




2016 ديسمبر | تمكين | 4

االفتتاحية
"التخصصية".. ميزة التفّرد في العمل المجتمعي

عبدالاله عبدالقادر بن عثمان - المشرف العام

1

وغ��� ا��تلطة� ا��االت� من� العديد� ��� العمل� ع��� األو��� ��ظا��ا� ��� الثالث� القطاع� مؤسسات� جل� قامت�

التخصصية،�واستمرت�ع���هذا�املنوال�ح���السنوات�القليلة�املاضية�وخاصة����ا��مهور�ة�اليمنية��ش�ل�عام�

�من�العمل�ع���إ��ا��ا�أو�
ً
ومحافظة�حضرموت��ش�ل�خاص،�ولذا�فإن�املش�لة�أصبحت�تزداد�����عض�ا��وانب�بدال

ا��د�م��ا.

�بأن�العمل�
ً
ومع�مرور�الوقت�وإجراء�الدراسات�والبحوث����مجاالت�عمل�مؤسسات�القطاع�الثالث�تب�ن�وا��ا

�بال�سبة�الس��داف�أك���شر�حة�من�ا��تمع،�بل��عمل�ع���املساعدة����ز�ادة�
ً
�كب��ا

ً
بمنوال�العام�لم��عد�يجدي�نفعا

العشوائية�وا��صول�ع���فئة�معينة�أك���من�غ��ها�من�املساعدة�والوصول،�ولذا�ظهرت�ونمت�مسألة�التخصصية�

���عمل�منظمات�ا��تمع�املد�ي�ب�ل�أش�الها�وم��ا�مؤسسات�القطاع�الثالث.

إن�"التخصصية"�أو�"التخصص"����العمل�لھ�الكث���من�الفوائد�ال����ساعد�وتنظم�عمل�املؤسسات����أوساط�

ا��تمع،�حيث�يمكن�لتلك�املنظمات�التخصصية�الوصول�إ���فئا��ا�املس��دفة�ب�ل�سهولة�و�سر،�وكذا�تحقيق�

املص��ة�ا��اصة�والعامة����مجالها،�إ���جانب�سد��غرة�من��غرات�املساعدة�ا��تمعية�والعون�ع���االكتفاء�

الفع���ألفراد�ا��تمع����ش���نوا���ا��ياة.

�كما�هو�حال�بقية�املنظمات�
ً
إننا����حضرموت�خاصة�واليمن��ش�ل�عام،�وكمنظمات�القطاع�الثالث�أدركنا�جليا

األخرى����دول�العالم،�أن�التخصصية����العمل�ا��تم���باتت�ضرورة�للعمل��ش�ل���يح،�وقد�لبت�الكث���من�

املؤسسات�وم��ا�مؤسسة�العون�للتنمية�هذا�االتجاه�وعملت�ع���تكثيف�ا��هود����مجال�متخصص�من�مجاالت�

ا��ياة،�لت��ك�الفرصة�األخرى�لغ��ها�من�منظمات�ا��تمع�املوجودة�ع���الساحة�للعمل����تخصص�آخر،�لتت�امل�

اء.
ّ
�عدها�ا��هود�و�ظهر�عمل�مؤسسات�القطاع�الثالث��ش�لھ�ا��ضاري�البن

����العمل�ع���مستوى�حضرموت�واليمن�عامة�خالل�سنوا��ا�
ً
�كب��ا

ً
لقد�أحرزت�مؤسسة�العون�للتنمية�تقدما

املاضية،�ملا�تتمتع�بھ�من�عمل�مؤس����متقن�ونظام�وا������التعامل�مع�أفراد�ا��تمع،�وقد�عملت�منذ�وهل��ا�

األو���ع���تخصيص�جهودها����عدد�من�ا��االت�ال���من�أهمها�التعليم�وال��ة�والتنمية�ا��تمعية،�وهذا�

����عملية�االن�شار�والعمل��ش�ل�جدي�ووا��،�إ���جانب�سهولة�تحديد�فئ��ا�املس��دفة�من�
ً
التخصص�أفادها�كث��ا

����سماء�عمل�مؤسسات�
ً
�بارزا

ً
ا��تمع�والعمل�ع���تحقيق�التنمية�املستدامة����أوساطھ،�ولذا��ان�للعون�اسما

القطاع�الثالث�ب�ل�جدارة.
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تمكين المنظمات

تنمية منظمات
المجتمع المدني

ال��� األسس� من� وتنمي��ا� �.. املتجمعات� بناء� ��� األساس� ���
قدرات�� �عز�ز� ع��� ا��ودة� تحقيق� ا��� عل��النصل� حرصنا�
استعراضنا� خالل� من� وا��معيات� واملؤسسات� املنظمات�
لطرق�علمية�ومن��ية�حديثة�و�مهارات�متعددة�ح���تتمكن�
والوطن� ا��تمع� تنفع� عصر�ة� بروح� ا��تمعات� تدعيم� من�

اجمع.
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تمكين المنظمات

التخصص
في العمل المؤسسي

سالم أحمد حمده
اخصائي التعليم العام -مؤسسة العون للتنمية
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تمكين المنظمات

كث��ة����املؤسسات�العاملة����الساحة،�جمعيات���تم�

بالتعليم�وأخرى����العمل�االجتما���وأخرى����ال��ة�

وغ��ها�من�ا��االت,�لكن�الناظر�بتمعن�لهذه�املنظمات�

عمل� ��� الدقيق� التخصص� عدم� يجد� واملؤسسات�

غالبي��ا،�فنجد�تكدس�ملنظمات����مجال�مع�ن�وإهمال�

وا������مجال�آخر,�باإلضافة�إ���أن�ال����عمل����

مجال�واحد���تم�بناحية�معينة�فقط����هذا�ا��ال�

�نجد�
ً
دون�النظر�إ���النوا���األخرى،�ففي�التعليم�مثال

مكونات� و��مل� برامجها� ��� فقط� باملعلم� ��تم� أغل��ا�

العملية�التعليمية�األخرى�ال���ال�تقل�أهمية�عن�املعلم�

والوسائل� التعليمية,� والب�ئة� والطالب,� �اإلدارة,�

بقية� عل��ا� وقس� األخرى,� والتجه��ات� التعليمية,�

مجاالت�العمل�ا����ي�األخرى.

�من�املنظمات�واملؤسسات�عند�انطالق��ا�ال�
ً
إن�كث��ا

تؤسس�بنا��ا�ع���قاعدة�بيانات�وا��ة�عن�املنظمات�

واملؤسسات�ال����عمل����نفس�ا��ال،�لتجد�لنفسها�

م��ة�تنافسية�جديدة����ساحة�العمل�ا����ي�لتتعرف�

��� العاملة� واملؤسسات� للمنظمات� القوة� نقاط� ع���

نفس�ا��ال�فتف���الطر�ق�لها�لتتطور�وتتعرف�ع���

نقاط�الضعف�ف��ا�وتحولها�إ���نقاط�قوة�تنافس���ا����

ساحة�العمل�ا����ي�فتتخصص�ف��ا�وتطور�أنظم��ا�

نطاق� اس��داف� ��� دقة� أك��� لتكون� عل��ا،� و�رامجها�

جغرا���مع�ن�ف�س��دفھ�ب�ل�أ�عاده�وأك���تخصص����

اس�يعاب�شر�حة�معينة�من�ا��تمع�ف�س��دف�جميع�

املنظمات� ت�تقل� أن� فيجب� ومكونا��ا,� أفرادها�

واملؤسسات�من�عمل�اإلحسان�إ���إحسان�العمل،�ولذا�

�بأن�تتخذ�قرارات�حساسة�
ً
عل��ا�أن�تكون�أك���تخصصا

بالضبط� تفعلھ� أن� تر�د� فيما� وهامة� وحاسمة�

�بم��ة�تنافسية�عالية�
ً
�دقيقا

ً
وتتخصص�فيھ�تخصصا

,�وع���هذا�فإنھ����املقابل�وع���نفس�الدرجة�من�
ً
جدا

األهمية�ع���املنظمات�واملؤسسات�أن�تقرر�ما�الذي�ال�

التخصص� مستوى� عن� يخرجها� ال� ح��� فعلھ� تر�د�

الدقيق����مجالها�الذي�خطتھ�لنفسها.

�
ً
توضيحا �عطينا� الدقيق� للتخصص� �

ً
واحدا �

ً
مثاال إن�

�ع���مستوى�التخصص�الذي�يجب�أن�تصل�إليھ�
ً
دقيقا

(رافيند)� مس�شفى� فيمثل� واملنظمات,� املؤسسات�

�للتخصص,�فقد�أسس�
ً
�وا��ا

ً
للعيون����الهند�مثاال

�عرف� والذي� ١٩٧٦م� عام� للعيون� جراح� املس�شفى�

بالدكتور�(فين�ا)�عندما�تخصص����خدمة�شر�حة�من�

املر����و���شر�حة�مر����العيون،�حيث�تخصص����

�ل�ما�يتعلق�بالعيون�من�األمراض�ال���تصي��ا�وا�شأ�

ر� وطوَّ العيون� مر���� حاالت� �ل� لعالج� �
ً
أقساما

املس�شفى�عندما�استخدم�خط�فورد�لإلنتاج����تقديم�

خدمات� من� املستفيدين� معامالت� ل�سهل� خدمتھ�

��� عملية� ألف� �(١٨٠) يجري� أن� استطاع� املس�شفى�

السنة�ب�لفة�إجمالية�تبلغ�(١٠)�دوالر�أمر��ي�للعملية�

املتحدة� الواليات� ��� تجرى� �انت� ب�نما� الواحدة,�

والستكمال� أمر��ي,� دوالر� �(١٦٥٠) بت�لفة� األمر�كية�

حاجات� ولتلبية� للمس�شفى� الدقيق� التخصص�

�لصناعة�
ً
املستفيدين�بأقل�ت�لفة�ممكنة�أ�شأ�مصنعا

الدخل� ذوي� مع� لت�ناسب� أنواعها� ب�افة� العدسات�

,�وأ�شأ�
ً
ا��دود�فأنتج�املصنع�(٧٠٠)�ألف�عدسة�سنو�ا

�لصناعة�قطرات�الع�ن�ب�افة�أنواعها,�و�أسعار�
ً
مصنعا

مناسبة�لذوي�الدخل�ا��دود.

إ��ا�دعوة�للمنظمات�و�ل�مؤسسات�القطاع�الثالث�إ���

�وأك���دقة����تحديد�مجال�عملها�
ً
أن�تكون�أك���تخصصا

شر�حة� ونوعية� فيھ� �عمل� الذي� ا��غرا��� ونطاقها�

�دقيقا����مجال�
ً
ا��تمع�ال����س��دفها,�ف��يد�تخصصا

�
ً
واحد�من�مجاالت�العمل�ا�����ليتم�التوسع�فيھ�أفقيا

.
ً
�وفئو�ا

ً
وواسع�االن�شار�جغرافيا
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أخبار

�بمدينة�عدن�مع�وزارة�ال��بية�والتعليم�
ً
وقعت�مؤسسة�العون�للتنمية�مؤخرا

متمثلة����وز�رها�الدكتور�عبدهللا�مللس�اتفاقية�تق����ب�نفيذ�وتجه���عدد�

من�املدارس�البديلة�بمحافظ���أب�ن�ومأرب.

وخالل�التدش�ن�أو���األستاذ�عبدالاله�بن�عثمان�املدير�العام�التنفيذي�

ملؤسسة�العون�للتنمية�أن�مشروع�املدارس�البديلة�يأ�ي����إطار�تأم�ن�وسائل�

املس��� للصراع� �عرضت� ال��� املناطق� ��� � التعليم� من� للمحروم�ن� بديلة�

با��مهور�ة�اليمنية،�وقادرة�ع���است�ناف�العملية�التعليمة�ضمن�برامج�

وزارة�ال��بية�والتعليم�من�خالل�توف���خيم�مجهزة�بطاوالت�دراسية�وسبورة����

املدارس�ال�����دمت�أو�املنطقة�ال�����ا�نازح�ن�من�الطالب،�كما�استعرض�بن�

عثمان�أبرز�مشار�ع�وتدخالت�مؤسسة�العون����ا��ال�التعليمي�وغ��ها�من�

املشار�ع�األخرى.

أخبار العون
تدشين مشروع المدارس البديلة بالمحافظات المتضررة من االحداث بتمويل العون للتنمية

سعادتھ� عن� مللس� عبدهللا� الدكتور� ع��� جانبھ� من�

(املدارس� النو��� ال��نامج� هذا� تنفيذ� ع��� بالتوقيع�

املشروع� هذا� أن� �
ً
مضيفا ومأرب)،� أب�ن� كال� ��� البديلة�

�من�مش�لة�تزايد�عدد�الطالب����مختلف�
ً
سيخفف�كث��ا

�با��هود�ال���تبذلها�مؤسسة�
ً
ا��افظات�اليمنية,�مشيدا

العون�للتنمية����دعم�العملية�التعليمية����عموم�البلد،�

كما�دعا�الوز�ر�مللس�ا��هات�املانحة�إ���الشراكة����تنفيذ�

هكذا�مشار�ع����بقية�ا��افظات�واملناطق�املتضررة�ملا�

من�شأنھ��سي���العملية�التعليمية.

املشروع� ومدير� ا����� الئتالف� التنفيذ� املدير� وتناول�

�عن�املشروع،�
ً
�مفصال

ً
املهندس�فهمي�بن�منصور�شرحا

�أنھ�س�تم����املرحلة�األو���لـ�(١٤٠)،�وأن�الصف�
ً
مو��ا

عبارة�عن�خيمة�مت�نة�مقاومة�ل��رائق�واألمطار،�تحوي�

أمياز�ت�سع�لـ�(٣)�طالب،�وسبورات�مع�حامل�ومروحة�

أن� إ��� �
ً
منوها شمسية،� وطاقة� حر�ق� وطفاية� كب��ة�

املشروع�س�ستفيد�منھ�ما�يقارب�(٦٠٠٠)�طالب.
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تمكين تحاور

الصّبان:
نرى بضرورة التنسيق والتخصص

في العمل بين المؤسسات
ومحاولة استثمار طاقاتها

بأعلى ما يمكن

ألهمية�التخصص����زماننا�ا��ا���وضرورتھ�أصبحت�الكث���من�ا��هات�ا��كومية�وغ��ها�من�أشد�املهتم�ن���ذا�ا��ال،�حيث�راعت�الكث���من�األمور����

أعمالها�وتخصصا��ا�ملا�لھ�من�دور�كب������اإلسهام�الفعال�لعمل�الدولة�و�سهيل�عملها،�كذلك�مؤسسات�القطاع�الثالث����تلك�البلدان�جنحت����

السنوات�األخ��ة�إ���التخصص����عملها،�مما�سهل�من�أمرها�ووصولها�إ���شر�ح��ا�املس��دفة،�وكذا�معرفة�نقاط�التعاون�والت�امل�بي��ا�و��ن�مؤسسات�

الدولة�واملؤسسات�ا��اصة�ب�ل�وضوح.

..�وملعرفة�تفاصيلھ�ودوره�وأهميتھ�بال�سبة�للمجتمعات�وأفرادها،�
ً
"التخصص����عمل�مؤسسات�القطاع�الثالث"�موضوع�هام�تنامت�قوتھ�مؤخرا

التقت�"تمك�ن"�باألستاذ/�محمد�سالم�الصبان،�نائب�مدير�مؤسسة�العون�للتنمية،�ل�سليط�الضوء�وا��ديث�حول�هذا�املوضوع،�و�ان��التا��:

�

حاوره:�مدير�التحر�ر
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تمكين تحاور

•�بداية�أستاذ�محمد�قبل�أن�نبحر����طيات�هذا�
ا��وار،�أصبحنا��سمع��لمة�"التخصصية"�أو�
القطاع� مؤسسات� عمل� ��� "التخصص"�

الثالث..�فماذا��ع���هذه�ال�لمة؟
�سليطها� "تمك�ن"� مجلة� �شكر� بكم..� �

ً
وسهال �

ً
أهال بداية� �عم،� � �

،�و�ال�سبة�ملفهوم�التخصص�
ً
الضوء�ع���هذا�ا��ال�املهم�جدا

فهو��ع���أن�تقوم�املؤسسة��عمٍل�ُمع�ن�دون�غ��ه،�و�هذا�يوفر�لها�

الوقت�وا��هد،�و�قال����اللغة�العر�ّية�تخّصص�بال���ء�أي�أنھ�

اقتصر�عملھ�عليھ،�وخصھ�دون�غ��ه�بالبحث�واالهتمام�والفعل،�

�فهو�تقسيم�املهام،�والعلوم،�واألعمال،�وإنتاج�السلع،�
ً
أّما�عمليا

وتقديم�ا��دمات�إ���عدة�أقسام�يتم����ل�م��ا�بمتطلبات�مختلفة�

خرى،�وظهر�مفهوم�التخصص��عد�التطور�الهائل�
ُ
عن�األقسام�األ

الذي�شهدتھ�الصناعة�والتكنولوجيا�وتقدم�العلوم�وفنون�اإلنتاج�

الصناعة� بدأت� عندما� والعشر�ن،� عشر� التاسع� القرن�ن� ���

�من�اآلليات�وامل�ائن�ال���يؤدي��ل�م��ا�وظيفة�
ً
�كب��ا

ً
�ستخدم�عددا

معينة،�واستخدام�هذه�اآلليات�وامل�ائن�أدت�إ���تقدم�القطاع�

الصنا���وتطوره،�األمر�الذي���ع�رجال�الصناعة�واألعمال�ع���

�
ْ

أن إ��� فيھ� والتخصص� العمل� تقسيم� مبادئ� من� املز�د� ان��اج�

ع���مؤسسات� كب��� تأث��� وذات� معقدة� مهنة� الصناعة� أصبحت�

ا��تمع�ا��ديث،�أما�ع���صعيد�العمل����منظمات�القطاعات�

الثالث�فنع���بھ:�إدارة�العمل����القطاعات�االجتماعية�من�منطلق�

مهنة�تخصصية����مجال�عمل�واحد�دون�التجاوز�إ���أعمال�أخرى.

�

مؤسسات� ��� التخصص� دور� ما� برأيكم،� �•
ألفراد� بال�سبة� وأهميتھ� الثالث� القطاع�

ا��تمع؟
ال��ستطيع�أي�منظمة�أن��شمل�البلد��لھ����أ�شط��ا،�وهنا�يأ�ي�

أهمية�التخصص��والت�امل�و�الت�سيق�وال�ش�يك�ب�ن�املنظمات�

ا��تمع،� ��� املستدامة� للتنمية� �
ً
وتحقيقا مواردها� ع��� �

ً
حفاظا

فالتخصص����املؤسسات�مطلب�م��ـ�ـ����ظل�وجود�العدد�الكب���

من�مؤسسات�القطاعات�الثالثـ�ـ�ملا�لھ�من�دور����الر���بالعمل�من�

�
ً
منطلق�علمي،�إضافة�إ���تلبية��افة�احتياجات�ا��تمع��ووصوال

إ���االح��افية����العمل.�وع���الرغم�من�وجود��عض�املؤسسات�

مؤسسات� ��� االهتمام� دائرة� توسيع� أن� إال� �
ً
حاليا املتخصصة�

ع��� مهم� ا�ع�اس� لھ� يكون� سوف� املتخصصة� الثالث� القطاع�

تنظيم�العمل�وا�ع�اساتھ،�ع���أن�تنظيم�موارد�مستدامة�و���من�

أهم�األمور�ال���تضمن�استمرارها�وقدرة��ل�م��ا�ع���القيام�باملهام�

ال���أوجدت�من�أجلها.

أما�أهمية�التخصص�ألفراد�ا��تمع�فهناك�صعو�ة�أن�يجمع�الفرد�

ب�ن�عدة�مهام����وقت�واحد،�مما�يؤثر�ع���مستوى�طاقتھ����العمل�

أو�البحث،�وا��صول�ع���م��ات�أع������العمل�يتم�ع���ال��ك���ع���

قة�بمجال�ما�تظهر�مهارات�األفراد�
ّ
أمر�مع�ن،�وتطو�ر�املهارات�املتعل

واستعدادا��م،�فهناك�مهن�تحتاج�إ���قوة�حركّية�تتعلق�با��هد�

خرى�تتطلب�قدرات�ذهنّية،�وأخرى��عتمد�ع���املهارات�
ُ
البد�ي،�وأ

اليدوّ�ة،�كما�أن�متطلبات�العصر�ا��اضر�تبحث�عن�مزايا�الفرد�

األخطاء� واك�شاف� ما� مجال� ��� املكثفة� كمعرفتھ� ا��اصة�

ومراجع��ا�ُي��ز�ا��اجة�إ���التخصص؛�وذلك�ح���يتحمل��ل�فرد�

تخصص���ا.
ُ
املسؤولّية�ال�املة�عن�املهمة�امل

وع���صعيد��غطية�احتياجات�ا��تمع�يجد�الفرد�ف��ا�الفرصة����

إظهار�أف�اره�وإبداعاتھ����ا��ال�الذي�يرغبھ�و�مكنھ�من�خاللھ�أن�

��سهم����تطو�ر�ا��تمع.
ً
�اح��افيا

ً
�تطوعيا

ً
يقدم�عمال

�

•�ما�أهمية�مؤسسات�القطاع�الثالث����ا��تمع؟
القطاع� مؤسسات� أهمية� من� يقلل� أو� �شكك� أن� ألحد� يمكن� ال�

الثالث�ودورها����سد�حاجات�ا��تمع�ع���اختالفها�وتنوعها,�بل�

هناك�كث���ممن�يرى����وجود�ا��معيات�ا����ية�وقوة�حضورها����

ا��تمع�أنھ�دليل�ر���ذلك�ا��تمع�وعلو�درجة�تحضره،�ومن�هذا�

الدولة� ��� التنمية� ���جميع�عمليات� �
ً
�ومكمال

ً
�أساسيا

ً
�عد�شر��ا

البلدان� ��� القومية� ال��وة� من� �
ً
مهما �

ً
ح��ا تمثل� ف��� ا��ديثة،�

املتقدمة،�وتقدم�خدمات�كث��ة����مجاالت�عدة،�فأصبحت��ش�ل�

����املعادلة�االقتصادية����الكث���من�البلدان�الصناعية،�
ً
�مهما

ً
رقما

كث��ة� اجتماعية� خدمات� من� يوفره� و�ما� أصول،� من� يملكھ� بما�

و�تمو�لھ�لشبكة�واسعة�من�املؤسسات�ا��دمية����مجاالت�حيو�ة�

عدة��التعليم�وال��ة�والثقافة�والفنون�والب�ئة�والبحث�العلمي�

من� وغ��ها� اإلغاثية� واملساعدات� الطفولة� ورعاية� واألسرة�

ا��دمات�واملنافع�العامة.

و�سهم�مؤسسات�القطاع�الثالث��ش�ل�فعال����است�باب�األمن�

واالستقرار�االجتما��،�وذلك�من�خالل�كفاءة�التخفيف�من�وطأة�

الفقر�والبطالة�ع���مالي�ن�من�املواطن�ن،�وهذا�بدوره�ُيخفف�من�

آثار�االحتقان�والتوتر�الذي�يؤدي�إ���إشعال�ال��اعات�املس��ة����

كث���من�األحيان.

�•�هناك�الكث���من�املؤسسات�وا��معيات����

أغلب� ��� �عمل� عامة،� واليمن� حضرموت�
االس��داف� ��� �

ً
نقصا نرى� أننا� إال� ا��االت�

لبعض�شرائح�ا��تمع،�ما�س�ب�ذلك؟
عدد� ��� كب��ة� تزايد� هناك� بالفعل..� مهم� سؤال� هذا� �عم،�

عامة،� واليمن� حضرموت� ��� العامة� وا��معيات� املؤسسات�

ولكن�من�املهم�أن�تدرك�ا��معيات�أن�وظيف��ا�الرئ�سة����

تحديد� إ��� حاجة� ��� ا��اجات� هذه� وأن� مجتمعها،� حاجات�

,�ألن�هذا��ساعدها�
ً
نوعها�و��مها�ومدى�ا�ساعها�اجتماعيا

ع���التعرف�ع���ا��اجات�ال���يجب�أن��عطى�لها�االهتمام�

األك������هذه�املرحلة�الزمنية.

ونرى�الكث���من�هذه�املؤسسات�تنفذ�نفس�األعمال�ور�ما����

تحديد� غياب� م��ا� أسباب� لعدة� ذلك� و�رجع� املناطق،� نفس�

�ما�
ً
أولو�ات�العمل،�وكذا�غياب�الت�سيق�ب�ن�املؤسسات،�وأيضا

من� وغ��ها� املانحة� املؤسسات� هواء� أو� املمول� رغبة� �سميھ�

من� محدود� عدد� � ��� العمل� ركز� ر�ما� الذي� األمر� األسباب،�

ا��االت�و���فئات�محددة.

لذا�نرى�بضرورة�الت�سيق�والتخصص����العمل�ب�ن�املؤسسات�

�ألن�
ً
ومحاولة�اس�ثمار�طاقا��ا�وإم�انا��ا�بأع���ما�يمكن،�نظرا

ا��تمع� فيما� �
ً
جدا مهم� وأثر� جدوى� من� يقلل� ف��ا� هدر� �ل�

والوطن�بحاجة�ماسة���هود�تلك�املؤسسات.
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•�ما�رأيك����القول�بأن�مؤسسات�القطاع�
التنمية� ��� أساسية� رك��ة� �عت��� الثالث�

املستدامة؟�وكيف؟
األ�عاد� فيھ� تت�امل� �امل،� تنموي� نمط� املستديمة� التنمية�

��� النوعية� تحقيق� ��دف� والبي�ية� واالجتماعية� االقتصادية�

املستقبل،� ��� ولألجيال� ا��اضر� ��� لألفراد� املع�شة� مستوى�

املستدامة� التنمية� ��� الثالث� القطاعات� دور� عن� وا��ديث�

يطول،�و�ش�ل�مختصر�فإن�مثلث�التنمية����الدولة�ا��ديثة�

والقطاع� ا��اص� والقطاع� � ا��كومي� القطاع� من� يتكّون�

�
ً
�أساسيا

ً
الثالث،�ولهذا��عد�مؤسسات�القطاع�الثالث�شر��ا

و�مكن� أ�عادها،� ب�افة� التنمية� عمليات� جميع� ��� �
ً
ومكمال

�وموجًها�لهذين�القطاع�ن�و�عمل�ع���
ً
اعتباره�مسدًدا�ومكمال

قوة� و�كس��م� نفوذهم� و�قوي� التقص��،� و�عا��� �غرات� سد�

اقتصادية�وسياسية.�

هذا�من�جانب�ومن�جانب�آخر��سهم�مؤسسات�القطاع�الثالث�

��� التنمية� ا��صوص� وجهة� وع��� االجتماعية� التنمية� ���

العنصر�ال�شري،�فلقد�أشارت�دراسات�وأبحاث�معاصرة�إ���

التنمية،� عملية� ��� أسا���� كعامل� ال�شري� العنصر� أهمية�

املعاصرة� ا��تمعات� �ع�شھ� الذي� والفقر� التخلف� فأسباب�

�س�ب�ضعف�االس�ثمار����ترقية�الكفاءات�ال�شر�ة�عن�طر�ق�

االنفاق�ع���ا��دمات�االجتماعية�وكفاية�أسباب�املع�شة،�من�

هنا�يأ�ي�دور�مؤسسات�القطاع�الثالث����تلبية�هذه�األغراض�

�ع���املستوى�
ً
واملوازنة�بي��ا،�بحيث�تحقق�مص��ة�ا��تمع�أوال

والرعاية� وال��ة� التعليم� حاجات� بإشباع� القطا���

تتحقق� بحيث� الشمو��� املستوى� ع��� �
ً
وثانيا االجتماعية،�

بالكفاءة� لالرتقاء� ن�يجة� واالقتصادية� االجتماعية� التنمية�

ال�شر�ة.

