط القوة والضعف واستخاص 
العبــر وتطبيــق أفضــل مــا توصلــت إليــه هــذه الــدول 

مــن إنجــازات وتجنــب مــا واجهتــه مــن إخفاقات.

استثمروا في العنصر البشري:
الســنوية  الحكومــة 21% مــن ميزانيتهــا  خصصــت 
للتعليــم، وهــي أعلــى نســبة بيــن الدول الناشــئة.

طوروا خططهم وفقا لبيئتهم:
لــم تنقــل فيتنــام أي تجربــة تعليميــه ناجحــة، بــل 
طــورت نظامهــا التعليمــي بمــا يغطــي القصــور 

لديهــم ويمتــن الميــزات التــي يختصــون بهــا.

شجعوا طرح األسئلة: 
ارتكــز النظــام التعليمــي الفيتنامــي علــى تشــجيع 
الطــاب علــى طــرح األســئلة، ال الجلــوس فقــط 

كمتلقيــن.

جعلوا المعلم حجر األساس:
 تجــاوز دور المعلــم التعليــم، وامتــد دوره ليكــون 
ــب يدفعــه للتقــدم والتطــور.  هــو المرشــد للطال
فضــا عــن حصــول المعلــم علــى أعلــى الشــهادات 

بمجــال تخصصــه. 
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ونلحــظ فــي هــذه األيــام مشــكات التعليــم وضعــف الطلبــة، وعلــى وجــه الخصــوص طــاب المرحلــة 
االبتدائيــة، والتــي يشــكل فيهــا الطالــب شــخصه وذاتــه. وكــون جوهــر التعليــم التفــرد والتميــز، 
فينبغــي أن يتــم تطويــره بطــرق إبداعيــة. فيمــا يلــي مجموعــة مــن المقترحــات لتطويــر هــذه العمليــة 

األساســية، وإخراجهــا مــن عنــق الزجــاج، علــى النحــو التالــي:

الخروج من عنق الزجاجـــة

تعليم ثالثة حقول
والتركيــز عليهــا بشــكل كامــل، 
والحســاب  اللغــة  وهــي: 
لتنميــة  فاللغــة  والفــن؛ 
والتعبيــر،  التواصــل  مهــارات 
مهــارات  تطويــر  خــال  مــن 
والحــوار  والكتابــة  القــراءة 

. ع الســتما وا
األفــكار  لتنميــة  والحســاب 
الســبب  عــن  تعبــر  التــي 
والنتيجــة، والتدريــب علــى ربط 
النتائــج بمســبباتها، مــن خــال 
ــات.  المنطــق والبرهــان واإلثب
الرســم  لتعلــم  والفــن 
والمســرح،  والموســيقى 
والحــق  الخيــر  قيــم  وتنميــة 
هــذه  والســلوك.  والجمــال 
المهــارات هــي التــي يحتاجهــا 
وتتشــكل  لينمــو،  الطفــل 

المتوازنــة. شــخصيته 

تأنيث المرحلة األساسية
فقــط  المعلمــات  تعييــن  أي 
فتعييــن  فيهــا،  للتدريــس 
اإلنثــى لتدريــس هــذه المرحلة 
فــي  النمــو  للطفــل  يتيــح 
جــو أمومــي دافــئ، يشــعره 
عــن  فضــا  والحنــان.  باألمــان 
المقاعــد  فــي  حــواء  تميــز 
الدراســية الجامعيــة وفــي كل 
أعــداد  وهنــاك  التخصصــات. 
كبيــرة من الخريجات المتميزات 
يفضلــن العمــل فــي التعليــم، 
المتميزيــن  الخريجيــن  عكــس 
الذيــن يفضلــون العمــل فــي 
ويمكننــا  الخاصــة.  الشــركات 
االختيــار والمفاضلــة بيــن حــواء 
وأخواتهــا علــى أســس الكفــاءة 
االبتــكار،  علــى  والقــدرة 
وحــب التعليــم، والتعامــل مــع 

األطفــال.

دوام دراســي: أربعــة أيــام 
فقــط

وذلــك عوضــًا عــن خمســة أيــام، 
وعــدم إطالــة اليــوم الدراســي، 
بحيــث يبــدأ الطفــل مــن الصبــاح 
ســاعة  حتــى  ويبقــى  الباكــر 
متأخــرة، ويعــود منهــكًا ومثقــًا 
يســتطيع  فــا  بالواجبــات، 
واكتشــاف  ألعابــه  ممارســة 
ذاتــه. ثــم يكــون اليــوم الخامس 
وممارســة  البدنيــة،  للمهــارات 
والنشــاطات  الرياضــة، 
مهــارات  لتعليــم  الامنهجيــة، 
والصحــة،  االنتمــاء،  الحيــاة: 
النظافــة  وأهميــة  والبيئــة،  
والعــادات  الجيــد،  والغــذاء 
والمرذولــة،  المحمــودة 
والحفــاظ علــى البيئــة، بســقاية 
وتنظيــف  ورعايتــه،  النباتــات 

المدرســة.

التعليــم هــو مــا يقودنــا إلــى المســتقبل، مهمتنــا اليــوم هــي تعزيــز وتغذيــة القــدرات 
اإلبداعيــة فــي أطفالنــا وتبنــي فكــرة بيئــة بشــرية جديــدة لتنميــة القــدرات اإلبداعيــة مثــل 
دمــج اإلبــداع فــي التعليــم. نحــن بحاجــة إلــى إعــادة هيكلــة وتعريــف النظــام التعليمــي 
تعليــم  فــي  تتبلــور  مهمتنــا  اإلبداعيــة،  وقدراتنــا  خيالنــا  اســتخدام  إلــى  بحاجــة  لدينــا، 
ولكنهــم  المســتقبل،  هــذا  نحــن  نــرى  ال  قــد  مجهــول،  مســتقبل  لمواجهــة  األطفــال 
القــدرة  امتــالك  فيســتطيعون  منــه،  لإلفــادة  مســاعدتهم  هــي  ووظيفتنــا  ســيرونه، 
القــادم. المســتقبل  الفكــر فــي  بذلــك قــادة  الجديــدة ويكونــون  علــى تســخير األفــكار 
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المجتمع وحل مشكاته
دراسة احتياجات





بزيــارة لمؤسســة  المتحــدة  قــام وفــد مــن مكاتــب األمــم 
التنفيــذي  مديــر  اســتقبالهم  فــي  وكان  للتنميــة  العــون 
للمؤسســة  أ. عبدالــاه بــن عثمــان، وشــمل الوفــد ممثليــن 
عــن مكاتــب ومنظمــات األمــم المتحدة ) اليونســيف، منظمة 
الغــذاء العالمــي، منظمــة الصحــة العالميــة، مفوضيــة شــؤون 
الاجئيــن، منظمــة الهجــرة الدوليــة، برنامــج األمــم المتحــدة 
اإلنمائــي، المفوضيــة الســامية لشــؤون الاجئيــن، مكتــب 

االوتشــا(.

جولــة  فــي  الوفــد  المؤسســة  رافــق مديــر  الزيــارة  وخــال 
الــذي  الــدور  خالهــا  شــرح  المؤسســة  اقســام  لمختلــف 
تقــوم بــه مؤسســة العــون للتنميــة بعــد أن رســمت فــي 
أساســية  بدرجــة  يهتــم  واضــح  خــط  االســتراتيجية  خطتهــا 
بالتنميــة المســتدامة مــن خــال المنــح المتواصلــة فــي دعــم 
المشــاريع التعليميــة والصحيــة والتنمويــة وإســهامها فــي 
تمكيــن المنظمــات والهيئــات المختلفــة، معقبــًا علــى الــدور 
ــة  ــاء القــدرات اإلداري ــه مركــز اســتدامة فــي بن الــذي يقــوم ب
إيجــاد  بهــدف  المدنــي  المجتمــع  لمنظمــات  والمؤسســية 
احتياجــات  تلبيــة  علــى  وقــادرة  مؤهلــة  فعالــة  مؤسســات 
الدوليــة. المعاييــر  أفضــل  وفــق  المســتهدفة  المجتمعــات 

ــن  ــة المــكا ليومي ــذي زار مدين ــرأس الوفــد األممــي ال وقــد ت
متتالييــن اندريــا ريكيــا / مديــر مكتــب االمــم المتحــدة لتنســيق 
ــه برؤســاء  الشــؤون االنســانية )االوتشــا – عــدن( التقــى خال
فــي  المدنــي  المجتمــع  ومؤسســات  منظمــات  وممثلــي 
ســاحل ووادي حضرمــوت فــي اجتماعيــن منفصليــن اســتعرض 
فيهــا انجــازات تلــك المنظمــات واألدوار الفاعلــة التــي لعبتهــا 
فــي  نفذتهــا  التــي  والمشــاريع  الماضيــة  الســنوات  خــال 
إضافــة  واإلغاثيــة،  والخدميــة  التنمويــة  المجــاالت  مختلــف 
برامجهــا  لمختلــف  تنفيذهــا  تعرقــل  التــي  الصعوبــات  إلــى 

ومشــاريعها.

كمــا قــام الوفــد ايضــًا بزيــارة مركــز اســتدامة وتعرفــوا علــى 
منظمــات  قــدرات  ورفــع  تأهيــل  فــي  يقدمــه  الــذي  الــدور 
المجتمــع المدنــي، واشــاد رئيــس الوفــد بالــدور الــذي تلعبــه 
االســتقبال  حســن  لهــا  شــاكرًا  للتنميــة  العــون  مؤسســة 
ومؤكــدًا علــى أهميــة العمــل المشــترك للنهــوض بالعمــل 

المحافظــة.  فــي  والتنمــوي  االنســاني 

وفد من مكاتب األمم المتحدة
في زيارة لمؤسسة العون للتنميـة

أخبــار العون

تمكين يـــونيــــو 202018



برعاية محافظ محافظة حضرموت وتمويل مؤسسة العون للتنمية
اختتــــام دورة التفـــكير اإلبداعــــي )الكـورت( 

لمدراء مكاتب الوزارات والهيئات بمديريات ساحل حضرموت

مركــز  قاعــة  فــي  اختتمــت  مــارس 2018م  مــن  الفاتــح  فــي 
اســتدامة بمحافظــة حضرمــوت مدينــة المــكا الــدورة التدريبيــة 
»فــن التفكيــر اإلبداعــي )الكــورت(« والتــي اســتهدفت مكاتــب 
الــوزارات والهيئــات بكافــة مديريــات ســاحل حضرمــوت للفتــرة 
مــن 18 فبرايــر وحتــى 1مــارس 2018م وأســتهدف الــدورة 49 
مشــارك مــن مــدراء عمــوم مكاتــب الــوزارات بمديريات الســاحل 
تــم تقســيمهم علــى مجموعتيــن خــال فتــرة الــدورة اكتســبوا 

طــرق ومهــارات التفكيــر اإلبداعــي.

وأتــي هــذا البرنامــج برعايــة محافظــة حضرمــوت اللــواء الركــن 
العــون  مؤسســة  مــن  وبدعــم  البحســني  ســالمين  فــرج   /
الدولــي  والتعــاون  التخطيــط  وزارة  مكتــب  وتنفيــذ  للتنميــة 

الســاحل. بحضرمــوت 

وفــي حفــل االختتــام الــذي حضــره محافــظ المحافظــة حيــا فيــه 
جميــع الحاضريــن مــن مؤسســة العــون للتنميــة ووكاء ومــدراء 
علــى  مؤكــدًا  المحافظــة  فــي  الخدميــة  المديريــات  مكاتــب 
عــن ســعادته  التقــدم، معربــًا  التعليــم كونــه مفتــاح  أهميــة 
بهــذا اإلنجــاز التدريبــي العالــي علــى مســتوى مــدراء المكاتــب 
التنفيذيــة قائــًا بأنــه علــى يقيــن بأنهــا قــد حظيــت بتفاعــل 
كان  فيهــا  المشــاركين  وانضبــاط  واســتجابة  وكبيــر  إيجابــي 
علــى مســتوى عالــي، وأن المخــرج مــن هــذه الــدورة هــو درايــة 

المديــر العــام بمهمتــه التخصصيــة خاصــة وان هنــاك مــدراء قــد 
عينــوا حديثــًا فهــذه الــدورة ســتكون دليــًا ونــورًا لمــا مــن شــانه 

تقديــم الخدمــة الراقيــة للمواطــن.

وتقــدم ســعادته بالشــكر لمؤسســة العــون للتنميــة متمنيــًا 
ان تســتمر مثــل هــذه البرامــج التــي تأتــي تماشــيًا مــع الخطــة 
علــى  الــدور  ويبقــى  المحافظــة،  إدارة  فــي  المرســومة 
مــدراء العمــوم ليعكســوا كل مــا تعلمــوه فــي هــذه الــدورة 
علــى الواقــع وذلــك باالسترشــاد بهــذه النظريــات العلميــة 

والعمليــة والتجــارب التــي حصلــوا عليهــا أثنــاء الــدورة.
ــر العــام لمكتــب وزارة التخطيــط  وخــال الحفــل تحــدث المدي
بــأن  االشــولي  ســالم  عمــر  األســتاذ  الدولــي  والتعــاون 
المشــاركات  خــال  مــن  المبهــر  بالنجــاح  تــوج  قــد  البرنامــج 
اإليجابــي  بالشــكل  ســتنعكس  والتــي  فيــه  قدمــت  التــي 
المــدراء  قــدرات  وتطويــر  العمــل  وجــودة  تحســين  علــى 
الممكــن  مــن  التــي  المشــاكل  علــى  والتغلــب  المشــاركين 
ان تواجههــم أثنــاء العمــل وقــد افــاد بأنــه قــد تــم اســتهداف 
والبالــغ  حضرمــوت  ســاحل  فــي  المديريــات  مكاتــب  مــدراء 
كل  تلقــوا  مشــارك   49 منهــم  حضــر  وقــد   61 عددهــم 
علميــة  مفاهيــم  مــن  اإلداري  بالعمــل  الخاصــة  التفاصيــل 
وتطبيقــات عمليــة علــى مــدرى خمــس ســاعات يوميــًا طيلــة 

الــدورة. أيــام 

أخبــار العون

21تمكين يـــونيــــو 2018



برامج متكني الشباب

 برامــج شــبابية تربويــة مهنيــة ، ترمــي
ورفــد  ، والبطالــة  الفقــر  مكافحــة   إىل 
ــة ب ــرة املدرَّ ــة املاه ــل بالعامل ــوق العم  س
ــية ــاة النفس ــف املعان ــهام يف تخفي  ، واإلس
ونفســيا تربويــا  وتأهيلهــم   ،  للشــباب 
متويــل يف  ومســاعدتهم   ،  ومهنيــا 
أعضــاء يكونــوا  أن  بغيــة   مشــاريعهم 
ثقافــة ونــر   ، مجتمعهــم  يف   فاعلــني 
الشــباب صفــوف  يف  الخــاص  املــروع 

 برنامج الحياة عملبرنامج الشباب أمل



تمكين الشباب
يعــد الشــباب مــن أهــم المــوارد التــي يتوجــب علــى كافــة 
واإلســتثمار  واألهليــة  الحكوميــة  المجتمــع  مؤسســات 
ومســتدامة متكاملــة  تنميــة  إحــداث  أجــل  مــن  فيهــا 

,,,,



من 
سيقود 
العــالــم

 يعتمــد مســتقبل اليمــن علــى تطويــر الكــم والكيــف للقــادة الشــباب الموجوديــن فــي آالف المؤسســات 
والمنظمــات، ســواء كانــت صغيــرة أو كبيــرة والتــي تشــكل المجتمــع. فنحــن نعيــش فــي مجتمــع يزخــر بالشــباب. 
بالفعــل لقــد كانــت القــوة البشــرية وراء نجــاح المجتمعــات الصناعيــة، وقــد كانــت هــذه واحــدة مــن أهــم المكونــات 
التــي أدت بالنهــوض بالصناعــة األمريكيــة، ففــي العقــود القليلــة التــي ســبقت الحــرب العالميــة الثانيــة، صنعــت 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة معجــزة صناعيــة، كمــا أنهــا فــازت فــي معظــم الصراعــات العالميــة الجبــارة. وينــدرج 

تحــت هــذه القــدرة األمريكيــة المهولــة« اإلدارة والقيــادة«.

وفــي العقــد األخيــر مــن القــرن العشــرين تغيــر المشــهد، فلــم تعــد أمريــكا قائــدة العالــم الوحيــدة. فاليابــان 
القــوة  اليابــان  تخطــت  بأخــرى،   أو  العالميــة. وبطريقــة  القــوة اإلقتصاديــة  فــي  تتنافــس  وألمانيــا والصيــن 
األمريكيــة فــي صناعــة الســيارات والصناعــة المصرفيــة والصناعــة المعدنيــة واإللكترونيــة، وتفوقــت اليابــان علــى 
ــاك حقيقــة اليســتطيع دحضهــا أحــد  ــدة ومعقــدة، إال أن هن ــد مــن الجبهــات. واألســباب عدي ــكا فــي العدي أمري

ــة.    ــر كفــاءة مــن األنظمــة األمريكي ــة أكث ــة وقيادي ــة تمتلــك أنظمــة إداري وهــي: إن الصناعــة الياباني

ــاج إليــه كيمنييــن فــي مجتمــع العولمــة الــذي نعيشــه هــو القــادة األكفاء–اآلاللــف– فــي كل  ــا مــا نحت مــن هن
مجتمعنــا اإلداري وفــي جميــع مؤسســاتنا ومنظماتنــا. إن وجــود قائــد علــى مجموعــة مــن الموظفيــن أصبــح أمــرا 
مهمــا فــي عالــم اليــوم. ونحــن نحتــاج إلــى آالف القــادة. ليــس بالضــرورة أن يكونــوا أبطــاال، لكننــا نحتــاج لحشــد 

مــن القــادة الذيــن يســتطيعوا تحويــل كل منظمــة فــي اليمــن إلــى فريــق كــفء عــال المنافســة.

