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مراكز التعليم اإلقليمية

توفر جامعة آسيا الوسطى مساحة للقيام
باألبحاث ،والحوار ،والتعاون ،والتعليم
والتنمية المهنية للمساعدة في فهم وخدمة
المجتمع المدني على نحو أفضل .منذ عام
 2006حصل نحو  74000طالب على
دورات تدريبية في مجاالت التدريب المهني
في جامعة آسيا الوسطى.

العمل الخيري المحلي

في جنوب آسيا ،تعمل شبكة اآلغا خان للتنمية
مع المركز الباكستاني الخيري على زيادة
تأثير األعمال الخيرية ،وذلك من خالل
جعل المنظمات غير الحكومية أكثر فعالية،
وأكثر مسؤولية ،وتتناسب أكثر مع مجاالت
عملها ،خاصة عند االستجابة إلى االحتياجات
االجتماعية للمجتمعات التي تخدمها.

المجتمع المدني في شبكة اآلغا خان للتنمية
إن المجتمع المدني النابض بالحياة والمؤهل هو حجر الزاوية لوطن صحي
ومزدهر .إن تحسين نوعية الحياة للبشر هو أمر جوهري ،ألن الناس يعرفون
بأنفسهم الشكل األفضل لقيادة عملية التطور .حتى اآلن ،وفي الكثير من أرجاء
العالم ،يعاني المجتمع المدني من قلة المعرفة التقنية والموارد البشرية والمالية.
لتغطية هذه الفجوات ،عملت شبكة اآلغا خان للتنمية بعناية فائقة ،وعلى مدى
أكثر من  50عاماً ،على بناء مؤسسات نشيطة تعمل على اختبار وتهيئة ومالئمة
التنوع .انطالقاً من القيم واألخالق التي تقود عملية التطور والتغيير اإليجابي،
استطاعت هذه المؤسسات من المجتمع المدني تسخير الطاقات الشخصية للسكان
الملتزمين بالمصلحة العامة ،في مجاالت عدة مثل التعليم ،والصحة ،والعلوم
واألبحاث ،والثقافة ،على سبيل المثال ال الحصر.

العمل في المجتمع

تؤمن شـبكة اآلغـا خـان للتنميـة بالربط
بين التطور االجتماعي ونجاح الشركة.
منـذ عـام  ،2003عملـت شـركات
شـبكة اآلغـا خـان للتنميـة فـي غـرب
إفريقيـا علـى تأسـيس وتشـغيل صندوق
تكافلـي فـي محاولـة لتحسـين معيشـة
الموظفيـن ،والعائلات والمجتمعـات.

تعمل كافة برامج ومؤسسات المجتمع المدني لشبكة اآلغا خان للتنمية
في دول متعددة.

الحلول التقنية العالمية

تستخدم شبكة اآلغا خان للتنمية األجهزة
الخليوية للتواصل مع المجتمعات النائية
والمهمشة ،وللقيام بدورات تعليمية إلكترونية،
ونشر التقنيات الزراعية المبتكرة للمزارعين
الفقراء ،على نحو أسرع وكلفة أقل ،مما يساهم
في النهاية بزيادة محصولهم وتحسين دخلهم.

برامج ومؤسسات المجتمع المدني في شبكة اآلغا خان للتنمية

“على نحو متزايد ،أنا أؤمن بأن أصوات المجتمع المدني هي األصوات التي تدعو

المعايير المهنية

تقوم شبكة اآلغا خان للتنمية بإنشاء وتطوير
الجمعيات المهنية (الخاصة بالمدرسين،
والممرضين ،والمهندسين المعماريين
والصحفيين ،على سبيل المثال) لدعم هذه
المهن والرفع من سوية معايير الجودة،
واألخالق والتأثير على المصلحة العامة.

للتغيير ،عند تأخر حدوث هذا التغيير .لقد أصبحت أصوات األمل ألولئك الذين
يعيشون في حالة خوف .هذه األصوات هي التي سوف تساعد في تحويل الدول
المتأزمة إلى دول الفرص ...إن المجتمع المدني الفعال ...هو أحد أعظم القوى في
زماننا ،وهو سيصبح على نحو متزايد ذو تاثير عالمي”.
 سمو اآلغا خان في كلمته متحدثاً إلى كل من برلمان كندا وبرلمان أوتاوا، 27شباط  /فبراير 2014

