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إن اآلراء الواردة في هذا المنشور تعبر عن رأي المؤلف وال تعبر بالضرورة عن رأي األمم المتحدة ،ومن ذلك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو الدول
األعضاء باألمم المتحدة .وال تعني التسميات المستخدمة وعرض المواد على الخرائط تعبيرً ا عن أي رأي أيًا كان من جانب أمانة األمم المتحدة أو برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي بلد أو مقاطعة أو مدينة أو منطقة أو سلطاتها أو فيما يتعلق بترسيم حدودها.
من تصميم خوان بابلو راموس فاالديز

ملخص وا ٍ
ف
يصادف هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والسبعين إلنشاء األمم المتحدة ويعلن بداية عقد العمل لتحقيق األهداف العالمية بحلول عام  .2030وفي سبيل تحقيق
األهداف الطموحة ،عملت الدول النامية على زيادة تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي من خالل تبادل األفكار والمعرفة والمهارات والخبرات
بشكل متزايد التعاون فيما بين بلدان
من أجل مواجهة التحديات المشتركة وبناء مستقبل مشترك للجميع ،ال يتخلف فيه أحد عن الركب .وتتبنى البلدان وشركاء التنمية
ٍ
الجنوب والتعاون الثالثي باعتباره جزءًا ال يتجزأ من شراكتها العالمية الشاملة لمعالجة قضايا التنمية ولتحقيق جداول أعمال التنمية العالمية.
قد أقرت الوثيقة الختامية لخطة عمل بوينس آيرس  40+بأهمية تبادل المعرفة ،والتجارب وأفضل الممارسات ،ال سيما منهجيات التنمية النابعة من الداخل ،بشأن
التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي على تحقيق التنمية المستدامة وتطبيق خطة التنمية المستدامة لعام  .2030كما وجهت الدعوة إلى جميع أصحاب
المصلحة ذوي الصلة سواء كانوا جهات فاعلة رسمية أو غير رسمية إلى القيام بذلك من أجل تكثيف الجهود في سبيل القضاء التام على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده
من خالل التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي.
استنا ًدا إلى المجلد األول من هذه السلسلة بعنوان "الممارسات الجيدة في التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي للتنمية المستدامة" الذي ُن ِّشر في عام 2016
والمجلد الثاني الذي ُن ِّشر في عام  ،2018يواصل المجلد الثالث هذا العام االستعراض واالستفاضة في الحديث حول كيفية االستفادة من التعاون فيما بين بلدان الجنوب
والتعاون الثالثي لدعم جهود البلدان في تسريع عجلة التقدم في تحقيق  17هد ًفا للتنمية المستدامة ( .)SDGsويبرز هذا المجلد  195من الممارسات الجيدة ،وهو
تقريبًا ضعف حجم المجلد السابق ،مقدمة من  77شري ًكا من بينهم الدول األعضاء ،وكيانات األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية ( )IGOsوغيرها من شركاء
التنمية .وتوضح هذه المجموعة من الممارسات الجيدة روح التضامن والتعلم بين األقران والجهود الجماعية بين البلدان والشركاء من أجل مواجهة تحديات التنمية
التي يصعب التعامل معها بصور ٍة منفردة؛ وتوحي بالطريقة التي يمكن تكييف الحلول الملموسة بها وتكرارها في منطقة جغرافية أوسع.
من خالل عرض الممارسات الجيدة ،فقد تم تسليط الضوء على المبادرات المبتكرة التي أدت إلى نقل المعرفة والخبرة بين بلدان الجنوب من أجل التغلب على التحديات
المشتركة ومن أجل تحقيق المنافع المتبادلة؛ حيث تميزت باالستدامة البيئية واالقتصادية واالجتماعية؛ وتم اختبارها من ناحية الجدوى الفنية؛ مع إمكانية تكرارها
لتحقيق تأثير على نطاق واسع.
ثمة حاجة ماسة ،أكثر من أي وق ٍ
ت مضى ،إلى التضامن العالمي والتعاون المعزز ،ال سيما في ظل جائحة كوفيد ،19-من أجل التغلب على التحديات المتعلقة بالتنمية.
ً
بشكل منهجي واستراتيجي العامل األساسي في تكوين مشهد إنمائي أكثر إشراقا.
وتمثل الحلول العملية والجهود المتضافرة التي يبذلها جميع شركاء التنمية
ٍ
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إقرارات
لم يتسن إصدار هذه النشرة إال من خالل الجهود المشتركة لمكتب األمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب ( )UNOSSCوالشركاء من الدول األعضاء وكيانات
األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية ( )IGOsوغيرها من شركاء التنمية .وتضم هذه النشرة  195من الممارسات الجيدة في مجال التعاون فيما بين بلدان
الجنوب والتعاون الثالثي والتي تم تصنيفها وف ًقا لألهداف  17للتنمية المستدامة.
إننا ندين بامتنان كبير للزمالء من الشركاء التاليين لعملهم الدؤوب وتفانيهم .ونود توجيه شكر خاص لألسماء التالية من الدول األعضاء :كارولينا أميري ولويسينا
وينر من اإلدارة العامة للتعاون الدولي في األرجنتين؛ ونيجار رحيملي من وكالة التنمية الدولية األذربيجانية ()AIDA؛ وفرحانة يسمين من برنامج Aspire to
 ،)a2i( Innovateمبادرة حكومة بنغالديش؛ وآني برونتون من دائرة الشؤون الدولية الكندية؛ ويانج ليو من المركز الدولي الصيني للتبادل االقتصادي والتقني
()CICETE؛ وخايمي أ .جنيكو دازا من وزارة الخارجية الكولومبية؛ وماريو زامبرانو من وزارة الخارجية اإلكوادورية؛ ومروة محمود من الوكالة المصرية
للشراكة من أجل التنمية ()EAPD؛ وجانين جونزيلمان من الوكالة األلمانية للتعاون الدولي ()GIZ؛ وماركوس كول من البعثة الدائمة لجمهورية ألمانيا االتحادية
لدى األمم المتحدة؛ وجاردا بيردانا من وزارة الخارجية اإلندونيسية؛ وأنات فيشر تسين من البعثة الدائمة إلسرائيل لدى األمم المتحدة؛ وأتسوشي أوكادا من الوكالة
اليابانية للتعاون الدولي ()JICA؛ وخالد ف .الخالد من الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية؛ وسودب ماي من وزارة خارجية مدغشقر؛ وفريشيني راوجي
من البعثة الدائمة لجمهورية موريشيوس لدى األمم المتحدة؛ ومريم حمدوني من البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى األمم المتحدة؛ ووهيلج اسب من الوكالة النيرويجية
للتعاون التبادلي ()Norec؛ وهبة إسماعيل من الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ()PICA؛ وكارين لو ماباغوس من قسم العلوم والتكنولوجيا في جمهورية الفلبين،
وآنا كاسترو من معهد  ،Camõesمبادرة الحكومة البرتغالية؛ وإلينا يونغران كيم من البعثة الدائمة لجمهورية كوريا لدى األمم المتحدة؛ وإيفان كونستانتينوبولسكي
من البعثة الدائمة لروسيا االتحادية لدى األمم المتحدة؛ وبورج تسين ثان من وزارة الخارجية السنغافورية؛ وسيريثون وايراتبانيج من وكالة تايالند للتعاون الدولي
()TICA؛ وغونيش أيكوت إرغولر من وكالة التعاون والتنسيق التركية ()TIKA؛ وداين ماكوين من البعثة الدائمة لدولة اإلمارات العربية المتحدة لدى األمم المتحدة.
كما نتوجه كذلك بالشكر إلى جي وي من صندوق التنمية الصيني األفريقي ( )CADFundوجياو مينج من المركز الدولي للحد من الفقر في الصين (.)IPRCC
من المنظمات الحكومية الدولية ،نتوجه بالشكر إلى :أحمد نصار من لجنة العلوم والتكنولوجيا للتنمية المستدامة في الجنوب ()COMSATS؛ وماريانا ماكوالن من
المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ()ICGEB؛ ولورا كابرال من االتحاد األوروبي؛ ولويس كارلوس فارجاس من معهد البلدان األمريكية للتعاون
في مجال الزراعة ()IICA؛ ونادين بيفر سويلر من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ()OECD؛ ومارك بورغ من منتدى تنمية جزر المحيط الهادئ ()PIDF؛
وتهريما خان من شركاء التنمية السكانية ()PPD؛ وكان نملي من مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية (.)SESRIC
من كيانات األمم المتحدة ،نتوجه بالشكر إلى :بولينا ترشيس من اللجنة االقتصادية ألوروبا ()ECE؛ وإنريكي أوفييدو من لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ()ECLAC؛ وماريا ميسوفيكوفا من اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ ()ESCAP؛ وتشاو ليانج من منظمة
األغذية والزراعة لألمم المتحدة ()FAO؛ وآنا ماريا كورييا من مرفق البيئة العالمية ()GEF؛ وثيلي دي بودت من منظمة الطيران المدني الدولي ()ICAO؛ وإلينا
بيرتوسي من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ()IFAD؛ وأنيتا أموريم من منظمة العمل الدولية ()ILO؛ وفاندانا براكاش ناير من مركز التجارة الدولية؛ وأورسوال
وينهوفن من االتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU؛ وكارلوس أندريس إيمانويل من منظمة الصحة للبلدان األمريكية ()PAHO؛ جينيفر بوكوكهي واكهونغو ونان
زانغ من صندوق األمم المتحدة لتنمية رأس المال ()UNCDF؛ وشيرلي مارك برابهو ومارثا سانتوس من منظمة األمم المتحدة للطفولة ()UNICEF؛ وأكيسي
بوالبوال وفيرا حكيم وجيانغتينغ (تينا) هاو وسيرج نجيكونيوم وليزلي أونغ ومنغان يوان من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ()UNDP؛ وأنجيال موانديا من برنامج
األمم المتحدة للبيئة ()UNEP؛ وكلير ستارك من منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ()UNESCO؛ وهانا كوكران من المفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين ()UNHCR؛ وسيباستيان شروتينباخ من منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ()UNIDO؛ وبوبي أوالرتي من صندوق األمم المتحدة للسكان
()UNFPA؛ وسايورا أريفدجانوفا من مكتب األمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب ()UNOSSC؛ ورافائيل مارتينيز جيل ويو تانغ من برنامج متطوعي
األمم المتحدة ()UNV؛ ولوران بورت من البنك الدولي؛ وكاروال كنغوت وكريستيان بواني وبرونو ماجالهايس من برنامج األغذية العالمي ()WFP؛ والدكتور
موموي تاكيوتشي والدكتور تين تين سينت من منظمة الصحة العالمية (.)WHO
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من الجهات الفاعلة غير الرسمية ،نتوجه بالشكر إلى :لبنى شميم من مبادرة AAA؛ وجونيان لي من المدرسة المهنية BN؛ والنالن جي من المعهد الصيني للتعاون
فيما بين بلدان الجنوب في مجال الزراعة ()CISSCA؛ وسورابا كوما من الجمعية الدولية لوحدة وثقة المستهلكين ()CUTS International؛ وسارة هندري
من جامعة فرجينيا للتقنية.
قد كان التفاني والعمل الجاد للفريق األساسي أمرً ا بالغ األهمية .وتولى اإلشراف على تنظيم هذه الوثيقة جورج شيديك وزياجون غريس وانغ من مكتب األمم المتحدة
للتعاون بين بلدان الجنوب .كما نوجه شكرً ا خاصًا للسيدة شمس بنيحاني من مكتب األمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب لقيامها بأعمال التنسيق الكلي والبحث
والمراجعة الفنية للوثيقة؛ وتينغوي يين من مكتب األمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب للمراجعة الفنية للمخطوطات األصلية .كما نوجه الشكر إلى رفائيل أفيالر
من مكتب األمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب لتنسيق عملية التحرير والتصميم للمنشور .ونوجه الشكر إلى باربرا هول ودونييل جاكوبسون للدعم التحريري
وكذلك نشكر خوان بابلو راموس فاالديز للقيام بأعمال التصميم ووضع مخطط النشر النهائي.
وأخيرً ا ،نعرب عن شكرنا وامتناننا للسيد أخيم شتاينر مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والذي قام باإلشراف على ودعم أعمال مكتب األمم المتحدة للتعاون بين
بلدان الجنوب .ولوال قيادته ،لما كان هذا التقرير ممك ًنا.
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الصحة الجيدة والرفاه

4

التعليم الجيد

الخدمات الريفية الفعالة التي تراعي الفوارق بين الجنسين للمجتمعات الريفية في اإلكوادور
البحث وبناء القدرات من أجل زراعة مستدامة
الترويج الستخدام فطر التريكوديرما النافع في الزراعة
الترويج لمنتجات اإلدارة المتكاملة لآلفات من أجل الزراعة المستدامة
شراكة استراتيجية ضمن "حملة التحالف من أجل مكافحة العمى الممكن تفاديه"
تشكيل الوحدات الطبية إليفاد الخبراء والقوافل إلى إفريقيا وتشغيلها
قدرة جمهورية موريشيوس البارزة في السيطرة على األمراض المعدية
تحسين الرعاية الصحية في المناطق الريفية
تحسين جودة خدمات مرضى الجذام واإلعاقة
مشروعات الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي الطبية في غينيا وسيراليون
بناء القدرة بشأن طب الحاالت الطارئة في الدول األعضاء لمؤسسة التعاون االسالمي ()OIC
مشروع فحص السمع لحديثي الوالدة
برنامج تقديم الخدمات الصحية عن بُعد التابع للجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية المستدامة في
الجنوب ()COMSATS
التعديل الجيني بهدف العالج
التسلسل عالي السرعة ( )HTSوالمتشابهات الحيوية
تخفيف آثار األمراض العصبية التنكسية
استراتيجية الخدمات المتنقلة
مشروع السكان والصحة والبيئة ( )PHEوالمُسمى بإزالة الفجوات الوطنية وتعزيز العدالة العالمية ()ENGAGE
BeHe@lthy BeMobile
تحسين صحة األمومة والطفل في مناطق الحدود الشمالية بين جمهورية الدومينكان وهاييتي.
خدمات نقل الدم المُحسَّنة لتعزيز نظام الرعاية الصحية في غيانا.
الدعم المؤسسي لتخطيط برامج مكافحة السرطان في أمريكا الالتينية ومراقبتها
تحسين خدمات الصحة العقلية :التجارب الناجحة من مجتمعات أمريكا الجنوبية
تحسين سالمة الطرق في جمهورية الدومنيكان وكوستاريكا من خالل تعزيز إدارة سالمة الطرق والقدرات التنظيمية
استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحسين توصيل اللقاحات في الهند وإندونيسيا
نحو القضاء على انتقال المرض من األم إلى الطفل ( )EMTCTلمرضيّ فيروس نقص المناعة البشرية والزهري
المؤتمر الصيني اإلفريقي حول منتدى من الشباب إلى الشباب المعني بالسكان والتنمية شق طريق يقوده الشباب للحوار
وابتكار الحلول
تطوير شبكة من مراكز التقادم في العمر الصحية في أوروبا الشرقية والقوقاز
المركز المرجعي للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية ( )ICPDالمعني بالصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق المتعلقة بها
التعاون بين دول الجنوب المعني بتايلند وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية
أفضل ممارسات إنفاذ قوانين مكافحة التبغ :دراسة حالة من جنوب شرق آسيا
التعاون عبر الحدود بين الهند وبوتان :نحو القضاء على المالريا والوقاية من عودة انتشارها
نهج مبتكر للتعلم اإللكتروني في القطاع الصحي :التدريب قبل الخدمة وأثنائه لطالب الطب والعاملين في القطاع الصحي
للحصول على تغطية عالية الجودة للخدمات الصحية
المنح الدراسية المقدمة إلى طالب رابطة أمم جنوب شرق آسيا من كمبوديا ،وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية،
وميانمار
التعاون الثالثي في التدريب المهني بين المغرب وجمهورية كوريا والبلدان األفريقية األربعة
مشروع التعاون اإلنمائي تايلند-الو لتطوير الكلية الفنية في فينتيان
حلقات العمل التدريبية الوطنية حول اإلصالح والصيانة للمعدات الهندسية العلمية في الجامعات ،والمؤسسات البحثية
والصناعات الصغيرة من اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا من أجل الجنوب-المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة
برنامج الزماالت الدراسية قصيرة وطويلة األجل بدرجة الدكتوراه وما بعدها من المركز الدولي للهندسة الوراثية
والتكنولوجيا البيولوجية
برنامج التعليم والتدريب المهني للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ()OIC
إعداد دورة تدريبية لكبار ومتوسطي المديرين بهيئة الطيران المدني وتقديمها
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5

المساواة بين الجنسين

6

المياه النظيفة والنظافة
الصحية

7

طاقة نظيفة وبأسعار
معقولة

8

العمل الالئق ونمو
االقتصاد

9

الصناعة واالبتكار
والهياكل األساسية

هدف التنمية المستدامة  4واإلدماج االجتماعي من خالل التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي في زمبابوي
تعزيز مناهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ( )STEMللفتيات في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ
"برنامج حقوقنا وحياتنا ومستقبلنا (:")O3
الحد من الفقر بين الشباب في كمبوديا :تطوير مجموعات المهارات للمتطوعين الشباب لزيادة إمكانية التشغيل
القيادة المدرسية في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي
 :Project Rangeetتمكين الجيل الجديد من "األبطال الخارقين"
الحد من زواج األطفال باستخدام التكنولوجيا
برامج تمكين المرأة وبناء القدرات
التعاون الثالثي بين أفغانستان ،وإندونيسيا ،وألمانيا من أجل التمكين االقتصادي للمرأة
معالجة عدم المساواة بين الجنسين من خالل التعليم المسرحي بين الفئات األكثر ضع ًفا في صربيا
معسكرات البرمجة والتدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للفتيات في أفريقيا – المرحلة األولى
مبادرة المواقد الصاروخية من أجل تمكين المرأة الريفية
التعاون في مجال المياه العابرة للحدود من أجل التنمية المستدامة في األحواض األفريقية وتسهيله عالميًا من خالل
اتفاقية المياه
االرتقاء بمستوى األمن المائي لمواجهة التحديات المحلية ،واإلقليمية ،والعالمية
التدريب العملي على استخدام هاضم الغاز الحيوي المصنوع من البالستيك المُقوَّ ى باأللياف في ساموا
تعزيز تنمية الطاقة المائية الصغيرة في زامبيا ونيجيريا وغانا
مركز نقل التكنولوجيا ،والبحث والتدريب المعني بالطاقة النظيفة وكهربة الريف للدول األفريقية
التعاون الثالثي بشأن قياس الغاز الطبيعي في أمريكا الالتينية
مشروع الطاقة الشمسية المنزلية
صندوق اإلمارات العربية المتحدة  -منطقة البحر الكاريبي للطاقة المتجددة
استخدام الطاقة الشمسية في المقرات الرئاسية في الدول األعضاء لمنتدى تنمية جزر منطقة المحيط الهادئ
متابعة مستويات الكربون من أجل توفير الطاقة النظيفة في آسيا
َّ
منصة  :ekShopتمكين المجتمعات الريفية باستخدام التجارة اإللكترونية المُعززة
ابتكارات التدريب المهني :قوة عاملة ماهرة من أجل المستقبل
نحو توزيع شبكة أمان اجتماعي خالية من التسريب
الوصول إلى الخدمات المالية والقطاع الخاص في إفريقيا
برنامج تطوير التجارة اإللكترونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية
ريادة األعمال والنمو االقتصادي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في نيجيريا
تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سورينام
الحوكمة الرشيدة والقدرات المؤسسية لدولة فلسطين
التدريب المهني وبرنامج التوظيف ( :)MESIPدورات تدريبية في التصميم ثالثي األبعادوالطباعة ثالثية األبعاد
برنامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات في مجال السياحة التابع لمركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية
واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية
أقاليم التعلّم :تطوير المهارات العملية الالزمة في األعمال التجارية الريفية
تعزيز تمكين رائدات األعمال بسيراليون وقدرتهن على الصمود في التجارة العابرة للحدود ضمن اتحاد نهر مانو
التعاون بين الدول الضعيفة :إنشاء نظام معلومات فعَّال حول أسواق العمل في الدول الضعيفة
التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي لتعزيز نظام التعويضات الباكستاني عن اإلصابات في مكان العمل ،بنا ًء
على الدروس المستفادة من ماليزيا وتايالند
التعاون الثالثي بين الصين وكمبوديا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي المتعلق بالكاسافا
الهياكل اإلدارية إلصالح بيئة األعمال التجارية في أفغانستان :تبادل الخبرات مع المغرب
األسواق الحدودية كأداة لتحسين حياة ومعيشة األشخاص المقيمين في القرى النائية على طول الحدود بين الهند
وبنغالديش
استخدام المواد البالستيكية التشغيلية وتعزيزها في البلدان النامية
المعلوماتية والتنمية الحضرية في البلدان النامية
تقنيات اإلنشاء الصناعي في إثيوبيا
توصيل األلياف البصرية إلى المنازل ()FTTH
حلقات عمل دولية بشأن أمن اإلنترنت :تعزيز إجراءات حماية المعلومات
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الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ :تحليل احتياجات الطيران
تعزيز استثمار مستدام في الدول الشريكة :النموذج التجريبي في إثيوبيا
التحسين الصناعي والتحديث لصناعة نسيج السجاد في طاجاكستان
تعزيز مبيدات اآلفات المستخرجة من شجرة النيم في غرب إفريقيا
تعزيز موارد الطاقة المائية الصغيرة
مشروع المنطقة الصناعية ألجهزة هايسنس
تكنولوجيا مُتطوِّ رة وفعَّالة من حيث التكلفة ومقاومة للمناخ لبناء الجسور في نيبال :تبادل معرفي مع بنغالديش
تجارة المرور العابر ما بين بنغالديش وبوتان عبر الهند من خالل الممرات المائية العابرة للحدرد
تسريع إنجاز التحول الرقمي في جميع وزارات بنغالدش
مركز المكالمات النصية
جهود مشتركة لبرنامج مبتكر لألشخاص ذوي اإلعاقة :تعاون بين برنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة العالمية في
أوكرانيا وبيالروس
المسارات الصحية في بوجوتا والباز
شبكة المدينة الذكية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا
المحطة التجريبية للنفايات اإللكترونية
المدن الذكية :ابتدا ًء من تقييم أداء المدينة إلى التمويل االبتكاري
االستغالل الشامل للنفايات والتنمية المستدامة في قطاع مواد البناء للدول اآلسيوية على طول الحزام والطريق
إنتاج البن المستدام في حديقة جورونجوسا الوطنية
مشروع تشغيل منشأة منتجات األلبان التابعة لمركز حماية الفهود في ناميبيا
الزراعة المستدامة واألمن الغذائي باستخدام تقنية االستزراع النباتي والسمكي
نموذج مبتكر للزراعة المستدامة منخفضة الكربون في األمريكتين – نظام تكثيف إنتاج األرز
صندوق المناخ :مشروع التثقيف والتوعية بتغيُّر المناخ
تايالند :تعزيز القدرة على تحمل تغيُّر المناخ في المجتمعات الزراعية في كمبوديا
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (اإليفاد) :تعزيز القدرة على تحمل تغيُّر المناخ والتعاون الزراعي بين الصين وباكستان
طائرات بال طيار لزيادة قوة التحمل
الحد من مخاطر الكوارث ،تعزيز قوة تحمل البالد
التعاون بين بلدان الجنوب بخصوص تغيُّر المناخ في إفريقيا الناطقة بالفرنسية
تعزيز االقتصاد األخضر من أجل التنمية المستدامة
مبادرة تكييف الزراعة األفريقية ()AAA
مشروع استعادة المرجان
برنامج إيكوفيش
المساعدة التقنية للدورة التدريبية الدولية عن تربية األحياء المائية في الرخويات والطحالب الكبيرة في أفريقيا
الحفظ المتكامل للتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية في آسيا وأفريقيا من أجل االستخدام المستدام للنظم اإليكولوجية البرية
مبادرة االستدامة واالستقرار واألمن
كفاءة الحد من الفقر من خالل إدارة الموارد الطبيعية
اإلدارة المستدامة للنظم اإليكولوجية ودعم سبل العيش لتحسين القدرة على التكيف لدى السكان في حوض بحيرة تشاد
المعرضين آلثار تغير المناخ
إعادة الغابات إلى هيئتها األصلية في القوقاز وآسيا الوسطى
المبادرة العالمية لألراضي الخثية
المدرسة اإلفريقية للعمل اإلنساني في مجال الطب الشرعي
تعزيز الرقابة على قطاع الصناعات االستخراجية في الدول اإلفريقية الناطقة بالفرنسية
دور اإلعالم في دعم الجهود المُوحَّ دة لتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا
برامج بناء القدرات في مجالي األمن والسالم
تعزيز السالم من خالل الدعوة إلى التسامح والتعددية والديمقراطية
الخفارة المجتمعية
موظفو التسجيل المدني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
ما بعد مؤتمر األطراف الحادي والعشرين المرحلة الثانية :تعزيز قدرة وسائل اإلعالم على رصد تغيُّر المناخ في آسيا
والمحيط الهادئ وإفريقيا وتقديم تقارير حوله
تعزيز اإلدارة البيئية من خالل التعاون بين بلدان الجنوب
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 17عقد الشراكات لتحقيق
األهداف

المرفق

تبادل الممارسات الجيدة على مستوى البلديات في السياقات الحضرية المتضررة من العنف ،وآليات أقوى للوصول إلى
العدالة في سياقات التشرد
مشاركة دول اإلطار اإلقليمي الشامل للحماية والحلول للممارسات الجيدة في تحديد وضع الالجئين ،تطبي ًقا لإلطار
الشامل لالستجابة لالجئين
برنامج التطوع التابع للجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا
مشروع الحقوق والتمكين والتماسك ( )REACHلسكان فيجي في الريف والحضر
محاكم القرى في بنغالديش :سد فجوة العدالة
مشروع المركز العالمي للتنمية فيما بين بلدان الجنوب
الشبكة الصينية للتعاون فيما بين بلدان الجنوب
إدارة المعرفة من أجل األبحاث ونقل التكنولوجيا واالبتكار في التنوع البيولوجي
التعاون الثالثي بين وكاالت التنمية الدولية في غواتيماال والمكسيك وألمانيا
تقوية القدرات في إدارة مخاطر الكوارث للدول الواقعة في أمريكا الالتينية وأوروبا ومنطقة البحر الكاريبي
مساعدة حكومة بيالروسيا على االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية وذلك بتدعيم الخبرة والقدرة المؤسسية الوطنية
التنمية التنظيمية والتعاون والتدريب في سبيل التكنولوجيا البيولوجية في البلدان الواقعة جنوب الكرة األرضية
برنامج بناء القدرة اإلحصائية لمكونات األنظمة اإلحصائية الوطنية بالدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي
شبكة تنفيذ ومتابعة خطة عام  2030ومتابعة أهداف التنمية المستدامة في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
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تعزيز سياسات النمو في مرحلة الطفولة المبكرة
في األرجنتين والبرازيل
تطوير مبادرات التبادل التقني في األرجنتين والبرازيل من أجل تعزيز السياسات العامة لتعزيز النمو المبكر
للرضع
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الصحة الجيدة
والرفاه

القضاء على
الفقر

4

التعليم الجيد

التحدي
أحرزت البرازيل تقدمًا كبيرً ا في السنوات األخيرة في وضع السياسات العامة للمرأة ،واألم ،والطفل .ومع تنفيذ النظام الصحي
الموحّ د ،ونظام المساعدة االجتماعية الموحّ د ،والحق في التعليم األساسي وزيادة الوصول إلى مراكز رعاية األطفال ،يعيش
األطفال البرازيليون اليوم في ظروف أفضل مما كانوا عليه قبل  30عامًا .إضافة إلى ذلك ،يهدف برنامج Criança Feliz
(الطفل السعيد) إلى تعزيز التنمية المتكاملة لألطفال من خالل تعزيز مهارات األسرة ،والسعي للمساهمة في كسر حلقة الفقر،
والحد من العنف ،والحد من التغيب عن المدرسة ،وغيرها من المزايا االجتماعية.
ومع ذلك ،يستمر عدم المساواة في البالد ،ويعيش العديد من األسر الفقيرة في حالة من المخاطر االجتماعية والضعف .وفي هذا
السياق ،هناك إجماع كبير على الحاجة إلى االستثمار في التنمية البشرية والنمو االقتصادي ،وفي مكافحة التفاوتات االجتماعية ،مع
التركيز على الصحة ،والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ،ورعاية األطفال ،وخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة ،والفئة العمرية
من الوالدة حتى ست سنوات.
نحو إيجاد حل
استهدف هذا المشروع تطوير مبادرات تبادل المعرفة حول سياسات النمو في مرحلة الطفولة المبكرة بين الفرق الفنية لبرنامج
 Primeros Añosفي األرجنتين وبرنامج  Criança Felizفي البرازيل .وكان الهدف هو إيجاد معرفة جديدة حول التدخالت
في األسر الضعيفة التي لديها أطفال صغار ،تلك المعرفة التي يمكن أن تعزز تأثير السياسات العامة الهادفة إلى تحسين ظروفهم
المعيشية .وبذلك ،يحقق هذا المشروع هدف التنمية المستدامة ( - 1 )SDGالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان ،من
خالل تعزيز تحسين أدوات الحماية االجتماعية لمنع الفقر والحد منه ،وتوفير شبكة أمان لألطفال الصغار.
تم إنشاء فرق عمل متعددة التخصصات من فنيين من وزارة التنمية االجتماعية والمجلس الوطني لتنسيق برنامج Primeros
 Añosفي األرجنتين ،ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة المواطنة في البرازيل من أجل تبادل الخبرات والمعرفة ،إضافة إلى
معلومات حول التحديات التي تواجه تنفيذ برامج النمو في مرحلة الطفولة المبكرة في كال البلدين .كما قامت هذه الفرق بتبادل
المعلومات حول التقنيات والمنهجيات المستخدمة في التدخالت مع العائالت التي لديها أطفال من عمر يوم حتى  6سنوات في
اإلقليم ،وكذلك أدوات لرصد البرامج وتقييمها .وقد تم إجراء زيارات للمنازل العائلية في تسعة مواقع من ثماني واليات في
األرجنتين ،وسبعة مواقع من سبع واليات في البرازيل ،حيث تمكنوا من التبادل مع الفنيين والميسرين المحليين والمشاركة في
اجتماعات التدريب المجتمعية أو المنظمات المجتمعية.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة لـ FO.AR

أخيرً ا ،واألكثر أهمية ،كانت مهمة الفنيين المشاركين في هذه المبادرة هي تدريب الجهات الفاعلة المحلية المشاركة في تنفيذ
برنامجي  Primeros Añosو Criança Felizفي البلدان المعنية 130 :فنيًا أرجنتينيًا على المستويين الوطني واإلقليمي،
و 35فنيًا من الحكومة الفيدرالية للبرازيل ،و 2500مشرف بلدية ،و 10600زائر من البلديات من البرازيل.
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كانت إحدى النتائج الرئيسية للتبادالت هي تصميم وتطوير منهجيات وتقنيات
ناجحة للتدخل في العائالت التي لديها أطفال من عمر يوم حتى  4سنوات
في األرجنتين ومن عمر يوم حتى  6سنوات في البرازيل المعّرضة لحاالت
ضعف .وسّعت المجاالت الفنية للبرامج (إنتاج المعلومات وتقييمها ،والمحتوى،
والتواصل) وجهة نظر الفرق حول نطاق الممارسات ذات الصلة ،مما ساعد في
تحسين األنشطة اإلنمائية والمحلية ،والمساهمة بشكل خاص في تنظيم منهجية
الزيارات ،واجتماعات التربية والدعم ،ونقل نهج عمل الشبكة.

في األرجنتين ،استفاد من المبادرة  155000أسرة لديها أطفال تتراوح أعمارهم
بين يوم و 4سنوات ويعيشون في فقر ،وفي البرازيل ،استفاد  3ماليين طفل
من عمر يوم حتى  3سنوات من األسر المستفيدة من برنامج Programa
( Bolsa Familiaبرنامج منحة األسرة) ،و 640000امرأة حامل من
البرنامج نفسه ،و 75000طفل من األسر المستفيدة من استحقاقات الدفع
المستمرة ،إضافة إلى  8600طفل من األسر الموجودة في خدمات المأوى
في البرازيل.

كذلك ،على سبيل الضمان الستدامة المبادرة ،تم تقديم التدريب الالزم للمسؤولين
والفنيين الوطنيين والمحليين في كال البرنامجين الذين شاركوا في المبادرة
حتى يكون بمقدورهم تكرار ما تعلموه وتكييفه مع ممارساتهم والواقع المحلي
ذي الصلة.

جهة االتصال:
االسم :المديرية العامة للتعاون الدولي
المنظمة :وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية وشؤون العبادة ،األرجنتين
البريد اإللكترونيdgcin@mrecic.gov.ar :

اسم المشروع :تعزيز إجراءات دعم النمو المبكر للرضع
الدول  /األقاليم :األرجنتين ،البرازيل
المر ِّ
شح :حكومة األرجنتين وحكومة البرازيل
هدف (أهداف) التنمية المستدامة2-4 ،2-3 ،3-1 :
مقدم الدعم :الصندوق األرجنتيني للتعاون الدولي ( )FO.ARوالوكالة البرازيلية للتعاون ()ABC
هيئات التنفيذ:
األرجنتين :المديرية العامة للتعاون الدولي (وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية وشؤون العبادة) ،وزارة التنمية االجتماعية والمجلس الوطني لتنسيق
برنامج Primeros Años
البرازيل :وكالة التعاون البرازيلية ووزارة التنمية االجتماعية/وزارة المواطنة
حالة المشروع :تم إنجازه
فترة المشروع2019–2017 :
رابط الممارسة الجيدة :غير متوفر
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التنمية الشاملة للصناعات الزراعية األفريقية من
خالل الخيزران
تطوير صناعة زراعية من الخيزران األخضر من أجل التخفيف من حدة الفقر وحماية البيئة في رواندا

التحدي
رواندا بلد غير ساحلي كثير التالل وهو واحد من أقل البلدان ً
نموا في العالم وواحد من بلدان المنبع لنهر النيل .وتواجه رواندا
تحديات اجتماعية كبيرة مثل ارتفاع معدل الفقر والبطالة ،وتحديات اقتصادية كبيرة ،مثل القدرة الصناعية الضعيفة ،إذ تستورد
أكثر من  95في المائة من المنتجات .إضافة إلى ذلك ،فهي تواجه تحديات بيئية كبيرة تتمثل في التآكل الشديد للتربة والتعرية
المائية ،إضافة إلى التأثير السلبي على بلدان مصب نهر النيل بسبب االنخفاض الحاد في الغطاء الحرجي من  75في المائة
قبل اإلبادة الجماعية عام  1994إلى  28في المائة .تمتلك رواندا موارد غنية من الخيزران ولكنها غير مستغلة بسبب نقص
التكنولوجيا.
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العمل المناخي

القضاء على
الفقر

15

الحياة على
األرض

17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

نحو إيجاد حل
يهدف المشروع إلى تطوير قطاع الخيزران كصناعة زراعية بديلة خضراء جديدة لمعالجة الفقر المدقع ،والبطالة ،والمشاكل
البيئية ،مع األخذ في االعتبار مزاياها الفريدة مثل النمو السريع ،والتجديد القوي ،والدورة القصيرة ،والكتلة الحيوية الكبيرة.
تم استخدام األساليب المبتكرة التالية:
•الدعم القوي المقدم من حكومتي الصين ورواندا؛
•نهج شامل .تم تصميم المشروع على أساس المبدأ الدولي للتنمية الشاملة والمستدامة ،وكذلك رؤية رواندا  ،2020والمسح
االجتماعي واالقتصادي والبيئي المكثف في رواندا الذي أجراه المركز الوطني الصيني لبحوث الخيزران ()CBRC؛
•بحث علمي .تم إدخال أنواع الخيزران في جميع أنحاء البالد و ُزرعت وف ًقا للمبادئ العلمية لمطابقة الموقع ،واألمن البيولوجي،
واالستخدام النهائي الصناعي؛ وتم نقل تقنيات الخيزران ،وتكييفها ،وتطويرها لضمان إنتاجية عالية من الخيزران وتحقيق
فوائد بيئية وتجارية؛
•عملية مبسطة بدءًا من البحث والتطوير في الخيزران ،واإلنتاج التجريبي ،والشرح ،والنقل التقني ،والخدمة ،والتدريب،
ووصوالً إلى الترويج؛
•تدريب فعال .تدريب متبادل في رواندا والصين ،إذ يشارك  1512متدرب في  150برنامج تدريبي في رواندا ،و 12متدربًا
في الصين؛ طرق التدريب بشكل عام جنبًا إلى جنب مع إنتاج األوامر؛
•جوالت الخدمة الفنية لشركات الخيزران المختلفة؛
•معرض المنتجات ومعرض التوعية الذي يحضره وزراء رواندا ،وسفراء ،ووزراء/محافظون ،ومسؤولون ،وروّ اد أعمال،
ومزارعون من رواندا وخمسة بلدان أخرى في مجتمع شرق إفريقيا (.)EAC
كانت وزارة التجارة في الصين ( )MOFCOMووزارة األراضي والحراجة في رواندا ( )MLFمسؤولتين عن تمويل إطار
المشروع .تم تفويض المركز الوطني الصيني لبحوث الخيزران ( )CBRCوهيئة المياه والحراجة في رواندا ( )RWFAلتنفيذ
المشروع بدعم من المركز العالمي للتنمية فيما بين بلدان الجنوب؛ كما انضمت إليهما بعض المنظمات غير الحكومية ()NGOs
في رواندا.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة لـ CBRC
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تم نشر ثالثة عشر خبيرً ا صينيًا في رواندا .اس ُتوردت من الصين أربع مجموعات
من آالت معالجة الخيزران إلنتاج أعواد تخليل األسنان ،والستائر ،واألثاث ،وبناء
األلواح الخرسانية؛ تم توفير أربعة أنظمة كبيرة لرش المياه وتم إنشاء مشاتل
دفيئة لإلنتاج على مدار العام كحاضنات لتكاثر وإنتاج الخيزران ()BPPIs
( 2000متر مربع لكل مشتل)؛ تم إدخال أربعة أنواع مختارة من الخيزران .تم
إنشاء ما يصل إلى  400هكتار من مزارع الخيزران على طول ضفاف النهر
والمناطق المتدهورة للحفاظ على التربة والمياه ،ولتوفير إمدادات من األخشاب
الخام للمعالجة ذات القيمة المضافة .إضافة إلى ذلك ،تم إنشاء حاضنة شاملة
لتقنية معالجة الخيزران عالية القيمة ( )HBPIوأنتجت أكثر من  100نوع
من المنتجات في أربعة خطوط من أثاث الخيزران ،والنسيج ،والستائر/الشيش،
وأعواد تخليل األسنان ذات الجودة المنخفضة ،والمتوسطة ،والعالية لألسواق
والحياة اليومية .إضافة إلى ذلك ،تم احتضان حوالي  30شركة صغيرة إلنتاج
الخيزران ،وحصل الموظفون على  8دوالرات أمريكية على األقل في اليوم .تم
إنشاء صناعة الخيزران الزراعية لسلسلة التوريد وإضافة القيمة واستدامتها
من الصفر ،بإجمالي قيمة إنتاج سنوية تبلغ حوالي مليون دوالر أمريكي ،وتم
توفير أكثر من  2000وظيفة (حوالي  80بالمائة من النساء) .في عام ،2019
استثمرت شركة صينية خاصة  5ماليين دوالر أمريكي في إنتاج ألواح الخرسانة
المصنوعة من الخيزران الستبدال وارداتها من الصين إلى رواندا وبلدان أخرى
في مجموعة شرق إفريقيا نظرً ا لمتطلبات سوق البناء المرتفعة لديها التي تحركها
مبادرة الحزام والطريق الصينية.

المشروع مستدام ويعمل بفعالية .تقوم كل من حاضنات تكاثر وإنتاج الخيزران
( )BPPIوالحاضنات الشاملة لتقنية معالجة الخيزران عالية القيمة ()HBPI
بإجراء البحث والتطوير بشكل فعّال ،واإلنتاج التجريبي ،والشرح ،والتدريب.
و ُتستخدم شتالت الخيزران التي تنتجها وكالة تقييم وتطبيق التكنولوجيا ()BPPT
لتوفير التشجير الوطني؛ ويتوفر لمنتجات الخيزران التي تنتجها الحاضنات
الشاملة لتقنية معالجة الخيزران عالية القيمة ( )HBPIالتسويق الجيد ،بما في
ذلك التصدير إلى بعض بلدان مجتمع شرق أفريقيا ( )EACالقريبة .كذلك سيتم
إنتاج الخيزران لفحم الوقود لتلبية متطلبات السوق العالية.
تم تكرار المشروع بنجاح في بلدان مجموعة شرق أفريقيا مثل بوروندي ،وكينيا،
وأوغندا ،وجمهورية تنزانيا المتحدة .وقد قدّم مساهمة كبيرة في تنميتها الريفية
من خالل استكشاف مواردها الغنية من الخيزران ،نظرً ا ألن تقنيات المشروع
سهلة التعلم وبسيطة التشغيل ،وتتطلب مدخالت منخفضة وتوفر عوائد سريعة.
جهة االتصال:
االسمDr Xingcui Ding :
المنصب :أستاذ دكتور
المنظمة :شعبة التعاون الدولي ،المركز الوطني الصيني لبحوث الخيزران
بريد إلكتروني13805791796@163.com ،dxc01@hotmail.com :
وي تشاتdxc19630725 :

اسم المشروع :تطوير صناعة زراعية من الخيزران األخضر من أجل التخفيف من حدة الفقر وحماية البيئة في رواندا
الدول  /األقاليم :الصين ،ورواندا ،وغيرها من بلدان مجتمع شرق أفريقيا
المر ِّ
شح :المركز الصيني الدولي للتبادل االقتصادي والتقني ()CICETE
هدف (أهداف) التنمية المستدامة9-17 ،8-17 ،7-17 ،4-15 ،3-15 ،1-15 ،2-13 ،1-13 ،5-1 ،1-1 :
مقدم الدعم :حكومتا الصين ورواند ،مشروع المركز العالمي للتنمية فيما بين بلدان الجنوب
هيئات التنفيذ :المركز الوطني الصيني لبحوث الخيزران ()CBRC
حالة المشروع :تم إنجازه
فترة المشروع2019–2009 :
رابط الممارسة الجيدة :غير متوفر
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1

القضاء على
الفقر

نظام الحراجة الزراعية في الغابات والفطريات
تعزيز سبل العيش الريفية من خالل الممارسات الذكية مناخيًا

التحدي
الحراجة الزراعية ،أو استخدام األشجار في الزراعة ،هي ممارسة زراعية تقليدية في الهند ،ونيبال ،والصين توفر خدمات الغذاء،
والتغذية ،والنظام البيئي لدعم سبل العيش واإلنتاج الزراعي .وقد أدى االتجاه الزراعي الحديث نحو الزراعة األحادية التجارية
إلى استنزاف الموارد وجذب االهتمام من هذا النظام األصلي .وتتطلب أنظمة الحراجة الزراعية فترة انتظار قبل بدء اإلنتاج أطول
من فترة انتظار المحاصيل السنوية .لذلك ،فإن حاجة المزارعين إلى االستثمار النقدي والزمني خالل السنوات األولى للزراعة
تمثل تحديات كبيرة .وبالتالي ،فإن إضافة المحاصيل الموسمية والسنوية المتاحة من العام األول يمكن أن تكون بمثابة دفعة حيوية
لجدوى أنظمة الحراجة الزراعية في تأمين سبل العيش لصغار المزارعين .ويكون هذا ممكن من خالل دمج الحراجة الزراعية
مع زراعة الفطر.

