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رسالة الرئيس
التنفيذي

رسالة رئيسة
مجلس االدارة
حملت جائحة فيروس كورونا المستجد
(كوفيد )19-تداعيات كثيرة أثرت على أفراد
ومؤسسات وقطاعات ودول حول العالم.
لكن ،في نفس الوقت ،سلطت الجائحة الضوء
على قدرة البشرية على التكيف والصمود أمام
التحديات الصعبة ،وعلى أهمية بناء روابط راسخة.
أبرزت الجائحة أيضا الدور المحوري للمجتمع المدني وللمؤسسات
التنموية في تطوير العالقات االنسانية ،وفي توجيه قوة البشرية نحو
االستجابة لألزمات من خالل تصميم حلول متكيفة مع المجتمعات
المحلية ،ترفدها شبكات محلية ،قادرة على دعم جهود االغاثة
والتعافي.
تحتفي منظمة شركاء لألفضل بعامها الخامس ،في وقت يشهد
فيه العالم تحوالت جذرية .يبين هذا التقرير ما حققته المنظمة
بشراكة مع المجتمعات المحلية ،والشركاء من مختلف القطاعات.
تقرير المنظمة األول هذا يؤكد إنجازاتها ونجاحها ،ويؤكد قدرة
األردنيين واألردنيات على التكيف واالستجابة ،في ظل مشهد تحكمه
المتغيرات ،أكثر من أي وقت مضى.
يدً ا بيد ،تسير شركاء لألفضل ،مع المجتمعات المحلية ،نحو مواجهة
التحديات االجتماعية واالقتصادية .نسعى معا لتقليل الفجوات ،التي
تحول دون تمكين النساء والشباب من الحصول على فرص عادلة في
سوق العمل ،ومن التزود بمهارات تعزز القدرة على تحقيق الذات.
خالل العامين الماضيين ،وبينما عاش العالم حالة إنكماش ،استمر
فريق المنظمة في تعزيز عالقتها مع الشركاء ،المجتمعات المحلية،
والمؤسسات؛ إذ ان إثراء الروابط سر نجاحنا .عملنا على تحقيق أثر
ملموس على أرض الواقع؛ فحوسبنا العمليات ،أطلقنا منصة تدريب
عبر اإلنترنت ،وطورنا برامج تخدم قطاعنا التنموي ،ومجتمعاتنا.
بالرغم من تحديات الجائحة ،تظل منظمة شركاء لألفضل ملتزمة،
عبر برامجها ،بمواجهة الفقر ،البطالة ،التمييز على أساس الجنس،
والتغير المناخي .يرافق ذلك التزام بدمج االبتكار والريادة في عملياتنا
كافة ،وبتبني ممارسات تضمن االستدامة ،والمنهجية التشاركية ،في
جميع برامجنا.
شكرا لكل من أسهم في نجاحنا خالل هذه المرحلة االستثنائية،
ولكل من يؤمن برؤيتنا ويدعمها ،وصوال إلى أردن أكثر قوة ،مناعة،
وتكيّف.

شيال كراولي

عندما بدأنا رحلة التحول إلى رؤية
جديدة لمنظمة «شركاء لألفضل»
قبل نحو خمسة أعوام ،كنا نسعى
إلى تأسيس منظمة تستند إلى أسس
ومعايير عالمية ،تدمج اإلبداع في
عملها ،وتتشارك مع األفراد ،المؤسسات،
والمجتمعات المحلية ،لتوفير فرص أفضل للجميع ،تضمن
العيش ،واالزدهار ،بكرامة.
بالرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد
(كوفيد ،)19-إال انها أعادت تأكيد أهمية عملنا ،وما نصنعه
مع شركائنا في المجتمعات المحلية .أعدنا صياغة طرق
تنفيذ برامجنا ،وبنينا مع شركائنا ركائز ،وأدوات عمل جديدة،
مكنتنا من المضي قدما في العمل ،تحت أصعب الظروف،
ومن الوصول بخدماتنا ،وبمساندتنا إلى الجميع.
تعلمنا الكثير خالل مرحلة األعوام الثالثة الماضية ،وطورنا من
أنفسنا ،لنصبح منظمة أكثر مرونة ،واستجابة ،وأكثر قربا إلى
الناس ،فيما زادت الثقة المتبادلة قوة ومناعة.
أدركنا ان لدى البشرية قدرات توحدها أكثر من تلك التي
تفرقها ،وان التنمية جهد جماعي تكاملي .أيقنا ان تكرار
ومواءمة تجارب ناجحة مع واقع المجتمعات المختلفة
أمر ممكن ،وان التعلم من تجارب غير ناجحة يسهم في
تجنب الكثير من المعوقات ،التي تهدر الوقت والموارد .استمر
توسعنا إقليميا ودوليا ،لالستفادة من التجارب ،والمعارف،
ولمشاركة انجازاتنا مع مجتمعات أخرى.
نؤمن بتوحيد الجهود اإلنسانية من أجل صناعة التغيير
المنشود .لذلك ،سنستمر في تأسيس مزيد من الشراكات،
محليا ،إقليميا ،ودوليا ،بغية تحقيق هدفنا في إيجاد
مجتمعات يتمتع فيها األفراد بعيش كريم ،حرية ،وكرامة.
لم نكن لنحقق إنجازاتنا لوال عمل فريقنا بإخالص ومسؤولية؛
مساندة مجلس اإلدارة وإيمانه بدورنا؛ ودعم غير مشروط
من قبل منظمة «مجتمعات عالمية» ،التي أسست منظمتنا.
واألهم من ذلك ،دعم شركائنا من أفراد ،مؤسسات،
ومجتمعات محلية .سنظل نعمل معا ،ونحقق مزيدا من
النجاح الذي نطمح إليه.
نتوجه بالشكر والعرفان للجميع ،ونعيد تأكيد التزامنا
باالستمرار في نفس النهج ،والروح التشاركية ،والعمل سويا
لما فيه خير المجتمعات وخير االنسانية.
وليد الطراونة