بناء مؤسسات المجتمع المدني
تقوم شبكة اآلغا خان للتنمية ببناء مؤسسات المجتمع المدني منذ أكثر من  50عاماً ،بما فيها المدارس ،العيادات والمستشفيات ،الشركات
التي توفر المنتجات والخدمات الضرورية ،برامج الطفولة المبكرة التي تقدم لألطفال الفقراء بداية ممتازة ،برامج التشجير التي تزرع ماليين
األشجار ،الحدائق العامة والمتاحف ،الفنادق التي تطبق أفضل المعايير في اإلدارة البيئية ،جمعيات الفالحين التي تسمح للفالحين بالتكلم بصوت
واحد ،جائزة للعمارة كانت ومازالت حدثاً معمارياً مؤثراً لقرابة األربعين عاماً ،الجامعات وكليات التمريض التي تقدم الموارد البشرية الالزمة
للدول النامية ،ومجموعات التوفير التي تساعد أكثر الناس فقراً سواء خالل الضائقات المالية أو عند الرغبة ببناء مستقبل أفضل .بعض هذه
المؤسسات كانت والتزال تطبق أو تضع أفضل المعايير في مجاالت عملها منذ عشرات السنين .األمثلة المطروحة في األسفل هي ضمن ما
يقارب األلف مؤسسة أو برنامج ،التي تديرها شبكة اآلغا خان للتنمية في  30دولة حول العالم.

برامج التنمية الريفية

استخدمت برامج التنمية الريفية قواعد الديمقراطية والمجتمع المدني والتعددية كمنصة لبدء التحسينات
المتميزة في الظروف المعيشية لسكان المناطق الجبلية البعيدة ،المناطق الساحلية والمناطق الفقيرة
األخرى .يكمن هذا التغيير باألساس في التنمية الدقيقة للمنظمات األهلية التي تدار من قبل المواطنين
في القرية ،والتي تسمح ممارساتها الشاملة للمجتمعات المتنوعة بالتوصل إلى حلول للمشاكل العامة،
والتي ترضي الجميع .تساعد هذه المنظمات أكثر من  8ماليين شخص في تحقيق األمن الغذائي على
نحو أفضل ،والزيادة في الدخل ضمن األسرة ،والمزيد من فرص العمل.

جامعة اآلغا خان

قدمت جامعة اآلغا خان الخدمات الصحية بجودة عالية ،وفرص التدريب واألبحاث في العالم النامي
ألكثر من  30عاماً .كانت البداية في باكستان ،وذلك للمساعدة في تحسين الرعاية الصحية في المنطقة،
أما اليوم فقد اتسعت رقعة انتشارها لتصل إلى شرق إفريقيا ،وانتشرت مراكزها التعليمية في ثالث
قارات .يقوم أكثر من  12000خريج بمن فيهم من أطباء ،وممرضين ،ومدرسين ومدراء مدارس،
برفع المعايير ولعب أدوار قيادية في مجاالت عملهم .تعمل الجامعة اآلن على افتتاح كليات جديدة في
اآلداب والعلوم في كل من كراتشي في باكستان ،وأروشا في تنزانيا .سيعالج خريجو هذه الكليات القضايا
الهامة التي تعود بالخير والفائدة على المجتمع ،مثل :العمارة واإلسكان ،النمو االقتصادي والتنمية،
الحكومة ،السياسة العامة والمجتمع المدني ،القانون ،اإلعالم واالتصاالت.

مجموعة الوطن اإلعالمية

ً
قدمت مجموعة الوطن اإلعالمية على مدى أكثر من  50عاماً صوتاً
مستقال وقوياً في شرق ووسط
إفريقيا ،وهو أمر يجب توافره لمصلحة أي مجتمع .تأسست هذه المجموعة في عام  1959على يد
سمو اآلغا خان خالل السنوات التي سبقت استقالل كينيا .اليوم ،تعتبر مجموعة الوطن اإلعالمية أكبر
مؤسسة إعالمية مستقلة في المنطقة بعدد متزايد من الجرائد الوطنية ،الصحف الدورية األسبوعية
اإلقليمية ،والمحطات اإلذاعية والتلفزيونية.

دعم شبكة اآلغا خان للتنمية
الشراكات

األفراد

بشكل نموذجي ،عندما تُدخل شبكة اآلغا خان للتنمية النهج التنموي في أحد المجاالت،
فإنها تبحث دائماً عن شركاء لمساعدتها في توسيع نطاق أعمالها .لهذا يأتي قسم كبير
من تمويل مشاريع شبكة اآلغا خان للتنمية من الحكومات المحلية ،المؤسسات المختلفة
والشركاء من القطاع الخاص.
للمزيد من المعلومات نرجو زيارة الموقع:
akdn.org/partners

يمكن لألفراد دعم شبكة اآلغا خان للتنمية.
للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط:
akdn.org/support

شارك في الحوار
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