�للقطاع�ن�اآلخر�ن����
ً
وكما�أسلفنا�يمثل�القطاع�الثالث�شر��ا

عملية�التنمية�املستدامة،�حيث�بلغت�املساهمات�ا����ية����

أمر��ا�-�كما�ذكرها�عمر�نص���بر�ا�ي�الشر�ف����كتابھ�-حوا���

من� �٪٢٫٢ حوا��� تمثل� و��� �،٢٠٠٤ سنة� دوالر� بليون� �(٢٤١)

إجما���الناتج�ا�����األمر��ي،�وقفز�املبلغ�إ���(٢٩٥)�بليون�دوالر�

سنة�٢٠٠٦،�أي�أنھ�بلغ�ت��ع�الفرد�٢٫٢٪�من�متوسط�دخلھ�

الصا����عد�خصم�الضر�بة�مقارنة�بـ�١٫٨٪�لسنة�٢٠٠٤،�أما�

ع���املستوى�العر�ي�فقد�وصلت�قيمة�التطوع�ع���أقل�تقدير�

إ���(٢٦٤٢٫٢٤٠)�جنيھ����مصر�بحساب�٦٫٤٪�من�املصر��ن�

يتطوعون،����اململكة�العر�ية�السعودية�ف�ل�ر�ال��س�ثمر����

�
ً
ا��هود�التطوعية�سيكون�عائده�االقتصادي�٥�ر�االت�تقر�با

���التخصصات�االجتماعية،�و���األردن�قدر�عدد�املتطوع�ن�بـ�

مليون� �(٣٣) بحوا��� إسهامهم� وصل� وقد� متطوع،� �(١٠٠٠٠)

دينار.

•��عم�أستاذي�الكر�م،�هناك�من�ي�ساءل..�
كيف�يتم�تمو�ل�مؤسسات�القطاع�الثالث�

رغم�أ��ا�غ���ر�حية؟
لتمو�ل� خصبة� مصادر� ا��تلفة،� ا��تمع� قطاعات� �ش�ل�

برامج�وأ�شطة�ومشار�ع�مؤسسات�القطاع�الثالث،�و��ن�هذه�

املصادر�القطاع�ا��اص�وخاصة�الشر�ات�الفردية�ف���أهم�

الروافد�املالية�لهذه�املؤسسات،�كذلك�املصادر�الدولية����

(وهذا� الثالث� القطاع� تمو�ل� ��� الهامة� املوارد� من� األخرى�

املصدر�يقع�تحت�تأث���املتغ��ات�الدولية�والسياسية)،�كما��عت���

��� للعمل� الرافدة�والداعمة� املالية� �من�املصادر�
ً
الز�اة�أيضا

��ش�ل�األوقــاف�مصدر�مهم�لالستقرار�املا���
ً
املؤسسات،�أيضا

��عا�ي�مؤسسات�القطاع�
ً
ملؤسسات�القطاع�الثالث،�وعموما

ع��� �
ً
أساسا املالية� املوارد� واعتماد� �

ً
ماديا �

ً
ضعفا الثالث�

ع��� االعتماد� إ��� �
ً
دائما يدفعها� وهذا� والهبات،� الت��عات�

الرغبات� هذه� تكون� ر�ما� �
ً
وأحيانا رغبا��م،� وتلبية� املت��ع�ن�

ال��� واالس��اتيجيات� لألهداف� ور�ما� لسياسا��ا� مخالفة�

تمو�ل� ��� غ��ه� ع��� �عتمد� من� واقع� وهو� املؤسسة،� تت�ناها�

�شاطاتھ.

تمو�ل� ع��� املؤسسات� اعتماد� حال� ��� �
ً
تماما األمر� و�ختلف�

ا��اصة� واالس�ثمارات� األوقاف� وجود� خالل� من� نفسها�

�لرسم�اس��اتيجيا��ا�
ً
أ��ا�ستجد�مناخا للتدعيم�الذا�ي،�كما�

وأهدافها�وسياس��ا�بصورة�مستقلة،�وهذا�يدفعها�إ���تحديد�

أولو�ا��ا�وإنفاق�مواردها����تنفيذ�هذه�األولو�ات.

�

القطاع� مؤسسات� بأن� يرى� من� هناك� �•
الثالث����اليمن�ساعدت�ع���حل�الكث���من�

املشكالت،�ما�رأيك،�وكيف�تم�ذلك؟
وس�انية� و�ي�ية� واقتصادية� سياسية� أزمات� تواجهھ� اليمن� �

القطاع� مؤسسات� استطاعت� ولقد� واجتماعية،� وثقافية�

الثالث�التدخل����الكث���من�ا��االت�ال���لم��عد�الدولة�اليوم�

املساعدات� اس�يعاب� واستطاعت� ف��ا� التدخل� ع��� قادرة�

�ما�ُيحرم�م��ا�الشعب�اليم����س�ب�عدم�
ً
والهبات�وال���غالبا

جاهز�ة�ا��كومات�املتتالية،�أو�عدم�كفاءة�وفعالية�برامجها�

ومشار�عها�التنمو�ة�واإلغاثية����العديد�من�ا��االت،�وساهم�

واالستقرار� األمن� است�باب� ��� فعال� �ش�ل� الثالث� القطاع�

االجتما��،�وذلك�من�خالل�كفاءة�التخفيف�من�وطأة�الفقر�

والبطالة�ع���مالي�ن�من�املواطن�ن،�وهذا�بدوره�ُيخفف�من�آثار�

االحتقان�والتوتر�الذي�يؤدي�إ���إشعال�ال��اعات�املس��ة����

���اليمن،�واملت�بع�لدور�مؤسسات�القطاع� كث���من�األحيان�

الثالث����اليمن�يجد�أ��ا��انت�لها�دور�����التعليم�العام�والعا���

والتدر�ب�امل��،�ومعا��ة�البطالة�وا��د�من�الفقر�وتقديم�منح�

العطاء�للمحتاج�ن،�وكذا�دعم�القطاعات�ا��كومية�ورعاية�

الطفولة�املبكرة�ورعاية�االيتام،�إ���جانب�الر�اضة�و�ال��فيھ�

الطوارئ� و��� الشباب،� لدى� املراهقة� مشكالت� ومعا��ة�

واملرض�وال��ز،�و���الثقافة�وال��ة،�وا��دمات�االجتماعية�

واإلعاقة�واإلغاثة�ورعاية�األطفال,�وخدمات�األسرة�والشباب�

وكبار�السن،�وخدمة�الب�ئة�أي�ا��افظة�ع���الب�ئة.

�

ع��� للقائم�ن� قولها� تود� أخ��ة� �لمة� �•
مؤسسات�القطاع�الثالث�ونصيحتك�لهم����

أمر�التخصص؟
القطاع� ملؤسسات� النجاح� مقومات� �ل� يمتلك� مجتمعنا� إن�

وز�اة� وت��ع� تطوع� من� الدي�ية� ال�شر�عات� ��� سواء� الثالث،�

وأوقاف،�أو�من�رغبة�قو�ة�وثقافة�واعية�بأهمية�العمل�ا����ي،�

و�افية� قو�ة� وإم�انات� ثروات� من� نمتلكھ� ما� إ��� إضافة�

للمنافسة،�وهذا�خ���رأس�مال�اجتما���ي�تظر�من��س�ثمره�

و�وظفھ���دمة�ا��تمع�نفسھ,�وا��معيات�ا����ية����األقدر�

ع���القيام���ذا�الدور،�كما�أن�التخصص����عمل�املؤسسات�

ا��ودة� �
ً
وأيضا عملها،� دعائم� أحد� هو� بي��ا� فيما� والت�سيق�

بال�سبة�للمؤسسات�ضرورة�ال�غ���ع��ا�إلحداث�نقلة�نوعية����

أعمال�هذه�املؤسسات�لتحقيق�أك���قدر�من�األهداف�من�خالل�

منظومة�من�ال��امج�املتطورة�وا��ادة.

�و�دعم�من�اإلدارة�السياسية�سوف�يصبح�هذا�القطاع�
ً
وأخ��ا

�ع���وضع�نفسھ�والدولة����موضع�املنافسة�ا��ضار�ة�
ً
قادرا

لدول�العالم.

�

وداع�وشكر�:
حسن� ع��� الصّبان� محمد� األستاذ� شكرنا� الوداع..� وعند�

استقبالھ�وحديثھ�الشيق�معنا�وهو�ع���مكتبھ�الذي�يبعث�

الراحة����نفس�الناظر�إليھ�لتنظيمھ،�صافحناه�ع���أمل�اللقاء�

بھ����مرات�قادمة..�اب�سم�لنا�باب�سامتھ�املعروفة�النا�عة�من�

:�"نلتقيكم�بإذن�هللا����مرات�قادمة".
ً
قلبھ�الصادق�قائال

�
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تمكين المنظمات

أصبحت�مواقع�التواصل�االجتما���اليوم�من�أهم�وسائل�

�ملا�لها�من�خصائص�وامتيازات�جعل��ا�
ً
�وتأث��ا

ً
اإلعالم�ان�شارا

ا��صائص� تلك� أهم� ومن� الفرد،� ��� �
ً
تأث��ا األك��� الوسائل�

��� تتوفر� ال� ر�ما� بإم�انيات� وتدعيمها� استخدامها� سهولة�

وسائل�اإلعالم�القديمة�أو�التقليدية.

حول� لها� املستخدم�ن� تزايد� ضل� ��� االهتمام� هذا� و�أ�ي�

أو� أنفسهم� األفراد� قبل� من� ا��ياة� مجال� ش��� ��� العالم�

وهذا� ا��اصة،� أو� والعامة� ا��كومية� وا��هات� الشر�ات�

اع�تلك�الوسائل�ومالك��ا�للبحث�باستمرار�
ّ
م�ع���صن

ّ
األمر�حت

عن�تطو�رات�وتحديثات�تواكب�تطلعات�املستخدم�ن�وتل���

احتياجا��م،�و�املقابل�ز�ادة�الدخل�املادي�لتلك�الشر�ات�

واستفاد��ا�من�قواعد�البيانات�الهائلة�للمستخدم�ن.

وألهمية�مواقع�التواصل�االجتما���وال���أصبحت�ضرورة�

من�ضرور�ات�ا��ياة،���أت�الكث���من�املؤسسات�ا��اصة�

إ���استخدامها�����شر�أخبارها�وصورها�و�شاطا��ا�وال��و�ج�

ع��ها�ل��مهور�املس��دف،�و���ا��طوة�ال���أج��ت�ا��هات�

��ش�ل�
ً
ا��كومية�فيما��عد�ع���استخدام�تلك�املواقع�أيضا

أك���و�أوسع.

مواقع التواصل االجتماعي
وأهميتها لمنظمات المجتمع المدني

ف��ة� ومنذ� �عا�ي� �انت� املدنية� الثالث� القطاع� مؤسسات�

طو�لة�من�ضعف�أو�عدم�إيصال�رسال��ا�وأخبار�فعاليا��ا�إ���

�
ً
ا��مهور��ش�ل�سر�ع�وسهل،�ور�ما�نقول�بأ��ا�عانت�كث��ا

من�حارس�البوابة�القائم�ع���رأس�اإلعالم�التقليدي�وا�عاد�

أخبارها�ا��اصة�وعدم�السماح�ب�شرها�إال����حاالت�معينة�

ع��� الثالث� القطاع� مؤسسات� أج��� مما� ضيقة،� وأوقات�

البحث�عن�وسائل�أخرى�لالستفادة�م��ا�وال�شر�بحر�ة�دون�

وان�شرت� االجتما��� التواصل� مواقع� إ��� ف��أت� رقيب،�

،�مما�نتج�ع��ا�حضور����
ً
ع��ها��ش�ل�لم�تكن�تتوقعھ�سابقا

اإلعالم�وتحشيد�ل��مهور�وإيصال�للرسالة�ب�ل��سر.

الثالث�مواقع� الكث���من�مؤسسات�القطاع� لقد�استغلت�

التواصل�����شر�وترو�ج��شاطا��ا�ا��تلفة،�كما�ساعدت�

��� املتخصصة� املدنية� املؤسسات� االجتماعية� املواقع�

مجاالت�معينة�من�الوصول�إ���هدفها�وجمهورها�الدقيق،�

كما�أعطت�مساحة�كب��ة�وواسعة�����شر��ل�ما�لد��ا�من�

�ألهدافها�ورسال��ا�
ً
مواد�مكتو�ة�أو�مسموعة�أو�مرئية�تحقيقا

دون� لها،� واملؤسس�ن� عل��ا� القائم�ن� قبل� من� املرسومة�

ت�اليف�باهظة�أو�جهد�مضاعف.

وع���ذلك�ت�ب�ن�أهمية�مواقع�التواصل�االجتما���بال�سبة�

ملؤسسات�القطاع�الثالث����العالم،�بل�بات�من�الضروري�

تلك� قبل� من� االجتماعية� املواقع� هذه� استخدام� �
ً
جدا

من� لد��ا� ما� عرض� للمؤسسة� يمكن� ف��ا� املؤسسات،�

إنجازات���مهور�عر�ض�من�الناس�املستخدم�ن،�كما�أن�

بإم�ا��ا�ال��و�ج�وال�سو�ق�ل�شاطا��ا�ل��صول�ع���شرا�ات�

مع�جهات�مماثلة����أنحاء�العالم،�إ���جانب�كسب�املز�د�من�

ومناصر�ن� عمالء� إ��� وتحو�لهم� واملس��دف�ن� ا��مهور�

ا��مالت� أو� املناسبات� ��� إل��م� االحتياج� ح�ن� حقيقي�ن�

ا��تمعية�ا��تلفة.

عبدالله باخريصة
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استقبلت�مؤسسة�العون�للتنمية����منتصف�أكتو�ر�٢٠١٦م�بمقرها�بمدينة�املكال�وز�ر�اإلدارة�ا��لية�

عبدالرقيب�فتح،�ووز�ر�ال��ة�العامة�والس�ان�الدكتور�ناصر�باعوم،�ووز�رة�الشؤون�االجتماعية�والعمل�

الدكتورة�سم��ة�خم�س�عبيدة،�ضمن�ز�ارا��م�امليدانية�ملرافق�الدولة�ومنظمات�ا��تمع�املد�ي�الفاعلة�

با��افظة.

وأشاد�الوزراء�بالدور�الر�ادي�الذي�تبذلھ�مؤسسة�العون�للتنمية�باملكال����دعم��وتمو�ل�قطاعات�التعليم�

وال��ة�والتنمية�ال�شر�ة����محافظة�حضرموت�ومحافظات�ا��مهور�ة.

واطلع�الوزراء�الثالثة�من�املدير�العام�التنفيذي�ملؤسسة�العون�للتنمية�عبدالاله�عبدالقادر�بن�عثمان�إ���

شرح�مفصل�عن�األ�شطة�وال��امج�واألهداف�واالهتمام�بالتنمية�ال�شر�ة�واالحتياجات�ا��معية�العاجلة�

ال���تنفذها�املؤسسة�و���ستة�مجاالت،�من�أبرزها�مجال�التعليم�بأنواعھ�ا��تلفة�وال���تخصص�لھ�٧٠٪�

من�م��انية�املؤسسة،�وقطاع�ال��ة�والشباب�واملرأة�وغ��ها�من�ا��االت،�إ���جانب�اإلغاثة�العاجلة.

واستعرض�بن�عثمان�جملة�من�املشار�ع�ال���نفذ��ا�وتنفذها�املؤسسة����مختلف�القطاعات�ا��اصة�

بتأهيل�كوادر�ال��بية�والتعليم����محافظة�حضرموت�وا��مهور�ة،�وتحس�ن�البي�ية�املدرسية�من�مالعب�

أن� إ��� �
ً
منوها ا��افظة،� ملدارس� إلك��ونية� برامج� بإدخال� التعليم� ��� التقنية� ودمج� حاسوب� ومعامل�

املؤسسة��شرف�ع���مدارس�سالم�بن�محفوظ�األهلية�بمدينة�ال��ر�ن�التار�خية�بمدير�ة�دوعن،�و���

مدرسة�نموذجية�ع���مستوى�ا��مهور�ة�يدرس���ا�أك���من�(١٠٥٠)�طالب�وطالبة،�حيث�تتحمل�املؤسسة�

�إ���أن�املؤسسة�لد��ا�تجر�ة�فر�دة����تأهيل�معلمات�الر�ف،�حيث�عملت�
ً
�افة�النفقات�ا��اصة���ا،�مش��ا

ع���تأهيل�(٣٢)�معلمة�من�مدير�ة�دوعن،�إ���جانب�دعم�أ�اديمية�املوهو��ن��س�ئون�وال���حققت�إنجازات�

العاملي� �(ITEX) معرض� ��� الذهب�ت�ن� امليداليت�ن� األ�اديمية� فر�ق� إحراز� آخرها� ودولية� وعر�ية� محلية�

لالخ��اعات�بمال��يا،�الذي�نظم�خالل�الف��ة�من�١٢�-�١٤�مايو�املا���.

وزراء اإلدارة المحلية والصحة والشؤون االجتماعية يشيدون بالعون بعد زيارة لمقرها بمدينة المكال

من أخبار العون

و���مجال�التعليم�العا���نّوه�بن�عثمان�إ���أن�املؤسسة�قامت�ب�ناء�مركز�التطو�ر�األ�اديمي�

بجامعة�حضرموت�وكذا�دعمها���انب�تدر�ب�وتأهيل�من�س���وهيئة�التدر�س�با��امعة�إ���

�ملركز�األورام�����ل�
ً
جانب�مساهم��ا����دعم�املؤسسة�ال��ية�واعتماد�امل��انية�ال�شغيلية�مؤخرا

�بأن�من�مشار�ع�
ً
من�املكال�وس�ئون�تحث�إشراف�مؤسسة�حضرموت�مل�افحة�السرطان،�مضيفا

العون�ا��تمعية�ال���تخدم�الناس�مشروع�مياه�وادي���ر�ومشروع�مياه�ال��ر�ن�بدوعن،�إ���

جانب�الدعم���مالت�م�افحة�ا��ميات�الف��وسية��الضنك�واملالر�ا،�وتمو�ل�ا��يمات�و�رامج�

الطب�ب�الزائر�وآخرها�ا��يم�الط������محافظة��عز.

بدورهم�ثّمن�الوزراء�الثالثة�دور�املؤسسة�وإسهاما��ا����خدمة�ا��تمع�بحضرموت�ومحافظات�

ا��مهور�ة�وال���أسهمت��ش�ل�فاعل����تخفيف�كث���من�األعباء�عن�الدولة،�مؤكدين�استعداد�

ا��كومة�تقديم��افة�ال�سهيالت�للمؤسسة�للقيام�ب�نفيذ�أي�مشار�ع����ال��ة�وخاصة����مأرب�

ال���تحتاج�إ���مس�شفى�ميدا�ي،�والت�سيق�مع�مركز�امللك�سلمان�لدعم�م�افحة�حمى�الضنك�

واملالر�ا،�منوه�ن�بضرورة�العمل�والت�سيق�مع�السلطة�ا��لية�با��افظة�ع���العمل����إضفاء�

صورة�وملسة�جمالية�ملدينة�املكال�من�خالل�تفعيل�دور�اإل��اح�البي���من�هذه�املشار�ع����ايجاد�

فرص�عمل�للشباب�و�ما��سهم����تحس�ن�الصورة�ا��مالية�للمحافظة،�وكذا�اعتماد�جزء�من�

اإليرادات�ا��لية�وتخصيصها�للنظافة�بما��ساعد����القضاء�ع���األمراض�وا��د�من�ان�شارها.

و�����اية�الز�ارة�قام�الوزراء�بجولة����أقسام�مؤسسة�العون�وأبدوا�إ��ا��م�الشديد�بمستوى�

التنظيم�وحسن�اإلدارة�والعمل�باملؤسسة.

بامو���،� سعيد� حضرموت� �ساحل� والعمل� االجتماعية� الشؤون� مكتب� عام� مدير� رافقهم�

ومس�شار�محافظ�حضرموت�لشؤون�اإلغاثة�ر�اض�بن�طالب�وم�سق�ال��نة�العليا�لإلغاثة�جمال�

بلفقيھ.
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الوادي� حضرموت� بثانو�ات� والثا�ي� األول� الصف�ن� طالب� من� وطالبة� �
ً
طالبا �(٦١) تخرج�

أ�اديمية� نظمتھ� الذي� الثالث� الر�اضيات� مونديال� ��� املشارك�ن� وشبوه� واملهرة� والساحل�

املوهو��ن��س�ئون،�بتمو�ل�من�مؤسسة�العون�للتنمية�و�رعاية�وز�ر�ال��بية�والتعليم�الدكتور�

عبدهللا�مللس.

حضرموت� محافظة� وكيل� هنأ� س�ئون،� مدينة� ��� املناسبة� ��ذه� أقيم� الذي� االحتفال� و���

لشؤون�الوادي�وال��راء�عصام�ح���ش�الكث��ي�باسم�السلطة�ا��لية�با��افظة�جميع�

��ل�املؤسسات�وا��هات�ال����سهم����دعم�
ً
الطالب�ا��ر�ج�ن�من�هذا�املونديال،�شاكرا

التعليم�با��افظة�لالنطالق�نحو�مستقبل�أفضل�تقوده�عقول�متفتحة�ومدركة�ملتطلبات�

املرحلة�وكيفية�التعامل�االيجا�ي�معها.

والعمل� والت�امل� التعاون� من� مز�د� خلق� إ��� ا��افظة� ��� الوزارات� م�اتب� الوكيل� ودعا�

ال�شار�ي�فيما�بي��ا�ونظرا��م����ا��افظات�ا��اورة�من�أجل�خدمة�أبناء�هذه�ا��افظات����

�افة�ا��االت�املرتبطة�بحياة�الناس�اليومية.

وأكد�مدير�املشار�ع�بمؤسسة�العون�للتنمية�املهندس�محمد�سالم�الصبان�حرص�مؤسسة�

العون�للتنمية�ع���االهتمام�بالتعليم�و�ناء�القدرات�وخصصت�نحو�(٧٠٪)�من�إنفاقها����هذا�

ا��انب�ونفذت�العديد�من�املشار�ع����مجال�التعليم�سواء��ان�ع���مستوى�اليمن�عامة�أو�

�من�القائم�ن�ع���املؤسسة�بأهمية�التعليم�
ً
ع���مستوى�حضرموت�بصورة�خاصة،�إدرا�ا

ودوره������ضة�األمم.

وتطرق�الصبان�إ���عدد�من�املشار�ع�ال���تقوم�ب�نفيذها�املؤسسة�وم��ا�الدراسة�ا��اصة�

بتحديد�احتياجات�التعليم����حضرموت�لتتحدد�مالمح�العمل�أمام�السلطة�ا��لية�وم�اتب�

تر�ية�ومنظمات�ا��تمع�املد�ي،�للعمل�املش��ك�لسد�الثغرات�املوجودة����مسار�العملية�

ال��بو�ة�والتعليمية�لالرتقاء�بمجال�التعليم����بالدنا�و���حضرموت�والوادي�بصورة�خاصة.

من�جانبھ�أو���مدير�عام�مكتب�وزارة�ال��بية�والتعليم�بالوادي�وال��راء�الدكتور�محمد�

أحمد�فلهوم�ومدير�أ�اديمية�املوهو��ن��س�ئون�أنور�ع���باشغيوان�أن�دعم�هذه�املسابقات�

التعليمية�هو�بمثابة�دعم�للطالب�لوضعهم�أمام�ا��ا�ات�املف��ضة�ال���تواجههم����املستقبل�

و�سهم����تطو�ر�مداركهم�وتنمي�قدرا��م�ملواجهة�تحديات�الواقع.

تمويل العون.. "الموهوبين" بسيئون تختتم مونديال الرياضيات
برعاية وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس

العون تبحث مع world links باألردن سُبل استكمال برنامج التنمية المهنية للمعلمين

وتطرقت�ال�لمتان�إ���أهمية�الشراكة�العملية�ب�ن�ا��هود�الرسمية�وا��تمعية�وال���أثمرت����دعم�

تأس�س�الب���األساسية����التعليم�النو���والذي��عول�عليھ�ا��ميع����أن�تن���مخرجاتھ�بدعم�

ا��هد�الوط���العام����إيجاد�مؤسسات�تر���املوهو��ن�وذووا�القدرات�الغ���محدودة�من�الطلبة�

والطالبات�وتكون�قادة�ع���تلبية�متطلبا��م�التعليمية�من�املنا���والوسائل�واإلدارة�والتمو�ل�.

حضر�االحتفال�وكالء�ا��افظة�املساعدين�املهندس�هشام�محمد�السعيدي،�وسالم��سلم�بن�

واملؤسسات� والهيئات� واملصا��� الوزارات� وم�اتب� املدير�ات� من� عدد� عموم� ومدراء� شرمان،�

والطالب�والطالبات�املشارك�ن،�وعدد�من�أولياء�األمور�واملسئول�ن�والعامل�ن����ا��قل�ال��بوي�

بالوادي�وال��راء.

