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املحتويات
 كلمات م�ضيئةكلمة ترحيبيةمن نحن ؟الهيكل التنظيميم�شاريعنا الأ�سا�سيةالإجنازات (يوليو  2009حتى دي�سمرب :)2010• حلقات عمل وبرامج تدريبية يف بناء القدرات والتوعية والقيادة.
• برنامج تدريبي يف احلمالت االنتخابية للراغبات يف الرت�شح .
• �أوراق بحثية .
• �أن�شطة التوا�صل مع الإعالم.
• امل�س�ؤلية االجتماعية .
• امل�ؤمترات والندوات .
تقرير عن واقع براجمنااجلوائز�-شركا�ؤنا يف الإجناز
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كلمات م�ضيئة...
�أيها املواطنون الأعزاء:
''ان االهتمام باملوارد الب�شرية وتوفري خمتلف الو�سائل لتطوير
ادائها وحتفيز طاقاتها وامكاناتها وتنويع قدراتها االبداعية
وحت�سني كفاءاتها العلمية والعملية هو ا�سا�س التنمية احلقيقية
وحجر الزاوية يف بنائها املتني القائم على قواعد را�سخة ثابتة .اذ
ان العن�صر الب�شري هو �صانع احل�ضارات وباين النه�ضات.
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لذا فاننا الن�ألو جهدا ولن ن�ألو جهدا يف توفري كل ما من �ش�أنه
تنمية مواردنا الب�شرية و�صقلها وتدريبها وتهيئة فر�ص العلم لها
مبا ميكنها من التوجه اىل ك�سب املعرفة املفيدة واخلربة املطلوبة
واملهارات الفنية الالزمة التي يتطلبها �سوق العمل وحتتاج اليها
برامج التنمية امل�ستدامة يف ميادينها املتنوعة''.
من اخلطاب ال�سامي حل�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
�سلطان عُمان يف افتتاح الدورة ال�سنوية ملجل�س عمان يف  11نوفمرب 2008

ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
-حفظه اهلل ورعاه-

�أيها الأعزاء،
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كـلمـة ترحيبية

ان م�شاركتكم املجيدة والإيجابية ك�أطراف ذات �صلة
م�ؤثرة يف م�سرية توا�صل و مت�أثرة مبا نقدم من برامج
و مبادرات ت�شكل قالب �أ�سا�سي لنجاحنا مقرونة �أي�ضا
بجهودنا املتوا�ضعة خالل العاميني املا�ضيني ،مل ت�سهم
يف ا�ستدامة خدماتنا فح�سب بل �شجعتنا �أي�ضا لأن
نبتكر مبادرات فازت بجوائز وطنية و عربية و دولية
لدورها يف متكني املجتمع املدين.
و �أ�صالة عن نف�سي و بالإنابة عن �أ�سرة توا�صل ف�إنه ملن
دواعي �سروري �أن ن�شارككم �سرد ق�ص�ص جناحنا عرب
هذه التقرير الذي حاولنا فيه ت�سليط الأ�ضواء على
�أهدافنا اال�سرتاتيجية التي ن�سعى جميعا �إىل حتقيقها
يف امل�ستقبل القريب معتمدين يف ذلك على ت�شجيعكم
املتوا�صل و دعمكم الكرمي – مب�شيئة اهلل تعاىل . -
ان اجلهود امل�شرتكة واملثمرة التي قام بها فريقنا بالتعاون
مع �شركائنا من القطاعني العام واخلا�ص ل�صالح
م�ؤ�س�سات غري ربحية مكنتنا كبيت خربة و م�ؤ�س�سة
فكرية تقوم على �إ�صدار �أوارق بحثية و�سيا�ساتية،
لهي ترجمة فعلية و فعالة لر�ؤيتنا و ر�سالتنا التي
تتج�سد يف يف خم�سة برامج �أو خدمات منها هي روح
توا�صل و ا�سا�س ن�شاطها و تتمثل يف � :إ�صدار الأوراق
البحثية ،و اال�ست�شارات يف جمال امل�س�ؤولية االجتماعية
واال�ستدامة ،تنفيذ و ت�صميم حلقات العمل التوعوية
و الربامج التدريبية يف جمال تنمية القدرات باال�ضافة
�إىل �أن�شطة التوا�صل مع الإعالم.
ومما يثلج ال�صدر �أن كوكبة جميدة من العقول النرية
نفتخر ب�أنها كانت �سندا و عونا م�ؤثرا يف م�سرية توا�صل
ممن �شاركونا من جمل�س الدولة وجمل�س ال�شورى و
املجتمع املدين و القطاعني العام و اخلا�ص و الو�سط

الإعالمي اجتمعوا ملناق�شة و حتليل الورقة البحثية
الأوىل وعر�ض تو�صيات عملية حول مو�ضوعها «
انتخابات جمل�س ال�شورى العماين :حتليل معياري» ،و
كذلك الورقة البحثية الثانية «املجتمع املدين يف عمان:
الطريق قدما»� .إن هذين احلوارين الوطنيني م�ؤ�شران
بارزين ميهدان الطريق لإ�شراك املجتمع املدين
والأطراف ذات ال�صلة يف الق�ضايا التي تهم املجتمع.
و فيما يخ�ص اجلائزة ال�سنوية الثانية لرواد املجتمع
املدين ف�إن الف�ضل يعود لأ�صواتكم �إذ �أن �أكرث من حوايل
ع�شرين �ألف �صوتا قاموا بالت�صويت لهذه املبادرة من
توا�صل  ،يف دورتها الأوىل والثانية ،مما �ساهم يف تعزيز
فر�ص العمل امل�شرتك وجت�سري العالقة بني القطاعات ما�سو�شو�سيت�س للتقنية ( )MITللحديث حول �آثار
الثالث ،و�أظهرت �أي�ضا �أف�ضل املمار�سات يف جمال الأزمة املالية العاملية و غريها الكثري مما �ستم ذكرها
خالل هذا التقرير.
امل�سئولية االجتماعية واال�ستدامة.
و حت�ضريا النتخابات جمل�س ال�شورى املقبلة يف عام و �أخريا لقد حظت �أ�سرة توا�صل بفر�ص ال�شراكة و
 ،2011ف�إن الن�ساء والرجال الذين �شاركوا يف الربنامج الدعم من م�ؤ�س�سات تتمتع بالكفاءة والفاعلية يف
التدريبي الذي امتد لثمانية ع�شر �شهرا ،و�ضم �أربع املجاالت املهنية وال�شبابية مثل جمعية ال�صحفيني
فعاليات �أ�سا�سية حول «املر�أة واحلمالت االنتخابية» ،العمانيني ،اجلمعية العمانية للكتاب والأدباء،
لإ�ضافة وا�ضحة من اجل ان تكت�سي الأجواء االنتخابية جمعيات املر�أة العمانية ،و�أكرب منظمة طالبية �أيزاك،
املقبلة باالتزان و الفعالية و امل�شاركة البناءة من كافة و ر�ؤية �شباب و كل ذلك �آتى ثمارا طيبة جننيها يف كل
قطاعات املجتمع املدين مبا يف ذلك م�شاركة املر�أة عام جناحا و �ألقا و هلل احلمد.
العمانية.
خمل�صكم
ويف جمال الأن�شطة الإعالمية ،تفاعل الإعالميون
مع رواد من املجتمع املدين  ،و خرباء يف امل�س�ؤولية
االجتماعية واالقت�صاديني يف فعاليات خمتلفة يف هذا
الإطار ،فعلى �سبيل املثال ا�ست�ضافت توا�صل حلقة نقا�ش
الطاولة امل�ستديرة مب�شاركة خرباء و ا�صحاب القرار
يف جماالت خمتلفة لعل �أبرزها الربوفي�سور ديفيد
�أندرو �سنجر� ،أ�ستاذ م�ساعد للعلوم ال�سيا�سية يف معهد

خالد ال�صايف احلريبي
املدير التنفيذي
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مهمة توا�صل
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مــن نــحــن؟

ت�سعى توا�صل لتحقيق مهمتها «لتمكني
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين من خالل التدريب
واملعرفة» عن طريق �شراكات م�صاغة حمليا؛
مبا من �ش�أنه �أن ي�ؤكد مكانة عمان كدولة رائدة
يف الت�ضامن االجتماعي وال�شراكات بني القطاع
العام والقطاع اخلا�ص وم�ؤ�س�سات املجتمع
املدين.