خالد سنان
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شابين
يمنيين 

يسطرا قصة نجاح مذهلة

أرض الســعيدة كانــت ومــا زالــت أرض خصبــة لإلبــداع واالبتــكار والتفــرد. وعلــى الرغــم مــن الظــروف الصعبــة الحاليــة والعقبــات 
الكثيــرة، ال يــزال الشــاب اليمنــي، فــي الداخــل والخــارج، معانــدا للظــروف، مكافحــا للصعــاب، متحديــا للمســتحيل. الشــاب اليمنــي 
هــو رحلــة كفــاح طويلــة، ملؤهــا األمــل والتطلــع نحــو المســتقبل. رحلــة كفــاح مميــزة، تختزلهــا لكــم »مجلــة تمكيــن« بقصتيــن 

مثيرتيــن لشــابين يمنييــن تجــاوزا كل التحديــات، وحققــا نجاحــات فريــدة، ليــس داخــل اليمــن، بــل خارجهــا.
ياسمين عبدالواحد



تعلم العلم ولو بالصين
ــكا، إال أنــه  »علــى الرغــم مــن وجــود فــرص لدراســة الدكتــوراه بأمري

أصــر علــى اقتحــام عالــم األعمــال بالصيــن«

 أحمــد الصيــادي، 29 ســنة، شــاب مــن محافظــة البيضــاء بوســط اليمــن، 
يملــك شــركة إنترنــت بمدينــة بكيــن، أسســها مــع صديقــه الصينــي 

قبــل أربعــة أعــوام، ويــرأس فريقــًا مــن التقنييــن.
األفــام  لســيناريوهات  مقتراحــات  الوليــدة  الشــركة  خدمــات  مــن 
القصيــرة والدعائيــة، وتوقــع مبيعــات شــباك تذاكــر األفــام، اعتمــادًا 
يبــدو  قــد  االصطناعــي.  الــذكاء  وتكنولوجيــا  البيانــات  تحليــل  ًعلــى 
عملــه غريبــا فــي اليمــن، إال أنــه أمــر يســعى وراءه كثيــر مــن الشــباب 
الصينــي، فالتطــورات الســريعة التــي تشــهدها ســوق اإلنترنــت فــي 
الصيــن مؤخــرا أســهمت كثيــرا فــي تســهيل هــذا النــوع مــن األعمــال.

الثانويــة عــام 2005، التحــق بجامعــة  بعــد انتهــاء أحمــد مــن الدراســة 
الصيــن للعلــوم والتكنلوجيــا، وتخصــص بعلــوم الكمبيوتــر وتقنياتــه 
لدرجــة  دراســته  وواصــل  الصينيــة،  الحكومــة  مــن  منحــة  بموجــب 
المســتقبلية.  اإلنترنــت  علــوم  فــي  تشــينغهوا  بجامعــة  الماجســتير 
وعلــى الرغــم مــن وجــود فــرص للحصــول علــى درجــة الدكتــوراه فــي 
الواليــات المتحــدة، إال أنــه رفــض ذلــك وأصــر على اقتحــام عالم األعمال 
متســلحًا بقدراتــه التــي اكتســبها بعــد الدراســة. وبــدأت مامــح حلمــه 
بالتبلــور بعــد تعرفــه علــى شــريكه الصينــي »ليــي مينــغ«، ليؤسســا 

معــًا الشــركة قبــل أربعــة أعــوام.
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يقــول أحمــد : بيئــة ريــادة األعمــال فــي بكيــن جيــدة بفضــل 
األعمــال  ريــادة  علــى  المشــجعة  التفضيليــة  السياســات 
للشــباب، ويضيــف:« قــد ال تجــد فــي مــكان آخــر جــوًا مبدعــًا 
ــن إال فــي وادي الســيليكون األمريكــي.  كالموجــود فــي بكي
ودشــنت شــركة أحمــد فيمــا مضــى منتجــًا جديــدًا يســتهدف 
عــددًا كبيــرًا مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي الصيــن، 
ليــروج  نجــم  أنســب  اختيــار  علــى  يســاعدها  أن  شــأنه  مــن 
عاماتهــا التجاريــة، وتــم االختيــار والقــرار عــن طريــق التحليــل 

الكبيــرة. للبيانــات  الذكــي 
ويشــبه أحمــد ريــادة األعمــال بالزهــد، ألنــك لــن تنجــح إال بالصبــر 
وعــدم اليــأس، فقــد كاد يفشــل قبــل ســنة عندمــا لــم يتمكــن 
مــن الحصــول علــى اســتثمار مالــي لدفــع رواتــب الموظفيــن، 

بيــد أنــه تجــاوز تلــك المحنــة.
يقــول:« أشــعر بســعادة غامــرة عندمــا أرى تزايــد حــاالت النجــاح 
للشــباب مــن جيلــي فــي الصيــن، بالنســبة إلــي؛ لقــد بــدأت 

قبــل قليــل، ومــا زال أمامــي طريــق طويــل.«

إنترنت +
فــي خضــم فتــرة الركــود االقتصاديــة العالميــة، أطلقــت الصيــن 
عــدة برامــج وطنيــة لتنشــيط تنميتهــا االقتصاديــة مــن خــال 
اســتغال الشــبكة العنكبوتيــة، بمــا فيهــا برنامــج »اإلنترنــت +«
، مــا يدعــو إلــى دمــج الصناعــات التقليديــة مــع اإلنترنــت لفتــح 
آفــاق جديــدة ونمــو مســتمر. ويفهــم أحمــد تلــك الفكــرة جيــدا 
ويعتقــد أنهــا مفتــاح لمرحلــة ثانيــة الزدهــار اقتصــاد الصيــن، اذ 
أنهــا ُتمكــن الصناعــة التقليديــة مــن حــل مشــاكلها بمســاعدة 
اإلنترنت، وهذا با شــك سيشــجع على تطور صناعة الشــبكة 
فــي الصيــن علــى الجانــب اآلخــر. وفــي معــرض حديثــه، تطــرق 
أحمــد إلــى الحيــاة فــي المــدن الصينيــة التــي ال تســتغني عــن 
التســوق والدفــع اإللكترونــي واالقتصــاد المشــترك المتمثــل 
فــي حجــز ســيارات األجــرة علــى اإلنترنــت مثــا، األمــر الــذي 
يصعــب تخيلــه فــي عــدد كبيــر مــن الــدول فــي العالــم، مشــيرا 
إلــى أهميــة اإلنترنــت بالنســبة لحيــاة الصينييــن بشــكل يتجــاوز 
مــا هــو عليــه الحــال فــي أغلبيــة الــدول المتطــورة فــي العالــم 
أيضا.وحــول ذلــك يقــول: »أحيانــا؛ أشــعر وكأنــي أعيــش فــي 

المســتقبل هنــا.«
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وتــدل البيانــات الصــادرة عــن جمعيــة اإلنترنــت الصينيــة علــى 
كامــه، إذ تعــدى حجــم اقتصــاد اإلنترنــت فــي الصيــن تريليــون 
يــوان ليصــل إلــى 1.12 تريليــون يــوان )حوالــي 168.8 مليــار 
توســع  إلــى  يرمــز  مــا  الماضــي،  العــام  فــي  دوالرأمريكــي( 
الســياق  الباد.وفــي  اقتصــاد  فــي  اإلنترنــت  مســاهمة 
ــر الصناعــة والمعلومــات أن  ــب وزي ــغ فــي، نائ ــرى فن نفســه؛ ي
الصيــن تشــهد إصاحــًا صناعيــًا جوهــره الصناعــة الذكيــة فــي 
الوقــت الحالــي، مــا يفتــح فرصــا كثيــرة وفضــاء رحبــا للشــركات 

والمتوســطة. الصغيــرة 

وفــي هــذا الســياق، قــال ليــي مينــغ، شــريك أحمــد الصينــي، 
إن ســوق اإلنترنــت فــي الصيــن ستســتقبل مزيــدًا مــن رواد 
لنشــاطاتها  نظــرًا  الصيــادي  أحمــد  مثــل  األجانــب  األعمــال 

االســتثمارات. ووفــرة 
وبالعــودة إلــى أحمــد، قــال إن قيمــة شــركته فــي الســوق 
تربــو علــى مائــة مليــون يــوان )حوالــي 15.08 مليــون دوالر 
أمريكــي( وقــد نجحــت فــي تمويــل نحــو عشــرة ماييــن يــوان 
خــال الفتــرة األخيــرة، مشــيرًا إلــى حرصــه علــى هــذه البيئــة 

الــرواد. التمويليــة لشــركات 
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نمط صيني في الشرق األوسط
ويتواصــل أحمــد مــع عائلتــه فــي اليمــن عبــر أدوات التواصــل االجتماعــي علــى الشــبكة أحيانــًا، كمــا 
يتواصــل مــع بعــض رواد أعمــال اإلنترنــت مــن الشــباب فــي اليمــن مــن أجــل تبــادل الخبــرات ودفــع 
عجلــة ريــادة األعمــال فــي التقنيــة والتشــجيع عليهــا فــي اليمــن، ويضيــف:« كمــا أحــب موطنــي 

الثانــي الصيــن الــذي تعلمــت فيــه، فأنــا احــب وطنــي األول اليمــن ويبقــى قلبــي مرتبطــًا بــه.«
ووجــد أحمــد نمــاذج كثيــرة لقــدرة اإلنترنــت علــى حــل المشــاكل االقتصاديــة واالجتماعيــة وتحســين 
جــودة حيــاة النــاس خــال الســنوات العشــر فــي الصيــن، مــا أعجبــه كثيــرًا وأثبــت نيتــه لنقــل النمــط 
إلــى أراضــي الشــرق األوســط لكــي يســاعد المنطقــة علــى حــل  الصينــي والخبــرات الصينيــة 
مشــاكلها الخاصــة أيضا.يقــول: »فحبــي لوطنــي العربــي ولليمنييــن بشــكل خــاص كبيــر جــدًا، هــذا 

ــه بطريقــة أو بأخــرى.« الحــب ســيترجم مســتقبًا علــى شــكل خدمــة ل
 ويضيــف وهــو يؤكــد أنــه أخــذ وظــل يأخــذ موقــف الطالــب خــال بقائــه فــي الصيــن لكــي يــدرس 
التقنيــة والخبــرات ويرجــع الــى الوطــن العربــي لينشــئ بيئــة اإلنترنــت الخاصــة فــي منطقــة الشــرق 
األوســط. وقــد الحــظ أن شــركة علــي بابــا للحوســبة الســحابية تخطــط فــي االســتثمار فــي دبــي 
لكــي تدخــل ســوق الشــرق األوســط، وهــو مــا يعتقــد أحمــد بأنــه سيســد فراغــا فــي ســوق 

المنطقــة بســرعة.
وفيمــا يتابــع اســتثمارات شــركات اإلنترنــت الصينيــة فــي الشــرق األوســط بشــكل خــاص، يتوقــع 
الصيــن  إطــار دعــوة  القادمــة فــي  الســنوات  التمويــل للمنطقــة خــال  أحمــد توجــه مزيــد مــن 
»الطريــق والحــزام« التــي تســعى وراء تعزيــز التعــاون الثنائيــة أو متعــددة األطــراف بيــن الصيــن 

والــدول المتضمنــة لتحقيــق التنميــة المشــتركة والمنفعــة المتبادلــة.
وعلــى الرغــم مــن ضعــف البنيــة األساســية فــي عــدد مــن دول الشــرق األوســط، يعتقــد أحمــد بــكل 
ايجابيــة أن الضعــف قــد يتحــول إلــى فــرص أكبــر فــي حينــه، ويؤكــد :«هنــا تكمــن فــرص رواد األعمــال 
مثلــي، وســُتحل هــذه المســائل آجــًا أم عاجــًا.« ويتوقــع أحمــد أن ســوق اإلنترنــت فــي الشــرق 
األوســط ســتكون واعــدة جــدا فــي المســتقبل، ومــن ناحيــة ثانيــة ســتجلب اإلنترنــت مســتقبًا 
للمنطقــة. ويختــم قائــا :«أعتقــد أن هــذا المســتقبل ســيأتي خــال 10ســنوات إلــى حــد كبيــر، 
وعلــّي أن أســتعد لذلــك منــذ اآلن«.ويضيــف بأنــه يخطــط لمواصلــة أعمالــه وتجاربــه فــي الصيــن 

لعــدة ســنوات أخــرى قبــل العــودة للوطــن العربــي.
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يــدرس  الــذي  الغيلــي”  اليمنــي “هاشــم  الشــاب  اســتطاع 
أن يحصــد علــى صفحتــه  ألمانيــا  الحيويــة( فــي  )التكنولوجيــا 
فــي موقــع التواصــل “فيــس بــوك” نحــو 25 مليــون متابــع 
شــغفه  نشــر  طريــق  عــن  وذلــك  العالــم،  أنحــاء  جميــع  مــن 
بالعلــوم وكل مــا يهــم اإلنســان مــن علــوم طبيــة وإنســانية 
وتكنولوجيــة. يقــول “الغيلــي” فــي مقابلــٍة لــه مــع فضائيــة 
“ســكاينيوز” أن صفحتــه التــي أوشــكت علــى األربعــِة ماييــن 
متابــع مــن جميــع أنحــاء العالــم تهتــم بالدرجــة األولــى بنشــر 
آخــر مــا يتوصــل إليــه العلــم فــي مجــال الطــب والتكنولوجيــا، 
األمــر الــذي جعلهــا تحظــى بمتابعــة كبيــرة وانتشــار واســع فــي 
مختلــف أنحــاء العالــم. وأضــاف أنــه رفــض عروضــًا مغريــة مــن 
شــركات عالميــة كبــرى، مقابــل حمــات ترويجيــة حتــى ال يفســد 
ثقــة متابعيــه بالطابــع التجــاري، مؤكــدًا أن صفحتــه ستســتمر 
بنشــر كل مــا يهــم اإلنســان فــي مجالــي الطــب والتكنولوجيــا 

والعلــوم األخــرى. 
البيانيــة،  الرســوم  ونشــر  بتصميــم  “الغيلــي”  ويقــوم 
ومقاطــع الفيديــو، ومحتويــات أخــرى حــول مواضيــع تتــراوح مــن 
الضمــادات المكافحــة للعــدوى وحتــى علــم النفــس حيــث تنــال 
صفحتــه نحــو 10.000 إعجــاب فــي األيــام العاديــة بينمــا فــي 

األيــام الجيــدة تحصــد الصفحــة بحــدود الـــ100.000 إعجــاب!
شرح العلوم للقراء العاديين

التــي  صفحتــه  علــى  اإلنجليزيــة  باللغــة  “الغيلــي”  وينشــر 
علــى  وحملهــم  العادييــن  للقــراء  العلــوم  لشــرح  تســعى 
اإلهتمــام بالعلــم والتحــدث عنــه، وغالبيــة متابعيــه مــن الواليات 
المتحــدة األميركيــة ويمتلــك الكثيــر مــن المتابعيــن مــن مصــر، 

أيضــًا. العربيــة الســعودية، واإلمــارات، والعــراق  والمملكــة 
بعــد  الحكومــة  مــن  علــى منحــة  قــد حصــل  وكان “الغيلــي” 
بيشــاور  جامعــة  مــن  البكالوريــوس  شــهادة  ونــال  الثانويــة 
ــى  ــاد إل ــم ع ــة ث ــا الحيوي ــال التكنولوجي فــي باكســتان فــي مج
اليمــن ليعمــل فــي منظمــة حكوميــة لمراقبــة الجــودة، وســافر 
ــال شــهادة الماجســتير مــن جامعــة  ــا ون ــى ألماني مــرة أخــرى إل
بعــد حصولــه علــى منحــة مــن هيئــة  ألمانيــا  جاكوبــس فــي 

.DAAD األلمانيــة  األكاديمــي  التبــادل 
جديــر بالذكــر أن الشــاب “هاشــم عبدالرحمــن الغيلــي” مــن 
منطقــة “شمســان” بمديريــة المحابشــة، التابعــة لمحافظــة 
حجــة، أراده والــداه أن يكــون مزارعــًا لكــن طموحــه كان فــي 
العلــم حتــى نــال فيــه مراتبــًا عاليــة وأســس صفحــة العلــوم 

الطبيــة كــي تكــون قــوة مــن أجــل الخيــر حــد قولــه.