2

القضاء التام
على الجوع

8

العمل الالئق
والنمو االقتصادي

5

المساواة بين
الجنسين

13

العمل
المناخي

15

الحياة على
األرض

نحو إيجاد حل
استهالك الفطر في الصين مرتفع ويتزايد سنويًا .وتشير االتجاهات العالمية أيضًا إلى زيادة الطلب على استهالك الفطر .ولذلك،
يرى مركز مستقبل الجبال ( ،)CMFالذي أنشأته األكاديمية الصينية للعلوم ( )CASباالشتراك مع مركز الحراجة الزراعية
العالمية ( ،)ICRAFويستضيفه معهد كونمينغ لعلم النبات التابع لألكاديمية الصينية للعلوم ( ،)CASأن الزراعة المسؤولة للفطر
يمكن أن تلعب دورً ا رئيسيًا في انتشال المجتمعات في الدول النامية من الفقر ،وف ًقا لهدف التنمية المستدامة ( – 1 )SDGالقضاء
على الفقر.
كانت أهداف المشروع هي تحديد المواقع وتوفير التدريب على التعرف على الفطر واستخدامه للفنيين الزراعيين وأعضاء الغابات
المجتمعية ،الذين سينقلون المعرفة الجديدة من خالل شبكات المزارعين األصليين .تركز التدريب حول تقنيات الزراعة واإلدارة
التي طورها علماء مركز مستقبل الجبال ( .)CMFيمكن أن يؤدي هذا النقل للمعرفة المتعلقة بزراعة الفطر عالي القيمة والصالح
لألكل ،مثل فطر غوشنة ( ،)Morchellaوجمعه ،وإنتاج بذوره ،وتجفيفه ،وتخزينه إلى خلق فرص جديدة مُدرّ ة للدخل في مواقع
المشروع من خالل الزراعة المستدامة لها.
طوّ ر مركز مستقبل الجبال ( )CMFنظامًا فري ًدا للحراجة الزراعية يتم من خالله زراعة العديد من النباتات الطبية والفطر مع
أشجار متعددة األغراض .ويدمج النظام تقنيات جديدة إلنتاج زراعات ،وتقاوي ،وأوساط نمو ،وثمار فطرية عالية الجودة .تم إنشاء
مواقع تجريبية للحراجة الزراعية في الغابات والفطريات في موقع كبير لتعدين الفوسفور بالقرب من كونمينغ وكذلك على قطع
األرض المقدمة إلى مركز مستقبل الجبال ( )CMFمن قِبل حكومة مقاطعة هونغخه لتطوير ممارسات ذكية مناخياً.
تم إجراء العمل الميداني ألول مرة عبر المجتمعات الزراعية في منطقة جورهات الهندية في آسام ،ووادي كاتماندو في نيبال،
وواليتي تشين وشان في ميانمار لتقييم إنتاج الفطر في المناطق .ولوحظ أن النساء كن متحمسات بشكل خاص الكتساب معرفة
جديدة بالفطر .بعد ذلك ،تمت دعوة ممثلين من مؤسسة  Baliparaالهندية ،ومسؤولين حكوميين سابقين وشركاء من القطاع
الخاص من نيبال ،وممثلين من جامعة  Yezin Forestryفي ميانمار إلى مركز مستقبل الجبال ( )CMFللمشاركة في خمسة
أيام من التدريب المكثف على زراعة وإنتاج الفطر الذي يعتبر قابالً للنمو .في بلدهم األصلي .تناول التدريب الزراعة الصلبة
والزراعة السائلة.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة لـ CFM
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وكان التدريب المكثف لمدة خمسة أيام ناجحً ا .إذ أظهر الفنيون الزراعيون
المشاركون إتقانهم لتقنيات الزراعة واإلنتاج لنوعين مطلوبين بشدة،
وهما الفطر الريشي ( )Ganoderma lucidumوفطر غوشنة
( ،)Morchellaإضافة إلى أنواع أخرى من الفطر الصالح لألكل والطبي.
وبفضل هذه المعرفة الجديدة ،تم نقل التقاوي إلى مختبر وطني في نيبال ،حيث
تمت زراعتها وتوزيعها على مزارعي الفطر في كاتماندو.
من اإلنجازات المهمة األخرى كان تسجيل مقطع فيديو للتدريب على زراعة
الفطر .حيث تم تحميل الجزء األول منه حاليًا على الموقع اإللكتروني للمنظمة،
وسيتم توزيع المزيد من المواد اإلعالمية فور إتاحتها .يعتبر هذا الفيديو وغيره
من مقاطع الفيديو بمثابة مراجع مهمة للمشاركين بعد عودتهم إلى منازلهم .وقد
قمنا أيضًا بصياغة مخطوطة لكتيب حول زراعة أنواع الفطر التجارية (سيتم
نشره في عام  .)2020سيؤدي ذلك إلى تحفيز القدرات الريفية على نطاق عالمي.
أتاح الدعم المقدم من المركز الصيني للتنمية فيما بين بلدان الجنوب ()SSDC
تقييم االحتياجات في البلدان الشريكة لمركز مستقبل الجبال ( )CMFوتوفير
تدريب موجه ألعضاء الغابات المجتمعية على تقنيات زراعة الفطر عالية القيمة.
يُعد أصحاب المصلحة المجتمعيين هم المستفيدون المباشرون ،مع حدوث تأثير
مضاعف كبير عبر أعضاء المجتمع اآلخرين .بعد أن برزت الصين كقائدة بين
بلدان الجنوب ،فهي في وضع جيد للمساعدة في تنمية أعضاء بلدان الجنوب
المتخلفين اآلخرين .يمثل المشروع مثاالً على تبادل المعرفة والمهارات فيما بين
بلدان الجنوب ،وتعزيز العالقات التعاونية والخبرة التكنولوجية بين مجموعة
سريعة النمو من الدول الناشئة.

زراعة الفطر هي بالضبط نوع الممارسة المستدامة التي يحتاجها العالم لضمان
الوصول لكوكب آمن وصحي .يمكن استخدام منتجات النفايات الزراعية ،مثل أكواز
الذرة ونشارة الخشب ،إلنشاء أوساط نمو للفطر .ويمكن بعد ذلك استخدام أوساط
النمو المستنفدة لتخصيب تربة المحاصيل ،على الرغم من أنه يجب أوالً تجفيف
بعض أوساط النمو قبل دخول أنظمة التربة ،وإغالق دورة اإلنتاج .تحافظ زراعة
الفطر أيضًا على نمو الفطر في البرية ،مما يقلل من الحاجة إلى البحث عن الطعام
البري ،ويخفف من مخاطر الحصاد المفرط ،ويحمي موائل النظام البيئي الطبيعي.
لتكرار نجاح هذا المشروع عبر البلدان األخرى ،هناك حاجة إلى رأس مال
مبدئي وتدريب الموظفين جنبًا إلى جنب مع التقنيات الرخيصة والبسيطة .ال
تنطوي زراعة الفطر على تكاليف باهظة ،ويمكن أن تساعد آليات التمويل
(اإلعانات ،والقروض ،والمنح) المزارعين في الوصول إلى مواد البناء،
والعمالة ،والمعدات ،وما إلى ذلك .وسيكون ضمان حصول أفراد المجتمع على
تدريب تقني متعمق أمرً ا بالغ األهمية للحفاظ على تحقيق محاصيل عالية الجودة
وعالية الغلة .وأخيرً ا ،يجب زيادة الوعي العام فيما يتعلق بالفوائد المتعددة إلنتاج
الفطر واستهالكه ،مع إيالء اهتمام خاص للنساء ،الالئي يستطعن تحقيق أرباح
كبيرة من إنتاج الفطر كنشاط يعزز الدخل.
جهة االتصال:
االسم :األستاذ الدكتور/بيتر مورتيمر
اللقب :قائد فريق بيولوجيا التربة
المنظمة :مركز مستقبل الجبال ،معهد كونمينغ لعلم النبات ،األكاديمية الصينية
للعلوم ()CAS
بريد إلكترونيpeter@mail.kib.ac.cn :

اسم المشروع :تدريب أصحاب المصلحة في نظام الحراجة الزراعية في الغابات والفطريات في نيبال ،والهند ،والصين
الدول  /األقاليم :الصين ،الهند ،ميانمار ،نيبال
المر ِّ
شح :المركز الصيني الدولي للتبادل االقتصادي والتقني ()CICETE
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-1 ،1-1 :أ-5 ،4-2 ،3-2 ،أ-5 ،ب4-15 ،3-15 ،2-15 ،1-13 ،3-8 ،2-8 ،
مقدم الدعم :مشروع المركز الصيني للتنمية فيما بين بلدان الجنوب
هيئات التنفيذ :مركز مستقبل الجبال ( ،)CMFمعهد كونمينغ لعلم النبات ( ،)KIBاألكاديمية الصينية للعلوم ()CAS
حالة المشروع :تم إنجازه
فترة المشروع :يونيو  – 2018نوفمبر 2018
رابط الممارسة الجيدةhttp://english.kib.cas.cn :
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حلول متكاملة للتنمية المستدامة لحوض بحيرة
فيكتوريا
إدخال اإلدارة المتكاملة لمستجمعات المياه للتخفيف من حدة الفقر والحفاظ على البيئة في حوض بحيرة فيكتوريا

1

القضاء على
الفقر

15

الحياة على
األرض

التحدي
على مدى العقود األربعة الماضية ،بينما كانت االقتصادات المحلية آخذة في التطور ،واجهت بحيرة فيكتوريا عد ًدا من المشكالت
البيئية ،بما في ذلك التلوث ،وفقدان التنوع البيولوجي ،وتدمير الموائل ،وتآكل التربة .وتشير التقديرات إلى أن أنواع األسماك
األصلية في البحيرة قد تقلصت بنسبة  80في المائة وأن أكثر من  70في المائة من الغطاء الحرجي في منطقة مستجمعات المياه
قد فُقد .إضافة إلى ذلك ،نظرً ا لرداءة جودة مياه األنهار المتدفقة إلى البحيرة ،تتزايد كميات الطمي والمواد المغذية ،مما يزيد من
مشكلة اإلطماء ببحيرة فيكتوريا .يجبر التدهور البيئي السكان المحليين على العودة إلى الفقر المدقع وإلى عمق الحلقات المفرغة
للتلوث والفقر .يطرح المشروع مفهوم واستراتيجية اإلدارة المتكاملة لمستجمعات المياه ( )IWMلحوض بحيرة بويانغ" :إلدارة
البحيرة ،يجب تسخير األنهار؛ ولتسخير األنهار ،يجب تنمية الجبال؛ ولتنمية الجبال ،يجب تخفيف حدة الفقر".
نحو إيجاد حل
تعد بحيرة بويانغ وبحيرة فيكتوريا أكبر بحيرات المياه العذبة في الصين وأفريقيا ،على التوالي .ويمكن مالحظة أن كال حوضي
البحيرتين يواجهان تحديات مماثلة في تحقيق التوازن بين التنمية االقتصادية وحماية البيئة .منذ أكثر من  30عامًا ،قامت حكومة
مقاطعة جيانغشي ،بنا ًء على المعرفة باإلدارة المتكاملة لمستجمعات المياه ( ،)IWMبتطوير برنامج الجبال واألنهار والبحيرات
( ،)MRLPالذي يتكون من استراتيجيات وتدابير حول اإلدارة اإلدارية لمستجمعات المياه ،وسبل العيش البديلة المستدامة،
والتكنولوجيات البيئية الزراعية ،والتمويل البالغ الصغر ،إلخ .واليوم ،تم تحسين البيئة الطبيعية ومستويات معيشة الناس في حوض
بحيرة بويانغ بشكل كبير .لتقديم استراتيجيات اإلدارة المتكاملة لمستجمعات المياه ( ،)IWMيهدف المشروع إلى تعزيز القدرات
المؤسسية للتنمية المستدامة لحوض بحيرة فيكتوريا ،مع التركيز بشكل خاص على تبادل تقنيات اإلدارة المتكاملة لمستجمعات
المياه ( )IWMالمخصصة.
من خالل منصة الشبكة الصينية للتعاون فيما بين بلدان الجنوب ( ،)China SSC Networkشاركت منظمتان غير حكوميتين،
هما منظمة أصدقاء بحيرة فيكتوريا ( )OSIENALAمن كينيا ومنظمة التعليم المدني هو الحل إلدارة الفقر والبيئة ()CESOPE
من جمهورية تنزانيا المتحدة ،وقد استفادتا من تبادل الخبرات حول ممارسة اإلدارة المتكاملة لمستجمعات المياه ( )IWMفي
الصين .وقد اشتركتا في صياغة تقرير دراسة جدوى ألفضل الممارسات في التنمية المستدامة لحوض بحيرة فيكتوريا .وتم تحسين
قدرات المنظمات غير الحكومية المشاركة في التنمية المستدامة لحوض بحيرة فيكتوريا بشكل أكبر عندما قامت بعثة استشارية من
الخبراء الصينيين بزيارة البلدين الواقعين على حوض بحيرة فيكتوريا .وتم تطوير نماذج تجريبية ،وتوصيات متعلقة بالسياسة،
وتطبيقات دولية للتنمية المستدامة لحوض بحيرة فيكتوريا واقتراحها على المنظمات المعنية بمساعدة خبراء اإلدارة المتكاملة
لمستجمعات المياه ( )IWMالصينيين .يتم تنفيذ المشروع وف ًقا للخطوات التالية:

حقوق الطبع والنشر مملوكة لـ MRLSD

•صياغة التخطيط القائم على الطلب .بنا ًء على أوضاع البيئة اإليكولوجية والفقر في حوض بحيرة فيكتوريا في جمهورية تنزانيا
المتحدة وكينيا ،دعت جمعية تعزيز التنمية المستدامة اإلقليمية بين الجبال واألنهار والبحيرات ( )MRLSDمن الصين خبراء
اإلدارة المتكاملة لمستجمعات المياه ( )IWMإلى االشتراك في تطوير مشروعين فرعيين  -أحدهما خطة نشاط مع منظمة
التعليم المدني هو الحل إلدارة الفقر والبيئة ( )CESOPEفي جمهورية تنزانيا المتحدة ،واآلخر نموذج تجريبي مع منظمة
أصدقاء بحيرة فيكتوريا ( )OSIENALAفي كينيا.
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•دعم وتوجيه المنظمات غير الحكومية المشاركة في تنفيذ المشروعين
الفرعيين في بلدانهم .اقترحت منظمة التعليم المدني هو الحل إلدارة الفقر
والبيئة ( )CESOPEمشروع "مهمة تقصي الحقائق حول الوضع البيئي
لبحيرة فيكتوريا" ،الذي تشمل أهدافه الرئيسية التحقيق في الوضع البيئي
وأنشطة كسب العيش حول مارا ،وبوكوبا ،وغيتا ،وموانزا لحوض بحيرة
فيكتوريا ،وتحديد التحديات الوشيكة التي يواجهها الحوض في هذه المناطق.
وتقوم منظمة أصدقاء بحيرة فيكتوريا ( )OSIENALAبتنفيذ اإلستراتيجية
المجتمعية لتحسين البيئة في مشروع حوض بحيرة فيكتوريا ،التي تهدف إلى
تطوير مجموعة من األنشطة المنسقة والمستدامة التي تعالج الترابط بين الحياة
البشرية والنظام البيئي لحوض بحيرة فيكتوريا.
•تلخيص المشروع وصياغة نموذج لتكراره في مناطق أخرى على طول حوض
بحيرة فيكتوريا .قام الخبراء الصينيون في اإلدارة المتكاملة لمستجمعات
المياه ( )IWMبتقييم المشروعين وساعدوا المنظمتين غير الحكوميتين،
منظمة التعليم المدني هو الحل إلدارة الفقر والبيئة ( )CESOPEومنظمة
أصدقاء بحيرة فيكتوريا ( ،)OSIENALAعلى صياغة نماذج توضيحية ليتم
تكرارها في مناطق أخرى من حوض بحيرة فيكتوريا.
صا لتعزيز تبادل
قدمت الشبكة الصينية للتعاون فيما بين بلدان الجنوب فر ً
المعرفة والخبرة حول اإلدارة المتكاملة لمستجمعات المياه ( )IWMبين
الصين وأفريقيا .اإلنجازات المهمة للمشروع هي نماذج تستند إلى مفهوم
اإلدارة المتكاملة لمستجمعات المياه ( )IWMتتسم بخصائص قابلية التطبيق،
والمالءمة ،وإمكانية التكرار.
إضافة إلى منطقة حوض بحيرة فيكتوريا في جمهورية تنزانيا المتحدة وكينيا،
تم تصميم المشروعين الفرعيين بما يتماشى مع حالة جميع مناطق مستجمعات
المياه في أحواض البحيرات واألنهار في إفريقيا ،مثل أوغندا وزامبيا؛ وبالتالي،
يمكن بسهولة تقديم النماذج إلى بلدان أخرى .قامت منظمة التعليم المدني هو
الحل إلدارة الفقر والبيئة ( )CESOPEبتنفيذ أبحاث مكثفة وفحوصات،
شملت جميع أصحاب المصلحة ،مثل الحكومات ،والمنظمات غير الحكومية،

والشركات ،واألفراد ،وما إلى ذلك .كما حشدت منظمة أصدقاء بحيرة فيكتوريا
( )OSIENALAجميع أصحاب المصلحة ،وخاصة المزارعين المحليين
والنساء ،لبناء فرق الحفاظ على القرية ( )VCTsووحدات إدارة الشواطئ
( ،)BMUالتي تضم الفرق البيئية للقرية (خاصة المزارعين والنساء) الذين تم
تدريبهم على تقنيات سبل العيش المستدامة والحفاظ على البيئة من قِبل منظمة
أصدقاء بحيرة فيكتوريا ( .)OSIENALAوبوصفهم المستفيدين من المشروع،
فهم على استعداد لمشاركة نجاحهم مع غيرهم من القرويين من خالل مخططات
"الحفظ المُدار من قِبل المجتمع" ،و"تحسين سبل العيش والحراجة الزراعية
المجتمعية" الخاصة بمنظمة أصدقاء بحيرة فيكتوريا (.)OSIENALA
إضافة إلى ذلك ،فإن التقنيات التي تدرسها منظمة أصدقاء بحيرة فيكتوريا
( )OSIENALAتعطي األولوية الستخدام الموارد والعمالة المحلية ،على سبيل
المثال ،مواقد الطين المنزلية ،ومرحاض الحفرة ،وأنظمة تخزين مياه األمطار،
وما إلى ذلك .ونتيجة لذلك ،تحظى النماذج بشعبية كبيرة بين القرويين وتدفع
القرية بأكملها إلى تحسين سبل العيش ،والبيئة ،والنظافة ،وحقوق المرأة ،من
بين أمور أخرى.
بدعم من الشبكة الصينية للتعاون فيما بين بلدان الجنوبُ ،تكرّ س كل من منظمة
التعليم المدني هو الحل إلدارة الفقر والبيئة ( )CESOPEومنظمة أصدقاء
بحيرة فيكتوريا ( )OSIENALAجهودهما لزيادة الوعي بالتقنيات األخرى
وحماية البيئة من خالل البث اإلذاعي .كما طورا تطبيقات للمشروع واقتراحات
للسياسة ،وسعيا للحصول على المزيد من الموارد لتنفيذ اإلدارة المتكاملة
لمستجمعات المياه (.)IWM
جهة االتصال:
االسم :السيد /يوتينغ ماو
المنصب :نائب األمين العام
المنظمة :التنمية المستدامة اإلقليمية بين الجبال واألنهار والبحيرات ()MRLSD
بريد إلكترونيmyt@mrlsd.org.cn :
وي تشاتmaoyuting198918 :

اسم المشروع :حلول متكاملة للتنمية المستدامة لحوض بحيرة فيكتوريا
الدول  /األقاليم :الصين ،كينيا ،جمهورية تنزانيا المتحدة
المر ِّ
شح :المركز الصيني الدولي للتبادل االقتصادي والتقني ()CICETE
هدف (أهداف) التنمية المستدامة1-15 ،1-1 :
مقدم الدعم :صندوق بيريز غريرو االستئماني
هيئات التنفيذ :جمعية تعزيز التنمية المستدامة اإلقليمية بين الجبال واألنهار والبحيرات ( )MRLSDمن الصين ،ومنظمة أصدقاء بحيرة فيكتوريا
( )OSIENALAمن كينيا ،ومنظمة التعليم المدني هو الحل إلدارة الفقر والبيئة ( )CESOPEمن جمهورية تنزانيا المتحدة.
حالة المشروع :جار التنفيذ
فترة المشروع :يونيو  – 2018يونيو 2020
رابط الممارسة الجيدة( www.mrlsd.org.cn :باللغة الصينية)
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1

عروض فنية لنظام معياري لزراعة األرز واألسماك
في ميانمار
زيادة إنتاج األسماك ودخل المزارعين من خالل العروض الفنية بين المزارعين المحليين

التحدي
تلعب تربية األحياء المائية في نظم الزراعة القائمة على األرز دورً ا مهمًا في تحقيق األمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر .تملك
ميانمار موارد واسعة من حقول األرز ،ومارست زراعة األرز واألسماك في البالد منذ منتصف التسعينيات .الحظت الحكومة أن
اإلنتاج المائي ،إضافة إلى محصول األرز ،هو منتج مهم للغاية لسبل العيش الريفية .ومع ذلك ،على الرغم من توفر الموارد الهائلة
التي يمكن استخدامها في زراعة األرز واألسماك في ميانمار ،إال أن هذه الصناعة لم تحقق نجاحً ا كبيرً ا .تتطور هذه الصناعة
بمعدل بطيء ،ويرجع ذلك في األساس إلى بعض القيود الرئيسية ،مثل نقص الفنيين المهرة الختيار أنواع األسماك المحسنة؛
وانخفاض الخبرة في إدارة الزراعة؛ والتصميم السيئ لمرفق زراعة األرز واألسماك؛ وعدم كفاية الفنيين المؤهلين في زراعة
األرز واألسماك؛ واإلمدادات غير الكافية من الزريعة السمكية؛ ونقص األموال المخصصة زراعة األرز واألسماك وغيرها من
المشروعات األخرى ذات الصلة.

2

القضاء التام
على الجوع

8

العمل الالئق
والنمو االقتصادي

القضاء على
الفقر

5

المساواة بين
الجنسين

14

الحياة تحت
الماء

17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

نحو إيجاد حل
لمواجهة التحديات المذكورة أعاله ،ن ّفذ المركز الصيني للتنمية فيما بين بلدان الجنوب باالشتراك مع مركز بحوث مصايد المياه
العذبة التابع لألكاديمية الصينية لعلوم مصايد األسماك ( )FFRCوإدارة المصايد التابعة لوزارة الثروة الحيوانية ومصايد األسماك
والتنمية الريفية ( )DoF/MLFRDبميانمار عروضا ً فنية لنظام معياري لزراعة األرز واألسماك في ميانمار .ويمكن أن يساعد
ذلك في زيادة دخل المزارعين وإمدادات األسماك ،وتعزيز تطور قطاع زراعة األرز واألسماك وخلق المزيد من فرص العمل
في ميانمار ،وهو ما يتماشى بشكل وثيق مع هدف التنمية المستدامة ( 1القضاء على الفقر) ،وهدف التنمية المستدامة ( 2القضاء
التام على الجوع) ،وهدف التنمية المستدامة ( 8العمل الالئق والنمو االقتصادي) .ويمكن أن يساعد أيضًا في منع الصيد المفرط
من خالل توفير خيار بديل في قطاع الصيد ،مما يساهم في تحقيق هدف التنمية المستدامة ( 14الحياة تحت الماء) .ومن خالل
المشاركة الفعّالة لمختلف مؤسسات المصايد ،والشركات ،والمزارعين ،فإنه يسهم في تحقيق هدف التنمية المستدامة ( 17عقد
الشراكات لتحقيق األهداف).
تم إرسال ثمانية خبراء صينيين في مجموعتين من مركز بحوث مصايد المياه العذبة ( )FFRCللقيام بمهمتين فنيتين لمدة عشرة
أيام في ميانمار لتقديم المشورة بشأن زراعة األرز واألسماك .وقد ساعدوا المزارعين المختارين في إعادة الهيكلة الموحدة لحقول
األرز وفي تحسين تقنيات الزراعة ومهارات اإلدارة .وتم تقديم محاضرات في الفصول الدراسية جنبًا إلى جنب مع األعمال
المخبرية واالستشارات الفنية لمساعدة المزارعين على اكتساب النظرية األساسية والتقنيات العملية لنظام موحد لزراعة األرز
واألسماك .إضافة إلى ذلك ،تمت دعوة تسعة موظفين فنيين ،ومديري برامج ،ومزارعين من ميانمار إلى الصين للقيام بجولة
دراسية لمدة عشرة أيام والتدريب على زراعة األرز واألسماك .وأصبحوا األشخاص الرئيسيين في مساعدة المشروع التجريبي
وفي متابعة التوسع في نموذج الزراعة المبتكرة.
ساعد هذا المشروع في إنشاء مزرعتين تجريبتين فنيتين كنظام معياري لزراعة األرز واألسماك في يانغون ونايبيتاو ،مع
التركيز على تقديم مساهمة عالية القيمة في بناء قدرات فنيي ومسؤولي زراعة األرز واألسماك من إدارة المصايد التابعة
لوزارة الثروة الحيوانية ومصايد األسماك والتنمية الريفية ( .)DoF/MLFRDوساهم في نهاية المطاف في جذب المزيد
من األشخاص لالنخراط في هذا النوع من المشاريع ،وتعزيز تنمية زراعة األرز واألسماك ،وتحسين الغذاء المنزلي واألمن
الغذائي في البالد.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة لمركز
بحوث مصايد المياه العذبة التابع
لألكاديمية الصينية لعلوم المصايد
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خالل المشروع ،ر ّكز فريق مركز بحوث مصايد المياه العذبة ( )FFRCعلى
خمسة جوانب:
•زيادة فهم نظام زراعة األرز واألسماك؛
•إجراء تدريب للموظفين الفنيين في إدارة المصايد التابعة لوزارة الثروة
الحيوانية ومصايد األسماك والتنمية الريفية ( )DoF/MLFRDعلى
تكنولوجيا زراعة األرز واألسماك ،بما في ذلك تصميم نظام زراعة األرز
واألسماك ،وتخزين األنواع الموصى بها ،وتكنولوجيا التغذية ،وما إلى ذلك؛
•تقديم االستشارات الفنية حول تصميم نظام زراعة األرز واألسماك ،والوقاية
من األمراض ،وإدارة التغذية ،وإدارة حقول األرز لمساعدة الفنيين والمزارعين
في إدارة المزارع بشكل أفضل وتحسين إنتاجية نظام زراعة األرز واألسماك؛
•تسهيل تعاون مؤسسات وشركات المصايد الصينية مع مؤسسات المصايد
المحلية لتحسين مرافق المصايد؛
•مشاركة المزيد من قنوات التمويل لتطوير قطاع زراعة األرز واألسماك مع
المشاركين.
إضافة إلى ذلك ،لضمان استدامة المشروع وقيادته ،تم تعيين مسؤول برنامج
وطني ( .)NPOوكان مسؤول البرنامج الوطني ( )NPOمسؤوالً عن تنفيذ
سلسلة من أنشطة التنسيق ،واالستشارات ،واالتصال تحت اإلشراف العام
لمشروع المركز الصيني للتنمية فيما بين بلدان الجنوب وفريق مركز بحوث
مصايد المياه العذبة ( )FFRCفي الصين ،وإدارة مصايد األسماك في ميانمار.
كان حوالي  40من الموظفين الفنيين والمزارعين المحليين العاملين في إدارة
المصايد التابعة لوزارة الثروة الحيوانية ومصايد األسماك والتنمية الريفية
( )DoF/MLFRDهم المستفيدون المستهدفون من هذا المشروع .في عام
 ،2016فحص فريق البعثة مزرعة تجريبية ،أُعيد تصميمها في عام  .2015من
بين األنواع األخرى ،قام موقع يانغون التجريبي بتخزين النباتات الصيفية في
 1.6هكتار من حقول األرز .وبعد التغذية لمدة أربعة أشهر دون إنقاص محصول
األرز ،تم الحصول على حصاد إضافي يبلغ  160كجم من اإلصبعيات كبيرة
الحجم بقيمة تتجاوز  120دوالر أمريكي .كان الموقع التجريبي البالغ  0.8هكتار
في نايبيداو أكثر فعالية .حيث تم اعتماد نموذج زراعة متكاملُ .زرعت أشجار

الموز ،والطماطم ،والفلفل ،والخضروات األخرى على التالل الحقلية .وزاد
محصول األرز بأكثر من  60في المائة في نهاية العام .تجاوز متوسط حجم
اإلصبعيات المخزنة  15سم لكل منها ،وتجاوز اإلنتاج الكلى  260كجم .التزم
خبراء مركز بحوث مصايد المياه العذبة ( )FFRCالتزامًا فعّاالً بتحسين اقتصاد
صناعة األرز ومصايد األسماك في ميانمار ،ومساعدة شعب ميانمار على زيادة
دخلهم من حقول األرز وإثراء المعروض من المنتجات المائية .وقد أثير اهتمام
كبير بين الكثير من المزارعين المحليين.
قام هذا المشروع بتعليم مفهوم "أرض واحدة ذات دخل مزدوج" لمزارعي األرز
في ميانمار .ومن خالل المشروع ،ال يتمكن المستفيدون من الحصول على دخل
من محاصيل األرز فحسب ،بل يمكنهم أيضًا كسب المزيد من المنتجات السمكية
اإلضافية من األرض نفسها .وقد جذبت قصص نجاح المستفيدين المزيد من
مزارعي األرز في ميانمار لالنخراط في هذه الصناعة التي تعد ً
مثال جي ًدا للحد
من الفقر في البلدان األقل ً
نموا .ونظرً ا للموارد الغنية ج ًدا لحقول األرز والمياه،
فإن بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا ( )ASEANبما في ذلك ميانمار لديها
إمكانات كبيرة لتطوير قطاع زراعة األرز واألسماك .إضافة إلى ذلك ،يشجع
المشروع اإلدماج الكامل للمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع مراحل
سلسلة قطاع زراعة األرز واألسماك في ميانمار (هدف التنمية المستدامة ،5
المساواة بين الجنسين) .تمت صياغة التقرير الخاص بتطوير قطاع زراعة األرز
واألسماك في ميانمار الذي يوفر مرجعًا مفي ًدا لمن يتوقعون التعاون مع مختلف
أصحاب المصلحة في الزراعة في ميانمار.
جهة االتصال:
االسم :دكتور /شياو جون جينغ
المنصب :مدير شعبة التعاون الدولي
المنظمة :مركز بحوث مصايد المياه العذبة التابع لألكاديمية الصينية لعلوم
المصايد
بريد إلكترونيjingxiaojun@ffrc.cn :

اسم المشروع :عرض فني لنظام معياري لزراعة األرز واألسماك في ميانمار
الدول  /األقاليم :الصين ،ميانمار
المر ِّ
شح :المركز الصيني الدولي للتبادل االقتصادي والتقني ()CICETE
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-2 ،4-2 ،3-2 ،2-1 ،1-1 :أ-5 ،4-5 ،أ16-17 ،9-17 ،7-17 ،6-17 ،4-14 ،3-14 ،6-8 ،3-8 ،2-8 ،
مقدم الدعم :مشروع المركز الصيني للتنمية فيما بين بلدان الجنوب
هيئات التنفيذ :مركز بحوث مصايد المياه العذبة التابع لألكاديمية الصينية لعلوم مصايد األسماك ( )FFRCوإدارة المصايد التابعة لوزارة الثروة الحيوانية
ومصايد األسماك والتنمية الريفية ( ،)DoF/MLFRDميانمار
حالة المشروع :تم إنجازه
فترة المشروع2016–2014 :
رابط الممارسة الجيدة( https://bit.ly/34uJYHa :باللغة الصينية)
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اللجنة المشتركة بين القطاعات للرعاية الشاملة
في مرحلة الطفولة المبكرة
تبادل الخبرات في مجال الحماية والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة لتعزيز تنمية القدرات والفرص للحد من
الفقر ومنع االستبعاد االجتماعي

التحدي
عندما تم إطالق اللجنة المشتركة بين القطاعات للرعاية الشاملة في مرحلة الطفولة المبكرة ( )CIPIفي عام  ،2011حيث تلقى
ما يقرب من  566,429ولد وبنت في كولومبيا طرائق مختلفة للرعاية .ومع ذلك ،نظرً ا ألنهم كانوا تحت مسؤولية مؤسسات
عدة ،فقد كانت االستجابة مجزأة ،مما أضعف التغطية ونوعية اإلجراءات المتعلقة بالنمو في مرحلة الطفولة المبكرة .يجب أن
يكون االعتراف باألوالد والبنات كأصحاب حقوق وتعريف الرعاية الشاملة في مرحلة الطفولة المبكرة التزامًا أساسيًا من جانب
الحكومة.

القضاء على
الفقر

2

القضاء التام
على الجوع

3

4

التعليم الجيد

16

الصحة الجيدة
والرفاه

السالم ،والعدل،
والمؤسسات القوية

نحو إيجاد حل
يهدف تنفيذ اإلجراءات المنسقة على المستويين الوطني والمحلي إلى تعزيز وضمان التنمية الكاملة لألطفال من عمر يوم حتى
 5سنوات في كولومبيا .تسعى هذه المبادرة للوصول إلى تغطية وطنية لتحسين نوعية حياة األطفال وخلق قدرات محلية ،مما
يتطلب مشاركة المجتمعات وكذلك الكيانات المحلية والوطنية.
في عام  ،2011أنشأت الحكومة الوطنية لكولومبيا اللجنة الوطنية المشتركة بين القطاعات للرعاية الشاملة في مرحلة الطفولة
المبكرة ( )CIPIلتعمل كمنصة لتعزيز سياسة الطفولة المبكرة ولجمع الموارد والخبرات من الكيانات العامة والخاصة القائمة.
وتترأس اللجنة الوطنية المشتركة بين القطاعات للرعاية الشاملة في مرحلة الطفولة المبكرة ( )CIPIأيضًا استراتيجية الرعاية
الشاملة في مرحلة الطفولة المبكرة( De Cero a Siempre ،من الصفر إلى األبد) ،التي تشكل مجموعة من اإلجراءات
الوطنية والمحلية المخططة المستخدمة لتعزيز وضمان التنمية الكاملة لألطفال من الحمل إلى سن الخامسة .ويتم تحقيق ذلك من
ّ
ويعزز
خالل العمل الموحد والمشترك بين القطاعات من منظور الحقوق ومن خالل نهج تفاضلي يشمل اإلعاقة .فهو يفصّل
تعريف وتنفيذ الخطط ،والبرامج ،والمشاريع ،واإلجراءات من أجل الرعاية الشاملة التي يجب ضمانها لكل طفل وف ًقا لسنه،
وسياقه ،ووضعه.
هدفت التدخالت إلى تشجيع التنمية الشاملة لألوالد والبنات في سنواتهم المبكرة باعتبارها فرصة سانحة للتنمية االجتماعية
واالقتصادية .تولد هذه التدخالت تأثيرات دائمة فيما يتعلق بالقوة النفسية ،والحد من الجريمة في دورة حياتهم ،وتحسين األداء
األكاديمي ،وانخفاض معدالت التسرب من المدرسة والرسوب إذ ُتزيد من فترة استمرار األطفال في النظام التعليمي ،وترفع
اإلنتاجية والدخل في المستقبل .إنه استثمار اجتماعي بمعدالت عائد أعلى (دائرة التخطيط الوطنية.)2011 ،
أهداف اللجنة المشتركة بين القطاعات للرعاية الشاملة في مرحلة الطفولة المبكرة ( )CIPIهي:
•تعزيز قدرة السلطات المحلية والحكومة الوطنية؛
•تصميم وتنفيذ خارطة طريق الرعاية الشاملة ( )RIAفي الكيانات المحلية؛
•زيادة الفهم وتوليد المعرفة المتعلقة بالقضايا االستراتيجية في مرحلة الطفولة المبكرة؛
•تأهيل الوكالء فيما يتعلق بالرعاية الشاملة لألطفال واألسر؛
•تطوير نهج تقني لتقييم نمو الطفل؛
•دمج آفاق للشمول في السياسات المحلية ،من بين أمور أخرى.
أدت اإلنجازات الرائعة للجنة المشتركة بين القطاعات للرعاية الشاملة في مرحلة الطفولة المبكرة ( )CIPIإلى :التصميم المشترك
الستراتيجية الرعاية الشاملة في مرحلة الطفولة المبكرة؛ وتطوير المبادئ التوجيهية والمعايير الفنية ،إلى جانب خطوط العمل
وأدوات اإلدارة لتنفيذ السياسة في األقاليم؛ وتطبيق نظام  ،SSNN( Sistema de Seguimiento Niño a Niñoنظام
مراقبة الطفل).

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
لـ APC-Colombia
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اعتبارً ا من عام  ،2016استفاد أكثر من  1,205,906ولد وبنت من الرعاية
الشاملة الجيدة .وبحلول عام  ،2018ارتفع هذا الرقم إلى  .1,374,423وكان
من النتائج الرئيسية األخرى بين عامي  2011و 2016تسجيل 4,081,320
ولد وبنت دون سن السادسة في نظام الرعاية الصحية للضمان االجتماعي،
وتقديم الدعم إلى  20مجتمعًا عرقيًا في تطوير خرائط طريق الرعاية الشاملة
الخاصة بهم بما يتماشى مع السياقات الريفية والعرقية.
إضافة إلى ذلك ،وف ًقا لتقييم التنفيذ لعام  2018الستراتيجية الرعاية الشاملة في
مرحلة الطفولة المبكرة  ،De Cero a Siempreفي عام  ،2018تم تدريب
ما يقرب من  1270امرأة ريفية وقادة مجتمعيين لتعزيز معرفتهم بالصحة
الجنسية واإلنجابية ،والصحة الغذائية والعقلية ،والوقاية من استخدام المؤثرات
العقلية .إضافة إلى ذلك ،ارتفع عدد األوالد والبنات الملتحقين بمرحلة ما قبل
المدرسة المتوفر بها رعاية شاملة من  57126طفل في عام  2017إلى
 71500طفل في عام .2018
شاركت كولومبيا هذه الممارسة الجيدة مع جمهورية الدومينيكان ()2017–2015
لتعزيز خطة  Quisqueya Empieza Contigoالخاصة باألخيرة ،التي
تلبي احتياجات األطفال من سن يوم حتى  5سنوات .وكانت الكيانات الدومينيكية
المعنية هي وزارة التخطيط والتنمية ( ،)MEPyDوالمديرية العامة للبرامج
الخاصة للرئاسة ( ،)DIGEPEPوالمعهد الوطني للرعاية الشاملة في مرحلة
الطفولة المبكرة (.)INAIPI

تضمنت األنشطة بعثات فنية في كال البلدين ،ونتيجة لهذه التبادالت ،حققت
جمهورية الدومينيكان ما يلي:
•تحديد اآلليات المنهجية لتعزيز نمط األسرة والقاعدة المجتمعية في خدمات
الرعاية الشاملة في مرحلة الطفولة المبكرة؛
•تحديد التنسيق بين المؤسسات للجنة المشتركة بين القطاعات للرعاية الشاملة
في مرحلة الطفولة المبكرة ( )CIPIبوصفه عنصرً ا أساسيًا لتعزيز سياسة
الطفولة المبكرة؛
•تعزيز آليات التنسيق ،والمتابعة ،والرصد في إطار سياسة الطفولة المبكرة
وتفاعلها مع القطاعات الخاصة والمجتمع المدني.
من أجل تكرار هذه المبادرة ،يجب مراعاة الشروط التالية لتنفيذ كيان مثل اللجنة
المشتركة بين القطاعات للرعاية الشاملة في مرحلة الطفولة المبكرة (:)CIPI
•تحديد حالة الطفولة المبكرة واحتياجاتها؛
•تحديد الهيكل المؤسسي الحالي.
جهة االتصال:
االسم :السيد /لويس روا
المنصب :منسق التعاون الثالثي
المنظمة :الوكالة الرئاسية للتعاون الدولي في كولومبيا ()APC-Colombia
بريد إلكترونيluisroa@apccolombia.gov.co :
االسم :السيد /موريسيو فرانكو دي أرماس
المنصب :منسق التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي
المنظمة :وزارة الشؤون الخارجية بكولومبيا
بريد إلكترونيmauricio.franco@cancilleria.gov.co :

اسم المشروع :اللجنة المشتركة بين القطاعات للرعاية الشاملة في مرحلة الطفولة المبكرة ()CIPI
الدول  /األقاليم :كولومبيا ،جمهورية الدومينيكان
المر ِّ
شح :وزارة الشؤون الخارجية بكولومبيا ،الوكالة الرئاسية للتعاون الدولي في كولومبيا ()APC-Colombia
هدف (أهداف) التنمية المستدامة9-16 ،5-4 ،2-4 ،8-3 ،3-3 ،2-3 ،1-3 ،2-2 ،3-1 ،2-1 :
مقدم الدعم :الوكالة الرئاسية للتعاون الدولي في كولومبيا ()APC-Colombia
هيئات التنفيذ :اللجنة المشتركة بين القطاعات للرعاية الشاملة في مرحلة الطفولة المبكرة
جار التنفيذ
حالة المشروعٍ :
جار التنفيذ
–
2011
فترة المشروع:
ٍ
رابط الممارسة الجيدة( https://bit.ly/3gy8Dxf :باللغة األسبانية)
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1

القضاء على
الفقر

برنامج بنك التنمية األوغندي المحدود
توفير الموارد المالية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

التحدي
تسعى أوغندا ،إحدى أقل البلدان نمواً ،إلى تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية لرفع مستويات المعيشة لسكانها وتحقيق أهداف
التنمية المستدامة ( .)SDGsوأهم تلك األهدف هو الحد من الفقر والجوع من خالل تنفيذ استراتيجيات إنمائية تهدف إلى دعم
دور القطاع الخاص في التنمية المرغوبة وتنويع مصادر الدخل .يعتبر بنك التنمية األوغندي المحدود ( )UDBLالمؤسسة المالية
الوحيدة في البالد التي تتخصص في دعم دور القطاع الخاص في التنمية من خالل تقديم القروض الالزمة ،بتكلفة منخفضة نسبيًا،
لتمويل استثماراته في مختلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية .كما أنها تمول المشاريع وتقدم الخدمات االستشارية الالزمة
لضمان تنفيذها بشكل صحيح .وتستند هذه االستشارات إلى أسس فنية سليمة وذات جدوى مالية ولها آثار إيجابية على اقتصاد
البالد.

4
9

التعليم الجيد

الصناعة ،واالبتكار،
والبنية التحتية

8

العمل الالئق
والنمو االقتصادي

17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

يعتمد نجاح البنك على نجاح المشاريع التي سيمولها .لذلك كان من الضروري للبنك أن يكون لديه إطار إداري ،وفني ،ومالي من
أجل تحقيق األهداف المرجوة.
نحو إيجاد حل
قادرً
ا على دراسة مشاريع التنمية المقدمة للتمويل وتقييمها.
من خالل وضع إطار إداري ،وفني ،ومالي مناسب ،يكون البنك
ويساعد ذلك في تحديد المشاريع ذات األهمية القصوى لالقتصاد األوغندي ويساعد في التخصيص األمثل للموارد المالية النادرة.
إضافة إلى ذلك ،فإن تثبيت نظام مناسب للمحاسبة واإلبالغ المالي يعزز الشفافية ويساعد في تحديد المسؤولية والمساءلة .ومن
المتوقع أن يساعد ذلك في نقل خبرة البنك إلى مؤسسات التنمية األخرى داخل أوغندا وخارجها.
الهدف الرئيسي لبرنامج بنك التنمية األوغندي المحدود ( )UDBLهو تعزيز وتمويل التنمية في مختلف قطاعات االقتصاد ،مع
التركيز بشكل خاص على الزراعة ،والصناعة ،والسياحة ،واإلسكان ،والتجارة.
يحصل بنك التنمية األوغندي المحدود ( )UDBLعلى ائتمانات كبيرة من ممولين خارجيين مثل الصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية العربية ويستخدمها لتمويل المشاريع المتوسطة والطويلة األجل في قطاعات الزراعة ،والتصنيع،
والسياحة ،والتعليم ،والصحة .يشارك الصندوق الكويتي مع مؤسسات تنموية أخرى مثل بنك التنمية األفريقي،
وصندوق منظمة البلدان المصدرة للنفط للتنمية الدولية ( ،)OFIDوالمصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا
( ،)BADEAومنظمة التجارة الدولية في تنفيذ برنامج بنك التنمية األوغندي المحدود ( )UDBLللفترة من  2020حتى 2025
من خالل المساهمة بحوالي  20مليون دوالر أمريكي .تم تقديم مساهمة الصندوق الكويتي إلى وزارة المالية في أوغندا لدعم
برنامجها التنموي .كما دعم الصندوق الترتيبات المالية واإلدارية المناسبة للمشروع خالل مرحلة التصميم.
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ً
استغالل للقرض المقدم من الصندوق الكويتي ومؤسسات التنمية األخرى ،من
المتوقع أن يوافق بنك التنمية األوغندي المحدود ( )UDBLعلى  979مشروعًا
إنمائيًا بقيمة  379مليون دوالر أمريكي ( 37بالمائة في قطاعي الزراعة األولية
والتصنيع الزراعي؛ و 24بالمائة في قطاع التصنيع؛ و 8بالمائة في قطاعي التعليم
والصحة؛ و 7بالمائة في قطاع البنية التحتية؛ و 4بالمائة في السياحة والضيافة؛
و 20بالمائة في قطاعات أخرى) .وتوزعت المشاريع على المنطقة الوسطى
( 69بالمائة) ،والمنطقة الشرقية ( 13بالمائة) ،والمنطقة الغربية ( 12بالمائة)،
والمنطقة الشمالية ( 6بالمائة) .إضافة إلى ذلك ،و ّفرت المشاريع التي مولها بنك
التنمية األوغندي خالل عام  2018فرص عمل لـ  77,000أوغندي 46 ،في
المائة منهم من النساء .ومن المهم التأكيد على أنه على الرغم من اكتمال
البرنامج في عام  ،2017فإن األموال المقدمة من الصندوق الكويتي وكذلك من
المؤسسات اإلنمائية األخرى هي صناديق متجددة تستمر بعد نهاية البرنامج.
يضمن بنك التنمية األوغندي المحدود ( )UDBLاستدامته من خالل اإلدارة
المالية السليمة .فالبنك يقدم قروضًا بشروط ميسرة للمشاريع المدروسة بعناية
التي يكون لها جدوى اقتصادية .كما يطلب البنك من المستفيدين تقديم الضمانات
الالزمة لتقديم القرض .ويضمن ذلك التخصيص الفعّال للموارد وتوافر األموال.