بحث�املدير�التنفيذي�ملؤسسة�العون�للتنمية�األستاذ�عبدالاله�بن�

منظمة� ع��� القائم�ن� مع� عّمان� األردنية� بالعاصمة� �
ً
مؤخرا عثمان�

األردنية،� الهاشمية� باململكة� للعون� التعليمي� world linksالشر�ك�

��� التقنية� لدمج� للمعلم�ن� املهنية� التنمية� برنامج� استكمال� سبل�

التعليم�����ل�من�صنعاء�وعدن�وحضرموت.

العون� مؤسسة� جهود� عبدالاله� األستاذ� استعرض� اللقاء� وخالل�

�world�للتنمية�وإنجازا��ا�املاضية����هذا�ا��ال،�كما�بحث�مع�منظمة

links�آفاق�جديدة�ل��امج�دمج�التقنية����العملية�التعليمية�املس�ندة�

ع���املن��ية�املتم��ة�ل��نامج�التنمية�املهنية�للمعلم�ن،�لتحقيق�مبدأ�

االستدامة�التعليمية.
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التنمية المجتمعية
�يمارس�أفراد�ا��تمع�والءهم�

ً
العمل�االجتما���يمثل�فضاء�رحبا

�لصقل�مهارا��م�و�ناء�قدرا��م�.
ً
�مهما

ً
وانتماءهم���تمعا��م،�ومجاال

�ستعرض����هذا�الصدد�مجاالتة�املتعددة�ال��ية�م��ا�والتعليمية�
ومشار�ع�الب�ية�التحتية�ونرى�النجاحات�ماثلة�للعيان�تو���بصدق�
وجدّية�العمل�االجتما���ورغبة�ا��تمع����إحداث�التغي���والتنمية.
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العبء االقتصادي ألمراض القلب واألوعية الدموية

وسبل مواجهته عالميًا
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��� ال��ية� الرعاية� وأخصائيو� السياسات� صناع� ن���

��� م��وظ� انخفاض� تحقيق� ��� البلدان� من� العديد�

واألوعية� القلب� أمراض� عن� الناتجة� الوفيات� معدالت�

الدمو�ة�ع���مدار�العقود�العديدة�األخ��ة،�غ���أن�هذا�

اإلنجاز�ال�ي�ب���أن�يتحول�إ���شعور�بالر����والقناعة�

����هذا�ا��ال،�
ً
فيصرفنا�عن�العمل�الذي�ال�يزال�مطلو�ا

ال��ية� باألعباء� السياسات� صناع� خ��ة� ورغم�

الدمو�ة� واألوعية� القلب� ألمراض� العالية� واالقتصادية�

�ما�تكون�
ً
وما�ي�تج�ع��ا�من�وفيات�يمكن�تفاد��ا،�نادرا

قضية�الوقاية�من�أمراض�القلب�واألوعية�الدمو�ة�محور�

واألوعية� القلب� أمراض� أن� بالذكر� وجدير� اهتمامهم،�

الدمو�ة�تأ�ي�ضمن�األعراض�ال���تؤدي�بحياة�اإل�سان�

أك���من�غ��ها�-�مع�أنھ�يمكن�الوقاية�م��ا�-�ومع�ذلك�ال�

قبل� من� اهتام� كب��� األمراض� هذه� من� الوقاية� تلقى�

ع��� العامة� ال��افة� أو� املد�ي� ا��تمع� أو� ا��كومات�

�ل��ياة�أو�
ً
غرار�غ��ها�من�األمراض�ال����عد�أك�����ديدا

أو� السرطان� مثل� اإل�سان،� ل��ة� أك��� مخاطر� �س�ب�

األمراض�املعدية��اإليبوال.

والندوات� املؤتمرات� من� العديد� ا�عقاد� جاء� هنا� من�

ل��صول�ع���نتائج�خارج�نطاق�املقار�ات�التقليدية����

التعامل�مع�أمراض�القلب�واألوعية�الدمو�ة�ومن�أجل�

اإلجابة�ع���سؤال�محدد:�كيف�يمكننا�أن��ساعد�صناع�

السياسات����ا��يلولة�دون�وقوع�حاالت�املوت�املبكر�

ن�يجة�التعرض�للنو�ات�القلبية�أو�ا��لطات؟

ت�س�ب�أمراض�القلب�واألوعية�الدمو�ة����وفاة�(١٧٫٥)�

تكون� الوفيات� هذه� ومعظم� عام،� �ل� ��ص� مليون�

ن�يجة�تقدم�م��وظ����الو���بأمراض�القلب�واألوعية�

الدمو�ة�والوقاية�م��ا�ومعا����ا،�إال�أن�ثالثة�من�ب�ن��ل�

القلب� أمراض� إ��� ترجع� العام� هذا� وفاة� حاالت� عشر�

واألوعية�الدمو�ة.

وقد�تر���الدور�الذي�يمكن�لألنظمة�ال��ية�أن�تؤديھ�

���محاولة�تقليل�أثر�أمراض�القلب�واألوعية�الدمو�ة�من�

خالل�الوقاية�م��ا�بتطو�ر�أنظمة�م�افحة�التبغ،�وإدارة�

التقدم� أن� غ��� الثانو�ة،� والوقاية� الدم� ضغط� � ارتفاع�

الذي�تم�إحرازه����تحصيل�امل�اسب�املنتظرة�قد�طغت�

عليھ�التغ��ات�الديموغرافية،�و�التا����عطل�هذا�التقدم،�

��� األساسية� العناصر� تنفيذ� جرى� املثال� س�يل� فع���

عملية�م�افحة�التبغ�ع���نطاق�واسع،�ومع�ذلك�التزال�

أعداد�املدخن�ن�ع���مستوى�العالم����ازدياد��ل�عام،�

ومع�أن�معدالت�الوفيات�بحسب�العمر�قد�تضاءلت،�فإن�

أعداد�الوفيات��س�ب�أمراض�القلب�واألوعية�الدمو�ة�ال�

تزال�ت��ايد،�وتزداد�وت����ا����الدول�النامية،�و���الوقت�

ذاتھ�فإن�اإلرادة�السياسية�للتغلب�ع���هذه�التحديات�

بالضرورة� لإلحساس� وتفتقر� �افية� غ��� تكون� ما� �
ً
غالبا

امل��ة.

ف��� �،
ً
عامليا و�اًء� الدمو�ة� واألوعية� القلب� أمراض� ان�

الس�ب�الرئ��������حاالت�الوفاة�وان�شار�األمراض�ع���

�غض� املناطق� جميع� تص�ب� أ��ا� كما� العالم،� مستوى�

الدخل� ذات� الدول� لكن� الدخل،� مستوى� عن� النظر�

املنخفض�واملتوسط����ال���تتحمل�العبء�األك������آثار�

حيث� من� خاصة� الدمو�ة،� واألوعية� القلب� أمراض�

معدالت�الوفاة�لأل��اص����سن�٣٠�إ���٧٠�سنة،�مع�

تطبيق� خالل� من� املعدالت،� هذه� ز�ادة� استمرار�

األولية� الوقاية� صعيد� ع��� فاعلية� أك��� اس��اتيجيات�

والثانو�ة،�وفيما�يخص�(ماهية)�هذه�االس��اتيجيات�ف���

معروفة�من�خالل�التدخالت�الفاعلة�املستقرة�واملب�ية�

ع���األدلة�غ���أن�مجرد�معرفة�ما�يتوجب�فعلة�ال�تكفي�

تزال� فال� واسع،� نطاق� ع��� الفعال� التطبيق� لضمان�

(الكفيفة)��ستع����علينا�����عض�املناطق�ومع�س�ان�

�عض�الدول.

�

�

�

�

�

�

د. رفعت باصريح
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��س�ب�أمراض�القلب�واألوعية�الدمو�ة
ً
١٧،٥�مليون�حالة�وفاة�سنو�ا

(�٣١٪�من�ب�ن�اجما���حاالت�الوفيات�)�

ً
٣٤٪�من�الوفيات�تقع�ب�ن�اال��اص�الذين�تقل�أعمارهم�عن�٧٠�عاما

عبء أمراض القلب واألوعية الدموية
 أمراض القلب واألوعية الدموية وباء عالمي، فهي السبب الرئيسي في حاالت الوفاة واالمراض

على مستوى العالم بغض النظر على مستوى الدخل
 

 الشكل : أمراض القلب ،واألوعية الدموية - دعوة التخاذ إجراء عالمي

أك���من�٧٥٪�من�حاالت�الوفيات�تقع����الدول�ذات�الدخل�املنخفض�واملتوسط

٣٩٤�مليون�،�سنوات�ا��ياة�ال��ية�املفقودة

(�١١٪�من�عبء�املرض�العاملي�)

٧.٤�مليون�حالة�وفاة�
�س�ب�مرض�القلب�التا��

٦.٧�مليون�حالة�وفاة�
�س�ب�السكتة�الدماغية

 اسباب الوفاة
الرئيسية

النوبة القلبيةالسكتة الدماغية
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وع���الرغم�من�تحيق�تقدم�كب������ش���األصعدة،�بما����

ذلك�إجراءات�م�افحة�التبغ،�والتقدم����خيارات�العالج�

الط���والتحس�نات����التعامل�مع�حاالت�نقص�ال��و�ة�

ا��ادة�(اإلسكيمية)�فإن�الوفيات�الناتجة�عن�أمراض�

ع��� �(٪٤٠) ب�سبة� ارتفعت� الدمو�ة� واألوعية� القلب�

�املاضية،�ومع�أن�حاالت�
ً
مستوى�العالم�خالل�الـ٢٥�عاما

الوفاة�بحسب�العمر�قد�انخفضت�ن�يجة�تطور�العالج�

والتقدم�الذي�حدث�����عض�املناطق�ا��غرافية�من�أجل�

خفض�معدل�الوفيات�املرتبط��عمر�مع�ن،�إال�أن�هذا�

األمر�قابلھ�ز�ادة����عدد�الس�ان�وارتفاع�متوسط�األعمار.

إن�اآلثار�االقتصادية�ألمراض�القلب�واألوعية�الدمو�ة�

�كب��ة،�
ً
�ع���أن�االس�ثمارات�الذكية�يمك��ا�أن�تج���ثمارا

فت�اليف�الرعاية�ال��ية�وفقدان�اإلنتاجية�فقط����

املعضلة،�ولكن�مكمن�اإلش�ال�أن�األمراض�غ���السار�ة�

��سبة�أك���
ً
تفاقم�التفاوت،�مما�ي�لف�األسر�األك���فقرا

بكث���-�من�حيث�الدخل�-�مقارنة�باألسر�األك���ثراًء،�عالوة�

ع���أ��ا�عامل�أسا�������تكبد�األسر�خسائر�فادحة����

العاملي� االقتصادي� املنتدى� لتقديرات� �
ً
ووفقا دخلها،�

بالتعاون�مع��لية�هارفارد�لل��ة�العامة،�سوف�تتجاوز�

عام� بحلول� دوالر� تر�ليون� العاملية� السنو�ة� الت�اليف�

القلب� أمراض� مثل� السار�ة� غ��� فاألمراض� ٢٠٣٠م،�

واألوعية�الدمو�ة�تز�د�من�حدة�الفقر،�و�التا���فل��د�من�

التنمية� يدعم� سوف� السار�ة� غ��� األمراض� أعباء�

االقتصادية،�إضافة�إ����عز�ز���ة�اإل�سان.

دأبت�املنظمات�الدولية�للتأكيد�ع���أهمية�تقليل�معدل�

الوفيات�الناجمة�عن�أمراض�القلب�واألوعية�الدمو�ة�

��� وضعها� الوطنية� ل��كومات� ي�ب��� قضية� باعتباره�

مقدمة�أولو�ا��ا،�كما�أكدت�ع���الضرورة�امل��ة�لهذه�

لألمم� العامة� ل��معية� االست�نائية� الدورة� القضية�

٢٠١١م،� ��� السار�ة� غ��� باألمراض� ا��اصة� املتحدة�

واإلطار�العاملي�لرصد�األمراض�غ���السار�ة�التا�ع�ملنظمة�

اإلنمائية� واألهداف� ٢٠١٣م،� ��� العاملية� ال��ة�

املستدامة�لألمم�املتحدة�لعام�٢٠١٥م.

ورغم���م�املش�لة�واالع��اف���ا�من�جانب�املنظمات�

الدولية�الك��ى�فإن�أمراض�القلب�واألوعية�الدمو�ة�ال�

السياسية� األعمال� جداول� مقدمة� ��� �
ً
دائما توضع�

الوطنية�كما�ي�ب��،�وهناك�العديد�من�األسباب�ال���تقف�

وراء�ذلك:

-�يتطلب�ا��د�من�ان�شار�أمراض�القلب�واألوعية�الدمو�ة�

الوزارات� ب�ن� �
ً
�عاونا ع��ا� الناجمة� الوفيات� ومعدل�

والزراعة،� والغذاء� واملالية،� ال��ة،� مثل� ا��كومية�

والنقل�والتعليم،�وا��دمة�االجتماعية�والرفاهية،�وهو�

األمر�الذي��غيب����أغلب�األحيان.

-�تتطلب�االستجابة�الفعالة�اتخاذ�إجراءات�م�سقة�ب�ن�

تحقيق� إطار� ��� �
ً
غالبا �عمل� ال��� ا��تمع� قطاعات�

مجموعة�متعددة�من�األهداف،�بما����ذلك�ا��كومات�

وقطاع�الصناعة�(الشر�ات�متعددة�ا���سيات����مجال�

من� وكث��� واملشرو�ات� واألغذية� الدوائية� الصناعات�

الناس� وعامة� الص��� والنظام� األخرى)� القطاعات�

وا��تمع�األ�اديمي.

-�هناك�غياب�العتبار�هذه�القضية�ضرورة�م��ة�ألن�هذا�

الو�اء�يتطور�ببطء�و�بدو�أنھ�ال�يث���استجابة�مبع��ا�الفزع�

ع���غرار�و�اء�األنفلونزا�أو�غ��ه�من�حاالت�ان�شار�األمراض�

�لف��وس�ز��ا�واإليبوال،�
ً
املعدية�(مقارنة�باالستجابة�مؤخرا

إضافة�إ���ردود�الفعل�السابقة�تجاه�مرض�السل�الذي�

قاوم�العديد�من�األدو�ة�أو�مرض�اإليدز).

-�توزع�املسؤولية�تجاه�أمراض�القلب�واألوعية�الدمو�ة�

وا��هات� والطب� البي�ية� وال��ة� ال��ة� قطاع� ع���

التنظيمية،�مما�أدى�إ���عدم�وضوح����تحديد�جهة�

الصوامع� وظهرت� ا��مود� من� وحالة� املسؤولية،�

املؤسسية،�و����عض�ا��االت�اتجھ�االس�ثمار�إ���ال��ك���

ول�س� باملرض،� اإلصابة� �عد� ما� مرحلة� ��� العالج� ع���

الوقاية�منھ.

مجموعات� من� معارضة� السياسات� صناع� يواجھ� �-

الضغط�القو�ة،�بما�ف��ا�صناع�التبغ.

يتع�ن�ع���األنظمة�ال��ية�ال���تتو���تنفيذ�املبادرات�

ا����� الصعيد� ع��� مناسبة� إجابات� صياغة� الوقائية�

لألسئلة�املتعلقة�بت�س���الت�لفة�واالستدامة�(بما����ذلك�

التفك������كيفية�غرس�التغي��ات�السلوكية�وتلك�املتعلقة�

بنمط�وأسلوب�ا��ياة).

للقلب� العاملي� واالتحاد� العاملية� ال��ة� منظمة� قامت�

من� الوقاية� لتداب��� ا��تملة� ال�س�ية� املساهمة� بتقييم�

أمراض�القلب�واألوعية�الدمو�ة�ا��تلفة�وحددتا�ثالثة�

مجاالت�لألولو�ة�لها�القدرة�األك���للتأث���ع���مدار�العقد�

�ع���قرابة�(٨٠٪)�من�عبء�
ً
القادم،�وال����ستحوذ�معا

هذه� وتتمثل� ا��ا��� الوقت� ��� الوفاة� وحاالت� املرض�

الثالثة�فيما�ي��:

١.����يص�ارتفاع�ضغط�الدم�وعالجھ.

٢.��م�افحة�التبغ.

٣.�الوقاية�الثانو�ة.

�ملنظمة��ال��ة�العاملية��واالتحاد�العاملي�للقلب،�
ً
وطبقا

القلب� املبكرة��س�ب�أمراض� الوفاة� خطر� يمكن�تقليل�

واألوعية�الدمو�ة�بواقع�(٢٥٪)�بحلول�عام�٢٠٢٥م�ع���

الثالثة� املس��دفات� تحقيق� تم� إذا� العالم� مستوى�

الرئ�سية.
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(القطاع� �عنوان� كتابھ� ��� السلومي� هللا� عبد� محمد� الدكتور� توصل�

الثالث�والفرص�السانحة،�رؤ�ة�مستقبلية)�والذي��عد�مرجعية�علمية����

غ��� املنظمات� �- الثالث� القطاع� إ���أن� االجتماعية،� الدراسات� محور�

ا��كومية،�وغ���الر�حية،�ومؤسسات�ا��تمع�األه���واملد�ي،��عد�شر��ا�

�نقص�خدمات�القطاع�العام�
ً
����جميع�عمليات�التنمية�ومكمال

ً
أساسيا

(األول)،�والقطاع�ا��اص�(الثا�ي)�للدول�ا��ديثة.

وال�يتوقف�عند�ذلك،�بل��عد�هذا�القطاع�بمؤسساتھ�املذكورة�ركنا�من�

ي�الفكرة�الرئ�سة�ال���تقوم�عل��ا�تلك�الدولة� أر�ان�الدولة�ا��ديثة�ُيقِوّ

سواء��انت�فكرة�دي�ية�أم�مدنية،�والقطاع���ذا�الواقع�اإلداري�يزرع�

مشاعر�الوالء�الوط���و�ز�د�من�االنتماء�ا��قيقي�للوطن،�كما�يحافظ�

ع���وحدتھ�ال���قام�عل��ا،�و�التا���تتعزز�السيادة�الوطنية�ب�ل�صورها�

الداخلية�وا��ارجية.

و��ناول�الكتاب�الذي��عد�أول�مؤلف����املكتبة�العر�ية�يصف�العمل�

ا����ي�واالجتما���بـ"القطاع�الثالث"������ة�تار�خية�وإحصائية،�دور�

من� �
ً
عددا �عا��� مهمة� نتائج� إ��� و�خلص� التنمية� ��� الثالث� القطاع�

القضايا�ا��اصة�بالتنمية.

الكتاب�بحسب��عض�املراقب�ن��عد�من�أهم�الدراسات�ا��ديثة����مسار�

تفعيل�دور�القطاع�الثالث����التنمية�ور���ا��تمعات�ملا�يحملھ�من�رؤى�

وأف�ار�جديدة.

القطاع الثالث والفرص السانحة
 رؤية مستقبلية

د. محمد عبدالله السلومي
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الثالث،��ستطيع�أن�يقوم� �للمؤلف�فإن�القطاع�
ً
ووفقا

بدور�النفوذ�والتمدد�السيا���،���دمة�األجندة�الوطنية،�

وذلك�من�خالل�أذرعتھ�املؤسساتية�العاملة����الداخل�أو�

إدار�ة� قوة� املؤسسات،� تلك� �ش�ل� حيث� ا��ارج،�

وسياسية�ألية�دولة،�حيث��عد�األذرع�ا��ارجية�(املراكز�

القوة� أدوات� أهم� من� ا��ارجية)،� والدي�ية� الثقافية�

الداخلية� القوة� ع��� �
ً
إيجابا وتنعكس� لدولها،� ا��ارجية�

لها،�كما��ستطيع�الدول�من�خاللها��سو�ق�أيديولوجيا��ا.

الثالث� القطاع� ومنظمات� مؤسسات� ترتبط� ما� و�قدر�

من� �
ً
جزءا وتكون� لدولها� الرئ�سة� باأليديولوجية�

القوة� تكون� الشمال-� دول� حال� هو� -كما� اس��اتيجي��ا�

الداخلية�وا��ارجية،�و�قدر�ما�تضعف�تلك�الرابطة�أو�

هدم� معول� الثالث� القطاع� مؤسسات� تصبح� �غيب�

�
ً
داخليا أو� �

ً
خارجيا �

ً
ومدخال والدولة،� ا��كومة� إلضعاف�

ا��ياة� وأنماط� واللغة� والثقافة� الفكر� إلضعاف�

هو� الوطنية� الوحدة� ع��� اإلجهاز� ليكون� االجتماعية،�

ا��طوة�التالية.

الوط��� ي� التقِوّ لفلسفة� �
ً
مؤكدا سبق� ما� �ل� و�عت���

و�دعم� ا��ارجية،� بأذرعها� الثالث� القطاع� بمؤسسات�

الثالث� القطاع� مؤسسات� بواقع� هذه� نتائجھ� املؤلف�

الغر�ي�وما�حققتھ�من�إنجازات�داخلية�وخارجية.

الشراكة�واالستقاللية:
يحث�املؤلف�صناع�القرار�ع���محوري�ا��ارطت�ن�العر�ية�

الثالثة� القطاعات� �سياسة� العمل� ع��� واإلسالمية،�

للدولة،�وال���ي��زها����عدد�من�ا��ددات:

والعدد� والشمول� القوة� حيث� من� �
ً
قطاعا يكون� أن� �*

بمرجعية�مستقلة�(مفوضية،�أو�هيئة�عليا�أهلية).

جميع� ��� شر�ك� إداري� كموقع� �
ً
ثالثا �

ً
قطاعا يكون� أن� �*

عمليات�التنمية�للقطاع�ن�العام�وا��اص�(مس�شفيات،�

جامعات�وغ��ها).

واألحزاب� ا��كومي� القطاع� عن� �
ً
مستقال يكون� أن� �*

أو� الدي��� وأساسها� الدولة� بدستور� (مرتبط� السياسية�

املد�ي�الذي�قامت�عليھ�الدولة،�أية�دولة).

*�أن�يتمتع�بجميع�حقوقھ�املادية�(أوقاف،�ز�اة،�فعاليات�

الت��عات،�ضرائب)�باختالف�ب�ن�الدول.

ال�شاط� نوع� حسب� ر�حية� غ��� أو� مجانية� خدماتھ� �*

وقيمتھ.

�ب�ن�الغرب�والشرق:
والطبقة� ا��لية� االقتصاديات� ع��� ا��اطر� "س��يد�

العر�ي� العالم� دول� �ستورد� حينما� �،
ً
تحديدا الوسطى�

أو� �ستورد� وال� ا��رة)� (األسواق� االقتصادية� اللي��الية�

�عمل�باملنظومة�اإلدار�ة�املرتبطة�بتلك�الرأسمالية"

إال�أن�املؤلف�و���ثنايا�سطور�كتابھ�يحاول�االستدالل����

��ة�مقارنة�تكررت����أك���من�محور�بالكتاب�إ���ضرورة�

��� الغر�ية،�و�أ�ي�ذلك� الثالث� استدعاء�تجر�ة�القطاع�

االقتصاديات� ع��� ا��اطر� ازدياد� من� التحذير� سياق�

،�حينما��ستورد�دول�
ً
ا��لية�والطبقة�الوسطى�تحديدا

العالم�العر�ي�اللي��الية�االقتصادية�(األسواق�ا��رة)�وال�

بتلك� املرتبطة� اإلدار�ة� باملنظومة� �عمل� أو� �ستورد�

كقطاع� الغرب� ��� الثالث� القطاع� حيث� الرأسمالية،�

االقتصادية� املوارد� يوطن� ر���� غ��� أو� خ��ي� خدمي�

ا��لية،�و�حولها����قطاع�ا��دمات،�فالغرب�الرأسما���

�عمل�بالقطاع�الثالث�كمضاد�حيوي�لتلك�الرأسمالية�

االقتصادية�املتوحشة�ال���تجاوز�تقد�سها�االقتصاد�إ���

شراء�واس�ثمار�قطاع�ا��دمات�العامة�من�القطاع�العام�

ل��كومات� السيادي� الدور� أضعف� مما� (ا��كومة)�

والوالء�الشع���لها.

�

مكونات�القطاع:
�ش���املؤلف�إ���عدد�من�مكونات�القطاع�الثالث،�إال�أنھ�

يركز�ع���أهم�مكون�مراكز�األبحاث�والدراسات�املستقلة�

عن�ا��كومات�والتا�عة�للقطاع�الثالث،�وهذه�املراكز�لها�

جهود�عظيمة����مس��ة�اإلصالح����جميع�قطاعات�الدولة�

��� ال�شطة� األم��كية)،� البحثية� راند� (مؤسسة� مثل:�

بالنقد� األمر�كية،� ل��كومة� السديد� العلمي� التوجيھ�

الغر�ية� الدول� تنفق� ولذا� اإلصالح،� ودراسات� البناء�

مليارات�الدوالرات�ع���مراكز�األبحاث،�(تنفق�الواليات�

املتحدة�ما�يقرب�من�١٨٠�مليار�دوالر�ع���البحث�العلمي�

.(
ً
سنو�ا

�

اآلفاق�املستقبلية:
القطاع� "مستقبل� ا��امس� الفصل� ��� املؤلف� يؤكد�

�-�اإلسالمية�
ً
الثالث"�نمو�ظاهرة�الرجوع�إ���األديان�عامليا

�
ً
�سياسيا

ً
وغ��ها-�ع���مستوى�العالم،�وال����عت���محر�ا

�لبعض�الدول،�وال�شك�أن�الدين�عامل�تنمية�وتقو�ة�
ً
قو�ا

ملؤسسات�القطاع�الثالث�ع���مستوى�العالم.

واملؤلف��ش���إ���أن��عض�القوى�السياسية�وا��كومية�

تنظر�إ���القطاع�الثالث�نظرة�(املصارع�ا��ديد)،�خاصة�

�،٢٠٠١ س�تم��/أيلول� من� عشر� ا��ادي� أحداث� �عد�

و�التا���س�س���هذه�القوى�إ���تقليص�جهود�مؤسسات�

وإضعافها� و�رامجها� �شاطها� من� وا��د� القطاع،� هذا�

و��م�شها،�لكن�املؤلف�يؤكد�أن�هذه�النظرة�ستولد�رد�

فعل�عند�معظم�ا��كومات�الوطنية،�إضافة�إ���رد�فعل�

م�سو�ي�هذا�القطاع�ومؤسساتھ�وهذا�ما�يقود�إ���نجاحھ.