تـكنولـــوجيــا  حيـويـة بالمانيا
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اإلرتقاء بالجهات المستفيدة
وتطويــر كفاءتهــا البشــرية والتنظيميــة



 تنمية منظمات
 المجتمع المدني

تنميتها من األســس التي حرصنا عليها لنصل الى تحقيق 
والمؤسســات  المنظمــات  قــدرات  تعزيــز  عبــر  الجــودة 
والجمعيــات مــن خــالل إســتعراضنا لطــرق عمليــة ومنهجيــة 
تدعيــم  مــن  تتمكــن  حتــى  متعــددة  وبمهــارات  حديثــة 
المجتمعــات بــروح عصريــة تنفــع المجتمــع والوطــن أجمــع 





ُمستقَبلَنا الُمشَترك
 كانــت عاقــة اإلنســان منــذ فجــر تاريخــه متوازنــة مــع بيئتــه، ألن أعــداده ومعــدالت إســتهاكه ومــا يســتخدمه 
مــن وســائل تقنيــة كانــت فــي حــدود قــدرة البيئــة علــى العطــاء. فلمــا انتصــف القــرن العشــرون، وهــو مفصــل 
تاريخــي بيئــي لإلنســان، كانــت أعــداد النــاس قــد زادت، وأصبحــت معــدالت هــذه الزيــادة بالغــة حتــى وصفــت 
بأنهــا »إنفجــار ســكاني«، وتعاظمــت معــدالت اســتهاك البشــر للســلع و الخدمــات، وتطلعهــم للمزيــد. 
ــة  ــز البيئــة، وبذلــك اختلــت العاقــة المتوازن ــات التــي تخــرج عــن نشــاطاتهم إلــى حي وتعاظمــت كميــة النفاي
بيــن االنســان وبيئتــه. وتوجــس النــاس خوفــا مــن خطــر قــادم علــى مســتقبلهم. فتنــادوا فــي ختــام القــرن 
العشــرين بفكــرة التنميــة المتواصلــة أو المســتدامة، والتــي تبلــورت فــي تقريــر اللجنــة العالميــة للبيئــة 

والتنميــة، والــذي نشــر تحــت عنــوان »مســتقبلنا المشــترك«.
هاني ناصر
زينب الرويشد

التنميــة عمليــة ديناميكيــة مســتمرة،  ومتصاعــدة، 
ذات  الغايــات،  ومحــددة  وواعيــة،  ومجتمعيــة، 
مرحليــة  وأهــداف  المــدى،  طويلــة  إســتراتيجية 
وخطــط وبرامــج. وهنــاك أكثــر مــن تعريــف للتنميــة 
المســتدامة، أهمهــا وأوســعها انتشــارا، الــوارد فــي 
التــي  التنميــة  بالتالــي:«  برونتانــد، عرفهــا  تقريــر 
تلبــي احتياجــات الحاضــر دون أن تعــرض للخطــر قــدرة 
احتياجاتهــا”. ويقــوم  التاليــة علــى إشــباع  األجيــال 
تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي ظــل المعطيــات 
والمتغيــرات المحليــة والعالميــة علــى ثــاث ركائــز 
والتنميــة  االقتصاديــة،  التنميــة  هــي  أساســية 
االجتماعيــة، وترشــيد اســتخدام المــوارد الطبيعيــة 
الســكانية  المســألة  وتعتبــر  عليهــا.  والمحافظــة 
فــي  المســتدامة  التنميــة  أمــام  األكبــر  التحــدي 
اليمــن، والمظلــة التــي تنبثــق عنهــا كافــة معوقــات 

المســتدامة. التنميــة 

النتنمية المستدامة

تمكين يـــونيــــو 342018



إشكالية تنموية
»حضيــت القضية الســكانية فــي اليمن باهتمام 
اإلســتراتيجية  الرؤيــة  فــي  مطلقــة  وأولويــة 

لليمــن 2025«

االقتصاديــة  والبرامــج  التنمويــة  الخطــط  وفــي 
حقيقيــة  تنمويــة  إشــكالية  باعتبارهــا  واالجتماعيــة؛ 
ناحيــة  مــن  المرتفعــة  الســكانية  الزيــادة  ظــل  فــي 
والنمــو االقتصــادي المتواضــع ومحدوديــة المــوارد 
الطبيعيــة مــن ناحيــة أخــرى؛ ممــا يــؤدي إلــى القصــور 
األساســية  اإلنســانية  االحتياجــات  تلبيــة  فــي 
للمواطــن اليمنــي. وتضاعــف ســكان اليمــن الفتــي 
الثاثــة الماضيــة مــن  )ذكــورا وإناثــا( خــال العقــود 
حوالــي 6 مليــون نســمة عــام 1975 إلــى نحــو 19.7 
 .)2004( الســكاني  التعــداد  حســب  نســمة  مليــون 
 26 حوالــي  الســكان  بلــوغ  اإلســقاطات  وتقــدر 
ــون  ــي 34 ملي ــون نســمة فــي عــام 2014 وحوال ملي
نســمة بحلــول عــام 2025، األمــر الــذي يؤكــد عمــق 
علــى  وانعكاســاتها  الســكانية  المســألة  وخطــورة 

التنميــة المســتدامة. وتمثــل الهجــرة الداخليــة نحــو 
المرتفــع،  الســكاني  النمــو  إفــرازات  إحــدى  المــدن 
حيــث يبلــغ النمــو الســكاني فــي الحضــر حوالــي %7 
ســنويا، ويــؤدي إلــى تضاعــف الضغــط علــى المــوارد 
والخدمــات األساســية، وظهــور العشــوائيات علــى 
أطــراف المــدن كبيئــات للفقــر والبطالــة وبــؤر لظواهــر 
الحكومــات  وســعت  والتطــرف.  والعنــف  اإلجــرام 
اإلســتراتيجية  تطبيــق  إلــى  والمجتمــع  المتعاقبــة 
ــة للســكان وبرامــج تنظيــم األســرة والتوســع  الوطني
في التوعية الســكانية، والتي ســاهمت في تحســين 
العديــد مــن المؤشــرات، أبرزهــا تراجع نمو الســكان من 
3.7% فــي عــام 1994 إلــى 3% فــي عــام 2004 نتيجــة 
انخفــاض معــدالت الخصوبــة الكليــة مــن 6.5 مولــود 
لــكل امــرأة فــي عــام 1997 إلــى 4.4 فــي عــام 2013. 
ورغــم تبنــي سياســات تحقــق التــوازن الســكاني مــع 
المــوارد علــى المــدى الطويــل، إال أن أوجــه القصــور 
ــرزت فــي مــدى تنفيــذ السياســات وضعــف البرامــج  ب

مقارنــة بالتحــدي الماثــل فــي هــذا الجانــب. 

رغــم الجهــود العالميــة والمحــاوالت الجــادة لتحقيــق مطلــب التنميــة المســتدامة فــي جميــع دول ومجتمعات 
ــادة  ــا: الزي ــن أبرزه ــباب، م ــن األس ــدد م ــر، لع ــد كبي ــى ح ــرة إل ــزال قاص ــاوالت ال ت ــك المح ــم، إال أن تل العال
المطــردة فــي عــدد ســكان العالــم، انتشــار الفقــر،  غيــاب األمــن والســالم، اســتمرار الهجــرة مــن الريــف إلــى 
المناطــق الحضريــة، وانتشــار ظاهــرة المناطــق العشــوائية، وتفاقــم الضغــوط علــى األنظمــة اإليكولوجيــة 
ــة  ــة قاســية، ومحدودي ــات، والتعــرض لظــروف مناخي والمرافــق والخدمــات، وتلــوث الهــواء، وتراكــم النفاي
المــوارد الطبيعيــة، وســوء اســتغاللها، والنقــص الحــاد فــي الموارد المائيــة وتلوثها ونــدرة األراضي الصالحة 
لالســتغالل فــي النشــاطات الزراعيــة المختلفــة، ونقــص الطاقــة غيــر المتجــددة فــي بعــض األقطــار، وعــدم 
موائمــة بعــض التقنيــات والتجــارب المســتوردة مــن الــدول المتقدمــة مــع الظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والبيئيــة لبعــض الــدول فــي العالــم النامــي، ونقــص الكفــاءات المحليــة القــادرة علــى التعامــل معهــا.
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اقـتــصـــــاد ريــعــي
ــر مــن 50% مــن  ــف أكث ــة فــي توظي »ســاهمت الزراع

العمالــة اليمنيــة«
األخيريــن  العقديــن  خــالل  اليمنــي  االقتصــاد  وشــهد 
وحتــى عــام 2010، معــدالت نمــو بمتوســرط 4.7% للناتــج 
مــن  الفــرد  نصيــب  تضاعــف  ورغــم  اإلجمالــي.  المحلــي 
 2010 1310$ فــي عــام  الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى 
النمــو  ذلــك  أن  إال   ،1992 عــام  فــي   $657 ب  مقارنــة 
التخفيــف  علــى  يســاعد  ولــم  للعمــل  مولــدا  يكــن  لــم 
مــن الفقــر، خصوصــا فــي العقــد األخيــر، حيــث ارتفعــت 
عــام   %17.8( مســبوقة  غيــر  مســتويات  إلــى  البطالــة 
2010(. ويعــود الســبب إلــى أن االقتصــاد اليمنــي ريعــي، 
النفــط  إنتــاج وتصديــر  علــى  كلــي  يعتمــد بشــكل شــبه 
 %31 والغــاز الطبيعــي، إذ يمثــل النفــط بمفــرده قرابــة 
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي. مقابــل تدنــى مســاهمة 
ــج المحلــي  القطاعــات اإلنتاجيــة األخــرى فــي تكويــن النات
ــر  ــي توظــف أكث ــة، والت ــث ســاهمت الزراع ــي، حي اإلجمال
مــن 50% مــن العمالــة، بمتوســط 10%، والصناعــة بأقــل 

7% )خــالل العقديــن األخيريــن(.  مــن 

لتحقيــق التنميــة المســتدامة بمفهومهــا ومنهجهــا الشــمولي البــد مــن وجــود إرادة سياســية للــدول واســتعداد لــدى 
المجتمعــات واألفــراد لتحقيقهــا، فالتنميــة المســتدامة عمليــة مجتمعيــة، يجــب أن تســاهم فيهــا كل الفئــات والقطاعــات، وأن 

ــة المســتدامة. ــق التنمي ــات المجتمــع بدورهــا لتحقي ــة مــن فئ تقــوم كل فئ
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فقـر بطـابع ريفــي
"تفاقمــت  ظاهــرة  الفقــر وارتفعــت  معدالتهــا  فــي  

األخيــرة" الســنوات 
 إضافــة إلــى التأثيــرات والنتائــج الســلبية للتطــورات التــي 
الهــدف األول مــن  عــام 2011، وســار  البــالد منــذ  شــهدتها 
ــة )التخفيــف مــن الفقــر( فــي مســار عكســي،  أهــداف التنمي
إذ اتســعت ظاهــرة الفقــر مــن 46.6%، وفــق مســح ميزانيــة 
إلــى 54.5% فــي عــام 2012. مقارنــة  األســرة )2006/2005(، 
ــام 2015.  ــى 23.3% فــي الع ــة تخفيضــه إل باســتهداف الحكوم
وفــي الوقــت نفســه اتســع تفــاوت الدخــل بحســب بيانــات 
مســح ميزانيــة األســرة لعــام 1992 و 1998 مقارنــة بمســح  
2005و 2006، إذ يحصــل 20% مــن الســكان األقــل دخــال علــى %6 
مــن إجمالــي الدخــل، مقابــل 49% للعشــرين )20% مــن الســكان( 
األعلــى دخــال، ممــا أدى إلــى زيادة نســبة الســكان غيــر القادرين 
علــى الوصــول إلــى المــوارد التــي تكفــل لهــم ســد احتياجاتهــم 
األساســية. ويمتــد هــذا التفــاوت إلــى االلتحــاق بالمــدارس 
تتمثــل  وكمــا  وغيرهــا.  الصحيــة  الخدمــات  علــى  والحصــول 
االحتياجــات اإلنســانية األساســية فــي ضمــان مصــدر دائــم 
للــرزق والتمتــع بعنايــة صحيــة ومســكن مالئــم، فــإن االحتياجــات 
االجتماعيــة تتمحــور حــول الخــروج مــن دائــرة األميــة والوصــول 
إلــى الخدمــات األساســية وشــبكات االتصــال التــي يفتقــر إليها 
مــا يقــارب نصــف ســكان اليمــن، خاصــة فــي الريف، حيــث يقطن 
ثالثــة أربــاع الســكان )83%(، وهــو مــا يجعــل الفقــر طابعــا ريفيــا.
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الفــرد  هــو  المســتدامة  التنميــة  محــور  طالمــا 
واحتياجاتــه، فــإن الفــرد ايضــا هــو أســاس بنــاء هــذه 

لتنميــة ا

بـرامـــج متعثـــرة
»يبــرز انعــدام األمــن الغذائــي نتيجــة االعتمــاد  علــى 
والنزاعــات  العالميــة،  األســعار  وارتفــاع  الــواردات، 

المحليــة«

وكشــف مســح محــدث لرصــد األمــن الغذائــي فــي عــام 2013 
أن 44.5% مــن الســكان يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي، 
منهــم 22.3% يعتبــرون أكثــر شــدة فــي تلــك المعانــاة، مقابــل 
األمــن  انعــدام  مــن  متوســط  وضــع  فــي  يعتبــرون   %22.2
الغذائــي. ويبــرز انعــدام األمــن الغذائــي نتيجــة االعتمــاد الكبيــر 
للغــذاء  العالميــة  األســعار  وارتفــاع  الغذائيــة  الــواردات  علــى 
السياســي  واالســتقرار  األمــن  وغيــاب  المحليــة  والنزاعــات 
تلــك  وتثيــر  البطالــة.  معــدالت  وارتفــاع  المدقــع  والفقــر 
المؤشــرات قلــق شــديد فــي البــاد، خاصــة مــع ارتفــاع الحرمــان 
ليصيــب حوالــي 12 مليــون مواطــن، باإلضافــة إلــى أعــداد أخرى 
كبيــرة تعيــش حــول خــط الفقــر وتخشــى مــن االنــزالق فيــه جراء 
ــر أمنــي أو عوامــل طبيعيــة مثــل الجفــاف. وقــد تبنــت  أي توت
الحكومــات اليمنيــة المتعاقبــة العديــد مــن المبــادرات والجهــود، 
وبدعــم دولــي، للتخفيــف مــن الفقــر وتحقيــق. وظهــرت جهــود 
التــي  والخطــط  االســتراتيجيات  خــال  مــن  الحكومــات  تلــك 
أعدتهــا خــال تلــك الفتــرة وأهمهــا إســتراتيجية التخفيــف مــن 
الفقــر )2003-2005( وإســتراتيجيات وطنيــة أخــرى تركــز علــى 
والقطــاع   ،)2010( الغذائــي  األمــن  منهــا  الفقــر:  مكافحــة 
الزراعــي )2012(، والقطــاع الســمكي )2012(، والميــاه )2013(، 
الرؤيــة  اســتهدفت  حيــن  فــي   .)2007( البيئيــة  واالســتدامة 
إلــى مجموعــة  االنتقــال  تحقيــق   2025 لليمــن  اإلســتراتيجية 
الــدول متوســطة التنميــة. ورغــم ذلــك، فــإن معظــم برامــج 
المعوقــات  مــن  العديــد  تــزال متعثــرة فــي ظــل  التنميــة ال 

المؤسســية والماليــة والطبيعيــة. 
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تشغيل جزئي
شــخص  مليــون  فقــدان  إلــى  التقديــرات  »تشــير   
ــذ  ــي يشــهدها اليمــن من ــداث الت ــراء األح أعمالهــم ج

»2011

وتعــد البطالــة مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه عمليــة التنميــة، 
وتســاهم فــي تقويــض االســتقرار السياســي واألمنــي فــي 
اليمــن، خاصــة وأنهــا تتركــز فــي أوســاط الشــباب بمــا فــي ذلــك 
المتعلميــن. وأدى تراجــع التوظيــف  فــي القطاعيــن، الحكومي 

والخــاص، إلــى ارتفــاع البطالــة الصريحــة مــن 16.2% فــي عــام 
2004 إلــى 17.8% فــي عــام 2010. وترتفــع البطالــة الصريحــة 
بيــن اإلنــاث إلــى 54.6%، وبيــن أوســاط الشــباب إلــى 52.9. 
أكثــر  إلــى  الجزئــي  التشــغيل  أو  الجزئيــة  البطالــة  وتتضاعــف 
مــن ذلــك. وتشــير بعــض التقديــرات إلــى فقــدان نحــو مليــون 

إلــى  لألســرة دور كبيــر فــي خلــق جيــل واعــي ومنتمــي 
مجتمعــه. وإن كانــت األســرة حريصــة علــى محيطهــا وبيئتهــا، 

فأفرادهــا ســيكونون كذلــك.