يمكن تبني فكرة بنك التنمية األوغندي ( )UDBفي أي دولة نامية .ويمكن للبلدان
األخرى أن تنشئ بنوك تنمية وأن تطلب من المؤسسات التنموية أن تشارك في
تمويل مشاريع التنمية المجدية.
باختصار ،من خالل استخدام إطار إداري ،ومالي ،وتقني مماثل ،قدّم الصندوق
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية  21قرضًا مُيسّرً ا في القطاع المصرفي
التنموي ،بقيمة  494مليون دوالر أمريكي واستفاد منها  13بل ًدا آخر ،بما في ذلك
البحرين ،والبوسنة والهرسك ،وبوتان ،وجيبوتي ،ومصر ،واألردن ،وموريتانيا،
والمغرب ،والسودان ،والجمهورية العربية السورية ،وتوغو ،وتونس ،واليمن.
وسهّل الصندوق الكويتي تبادل المعرفة من خالل تكرار هذا النموذج وتحسينه
في تدخالته المتتالية .وساهم ذلك في خلق العديد من فرص العمل وتوفير الدخل
ورفع مستويات المعيشة لمواطني البلدان المستفيدة ومساعدتهم على محاربة
الجوع والحد من الفقر.
جهة االتصال:
االسم :السيد /خالد ف .الخالد
المنظمة :الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
بريد إلكترونيalkhaledk@kuwait-fund.org :

اسم المشروع :برنامج بنك التنمية األوغندي المحدود
الدول  /األقاليم :الكويت ،أوغندا
المر ِّ
شح :وزارة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية في أوغندا
هدف (أهداف) التنمية المستدامة6-17 ،1-17 ،2-9 ،1-9 ،2-8 ،1-8 ،1-4 ،1-1 :
مقدم الدعم :الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
هيئات التنفيذ :بنك التنمية األوغندي المحدود
حالة المشروع :تم إنجازه
فترة المشروع2017–2010 :
رابط الممارسة الجيدة :غير متوفر
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1

القضاء على
الفقر

النهوض بالتمويل البالغ الصغر لتحسين سبل العيش
تعزيز الوصول المستدام والشامل إلى الخدمات المالية للجميع من أجل ضمان التنمية والقضاء على الفقر

17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

التحدي
على الرغم من أنه يمكن مالحظة التقدم الملموس المُنجز في الحد من الفقر خالل العقود الماضية ،ال يزال هناك عدد كبير غير
مقبول من األشخاص يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم األساسية .ويعد عدم إمكانية وصول الناس إلى الخدمات المالية عائ ًقا
رئيسيًا أمام التنمية في العالم اليوم .وينطبق هذا التحدي على كل من كينيا وإثيوبيا .يعاني غالبية فقراء العالم ،الذين يعيشون في
مناطق ريفية ،من المستوى التعليمي المتدني ويعملون في القطاع الزراعي .ومن أجل القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل
مكان ،من الضروري ضمان وصول جميع الرجال والنساء إلى الخدمات المالية ،بما في ذلك التمويل البالغ الصغر.
نحو إيجاد حل
يهدف مشروع "النهوض بالتمويل البالغ الصغر لتحسين سبل العيش" ،البدعم من الوكالة النرويجية للتعاون المتبادل (،)Norec
إلى تعزيز الوصول إلى التمويل لصغار المزارعين ،واألسر ذات الدخل المنخفض ،والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة الحجم
من خالل التمويل البالغ الصغر المستدام والشامل .من خالل تطوير المنتجات المالية التي تستجيب الحتياجات العمالء ،وتحسين
خدمات العمالء ،وتقديم الخدمات المالية التكنولوجية والتدريب الفعّال للعمالء ،تهدف "وكالة التنمية  "K-Repمن كينيا ومؤسسة
واساسا للتمويل البالغ الصغر ( )Wasasa Microfinanceمن إثيوبيا إلى تحقيق الشمول المالي وتقديم الخدمات المالية
لشرائح أوسع من السكان .تعمل كال المؤسستين" ،وكالة التنمية  "K-Repومؤسسة واساسا للتمويل البالغ الصغر (Wasasa
 ،)Microfinanceفي التمويل البالغ الصغر ويتبادالن األفراد ،والمعرفة ،والمهارات ،والخبرة لتعزيز الشمول المالي في
المنطقة .تساهم المبادرة في تحقيق هدف التنمية المستدامة ( 1القضاء على الفقر) ،خاصة الغاية  ،4-1من خالل تحسين إمكانية
الوصول إلى الخدمات المالية لألشخاص ذوي الدخل المنخفض.
تشمل النتائج الرئيسية للمشروع درجة أعلى من الشمول المالي لألشخاص ذوي الدخل المنخفض .يختلف الدور الذي تلعبه
التكنولوجيا في التمويل البالغ الصغر بشكل كبير بين البلدين ،وقد تعلمت المؤسستان أهمية التكنولوجيا كأداة للخدمات المالية.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة للوكالة
النرويجية للتعاون المتبادل ()Norec

بالنظر إلى أن كينيا وإثيوبيا لديهما ُنهج مختلفة تمامًا للتمويل البالغ الصغر ،فإن جميع المشاركين من كلتا المؤسستين يتعرضون
لوجهات نظر جديدة حول التمويل البالغ الصغر ،وقد تعلمت المؤسستان مهارات جديدة في إدارة المحافظ واكتسبتا المعرفة حول
إجراءات السداد .على المستوى الشخصي ،أفاد المشاركون في التبادل بتحقيق مستويات أعلى من الثقة ،وزيادة مستوى المرونة
والقدرة على التكيف ،وتحسين مهارات التواصل واللغة.
المنهجية الرئيسية المستخدمة في هذا المشروع هي التبادل المشترك للموظفين المحترفين في إطار التعاون بين المؤسسات
الخاصة .في الفترة من  2018حتى  ،2020تم تبادل  20موظ ًفا ،عشرة من "وكالة التنمية  "K-Repفي كينيا وعشرة من
مؤسسة واساسا للتمويل البالغ الصغر ( )Wasasa Microfinanceفي إثيوبيا ،لمدة ال تقل عن سبعة أشهر .تم تعيين الموظفين
داخليًا .وتبقى لهم أيضًا ما ال يقل عن ثالث سنوات من وقت العقد في وقت التبادل .كال هذين العاملين يزيد من فرص تحقيق نتائج
مستدامة .لكي يكون للبرنامج تأثير واسع وطويل األمد ،سيحتاج عدد كبير من الموظفين للمشاركة في برنامج التبادل ليحلوا محل
من سيغادرون المؤسستين بسبب التناقص الطبيعي .يتم تعيين الموظفين المشاركين في التبادل من إدارات مختلفة في المؤسستين
من أجل االستعانة بمجموعة متنوعة من الخبرات ،مما يؤدي إلى تحسين وزيادة اإلنتاجية على المستوى المؤسسي .كما تم اتخاذ
عدد من الخطوات األخرى من أجل زيادة فرص تحقيق نتائج مستدامة .وهذه الخطوات تشمل :تكليف األشخاص بالمشاركة في
برنامج التبادل مع وجود مرشد لضمان التكامل األفضل ونقل المعرفة في مكان عملهم الجديد ،وتدريب الموظفين غير المشاركين
في التبادل ،وتوثيق الدروس الرئيسية المستفادة.
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إن مفهوم التيسير الخاص بالوكالة النرويجية للتعاون المتبادل ( )Norecفيما
يتعلق بالتعاون الثالثي هو مفهوم أثبت جدواه .فهو يوفر أمواالً للمؤسسات
التي تعيّن الموظفين للمشروع وكذلك يو ّفر أمواالً للتنمية .تخطط Norec
لالجتماعات ،وتجري مراجعات للمشروعات في منتصف المدة ،وتوفر التدريب
للمشاركين في برامج التبادل وكذلك لمن ينسقون المشاريع .يعد مفهوم التبادل
المشترك للموظفين المهرة داخل مجموعة متنوعة من القطاعات نموذجً ا شديد
التنوع لتطوير المهارات ،والمعرفة ،والقدرات.
يعد التركيز على التبادل والتصميم األفقي للمشروع من الجوانب المبتكرة
للمشروع .فقد حددت المؤسستان بشكل مشترك االحتياجات التي سيساعدهما
برنامج التبادل على الوفاء بها .وتكون بعض النتائج التي تهدف المؤسسات
الخاصة إلى تحقيقها مقتصرة على كل منها ،وبعضها يكون مشتر ًكا للجميع.
يساهم كال الشريكين بنقاط القوة الخاصة بهما ويتعلمان من بعضهما البعض .في
كثير من األحيان في مجال التعاون اإلنمائي ،يتم تصميم المشاريع على أساس نقل

متلق .لكن تقدير قيمة المعرفة لدى الجميع يمنح
التقنيات من جهة مانحة إلى بلد
ٍ
مسؤولية أكبر ،ومشاركة أعلى ،واستدامة أطول للمشروع.
جهة االتصال:
االسم :السيد /هيلج إيسبي
المنصب :كبير مستشارين
المنظمة :الوكالة النرويجية للتعاون المتبادل ()Norec
عنوان البريد اإللكترونيhelge.espe@norec.no :
االسم :السيدة /ماريت باكن
المنصب :مدير البرامج
المنظمة :الوكالة النرويجية للتعاون المتبادل ()Norec
عنوان البريد اإللكترونيmarit.bakken@norec.no :

اسم المشروع :النهوض بالتمويل البالغ الصغر لتحسين سبل العيش
الدول  /األقاليم :إثيوبيا ،كينيا ،النرويج
المر ِّ
شح :الوكالة النرويجية للتعاون المتبادل ()Norec
هدف (أهداف) التنمية المستدامة9-17 ،4-1 :
مقدم الدعم :الوكالة النرويجية للتعاون المتبادل ()Norec
هيئات التنفيذ :وكالة التنمية ( K-Repكينيا) ،مؤسسة واساسا للتمويل البالغ الصغر ()Wasasa Microfinance
جار التنفيذ
حالة المشروعٍ :
فترة المشروع2020–2018 :
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/3hsRTZj :
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المشروع التطويري "مجتمع  Gewogواحد منتج
واحد" ()OGOP
تمكين المجتمعات الريفية والنهوض بسبل عيش المزارعين البوتانيين من أجل تحقيق رؤية بوتان  :2020رؤية
للسالم ،واالزدهار ،والسعادة

1

القضاء على
الفقر

8

العمل الالئق
والنمو االقتصادي

التحدي
واجه المزارعون البوتانيون قيو ًدا تمثلت في محدودية الخبرة والتجربة ،وهو ما جعلهم مفتقرين إلى فرص ابتكار وتطوير منتجات
يمكن أن تخدم أغراضًا تجارية أخرى بخالف استهالكهم المنزلي .في الواقع ،كانت هناك فرص اقتصادية قليلة وفرص عمل
منخفضة في المناطق الريفية على الرغم من وفرة الموارد الطبيعية بها ،وثراء الفنون األصلية ،والحرف ،واألطعمة .وبنا ًء على
ذلك ،تناول جاللة الملك جيغمي خيسار نامغيال وانغتشوك ملك بوتان مسألة تطوير المنتجات الزراعية المحلية بنا ًء على تجربة
تايالند خالل لقاء جاللته مع وفد وزارة الخارجية التايالندية عام  .2014وكانت هذه إحدى المبادرات التي َتم َّكن المزارعون
البوتانيون من خاللها تعلُم كيفية تحسين إنتاجيتهم الزراعية ورفع مستوى منتجاتهم لتلبية األسواق الوطنية وحتى الدولية.
نحو إيجاد حل
لدعم بوتان في جهودها لمعالجة القضايا األساسية ،المتمثلة في الحد من الفقر ،واالعتماد على الذات ،وتعزيز الدخل الريفي
والعمالة ،التي انعكست في رؤية بوتان  :2020رؤية للسالم ،واالزدهار ،والسعادة ،اقترحت تايالند ،من خالل وكالة التعاون
الدولي التايالندية ( ،)TICAنموذجين :نموذج الترويج التسويقي القائم على الموارد ،الذي تم االتفاق عليه بشكل متبادل وأصبح
أساس مشروع "مجتمع  Gewogواحد منتج واحد" ( )2019–2016( )OGOPالنموذجي األول؛ ونموذج الترويج التسويقي
القائم على الجذب السياحي ،الذي تم تطويره الح ًقا وأطلق عليه اسم "نموذج التنمية المجتمعية المستدامة القائم على تطبيق فلسفة
اقتصاد الكفاية ( )SEPلقرى  OGOPفي بوتان" ،أو مشروع  OGOPالنموذجي الثاني (.)2022–2019
تم تنفيذ مشروع  OGOPالنموذجي األول بهدف عام يتمثل في تحسين سبل العيش وزيادة دخل المجتمعات الريفية البوتانية،
وكان الغرض منه تطوير منتجات محلية عالية الجودة للسوق المحلي والدولي ،بما يتماشى مع هدف التنمية المستدامة ()SDG
( 1القضاء على الفقر) وهدف التنمية المستدامة ( 8العمل الالئق والنمو االقتصادي) .منذ مرحلة صياغة المشروع ،شارك
أصحاب المصلحة من كال الجانبين بما في ذلك الخبراء ،والوكاالت الحكومية المعنية ،والمجتمعات المستهدفة في بوتان لمناقشة
وتبادل الرؤى عالية القيمة .وقد استغرقت عمليات التشاور والتخطيط هذه ما يقرب من عام حيث تبنت ُنهج قائمة على الطلب
وتشاركية في جوهرها .ونتيجة لذلك ،تم االتفاق على المشروع وتأسيسه بنا ًء على نموذج الترويج التسويقي القائم على الموارد
المشابه لبرنامج مجتمع  Tambonواحد منتج واحد ( )OTOPفي تايالند .تم إطالق برنامج  OTOPفي عام  2001بهدف
القضاء على الفقر ،واستمر في كونه إحدى مبادرات تحفيز االقتصاد المحلي المهمة في تايالند من خالل تعزيز ريادة األعمال
على المستوى المجتمعي .بنا ًء على أفضل الممارسات والحلول المُجرّ بة في تايالند ،تمت دراسة المشروع دراسة متأنية تحت قيادة
"مكتب مشروعات الملكة" من قِبل كال الجانبين ،وبالتالي تخصيصه لتلبية الخصائص التي يتطلبها السياق البوتاني.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة لـ TICA
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في ضوء ذلك ،هدف المشروع إلى تحقيق ثالثة نواتج :إنتاج منتجات OGOP
عالية الجودة؛ وتحسين أسواق منتجات OGOP؛ وتعزيز التعاون بين مجتمعات
وشراكات  OGOPعبر مجموعة متنوعة من األنشطة .وتشمل هذه األنشطة
ورش العمل ،والزيارات الدراسية ،وإيفاد الخبراء والمتطوعين ،وتوفير المعدات
والمواد ،ونشر مشروع  OGOPوالترويج له ،والتسويق وتخطيط األعمال،
والرصد والتقييم ( .)M&Eإضافة إلى ذلك ،اكتسب المندوبون البوتانيون أيضًا
خبرة عملية في معارض مدينة  )OTOP City Fairs( OTOPالسنوية التي
أقيمت في تايالند في عامي  2017و 2018وعُرضت بها منتجات OGOP
لتجذب عد ًدا كبيرً ا من الزوار كل عام .في عام  ،2017تم بيع منتجات OGOP
بحوالي  1.7مليون نغولتروم بوتاني (حوالي  29900دوالر أمريكي) في
"معرض المدينة" .إضافة إلى ذلك ،تم عرض منتجات  OGOPفي األسواق
العالمية بما في ذلك خالل "أسبوع بوتان في دلهي" ،بالهند و"المنتدى العالمي
حول التجارة الشاملة ألقل البلدان ً
نموا" في منظمة التجارة العالمية بجنيف،
سويسرا ،بما يتماشى مع سياسة "بوتان في كل مكان".
ُتعد إنجازات المشروع حتى اآلن ملحوظة من الناحيتين النوعية والكمية ،وعلى
مستوى النتائج والمخرجات ،بما يفوق توقعات كال البلدين .اعتبارً ا من سبتمبر
 ،2019تم تطوير  148منتجً ا من منتجات  48( OGOPمنتجً ا فوق الهدف)
و 65منتجً ا مبتكرً ا ( 30منتجً ا فوق الهدف) أو منتجات جديدة في سوق بوتان .وتم
إصدار منشورات حول إستراتيجية تسويق منتجات  OGOPإضافة إلى المبادئ
التوجيهية والمعايير .عائدات تصدير منتجات  ،OGOPالتي كان مستهد ًفا لها
 2مليون نغولتروم بوتاني ،بلغ إجماليها فعليًا  16.41مليون نغولتروم بوتاني.
في الواقع ،كان عدد مجموعات  OGOPالتي تم إنشاؤها لتشكيل شبكة
من المنتجين والموردين  72مقارنة بالمستهدف الذي كان  ،60وكان عدد
المزارعين والموظفين المعتمدين على أنفسهم الذي تم إنشاؤه هو ()1,132
ليزيد بمقدار  1,032عن المستهدف الذي كان  .100بلغ إجمالي الدخل النقدي

لمنتجي  30.32 OGOPمليون نغولتروم بوتاني (أو حوالي  0.32مليون
نغولتروم بوتاني زيادة عن المستهدف) .إضافة إلى ذلك ،تم إنشاء متجري
 OGOPيديرهما "مكتب مشروعات الملكة" في مطار بارو الدولي وفي تيمفو
بينما ويُجرى إنشاء متجر جديد في بازار الحرف اليدوية في تيمفو .إضافة إلى
هذه المؤشرات التي يمكن التحقق منها ،حقق المشروع تأثيرً ا إيجابيًا غير متوقع:
تساعد الدروس المستفادة من تطوير منتجات  OGOPفي تقديم توصيات للمبادئ
التوجيهية والمعايير الحالية لهيئة تنظيم الزراعة واألغذية في بوتان (.)BAFRA
كما أنها تساعد على زيادة الطلب على المواد الخام المحلية ،مثل العسل والحنطة
السوداء ،وبالتالي زيادة اإلنتاج ،مما يساعد على تعزيز االقتصاد المحلي.
من المنظور التايالندي ،كانت الدروس المستفادة داعمة لكال الجانبين ،واكتسبت
ً
وحلول مبتكرة .إضافة إلى ذلك ،فإن هذه المخرجات،
تايالند أيضًا أفكارً ا
والنتائج ،واآلثار اإليجابية تسلط الضوء على األثر المضاعف الذي أحدثه هذا
التعاون اإلنمائي ،على الرغم من إطاره الزمني القصير .وقد أدى ذلك إلى تنفيذ
مشروع  OGOPالنموذجي الثاني ،الذي اتبعته بوتان من أجل البناء على
تطورات النموذج األول وتوسيع نطاق الفوائد لتشمل المجتمعات الريفية البوتانية
األوسع نطا ًقا .ويتحقق ذلك من خالل تبني فلسفة اقتصاد الكفاية ( )SEPكمبدأ
إرشادي في التخطيط وصنع القرار ،وفي الطريق نحو تنمية مجتمعية تعتمد على
الذات ومستدامة بما يتماشى مع نهج "السعادة القومية اإلجمالية ( ")GNHالذي
تتبناه بوتان للتنمية.
جهة االتصال:
االسم :السيدة /تشارينتيب يوس ثاسان
المنصب :مدير فرع التعاون التايالندي الثاني
المنظمة :وكالة التعاون الدولي التايالندية ( ،)TICAوزارة الخارجية
بريد إلكترونيcharintipy@hotmail.com :

اسم المشروع :المشروع التطويري "مجتمع  Gewogواحد منتج واحد" ( )OGOPبين مملكة تايالند ومملكة بوتان (مشروع  OGOPالنموذجي األول)
الدول  /األقاليم :بوتان ،تايالند
المر ِّ
شح :وكالة التعاون الدولي التايالندية ( ،)TICAوزارة الخارجية التايالندية
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-1 :أ9-8 ،5-8 ،3-8 ،
مقدم الدعم :وكالة التعاون الدولي التايالندية ( ،)TICAمكتب مشروعات الملكة التابع لجاللة ملك بوتان
هيئات التنفيذ :وكالة التعاون الدولي التايالندية ()TICA
حالة المشروع :تم إنجازه
فترة المشروع2019 – 2016 :
رابط الممارسة الجيدة :غير متوفر
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1

القضاء على
الفقر

اقتصاد الكفاية والنهوض باألعمال في قطاع الزراعة
تطبيق فلسفة اقتصاد الكفاية لشراكات أهداف التنمية المستدامة :مثال ناجح للتعاون فيما بين بلدان الجنوب
والتعاون الثالثي فيما بين تايالند وألمانيا وتيمور ليشتي

التحدي
واجهت تيمور – ليشتي ،منذ استقاللها في عام  ،1999تحديات إنمائية في جميع األبعاد .تتمثل إحدى أولويات البلد في الحد من
الفقر وتحسين حياة الشعب التيموري .وبما أن الزراعة هي المصدر الرئيسي لكسب العيش لما يقرب من  80في المائة من سكان
تيمور – ليشتي ،من المهم تعزيز سبل عيش المزارعين التيموريين من أجل مواجهة هذه التحديات.

2

القضاء التام
على الجوع

6

المياه النظيفة وخدمات
الصرف الصحي

4
17

التعليم الجيد

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

ومع ذلك ،هناك العديد من التحديات التي يواجهها المزارعون التيموريون؛ إذ أن معظم المزارعين مثالً ال يملكون األرض التي
يزرعونها .كما يتوفر لهم أيضًا وصول محدود إلى التقنيات والممارسات الالزمة إلنتاج زراعي مستدام وفعّال .وال يزال استخدام
المبيدات واألسمدة الكيماوية منتشرً ا .كذلك فإن إنتاج المحاصيل غير متنوع بدرجة كافية .وأخيرً ا ،تعتبر خسائر ما بعد الحصاد
شائعة ،حيث يتم بيع المنتجات الطازجة مباشرة دون معالجتها.
نحو إيجاد حل
في عام  ،2003و ّقعت تايالند وتيمور – ليشتي مذكرة تفاهم ( )MOUبشأن التعاون االقتصادي والتقني ،مما يعكس تصميم تايالند
على مساعدة تيمور – ليشتي في تحقيق التنمية في مختلف المجاالت ،وال سيما في مجال الزراعة التي تملك تايالند خبرة به .كانت
فلسفة اقتصاد الكفاية ( ،)SEPالتي حددها وقدمها جاللة الملك الراحل بوميبول أدولياديج ،قلب تنمية تايالند ألكثر من  40عامًا.
وكانت أحد األساليب البديلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ( )SDGsالتي تشاركها تايالند مع المجتمع الدولي.
بنا ًء على مذكرة التفاهم ،كان "إنشاء القرية النموذجية ومركز نقل التكنولوجيا على أساس فلسفة اقتصاد الكفاية ( )SEPفي هيرا"
أحد المشاريع التي أطلقتها وكالة التعاون الدولي التايالندية ( .)TICAبدأ المشروع تطبيق فلسفة اقتصاد الكفاية ( )SEPكوسيلة
للحد من الفقر وتعزيز التنمية المستدامة في هيرا ،وهي منطقة فرعية بالقرب من ديلي.
يتميز المشروع بخاصية فريدة :إذ إنه مزيج من التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي .تم التعاون الثنائي من عام 2010
إلى عام  ،2015وبعد ذلك ،امتد هذا التعاون وأُجري في نطاق اإلطار الثالثي" ،اقتصاد الكفاية والنهوض باألعمال في مشروع
القطاع الزراعي بين تايالند وألمانيا ( )GIZوتيمور – ليشتي'' من عام  2016إلى عام .2017
خالل المرحلة األولى من التعاون الثنائي ،تم إنشاء قرية نموذجية مستدامة في هيرا .وتركزت الجهود على تحسين قدرات
المزارعين والفالحين التيموريين في الممارسات الالزمة لإلنتاج الزراعي المستدام والفعّال على أساس فلسفة اقتصاد الكفاية
( ،)SEPعلى سبيل المثال ،زراعة محاصيل متعددة ،واإلنتاج المحلي ،واستخدام السماد العضوي ،وأعالف الحيوانات العضوية،
وتربية األحياء المائية ،و اإلنتاج ذو القيمة المضافة .تم تنظيم التدريب للمزارعين التيموريين ،بما في ذلك المزارعين الواعدين
من الشباب ،من قِبل خبراء تايالنديين بطريقة تفاعلية ،وبمشاركة السكان المحليين لتعزيز الشعور بالمسؤولية.
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بالنظر إلى التعاون الثالثي باعتباره شكالً مبتكرً ا للتعاون فيما بين بلدان الجنوب
يمكن أن يساعد بشكل فعّال في تعبئة الموارد والخبرات لكل طرف معني وبالتالي
تحقيق فوائد إنمائية أكبر مقارنة بالفوائد المحققة إذا عمل كل طرف بمفرده ،سعت
تايالند إلى زيادة تعزيز المشروع من خالل الشراكة الثالثية .تمت دعوة ألمانيا،
متمثلة في الجمعية األلمانية للتعاون الدولي ( ،)GIZلالنضمام إلى المشروع
لمشاركة خبرتها في الكفاءة في التخطيط واإلدارة من خالل أدوات مثل اإلدارة
القائمة على النتائج (.)RBM
تم تنظيم الجلسات التدريبية المشتركة لتعزيز الفهم الشامل لكل من فلسفة اقتصاد
الكفاية ( )SEPوإدارة المشروع من خالل مفهوم اإلدارة القائمة على النتائج
( .)RBMوتم تشجيع المزارعين الذين انضموا إلى التدريب على تطبيق هذه
المفاهيم على اإلجراءات الملموسة ،بما في ذلك تطوير وتنفيذ خطة مجتمعية
من شأنها تحسين مستوى منتجاتهم المتميزة المختارة لتالئم متطلبات السوق.
كان من المثير لالهتمام مالحظة أن أكثر من  60في المائة من السكان في
تيمور  -ليشتي تقل أعمارهم عن  30عامًا .أضاف هذا الجيل الناشئ والنشط من
الشباب إمكانات وفرصًا لألفكار والنهج المبتكرة ،مثلما يتضح من منظور فريق
المشروع والمنسق.
كانت الفوائد ذات شقين .أوالً ،أدى التعاون الثالثي إلى زيادة دخل المجتمعات
الريفية المختارة من خالل زيادة اإلنتاجية الزراعية واألعمال التجارية .أفاد
المشاركون في المشروع أن دخلهم قد زاد بنحو  50في المائة .انخفضت
تكاليف اإلنتاج حيث تعلموا كيفية تحويل الموارد المحلية إلى مواد ضرورية
تعرفوا
لإلنتاج الزراعي مثل المبيدات العضوية واألسمدة؛ زاد الدخل عندما ّ
على اإلدارة والتسويق الزراعي بشكل أفضل .ثانيًا ،لم يقتصر األمر على إتاحة

الفرصة للمزارعين التيموريين للتعرف على تخطيط وإدارة المشاريع على النمط
األلماني ،ولكن أيضًا للمدربين والخبراء التايالنديين الذين كان بإمكانهم تطبيق
المفهوم في برامج التعاون اإلنمائي األخرى.
إضافة إلى ذلك ،التزم هؤالء المزارعون التيموريون الشباب بأن يصبحوا قدوة
لآلخرين .وكانوا متحمسين لمشاركة فهمهم الشامل حول فلسفة اقتصاد الكفاية
( )SEPومنهجية إدارة المشاريع إضافة إلى تطبيقها العملي في تطوير األعمال
المكتسب من تجربتهم المباشرة .لضمان تحقيق نتائج مستدامة من هذا التعاون
اإلنمائي ،تم تنظيم ورش عمل وأنشطة متابعة لتطوير منهج معياري ودالئل حول
فلسفة اقتصاد الكفاية ( )SEPواإلدارة القائمة على النتائج ( .)RBMوتساعد
هذه المناهج والدالئل في ضمان إمكانية تكرار النجاح والدروس المستفادة من
المشروع" ،إنشاء القرية النموذجية ومركز نقل التكنولوجيا على أساس فلسفة
اقتصاد الكفاية ( )SEPفي هيرا" ،في مناطق أخرى .ومع تحقيق النجاح في
هيرا ،تم توسيع المشروع الح ًقا ليشمل مناطق أخرى ،مثل أولميرا ،وليهو،
وميتينارو .
نتيجة لهذا المشروع ،لم يتم تحقيق هدف التنمية المستدامة ( 1 )SDGفحسب،
ولكن أيضًا أهداف التنمية المستدامة  2و 4و 6و 17من خالل الشراكة الثالثية
التي أقيمت بين تايالند وتيمور  -ليشتي وألمانيا على الصعيدين الرسمي والفردي.
جهة االتصال:
االسم :فلسفة اقتصاد الكفاية ( )SEPووحدة التنمية
المنظمة :وكالة التعاون الدولي التايالندية ( ،)TICAوزارة الخارجية
بريد إلكترونيsepinfo.tica@gmail.com :

اسم المشروع :اقتصاد الكفاية والنهوض باألعمال في قطاع الزراعة
الدول  /األقاليم :ألمانيا ،تايالند ،تيمور  -ليشتي
المر ِّ
شح :وكالة التعاون الدولي التايالندية ( ،)TICAوزارة الخارجية التايالندية
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-6 ،4-4 ،4-2 ،3-2 ،2-2 ،1-2 ،1-1 :ب9-17 ،6-17 ،
مقدم الدعم :وكالة التعاون الدولي التايالندية ( ،)TICAالجمعية األلمانية للتعاون الدولي ()GIZ
هيئات التنفيذ :وكالة التعاون الدولي التايالندية ()TICA
حالة المشروع :تم إنجازه
فترة المشروع2017–2015 :
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/3hp0n3O :
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نموذج التنمية المجتمعية المستدامة القائم على تطبيق
فلسفة اقتصاد الكفاية في سريالنكا
استخدام فلسفة اقتصاد الكفاية بوصفه نهجً ا إنمائيًا بديالً

1

القضاء على
الفقر

8

العمل الالئق
والنمو االقتصادي

التحدي
على الرغم من أن معدل الفقر المحلي في سريالنكا يستمر في االنخفاض ،ترى حكومة سريالنكا أن هناك حاجة لمواصلة أنشطة
التنمية الموجهة نحو مستوى القرية حيث يعيش غالبية سكان سريالنكا والذين يرتفع مستوى الفقر بينهم .ويجب أن تكون هذه
األنشطة أكثر توجها ً نحو السوق وتشمل برامج مؤسسية فعّالة .وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الوقوع مرة أخرى في براثن الفقر.
تحقي ًقا لهذه الغاية ،سعت حكومة سريالنكا إلى التعاون مع بلدان المنطقة للتعلم من أفضل الممارسات لديها .يمكن تطبيق تجارب
تايالند ،المستفادة من تطوير قرى اقتصاد الكفاية التي تعتمد أنشطتها األساسية على تمكين المجتمع ،على السياق السريالنكي كجزء
من جهودها لتحقيق سبل عيش مرنة على المستوى المحلي والمجتمعي.
نحو إيجاد حل
يتناول "مشروع نموذج التنمية المجتمعية المستدامة القائم على تطبيق فلسفة اقتصاد الكفاية في سريالنكا'' التحدي المذكور أعاله
بعد الزيارة الدراسية التي قامت بها الوفود السريالنكية الرفيعة المستوى إلى مواقع المشروع المختلفة إلظهار تطبيق فلسفة اقتصاد
الكفاية ( )SEPفي تايالند في أوائل عام  .2016التقارب الثقافي الذي غرسته الفلسفة البوذية ،وهو أساس إرشادي لفلسفة اقتصاد
الكفاية ( ،)SEPهو الذي يربط هذين البلدين معًا.
كان الهدف العام هو تحسين نوعية الحياة في ثالثة مجتمعات في سريالنكا ،وهي قرية ديلثوتا باهالجام في مقاطعة كاندي ،وقرية
الكشا أويانا في مقاطعة بولوناروا ،وقرية واثوبوال في مقاطعة بوتاالم ،من خالل تطوير منتجات محلية ذات قيمة مضافة ،وبالتالي
معالجة هدفي التنمية المستدامة ( 1 )SDGsو .8تم تصميم أنشطة لدعم قادة المجتمع ،ورفع مستوى المنتجات المحلية ،وتطوير
األسواق وشبكة من الوكاالت المشاركة .من أجل الحفاظ على استمرارية تعلُم المجتمعات واستدامة المشروع وكذلك لتكرار
تجربة تايالند ،تم إنشاء مراكز التعلم المجتمعية ( .)CLCsوهي بمثابة مراكز نشر لتبادل المعارف ،والخبرات ،والحكمة المحلية
والحفاظ عليها ،والبناء استنا ًدا لها من أجل األجيال القادمة.
تستند فلسفة اقتصاد الكفاية ( )SEPإلى مفهوم االعتدال ،والعقالنية ،والمرونة على أساس شروط المعرفة والنزاهة كعوامل
أساسية عند اتخاذ قرار معقول ومرن .مع وضع هذا في االعتبار ،بدأ المشروع بنشاط إلعداد مجموعة من القادة على دراية
بفلسفة اقتصاد الكفاية ( )SEPوالمعرفة والمهارات ذات الصلة بها التي يمكن تطبيقها في سريالنكا .في عام  ،2017شاركت
ً
مسؤول سريالنكيًا وقادة مجتمع مختارين من المجتمعات المستهدفة في ورشة عمل "فريق
هذه المجموعة المكونة من 23
التعبئة "الذكي" لفلسفة اقتصاد الكفاية" في تايالند .وكان من المتوقع أن يكون قادة "فلسفة اقتصاد الكفاية األذكياء (S-M-A-
 ")R-Tهؤالء قادرين على العمل بوصفهم قادة "مُضاعِ فِين" إلنتاجية الفريق يقودون األنشطة في إطار خطة عمل المشروع في
مجتمعاتهم .وأسفرت ورشة العمل عن خطط تنمية مجتمعية فردية صممها واختتمها المشاركون بأنفسهم .وبطريقة مماثلة ،كانت
الخطط تهدف إلى مشاركة المعرفة المكتسبة حول تطبيق فلسفة اقتصاد الكفاية ( )SEPفي تطوير المجتمع المستدام والمهارات
المُدرّ ة للدخل التي كانت تعتبر جديدة ،ولكنها قابلة للتطبيق ،في سياق سريالنكا مع أقرانهم في القرى .كان لدى المشاركين أيضًا
خطة إلنشاء مراكز التعلم المجتمعية ( )CLCsالخاصة بهم في المستقبل.
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تقر وكالة التعاون الدولي التايالندية ( )TICAبالتحديات العديدة التي قد يجلبها
تطبيق فلسفة اقتصاد الكفاية ( )SEPفي مشاريع التنمية في السياقات المختلفة.
ولهذا السبب ،اعتمد المشروع ،منذ البداية ،بقوة على نهج تشاركي معتمد على
الطلب ،بهدف إيجاد شعور بالمسؤولية يستشعره المستفيدون لضمان الفوائد
واالستدامة بعيدة المدى للمشروع.
وف ًقا لتقارير التقدم المحرز وزيارة المراقبة في العام التالي ،في عام ،2018
لوحظ أن إدارة تنمية ساموردي ( )DSDفي سريالنكا قد أخذت زمام المبادرة
في توجيه وتوفير الدعم الفني والمالي اإلضافي المطلوب للمجتمعات لتطوير
األفكار التي اكتسبها المشاركون أثناء تجربتهم في تايالند .كما لوحظ أن إدارة
تنمية ساموردي ( )DSDبذلت جهو ًدا إلنشاء مجموعات إنتاج .الستيعاب هذه
المبادرات ،تم تنظيم ورشة عمل أخرى حول التنمية المجتمعية بنا ًء على فلسفة
اقتصاد الكفاية ( )SEPوتنمية المهارات في معالجة الفاكهة واألغذية والحياكة
في سريالنكا في عام  ،2019حيث شارك قرويون من المجتمعات الثالثة .خالل
زيارة المراقبة األخيرة في أوائل عام  ،2020لوحظ أنه تم إنشاء مجموعات
إنتاج مختلفة ،مما يساهم في زيادة دخل األسرة وبالتالي زيادة الوضع
االجتماعي حسبما تناوله المستفيدون من المشروع .كانت هذه المجموعات
تعمل في :الزراعة العضوية ،والزراعة ،وتربية أسماك الزينة في بولوناروا؛
إنتاج الحلويات السريالنكية ،والزراعة العضوية ،والبستنة المنزلية ،وتربية
الحيوانات ،والمالبس ،والمواد المتنوعة في كاندي؛ وزراعة األوركيد ،وزراعة
الموز ،ومنتجات الموز الثانوية في بوتالوم .وقد زودتهم المهارات المكتسبة
في اإلنتاج ذي القيمة المضافة لألغذية والفواكه والخياطة على وجه الخصوص
بالمعرفة المناسبة .وبالنسبة لبعض العضوات ،مكنهن المشروع من كسب دخل

إضافي لألسرة؛ وقبل مشاركتهن في المشروع ،كان أزواجهن هم مصدر الدخل
الوحيد .وقد أحدث المشروع تأثيرً ا واضحً ا في تمكين المرأة في المجتمعات
الريفية في سريالنكا ،على الرغم من أن ذلك لم يكن متصورً ا في البداية .ينعكس
أحد عوامل النجاح الرئيسية لهذه اإلنجازات في دور الميسر المهم الذي لعبه
موظفي إدارة تنمية ساموردي ( )DSDفي كل منطقة من أجل ربط األشخاص
ببعضهم البعض .الدرس اآلخر المستفاد هو أن التكامل مع السياسة الوطنية
وخطط العمل قد ساهم بشكل كبير في اإلجراءات على أرض الواقع.
من خالل مراقبة إمكانات المشروع ومن أجل االستجابة لطلب سريالنكا األخير
للحصول على تدريب إضافي ودعم إلنشاء مركز تعلم مجتمعي ()CLCفي
مقاطعة بولوناروا ،وافقت تايالند على تمديد مدة المشروع لمدة عام ونصف آخر.
والهدف هو تعزيز إمكانات المجتمعات واالستفادة من اإلنجازات المحققة حتى
اآلن .وسينصب التركيز على تعزيز قدرات قادة فلسفة اقتصاد الكفاية األذكياء
( )SEP S-M-A-R-Tفي إدارة المعرفة لمركز التعلم المجتمعي (.)CLC
وسيتم أيضًا تحسين تطبيق فلسفة اقتصاد الكفاية ( )SEPفي تخطيط األعمال
والتسويق للمساعدة في تقليل المخاطر المرتبطة عند اتخاذ القرارات ذات الصلة.
جهة االتصال:
االسم :السيدة /أورندابورن بيونجرن
ثان
المنصب :سكرتير ٍ
المنظمة :وكالة التعاون الدولي التايالندية ( ،)TICAوزارة الخارجية
بريد إلكترونيor.pewngern@mfa.mail.go.th :

اسم المشروع :نموذج التنمية المجتمعية المستدامة القائم على تطبيق فلسفة اقتصاد الكفاية في سريالنكا
الدول  /األقاليم :سريالنكا ،تايالند
المر ِّ
شح :وكالة التعاون الدولي التايالندية ( ،)TICAوزارة الخارجية التايالندية
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-1 :أ9-8 ،5-8 ،3-8 ،
مقدم الدعمTICA :
هيئات التنفيذ :وكالة التعاون الدولي التايالندية ( ،)TICAإدارة تنمية ساموردي ( )DSDالتابعة لوزارة شؤون المرأة والطفل والضمان االجتماعي بسريالنكا
جار التنفيذ
حالة المشروعٍ :
فترة المشروع2021 – 2017 :
رابط الممارسة الجيدة :غير متوفر
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تحسين نوعية الحياة للسكان الحضريين،
والمتقاعدين ،والمسنين ،وذوي اإلعاقة من خالل
ممارسات الزراعة العمودية بدون تربة
توفير اإلنتاج الزراعي للسكان الحضريين ،والمتقاعدين ،والمسنين ،وذوي اإلعاقة في المنزل من خالل ممارسات
الزراعة المائية العمودية

التحدي
على الرغم من أن البوسنة والهرسك قد اتخذت خطوات مهمة نحو التنمية في فترة ما بعد الحرب ،ال يزال الفقر يمثل مشكلة .فمعدل
الفقر في المناطق الريفية أعلى منه في المناطق الحضرية .لكن وضع الفقراء الذين يعيشون في المناطق الريفية أفضل منه بالنسبة
إلى الفقراء الذين يعيشون في المناطق الحضرية ألن لديهم الفرصة إلنتاج ما يكفي إلطعام أسرهم .كان صندوق المعاشات التقاعدية
المتاح في البوسنة والهرسك غير مستدام لفترة طويلة ،وتتزايد الديون الحكومية للمواطنين المتقاعدين باستمرار؛  60في المائة
من األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  65عامًا ال يتلقون رواتب أو معاشات الشيخوخة .إضافة إلى ذلك ،مع زيادة عدد المسنين
وسوء التغذية ،يزداد عدد األمراض المزمنة أيضًا ،وهو ما يضع صندوق الصحة في البالد في محنة.
نحو إيجاد حل
بدأ مشروع "تحسين نوعية الحياة للسكان الحضريين ،والمتقاعدين ،والمسنين ،وذوي اإلعاقة من خالل ممارسات الزراعة
العمودية بدون تربة'' ،المدعوم من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق ( ،)TIKAبـ  50شخصًا في المرحلة األولى من تنفيذه األول
في البوسنة والهرسك ،وفي العام الثاني توسّع إلى  500شخص بعد التنفيذ التجريبي في خمس بلديات مختلفة .يهدف المشروع
إلى دعم الفئات المحرومة ،لضمان وصول سكان المناطق الحضرية إلى طعام رخيص وصحي ،ودعم الدراسات األكاديمية .كان
المستفيدون المختارون من المشروع هم المتقاعدون ،وذوو اإلعاقة ،والمسنين الذين يعيشون في مراكز المدينة .وتمت متابعة
المستفيدين بانتظام من قِبل أكاديميين من كلية الزراعة في جامعة سراييفو .في المشروع الذي تم تنفيذه تحت إشراف أعضاء كلية
الزراعة بجامعة سراييفو الذين عملوا كمستشارين ،تم إنشاء أنظمة الزراعة المائية العمودية لألسر ،وفي الموسم األول ،تمت
زراعة عشرة أنواع من الفاكهة والخضروات ،بما في ذلك الفراولة ،وأوراق الخس الملونة ،والسبانخ ،والريحان ،والطماطم،
والكرفس.