الهيكل التنظيمي
يتكون الهيكل التنظيمي مل�ؤ�س�سة التوا�صل العاملية من جمل�سني هما  :جمل�س الإدارة
واملجل�س االمناء ،و م�س�ؤوليتهما الرئي�سية هي �ضمان اال�ستمرارية واال�ستدامة لعملنا من
خالل مواكبة ر�ؤية ور�سالة امل�ؤ�س�سة .وتت�ألف توا�صل �أي�ضاً من فريق العمل املكون من :املدير
التنفيذي ،الرئي�س التنفيذي للعمليات ،الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون املالية والإدارة وم�س�ؤول
امل�شاريع ،وكذلك م�س�ؤول البحوث واالبتكار ،وم�س�ؤول العالقات العامة  ،وموظف الإدارة.
ويو�ضح ال�شكل �أدناه االهيكل التنظيمي للفرتة .2011-2010

ر�ؤية توا�صل

جمل�س الأمناء

�أن تكون املحفز الرئي�سي لبناء جمتمع مدين
يف �سلطنة ُعمان

املدير التنفيذي

املنظومة القيمية لتوا�صل:
ال�شفافية
التقبل «الإيجابية»
اال�ستعداد
احلزم
ارتكاز جمتمعي «تفاعل �إجتماعي»
العاملية
القيادة

املجل�س اال�ست�شاري
م�س�ؤول االبتكار

مدير
البحوث واالبداع
اداري
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الرئي�س التنفيذي
للعمليات

م�س�ؤول امل�شاريع
والتدريب

الرئي�س التنفيذي
للمالية
مدير
العالقات العامة

الفريق
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خالد بن ال�صايف احلريبي
املدير التنفيذي

ن�صرى بنت عبدالرحمن العدوية
الرئي�س التنفيذي للعمليات

مريياثامورا
الرئي�سالتنفيذيلل�ش�ؤوناملالية

لدى خالد احلريبي ع�شرة �أعوام من اخلربة
يف العمل االكادميي والعالقات الدولية و يف
املجتمع املدين .بد�أ حياته املهنية كمحا�ضر
يف جامعة كلية جمان بعدها ان�ضم اىل
�سفارة الواليات املتحدة كمحلل �سيا�سي.
ومنذ منت�صف عام  2009ا�صبح خالد املدير
التنفيذي ل�شركة توا�صل العاملية وهي
م�ؤ�س�سة فكرية تهدف �إىل متكني م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين ورواد املجتمع املدين .وهو
حا�صل على درجة البكالوريو�س يف العلوم
ال�سيا�سية من جامعة و�ست فرجينيا ،
الواليات املتحدة الأمريكية

ن�صرى لديها اكرث من ع�شر �سنوات
من اخلربة يف العمل مع م�ؤ�س�سات غري
الربحية .ا�ستلهامها هو ال�شعر ،والتي
كانت من خالله ت�ساعد يف حمالت جمع
التربعات مل�ساعدة الأطفال والن�ساء .وقد
ن�شرت ثالثة كتب يف جمال ن�شر التوعية
مبر�ض ال�سرطان ،مت التربع بها للجمعيات
اخلريية املعنية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،
عملت ك�صحفية م�ستقلة يف ق�ضايا املر�أة
العمانية يف جملة املراة االجنليزية و لها
عمود ا�سبوعي بجريدة عمان اب�سريفر.

مرييا ثامورا حا�صلة على �شهادة
البكالوريو�س يف علم اللغة العربية من
جامعة بر�شلونة .لديها اكرث من  15عاما
من اخلربة كخبرية اجتماعية يف العديد
من املنظمات الإ�سبانية .كما عملت �أكرث
من � 3سنوات يف ال�سلطنة كمدر�سة لغة .على
مدى ال�سنتني املا�ضيتني كانت م�س�ؤولة عن
تطوير الأعمال بتوا�صل وتنمية م�صادر
الدعم للم�ؤ�س�سة خ�صي�صا مع القطاع
اخلا�ص بال�سلطنة .وخللفيتها وخربتها
الدولية اثر ايجابي كبري يف توا�صل.

احمد بن علي املخيني
ا�ست�شاريالدرا�ساتالإ�سرتاتيجية

كاروليناداالكيزا
م�س�ؤولامل�شاريع

�أ�سماء بنت طايع اجلندل
متطوعة

اخت�صا�صي يف حقوق الإن�سان  ،مع الرتكيز
على امل�شاركات ال�سيا�سية .عمل يف جمل�س
ال�شورى مبنا�صب خمتلفة .كما عمل
م�ست�شارا �سيا�سيا وحملل نظم معلومات
وله كتابات عدة يف جماالت خمتلفة.

كارولينا طالبة برازيلية ( تخ�ص�ص �إدارة)
 ،وت �ت��درب ح��ال�ي��ا يف ت��وا� �ص��ل  ،م��ن خالل
منظمة �آيزيك ،وتقوم بامل�ساهمة يف امل�شاريع
 ،والإدارة الداخلية واالت�صاالت والعالقات
مع و�سائل الإعالم اجلديدة .لدي كارولينا
خ�ب�رة م��ع م ��ؤ� �س �� �س��ات ال �ق �ط��اع ال �ث��ال��ث يف
الربازيل كموظفة ومتطوعة ،كما بحثت يف
جمال ثقافة امل�ؤ�س�سات.

�أكملت �أ�سماء درا�ستها يف اجلامعة الأمريكية
يف ال�شارقة وهي حا�صلة على بكالوريو�س
يف ال��درا��س��ات الدولية (تخ�ص�ص عالقات
دولية) .تدربت يف ال�شركة العمانية العاملية
للتنمية واال�ستثمار مل��دة � 6أ��ش�ه��ر .حاليا
تعمل كمتطوعة ب�ت��وا��ص��ل وت �ق��وم مبهمة
االت�صاالت اخلارجية و�آعمال الإدارة.

حمود بن حممد احلميدي
م�س�ؤل العالقات العامة
عمل حمود ملدة � 10سنوات يف القطاع
اخلا�ص و � 9سنوات يف القوات البحرية
العمانية .حاليا هو امل�س�ؤول عن العالقات
العامة وم�س�ؤول االت�صاالت .كما يقوم
بالتن�سيق مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف
�سلطنة عمان.

�إميان بنت ال�صايف احلريبية
ا�ست�شاريةالإعالمبتوا�صل
ت�ع�م��ل امي ��ان كم�سئولة الإع �ل��ام مبكتب
الإعالم والعالقات العامة بجامعة ظفار.
وهي حا�صلة على بكالوريو�س لغة اجنليزية
من جامعة ال�سلطان قابو�س وماج�ستري
مناهج وطرق تدري�س لغة اجنليزية جامعة
ظفار .كما �أن لها عمودا بجريدة الر�ؤية
وع��دة كتابات �صحفية يف جم��ال الإعالم
والتنمية االقت�صادية والتعليم العايل.
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نطاق العمل الأ�سا�سي
•االوراق البحثية والدرا�سات
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تعنى هذه الفئة ب�إعداد اوراق بحثية ودرا�سات حول املجتمع املدين العماين وق�ضايا
املجتمع  ،التي تقدم اقرتاحات لتغيري ال�سيا�سات ،كما تهدف �إىل توفري قاعدة
فكرية ومعرفية للقائمني على و�ضع ال�سيا�سات التنموية بغية حتليل دقيق  ،و
�إجراء مقارنات �سليمة وتقييم ال�سيا�سات  ،من �أجل اتخاذ قرارات بناء على حتليل
دقيق ومو�ضوعي للواقع.