« وبينما عاش العالم حالة انكماش ،استمر فريق
المنظمة في تعزيز عالقتها مع الشركاء ،المجتمعات
المحلية ،والمؤسسات؛ إذ ان إثراء الروابط سر نجاحنا» .
 -شيال كراولي
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أهم المحطات في

رحلتنا...

2017

2018

 -بدء رحلتنا

 الحصول على أول برنامج كمنفذ رئيسي« ،تعزيزالحقوق االجتماعية واالقتصادية لعمالء شركات
التمويل األصغر» ،بتمويل من سفارة هولندا في
األردن

 فريق مكون من  5أشخاص الحصول على أول برنامج كشريك فرعي،لبرنامج «شبابنا قوة» ،بتمويل من الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية

 إطالق برنامج «مش مستحيل» التلفزيوني لدعمريادة األعمال
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2019

2020

2021

 الفوز بجائزة «أفضل فريق» لمنظمة فرعيةمن قبل منظمة مجتمعات عالمية

 الفوز بـ «الجائزة الماسية للجودةواالبتكار» للمنظمات الغير ربحية

 إطالق منصتين إلكترونيتين :منصة للتدريبااللكتروني و منصة مش مستحيل للريادة

 البدء بأول برنامج خارج األردن في سريالنكا منخالل الفوز بمنحة»أفضل فكرة» التي قدمتها
منظمة مجتمعات عالمية ومؤسسة ساندرز،
لتطوير برنامج « »StartUp 2021التلفزيوني
لدعم ريادة األعمال

 الحصول على شهادة اعتماد «أفضلمكان للعمل»

 -اتمتة العمليات

 إطالق منظمة شركاء لألفضل الدوليةفي هولندا

 نمو برامجنا لتصبح  9برامج عامله -نمو عدد فريقنا ليصبح  22شخص
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تواجدنا في
االردن
و العالم
تنفذ منظمة شركاء لألفضل برامجها على
المستويين الوطني والدولي.

5

مواقع حول
العالم

وطنيا ،شملت تلك البرامج  123مجتمعا
محليا في محافظات األردن الـ  ،12وفي
بلديات المملكة الـ  ،100وعملت مع
مؤسسات وأفراد في هذه المناطق كافة.
أما دوليا ،نفذت المنظمة برامج في اليمن،
سريالنكا ،مصر وهولندا ،وعملت بصورة
مباشرة في أكثر من  6مواقع في هذه
الدول.
إضافة إلى ذلكُ ،افتتحت منظمة شركاء
لألفضل الدولية ( )PfG Internationalفي
ً
رديفا لبرامج المنظمة في منطقة
هولندا
االتحاد االوروبي.
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محافظة

123

مجتمع
في االردن
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نشارككم بعض من قصص التغيير االيجابي التي قادها
شركائنا من أفراد و مؤسسات خالل رحلتهم مع برامجنا
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عندما بدأت شركاء لألفضل أنشطة مشروع شراكة مجتمعية لتنمية
سياحية «شمس» في منطقة البحر الميت كانت تبحث عن شريك محلي يبدأ
معها منذ الخطوات األولى في تطوير فكرة تجربة القرية االردنية كإحدى
فعاليات المشروع هناك ويعمل على إدارة وادامة هذه الفعالية كتجربة
سياحية مجتمعية تهدف الى تعزيز المنتج السياحي المحلي وربطه مع الفرص
االقتصادية التي يوفرها وجود العديد من الفنادق السياحية في منطقة البحر
الميت وقربها من مدينة عمان بما يعزز السياحة األجنبية والمحلية.