1

القضاء على
الفقر

8

العمل الالئق
والنمو االقتصادي

9

11

مدن ومجتمعات
محلية مستدامة

12

الصناعة ،واالبتكار،
والبنية التحتية

االستهالك واإلنتاج
المسؤوالن
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في المرحلة األولى ،تم تنفيذ ستة أشهر من العمل النموذجي واإلنتاج التجريبي مع استشاري المشروع لنظام الزراعة العمودية.
وبعد الحصول على نتائج ناجحة من اإلنتاج ،تم تجهيز المنشآت للمستفيدين التجريبيين .وفي المرحلة الثانية ،تم تطوير برنامج
تدريب ،ومراقبة ،ودعم للمستفيدين وإطالقه من قِبل جامعة سراييفو ،وتم توزيع "دليل تنفيذ اإلنتاج" على مستخدمي المشروع
بعد التدريب .في المرحلة النهائية ،وضعت جامعة سراييفو خطة لتطوير النظام ونشره ،وف ًقا للنتائج والبيانات اإلحصائية التي تم
الحصول عليها بعد عام واحد من تنفيذ المشروع.
كانت النتائج التي تم الحصول عليها خالل التطبيقات األولى فعّالة في نشر المشروع الذي توسّع ليشمل البلديات األخرى التي كانت
تتواصل مع فريق المشروع بكلية الزراعة بجامعة سراييفو.
ميزة هذا النظام أنه يوفر أنظمة إنتاج زراعي جديدة ،ورأسية ،ومكثفة خاصة للمناطق الصغيرة .وهو يعالج مشكلة ضيق المناطق
المتاحة للزراعة في البيئات الحضرية إذ يمكن استخدامه في أماكن مثل البلكونات ،والمناطق المحيطة بالمنزل ،والصوب الزراعية
2
الصغيرة ،والشرفات .على سبيل المثال ،المحصول الذي يتم جنيه من مساحة مفتوحة تبلغ  10م 2يمكن جنيه من مساحة  1م
باستخدام أنظمة الزراعة العمودية .من خالل هذا النظام ،يتم زرع ما يقرب من  40نبتة فراولة على لوح مساحته  2م ×  30سم
في مساحة  1م ،2ليحقق محصول ال يقل عن  12كجم ،مقارنة بالعدد نفسه من نبتات الفراولة المزروعة في مساحة مفتوحة تبلغ
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 10م .2باستخدام أنظمة الزراعة العمودية ،يمكن تلبية احتياجات األسرة الغذائية
باستخدام  18م 2فقط .يهدف المشروع إلى خلق استدامة اقتصادية طويلة األجل
للفئات المحرومة اجتماعياً .ال تقل مدة استخدام النظام عن عشر سنوات .ويمكن
سرد فوائد المشروع على النحو التالي:
•يوفر الوصول إلى المنتجات الزراعية بتكاليف معقولة؛
•يدعم إنتاج المنتجات الطازجة في المنزل؛
•يمنع استخدام مبيدات اآلفات والمواد الحافظة النباتية؛
•يسمح بدمج األنشطة الزراعية مع األعمال المنزلية؛
•مالئم لذوي االحتياجات الخاصة أو األشخاص ذوي القدرات الحركية الضعيفة؛
•تساعد الحدائق المبنية في بيئات وشقق المدينة على تقليل التلوث البيئي،
وإنشاء موائل بيولوجية ،واالستفادة منها بوصفها ُعزلة طبيعية ،مما يساعد
في تقليل تكاليف التدفئة والتبريد في فترتي الشتاء والصيف.

يمكن تكرار تجربة األكاديميين والممارسين بجامعة سراييفو الذين شاركوا في
المشروع من قِبل أصحاب المصلحة اآلخرين الذين يدعون إلى القضاء على
عجز اإلنتاج الزراعي الناجم عن التحضر وإلى زيادة جودة الحياة الحضرية.
وستكون المسؤولية المحلية العنصر األهم أثناء تنفيذ المشروع وف ًقا للظروف
المحلية والتنفيذ.
جهة االتصال:
االسم :قسم تطوير اإلستراتيجية
المنظمة :الوكالة التركية للتعاون والتنسيق
بريد إلكترونيsgdb@tika.gov.tr :
هاتف+90 312 939 70 00 :

اسم المشروع :تحسين نوعية الحياة للسكان الحضريين ،والمتقاعدين ،والمسنين ،وذوي اإلعاقة من خالل ممارسات الزراعة العمودية بدون تربة :توفير اإلنتاج
الزراعي للسكان الحضريين ،والمتقاعدين ،والمسنين ،وذوي اإلعاقة في المنزل من خالل ممارسات الزراعة المائية العمودية
الدول  /األقاليم :البوسنة والهرسك ،تركيا
المر ِّ
شح :الوكالة التركية للتعاون والتنسيق ()TIKA
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-1 ،4-1 :أ-11 ،4-9 ،9-8 ،1-8 ،أ3-12 ،2-12 ،
مقدم الدعمTIKA :
هيئات التنفيذ :بلديات ستاري جراد ،وسنتار ،ونوفي غراد ،ونوفو سراييفو ،وموستار في البوسنة والهرسك ،وكلية الزراعة ،بجامعة سراييفو
حالة المشروع :تم إنجازه
فترة المشروع2019 – 2017 :
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/34s8icL :
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1

 :YouthConnekt Africaبرنامج تمكين
الشباب في أفريقيا
ربط الشباب األفريقي من أجل التحول االجتماعي واالقتصادي

القضاء على
الفقر

4

التعليم الجيد

5

8

العمل الالئق
والنمو االقتصادي

9

الحد من أوجه
عدم المساواة

13

التحدي
على مدى العقود العديدة الماضية ،شهدت أفريقيا تطورً ا تكنولوجيًا واقتصاديًا سريعًا ،مما أوجد فرصًا جديدة لماليين األشخاص
في جميع أنحاء القارة .ومع ذلك ،مع وجود أكثر من  226مليون شخص تتراوح أعمارهم بين  15و 24عامًا ،فإن معدل األعمار
في أفريقيا هو األصغر في العالم كما أن معدل البطالة بين الشباب ( 60بالمائة) هو األعلى في العالم.

10

أدى االفتقار لفرص العمل ،وانخفاض مستويات التعليم والمهارات ،إلى جانب محدودية الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية
واإلنجابية ،إلى ظهور جيل من الشباب لديه ارتباط محدود بسوق العمل الرسمي .ومع ذلك ،يمكن أن يمثل شباب أفريقيا رصي ًدا
مهمًا للنمو المستدام إذا تم تسخير التحول الديموغرافي (الذي يتميز بزيادة عدد السكان في سن العمل) بشكل مناسب.

16

السالم ،والعدل،
والمؤسسات القوية

المساواة بين
الجنسين

الصناعة ،واالبتكار،
والبنية التحتية

17

العمل
المناخي

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

نحو إيجاد حل
 YouthConnektهو برنامج لتمكين الشباب تم إطالقه في رواندا في عام  2012ويُجرى نشره حاليًا في جميع أنحاء أفريقيا.
وقبل أن يصبح البرنامج قاريًا في عام  ،2017تم إطالقه من قِبل حكومة رواندا عبر وزارة الشباب وتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ( )ICTبالشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPكمبادرة متعددة األوجه تهدف إلى تقديم إجابة شاملة
للتحديات العديدة التي يواجهها الشباب .ويهدف البرنامج إلى ربط الشباب بأقرانهم وبالنماذج التي يُحتذى بها ،وتنمية المهارات،
والوصول إلى التمويل وريادة األعمال.
يتبنى برنامج " YouthConnektنهج منصة" لحل قضايا التنمية الصعبة ،ويضم مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة ،بما
في ذلك رؤساء الدول ،وقادة األعمال ،وشركاء التنمية ،والمجتمع المدني ،لتلبية االحتياجات المتعددة للشباب مع إشراكهم بشكل
كامل في عملية بناء الحلول .بشكل أكثر تحدي ًدا ،يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPووزارة الشباب والثقافة بتنسيق
المشروع بأكمله ،بينما تتولى سلطات المناطق والمجلس الوطني للشباب تحديد المبتكرين من الشباب .يتم دعم التدريب وبناء
القدرات على مهارات ريادة األعمال من قِبل منظمات المجتمع المدني والمؤسسات العامة (مثل ،مؤسسة تطوير األعمال) .تضم
لجنة المنافسة أيضًا ممثلين من المؤسسات العامة (المجلس اإلنمائي لرواندا ،وكالة التعاون الرواندية ،إلخ) ،والقطاع الخاص
(البنوك بشكل أساسي) ،والمجتمع المدني (معهد عقيلة) ،وشركاء التنمية (مثل ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) .يتم توفير التمويل
األولي أو المكافأة المالية وإدارته من خالل القطاع الخاص ( ،Brasseries et Limonaderies du Rwandaوبنك
كيغالي ،و تيغو) ،ومنظمات المجتمع المدني (وورلد فيجن ،و تكنو سيرف ،و ،DOTوما إلى ذلك) YouthConnekt .هو مثال
رائع للشراكة من أجل األهداف المشتركة.
وفيما يلي بعض نتائج المشروع:
•يهدف  YouthConnekt Dialogueإلى توفير منصة للشباب لمعالجة أبعاد الوحدة والمصالحة القائمة على الحقيقة والثقة.
النتائج/التأثير (منذ عام  :)2013شارك أكثر من مليون شاب في رواندا وخارجها.
• YouthConnekt Hangoutيستخدم  Google+ Hangoutوتقنيات أخرى لربط الشباب بالقدوة ،والموارد،
والمهارات ،والفرص االجتماعية واالقتصادية.
النتائج/التأثير (منذ عام  :)2013تم إجراء عشرين جلسة على  YouthConnekt Hangoutحول مواضيع مختلفة ،شارك
فيها  13000شاب.
•"مؤتمر  "YouthConnektهو حدث سنوي للشباب في جميع أنحاء البالد لمناقشة تطورهم وابتكاراتهم وعرض إنجازاتهم.
النتائج/التأثير (منذ عام  :)2012شارك حوالي  24000شاب في المؤتمر وتبادلوا أفكارهم.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة لبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ()UNDP

33

•يتميز "برنامج  YouthConnektللشهر والعطلة" باألنشطة المبتكرة التي
يقودها الشباب والتي تؤثر بشكل إيجابي على المجتمع مع زيادة الوعي بين
المجتمعات حول مساهمة الشباب في بناء الدولة.
النتائج/التأثير (منذ عام  :)2012شارك أكثر من  4مليون شاب في أنشطة
"شهر  ."YouthConnektحيث قاموا ببناء  30منزالً لألسر الضعيفة،
وعملوا على إعادة تأهيل  789منزالً ،وزرعوا مليون شجرة في جميع
أنحاء البالد.
•يهدف برنامج "أبطال  "YouthConnektإلى االحتفال باإلنجازات
الشبابية وتكريم اإلنجازات غير العادية للشباب في طليعة األعمال المبتكرة
واالبتكارات االجتماعية والمدنية .ويقدّر هذا البرنامج أيضًا الجهود المؤسسية
الكبيرة لتعزيز توظيف الشباب.
النتائج/التأثير (منذ عام  :)2015تم تكريم ثالثة أبطال وسبعة شبان من
أصحاب اإلنجازات.
•يهدف برنامج "مخيم تدريب وجوائز  "YouthConnektإلى تشجيع االبتكار
وريادة األعمال بين الشباب .يتم تدريب أفضل ثالثة مبتكرين من جميع أنحاء
البالد في مجال تطوير األعمال ومنحهم الفرصة لعرض مشاريعهم على
المستثمرين المحتملين.
النتائج/التأثير (منذ عام  :)2012تم تدريب أكثر من  1200مبتكر شاب من
خالل المعسكرات التدريبية ،التي أوجدت أكثر من  10000فرصة عمل.
•"قمة  "YouthConnekt Africaهي اجتماع سنوي يربط الشباب من
جميع أنحاء القارة .ويوفر منصة لجميع الشركاء المشاركين في تنمية الشباب
لتوحيد الجهود في السياسات ،والبرامج ،والشراكات التي ستربط الشباب من
أجل التحوُ ل القاري.
النتائج/التأثير (منذ عام  :)2017تم تنظيم ثالث نسخ من القمة بالتعاون مع
حكومة رواندا ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،واالتحاد األفريقي ،وبنك
التنمية األفريقي ،والوكالة الكورية للتعاون الدولي ( ،)KOICAوشركاء
آخرين ،بما في ذلك وكاالت األمم المتحدة ،وشركات القطاع الخاص ،والجهات
المانحة ،والمنظمات غير الحكومية .جمعت قمة  YCAلعام 10000 ،2019
مشارك من  91بل ًدا ،مما يجعلها أكبر حدث للشباب في عموم إفريقيا حتى اآلن.
فيما يتعلق باالستدامة ،تم إنشاء أكثر من  20شراكة مع الحكومة ،وشركاء
التنمية ،والمجتمع المدني ،واألوساط األكاديمية ،ومنظمات القطاع الخاص

( ،Liquid Telecomوالوكالة الكورية للتعاون الدولي ( ،)KOICAووكاالت
األمم المتحدة ،ومؤسسة  ،Higher Life FoundationوSteward
 ،Bankوالجمعية األلمانية للتعاون الدولي ( ،)GIZوالوكالة اليابانية للتعاون
الدولي ( .)JICAعلى سبيل المثال ،في عام  ،2019و ّقعت وزارة الشباب
الرواندية ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وصندوق األمم المتحدة للسكان
اتفاقية شراكة مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي ( )KOICAلدعم توسيع نطاق
مبادرة  YouthConnektفي رواندا من خالل برنامج مدته أربع سنوات
(.)2022–2019
تقدم قمة  YCAدعمًا تقنيًا واسعًا إلقامة شراكات فعّالة ،وآليات تنفيذ التصميم،
والمساعدة في تنفيذ السياسات واألنظمة ،وتطوير القدرات المؤسسية لبرامج
 YCAالوطنية لتفعيل وتنفيذ واليتها .من خالل شبكة  ،YCAيتم إقامة شراكات
بين مبادرات  YCAالوطنية لتعلم ،وتكرار ،وتنفيذ الممارسات الجيدة والمبادرات
ذات الصلة التي تعمل على تحسين حياة الشباب.
استلهامًا من إنجازات مبادرة " ،"YouthConnekt Rwandaأبدت عدة
بلدان أفريقية أخرى والمكاتب القطرية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ()UNDP
اهتمامًا قويًا بالتعرف على نموذجها وتكراره في بلدانها .ونتيجة لذلك ،توسّع
برنامج  YouthConnektخارج رواندا ليشمل  17بل ًدأ أفريقيًا (الكاميرون،
وكابو فيردي ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،وإثيوبيا ،وغانا ،وغينيا،
وليبيريا ،ومدغشقر ،وجمهورية الكونغو ،وجمهورية غامبيا ،وسان تومي
وبرينسيبي ،وسيراليون ،والسنغال ،وتوغو ،وأوغندا ،وزامبيا ،وزيمبابوي)،
في حين وصلت العديد من البلدان األخرى لمرحلة متقدمة من إطالق البرامج
القطرية لـ .YouthConnekt
جهة االتصال:
االسم :السيد /قمر جاتوي
المنصب :اخصائي برنامج YouthConnekt Africa
المنظمة :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،رواندا
بريد إلكترونيQamer.jatoi@undp.org :

اسم المشروعYouthConnekt Africa :
الدول  /األقاليم :الكاميرون ،كابو فيردي ،جمهورية الكونغو الديمقراطية ،إثيوبيا ،غامبيا ،غانا ،غينيا ،ليبيريا ،مدغشقر ،رواندا ،جمهورية الكونغو ،سان تومي
وبرينسيبي ،السنغال ،سيراليون ،توغو ،أوغندا ،زامبيا ،زيمبابوي
المر ِّ
شح :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ()UNDP
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-9 ،1-3-9 ،3-9 ،2-9 ،6-8 ،5-8 ،2-4-8 ،3-8 ،2-8 ،6-5 ،5-5 ،1-5 ،7-4 ،4-4 ،3-4 ،4-1 ،2-1 ،-1-1 :ب،
17-17 ،12-17 ،11-17 ،7-16 ،2-16 ،1-16 ،3-13 ،2-13 ،3-10 ،1-10
مقدم الدعم :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( ،)UNDPالوكالة الكورية للتعاون الدولي ( ،)KOICAبنك التنمية األفريقي ،الجمعية األلمانية للتعاون الدولي ()GIZ
هيئات التنفيذ :وزارة الشباب ،حكومة رواندا
جار التنفيذ
حالة المشروعٍ :
فترة المشروع2022–2012 :
رابط الممارسة الجيدةwww.youthconnektafrica.org :
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تعزيز الطابع المؤسسي للتنمية المحلية التشاركية
وتقديم الخدمات
تعزيز شبكة التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية في البلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية

التحدي
استجابة لتحديات الفقر ،والهشاشة ،وضعف الحوكمة ،ما فتئت حكومات الكاميرون ،وغينيا ،والسنغال تنتهج استراتيجية
الالمركزية التي تعزز التعاقد االجتماعي بين الدولة والمواطنين .ركزت الالمركزية على تحسين تقديم الخدمات األساسية والبنية
التحتية ،وتعزيز المسؤولية المحلية ،وإيجاد استخدام أكثر كفاءة وإنصا ًفا للموارد .وتماشيا ً مع أطر الشراكة القُطرية الخاصة بهذه
الحكومات ،نفذت كل منها مشاريع تطبق نهج التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية ( )CDDلتعزيز عمليات التنمية
المحلية التشاركية .من خالل إشراك المجتمعات المحلية بشكل أكثر فاعلية وبشكل مباشر ،فإن النهج التشاركية للمشاريع في التنمية
المحلية تدعم استثمارات الحد من الفقر ،وتقضي على سيطرة الصفوة ،وتعزز المساءلة والتماسك االجتماعي.
على الرغم من أن الحكومات حققت نجاحً ا كبيرً ا في تقديم الخدمات وتعزيز اإلدارة التصاعدية والشفافة على مستوى المشروع،
إال أنها كانت تكافح من أجل كيفية )1( :إضفاء الطابع المؤسسي على الطرائق المالية واإلدارية التصاعدية؛ ( )2وتعزيز بناء
قدرات السلطات المحلية؛ ( )3وتعزيز التنسيق والمسؤولية ألصحاب المصلحة على مختلف مستويات الحكومة .ومن الضروري
حل هذه القضايا لتحقيق تأثير وزخم مستدام لرؤية بالدهم بشأن الالمركزية .كما كان تحقيق التفويض الناجح لالختصاصات إلى
الحكومات المحلية واإلدارة المالية العامة السليمة جزءًا من التحدي.
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الحد من أوجه
عدم المساواة
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السالم ،والعدل،
والمؤسسات القوية

17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

حقوق الطبع والنشر ©
مملوكة للبنك الدولي

نحو إيجاد حل
بسبب الحواجز اللغوية ،كان لدى حكومات الكاميرون ،وغينيا ،والسنغال وصول محدود إلى أفضل الممارسات الدولية المتعلقة
بالالمركزية .ونظرً ا ألن هذه البلدان لها سياقات وتحديات متشابهة فيما يتعلق بالالمركزية ،فقد اعتبُر تبادل المعرفة فيما بينها نهجً ا
جي ًدا .وجاء التبادل في الوقت المناسب تحدي ًدا إذ كانت الحكومات تسعى إلى إضفاء الطابع المؤسسي على نماذجها المالية واإلدارية
التصاعدية في إطار المشاريع الجارية التي يمولها البنك الدولي (وإن كانت بمستويات مختلفة من االستحقاق).
بدأت المبادرة بثالثة مؤتمرات عبر الفيديو مع فرق المشروع من البلدان الثالثة ،والمتخصصين الفنيين بالبنك الدولي ،وشركاء
آخرين مثل الوكالة الفرنسية للتنمية ( )AFDومعهد فعالية الدولة .وتناولت هذه المؤتمرات المنعقدة عبر الفيديو االستراتيجيات
التشغيلية للمشاريع واشتملت على مناقشات فنية متعمقة حول مشاركة المواطنين ،والتحويالت المالية ،ومتطلبات القدرات ل ُنهج
التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية (/)CDDالالمركزية .تم اختيار هذه الموضوعات بنا ًء على تفضيالت المشاركين
من استطالع عبر اإلنترنت تم إجراؤه مسب ًقا .أتاحت المؤتمرات الثالثة المنعقدة عبر الفيديو تبادالت ديناميكية حول التنفيذ الفعّال
آلليات مشاركة المواطنين وبدائل إضفاء الطابع المؤسسي على الممارسات الجيدة.
أعقب مؤتمرات الفيديو زيارات دراسية بين الكاميرون وغينيا ،أتاحت للبلدين بناء المزيد من العالقات الشخصية وإجراء مناقشات
تقنية ومتعلقة بالسياسات اتسمت بأنها كانت مباشرة وأكثر عم ًقا.

35

بعد الزيارات الدراسية ،واصلت الحكومات وفرق المشاريع مناقشاتها التقنية
حول التمويل المستند إلى األداء لدعم هذا الجهد بشكل أكبر ،وكذلك بشأن قاعدة
بيانات المشاريع ،التي سيتم إضفاء الطابع المؤسسي عليها بعد المشروع،
ً
حديثا ليشمل المجتمعات الحضرية (إذ كان المشروع السابق ال
والدعم الموسّع
يركز سوى على المجتمعات الريفية) .تم إعداد تقييم ألدوات وآليات المشاركة
المجتمعية المستخدمة في إطار المشاريع المستهدفة لتعزيز الممارسة على أساس
تجربة البلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية في إضفاء الطابع المؤسسي على نماذج
التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية (.)CDD
أتاح التعلم من تجربة كل منهم فيما يتعلق بالتنمية المدفوعة باعتبارات
المجتمعات المحلية ( )CDDللمشاركين فهم الدروس العملية والفرص
إلضفاء الطابع المؤسسي على النماذج التصاعدية ،والتقدم االستراتيجي لرؤية
الالمركزية على المدى الطويل .إضافة إلى ذلك ،أصبح المشاركون مجهزين
بشكل أفضل إلدخال إصالحات من أجل الشمول االجتماعي للفئات السكانية
الضعيفة والمحرومة مثل السكان األصليين ،والعائدين ،والالجئين ،والنساء.
أتاح التبادل للكاميرون ،على وجه الخصوص ،التعلم من استخدام غينيا القوي
آلليات مشاركة المواطنين؛ وأصبحت حكومة الكاميرون اآلن تحرص على تكييف
تلك اآلليات لتحسين عملياتها التشاركية .وإضافة إلى ذلك ،أقرت الكاميرون بأن
استخدام غينيا للميزنة التشاركية وبرامج االستثمار السنوية التي وضعها المجتمع
المحلي يمكن أن تكون فعّالة للغاية في تعزيز المسؤولية والمساءلة المجتمعية عن
تنفيذ خطط التنمية المحلية.
وبالمثل ،حددت غينيا كيفية تحسين العمل لتعزيز الممارسات التشاركية وإضفاء
الطابع المؤسسي ،بما في ذلك توسيع نطاق أدوات مشاركة المواطنين .بنا ًء على
تجارب مشروع دعم برنامج التنمية المجتمعية في الكاميرون ،تم توعية غينيا
بأهمية توفير البنية التحتية الداعمة األساسية (مثل أجهزة الكمبيوتر ،ومجموعات
الطاقة الشمسية ،والدراجات النارية) للحكومات المحلية من أجل اإلدارة الفعالة
للمشاريع المجتمعية الصغيرة .استلهمت غينيا أيضًا بشكل كبير من نماذج
الكاميرون فيما يتعلق بكيفية تطوير المجتمع بشكل جماعي لحلول محلية لمواجهة
التحديات المحلية .على سبيل المثال ،تم حل نقص التمويل الحكومي المحلي ألحد
الجسور من قِبل مجتمع في الكاميرون من خالل تجميع الموارد .وبالتالي ،في
إطار تعزيز مسؤولية المجتمع وتعزيز المشاركة المدنية ،تحرص غينيا على
بدء التقييم وتنفيذ مناهج برنامجية جديدة لتعزيز الحلول المحلية في المجتمعات.
الدروس الرئيسية المستفادة:
•يمكن أن تكون أدوات إشراك المواطنين ،مثل الميزنة التشاركية ،والرصد،
والتقييم التشاركي ،فعّالة للغاية في تعزيز المسؤولية والمساءلة المجتمعية من
أجل التنفيذ المستدام لخطط التنمية المحلية.

•ينبغي أن يكون تخطيط الميزانية على المستوى المحلي موجّ هًا إلعداد ميزانية
االستثمار العام الوطنية من أجل االستخدام األمثل للموارد الوطنية.
•تعد مراقبة نفقات الميزانية المحلية والبيانات االجتماعية واالقتصادية ذات
الصلة من الوظائف االستراتيجية لتحسين عملية اتخاذ القرارات المتعلقة
بالسياسات ،وزيادة الفعّالية من حيث التكلفة ،وتعزيز الرؤية للنهوض بجدول
أعمال الالمركزية.
•يتم تحسين جودة استثمارات التنمية المحلية بشكل كبير من خالل إشراك
الوزارات التنفيذية ،والخدمات الالمركزية للدولة ،والوكاالت الفنية ذات
الصلة في عمليات التخطيط التشاركي .ويعزز ذلك المسؤولية ،والمساءلة،
وتعبئة الموارد.
•تعزيز الحلول المحلية لتحديات التنمية المحلية ال يتيح التغلب على قيود
الميزانية فحسب ،بل يمكنه أيضًا تعزيز المشاركة المدنية.
•بناء القدرات الفنية المحلية ،وال سيما للشباب في المجتمع ،أمر ضروري
الستمرار جهود إضفاء الطابع المؤسسي على التنمية المحلية والالمركزية
التصاعديتين.
بنا ًء على هذه الشبكة ،تعتزم الحكومات مواصلة تبادل المعرفة بشأن ممارسات
الالمركزية التشاركية من خالل اجتماعات مؤتمرات الفيديو المنتظمة التي ُت َن ّ
ظم
لممارسي التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية ( )CDDوفرق تنفيذ
المشروع.
يوجد العديد من اإلجراءات الملموسة التي يُجرى العمل عليها بالفعل .على
سبيل المثال ،يقوم فريق غينيا بتخصيص ميزانيات محددة لتوفير البنية التحتية
ّ
ونظم
األساسية للحكومات المحلية ويجري تقييمًا ألدوات مشاركة المواطنين.
فريق الكاميرون ورشة عمل حول رفع مستوى الوعي بين أصحاب المصلحة
حول ال ُنهج التشاركية للمشروع ويستكشف طر ًقا لتحسين مشاركة السلطات
المحلية ،والوزارات التنفيذية الرئيسية ،والوكاالت الفنية في عمليات التخطيط
التشاركي.
جهة االتصال:
االسم :السيد /لوران بورتي
المنصب :مدير برنامج ،مرفق تبادل الخبرات في ما بين بلدان الجنوب
المنظمة :البنك الدولي
بريد إلكترونيlporte@worldbank.org :

اسم المشروع :تعزيز الطابع المؤسسي للتنمية المحلية التشاركية وتقديم الخدمات
الدول  /األقاليم :الكاميرون ،غينيا ،السنغال
المر ِّ
شح :البنك الدولي
هدف (أهداف) التنمية المستدامة9-17 ،7-16 ،2-10 ،4-1 :
مقدم الدعم :مرفق تبادل الخبرات في ما بين بلدان الجنوب
هيئات التنفيذ :حكومة الكاميرون ،غينيا والسنغال ،البنك الدولي ،الوكالة الفرنسية للتنمية ()AFD
حالة المشروع :تم إنجازه
فترة المشروع2018 – 2017 :
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/31m0DuK :
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القضاء على
الفقر

التخفيف من حدة الفقر من خالل التعليم المهني الخيري
تمكين الشباب في المجتمعات المحرومة لتحقيق مستقبل أفضل من خالل تزويدهم بتعليم مهني حيوي وعالي
الجودة

4

التعليم الجيد

التحدي
على مدى ما يقرب من ثالثة عقود من الحرب األهلية ،في الفترة من  1975حتى  ،2002خلّفت ألنغوال ً
إرثا من التحديات
االقتصادية واالجتماعية ،من بينها تشريد الماليين من األشخاص وتدمير بنيتها التحتية بالكامل .وإلعادة بناء البنية التحتية للبالد
وإعادة تشغيل اقتصادها ،يوجد طلب كبير على توافر العمال المهرة في مختلف الصناعات .ومع ذلك ،لم ينعم معظم األنغوليين
بالعيش في بيئة سلمية ومستقرة خالل الحرب األهلية التي طال أمدها ،كما لم ُتتح لهم فرص التعليم والعمل .وجيل الشباب ،على
وجه الخصوص ،لم يتم تطوير أي من إمكاناته إذ كانوا محاصرين في االضطرابات والفقر.
لمعالجة هذه المشكلة ،أثبت التعليم المهني أنه نهج فعّال إلعادة دمج الشباب في قوة العمل على أساس الممارسات الجيدة لمدرسة
 BNالمهنية ( )BNVSفي الصين.
نحو إيجاد حل
تهدف هذه المبادرة إلى تزويد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  17و 24عامًا من األسر الفقيرة في أنغوال بإمكانية الوصول
إلى التعليم الخيري والمهني وفرص العمل .ومن خالل إتقان المهارات المهنية واكتساب مهارات التوظيف ،يمكنهم المساعدة في
انتشال أسرهم من براثن الفقر وتشكيل مستقبلهم.
تأسست مدرسة  BNالمهنية ( )BNVSفي بكين في عام  2005كأول مدرسة مهنية في الصين بدون رسوم دراسية وغير هادفة
للربح في المرحلة الثانوية العليا .وهي أيضًا المدرسة المستهدفة التي يدعمها برنامج "بروجكت هوب" التابع لمؤسسة تنمية الشباب
الصيني وصندوق التعليم المهني التابع لبرنامج "بروجكت هوب" .تقوم مدرسة  ،BNVSمنذ إنشائها ،بتجربة نهج شامل للتعليم
الشامل وتطوير مناهج دراسية مبتكرة .ال ينصب التركيز على المهارات الفنية لضمان التوظيف الفوري فحسب ،ولكن أيضًا
على المهارات الشخصية التي يحتاجونها مدى الحياة والموجّ هة نحو التنمية لمساعدة الشباب على االندماج الكامل في المجتمع
والنجاح كمواطنين.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
لمدرسة  BNالمهنية

في عام  ،2014تم تأسيس مدرسة " BNVSأنغوال" في لواندا برعاية مؤسسة  ،CITIC Construction Co. Ltd.وهي
شركة صينية ،ومؤسسة تنمية الشباب الصيني ،ومجلس مدرسة  .BNVSتوفر مؤسسة  CITIC Constructionالدعم المالي
والمادي ،وتوفر مدرسة  BNVSنظامًا فع ً
ّال يدمج نموذج اإلدارة الخيرية ومفاهيم التعليم.
تعمل مدرسة  BNVSبنشاط مع الحكومة األنغولية والقطاع العام لتعزيز المشاركة المحلية والمشاركة .كما تتعاون بشكل وثيق
مع الشركات المحلية لتوفير التدريب الموجّ ه نحو التوظيف للطالب من خالل دورات مصممة وف ًقا للطلب في السوق ،مما يساعد
أيضًا على ضمان التوظيف الفوري بعد التخرج .في البداية ،لم يتم تقديم سوى دورات تدريبية في الهندسة الكهربائية ،والميكانيكية،
وهندسة البناء في المدرسة .ومع ذلك ،تم تقديم دورة حول خدمات الضيافة الح ًقا إلشراك المزيد من الطالب وتمكينهم من
االستقالل وتغيير مصيرهم من خالل التعليم والتدريب.
َ
موظ َفين صين ًي َين
كما تم إنشاء فرق التدريس واإلدارة من خالل التعاون الوثيق مع قنوات متعددة في قطاع األعمال .ال يوجد سوى
من إجمالي  12موظ ًفا بدوام كامل في الحرم الجامعي في أنغوال؛ وهما مسؤوالن بشكل أساسي عن إدارة المدرسة والتواصل مع
المقر الرئيسي .يضمن إدماج المواهب والموارد المحلية توطين ممارسة مدرسة  BNVSلتناسب احتياجات الفئات المستهدفة
ويساهم بشكل فعّال في تنمية المجتمع.

37

إضافة إلى التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص ،تتعامل مدرسة BNVS
بنشاط مع المنظمات الخيرية المحلية والمتطوعين لضمان التنمية المستدامة
والتأثير الواسع .وقد أقامت المدرسة عالقة تعاون جيدة مع مؤسسة  ،Lwiniالتي
أسستها السيدة األولى ألنغوال.
من أجل التحسين المستمر لجودة المحاكاة ،تقوم مدرسة  BNVSبتطوير نظام
المعلومات عبر اإلنترنت " ،"BN Treeالذي يغطي جميع العمليات المدرسية
باستخدام قاعدة بيانات شاملة وتطبيق فلسفة الكتل المتسلسلة على إدارة التعليم.
ويتم تنظيم اجتماعات تدريب وإدارة سنوية أيضًا لتزويد الفريق بالمعرفة والدعم
المحدَ َثين.
حتى اآلن ،قامت مدرسة  BNVSبتكرار أفضل الممارسات الخاصة بها في
جميع أنحاء العالم ،من خالل تأسيس ُحرُم جامعية في بكين ،وتشنغدو ،وداليان،
وسانيا ،ووهان ،وينشوان ،وتشنغتشو ،وليجيانغ ،وماوزو ،وليشان في الصين،
وأنغوال ،وأفريقيا .الممارسة في أنغوال هي جهد مشترك بين مدرسة BNVS

اسم المشروع :التخفيف من حدة الفقر من خالل التعليم المهني الخيري
الدول  /األقاليم :أنغوال ،الصين
المر ِّ
شح :مدرسة  BNالمهنية
هدف (أهداف) التنمية المستدامة3-4 ،4-1 :
مقدم الدعم :مؤسسة ( CITIC Construction Co., Ltd.شركة صينية)
هيئات التنفيذ :مدرسة  BNالمهنية
جار التنفيذ
حالة المشروعٍ :
جار التنفيذ
–
2014
فترة المشروع:
ٍ
رابط الممارسة الجيدةwww.bnvs.cn :
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اعتبارا من مارس ،2020
والحكومة األنغولية والشركات والمجتمعات المحلية.
ً
تخرج  380شا ًبا من مدرسة " BNVSأنغوال" 95 ،بالمائة منهم حصلوا على
عمل في مناطقهم.
القت مدرسة  ،BNVSالتي تعمل منذ  15عامًا ،تقديرً ا باعتبارها واحدة من
"أفضل الممارسات في الحد من الفقر العالمي" من خالل حملة  2018التي شارك
في استضافتها البنك الدولي ،وبنك التنمية اآلسيوي ،والمركز الدولي للحد من
الفقر في الصين ( ،)IPRCCوأربع منظمات دولية غير حكومية أخرى.
جهة االتصال:
االسم :السيد /بو ون
المنصب :مدير مدرسة
المنظمة :مدرسة  BNالمهنية
بريد إلكترونيwenbo@bnvs.cn :

مشروع دبل وان :البرنامج التنزاني الصيني المشترك
لتوسيع نطاق نظام تكثيف عمالة الذرة في منطقة
موروجورو
استخدام الخبرة الصينية لمعالجة انخفاض اإلنتاج ،واإلنتاجية ،والقيمة المضافة

1

2

القضاء التام
على الجوع

القضاء على
الفقر
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عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

التحدي
حافظت جمهورية تنزانيا المتحدة على نمو اقتصادي مستقر نسبيًا ومرتفعًا على مدار العقد الماضي ،حيث تجاوز معدل نمو الناتج
المحلي اإلجمالي فوق  7في المائة قليالً في عام  .2018ومع ذلك ،يشهد القطاع الزراعي ً
نموا أقل من االقتصاد الكلي وأقل بكثير
من الهدف المرجو الذي يبلغ  6في المائة على األقل سنويًا .ظل معدل النمو الزراعي منخفضًا ،بمتوسط زيادة بنحو  3في المائة
خالل الفترة من  2006حتى  ،2016حيث فشلت في تحقيق أهداف رؤية تنزانيا التنموية ( 2025 )TDVالتي تهدف إلى الحد
من الفقر وتحسين سبل العيش .وبالنظر إلى الوضع السائد ،تهدف الحكومة ،بالتعاون مع شركائها في التنمية ،إلى تجديد القطاع
الزراعي ،وال سيما قطاع المحاصيل الفرعي .على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز إنتاج المحاصيل وإنتاجيتها ،ال
تزال هناك تحديات في وصول المزارعين إلى التقنيات والخدمات التي تعزز اإلنتاجية ،وإضافة القيمة ،واألسواق الموثوقة .وقد
أدى ذلك إلى فشل السلع في تحقيق األهداف المرجوة ،على النحو المنصوص عليه في برنامج تنمية القطاع الزراعي.
نحو إيجاد حل
يهدف البرنامج التنزاني الصيني المشترك لتوسيع نطاق نظام تكثيف عمالة الذرة في منطقة موروجورو ،أو "مشروع دوبل وان"
( ،)Qian Hu Wan Muإلى التفاعل الفعّال بين أربعة مستويات من الحكومات ،والمؤسسات البحثية ،بما في ذلك الجامعات،
والمزارعين المستهدفين إليجاد حلول تنمية مجتمعية خاصة بكل وضع تهدف إلى تحسين إنتاجية الذرة ،والدخل ،واألمن الغذائي،
وسبل العيش .يهدف الحل إلى معالجة أهداف التنمية المستدامة (( 1 )SDGsالقضاء على الفقر) و( 2القضاء التام على الجوع)
و( 7الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة).
تم إنشاء نظام اإلدارة العامة القائم على الجدارة ( )MPMSلتحسين أداء الموظفين الزراعيين المحليين ،وتجريبه ،ودعمه من
خالل تقديم حوافز قائمة على األداء لموظفي اإلرشاد.
تم تعزيز قدرة الحكومة اإلقليمية ومجالس المقاطعات على دعم التنمية الزراعية في مناطق اختصاصها نتيجة ألنشطة بناء القدرات
المختلفة ،مثل التدريب والتواصل الفعال من خالل تطبيق وي تشات .إضافة إلى ذلك ،تم تعزيز الروابط بين الحكومات المركزية
والمحلية ،والجامعات ،والمجتمعات الريفية.
تم تحديد التكنولوجيات المالئمة منخفضة التكلفة/منخفضة رأس المال وإدخالها في القرى المستهدفة العتمادها بدعم من بحوث
العمل التشاركي والتدريب المتمحور حول المزارعين.
بشكل عامُ ،تظهر النتائج أن فريق إدارة مشروع موروجورو ،ومجالس المقاطعات السبعة المشاركة ،والمستفيدين المستهدفين قد
استخدموا بكفاءة أموال المشروع المقدمة من جامعة الزراعة الصينية (/)CAUالمعهد الصيني للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في
الزراعة ( ،)CISSCAمع تحقيق إنجاز يقرب من نسبة  ،٪100أدى إلى التحقيق الكامل ألهداف المشروع.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة للمعهد الصيني
للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في الزراعة
( )CISSCAبجامعة الزراعة الصينية
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فعال في جميع القرى العشر المخطط لها ،حيث يغطي
يعمل المشروع بشكل ّ
 1432مزار ًعا مستهد ًفا (حوالي  72في المائة من إجمالي  2000مزارع
هكتارا) (ما يعادل إنجاز بنسبة  80في المائة
مخطط له) يزرعون  1432فدا ًنا (580
ً
مقارنة بالهدف اإلجمالي البالغ  1800فدان 729( .هكتار) ،أو  10000مو).
المشروع الذي استخدم نظام اإلدارة العامة القائم على الجدارة ()MPMS
المبتكر ودعا إلى تعزيز الشراكة بين مختلف أصحاب المصلحة الرئيسيين ،وهم:
الجامعات ،والحكومات (المركزية والمحلية) ،ومعاهد البحوث ،والمزارعين،
والمجتمعات المحلية .واتضح أن المشروع ساهم بشكل مباشر في تحقيق هدف
البرنامج الثاني لتنمية قطاع الزراعة في تنزانيا ( )ASDP IIلتحسين إنتاجية
سالسل القيمة السلعية ذات األولوية ،وال سيما محصول الذرة .إضافة إلى ذلك،
تم دمج تنفيذ المشروع في الظروف المحلية والسياق االجتماعي واالقتصادي،
مع التأكيد على استخدام الموارد أو المدخالت المتاحة محليًا.
تم ضمان استدامة تدخالت المشروع من خالل االستخدام الفعّال للهياكل الحكومية
المركزية والمحلية ،واألنظمة ،واإلجراءات ،إضافة إلى ضمان أن جميع
المستويات الحكومية األربعة تؤدي واجباتها بجدية ،مدعومة باالستخدام الفعال
لنظام اإلدارة العامة القائم على الجدارة ( .)MPMSإضافة إلى ذلك ،تم تعزيز
استدامة تدخالت المشروع من خالل التركيز على استخدام الموارد المتاحة
محليًا والتركيز على احتياجات المستفيدين ذات األولوية ،والقيود ،والفرص،
والتهديدات المتأصلة في بيئتهم االجتماعية الثقافية ،والسياسية ،واالقتصادية .أدى
توافق تدخالت المشروع مع األنظمة االجتماعية الثقافية واالقتصادية للمستفيدين
إلى زيادة حماس المستفيدين وتعزيز المسؤولية ،وبالتالي استدامة التدخالت.
نظرً ا ألن المشروع يعمل بشكل فعّال في جميع القرى العشر المخطط لها بتغطية
 1432مزارعًا مستهد ًفا ،يمكن توسيع نطاق الممارسات الجيدة داخل تنزانيا التي
يوجد بها فريق إدارة فعّال يتمتع بخبرة أكاديمية تتكون من أصحاب المصلحة
داخل قيادة الحكومة المحلية .يمكن تلخيص الدروس الرئيسية المستفادة على
النحو التالي لمزيد من إمكانية التكرار:
•يتم تعزيز اإلدارة الفعّالة للمشروع في حالة وجود هيكل تنسيق وإدارة محدد
جي ًدا ،بما في ذلك القيادة الحكيمة واالستباقية (مثل فريق جامعة الزراعة

الصينية (/)CAUالمعهد الصيني للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في الزراعة
( )CISSCAوقيادة موروجورو اإلقليمية والخاصة بالمقاطعات) ،وكادر
إداري كفء وملتزم (على سبيل المثال ،الفرق الفنية للمجالس واألمين
اإلداري اإلقليمي " )"RASمدعوم بالتخطيط السليم والرصد المنتظم.
•يتطلب التنفيذ الفعال ألنشطة المشروع التي تشمل أصحاب المصلحة الرئيسيين
من المستويات اإلقليمية إلى المستويات الدنيا ،بما في ذلك الجامعات/معاهد
البحوث والمزارعين المستهدفين ،آليات تنسيق وتعاون سليمة (على سبيل
المثال ،مذكرة تفاهم بين المعهد الصيني للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في
الزراعة ( )CISSCAواألمين اإلداري اإلقليمي لموروجورو) ،مع تحديد
األدوار والمسؤوليات وقواعد التمويل بوضوح.
•يتم بسهولة تبني والحفاظ على التقنيات والممارسات الزراعية (مثل الذرة)
المالئمة ،والمتوافقة ،وسهلة التطبيق ،والميسورة التكلفة ،والفعّالة من حيث
التكلفة ،والتي تحد من المخاطر ،مع االستفادة في الوقت ذاته من الموارد
المتاحة محليًا .في الواقع ،كان لنموذج التنمية المجتمعية في الصين الذي
يركز على صغار المزارعين والمُرتبط ب ُنهج تشاركية تصاعدية تأثير إيجابي
على المزارعين الفقراء ،من خالل إثبات تطبيق التقنيات الزراعية والفوائد
الملموسة في إنتاجية الذرة .تتطلب استدامة التدخالت التنموية تكامل األنشطة
والطرائق في هيكل منطقة الحكم المحلي ( )LGAللسلطات الحكومية المحلية،
والمواءمة مع تخطيط الحكومة المركزية وترتيبات الميزانية ،وإشراك
مجموعات المزارعين المجتمعية المحلية الحقيقية والمُم ّكنة ،بما في ذلك
الشباب.
جهة االتصال:
االسم :دكتور /النالن جي
المنصب :مساعد عميد
المنظمة :المعهد الصيني للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في الزراعة ()CISSCA
بريد إلكترونيlan.cissca@cau.edu.cn :
واتساب+8615010139980 :
وي تشات15010139980 :

اسم المشروع :مشروع دبل وان :البرنامج التنزاني الصيني المشترك لتوسيع نطاق نظام تكثيف عمالة الذرة في منطقة موروجورو
الدول  /األقاليم :الصين ،جمهورية تنزانيا المتحدة
المر ِّ
شح :شبكة مجامع الفكر الجنوبية
هدف (أهداف) التنمية المستدامة6-17 ،3-17 ،3-2 ،6-1 :
مقدم الدعم :المركز الدولي للحد من الفقر في الصين ،وزارة العلوم والتكنولوجيا ،سفارة جمهورية الصين الشعبية في تنزانيا ،مكتب المستشار االقتصادي
والتجاري لسفارة جمهورية الصين الشعبية في تنزانيا ،مجموعة الصين الوطنية للتنمية الزراعية ،مؤسسة بيل وميليندا غيتس
هيئات التنفيذ :المعهد الصيني للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في الزراعة ( )CISSCAفي جامعة الزراعة الصينية
جار التنفيذ
حالة المشروعٍ :
فترة المشروع2020–2018 :
رابط الممارسة الجيدة :غير متوفر
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مواجهة تحديات قطاع األلبان في الفلبين
تبادل المعرفة بين األرجنتين والفلبين لتحسين إنتاج األلبان المحلي في الفلبين
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العمل الالئق
والنمو االقتصادي
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عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

التحدي
بشكل كافٍ ،حيث إن أكثر المنتجين من ذوي األعمال الصغيرة ،فالقطيع
نشأ قطاع األلبان في الفلبين مؤخرً ا ولم يلقَ تطويرً ا
ٍ
أبقار تعمل في مزارع ال تزيد مساحتها عاد ًة عن ثالثة هكتارات ،وتعمل الجمعيات التعاونية بعد
عندهم يتكون من خمس إلى عشر
ٍ
ذلك على جمع المنتجات ومعالجتها وإعادة توزيعها .من التحديات التي يواجهها هذا القطاع ندرة المياه وضعف الميكنة وانخفاض
ً
نتيجة لذلك،
الكفاءة اإلنتاجية وانخفاض إنتاج العلف ونقص السجالت التي من شأنها أن تساعد في تتبع تطور إنتاج مزارع األلبان.
يمكن أن يدعم إجمالي اإلنتاج  1.8في المائة فقط من االستهالك المحلي وبالتالي يجب استيراد الباقي.
نحو إيجاد حل
يهدف المشروع إلى مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه قطاع األلبان في الفلبين عبر تقديم حلول مبتكرة على أساس التجربة
والمعرفة الفنية التي حققتها األرجنتين ،والتكيُّف مع الوضع المحلي واحتياجات ومصالح المنتجين الفلبينيين على أساس نهج
مشترك ،ومع الهدف النهائي المتمثل في القضاء على الجوع وتحقيق األمن الغذائي للسكان الفلبينيين مع تعزيز الممارسات
المستدامة بين مزارعي األلبان المحليين ،فإن ذلك يساهم في تحقيق الهدف الثاني للتنمية المستدامة ( .)SDG 2يحرز هذا
المشروع أيضًا تقدمًا نحو تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة ( )SDG 8حيث إنه يعزز من العمالة المنتجة والعمل
المناسب لسكان الفلبين عبر تقديم الحلول الفنية لقطاع األلبان بهدف مواجهة التحديات وزيادة اإلنتاج.
عملت اإلدارة الوطنية لأللبان ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في األرجنتين والهيئة الوطنية لأللبان في الفلبين معًا
بهدف تصميم المشروع وتطبيق مفهوم بايانيهان؛ وهو مفهوم في الثقافة الفلبينية يشير إلى روح الوحدة الجماعية والعمل والتعاون
من أجل تحقيق هدف معين ،وتعكس روح بايانيهان قيم الفلبينيين لمساعدة بعضهم البعض ،خاصة في أوقات الشدائد ودون توقع أي
شيء في المقابل .أصبحت هذه السمة الثقافية االجتماعية ميزة قيّمة يمكن تكرارها في المشاريع المستقبلية في األرجنتين والمنطقة،
حيث توجد عاد ًة روح ارتباط ضعيفة في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية.
اعتمد المشروع منهجية العمل الجماعي إلحداث تغييرات في ممارسات اإلدارة والمعرفة ونقل التكنولوجيا ،و ُتستخدم هذه المنهجية
واسع في األرجنتين عبر برنامج التغيير الريفي ،وتشكل سياسة عامة ناجحة ُتمكن المنتجين والجمعيات التعاونية على
نطاق
على
ٍ
ٍ
حد سواء – عبر المشورة والدعم الفني لوكالء اإلرشاد – من تحسين مؤشراتهم اإلنتاجية وقدرتهم اإلدارية وتحقيق الحجم والقدرة
التنافسية من الترابطية.
تش َّكلت مجموعات من عشرة منتجين بالتنسيق مع وكيل من الهيئة الوطنية لأللبان والذين تلقوا تدريبًا في منهجية العمل الجماعي،
ويسهل العمل في مجموعات المهام الممتدة وهذا أم ٌر مه ٌم ج ًدا لنقل المعرفة ،مما يجعل استخدام وقت الفنيين والموارد المتاحة
أكثر كفاءة.
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شارك المزارعون المحليون العاملون باأللبان وأعضاء الجمعيات التعاونية
الخاصة بالمعالجة جنبًا إلى جنب مع وكالء الهيئة الوطنية لأللبان ()NDA
في أنشطة تدريبية حول تغذية الماشية وإدارة اإلنجاب وجودة الحليب باإلضافة
إلى جمع البيانات وتحميلها في قاعدة البيانات عبر اإلنترنت .إجماالً ،تم تشكيل
وتعزيز سبع مجموعات من منتجي األلبان من أربع مقاطعات فلبينية وتدريب
 26فن ًيا بالهيئة الوطنية لأللبان ( )NDAمن أجل إحداث تغييرات في ممارسات
إدارة ونقل التقنيات المطبقة على قطاع األلبان.
تتمثل إحدى النتائج الرئيسية المتوقعة لهذه المبادرة في إنشاء قاعدة بيانات على
اإلنترنت توفر معلومات موضوعية ويمكن الوصول إليها عن تطور اإلنتاج
من خالل الجمعيات التعاونية والمنتجين ،وهذا سيجعل من الممكن تقييم ورصد
وتصميم المشاريع والسياسات العامة الخاصة بالقطاع ،ومن ثم فإن هذا يشكل ً
حل
ملموسًا لنقص المعلومات الموثوقة التي يقدمها قطاع األلبان في الفلبين.