شــخص أعمالهــم جــراء األحــداث التــي يشــهدها اليمــن منــذ 
عــام 2011، ممــا يرفــع تقديــرات معــدل البطالــة إلــى حوالــي 
بطبيعــة  اليمنــي  االقتصــاد  فــي  البطالــة  وتتســم   .%40
ــة فــي ســوق  ــن المهــارات المطلوب ــة وعــدم توافــق بي هيكلي
ناحيــة  عــن عمــل مــن  الباحثــون  التــي يملكهــا  العمــل وتلــك 
ــة، ســواء  أخــرى. وتعــددت التدخــات الوطنيــة لمواجهــة البطال
فــي أحــداث 2011 أو بعدهــا. ويمكــن إجمالهــا فــي التوســع 
فــي برامــج األشــغال كثيفــة العمالــة. وبدعــم مــن المانحيــن، 
توفيــر التمويــل والتســهيات الازمــة للمشــاريع واألنشــطة 
الصغيــرة. وإعــداد الخطــة الوطنيــة لتشــغيل الشــباب 2014-

  .2016
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السلم التعليمي
يحتفــظ  ال  التعليمــي،  النظــام  لضعــف  »نتيجــة 
العــام« التعليــم  مراحــل  نهايــة  حتــى  بالطالــب 

ــة التعليــم األساســي اهتمامــا ضمــن توجهاتهــا  وأولــت الدول
التعليــم  فــي  الصافــي  االلتحــاق  ارتفــع  حيــث  التنمويــة، 
األساســي إلــى 81.8% فــي عــام 2012، مــع تقليــص فجــوة 
النــوع االجتماعــي إلــى 75.8%. ويتطلــب تحقيــق هــذا الهــدف 
مواجهــة األســباب التــي تحــد مــن التحــاق األطفــال بالتعليــم 
أســرهم،  مــع  األطفــال  وعمــل  الريــف،  فــي  األساســي 
وعــدم توفــر العــدد الــازم مــن المدرســين، فضــًا عــن ضــرورة 
ارتفــاع  مــع  االلتحــاق  معــدالت  وتتدنــى  لألميــة.  التصــدي 
الصافيــة  االلتحــاق  معــدالت  تقــل  إذ  التعليمــي،  الســلم 
للتعليــم الثانــوي عــن 27% فــي عــام 2012 نتيجــة ضعــف النظام 
التعليمــي وعــدم قدرتــه علــى االحتفــاظ بالطالــب حتــى نهايــة 
مراحــل التعليــم العــام. وفــي مجــال التعليــم الفنــي والتدريــب 
المهنــي،  ارتفــع طــاب هــذا القطــاع مــن 6563 طالــب وطالبــة 
عــام 2000 إلــى 31941  عــام 2012. وزادت مؤسســاته إلــى 
140 منهــا 90 حكوميــة. واســتهدفت اإلســتراتيجية الوطنيــة 

ــرة 2005-2012 رفــع  ــب المهنــي للفت ــم الفنــي والتدري للتعلي
التعليــم  طــاب  مــن   %15 إلــى  الملتحقيــن  الطــاب  نســبة 
أمــا   .%3.5 تتجــاوز   ال  حاليــا  أنهــا  إال  والثانــوي،  األساســي 
التعليــم الجامعــي فرغــم التوســع الكمــي خــال الســنوات 
الماضيــة إال أنــه يضــع تســاؤالت عديــدة حــول المــدى الــذي 
يمكــن أن يبلغــه مــع تواضــع مدخاتــه وضعــف تطــوره النوعــي 
ممــا يحــول دون أن تكــون مخرجاتــه فعالــة للتنميــة المســتدامة. 
التعليــم.  تطويــر  علــى  المتعاقبــة  الحكومــات  واجتهــدت 
وتتلخــص فــي توســيع الخدمــات التعليميــة وإتاحــة التعليــم 
األساســي للجميــع مــع إيــاء اهتمــام بتعليــم الفتــاة وتقليــص 
الفجــوة بيــن الريــف والحضــر، فضــا عــن تجويــد التعليــم مــن 
خــال أداء المعلميــن واإلدارات المدرســية والصحــة المدرســية 
وتقويــم المناهــج وتطويرهــا ونهضــة األنشــطة المدرســية. 
وتقــوم الحكومــة حاليــا بإعــداد رؤيــة شــاملة إلصــاح مدخــات 
بالتعــاون مــع  العالــي، والفنــي والمهنــي(  )العــام،  التعليــم 
البنــك الدولــي؛ تلبيــة لمتطلبــات التنميــة واحتياجــات ســوق 

العمــل المحلــي والخارجــي. 
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يــــــؤدي المجتمــع دورا بالــغ 
األهميــة فــي معالجــة قضايــا البيئــة 
فالمجتمــع  المســتدامة،  والتنميــة 
هــو المحــرك األساســي فــي عمليــة 
التنميــة. وشــهدت الســنوات األخيرة 
زيــادة ملحوظــة فــي دور وقــدرات 
المجتمــع  تنظيمــات  ومشــاركات 
المدنــي، األمــر الــذي يســلط الضــوء 
علــى ضــرورة أن تعمــل الحكومــات 
ــن  ــى تمكي ــة عل ــات الدولي والمنظم
فــي  التنظيمــات  هــذه  وتعزيــز 
نشــاطاتها البيئيــة لتحقيــق التنميــة 

المســتدامة. 

41تمكين يـــونيــــو 2018



المناطق الريفية أكثر حرمانا
 »تغطــي الخدمــات الصحيــة 64% مــن الســكان،  تتركــز 

فــي المــدن وتبقــى المناطــق الريفيــة«

 ورغــم أهميــة القطــاع الصحــي، إال أن نصيبــه مــن اإلنفــاق 
العــام خــال الفتــرة 2009-2012 لــم يتجــاوز 4.2%، وهــو مــا يقــل 
عــن 1.4% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي. وأدى النمو الســكاني 
المرتفــع والتشــتت الواســع إلــى الضغــط علــى اإلمكانيــات 
أساســًا،  المحــدودة  للقطــاع،  والبشــرية  والفنيــة  الماليــة 
شــبكة  تعانــي  حيــث  الصحيــة؛  الخدمــات  تدنــي  واســتمرار 
قصــور  مــن  ســواء  حــد  علــى  والعاجيــة  الوقائيــة  الخدمــات 
الصحــي  الوضــع  علــى  االســتدالل  ويمكــن  ونوعــي.  كمــي 
فــي اليمــن مــن خــال انتشــار بعــض األمــراض واألوبئــة. وفــي 
الــكادر الطبــي 6700 طبيــب، أي طبيــب  المقابــل ال يتجــاوز 
واحــد لــكل 13 ألــف نســمة، باإلضافــة إلــى توفــر مرفــق صحــي 
واحــد لــكل 10000 نســمة مــع تدنــي تجهيزاتهــا. وقــد أظهــر 

المســح الصحــي الديموغرافــي لعــام 2013 تحســن ملمــوس 
األطفــال  وفيــات  معــدل  انخفــض  حيــث  المؤشــرات،  فــي 
الرضــع إلــى 43 لــكل 1000 مولــود حــي، وتراجــع معــدل وفيــات 
األطفــال دون الخامســة بنســبة 60% إلــى 53 وفــاة لــكل 1000 
مولــود خــال الفتــرة 2003 – 2013. وتحســن مؤشــر وفيــات 
األمهــات بشــكل كبيــر إلــى 148 حالــة وفــاة لــكل مائــة ألــف 
والدة حيــة خــال الفتــرة نفســها. ورغــم التحســن المضطــرد 
فــي القضايــا المتعلقــة بالرعايــة الصحيــة أثنــاء الحمــل والــوالدة، 
إال أن العديــد مــن العوامــل الســلبية مــا زالــت منتشــرة، أهمهــا 
الــوالدة التقليديــة، الــزواج المبكــر، تقــارب الــوالدات، وقصــور 

الرعايــة الصحيــة المقدمــة لألمهــات أثنــاء الحمــل.
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تهديد لألجيال القادمة
اليمــن  فــي  الغذائــي  الواقــع  »يعكــس 
االختــالالت الخطيــر فــي نظــام التغذيــة للفــرد 

واألســرة«

وســاهمت األمــراض المعديــة ورداءة الصحــة البيئيــة 
وإمــدادات الميــاه فــي ارتفــاع ســوء التغذيــة، باإلضافــة 
إلــى الفقــر وتنــاول القــات الــذي يســتحوذ علــى نســبة 
كبيــرة مــن الدخــل. وتتمثــل خطــورة ســوء التغذيــة فــي 
ضعــف الصحــة والقــدرة علــى مقاومــة األمــراض. وتزيــد 

حــاالت الهــزال والتقــزم والتــي بلغــت
%37 و 44.7 علــى التوالــي كتهديــد حقيقــي لألجيــال 
القادمــة وقدرتهــا علــى العمــل واإلنتــاج. وفــي جانــب 
اإلعاقــات يعانــي 3% مــن الســكان مــن إعاقــة، دون فــرق 
بيــن الريــف والحضــر، حيــث يعتبــر الرجــال أكثــر عرضــة 
مــن النســاء وبنصيــب 4% مقابــل 3%. وركــزت الجهــود 
الحكوميــة فــي القطــاع الصحــي علــى تحســين أدائــه 
والتوســع فــي الخدمــات الصحيــة الوقائيــة والعاجيــة 
بغــرض تعميمهــا فــي البــاد وخاصــة فــي الريــف. وأبــرز 
واألنشــطة  األساســية  الخدمــات  تحســين  التدخــات 
الصحــة  وخدمــات  التحصيــن  مــن  بــدءًا  اإليصاليــة، 
اإلنجابيــة وتوســيع نطاقهــا والتوزيــع المجانــي لوســائل 

تنظيــم األســرة. 

43تمكين يـــونيــــو 2018



ــى  ــي إل توصــل المجتمــع المدن
للتعبيــر  وفعالــة  جديــدة  أشــكال 
واإلهتمامــات  المشــاعر  عــن 
ــز  ــة لتعزي ــر أداة قوي ــعبية، ويعتب الش
السياســيين  أنظــار  ولفــت  القيــم، 
والتوعيــة  البيئيــة،  القضايــا  إلــى 
الجماهيريــة، وترويــج األفــكار والنهــج 
اإلبتكاريــة، والدعــوة إلــى الشــفافية 

البيئيــة. القــرارات  صنــع  عنــد 
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وضع مائي حرج
»تشــكل اســتدامة الميــاه فــي اليمــن تحــد 

أكثــر خطــورة«
 والســبب الرئيــس فــي ضعــف إنتاجيــة الزراعــة 
ويقــدر  المســتوطنة.  األمــراض  وانتشــار 
الطلــب الســنوي علــى الميــاه فــي عــام 2010 
بيــن  وتتــوزع  مكعــب.  متــر  مليــار   3.9 بحوالــي 
و%2  المنزلــي  لاســتهاك  و%8  للزراعــة   %90
ــار مــم مــوارد متجــدد،  للصناعــة؛ مقابــل 2.5 ملي
وحوالــي 1.4 مليــار عجــز مائــي يتــم تغطيتــه مــن 
المخــزون المائــي الجوفــي. ويقــدر نصيــب الفــرد 
بحوالــي 1204 مقارنــة بمتوســط عالمــي 7500، 
وشــمال  األوســط  الشــرق  لمنطقــة  و1250 
إفريقيــا. وقــد انخفضــت نســبة الســكان الذيــن 
ال يحصلــون علــى ميــاه مأمونــة مــن 65.1% فــي 
عــام 1991 إلــى 47% فــي عــام 2012 مــع تفــاوت 
بيــن الحضــر)39%( والريــف )51%(. ويصنــف البنــك 
ــا  الدولــي اليمــن بيــن الــدول األربــع األفقــر مائي
فــي العالــم، حيــث يتوقــع نضوب الميــاه الجوفية 
الكبيــر  االســتنزاف  نتيجــة  وجيــزة  فتــرة  خــال 
ــة الجوفيــة  فــي أغلــب المناطــق وضعــف التغذي

الجوفيــة  الميــاه  طبقــات  انخفــاض  وبالتالــي 
مــن 7-1 متــر ســنويا عــام 2008. وتعــد األمطــار 
المصــدر الوحيــد للميــاه المتجــددة فــي اليمــن 
والتــي يتــراوح متوســط هطولهــا الســنوي بيــن 
والشــمال  الصحراويــة،  المناطــق  فــي  مــم   50
والشــمال الشــرقي والســواحل الجنوبيــة إلــى 
أكثــر مــن 600 مــم. وأصبحــت مــدن يمنيــة وفــي 
مقدمتهــا العاصمــة صنعــاء مهــددة بالعطــش. 
مواســم  أثنــاء  الكثيريــن  الميــاه  شــح  ودفــع 
المــاء.  عــن  بحثــا  منازلهــم  تــرك  إلــى  الجفــاف 
حيــث  الحــرج،  المائــي  بالوضــع  الحكومــة  وتقــر 
المســتدامة  اإلدارة  لتحقيــق  إجــراءات  اتخــذت 
للمــوارد المائيــة تتلخــص فــي اســتكمال البنــاء 
الميــاه  قانــون  وإصــدار  للقطــاع  المؤسســي 
وإعــداد اإلســتراتيجية الوطنيــة للميــاه فــي عــام 
2004 وتحديثهــا عــام 2008؛ مــع تبنــي الحكومــة 
والمانحيــن منــذ 2009 مقاربــة قطاعيــة واســعة 

واالســتثمارات.  التدخــات  لتنســيق 

اليمن
بين الدول األربع األفقر مائيا
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محدودية الطاقة
»يمثــل الكهربــاء أهــم التحديــات أمــام التنميــة والــذي 
يهــدد بوضعــه الحالي البنية التحتية والخدمات االجتماعية 

والنشــاط االقتصــادي فــي اليمــن«

وحيــاة  المســتدامة  التنميــة  علــى  تداعياتــه  كذلــك  ويتــرك   
النــاس ومعيشــتهم. وقــد أغفلــت الحكومــات المتعاقبــة هــذا 
القطــاع أكثــر مــن عقديــن مــن الزمــن والــذي انعكــس فــي 
)ج.و.س(   6579 تتجــاوز  ال  التــي  المنتجــة  الطاقــة  محدوديــة 
فــي عــام 2012 متراجعــة مــن 7754 )ج.و.س( فــي عــام 2010 
بســبب األعمــال التخريبيــة التــي تتعــرض لهــا أبــراج الكهربــاء. 
ويتــم إنتــاج الكهربــاء فــي اليمــن مــن محطــة مــأرب الغازيــة 
لمنظومــة  محطــة   14 و   )%39.6( بخاريــة  ومحطــات   )%44.2(
الديــزل )16.2%( ومحطــات فــروع الديــزل )6.3%(. ويســاهم هــذا 
القطــاع بأقــل مــن 1% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي والــذي 
يعكــس محدوديتــه وقصــوره فــي اإلنتــاج واإلســتثمار. ويقــدر 
الطلــب علــى الكهربــاء فــي عــام 2020 بحوالــي 3102 ميجــاواط 
وبنمــو ســنوي 10% اســتنادا إلــى 6.5% نمــو اقتصــادي. وال 
مــن   %52 حاليــا  الكهربائيــة  الشــبكة  خدمــات  تغطيــة  تتجــاوز 
وقــد  الريــف.  فــي   %22 إلــى  وتنخفــض  الســكان  إجمالــي 
تمحــورت تدخــات الحكومــة، وتحديــدًا بعــد 2011 حــول تجــاوز 
االنقطاعــات المتكــررة وتأميــن خطــوط النقــل والتوزيــع ورفــع 
القــدرة التوليديــة المتاحــة وتعزيــز اإلشــراف والرقابــة والمتابعة 
والتقييــم لكافــة أنشــطة القطــاع والتوســع فــي التوليــد بالغــاز 
الطبيعــي واستكشــاف مصــادر الطاقــة البديلــة والمتجــددة. 
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الحكم الرشيد
ــر  ــه مــن تأثي ويكتســب موضــوع الحكــم الرشــيد أهميتــه لمــا ل
لتحقيــق  أساســيًا  مطلبــا  واعتبــاره  األهــداف،  تحقيــق  فــي 
المــوارد،  اســتغال  حســن  خــال  مــن  المســتدامة  التنميــة 
واتاحــة مشــاركة كافــة الفئــات فــي اتخــاذ القــررارات بمــا فــي 
ــذي ال يمكــن أن  ــك القطــاع الخــاص كشــريك أساســي، وال ذل
يزيــد اســتثماراته مــا لــم تتوفــر البيئــة المواتيــة والمتمثلــة فــي 
تعزيــز دور القضــاء النزيــه والعــادل، ضمــان األمــن، االســتقرار، 
إصــاح الجهــاز اإلداري للدولــة،  والحد/القضــاء علــى الفســاد 
باإلضافــة  الامركزيــة،  وتقويــة  المحليــة  الســلطة  دعــم  مــع 
إلــى تعزيــز المشــاركة والتعــاون. ولــم تشــهد مؤشــرات أداء 
فــي  البــت  تســريع  فــي  يذكــر  تحســنا  القضائيــة  الســلطة 
ــا المنظــورة أمــام المحاكــم مــع طــول فتــرة التقاضــي  القضاي
ــة والــذي يفقــد النــاس الثقــة  وضعــف إنفــاذ األحــكام القضائي
التنفيذيــة.  الســلطة  لتدخــل  عرضــة  زال  مــا  والــذي  بالقضــاء 
ــة المؤسســية للجهــاز  ــة والبني وبدورهــا تواجــه الخدمــة المدني
اإلداري للدولــة عــدم اســتقرار األوضــاع التنظيميــة لوحــدات 
الخدمــة العامــة، خاصــة وأن العديــد منهــا ال يــزال بــدون هيــاكل  
تنظيميــة وتفتقــر إلــى توصيــف وظيفــي وقــدرات متخصصــة.