املدخالت� تتوازن� ل�ي� أنھ� الرؤ�ة� هذه� ��� الباحث� و�رى�

وا��رجات�عند�أ��اب�رؤوس�األموال�ال��مة،�فإنھ�ال�

البذل� خالل� من� للمخرجات� اس�يعا�ي� وعاء� من� بد�

والعطاء�لصا���العمل�ا����ي،�كأوقاف�وت��عات�وإعانات�

-باختالفها����الدوافع�الدي�ية�واإل�سانية�لدى�ال�شر�ة-�

وهذا�ما�ينمو�عند�األثر�اء�والشر�ات��ش�ل�وا��،�حيث�

متخصصة� مانحة� مؤسسات� افتتاح� إ��� األثر�اء� عمد�

للمدخالت� رئ����� رج�
ْ

كُمخ واإل�سانية� ا����ية� باألعمال�

وارن� ميلندا،� وزوجتھ� غي�س� بيل� (مؤسسة� ال��مة�

بافت،�مؤسسة�سليمان�الراج���ا����ية).

رؤوس� أ��اب� عند� وا��رجات� املدخالت� تتوازن� "ل�ي�

اس�يعا�ي� وعاء� من� بد� ال� فإنھ� ال��مة،� األموال�

العمل� لصا��� والعطاء� البذل� خالل� من� للمخرجات�

ا����ي،�حيث�عمد�األثر�اء�إ���افتتاح�مؤسسات�مانحة�

رج�رئ�����
ْ

متخصصة�باألعمال�ا����ية�واإل�سانية�كُمخ

للمدخالت�ال��مة"

نحو� عامليا� �س��� أصبحت� والبنوك� الشر�ات� أن� كما�

تحس�ن�السلوك�بتحملها��عض�املسؤوليات�االجتماعية�

االجتماعية� املسؤولية� (منتدى� مجتمعا��ا،� تجاه�

للشر�ات/�األردن).

و�ضيف�املؤلف:�حزمة�مشكالت�س�ساهم����مستقبل�

أضافت� االس�باقية� ا��روب� أن� و��� الثالث� القطاع�

واملهاجر�ن،� الالجئ�ن� أعداد� ز�ادة� ��� أخرى� مشكالت�

إضافة�إ���عدم�ال��ام�كث���من�الدول�بمسؤوليا��ا�تجاه�

اآلخر� �عضها� وفاء� وعدم� والكوارث،� والبطالة� الفقر�

عن� و��زها� وا��روب،� للكوارث� اإلغاثية� باالل��امات�

معا��ة�ا��االت�املرضية�امل��ايدة�ع���املستوى�العاملي،�

الشمال� دول� ب�ن� الفرد� دخل� ��� الفجوات� وازدياد�

وا��نوب،�وضعف�مستوى�العدالة�الدولية،�وغ��ها�من�

التجاوزات،��ل�ذلك��عت���عوامل�دافعة�للشعوب�للبحث�

اإل�سان� وحقوق� والسالم� العدالة� لتحقيق� وسائل� عن�

�غي��ا� تجد� العاملية� الشعوب� أن� واملالحظ� والب�ئة،�

لتحقيق�ما�سبق�من�خالل�إ�شاء�املنظمات�واملؤسسات�

العالج� جوانب� �عض� عاتقها� ع��� تأخذ� ال��� املستقلة�

والتنمية.
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كث��ة����منظمات�ا��تمع�املد�ي�العاملة����النطاق�ا�����والعاملي،�و����عد�الشر�ك�األسا����ملؤسسات�

الدولة����البناء�والتوعية�واإلرشاد�نحو�ر���ا��تمع�والوصول�بھ�إ���مصاف�ا��تمعات�الواعية�بحقوقها�

وحقوق�أفرادها،�وقد�ساعدت�هذه�الك��ة�من�املنظمات�ا��تمعية����احتواء�العديد�من�الفئات�ا��تلفة،�مما�

زاد�من�أهمي��ا�والعمل�ع���تأس�س�أخرى�بما�يخدم�ا��تمع�ومجاالتھ.

ومع�هذا�االزدياد�امل��وظ����اآلونة�األخ��ة�ملؤسسات�ا��تمع�املد�ي�ومؤسسات�القطاع�الثالث،�برزت�مش�لة�

�لعدم�التخصص�الدقيق���ال�
ً
العشوائية�لدى�البعض�م��ا����االس��داف�ا��يد�للشر�حة�املناسبة،�نظرا

م�أن�تتخذ��ل�مؤسسة�مجتمعية�وجه��ا�املطلو�ة�وفئ��ا�املناسبة،�وهو�ما�ظهر�بمصط���
ّ
عملها،�مما�حت

"التخصصية"����مجاالت�عمل�مؤسسات�القطاع�الثالث.

وحول�موضوع�"التخصصية"�ودوره�وفائدتھ�ع���مؤسسات�القطاع�الثالث����حضرموت�واليمن��ش�ل�عام،�

استطلعنا�رأي�عدد�من�منظمات�ا��تمع�املد�ي�العاملة����مجاال��ا�وتخصصا��ا�ا��تلفة،�وخرجنا�باالستطالع�

التا��.

استطالع:�هيئة�التحر�ر

التخصص في عمل مؤسسات القطاع الثالث
ضرورة حتمية يفرضها الواقع
التخصص في عمل مؤسسات القطاع الثالث
ضرورة حتمية يفرضها الواقع
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حيث�قالت�األخت�ج��ان�باوز�ر

م�سق�مجموعة�التعليم�الفرعية�–�عدن:

أن�التخصص�تكمن�أهميتھ����تمك�ن�ال��ص�من�ال��ك���ع���عملھ,�والتخطيط�

ال��يح�لھ�وإنجازه�بأك���جودتھ,�إ���جانب�أنھ�طر�ق�ووسيلة��للتطو�ر�الوظيفي�

واملعر��.

وقال�األخ�صا���عمر�باناعمة

مشرف�مكت���عدن�وحضرموت�بمؤسسة�طيبة�للتنمية�حول�أهمية�التخصص�

بال�سبة�ملؤسسات�القطاع�الثالث:

بأن�أهمية�التخصص�تكمن����إتاحة�الفرصة�للمؤسسات�واملنظمات�العاملة����

مجالها�لإلبداع�والتم���واإلتقان����عملها،�وتنفيذ�برامجها�بجودة�عالية�وأك���مهنية.

وأدلت�األخت�سماح�األسد

مديرة�مكتب�مؤسسة�يمنات�للمرأة�والطفل�–�صنعاء،�برأ��ا�قائلة:

التخصص�هو�من�أهم�أسباب�التم���والنجاح����أي�عمل،�ف�لما��ان�عمل�املنظمة�

أو�القطاع�لھ�تخصص�بمجال��س�����دمتھ��لما��ان�عطاؤه�ونجاحھ�أك��،�وقد�

تم��ت�ع���س�يل�املثال�مؤسسة�يمنات�بنجاحها�كو��ا�متخصصة����مجال�تنمية�

وتأهيل�املرأة�والطفل.

�عدها�التقينا�األخ�ع���حسن�باشماخ

املدير�التنفيذي�ملؤسسة�صلة�للتنمية�باملكال،�وسألناه�عن�رأيھ����أهمية�التخصص�

لعمل�مؤسسات�القطاع�الثالث�فأجابنا�بالقول:

أهمية�التخصص�بال�سبة�لنا�تكمن����تقسيم�العمل�وتجزئة�العملية�االنتاجية�إ���

عمليات�فرعية�وصغ��ة،�وتوز�عها�ع���مجموعات�من�العامل�ن�املتخصص�ن�أل��م�

���الغالب�يمتلكون�ا����ة�واملهارة�واملمارسة�املتمكنة�والن�يجة�بالشك�ستكون�

سرعة����األداء�مع�اإلتقان،�أضف�إ���ذلك�أن�التخصص��سّهل�عملية�انتقال�

،�لذا�حرصنا�نحن����مؤسسة�صلة�ع���أن�
ً
املعلومة�من�وإ���املمول�واملنفذ�معا

نكون�متخصص�ن����مجال�ال��ة�والتعليم�لكو��ما�تخصصان�يحددان�مستقبل�

�ل�مجتمع�و��ضتھ�املستقبلية.

أما�األخ�منصور�ا��رادي

رئ�س�مؤسسة�وجوه�لإلعالم�والتنمية�بصنعاء�قال:

التخصص�باختصار�شديد��ع���النجاح��ش�ل�أفضل،�ومز�د�من�جودة�العمل�

واالتقان،�لذلك�نجد�أن�العالم�املتحضر�هو�الذي��عطي��ل�فرد�فيھ�مجال�إبداعھ�

وتخصصھ،�ل�ي�يحقق�إنجاز�ملموس�و�نفع�بھ�األمة.

وإعطاء��ل�إ�سان�تخصصھ�ليعمل�فيھ�معناه�اح��ام�الذات،�وتحف���اآلخر�ع���

�وعن�علم�وفهم..�لذلك�بات�
ً
اإلبداع�والتطو�ر،�و�ناء�ا��تمع��ش�ل�أك���تنظيما

اليوم�هناك�تخصص�وهناك�تخصص�التخصص..�فاألشياء�ال����انت����املا����

�من�السابق،�لتعدد�مجاالت�
ً
�وتخصصا

ً
مدمجة����مجال�واحد�باتت�اليوم�أك���تفردا

التخصص�واإلبداع�وا��لق.

فيما�قال�الدكتور�من���سيف�–�صنعاء:

����حياة�أي�م��،�وال�ش�ت�هو�عدو�اإلبداع،�فعندما�تكون�
ً
أن�التخصص�مهم�جدا

����مجال�ما�تبذل��ل�جهدك�فيھ�يتطور�و�تقدم�منتجك�الذي�تخصصت�
ً
متخصصا

من�أجلھ،�وأضرب�مثال����الواليات�املتحدة�األمر�كية،�معظم�الشر�ات�العمالقة�

�Microsoft، مايكروسوفت� مثل� وأبدعت� وتطورت� واحد� مجال� ��� تخصصت�

Apple�ح���الشر�ات�األخرى����مجاالت�متعددة�تجدها�متخصصة،�ح������مجال�

الر�اضة�تجد�أن�الر�اضي�ن����العالم�املبدع�ن�هم�من�كرس�حياتھ�فقط����لعب�

كرة�القدم�ب�نما�نحن�العرب�فاشلون�تجد�الالعب��عمل����تخصصات�مختلفة�

والر�اضة����جزء�من�وقتھ،�ولذلك�الر�اضة�العر�ية�لم�ترتِق�إ���العاملية.

بال�سبة� التخصص� أهمية� وملعرفة� جولتنا� بداية� ���
ملؤسسات�القطاع�الثالث����اليمن�تواصلنا�مع�عدد�من�
املوظف�ن�والقائم�ن�العامل�ن����تلك�املؤسسات،�وسألناهم�
عن�أهمية�التخصص�بال�سبة�لهم�كقائم�ن�ع���مؤسسات�

القطاع�الثالث،�
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التخصص..�تخطيط�وارتفاع�لسقف�التمو�ل:
أما�عن�دور�التخصص�وفائدتھ�بال�سبة�ملؤسسات�القطاع�
هذا� حول� فاآلراء� عامة،� واليمن� حضرموت� ��� الثالث�

،
ً
املوضوع�تباي�ت�أيضا

�فقد�قال�األخ�صا���باناعمة:

����مؤسسة�طيبة،�حيث�حصلنا�ع���ثقة�
ً
وعن�فائدة�التخصص�فإنھ�قد�أفادنا�كث��ا

الكث��ين�من�الشر�اء�واملانح�ن�ل��امج�املؤسسة����ال��ة�والتعليم،�مما�جعلنا�

منظمة�متم��ة����برامجها�ال���تقدمها�للمجتمع.

وأفادنا�الدكتور�من���سيف�بالقول:

أن�التخصص�أك���أهمية����القطاع�الثالث،�ألنھ�يجعل�من�صاحب�العمل�ال��ك���

أك������منتجھ،�وأك���ما��عانيھ�نحن�هو�عدم�ال��ك���ع���التخصص����القطاع�الثالث�

والذي��شمل�العمل�ا����ي�واملنظمات�غ���ا��كومية،�فتجد�أن�املنظمة�ت�شعب����

�
ً
�تجد�أن�هذا�القطاع�يقوم�بمهام�متعددة�و������أحيانا

ً
تقديم�خدما��ا،�وأحيانا

سس�من�أجلھ،�ولذلك�نجد�أن�مؤسساتنا�ال�ترتقي�إ���املعاي���
ُ
الهدف�الرئ�س�الذي�أ

الدولية،��س�ب�أ��ا�لم�تركز����إنجاز�مهمة�واحدة�و�املعاي���الدولية�ا��ددة،�وال�ض���

أن�تقوم�تلك�املؤسسة��عد�أن�تن������مهم��ا�األو���أن�تنوع�����شاطا��ا�بالتدر�ج�

وتدر�ب��ادر�ل�ل��شاط�ح���يقوم�باملهمة�بنجاح.

:
ً
أما�األخ�ع���باشماخ�أفادنا�قائال

الشك�أن�نمو�ا��تمعات�يتعلق�باعتماد�مبادئ�التخصص����العمل�وتطبيقھ�ع���

جميع�عمليات�اإلنتاج،�وقد�أكد�هذه�املقولة�االقتصادي�االنجل��ي�الشه���(آدم�

سميث)����كتابھ�(ثروة�األمم)،�وقد�ظهر�نظام�التخصص��عد�التطور�الهائل�الذي�

شهده�العالم����ش���ا��االت�بما����ذلك�مؤسسات�القطاع�الثالث،�ألن�مؤسسات�

�ما�و�ات�ا��تمع�يكره�
ً
القطاع�الثالث�أصبحت����تزايد�يومي�و�ش�ل�مخيف�نوعا

ال����املتكررة�و�نظر�لها�نظرة�ازدراء،�بل�وصل�ا��د�عند��عضهم�بأن�أعت��ها�من�

املوضة!!�لذا�وجب�ع���مؤسسات�القطاع�الثالث�أن�تؤمن�بمفهوم�التخصص����

زمن�التعدد..�ألن�ذلك�س�سهم����تحقيق�العديد�من�األمور�أهمها:�توز�ع�األعمال�

ب�ن�املؤسسات،�وز�ادة�إتقان�العمل�حسب�التخصص�مما�يؤدي�إ���ز�ادة�املعرفة�

الالزمة�بالتخصص،�كما�يزودهم�بمهارات�جديدة�واك�شاف����آليات�العمل،�إ���

جانب�ازدياد�فرص�التمو�ل،�حيث�هناك�من�يرغب����التمو�ل�ا����ف،�وتحديد�

النتائج�بدقة�وكفاءة�وان�شار�ملنظمات�ا��تمع�املد�ي�ال����عمل�باح��افية.

�عدها�انتقلنا�إ���األخ�منصور�ا��رادي،�وسألناه�عن�رأيھ����هذا�الشأن�فقال:

����
ً
التخصص�أك���أهمية����هذا�القطاع�–�القطاع�الثالث�-�كما����مهمة�جدا

�ش�ل� تخدم� مجتمع� مؤسسات� وجود� ألهمية� ولكن� والعام،� ا��اص� القطاع�

أفضل،�وتراقب�ا��هات�األخرى��ش�ل�أعمق�ال�بد�من�التخصص�املتفرد،�واألك���

إتقان�وفهم�ودراية�ببواطن�العلم�وا��ال�الذي��عمل�فيھ.

����إنتاج�املادة�اإلعالمية�و���
ً
�ستكون�أك���إبداعا

ً
لذا�فإن�مؤسسة�إعالمية�مثال

والدراسة� البحث� و��� اإلعالمية� الرسالة� توجيھ� و��� اإلعالمي،� ا��طاب� تطو�ر�

�با��قوق�وا��ر�ات����
ً
اإلعالمية�و���التنمية�اإلعالمية،�من�مؤسسة�مختصة�مثال

هذا�ا��ال�والعكس.

���ا��االت�ال��ية� و�ال�شك�يزداد�األمر�أهمية�عندما�تتخصص�املؤسسات�

واطالع� خاص� علم� إ��� تحتاج� وال��� وغ��ها،� واالقتصادية� والنفسية� والطبية�

مستمر�و�حث�مواكب.

ومن�املالحظ����عاملنا�العر�ي�و���اليمن�ع���وجھ�ا��صوص�وجود�ازدواج�كب������

عمل�املنظمات�والقطاعات�ال���ت�تج،�لنجدها�ت�يع�الكتب����سوق�السمك�وت�يع�

،�بل�
ً
ر�من�أدا��ا�وحّد�من�تطورها�كث��ا

ّ
ا��طب����سوق�الفاكهة،�وهو�أمر�أخ

وجعلها�مجرد�����مكررة�لبعضها�وعبء�ع���ا��تمع.

فيما�قالت�األخت�ج��ان�باوز�ر:

التخصص�يفيد�املؤسسات�املدنية،�وأرى�بأن�أهم�أسباب�ضعف�العمل�اإل�سا�ي�

محدد� قطاع� ��� العامل�ن� تخصص� عدم� هو� املد�ي� ا��تمع� مؤسسات� لدى�

بمؤسسات� خاص� مخرج� أولهما� مخرج�ن،� إ��� يؤدي� وهذا� عملهم،� وازدواجية�

القطاع�الثالث�حيث�ضعف�الن�يجة�املرجوة,�والتخطيط�العشوا�ي�وعدم�ال��ك���

ع���ا��ودة�(الكم�ول�س�الكيف),�وكذا�االعتماد�ع���العمل�الوق���ول�س�ا��طط�

وعدم�متا�عة�األثر�والتقييم.

وتظل�املؤسسة�الغ���متخصصة����وضع�جمود�مهما�مر���ا�من�وقت�وتنفيذها�

لل��امج،�كما�أن�عدم�وجود�طاقم�متخصص����جوانب�محددة�باملؤسسة�إلعطاء�

أق����استفادة�للعمل�اإل�سا�ي�ولتطو�ر�املؤسسة�ك�ل.

وأضافت�باوز�ر�قائلة:

ا��رج�الثا�ي�هو�عدم�ترك���العامل�ن����اتجاه�محدد�ومخطط��س�ب�عدم��تأهيلهم�

���مؤسسات�القطاع�الثالث��ش�ل�مؤس����ومح��ف�مهما�مر�من�وقت،�وهو�ما�

تلك� عمل� �ع��ض� ر�ما� ال��� واملعوقات� الدروس� من� االستفادة� عدم� عن� ي�تج�

املؤسسات,�واالعتماد�ع���االرتجالية�وا����ة�امل��اكمة�دون�تدقيق�فيما�هو�صا���

لالستمرار�فيھ�أو�التخصصات�واملعارف�املفقودة����العمل.

�من�املؤسسة�والعامل�ن�ف��ا�من�
ً
و�ش�ل�عام�فإن�التخصص��ساعد����تطو�ر�كال

حيث�ا��ودة�والتخطيط�واملتا�عة�والتقييم,�مما��عكس�أثره����ارتفاع�وايجابية��

مؤشرات�األداء�والنتائج�والتغذية�الراجعة�من�الفئة�املستفيدة�واملس��دفة�من�

��� جودة� �عطي� م�شعبة� معارف� وذو� متخصص� مح��� �ادر� ووجود� األ�شطة,�

سقف� ارتفاع� �ع��� ما� وهو� وال��امجية,� واللوجس�ية� واإلدار�ة� املالية� التقار�ر�

التمو�ل.
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:
ً
�فقد�تحدث�األخ�ع���باشماخ�قائال

أفادنا�التخصص����االختيار�أثناء�التعامل�مع�مؤسسات�القطاع�الثالث،�ونحن����

مؤسسة�صلة�للتنمية�نح��م�التخصص�ونحث�عليھ�ولنا�الكث���من�الشرا�ات�مع�

منظمات�ا��تمع�املد�ي�املتخصصة،�أضف�إ���أن�التخصص�أفادنا����ا��د�

والتقليل�من��ع���املشار�ع�أثناء�التنفيذ،�أما�من�الناحية�االيجابية�فالتعامل�مع�

:�"أعطي�
ً
�ملا�قيل�سابقا

ً
�وما�ذلك�إال�تحقيقا

ً
املتخصص�ن�أعطى�لنا�نتائج�را�عة�جدا

ا�����خبازه"،�ونحن����صلة�للتنمية�نأمل�إن�شاء�هللا��عا���أن�نكون�أحد�الشر�اء�

الفاعل�ن����تنمية�منظمات�ا��تمع�املد�ي�املتخصصة�لل��وض���ا�نحو�األفضل.

حيث�يرى�مدير�مخت���الشباب�ب��كيا�األخ�زايد�امللي�ي،

بأن�أهم�أوجھ�القصور����مؤسسات�القطاع�الثالث����مجتمعاتنا�العر�ية�هو�عدم�

التخصص،�إذ�يجد�املراقب�لتوجهات�وأ�شطة�مؤسسات�القطاع�الثالث�عدم�

التوازن����الدور�الذي�تقدمھ�للمجتمع�كون�معظمها�يتجھ����مجاالت�محدودة،�

األمر�الذي�يؤدي�إ���ضعف�األثر����كث���من�ا��وانب�ذات�االحتياج�ا��تم��،�

و�التا���فإن�التخصص����العمل�ا��تم���ملؤسسات�القطاع�الثالث�لھ�أهمية�

بالغة�كونھ�يأ�ي�من�خالل�دراسة�االحتياجات�ا��تمعية�و�عا���قضايا�محددة�

ب��ك���أك���وجهد�أفضل�ونتائج�ملموسة�وذات�أثر.

وقال�األخ�امللي�ي:

أصبح�القطاع�الثالث�ذو�أهمية�كب��ة�للمجتمعات����مختلف�أنحاء�العالم،����ظل�

املتغ��ات�الدولية�ا��ديدة،�وقد�لوحظ�تزايد�عدد�املنظمات�ال���انضمت�إ�����نة�

للمجلس� التا�عة� (االيكوسوك)� املتحدة� األمم� ��� ا��كومية� غ��� املنظمات�

�ش�ت�لتبادل�خ��ات�وتجارب�الدول�����افة�مجاالت�
ُ
االقتصادي�واالجتما��،�ال���أ

العمل�األه���الطو��،�و�التا���فإن�التخصص����مؤسسات�القطاع�الثالث�يجعل�

����الظروف�ال����ع�شها�
ً
�وأك���إيجابية،�خصوصا

ً
�فاعال

ً
من�(القطاع�الثالث)�شر��ا

�مضاعفة�من��ل�قطاعات�ا��تمع،�حيث��ستطيع�
ً
املنطقة�وال���تتطلب�جهودا

�شأنھ�شأن�القطاع�ن�العام�وا��اص،�و�أ�ي�
ً
�أصيال

ً
القطاع�الثالث�أن�يكون�شر��ا

تحديد� ��� ومهم� أسا���� كمحور� الثالث� القطاع� مؤسسات� ��� التخصص� دور�

االحتياجات�ا��تمعية،�ومن�ثم�يأ�ي�تخصص�مؤسسات�القطاع�الثالث�ملعا��ة�

ومواجهة�التحديات�وإيجاد�ا��لول�وسد�االحتياجات�ضمن�توجھ�محدد�ووا���

�عمل�ع����عظيم�األثر�ا��تم��.

وأضاف�امللي�ي�بالقول:

بال�سبة�لنا����مخت���الباحث�ن�الشباب�والذي�يتخصص����مساعدة�الباحث�ن�

الشباب����تحو�ل�أف�ارهم�إ���مشار�ع�والعمل�ع���بناء�قدرا��م،�فإن�ترك��نا�ع���

مؤسسات� من� كث��� منھ� �عا�ي� الذي� ال�ش�ت� عدم� ��� ساعدنا� التخصص� هذا�

����تحديد�ا��لول�ال���سنقوم�بتقديمها�
ً
القطاع�الثالث،�وكذلك�ساعدنا�كث��ا

وكذلك� رؤ��نا� تحقيق� ��� �ساعدنا� ال��� والدولية� اإلقليمية� الشرا�ات� وكذلك�

تحديد�الشر�حة�املس��دفة�ال����عمل�معها.

وأفادتنا�حول�هذا�السؤال�األخت�ج��ان�باوز�ر�قائلة:

و�ناء� التخطيط� مسألة� ��� الثالث� القطاع� مؤسسات� عمل� يفيد� التخصص�

القدرات�ع���مدى�زم��،�وا��ودة����العمل�وإعطاء�مساحة�لل�شاور,�كما�يفيد�

����تطو�ر�أدوات�املتا�عة�والتقييم�وتقديم�أداء�أفضل�بمرور�الوقت,�باإلضافة�
ً
أيضا

إ���التعلم�من�األخطاء�بقدر�اإلم�ان,�وأهم�من�ذلك�فإن�التخصص�أعطى�لنا�وقت�

�سمح�لنا�فيھ�بمراجعة�العمل�واالطالع.�

:
ً
أما�الدكتور�من���سيف�تحدث�قائال

التخصص�أفاد�ي����أشياء�كث��ة،�جعل���أك���خ��ة����مجال�العمل،�أك���فعالية����

�للمستفيدين�من�خدما�ي�وتخص���،�أهمها�اإلملام�
ً
إنجاز�األعمال،�أك���إقناعا

بجزئيات�العمل�واملعلومات�ال���تفيد�فيھ،�و�مكن�للمتخصص�تفادي�أي�مخاطر�

�ملعرفتھ�بتفاصيل�عملھ�و�شاطھ�ولذلك��شعر�بھ�
ً
ضعف�قد�تحدث�لھ�مستقبال

كما�يحدث�لألم����تر�ية�طفلها،�ف����عرف�م���يحتاج�إ���الغذاء،�والدواء�والنوم�

وقضاء�ا��اجة،�أل��ا�تتعا�ش�معھ��ل���ظة.

القطاع� مؤسسات� لعمل� بال�سبة� التخصص� فائدة� عن� هذا� �سؤالنا� انتقلنا�

،�فأجابنا�بالقول:
ً
الثالث�إ���األخ�صا���باناعمة�أيضا

صار�التخصص�ضرورة�حتمية�يفرضها�الواقع�املعاش�الذي�تمر�بھ�البالد�مع�وجود�

ال��� ا��دمات� ر��� ومستوى� �شاطها� وتنّوع� واملنظمات� املؤسسات� من� العديد�

تقدمها�للمجتمع�وتلبية�حاجياتھ�ا��اصة،�إ���جانب�ا��دمات�االغاثية�وال��ية�

والتعليمية�والشبابية�وغ��ها،�ودورها�الت�ام���فيما�بي��ا�الشك�بأ��ا�ستحدث�

��ضة�مجتمعية����البالد،�وستصبح�شر�ك�ثالث�حقيقي����ال��ضة،�وهذه�الفائدة�

ا��قيقية�ال���سي�تجها�التخصص������اية�املطاف.