يحمل تدريب الفنيين بالهيئة الوطنية لأللبان ( )NDAأهمية خاصة من حيث استدامة
المشروع ،حيث إن وجود فريق فني َّ
موزع إقليميًا يضمن استمرارية أنشطة التوسع
بمجرد اكتمال المشروع بنا ًء على القدرات المثبتة في إطار مبادرة التعاون هذه.
باإلضافة إلى ذلك فإنه يمكن تطبيق منهجية العمل الجماعي المستخدمة على
مجموعة متنوعة من الموضوعات واإلنتاج في قطاع الزراعة واألغذية
الزراعية ،ويمكن تكرارها في حاالت ودول مختلفة ،ولتنفيذها ،فإن الشرط الوحيد
الضروري هو وجود مؤسسة محلية ذات حضور إقليمي تقوم بأعمال التوسع.
جهة االتصال:
االسم :اإلدارة العامة للتعاون الدولي
المنظمة :وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية وشؤون العبادة في األرجنتين
عنوان البريد اإللكترونيdgcin@mrecic.gov.ar :

اسم المشروع :مواجهة تحديات قطاع األلبان في الفلبين
الدول  /األقاليم :األرجنتين ،الفلبين
المر ِّ
شح :األرجنتين
هدف (أهداف) التنمية المستدامة9-17 ،3-8 ،4-2 ،3-2 :
مقدم الدعم :الصندوق األرجنتيني للتعاون الدولي ()FO.AR
هيئات التنفيذ:
األرجنتين :اإلدارة العامة للتعاون الدولي (وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية وشؤون العبادة) واإلدارة الوطنية لأللبان (وزارة الزراعة والثروة الحيوانية
والسمكية)
الفلبين :الهيئة الوطنية لأللبان
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع2020–2017 :
رابط الممارسة الجيدة :غير متوفر
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استراتيجيات مكافحة الجراد المهاجر في أمريكا
الجنوبية
تعمل ك ٌّل من األرجنتين وبوليفيا معًا بغرض مكافحة تفشي وباء الجراد ووضع خطة إقليمية لمكافحة الجراد

2

القضاء التام
على الجوع

17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

التحدي
ينتشر الجراد المهاجر في أمريكا الجنوبية في منطقة واسعة تبلغ حوالي  4ماليين كيلومتر مربع ،بما في ذلك شمال األرجنتين
ودولة بوليفيا متعددة القوميات وجنوب البرازيل وأوروغواي وباراغواي وشمال تشيلي والتي تمثل الحد األقصى المسجل من
غزو الجراد .أعلنت إدارة سانتا كروز دي ال سييرا في دولة بوليفيا متعددة القوميات في عام  2017حالة طوارئ للصحة النباتية
بسبب غزو هذا الوباء ،واضطرت إلى تبخير أكثر من  1000هكتار من الذرة والذرة الرفيعة وفول الصويا والفول والقطن ،فهذه
الحشرات لديها قدرة على االنتشار بشكل كبير (يصل إلى  150كم/لليوم) ولديها شراهة كبيرة ،وتمثل تهدي ًدا كبيرً ا على جميع
األنشطة الزراعية في المنطقة ،مما يعرض األمن الغذائي لخطر جسيم.
نحو إيجاد حل
كان الهدف األساسي من هذا المشروع يتمثل في وضع منهجيات لرصد ومكافحة هذا الوباء من خالل تبادل المعرفة والعمل
المشترك بين األرجنتين ودولة بوليفيا متعددة القوميات بهدف مواجهة تحديات األمن الغذائي المتمثلة في الجراد المهاجر لسكان
دولة بوليفيا متعددة القوميات ،وبالتالي المساهمة في تحقيق الهدف الثاني للتنمية المستدامة (.)SDG 2
في سياق حالة الطوارئ المتعلقة بالصحة النباتية في دولة بوليفيا متعددة القوميات ،قدم الخبراء األرجنتينيون من المعهد الوطني
للتكنولوجيا الزراعية ( )INTAوالخدمة الوطنية للصحة الغذائية الزراعية والجودة ( )SENASAالمساعدة الفنية وعملوا جنبًا
إلى جنب مع الهيئات والفنيين في دولة بوليفيا متعددة القوميات بهدف مكافحة الجراد وتعديل خطة الطوارئ بما يالئم الخصائص
المحددة للمنطقة المتضررة من أجل السيطرة على تفشي الوباء بشكل أكثر فعالية وفي الوقت المناسب ،وتم تدريب مجموعة من
ً
فضل
 50فنيًا من دولة بوليفيا متعددة القوميات على منهجيات حديثة لرصد الوباء ،مما ساهم في وضع مراقبة منهجية وموحدة
عن دراسات حول ديناميات السكان وتغذية الجراد ،وفي إطار المشروع ،وُ ضِ عت مشاريع بحثية سمحت باكتساب المعرفة حول
الدورة البيولوجية لهذا الوباء.
وتهدف هذه التبادالت إلى السماح لدولة بوليفيا متعددة القوميات باعتماد تدابير تقنية وإدارية بهدف وضع استراتيجيات فعالة
ً
ونتيجة لذلك فإن الهيئات الوطنية وضعت ونفذت البرنامج الوطني لدولة بوليفيا متعدد القوميات لمكافحة الجراد.
لمكافحة الوباء،
كنتيجة مباشرة لتنفيذ هذا المشروع وبهدف التصدي للوباء بطريقة مستدامة وتعاونية ،فقد وقعت األرجنتين ودولة بوليفيا
متعددة القوميات وباراغواي خطة العمل اإلقليمية لمكافحة الجراد ،وتساعد هذه الخطة في تنسيق وتنفيذ إجراءات الصحة
النباتية المشتركة بين الدول بهدف مكافحة هذا الوباء من أجل المساهمة في استدامة اإلنتاج الزراعي والحفاظ على الغابات
المحلية في المنطقة.
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نتيجة للتنفيذ الناجح للمشروع أيضًا ،فقد وافقت البالد الثالثة على وضع مشروعين
لهما تأثير إقليمي :يتمثل أحدهما في إنشاء أنظمة كمبيوتر مترابطة لتحسين توافر
المعلومات الرقمية للصحة النباتية على المستوى اإلقليمي ،والمشروع اآلخر يتمثل
في تنفيذ اآلليات الالزمة بين المكاتب الفنية للدول الثالث الحتواء وباء الجراد في
أمريكا الجنوبية على المستوى اإلقليمي ،والتقليل من مخاطر النشاط الزراعي.
تعمل هذه المبادرات الثالث على تفضيل التعاون بين البلدان من أجل تجنب
انتشار األوبئة وحماية البيئة وتوفير أمن الصحة النباتية للصادرات وزيادة
الشفافية في اللوائح ،حيث إن توفير المعلومات التي يمكن الوصول إليها عن

المحاصيل الرئيسية والنظم البيئية الطبيعية لبلد ما واألوبئة التي تؤثر عليها
هو األساس إلنشاء آلية مشتركة لمراقبة الصحة النباتية ،والتي ستساعد في
تقليل اآلثار السلبية لألوبئة على إنتاج الغذاء وحماية العمالة والصناعة وقطاع
الخدمات ،باعتبارها أجزاء مركزية من السلسلة اإلنتاجية.
جهة االتصال:
االسم :اإلدارة العامة للتعاون الدولي
المنظمة :وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية وشؤون العبادة في األرجنتين
البريد االلكترونيdgcin@mrecic.gov.ar :

اسم المشروع :استراتيجيات لمكافحة الجراد المهاجر في أمريكا الجنوبية
الدول  /األقاليم :األرجنتين ودولة بوليفيا متعددة القوميات وباراغواي
المر ِّ
شح :األرجنتين
هدف (أهداف) التنمية المستدامة9-17 ،4-2 ،3-2 :
مقدّ م الدعم :الصندوق األرجنتيني للتعاون الدولي ()FO.AR
هيئات التنفيذ:
األرجنتين :اإلدارة العامة للتعاون الدولي (وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية وشؤون العبادة) والخدمة الوطنية للصحة الغذائية الزراعية والجودة
( )SENASAوالمعهد الوطني للتكنولوجيا الزراعية ()INTA
دولة بوليفيا متعددة القوميات :نيابة وزارة االستثمار العام والتمويل الخارجي (وزارة التخطيط التنموي) والخدمة الوطنية للصحة الزراعية وسالمة الغذاء
()SENASAG
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع2019–2017 :
رابط الممارسة الجيدة :غير متوفر
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توسيع نطاق الزراعة الحافظة للموارد في شرق
إفريقيا
برنامج مدته خمس سنوات يستفيد من نهج التعاون الثالثي لتمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في
إثيوبيا وكينيا وجمهورية تنزانيا المتحدة من مزاولة الزراعة التي تحافظ على الموارد
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القضاء التام
على الجوع

17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

التحدي
يعاني ثلث األراضي الزراعية في إثيوبيا وكينيا وجمهورية تنزانيا المتحدة من تدهور شديد ،فانعدام األمن الغذائي مرتفع بالفعل
بين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يمتهنون مهنة الزراعة ال َم َط ِريَّة ومن المتوقع أن يزداد انعدام األمن مع زيادة
عدم انتظام هطول األمطار ،وقد أثبتت الزراعة الحافظة للموارد فعاليتها في استعادة صحة التربة وتحسين حصر واستخدام هطول
األمطار وزيادة غالت المحاصيل وربحية المزارع والمساهمة في المرونة المناخية .تم تعزيز الزراعة الحافظة للموارد في شرق
أفريقيا بدرجات متفاوتة من خالل منظمات المجتمع المدني والحكومات والوكاالت مثل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
(الفاو) ،وهناك فرصة لمزيد من العمل المتوسع لزيادة اعتماد المزارعين ،باإلضافة إلى تنسيق العمل مع العديد من الجهات الفاعلة
إلحداث تغيير في السياسات على المستوى الوطني.
نحو إيجاد حل
يهدف هذا المشروع الذي ينفذه بنك الغذاء الكندي بدعم مالي من دائرة الشؤون الدولية الكندية إلى توسيع نطاق الزراعة الحافظة
للموارد بين المزارعين من الذكور واإلناث من أصحاب الحيازات الصغيرة في شرق إفريقيا ،حيث إن الممارسات التقليدية
لزراعة الكفاف تتميز باالستخدام المنخفض للمدخالت والتعرض الشديد لتدهور التربة والظروف المناخية المتغيرة بشكل متزايد،
بينما تركز الزراعة الحافظة للموارد على تعزيز خصوبة التربة وتحسين االحتفاظ بالرطوبة والحد من تآكل التربة والحرث من
خالل الممارسات الزراعية المسؤولة بيئيًا ،وبالتالي يعمل المشروع على تحسين األمن الغذائي وسبل عيش المزارعين أصحاب
الحيازات الصغيرة مع تشجيع االستدامة وتعزيز تكليف المرأة وتقليل الحواجز المالية .توفر األنشطة داخل المشروع طريقة فعالة
لمعالجة الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة ( ،)SDG2وال سيما الهدف رقم  ،4-2الذي يركز على أنظمة اإلنتاج الغذائي
المستدامة والممارسات الزراعية المقاومة للمناخ التي تزيد من اإلنتاجية واإلنتاج ،ويعد النهج الثالثي للمشروع مفي ًدا أيضًا في
ً
شمول
تحقيق الهدف السابع عشر ( ( )SDG 17عقد الشراكات لتحقيق األهداف) ألنه يعزز وسائل التنفيذ من خالل شراكة أكثر
وديناميكية.
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يشتمل المشروع على شراكة مع شبكة الحراثة األفريقية للزراعة الحافظة للموارد ،وهي كيان إقليمي يعمل عبر البلدان الثالثة
المستفيدة (إثيوبيا وكينيا وجمهورية تنزانيا المتحدة) إلنشاء بيئات سياسات وبرامج داعمة للزراعة الحافظة للموارد من خالل
إشراك مسؤولي الحكومات المحلية واإلقليمية والوطنية ،وتعمل الشبكة كشريك محوري ،حيث توفر الخبرة في المشاركة السياسية
ذات الصلة ثقافيًا في المنطقة ،ولم تشارك الشبكة بنجاح فقط مع الحكومات في الزراعة الحافظة للموارد ،ولكن األهم من ذلك أنها
سلطت الضوء على مخاوف المزارعين ورؤاهم ،مما زاد من الحاجة إلى تغييرات في السياسات ،وقد حققت قيادة الشبكة وإدارتها
نتائج مثمرة وغير متوقعة من حيث تحقيق تقدم كبير في أهداف سياسة المشروع ،وفي إثيوبيا شمل ذلك عالقات واسعة بين العديد
من اإلدارات الحكومية ،مما أتاح استمرار التقدم في حوار السياسات على الرغم من إعادة هيكلة الحكومة واستبدال الموظفين.
م ّكنت النجاحات على المستوى الميداني في إثيوبيا بنك الغذاء الكندي من تأمين التمويل من مصادر أخرى لتوسيع نطاق الزراعة
الحافظة للموارد في مناطق مختلفة من البالد ،وكانت هذه النجاحات مقنعة بما فيه الكفاية بأن حكومة إثيوبيا تتطلع اآلن إلى مانحين
آخرين لمزيد توسيع النطاق.
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في سياق هذا المشروع ،تم تطوير منهج الزراعة الحافظة للموارد واستخدامه
بعد ذلك من قبل المنظمات الشريكة لتدريب المزارعين والمرشدين الحكوميين
وغيرهم من موظفي المنظمات غير الحكومية المحلية ( ،)NGOوقدم الشركاء
دعمًا مستمرً ا للمزارعين من خالل ورش العمل وأيام العمل الميدانية والتبادالت
بين المزارعين ،وتم إنشاء مجموعات االدخار لتسهيل المدخرات المحلية
والحصول على االئتمان .بالشراكة مع راديو المزرعة الدولي ،تم تطوير
محتوى إذاعي وبثه في إثيوبيا وجمهورية تنزانيا المتحدة لتعزيز مبادئ الزراعة
المحافظة على الموارد.
أدى ذلك إلى العديد من النتائج المبتكرة والمستدامة لدعم أهداف التنمية المستدامة،
وخلق التعاون الثالثي المنفعة المتبادلة لبنك الغذاء الكندي وشبكة الحراثة األفريقية
للزراعة الحافظة للموارد للعمل معًا عبر البلدان الثالثة .حصل بنك الطعام الكندي
فودجرينز على إمكانية الوصول إلى المنطقة والقطاع ،بمساعدة شبكة الحراثة
األفريقية للزراعة الحافظة للموارد كمنظمة ذات مصداقية ومعرفة وشهرة،
وتمكنت الشبكة بدورها من رفع مكانتها من خالل العمل مع المنظمة الكندية ،وتم
تعزيز تبني سياسات أكثر مالءمة للزراعة الحافظة للموارد ،وهو هدف مشترك
بين المنظمتين من خالل التعاون فيما بينهما .أنشئت منصات لتبادل المعرفة في كل
بلد ،والجمع بين المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية والمؤسسات الحكومية
واألكاديمية والقطاع الخاص لتعزيز التعاون وتعزيز قدرة القطاع.
اعتبارا من مارس  ،2019كان  42,495مزار ًعا ( 21,450امرأة) يمارسون
ً
مبدأين من ثالثة مبادئ للزراعة الحافظة للموارد ،وحوالي نصف األسر التي
شهرا،
تستخدم الزراعة الحافظة للموارد لديها ما يكفي من الغذاء لمدة 12
ً

وباإلضافة إلى الوقت الذي تم توفيره من خالل الزراعة الحافظة للموارد،
ربح صا ٍ
دوالرا كند ًيا من غالت
ف قدره 999
فقد أبلغ المزارعون عن
ً
ٍ
المحاصيل ،وذكر أكثر من نصف المشاركين بقليل أن أسرهم كانت قادرة على
سداد احتياجات األسرة .ساهمت المشاركة في البرنامج في تمكين المرأة من
خالل زيادة وصولها إلى تمويل األسرة ،كما أدى المشروع إلى إنشاء 1,091
عضوا ( 18,677امرأة) ،وتم تنظيم
مجموعة ادخار وائتمان تضم 24,329
ً
حمالت إذاعية لتعزيز الزراعة المحافظة على الموارد في عدد من المناطق.
تظهر استدامة هذا المشروع من خالل إدراج الزراعة الحافظة للموارد في
المناهج التدريبية لجميع موظفي التوسع الزراعي في إثيوبيا وااللتزام بالقيام
بالمثل في جمهورية تنزانيا المتحدة ،ووجود مركز ألصحاب المصلحة المتعددين
المخصص للزراعة الحافظة للموارد في كينيا ،وتتكرر بالفعل نتائج هذا المشروع
بدعم من ممولين آخرين ،وتطبق شبكة الحراثة
في مناطق أخرى في إثيوبيا
ٍ
األفريقية للزراعة الحافظة للموارد التعلم من هذا المشروع بدف إجراء البحوث
وحوار السياسات في البلدان األخرى .يجري بنك الطعام الكندي فودجرينز
تقييمًا تفصيليًا لهذا المشروع بهدف إدراج الدروس المستفادة في حوار السياسات
وإعالم العمل في البلدان األخرى.
جهة االتصال:
االسم :السيدة /تيريزا رمبل مولير
المنصب :مدير برنامج الزراعة الحافظة للموارد
المنظمة :بنك الطعام الكندي فودجرينز
البريد اإللكترونيtrempelmulaire@foodgrainsbank.ca :

اسم المشروع :توسيع نطاق الزراعة الحافظة للموارد في شرق إفريقيا
الدول  /األقاليم :كندا وإثيوبيا وكينيا وجمهورية تنزانيا المتحدة
المر ِّ
شح :الشؤون العالمية الكندية
هدف (أهداف) التنمية المستدامة17-17 ،16-17 ،4-2 :
مقدم الدعم :الشؤون العالمية الكندية
هيئات التنفيذ :بنك الطعام الكندي فودجرينز ،وشبكة الحراثة األفريقية للزراعة الحافظة للموارد للزراعة الحافظة للموارد
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع2020–2015 :
رابط الممارسة الجيدة :غير متوفر
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برامج بناء القدرات في مجال تطوير أنظمة الري
وإدارة الموارد المائية واإلنتاجية الزراعية وإدارة
الموارد السمكية وصحة الحيوان وإدارة ما بعد الحصاد
إقامة شراكات لتقديم حلول إقليمية بمنظور عالمي

التحدي
يؤدي النمو السكاني المستمر والزحف العمراني وتغير المناخ إلى زيادة الطلب على الغذاء ،وعلى مدى عقود عديدة ،كان هناك
انخفاض في االهتمام العالمي بقضايا التنمية الزراعية واألمن الغذائي ،والواقع أن األمن الغذائي هو أحد التحديات الرئيسية التي
تواجه البشرية ،ومن المتوقع أن يتكثف خالل العقود القادمة بتعدد أبعاده القوية ،فهو مرتبط بالفقر والجوع والصحة والتنمية
االقتصادية والطاقة والمياه وتغير المناخ والتصحر والتجارة ونقل التكنولوجيا.

2
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القضاء التام
على الجوع

14

الحياة تحت
الماء
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عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

يعد ضمان األمن الغذائي  -وهو الحق األساسي للناس في الغذاء الذي يحتاجونه – من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع العالمي،
والتحدي هو األكثر أهمية في البلدان ذات الدخل المنخفض والعجز الغذائي.
ً
تكامل في مواجهة التحديات العالمية ،هذا النهج يدرك الروابط
في العصر الحالي للتنمية المستدامة ،هناك حاجة إلى نهج أكثر
المتداخلة ويتجنب المسارات المنفصلة ويدمج األبعاد االقتصادية والبيئية واالجتماعية.
في أفريقيا ،ارتبطت مشكالت التنمية الزراعية والريفية بالسياسات غير المتطورة وضعف المؤسسات ونقص الموارد البشرية
جيدة التدريب ،ومن العوامل الحاسمة في مواجهة التحدي المتمثل في ضمان األمن الغذائي في أفريقيا تنمية الموارد البشرية من
خالل بناء المعرفة وتبادل المعلومات.
نحو إيجاد حل
منذ إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ( )EAPDفإنها تهدف جنبًا إلى جنب مع شركائها الوطنيين واإلقليميين
والدوليين إلى االستفادة من المزايا النسبية العديدة لمصر من أجل تسخير اإلمكانات الهائلة دخل القارة للجميع.
لطالما كان دعم التطلعات التنموية للدول الشريكة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية من بين أهم أهداف السياسة
الخارجية لمصر ،والتعاون الناجح الذي تشهده مصر يثبت أن دول جنوب الكرة األرضية يمكن أن تساعد بعضها البعض على
تحقيق أهداف التنمية المستدامة ( )SDGsمن خالل تقاسم معارفهم الثمينة ومواردهم القيمة.
ً
واعية بالبيئة والثقافة المحلية مع تمتعها بالمرونة وقابلية التكيف
في هذا الصدد تظل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية
ولديها عقلية تعليمية ،ألن السياقات المختلفة تتطلب مناهج وتدخالت مختلفة.

© الوكالة المصرية للشراكة
من أجل التنمية ()EAPD

منذ إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وضعت برامج متكاملة بالتعاون مع العديد من المؤسسات الوطنية مثل
المركز المصري الدولي للزراعة والمركز القومي لبحوث المياه ومعهد بحوث صحة الحيوان لدعم جهود األفارقة من خالل
تنظيم برامج بناء القدرات ،وتشمل هذه البرامج تطوير أنظمة الري وإدارة الموارد المائية واإلنتاجية الزراعية وإدارة الموارد
السمكية وصحة الحيوان وإدارة ما بعد الحصاد.
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باإلضافة إلى ذلك ،تشارك الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في برامج
تعاون ثالثية مع العديد من المنظمات اإلقليمية والدولية ،مما يساهم بشكل كبير
في تزويد البلدان األفريقية بالخبرة والمعرفة بما يتماشى مع أحدث المعايير
الدولية في مجال األمن الغذائي.
في هذا السياق ،تنفذ مصر باالشتراك مع وكالة اليابان للتعاون الدولي ()JICA
 12برنامجً ا لبناء القدرات سنويًا ،وتستهدف  21دولة أفريقية جنوب الصحراء
(بنين وبوروندي والكاميرون وجزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية
وإريتريا وإثيوبيا والغابون وغانا وكينيا ومدغشقر ومالوي وموريشيوس وناميبيا
ورواندا وجنوب السودان والسودان وتوغو وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة
وزامبيا) في الزراعة وإدارة الموارد السمكية وصحة الحيوان وإدارة ما بعد
الحصاد وتقنيات الري.
تم تنفيذ البرنامج التدريبي "برنامج تدريب الدولة الثالثة ( ")TCTPمع وكالة
اليابان للتعاون الدولي ( )JICAبموجب اتفاقية بشأن "برنامج التعاون الفني
الثالثي بين مصر واليابان لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب في إفريقيا".
ساعدت برامج بناء القدرات هذه والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع وكالة اليابان
للتعاون الدولي ( )JICAفي مجاالت مختلفة بما في ذلك تطوير أنظمة الري
وإدارة الموارد المائية واإلنتاجية الزراعية وإدارة الموارد السمكية وصحة
الحيوان وإدارة ما بعد الحصاد على بناء قدرات المزارعين المحليين من خالل
التدريب العملي والمعرفة ،فقد قدموا منصة وظيفية للمتدربين األفارقة لالستفادة
من الدورة التدريبية وتبادل اآلراء والممارسات نحو تطبيق محتويات الدورة في
بلدانهم األصلية.
يتم إجراء دورة تدريبية كاملة مدتها ثالثة أشهر سنويًا منذ عام  ،2014ويكون تقديم
التدريب في مصر بشكل جماعي مع تدريب عملي في المجاالت المذكورة أعاله.

تبدأ بمحاضرات مفاهيمية تتناول موضوعات محددة في المجال .يوفر الجزء
المتبقي من الدورة شهرين من التدريب العملي حيث يزور المشاركون المعامل من
أجل العروض التوضيحية والمشاركة في الزيارات الميدانية والجوالت الدراسية.
يكتسب المشاركون خبرة عملية من خالل إدارة البرك الزراعية المخصصة لهم إلجراء
تجارب على الذكور :نسبة اإلناث كثافة السكان وتركيز العناصر الغذائية المختلفة.
لضمان استدامة هذه المبادرة ،يجب أن يشغل المشاركون المختارون في الدولة
منصبًا يسمح لهم بنشر المعرفة مثل موظفو التوسعة أو المدربين في مؤسسة ذات
صلة ،وفي بعض الحاالت ،يشارك الخريجون في اختيار المرشحين الجدد ألن
هذا يمكن أن يساعد في تعزيز العالقة بين المشاركين السابقين والجدد ،مما يسمح
لهؤالء الخريجين بأن يصبحوا قادة في بلدانهم.
يتم تنفيذ برنامج مماثل بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
(الفاو) في مجال الزراعة ،وتحدي ًدا فيما بعد الحصاد وتربية األحياء المائية.
ترحب الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالشراكات الجديدة واألنشطة
الثالثية الجديدة مع الشركاء الدوليين ،وتطمح إلى تحقيق تعاون أكبر بين بلدان
الجنوب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل من أجل ضمان دعم المجتمع
العالمي لتنفيذ التزاماتنا وخططنا اإلقليمية للتنمية المستدامة مثل خطط وخطط
أجندة  2063لالتحاد األفريقي.
جهة االتصال:
االسم :السفير محمود المغربي
المنصب :األمين العام
المنظمة :الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ()EAPD
البريد االلكترونيmarwa.mahmoud@mfa.gov.eg :

يقضي ما يقرب من ثلث الدورة (أي شهر واحد) في الفصل الدراسي في
المحاضرات النظرية والمناقشات الجماعية وورش العمل في وحدات ،وكل وحدة

اسم المشروع :برامج بناء القدرات في تطوير أنظمة الري وإدارة الموارد المائية واإلنتاجية الزراعية وإدارة الموارد السمكية وصحة الحيوان وإدارة ما بعد الحصاد
الدول  /األقاليم :بنين وبوروندي والكاميرون وجزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإريتريا وإثيوبيا والغابون وغانا وكينيا ومدغشقر ومالوي
وموريشيوس وناميبيا ورواندا وجنوب السودان والسودان وتوغو وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا
المر ِّ
شح :السفارات المصرية في أفريقيا بالتعاون مع وزارة الخارجية في الدول المعنية والمؤسسات الوطنية المختصة األخرى
هدف (أهداف) التنمية المستدامة7-17 ،6-17 ،7-14 ،2-14 ،4-2 ،3-2 ،2-2 ،1-2 ،2-1 ،1-1 :
هيئات التنفيذ :وكالة اليابان للتعاون الدولي ( )JICAومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) والمركز الوطني المصري للتميز
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع – 2014 :مستمر
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/3aQsPZS :
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2

الزراعة المائية للزراعة المقاومة للمناخ والتأهب
للكوارث في الهند وبنغالديش
توفير فرص كسب العيش المقاومة للمناخ للمزارعين في الهند وبنغالديش من خالل زراعة المحاصيل في
السهول الفيضية

التحدي
يحدث فيضان السهول الفيضية في الهند وبنغالديش الساحلية تقريبًا سنويًا :تغمر المياه  35في المائة من األراضي مع بقاء
 25في المائة من األراضي الصالحة للزراعة مغمورة بمياه الفيضانات لمدة تتراوح من سبعة إلى ثمانية أشهر ،ويهدد الفيضان
سبل العيش واألمن الغذائي للمجتمعات حيث يعاني المزارعون وأسرهم من الفقر والجدب والتفاوت االجتماعي فالمجتمعات
الزراعية مجبرة على الهجرة والمزارعون الشباب عاطلون عن العمل ،وهناك عدد محدود من فرص األعمال الزراعية.
أفادت التقارير في عام  2019أن الفيضانات في والية آسام الهندية تسببت في وقوع آالف الوفيات بسبب االنهيارات األرضية
العديدة والدمار وانغالق الطرق التي أثرت على ما يصل إلى  5.8مليون شخص في  21مقاطعة ،منهم  78في المائة من
المجتمعات المهمشة في المناطق الريفية ،وفي نفس العام ،أثرت الفيضانات على  2100قرية ودمرت المحاصيل القائمة على
مساحة تصل إلى  212,123هكتار ،وفي أعقاب ذلك ،تعرضت سبل عيش ما يقرب من مليون شخص للخطر ،وواجهت أكثر
من  1700قرية أزمة غذائية حادة.
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منذ عام  ،2017تم التخلي عن  87في المائة من حيازات األراضي في منطقة ساتخيرا في بنغالديش بسبب دخول الملوحة،
وهاجر  94في المائة من المزارعين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين  20و  45عامًا كعمال في الشرق األوسط ،وتتضاعف
التأثيرات مع ندرة بدائل الزراعة التكيفية والتكنولوجيا المقاومة للكوارث والتخطيط للطوارئ في الوقت الحقيقي ،ووف ًقا للتقديرات
الرسمية لعام  ،2018أصبح ما يقرب من  220ألف هكتار من األراضي الزراعية في المناطق الساحلية المنخفضة غير منتجة
بسبب دخول الملوحة.
نحو إيجاد حل
نفذ منتدى جنوب آسيا للبيئة ( 1)SAFEمشروع "الزراعة المائية للزراعة المقاومة للمناخ والتأهب للكوارث في الهند وبنغالديش"،
بدعم من المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي ( ،)GIZمن أجل معالجة األمن الغذائي والتأهب للمناخ في المجتمعات المنكوبة
بالفيضانات في الهند وبنغالديش ،والمستفيدون المباشرون من ذلك هم مزارعون وصيادون أصليون ومهمشون في كثير من
األحيان ،ويعيش  90في المائة منهم تحت خط الفقر ويتم استبعادهم من األنشطة االقتصادية الرئيسية ،ويعمل المشروع على
تدريب األشخاص المعرضين للخطر في إنشاء المزارع العائمة وتربية األحياء المائية كممارسة مقاومة للفيضانات وفرصة
تجارية .توفر المزارع العائمة أيضًا سبل عيش بديلة للمهاجرين النازحين من الفيضانات أو جائحة كوفيد 19-وتزيد من األمن
الغذائي أثناء عمليات اإلغالق.
تساهم المبادرة في تحقيق ثمانية أهداف على األقل من أهداف التنمية المستدامة ( :)SDGsتعزيز اإلنتاجية الزراعية وأنظمة
اإلنتاج الغذائي المتكيفة مع المناخ (أهداف التنمية المستدامة رقم  2الغاية رقم  3-2و  .)4-2المساواة في الحقوق في الموارد
االقتصادية واالجتماعية والطبيعية (أهداف التنمية المستدامة رقم ،1الغاية رقم  4-1و  .)5-1مشاركة المرأة (أهداف التنمية
المستدامة رقم  ،5الغاية رقم  .)5-5التعاون الدولي وبناء القدرات في المجاالت المتعلقة بالمياه والصرف الصحي (أهداف التنمية
المستدامة رقم  ،6الغايات  5-6و  6-6و -6أ) .المحافظة على نمو الدخل األدنى بنسبة  40في المائة من السكان ويقلل من عدم
المساواة في النتائج (أهداف التنمية المستدامة رقم 10؛ الغايات  .)3-10 ،2-10 ،1-10كذلك تعزيز قدرة المستوطنات البشرية
على الصمود (أهداف التنمية المستدامة رقم  ،)11وضمان أنماط اإلنتاج المستدامة (أهداف التنمية المستدامة رقم  ،)12وتعزيز
القدرة على الصمود في وجه األخطار المتعلقة بالمناخ (أهداف التنمية المستدامة رقم13؛ الغاية رقم .)1-13

© الوكالة المصرية للشراكة من
أجل التنمية ()EAPD

 1منتدى جنوب آسيا للبيئة ( )SAFEهو منظمة مجتمع مدني إقليمية تعمل في واجهة المجتمع والنظام البيئي نحو وضع حلول التنمية المستدامة
من خالل التدخالت المجتمعية بشأن المناخ في جنوب آسيا
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استخدم منتدى جنوب آسيا للبيئة ( )SAFEطرق االستهداف لتحديد المستفيدين
المباشرين األكثر عرضة للفيضانات مثل االستبيان االجتماعي لتقييم االحتياجات
وهشاشة سبل العيش ،وكذلك رسم خرائط الموارد وتقسيم مناطق الكوارث
باستخدام األدوات والتقنيات الجغرافية المكانية ،حيث تم تدريب المستفيدين عبر
خبراء الزراعة ومصايد األسماك في الهند وبنغالديش لبناء قدراتهم في الزراعة
المائية العائمة والزراعة المائية ،كما تم تطوير المواد التدريبية من خالل التبادل
ألساليب الزراعة العائمة التقليدية بين بلدان الجنوب ،كذلك تم إعدادها من خالل
مرحلة التخطيط التشاركي التي شملت جميع المستفيدين ،بعد ذلك تم بناء المزارع
العائمة بمشاركة نشطة من المزارعين المدربين وافتتحت من قبل المجتمعات
المحلية .تم تشجيع المزارعين على خلق فرص أعمال زراعية جديدة وتم تزويدهم
بالدعم في التخطيط الجماعي لدورة المحاصيل والزراعة المائية مع إدارة الثروة
ً
فضل عن معلومات عن الروابط االئتمانية وآليات التمويل
الحيوانية والمفرخات،
والتغطية التأمينية ،باإلضافة إلى تحديد المدربين الرئيسيين وتدريبهم على تعميم
تقنيات الزراعة العائمة في المجتمعات ودعم صيانة وتوسيع المزارع المائية.
حقق المشروع النتائج التالية على مدار  15شهرً ا:
ً
•تم وضع  785صوبة للزراعة المائية في  18موقعًا مختلفا مما يغطي حوالي
 8.75هكتار من المزارع العائمة و  72هكتار من المزارع السمكية.
•نجح  620مستفي ًدا من المشروع في زراعة  37ط ًنا متريًا من محاصيل
البستنة والشتالت وأزهار القطف وتربية  128ط ًنا متريًا من أسماك المائدة
طوال فترة المشروع.
•أُنشئت  68مجموعة ذات مسؤولية مشتركة تضم سبعة إلى عشرة أعضاء،
منها  25مجموعة مرتبطة اآلن باالئتمان كجمعيات تعاونية مسجلة.
•تم تنظيم  60ورشة عمل لبناء القدرات لتدريب  1500مزارع على الزراعة
القادرة على التكيف و  120مدربًا رئيسًا.
األهم من ذلك ،سمحت الزراعة بالفيضانات للمستفيدين بتأمين سبل عيشهم:
أنتجت كل مزرعة عائمة حوالي  170–130كجم من الخضار و -150
 200كجم من األسماك بقيمة إجمالية قدرها  500يورو كل ثالثة أشهر ،وعلى
مستوى األسرة ،وفرت الزراعة الطافية الغذاء وزادت أرباح المزارعين بنسبة
 70–65في المائة.

تعتمد استدامة المشروع على خطة عمل تضمن التمويل الجماعي والوصول إلى
األسواق وتدريب "المدربين الرئيسيين" المحليين الذين يقدمون صيانة وتوسيع
مشاريع الزراعة العائمة وتربية األحياء المائية ،باإلضافة إلى ذلك ،تم تجهيز
المزارع العائمة بأنظمة ري صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية لضمان االستدامة
البيئية.
يتضمن هذا التدخل إمكانات هائلة لتوسيع نطاقه على الساحل اآلسيوي وكذلك في
الدول الجزرية الصغيرة النامية ( )SIDSوالسهول الفيضية التي كان الغمر فيها
مصدر قلق خطير ،ويمكن للمواقع ذات الوفرة المائية (مثل المناطق المغمورة
بالمياه أو التي تغمرها المياه) أو المصابة بأزمة المياه والمجتمعات غير المدركة
إلدارة الموارد المائية والمجتمعات الزراعية الهامشية أن تتبنى التكنولوجيا من
أجل النمو المستدام بعد توعيتهم بهذه المشكلة ،ونظرً ا ألن هذه ممارسة زراعية
ذات نظام مغلق ،فهي أيضًا مثالية للزراعة باستخدام الكربون العضوي المحايد،
وهي طريقة تكيفية تعمل على تعزيز أهداف جدول أعمال  ،2030وقد عملت
اإلدارات المحلية طوال فترة المشروع على توسيع دعمها ،وأبدى صندوق التنمية
االجتماعية الياباني اهتمامه بتوسيعه ليشمل أجزاء أخرى من جنوب آسيا ،وتم
بالفعل نقل المنهجية الناجحة من الهند إلى بنغالديش بدعم من الوكالة األلمانية
للتعاون الدولي ويمكن تكرارها في بلدان أخرى – بما في ذلك كإجراء طارئ
لكوفيد 19-لتوفير األمن الغذائي في المجتمعات المنكوبة بالفيضانات المتضررة
من عمليات اإلغالق.
جهة االتصال:
االسم :الدكتور ديبايان دي
المنصب :مدير المشروع
المنظمة :منتدى جنوب آسيا للبيئة ()SAFE
البريد االلكترونيchair@safeinch.org :
سكايبdey9903181171 :
واتساب+91 990 318 1171 :

اسم المشروع :الزراعة المائية للزراعة المقاومة للمناخ والتأهب للكوارث في الهند وبنغالديش
الدول  /األقاليم :بنغالديش وألمانيا والهند
المر ِّ
شح :المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي ()GIZ
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-6 ،6-6 ،5-6 ،5-5 ،4-2 ،3-2 ،1-2 ،5-1 ،4-1 :أ-11 ،3-10 ،1-10 ،ب1-13 ،2-12 ،
مقدم الدعمGIZ :
هيئات التنفيذ :منتدى جنوب آسيا للبيئة ()SAFE
حالة المشروع :اكتملت المرحلة التجريبية ،مرحلة التوسع جارية
فترة المشروع2021–2018 :
رابط الممارسة الجيدةwww.safeinch.org :
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برنامج التغذية المدرسية لألطفال المبتسمين في
مدارس إثيوبيا والسودان
تنفيذ برنامج التغذية المدرسية بالتعاون الدولي الذي يستهدف القضاء على الجوع

التحدي
ال تزال نسبة السكان الذين يعانون من الجوع في أفريقيا عالية تصل إلى  16في المائة ،وال يزال هناك ماليين األطفال في
سن المدرسة االبتدائية يذهبون إلى المدرسة وهم في حالة من الجوع ،ووف ًقا الستطالع أجراه مكتب السيدة األولى لجمهورية
إثيوبيا الديمقراطية االتحادية في عام  2015على  220مدرسة ابتدائية عامة في أديس أبابا ،عاصمة إثيوبيا أفاد بوجود أكثر
من  30000طالب بدون طعام كاف .جلبت المجاعة التي طال أمدها مشاكل متعددة للطالب الفقراء من حيث التعليم والصحة
واألمن ،حيث ال تستطيع األسر الفقيرة توفير ثالث وجبات لألطفال في اليوم ،لذلك يضطر بعض الطالب إلى ترك المدرسة للعمل
أو التسول في الشارع ،والذين يستمرون في المدرسة غير قادرين أيضًا على التركيز في الفصل بسبب الجوع وغالبًا ما يفقدون
وعيهم .هناك حاجة إلى بذل جهود لتحقيق هدف التنمية المستدامة ( 2القضاء التام على الجوع).