الجمعية األردنية للبيئة النوعية شريكا الستدامة
دار الشونة  -تجربة القرية األردنية

ووقع االختيار على الجمعية األردنية للبيئة النوعية التي تبعد نحو  20كم
من البحر الميت في الشونة الجنوبية ،التي ومنذ تأسيسها في العام ،2011
نجحت في استقطاب الزوار والطالب المحليين واألجانب لتعلم أنماط الزراعة
المستدامة وتطبيق تجارب عملية وتدريبات.
من خالل هذه الشراكة عملت شركاء لألفضل على تطوير مرافق الجمعية
وانشاء مطعم تراثي فلكلوري يقدم تجربة طهي وتناول االطباق التقليدية
الريفية ،كما تم تعزيز قدارات الجمعية على إدارة وادامة دار الشونة والترويج
لها بالتعاون مع كافة الشركاء ،كذلك أصبحت الجمعية مقصد ألبناء
المجتمع المحلي للمشاركة في أنشطة البرنامج وفعالياته والمساهمة في
إثراء التجربة المجتمعية لزوار دار الشونة.

السيدة آمنة طالق (ام هايل)

تعد آمنة طالق ،أم هايل ( 54عاما) ،من أول من مهد للتجربة التي اثرت
محتواها التراثي وأضافت نكهة االصالة لدار الشونة مع رفيقاتها ،من خالل
تمكينهم ودمجهم ليكونوا جزء من هذه التجربة التي تحتضنها الجمعية.
تقول أم هايل ان العمل في دار الشونة ممتعا ومكنها من ان تخدم المجتمع
المحلي وتتيح للزوار تجربة القرية األردنية ،كما انه ساهم في تحسين ظروفها
المعيشية هي و افراد اسرتها ،كما انه أتاح الفرصة لكثير من سيدات المنطقة
لالستفادة من العمل والفرص التي توفرها دار الشونة.

وال تقتصر تجربة القرية األردنية على طهي الطعام مما تزرعه الجمعية وتجربة األطباق
الشعبية ،بل تمنح الزوار أيضا فرصة ممارسة ألعاب شعبية وتراثية ،التعرف على أنماط الزراعة
المستدامة ،واالهم عيش حياة القرويين التقليدية وتوفير فرصة حقيقة للتفاعل مع
المجتمع المحلي.
في دار الشونة ،تقود أم هايل بنفسها ترتيبات االعداد الستقبال الزوار، ،تجهيز الخبز الطازج
وشاي «كمبوتشا» ،المكون من أنواع مفيدة من البكتيريا والخمائر ،لتقديمه للضيوف ،مع
باقة متنوعة من االطباق الشعبية ويشاركها سيدات اخريات من المجتمع المحلي في
تقديم كافة عناصر التجربة.

“ تعاوننا ،وما تحقق ضمن المشروع من معايير جديدة،
يمنح المجتمعات المحلية سبل العيش الكريم،
وممكنات اقتصادية حقيقة” .
السيد جف لوتون ،عضو مؤسس في الجمعية االردنية للبيئة النوعية

“ تشرفنا بالتعاون مع منظمة شركاء لألفضل ،إذ
أثمرت شراكتنا انطالقة جديدة في العمل التنموي” .
السيدة ناديا لوتن ،عضو مؤسس في الجمعية االردنية للبيئة النوعية

تقول أم هايل« :اعتدت على صنع الخبز لعائلتي واالستفادة مما أزرع ،وخالل فترة كورونا،
لم نشعر أننا بحاجة لشيء .اليوم ،أستخدم خبرتي في دار الشونة مع جيراني وسيدات
المنطقة حتى تستمر دار الشونة في خدمة ضيوفنا وزوارنا».
يرى هايل سليمان 39( ،عاما) ،الذي يشرف على دار الشونة ،ويرأس الجمعية األردنية للبيئة
النوعية ،كان شريك حقيقي ساهم على مدار عامين في تطوير فكرة مشروع دار الشونة
مع الشركاء كافة ،لتصبح حقيقة على أرض الواقع ،أن دار الشونة ستصبح نقطة جذب
سياحية تراثية وبيئية تستقطب السياح من فنادق منطقة البحر الميت المجاورة ومن
المدن الرئيسية ،كما أشار الى انه تعلم الكثير من خالل مشاركته مع شركاء لألفضل في
تطوير المشروع وتعلم اليات وأدوات اإلدارة والترويج له ويطمح لالستمرار في توسعة نطاق
المشروع في السنوات القادمة مما يمكنه من اتاحة الفرض اإلضافية لمزيد من افراد
المجتمع المحلي ،بناء مزيد من الشراكات .