•�أن�شطة التوا�صل مع الإعالم
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ت�ضم هذه الفئة الأن�شطة التوعوية التي تنظمها توا�صل والتي تهدف �إىل امل�ساهمة
يف تزويد و�سائل االعالم يف �سلطنة عمان باملعلومات الدقيقة واملعارف اجلديدة
يف ق�ضايا و جوانب خمتلفة و ذلك عرب ا�ست�ضافة خرباء و اخت�صا�صيون لعر�ض
جتاربهم و افكارهم على الأ�صعدة الوطنية والإقليمية والعاملية.

•ا�ست�شارات امل�س�ؤولية االجتماعية واال�ستدامة

•القيادة وجمال التوعية وبرامج بناء القدرات
ت�ضم هذه الفئة حلقات تدريبية مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين تهدف �إىل توفري
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين باملعرفة والأدوات ال�ضرورية بالن�سبة لهم  ،واقرتاح
تغيري ال�سيا�سات ذات ال�صلة بق�ضاياهم .كما ت�ضم برامج تدريبية يف �إدارة م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين خللق فر�ص معرفية لت�صبح �أكرث مهنية يف املجاالت التالية :وجود
عمليات فعالة  ،و ال�شفافية لالت�صال باملجتمع يف نطاق عملهم  ،معرفة كيفية
تطوير م�صادر الدعم وكيفية االدارة املالية للم�ؤ�س�سة  ،واال�ستدامة واال�ستثمار يف
الأعمال الأبلغ �أثرا يف املجتمع املحيط.

قدمت توا�صل ا�ست�شارات يف جمال امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات تهدف اىل
بناء ج�سر بني القطاع اخلا�ص وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف عمان  ،ولزيادة الوعي
العام حول امل�س�ؤولية االجتماعية وو�ضع �شراكات يف املمار�سة بني جميع القطاعات
غايتها تنمية وتطوير البالد.

•امل�ؤمترات والندوات

هذه الفئة من اخلدمات والأن�شطة تهدف اىل تنظيم و تنفيذ الفعاليات التي
تتناول ق�ضايا من �ش�أنها توفري فر�ص منا�سبة ملناق�شة اجلوانب االجتماعية.
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حلقات عمل
لبناء القدرات
والتوعية والقيادة
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حلقات عمل لبناء
القدرات والتوعية والقيادة

برنامج تدريبي يف بناء القدرات
متكني املجتمع املدين من خالل التدريب واملعرفة

مهاراتااللقاءواخلطاباجلماهريي
جمعية املر�أة العمانية ( 5-4يوليو)2009

هذه الأن�شطة هي جزء من ر�سالتنا التي تهدف �إىل متكني املجتمع املدين من
خالل توفري املهارات الالزمة مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين مع تو�سيع �إمكانياتهم.
وكان يف كل حلقة نحو  30م�شاركا وم�شاركة ،و� 7ساعات تدريب ركزت على
مهارات خمتلفة مثل  :فن اخلطابة العامة  ،وتنمية م�صادر الدعم واال�ستدامة
 ،والتخطيط اال�سرتاتيجي والقيادة  ،ومو�ضح �أدناه و�صف لرباجمنا حول بناء
القدرات مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين و جمعيات املر�أة ال ُعمانية.

ا�ستهدفت هذه احللقة التدريبية تزويد ممثلني من خمتلف جمعيات املر�أة
العمانية باملهارات الالزمة للتوا�صل ب�شكل فعال مع جمهورهم امل�ستهدف .وقد
تناولت احللقة عدة حماور منها كيفية معرفة جمهورك ،والقدرة على الإقناع،
وكيفية �إعداد الكلمة وا�ستخدام و�سيلة عر�ض ال�شرائح.
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�صور للفاعليات

املكرمة �/شكور الغماري ،رئي�سة جمعية املر�أة ال ُعمانية واملدرب/يا�سر عبداهلل
عند تقدمي ال�شهادات للم�شاركني
املدرب  :يا�سر بن عبداهلل بن �سليمان ،ع�ضو يف جمعية املدربني الدولية و كذلك
ع�ضو يف اجلمعية االمريكية للتدريب و التطوير.

حلقات عمل لبناء
القدرات والتوعية والقيادة

ا�سترياتيجيةالقيادةوالتخطيط:
االطر العامة لتنمية مهارات القيادة (� 17-16أغ�سط�س)2009

�أ�سرارالعملالتطوعي
( 22-21نوفمرب )2009

ا�ستهدفت هذه احللقة التدريبية ن�ساء يف املنا�صب القيادية وقامت بتزويدهم
بالطرق والو�سائل امل�ساعدة يف تطوير �أ�س�س ال�سرتاتيجية القيادة والتخطيط.
كما ناق�شت دور املر�أة القيادية يف املجتمع ف�ضال عن مهارات القيادة ،والتطبيق
العملي لهذه املهارات يف حماولة لفهم مبادئ و�أطر القيادة اال�سرتاتيجية.

ا�ستهدفت حلقة العمل التدريبية هذه تو�ضيح �أ�سرار العمل التطوعي ملمثلي
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين العماين بتزويدهم باملهارات والأ�ساليب الالزمة حيال
جذب وا�ستقطاب املتطوعني .كما ناق�شت احللقة مو�ضوع العمل التطوعي ك�أداة
هامة يف م�ؤ�س�سات غري ربحية من �أجل ا�ستمرارية وتطوير عملها وموا�صلة
مهامها .باال�ضافة �إىل ذلك ناق�شت حلقة العمل مفاهيم ونظم �إدارة املتطوعني
وا�ستخدام التكنولوجيا ال�ستقطاب املتطوعني.
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يف ال�صورة :املكرمة  /منى املنذري  ،ع�ضوة جمل�س الدولة و�سعادة الدكتور/
ر�شيد احلريبي  ،ع�ضو جمل�س ال�شورى – ممثل والية �صاللة
ال�ضيف املتحدث واملدرب� :سعادة الدكتور /ر�شيد بن ال�صايف احلريبي  ،ع�ضو
جمل�س ال�شورى – ممثل والية �صاللة

ن�صرى العدوي �أثناء التدريب
املدربة :ن�صرى العدوي  ،الرئي�س التنفيذي للعمليات

حلقات عمل لبناء
القدرات والتوعية والقيادة

�أ�سرارالعملالتطوعيجمعياتاملر�أةالعمانية
( 30-29دي�سمرب )2009

20

ا�ستهدفت هذه احللقة التدريبية جمعيات املر�أة العمانية مب�سقط وتطرقت
ملحور العمل التطوعي ك�أداة هامة بامل�ؤ�س�سات غري الربحية ال�ستمرارية وتطوير
عملها وموا�صلة مهامها .باال�ضافة �إىل ذلك ناق�شت احللقة مفاهيم ونظم
�إدارة املتطوعني و�آليات اكت�ساب مهارات �أ�سا�سية منها� :أ�ساليب جذب وا�ستقطاب
املتطوعني والتحفيز والتن�شيط و�أي�ضاً �أهمية احل�صول على تعليقات املتطوعني
والتفاعل مع مقرتحاتهم.

تنميةم�صادرالدعمللم�ؤ�س�ساتاملجتمعاملدين
( 18-17يناير )2010
هدفت هذه احللقة التدريبية اىل تعزيز قدرات امل�شاركني يف التفكري املبدع مل�صادر
دعم متجددة واحلر�ص على بناء �شبكات متويل م�ستمرة ورا�سخة .كما تطرقت اىل
التفكري يف جتاوز �أهم التحديات العملية التي تواجه م�س�ألة الدعم و �أي�ضا ركزت
احللقة على تعزيز التفكري الإبداعي حول كيفية بناء �شبكات التوا�صل والعالقات
من �أجل �إدارة م�ستدامة.
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توزيع ال�شهادات من قبل �ستيف بري ون�صرى العدوي
توزيع ال�شهادات :علي بن ابراهيم الرئي�سي ،املدير التنفيذي للهيئة العمانية
للأعمال اخلريية
املدربان� :أحمد بن علي املخيني ،ا�ست�شاري الدرا�سات اال�سرتاتيجية بتوا�صل
ون�صرى بنت عبد الرحمن العدوي ،الرئي�س التنفيذي بتوا�صل.