1

القضاء
على الفقر

القضاء التام
على الجوع

3

الصحة الجيدة
والرفاه

4

التعليم الجيد

نحو إيجاد حل
يهدف برنامج التغذية المدرسية لألطفال المبتسمين إلى دعم الطالب الفقراء في سن المدرسة الذين يفتقرون إلى الغذاء الكافي من
خالل توفير وجبات مجانية في المدارس ،والتي تستهدف في المقام األول تحقيق هدف التنمية المستدامة ( 2القضاء التام على
الجوع) ،وباإلضافة إلى أهداف أخرى لتحسين تغذية األطفال وزيادة مشاركتهم التعليمية وتقليل أعباء أسرهم ،فإن المبادرة تهدف
أيضًا إلى معالجة هدف التنمية المستدامة ( 1القضاء على الفقر) وهدف التنمية المستدامة ( 3الصحة الجيدة والرفاه) وهدف التنمية
المستدامة ( 4التعليم الجيد) .
يعتمد التنفيذ الناجح للمبادرة على خبرة وحكمة كل من األطراف الصينية واإلثيوبية/السودانية ،وباإلضافة إلى جمع أموال
البرنامج ،فقد شاركت مؤسسة الصين للتخفيف من حدة الفقر ( )CFPAالخبرة القيمة المستفادة من برنامج وجبات التغذية الذي
تم تنفيذه في المناطق الريفية بالصين في السنوات الماضية .على سبيل المثال ،قدمت الحكومة اإلثيوبية والمنظمات غير الحكومية
على المستوى المحلي خريطة موثوقة للوضع الراهن واالحتياجات ،وبالتالي تستهدف السكان األكثر حاجة واألكثر تأثرً ا ،عالوة
على ذلك ،عملت مؤسسة الصين للتخفيف من حدة الفقر ( )CFPAعلى دمج "نموذج المجموعة األم" وتنظيمها في إدارة البرنامج.
ونتيجة لذلك ،أدى التعاون المشترك إلى إيجاد حل أكثر فاعلية لمعالجة المشاكل.
يؤدي المشاركون المختلفون واجباتهم والتزاماتهم بدقة لضمان التشغيل المنظم للبرنامج .في إثيوبيا على سبيل المثال ،أصبح
ً
مسؤول مسؤولية كاملة عن تصميم البرنامج وتنفيذه واإلدارة اليومية والرصد والمالحظات ،ويساعد
الفريق الصيني للبرنامج
مكتب السيدة األولى لجمهورية إثيوبيا الديمقراطية االتحادية الفريق في تنفيذ البرنامج ورصده ،وفي التنسيق بين الوكاالت
والشركاء المحليين ،وتعتبر منظمة ييناتويج الخيرية الشريك اإلثيوبي هي المسؤولة عن اإلدارة العامة للبرنامج .تختار المدارس
المستفيدة الطالب المؤهلين وف ًقا للمعيار وتوفر المعدات المناسبة وتشرف على جودة الوجبات وتفحصها وتقدم التقارير في الوقت
المناسب .تشتري كل "مجموعة أم" المكونات وتحضر وجبات عالية الجودة وف ًقا لقوائم الطعام ومعايير الوجبات.
تختلف معايير اختيار الطالب المستفيدين باختالف الجهات التنفيذية .عندما تكون مؤسسة الصين لتخفيف حدة الفقر هي الطرف
التنفيذي ،فإنها تنفذ مبدأ تغطية المدرسة بالكامل ،أي أن يستفيد من البرنامج جميع طالب المدارس المستفيدة المرشحة (العامة/
الممولة من الحكومة) التي تنطبق عليها الشروط التالية:
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•تقع المدارس في مناطق فقيرة مكتظة بالسكان.
•يصل معدل سوء التغذية لدى الطالب إلى أكثر من  30بالمائة ،وف ًقا للسلطات
الصحية المحلية.
•تقع المدارس في مناطق يسهل الوصول إليها وتعتبر مالئمة نسبيًا لنقل الطعام.
• ُتمنح األولوية للمدارس التي تحتوي على نسبة مئوية أعلى من الفتيات.
عندما تكون منظمة ييناتويج الخيرية هي الطرف التنفيذي ،سيستفيد الطالب
المستفيدون ممن تنطبق عليهم المتطلبات التالية من البرنامج:
•أن يكون يتيمًا؛
•أن يكون ذا إعاقة؛
•أن يكون من أسرة وحيدة العائل؛
•أن يكون مصابًا بمتالزمة نقص المناعة البشرية المكتسب (اإليدز) أو من
أسرة بها أشخاص مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب (اإليدز)؛
•يعاني أحد والديه من إعاقة أو مرض خطير؛
•ينحدر من أسرة مهاجرة تعيش في قرية جبلية نائية؛
•ينحدر من أسرة تعاني من مشاكل أخرى.
كنهج مبتكر ،اع ُتمد نموذج مجموعة األمهات لضمان أن تكون الوجبات بأسعار
معقولة وصحية وآمنة ،باإلضافة إلى منح بعض السيدات فرصة عمل .تعين
منظمة ييناتويج الخيرية أولياء أمور طالب كل مدرسة مستهدفة في مجموعة
األمهات ،وتضع القواعد واللوائح الخاصة بالمجموعة ،وتنظمهم وتدربهم وتوفر
لهم أدوات المطبخ الالزمة .وفي المقابل ،من خالل األموال الشهرية للطعام
من منظمة ييناتويج الخيرية ،تشتري المجموعة األمهات المكونات من السوق
وتقوم بالطبخ في مطبخ المدرسة .تراقب المدرسة والشركاء نفقات المجموعة
للتأكد من أنها توفر طعامًا عالي الجودة بسعر معقول .وقد أتاح اعتماد نموذج
المجموعة األمهات للنساء العاطالت عن العمل فرصة الحصول على عمل
وزودهن بعالوات معيشية مناسبة .عالوة على ذلك ،يمكن أن يؤدي طهي
الوجبات وتوزيعها على الطالب إلى تحفيز حماس األمهات للبرنامج ،وبالتالي
إلى ضمان جودة الطعام وسالمته.
منذ عام  ،2015تم تنفيذ البرنامج بنجاح في إثيوبيا والسودان .بحلول نهاية
صا في السنة (عدد الطالب
عام  ،2019استفاد ما مجموعه  38164شخ ً
المستفيدين مضرو ًبا في عدد سنوات االستفادة) من األطفال الفقراء
( 23,621في إثيوبيا و 14,543في السودان) .حسنت التغذية المدرسية ً
كل

اسم المشروع :مدرسة األطفال المبتسمين في إثيوبيا والسودان
الدول  /األقاليم :الصين ،إثيوبيا ،السودان
المر ِّ
شح :مؤسسة الصين للتخفيف من حدة الفقر
هدف (أهداف) التنمية المستدامة1-4 ،4-3 ،2-2 ،1-2 ،2-1 :
مقدم الدعم :علي بابا لألعمال الخيرية ""Alibaba Philanthropy
هيئات التنفيذ :مؤسسة الصين للتخفيف من حدة الفقر
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع2020–2015 :
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/2QjBASP :
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من الحضور واألداء في المدرسة وتغذية الطالب ومناعتهم ،وضمنت سالمتهم.
أظهرت الدراسة االستقصائية الوسطية أنه في جميع السنوات الدراسية ،تفوق
الطالب المستفيدون على الطالب غير الحاصلين على تغذية مدرسية بمتوسط
 6.125كغم (لإلناث) و 5.9كغم (للذكور) .انخفض معدل تسرب الطالب
المستفيدين في عام  2018بنسبة  76بالمائة مقارنة بالمعدل السابق للبرنامج.
باإلضافة إلى ذلك ،وفر البرنامج فرص عمل للنساء حيث وفرت كل مدرسة من
 30إلى  50وظيفة في المجموعة األمهات ،مما م ّكن بعض النساء الفقيرات
من كسب لقمة العيش.
بعد مالحظة فعالية النموذج ،قرر مكتب التعليم في أديس أبابا اعتماده وتوسيع
نطاق التغذية المدرسية ليشمل جميع المدارس العامة في أديس أبابا .كما وسعت
مؤسسة الصين لتخفيف حدة الفقر البرنامج ليشمل المزيد من المدارس في مناطق
أخرى من إثيوبيا ،بما في ذلك مخيمات الالجئين في دولة الصومال ووالية
أمهرة .تضمن مشاركة الحكومة المحلية ،جنبًا إلى جنب مع الدعم المستمر من
المنظمات غير الحكومية الصينية والشركاء اآلخرين ،االستدامة القوية للبرنامج.
قد تكون قابلية تكرار البرنامج عالية عند وجود مزيج من التعاون الدولي
والتوطين .قبل إطالق برنامج التغذية المدرسية ،زار فريق التحقيق الصيني
عد ًدا من الوكاالت الحكومية اإلثيوبية والسودانية والمنظمات الخيرية والمدارس
لفهم الظروف المحلية بشكل كامل .خالل مرحلة التنفيذ ،عمل الفريق الصيني
عن كثب أيضًا مع مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة المحليين لضمان جودة
وفعالية البرنامج .حتى اآلن ،تم تنفيذ برنامج التغذية المدرسية لألطفال المبتسمين
في إثيوبيا والسودان وسيتم إطالقه قريبًا في نيبال وميانمار حيث تم تسجيل
مؤسسة الصين لتخفيف حدة الفقر رسميًا كمنظمة غير حكومية دولية وعملت
بشكل وثيق مع الشركاء المحليين منذ عام  .2015عبر تصميم برنامج مخصص
وإنشاء شراكات محلية قوية ،يمكن بالتأكيد توسيع المبادرة لتشمل المزيد من
الدول النامية المحتاجة.
جهة االتصال:
االسم :السيد /بينغ وو
المنصب :مدير إدارة التطوير الدولي
المنظمة :مؤسسة الصين للتخفيف من حدة الفقر
البريد اإللكترونيidd@fupin.org.cn :
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مشروع البستنة ألصحاب الحيازات الصغيرة في
أثيوبيا
تحسين سبل عيش المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من خالل التنمية التنافسية والمستدامة لقطاع
األفوكادو
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التحدي
القطاع الزراعي هو أكبر قطاع في االقتصاد اإلثيوبي ،ويتكون بشكل أساسي من المزارع الصغيرة .في السنوات األخيرة ،أدى النمو
السكاني واستنزاف األراضي والموارد المائية إلى تدهور حالة هذه المزارع مما تسبب في الفقر والهجرة إلى المدن .إليجاد حلول لتحسين
سبل عيش أصحاب الحيازات الصغيرة وإدرار الدخل ،يجب التعامل مع جميع جوانب الزراعة ،بما في ذلك جودة التربة وأنظمة الري
وتحسين المحاصيل والمواد النباتية والتقنيات الزراعية واإلرشاد الزراعي وما بعد الحصاد والتسويق .يمكن أن تؤدي إضافة المحاصيل
الزراعية من الفواكه والخضراوات إلى سلة إنتاج أصحاب الحيازات الصغيرة إلى تحسين وضعهم االقتصادي بشكل كبير وتجنب
المخاطر التي تنطوي عليها زراعة المحصول الواحد.
نحو إيجاد حل
مشروع البستنة ألصحاب الحيازات الصغيرة ( )SHPهو برنامج تعاون تقني مشترك بين إسرائيل والواليات المتحدة وإثيوبيا .الشركاء
المنفذون هم ماشاف – الوكالة اإلسرائيلية للتعاون اإلنمائي الدولي ،وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة ( )USAIDووزارة
الزراعة اإلثيوبية ( .)MoANRتم تنفيذ البرنامج بشكل أساسي في خمس مقاطعات (المقاطعات اإلدارية في إثيوبيا) :وهي ميكا ومسكان
وبولوسو سور وراية أالماتا وكيرسا ،وقدموا المساعدة الفنية لمزارعي األفوكادو في البالد.
صُمم المشروع لتحديد األسواق المحلية الجديدة وأسواق التصدير لألفوكادو والوصول إليها ،وكذلك لتقديم الدعم الفني لتحسين لوائح
الصحة النباتية للمحاصيل البستانية اإلثيوبية .كان الهدف النهائي للمشروع تعزيز النمو االقتصادي في المناطق الريفية من خالل تعزيز
تسويق إنتاج البستنة من خالل التنمية التنافسية والمستدامة لقطاع األفوكادو .يهدف المشروع إلى زيادة دخل المزارعين أصحاب
الحيازات الصغيرة من خالل إتاحة الوصول إلى أسواق جديدة من خالل تبادل الخبرات اإلسرائيلية في اإلنتاج البستاني عالي القيمة،
وإنشاء مختبرات األنسجة والمشاتل البستانية ،وتوسيع نطاق اإلنتاج واإلمداد بالمواد النباتية المحسنة وبناء قدرات وكالء اإلرشاد وصغار
المزارعين وتحسين مهارات اإلنتاج والتسويق.
تناولت هذه المبادرة جميع خطوات اإلنتاج بما في ذلك :إدخال أصناف جديدة من األفوكادو عالية الجودة وجودة التدريب واالستشارات
وبناء القدرات إلدارة الحضانات ومختبرات زراعة األنسجة والخدمات اإلرشادية وإنشاء مختبرات زراعة األنسجة ومشاتل جديدة
ومخططات إيضاحية إلكثار أشجار األفوكادو .وفرت الحكومة اإلثيوبية التنسيق اإلداري ومعدات المشاتل حيث قامت وكالة التنمية
الدولية التابعة للواليات المتحدة ( )USAIDبدورها كشريك عن طريق توجيه المشروع بما في ذلك تخصيص الميزانية والمراقبة
والتقييم ،وقدمت ماشاف  -الوكالة اإلسرائيلية للتعاون اإلنمائي الدولي المعرفة والميزانية والتدريب (في إسرائيل وإثيوبيا) والخبرة طويلة
األجل بداية من إنشاء المشروع حتى أبريل .2020
دُرس المشروع من قبل لجنة توجيهية اجتمعت مرتين في السنة (مرة واحدة في السنة قرب االنتهاء من المشروع) .وترأس اللجنة وزير
الدولة األثيوبي للزراعة وممثل وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة ( )USAIDوممثل ماشاف  -الوكالة اإلسرائيلية للتعاون
اإلنمائي الدولي.

© MASHAV

مر المشروع بمراحل مختلفة تم تعديلها وف ًقا لقرارات اللجنة التوجيهية.
استند المشروع إلى عرض التقنيات الزراعية المبتكرة والتدريب وبناء القدرات ونقل المعرفة والمهارات اإلدارية وتطبيق نهج تدريب
المدربين .وتضمنت األنشطة ما يلي:
•إدخال أصناف أفوكادو إسرائيلية جديدة عالية الجودة للسوق المحلي والتصدير (توريد طعم األفوكادو اإلسرائيلي وتطعيم الشتالت
في المشاتل)؛
•توفير تدريب واستشارات عالية الجودة ،سواء في إثيوبيا أو في زيارات العمل إلى إسرائيل؛
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•بناء القدرات إلدارة وتوسيع معامل المشاتل وزراعة األنسجة؛
•إنشاء مختبرات لزراعة األنسجة؛
•إنشاء مشاتل جديدة وتنفيذ خطط إلكثار أشجار األفوكادو؛
•تطوير مواد تعليمية مهنية تتناول الظروف المحلية.
كما عمل المشروع على توفير اإلنتاج واإلمداد المناسبين لمواد الزراعة ،وتحدي ًدا
صنف أفوكادو " هاس " المطعمة .من أجل التغلب على النقص في مواد زراعة
أفوكادو " هاس " في البالد ،استورد المشروع أكثر من  280ألف طعم من إسرائيل
بين عامي  2017و 2019وزرعها في مشاتل في أربع مناطق .كما قدم المشروع
مئات اآلالف من الطعوم إلى دور الحضانة من مصادر محلية ابتداء من عام .2016
تم تسليم أكثر من  600000شتلة من األفوكادو المطعمة إلى المزارعين بين عامي
 2016و .2019توفرت معظم الشتالت من قبل المشاتل المشاركة في المشروع.
في المرحلة األخيرة من المشروع ،تمت إدارة ستة مشاتل أفوكادو من قبل المشروع
في المناطق المذكورة ساب ًقا .في المناطق المحيطة بهذه المشاتل ،قام المزارعون
اإلثيوبيون بزراعة مزارع األفوكادو التجارية المشتراة من مشاتل المشروع.
كما أنشأ المشروع أنظمة ري بالتنقيط تعمل بالطاقة الشمسية في أربع مناطق.
تم تدريب أكثر من  2500مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة على ممارسات
إدارة البساتين المحسنة ،وتحدي ًدا على تحضير السماد واستخدامه وتقليم األشجار
والتطعيم القمي والتعامل مع اآلفات واألعشاب الضارة وتغطية التربة .كما تلقى
المزارعون تدريبًا على التعامل مع الفاكهة بعد الحصاد.
تم تدريب  413خبيرً ا ووكيل تطوير وفني تطعيم منذ مايو  .2016تم توفير التدريب
على تطوير مشاريع الزراعة التجارية وكذلك على تقنيات معالجة ما بعد الحصاد
على وجه التحديد
بالتركيز على خمس مقاطعات ،ستجد أن  5000مزارع قد شاركوا في أنشطة بناء
القدرات ،وكان هناك إجمالي  6,308مستفيد مباشر من المشروع.
تم توثيق المشاتل واألنشطة اإلرشادية لتلبية متطلبات الممارسات الزراعية الجيدة
العالمية لتصدير ثمار األفوكادو .في عام  ،2019تم تصدير حوالي  16.3ط ًنا متريًا
من فاكهة األفوكادو إلى أوروبا ،وتم ربط حوالي  46مزارعًا بسوق التصدير في

أمهرة ومنطقة األمم الجنوبية ( )SNNPRفي عام  .2019ومع ذلك ،تم تحقيق
حوالي  13في المائة فقط من خطة التصدير في عام ( 2019كانت الخطة تصل إلى
 125ط ًنا متريًا) ألسباب مختلفة ،بما في ذلك عدم نضج األشجار وتلف البَرَ د في
أغسطس .2019
وبشكل عام ،ركز المشروع على بناء القدرات؛ أي توفير التدريب على أرض الواقع
وفي الخارج في كل من اإلنتاج والتسويق .ومع ذلك ،دعت الحاجة إلى مزيد من
الجهود للحفاظ على إنجازات المشروع وإرساء أساس قوي لتصدير األفوكادو من
البالد.
تنعكس استدامة المبادرة وقابليتها للتكرار في نهج ماشاف – الوكالة اإلسرائيلية
للتعاون اإلنمائي الدولي المتمثل في "تدريب المدربين" ،مما أدى إلى وجود كادر
من المهنيين المحليين الذين يواصلون تدريب الفنيين وإكثار النباتات المحليين في
المشاتل ومختبرات التكاثر الدقيق ونقل المعرفة والمواد النباتية إلى المزارعين،
وتشمل أدوار هؤالء المدربين :نقل المعرفة فيما يتعلق بإنتاج أشجار الفاكهة وزيارة
المزارعين بانتظام واقتراح التحسينات ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات وتنظيم مظاهرات
للتكنولوجيات الجديدة وتقديم معلومات عن األسعار واألسواق والمدخالت.
في وقت اكتمال المبادرة في عام  ،2019استخدم أكثر من  3000من أصحاب
الحيازات الصغيرة التقنيات الجديدة والتقنيات المحسنة ،وشهدوا زيادة في اإلنتاجية.
هذا المشروع قابل للتكرار في دول نامية أخرى بعد تعديل الظروف المحلية .يمكن
بناء األنشطة إما على مشروع قائم بالفعل أو يمكن للجانبين تصميم وتنفيذ مبادرة
جديدة بشكل مشترك .على أن يساهم كل جانب بخبرته وميزته النسبية في المشروع.
يركز تعاوننا على تزويد الدول النامية باألدوات الالزمة لبناء القدرات المستدامة.
عبر االشتراك في تعاون ثالثي ،تركز إسرائيل بشكل رئيسي على بناء القدرات .من
خالل التعاون مع دولة ممولة ودولة نامية ،تتمكن األطراف من تحقيق أهدافهم من
التعاون الثالثي.
جهة االتصال:
االسم :السيدة /شوالميت كورزون فان جيلدر
المنصب :مدير دائرة التخطيط والتقييم والشراكات
المنظمة :وكالة إسرائيل للتعاون الدولي في مجال التنمية (ماشاف) ()MASHAV
البريد اإللكترونيshuli.kurzon@mfa.gov.il :

اسم المشروع :مشروع البستنة ألصحاب الحيازات الصغيرة في أثيوبيا
الدول  /األقاليم :إثيوبيا ،إسرائيل
المر ِّ
شح :وكالة إسرائيل للتعاون الدولي في مجال التنمية (ماشاف) ()MASHAV
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-1 ،4-1 ،2-1 ،1-1 :ب-2 ،4-2 ،3-2 ،1-2 ،أ-2 ،ج5-8 ،3-8 ،2-8 ،
مقدم الدعم :وكالة إسرائيل للتعاون الدولي في مجال التنمية (ماشاف) ( )MASHAVوالوكالة األمريكية للتنمية الدولية ()USAID
هيئات التنفيذ :بدعم مالي من وكالة إسرائيل للتعاون الدولي في مجال التنمية (ماشاف) ( )MASHAVوالوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( ،)USAIDمع
وزارة الزراعة اإلثيوبية ،بصفتها مضيف ،وتقديم الدعم العيني مثل المكاتب والموظفين.
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع2019–2005 :
رابط الممارسة الجيدةhttp://shpmashavethiopia.com :
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الصندوق الكويتي للتنمية لتعزيز األمن الغذائي
مساعدة الدول في تحقيق األمن الغذائي وضمان الحق األساسي في الغذاء

التحدي
في يومنا هذا ،ينام أكثر من  820مليون شخص شاعرين بالجوع بشكل منتظم ،من بينهم حوالي  135مليون يعانون من الجوع
الحاد ،ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نزاعات من صنع اإلنسان وتغير المناخ والركود االقتصادي .من المشاكل الرئيسية التي
تواجه الدول النامية تقلب أسعار الغذاء العالمية بسبب صعوبة تأمين العمالت األجنبية الستيرادها .ويؤثر ذلك على واردات الغذاء
وإنتاج الغذاء وإعداد الطعام والخدمات األخرى ذات الصلة ،مما يؤدي إلى انعدام األمن الغذائي ومشكالت صحية خطيرة ،ال سيما
بين األطفال.

1

القضاء
على الفقر

8

العمل الالئق
والنمو االقتصادي

17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

نحو إيجاد حل
ولمساعدة الدول في معالجة هذه المشكلة ،أعلنت دولة الكويت في المنتدى االقتصادي اإلسالمي الرابع الذي عقد في الكويت في
الفترة من  28أبريل إلى  1مايو  2008عن مبادرة إلنشاء الصندوق الكويتي للتنمية لتعزيز األمن الغذائي في الدول ذات األغلبية
المسلمة ،بمبلغ إجمالي قدره  100مليون دوالر أمريكي .يساعد الصندوق هذه الدول في تحقيق األمن الغذائي من خالل تنويع
وزيادة إنتاجية المنتجات الزراعية إلى جانب الثروة الحيوانية وصيد األسماك.
تم توزيع المنحة على  22دولة ذات دخل فردي منخفض وعدد سكان مرتفع.
يعمل الصندوق من خالل توقيع اتفاقيات المنحة مع الدول الشريكة والتي تتطلب بعد ذلك أن تفتح الدولة المستقبلة حسابًا لدى
أحد البنوك ذات الخبرة في تمويل المشروعات الزراعية المعتمدة من الصندوق الكويتي حيث سيتم إيداع المبلغ اإلجمالي للمنحة.
لمتابعة أنشطة البنك المختار ومتابعة المشاريع الممولة ،يُبرم الصندوق الكويتي اتفاقية أخرى مع البنك .ويدرس البنك بالتعاون مع
ممثلي الحكومة طلبات التمويل الواردة من المزارعين .يصنف الصندوق المشاريع المؤهلة للتمويل إما على أنها "قروض صغيرة"
(أي قروض ال تتجاوز ما يعادل  25000دوالر أمريكي) أو "ائتمانيات صغيرة" (أي ائتمانيات ال تتجاوز ما يعادل  3000دوالر
أمريكي) .يُمنح التمويل من الحساب الخاص في شكل قروض ميسرة يتم سدادها بفائدة خالل فترة زمنية متفق عليها .ينفق جزء
من اإليرادات المكتسبة من سداد قروض المزارعين على الرسوم اإلدارية ،بينما يتم االحتفاظ باإليرادات المتبقية وإضافتها إلى
المبلغ األساسي .يضمن االحتفاظ بفائض اإليرادات وإضافته إلى القيمة األصلية للمنحة المقدمة من دولة الكويت استدامة الصندوق
الخاص .على سبيل المثال ،تم توقيع اتفاقية مع بنك كوريس في بوركينا فاسو إلدارة صندوق التنمية نظرً ا لخبرته في تمويل
المشاريع الزراعية وامتالكه لفروع في جميع أنحاء البالد؛ مع ما يقرب من  24فرعًا في جميع أنحاء البالد.
اعتبارً ا من عام  ،2013أفاد الصندوق  22دولة وهم( :أفغانستان ،بنغالديش ،بنين ،بوركينا فاسو ،تشاد ،جزر القمر ،جيبوتي،
غامبيا ،غينيا ،غينيا بيساو ،مالي ،جزر المالديف ،موريتانيا ،موزمبيق ،النيجر ،السنغال ،سيراليون ،الصومال ،السودان ،توجو،
أوغندا ،واليمن) بمبلغ إجمالي قدره  100مليون دوالر أمريكي.
ساهمت هذه المبادرة في خلق عدد كبير من فرص العمل في الدول المستفيدة حيث أصبح العديد من المزارعين رواد أعمال
وخلقوا وظائف جديدة .لقد حصلوا على المعرفة والخبرة ذات الصلة من خالل التدريب الذي قدمته وزارة الزراعة في دولهم .كما
وفر مصدر دخل الئق للعديد من األسر وحسّن مستويات معيشتهم ،وخاصة النساء .واألهم من ذلك هو أنها قد ساعدت في تعزيز
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األمن الغذائي في الدول المستفيدة وتقليل تأثير التقلبات في أسعار المواد الغذائية
وتقليل الواردات وتوفير العمالت األجنبية .وقد كان لذلك أثره اإليجابي الكبير
على الحساب الجاري وميزان مدفوعات الدول المستفيدة .على سبيل المثال،
حصلت مجموعة من السيدات في غينيا بيساو على قرض من صندوق النوايا
الحسنة وأنشأن شركة لصيد األسماك وتجميدها وتسويقها .وقد تطلب ذلك توظيف
عدد من العمال للمساعدة في صيد األسماك وكذلك نقلها وتجميدها وتخزينها
وتسويقها مما وفر الدخل لجميع العاملين في هذا المشروع .باإلضافة إلى ذلك،
يعزز المشروع األمن الغذائي .عالوة على ذلك ،ذكرت النساء القائمات على هذا
المشروع أن المشروع ساهم في تمكينهن ووفر لهن الدخل الالزم لتعليم أطفالهن
وتقديم رعاية صحية جيدة لهم.

جهة االتصال:
االسم :السيد /خالد ف .الخالد
المنصب :المدير اإلقليمي للمؤسسات الدولية
المنظمة :الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
البريد اإللكترونيalkhaledk@kuwait-fund.org :

اسم المشروع :الصندوق الكويتي للتنمية لتعزيز األمن الغذائي
الدول  /األقاليم :أفغانستان ،بنغالديش ،بنين ،بوركينا فاسو ،تشاد ،جزر القمر ،جيبوتي ،غامبيا ،غينيا ،غينيا بيساو ،الكويت ،مالي ،جزر المالديف ،موريتانيا،
موزمبيق ،النيجر ،السنغال ،سيراليون ،الصومال ،السودان ،توغو ،أوغندا ،اليمن
المر ِّ
شح :الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
هدف (أهداف) التنمية المستدامة6-17 ،1-17 ،3-8 ،2-8 ،1-8 ،1-2 ،1-1 :
مقدم الدعم :الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
هيئات التنفيذ :وزارة المالية والبنوك المتخصصة في الدول المستفيدة
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع2013–2008 :
رابط الممارسة الجيدة :غير متاح
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العمل المشترك لزيادة اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية
والربحية في مدغشقر
المساعدة التقنية في إطار التعاون بين دول األمم الجنوبية مع الصين لدعم تنفيذ برنامج قطاع الزراعة والثروة
الحيوانية ومصايد األسماك وإطار البرمجة القطرية لمنظمة األغذية والزراعة في مدغشقر

1

القضاء
على الفقر

القضاء التام
على الجوع

7

الطاقة النظيفة
وبأسعار معقولة

التحدي
الزراعة والتي تمثل  26.4في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ( )GDPوتوظف أكثر من  75في المائة من القوة العاملة ،هي
أحد المحركات الرئيسية لالقتصاد في مدغشقر .ومع ذلك ،يتضح أنه على الرغم من إمكانات الجزيرة لتوفير األراضي الزراعية
والعمالة الشابة ،ال يزال اإلنتاج غير كا ٍ
ف لتلبية احتياجات السكان الذين يتزايد عددهم باستمرار .والواقع أن انخفاض اإلنتاجية
ً
ونقص البنية التحتية وضعف الوصول إلى السوق وعدم الوصول إلى رأس المال والبذور والمدخالت فضل عن الخدمات الفنية
والتدريب ال تزال مشاكل قائمة.
تعد زيادة اإلنتاج واإلنتاجية في الزراعة وبناء القدرات الفنية للمزارعين وغيرهم من الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة
المعنيين وتعزيز االستثمار والتجارة في الزراعة بين مدغشقر والدول األخرى أمرً ا ضروريًا لمعالجة القضايا المذكورة أعاله
من أجل تحقيق أحد األهداف اإلنمائية المستدامة ( )SDGsعلى األقل .وتحدي ًدا أهداف التنمية المستدامة ( 1القضاء على الفقر)
و( 2القضاء على الجوع).
نحو إيجاد حل
تم التوقيع على اتفاقية ثالثية بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية مدغشقر ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)
في نوفمبر  2018لتنفيذ مشروع التعاون بين دول األمم الجنوب والصين ومنظمة األغذية والزراعة ومدغشقر ( )SSCلمدة
سنتين ،من  2019إلى  .2021يهدف مشروع التعاون بين دول األمم الجنوب والصين ومنظمة األغذية والزراعة ومدغشقر
( )SSCإلى زيادة اإلنتاج واإلنتاجية والربحية الزراعية من خالل دعم تنفيذ برنامج قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد
األسماك ( )PSAEPمن قبل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد األسماك ( )MAEPوإطار البرمجة القطرية لمنظمة
األغذية والزراعة ( .)CPFستوفر المبادرة ما يلي )1( :المساهمة في األمن الغذائي الوطني ودخل األسرة؛ ( )2المساهمة في
تحقيق االكتفاء الذاتي لمدغشقر مع الحد من تدفق العملة في استيراد األرز؛ ( )3تعزيز االستثمار واألعمال التجارية الزراعية
والتجارة في الزراعة .ستساهم هذه اآلثار في تحقيق الهدف ( 1القضاء على الفقر) والهدف ( 2القضاء على الجوع) والهدف 17
(الشراكة من أجل تحقيق األهداف).
طورت الصين خبرات وتقنيات قوية في بعض المجاالت يمكن تكييفها مع الوضع في مدغشقر من حيث الزراعة .تم اختيار ثالث
مجاالت ذات أولوية لمدغشقر وهي :إنتاج األرز المهجن والثروة الحيوانية (األغنام والماعز) واألعمال التجارية الزراعية .خالل
عامين من بدء المشروع ،يعمل  17متعاو ًنا صينيًا في مناطق اإلنتاج الرئيسية في مدغشقر .سينقلون الح ًقا المعرفة والتقنيات
إلى المزارعين ومنظماتهم ممن سيشاركون بشكل مباشر في أنشطة التدريب والتنفيذ ،وكذلك إلى موظفي الخدمة المدنية والفنيين
المحليين ومؤسسات البحث.

© وزارة الزراعة والثروة الحيوانية
ومصايد األسماك في مدغشقر

تنسق وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ومصائد األسماك وتنفذ المشروع بالتعاون الوثيق مع الخبراء والفنيين الصينيين وبدعم
شامل من منظمة األغذية والزراعة .وعلى هذا النحو ،يعمل الخبراء والفنيون الصينيون عن كثب مع نظرائهم الوطنيين الذين
تعينهم الحكومة رسميًا .يوفر هؤالء النظراء بيئة مواتية لألطراف المتعاونة من أجل تحسين المعرفة ونقل التكنولوجيا .تضمن
منظمة األغذية والزراعة تنفيذ األنشطة بشكل سلس من خالل توفير المدخالت الالزمة والتوجيه الفني والرصد .وبهدف ضمان
التنفيذ المتسق ،طور كل من األطراف المتعاونة والنظراء ومنظمة األغذية والزراعة األدوات الرئيسية مثل خطة العمل السنوية
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وخطة المشتريات وخطة التدريب .تمت مناقشة هذه األدوات والمصادقة عليها
من قبل مجموعات مختلفة من الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة ،بما في ذلك
في القطاع الخاص ،وكذلك المسؤولين الحكوميين ،خالل ورشة العمل االفتتاحية
التي عقدت في بداية المشروع .يضمن هذا النهج التشاركي تماشي المشروع
بشكل كامل مع متطلبات الحكومة والبيئة المحلية.

المجترات الصغيرة الميزة النسبية لمدغشقر في السوق الوطنية والدولية المزدهرة
للغاية .عالوة على ذلك ،فإن االبتكارات الرئيسية التي حققتها هذه المبادرة هي
أنها ال تقصر تدخلها على اإلنتاج األساسي ولكنها أيضًا تدرب األشخاص في
جميع أنحاء سلسلة القيمة من المصب إلى المنبع .يتماشى ذلك تمامًا مع طموح
الدولة في أن تصبح دولة مُص ِّدرة.

ومن المتوقع أن يتم تدريب ما ال يقل عن  1000مزارع واعتماد التقنيات
الصينية المنقولة .كما سيتم تعزيز قدراتهم االجتماعية والتنظيمية وريادة
األعمال .سيستفيد ما ال يقل عن  100من الموظفين الفنيين والمسؤولين رفيعي
المستوى داخل الوزارة من التدريب المحلي على األرز المهجن والثروة الحيوانية
واألعمال التجارية الزراعية والسياسة والحوكمة في الزراعة .حتى اآلن ،ثبت
بالفعل من خالل العروض التوضيحية أنه تم تحقيق تحسن كبير في الغلة في
زراعة األرز من  2.8طن لكل هكتار مع األصناف المحلية إلى ما ال يقل عن
 8إلى  10أطنان للهكتار باستخدام األرز الهجين .بالنسبة للثروة الحيوانية،
ستؤدي التدخالت المتعلقة بمكافحة األمراض الحيوانية وتحسين التغذية واختيار
السالالت إلى تحسين إنتاجية تربية األغنام والماشية بشكل كبير .حتى اآلن ،أدى
التنفيذ على محاصيل األعالف إلى زيادة الغلة بمقدار عشرة أضعاف باستخدام
ضا
التقنيات والتقنيات الصينية الجديدة .بحلول نهاية المشروع ،من المتوقع أي ً
أن يتم إنشاء نموذجين جديدين على األقل لألعمال التجارية وروابط تجارية
واستثمارية بين الصين ومدغشقر.

تتمثل مهمة مبادرة مشروع التعاون بين دول األمم الجنوب والصين ومنظمة
األغذية والزراعة ومدغشقر في االرتقاء بالمعرفة والتقنيات المنقولة حتى بعد
انتهاء المشروع .لهذا السبب ،يلعب تدريب المدربين دورً ا رئيسيًا في المشروع.
سيصبح النظراء الذين يعملون عن كثب مع المتعاونين خبراء بالكامل في هذا
المجال في المستقبل .سيتحملون مسئولية نشر المعرفة بمجرد مغادرة الخبراء
الصينيين للبالد .في هذه المرحلة ،ما زال المشروع مقصورً ا على ثالث مناطق
رئيسية من أصل  .22عند تحقيق النتيجة المرجوة ،من المتوقع أن تكرر المبادرة
في مناطق أخرى من مدغشقر ودول أخرى .تتمتع مناطق أخرى من البالد
بإمكانيات كاملة لزراعة األرز وتربية الحيوانات المجترة الصغيرة .عالوة على
ذلك ،وباإلضافة إلى العالقة التجارية القوية التي سيتم إنشاؤها مع الصين ،يمكن
لمدغشقر استخدام ميزتها النسبية في األسواق اإلقليمية مثل السوق المشتركة
لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) ومنظمة تنمية الجنوب األفريقي (سادك).

تهدف مدغشقر إلى أن تصبح مخزن الحبوب في المحيط الهندي في السنوات
القليلة المقبلة ،مما يعني إنتاج أكثر مما يستهلكه سكانها .في الواقع ،يسمح نقل
التكنولوجيا فيما يتعلق باألرز المهجن بزيادة محصول األرز المحلي بمقدار
أربعة أو حتى خمس مرات .إذا تبنى معظم المزارعين هذه التقنيات ،يمكن
بسهولة تحقيق االكتفاء الذاتي من األرز .تعزز حزم التدريب المقدمة على إنتاج

جهة االتصال:
االسم :السيدة /النتو راهاجاريزفي
المنصب :مدير عام الشراكة وتنسيق التنمية
المنظمة :وزارة خارجية مدغشقر
البريد اإللكترونيlanto.rahajarizafy@gmail.com :
واتساب+261 347142533 :؛ +261 320501675

اسم المشروع :العمل المشترك لزيادة اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية والربحية في مدغشقر
الدول  /األقاليم :الصين ،مدغشقر
المر ِّ
شح :حكومة مدغشقر
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-2 ،5-2 ،4-2 ،3-2 ،2-1 :أ6-17 ،
مقدم الدعم :حكومة الصين ،حكومة مدغشقر ،منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ()FAO
هيئات التنفيذ :وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد األسماك في مدغشقر ،منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ()FAO
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع2021–2019 :
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/31mM1eC :
58

الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي في المشاريع
الزراعية في نيكاراغوا والسلفادور

2

القضاء التام
على الجوع

نقل المعرفة حول التنمية الزراعية الفلسطينية إلى نيكاراغوا والسلفادور

التحدي
يتكون اقتصاد أمريكا الوسطى من قطاعين اقتصاديين رئيسيين :الزراعة والتعدين .األرض والمعادن والمناخات االستوائية
والمعتدلة تجعلها مثالية لزراعة مجموعة متنوعة من المنتجات الزراعية وإلمكانية النمو االقتصادي.
أعطت كل من نيكاراغوا والسلفادور األولوية للتركيز على تحسين الفنيات والتقنيات الزراعية لتعزيز الجودة والكفاءة .سيعزز
التحسين االقتصاد مستويات معيشة األفراد واكتفاءهم الذاتي بشكل استراتيجي وسيكون له تأثير مباشر عليهما.
تتمثل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في كال البلدين في انخفاض الكفاءة ومحدودية التقنيات .يرجع انخفاض الكفاءة إلى
الفجوة بين النتائج المرجوة للدورة الزراعية واالستهالك العالي للموارد البشرية والطبيعية .عالوة على ذلك ،فإن التكنولوجيا
المستخدمة في العديد من خطوط اإلنتاج محدودة للغاية ،وبعضها قد أصبح باليًا نتيجة القِدم .وقد ساهم ذلك في ارتفاع التكلفة
وضعف تنوع النتائج.
نحو إيجاد حل
قامت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ( )PICAبتصميم برامج زراعية تهدف إلى تعزيز المعرفة التي يمكن الوصول إليها
لدى المزارعين المحليين من أجل تطوير مشاريع فردية صغيرة الحجم .سيؤدي ذلك إلى زيادة دخل األسر وإنتاجها للمحاصيل
الصحية في المجتمعات الزراعية المتكاملة .تهدف الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ( )PICAأيضًا إلى زيادة كفاءة اإلنتاج
وتحسين استخدام الموارد.
يهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق هدف التنمية المستدامة ( 2القضاء على الجوع) وتحقيق األمن الجيد والتغذية المحسّنة
وتعزيز الزراعة المستدامة .كما ستساهم في تحقيق هدف التنمية المستدامة ( 1القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان).
أهداف المشروع هي:
•زيادة دخل المزارعين؛
•إنتاج غذاء صحي؛
•تعزيز ورفع قدرات الكوادر الزراعية وتحسين اإلنتاج الزراعي.
•تزويد مهندسي الثروة الحيوانية بالجوانب النظرية والعملية إلنشاء الزراعة المائية وصنع العلف المحفوظ؛
•نشر الوعي بأهمية تطبيق األمن البيولوجي في المزارع والمؤسسات والمختبرات والكشف المبكر عن األمراض البيطرية من
خالل االختبارات المعملية وأخذ العينات المناسبة.
•نشر الصفات الوراثية المحسنة ألفضل ذكور الماشية باستخدام تقنيات التلقيح االصطناعي لتحسين إنتاجية اللحوم واأللبان.

© الوكالة الفلسطينية للتعاون
الدولي ()PICA

وفيما يتعلق بالمنهجية ،صاغ خبراء الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ( )PICAجنبًا إلى جنب مع األطراف الرئيسية في الدول
المستضيفة تقييمًا لالحتياجات من خالل:
•البحث :جمع المعلومات من المهندسين والمزارعين المحليين ومراقبة تقنيات الزراعة الحالية وتقييم الخيارات االقتصادية
المحتملة واالطالع على التحديات الحالية التي تواجهها؛
•تحديد االحتياجات والحلول :تحديد األهداف والجدول الزمني لبدء العمل؛
•المراقبة والتغذية المرتدة :تقديم التغذية المرتدة المستمرة قبل وأثناء وبعد كل مرحلة من مراحل المشروع من المزارعين
والمهندسين المحليين.
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برامج بناء القدرات :بنا ًء على تقييم االحتياجات ،صمم خبراء الوكالة الفلسطينية
للتعاون الدولي ( )PICAونشروا دورات تدريبية عملية تراكمية في كل مرحلة
من مراحل المشروع للمزارعين والمهندسين المحليين في الموضوعات التالية:
•إنتاج الزراعة المائية المحدودة وتسويق العلف المحفوظ
•صناعة األطعمة محلية الصنع
•تقنيات مبتكرة لثمار الطماطم والخيار والفلفل المزروعة تحت الدفيئات
الزراعية وتطعيم الخضار
•األمن الحيوي وتحليل المخاطر والتحليل داخر المختبر
•التلقيح الصناعي لألبقار واألغنام والماعز.
قدم التدريب الخبراء الفلسطينيون ،وقدمت الحكومة المستضيفة المعامل والحقول
والتنسيق.
هناك زخم كبير في التعاون بين دول األمم الجنوبية والوكالة الفلسطينية للتعاون
الدولي ( )PICAونيكاراغوا والسلفادور .قامت الوكالة الفلسطينية للتعاون
الدولي ( )PICAوالدول المستضيفة بتصميم مشترك لبرنامج بناء القدرات الذي
يتم تكييفه مع احتياجات الدول المستضيفة ومعرفة الخبراء الفلسطينيين .سهلت
الدول المستضيفة توفير اإلمدادات اللوجستية وزودت فريق الخبراء بالمختبرات
الالزمة .استخدم خبراء الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ( )PICAالمعرفة
الزراعية الحديثة لخدمة احتياجات الدول المضيفة.
تختص الخبرة الفلسطينية في تعظيم النتائج من الموارد المحدودة .قدم الخبراء
الفلسطينيون األدوات والعمليات والتقنيات الهندسية ،مما يضمن زيادة شاملة في
الجودة والكفاءة.
بهدف تصميم خطة استراتيجية لتلبية االحتياجات الدقيقة ،بدأت الوكالة الفلسطينية
للتعاون الدولي ( )PICAالبرنامج ببعثات استكشافية لتقييم االحتياجات المحلية؛
وتألف الوفد من مهندسين زراعيين وكبار خبراء حكوميين يعملون جميعًا مع
ً
فضل عن القطاعات االقتصادية في الدول
وزراء الصحة والزراعة المعنيين،
المستضيفة .نسقت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ( )PICAجميع الجهود
الفلسطينية.
وكانت النتائج التي تحققت بعد المرحلة األولى من المشروع هي تدريب أكثر
سا في الدورات المذكورة أعاله في نيكاراغوا .خالل المرحلة
من  120مهند ً
الثانية من المشروع وأكثر من ثمانية أيام عمل في نيكاراغوا ،شارك أكثر
سا محل ًيا في الدورات التدريبية .في السلفادور ،وعلى مدار
من  140مهند ً
خمسة أيام عمل ،شارك أكثر من  110متدرب .خالل المرحلة الثانية فقط،

تمكنت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ( )PICAمن الوصول إلى أكثر من
سا زراع ًيا وطبي ًبا بيطر ًيا وتدريبهم ،باإلضافة إلى رواد األعمال
 250مهند ً
الزراعية المشاركين بشكل كلي أو جزئي ويعملون من قبل وزارات الزراعة أو
المراكز والوكاالت التابعة.
المشروع مستمر ويهدف إلى إحداث تأثير مستدام على دورة اإلنتاج الزراعي في
الدول المستضيفة .في غضون خمس سنوات ،يمكن لنيكاراغوا على سبيل المثال،
بناء قدرات أكثر من  1000موظف فني وتحسين طرق التواصل بين المزارعين
والمجتمعات والحكومة ،لكونها مجهزة بأحدث الخبرات الفنية التي يمكن أن تكون
منتجة وفعالة والتي يمكن تطبيقها في المنازل والحقول والمدارس والمصانع.
وقعت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ( )PICAالعديد من اتفاقيات التعاون في
مجاالت الصحة والزراعة والتعليم ،باإلضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم عامة مع
منظمة رئيسية تشمل مختلف مجاالت التعاون مع وزارة الخارجية في نيكاراغوا.
وعليه ،أطلقت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ( )PICAبعثتين زراعيتين
لتزويد األطراف المناظرة في نيكاراغوا بالمعرفة الفلسطينية ،والتي ستدعم خطة
مدتها خمس سنوات على األقل في مجاالت التعاون القائمة بالفعل ،وكذلك التعاون
في مجاالت الري والمياه وإدارة مياه الصرف الصحي ،وأية احتياجات زراعية
أخرى يمكن للفلسطينيين تلبيتها.
تخطط الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ( )PICAلتصميم بعثات قابلة للتكرار،
وتعزز التعاون المستدام داخل الدولة وعبر القارات ضمن مبادئ التكتل الجغرافي
للتعاون واالستخدام األفضل للموارد مع الحفاظ على جودة المهام .يمكن أن يكون
تجميع المهام مفي ًدا على نطاق واسع من خالل تنفيذ برامج مخصصة ولكنها
مماثلة تم اختبارها مسب ًقا في الدول ذات االحتياجات والموارد المشابهة.
ً
سهل بسبب التقييم
وأيضًا ،داخل البلد المستضيف نفسه ،يكون تكرار العمليات
المنهجي الواضح لالحتياجات واالستراتيجية ونظام المراقبة الديناميكي.
جهة االتصال:
االسم :السيدة /هبة إسماعيل
المنصب :دبلوماسية ،مسؤول برامج
المنظمة :الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ( ،)PICAوزارة الشؤون الخارجية
البريد اإللكترونيHismail@mofa.pna.ps :
سكايب (hiba.m.ismail :)Skype
واتساب+970598353603 :

اسم المشروع :نقل المعرفة حول التنمية الزراعية الفلسطينية إلى نيكاراغوا والسلفادور
الدول  /األقاليم :السلفادور ونيكاراغوا ودولة فلسطين
المر ِّ
شح :الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ()PICA
هدف (أهداف) التنمية المستدامة5-2 ،4-2 :
مقدم الدعم :دولة فلسطين – صندوق حكومي من خالل الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ()PICA
هيئات التنفيذPICA :
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع2024 – 2019 :
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/3jcxKHy :؛ youtu.be/BuzRdOlyXP8
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القضاء التام
على الجوع

مشروع القطن "Cotton+" +
العمل من أجل التنمية المستدامة للقطن في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

التحدي
يُع ّد القطن أحد أهم المنتجات الزراعية في العالم .يمارس ما يقدر بنحو  350مليون شخص حول العالم األنشط َة االقتصادية
المتعلقة بالقطن ،مما يجعله أحد أهم  20سلعة للتصدير .يساعد هذا القطاع المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وأسرهم على
الوصول إلى الغذاء والخدمات الصحية واإلسكان والعديد من السلع والخدمات األخرى .عالوة على ذلك ،يساهم القطن في نمو
االقتصاد من خالل القيمة المضافة وتصدير المنسوجات ،وبالتالي مضاعفة آثاره في خلق فرص العمل والدخل في القطاع .خالل
السنوات العشرين الماضية ،واجهت البلدان الشريكة في المشروع بما في ذلك األرجنتين ودولة بوليفيا المتعددة القوميات وكولومبيا
وإكوادور وباراغواي وبيرو – حيث يأتي  80في المائة من إنتاج القطن من المزارعين األسريين أو المزارع الصغيرة – انخفاضًا
في إنتاج القطن ،مما يؤثر على قدرة آالف األسر الزراعية لتأمين الدخل.