���ح�ن�أشارت�األخت�سماح�األسد�بالقول:

للتخصص�فوائد�عديدة،�إذ�أنھ�يتم�من�خاللھ�استغالل�الوقت��ش�ل�ممتاز،�

حيث�ال�يوجد��ش�ت����العمل�وإنما�إنجاز�لألعمال�بجودة�عالية،�مما��عطي�تم������

ا��رجات،�وكفاءة����األداء.

أما�األخ�منصور�ا��رادي�فقد�أبدى�برأيھ�حول�هذا�السؤال�بالقول:

أفادنا�التخصص����أننا�حددنا�أهدافنا��ش�ل�دقيق،�و�التا���حددنا�الطر�قة�ال���

رسمناها�بوضوخ،�األمر�الذي�ساعدنا�ع���االستمرار�والعمل�بطر�قة�أفضل،�كما�

�ع���التطو�ر�واالبت�ار�����ل�عام،�وهو�األمر�الذي�وسع�من�طموحاتنا�
ً
ساعدنا�أيضا

�لذاتنا�وقدراتنا�وخ��ة����مجالنا.
ً
بطر�قة�أفضل،�وقبل�ذلك��لھ�جعلنا�أك���اح��اما

التخصص..�بناء�للقدرات�ونجاح�للمشار�ع:
القطاع� مؤسسات� عمل� ��� وإفادتھ� التخصص� عن� أما�

الثالث،

التخصص..�دراسة�لالحتياجات:
�رأي�املهتم�ن�وا����اء�

ً
���استطالعنا�هذا�لم��غفل�أيضا
بمجال�مؤسسات�القطاع�الثالث،�
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تمكين الشباب
�عد�الشباب�من�أهم�املوارد�ال���يتوجب�ع����افة�مؤسسات�
ا��تمع�ا��كومية،�ا��اصة�واألهلية�االس�ثمار�ف��ا�من�أجل�

إحداث�تنمية�مت�املة�ومستدامة.�
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أقوى� هو� اب�
َّ

الش �تمَع�
ُ
ا� � أنَّ �

ُ
حيث �تمعاِت،�

ُ
ا� بناِء� ��� �

ً
ا هامَّ �

ً
دورا باُب�

َّ
الش يلعُب�

جمعاِت�
َّ
الت �تمُع�

ُ
ا� هذا� ي� ِمّ

َ
وُ�ن ُھ،�

ُ
ك تحِرّ هائلٍة� طاقٍة� ع��� �عتِمُد� ُھ�

ّ
ألن �تمعات؛�

ُ
ا�

�تمع.
ُ
�ع���تنفيِذ�األ�شطٍة�ال����عوُد�بالفائدِة�ع���ا�

ُ
عاون

َّ
�الت ،�حيث�يتمُّ

َ
الشبابية

دور الشباب
في التنمية المجتمعية
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باب
َّ

مع���الش
ة�ومن�الناحية� احية�اللغو�َّ

َّ
باب�من�الن

َّ
عر�ف�الش

َ
يختلف��

تاُء�
َ

الف هو� اللغة� ��� باب�
َّ

الش ي��:� كما� �،
ً
دولّيا املستخدمة�

،�وهو�عكُس�الَهَرم.
ُ
ة

َ
وا�َ�َداث

ِة� �هُم�األ��اُص����الفئِة�الُعمر�َّ و�ِ�ّ عر�ِف�الدَّ
َّ
باُب����الت

َّ
الش

�
َ

والثالث�ن ا��اِمسة� وح��� عشر� ا��اِمسة� �
َ

ب�ن ما� الواقعِة�

.
ً
عاما

�

�عر�ف�تنمية�ا��تمع
�ا:� أ�َّ ع��� �تمِع�

ُ
ا� �

َ
نمية

َ
ت تِحَدِة�

ُ
امل األمِم� �

ُ
ة

َ
هيئ َعرَّفت�

"العمليات�ال���تتظافر�ف��ا�جهود�األها���مع�جهود�السلطات�

واالجتماعية� االقتصادية� الظروف� لتحس�ن� ا��كومية�

هذه� ت�امل� ع��� وللعمل� ا��لية� للمجتمعات� والثقافية�

ا��تمعات����حياة�األمة�وتمكي��ا�من�اإلسهام��ش�ل��امل����

التقدم�القومي".

�

باِب�بالتنميِة
َّ

�الش
ُ
عالقة

لتطو�ِر� �
ُ
نمية

َّ
الت س���

َ
� �

ُ
َحيث نميِة،�

َّ
للت �

ً
هدفا �

ُ
اإل�سان � ُ�عدُّ

�ِتِھ� �بإم�اناِتِھ�وا�ِ�فاِظ�ع���حِرّ ّ�ِ� هاِتِھ�والرُّ عز�ِز�توجُّ
َ
دراِتِھ�و�

ُ
ق

لإل�ساِن� � عنوِيّ
َ
وامل � الّرو�ِ�ّ با��انِب� ع���

ُ
� و��� وَمصاِ�ِ�ھ،�

�ع���خدَمِة�نفسِھ�وُمجتمِعِھ.�وكما�
ً
�قادرا

ً
اال �فعَّ

ً
���صا

َ
ليكون

�
ُ
�الوسيلة

ً
نميِة�وغايُ��ا،�فهو�أيضا

َّ
�الت

ُ
�هو�هدف

َ
�اإل�سان أنَّ

ِة� �أهدافها�عن�طر�ِق�ُمشاركتِھ�اإليجابيَّ
ُ
نمية

ّ
حقُق���ا�الت

ُ
ال���ت

ة �تمِع�ومشكالِت�األمَّ
ُ
الِة�ووعيِھ�بقضايا�ا� والفعَّ

�

�شباِب�ا��يِل�العر�ّي�ا��ديِد
ُ

سمات
�سماٍت� ِة� العر�يَّ البلداِن� مختلِف� ��� � العر�يُّ الشباُب� ��ُ يتم�َّ

مش��كٍة�م��ا:

.
ُ
�اطرة

ُ
�وا�

ُ
•�ا�ُ�رأة

�ع���ا��شِد.
ُ
�واإلنجاُز�والقدرة

ُ
•�الُسرعة

ي�واالبت�ار�واإلصرار. •�التحِدّ

ة. يُمقراطّية�وا�ُ�ر�َّ ع�إ���الِدّ
ُّ
•�التطل

باِب
ّ

�تمُع�مَن�الش
ُ
�ما�ير�دُه�ا�

خرى�
ُ
�من�ب�ئٍة�أل

ُ
باِب�تختلف

ّ
�تمع�من�الش

ُ
�متطلباِت�ا� إنَّ

ِفُق�
ّ
ت

َ
ت ���

ّ
ال قاِط�

ّ
الِن �عَض� هناك� ولكن� آلخر،� ُمجتمٍع� ومن�

لتنميٍة� للوصوِل� ��ا� باِب�
ّ

الش ُمطالبِة� ��� �تمعاِت�
ُ
ا� أغلُب�

ُمجتمعيٍة�فعالٍة�و��:

اِت�
َّ

الذ ع��� واإلعتماِد� اإليجابيِة� نافسِة�
ُ
امل روِح� �

ُ
تنمية �•

ِة����ا�ُ�صوِل� والتقليِل�من�اإلعتماِد�ع���العواِمِل�ا��اِرجيَّ

جاِح.
َّ
رِص�وتحقيِق�الن

ُ
ع���الف

ُض�لها� ���َيتعرَّ
ّ
����ُمختلِف�القضايا�ال

ُ
ة وضوعيَّ

َ
•�االعتداُل�وامل

�أنواعِھ. عّصِب�ب�ِلّ
َّ
ِف�أو�الت طرُّ

َ
�تمُع،�واالبتعاُد�عن�الت

ُ
ا�

ِة� اإلقتصاديَّ أو� اإلجتماعيِة� أو� الِعلميِة� ضايا�
َ

الق ��
ّ
بِ�

َ
ت �•

�تمِع.
ُ
ُم�ا� �وتقدُّ

ُ
���من�شأ��ا�ِرفعة

ّ
ا��ديرِة�باالهتماِم�وال

طو�ُر�هو�ٍة�وطنيٍة�وقوميٍة�ُيح��ُم�الشباُب�من�خالِلها.
َ
•�ت

األدوار�االجتماعية
ِة� �من�املعاي�ِ��ا��اصَّ

ٌ
ُھ�نمط

َّ
�ع���أن وُر�االجتما��ُّ �الدَّ

ُ
ُ�عرَّف

����ا��ماعِة،�ومن�األمثلِة�ع���
ً
�ُمعينا

ً
ي�َدورا �ُسلوِك�فرٍد�يؤِدّ

�من�أن� �ودوُر�الطب�ِب�ودوُر�القاِئِد،�والبدَّ هذِه�األدواِر�دوُر�األِمّ

يتالئَم�دوُر�الفرِد�مع�سلوِكِھ.

�
ً
�كُمدرسة�مثال �فقد��عمُل�األمُّ

ً
��وقد�يقوُم�الفرُد�بدور�ِن�معا

ُد� تتعدَّ �
ُ

حيث �،
ً
أيضا كُمعلمٍة� و�دورها� كأٍم� بدوِرها� فتقوم�

���
َّ
ال ا��ماعاِت� بحَسِب� األفراِد� لدى� �

ُ
ة االجتماعيَّ األدوُر�

�
َ

ُيواِزن أن� الفرِد� وع��� إليِھ.� َي�تمي� الذي� وا��تمُع� حيطُھ�
ُ
ت

�
ُ

�قد�تكون
ُ

�تِلفِة�ال���يقوُم���ا�حيث
ُ
�األدواِر�ا�

َ
و��امَل�ب�ن

أو� �
ً
أعز�ا �

َ
يكون أن� �ُص�

ّ
ال� يختاَر� كأن� �

ً
اختيار�ة �

ً
أدورا

كأن� عليِھ� ت�
َ
رض

ُ
أوف عاِتِقِھ� ع��� لقيت�

ُ
أ �

ً
أدوارا أو� �،

ً
ُم��وجا

�
َ

�ب�ن
ً
�األدواُر�أحيانا

ُ
�تختلف

ُ
ن���حيث

ُ
كِر�أو�األ

َّ
ُيخلَق���يئِة�الذ

ن��.
ُ
كِر�واأل

َّ
الذ

ِة�
َ
�شئ

َّ
الت ومن� غِر� الِصّ خالِل� من� األدواَر� الفرُد� ُم�

َّ
يتعل �

اِت� �صيَّ
ّ

ثل�الُعليا�لديِھ،�أو�ال�
ُ
ِم�أو�ِمن�امل

ُّ
عل

َّ
ِة�أو�الت االجتماعيَّ

بھ.� حيط�
ُ
ت ���

َّ
ال ا�َ�ماعاِت� من� أو� ��ا،� وُ���ُب� �ا� ُيح�ُّ ال���

مِع�بقاءُه�واستمرارُه.
َ
�تضمُن�للُمجت

ً
ة ُم�األدواِر�عمليَّ

ُّ
�ُ���عل

َ
وُ�عت

�تمِع
ُ
دوُر�الشباِب����تنميِة�ا�

�
ُ
بناة وُهم� ف��ا،� �ضِة� ال�َّ � وسرُّ ٍة� مَّ

ُ
أ � أِيّ عماُد� ُهم� الشباُب�

��� �
َ

وُ�شاركون ع��ا،� واألخ�ِ�� ِل� األوَّ فاِع� الِدّ �
ُّ
ط

َ
وخ حضارِ��ا�

خطيِط�الهاّمِة،�ومن�األمثلِة�ع���أدواُر�الشباِب�
َّ
اِت�الت عمليَّ

ا��:
َّ
الت

�الشباِب�
ُ

��عت�ُ��أصوات
ُ

��عمليِة�اإلنتخاباِت�حيث
ُ
شاركة

ُ
�•�امل

أ�من�األصواِت�الشاِملِة. �ال�يتجزَّ
ً
�كب��ا

ً
ُل�جزءا

ّ
شِ�

ُ
،�و�

ً
حاسمة

ناصرِة�كقضايا�ُحقوِق�
ُ
�بقضايا�الرأِي�الّعاِم�وامل

ُ
شاركة

ُ
•�امل

همشِة����ا�ُ�صوِل�ع���
ُ
�الفئاِت�امل

ُ
فِل،�وُمناصرة

ّ
رأِة�والِط

َ
امل

ُحقوقها.

،�إذ�ُ�ساهُم����إضافِة� �تمِع�ا���ِ�ّ
ُ
ع����مؤسساِت�ا�

ُ
طَو

َّ
•�الت

القياُم� والفاِئدِة.� اإلنتاِج� وز�ادِة� العاِملِة� األيدي� عدِد�

ي�ناوُل� � وثائقٍيّ فلٍم� بإنتاِج� �القياِم� ِة،� عاونيَّ
َّ
الت باأل�شطِة�

باِب��ٌل�
ّ

�من�الش
ٌ
�ع���إنتاجِھ�مجموعة

ُ
�يتعاون

ً
�معينا

ً
موضوعا

املشار�ِع� إ�شاِء� ��� �
ُ
ساعدة

ُ
امل ُمع�ٍن.� تخصٍص� ذو� م�ُ�م�

غِط�ع���الشر�اِت�الكب��ِة�بإ�شاِء�مشار�ِع� ِة،��الضَّ ا��دماتيَّ

�تمِع.�القياُم�بمؤتمراٍت�
ُ
حتّيِة�الهاّمِة�لس�ِ��حياِة�ا�

ّ
الُب���الت

ٍة�وورشاِت�عمٍل�ونقاشاٍت�من�شأِ��ا�توسيُع�املعِرفِة،� علميَّ

ٍة�جديدٍة. وتحف�ُ��العقِل�الستقباِل�إنتاجاٍت�فكر�َّ

�لّيِة�وكيفّيِة�ا�ِ�فاِظ�عل��ا،��الّرسِم�
َ
�للب�ئِة�ا�

ُ
•�التخطيط

ن��هاِت�العاّمِة،�وأماكِن�ال��فيِھ�والر�اضِة�
ُ
تقِن�ألماكِن�امل

ُ
امل

والت�ّ�عاِت� مو�الِت�
ّ
الت جمِع� ��� �

ُ
املساهمة عليِم.�

ّ
والت

إم�انياٍت� من� عا�ي�
ُ
� ���

ّ
وال �تاجِة،�

ُ
ا� ا����ّية� للمؤسساِت�

�أ�شطِ��ا.
َ

محدودٍة�ف��دُد�وقف

�ب�باُدِل�الز�اراِت،�كز�ارِة�ا����اِن� •��عز�ُز�ا��انِب�االجتما�ِ�ّ

الثقا�ّ�� ا��انِب� �عز�ُز� واألتراِح.� األفراِح� وتباُدِل� واملر����

وتباُدلها� تنوعِة،�
ُ
امل بالثقافاِت� للتعر�ِف� بادراِت�

ُ
امل �عمِل�

�ع���هو�ِة�الوطِن�
ُ
خرى.�ا�ِ�فاظ

ُ
وابتعاِث�الشباِب�لبلداٍن�أ

املاضيِة� الُبطوالِت� استدعاِء� خالِل� من� تار�خِھ،� وإبراِز�

مِثيِلها����ا��اِضِر.
َ
وت

�
ُ

فاِع�عن�الوطِن�وحمايتِھ،�حيث �و�الَعمُل����الِدّ
ُ
ساهمة

ُ
•�امل

للوطِن،� ِفداًء� أنفسهم� �
َ

مون يقِدّ من� أوَل� الشباُب� �
ُ

يكون

�غا�ٍ��ونف�ٍس. و�فدونھ�ب�لَّ

اِت�ال��� عاليَّ
َ

�من�خالِل�األ�شطِة�والف •��شُر�الو�ِ��الص�ِ�ّ

ِة�وأسباِ��ا� عطي�معلوماٍت�حوَل�األمراِض�ا��ط��ِة�واملوسميَّ
ُ
�

وكيفيِة�ا��مايِة�والوقايِة�م��ا�مع�إرشاداٍت�ونصائَح�توج��ّيٍة.

ِة،� ِة�السياسيَّ ����السياسِة�والعمليَّ
ً
�هاما

ً
•�َيلعُب�الشباُب�دورا

بأّي� مسؤوٍل� � و�لَّ والرِئ�ِس� ا�ُ�كِم� نظاَم� �
ُ

يختارون �
ُ

حيث

ِة،� سو�قيَّ
َّ
ال� عارِض�

َ
امل خالِل� من� االقتصاِد� �

ُ
قو�ة

َ
ت منطقٍة.�

ِة�ا�ُ�مهوِر�
َ
ِة�يؤدي�إ���معرف نتجاِت�الوطنيَّ

ُ
فالقياُم��عرِض�امل

���ا�ف��داُد�اإلقباُل�عل��ا�مما�قد�ُ�ساِهُم����ا��صوِل� ّ�ِ�ِ�
َ
ا�

�للدولِة. ع���اكتفاٍء�ذا�ٍيّ
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قصص ملهمة
عندما نعزم على تحقيق الحلم
وعندما نسأل أنفسنا كيف يمكن أن نحدث فرقا في مجتمعنا
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من�منا�ال��عشق�الشيكوالتة�ذات�الطعم�املم��؟

فجميع�الشر�ات�املصنعة�للشيكوالتة�تتف�ن����صنع�حبات�

مح��� من� ممكن� عدد� أك��� إ��اب� لتث��� الشيكوالتة�

الشيكوالتة����العالم�،�فمع�اختالف�أنواع�وأش�ال�الشيكولة�

�عد�شيكوالتة�با��������الطعم�األول�والفر�د�للشيكوالتة����

العالم�العر�ي�حيث�تباع����أك���من�مائة�فرع�ألك���من�٣٠�دولة�

و�اكستان� وتركيا� ومال��يا� ما�او� أهمهم� ومن� العالم� حول�

والكو�ت� والسعودية� ومصر� واالمارات� واملغرب� وسنغافورة�

وقطر�واندون�سيا.

�عت���نزار�شق���هو�املؤسس�الفع���لشركة�با�����حيث�بدأت�

قصة�عشقھ�للشيكوالتة�وهو����سن�ا��ادية�عشر�عندما��ان�

يزور�خالھ����ا��فاء�بدال�من�أن�يذهب�إ���املدرسة�وهو�يصنع�

الشيكوالتة�ف�ان�لدى�خالھ�محل�متواضع�حيث�مهد�لھ�هذا�

االهتمام�أنھ�مستقبلھ�امل���سيكون�حول�الشيكوالتة�مثلھ�

مصنع� أهم� يؤسس� أن� خططھ� ��� نزار� يضع� ولم� خالھ� مثل�

��� العرض� واجهات� �انت� �، العر�ي� العالم� ��� للشيكوالتة�

محالت�اسواق�ب��وت�ت��ره�إضافة�ا���الباعة�وحركة�األسواق،�

كما��انت�لديھ�ا��شر�ة�ملعرفة�ما�الذي�يجذب�الز�ائن�ا���

اءة�ال���تقوم�ع���
ّ
محل�أك���من�سواه،�ولفتتھ�التجارة�البن

أسس�ونظم.��ل�هذه�العوامل،�من�حّبھ�للشوكوال�ا���حّبھ�

للتجارة،�دفعتھ�ا���ترك�الدراسة����عمر�الـ١٥�سنة�ليعمل�

بدوام��امل�مع�أخوالھ.�رغم�سفره�للكو�ت�وعملھ����شركة�

كب��ة�للغاز�وهو����سن�الثامنة�عشر�عاما،�وح���أنُھ�ظل�هناك�

أر�ع�سنوات�فلم��ستطع�أبدا�خالل�هذه�املدة�أن�ي�����عشقھ�

ا��قيقية� البداية� �انت� هنا� ومن� الشيكوالتة� لصناعة�

األص��� بلده� لبنان� إ��� نزار� عاد� عندما� با����� لشيكوالتة�

أحد� ��� م��ا� �٤٠ مساح��ا� تتعدى� ال� صغ��ة� غرفة� ليؤسس�

البنايات����ب��وت�بمساعدة�خمسة�من�املوظف�ن�حيث�مكث�

إ��اب� نالت� ال��� الشيكوالتة� أنواع� أفضل� تص�يع� ع���

الكث��ين�من�أهل�الضيعة�وفكر��عدها�نزار�أن�يطور�من�شركتھ�

اسم� اختار� أنھ� ح��� توز�عها� وح��� وإنتاجها� مساح��ا� لتك���

با�����وال����ع���باإليطالية�قبلة�.

فلم�تتم�قصة�نجاح�شيكوالتة�با�����ب�ن�ليلة�و��اها�وإنما�

تمت��عد�وقت�طو�ل�من�كفاح�نزار�شق���وفر�ق�عملھ�حيث�

ل�ل�منھ�اختصاصاتھ�ف�ان�عل��م�مباشرة�مهامهم�للوصول�إ���

ما�وصلوا�إليھ�اآلن�من�س��ة�عطرة�مليئة�ب�ل�النجاح�،�حيث�

بدأت�قصة�النجاح�الفعلية�لشيكوالتة�با��������عام�١٩٧٤����

عمر�ال٣٣�،حيث�ان�شرت�ان�شارا�واسعا����ب��وت�وم��ا�إ���

تتداولها� باتت� ح��� األوسط� الشرق� إ��� لبنان� ومن� لبنان�

ا��الت�العاملية�،�فيؤكد�نزار�شق���أن�نجاح�هذه�الشيكوالتة�

جاء�من��عد�تفك���عميق�فحبة�الشيكوالتة�الواحدة�لم�يتم�

تص�يعها�إال�من�مواد�ومكونات�عالية�ا��ودة�ولن�تكن�من�بلد�

واحد�فا��ليب�من�أيرلندا�والز�دة�وال�ا�او�من�هولندا�والبذور�

داخل� املكونات� هذه� �ل� خلط� يتم� حيث� العاج� ساحل� من�

معامل�با�����بلبنان�والدول�العر�ية�،�فأورد�نزار�أشقر�أن�سر�

نجاح�الشيكوالتة����مكونا��ا�ومقاديرها�حيث��ستخدم�أقل�

كمية�من�السكر�و�ك���من�ال�ا�او�وا��ليب..

فل�س�انفراد�شيكوالتة�با��������الطعم�فقط�بل����الش�ل�

تقوم� خاصة� مصا�ع� الشيكوالتة� لهذه� يتواجد� حيث� أيضا�

بتص�يع�الغالف�ا��اص���ا�من�الفضة�والنحاس�فيتم�است��اد�

ليتم� معينة� بطر�قة� وتذو���ا� والنحاس� الفضة� من� شرائح�

استخدامها����تص�يع�أش�ال�معينة�من�أغلفة�الشيكوالتة�

ف�ل�غالف�من�أغلفة�الشيكوالتة�قد�صمم�خصيصا�لها�وح���

العلب�الكرتون�واألكياس�املغلفة�للشيكوالتة�قد�تم�تص�يعها�

بمصا�ع��غليف�تا�عة�لشيكوالتة�با�����،�ومن�ثم�فإن�املصا�ع�

واملعامل�التا�عة�لشيكوالتة�با�����وال����عمل�ع���اإلشراف�

العمل� فرص� من� ممكن� عدد� أك��� �عطي� شق��� نزار� عل��ا�

للشباب�والفتيات�وح���املعاق�ن.

فصناعة�شيكوالتة�با�����تمر��عدة�مراحل�حيث�تتم���بتوفر�

مكونات� م��ا� ول�ل� املرة� والشيكوالتة� السوداء� الشيكوالتة�

أنواع� �ل� يتذوقون� خ��اء� وهناك� أيضا� ومقادير� ��ا� خاصة�

تخرج� ل�ي� �عليمات� أي� وإصدار� اآلراء� إلبداء� الشيكوالتة�

وخاصة� مم��ين� وش�ل� طعم� بأفضل� با����� شيكوالتة�

الشيكوالتة� صناعة� ��� تتم� مهمة� أك��� �عد� الذي� التغليف�

با�����أل��ا�تلف�عن�طر�ق�اليد�بواسطة�مجموعة�من�ال�ساء�

و�عد�التغليف�يتم�تز�ي��ا�بالزهور�ثم�تقدم����حاو�ات�مز�نة�

لتخرج�لنا�شيكوالتة�با�������ذا�الش�ل�املم���وهذا�الطعم�

الفر�د

���س��ة�نجاح�تلك�ال���سردها�نزار�شق������كتابھ�«نزار�شق��...�

�تحّول�
ً
�بالزمن�إ���طفولٍة�ب���خاللها�حلما

ً
س��ة�نجاح»�،�عائدا

تأس�س� إ��� أوصلھ� الذي� الشوكوال� شغف� أساسھ� �
ً
واقعا

«با����».

ظم����فيال�سرسق�
ُ
وقد�أطلق�شق���كتابھ�خالل�حفل�توقيع�ن

أهل� مرموقة،� ��صيات� حضور� ��� لبنان،� األشرفية،�

ال��افة�وحشد�من�املهتّم�ن.

�سرد�الس��ة�الذاتية��افة�املراحل�ال���مر���ا�هذا�الرجل�

الرؤ�وي�املبدع�وارتباط�اسمھ��ش�ل�وثيق�بتحو�ل�مفهوم�

التجارة�والنظرة�إ���الشوكوال����لبنان�والعالم.�ف�شرع�نزار�

شق���با��ديث�عن�قصتھ�مع�الشوكوال�من�وسط�بي�تھ�

الب��وتية�التقليدية�وتحّدره�من�عائلة�تّجار�عر�قة�عملت����

بيع�ا��لو�ات����األسواق�الب��وتية�القديمة،�ف��وي�للقارئ�

جّمة� صعو�ات� وسط� العالم� هذا� ��� طموحھ� بدأ� كيف�

وا�ساع�الهوة�ب�ن�أف�اره�الثور�ة����طر�قة�ممارسة�التجارة�

و��ن�واقع�السوق�ومقار�تھ�لهذه�املهنة.�حلم�طفولة�شق���

ونظرتھ�الثور�ة�سمحا�لھ�بخلق�أك���من�مجّرد�حّبة�شوكوال،�

بل�عالمة�رائدة�عال�اسمها����مختلف�البلدان�اإلقليمية�ألك���

.
ً
من�٤٢�عاما

���كتابھ،� ده�نزار�شق���
ّ

أك با����»،�هذا�ما� «الشوكوال����

ألن� للز�ون� املضافة� القيمة� بتقديم� يؤمن� �
ً
دائما ف�ان�

الشوكوال�املمّ���وحده�ال�يكفي�بل�فخامتھ�وقيمتھ�ال�تكتمالن�

إال�من�خالل�الز�نة،�التصميم�والعلبة�ال���تحتو�ھ.�ف�ان�

�شغفھ،�ابت�اره�
ً
أّول�من�اطلق�مفهوم�هدية�الشوكوال،�ُمحّوال

�ملموسة.
ً
وإصراره�ع���النجاح�حقيقة

وعن�مفاتيح�نجاحھ����هذا�املضمار�يقول�شق��:�«ل�ّل�نجاح�

د�إل��ا.�لذلك�
َ
���ا��ياة�أو����العمل�أسٌس�ال�بّد�من�أن�ُ�س�ن

�أن�تكون�لديك�املوهبة�أو�العلم�أو�املال..�عليك،�
ً
ل�س��افيا

بع�الطر�ق�ال��يح�وتؤّسس�
ّ
إضافة�إ���تلك�العناصر،�أن�ت�

أّول� هبوب� عند� ��ّ��� فال� ومت�نة� ثابتة� قواعد� ع��� عملك�

عاصفة«.