سعادة السفير الهولندي هاري فيرفاي و ام
هايل في احد االنشطة في دار الشونة

الشاب أحمد خلف الدعيسات ( 19عاما) أحد شباب المجتمع المحلي المستفيدين والمشاركين في أنشطة دار الشونة يرى ان المشروع قدم
فرصة استثنائية للمجتمع المحلي وخاصة الشباب وتمكينهم و اتاحة فرص إنتاجية لهم تساهم في تحسين مستوياتهم المعيشية
وتكسبهم خبرات جديدة .
(الجمعية األردنية للبيئة النوعية تأسست من قبل ناديا لوتن ،وزوجها ،جف لوتن ،وهو مختص أسترالي في الزراعة المستدامة).

دار الشونة
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أبو علي يساهم في تجربة سياحية مجتمعية
ينفذها مشروع “شمس”
يسعى خضر الزواهرة (أبو علي) ،إلى تحسين معيشة أسرته ،وفي
نفس الوقت ،إلى أن يكون عامل تغيير إيجابي في حي الجواسرة،
حيث يقطن ،في لواء الشونة الجنوبية ،في األردن.
قبل تقاعده بعمر ( 56عاما) ،عمل أبو علي موظفا حكوميا ،واآلن يربي
المواشي والدواجن في بيته ،الذي حوله بشراكة مع مشروع شراكة
مجتمعية لتنمية سياحية« ،شمس» ،إلى مكان جذب سياحي كجزء
من تجربة نمط عيش القرية األردنية.
«أحببت أنا وأسرتي أن نفتح بيتنا ليكون تجربة حقيقية ألسلوب عيش
القرية األردنية ،بما في ذلك من مأكل ،ومشرب ،وكرم ضيافة .نريد أن
نكون جزءا حقيقيًا مساهما في التغيير اإليجابي »،يقول أبو علي ،وهو
أب لـ  4أبناء و 3بنات.
مشروع «شمس» ،الممول من سفارة مملكة هولندا ،التقى أبا علي
خالل مسح ميداني نفذه في المنطقة قبل عام تقريبا ،وعرض فيه
فرص الشراكة مع المجتمع المحلي ،واستمر أبو علي في تفاعله
مع أنشطة المشروع حيث تم في مرحلة الحقة تنفيذ تحسينات
وترميمات في بيته ،وتوفير معدات وألعاب تراثية وشعبية ،كما تم
تجهيز المكان الستقبال الزوار لتجربة نمط حياة القرية األردنية ،إذ
سيبدأ باستقبال ضيوفه اعتبارا من بداية شهر أيار/مايو .2022
بيت أبو علي جزء من دار الشونة في الجمعية األردنية للبيئة النوعية،
وهي احدى برامج مشروع «شمس» ،والذي وفر أيضا تدريبا للنساء
وللشباب في المجتمع المحلي.
«أطمح ان تتحول منطقتي كلها إلى وجهة سياحية »،يضيف أبو علي،
الذي تشاركه طموحه زوجته ،المعلمة المتقاعدة ،بعد تلقيها هي
وأسرتها تدريبا من المشروع على استقبال الضيوف وإدارة المرافق
كجزء من التدريبات التي تم تقديمها ألهالي حي الجواسرة ،ويتطلع
المشروع أن يشجع نموذج أبو علي أفرادا آخرين من المجتمع المحلي
ليكونوا جزءا من التجربة.

خضر الجاهلين (أبو علي)
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عدد مؤسسات المجتمع المدني
التي شاركت في أنشطة المشروع

أما براءة ،ابنة أبي علي ،الحاصلة على شهادة جامعية في المحاسبة ،لم تستطع الحصول على وظيفة  ،فتلقت دورة تدريبية في اإلدارة تؤهلها
للعمل في المشروع.
بيت أبو علي يمكنه استضافة مجموعات سياحية من  25زائر ،لعيش تجربة تحاكي واقع القرية االردنية ،من إفطار تقليدي ،واألستمتاع بسهرة
وألعاب تقليدية ،إضافة إلى «حكواتي» يروي قصصا من التراث األردني.
و يختم أبو علي «ان اكتمال ونجاح تجربة القرية األردنية يتطلب شراكة حقيقية بين المشروع والمجتمع المحلي».