1
10

القضاء
على الفقر

الحد من أوجه
عدم المساواة

8

العمل الالئق
والنمو االقتصادي

13

العمل
المناخي

17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

نحو إيجاد حل
من أجل مواجهة هذا التحدي ،تم إقامة تعاون بين وكالة التعاون البرازيلية ( )ABCووزارة العالقات الخارجية ()MRE
والمؤسسات المتعاونة البرازيلية ( Embrapaو  Abrapaو  Empaer-PBو  Asbraerومنظمات اقتصاد التضامن
والجامعات) بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) وحكومات سبع دول شريكة .يهدف المشروع إلى
المساهمة في التنمية المستدامة لسلسلة قيمة القطن في البلدان الشريكة ،باالعتماد على خبرة المؤسسات البرازيلية العاملة في
هذا القطاع .يض ّم المشروع أربعة مكونات :اإلنتاج المستدام للقطن ؛ وتعزيز حوار السياسات وتطوير السياسات والتحالفات
االستراتيجية ،بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص ؛ وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع والجهات الفاعلة فيه بما في
ذلك النساء والشباب والسكان األصليين ؛ وتعزيز األسواق والتنمية المستدامة لسلسلة قيمة القطن.
تشمل األنشطة التي تم اعتمادها من خالل المشروع في إطار التعاون بين بلدان الجنوب :تقديم الدعم الفني للبلدان المشاركة التي
تركز على اعتماد أصناف القطن المقاومة لآلفات واألمراض ،وإدارة التربة ،والمكافحة المتكاملة لآلفات؛ وإدخال التكنولوجيا
واالبتكار لتحديث زراعة القطن؛ واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية؛ والدعم الفني لخدمات اإلرشاد الريفي للمزارعين األسريين؛
وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة والتقنيات وغيرها.
تم حشد شبكة إقليمية تضم أكثر من  70جهة فاعلة من القطاعين العام والخاص في البلدان الشريكة من خالل هذا المشروع،
وتوحيد الجهود لجعل سلسلة قيمة القطن تنافسية ،ودعم وصول المزارعين األسريين إلى األسواق ،مما أدى إلى تحسين
دوالرا أمريك ًيا لتوسيع القدرات التقنية واإلدارية للحكومات
أحوالهم المعيشية وسبل عيشهم .تم استثمار أكثر من  14مليون
ً
نحو قطاع قطن مستدام في األرجنتين ،ودولة بوليفيا المتعددة القوميات ،وكولومبيا ،واإلكوادور ،وهايتي ،وباراغواي ،وبيرو.

© فاو

وقد أدى ذلك إلى النتائج التالية:
•توليد الدخل :يلعب القطن دورً ا مهمًا في توليد الدخل كمحصول متكامل في نظام إنتاج متنوع ،مع وجود منتجات ثانوية محتملة
واستخدامات جديدة في سلسلة القيمة .هناك  36من أفضل الممارسات التجريبية والفاعلة في إنتاج القطن.
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•تنمية القدرات :تم تزويد أكثر من  70مؤسسة عامة في البلدان الشريكة بقدرات
ومعارف جديدة وزادت مستويات التنسيق بين القطاعين العام والخاص لدعم
تطوير سلسلة قيمة القطن وتنظيمها.
•التقنيات الزراعية :تم تبني الممارسات الزراعية الجيدة في اإلرشاد الريفي،
واالستخدام الفعال للمدخالت ،واإلدارة المتكاملة لآلفات ،والميكنة ،وتطوير
نموذج أولي آللة حصاد القطن ذات الخط الواحد للمناطق الصغيرة ،وكل ذلك
بالتعاون مع .Embrapa
•تعزيز التنوع البيولوجي :تمت استعادة هوية األجداد للبلدان ومجتمعاتها
األصلية والريفية والحرفية من خالل استعادة أصناف القطن والتدريب على
اإلنتاج والتصنيع وإضافة القيمة واإلدارة والبيع.
•الوصول إلى السوق :ارتبط اإلنتاج بالسوق من خالل توسيع بدائل الشهادات
لأللياف ومنتجاتها المصنعة واالستفادة من تنوع القطن في المنطقة ً
بحثا عن
أسواق متخصصة.
من خالل آلية التعاون بين بلدان الجنوب ،طور مشروع القطن  +نموذجً ا لنظام
مستدام إلنتاج القطن ،قابل للتكيف مع البلدان األخرى والمحاصيل األخرى
ذات اإلنتاج الزراعي األسري .إن استعادة نظم إنتاج القطن على أساس مستدام

لها آثار اجتماعية تضيف إلى المنظور االقتصادي والبيئي .يمكن زراعة هذا
المحصول في مناطق جافة وقاحلة نظرً ا لمقاومته للظروف المناخية ،مما يقلل
من تعرض العائالت للتغير المناخي .يمكن أن يكون ً
بديل صالحً ا للمجتمعات
التي تعيش في أراضي السكان األصليين وكذلك المجتمعات التي نزحت بسبب
عال من الفقر الريفي.
النزاعات ،وحيث يوجد مستوى ٍ
جهة االتصال:
االسم :السيدة أدريانا جريجولين
المنصب :منسق المشروع اإلقليمي ،المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبي،
المنظمة :منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)
البريد اإللكترونيAdriana.Gregolin@fao.org :
االسم :مكتب التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ()OSS
المنظمة :منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)
البريد اإللكترونيSouth-South-cooperation@fao.org :

اسم المشروع :مشروع القطن +
الدول  /األقاليم :األرجنتين ،بوليفيا (الدولة المتعددة القوميات) ،كولومبيا ،إكوادور ،هايتي ،باراغواي ،بيرو
المر ِّ
شح :منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-13 ،1-10 ،7-8 ،6-8 ،5-2 ،4-2 ،3-2 ،2-1 ،1-1 :ب1-17 ،
مقدم الدعمFAO :
هيئات التنفيذ :وكالة التعاون البرازيلية ( ،)ABCوزارة العالقات الخارجية ( ،)MREالمؤسسات المتعاونة البرازيلية (Empaer- ،Abrapa ،Embrapa
 ،Asbraer ،PBمنظمات اقتصاد التضامن والجامعات) والفاو
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع2020–2012 :
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/3j8ePxq :
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مشروع منظمة األغذية والزراعة والصين للتعاون
فيما بين بلدان الجنوب في جمهورية الكونغو
الديمقراطية

2

القضاء التام
على الجوع

يعزز دعم المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة إنتاجهم وإنتاجيتهم وربحهم من خالل الزراعة المستدامة

التحدي
بينما تتمتع جمهورية الكونغو الديمقراطية بإمكانيات زراعية هائلة ،يواجه سكانها البالغ عددهم  90مليون نسمة واحدة من أخطر
أزمات الغذاء والتغذية في العالم .ويرجع ذلك إلى تزايد النزاعات المحلية بين أفراد المجتمع ،والتي أدت بدورها إلى نزوح أعداد
كبيرة من السكان وتدمير البنية التحتية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وفقدان سبل العيش والنظم الغذائية غير المتنوعة وتفشي
اآلفات واألوبئة الصحية مثل اإليبوال والكوليرا والحصبة .نظرً ا ألن أكثر من  75في المائة من األسر الريفية تعتمد على الزراعة
لكسب عيشها ،فإن ضمان الوصول إلى المدخالت والتقنيات الجديدة أمر ضروري لتعزيز اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي.
نحو إيجاد حل
إن الهدف من مشروع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) والصين للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في جمهورية
الكونغو الديمقراطية هو المساهمة في تنفيذ الخطة الوطنية لالستثمار الزراعي ( )NAIPعلى مدى عامين  .يقدم المشروع دعمًا
مباشرً ا لمجال األولوية المتمثل في تعزيز القطاعات الزراعية وتطوير األعمال الزراعية من أجل ضمان األمن الغذائي المستدام
للسكان وتحسين دخل المزارعين والعاملين اآلخرين في هذا القطاع .تشمل األهداف األكثر تحدي ًدا للمشروع ما يلي:
•تعزيز القدرات الوطنية في مجاالت :تنمية زراعة األرز ،بما في ذلك إنتاج البذور وإكثارها ؛ تطوير زراعة فول الصويا والذرة
ومحاصيل الخضر؛ تطوير االستزراع السمكي والدورة القصيرة؛
•اختيار أنواع مختلفة من األرز وفول الصويا والبقوليات ومحاصيل الخضر ونشرها ،وإدخال الطرائق والتقنيات المناسبة لتربية
األسماك وزراعة األرز والذرة.
كانت منظمة األغذية والزراعة مسؤولة عن اإلدارة العامة للمشروع ،تسهل التنسيق بين جميع الشركاء وتقدم إرشادات اإلجراءات
وما إلى ذلك .مولت الحكومة الصينية المشروع من خالل برنامج التعاون بين بلدان الجنوب بين منظمة األغذية والزراعة
والصين ،بينما أجرى الخبراء والمتعاونون الصينيون دورات تدريبية وإيضاحية ميدانية في جمهورية الكونغو الديموقراطية
وقدموا التوجيه الوثيق للفنيين والمزارعين المحليين .كلفت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية نظراءها بالعمل مباشرة مع
الخبراء والمتعاونين الصينيين وقدمت مساهمات عينية لتنفيذ المشروع.

© فاو

قدم هذا المشروع مساعدة فنية لتعزيز اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية والربحية لما يقرب من  2260أسرة .على مدى عامين ،تم
نشر ثالثة عشر خبيرً ا وفنيًا صينيًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتقديم المساعدة التقنية للمزارعين المحليين في مجال إنتاج
ً
فضل عن استخدام اآلالت الزراعية.
المحاصيل ووقاية النباتات والبستنة وتنمية الثروة الحيوانية وتربية األحياء المائية
ساعد المشروع األسر على تلبية احتياجاتها من استهالك الحبوب والخضراوات وزيادة دخلها الصافي واكتساب تقنيات زراعية
جديدة .كما عزز كفاءة خدمات اإلرشاد الوطنية من خالل تبادل الخبرات عبر البلدان.
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أدى نشر الخبراء في المجتمعات المحلية والمشاركة النشطة للمستفيدين إلى نتائج
ملموسة في عدد من المجاالت:
•إنتاج المحاصيل :أدخل الخبراء الصينيون تقنيات عملية وأجروا عروضًا
توضيحية حول تقنيات إنتاج المحاصيل المختلفة ،بما في ذلك األرز وفول
الصويا والدخن والذرة والخضراوات .تعلم المزارعون المحليون أيضًا كيفية
اكتشاف اآلفات ومنعها مثل ديدان الحشد الخريفية والمن .ونتيجة لذلك ،شهد
إنتاج األرز زيادات تتراوح بين  133و  466في المائة .كما كانت الزيادة في
محصول الدخن كبيرة ،بمتوسط 6.3طن للهكتار.
•البستنة :قدم الفنيون الصينيون المساعدة للمزارعين المحليين في مجال تخفيف
التربة ،وإعداد األرض ،وبناء قاع البذور وتقنيات البذر .وقد أدى ذلك إلى
زيادة مهمة في محصول الكرنب والطماطم والفلفل والبصل.
•اإلنتاج الحيواني :تبنى المزارعون المحليون تقنيات تربية الماشية الصينية
وتلقوا تدريبًا تقنيًا على أنظمة تربية الدواجن والماعز والخنازير واألرانب
وإدارتها .باإلضافة إلى ذلك ،تم تزويد مكتب التفتيش البيطري والحجر
الصحي في أوت كاتانغا بمنتجات طبية بيطرية لتوزيعها على مزارع الدواجن.
•تربية األحياء المائية :تم إدخال آالت تغذية األسماك الحبيبيّة اليدويّة خالل
المشروع .نسج خبراء األحياء المائية خمسة أقفاص بحجم  24مترً ا مكعبًا
ووضعت مجموعة أسماك من  30كيلوجرامًا في القفص للتوضيح.
•تقنيات أخرى :كما تلقى المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة تدريبًا على
معالجة ما بعد الحصاد .تمكنت األسر من إدخال منتجات جديدة إلى السوق من
خالل تحويل الذرة إلى علف وفول الصويا إلى حليب ،وحسّنت بالتالي دخلها
الشهري .عالوة على ذلك ،تم تقديم أدوات ومعدات اإلنتاج الموفرة للعمالة
المصممة للظروف المحلية للمزارعين المحليين.

نقل هذا المشروع المعارف والتكنولوجيات الزراعية بشكل فعال على المستوى
المحلي وسيزيد من تعزيز األمن الغذائي على المستويين المحلي والوطني ،بما
في ذلك تكثيف الزراعة وتنويعها في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية.
سيتطلب تحقيق التأثير على نطاق واسع تجديد الشراكات ذات الصلة وزيادة
االستثمارات في الزراعة المحلية .وباالستفادة من الموارد الكافية ،يمكن استخدام
التقنيات واألصناف التي تم إدخالها من خالل برنامج التعاون المشترك بين بلدان
الجنوب بين منظمة األغذية والزراعة والصين على نطاق أوسع ،بحيث تصل
إلى المزيد من المستفيدين في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية.
جهة االتصال:
االسم :السيد جينبياو وانغ
المنصب :كبير مسؤولي البرامج ومنسق برنامج التعاون بين بلدان الجنوب بين
منظمة األغذية والزراعة والصين
المنظمة :منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)
البريد اإللكترونيJinbiao.Wang@fao.org :
االسم :السيدة شياو ليانغ
المنصب :موظف مهني معاون
المنظمة :منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)
البريد اإللكترونيXiao.Liang@fao.org :

اسم المشروع :مشروع منظمة األغذية والزراعة والصين للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في جمهورية الكونغو الديمقراطية
الدول  /األقاليم :جمهورية الكونغو الديمقراطية ،الصين
المر ِّ
شح :منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)
هدف (أهداف) التنمية المستدامة4-2 ،3-2 :
مقدّ م الدعم :حكومة الصين ،من خالل برنامج الفاو والصين للتعاون فيما بين بلدان الجنوب
هيئات التنفيذ :منظمة األغذية والزراعة ،وزارة الزراعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ،وزارة الزراعة والشؤون الريفية في جمهورية الصين الشعبية
حالة المشروع :مكتمل
مدة المشروع :يوليو  – 2017أغسطس 2019
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/34DrHYj :
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القضاء التام
على الجوع

تنمية سلسلة قيمة األرز المستدامة في أفريقيا
بناء القدرات إلنتاج األرز المستدام وسلسلة القيمة من خالل التعاون بين بلدان الجنوب

12

االستهالك واإلنتاج
المسؤوالن

17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

التحدي
كما هو الحال في العديد من البلدان النامية األخرى ،توفر الشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم ( )SMAEsوالتجار
في جنوب الصحراء األفريقية بوابة مهمة ألصحاب الحيازات الصغيرة للوصول إلى األسواق .وبعي ًدا عن األسواق ،فهي تدعم
أصحاب الحيازات الصغيرة في االستجابة لمتطلبات السوق الحديثة كذلك .ومع ذلك ،غالبًا ما تفتقر  SMAEsإلى القدرة على
تقديم المساعدة الفنية والمالية الالزمة لرفع إنتاج أصحاب الحيازات الصغيرة إلى مستوى يلبي احتياجات السوق .على الرغم من
الدور المهم الذي يلعبونه في سلسلة القيمة فيما يتعلق بالتوظيف وتوليد الدخل ،إال أنهم يفتقرون إلى الدعم المؤسسي من القطاع
العام ،ولديهم تأثير ضئيل للغاية على السياسات المتعلقة باألسواق الزراعية.
نحو إيجاد حل
في ضوء ما سبق ،تم تنفيذ مشروع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) "تنمية القدرات وتقاسم الخبرات من أجل التنمية
المستدامة لسلسلة قيمة األرز في أفريقيا من خالل التعاون بين بلدان الجنوب" في نيجيريا وبوركينا فاسو وساحل العاج بدعم مالي
من حكومة جمهورية كوريا لتمكين الشركاء من تطوير سالسل قيمة تنافسية وشاملة لألرز.
تشمل األهداف المحددة للمشروع ما يلي:
•تطوير برامج لتسهيل تبادل المعرفة وتقاسم الخبرات في سالسل القيمة المستدامة لألرز بين البلدان المشاركة ورابطة دول
جنوب شرق آسيا (.)ASEAN
•تعزيز قدرات أصحاب السياسات والفنيين وأصحاب المصلحة في سالسل قيمة األرز في البلدان الشريكة.
•تعزيز تبادل المعرفة حول نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعاون أصحاب المصلحة في دعم التنمية الريفية.

© فاو

منذ إطالق أنشطة المشروع في البلدان الثالثة المستفيدة ،تم تطوير مهارات ريادة األعمال التجارية الزراعية من خالل برامج
تدريبية مكثفة تستهدف أصحاب المصلحة الرئيسيين (منتجي األرز ،ومجهزي األرز ،ومجموعات بائعي األرز) .عالوة على
ذلك ،تم تعزيز تقنيات إنتاج األرز والممارسات الجيدة وتبنيها من قبل المزارعين في المواقع المختارة للمشروع في البلدان
الثالثة .دعم المشروع العديد من األنشطة التي تهدف إلى تطوير سلسلة قيمة األرز وتقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وقد تحقق ذلك من خالل التعاون مع مؤسسات مثل المعهد الدولي لبحوث األرز ( )IRRIومركز األرز األفريقي ،اللذان تعاونا
في توفير التدريب على بناء القدرات ألصحاب المصلحة الرئيسيين .عالوة على ذلك ،قدمت إدارة التنمية الريفية ( )RDAفي
جمهورية كوريا الخبراء وبرامج التدريب ألصحاب المصلحة الرئيسيين في البلدان الثالثة.
يمكن تلخيص بعض إنجازات المشروع في البلدان الثالثة على النحو التالي:
•بوركينا فاسو :تم تعزيز قدرات أصحاب المصلحة الرئيسيين فيما يتعلق بتدبير ما بعد الحصاد وإدارة الجودة والمعالجة
والتخزين والتعبئة والتغليف من خالل ثالث دورات تدريبية .تم تدريب حوالي  60امرأة يعملن في معالجة األرز على استخدام
تقنيات المعالجة الحديثة .كما اكتسب  90مشار ًكا من ثالث مناطق في البلدان مهارات في إدارة األعمال والمحاسبة والعقود
والتفاوض والتسويق .تم تنظيم ثالث دورات تدريبية في ثالث مناطق في البالد لـ  66من أصحاب المصلحة للتعرف على
التعامل مع ما بعد الحصاد وإدارة الجودة والمعالجة والتخزين والتعبئة والتغليف .عالوة على ذلك ،تم تدريب  83من أصحاب
المطاحن ومصانع المعدات المحلية على صيانة معدات المعالجة وإصالحها.
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•ساحل العاج :علم المسؤولون الحكوميون ومنتجو األرز والتجار وعمال
مطاحن األرز عن "نظام تكثيف األرز" وتكنولوجيا جمهورية كوريا للميكنة
وإدارة البذور .تم تركيب آلة لمعالجة األرز في مركز تشكيل المكننة الزراعية
في غراند الهو ( )CFMAGواس ُتخدمت لتدريب أصحاب المصلحة .تم إنشاء
منصة لسلسلة قيمة األرز تضم مزارعين ومطاحن أرز ومسوقين وبائعي مواد
كيميائية وباحثين .تعرفت الوكالة الوطنية لتنمية األرز ( )ONDRعلى نظام
إدارة وتوزيع البذور في جمهورية كوريا .عالوة على ذلك ،تم تدريب مطاحن
األرز على معايير تحسين جودة األرز ،بينما زار الخبراء جمهورية كوريا
للتعرف على تقنيات إنتاج وحصاد األرز ،ونظم اإلرشاد والتخطيط للبحث
والتدريب ،والتعاون مع القطاعات الخاصة.
•نيجيريا :شارك أصحاب المصلحة الرئيسيون – بما في ذلك المزارعون
وأصحاب المطاحن وباحثو الوكاالت الحكومية المحلية والباعة – في التدريب
وتعرفوا على حصاد األرز وتقنيات ما بعد الحصاد .زار ثالثة خبراء
نيجيريين جمهورية كوريا وشاركوا في ورشة عمل تدريبية حيث تم تدريبهم
على تقنيات إنتاج وحصاد األرز وأنظمة اإلرشاد والتخطيط للبحث والتدريب
والتعاون مع القطاعات الخاصة .تم توزيع المعدات واآلليات على مجموعات

المستفيدين الذين تم تدريبهم لزيادة قدرة الحصاد والسلق والصيانة والري
وإنتاج البذور وإدارة األعمال.
كما أن االستدامة مضمونة ألن المشروع مبني على الهياكل واآلليات القائمة ،بما
في ذلك الوكاالت الحكومية الوطنية والمؤسسات اإلقليمية ذات الصلة .كما أن
تعزيز قدرة الوكاالت الحكومية الوطنية يم ّكن هذه المؤسسات من تقديم خدمات
عالية الجودة وفي الوقت المناسب حتى بعد انتهاء اإلطار الزمني للمشروع.
عالوة على ذلك ،تم تعزيز ملكية أصحاب المصلحة ألنشطة المشروع طوال
فترة قيامه .تم تعزيز دور الوكاالت الوطنية ذات الصلة في البلدان المستهدفة
على وجه الخصوص ،التي سيكون لها مدخالت في أنشطة المشروع الرئيسية
لضمان استدامة المبادرة.
جهة االتصال:
االسم :مكتب التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ()OSS
المنظمة :منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)
البريد اإللكترونيSouth-South-cooperation@fao.org :

اسم المشروع :تنمية القدرات وتقاسم الخبرات من أجل التنمية المستدامة لسلسلة قيمة األرز في إفريقيا من خالل التعاون بين بلدان الجنوب
الدول  /األقاليم :رابطة دول جنوب شرق آسيا ( ،)ASEANبوركينا فاسو ،ساحل العاج ،:نيجيريا ،جمهورية كوريا
المر ِّ
شح :منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)
هدف (أهداف) التنمية المستدامة11-17 ،3-12 ،3-2 :
مقدم الدعمFAO :
هيئات التنفيذFAO :
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع2019–2014 :
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/2QimfSu :
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برنامج التبادل بين البرازيل والمكسيك :الزراعة
الحراجية ونظم اإلنتاج المستدامة
استخدام نظم الزراعة الحراجية كأداة منتجة للمزارعين األسريين الفقراء في المناطق شبه القاحلة في البرازيل
والمكسيك

التحدي
تستوطن في المناطق شبه القاحلة في أمريكا الالتينية بعضٌ من أكبر جيوب الفقر في العالم وهي من بين المناطق األكثر تضررً ا
من تغير المناخ .في هذه المناطق ،تواجه مشاريع التنمية الريفية التي تعزز الوصول إلى المياه والبنية التحتية لإلنتاج تحديات
خطيرة بسبب وجود خيارات قليلة لتنويع اإلنتاج .في المكسيك ،يتأثر صغار المزارعين بشكل خاص بالظروف المناخية السيئة،
والتي تتفاقم بسبب نظام الثروة الحيوانية المكثف نسبيًا ،والتضاريس غير المنتظمة ،وسوء هطول األمطار .عالوة على ذلك ،هناك
أمثلة قليلة لممارسات اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية في المناطق شبه القاحلة ،باإلضافة إلى صعوبة التنسيق بين المنتجين
الذين يعيشون في مناطق حيوية مماثلة .يتطلب االعتماد على اإلنتاج الحيواني واالفتقار إلى مصادر دخل بديلة في المناطق الريفية
ً
حلول جديدة تربط الوصول إلى المياه بأنظمة اإلنتاج واالستهالك المستدامة من أجل زيادة اإلنتاجية
األكثر جفا ًفا في المكسيك
واألمن الغذائي والدخل للمزارعين من األسر الفقيرة.
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القضاء
على الفقر
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العمل الالئق
والنمو االقتصادي
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العمل
المناخي

القضاء التام
على الجوع
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المياه النظيفة وخدمات
الصرف الصحي
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الحياة على
األرض
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عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

نحو إيجاد حل
أثبتت الحلول الجديدة التي تستخدم أنظمة الزراعة اإليكولوجية والحراجية أنها فعالة في تبسيط العالقة بين الوصول إلى المياه
وأنظمة اإلنتاج المستدامة والمتنوعة من خالل زيادة اإلنتاجية واألمن الغذائي والدخل للمزارعين األسريين الفقراء .وبنا ًء على
ذلك ،فإن مشروع التنمية المستدامة للمجتمعات في المناطق شبه القاحلة ( )PRODESZAومشروع  Caririو Seridó
للتنمية المستدامة ( )PROCASEبدعم من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( ،)IFADوبتمويل مشترك من حكومتي المكسيك
والبرازيل على التوالي ،استهدف التركيز على تحسين اإلنتاج الزراعي وتخفيف حدة الفقر في المناطق شبه القاحلة .يتم تنفيذ
 PROCASEفي والية بارايبا األكثر جفا ًفا في البرازيل لمعالجة تغير المناخ باستخدام أنظمة التعديل الحراجية الزراعية جنبًا
إلى جنب مع اإلنتاج الزراعي المستدام والوعي البيئي.
يستخدم هذا النهج نظام الحراجة الزراعية التركيبية ،والذي يمكن تعريفه على أنه نموذج لإلنتاج الزراعي يجمع بين أنواع األشجار
المحلية (الفاكهة و/أو األخشاب) للمنطقة الحيوية شبه القاحلة مع المحاصيل الزراعية والماشية ،مما يعزز الفوائد االقتصادية
والبيئيةُ .تزرع الشتالت باستخدام أنظمة الزراعة البينية ،ويتم الحصاد بعد وقت قصير من بدء المشروع ،بحيث يحصل المزارع
على دخل فوري من مبيعات الخضراوات والفواكه واألعالف الحيوانية والمحاصيل مع زيادة مخزون الكربون في التربة وتجنب
التصحر.
انبثق برنامج التبادل بين البرازيل والمكسيك من األنشطة التي نفذتها بالفعل  PROCASEفي سياق خطة بارابيا للطوارئ
لمواجهة تغير المناخ ،والتي تشمل ما يلي من البنى التحتية للمياه لإلنتاج الزراعي:
• 539بئرً ا للمياه و  222خزا ًنا تحت األرض ،مع استخراج المياه من خالل الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)؛
•أربعة سدود تقليدية متوسطة الحجم؛
• 31وحدة حراجة زراعية؛
• 61وحدة تحلية.
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تم دمج أنظمة الحراجة الزراعية في الخطة لزيادة مخزون الكربون وإنتاج األعالف
لتقليل هدر المياه باستخدام احتياطيات المياه من اآلبار والخزانات .تؤدي األنظمة إلى
زيادة اإلنتاج الحيواني من خالل استهالكها لألعالف عالية الجودة ،كما أنها تفضل
التنوع البيولوجي بشكل عام بسبب تكوين ممرات بيئية وزيادة فائدة عوامل التلقيح.
إنها تعمل على التخفيف من آثار تغير المناخ وتحسين األمن الغذائي والتغذوي ،بما
يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة (( 1 )SDGsالقضاء على الفقر)( 2 ،القضاء
التام على الجوع)( 6 ،المياه النظيفة والنظافة الصحية)( 13 ،العمل المناخي) و
( 15الحياة في البرّ) و ( 17عقد الشراكات لتحقيق األهداف).
من منظور اجتماعي اقتصادي ،تتيح أنظمة الحراجة الزراعية تقليل استخدام
مدخالت مبيدات األعشاب الزراعية أيضًا ،مما يضمن إنتاجً ا واستهال ًكا أكثر
استدامةُ .تظهر النتائج التي تم الحصول عليها حتى اآلن تعزيز األمن الغذائي
ً
فضل عن التأثير اإليجابي على الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنويع
بين األسر،
المحاصيل واإلنتاج الحيواني ،مما يؤدي إلى تحمل ظروف المناخ وتحسين الدخل.
حتى اآلن ،تم تنفيذ  31نظا ًما بمتوسطمساحة  0.5هكتار لكل مزارع تحتوي
على  20000شتلة ،وتستفيد منها  345أسرة بشكل مباشر.
برنامج للتبادل بين المكسيك والبرازيل
في نوفمبر  ،2019روج الصندوق ألول
ٍ
في مجال الحراجة الزراعية في والية ب ا رايبا كاستجابة لطلب من المكسيك
للحصول على الخبرة البرازيلية .وقد تم تنظيم هذه الزيارة التبادلية من قبل برنامج
 Semearالدولي بمنحة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في البرازيل إلدارة
المعرفة والرصد والتقييم والتعاون بين بلدان الجنوب من أجل التنمية المستدامة
للمنطقة شبه القاحلة البرازيلية .ضم الوفد  30مشاركا من المكسيك والبرازيل ،بما
بالمشروعين
في ذلك الموظفين الفنيين والباحثين والمنتجين والمزارعين المرتبطين
َ
ومن الجامعات المحلية.

تضمن النشاط زيارات إلى مؤسسات أبحاث الحراجة الزراعية ،ووحدات إنتاج
العلف الحيواني ،وبنوك البذور المحلية ،ومحطات تجميع المياه وتخزينها .في
اجتماع استخالص المعلومات ،اتفق المشاركون على أن كال البلدين سيواصالن
حوارً ا مستمرً ا بشأن التعاون وتبادل الخبرات بشأن أنظمة الحراجة الزراعية،
وتم تنفيذ سلسلة من أنشطة المتابعة في عام  .2020على وجه الخصوص ،ساهم
أحد أعضاء فريق  PROCASEالبرازيلي في المنتدى المكسيكي حول الطاقة
المتجددة والمساعدة الفنية في أبريل  .2020كان التركيز الرئيسي للمنتدى على
تكييف التجارب البرازيلية الناجحة مع االحتياجات الحالية للمزارعين األسريين في
المكسيك ،ال سيما بين المجموعات التي تقودها النساء والتعاونيات الصغيرة التي
تعمل مع المنتجات غير الخشبية للغابات ،وكذلك على تحديات كوفيد 19-الجديدة.
باإلضافة إلى ذلك ،سيساهم أحد المزارعين المضيفين للتبادل وهو السيد ريفالدو
في حدث بناء القدرات الجديد :التحول اإليكولوجي الزراعي كنشاط متابعة جديد،
وهو ما يروج له وزير الزراعة في المكسيك ،ومن المقرر أن يتم في النصف
الثاني من عام .2020
جهة االتصال:
االسم :السيد ليوناردو بشارة روشا
المنصب :مسؤول برنامج قطري
المنظمة :الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (اإليفاد)()IFAD
البريد اإللكترونيl.bichararocha@ifad.org :
واتساب+55 71 99192 4924 :

اسم المشروع :برنامج التبادل بين البرازيل والمكسيك :الزراعة الحراجية ونظم اإلنتاج المستدامة
الدول  /األقاليم :البرازيل ،المكسيك
المر ِّ
شح :الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (اإليفاد)( ،)IFADالبرازيل
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-2 ،4-2 ،5-1 :أ-6 ،6-6 ،أ-13 ،1-13 ،8-12 ،2-12 ،4-8 ،ب7-17 ،6-17 ،3-15 ،1-15 ،
مقدم الدعم :الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،ومشروع التنمية المستدامة للمجتمعات في المناطق شبه القاحلة ( ،PRODESZAالمكسيك) ،ومشروع التنمية
المستدامة كاريري وسيريدو ( ،PROCASEبارايبا ،البرازيل)
هيئات التنفيذ :برنامج  Semearالدولي (ينفذه معهد البلدان األمريكية للتعاون في الزراعة ()IICA
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع2020–2019 :
رابط الممارسة الجيدة( https://bit.ly/3hmnax0 :بالبرتغالية)
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منح صغيرة ،إنجازات مهمة :كيف يمهد التزام المغرب
َ
الطريق
بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي
لإلصالحات المؤسسية والتحول الريفي في مدغشقر
تعزيز تبادل المعرفة وتصدير الدروس المغربية المستفادة من خالل تنفيذ خطة المغرب األخضر ( )PMVفي
أفريقيا جنوب الصحراء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة  1و 2

2

1

القضاء
على الفقر

القضاء التام
على الجوع

17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

التحدي
تبدي أفريقيا مستويا ٍ
ت متنوعة بشكل ملحوظ من النمو االقتصادي كونها قارة شاسعة .بينما تقوم بعض البلدان بتطوير أدوات
وسياسات مهمة جديدة تؤدي إلى تحسين كبير في ظروفها المعيشية ،ال يزال البعض اآلخر يتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية
المستدامة ()SDGs( 1القضاء على الفقر) و ( 2القضاء التام على الجوع).
إن النهج الحديث والمستدام للزراعة هو مفتاح معالجة الفقر الريفي والقضاء على الجوع .لتحقيق هذه األهداف بنجاح ،هناك
حاجة إلى سياسات جديدة وتقنيات متقدمة وخطط اجتماعية حديثة في الزراعة .يعد التحول نحو أنظمة زراعية جديدة قائمة على
الشراكات بين القطاعين العام والخاص أمرً ا ضروريًا لبناء تعاون شامل ومستدام مع تأثير إيجابي على صغار المنتجين .في هذا
السياق ،يلعب التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ( )SSTCدورً ا حاسمًا في تعزيز التكامل اإلقليمي وتبادل المعرفة.
نحو إيجاد حل
في عام  ،2008أطلق المغرب خطة المغرب األخضر ( ،)PMVوهي استراتيجية طموحة تهدف إلى تحويل القطاع الزراعي
المغربي إلى عامل فاعل كبير للتنمية االجتماعية واالقتصادية.
أدى تنفيذ برنامج  PMVإلى تحسينات كبيرة :نتيجة لسياسته االستباقية ،زاد المغرب معدل االستثمارات العامة والخاصة في
الزراعة ،وخلق فرص عمل جديدة وحسّن أداء القطاع الزراعي على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي .وبنا ًء على النتائج
اإليجابية التي تحققت خالل العقد الماضي ،يركز المغرب اآلن على تولي دور قيادي في تبادل خبراته وتجاربه مع البلدان األفريقية
األخرى.
في هذا السياق ،وفي إطار مشروع التنمية الريفية في جبل أطلس ،خصص الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( )IFADمنحة
بقيمة  1,000,000دوالر أمريكي لحكومة المغرب لمتابعة هذه الرؤية ولعب دور فعال في المناطق الريفية لجبل أطلس .برنامج
التنمية/التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي .والهدف من ذلك هو تشجيع نقل الدروس المستفادة من المغرب بتوسيع
نطاق الممارسات المثلى وسياسات التنمية الزراعية في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
بدأت المرحلة األولية من هذا البرنامج في عام  2018مع مدغشقر وساحل العاج ،بمرحلة مكثفة من االجتماعات والمشاورات
والبعثات ،مما دفع جميع الجهات الفاعلة إلى تحديد االحتياجات والمجاالت المحددة للمشاركة بوضوح.
قدمت هذه األنشطة األولية آلية تشاركية أدت إلى خطة عمل ملموسة حددت المجاالت الموضوعية ذات األولوية التالية)1( :
ركيزة شاملة لالستراتيجيات والسياسات ؛ ( )2ركيزة ثانية تركز على اإلنتاج وتطوير سلسلة القيمة؛ و ( )3ركيزة ثالثة تركز
على البعد اإلقليمي واعتماد مفهوم "القطب الفالحي" .أنشأ المغرب الكيانات الزراعية ككيانات عامة تهدف إلى إنشاء مجموعات
تنافسية لألغذية الزراعية لتعزيز الروابط مع القطاع الخاص وتعزيز االستثمارات الخاصة مع خلق فرص عمل من خالل أنظمة
اإلنتاج الزراعي الحديثة.
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تعمل وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات المغربية
في تعاون وثيق مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ومصائد األسماك في
مدغشقر لتطوير أدوات دعم السياسات من خالل نهج متنوع لصغار المزارعين
ومشاركة القطاع الخاص.

باإلضافة إلى ذلك ،كان لهذا المشروع دو ٌر فعال في إنشاء مركز إفران للتميز
في التعاون الزراعي بين بلدان الجنوب (المغرب) ،وهو مؤسسة مكتملة األركان
لتنفيذ الرؤية االستراتيجية لحكومة المغرب في متابعة أجندة التعاون بين بلدان
الجنوب والتعاون الثالثي وضمان استدامة المشروع.

نتيجة لهذه العملية ،كان اإلنجاز البارز هو صياغة قانون التوجيه الزراعي
إطارا قانون ًيا لمشاركة القطاع الخاص مع المزارعين
في مدغشقر مما يوفر
ً
أصحاب الحيازات الصغيرة .ال تزال هناك عمليات مهمة أخرى جارية ،مثل
صياغة قانون التجميع الذي سيتعلق باألطر التنظيمية بين التخصصات الزراعية
في مدغشقر.

يركز هذا المشروع على السياسة بشدة ،ويقترن بالتدريب والدعم الفني ونقل
التكنولوجيا من أجل الممارسات الزراعية المستدامة والمقاومة للمناخ لضمان
االستدامة البيئية للتغييرات المقترحة.

تبحث مدغشقر أيضًا عن أدوات مالية يمكنها تنشيط وتحسين أداء صندوق التنمية
الزراعية استيحا ًء من التجربة المغربية .شارك المغرب معرفته حول guichet
( unique ،)one-stop shopوإمكانية تتبع الملفات واألنظمة القائمة على
الكمبيوتر التي تضمن االتساق بين التمويل الزراعي وأنظمة الموازنة العامة.
يستلزم هذا العمل تطوير أدوات مبتكرة لشراكات فعالة بين الحكومة والقطاع
الخاص والمؤسسات المالية وشركات التأمين ،مع مجموعات أدوات وحزم
تعليمية تستند إلى خبرة صندوق التنمية الفالحية المغربي وأدوات االئتمان
الزراعي األخرى.
أقيمت سلسلة ورش العمل في المغرب ومدغشقر وساحل العاج من حيث
ممارسات اإلنتاج الجيدة وتطوير سلسلة القيمة ،وزودت الفنيين والمدربين
بالتدريب في مجاالت التلقيح االصطناعي وممارسات الري ووسم المنتجات.

ليست المبادرة مستدامة فحسب ،بل يمكن تكرارها أيضًا إلى حد كبير .وقد
أعرب اتحاد جزر القمر والنيجر بالفعل عن اهتمامه الشديد باتباع نهج مماثل مع
المغرب .تنوع األدوات المبتكرة التي تتضمنها خطة إدارة المشاريع وااللتزام
الذي أظهرته الحكومة المغربية أن هذه المبادرة هي ممارسة جيدة ،حيث يلعب
الصندوق دورً ا أساسيًا في الوساطة والتمويل لتحقيق المنفعة المتبادلة .إن هذا
تعاون ثالثي المكاسب ،ويمكن توسيعه بشكل أكبر.
جهة االتصال:
االسم :السيد نوفل تلحيق
المنصب :مدير قطري
المنظمة :الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (اإليفاد) ()IFAD
البريد اإللكترونيn.telahigue@ifad.org :
واتس اب+393319871648 :

اسم المشروع :مشروع التنمية الريفية في جبل أطلس (/)PDRMAمنحة SSTC
الدول  /األقاليم :ساحل العاج ،مدغشقر ،المغرب
المر ِّ
شح :الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (اإليفاد) ()IFAD
هدف (أهداف) التنمية المستدامة9-17 ،8-17 ،3-2 ،4-1 :
مقدم الدعمIFAD :
هيئات التنفيذ :حكومة المغرب
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع2024–2018 :
رابط الممارسة الجيدة :غير متوفر
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مشاركة القطاع الخاص في الميكنة الزراعية
المستدامة من أجل أهداف التنمية المستدامة
تعزيز األمن الغذائي والتنمية الريفية من خالل مشاركة القطاع الخاص في التعاون بين بلدان الجنوب

التحدي
يعد توافر اآلالت والمعدات المناسبة وإمكانية الوصول إليها من أجل الميكنة الزراعية المستدامة أحد التحديات الرئيسية في آسيا
والمحيط الهادئ ،حيث يؤثر الفقر على األشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية غالبًا .باستثناء عدد قليل من البلدان التي
تملك صناعة متطورة لتصنيع اآلالت الزراعية ،فإن العديد من البلدان لديها قدرة محدودة على تصنيع مثل هذه اآلالت والمعدات،
وغالبًا ما تعتمد على الواردات لتلبية احتياجاتها المحلية غالبًا ما تؤدي القدرات المحلية المحدودة والروابط الضعيفة بين جهات
القطاع الخاص الفاعلة في هذه الصناعة عبر بلدان المنطقة إلى استخدام آالت وتقنيات قديمة ،والتي غالبًا ما تكون غير مناسبة
للسياقات المحلية أو الحتياجات المزارعين الفقراء أصحاب الحيازات الصغيرة في البلدان المستوردة .لمواجهة هذه التحديات،
تقتضي الحاجة تعزيز القدرات وتمكين تبادل المعرفة وتقوية الروابط التجارية واألعمال بين جمعيات مصنعي اآلالت الزراعية
وموزعيها في القطاع الخاص .ستؤدي هذه اإلجراءات إلى تسريع التقدم نحو هدف التنمية المستدامة األول (القضاء على الفقر)
والهدف الثاني (القضاء التام على الجوع) وأهداف التنمية المستدامة األخرى في المنطقة.