املدرب� :سعيد بن �سلطان الها�شمي ،باحث

حلقات عمل لبناء
القدرات والتوعية والقيادة

التوا�صلالفعال
( 25يناير )2010
�ضيفال�شرف�:سعادةال�سفريالدكتور/ريت�شادجيها�شمرير�،سفري
الوالياتاملتحدةاالمريكيةاملعتمدلدىال�سلطنة

�صممت هذه احللقة بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا يف �سان دييغو ،ومعهد رادي
لالدارة  ،ومعهد بي�سرت  ،وبرنامج قيادات املجتمع املدين  ،ومبادرة ال�شراكة ال�شرق
�أو�سطية ( .)MEPIوهدفت احللقة �إىل حت�سني ا�سرتاتيجيات االت�صاالت
والتوا�صل واملفاهيم والتحديات يف قطاع املجتمع املدين العماين.

بناء�شبكاتاالت�صالوالعالقاتللجمعياتاملر�أةالعمانية
( 22-21فرباير )2010
هدف هذا الربنامج التدريبي اىل �إك�ساب امل�شاركات مهارات بناء �شبكات االت�صال
والعالقات وطرق التوا�صل مع امل�ؤ�س�سات الأخرى التي ت�شاركها الأهداف .كما ان
هذا الربنامج التدريبي زود جمعيات املر�أة العمانية باملعرفة واملهارات الالزمة
لتطوير العالقات التي �ست�ساهم يف تطوير عالقاتهم وخدماتهم ملجتمعهم.
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مناق�شات وحوارات امل�شاركني
املدرب :يا�سر بن عبداهلل بن �سليمان ،ع�ضو يف جمعية املدربني الدولية و كذلك
ع�ضو يف اجلمعية االمريكية للتدريب و التطوير. .

املدربة�/شيماء اللواتي مع امل�شاركات يف الربنامج
املدربة� :شيماء بنت مرت�ضى اللواتي  ،مديرة امل�س�ؤولية االجتماعية ببنك م�سقط

حلقات عمل لبناء
القدرات والتوعية والقيادة

بناء �شبكات االت�صال والعالقات مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين
( 28و 29مار�س )2010

«�سوق عن نف�سك» جلمعيات املر�أة العمانية
( 14 - 13من يونيو )2010

هدفت هذه احللقة  -التي امتدت على مدار يومني � -إىل توفري �أدوات لتقييم
الأهداف التنظيمية وخطط ال�شراكة وامل�شاريع امل�شرتكة .تناولت احللقة �أي�ضا
حماور يف �إدارة قواعد البيانات ،والتوا�صل مع دوائر امل�س�ؤولية االجتماعية  ،ف�ضال
عن فر�صة م�ؤ�س�سات املجتمع املدين لالجتماع فيما بينها من خالل خلق خطط
للتعامل املتبادل.

هدفت حلقة العمل هذه �إىل متكني الأفراد من عر�ض مهاراتهم ال�شخ�صية،
بجمعية املر�أة العمانية مب�سقط ب�شراكة مع توا�صل  ،وركز الربنامج على و�سائل
البحث عن عمل وفن اخلطابة حلوايل  15م�شاركا
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امل�شاركني �أثناء املناق�شات
من الي�سار اىل اليمني  :طيبة احل�سني ،ع�ضوة االحتاد العام لعمال �سلطنة
عُمان وكاميليا البو�سعيدي ،نائبة رئي�س اجلمعية ال ُعمانية للمحاميني
املدرب :بول برو�سو�سكي  ،املعهد اجلمهوري الدويل

املدربني :زينة بنت حممد احلارثي،مديرة املوارد الب�شرية ب�شركة �سماتل ،ويا�سر
بن عبداهلل بن �سليمان ،ع�ضو يف جمعية املدربني الدولية و كذلك ع�ضو يف اجلمعية
االمريكية للتدريب و التطوير.

حلقات عمل لبناء
القدرات والتوعية والقيادة

القيادة الإ�سرتاتيجية والتخطيط والإدارة
( 27 - 26يونيو )2010

التخطيط والقيادة اال�سرتاتيجية يف �صاللة
(� 10 - 9أغ�سط�س )2010

ركز الربنامج على حموريني رئي�سني وهدف �إىل تعزيز مهارات  24من امل�شاركني
وفتح �آفاق جديدة لهم لتطوير الأداء وامل�س�ؤوليات الإدارية على خمتلف امل�ستويات
 ،وذلك با�ستخدام منوذج برنامج �إجناز عمان.

نظمت توا�صل برناجما تدريبيا حول التخطيط والقيادة الإ�سرتاتيجية بال�شراكة
مع املعهد اجلمهوري الدويل وبرعاية ال�شركة الهنديه العمانية لل�سماد يف �صاللة،
وغطى الربنامج عدة موا�ضيع منها �إدارة امل�ؤ�س�سة ومتطوعيها  ،والتخطيط
اال�سرتاتيجي والقيادة مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين لغر�ض تو�سيع �إمكانياتهم
والو�صول �إىل ت�أثري اجتماعي على نطاق �أو�سع.
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املدرب�/شبيب املعمري مع امل�شاركيني
املدرب� :شبيب بن حممد املعمري ،املدير التنفيذي الجناز عمان

نقا�شات -امل�شاركني يف الربنامج
املدرب :طالل عبد الكرمي الق�ضاه العودة ،حما�ضر ومدير مركز تنمية املجتمع
املحلي باململكة االردنية.

حلقات عمل لبناء
القدرات والتوعية والقيادة

املهارات الإدراية وتنمية املوارد للجمعيات الأهلية
(م�ؤ�س�سات املجتمع املدين) (� 22 - 21سبتمرب )2010

ك�سب الت�أييد مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين
(� 26-25أكتوبر )2010

كان هذا برناجما تدريبيا بالتعاون مع مبادرة ال�شراكة ال�شرق �أو�سطية ،وهدف
الربنامج �إىل تطوير �أ�ساليب تنمية املوارد امل�ستدامة لتمكني م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين من دعم �أن�شطتها وغريها من املبادرات .كما تناولت احللقة ق�ضايا متعلقة
باملوارد الب�شرية وبناء القدرات و تنمية املوارد والإدارة.

يهدف هذا الربنامج �إىل عر�ض املفاهيم الأ�سا�سية لك�سب الت�أييد يف الق�ضايا
االجتماعية وكيفية تطبيق هذه املفاهيم يف امل�ؤ�س�سات .كما هدف البنامج �إىل
حت�سني معرفة امل�شاركني حول الق�ضايا املجتمعية  ،والت�سويق االجتماعي ،
و�أ�ساليب ك�سب الت�أييد وتقييم الأثر املرتتب.
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امل�شاركني
املدرب� :أحمد بن علي املخيني ،ا�ست�شاري الدرا�سات اال�سرتاتيجية بتوا�صل

امل�شاركني
املدربني� :سعادة /مو�سى علي �سعد ،رئي�س بلدية الر�صيفة باململكة الها�شمية
الأردنية ،وخالد بن ال�صايف احلريبي ،املدير التنفيذي لتوا�صل

حلقات عمل لبناء
القدرات والتوعية والقيادة

برنامج احلمالت االنتخابية التدريبي
للراغبات يف الرت�شح لالنتخابات 2011
بناء القدرات يف جمال الرت�شح ملجل�س ال�شورى

30

كان برنامج (تدريب الن�ساء على مهارات �إعداد وت�صميم و�إدارة احلمالت
االنتخابية) برناجما طموحا ا�ستهدف الن�ساء العمانيات الالتي يرغنب يف خو�ض
االنتخابات املقبلة ملجل�س ال�شورى .وقد مت ت�صميم هذا الربنامج بال�شراكة مع
ال�سفارة الهولندية �أخذا بعني االعتبار �أهمية م�شاركة املر�أة يف املجتمع املدين
العماين يف عملية االنتخابات .و�سعت توا�صل من خالل تقدمي حلقات العمل
التعاون من �أجل متكني املر�أة العمانية.
وقد �صمم الربنامج بحيث يتم تزويد امل�شاركات بلمحة عامة عن امل�شهد ال�سيا�سي
يف ال�سلطنة وعن جمل�س ال�شورى والتعرف عن كثب على م�ؤ�س�سة ال�شورى
يف �إطارها العام  ،و القوانني واللوائح ذات ال�صلة بالإنتخابات .وكان لكل حلقة
تدريبية حوايل � 7ساعات من التدريب املكثف.