500

عدد أفراد المجتمع المحلي الذين تم
التواصل معهم بشكل مباشر خالل
تنفيذ المشروع

30
80

عدد شركات القطاع الخاص
المشاركة في المشروع
ممثلي الشركات التي شاركت
في أنشطة المشروع

عبداهلل يجعل المستحيل ممكن من خالل مشروعه “تكلم”
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انطلقت فكرة مشروع عبداهلل الفارس ( 27عاما) واثنين من زمالئه قبل ما يزيد عن 4
سنوات من رغبتهم ،بمساعدة زميل لهم في الجامعة يعاني من التلعثم «التأتأة».
يقول عبداهلل الذي تخصص في نظم المعلومات الحاسوبية ،إن مشكلة زميلهم
كانت دافعا لهم للعمل على «مشروع تكلم» ،الذي تطور من مشروع تخرج جامعي
إلى عمل ريادي تقدم به لبرنامج «مش مستحيل» التلفزيوني ،أحد مشاريع منظمة
شركاء لألفضل ،لدعم الرياديين والذي بدأت فكرته في العام  ،2018ويهتم بريادة
األعمال ،ودعم وتطوير البيئة الريادية ونشر الوعي ،وإلهام الشباب األردنيين.
في البداية فكر عبداهلل وزمالؤه الثالثة بتصميم جهاز يساعد عبر تقنيات معينة
على تسهيل النطق لمن يعانون من التلعثم ،ثم تم تطوير الجهاز من خالل «مش
مستحيل» ،وكان مبعث االلهام رغبتهم في مساعدة زميلهم الذي يعاني من
التلعثم ،بحسب عبداهلل.
«كطالب في الجامعة لم تكن المنافسة سهلة بوجود  22مشروعا تأهلوا للمنافسة
في برنامج «مش مستحيل» ،لكن ما حصلنا عليه من خبرات في البرنامج من خالل
اإلرشاد الذي قدم لنا من المشرف علينا في البرنامج السيد هاني الثلجي لمدة  4أشهر،
شكل بالنسبة لنا نقطة تحول في الترويج لمشروعنا» ،يقول عبداهلل.
يتحدث عبداهلل عن أهم التحديات التي واجهتهم ،أبرزها أنهم كانوا في مرحلة
الدراسة وغير قادرين على تأمين التمويل الكافي لتطوير مشروعهم ،إضافة إلى عدم
انخراطهم بعد بسوق العمل ،إال أن برنامج «مش مستحيل» ساهم بتعرف الجهات
المانحة على مشروع «تكلم» ،وأصبح المشروع بفضل ذلك جهازا متكامال مع سماعة
صغيرة.
تمكن عبداهلل وشركاؤه رغم كل التحديات وبعد جهد استمر ألكثر من  3سنوات ،من
تطوير مشروعهم والبدء ببيع منتجهم منذ عام ،وأصبح الجهاز األول من نوعه على
مستوى منطقة الشرق األوسط وبتكلفة مقبولة للراغبين بشرائه.
اهتم جاللة الملك عبداهلل الثاني بالمشروع ،ووافقت وزارة الصحة على توفير الجهاز
للمحتاجين مجانا ،يقول عبداهلل ،وبعد االنتهاء من برنامج «مش مستحيل» ،بدأت
االنطالقة الفعلية لمشروع «تكلم» وتحديدا في نهاية ديسمبر/كانون األول من عام
 ،2020محققا مجموعة من اإلنجازات ،أهمها ،تسجيل الشركة بشكل رسمي في دائرة
مراقبة الشركات ،والحصول على استثمار مالي من قبل حاضنة أعمال.

عدد المشاهدات

2,186,816

مليون

مواطن
أكثر من
شاركو بالتصويت

لم تتوقف إنجازات مشروع «تكلم» عند هذا الحد ،إذ احتضن المشروع من جامعة
البتراء ،كما تم التأسيس لتواجد المشروع في المملكة العربية السعودية ،واإلمارات
العربية المتحدة ،عبر وكاالت للشركة ،وتوقيع عقد لتوفير  500جهاز لمركز أبحاث
متخصص في السعودية ،وتجربة الجهاز عالمي ًا ،كما تم بيع أعداد منه في دول العالم،
وتوزيع أجهزة مجانية لألشخاص غير القادرين
كان مشروع تكلم من ضمن المشاريع التي تأهلت للمنافسات النهائية ضمن برنامج
مش مستحيل ورغم انه لم يحصل على المركز األول يقول عبد اهلل «صحيح لم نحصل
على المركز األول في النهائيات لكن الفائدة كانت ممتازة ،وفزنا بحجم من الترويج
والدعم النفسي والفني والمعنوي كان رائعا ولعب دور رئيسي في انطالق مشروعنا،
واليوم نحن أصبحنا شركة توفر  10فرص عمل ومستمرون في التطوير لنصبح أكبر
في السنوات القادمة»