أسوأ الدول أداء
المحليــة  المجالــس  تمكيــن  التنميــة  جهــود  نجــاح  ويحتــاج 
للقيــام  والمديريــات  المحافظــات  فــي  اإلداريــة  والوحــدات 
فــي  وإشــراكها  المســتدامة  التنميــة  تحقيــق  فــي  بدورهــا 
آليــات  تفعيــل  إلــى  باإلضافــة  القــرار،  واتخــاذ  المســئولية 
علــى  الرقابــة  المواطنيــن  وممارســة  الشــعبية  المشــاركة 
األجهــزة الحكوميــة. ورغــم زيــادة المراكــز والمنشــآت األمنيــة 
والعســكرية ونمــو اإلنفــاق علــى الدفــاع واألمــن إلــى حوالــي 
19% مــن اإلنفــاق العــام خــال الفتــرة 2007-2013، اســتمرت 
االخــاالت األمنيــة التخريبيــة وقطــع الطريــق، فضــا عــن تراجــع 
هيبــة الدولــة. أمــا الفســاد، فهــو الســبب الرئيــس الــذي قــوض 
جهــود التنميــة المســتدامة فــي اليمــن، حيــث تظهــر مؤشــرات 
مــدركات الفســاد الصــادر عــن منظمــة الشــفافية الدوليــة أن 
اليمــن مــن أســوأ الــدول أداًء، وتحتــل المرتبــة 167 بيــن 177 
دولــة فــي عــام 2013. واســتهدفت تدخــات الحكومــة تعزيــز 
العمــل المؤسســي فــي كافــة مســتوياته ورفــع مســتوى 
القضائيــة  الســلطة  أجهــزة  ودعــم  والمســاءلة  الشــفافية 
علــى  والتأكيــد  الفســاد  مكافحــة  وإجــراءات  آليــات  وتطويــر 

والحريــات.   بالحقــوق  واالهتمــام  القانــون  ســيادة 
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شراكـة جــادة
»القطاع الخاص شريك أساسي وميزان تتجدد من خالله 

األهداف التنموية«

ويتطلــب تحقيــق التنميــة شــراكة جــادة وتعــاون فعــال بيــن 
كافــة الجهــات المعنيــة مــن دولــة ومنظمــات مجتمــع مدنــي 
وقطــاع خــاص ومانحيــن. وقــد جــددت الحكومــة اليمنيــة فــي 
الريــاض  فــي  انعقــد  والــذي   ،2012 لعــام  المانحيــن  مؤتمــر 
مشــاركة  تتطلــب  المســتدامة  التنميــة  أن  علــى  تأكيدهــا 
أصحــاب المصالــح مــن القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي بــدءًا 
فــي  الفعالــة  والمشــاركة  السياســات  ووضــع  التشــاور  مــن 
تنفيذهــا. ويلعــب القطــاع الخــاص دورًا حيويــًا ومتناميــًا فــي 
النشــاط االقتصــادي، حيــث ارتفعــت مســاهمته إلــى %69.5 
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عــام 2013. ورغــم أن البيئــة 
السياســية فــي اليمــن تشــير إلــى فضــاء واســع لمنظمــات 
الواقــع  أن  إال  التنميــة،  فــي  وإشــراكها  المدنــي  المجتمــع 
يظهــر دور أغلــب تلــك المنظمــات، والتــي تقــدر بحوالــي 9213 
منظمــة حتــى عــام 2013، يتركــز أغلبهــا فــي أمانــة العاصمــة 
صنعــاء والمــدن الرئيســة. أمــا دعــم الجهــات المانحــة فــإن نصيب 
الفــرد مــن المســاعدات الخارجيــة ظــل رقمــا متدنيــا ال يتجــاوز 18 
دوالرًا فــي عــام 2013 ولــم يتجــاوز مجموعهــا 1.4% مــن الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي لعــام 2013، فضــا عــن ضآلــة المســاعدات 
الخاصــة  المعاملــة  التجاريــة لليمــن فــي إطــار  القــدرات  لبنــاء 
وعمومــًا  المماثلــة.  الــدول  بهــا  تحظــى  التــي  والتفضيليــة 
ــر  ــار دوالر حتــى يناي ــي 8.2 ملي ــن حوال بلغــت تعهــدات المانحي
2014 والــذي يعكــس إدراك المانحيــن أهميــة دعــم المســار 

التنمــوي واإلنســاني إلنجــاح التســوية السياســية فــي اليمــن. 

ال نختلف في أن تكون مؤسسات القطاع الخاص ذات رسالة اجتماعية تدعم المجتمعات المحلية 
بشكل مادي ومعنوي يجعل منها بنية وركيزة من ركائز تطوير المجتمعات والنهوض بأفرادها.
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إطار عمل مشترك
وســعت الحكومــة اليمنيــة إلــى تعزيــز مجــاالت الشــراكة التنموية 
مــع القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي ومجتمــع المانحيــن منــذ 
عــام 2012، وذلــك مــن خــال إطــار عمــل مشــترك للمســئوليات 
المتبادلــة بيــن الحكومــة والمانحيــن والــذي يلــزم الحكومة بتنفيذ 
حزمــة مــن اإلصاحــات مقابــل تخصيــص المانحيــن لتعهداتهــم 
على مشــاريع البرنامج المرحلي للإلســتقرار والتنمية. وأنشــأت 
الحكومة في عام 2012 جهاز تسريع استيعاب تعهدات المانحين 
بهدف تجاوز المعوقات المؤسســية أو الفنية التي تؤخر تنفيذ 
المشــاريع الممولــة خارجيــًا، وكانــت الحكومــة قــد أسســت فــي 
 )PPP( عــام 2010 وحــدة مشــاريع الشــراكة مــع القطــاع الخــاص
وأعدت مشــروع قانون الشــراكة لتنظيم المجال للقطاع الخاص 
لتمويــل وإدارة مشــاريع البنــى التحتيــة، باإلضافــة إلــى مشــروع 
قانــون المجلــس األعلــى للشــراكة وصياغة »وثيقة الشــراكة بين 
الحكومــة اليمنيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي اليمنيــة« والتي 
تهــدف إلــى تكامــل جهــود وضــع السياســات العامــة وتنفيذهــا 

ومتابعتهــا وتقويمهــا بمــا يحقــق أهــداف التنميــة المســتدامة

تحسن  و لكن  ..

وضعــت الحكومــات المتعاقبــة أســس التنميــة المســتدامة مــن 

الناحيــة النظريــة إال أن اإلســتراتيجيات التــي تبنتهــا والتشــريعات 

التــي أصدرتهــا أدت إلــى تحســن بعــض المؤشــرات فقــط دون 

أن تتمكــن مــن تحقيــق أهــداف األلفيــة للتنميــة. ومــا زالــت أغلــب 

آليــات وبرامــج التنميــة والتخفيــف مــن الفقــر والحــد مــن البطالــة 

متعثــرة فــي ظــل العديــد مــن التحديــات والمعوقــات الهيكليــة 

التــي تواجــه كافــة القطاعــات وأبرزهــا:

أ - غياب الرؤية االســتراتيجية للتعامل مع قضايا التنمية الكبرى 
االقتصــادي  والنمــو  الســكاني  النمــو  بيــن  التفــاوت  وخاصــة 
والقــدرة علــى خلــق فــرص عمــل؛ باإلضافــة إلــى اســتمرار إهمال 

التنميــة الريفيــة حيــث تقطــن الغالبيــة العظمــى مــن الســكان.

ب - غياب إطار عام وموحد للسياســات يوجه أنشــطة التطوير 
ويقيم نتائجه ومخرجاته.

اإليــرادات  علــى  واالعتمــاد  الماليــة  المــوارد  محدوديــة   - ت 
النفطيــة المتقلبــة مــع تراجــع إنتاج النفط مما يحول دون توســيع 
دور الدولــة فــي إعــادة توزيــع الدخــل والثــروة لصالــح الفقــراء، 

وبالتالــي اقتصــار دور الدولــة علــى تدخــات جزئيــة ووقتيــة.

ث - التشــتت الســكاني، ال ســيما في المرتفعات،  ومحدودية 
البنيــة التحتيــة وانخفــاض المــوارد الماليــة لتلبيــة االحتياجــات ممــا 
يحــول دون وصــول الخدمــات إلــى شــريحة واســعة، وخاصــة فــي 
المناطــق الريفيــة، وكذلــك تفاوتهــا بشــكل كبيــر، حيــث تحصــل 
الفئــة األقــل دخــًا علــى خدمــات أقــل بكثير مقابل الفئــة األعلى 

دخــا.

ج - تدنــي الوعــي المجتمعــي حــول حقوقــه ومصالحــه عمومــًا، 
وخاصــة الخدمــات االجتماعيــة مــن تعليــم وصحــة، وأهميــة الحفاظ 

علــى البيئــة واســتدامة المــوارد الطبيعيــة لألجيــال القادمــة.

ح - تدنــي قــدرة أجهــزة الدولــة فــي اســتيعاب المســاعدات 
وتنفيــذ المشــاريع، مــع تأخــر المانحيــن فــي تخصيــص تعهداتهــم، 
وكذلــك انتشــار الفســاد نتيجــة غيــاب الشــفافية والمســاءلة 
وســيادة القانــون، ممــا أدى إلــى ســوء إدارة المشــاريع مثــل 
صنــدوق الفــرص االقتصاديــة كأحــد المشــاريع التنمويــة القائمــة 
علــى الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لتعزيــز األصــول 
االقتصاديــة لألســر وخلــق فــرص عمــل فــي المناطــق الريفيــة. 

خ - قصــور آليــات التنســيق بيــن الجهــات المختلفــة، وغيــاب 
والمتابعــة.  التقييــم  وآليــات  البيانــات  وأنظمــة  قواعــد 

الحكومــة هــي راســمة السياســات وصانعــة 
تحقيــق  شــروط  أهــم  ومــن  القــرارات 
التنميــة المســتدامة هــو أن تكــون هــذه 
يتبعهــا مــن خطــط ذات  السياســات ومــا 
شــمولية وتكامــل بحيــث ال تتعــارض قوانين 
ــا. ــع غيره ــة أو وزارة م ــريعات مؤسس وتش
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ما بعد
تنفيــذ  واجهــت  التــي  والصعوبــات  التحديــات  بعــض  اختــاف  ورغــم 
تدخــات الحكومــة قبــل عــام 2011 وبعــده، إال أن ذلــك تمثــل فــي حدتهــا 
التطــورات  تلــك  وأهــم  وطبيعتــه،  جوهرهــا  فــي  وليــس  ومداهــا، 

والتغيــرات مــا يلــي:

أ - تراجــع اإلســتقرار األمنــي والسياســي. وتعليــق تنفيــذ العديــد مــن 
المســاعدات  وكذلــك  القطاعــات،  كافــة  فــي  اإلقتصاديــة  المشــاريع 

الخارجيــة التــي توفــر تمويــات للمشــاريع الحكوميــة. 

ب - تراجــع األداء االقتصــادي وكذلــك المــوارد الماليــة المتاحــة للدولــة 
جــراء تخريــب أنابيــب النفــط، باإلضافــة إلــى تراخــي اإللتــزام الضريبــي مــع 

ضعــف هيبــة الدولــة والقانــون ضعــف هيبــة الدولــة والقانــون. 

ت - تزايــد البطالــة بيــن الشــباب ممــا أدى إلــى اتجاههــم للتطــرف 
والتخريبيــة.  اإلرهابيــة  األعمــال  فــي  وانخراطهــم 

حلقة مفرغة

ورغــم جهــود الحكومــات المتعاقبــة فــي تطويــر عملهــا وتنفيــذ برامجهــا 
التنمويــة، إال أن التحديــات والصعوبــات المحــددة أعــاه جعلتهــا تدخــل 
فــي حلقــة مفرغــة لتتراكــم العقبــات وتــزداد حدتهــا. وتــكاد تتشــابه 
تلــك العقبــات ومقترحــات معالجتهــا فــي كافــة القطاعــات، وفيمــا يلــي 

أهمهــا: 
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 تحقيق االستقرار األمني والسياسي.

 وضع رؤية متكاملة للتنمية وإيالء المناطق المحرومة أولوية.

 تطوير األطر القانونية والتشريعية.

 تبني سياسات تحقق النمو االقتصادي وتزيد من فرص العمل.

 زيادة اإلنفاق االستثماري على البنية التحتية وخاصة في المناطق الريفية.

 تعزيز قدرات الفقراء وزيادة أصولهم.

 مرونة أكبر لتنفيذ المشروعات الممولة من تعهدات المانحين.

 تحسين القاعدة المعلوماتية وتعزيز نظم المراقبة.

 العمل الجاد مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.

 تعزيز دور القطاع الخاص وإبراز دور الشركات في المسئولية االجتماعية.

 تبني إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة يشارك في بنائها وإعدادها كل الجهات.

 استهالك الموارد باعتدال وكفاءة.

 عدم استهالك الموارد أسرع من قدرتها على التجدد.

 تعزيز دور المجتمع المدني على كافة المستويات.

تكثيف البحوث وزيادة التعاون العلمي في معالجة القضايا البيئية الناشئة.

  التوسع في مجال االعتماد على الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية والمائية والرياح.
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منظمتك.. مستدامة
فــي بعــض المنظمــات، هنــاك إتفــاق غيــر مكتــوب علــى تحقيــق هــدف واحــد هــو اإلســتدامة. ولكــي تنجــح تلــك المنظمــات 
فــي تحقيــق هدفهــا، يجــب أن تتميــز عــن غيرهــا باإلســتعداد إلضفــاء تغييــرات جذريــة تمكنهــا مــن تفعيــل الهــدف المنشــود 

بدمجــه فــي اســتراتيجيتها وتهيئــة األجــواء المالئمــة لــه مــن خــالل مرحلتيــن رئيســتين:

المرحلة األولى: إعادة تشكيل هوية المنظمة
اثنيــن:  عنصريــن  مــن  الهويــة  تشــكيل  إعــادة  عمليــة  تتكــون 
التــزام قــادة المنظمــة، وإشــراك األطــراف الخارجيــة.  ولمــا 
قــد  أحدهمــا  تحقــق  فــإن  مرتبطــان،  العنصــران  هــذان  كان 
يــؤدي إلــى تحقــق اآلخــر، كمــا أنهمــا قــد يتحققــان فــي الوقــت 
نفســه. فلكــي ينهــض القــادة بالتزاماتهــم، مــن الضــروري أن 
ينخرطــوا مــع جماعــات خارجيــة الكتســاب رؤى شــاملة تمكنهــم 
مــن تحقيــق أهدافهــم، وتلــك الجهــات بدورهــا لــن تســتطيع 
ــة مــا لــم ينهــض القــادة بااللتزامــات  أن تشــارك مشــاركة فعال
العنصرييــن  تفعيــل  خــال  ومــن  تنفيذهــا،  بهــم  المنــوط 
جديــدة  هويــة  تكتســب  أن  المنظمــة  تســتطيع  الســابقين، 

تســاعدها علــى تحقيــق هدفهــا المنشــود.

التزام القادة
إبتــكار  علــى  بالقــدرة  القــادة  يلتــزم  أن  يجــب  عــام،  بشــكل   
رؤيــة بعيــدة المــدى والعمــل علــى تنفيذهــا، فيجــب أن تكــون 
نظرتهــم بعيــدة المــدى حيــن يتخــذون القــرارات، كمــا يجــب أن 
يعرفــوا وجهتهــم ويعلمــوا أن هــذه اإلســتدامة لــن تتحقــق بين 
يــوم وليلــة. وحيــن يعملــون علــى تنفيــذ رؤاهــم، مــن الضروري 
أن يكــون لديهــم اســتعداد أكبــر لتحمــل المخاطــر المحســوبة، 
كمــا يجــب أن يلتزمــوا بمســاعدة منظماتهــم علــى إدراك مــا 
تواجهــه مــن عقبــات فــي طريقهــا لتحقيــق الإلســتدامه، وأن 
أهدافهــا  ضمــن  اإلســتدامه  هــدف  دمــج  علــى  يســاعدوها 

الجوهريــة.
 ويجــب أن يلتــزم ســلوك هــؤالء القــادة بإلهــام موظفيهــم، كــي 
إلــى إســتراتيجيات اإلســتدامة باعتبارهــا  يجعلوهــم ينظــرون 
أحــد األســباب الرئيســة لنجــاح الشــركة، كمــا يجــب أن يلتزمــوا 

إلــى تحقيــق تغييــر جــذري فــي  بأهــداف طموحــة و يســعوا 
هويــة المنظمــة، ويدركــوا أن هــذا التغييــر يتطلــب العديــد مــن 

المبــادرات الصغــرى كــي يتحقــق.

إشراك األطراف الخارجية
 يجــب أن يــدرك القــادة الذيــن يســعون إلــى إعــادة تشــكيل 
هويــات منظمتهــم أهميــة الوصــول إلــى مــا هــو أبعــد مــن 
ــح الخارجييــن علــى  حدودهــا، أي الوصــول إلــى أصحــاب المصال
تنوعهــم، إذ أن تلــك األطــراف قــادرة علــى دعــم اســتمرارية 

الشــركة.
الخارجيــة بمواجهــة  تبــدأ عمليــة إشــراك األطــراف  مــا  عــادة   
معرفــة  و  بهــم  لإلســتعانه  تدفعهــا  مــا  ألزمــه  المنظمــة 
مخاوفهــم وتوقعاتهــم والتعــاون معهــم فــي البحــث عــن حــل 

لهــا.

ــة يكتســب قــادة المنظمــة وموظفوهــا   وخــال تلــك العملي
معلومــات جديــدة تســاعدهم علــى إعــادة تشــكيل هويتهــا، 
ممــا يخلــق قيمــة للشــركة ولألطــراف الخارجيــة علــى حد ســواء.
ويجــب أن ال تكتفــي المنظمــة بالتعــاون مــع تلــك األطــراف 
فحســب، بــل يجــب أن تتعــاون مــع منافســيها إذا اقتضــى األمــر 
للبحــث عــن حلــول للمشــكات التــي تواجههــا إلــى أن تتمكــن 

مــن تحقيــق هدفهــا األكبــر، وهــو اإلســتدامة.
ــة   ومــن الضــروري أن تكــون كل خطــوة مــن خطواتهــا مصحوب
الخارجيــة،  المصالــح  أصحــاب  إلــى  وواضحــة  صريحــة  برســالة 
لهــم  توضــح  حيــن  بــه  تلتــزم  الــذي  شــعارها  فالشــفافية  
أهدافهــا وتطلعهــم علــى مــدى التقــدم الــذي أحرزتــه فــي 

لتحقيقهــا. الطريــق 
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المرحلة الثانية: تقنين الهوية الجديدة 
تتضمــن تلــك المرحلــة أيضــا عنصريــن رئيســين: توفيــر الدعــم 
الداخلــي الــازم للهويــة الجديــدة مــن خــال إشــراك الموظفين 
ــات الازمــة لتنفيذهــا. وال  ــر اآللي ــة تقنينهــا، وتوفي فــي عملي
بــل تســتمر  المرحلــة،  تلــك  ببدايــة  المرحلــة األولــى  تنتهــي 
وتــؤدي دورهــا فيهــا. وكمــا هــو الحــال فــي المرحلــة األولــى، 
يســتطيع كا العنصريــن أن يتســبب فــي تحقيــق اآلخــر، كمــا 

أنهمــا قــد يتحققــان معــا.