هو�ة�«با����»�ا��ديدة

وعن�هو�ة�«با����»�ا��ديدة،�قال�شق��:�عام�٢٠١٢�شعرنا�

بضرورة�خلق�هو�ة�جديدة�وعصر�ة�للماركة،�بحيث�عّدلنا�

���لوغو�«با����»،�وأدخلنا�املونوغرام�أي�عالمة�«با����»�

تّوجت� والشرائط.� واالكياس� العلب� �ل� ع��� املوجودة�

وسط� ��� العيد� ��رة� بإضاءة� االر�ع�ن� عيدها� «با����»�

�علبة�
ً
.كما�اطلقنا�عامليا

ً
ب��وت،�رافعة�شعار�األر�ع�ن�عاما

لم� جديدة� نكهات� يتضمن� محدود� بإصدار� عاما� االر�ع�ن�

مبيعا��ا� ر�ع� �عود� أن� ع��� أصدر��ا،� أن� لـ«با����»� �سبق�

ملؤسسة�«نوايا»�ال����ع���بمواهب�الشباب�اللبنا�ي.

متاجرنا� ��� «تتوافر� شق��:� يؤكد� «با����»،� أسعار� وعن�

خيارات�كث��ة����األسعار��ش�ل�يتوافق�مع��ل�شرائح�ا��تمع�

�التنوع�كب���ونحن�غ���محصور�ن��شر�حة�واحدة.�لكننا،�
ّ

ألن

من�دون�شك،�نلّ���طموح�من��س���ا���الذوق�الرا���والطعم�

اللذيد�والنوعية�املمتازة».

من�غرفة�وخمس�موظف�ن
إ���معامل�وشر�ات���مة�وأك���من�خمسة�آالف�موظف
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شما�املزرو������شما�سهيل�فارس�املزرو���(٢٢�عاما)�شابة�

بدولة� الشباب� لشؤون� وز�رة� منصب� شغلت� إماراتية�

��� وز�رة� أصغر� بذلك� لتكون� املتحدة،� العر�ية� اإلمارات�

العالم،�وتطيح�ب�ل�من�وز�ر�ا��ارجية�النمساوي�سباس�يان�

كور�س�الذي�حاز�ع���هذا�اللقب�عندما�تو���منصبھ�وهو����

عمر�الـ٢٧،�وكذلك�عايدة�ا��اج�ع���ال���تولت�وزارة�التعليم�

بالسو�د�و������الـ٢٦.

�ان�حلم�شما�الكب����ان�تأس�س�مركز�لتعليم�الطبخ�الدو��،�

�الطعام�واألطباق�املتمّ��ة��عطي�هو�ة�فر�دة�
ّ

ألّ��ا�تؤمن�أن

وخاّصة�ل�ّل�بلد،�ومن�أجل�ذلك�سافرت��عيدا����مختلف�

هذا� و��� امليدان.� بذلك� اإلحاطة� أجل� من� العالم� مناطق�

املديرة� منصب� تقلدت� قد� شما� أن� بالذكر� يجدر� الصدد�

التنفيذية�أل�اديمية�الطبخ�الدو������أبوظ��،�كما�أسست�

دار�خ��ة�لتعليم�الط������أبوظ������العام�٢٠١٢�،

�ة�بالعلم�والثقافة،�حاصلة�ع���
ّ

من�جانب�آخر����م�س�

شهادة�املاجست������السياسات�العامة�مع�مرتبة�الشرف�من�

متعّددة� الشرا�ات� ��� متقّدم� ودبلوم� "أكسفورد"،� جامعة�

القطاعات�من�جامعة�نيو�ورك،�كما�سبق�ونالت�شهادة�

من� العليا� الشرف� مرتبة� مع� االقتصاد� ��� الب�الور�وس�

ا��امعة�نفسها.�و���سياق�عملها�ع���االرض�وخ����ا����هذه�

�املزرو���سبق�وعملت����أحد�صناديق�
ّ

ا��االت،��ش���ا���أن

�للسياسات�العامة�ضمن�
ً
ال��وة�السيادية����أبوظ��،�ومحلال

لها� و�ان� كما� نيو�ورك،� ��� املتحدة� لألمم� اإلمارات� �عثة�

مشار�ات�عديدة����مجموعة�بحث�مخت���االبت�ار�للشباب����

تأس�س� ��� شاركت� الوزراء.وكذلك� مجلس� رئاسة� مكتب�

معهد�ال��ضة�بجامعة�نيو�ورك����أبوظ��.

�حاكم�د�ي�غّرد�من�جهتھ�ع���حسابھ�ا��اص�ع���
ّ

ُيذكر�أن

إ�شاء� أقررنا� وقال:� "تو���"،� اإلجتما��� التواصل� موقع�

مجلس�شباب�اإلمارات�..�و�ضم�نخبة�من�شبابنا�وشاباتنا�

ليكونوا�مس�شار�ن�ل��كومة����قضايا�الشباب�...�وأضاف:�

أكسفورد� من� ماجست��� ولد��ا� �٢٢ عمرها� شما� "إن�

و��الور�س�من�جامعة�نيو�ورك�...�و���ستكون�أيًضا�رئ�سة�

مجلس�الشباب�الذي�سيمثل�تطلعات�وقضايا�الشباب�لدى�

مجلسها� ومن� م��ا� وأتوقع� صالحيات� سنعط��ا� ا��كومة�

إنجازات�حقيقية".�وتا�ع:�"أختم�معكم�حوار�املستقبل�..وهو�

بداية�لرحلة�جديدة�من�اإلنجاز�والعطاء�لشعب�و�ّ���سأل�

هللا�أن��عي�نا�ع���خدمتھ�وإسعاده�...�إن�ال�شكيل�ا��ديد�

والسعادة� والشباب� املستقبل� عنوا��ا� جديدة� مرحلة� هو�

وتطو�ر�التعليم�والتعامل�مع�التغ���املنا�����ماية�بي�تنا".����

�
ً
عت���إنجازا

ُ
�هذه�ا��طوة��

ّ
ال��اية،�ال�بّد�من�االشارة�ا���أن

روح� إدخال� خالل� من� خاّصة� العر�ي،� الصعيد� ع��� �
ً
مهّما

السياسة� ��� ا��ديدة� االف�ار� أ��اب� وإشراك� الشباب�

التقّدم� من� �
ً
حتما س��يد� ما� وهذا� االمارات،� ��� الداخلية�

والتطور����البالد.

�

من�حلم�شيف�إ���واقع�وز�ر
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�أو�اس��اتيجية�وا��ة��س���عل��ا�نحو�الهدف�
ً
�محددا

ً
ت�ش�ت�الكث���من�ا��هود�الكب��ة�ح�ن�لم�تجد�لها�توجها

امل�شود،�وقد�وقعت����هذا�الفخ�الكث���من�ا��هات�ا��كومية�وا��اصة�ومؤسسات�القطاع�الثالث�وغ��ها،�

����العمل�واس��داف�الفئات�املطلو�ة�بدقة�ووضوح،�وأصبحت�الكث���من�ا��هات�
ً
�شديدا

ً
مما�نتج�عنھ�تخبطا

�ما�رسم�حالة�من�
ً
�غدق�أو���تم�بفئة�معينة�دون�غ��ها�لغياب�التخطيط�والتخصصية����عملها�وهو�أيضا

الضعف�وعدم�التخطيط�لبناء�مجتمع�قوي�ومتماسك.

�ع���تلك�ا��هات�سواء��انت�ا��كومية�أو�ا��اصة�أو�مؤسسات�القطاع�
ً
ول��د�من�هذا�ال�ش�ت،��ان�لزاما

الثالث�من�إيجاد�خطة�طو�لة�أو�قص��ة�األمد�تحدد�ف��ا�أولو�ا��ا�وفئا��ا�ا��تمعية�املس��دفة،�إ���جانب�تحديد�

تخصصها�وهو�األهم�ح���يتمدد�العمل�و�سمح�بالوصول�إ����ل�فئات�ا��تمع،�وقبل�الولوج����هذا�العالم�

سن�ناول�ضمن�ملفنا�لهذا�العدد�موضوع�"التخصصية����عمل�مؤسسات�القطاع�الثالث"����حضرموت�

خاصة�واليمن��ش�ل�عام.

مؤسسات القطاع الثالث
دور التخصص في عملها وأهميته
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التخصصية�ومفهومها:
جاءت��لمة�التخصصية�من�"التخصص"����ال���،�والتخصيص�لغة����ضد�

التعميم..�فحينما�أقول�خصصت�العمل�ع������ء�أي�أن���لم�أعمم�العمل��ل�

األمر�وإنما�ع������ء�مخصص�ومحدد.

ا��اصة،� ومنھ� اإلفراد� هو� املصادر� �عض� أو��تھ� كما� لغة� والتخصيص�

واصطالحا�قال�ابن�السمعا�ي:�تمي����عض�ا��ملة�با��كم،�وتخصيص�العام�

�عض� ع��� العام� قصر� ا��اجب:� ابن� وقال� العام،� بلفظ� يرد� لم� ما� بيان�

مسمياتھ،�ورد�بأن�لفظ�القصر�يحتمل�القصر����التناول�أو�الداللة�أو�ا��مل�أو�

االستعمال.

وذكر�ابن�ا��اجب�أن�التخصيص�يطلق�ع���قصر�اللفظ�ع����عض�مسمياتھ،�

وإن�لم�يكن�عاما،�كما�يطلق�العام�ع���اللفظ�بمجرد��عدد�مسمياتھ،��العشرة�

واملسلم�ن�ملعهودين،�وضمائر�ا��مع.

��ع���اقتصار�عضو�أو�فرد�أو�جماعة�ع���القيام��عمل�مع�ن.
ً
والتخصص�أيضا

أنواع�التخصص�وأسبابھ:
�ع���ا��هات�ا��تلفة�وخاصة�منظمات�ا��تمع�املد�ي�ومؤسسات�

ً
مع�ان�شار�العمل�وتفرع�املهن�أصبح�لزاما

القطاع�الثالث�من�التخصص�والعمل�ع���مبدأ�الت�امل�ال�التنافس،�ولذا�ظهرت�الكث���من�األنواع�واملفردات�

�ال���
ً
ا��اصة�بالتخصص،�فهناك�ما�سمي�بالتخصص�العضوي،�وهو�يظهر�بوضوح����ال�ائنات�األك���رقيا

�التخصص�الوظيفي�
ً
تتم���بوجود�أجهزة�متخصصة�ع���عكس�ال�ائنات�األد�ى�مثل�األميبا،�وهناك�أيضا

(طبي��)،�حيث�تقوم��عض�ال�ائنات��عمل�مع�ن�ب�نما�تقوم�ال�ائنات�األخرى�بأعمال�أخرى�مثل�مملكة�

النحل,�فوظيفة�اململكة�تختلف�عن�وظيفة�الشغاالت،�وهناك�كذلك�التخصص�ا��ضاري�والصنا���و�تم���

بھ�اإل�سان,�وهو��ع���التخصص����أداء�أعمال�أو�إنتاج�سلع�أو�خدمات�معينة.

��انت�لها�عدة�أسباب�حتمت�عل��ا�الظهور،�
ً
وهذه�األنواع�املتعددة�من�أنواع�التخصصات�ال���ظهرت�مؤخرا

ومن�أهم�هذه�األسباب:�اختالف�ظروف�ا��تمع�بال�سبة�للفرد،�و�رجع�ذلك�إ���املزايا�ال�س�ية�ال���يتمتع���ا�

�اختالف�الظروف�الطبيعية�والبي�ية،�
ً
األفراد�ن�يجة�التعلم�أو�ظروف�الب�ئة�والنظام�االجتما���السائد،�أيضا

�اختالف�املوقع�واملناخ�واملوارد�الطبيعية،�إ���جانب�س�ب�ثالث�وهو�اختالف�استعدادات�األفراد�وقدرا��م،�

فهناك�عمل�يحتاج�إ���قوة�بدنية�وآخر�إ���قوة�ذهنية�وثالث�إ���مهارة�يدو�ة.

منظمات�ا��تمع..�ال�شأة:
مفهوم� و�شأة� بدايات� إ��� �

ً
أوال اإلشارة� من� البد� املد�ي،� ا��تمع� تخصصات� عن� ا��ديث� قبل�

(ا��تمع�املد�ي)،�فقد��شأ�هذا�املفهوم�ألول�مرة����الفكر�اليونا�ي�اإلغر�قي،�حيث�أشار�إليھ�أرسطو�

املد�ي،� وا��تمع� الدولة� ب�ن� يم��� يكن� لم� أنھ� أي� للقانون،� تخضع� سياسية� مجموعة� باعتباره�

�أعضاؤه�
ً
�سياسيا

ً
�يمثل�تجمعا

ً
�مدنيا

ً
فالدولة����التفك���السيا����األورو�ي�القديم�يقصد�بھ�مجتمعا

�لها،�ثم�تطور�املفهوم��عد�ذلك����
ً
من�املواطن�ن�الذين��ع��فون�بقوان�ن�الدولة،�و�تعرفون�وفقا

القرن�الثامن�عشر�مع�تبلور�عالقات�االنتاج�الرأسما��،�حيث�بدأ�التمي���ب�ن�الدولة�وا��تمع�

املد�ي،�فطرحت�قضية�تمركز�السلطة�السياسية�وأن�ا��ركة�ا��معياتية����ال�سق�اآلخر�للدفاع�

ضد�مخاطر�االس�بداد�السيا���.

أما�مصط���(منظمات�ا��تمع)�للمنظمات�فقد�أوردت��عض�املصادر�بأنھ�قد�شاع�����سعي�يات�

القرن�العشر�ن،�خاصة��عد�ا��يار�االتحاد�السوفيا�ي�السابق،��ي�تكون�سلطة�خامسة�خارج�

ا��كم����الدول�ا��ديثة،�و���عبارة�عن�شب�ات�غ���حكومية�ت�ش�ل�من�أفراد�ا��تمع�املد�ي�

�لتنمية�ا��تمع�ورفع�مستوى�مع�شة�الشعب،�وكذلك��عمل�ع���رفع�
ً
لتحقيق�أهداف�ترسم�مسبقا

ا��يف�الذي�يطال��عض�الشرائح�والفئات�من�ا��تمع�وضمان�حقوق�اإل�سان،�ومن�أهم�األدوات�

لتحقيق�ذلك�ما��عرف�بال�ش�يك.

و�مثل�مفهوم�ال�ش�يك�وتكو�ن�الشب�ات�ب�ن�املنظمات�األهلية�انطالقة�جديدة�وفاعلة�للمجتمع�

التخطيط� عملية� من� والسبعينات� الست�نات� ��� �
ً
مس�بعدا �ان� القطاع� هذا� أن� حيث� املد�ي،�

والتنمية�وصناعة�القرار����الغالبية�العظمى�من�دول�العالم،�و�ان�يتم�االقتصار�واالعتماد�ع���

خ��ات�ا��كومات�وإرادة�النخبة�ا��اكمة�ف�ان�التخطيط�التنموي�يتم�من�أع���إ���أسفل�ودون�

مشاركة�حقيقية�للقاعدة�ا��ماه��ية�العر�ضة�مما�نتج�عنھ�ضعف�املردود�والعائد�التنموي�إ���حد�

كب��،�وهذه�سنة�التغي��.
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املنظمات�ا��تمعية�وماهي��ا:
واالقتصادية� السياسية� املؤسسات� جملة� بأنھ� عام� �ش�ل� املد�ي� ا��تمع� �عرف�

واالجتماعية�والثقافية�ال����عمل����ميادي��ا�ا��تلفة����استقالل��س���عن�سلطة�

���القطاع�ا��اص،�أي�أن�ا��تمع�املد�ي�عبارة�عن� أر�اح�الشر�ات� الدولة�وعن�

مؤسسات�مدنية�ال�تمارس�السلطة�"باملفهوم�السيا���"�وال��س��دف�أر�اح�اقتصادية،�

نقابية� غايات� ولها� السياسية� املؤسسات� خارج� القرارات� صياغة� ��� �ساهم� حيث�

عن�مصا��� املهنة�والتعب��� عن�مصا��ها�االقتصادية�واالرتفاع�بمستوى� �الدفاع�

أعضا��ا،�وم��ا�أغراض�ثقافية�كما����اتحادات�األدباء�واملثقف�ن�وا��معيات�الثقافية�

برنامج� ضمن� مرسوم� هو� ملا� �
ً
وفقا الو��� �شر� إ��� ��دف� ال��� االجتماعية� واألندية�

ا��معية.

فا��تمع�املد�ي�هو�عبارة�عن�مجموعة�من�التنظيمات�التطوعية�ا��رة�ال���تمأل�

ا��ال�العام�ب�ن�األفراد�والدولة،�وهدفها�هو�تقديم�خدمات�للمواطن�ن�أو�تحقيق�

مصا��هم�أو�ممارسة�أ�شطة�إ�سانية�مختلفة،�ولعل�أهم�مقومات�تلك�املؤسسات�

إ��� للوصول� �س��� ال� وأ��ا� التطو��،� ا��ر� اإلرادي� الفعل� ع��� تقوم� أ��ا� األهلية�

السلطة،�وأ��ا�تتواجد����ش�ل�منظمات�و�وجد���ا�تنوع����االتجاهات�والتيارات�

ا��تلفة.

التخصصية�ومنظمات�ا��تمع����اليمن:
لقد��شأت�أغلب�منظمات�ا��تمع�املد�ي����حضرموت�واليمن��ش�ل�عام����بداية�حيا��ا��عمومية�العمل�واالس��داف،�وهذا�األمر�س�ب�الكث���من�

�بدور�
ً
االش�اليات����سلوكيات�عملها،�باإلضافة�إ���ظهور��عض�التخبط�أو�التكرار����الفئة�املس��دفة�دون�غ��ها،�ح���أن�الكث���من�الناس�قلت�ثق��م�كث��ا

منظمات�ا��تمع�املد�ي.

و�رجع�س�ب�هذا�التخبط����بدايات�بروز�منظمات�ا��تمع�املد�ي����عموم�اليمن�إ���غياب�التخطيط�ا��يد�ووضع�االس��اتيجيات�ا��ادة�واملتقنة،�إ���جانب�

ضعف�امل���الدقيق�للفئات�املس��دفة�من�املواطن�ن�واك�شاف�احتياجا��م�األولية،�ولذا�وجد�الكث���من�املنظمات�املنصب�عملها����ذات�التوجھ��اإلغاثة�

وغ��ها�فقط،�مما�تم�إهمال�الشرائح�ا��تاجة�األخرى�وحرما��ا�من�دور�تلك�املنظمات����حيا��م.

و���األعوام�القليلة�املاضية�أدركت�الكث���من�ا��هات�ا��تمعية����حضرموت�واليمن�هذا�ا��لل�و�دأت�بتكر�س�أعمالها����جانب�مع�ن�ك��يئة�جديدة�

للتخصيص،�تاركة�ا��ال�اآلخر���هة�أخرى�مكملة�للقيام�بدورها�الر�ادي����مجالها،�راسم�ن����األخ���لوحة�مجتمعية�مشرفة�تخدم�ا��تمع�و�س���إ���بنائھ�

من�خالل�ذلك�الت�امل�وكفل�شر�حة�أوسع�من�شرائح�ا��تمع�ا��تلفة.
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"العون"..�تخصص����ا��ال�وإتقان����العمل:
اتجهت�العون�منذ��شأ��ا�نحو�العمل�التخص����إ���حد�

ما،�رغم�أن�الظروف�ال����شأت�ف��ا�وغالبية�املؤسسات�

�عرف� تكن� لم� الثالث� القطاع� إ��� املنتمية� وا��هات�

،�وهذه�ا��طوة�جعلت�من�العون�جهة�
ً
التخصصية�كث��ا

الرؤى� �افة� أمامها� ات��ت� حيث� غ��ها،� عن� مم��ة�

وا��طوط�ال����س��دفها�ع���برامجها�ا��تلفة.

وأو���ا��االت�ال���تخصصت�ف��ا�مؤسسة�العون�هو�مجال�

التعليم،�و�شمل�هذا�ا��ال�ع���دعم�ال��امج�والكيانات�

ب�افة� االس��اتيجية� األهداف� تحقق� ال��� التعليمية�

مستو�ات�التعليم�النظامي�(العام،�فوق�الثانوي،�ا��ام��،�

العا��)،�وقد�تفردت�ع���هذا�ا��ال�الكث���من�ال��امج�أهمها:�

��� التقنية� دمج� برنامج� ال��بو�ة،� القيادات� تأهيل� برنامج�

رعاية� برنامج� التعليمية،� الب�ئة� تحس�ن� برنامج� التعليم،�

املنح� برنامج� ا��ام��،� التعليم� دعم� و�رنامج� املوهو��ن،�

الدراسية،�و�رنامج�دعم�املدارس�األهلية.

ومن�أهم�ال��امج�ال���نفذت����هذا�ا��ال��ش�ل�مت�امل�هو�

برنامج�تحس�ن�الب�ئة�التعليمية،�حيث�يقوم�هذا�ال��نامج�

���املدارس� ب�ئة��عليمية�جاذبة�للطالب� إيجاد� ع���فكرة�

سهم����ر�ط�الطالب�باملدرسة�وتحف��ه�
ُ
� ومعينة�للمعلم،�

ع���طلب�العلم�واملعرفة�والتفاعل�مع�املن���الدرا����

واأل�شطة�املدرسّية،�كما��سهم����إيجاد�الب�ئة�املساعدة�

�واملن���
ً
ع���تطبيق��عض�املهارات�وتحصيل�املعارف�وفقا

بمكتبات،� املدارس� تزو�د� ال��نامج� و�شمل� املدر���،�

وتحس�ن�الب�ئة�املدرسية�من�خالل�صيانة�األثاث�املدر����

و�ل�ما�يتعلق�بأعمال�الكهر�اء�واملاء�داخل�املدارس,�وإقامة�

أ�شطة�وفعاليات��سهم����تنمية�الشعور�باملسؤولية�لدى�

و�عز�ز� العلمي� واملستوى� وا��تمع� املدرسة� تجاه� الطالب�

قيمة�ا��فاظ�ع���امللكية�العامة,�مما�ي��تب�عليھ�خلق�و���

تطو�ر� ��� التعليمية� واملؤسسات� العلم� بأهمية� حقيقي�

ا��تمعات,�كما��س���ال��نامج�إ���دمج�التقنية�بالتعليم�من�

الوقت� يوفر� مما� باملدارس� الطالب� شؤون� حوسبة� خالل�

املن��� مكونات� كأحد� املدرسية� األ�شطة� لتفعيل� وا��هد�

ال��امج� من� �
ً
عددا املشروع� هذا� احتضن� وقد� املدر���،�

أهمها:

املكتبات�املدرسية:�من�شأ��ا�رفع�مستوى�ثقافة�الطالب�

وتحس�ن�مستواهم�العلمي�من�خالل�ايجاد�أك���قدر�ممكن�

من�مصادر�املعلومات�وا����ات.

املدرسة�االلك��ونية:�واملشروع�عبارة�عن�نظام�يوفر�الوقت�

وأولياء� ال��بية� وإدارة� للمعلم� و�سهل� ال�شر�ة،� والطاقات�

األمور�متا�عة�الطالب�وا��صول�ع���نتائجهم�ب�ل�سهولة�

و�سر.

�فتكون�ا���رة�
ً
الصفوف�املتنقلة:�و�كون�الفصل�ف��ا�ثابتا

الدراسية�(القاعة�الدراسية)�خاصة�بمعلم�أحد�املقررات�

املادة،� ومتطلبات� الوسائل� ب�ل� تجه��ها� و�تم� الدراسية،�

العام� بداية� ��� للمعلم� ب�سليمها� املدرسة� إدارة� وتقوم�

حسب� بتكييفها� املعلم� ليقوم� محتو�ا��ا� ب�امل� الدرا����

متطلبات�طرائق�تدر�س�املادة.

قيم������مدرس��:���دف�رفع�مستوى�الشعور�باملسؤولية�

لدى�الطالب�تجاه�مستواهم�التعليمي�و�عزز�انتما��م�للب�ئة�

��� لها،���لق�جو��عليمي�عام� التعليمية�والب�ئة�ا��يطة�

منطقة�املدرسة.

مدرس���أجمل:�و�عمل�هذا�املشروع�ع���التقليل�من�عملية�

الهدر����املمتل�ات�العامة�داخل�املدرسة،�وإيجاد�أك���قدر�

املدرسة,� داخل� العامة� للممتل�ات� الديمومة� من� ممكن�

مركز�ة� صيانة� وورشة� املدرسة� داخل� عمل� فرق� وإيجاد�

واملستمرة� الدور�ة� الصيانة� عملية� تتو��� متحركة� وأخرى�

للمدارس.
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"العون"�و�رنامج�دعم�التعليم�ا��ام��:
يقوم�ال��نامج�ع���تطو�ر�املنظومة�التعليمية�وال��امج�التقنية�ومشار�ع�تأهيل�ال�ادر�ال�شري،�

حيث�يتم�رفد�الب�ية�التحتية�ملؤسسات�التعليم�ا��ام���بالتجه��ات�والتقنيات�ا��ديثة�الالزمة�

لالرتقاء�بالتعليم�ا��ام��،�وكذا�رفع�قدرات�ال�ادر�التعليمي���ذه�املؤسسات�عن�طر�ق�تنفيذ�

��� جودة� حدوث� و�التا��� التعليمية� العملية� وتجو�د� مهارا��م� صقل� ��� �سهم� نوعية� برامج�

مخرجات�التعليم.

ومن�صور�دعم�التعليم�ا��ام���الذي�تنفذه�مؤسسة�العون�للتنمية�����ل�عام�هو�برنامج�املنح�

��� وخار��� داخ��� ابتعاث� برنامج� عن� عبارة� وهو� العليا،� والدراسات� ا��امعية� الدراسية�

تخصصات�محددة�جام���ودراسات�عليا�وتطو�ر�نظام�إلك��و�ي�إلدارة�املنح.