2500
تقدموا للمشاركة
في البرنامج

22

عدد المشاريع الذين
تنافسوا في الحلقات
التلفزيونية

www.meshmostaheel.com
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االرشاد والمتابعة مسؤوليتنا تجاه الرياديين الشباب
يختلف واقع الحال لدى الرياديين عما كان يجول في خاطرهم ،ففي بداية الرحلة تتملكهم الحماسة والرغبة بإنجاز أفكارهم سريعا ،لكن على
أرض الواقع فإن االنتقال لتنفيذ الفكرة يتطلب أن يكتسب الريادي مهارات ومعارف مختلفة.
ولتطوير مهارات الرياديين فإن منظمة شركاء لألفضل وفرت خدمات إرشادية ،كالتشبيك مع خبير من القطاع الخاص ،خاض تجارب ريادية سابقة،
ولديه الخبرة والمعرفة وشبكة من العالقات تمكنه من تقديم المشورة والدعم للريادي.
ويرى المستشار والمرشد الريادي فادي داوود ،ويعمل في عدد من برامج شركاء لألفضل لدعم الريادة مثل
“مش مستحيل و راس بطاقية” أن “مسؤولية نقل المعرفة والخبرة لألجيال الجديدة من الرياديين هي من أسمى
األهداف ،فمن خاللها نختصر مراحل زمنية وجهود كبيرة كان من الممكن أن يبذلها الريادي ما لم يحصل على
المشورة واإلرشاد “.
ويلفت داوود إلى أنه خالل مشاركته في برامج المنظمة سواء كمرشد أو عضو في لجنة التحكيم كان حريصا
على التواصل مع المشاركين كافة ومرشديهم لتبادل الخبرات ،إذ أنه “رغم الطبيعة التنافسية لبعض هذه
البرامج إال أن روح الفريق كانت تجمع بيننا كمرشدين وفريق المنظمة في تعظيم الفائدة والمساهمة في نجاح
الشباب المشاركين”.
وعن تجربتها كعضو فريق تحكيم في برامج الريادة لمنظمة عمل أفضل تقول تمارا عبد الجابر إنها وجدت
رغبة الشباب من مختلف المحافظات في إبراز أفكارهم وتطويرها لتصبح في مرحلة أفضل.
وتلمس عبد الجابر نضوجا في األفكار وثقة بالنفس لدى الرياديين في المراحل النهائية مقارنة مع بداية
مشاركتهم ،وتعزو ذلك للفرصة المتاحة لهم لتجربة أفكارهم عمليا وضمن إطار تنافسي وبوجود مرشدين
قادرين على التفاعل معهم.
وتدمج برامج منظمة شركاء لألفضل الداعمة للريادة مجموعة من العناصر الرئيسية التي ترتكز على بناء
الوعي لدى الشباب بأهمية التشغيل الذاتي وريادة األعمال ،ثم تساعدهم بتطوير األفكار الريادية وترجمتها
لنماذج عملية ،عبر توفير خدمات اإلرشاد واالحتضان والمساهمة في تطوير هذه النماذج ألعمال تجارية.
ومن أبرز مشاريع المنظمة ،منصة “مش مستحيل” وتقدم للرياديين مهارات معرفية وفرصا للتشبيك مع مرشدين وحاضنات أعمال ،إضافة
لبرنامج تلفزيوني يحمل اسم المنصة ،ونفذ موسمان منه في األردن بمشاركة  48رياديا تنافسوا عبر البرنامج ،من بين  3آالف تقدموا للمنافسة.
وانتقلت تجربة برنامج “مش مستحيل” إلى خارج األردن ،حيث انطلقت نسخة منه باسم “ ”Start Up 2021في سريالنكا ،بمشاركة  30رياديا ممن