إشراك الموظفين
تســتطيع الشــركة إشــراك الموظفين من خال لفت إنتباههم 
ــاخ  ــر المن ــى الجهــود التــي تبذلهــا لتحقيــق اإلســتدامة وتوفي إل
الــازم لربطهــم عاطفيــا بالشــركة كــي يشــاركوا مشــاركة فعالــة 
في تنفيذ إستراتيجية اإلستدامة الخاصة بها ويغيروا سلوكهم 
كــي يصبحــوا أكثــر إنتاجيــه وأكثــر إســتعدادا للمســاهمة طواعيــة 

فــي تحقيــق أهدافهــا فــي هــذا الصــدد.
 وتتســم المنظمــة التــي تســعى إلــى االســتدامة بامتــاك 
تقنعهــم  فهــي  موظفيهــا،  إلشــراك  واضحــة  إســتراتيجية 
بإســتبدال مبــادرات محــدودة النطــاق بأخرى واســعة النطاق، كما 
أن قادتهــا يقــدرون دور هــؤالء الموظفيــن فــي تكويــن الهويــة 
الجديــدة. ولكــي تنجح عملية اشــراك الموظفيــن، يجب أن تتكون 

إســتراتيجية إشــراكهم مــن ثاثــة عناصــر أساســية:
 1( تعريفهم باألثر اإليجابي لمساهماتهم.

الشــركة  وأهــداف  بيــن مهــام كل منهــم  الصلــة  توضيــح   )2 
باإلســتدامة. المرتبطــة 

لقد أصبح لدى المنظمات اليــــــوم خياران: إما أن تبـــــــدأ رحلــــــة اإلستدامة، أو تتمســــــــك بأفكارهــــــا 
التقليديــــــة. فــــإذا تبنــــــت الخيــــــــــار األول، يجـــــــب أن تعمــل جاهــدة علــى إضفــاء تغييــرات علــى منــاخ 
العمل الداخلي والخارجي من خالل التزام قادتها، ومشـــــاركــة موظفيهــــــا الفعـالــــــــة، ومشـــاركــــــة 
األطراف الخارجية مشاركة حقيقية، وتفعيل اآلليات الالزمة لتحقيق أهداف اإلستدامــــة. ومن خــــالل 

كل ذلــك، ستنشــأ هويــة جديــدة للمنظمــة وتظهــر فــي ثوبهــا الجديــد منظمــة مســتدامة.

بداية الرحلة

 3( تمكينهم من التواصل وتبادل األفكار. 

ومهمــة القــادة التنفيذييــن هنــا هــي بــدء تقنين الهويــة الجديدة 
مــن خــال إشــراك الموظفيــن بإســتخدام تلــك اإلســتراتيجية 

التــي تتســم بالفاعليــة

آليات التنفيذ
تحقيــق  إلــى  تســعى  التــي  المنظمــة  تتمكــن  أن  يجــب   
باألنظمــة  باإلســتعانة  تنفيــذ  آليــات  ابتــكار  مــن  اإلســتدامة 
اإلداريــة الشــاملة التــي تتكــون مــن أطــر هيكليــة لإلجــراءات 

إســتراتيجيتها. تنفيــذ  مــن  تمكنهــا  التــي  والممارســات 
و مــن ببــن آليــات التنفيــذ التــي تســتخدمها المنظمــة فــي 
هــذا الصــدد ربــط مبــادرات الموظفيــن بأهــداف االســتدامة 
النتائــج  أداء مســتمرة، وقيــاس  تقييــم  لعمليــة  وإخضاعهــم 
للتأكــد مــن تحقيــق األهــداف المنشــودة، وقيــاس مــدى قــدرة 
خدمــات المنظمــة علــى تحقيــق االســتدامة، وقيــاس إنجــازات 
للتحديــات  إطــار مواجهتهــا  المنظمــة ومراحــل تقدمهــا فــي 

العالميــة.

 ثقافــه المنظمــة الســاعية إلــى اإلســتدامة بمــرور الوقــت، 
تســتند  ثقافــة  خلــق  إلــى  الجديــدة  الهويــة  تقنيــن  ســيؤدي 
إلــى القــدرة علــى التغييــر والثقــة و اإلبــداع، فالتــزام القــادة 
ومشــاركة األطــراف الخارجيــة سيســاهمان بشــكل أساســي 
فــي تحقيــق تحــول جــذري، بينمــا ســيدعم إشــراك الموظفيــن 
التغييــر فــي  التنفيــذ نشــأة  آليــات  الثقــة واإلبــداع، وتكفــل 

منــاخ ســليم.
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تمكيــن المـــرأة
نســعى  فإننــا  هنــا   مــن   , قيــل  كمــا  المجتمــع  نصــف 
فــي هــذه الزاويــة لتهيئــة المنــاخ العــام وتغييــر ثقافــة 
لديهــم  للمــرأة  المرســومة  الصــورة  وتعديــل  المجتمــع 
ــدات  فــي المجتمــع ,كمــا  واســتعارض  نمــاذج لنســاء رائ
نهــدف أيضــًا إلــى تمكيــن المــرأة عــن طريــق إكســابها 
المجــاالت   شــتى  فــي  والمهنيــة  الحياتيــة  المهــارات 

,,,,



مــن  الكثيــر  تواجــه  مشــكلة  المــرأة  تمكيــن  عــدم 
المجتمعــات الناميــة، وأحيانــًا المتقدمــة، وعــدم التمكيــن هــذا 
يظهر في صور متعددة لعل أهمها عدم المســاواة بين الرجل 
والمــرأة األمــر الــذي يــؤدي إلــى وجــود تمييــز فــي المجتمــع ممــا 

ــة. ــر مــن المشــكات االجتماعيــة واالقتصادي ــد الكثي يول
االقتصاديــة  الحيــاة  فــي  المــرأة   دور  تنامــي  مــن  وبالرغــم   
واالجتماعيــة والثقافيــة، إال أنــه مــا زال دون الطمــوح، فهنــاك 
الكثيــر مــن أشــكال التمييــز بيــن الرجــل والمــرأة تعيــق انخــراط 
ــز  ــة الشــاملة، وأشــكال هــذا التميي ــن التنمي المــرأة فــي ميادي
واجتماعيــة  ثقافيــة  عوامــل  إلــى  يعــود  مــا  فمنهــا  متعــددة، 
المــوروث  العــادات والتقاليــد وتحيــز  ببعــض  موروثــة، ممثلــة 
االجتماعــي والقيمــي ضــد مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة والعامل 
الخصائــص  فبعــض  ذاتهــا،  المــرأة  إلــى  يعــود  ومنهــا  العــام. 
النفســية والشــخصية والمعرفيــة للمــرأة تحــول دون انخراطهــا 

فــي التنميــة.

فريدة الشيباني

»تعد مشــاركة 
فــي ســوق المــرأة العربية 
العمــل من 
أدنــى المعدالت 
العالم« في 

تمكين   حـــــواء
ضــرورة ال تـــــقبل التأجيل
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ــاة  ــن المــرأة ومــدى مشــاركتها فــي الحي ــة تمكي  قضي
االقتصادية  و االجتماعية بالمجتمع اليمني، تعد مشكلة 
حقيقيــة، لمــا للمجتمــع اليمنــي مــن سيســيولوجيا 
اجتماعيــة معقــدة ومتشــابكة، فهــذا  وتركــة  خاصــة، 
المجتمــع يحمــل فــي أرجائــه كافــة العناصــر والطبقــات،  
والحديثــة.  بالمعاصــرة  وانتهــاءا  التقليديــة  مــن  بــدءا 
وقضيــة التمكيــن للمــرأة تــزداد بشــكل واضــح فــي ظل 
المجتمعــات التي تحصر دور المــرأة في اإلنجــاب، وإدارة 
شــؤون المنــزل. ومــن أكثــر العقبــات شــيوعا لتمكيــن 
المــرأة العوامــل االجتماعيــة، تليهــا العوامــل االقتصادية 
ــذي  ــرا العوامــل الشــخصية، األمــر ال والسياســية، وأخي
ــح الصــورة الســائدة عــن المــرأة فــي  يجعــل مــن تصحي
المجتمــع أولويــة هامــة لــدى الحكومــات ومنظمــات 
الدراســية  المناهــج  تقديــم  عبــر  المدنــي،  المجتمــع 
والبرامج التلفزيونية وجميع وسائل اإلعام التي ترفع 
مــن قيمــة المــرأة ودورهــا. وتصميــم البرامــج التدريبيــة 
لزيــادة ثقــة المــرأة وقدراتهــا اإلداريــة لكــي تتمكــن مــن 

المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة المختلفــة.

حــول  دراســة  العربــي  النســائي  االتحــاد  وأجــري 
بالتعليــم  وعاقتــه  للمــرأة  االقتصــادي  »التمكيــن 
األساســي«. وســعت الدراســة التــي أجريــت بســت 
دول عربيــة )مصــر والجزائــر والســعودية، وتونــس، 
المــرأة  مكتــب  مــع  وبالتعــاون  البحريــن(  المغــرب، 
باألمــم المتحــدة إلــى الكشــف عــن عاقــة التمكيــن 
التعليــم  يســاهم  وكيــف  بالتعليــم،  االقتصــادي 
ــادة التمكيــن االقتصــادي للمــرأة. وأوضحــت  فــي زي
أدى  المــرأة  تعليــم  مســتوى  ارتفــاع  أن  الدراســة 
وانخفــاض معــدالت  العمــل،  علــى  الطلــب  لزيــادة 
اإلنجــاب. وعلــى جانــب آخــر كشــفت الدراســة عــن 
تأثــر النســاء بانكمــاش القطــاع العــام، ممــا أثــر ســلبا 
علــى فــرص العمــل، فــي كثيــر مــن الــدول خاصــة 
غيــر المصــدرة للبتــرول. كمــا انخفضــت فــرص العمــل 
للمــرأة فــي القطــاع الخــاص نظــرا لموقــف رجــال 
األعمــال مــن خدمــات األمومــة كعــبء مكلــف لهــم. 
قــادرة  غيــر  تــزال  المــرأة ال  أن  الدراســة  وأوضحــت 

علــى الحصــول علــى فــرص مســاوية للرجــل.

وتزخــر المنطقــة العربيــة بعوامــل اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية تؤثــر بشــكل ســلبي علــى مشــاركة 
المــرأة فــي الحيــاة العامــة، والتمكيــن االقتصــادي. حيــث تواجــه المــرأة العربيــة عــادات وثقافــة تحــد مــن 
نشــاطها خــارج المنــزل، وتقلــل مــن اســتقاللها الشــخصي، وتقلــل مــن مــا تحصــل عليــه مــن المــوارد، 
وتحرمهــا أحيانــا مــن التعليــم والتدريــب والخدمــات الصحيــة. ويؤثــر الخطــاب الدينــي المتعصب ضــد المرأة 
والثقافــة الذكوريــة علــى مــدي مشــاركة المــرأة وتمكينهــا االقتصــادي. ويتأثــر التمكيــن االقتصــادي ايضا 
بمــدي مــا تقدمــه الدولــة مــن تســهيالت وفــرص تشــجع المــرأة علــى الدخــول فــي ســوق العمــل وعلــى 

االســتمرار داخلــه.
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معدالت بطالة مرتفعة
وتعانــي بعــض الــدول العربيــة مــن معــدالت بطالــة عاليــة 
أربعــة  إلــى  تصــل  المعــدالت  هــذه  أن  إال  عــام،  بشــكل 
أمثالهــا بالنســبة للنســاء، وال تــزال قوانيــن العمــل تميــز 
ضــد المــرأة فــي بعــض جوانبهــا، حيــث تســمح بعملهــا فــي 
بعــض القطاعــات دون غيرهــا. وقــد عدلــت بعــض الــدول 
قوانينهــا إللغــاء بعــض صــور التمييــز النوعــي، إال أن ســوء 
ــن تقــف عائقــا ضــد اســتفادة  ــذ تلــك القواني إجــراءات تنفي
المــرأة منهــا. وشــهد الوطــن العربــي تقدمــا ملحوظــا فــي 
القضــاء علــى األميــة بيــن النســاء، وفــي التحــاق الفتيــات 
بالتعليــم األساســي، إال أنــه فشــل فــي أن يترجــم ذلــك 

إلــى صحــوة فــي حيــاة المــرأة االقتصاديــة واالجتماعيــة.
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وتشــير تقاريــر دول الدراســة أيضــا إلــى عــدد مــن التغيــرات التــي شــهدتها، والتــي تــؤدي فــي مجملهــا إلــى 
تحســن وضــع المــرأة العربيــة ووضعهــا علــى طريــق التمكيــن االقتصــادي ومــن أهــم هــذه التغيــرات

ويمكــن القــول ان هنــاك نوعيــن مــن التحديــات األساســية التــي تواجــه التمكيــن اإلقتصــادي للمــرأة 
العربيــة، يتعلــق األول بالتمييــز فــي األجــر، وشــروط وقواعــد العمــل، ويتعلــق التحــدي الثانــي بمعــدل 

مشــاركتها فــي ســوق العمــل

ارتفاع نسب التعليم
التعليــم  بتوفيــر  حكوميــًا  اهتمامــًا  العربيــة  الــدول  شــهدت 
األساســي، حيــث أصــدرت عــدة تشــريعات تنــص علــى مجانيــة 
التعليــم األساســي وعلــى إلزاميتــه، وفــرض عقوبــات علــى 
أوليــاء األمــور الذيــن يتخلفــون عــن قيــد بناتهــم وأبنائهــم فــي 
الدراســة فــي الســنوات  الــدول محــل  المــدارس. وشــهدت 
الخمــس األخيــرة تقدمــا كبيــرا فــي ســد الفجــوة النوعيــة فــي 
التعليــم علــى المســتوى اإلقليمــي ممــا يعكــس خطــوة هامة 
فــي ســبيل المســاواة بيــن الجنســين. وزاد التحــاق الفتيــات 
بالتعليــم األساســي بشــكل غيــر مســبوق، ولكــن لــم تتحقــق 
المســاواة الكاملــة بعــد، كمــا يــؤدى الــزواج المبكــر والمنتشــر 
بيــن األســر الفقيــرة خصوصــا فــي بعــض الــدول إلــى اســتمرار 
الفجــوة النوعيــة علــى مســتوى التعليــم الثانــوي. ولكــن هــذه 
ــة  ــة العربي ــن التجمعــات اإلقليمي المؤشــرات تخفــي فروقــًا بي

المســاواة  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  حققــت  حيــث 
الكاملــة فــي كل مراحــل التعليــم، بــل إن المؤشــر يميــل إلــى 
ــة  ــة اإلمــارات العربي ــدول مثــل دول ــاث فــي بعــض ال ــح اإلن صال

ــة قطــر. ودول

المشاركة في سوق العمل
وعلــى الرغــم مــن إرتفــاع معــدالت قيــد الفتيــات فــي التعليــم 
إال أنــه ال توجــد عاقــة مباشــرة بيــن التعليــم وســوق العمــل، 
وإقتصاديــة  إجتماعيــة  بعوامــل  العربيــة  المنطقــة  وتزخــر 
الحيــاة  فــي  المــرأة  مشــاركة  علــى  ســلبيًا  تؤثــر  وسياســية 
مــن  تحــد  وثقافــة  عــادات  العربيــة  المــرأة  وتواجــه  العامــة. 
نشــاطها واســتقالها، وتقلــل مــا تحصــل عليــه مــن المــوارد، 
الصحيــة. والخدمــات  والتدريــب  التعليــم  مــن  احيانــًا  وتحرمهــا 

ــة فــي ســوق العمــل عــن معــدالت مشــاركة المــرأة فــي األقاليــم األخــرى مــن  وتنخفــض معــدالت مشــاركة المــرأة العربي
العالــم، بــل تعــد مشــاركتها مــن أدنــى المعــدالت فــي العالــم. إن اندمــاج المــرأة فــي النشــاط اإلقتصــادي وإرتفــاع نســبة 
مشــاركتها فــي ســوق العمــل يــؤدي إلــى تحقيــق العديــد مــن المكاســب اإلقتصاديــة، منهــا الحصــول علــى فــرص التوظيــف 
التــي تؤمــن لهــا مصــدرا دائمــا للدخــل، وتحقيــق اإلســتغال األمثــل للمــوارد البشــرية المتاحــة علــى المســتوى القومــي، ممــا 
يــؤدي للوصــول علــى معــدالت النمــو اإلقتصــادي المســتهدفة، ورفــع القــدرة التنافســية للمــرأة فــي ســوق العمــل فــي 
ــة للمــرأة ركيــزة  ــر المشــاركة اإلقتصادي ــة. وتعتب ــات الســوق والخصخصــة والعولمــة وتخفيــض معــدالت البطال ظــل إقتصادي

أساســية لتحقيــق التنميــة المســتدامة
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الصحــة
ــة البشــرية  ــات المهمــة للتنمي ــة مــن المتضمن تعــد الصح
ــم  ــو التعلي ــا ه ــة كم ــة والتغذي ــي الصح ــينات ف , والتحس
االقتصــادي  للنمــو  النتيجــة  أو  الســبب  يكونــان  ربمــا 
تحســين  طريــق  عــن  البشــرية  المــوارد  فتنميــة   ,
والســكان  خــاص  بشــكل  العامليــن  للســكان  الصحــة 
جيــدة عامــة  صحيــة  برامــج  خــالل  مــن  عــام  بشــكل 