كذلك�دعم�برامج�جامعة�عدن،�وع���رأسها�جائزة�جامعة�عدن�للبحث�العلمي،�إ���جانب�

مشار�ع�متنوعة���امعة�حضرموت،�كمشار�ع�تجه��ات�معامل�وقاعات�وأنظمة�إلك��ونية

واملشار�ع� املناشط� �افة� دعم� عن� عبارة� وهو� محفوظ،� بن� مدارس� دعم� �
ً
أيضا الصور� ومن�

ا��اصة�ب�شغيل�وتطو�ر�مدارس�سالم�بن�محفوظ�األهلّية�بدوعن،�حيث��شمل�إضافة�إ���

قضايا�ال�شغيل�اليومي�عدد�من�مشار�ع�التطو�ر�باملدارس�و��ي��ا�التحتّية�واملنطقة�ا��اورة�

لها،�من�تجه��ات�وأعمال�توسعة�ومرفقات�ر�اضّية�وخدمّية.

�

"العون"�وتمك�ن�مؤسسات�القطاع�الثالث
من�ا��االت�ال���تخصصت�ف��ا�مؤسسة�العون�للتنمية�هو�مجال�تمك�ن�مؤسسات�القطاع�

الثالث،�و�شمل�دعم�ال��امج�ال����سهم����تمك�ن�مؤسسات�القطاع�الثالث�سواء�من�خالل�دعم�

تدر�ب� أو� اإلدار�ة،� أنظم��ا� إكمال� أو� (استحداث� ال�شر�ة� وكوادرها� التنظيمية� ب�ي��ا� تطو�ر�

وتطو�ر�كوادرها�ال�شر�ة)،�أو�تحقيق�االستدامة�املالية�لها،�باإلضافة�إ���أي�مبادرات�اس��اتيجية�

�سهم����تمك�ن�هذه�املؤسسات.

وقد�نفذت�العون�العديد�من�ال��امج����هذا�ا��ال�أهمها�برنامج�رواد�التنمية�اإل�سانية،�ودعم�

استدامة� و�رنامج� الثالث،� القطاع� مؤسسات� وتطو�ر� ودعم� األسر�ة،� التنمية� مراكز� وتطو�ر�

لتطو�ر�مؤسسات�القطاع�الثالث.

ومن�أبرز�تلك�ال��امج�هو�برنامج�استدامھ�الذي�تأسس����ف��اير�من�العام�٢٠١٥م،�وهو�مشروع�

تأهي���لتمك�ن�منظمات�ا��تمع�املد�ي�ونقلها�إ���ممارسة�العمل�املؤس����االح��ا���من�خالل�

ال�شر�ة� واملوارد� اإلدار�ة� األنظمة� ��� وأدا��ا� واقعها� بتقييم� والفنية،� ال�شر�ة� القدرات� بناء�

كتقديم� وال��امج� ا��ارجية� والعالقات� صرفها)،� وآلية� األموال� (تحصيل� املالية� واملصادر�

ا��دمات،�بأدوات�تقييم�علمية�يقوم���ا�مختصون����التطو�ر�املؤس����وفق�معاي���وا��ة�

ومؤشرات�قياس�حساسة�لتحديد�مستوى��ل�مؤسسة�����ل�جانب�من�ا��وانب�املذكورة،�ثم�

املؤس���� التمك�ن� يحقق� بما� والفنية� التدر��ية� االحتياجات� �ل� لتلبية� التطو�ر� خطة� وضع�

امل�شود.

�
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التخصصية����دعم�ال��امج�االجتماعية�والتنمو�ة
�شمل�هذا�ا��ال�الذي�سعت�إ���تحقيقھ�مؤسسة�العون�للتنمية�إ���دعم�ال��امج�ال���تخدم�قضايا�اجتماعية��ش�ل�

مباشر�ومؤثر،�مب�ية�ع���االحتياجات�واملشكالت�االجتماعية�ال���يتم�اختيارها�بناء�ع���دراسات�من��ية،�ومن�أمثلة�

هذه�ال��امج�(برنامج�إ�سان،�برنامج�دعم�املبادرات�الشبابية،�و�رنامج�تأهيل�القيادات�ال�سو�ة،�و�رنامج�املدارس�املعززة�

لل��ة،�إ���جانب�برامج�رواد�التنمية�الشبابية،�وتنمية�ال��صية).

�هو�برنامج�"االم�ا��نون"،�وجاء�هذا�ال��نامج�من�منطلق�أن�الطفل�واملرأة�كو��م�
ً
ومن�أبرز�ال��نامج�ال���تم�تنفيذها�مؤخرا

الرك��ة�األساسية���تمع�القيم�امل�شود�ولذا�فإن�صياغة�للطفل�صياغة�سليمة��سهم��ش�ل�كب������بناء�ا��تمع،�كما�

أن�املرأة�(األم)�تحتاج�إ���كث���من�املهارات�الالزمة�وا��ديثة����طرق�ال��بية،�كون�ا��تمع��عا�ي�من�ظاهرة�الزواج�املبكر�

للفتيات�فتكون�غ���مهيأة��ش�ل�كب���ملمارسة�ال��بية�وغرس�القيم،�وهدف�هذا�ال��نامج�إ���إيجاد�حلول�للسلوكيات�

ا��اطئة�عند�األبناء،�وتنمية�مهارات�األمهات����ال��بية،�وكذا�ا��د�من�مشكالت�انحراف�األبناء�والبنات،�وا��د�من�جهل�

األمهات�بأهمية�ممارسة�مهارة�ال��بية�ا��ديثة.

أما�ال��امج�التنمو�ة�وال����شمل�دعم�ال��امج�املساهمة����إحداث�أثر�تنموي����حياة�األفراد�أو�املؤسسات�أو�الب���

التحتية،�بما�ي�ناسب�مع�اإلم�انات�املتاحة�وتحقيق�األثر�املرجو�م��ا،�ومن�أبرز�ال��امج����هذا�ا��ال�هو�برنامج�التطو�ر�

اإلداري�وامل���(معامل�ا��ياطة،�تأهيل�ا��ر�ج�ن�لسوق�العمل،�برنامج�ا��ياة�عمل،�تأهيل�مشار�ع�املياه،�و�رنامج�

القرض�ا��سن).

و�عد�مشروع�مياه�ال��ر�ن�من�أبرز�وأوسع�ال��امج����هذا�ا��ال،�حيث�يقوم�ع���أساس�تأهيل�اس��اتي���ملدة�٢٠�سنة�

يتم�تنفيذه�ع���عدة�مراحل،�كما�يقوم�املشروع�ع���أساس�توف���الطاقة�الكهر�ائية�الالزمة�ل���املاء�من�اآلبار�الثالثة�

إ���ا��زانات�العلو�ة�بواسطة�مجموعة�من�األلواح�الشمسية.

"ال��ة"..�وللعون�نص�ب�ف��ا
من�أهم�ا��االت�التخصصية�ال���عملت�عل��ا�مؤسسة�العون�للتنمية�منذ��شأ��ا�هو�ا��ال�ال���ن�وذلك�ع���ال��امج�

ال��ية�املتنوعة،�و�شمل�هذا�ا��ال�دعم�قضايا�ال��ة�واحتياجات�ا��تمع�ال��ية�واملؤسسات�العاملة����ا��ال�

الص��،�وكذلك�دعم�ال��امج�ال����سهم�����شر�الو���الص��.

ومن�أبرز�برامج�هذا�ا��ال�(برنامج�دعم�وتطو�ر�ا��هات�واملرافق�ال��ية،�برنامج�تأهيل�الكوادر�ال��ية،�برنامج�دعم�

ال�شاط�االيصا��،�وم�افحة�الو�ائيات).

وقد�تضمنت�هذه�ال��امج�العديد�من�الفوائد�الراجع�صداها�ع���ا��تمعات�واألفراد�املس��دفة،�حيث�جاء�برنامج�دعم�

ال��نامج�دعم� ال��امج�ال���نفذ��ا�ومازالت�تنفذها�العون،�و�س��دف�هذا� املرافق�وا��هات�ال��ية�ع���رأس�هذه�

مس�شفى�ال��ر�ن�التعاو�ي�بمنطقة�ال��ر�ن�بدوعن�بمحافظة�حضرموت،�وذلك�عن�طر�ق�توف���امل��انية�ال�شغيلّية�

املعلومات� نظام� إدخال� خالل� من� املعلومات� نظام� ��� التطو�ر�ة� األ�شطة� �عض� وكذا� املس�شفى،� لعمل� املطلو�ة�

االلك��و�ي�ل��دمات�املقدمة،�وتأث�ث�املب���ا��ديد�باملعهد�الص���باملكال.

و�عت���املس�شفى�هو�مزّود�ا��دمة�الرئ�����والوحيد����منطقة�االهتمام�األبرز�و���منطقة�ال��ر�ن�وما�حولها،�و�غطي�

�افة�ما�يتعلق�بخدمات�الرعاية�ال��ية�األولّية����ظل�عدم�وجود�أية�مراكز�خدمات�حكومية�أو�خاصة�أخرى،�كما��عت���

املعهد�الص���باملكال�أول�معهد�يؤهل�كوادر���ية�متوسطة�وعليھ�إقبال����يل����مجاالت�مختلفة،�إال�أنھ�لعدم�توفر�

�ون�يجة�لل��اعات�املس��ة�ل��روب�ال���تمر���ا�
ً
الفصول�يتم�قبول�أعداد�محددة�من�الطالب،�و��تم�هذا�ال��نامج�أيضا

اليمن�وضعف����تقديم�خدمات�جراحية�طارئة�متطورة�وخدمات�تأهيلية�للمصاب�ن�من�ال��اعات�املس��ة،�بدعم�وتوف���

ا��دمات�الالزمة����تلك�املناطق�وغ��ها.

وتجسدت�طرق�الدعم�كذلك�ملثل�هذه�املشار�ع����دعم�منظمة�حضرموت�ال��ية،�وهو�دعم�عام�للمؤسسة��سهم����

عام� دعم� وهو� السرطان� مل�افحة� حضرموت� مؤسسة� دعم� جانب� إ��� العامة،� السنو�ة� ��ط��ا� وتنفيذها� �شغيلها�

.
ً
للمؤسسة��سهم�����شغيلها�وتنفيذها���ط��ا�السنو�ة�العامة�أيضا

واتجهت�"العون"�كذلك����هذا�ا��ال�إ���املساعدات�والطوارئ،�حيث�ساهمت�املؤسسة����تقديم�املساعدات�اإلغاثية�

العاجلة�ملتضرري�السيول����عام�٢٠٠٨م،�وتكفــلت�املؤسسة�ب�ناء�(٨٣)�وحدة�سكنية.

ومن�أبرز�برامج�هذا�ا��ال�الذي�دعمتھ�مؤسسة�العون�للتنمية�هو�ائتالف�ا�����لإلغاثة�اإل�سانية،�إذ�بادرت�بتأس�س�

هذا�االئتالف�ليحمل�املسئولية�الثقيلة����تقديم�اإلغاثة�العاجلة،�وأصبح�ائتالف�ا�����املل���األول�لنداءات�االستغاثة�

��محافظات�ا��مهور�ة.
ّ
ال���أطلقها�املستغيثون����ش�

�
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التخصص�وفوائده�ملؤسسات�القطاع�الثالث
�من�خالل�البحث�والنظر����مجاالت�عمل�مؤسسات�القطاع�الثالث�ومقارنة�ا��هات�املتخصصة�مع�غ��ها�من�ا��هات�األخرى�الغ���

ً
لقد�ات���جليا

�من�الفوائد����هذا�االتجاه�أهمها،�
ً
�من�األخر�ات،�حيث�تجسدت�عددا

ً
�بأن�املؤسسات�وا��هات�املتخصصة�أع���أهمية�وقدرا

ً
تخصصية،�فقد�ات���جليا

أن�التخصص:

ـ��ساعد�ع���توز�ع�األعمال�ب�ن�األفراد�حسب�مزاياهم.

ـ�يز�د�من�إتقان�األفراد�للعمل.

ـ�يؤدى�إ���ز�ادة�معرفة�األفراد�و�زودهم�بمهارات�جديدة.

ـ�يؤدى�إ���االخ��اع�واالك�شاف.

ـ��ساعد�ع���قيام�نظر�ة�التجارة�الدولية،�ن�يجة�لتخصص�الدول�الختالف�املزايا�الطبيعية�املوجودة�عند��ل�م��م

�

التخصص�وأهميتھ�ملؤسسات�القطاع�الثالث
ع���الرحلة�الطو�لة�ال���أبحرنا�وإياكم�ف��ا�من�خالل�السطور�املاضية�من�ملف�هذا�العدد،�فإن�التخصصية����مجاالت�مؤسسات�القطاع�الثالث�باتت�

مهمة�وحتمية،���لق�استفادة�أك���وأوسع�من�قبل�فئات�ا��تمع�املد�ي�ب�ل�مستو�ا��ا،�فاملؤسسات�وا��هات����عبارة�عن�جهات�مكملة�لعمل�الدولة�

وجهودها،�وعليھ�فالبد�من�التخصص�وا��دية����اس��داف�الفئة�ا��قيقية�واملناسبة�ل�ل�مؤسسة،�لتت�امل�ا��هود����تحقيق�املص��ة�العليا�للمجتمع�

وحصاد�الثمار�املؤسسية�املفيدة،�لينعم��عدها�ا��تمع�ومؤسساتھ�بحياة�مطمئنة�ومت�املة.



من أخبار العون

2016 ديسمبر | تمكين |  48 

أخبار

العون للتنمية ترعى ملتقى لطلبة الدراسات العليا اليمنيين في تركيا

العون تطلع على سير برامجها  التعليمية لثانويات ومدارس مديرية المكال

ر�ادة� مؤسسة� أقامت� للتنمية� العون� مؤسسة� برعاية�

العليا� الدراسات� لطلبة� ملتقى� القدرات� و�ناء� للتأهيل�

اليمني�ن����إسطنبول،�وذلك����الثامن�من�أكتو�ر�٢٠١٦م.

"تأهيل� بمشروع� ا��اضر�ن� �عر�ف� إ��� امللتقى� وهدف�

اليمني�ن� للطالب� ّصص�
ُ

خ والذي� ا��تمعية"� القيادات�

�من�
ً
الذين�يدرسون����تركيا،�و�عد�هذا�املشروع�انطالقا

و�ناء� للتأهيل� "ر�ادة� مؤسسة� تحملها� ال��� الرسالة�

القدرات"����خدمة�الطالب�ا��امعي�ن�العرب�وتأهيلهم،��ي�

يصبحوا�قيادات�مجتمعية�داخل�مجتمعا��م��عد�إكمال�

إكسا��م� خالل� من� وذلك� بلدا��م،� إ��� وعود��م� دراس��م�

مهارات�وقدرات�تمك��م�من�أن�يكونوا�قيادات�مجتمعية�

فاعلة.

��� �ساهم� أنھ� "العون"� ترعاه� الذي� ال��نامج� هذا� و�تم���

مح��ف�ن� قادة� إعداد� خالل� من� ا����� ا��تمع� تنمية�

ومؤهل�ن�بمهارات�ومعارف�القيادات�ا��تمعية.

اطلع�اخصا�ي�التعليم�بمؤسسة�العون�للتنمية�االستاذ�سالم�حمده�خالل�ز�اراتھ�لثانو����بن�شهاب�

للبن�ن�و�لق�س�للبنات�ومجمع�سبأ�بروكب،�ومدرسة�١٤�أكتو�ر�للتعليم�األسا����بمدير�ة�املكال�

�ع���س���تنفيذ�ال��امج�التعليمية�ال���تدعمها�املؤسسة�بالشراكة�مع�مكتب�ال��يبة،�أبرزها�
ً
مؤخرا

املنصة�اإللك��ونية�ومشروع�"قيم������مدرس��"�املنفذ�من�قبل�مؤسسة�متطوعون.

وخالل�الز�ارات�التقى�أخصا�ي�التعليم�بمؤسسة�العون�للتنمية�بمديري�إدارات�الثانو�ات�واملدارس،�

�م��م�إ���شرح�مفصل�عن�مستوى�التنفيذ�ومدى�االستفادة�ال���اك�سب��ا�تلك�الثانو�ات�
ً
مستمعا

واملدارس�من�تحس�ن�الب�ئة�املدرسية�داخل�الصفوف�وا��رم�الثانوي�واملدر���،�وتأهيل�وتأث�ث�

املكتبات�املدرسية،�إضافة�إ���تز��ن�ا��دران�بالرسومات�والعبارات�التعليمية،�كما�اطلع�ع���عدد�

��� "قيم��� ملشروع� املصاحبة� الالصفية� واأل�شطة� والطالبات� للطالب� التطوعية� املبادرات� من�

مدرس��"����مجاالت�ال��ة�والب�ئة�واإلعالم�وا��تمع.

وثّمن�أخصا�ي�التعليم�بمؤسسة�العون�جهود�إدارات�الثانو�ات�واملدارس����االسهام�الفاعل����س���

ال��امج�ال����س��دف�الثانو�ات�واملدارس�كمرحلة�أو���وال���رفعت�من�قبل�مكتب�وزارة�ال��بية�

�ع���حرص�"العون"�ع���انجاح�س���برامجها�ومتا�ع��ا�أول�بأول�
ً
والتعليم��ساحل�حضرموت،�مؤكدا

والتغلب�ع���الكث���من�الصعو�ات�ال����ع��ض�س���تنفيذها.



�بالعاصمة�األردنية�عّمان�املدير�التنفيذي�ملؤسسة�العون�للتنمية�األستاذ�عبدالاله�بن�عثمان�
ً
التقى�مؤخرا

باألستاذة�كوثر�ز�روا���مديرة�مشروع�مشاركة�اإلقليمي�التا�ع�ملكتب�األمم�املتحدة�اإلنما�ي�UNDP،�لبحث�

مجاالت�التعاون�والشراكة�ب�ن�ا��انب�ن.

واستعرض�األستاذ�عبدالاله�نبذة��عر�فية�عن�العون�ومجاالت�عملها�وشرا�ا��ا�وتوجها��ا�املتواصلة����العمل�

التنموي����ا��تمع�بمختلف�مجال��ا،�باإلضافة�إ���التعرف�ع���أبرز�ال��امج�واملشار�ع�ال���نفذ��ا�املؤسسة�

���مختلف�محافظات�ا��مهور�ة�اليمنية�خالل�الف��ة�املاضية.

�ُسبل�التعاون�والشراكة�الفاعلة����تنفيذ�عدد�من�ال��امج�واملشار�ع�النوعية�املستدامة�ب�ن�
ً
و�حث�اللقاء�أيضا

العون�واملركز�اإلقليمي�ملكتب�األمم�املتحدة�اإلنما�ي،�ملا�من�شأنھ�تحقيق�تنمية�مستدامة.

حضر�اللقاء�األستاذ�محمد�الصبان�رئ�س�قسم�ال��امج�واملشار�ع�باملؤسسة،�واألستاذ�ها�ي�باوز�ر��رئ�س�قسم�

التخطيط�والتطو�ر،�واألستاذة�شذى�محمود�محللة�املشار�ع�بمكتب�األمم�املتحدة�اإلنما�ي.

املدير� عثمان� بن� عبدالقادر� عبدالاله� األستاذ/� افتتح�

األستاذ� بمعية� للتنمية� العون� ملؤسسة� التنفيذي�

الدكتور/�محمد�سعيد�خن�ش�رئ�س�جامعة�حضرموت،�

ا��امعة� برئاسة� ا��امعة� مجلس� اجتماعات� قاعة�

باملكال،�بتمو�ل�من�مؤسسة�العون�للتنمية.

ن�
ّ

و�ان�االفتتاح�بحضور�نّواب�رئ�س�ا��امعة،�حيث�ُدش

��ا�أول�اجتماع�للمجلس،�أعطى�خاللھ�الدكتور�محمد�

ا��اضر�ن� با��امعة� املعلومات� قسم� رئ�س� بامطرف�

النظام� و�شغيل� عمل� وآلية� مم��ات� عن� �
ً
موجزا �

ً
شرحا

الداخ���للقاعة،�وأو���الدكتور�بامطرف�أن�القاعة�

ونظام� اآل��� والتصو�ت� مت�امل� صوت� بنظام� مجهزة�

كهر�اء�وان��نت�مت�امل�ل�ل�مقعد.

وأشار�املدير�التنفيذي�ملؤسسة�العون�للتنمية�عبدالاله�

هذه� افتتاح� أن� إ��� �لمتھ� خالل� عثمان� بن� عبدالقادر�

القاعة�جاء����وقت�تبذل�فيھ�قيادة�ا��امعة�ومجلس�

�إ���أ��ا�
ً
����خدمة�ا��امعة�والطالب،�مش��ا

ً
ا��امعة�جهدا

نجز�هذه�القاعة��عد�أك���من�سنة�من�
ُ
فرصة�طيبة�أن�ت

مؤسسة� بأن� �
ً
مؤكدا ا��افظة،� عاش��ا� ال��� الظروف�

العون�للتنمية�تفتخر���ذه�الشراكة�مع�جامعة�حضرموت�

املد�ي� ا��تمع� ومنظمات� با��افظة� ا��لية� والسلطة�

�أن�العام�
ً
ا��لية�والدولية�وا��تمع��ش�ل�عام،�مو��ا

�
ً
القادم�٢٠١٧م�سوف�ت�ت����املؤسسة�وا��امعة�ن��ا

آخر����الشراكة�وهو�أن�ت��ق�جامعة�حضرموت�ضمن�

التنصيف�العر�ي�و�العاملي�ل��امعات.

و�ّ�ن�بن�عثمان�أن�مشار�ع�مؤسسة�العون�خالل�العام�

األول� ا��ور� محاور،� ثالثة� ع��� تركز� سوف� القادم�

وعمداء� ا��امعة� قيادات� و�شمل� والتطو�ر� التأهيل�

ال�ليات�ورؤساء�األقسام�وأعضاء�هيئة�التدر�س�

العون للتنمية تبحث سبل الشراكة والتعاون مع الـ UNDP بالعاصمة األردنية عّمان

افتتاح قاعة مجلس جامعة حضرموت بتمويل من مؤسسة العون للتنمية
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والطالب،�والثا�ي�الب�ية�التحتية،�والثالث�مركز�التطو�ر�األ�اديمي�

ووحدة�التدر�ب�وا��ودة.

رئ�س� خن�ش� سعيد� محمد� الدكتور/� األستاذ� أو��� جانبھ� من�

جامعة�حضرموت�أن�هذه�القاعة����واحدة�من�عشرات�املشار�ع�

ا��مس� خالل� للتنمية� العون� مؤسسة� ونفذ��ا� دعم��ا� ال���

السنوات�املاضية����ا��امعة�و���تأ�ي����إطار�دعم�الب�ية�التحتية�

امل��� والتدر�ب� األ�اديمي� واالعتماد� ا��ودة� دعم� وكذا� ل��امعة�

ألعضاء�هيئة�التدر�س.

��امعة� � نموذ��� شر�ك� �عت��� العون� مؤسسة� وأضاف:�

حضرموت�ملا�تبذلھ�من�دعم�غ���محدود�ومتواصل�وملموس�وفق�

خطط�مدروسة،�وأن�مشار�ع�العون�شملت�نوا����افة�ا��ياة����

باملكتبات� ا��اصة� واملشار�ع� وقاعات� مخت��ات� من� ا��امعة�

واالهتمام�ب��امج�االعتماد�األ�اديمي.

وجدد�الدكتور�خن�ش�شكره�وتقديره�للدعم�الس���الذي�تقدمھ�

وتنفيذها� ا��االت� �افة� ��� � ل��امعة� للتنمية� العون� مؤسسة�

للمشار�ع����وقت�قيا�������ظل�ظروف�صبعھ.



تنمية المرأة
نصف�ا��تمع�..�كما�قيل�،من�هنا�فاننا��س������هذة�الزاو�ة�ل��يئة�
املناخ�العام�و�غي���ثقافة�ا��تمع�و�عديل�الصورة�املرسومة�للمرأة�
�

ً
لد��م�واستعراض�نماذج�ل�ساء�رائدات����ا��تمع�..�كما���دف�ايضا

ا���تمك�ن�املرأة�عن�طر�ق�اكسا��ا�املهارات�ا��ياتية�واملهنية����ش���
ا��االت.
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�لقياس�قدرة�ا��تمع����تحمل�الصدمات�االقتصادية�مع�إبقاء�التفكك�االجتما������حدوده�
ً
�عت���مشاركة�املرأة�ضمن�القوى�العاملة�ألي�بلد�مؤشرا

الدنيا،�و�لما�ارتفعت��سبة�مشاركة�املرأة�االقتصادية�و�شغيلها����ظروف�عمل�الئقة،�سادت�العدالة�واملساواة�ب�ن�ا���س�ن�داخل�ا��تمع.

و�عت���اليمن�من�البلدان�ال���ساهمت��ش�ل�إيجا�ي�ومثمر����دمج�املرأة����ا��ياة�االقتصادية،�سواء�من�الناحية�ال�شر�عية�أو�العملية،�وفوق�هذا�

�هناك�
ً
�هناك�فجوة�باملشاركة����القوى�العاملة�ومعدالت�البطالة،�ونوعيا

ً
�لھ�تبقى�الفجوة�الكمية�والنوعية�للنوع�االجتما���التزال�كب��ة،�فكميا

فجوة����نقاط�الدخول�واالستقرار����سوق�العمل.
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التمكين االقتصادي للمرأة اليمنية
بقلم/ محمد البان"المشاريع الصغيرة أنموذجًا"

استشاري ريادة أعمال

المدير التنفيذي لمسرعة أعمال امباكت هب عدن

النسبة %
���ا��ضر���٣٩,٩٪

���الر�ف���٧٨,٢٪

٪٧٢,١

٪٢٣,٧

٪٢٤,٦

٪٨٫٢

٪٥٥,٨

٪٨,٢

٪٢٨,٣

٪٩,٣

٪٩٤,٧

٪٩٢,٧

٪١٨,٣

٪٢٤,٩

٪٤,٤

٪١٣,٨

الثلث

البند
�سبة�األمية

�
ً
�سبة�ال�ساء�ضمن�الس�ان�غ���ال�شط�ن�اقتصاديا

�سبة�ال�ساء�ضمن�القوة�العمل

�سبة�ال�ساء�من�إجما���املشتغل�ن

معدالت�البطالة�لل�ساء

�سبة�البطالة�ب�ن�الشابات�(١٥-٢٩)�سنة

�سبة�ال�ساء�من�مجموع�العامل�ن�بأجر

القوى�العاملة����القطاع�ا��اص�واملنظمات�الغ���حكومية

القوى�العاملة����القطاع�ا��كومي

�سبة�العامالت����قطاع�الزراعة�والصيد�من�إجما���العامالت����القطاع�ا��اص�واملنظمات�الغ���حكومية

العامالت����قطاعات�غ���رسمية

املشتغالت����قطاع�التعليم�من�إجما���القوى�العاملة

املشتغالت����قطاع�ال��ة�والعمل�االجتما����من�إجما���القوى�العاملة

�سبة�ال�ساء�ضمن�املشرع�ن�وكبار�املسؤول�ن�واملدير�ن

�سبة�األسر�الفق��ة�ال���ترأسها��ساء�(�الواقعة�تحت�خط�الفقر�األد�ى�)

يقل�متوسط�دخل�األسرة�ال���ترأسها�املرأة�بحوا���الثلث�عن�متوسط�دخل�األسرة�ال���يرأسها�رجل.