تأهلوا للمنافسة ،ويفترض أن تنجز حلقات الموسم األول منه مع نهاية ابريل/نيسان .2022
إن مسؤولية دعم الرياديين تتطلب عمال جماعيا ،تتكامل فيه األدوار بين القطاع الخاص ،والجهات الرسمية الحكومية ،والمنظمات األهلية الداعمة
للعمل ،ضمن بيئة تشجع الريادة وتطلق طاقات الشباب وقدراتهم اإلبداعية.
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هيلدا خضر تجد فرصتها في العمل عبر برنامج التدريب التشغيلي ضمن “شبابنا قوة”
الحصول على فرصة للتدريب أو العمل كانت هي األصعب بالنسبة لـ هيلدا خضر ( 24عاما)،
فبعد تخرجها من الجامعة وحصولها على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية،
أمضت ثمانية اشهر تبحث عن فرصة للعمل أو تدريب  ،قبل أن تتعرف على برنامج التدريب
التشغيلي الذي تنفذه شركاء لالفضل كجزء من دورها ضمن برنامج “شبابنا قوة” الممول من
الوكالة االمريكية للتنمية الدولية و تديره منظمة مجتمعات عالمية.
حيث قدم لها برنامج التدريب التشغيلي فرصة تدريبة تقول عنها هيلدا “ إن الفرصة التي
وفرها لي البرنامج كانت في مجال الطاقة المتجددة ،حيث تدربت مع صندوق تشجيع
الطاقة والثروة المعدنية وعملت في عدد من مشاريعهم وبرامجهم للطاقة المتجددة
وفي عدد من المجاالت ،لقد تعلمت كثيرا من هذه التجربة وأصبحت اكثر دراية بواقع العمل
والتي تختلف كليا عما تعلمناه خالل مرحلة الدراسة “ .
تقدم شركاء لالفضل برنامج التدريب التشغيلي بشكل مستمر سواء من خالل دمجه مع برامجها الممولة من الجهات المانحة او من خالل
مواردها الذاتية حيث قدمت التدريب خالل الفترة الماضية لما يزيد عن  100شاب وشابة.
يختار البرنامج الشباب المستهدفين من خالل تنظيم أنشطة للتواصل معهم واالعالن عن الفرص التدريبية التي يكون قد اتفق عليها مع الجهات
المستضيفة من القطاع الخاص ثم يخضع الشباب لمراحل من التقييم ليتم اختيار من سينضم للتدريب.
ومن خالل البرنامج الذي استفادت منه هيلدا على مدار عام تمكنت من فهم مجال عملها من النواحي المهنية والتقنية ،وساعدها على
اكتساب خبرة عملية ومعرفة عن إدارة المشاريع الكبرى مما مكنها من الحصول على فرصة عمل دائمة في مجال هندسة الشبكات في شركة
زين لالتصاالت في األردن.
وتنصح هيلدا الشباب “عندما تأتيك أي فرصة حاول أال تضيعها ،ألنها قد تكون الفرصة األفضل لك ،واجعل سقف توقعاتك منطقي ًا ،وستجد ان
الخبرة التي ستكتسبها خالل فترة التدريب ستغير طريقة تفكير األشياء”
من اهم الخطوات لتجسير الفجوة بين مخرجات قطاع التعليم ومتطلبات سوق العمل هي البرامج التدريبية العملية ذات القيمة المضافة والتي
تنفذ بشراكة مع الجهات المستضيفة والتي هي المشغل المستقبلي للشباب.