,,,,



الوصفة »السنغافورية

»ســنغافورة.. المركــز الســادس 
الصحيــة« الرعايــة  فــي  عالميــا 

»رعايــة صحيــة شــاملة« 
النــور فــي بادنــا،  يتحقــق ويبصــر  أن  يتمنــى جميعنــا  حلــم 
الرعايــة.  المعانــاه وســوء  وطــأة  تحــت  لعقــود  عانــت  والتــي 
المســتقبل،  نحــو  للتطلــع  األمــل  يحدونــا  مدنــي  وكمتجمــع 
وصنع تحول شــامل ومســتدام للقطاع الصحي الهام والحيوي. 
ولنــا فــي تجــارب بعــض الــدول حكايــة وعبــرة، كتجربــة ســنغافورة، 
والتــي عانــت مــن تدهــور القطــاع الصحــي لســنوات طويلــة، بيــد 
أنهــا تمكنــت الحقــا مــن بنــاء نظــم صحيــة شــاملة وذكيــة. ومــن 
خــال العمــل الــدؤوب واإلرادة الصادقــة، وفرت ســنغافورة رعاية 
عاليــة الجــودة وبكلــف منخفضــة تضمن القــدرة على االســتدامة. 
إن النظــام الطبــي بســنغافورة، والــذي يرتكــز علــى الفعاليــة 

والمرونــة، يقــدم للبلــدان األخــرى دروســا مفيــدة

سحر عزالدين

واســتطاعت الحكومــة الســنغافورية ترســيخ نظــام صحــي شــبه 
متكامــل جعلهــا تجتــذب الراغبيــن فــي العــاج ليــس مــن قبــل 
آســيا المجــاورة فقــط، بــل امتــد ذلــك إلــى دول أفريقيــا والشــرق 
الصحيــة  العنايــة  تتمتــع  حيــث  الخليــج،  دول  وحاليــا  األوســط 
بمســتويات متقدمــة بفضــل نظامهــا الطبــي المتكامــل، هــذا 
بخــاف الرعايــة االجتماعيــة لســكانها، فهنــاك طبيــب لــكل 837 
مواطنــا، وســرير فــي مستشــفى حكومــي لــكل 269 مواطــن. 
وهــي بذلــك ضمــن أفضــل ســتة أنظمــة صحيــة عالميــا، علــى 
رغــم مــن أنهــا تنفــق علــى الرعايــة الصحيــة أقــل مــن دول تتمتــع 
بدخــل قومــي أعلــى منهــا بكثيــر، إذ تنفــق نســبة ربــع مــا تنفقــه 

ــات المتحــدة. الوالي

ــة شــاملة وتحقــق رعايتهــا  وتقــدم ســنغافورة خدمــات عاجي
مــن  مجموعــة  فــي  عالميــة  قيمــة  ذات  نتائجــًا  الصحيــة 
عنــوان  تحــت  والمنشــور  المذكــور  كتابــه  وفــي  المجــاالت. 
“الجــودة المتاحــة: الرعايــة الصحيــة فــي ســنغافورة” يقــدم 
مزيجــا  باعتبــاره  لســنغافورة  الطبــي  المشــروع  هيزلتايــن 
مثيــرا مــن الرعايــة األبويــة والمســؤولية الشــخصية. فالدولــة 
مــن  الصحيــة  الرعايــة  ســوق  فــي  التدخــل  فــي  تتــردد  ال 
للمستشــفيات  الدعــم  تقديــم  مثــل  إجــراءات  اتخــاذ  خــال 
تنظــم  وهــي  الشــاملة.  العيــادات  أو  الطبيــة  والمجمعــات 
وتحــدد نــوع وعــدد األطبــاء الذيــن يمكنهــم ممارســة الطبابــة.
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بــدأت قصــة التحــول قبــل أكثــر مــن ثاثــة عقــود عندمــا قــررت 
ســنغافورة أن أمــور الصحــة اليمكــن أن تتــرك لــوزارة الصحــة 
لوحدهــا. ففــي ســنغافورة يتــم اســتغال جوانــب السياســة 
العامــة )مثــل اإلســكان والتخلــص مــن القمامــة والحركــة علــى 
الطــرق والحدائــق العامــة والتشــجير( ألجــل هــدف واحــد هــو 
إيجــاد شــعب معافــي ومنتــج. فوضعــت بمنتصــف الثمانينيــات 
مــن القــرن الماضــي الرعايــة الصحيــة صــوب عينيهــا وفــي أعلــى 
قائمــة أولوياتهــا وخططهــا الوطنيــة، فعمــدت إلــى وضــع خطــة 
اســتراتيجية تدريجيــة لتحســين البنيــة التحتيــة للمستشــفيات 
العامــة، وتزويدهــا بالمعــدات الحديثــة، والتوســع فــي برامــج 
توفيــر  أيضــا  العمليــة  هــذه  وتضمنــت  وتخصصاتهــا.  الرعايــة 
عيــادات خارجيــة متخصصــة برعايــة صحــة األم والطفــل، وخدمــات 
تنظيــم األســرة، واالستشــارات الغذائيــة والنفســية، والعنايــة 
الســنغافورية  االســتراتيجة  ارتكــزت  كمــا  وغيرهــا.  باألســنان 
علــى العنصــر البشــر، حيــث ابتعثــت الطــاب المميزيــن إلــى 
مختلــف دول العالــم لدراســة الطــب. ورفعــت مــن مســتوى 
برامجهــا المحليــة فــي التدريــب الصحــي، ووقعــت شــراكات 
مــع مؤسســات عالميــة لتقييــم وإدارة تلــك البرامــج. فضــا 
األول  يعنــى  المستشــفيات.  مــن  لنوعيــن  اعتمادهــا  عــن 
ويختــص  والطــوارئ،  العامــة  والجراحــة  البســيطة  باألمــراض 
التــي تتطلــب رعايــة خاصــة،  الثانــي باألمــراض المســتعصية 

مثــل فيــروس الكبــد والقلــب والســرطان.

 ولــم تكتــف حكومــة ســنغافورة بهــذه اإلصاحــات وحســب، 
بــل وضعــت جــودة الخدمــات المقدمــة نصــب عينيهــا، وفرضــت 
الصحيــة.  المؤسســات  أداء  لقيــاس  المعاييــر  مــن  مجموعــة 
وربطتــه  والماليــة،  المعنويــة  للمكافــأة  نظــام  واســتحداثت 
بجودة األداء والكفاءة. واعتمدت االســتراتيجية على االنتشــار، 
حيــث تكــون الخدمــات الصحيــة قريبــة وفــي متنــاول الجميــع مــن 
خــال عيــادات مجهــزة بوســائل التشــخيص والعــاج والوقايــة، 
األمــر الــذي خفــف الضغــط عــن المستشــفيات لتتفــرغ األخيــرة 
إصــاح مستشــفيات  تــم  بهــا. كمــا  المنــوط  بالــدور  للقيــام 
القطــاع العــام واالرتقــاء ببناهــا التحتيــة وإعطاؤهــا اســتقالية 
شــبه كاملــة واالبتعــاد عــن اإلدارة المباشــرة لهــا واالكتفــاء 
علــى  وتشــجيعها  العامــة  االســتراتيجيات  تنفيــذ  بمراقبــة 
التنافــس اإليجابــي فيمــا بينــه، وبيــن مستشــفيات القطاعيــن 
المباشــرة  اإلدارة  مــن  الحكومــة  العــام والخــاص. وبانســحاب 
للمستشــفيات، شــهدت هــذه المستشــفيات نقلــة نوعيــة 
فــي جــودة الخدمــات المقدمــة مــع خفــض كبيــر فــي األســعار. 

ومــن خــال معادلــة دقيقــة تضبــط العــرض والطلــب تنبهــت 
المقدمــة  الخدمــات  أســعار  ضمــان  أهميــة  الــى  ســنغافورة 
حســاب  فــي  ســنغافوري  مواطــن  كل  مســاهمة  ووجــوب 
توفيــر طبــي إجبــاري. وتعتقــد الحكومــة أن هــذه الحصــة أو 
المســاهمة الماليــة مــن قبــل كل فــرد تحــول دون اإلفــراط في 
اســتخدام النظــام الصحــي أو إســاءة اســتغاله. ويتــم ذلــك 
مــن خــال صناديــق إدخــار إلزاميــة، يتــم تغذيتهــا باقتطاعــات 
شــهرية يتحملهــا الموظــف وصاحــب العمــل، وتتبايــن مــن خــال 
الدخــل والعمــر، بحيــث يكــون لــكل مواطــن صندوقــه الخــاص 
ضمــن صناديــق عامــة ضخمــة تديرهــا الدولــة، وتخضــع لقوانيــن 
صارمــة تمكــن المواطــن مــن أن ينفــق علــى رعايتــه الصحيــة 
ضمــن هــذه القواعــد. وحــددت الدولــة الحــد األدنــى مــن الرعايــة 
الصحيــة االساســية التــي ســتقوم بتمويلهــا مقابــل رســوم 
رمزيــة، بينمــا يقــوم المواطــن باإلنفــاق مــن صندوقــه الخــاص 
علــى الخدمــات اإلضافيــة. ووضعــت ســقوف عليــا ودنيــا لهــذه 
الصناديــق المعفــاة مــن الضريبــة. وســمحت أن يتــم اإلنفــاق 
األولــى  الدرجــة  مــن  األقربــاء  علــى  الصناديــق  هــذه  مــن 

وتوريثهــا بعــد الوفــاة.
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وقامــت الدولــة بإقــرار صندوقيــن إضافيين؛ 
أحدهمــا لتغطيــة األمــراض الكارثيــة التــي 
تتطلــب مبالــغ كبيــرة وصنــدوق آخــر كشــبكة 
تضــخ  حيــث  حظــا،  األقــل  لألفــراد  أمــان 
الدولــة ســنويا مبالــغ متفاوتــة فــي هــذه 
للدولــة. المالــي  األداء  الصناديــق حســب 

كمــا عمــدت الــى تقســيم درجــات اإلقامــة فــي المستشــفيات 
الــى خمــس درجــات حيــث تقــوم بتغطيــة نســبة كبيــرة مــن 
كلفــة الدرجــات الدنيــا وتقــل نســبة التغطيــة كلمــا انتقلنــا إلــى 
الدرجــة األعلــى، حيــث ال تتكفــل بــأي أعبــاء عــن الدرجــة األولــى. 
ولــم تكتــف الحكومــة بهــذه اإلجــراءات وحســب، بــل تنبهــت إلى 
الزيــادة المطــردة فــي أعــداد المعمريــن فــي الدولــة، فأنشــأت 

صنــدوق لرعايــة هــذه الفئــة »الصنــدوق الفضــي«.

عــام  نقــل  بخدمــة  الكبــار  جميــع  يتمتــع 
بقائهــم  وبإمكانيــة  المســتوى،  جيــدة 
فــي  األقــل  علــى  أو  بيوتهــم  فــي 
مجتمعاتهــم المحليــة ألطــول فتــرة ممكنــة
العجــزة(. بيــوت  إلــى  نقلهــم  عــن  )بــدال 
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إبــان  الحكومــة  طبقــت  ذلــك،  علــى  عــاوة 
دقيقــة  رقابيــة  سياســات  التنمويــة  خطتهــا 
الزيــادة  لتكــون  الســكاني  التناســل  علــى 
فــي عــدد الســكان الحالــي بنســبة ال تتجــاوز 
2% كأقصــى حــد للنســل، نظــرا للمخــاوف مــن 
صغــر مســاحة الدولــة وزيــادة أعــداد العمالــة 
انتهجــت سياســات ســكانية  لكنهــا  األجنبيــة، 
علــى  المواطنيــن  بتشــجيع  مؤخــرا  مغايــرة 
ــد مــن األطفــال، حيــث ارتفــع عــدد  إنجــاب مزي
ســكان ســنغافورة بنســبة 1.2% خــال العــام 
ــر مــن  ــذ أكث ــه من ــرة ل الماضــي فــي أبطــأ وتي
الــذي  الوقــت  فــي  وذلــك  ســنوات،  عشــر 
العمالــة األجنبيــة،  عــدد  تحــاول فيــه تقليــص 
وبلــغ إجمالــي عــدد ســكان ســنغافورة 5.54 

.2015 يونيــو  حتــى  مليــون 

شــركات  أمــام  البــاب  الحكومــة  تغلــق  ولــم   
التأميــن الخاصــة للراغبيــن فــي خدمــات إضافيــة 
ال توفرهــا الصناديــق الحكوميــة. فأتاحت الفرصة 
اإلضافيــة  المزايــا  مــن  االفــادة  فــي  للراغبيــن 
بشــراء  العامــة  الصناديــق  توفرهــا  ال  التــي 
بوالــص تأميــن خاصــة تكــون مكملــة لمــا توفــره 
الصناديــق العامــة. وفــي مؤلفه تحــدث هيزلتاين 
عــن معاييــر نجــاح تجربــة ســنغافورة فــي الرعايــة 
التحســن  إلــى  مشــيرا  ومؤشــراتها،  الصحيــة، 
الكبيــر فــي معــدل البقــاء علــى قيــد الحيــاة بيــن 
الرضــع واألطفــال الحديثــي الــوالدة. إذ انخفــض 
هــذا المعــدل إلــى حــال وفــاة بيــن كل ألــف طفل 
فــي العــام 2009، بالمقارنــة بخمــس وفيات في 
العــام 1990. وحــدث هــذا التطــور بأثــر عوامــل 
ــة األم خــال الحمــل، وقيــاس وزن  شــملت رعاي

الطفــل عنــد الــوالدة.

وتــدأب وزارة الصحــة فــي ســنغافورة أيضــا علــى نشــر التوعيــة عبــر برامــج تلفزيونيــة ومدرســية. 
وتختــار كل حملــة موضوعــات لتناقشــها، كمحاربــة الســمنة والتدخيــن. ودعمــت الحكومــة هــذه 
ــة للبــاد، علــى غــرار  ــة التحتي ــاة صحــي فــي البني ــر تطبيــق أســلوب حي ــة عب البرامــج بصــورة عملي
تصميــم أرصفــة وضــواح ســكنية تســمح بممارســة المشــي والجــري. وفــي الســياق نفســه، 
أطـــلقت ســـنغافورة حمــات ســنوية للرعايــة الصحيــة، بينهــا »الحملــة الوطنيــة مــن أجــل أســلوب 
حيــاة صحــي« التــي تســتمر شــهرا، وتنتشــر نشــاطاتها فــي أماكــن العمــل والمــدارس والمطاعــم 
لقيــاس  مســوحات  إجــراء  علــى  ســنغافورة  فــي  الصحــة  وزارة  وتــدأب  الغذائيــة.  والمجمعــات 
مســتوى رضــى المرضــى عــن الخدمــات المقدمــة إليهــم. وأظهــر اســتطاع للــرأي العــام 2010 أن 75 
فــي المئــة مــن المرضــى أبــدوا رضاهــم عــن الخدمــات الصحيــة المقدمــة فــي المستشــفيات العامــة.
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اللــواء / فــرج ســالمين  أشــاد محافــظ محافظــة حضرمــوت 
بمؤسســة  الثانيــة  العســكرية  المنطقــة  قائــد  البحســني 
العــون للتنميــة بعــد إزاحــة الســتار فــي حفــل أفتتــاح نــادي 
للتنميــة  العــون  الممــول مــن مؤسســة  المعلــم بســيئون 
هــذا  المعلــم  نــادي  فــي  اليــوم  نحــن  كلمتــه:  فــي  وجــاء 
الموقــع المهــم جــدًا الــذي ســيخدم معلمــي حضرمــوت فيمــا 
يســعني إال ان اتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر لمؤسســة 
العــون للتنميــة علــى مــا تقدمــه مــن دعــم وخاصــة فــي مجــال 
أخــرى بصماتهــا موجــودة  والتعليــم وفــي مجــاالت  التربيــة 
جزائهــم اللــه خيــر لــكل القائميــن علــى هــذه المؤسســة داعيــا 
يحــذوا  ان  بحضرمــوت  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  جميــع 
ان  أبنائهــا  مــن  تســتحق  حضرمــوت  بــأن  مؤكــدًا   , حذوهــم 
يقفــوا معهــا فــي هــذه الظــروف وفــي هــذه اللحظــات وأنــا 
متأكــد بــأن الجميــع ســيقف مــع حضرمــوت بــكل االمكانيــات 
ودعمهــا , وناشــد المحافــظ البحســني أثنــاء تجوالــه بأقســام 
النــادي الجميــع إن يعكســوا تجربــة هــذا النــادي فــي عواصــم 
المــدن لمــا يشــكله هــذا النــادي وبرامجــه وانشــطته المختلفــة 
فــي رفــع مهــارات المعلــم وتزويــده بالمعلومــات العلميــة 
والثقافيــة واالجتماعيــة وتبــرز إبداعاتــه وتنعكــس علــى الواقــع 
التعليمــي بالمحافظــة وخلــق التنافــس العلمــي بيــن الطــاب 

.
هــذا وكان محافــظ محافظــة حضرمــوت أفتتــح نــادي المعلــم 
بســيئون بحضــور المديــر التنفيــذي لمؤسســة العــون للتنميــة 
محافظــة  وكيــل  وبحضــور  عثمــان  بــن  عبدالــاه   / االســتاذ  
حضرمــوت لشــئون الــوادي والصحــراء االســتاذ / عصــام حبريــش 

في حفل افتتاحه
محافظ حضرموت يشيد بنادي المعلم بسيئون

أخبــار العون

الكثيــري ومديــر عــام مكتــب وزارة التربيــة والتعليــم بمحافظــة 
حضرمــوت الــوادي والصحــراء االســتاذ الدكتــور / محمــد احمــد 
العامــة والطــرق  عــام مكتــب وزارة االشــغال  فلهــوم ومديــر 
بحضرمــوت الــوادي والصحــراء الدكتــور المهنــدس / علــوي بــن 
يحيــى ومديــر إدارة العاقــات العامــة بالمؤسســة االخ / زكريــا 

بامحيمــود وعــدد مــن القيــادات التربويــة .
وتعــرف المحافــظ البحســني أثنــاء طوافــه بأقســام النــادي مــن 
قبــل مديــر النــادي االســتاذ / حســين الصبــان علــى الخدمــات 
التــي يقدمهــا واالمكانيــات التــي يوفرهــا للمعلــم والتجهيــزات 
الجديــدة التــي اضيفــت لــه والتــي ســتوفر أجــواء متميــزة لــرواده 
مــن المعلميــن والمعلمــات مــن مختلــف مديريــات الــوادي إضافة 
إلــى رعايــة ودعــم وإبــراز المواهــب منهــم الفنيــة والثقافيــة عبــر 
راعــي االنشــطة والفعاليــات والممــول للنــادي مؤسســة العــون 

للتنميــة .
للتنميــة  العــون  لمؤسســة  التنفيــذي  المديــر  اثنــاء  وبــدوره 
االســتاذ / عبدالــاه بــن عثمــان علــى تشــريف المحافــظ فــي 
إزاحــة الســتار علــى افتتــاح النــادي رســميا مشــيرا بأن المؤسســة 
انطاقــا مــن أهدافهــا الســامية فــي رفــع مســتوى أدى التعليــم 
فــي حضرمــوت انطاقــا مــن التنميــة البشــرية فــي رفــع قــدرات 
ــة  ــة والتأهيلي أدى المعلــم مــن خــال عــدد مــن البرامــج التدريبي
التــي ســيتبناها النــادي بالتنســيق واالشــراف مــن قبــل مكتــب 
وزارة التربيــة والتعليــم الــذي ســتنعكس نتائجــه علــى الطــاب 
ومنهــا التحصيــل العلمــي , مقدمــا شــكره وتقديــره للســلطة 
المحليــة بالمحافظــة والــوادي علــى دعمهــم المعنــوي لمختلــف 

برامــج ومشــاريع المؤسســة .