املرحلة الأوىل  -مهارات ت�صميم وتخطيط و�إدارة احلمالت
الإنتخابية ( 8-6نوفمرب)2009
�ضيفة ال�شرف :املكرمة� /شكور الغماري� ،أول ع�ضوة منتخبة
مبجل�سال�شورىوع�ضوةحاليةمبجل�سالدولة.
هدفت املرحلة االوىل �إىل تزويد امل�شاركات (مر�شحات امل�ستقبل) بامل�شهد ال�سيا�سي،
و�آليات تخطيط احلمالت وو�ضع امليزانية املنا�سبة والإجراءات .و�ساهم امل�شاركات
وامل�شاركون اخلم�سون بالت�أكيد على �أهمية التدريب على متكني الن�ساء املر�شحات
من خالل وجود مثقفني عمانيني من ذوي اخلربة يف ال�سيا�سة والب�صرية حول
ال�سيا�سة العمانية وحقوق الإن�سان.

معايل الدكتورة/زهرية كمال والدكتورة�/أمل فان هي�س و�سامة عوي�ضة
خالل توزيع ال�شهادات
�سعادة الدكتورة/مع�صومة املبارك مع امل�شاركات يف الربنامج

�ضيفة ال�شرف :املكرمة� /شكور الغماري ،ع�ضوة �سابقة مبجل�س ال�شورى وع�ضوة
حالية مبجل�س الدولة.
املدربني :معايل الدكتورة/زهرية كمال ،و زيرة املر�أة يف فل�سطني �سابقا
الدكتورة� :أمل فان هيي�س ،مديرة م�ؤ�س�سة مد اجل�سور الهولندية
والأ�ستاذة �/سامة عوي�ضة ،مدربة
والفا�ضل�/أحمد املخيني ،ا�ست�شاري الدرا�سات اال�سرتاتيجية بتوا�صل العاملية
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حلقات عمل لبناء
القدرات والتوعية والقيادة

املرحلةالثانية
املر�شحاتومهاراتالتوا�صلمعاالعالم
( 5 -3من فرباير )2010

املرحلةالثالثة
مع ًاحلملةانتخابيةناجحة
( 10 - 8مايو )2010

كانت املرحلة الثانية ناجحة حيث �أكدت على �أهمية ا�سرتاتيجية االت�صال واملهارات
والقدرة على بناء العالقات .كما عزز الربنامج على بعد تعزيز الثقة بالنف�س لدى
امل�شاركات الثالثني ،حتى يتم ّكنّ من املناف�سة يف االنتخابات بنجاح.

هدفت املرحلة الثالثة �إىل �إعداد واختبار امل�شاركات الثالثني من حيث تخطيط و�إعداد حمالتهن
االنتخابية وعر�ضها على بع�ضهم البع�ض واملدربني .وكانت امل�شاركات� ،سواء الراغبات يف الرت�شح
�أم مديرات احلمالت االنتخابية ،قد قمن بتح�ضري عرو�ض حول هذه اخلطط اعتمادا على
بع�ض املوجهات وا�ستنادا �إىل بيانات حول والياتهم وجمتمعاتهم املحلية  ،وحتليال لدوافعهم يف
الدخول �إىل جمل�س ال�شورى و�صوال �إىل تفعيل طاقاتهم يف تطوير دور هام للنهو�ض بالوطن.
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�سعادة /عبدالقادر بن �سامل الذهب� ،أمني عام ملجل�س ال�شورى
�ضيوف ال�شرف واملتحدثني:
املكرمة /ملي�س بنت عبداهلل الطائي،ع�ضوة جمل�س الدولة
املكرمة /منى بنت حمفوظ املنذري،ع�ضوة جمل�س الدولة.
�سعادة /عبدالقادر بن �سامل الذهب� ،أمني عام ملجل�س ال�شورى
الفا�ضلة /جيهان بنت عبداهلل اللمكي -ع�ضوة جمل�س ادارة اجلمعية العمانية
لل�صحفيني

من الي�سار اىل اليمني:
�سعادة ال�شيخ �سعد ال�سعدي ،نائب رئي�س جمل�س ال�شورى ،املكرمة /ملي�س الطائي،ع�ضوة جمل�س الدولة،
منال ال�سردي ،باحثة �سيا�سية ومن �ضمن فريق عمل الدكتورة مع�صومه املبارك مبجل�س الأمة الكويتي,
العنود احل�شا�ش ،باحثة �سيا�سية ومن �ضمن فريق عمل الدكتورة مع�صومه املبارك مبجل�س الأمة
الكويتي والدكتورة�/أمل فان هي�س ،مديرة م�ؤ�س�سة جت�سري العالقات
�ضيوف ال�شرف واملدربني:
�سعادة ال�شيخ� /سعد بن حممد بن املر�ضوف ال�سعدي نائب رئي�س
جمل�س ال�شورى
�سعادة الدكتورة/مع�صومة �صالح املبارك ،ع�ضوة جمل�س الأمة
الكويتي
املكرمة /ملي�س بنت عبداهلل الطائي،ع�ضوة جمل�س الدولة

املكرمة /منى بنت حمفوظ املنذري،ع�ضوة جمل�س الدولة
املكرمة الدكتورة�/سعاد بنت حممد بن �سليمان ،ع�ضوة جمل�س
الدولة ورئي�سة اللجنة االجتماعية باملجل�س.
الدكتورة�/أمل فان هي�س ،مديرة م�ؤ�س�سة مد اجل�سور الهولندية
والفا�ضل�/أحمد بن علي املخيني  ،ا�ست�شاري الدرا�سات
اال�سرتاتيجية

حلقات عمل لبناء
القدرات والتوعية والقيادة

34

امل�شاركون يف برنامج املر�أة و احلمالت االنتخابية
يف زيارة ملجل�س ( 23مار�س )2010

حوار حول املر�أة وامل�شاركة ال�سيا�سية يف دول اخلليج
 :الكويت منوذج ًا ( 8مايو )2010

كانت زيارة امل�شاركات ملجل�س ال�شورى عبارة عن �سل�سلة من اللقاءات واالجتماعات
يف �إطار الربنامج التدريبي مهارات اعداد و ت�صميم احلمالت االنتخابية .و
قد ا�شتملت الزيارة التي كان لها االثر الطيب يف م�سرية برناجمنا التدريبي
املجيد .حيث التقت امل�شاركات مبعية فريق توا�صل مبعايل ال�شيخ �أحمد بن
حممد العي�سائي ،رئي�س جمل�س ال�شورى ،الذري رحب بدوره بامل�شاركات و حثهن
على االعداد املبكر لالنتخابات .كما التقت امل�شاركات كذلك ب�سعادة عبد القادر
بن �سامل الذهب ،الأمني العام  ،الذي �أجاب على �أ�سئلة امل�شاركات حول ماهية
عملية االنتخابات ،و كيفة عمل جمل�س ال�شورى ،وكيفية �ضمان النزاهة يف جمل�س
ال�شورى  ،وما هو دور املر�شحات يف االنتخابات القادمة .وكان هذا االجتماع مهما
جدا للم�شاركات يف برنامج املر�أة واالنتخابات للح�صول على منظور �أو�سع عن
العمل يف جمل�س ال�شورى.