111

36%

30

عدد المستفيدين من برنامج

نسبة الذين حصلوا على

عدد الجهات المستضيفة

التدريبب التشغيلي

وظائف دائمة

لبرنامج التدريب التشغيلي
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2,012,000
عدد المستفديين من حملة
التوعية المالية في االردن

400

عدد متلقي برامج تدريبية
مخصصة لشركات التمويل األصغر

تعزيز الثقافة المالية لدى المرأة جزء رئيس من تمكينها االقتصادي
عندما تقاعدت السيدة سكينة من عملها ،لم يتوقف طموحها وكان لديها رغبة بتنفيذ مشروعها الخاص وذلك إليمانها بجدية عمل المرأة
واستغالل وقت فراغها فيما ينفع مجتمعها .ألجل تحقيق هذا الحلم فقد كانت بحاجة للتمويل عن طريق االقتراض ،ولتتمكن من االستخدام
الصحيح لمصادر التمويل ،فقد ساهم مشروع “تعزيز الحقوق االجتماعية واالقتصادية لعمالء شركات التمويل األصغر” لمنظمة شركاء لألفضل
بتوعيتها وبناء ثقافتها المالية هي واقرانها فيما يتعلق بالحسابات واإلدارة المالية والتسويق لمشروعها.
سكينة استخدمت التمويل الذي حصلت عليه لتوفير أدوات تساعدها في العمل بالتدريس الخصوصي في
المنزل كبداية لمشروعها الطموح بتأسيس مركز تعليمي متكامل خاصة انها ليس لديها اطفال فهي تطمح
الى مساعدة االطفال في التعلم واالستفادة من علمها.
وفر مشروع “تعزيز الحقوق االجتماعية واالقتصادية لعمالء شركات التمويل األصغر” ،تدريبا للمستفيدين من
خدمات شركات التمويل األصغر ،وبلغ عدد من تم تدريبهم أكثر من  400مستفيد ومستفيدة منهم 90%
سيدات من شمال ووسط وجنوب المملكة ،وهو مشروع ممول من سفارة هولندا في األردن.
تقول سكينة “إنها سعيدة بتعرفها على هذا البرنامج النوعي الذي ساهم في تعزيز ثقافتها المالية وكيفية
االستفادة من الخدمات االفتراضية شركات التمويل األصغر وكيفية إدارة مواردها المالية بشكل يضمن نجاح
مشروعها وأيضا كيفية التسويق للخدمات التي تقدمها بشكل فعال ،واستفادت منه في مجال ريادة األعمال
واالعتماد على النفس وإدارة مشروعها بكفاءة”.
وعمل البرنامج على مواءمة المفاهيم واإلجراءات المتبعة لدى الجهات االقراضية مع مبادئ حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعية واستراتيجيات
البنك المركزي األردني المتعلقة بحماية العمالء والشمول المالي ،كما عمل على تطوير القدرات فيما يتعلق بالثقافة المالية للعمالء ،ومبادئ
الحقوق االجتماعية واالقتصادية لموظفي الشركات ،ونجح في بناء الشراكات التي ساهمت بتحقيق االستدامة لتوسيع قاعدة المعرفة
واستدامة األثر.
تؤمن سكينة بأهمية عمل المرأة وإنتاجيتها وكفاحها إلعالة نفسها وعائلتها ،وتجد أن البرنامج نجح في رفع الوعي لديها وزيادة معرفتها في
إدارة المشاريع ومواجهة المشكالت التي قد تواجه عمل المشروع وخاصة في البدايات ،منا انه فتح لها آفاق جديدة من خالل التعرف على
نساء رائدات في المجتمع ،وترى أن كل ذلك ساهم في نجاح مشروعها وتحسين دخلها و تنصح سكينة السيدات الراغبات باالقتراض “ال تلجأي
لالقتراض إال في حال كانت لديك حاجة حقيقة لمشروعك ،حددي مشروعك وهدفك وانفتحي على األفكار ،ثم انطلقي بعزيمة دون االلتفات
للطاقة السلبية ،وامنحي مشروعك كل ما تملكين من اإلبداع”.
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خطط مستقبلية
نؤمن في منظمة شركاء لألفضل بأن العمل
التنموي جهدٌ تراكمي تشاركي .لذلك سنسعى
خالل عام  2022والسنوات القادمة إلى االستمرار
في توسيع شبكة برامجنا ،خاصة بشأن البطالة
ومشاركة المرأة االقتصادية والفقر ،لتصل إلى مزيد
من المجتمعات واألفراد .كما سنعمل على توسيع
القاعدة الجغرافية لبرامجنا ،وطنيا وإقليميًا ودوليًا،
عبر تنفيذ برامج اثبتت نجاحها وفاعليتها في األردن
وفي دول إقليمية ،إضافة الى االستمرار في بناء
شراكات دولية تمكننا من تنفيذ برامجنا التنموية
في مناطق ُأخرى.
في األردن ،نحن ملتزمون بتعزيز شبكة شراكاتنا
بما يخدم تنفيذ األهداف التنموية التي نطمح إلى
تحقيقها .طورت المنظمة منظومة من معايير
األداء تحكم عملنا ،ووضعت أولويات تستند في
اساسها على أهداف التنمية المستدامة ،وعلى
الخطط واألهداف الوطنية ،إضافة الى األهداف
التنموية للجهات الداعمة للجهود التنموية في
األردن والمنطقة.
وبهدف رفع كفاءة وفاعلية االداء تمت أتمتة
العمليات على المستوى المؤسسي كما سنستمر
خالل االعوام القادمة في رفع قدراتنا على التواصل
مع المجتمعات المحلية ومع شركائنا ،من خالل
تعزيز استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل
الحديثة ،وزيادة توظيفها في العملية التنموية.
كذلك جاء إطالق منصة شركاء لألفضل االلكترونية
للتدريب تأكيدً ا على التزامنا بتوفير وإتاحة محتوى
تدريبي نوعي في مجال العمل التنموي لكافة
الفئات التي نخدمها ،وبالتوسع في الوصول اليها.
أما ضمن محور ريادة االعمال فبعد إطالق منصة
مش مستحيل االلكترونية لريادة االعمال والهادفة
إلى دعم وتطوير البيئة الريادية ونشر الوعي وإلهام
الشباب األردنيين ،نتطلع لنمو المنصة من حيث
تطوير المحتوى واالنتشار والتوسع اقليميا وبناء
شراكات جديدة.
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الشركاء والمانحين

اتصلوا بنا
الدوار السابع ،مجمع الهاشم ،الطابق الثالث
ش .مسعود بن ناصر
صندوق بريد 850080 :رمز بريدي11185 :
عمان  -األردن
ّ
هاتف00962-6-5824641 :
فاكس00962-6-5824651 :
البريد اإللكترونيinfo@pfg-jo.org :
الموقع اإللكترونيwww.pfg-jo.org :