تمكين يـــونيــــو 662018



بتمويل مؤسسة العــون للتنــمية
إعالن الفائزين باألولمبياد الوطني للغة االنجليزية لمحافظات الجمهورية

أخبــار العون

مــن  ابريــل  شــهر  مطلــع  فــي  ســيئون  مدينــة  شــهدت 
الوطنــي  األولمبيــاد  اختتــام  حفــل  2018م  العــام  هــذا 
الموهوبيــن  أكاديميــة  نظمتــه  الــذي  االنجليزيــة  للغــة 
والتعليــم  التربيــة  وزارة  مكتــب  مــع  بالتنســيق  بســيئون 
بــوادي وصحــراء حضرمــوت وبتمويــل مــن مؤسســة العــون 

ابريــل.  1  – مــارس   31 الفتــرة  خــال  للتنميــة 
األول  المركــز  عــدن  بمحافظــة  النــور  مــدارس  وحققــت 
ســيئون  ثانويــة  الثانــي  بالمركــز  جــاءت  فيمــا  لألولمبيــاد 
بدوعــن  محفــوظ  بــن  مــدارس  وحلــت  بنيــن  النموذجيــة 

الثالــث. بالمركــز  حضرمــوت 
حضرمــوت  محافظــة  وكيــل  عبــر  االختتــام  حفــل  وفــي 
حبريــش  عصــام  والصحــراء  الــوادي  مديريــات  لشــؤون 
حضرمــوت  وادي  احتضــان  فــي  ســعادته  عــن  الكثيــري 
التــي  والتعليميــة  العلميــة  والفعاليــات  للمســابقات 
المهــارات  واكســابهم  بالطــاب  االرتقــاء  علــى  تعمــل 
اقرانهــم  مــع  المنافســات  خــوض  فــي  تمكنهــم  التــي 
ومراكــز  جوائــز  وحصــد  والدوليــة  العربيــة  المحافــل  فــي 
جيــل  وجــود  علــى  يســاعد  ذلــك  ان  الــى  الفتــًا  متقدمــة. 
وتنميــة  بنــاء  فــي  يســهم  والمعرفــة  بالعلــم  متســلح 

مســتقبا. الوطــن 
العــون  بمؤسســة  المشــاريع  دائــرة  مديــر  اشــار  بــدوره 
الــذي  االولمبيــاد  أن  الــى  الصبــان  ســالم  محمــد  للتنميــة 
بوابــة  لفتــح  يأتــي  اليمنيــة  بالجمهوريــة  مــرة  ألول  يقــام 
للطــاب لتعلــم اللغــة االنجليزيــة بشــكل ممتــع يســاعدهم 

االنجليزيــة. اللغــة  عقــدة  تجــاوز  علــى 
منوهــًا إلــى ان مؤسســة العــون تســعى مــع شــركائها مــن 

المؤسســات الحكوميــة واالهليــة مــن خــال هــذه االنشــطة 
المواكبــة لرؤيتهــا » الريــادة فــي المنــح للتنميــة المســتدامة 
» ورســالتها المتمثلــة فــي اإلســهام بتمكيــن المجتمعــات 
المســتهدفة وفــق منــح نوعيــة ومؤسســية مســتدامة األثــر 

ووفــق منهجيــة دوليــة.  
مــن جانبــه أشــار مديــر األكاديميــة انــور باشــغيوان الــى ان 
110 طالــب وطالبــة فــي 17 فريقــًا تنافســوا خــال خمــس 
محــاور فــي جــو تفاعلــي علمــي أخــوي اجتماعــي اســتعرضوا 
خالــه مهاراتهــم وقدراتهــم ومواهبهــم اضافــة الــى إحيــاء 
قيــم التطــوع بيــن اوســاط المعلميــن والطــاب والمجتمــع 
وفــق  برامجهــا  تقــدم  االكاديميــة  أن  إلــى  بأكملــه. مشــيرًا 
المعاييــر الدوليــة بالشــراكة مــع مكاتــب الــوزرات بالمحافظــة 
طابنــا  لتقديــم  للتنميــة  العــون  مؤسســة  مــن  وبدعــم 

وخارجيــا. محليــا  للمنافســة 
المشــاركين  حضرمــوت  أبطــال  إســتقبال  بالحفــل  وتــم 
العربيــة. مصــر  بجمهوريــة  11للربــوت  العربيــة  بالبطولــة 
باللغــة االنجليزيــة وعــرض  إنشــاديه  الحفــل وصــات  وتخلــل 

فيلــم عــن مســيرة االولمبيــاد منــذ انطاقــة.
المســاعدين  حضرمــوت  محافظــة  وكيــا  الحفــل  حضــر 
لشــؤون الــوادي والصحــراء عبــد الهــادي التميمــي ولشــؤون 
الصحــراء محمــد الصيعــري ومــدراء عمــوم عــدد مــن مكاتــب 
مؤسســة  وممثــل  حضرمــوت  وصحــراء  بــوادي  الــوزارات 
المشــرفة علــى  الجهــة  بــاألردن  الدوليــة  ماســة لاختبــارات 
األكاديمييــن  مــن  وعــدد  بنــورة  اليــأس  الدكتــور  األولمبيــاد 

والتربوييــن.
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   ملخص

أشهـــر
كتب اإلدارة
في جملة واحدة

هــل تريــد أن تقــرأ فــي دقيقــة واحــدة أهــم كتــب اإلدارة التــي ظهــرت خــال الســنوات الماضيــة؟  
لقــد جعلنــا هــذا ممكنــا. لنوفــر عليــك المــال والوقــت والجهــد. فاختصرنــا بعــض أشــهر الكتــب اإلداريــة 

ــرة: ــدرس والعب ــل ال ــة واحــدة تمث ــة محوري ــرا فــي جمل وأكثرهــا تأثي

تمكين يـــونيــــو 682018



قبول الالمعقول /  دان آرييلي

نحــن النتســم بالعقانيــة فــي اتخــاذ القــرارات مثلمــا نتصــور، 
وهنــاك مواقــف كثيــرة ومتنوعــة للغايــة تثبــت أن الامنطــق 

ــا.  ــا وخياراتن هــو الــذي يحكــم قراراتن

 معرفة ذاتك وصفاتك هي سر
 إنجازاتك  / ماركوس باكينجهام

التركيــز علــى إصــاح نقاط ضعفك ســيضيع وقتــك ومجهودك، 
ويقــودك إلــى مزيــد مــن الفشــل، لكــن التركيــز علــى مواطــن 
قوتــك ســيضمن لــك ممارســة مــا يائــم قدراتــك وإمكاناتــك. 

 البجعة السوداء  / نسيم نيكوالس
 طالب

يجيــد النــاس خــداع أنفســهم باعتقادهــم أنهــم يعرفــون أكثــر 
تفاجئهــم  أن  الســهل  مــن  فيصبــح  بالفعــل،  يعرفــون  ممــا 

المعتــادة.  الكبــرى وغيــر  األحــداث 

 المدير الفعال / بيتر دراكر
ترتبــط الفاعليــة بمــا تختــار أال تفعلــه بقــدر ماترتبــط بمــا تفعلــه 

حقــا كل يــوم. 

  االستثنائيون وكيف ينجحون/
 مالكولم جادويل

الموهبــة والــذكاء والطمــوح وبــذل الجهــد كلهــا عوامــل مهمــة 
للنجــاح، ولكــن ســر النبــوغ الحقيقــي يكمــن فــي اســتغال 

الفرصــة المناســبة والتوقيــت المناســب.  

الحافز  / دانيال بينك
االســتقالية  عناصــر  لهــم  تتوفــر  عندمــا  النــاس  يتحمــس 

التقليديــة.  المحفــزات  مــن  بــدال  والغايــة،  واإلتقــان 

 معضلة المبدع  / كايتون كريستنسن
أحــد  بنفســك  »تــأكل«  االســتعداد ل  لديــك  يكــون  أن  يجــب 
مشــروعاتك الخاســرة، بــدال مــن أن يأتــي مــن يفعــل ذلــك، 

الســوق.  ويحــل مكانــك فــي 

من جيد إلى رائع  / جيم كولينز
تتحــول الشــركات الجيــدة إلــى رائعــة بصمودهــا أمــام األزمــات، 
وباســتثمارها  الصعــب،  األعمــال  بيئــة  واقــع  وبمواجهتهــا 

مواطــن قوتهــا.
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اليابان تعود دائمًا!

كلنــا نتذكــر مــا مــرت بــه اليابــان فــي مطلــع عــام 2011 حيــن هاجمتهــا موجــات تســونامي، لتهــدم مفاعاتهــا النوويــة التــي تســتمد 
منهــا طاقتهــا. لكــن »اليابــان« – كمــا عهدناهــا دائمــًا – واســعة الحيلــة. تنهــض ســريعا، وأقــوى، لتبحــث عــن خيــارات ومــوارد جديــدة 

للطاقة. 
ــه تعطيــل  ــذي تســبب في ــان« اســتثمارها لتعويــض النقــص ال ــدأت »الياب ــة التــي ب فيمــا يلــي نظــرة علــى مصــادر الطاقــة البديل

ــا.  ــر أمان ــاء مســتقبل أكث ــة ولبن المفاعــات النووي

تتصــدر »اليابــان« دول العالــم فــي إنتــاج الطاقــة مــن الفضــات الصلبــة المحليــة، إذ تســتهلك 40 مليــون طــن ســنويا. ويوجــد 
حاليــا 190 مصنــع مخلفــات يملــك مولــدات الكتلــة الحيويــة، و1900 مصنــع أخــرى علــى وشــك ذلــك. مــا يعنــي أن الفرصــة متاحــة 

لزيــادة إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة.

ــاء  ــج 126 ميجــا واط. ولكــن مــع ضيــق مســاحة األرض لبن ــان بحلــول عــام 2016 لتنت ــاح فــي الياب ــر مزرعــة ري ــاح أكب مــن المزمــع افتت
مثــل هــذه المــزارع وشــدة انحــدار قاعــة البحــر، فــإن إضافــة قــدرة كهربائيــة أكبــر ســتتطلب توربينــات عائمــة متصلــة بكابــل تحــت المــاء.  
المشــكلة أن المشــروعات العائمــة منهكــة فنيــا وتتطلــب صيانــة متواصلــة وتكلفتهــا ضعــف تكلفــة المــزارع الموجــودة فــي اليابســة.  

فــي عــام 2009، اســتمدت »اليابــان« %3 فقــط مــن طاقتهــا الكهربائيــة مــن مصــادر متجــددة بخــاف الطاقــة الكهرومائيــة. ولكــن مــع 
المحفــزات الحكوميــة الجديــدة، مــن الممكــن أن تصبــح »اليابــان« قريبــا ثانــي أكبــر ســوق للطاقــة الشمســية )بعــد »ألمانيــا«( 

نظــرًا لموقعهــا فــوق الحــزام الباســيفيكي النــاري، الــذي هــو أكبــر حلقــة براكيــن متفجــرة فــي العالــم، تمتلــك »اليابــان« مصــادر هائلة 
مــن الطاقــة الحراريــة األرضيــة، معظمهــا لــم يســتغل بعــد مؤخــرا، قــررت الحكومــة إتاحــة الفرصــة إلنشــاء مشــروعات جديــدة فــي 
المتنزهات الوطنية لتوليد حوالي 2 جيجا واط بحلول عام 2020، إال أن التنفيذ سيســتغرق عدة ســنوات، كما أن التكلفة ســتكون 

باهظــة فــي البدايــة.

7% مــن الطاقــة  التــي اســتهلكتها »اليابــان« فــي 2010 اســتمدتها مــن مصــادر كهرومائيــة، والتــي تبلــغ أقصــى إنتاجيــة لهــا حاليــا 48 
جيجــا واط. وتؤكــد الحكومــة أنــه مــن األجــدى إضافــة 12 جيجــا واط إضافيــة، رغــم أن ذلــك ســيكون صعبا بســبب انهيار معظم الســدود 

اليابانيــة الكبــرى، إذا توســعت »اليابــان« فــي المشــروعات الهيدرومانيــة الصغيــرة التــي تزيــد تكلفتهــا لــكل كيلو واط في الســاعة
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إعادة البناء
في ظل األزمة االقتصادية الحالية، تبرز أهمية إعادة البناء.

هناك ثالث طرق لعملية اإلعادة

إعادة التصنيع التجديدإعادة التدوير

المنتــج  تحليــل  فيهــا  يتــم  عمليــة 
مكوناتــه  إلــى  المســتخدم 
األساســية، تســتخدم تلك المكونات 
كمــواد خــام لصناعــة منتجــات جديــدة

هنــاك العديــد مــن المــواد قابلــة إلعــادة 
والــورق  والزجــاج  كاأللومونيــوم  التدويــر 

والمطــاط.
 يوجــد فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
تدويــر  بإعــادة  تقــوم  منشــأة  ألــف   50
 1.1 نحــو  وتوظــف  والمنتجــات،  المــواد 
مليــون شــخص، وتصــل عائــدات الربــح فيهــا 

مليــار دوالر ســنويا  236 إلــى 

تمــر عمليــة التجديــد باســتبدال األجــزاء التالفــة 
بجديــدة.

بعمليــة  مــرت  التــي  المنتجــات  أو  األجهــزة 
التجديــد تتمتــع بنفــس المواصفــات والمعاييــر 
الفنيــة لألجهــزة الجديــدة، ويقــل ثمنهــا %40 عــن 

الحديثــة. األجهــزة 

األربــاح الناتجــة عــن بيــع الســلع المصنعــة مــن 
األربــاح  تفــوق  مســتخدمة  ومنتجــات  مــواد 
بيــع الســلع المصنعــة مــن مــواد  الناتجــة عــن 

أوليــة.
ــح مــن الســلع المعــاد تصنيعهــا إلــى  يصــل الرب

حوالــي 20%.
بينمــا تتــراوح األربــاح الناتجــة عــن الســلع الجديدة 

مــن %3 إلــى 8%.

هــو إعــادة المنتــج إلــى حالتــه األصليــة دون 
إدخــال أي تعديالت.

عمليــة تفكيــك كلــي للمنتــج المســتخدم 
واســتبدال األجــزاء الباليــة بجانــب إدخــال 

بعــض التعديــالت لتحســين أداء الجهــاز.

أسباب إعادة البناء
وآالت  معــدات  علــى  والحفــاظ  -االســتبقاء 
عمليــة  ســير  فــي  رئيــس  دور  لهــا  معينــة 

لتصنيــع. ا

-عــدم إقبــال المســتهلك علــى شــراء منتجــات 
بــل  أوليــة؛  خــام  مــواد  مــن  مصنعــة  جديــدة 
تفضيلــه للمنتجــات المعــاد تصنيعهــا لرخــص 

ثمنهــا.

تفضيــل  وهــو  حاليــا  ســائد  اتجــاه  -هنــاك 
فــإن  ثــم،  ومــن  البيئــة.  صديقــة  المنتجــات 
المنتجــات الناتجــة عــن عمليــات إعــادة التصنيــع 
والتدويــر يفضلهــا المســتهلك والعميــل الــذي 

االتجــاه. هــذا  يتبنــى 

البنــاء«  »إعــادة  عمليــات  أن  األبحــاث  -أثبتــت 
لاحتبــاس  مســببة  غــازات  عنهــا  الينبعــث 
الحــراري كمــا هــو الحــال فــي المــواد المصنعــة 

أوليــة. مــن مــواد خــام 
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