كانت هذه الفعالية احدى الفعاليات امل�صاحبة للمرحلة الثالثه من برنامج
توا�صل التدريبي يف مهارات اعداد و ت�صميم احلمالت االنتخابية حيث ا�ست�ضافت
هذه الفعالية �سعادة الدكتورة مع�صومة بنت �صالح املبارك ،ع�ضوة جمل�س االمة
الكويتي للحوار و مناق�شة امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة يف دول اخلليج العربي و
ذلك حتت رعاية �سعادة ال�سفري�ستيفان فان وري�ش� ،سفري اململكة الهولندية و
بح�ضورعدد من �أع�ضاء ال�سلك الدبلوما�سي و مهتمني بهذا اجلانب .و قد قدمت
الدكتورة مع�صومة املبارك حتليال لتاريخ املر�أة الكويتية يف امل�شاركة ال�سيا�سية يف
الكويت مع تقدمي ر�أيها ال�شخ�صي يف موا�ضيع عدة ا�ستجابة لأ�سئلة ومالحظات
احل�ضور.

�سعادة الدكتورة/مع�صومة �صالح املبارك ،ع�ضوة جمل�س الأمة الكويتي
معايل ال�شيخ� /أحمد العي�سائي  ،رئي�س جمل�س ال�شورى
مع امل�شاركات يف الربنامج
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الأوراق
البحثية
والدرا�سات
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الأوراق البحثية والدرا�سات

38

انتخابات جمل�س ال�شورى العماين :حتليل معياري

املجتمع املدين يف �سلطنة عمان :الطريق قدما

يف ابريل � 2010أ�صدرت توا�صل الورقة البحثية الأوىل من �سل�سلة توا�صل للأوراق
البحثية والتي كانت حول نزاهة االنتخابات ،وخل�صت الورقة �إىل عدة تو�صيات
يف عملية االنخابات ملجل�س ال�شورى .وقد مت تقدمي الورقة للم�س�ؤولني واالعالم
حيث مت حتليلها ومناق�شتها من قبل عدد من املعنيني.

مت �إ�صدار الورقة البحثية الثانية يف م�ؤمتر �صحفي عقد حتت رعاية �سعادة
الدكتور/يحيى بن بدر املعويل ،وكيل وزارة التنمية االجتماعية .حاولت هذه
الورقة فهم املجتمع املدين يف �سلطنة عمان والإحاطة به واقرتاح ما ميكن �أن
يدفع به قدما �إىل الأمام من خالل الإجابة على �أربعة �أ�سئلة حمورية:

انطلقت هذه الورقة من ركيزتني �أ�سا�سيتني:
�أوال� :أن العملية االنتخابية عملية متعددة الأطراف وال ميكن النظر �إليها مبعزل
عن الثقافة ال�سيا�سية واالجتماعية للمجتمع.
ثانيا� :أن تقييم وتقومي العملية االنتخابية يجب �أن ينحو منحا مو�ضوعيا
ومنهجيا ميكن قيا�سه وتكراره ومقارنته مع ممار�سة العملية االنتخابية يف الدول
املثيلة والأخرى.
ولقد اعتمدت الورقة �أ�سا�سا على معايري نزاهة االنتخابات و�سالمتها التي �صاغها
املعهد الدويل للدميوقراطية وامل�ساعدة االنتخابية يف �شكل �أ�سئلة تفح�ص القوانني
والتدابري والهياكل املنظمة للعملية االنتخابية.
لقراءة الورقة البحثية الرجاء زيارة املوقع الإلكرتوين لتوا�صل العاملية:

-1ملاذا املجتمع املدين ؟ مبعنى ما هي احلاجة للمجتمع املدين؟ �أو
مبعنى �آخر ملاذا كل هذا الطرح والدفع مب�س�ألة املجتمع املدين؟
 -2هل مفهوم املجتمع املدين جديد على املجتمع العماين وثقافته؟
 -3ما هي التحديات التي تواجه م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف عمان؟
 -4كيف ميكن لنا �أن ندفع باملجتمع املدين قدما؟

www.tawasul.co.om

املكرمة�/شكور الغماري ،واملكرمة الدكتورة�/سعاد �سليمان ،املكرمة الدكتورة�/سعاد �سليمان� ،سعادة الدكتور/يحي بن بدر
املعويل ،الباحث /حممد احلجري ،وخالد احلريبي
�سعادة الدكتور/يحي بن بدر املعويل
املكرمة/ملي�س الطائي ،ع�ضو جمل�س الدولة ،املكرمة /رحيلة الريامي ،ع�ضوة جمل�س الدولة  ،املكرمة /منى املنذري ،ع�ضوة جمل�س
الدولة  ،الدكتور/حممد الأن�صاري ،م�ساعد �أمني عام جمل�س ال�شورى للجل�سات واللجان  ،واحمد املخيني ،وخالد احلريبي.
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ان�شطة
التوا�صل
مع الإعالم
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ان�شطة التوا�صل مع الإعالم

ترمي �أن�شطة التوا�صل مع الإعالم �إىل �إيالء الإعالم وو�سائله وو�سائطه الأهمية
التي ي�ستحقها نظرا للدور امل�ؤثر والكبري الذي يقوم به يف ت�شكيل ال�صورة الذهنية
العامة ،ولذا ف�إن هذه الأن�شطة الإعالمية ت�سعى �إىل حتقيق هدفني هما:
-1تد�شني �أوراق توا�صل للبحوث املو�ضوعية
 -2رفع م�ستوى وعي الإعالم باملوا�ضيع املتداولة يف هذه الأوراق و�إ�شراكهم يف
طرح هذه املوا�ضيع وخياراتها

42

حوارمعالربوفي�سورالأمريكيديفيداندرو�سنجر
( 13يناير )2010

ركزت مناق�شات الطاولة امل�ستديرة مع الربوفي�سور الأمريكي ديفيد اندرو �سنجر
� ،أ�ستاذ م�ساعد للعلوم ال�سيا�سية يف معهد ما�سو�شو�سيت�س للتقنية ()MIT
على التطورات احلديثة يف اللوائح املالية الدولية وال�سيا�سات النقدية الوطنية.
ومت تنفيذ هذه الفعالية من قبل توا�صل وبالتعاون مع �سفارة الواليات املتحدة
االمريكية.

43

20
10
44

امل�سئولية
االجتماعية
واال�ستدامة
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امل�سئولية االجتماعية واال�ستدامة

االجتماعية
!()*+%,'#

اال�ستدامة
!"#$%&'#
!-.*/%0'#

االقت�صادية
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البيئية

ان امل�سئولية االجتماعية لل�شركات لي�ست فقط ل�صالح املجتمع بل �إن لها خا�صية
القيمة امل�ضافة لل�شركات والأعمال ،ويجب �أن تكون متكاملة يف املبادىء ومدجمة
�ضمن �سيا�سات امل�ؤ�س�سة .يجب �أن تتما�شى مبادرات امل�سئولية االجتماعية مع
ر�سالة ور�ؤية امل�ؤ�س�سة و�أن تتكامل مع �أن�شطة العالقات العامة ال �أن ينظر �إليها
على �أنه جزء مكون �ضمن �إطار العالقات العامة .وهي مهمة �أي�ضاً على النطاقني
الداخلي واخلارجي للم�ؤ�س�سة من �أجل حتقيق ر�سالتها ور�ؤيتها.

ان �سيا�سة توا�صل للم�سئولية االجتماعية م�ستوعبة ومدجمة متاما
يف عملياتها وهيكلها:

رعايات توا�صل

خالل ال�سنتني الأوليني من ت�أ�سي�سيها  ،دعمت توا�صل املجتمع املدين يف �سلطنة
عمان من خالل برامج لرعاية مبادرات م�ؤ�س�سات املجتمع املدين .ومن خالل
اال�ستثمار يف امل�س�ؤولية االجتماعية  ،ت�ؤكد وتعزز توا�صل جمددا على دورها يف
�إيجاد دولة �أكرث تقدما من خالل ت�سهيل م�ساعدة املجتمع املحيط من قبل جميع
القطاعات املجتمعية.
�إن توا�صل ،على الرغم من كونها م�ؤ�س�سة ال ت�سعى اىل الربح ،تهدف برعايتها هذه
�إىل �إعطاء �أمنوذج وقدوة لغريها من امل�ؤ�س�سات على �أهمية اال�ستثمار االجتماعي
لتكون جزءا من املبادرات امل�شار �إليها �أدناه.