ومن�خالل�ما�هو�متاح�من�بيانات�رسمية�يمكن�ت�بع�الوضع�االقتصادي�للمرأة�اليمنية�بالش�ل�التا��:



إن�تد�ي�مشاركة�املرأة����القوى�العاملة�مرتبط��عدد�من�

تد�ي� فإن� و�التا��� واالجتماعية،� االقتصادية� األسباب�

مشاركة�املرأة����سوق�العمل�يمثل�إهدار�ألهم�عنصر����

ا��تمع،�كون�املرأة�عنصر��شري�فاعل�وعامل��الرجل،�وأن�

بال� يمثل� وتأث��اتھ،� وإنتاجيتھ� وجهوده� العنصر� هذا� إهدار�

ا��تمع،� ��� املتاحة� للموارد� وا��� استغالل� سوء� شك�

و�ؤخر�من�ا��هود�املبذولة�لتحقيق�التنمية�و�حرف�مسارا��ا�

لتمك�ن� ا��هود� من� املز�د� يتطلب� الذي� األمر� ومخرجا��ا،�

الفرص� ت�افؤ� ��� العدالة� وتحقيق� �،
ً
اقتصاديا املرأة�

االقتصادية.

�للتخفيف�
ً
حيث�أن�التمك�ن�االقتصادي�للمرأة���عد�مدخال

من�حدة�الفقر�والعنف�الواقع�عل��ا،�وذلك�لس�ب�رئ�����

وهو�أن�اندماج�املرأة����ال�شاط�االقتصادي�وارتفاع��سبة�

من� العديد� تحقيق� إ��� يؤدي� العمل،� سوق� ��� مشارك��ا�

امل�اسب�االقتصادية،�م��ا�ا��صول�ع���فرص�التوظيف�

�دائم�للدخل،�كذلك�تحقيق�االس�ثمار�
ً
ال���تؤمن�لها�مصدرا

القومي،� املستوى� ع��� املتاحة� ال�شر�ة� للموارد� األمثل�

النمو� إ��� للوصول� يؤدي� ما� البطالة،� �سبة� وتخفيض�

االقتصادي،�و�التا���فإن�مشاركة�املرأة����النمو�االقتصادي�

ظل� ��� و�الذات� للبلد� االقتصادية� التنمية� ��لة� تدفع�

ظروف�ا��رب�ا��الية.

�ع�شها� ال��� املتدهورة� االقتصادية� الظروف� ظل� و���

االقتصاد�اليم��،�املتمثلة����محدودية�وضيق�السوق�ا�����

القطاع� مقدرة� وعدم� والبطالة،� الفقر� معدالت� وارتفاع�

بالقدر� جديدة� عمل� فرص� خلق� ع��� وا��اص� ا��كومي�

ال�ا���لل�ساء�تبقى�املشار�ع�ال�سائية�الصغ��ة�أبرز�ا��لول�

وأن� السيما� والبطالة،� الفقر� حدة� من� للتخفيف� القو�ة�

املشار�ع�الصغ��ة�تمتاز�بكثاف��ا�العالية����استخدام�األيدي�

فرص� ف��ا،�وإعطاء� املال�املس�ثمر� �برأس� العاملة�مقارنة�

لتعز�ز�قدرات�ال�ساء�وتحس�ن�سبل�الع�ش�والتخفيف�من�

حدة�البطالة�والسيما�أن�هناك�الكث���من�األسر�ال���فقدت�

أر�اب�أسرها�ن�يجة�ل��رب�القائمة�و�التا���أدى�ذلك�إ���

�ع���
ً
�إضافيا

ً
فقدان�مصادر�دخل�هذه�األسر،�مما�ش�ل�عبئا

ال�ساء.

�ال�يقتصر�
ً
كما�أن�آليات�التدخل��لتمك�ن�ال�ساء�اقتصاديا

الدعم� إ��� �
ً
أيضا بحاجة� فهن� فقط،� املادي� الدعم� ع���

الدولية� واملنظمات� ا��اص� القطاع� ودعم� ا��كومي�

وا��لية،�وال����عمل����مجال�التنمية�واإلغاثة��ش�ل�كب��،�

حيث�يتمثل�دور�ال�ساء����اختيار�املشار�ع�الر�ادية�املبتكرة�

��� ا��كومي� الدور� و�تمثل� االقتصادية،� ا��دوى� ذات�

���يع�املشار�ع�ال�سائية�وتقديم�الدعم�ال�ا���وال�سهيالت�

ال��� املناطق� ��� وخاصة� النور� إ��� لتخرج� لها� القانونية�

اال�عاش� من� كنوع� ا��رب� من� كب��� �ش�ل� تضررت�

ا��اص� القطاع� دور� و�تمثل� املناطق،� لهذه� االقتصادي�

املصر��� القطاع� وتحديًدا� وا��لية� الدولية� واملنظمات�

ومؤسسات�اإلقراض�املتخصصة،�تقديم��سهيالت�مصرفية�

(�سهيالت�مادية�ودعم�ف���وإرشاد)�ل���يع�إقامة�مثل�هذه�

املشار�ع.

و���الف��ة�املاضية�و�الذات����العشر�سنوات�األخ��ة,�ازداد�

إقبال�ال�ساء�ع���الدخول����مجال�األعمال�ا��رة،�وهذا�

جاء�ن�يجة�للظروف�االقتصادية�ال���مرت���ا�البلد�مما�دفع�

هؤالء�ال�ساء�إليجاد�بديل�اقتصادي�جديد�ومر�ح,�وهذا�ما�

شاهدناه�من�ازدياد��شاط�بنوك�ومؤسسات�التمو�ل�األصغر�

واإلغاثة� اإلقراض� مجال� ��� العاملة� املنظمات� و�عض�

والتمك�ن�و�الذات�األساليب�ال����عتمد�ع���نظام�ا��اميع�

ال�سائية�(بال�سبة�للمصارف)�و�دون�ضمانات�(ا��موعة�

تتألف�من�٣�إ���٩�عضوات�و�ل�عضوة�تضمن�األخرى),�وقد�

�بفضل�مهارات�ال�ساء����
ً
�ملفتا

ً
حققت�هذه�املشار�ع�نجاحا

األعمال�ا��رفية�واليدو�ة�والزراعية,�مما�أكس��ن�قدر�أك���

حيا��ن� ع��� ا�عكست� مما� املشار�ع� هذه� إنجاح� ع���

ومواجهة� أبنا��ن� �عليم� بمقدورهن� وأصبح� االجتماعية�

�باملقابل�العديد�من�
ً
الظروف�املع�شية�الصعبة,�وهناك�أيضا

قصص�النجاح�لبعض�ال�ساء�الال�ي�انطلقن�بقوة����عالم�

املال�واألعمال�بدًء�من�هذه�املشار�ع�الصغ��ة�وإن��انت��سب�

�سيطة�لكن�تبقى�م��عة����إم�انية�جدوى�هذه�املشار�ع�

والبديل�االقتصادي�األقوى�واألفضل���ل�مش�لة�البطالة�

ب�ن�ال�ساء.

سوق� حققھ� الذي� ال�س��� النجاح� من� الرغم� ع��� ولكن�

�
ً
اإلقراض�األصغر�واملشار�ع�الصغ��ة����اليمن,�يتطلب�أيضا

بذل�املز�د�من�ا��هود����منح�الكث���من�ال�سهيالت�املمكنة�

لل�ساء�إلقامة�مشار�ع�اقتصادية�مدرة�للدخل�ومن�املشا�ل�

واملعوقات�ال���ملسناها:

فوق� ال��� للمبالغ� ال�ساء� قدرات� تفوق� ضمانات� طلب� �-

�
ً
١٠٠,٠٠٠�ر�ال�يم���(مائة�ألف�ر�ال�يم��)�مما��ش�ل�عائقا

�أمام�تطور�املشروع.
ً
كب��ا

-�عدم�وجود�جهة�تدعم�تدر�ب�ال�ساء�ع���إقامة�دراسات�

جدوى�وخطط�عمل�وا��ة،�قبل�إقامة�املشروع�إال�فيما�

ندر.

-�غياب�التدر�ب�النو���للمشار�ع�الر�ادية�واقتصار��عض�

ال��امج�التدر��ية�ع���ال��امج�التقليدية.

-�غياب�أو�ضعف�القنوات�ال�سو�قية�للمنتجات�ال�سو�ة.

-�غياب�املتا�عة�واإلرشاد��عد�إقامة�هذه�املشار�ع�و�عرضها�

ألزمات�ومخاطر�كث��ة�تؤدي�إ���فشلها.

-�رفض��عض�شرائح�ا��تمع�لثقافة�االقراض�وكأنھ�ر�ا.

-�عدم����يع�ودعم�وتطو�ر�املنتجات�والصناعات�ا��لية�

و�سو�قها�بالش�ل�الالئق�مقارنة�مع�املستورد�األقل�جودة����

كث���من�األحيان.

-�تركز�برامج�التمو�ل�والدعم�لهذه�املشار�ع����مناطق�ومدن�

�
ً
واحتياجا �

ً
فقرا األك��� املناطق� إ��� االلتفات� وعدم� محددة�

�األر�اف�إال�من��عض�التدخالت�ال�سيطة.

-�عدم�وجود�برامج�ضمان�لهذه�التمو�الت�إال����حاالت�معينة�

مشار�عهم� فقدوا� ممن� الضمان� �شمل� وال� الوفاة)� (مثل�

ن�يجة�لظروف�ا��رب.

�نحن�أمام�كث���من�معوقات�تتطلب�بذل�مز�د�من�ا��هود�
ً
إذا

وصنع� لتجاوزها،� الرسمي� وغ��� الرسمي� املستوى� ع���

����
ً
�أفضل�لهذه�الفئة�املنتجة�من�ا��تمع�وخصوصا

ً
مستقبال

أر�ا��ا� األسر� من� الكث��� أفقدت� ال��� ا��الية� األوضاع� ظل�

��� �عملون� �انوا� ممن� ل��ر��� املع�شية� ا��الة� وتدهور�

املسؤولية� ازدادت� مما� اليومي،� باألجر� أو� ا��اص� القطاع�

والعبء�ع���ال�ساء����توف���مصدر�دخل�ألوالدهن,�وعليھ�

فإننا�نق��ح�التا��:

�

-�استحداث�برامج�مت�املة����التمك�ن�االقتصادي�لل�ساء�

ابتداًء�من�تحديد�الفرص�ح���التمو�ل�واإلرشاد��عد�التمو�ل�

لف��ة�ال�تقل�عن�٦�أشهر.

-�ر�ط�التمو�الت�املصرفية�بالتدر�ب�والتأهيل�واإلرشاد.

-�ر�ط�برامج�التمك�ن�االقتصادي�للمرأة�����خطة�اإلغاثة�

للدولة�واملنظمات�الدولية�وا��لية.

-����يع�الصناعات�ا��لية�ال���ت�تجها�األسر�املنتجة�وفتح�

مجال�التصدير�وال�سو�ق�لهذه�املنتجات.

-�ر�ط�شر�ات�التام�ن�ب��امج�التمو�الت�للبنوك�واملؤسسات�

�س�ب� وا��سارة� التدم��� من� ال�سائية� املشار�ع� ��ماية�

للمساءلة� �عرضهن� وعدم� إراد��ن,� عن� خارجة� ظروف�

القانونية�عند�عدم�مقدر��ن�ع���دفع�األقساط.

ال�ساء� ملشار�ع� املصرفية� الضمانات� و�سهيل� تخفيف� �-

وتطورت� ممتاز� ائتما�ي� ��ل� يمتلكن� الال�ي� و�الذات�

األيدي� من� املز�د� توظيف� وتم� كب��� �ش�ل� مشروعا��ن�

العاملة.�
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من أخبار العون
اختتام برنامج "اإلدارة االحترافية للمشاريع" الذي نظمته العون بعّمان األردن

بتمويل "العون".. جمعية الطالب للتنمية الشبابية
تنظم ورشتها الختامية بالمكال

�بالعاصمة�األردنية�عّمان�ال��نامج�التدر����(اإلدارة�االح��افية�للمشار�ع����املنظمات�
ً
ِتم�مؤخرا

ُ
اخت

غ���الهادفة�للر�ح)�اململوك�من�قبل�املعهد�السو�سري�للمنظمات�غ���الهادفة�للر�ح�بجنيف،�والذي�

نظمتھ�مؤسسة�العون�للتنمية�ونفذتھ�مؤسسة�ا���از�لالس�شارات�والتطو�ر�ب��كيا.

و��دف�ال��نامج�الذي�در�ت�فيھ�السيدة�رنا�حداد�مس�شارة�املعهد�السو�سري�للمنظمات�غ���

الر�حية�–�جنيف،�إ���حصول�املتدر��ن�ع���فهم�وا���لكيفية�وضع�خطة�ملشروع�ما،�وكيفية�

ع��� القائمة� (اإلدارة� املعتمد� للمن��� �
ً
وفقا املراقبة� نظام� واستخدام� وتصميم� أ�شط��ا،� برمجة�

ّدم�للمشارك�ن����البداية�
ُ
النتائج)،�إ���جانب�استخدام�اإلطار�املنطقي�كأداة�عملية�لذلك،�حيث�ق

خلفية�عن�مفهوم�اإلدارة�القائمة�ع���النتائج��Result based Management�–�(RBM)�وتطبيقا��ا�

���إدارة�املشار�ع،�وتركز�اإلدارة�القائمة�ع���النتائج�ع���األداء�وتحقيق�األهداف�و���االس��اتيجية�

السائدة�إداري�ا����هذا�القطاع.

شارك����ال��نامج�(١٩)�متدرب�من�مؤسسات�وجهات�مختلفة����(العون�للتنمية،�وصلة�للتنمية،�

إ���مشروع�استدامة�لتطو�ر�منظمات�ا��تمع�املد�ي،� للتنمية�اإل�سانية،�باإلضافة� والتواصل�

وائتالف�ا�����لإلغاثة).

نظمت�جمعية�الطالب�للتنمية�الشبابية�بنادي�متطوعون�باملكال�

ورش��ا�ا��تامية�ملشروع�دراسة�احتياجات�الشباب����محافظة�

حضرموت،�بتمو�ل�من�مؤسسة�العون�للتنمية�و�رعاية�محافظ�

حضرموت�اللواء�الركن/�أحمد�سعيد�بن�بر�ك.

عبدالاله� األستاذ� للتنمية� العون� ملؤسسة� التنفيذي� املدير� وعّ���

ب�تو�ج�أول�مخرجات�ورشة� عبدالقادر�بن�عثمان�عن�سعادتھ�

�ا��هود�
ً
تطو�ر�وتنمية�حضرموت�املنعقدة����شهر�يوليو،�مثمنا

ال���بذلت����املشروع�والتقديم�الرا�ع�لنتائج�الدراسة�من�قبل�

للتنمية�الشبابية�املنفذة�للمشروع�واس�شاري� جمعية�الطالب�

�بأن�تنفيذ�
ً
الدراسة�الدكتور�محمد�سالم�بن�جمعان،�مو��ا

دراسات�احتياجات�ا��تمع����الطر�ق�ال��يح�واالح��ا���لتنفيذ�

املشار�ع.

محافظ� مس�شار� ا��هوري� صالح� بن� ر�اض� األستاذ� ونقل�

اللواء� حضرموت� محافظ� تحيات� الشباب� لشؤون� حضرموت�

�سعادة�السلطة�ا��لية�ب�نفيذ�مثل�
ً
الركن/�أحمد�بن�بر�ك،�مؤكدا

�بأن�السلطة�
ً
هذه�املشار�ع�وال��امج�ال���تخدم�الشباب�مو��ا

ا��لية��انت�ع���متا�عة�مستمرة�للمشروع�منذ�الوهلة�األو���

�إ���أن�مخرجات�الدراسة�البد�أن�
ً
لتدش�نھ�قبل�٤�شهور،�مش��ا

ا��امعات� مع� الشرا�ات� طر�ق� عن� الواقع� أرض� ع��� تطبق�

�بجهود�مؤسسة�العون�للتنمية�
ً
ومنظمات�ا��تمع�املد�ي،�مشيدا

�
ً
���تنفيذ�ال��امج�واملشار�ع�ال���تخدم�الشباب�وا��تمع،�شاكرا

�س�سهم����بناء�وتنمية�
ً
�كب��ا

ً
جميع�فر�ق�العمل�الذين�بذلوا�جهدا

حضرموت.

من�جانبھ�نّوه�أم�ن�عام�جمعية�الطالب�للتنمية�الشبابية�األستاذ�

والو��� بالعلم� امل�س��� الشباب� أن� إ��� بر�شان� صا��� عبدهللا�

واملهارة�هم�مرتكز�االنطالقة�نحو�املستقبل�امل�شود،�وأكد�ع���

أهمية�ا��اجة�املاسة�إلجراء�دراسات�من��ية�لتحديد�تطلعات�الشباب�النا�عة�من�الواقع�لتلبية�طموحا��م،�و���ختام��لمتھ�توجھ�

بخالص�الشكر�ل�ل�املساهم�ن����إنجاح�مشروع�الدراسة�وورشتھ�ا��تامية�و���مقدم��م�را���الفعالية�سعادة�اللواء�الركن/�أحمد�سعيد�

بن�بر�ك�محافظ�ا��افظة�ومؤسسة�العون�للتنمية�لثق��م�با��معية����تنفيذ�هذا�املشروع�النو��.

�ملشروع�الدراسة�من�قبل�الدكتور�محمد�بن�جمعان�مس�شار�مشروع�الدراسة،�وعرض�ر�ورتاج�
ً
�فنيا

ً
�تقر�را

ً
وتضمنت�فقرات�الورشة�أيضا

�ومخرجات�الدراسة�بمشاركة�ممثل�ن�
ً
يحتوي�ع���التعر�ف�بمراحل�تنفيذ�الدراسة،�كما�تم�خالل�الورشة�تقديم�مق��حات�املشار�ع�وفقا

عن�أك���من�(٣٠)�منظمة�ومؤسسة�بمحافظة�حضرموت،�وتكر�م�إدارة�املشروع�وامل�سق�ن�لفرق�امل���امليدا�ي�بالساحل�والوادي،�

وا��هات�الراعية�واملمولة�للمشروع.

حضر�ا��لسة�االفتتاحية�للورشة�مدير�عام�مكتب�وزارة�التعليم�الف���وامل���األستاذة�لي���الشعي��،�ونائب�مدير�عام�مكتب�وزارة�

الشؤون�االجتماعية�والعمل�األستاذ�عبدهللا�عبد�هود،�ونائب�مدير�عام�مكتب�وزارة�الشباب�والر�اضة�األستاذ�معاذ�العطاس،�وعميد�

�لية�ال��بية�بجامعة�حضرموت�الدكتور�صا���كرامھ�قمزواي،�واألستاذ�عبدالقادر�ال�اف�عميد��لية�ا��تمع��س�ئون�وعدد�من�ممث���

منظمات�ا��تمع�املد�ي.
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تم�صباح�األحد�١١/�١٢/�٢٠١٦م��سليم�الدراسة�االس��اتيجية�ملشروع�مياه�الشرب�بمنطقة�حورة�وضواح��ا،�

و���دراسة�تحليلية�وتطو�ر�ة�للمشروع�بتمو�ل�مؤسسة�العون�للتنمية،�بالتعاون�مع�مؤسسة�الر�ف�ا����ية�

االجتماعية.

واستعرضت��لمة�مندوب�مؤسسة�العون�للتنمية�نبذة��عر�فية�عن�الدراسة�واملراحل�ال���مرت���ا�وأهم�

نتائجها،�والفوائد�ا��ّمة�ال���ستعود�ع���ا��تمع�وأفراده����حورة�وضواح��ا�من��خالل�هذا�املشروع.

فيما�أث�ت�السلطة�ا��لية�ع���هذا�املشروع�الذي�يأ�ي����إطار�املشار�ع�املماثلة����عدد�من�املناطق�األخرى�

بوادي�حضرموت�وال���تدعمها�مؤسسة�العون،�متوجهة�بالشكر�ل�افة�ا��هود�املبذولة�من�ا��هات�لتنفيذ�

وترسيخ�هذا�املشروع�لالستفادة�منھ�من�قبل�األها��.

من�جان��ا�أو��ت��لمة�مندوب�مؤسسة�الر�ف�ا����ية�األهمية�القصوى�من�املشروع�ونتائجھ�اإليجابية�ال���

��ل�من�ساهم����دعم�وإنجاح�املشروع.
ً
سيجن��ا�األها���من�هذا�املشروع،�شاكرا

حضر�حفل�ال�سليم��ل�من�األخوة�مبارك�سعيد�بن�مخاشن�مدير�عام�مدير�ة�وادي�الع�ن�وحورة،�وها�ي�سالم�

باوز�ر�مدير�التخطيط�بمؤسسة�العون�للتنمية،�ومحمد�سالم�بن�ز�د�املدير�التنفيذي�ملؤسسة�الر�ف�ا����ية،�

وصا���سالم�باحاج�رئ�س���نة�مشروع�مياه�الشرب�بحورة�وضواح��ا،�وعدد�من�أعضاء�ا��لس�ا�����

وممثل�ن�عن�منظمات�ا��تمع�املد�ي�باملدير�ة�واألعيان�وال��صيات�االجتماعية.

��� "قيم��� مشروع� باملكال،� باعباد� هود� ع��� الدكتور� الفقيد� بقاعة� ٢٠١٦/١٢/١٧م� املوافق� الس�ت� صباح� أختتم�

مدرس��"�الذي�تنفذه�مؤسسة�متطوعون�بدعم�من�مؤسسة�العون�للتنمية،�وإشراف�مكتب�وزارة�ال��بية�والتعليم�

�ساحل�حضرموت.

وأشار�أخصا�ي�التعليم�العام�بمؤسسة�العون�للتنمية�سالم�أحمد�بن�حمدة�إ���استمرار��شاط�الفرق�التطوعية�ال���

�او�غ���موجود.
ً
ش�لت����املدارس�سواء�أ�ان�ال��نامج�موجودا

من�جانبھ�قال�املدير�التنفيذي�ملؤسسة�متطوعون�نزار�الكث��ي�خالل�ا��فل:�أننا��شعر�بالفخر�وقد�زرعنا�بذور�ا��������

١٥�مجتمع�صغ���(مدرسھ�وثانو�ھ)�غرسناها����قلوب�وعقول�محبھ�ل����،�ال��عرف�سوى�أ��ا�تر�د�أن��غ������مجتمعها�

نحو�االيجابية�و�ساهم������ضة�ا��تمع�وصناعة�جيل�وا���محب�ل�����قادر�ع���صنع�املستحيل،�و�انت�السعادة�عندما�

شاهدنا�مبادر��م�الرا�عة�وحماسهم�الكب���منذ�البداية�إ���ال��اية�ل�سهموا�����غي���ب�ئة�مدارسهم�و�غ��ت�حيا��م�نحو�

��ل�ا��هات�وع���رأسها�العون�للتنمية�ع���دعمهم�ملثل�هذه�املشار�ع�الهامة.
ً
األفضل،�شاكرا

وأكد�مدير�إدارة�التدر�ب�والتأهيل�بمكتب�وزارة�ال��بية�والتعليم��ساحل�حضرموت�أنور�فرج�عبد�الدائم�ع���أهمية�هذا�

ال��نامج�الذي��ان�لھ�األثر�الكب������تحس�ن�سلوكيات�الطالب����املدارس�األساسية�والثانو�ة�للقضاء�ع���الظواهر�

السلبية�ال���ان�شرت�ب�ن�أوساط�الطالب�بمدارس�التعليم.

وتخللت�ا��فل�عدد�من�الفقرات�اإل�شادية�والرقصات�الشعبية�ورو�رتاج�عن�أ�شطة�وفعاليات�ال��نامج،�ومشهدين�

أحدهما�صامت�وآخر�مسر��،�وتم����ا��تام�تكر�م�إدارة�ال��نامج�و�ل�املشارك�ن����إنجاحھ،�إ���جانب�تكر�م�األستاذة�

�للتطوع�والعمل�ا����ي،�حيث�كرست�حيا��ا�رغم�تقاعدها�
ً
عد�أنموذجا

ُ
القديرة�واملر�ية�الفاضلة/�بركة�باعي�س�وال����

.
ً
���خدمة�مدرسة�ا��ماه���تطوعا

-�العون�تمّول�تدش�ن�برنامج�"أندية�جيمس"�بمدارس�وادي�و��راء�حضرموت�للعام�الدرا����٢٠١٦م�-٢٠١٧م�الذي�تنفذه�أ�اديمية�املوهو��ن��س�ئون.

-�بتمو�ل�"العون"..�مؤسسة��سمة�تختتم�برنامج�"األم�ا��نون٢"�بمدير�ات�س�ئون�وتر�م�والقطن�وشبام.

-�بتمو�ل�"العون"..�مؤسسة�متطوعون�تحتفي�باليوم�العاملي�للتطوع�للعام�٢٠١٦م.

-�بتمو�ل�"العون"..�نادي�املعلم��س�ئون�يدشن�برنامج�"أولو�ات�اإلدارة�املدرسية����العام�الدرا����ا��ديد".

-�بتمو�ل�"العون"..�أ�اديمية�املوهو��ن��شارك����امللتقي�العلمي�اآلسيوي�الرا�ع��سلطنة�عمان�.

تسليم الدراسة االستراتيجية لمشروع مياه الشرب بحورة وضواحيها
الممول من العون

اختتام مشروع "قيمتي في مدرستي" الممول من العون
لطالب التعليم األساسي والثانوي بالمكال
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