�شراكة وطنية مع منظمة �آيزيك
(�أغ�سط�س  2009اىل يوليو )2010
ت�ؤمن توا�صل بان فئة ال�شباب هم دعامة وم�ستقبل البالد وتفخر برعاية هذه
املنظمة التي تهدف �إىل تطوير الطالب اجلامعيني واخلريجني اجلدد من خالل
العمل التطوعي والربامج الدولية للتبادل .وقد ا�ستقبلت توا�صل بالفعل اثنني
من املتدربني من �آيزيك.

داخليا :االلتزام ب�سيا�سات حماية البيئة ودعم التنوع بجميع
�أ�شكاله ومتكني املر�أة واتباع الأنظمة والقوانني وحقوق
العمال ،و�أي�ض ًا ت�شجيع حرية الر�أي واحلريات املدنية.
خارجي ًا :ت�صميم وتنفيذ وادارة م�شاريع وبرامج مرتكزة على
املجتمع.

مدراء ايزك مع �سينتيا فريتا�س ،متدربة مع توا�صل
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رعايات توا�صل

واقع وتطلعات؛
منتدى نقا�شي بعنوان املر�أة العمانية ٌ :
تنظيم اجلمعية العمانية للكتاب والأدباء
( 15- 14نوفمرب )2009
هدف هذا املنتدى �إىل تعزيز الوعي القانوين للمر�أة العمانية� ،إ�ضافة �إىل
ت�سليط ال�ضوء على املتحقق ال�سيا�سي للمر�أة يف عمان  ،مع دعم اجلهود املدنية
الرامية لتن�شيط ا�ستقاللية م�ؤ�س�سات املجتمع املدين بال�سلطنة ،وكان ذلك من
خالل خم�سة حماور �أ�سا�سية تتناول واقع املر�أة العمانية من الناحية القانونية
وال�سيا�سية واالجتماعية.

القيادة واتخاذ القرار -
جمعية املر�أة العمانية بال�سيب ( 20- 19من ابريل)2010
�ضيوف ال�شرف :وكيل وزراة التنمية االجتماعية و�سعادة ال�شيخ وايل ال�سيب
املدربات :دكتورة�/سب�أ الع�صفور والأ�ستاذة /جنية �سيد �شرف
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مي�ساء الهنائي ،وب�سمة الراجحي ،وطيبة املعويل والدكتورة /فاطمة ال�شيدي
والدكتور /خالد العزري

دكتورة�/سب�أ الع�صفور وماجدة املعمري
�شاركت يف هذه احللقة التدريبية � 34إمراة ميثلن خمتلف م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين ،وحتى تت�أتى حتقيق اال�ستفادة الق�صوى من هذا التدريب �صيغت احللقة يف
�شكل تدريبيي تفاعلي ركز على تزويد امل�شاركات با�سرتاتيجيات القيادة  ،ومهارات
االت�صال والتوا�صل امل�شرتك.

رعايات توا�صل

حوار حول �صحافة املر�أة العمانية -
مت تنفيذه بالتعاون مع جمعية ال�صحفيني العمانيني
( 5يناير )2010
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يف حماولة لفتح حوار بني ال�شخ�صيات الإعالمية الرائدة وجيل جديد من
االعالميني و�أ�صحاب امل�صلحة من القطاعني العام واخلا�ص  ،نظمت جمعية
ال�صحفيني العمانيني وتوا�صل حوارا حول �صحافة املر�أة العمانية لـما يقارب
 24م�شاركة وم�شاركا .وت�ضمن احلوار موا�ضيع هامة مت�س املجتمع مبا يف ذلك
الر�ؤية امل�ستقبلية لتمكني الإعالم اجلديد  ،واملر�أة  ،واملجتمع املدين  ،والتجارب
الرائدة للمر�أة يف و�سائل الإعالم  ،واخلربات الدولية والأجنبية يف جماالت و�سائل
االعالم وو�سائطه.

�إ�شراك القطاع اخلا�ص

بد�أت توا�صل يف عام  2010خدمات امل�س�ؤولية االجتماعية واال�ستدامة  ،مل�ساعدة
ال�شركات على تخطيط وتنفيذ والإ�شراف على مبادرات امل�س�ؤولية االجتماعية
لل�شركات وم�شاريعها  ،ف�ضال عن �إدماج طريقة م�س�ؤولة اجتماعيا وم�ستدامة
بيئيا للتعامل مع وظائفها ون�شاطاتها الأ�سا�سية.

حوار عن اال�ستثمار االجتماعي  :ما هو وماذا يعني لعملك؟
 11مايو 2010بال�شراكة مع جمل�س الأعمال
الأمريكييفم�سقط
مت تنفيذ �أول االن�شطة يف جمال امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات ب�شراكة مع
جمل�س الأعمال الأمريكي يف م�سقط ( .)MABCو�شارك  6متحدثني ( 3منهم
حتدثوا عن مبادرات �شركاتهم يف جمال امل�س�ؤولية االجتماعية ،و  3منهم حتدثوا
عن مبادراتهم غري الربحية املوجهة خلدمة املجتمع)  ،وعقب اللقاء غداء لبناء
�شبكات التوا�صل والعالقات.
وت�ألف احل�ضور من � 30ضيفا من ممثلي �إدارات امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات
يف عدد من م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص (ال �سيما امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة) يف
ال�سلطنة.
تتوقع توا�صل تنظيم العديد من مثل هذه احلوارات  ،جامعة يف هذا ال�سياق بني
�شركات من قطاعات حمددة  ،للحديث عن امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات وتبادل
الأفكار حول تنفيذ الربامج.

من الي�سار :الدكتورة� /سناء البلو�شي ،مركز التوجيه املهني بوزارة الرتبية
والتعليم ،جيهان اللمكي  ،ع�ضوة بجمعية ال�صحفيني العمانية وعو�ض باقوير،
مدير االعالم مبجل�س ال�شورى
من الي�سار /خالد احلريبي ،عائ�شة اخلرو�صي،فاطمة ال�شيداد  ،واميي نيكولز،
واملعت�صم ال�سريري  ،و�شبيب املعمري.
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امل�ؤمترات
والندوات
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جمال�س وحوار مع املجتمع املدين

ت�ستند حوارات جمل�س املجتمع املدين «جمل�س توا�صل»على فكرة ال�سبلة العمانية
التقليدية حيث كان يتحاور �أفراد املجتمع ويتناق�شون الق�ضايا التي ت�شغل
املجتمع .تهدف توا�صل من خالل تنظيم هذا املجل�س �إىل جذب �شخ�صيات رائدة
يف ال�سلطنة لي�شاركوا اجلميع خرباتهم وتعزيز ح�س التنمية وامل�س�ؤولية بني
امل�شاركات وامل�شاركني.
ولقد متكنت توا�صل بالفعل من �إقامة ثالثة جل�سات لهذا املجل�س خالل العامني
 2009و 2010جامعة م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وجمعيات املر�أة العمانية و�أفرادا من
خمتلف مناطق ال�سلطنة وحمافظاتها.
جمل�س توا�صل الأول مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين ( 26يونيو )2010
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املتحدث� :سعادة ال�شيخ علي املحروقي ،وايل ابراء
جمل�س توا�صل الثاين مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف �صاللة � :شاهد على املنجزات
( 28يوليو )2010
املتحدثون :
املكرم ال�سفري/عو�ض ال�شنفري ،ع�ضو جمل�س الدولة
املكرمة/ملي�س بنت عبداهلل الطائي  ،ع�ضوة جمل�س الدولة

جمال�س وحوار مع املجتمع املدين

امللتقياالعالميالأول:
االعالم واحلمالت االنتخابية (� 26- 25سبتمرب)2010
ناق�ش امللتقى خالل اليومني الذي �أقيم فيهما دور الإعالميني يف تغطية
االنتخابات ،و�أف�ضل املمار�سات يف تغطية االنتخابات  ،وو�سائل الإعالم ك�أداة داعمة
للتنمية للمجتمع العماين  ،واللوائح القانونية ،ودور الإعالم الربملاين وت�أثريه.
وهدف املنتدى �أي�ضا �إىل توفري م�ساحة ملناق�شة املو�ضوعات ذات ال�صلة ملمثلي
و�سائل الإعالم والن�ساء الراغبات يف خو�ض النتخابات جمل�س ال�شورى .وكانت
هذه املبادرة الأوىل من نوعها يف ال�سلطنة .و�شملت قائمة املتحدثني كل من حممد
الهادي احلنا�شي � ،صحفي ومنتج يف قناة العربية  ،و�سارة �ستينو  ،خبرية تطوير
برامج االنتخابات يف امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،و الدكتورة �أمل
فان هيي�س ،مدير م�ؤ�س�سة مد اجل�سور الهولندية و اال�ستاذ حيدر بن عبدالر�ضا
اللواتي ،ع�ضو يف جمعية ال�صحفيني العمانية ،و اال�ستاذ عو�ض بن �سعيد باقوير،
نائب رئي�س جمل�س �إدارة جمعية ال�صحفيني العمانية و اال�ستاذة جيهان بنت
عبداهلل اللمكية ،اعالمية عمانية و �أحمد بن علي املخيني ،ا�ست�شاري الدرا�سات
اال�سرتاتيجية بتوا�صل.

جمل�س توا�صل الثالث مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين (� 21سبتمرب )2010
املتحدث :عبدالقادر �أحمد  ،خبري يف االدارة

جمل�س توا�صل الثاين «�شاهد على املنجزات»

ال�صف العلوي (من الي�سار لليمني) :عو�ض باقوير� ،أحمد املخيني� ،سعادة
الدكتور /ر�شيد احلريبي ،حممد احلنا�شي� ،سعادة /حممد التوبي.
ال�صف ال�سفلي (من الي�سار لليمني):ن�صرى العدوي ،جيهان اللمكي،
الدكتورة� /أمل فان هي�س ،املكرمة /ملي�س الطائي ،املكرمة /منى املنذري� ،سارة
�ستينو� ،إميان احلريبي.
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جائزة رواد املجتمع املدين 2010
جائزة رواد املجتمع املدين لعام 2009

كانت الدورة الأوىل من جائزة رواد املجتمع املدين يف عمان حدثا هاما يوم  12يناير 2010
و�سعت �إىل تكرمي رواد م�ؤ�س�سات و�أفرادا كر�سوا جهودهم خلدمة املجتمع يف البالد.

الفائزون بجائزة رواد املجتمع املدين لعام :2009
جائزة رواد املجتمع املدين مبادرة وطنية رمزية يتوجها حفل �سنوي لتوزيع
اجلوائز ،وهي ت�صبو لتكرمي املبادرات املجيدة يف جمال امل�س�ؤولية االجتماعية من
الأفراد والقطاع العام والقطاع اخلا�ص وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين .واجلائزة متاحة
للأفراد وامل�ؤ�س�سات الراغبني يف التناف�س على ت�سليط ال�ضوء على مبادراتهم نحو
جمتمع �أف�ضل يف عمان.
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وت�أتي هذه اجلائزة كنواة ملبادرة وطنية و�إحدى برامج توا�صل لال�ستثمار
االجتماعي نحو متكني املجتمع املدين يف �سلطنة عمان� .إ�ضافة �إىل ذلك ،تهدف
حت�سن الربامج املختلفة واجلهود املبذولة
هذه اجلائزة لتطوير معايري وطنية ِّ
خلدمة املجتمع العماين .ونحن نتوقع �أن تنجح هذه اجلائزة يف تكرمي وتقدير
رواد املجتمع املدين �أفرادا وم�ؤ�س�سات ،ناهيك عن ت�شجيع الآخرين على امل�ساهمة
يف تنمية بالدنا احلبيبة.
�إن الدورة الثانية للجائزة (عام  )2010القت جناحا رائعا حيث ح�صلت على �أكرث
من � 17ألف �صوت فاق جميع التوقعات� .إن امل�شاريع املتناف�سة على اجلائزة هذا
العام  2010تتناول حماور وق�ضايا هامة وت�أتي من خمتلف مناطق ال�سلطنة
وحمافظاتها .وتتناف�س يف فئة جمعيات املر�أة العمانية  7جمعيات ،ويف فئة
اجلمعيات اخلريية واملهنية  7جمعيات ،بينما يتناف�س يف فئة �أف�ضل برنامج ا�ستثمار
اجتماعي  14م�شروعا من فئات القطاع العام والقطاع اخلا�ص واملبادرات امل�ستقلة.
�أما يف فئة رائد املجتمع املدين فيتناف�س  5مر�شحني ويف فئة رائدة املجتمع املدين
تتناف�س  6مر�شحات.

جائزة �أف�ضل برنامج ا�ستثمار اجتماعي لعام :2009
فئة مبادرات القطاع العام:
مبادرة «معا من �أجل عيد �سعيد»-ال�شركة العمانية لالت�صاالت وبنك م�سقط
فئة مبادرات القطاع اخلا�ص :
م�شروع �إن�شاء �أول مدر�سة تفاعلية ت�ستخدم تقنيات حديثة� -شركة تنمية نفط عمان

جائزة �أف�ضل م�ؤ�س�سة جمتمع مدين لعام :2009
فئة امل�ؤ�س�سات غري احلكومية غري اخلريية:
جمعية النور للمكفوفني -فرع حمافظة ظفار
فئة جمعيات املر�أة العمانية:
جمعية املر�أة العمانية ب�شنا�ص
فئة املبادرات اخلا�صة:
مركز املر�أة والتكنولوجيا للتدريب والدرا�سات ب�صاللة

جائزة رائدة املجتمع املدين لعام :2009
�آمنة بنت خادم بن �سعيد العوادي

جائزة رائد املجتمع املدين لعام : 2009
علي بن حممد �ساملني العلوي
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تقرير عن وقع براجمنا
من يوليو � 2009إىل دي�سمرب 2010
  27مبادرة وفعالية . � 558شخ�صا ا�ستفادوا من حلقات العمل التدريبية .� 254ساعة من التدريب. 19حلقة عمل.م�شاركة ما يقارب  100من اجلمعيات يف املبادرات .الو�صول اىل جميع مناطق ال�سلطنة .اجلوائز عام 2010
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على امل�ستوى الوطني
جائزة انطالقة ــــ جائزة �أف�ضل رائد �أعمال لعام 2010م
امل�ستوى الإقليمي
اجلائزة العربية للم�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات
امل�ستوى الدويل
جائزة ت�شيلوت ــــ جائزة االحتاد الأوروبي حلقوق الإن�سان

�شركا�ؤنا يف الإجناز
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م�ؤ�س�سة �أيزيك ُعمان
بنك م�سقط
املدينة الزرقاء
�شركة دليل للنفط �ش م م
جامعة ظفار
�سفارة مملكة هولندا
االحتاد العام لعمال �سلطنة ُعمان
ميثاق االمم املتحدة العاملي
�شركة جرنال دي برودوك�سيوني�س دي�سينو
هال �أف �أم
املعهد اجلمهوري الدويل
مبادرة ال�شراكة ال�شرق �أو�سطية
م�سقط دايلي
البنك الوطني العماين
ال�شركة ال ُعمانية لالت�صاالت(عمانتل)
م�ؤ�س�سة عمر الزواوي
�شركة تنمية نفط ُعمان
ميناء �صاللة
�شركة قلهات للغاز الطبيعي امل�سال
كلية رادي للإدارة
مكتب �سعيد ال�شحري لال�ست�شارات القانونية
�سرايا بندر اجل�صة
�صحيفة ال�شبيبة
تيكنيكا�س ريونيدا�س
فايل
ووريل بار�سونز
�صحيفة الر�ؤية
�صحيفة واحة املهرجان
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