القضاء التام
على الجوع
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عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

نحو إيجاد حل
أُنشئ المجلس اإلقليمي لرابطات اآلالت الزراعية ( )ReCAMAمن قبل مركز الميكنة الزراعية المستدامة ( )CSAMالتابع
ً
استجابة لطلب من الدول
للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ ( )ESCAPفي عام 2014
األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين في المنتدى اإلقليمي األول حول الميكنة الزراعية المستدامة في آسيا والمحيط الهادئ.
تمثل  ReCAMAفي جوهرها شبكة من جمعيات القطاع الخاص لآلالت الزراعية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بما في ذلك
المصنعين والموزعين وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة .هدفها هو تعزيز استخدام الميكنة الزراعية المستدامة في المنطقة
من خالل )1( :تعزيز قدرة جمعيات اآلالت الزراعية الوطنية ؛ ( )2تسهيل تبادل المعرفة والممارسات الجيدة؛ ( )3تعزيز التعاون
والروابط التجارية بين االتحادات وأعضائها ،بما في ذلك وسائل التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي.
ً
عضوا من  14دولة ،بما في ذلك
 ReCAMAهي شبكة تشاركية تسترشد أنشطتها من احتياجات األعضاء .وتضم حاليًا 20
بنغالديش والصين والهند وإندونيسيا وماليزيا ومنغوليا ونيبال وباكستان والفلبين واالتحاد الروسي وسريالنكا وتايالند وتركيا
وفيتنام .وقد ساهمت في زيادة توافر اآلالت الزراعية واعتمادها واستخدامها المستدام على المستوى اإلقليمي من خالل التعاون
بين بلدان الجنوب ،باستخدام نموذج الطلب ومشاركة القطاع الخاص بشكل وثيق .وقد دعمت الهدف ( 1القضاء على الفقر)،
والهدف ( 2القضاء التام على الجوع) ،والهدف ( 12االستهالك واإلنتاج المسؤوالن) ،والهدف ( 13العمل المناخي) ،والهدف 15
(الحياة في البرّ ) ،والهدف ( 17عقد الشراكات لتحقيق األهداف) .هناك ثالث وظائف أساسية للشبكة:
•لتوفير بناء القدرات :تم تنظيم خمس جوالت من التدريب اإلقليمي والجوالت الدراسية لمصنعي اآلالت الزراعية وموزعيها
سنويًا منذ عام  2015بنجاح .لقد عززوا القدرات الوطنية على التقنيات المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة  1و  2و  13و ،15
مثل الزراعة المحافظة على الموارد والزراعة الدقيقة والميكنة الذكية للمناخ .أكدت مالحظات المشاركين أن التدريب قد زودهم
بالمعرفة لتحسين عملهم ،وأنهم شاركوا المعرفة المكتسبة مع أقرانهم وشركائهم.
•لتسهيل إنشاء الروابط التجارية وتبادل المعرفة :سهلت  CSAMانضمام المشاركين في  ReCAMAإلى معارض اآلالت
الزراعية الرئيسية في الصين ونيبال وتايالند وتركيا ،باإلضافة إلى جولة التدريب والدراسة وغيرها من أحداث ،ReCAMA
والتي وفرت عرض مجموعة واسعة من اآلالت والمعدات الزراعية الحديثة المناسبة لتعزيز إنتاجية المزارعين ودخلهم.
كما عُقدت فعاليات جانبية مصممة لمطابقة األعمال التجارية من أجل ربط العرض والطلب بشكل أفضل بين الجمعيات وتسهيل
االتصاالت للتجارة واالستثمارات المحتملة ،وتبادل الخبرات والمعرفة .عالوة على ذلك ،تم إنشاء مجموعة  Wechatلمجتمع
ً
عضوا كمجتمع مبتكر للممارسة حول الميكنة الزراعية المستدامة في
 ReCAMAعبر اإلنترنت ،وقد ضمّت أكثر من 240
المنطقة ،مما يدعم التبادل المنتظم للتطورات والتقنيات الجديدة بين المشاركين.

 © CSAMمن ESCAP
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•لتطوير المنتجات المعرفية لدعم اتخاذ القرار :تم إطالق المنتجات المعرفية
بشأن سياسات التجارة واالستثمار لآلالت الزراعية في خمسة بلدان ،لتمكين
فهم أفضل لطبيعة السياسات الوطنية بقصد توجيه قرارات األعمال ومساعدة
ص ّناع السياسات في تحديد الثغرات الحالية .وتشمل دراسة عن سياسات
االستثمار ،التي يُجرى توسيعها اآلن لتشمل المزيد من البلدان .هناك أيضًا
دراسة جديدة جارية حول ديناميكيات السوق لآلالت الزراعية في بلدان
مختارة.
فيما يلي بعض اإلنجازات الرئيسية لـ :ReCAMA
•أقامت جمعيات اآلالت الزراعية للقطاع الخاص من أربعة بلدان (الصين
والهند ونيبال وسريالنكا) ترتيبات تعاونية من أجل التبادل المنتظم للوفود ،كما
أقامت روابط أخرى لتعزيز الميكنة الزراعية المستدامة.
•بعد المشاركة في برامج  CSAMوالتعلم من خبرة أعضاء ReCAMA
اآلخرين ،تعمل حكومة كمبوديا على إنشاء أول جمعية وطنية لآلالت
الزراعية في البالد ،والتي ستمكن الدولة من إنشاء منصة لتقديم الخدمات
لصناعة اآلالت الزراعية وأصحاب الحيازات الصغيرة.
•من خالل شبكة  ،ReCAMAسهلت  CSAMالتبرع باآلالت الزراعية من
قبل القطاع الخاص للمزارعات وتعاونيات المزارعين في الصين ونيبال لدعم
التخفيف من حدة الفقر وعرض التقنيات المناسبة في المناطق الريفية (هدف
.)4-1 SDG
•في استطالع متابعة ألنشطة  ReCAMAأجري في أغسطس  ،2018قال
أكثر من  75بالمائة من المستجيبين أنهم تبنوا ممارسة ذات مستوى تكنولوجي
أعلى نتيجة لمبادرة  .ReCAMAهناك مثاالن محددان لألثر:
•أشار أحد المشاركين في  ReCAMAمن الفلبين إلى أن المشروع حفزه على
توظيف المزيد من المهندسين الزراعيين ،مما أدى بدوره إلى تحسين خدمات
ما بعد البيع للشركة .التقى بمصنعي المحركات الزراعية الجدد وزاد من
أعماله مع الموردين الهنود .لديه أيضًا صفقات تجارية مستمرة مع الشركات
الصينية المصنعة لآلالت الزراعية.
•أشار أحد المشاركين في برنامج  ReCAMAمن بنغالديش إلى أن المشروع
قد مكنه من إدخال مستويات أعلى من تكنولوجيا الحصاد إلى صناعة الميكنة
الزراعية في بنغالديش.

 ReCAMAهي شبكة يشارك فيها األعضاء على أساس التعاون بين بلدان
الجنوب ،وقد وفرت فرصًا متزايدة للتعاون بين المشاركين في الشبكة .وقد
استفادت من مساهمة عينية كبيرة من الشركاء والمنظمين المشاركين لمواصلة
أنشطتها .كما تشهد أيضًا عد ًدا كبيرً ا من المشاركين الممولين ذاتيًا ،وبالتالي
تعزيز االستدامة .عالوة على ذلك ،فهي تمثل نموذجً ا ً
قابل للتكرار بسهولة ،ال
سيما في المناطق الفرعية ذات صناعة اآلالت الزراعية الوليدة .كما أن المبادرات
الحكومية ودعم السياسات لتحفيز تكوين الجمعيات عند الحاجة وتعزيزها ،وكذلك
المشاركة النشطة ألصحاب المصلحة لتوسيع العضوية على المستويين الوطني
واإلقليمي هي مفتاح لتحقيق النتائج المرجوة.
جهة االتصال:
االسم :الدكتور يوتونغ لي
المنصب :رئيس
المنظمة :مركز الميكنة الزراعية المستدامة التابع للجنة االقتصادية واالجتماعية
آلسيا والمحيط الهادئ
البريد اإللكترونيli78@un.org :
االسم :السيد أنشومان فارما
المنصب :مسؤول برنامج
المنظمة :مركز الميكنة الزراعية المستدامة التابع للجنة االقتصادية واالجتماعية
آلسيا والمحيط الهادئ
البريد اإللكترونيvarmaa@un.org :
االسم :السيدة يوي فنغ
المنصب :مساعد أول إلدارة البرنامج
المنظمة :مركز الميكنة الزراعية المستدامة التابع للجنة االقتصادية واالجتماعية
آلسيا والمحيط الهادئ
البريد اإللكترونيfeng1@un.org :

اسم المشروع :مشاركة القطاع الخاص في الميكنة الزراعية المستدامة من أجل أهداف التنمية المستدامة
الدول  /األقاليم :بنغالديش والصين والهند وإندونيسيا وماليزيا ومنغوليا ونيبال وباكستان والفلبين واالتحاد الروسي وسريالنكا وتايالند وتركيا وفيتنام
المر ِّ
شح :لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ ()ESCAP
هدف (أهداف) التنمية المستدامة9-17 ،3-15 ،1-13 ،4-12 ،3-12 ،2-12 ،4-2 ،3-2 ،4-1 :
مقدم الدعم :اتحادات مصنعي اآلالت الزراعية وموزعيها في القطاع الخاص
هيئات التنفيذ :مركز الميكنة الزراعية المستدامة التابع للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع2024–2014 :
رابط الممارسة الجيدةhttp://recama.un-csam.org :
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توفير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات للمزارعين
توفير "بوابة إلى المعلومات" للمزارعين في منطقة الدول العربية وأوروبا ورابطة الدول المستقلة ()CIS

التحدي
تعتبر اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية ذات أهمية خاصة في مناطق األراضي الجافة حيث أصبحت المياه مور ًدا نادرً ا وثمي ًنا
بسبب التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ .وينطبق ذلك على الدول العربية تحديداً ،التي تملك أدنى نسبة وفرة مياه للفرد في العالم.
كما أن ذلك صحيح أيضًا في بلدان أخرى في منطقة الشرق األدنى وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى ( )NENالتي لم تعاني
ً
اكتظاظا بالسكان ذات
في تاريخها من نقص المياه .يتمثل التحدي الخطير اآلخر الذي يواجه منطقة  NENفي أن البلدان األكثر
المستويات المرتفعة للفقر البشري وفقر الدخل تواجه انخفاضًا في مستويات الدخل القائم على إيجارات الموارد الطبيعية.
إن تعزيز الجهود المتضافرة في منطقة  NENمن خالل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ( )SSTCأمر بالغ األهمية
لتحقيق األمن الغذائي والحد من الفقر الريفي.
نحو إيجاد حل
مشروع "التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي من أجل التنمية الزراعية واألمن الغذائي ( ،")SSTC-ADFSبدعم
مشترك من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( )IFADوالبنك اإلسالمي للتنمية ( )IsDBومكتب األمم المتحدة للتعاون بين بلدان
الجنوب ( )UNOSSCللمساهمة في مواجهة التحديات المذكورة أعاله .تم التركيز بشكل رئيسي على تعزيز التعاون فيما بين
بلدان الجنوب والتعاون الثالثي بين بلدان منطقة  NENوخارجها من خالل تحديد النماذج والنهج الناجحة واختبارها وتوثيقها
والتي ستكون جاهزة للتكرار داخل الدول العربية وأوروبا ومنطقة رابطة الدول المستقلة .في سياق تسهيل تبادل المعرفة بين
بلدان الجنوب وأشكال التعاون األخرى ،من بين أمور أخرى عمل المشروع على سد الفجوة في :وصول الشباب والنساء إلى
الحلول المبتكرة المناسبة ؛ وتدريب التوظيف ومهارات التنظيم الذاتي وجودة األعمال؛ والوصول إلى الحد األدنى من مرافق
اإلنتاج المطلوبة.
إن توفير تطبيقات تكنولوجيا األعمال للمزارعين هو أحد المنتجات المعرفية التي ُ
طورت ضمن مشروع .SSTC-ADFS
توفر "بوابة إلى المعلومات" للمزارعين في منطقة الدول العربية وأوروبا ورابطة الدول المستقلة ( )CISيقدم حل المعلومات
واالتصاالت والتكنولوجيا ( )ICTمجموعة من الموضوعات الزراعية ،وتشمل حسب البلد :اإلدارة الجيدة للمزارع واالستخدام
الفعال لمياه الري واألبعاد الهامة إلنتاج العلف والحليب وإدارة التربة .يتم تقديم المعلومات من خالل شاشات تفاعلية كاملة مع
الصور واآلالت الحاسبة المخصصة لدعم اتخاذ القرار ومعلومات السالمة وروابط لمصادر إضافية .يستفيد المزارعون من
الحلول العملية من خالل قسم النصائح والحيل العملية ،والمعرفة األساسية من خالل قسم الكتيبات والمطبوعات .بمجرد تحميل
ً
اتصال باإلنترنت .يمكن للمزارعين أيضًا مشاركة التطبيق مع أقرانهم من خالل البلوتوث.
التطبق ،ال يتطلب تشغيله

© UNOSSC

استوحيت الفكرة من تطبيق الهاتف المحمول  ،MEVAالذي تم تطويره في أوزبكستان .حدد الشركاء الوطنيين للمشروع
ت المُغطاة في كل بلد ،وقد أشاروا إلى تقييم الخبراء لطلب المعلومات من مجتمعات المزارعين.
وزارات الزراعة -الموضوعا ِكما قاموا بتفويض خبراء وطنيين واعتمادهم للعمل على المحتوى الخاص بكل بلد.
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من خالل هذا التطبيق ،يحصل المزارعون الريفيون في المجر وجمهورية
قيرغيزستان والسودان وتركيا على فرصة للوصول بسهولة إلى أحدث المعلومات
حول اإلدارة الناجحة لمزارعهم .كما قامت وزارات الزراعة المعنية بتعزيز
التطبيق لصالح المنتجين الريفيين للوصول إلى المجتمعات المستهدفة .فقد دمجت
المجر ً
مثل سلسلة التدريب لتعاونيات المزارعين كمكون مخصص الستخدام
التطبيق لضمان ا ّتباع المنتجين الريفيين للمعايير اإلدارية والصحية الموصى
بها ،والتحقق من مالءمة التدابير المتخذة وكفايتها .في حين ال يمكن تتبع األعداد
الدقيقة للمزارعين الذين قاموا بتثبيت التطبيق واستخدامه ،يكمن االنعكاس غير
المباشر لتأثير التطبيق في التقدير الذي أعرب عنه الشركاء الوطنيون .يوفر
التطبيق حاليًا المعرفة والنصائح العملية ذات الصلة بالظروف البيئية والطبيعية
واالجتماعية واالقتصادية للدول العربية وأوروبا ومنطقة رابطة الدول المستقلة.
يستهدف التطبيق المزارعين ،ويمكن تحميله مجا ًنا على نظامي أندرويد وأي أو اس.1
2
كما أن كل المحتوى متاح عبر اإلنترنت على موقع ويب مخصص
من المهم أيضًا إمكانية مشاركة التطبيق مع المزارعين اآلخرين فور تحميله في
ظروف ضعف االتصال باإلنترنت في المناطق النائية وضعف المعرفة الرقمية
لسكان الريف ،وبالتالي ضمان التأثير المضاعف.
إن سهولة الوصول إلى المعرفة والنصائح العملية تفيد الشباب والنساء قبل كل
شيء ،وتحديدًا أولئك الذين لديهم فرص أقل في التعليم .إن معرفة الممارسات
والحسابات والنصائح الواردة في التطبيق وتنفيذها إلثراء الصفات الغذائية
لألراضي ،واتباع المعايير الصحية ،واختيار طرق التحسين المناسبة بمثابة
عامل إضافي ومباشر لتحسين األمن الغذائي والتغذية للمجتمعات المستهدفة.

إن وزارات الزراعة ومراكز االمتياز الرائدة في مجال الزراعة هي األفضل
لتحديد منطقة اإلنتاج الزراعي الستخدام التطبيق وتكييفه فيما يتعلق بمشروع
التعاون المتعدد بين بلدان الجنوب .يعكس إنتاج المعرفة وأدوات تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت لضمان سهولة وصول المزارعين إلى المعلومات
المستوى العالي من الخبرة والجهود المنسقة للمؤسسات الوطنية .ومع ذلك،
ينبغي تحسين الترويج الستخدام هذه األداة .يمكن تحقيق ذلك من خالل نشر
المعلومات حول هذا التطبيق الجديد في مختلف األحداث الزراعية الوطنية
والدورات التدريبية العامة والخاصة وغيرها من أحداث بناء القدرات.
في سياق  ،SSCيكون التطبيق:
•تكرار حل جنوبي ،تم تكييفه وإثرائه بمعرفة جديدة وموضوعات ودول مغطاة
وابتكارات موسعة وقيمة مضافة؛
•أداة تدعم وتعزز التبادل المعرفي بين المجتمعات الريفية في الدول العربية
وأوروبا ومنطقة رابطة الدول المستقلة ،مع تحديثات منتظمة للوظائف وتوسيع
نطاق تغطية البلدان؛
•تفترض التكنولوجيا المستخدمة إمكانية التكرار والفرصة لتوسيع نطاق تغطية
التطبيق إلى بلدان أخرى.
جهة االتصال:
االسم :شعبة الدول العربية وأوروبا ورابطة الدول المستقلة ()CIS
المنظمة :مكتب األمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب
البريد اإللكترونيssc.arabstates@unossc.org :

 1اي او اسwww.apps.apple.com/us/app/harvest-it-app-practi� :
 cal-info/id1413174710?ls=1أندرويدwww.play.google.com/ :
store/apps/details?id=com.iziss.unssc.harvestit
www.sstc-adfs.southsouthworld.org/knowledge-products/har� 2
vest-it-country-components

اسم المشروع :التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي من أجل التنمية الزراعية وتعزيز األمن الغذائي ()SSTC-ADFS
الدول  /األقاليم :الجزائر ،المجر ،جمهورية قيرغيزستان ،السودان ،تونس ،تركيا ،أوزبكستان
المر ِّ
شح :مكتب األمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب UNOSSC
هدف (أهداف) التنمية المستدامة4-2 ،3-2 :
مقدم الدعم :الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) والبنك اإلسالمي للتنمية ()IsDB
هيئات التنفيذ ،UNOSSC :وزارات الزراعة في الدول المشاركة
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع2019–2015 :
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/32jQXjO :
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تحسين سلسلة قيمة الكسافا لتعزيز األمن الغذائي
والتغذية في الكونغو
تعزيز قدرات المجتمعات الريفية على تنويع وتحسين نظمها الغذائية ومصادر الدخل وجودة إنتاج الغذاء من
خالل تحسين المعدات واألدوات

التحدي
تعطي جمهورية الكونغو األولوية للتبادالت بشأن التقنيات المحسنة واالبتكار لسلسلة قيمة الكسافا ،بصفتها منتجً ا كبيرً ا ومستهل ًكا
لها .على الرغم من أهمية الكسافا لألمن الغذائي والتغذية في البالد ،ال يزال معظم السكان يعتمدون على األساليب اليدوية التقليدية
لمعالجتها وإنتاج المنتجات المشتقة مثل غاري.

1
9

القضاء
على الفقر

الصناعة ،واالبتكار،
والبنية التحتية

القضاء التام
على الجوع

4

التعليم الجيد

12

االستهالك واإلنتاج
المسؤوالن

17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

ً
طويل للغاية ،وهي مرهقة وغير فعالة من حيث التكلفة والمزايا للمزارعين الريفيين.
إن طريقة المعالجة األولية تستغرق وق ًتا
ً
عمل بدنيًا مكث ًفا مع مخاطر إصابة عالية .باإلضافة إلى ذلك ،هناك نقص في
تتطلب بعض العمليات مثل التحميص والبشر
تنوع المنتجات المشتقة من الكسافا مما يقلل الدخل ويحد من الوصول إلى األسواق .إن االستثمار في عمليات التبادل داخل
البلدان األفريقية للتقنيات والمنتجات الجديدة – والتي يتم تصنيعها محليًا بآالت محسنة ومن شأنها أن تتكيف مع طبيعة جمهورية
الكونغو – سيساعد على تحسين األمن الغذائي والتغذوي والحد من الفقر في المناطق الريفية.
نحو إيجاد حل
بنا ًء على طلب مشترك من برنامج األغذية العالمي وحكومة جمهورية الكونغو ،وبتيسير من مركز التميز اإلقليمي لمكافحة الجوع
وسوء التغذية ( )CERFAMفي ساحل العاج ،عمل خبراء وفنيون من ساحل العاج وبنين مع الكيانات الوطنية والمحلية في
جمهورية الكونغو لزيادة أداء القطاع الزراعي وتحسين سلسلة قيمة الكسافا وزيادة إنتاجية المزارعين الذين يمكن تنويع مصادر
دخلهم في المستقبل القريب ج ًدا .يتعاون الخبراء والمستفيدون من خالل تبادل الموارد والتقنيات .منذ بداية المشروع في نوفمبر
 ،2019ساعد في إدخال تقنيات جديدة وتبادل الممارسات الجيدة وكذلك المعرفة والخبرة في بعض المجاالت مثل تصنيع اآلالت
(المعدات واألدوات لتعزيز إنتاج أتيكي وغاري ذات الجودة العالية) وتجهيز الكسافا.
تهدف مبادرة التعاون فيما بين بلدان الجنوب بين جمهورية الكونغو وساحل العاج وبنين إلى تمكين المجتمعات الريفية -وخاصة
النساء والشباب -من االستفادة من األغذية الزراعية على قدم المساواة ،بما في ذلك تصنيع الكسافا .ويتحقق ذلك من خالل
تعزيز قدراتهم ومهاراتهم لتنويع نظمهم الغذائية وتحسينها ،وتنويع مصادر دخلهم ،وتحسين جودة األغذية المنتجة باستخدام
المواد الخام الزراعية المحلية في مناطقهم بالمعدات واألدوات المصنعة .جمعت المساعدة الفنية خبراء من وزارتي الزراعة
في ساحل العاج وبنين ،ومعهد التكنولوجيا في ساحل العاج و ،CERFAMوهو أول مركز امتياز في إفريقيا .وكان ذلك نتيجة
شراكة بين حكومة ساحل العاج وبرنامج األغذية العالمي لدعم البلدان في جهودها الوطنية لتطوير وتنفيذ سياسات وبرامج مستدامة
لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة (القضاء التام على الجوع) ومكافحة جميع أشكال سوء التغذية بما يتماشى مع
خطة .2030
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يتضمن نهج المبادرة مكو ًنا قويًا لتنمية القدرات البشرية ،مما يضمن استيعاب
التقنيات والخبرات الجديدة والمبتكرة واستدامتها على المدى الطويل ،مما يضمن
ً
فضل عن توافر الموارد المالية .يتكون الدعم
األمن الغذائي والتغذية الكاف َيين
الفني من ثالثة أجزاء )1( :تحليل احتياجات السكان المحليين وحالة اإلنتاج
المحلي؛ ( )2التدريب على إنتاج آالت تصنيع الكسافا ؛ ( )3التدريب على معالجة
الكسافا إلى غاري وأتيكي .بعد هذه المهمة ،تمكنت المجموعات المستهدفة من
االستفادة من التقنية المكتسبة واكتساب التقنية الالزمة لمعالجة الكسافا ،وتحسين
أمنهم الغذائي والتغذوي ،وزيادة دخلهم وتعزيز التنمية الريفية.
بعد مناقشات مع وزير الزراعة وأصحاب المصلحة المحليين ،تمكنت بعثة التقييم
من تحديد االحتياجات الرئيسية والفورية للسكان المستهدفين وتطوير حلول
مناسبة ومحلية لتحسين سلسلة قيمة الكسافا .شاهد الخبراء وص ًفا ميدانيًا إلنتاج
الغاري محل ًّيا ،وتحدي ًدا نوع الماكينة المستخدمة وكيفية تشغيلها .أدى ذلك إلى
فهم متعمق ألساليب اإلنتاج المحلي والتحديات ،وكيف يمكن التأثير على حياة
المزارعين وتخفيف عبء العمل عليهم من خالل تعديل بسيط ج ًدا في اآلالت.
وساهمت هذه التبادالت في تحسين تصميم التدريب ،بما يحترم السياق ويكيف
المعدات مع القيود المحلية مثل نوع الوقود والمواد المتاحة.
بعد التحليل ،كانت المرحلة األولى من التدريب هي تعليم إنتاج آلة أكثر حداثة
لمعالجة الكسافا .تعلم ستة وعشرون فنيًا من المناطق المحلية المعرفة النظرية
حول األجزاء المختلفة من المعدات وقاموا بتطبيقها من خالل إنتاج خط من
آالت معالجة الكسافا بمساعدة الخبراء .في نهاية التدريب ،تم صنع سبع آالت
خطوط إنتاج لمشتقات الكسافا .يهدف التدريب الثاني إلى تدريب أعضاء منظمات
ً
حديثا .تعرف
المزارعين المختلفة على معالجة الكسافا بالمعدات التي تم إدخالها
المشاركون في الجلسات النظرية على اإلجراء المحدد إلنتاج الغاري ،والذي
يُستهلك في الكونغو منذ السبعينيات .األتيكي منتج شائع ج ًدا مشتق من الكسافا
في ساحل العاج ،وقد قُدم أيضًا للمشاركين في التدريب .بعد الجلسة النظرية،
اختبر المشاركون اآلالت الجديدة وأنتجوا  40كجم من الغاري و  32كجم من
األتيكي عالي الجودة.

النهج التشاركي هو عنصر رئيسي الستدامة المبادرة من خالل إشراك الحكومة
المحلية والمجتمع المحلي في تصميم مبادرة المساعدة ،والتي يمكن أن تستجيب
بشكل أفضل الحتياجات السكان المحليين من خالل الحلول ذات الصلة .لعب
التعلم والتبادل األفريقي األفريقي دورً ا حاسمًا في التركيز على التنفيذ خطوة
بخطوة واإلجراءات الملموسة لتحقيق أهداف التعاون .واجهت دولتا ساحل العاج
وبنين هذه التحديات وعرفتا الطريق للتغلب عليها ،لكنهما احتاجتا إلى التفاعل مع
أصحاب المصلحة الكونغوليين لفهم سياق دعمهم وتشكيله وف ًقا لذلك.
تشجع هذه المبادرة المعرفة وتبادل التكنولوجيا لتحسين سلسلة قيمة الكسافا .كما
أنها تعزز االتصاالت والتواصل بين الخبراء والسلطات في القطاع الزراعي،
واستكشاف المزيد من الفرص للعمل معًا في المستقبل .يمكن تعديل الحلول
المقترحة بشكل أكبر ،حيث تواجه البلدان المجاورة تحديات مماثلة وتشترك في
ثقافات مماثلة .يمكن تكرار هذه األنشطة في المنطقة الفرعية ،حيث يتم استهالك
الكسافا إلى حد كبير ،من خالل التكيف مع السياق المحلي والقيود (مثل توافر
المواد الخام إلنتاج المعدات والكهرباء).
جهة االتصال:
االسم :السيد عيسى سانوغو
المنصب :مدير مركز االمتياز اإلقليمي لمكافحة الجوع وسوء التغذية ()CERFAM
المنظمة :برنامج األغذية العالمي ( ،)WFPساحل العاج
البريد اإللكترونيIssa.sanogo@wfp.org :
االسم :السيدة كريستاني بواني
المنصب :رئيس العملياتCERFAM ،
المنظمة :برنامج األغذية العالمي ( ،)WFPساحل العاج
البريد اإللكترونيChristiani.buani@wfp.org :

اسم المشروع :المساعدة التقنية من ساحل العاج وبنين لدعم تحسين سلسلة قيمة الكسافا في جمهورية الكونغو
الدول  /األقاليم :بنين ،ساحل العاج ،جمهورية الكونغو
المر ِّ
شح :مركز االمتياز اإلقليمي لمكافحة الجوع وسوء التغذية ()CERFAM
هدف (أهداف) التنمية المستدامة9-17 ،6-17 ،3-17 ،2-12 ،2-9 ،4-4 ،1-2 ،4-1 ،1-1 :
مقدم الدعم :برنامج األغذية العالمي ()WFP
هيئات التنفيذ :وزارة الزراعة والتنمية الريفية في ساحل العاج ،شركة إيفوارية متخصصة في التكنولوجيا االستوائية ،وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ومصائد
األسماك في بنين
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع :نوفمبر  – 2019ديسمبر 2020
رابط الممارسة الجيدةcerfam.org :
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القضاء التام
على الجوع

دور الهند في تعزيز التعاون اإلقليمي في إغناء األرز
االستفادة من خبرات أمريكا الالتينية لتقليل نقص المغذيات الدقيقة

التحدي
يعد نقص المغذيات الدقيقة أكثر شيوعًا في المناطق التي يعتبر فيها األرز عنصرً ا هامًا في النظم الغذائية .يمكن أن تشكل تهدي ًدا
على صحة الناس ،وخاصة األطفال الذين يمكن أن يتأثر نموهم على المدى الطويل .في السنوات العديدة الماضية ،اكتسب إغناء
األرز بالفيتامينات والمعادن زخمًا في الهند ودول آسيوية أخرى متأثرة بمعدالت انتشار عالية لنقص المغذيات الدقيقة .يتطلب إغناء
ً
ً
وتحليل دقيقين ،وشراكات متعددة القطاعات ومشاركة القطاعين العام والخاص.
تخطيطا
األرز الناجح
تواجه البلدان تحديات مماثلة في زيادة إنتاج األرز المدعم عالي الجودة لتلبية احتياجات عدد كبير من السكان ،مثل مناطق الطحن
المتباعدة والالمركزية .ونتيجة لذلك ،تعمل العديد من البلدان من أجل تعزيز سلسلة قيمة األرز .باإلضافة إلى ذلك ،فإن الدعم
وتبادل المعلومات ضروريان لدفع اإلرادة السياسية لتطوير وتوسيع نطاق برنامج إغناء األرز.
نحو إيجاد حل
يعمل برنامج األغذية العالمي ( )WFPمنذ عام  2013مع الحكومة الهندية لإلغناء عبر سلسلة قيمة األرز ،بهدف معالجة نقص
المغذيات الدقيقة .تضمنت مجاالت التعاون الرئيسية إدخال إغناء األرز في برامج شبكات األمان ،ودعم السياسات ،ووضع معايير
قائمة على األدلة ،وتسهيل فعاليات تبادل المعرفة ،وتوعية القطاع الخاص لتوسيع نطاق اإلنتاج.
وبنا ًء على هذه التجربة ،نجح برنامج األغذية العالمي في إثبات أهمية إدراج األرز المدعّم في شبكات األمان الحكومية .أدى
ذلك إلى تطوير نظام قطاع المركز ( )CSSلتوزيع األرز المدعم في نظام التوزيع العام تحت إشراف وزارة الغذاء وشؤون
المستهلكين والتوزيع العام الهندية ،وكذلك في خدمات تنمية الطفل المتكاملة ( )ICDSونظام وجبة منتصف اليوم .تصل هذه ال ُنظم
إلى ما يقرب من  800مليون شخص في الهند هم األكثر عرضة لخطر سوء التغذية.
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اعترا ًفا بإنجازات الهند في الحد من نقص المغذيات الدقيقة من خالل إغناء األرز ،أبدت البلدان المجاورة اهتمامًا باالستفادة من
التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ( )SSTCللتعلم من هذه التجربة .تعتبر خبرة الهند في ضمان الجودة وجهودها في
ً
وضع العالمات الغذائية واالستراتيجيات المعتمدة للترويج لألرز المدعم ً
استجابة
مثال للعديد من البلدان المجاورة في المنطقة.
لطلبات الحكومة ،قام البرنامج بتيسير التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي مع سري النكا وبوتان كوسيلة فعالة لتحفيز
التعلم من األقران بين البلدان ذات السياقات المماثلة من أجل تعزيز جهود إغناء األرز ،وتحسين األمن الغذائي وإرشاد السياسات
الوطنية .لم تشمل هذه التبادالت بين بلدان الجنوب تعزيز الحوار التقني والدعم فحسب ،بل شملت أيضًا مساعدة هذه البلدان على
وضع أفضل الممارسات الهندية في سياقها.
وبدعم من برنامج األغذية العالمي ،زارت سري النكا هيئة سالمة األغذية والمعايير في الهند ( )FSSAIفي عام  2019للتعرف
على مبادئ تحديد معايير ومواصفات الحد األدنى من اإلغناء في الهند .ركزت الزيارة الدراسية للهند على إنشاء شعار  F+بشكل
خاص ،وهو يؤكد أن المنتج المدعم يحترم المعايير والمواصفات التي وضعتها السلطات الهندية .باإلضافة إلى ذلك ،كرست سري
النكا اهتمامًا خاصًا لحملة التغيير السلوكي االجتماعي ( )Eat Right Indiaالتي طورتها  FSSAIلتعزيز استخدام األغذية
المدعمة من قبل المستهلكين وتشجيع نمط حياة صحي لشعب الهند .بالنسبة لسريالنكا ،ساعدت الزيارة في تعزيز قاعدة المعرفة
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على مستوى السياسات بشأن األرز المدعم .تضمنت الدروس األخرى المستفادة
من الزيارة فهمًا أفضل لعملية وضع معايير إغناء األغذية ،ومراقبة جودة األرز
المدعم وحبّاته والحاجة إلى اإلنتاج المحلي من األرز المدعم .وكانت الزيارة
جزءًا من سلسلة جوالت دراسية ،تركز كل منها على جانب معين من السياسة
في الهند.

تظهر التبادالت المتعددة بشأن إغناء األرز داخل آسيا وخارجها قوة التعاون
بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي كطريقة لمساعدة البلدان على دفع الجهود
نحو تحقيق األمن الغذائي والتغذية للجميع .عالوة على ذلك ،وبدعم من برنامج
األغذية العالمي ،تسمح هذه التبادالت بوضع األنظمة في البلدان المشاركة في
مجال السياسة الخاصة بكل منها لوضع اآلليات التي تعتبرها أكثر فعالية.

استفادت بوتان أيضًا من خبرة الهند إلحراز تقدم في برنامجها إلغناء األرز.
متنام في بوتان ،وهي مسؤولة
تشكل األمراض غير المعدية مصدر قلق صحي
ٍ
عن أكثر من نصف الوفيات في البالد .تعد برامج التوعية والدعم بشأن النظام
ً
أساسية للحد من مخاطر اإلصابة باألمراض
الغذائي والعادات الغذائية والصحة
المنقولة عن طريق األغذية .من خالل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون
الثالثي التي ييسرها برنامج األغذية العالمي ،زار وفد كبير من بوتان مختبرات
األغذية والمؤسسات الغذائية في الهند عام  .2019كانت تهدف إلى دعم ضمان
الجودة لبرنامج إغناء األغذية الذي ينفذه  FSSAIوالتعرف على حركة Eat
 Rightفي الهند .سمحت هذه الزيارة الدراسية لبوتان بفهم حملة Eat Right
 Indiaبشكل أفضل وتقديم بعض هذه الدروس المستفادة في استراتيجية التغذية
الوطنية الخاصة بها.

على مدى عقود من الخبرة ،ثبت أن إغناء األغذية على نطاق واسع هو تدخل
مستدام وآمن وفعال وذو تأثير كبير على الصحة العامة .دعم  SSTCحكومة
الهند في إنشاء نهج متعدد األبعاد ألصحاب المصلحة المختلفين (فني وسياسي
وتجاري) ،لالستفادة من األساليب غير المكلفة في الوصول إلى اإلنتاج المستدام
لألرز المدعم .يضمن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي التزام الحكومة
والتمويل المستمر .يمكن تكييف هذا المشروع مع البلدان المماثلة والتي تعزز
الدعم السياسي لتعميم إغناء األرز في شبكات األمان الحكومية .وما يتطلبه
األمر ،أن يكون لدى الدولة ممارسات جيدة لمشاركتها مع الخبراء لتسهيل
عملهم ،مع طلب واضح من الحكومة المضيفة لتنفيذ مبادرة التعاون بين بلدان
الجنوب والتعاون الثالثي.

ً
فضل عن كونها مرجعًا لبلداناستفادت الهند من التبادالت بين بلدان الجنوب
أخرى -لدفع التقدم نحو بيئة مواتية ،وتعزيز التعلم حول تنفيذ إغناء األرز
اإللزامي لتوسيع جهود اإلغناء في شبكات األمان االجتماعي الحكومية واألسواق
المفتوحة .على سبيل المثال ،قام برنامج األغذية العالمي عام  2019بتيسير زيارة
دراسية رفيعة المستوى لكبار المسؤولين من الحكومة الهندية إلى كوستاريكا،
التي تتمتع بأنجح برنامج إلزامي إلغناء األرز في العالم ،مع األرز المدعم بنسبة
 100في المائة .سمحت الزيارة لممثلي الحكومة الهندية بتحديد المعالم التشريعية
والتنظيمية الرئيسية في إلزام إغناء األرز .بعد التبادل مع كوستاريكا ،تنظر
الهند في تكرار إنشاء لجنة وطنية للمغذيات الدقيقة من شأنها أن تجمع أصحاب
المصلحة عبر القطاعات المسؤولة التخاذ جميع القرارات بشأن إغناء األغذية
مع التركيز على األرز المدعم.

جهة االتصال:
االسم :السيدة أدريانا بيانكو
المنصب :استشاري تغذية
المنظمة :برنامج األغذية العالمي ()WFP
البريد اإللكترونيadriana.Bianco@wfp.org :
االسم :السيدة شريكة يونس
المنصب :مستشار تغذية أول
المنظمة WFP :الهند
البريد اإللكترونيshariqua.yunus@wfp.org :

اسم المشروع :دور الهند في تعزيز التعاون اإلقليمي في إغناء األرز واالستفادة من الخبرات من أمريكا الالتينية للحد من نقص المغذيات الدقيقة
الدول  /األقاليم :بوتان ،كوستاريكا ،الهند ،سري النكا
المر ِّ
شح :حكومة الهند
هدف (أهداف) التنمية المستدامة2-2 :
مقدم الدعم :برنامج األغذية العالمي ()WFP
هيئات التنفيذ :برنامج األغذية العالمي ،حكومة الهند ،حكومة كوستاريكا ،حكومة سري النكا
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع – 2013 :مستمر
رابط الممارسة الجيدة :غير متوفر
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إدارة ما بعد الحصاد وفرص التوسع في األسواق
لمزارعي األرز والذرة أصحاب الحيازات الصغيرة

2

القضاء التام
على الجوع

تعزيز صمود المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة المعرضين لالنتكاسات المتعلقة بالمناخ في سري النكا
من خالل التعاون بين بلدان الجنوب الذي ييسره برنامج األغذية العالمي مع الصين

التحدي
ُتعد سري النكا سادس دول العالم تضررً ا من الظواهر الجوية الشديدة .تؤدي موجات الجفاف المتكررة واألمطار المفاجئة إلى
خسائر فادحة للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،وخاصة بالنسبة للمحاصيل الرئيسية :األرز والذرة .في هذا السيناريو،
يواجه المزارعون من أصحاب الحيازات الصغيرة في سري النكا تحديا ٍ
ت متعددة من اإلنتاج إلى إدارة ما بعد الحصاد ،مما
يعرض أمنهم الغذائي وسبل عيشهم للخطر.
في إدارة ما بعد الحصاد ،تساهم التحديات الرئيسية التي يطرحها نقص التكنولوجيا والتقنيات غير المالئمة لحصاد وتجفيف/
معالجة األرز والذرة ونقص أنظمة التجميع ومحدودية الوصول إلى األسواق في حلقة مفرغة من الديون والفقر بين المزارعين
ذوي الحيازات الصغيرة.
نحو إيجاد حل
استجابة لطلب سري النكا ،يعمل برنامج األغذية العالمي ( ،)WFPبالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)،
مع وزارة المالية واالقتصاد وتطوير السياسات ووزارة الزراعة في سري النكا لتنفيذ مشروع ميداني رائد بين بلدان الجنوب
لمواجهة التحديات الرئيسية التي يواجهها المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة على األرض ،بدعم تمويلي من وزارة الزراعة
والشؤون الريفية ( )MARAفي جمهورية الصين الشعبية .تم تمكين الدعم الفني من قبل مركز االمتياز التابع لبرنامج األغذية
العالمي في الصين ( )CoEوأكاديمية جيانغسو للعلوم الزراعية ( ،)JAASبهدف تعزيز مرونة وسبل عيش المزارعين أصحاب
الحيازات الصغيرة في زراعة األرز والذرة للتعامل مع االنتكاسات المتعلقة بالمناخ في مناطق جافة مختارة في سري النكا.

© WFP

من خالل تسهيل التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ( ،)SSTCيهدف المشروع إلى معالجة الثغرات في قدرات
المزارعين السريالنكيين أصحاب الحيازات الصغيرة من خالل تزويدهم بالتكنولوجيا المبتكرة والخبرة في إدارة ما بعد الحصاد
من الصين ،وهي شريك رئيسي في التعاون بين بلدان الجنوب في هذا المجال .يسعى المشروع أيضًا إلى تعزيز قدرة المسؤولين
الحكوميين المعنيين في وزارة المالية واالقتصاد وتطوير السياسات في سري النكا ووزارة الزراعة لدعم الزراعة المقاومة للمناخ.
باتباع نهج مبتكر ،يعد هذا المشروع أول مبادرة رائدة بين برنامج األغذية العالمي ومنظمة األغذية والزراعة في مجال التعاون
بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي فيالميدان ،ويساعد في بناء قدرات مشروع برنامج األغذية العالمي في سري النكا "."R5n
تم طرح المشروع بنهج تدريجي:
•بدأ ببعثة استطالعية مشتركة بين برنامج األغذية العالمي ومنظمة األغذية والزراعة إلى سريالنكا في يوليو  .2019عقدت
الوكاالت التي تتخذ من روما مقرً ا لها ( )RBAsمشاورات مشتركة مع السلطات الوطنية وعلى مستوى المقاطعات لتحديد
احتياجات الحكومة المضيفة بروح تعاون عالية ،وزارت منظمتين للمزارعين من أجل الحوار مع المزارعين أصحاب
الحيازات الصغيرة وتحديد التحديات الرئيسية التي تواجههم على أرض الواقع .وقد مكنت البعثة المشتركة بين برنامج األغذية
العالمي ومنظمة األغذية والزراعة الوكاالت من تحديد مجاالت التعاون الرئيسية وطريقة االستفادة من مزاياها النسبية لدعم
حكومة سري النكا من خالل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي مع الصين.
•وأعقب البعثة تقييم سريع لتحديد احتياجات التعلم وفجوات القدرات من اإلنتاج إلى إدارة ما بعد الحصاد .وأكدت النتائج الرئيسية
أساليب غير فعالة للحصاد والتجفيف وأدوات عفا عليها الزمن،
من التقييم استخدام المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة
َ
مما يؤثر على الجودة ويزيد من خسائر ما بعد الحصاد ويخفض األسعار في السوق .وقد أدى ذلك إلى تطوير مقترح مشروع
مع طلب تفصيلي للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي مع الصين.
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•في ديسمبر  ،2019شارك عشرة من قادة المزارعين أصحاب الحيازات
الصغيرة السريالنكيين مع المسؤولين الحكوميين في زيارة تعليمية إلى الصين.
من خالل التدريب والعروض الميدانية ،تعرف المشاركون السريالنكيون الذين
استضافتهم  JAASعلى نموذج الصين في ممارسات ومعدات معالجة األرز
والتخزين األساسي وتعاونيات المزارعين وتجميع القيمة ودعم الوصول إلى
األسواق ألصحاب الحيازات الصغيرة باإلضافة إلى إطار السياسة الصينية
للتنمية الريفية.
تساهم الدروس الرئيسية المستفادة في تحسين كفاءة إنتاج الحبوب السريالنكية
وعوائدها ،والتي تعمل بشكل ملموس نحو تحسين سلسلة قيمة األرز والذرة،
وكذلك تحقيق الهدف الثاني للتنمية المستدامة (القضاء التام على الجوع).
عقب الزيارة إلى الصين ،شارك المزارعو أصحاب الحيازات الصغيرة وممثلو
الحكومة في حوارات وورش عمل لتبادل الدروس المستفادة مع اآلخرين بعد
اتباع نهج تدريب المدربين.
ساهمت أنشطة المشروع في استكشاف وتحديد الفجوات في القدرات من اإلنتاج
إلى إدارة ما بعد الحصاد ،ومعالجة تلك الفجوات في ممارسات معالجة األرز
والمعدات والتخزين وتطوير سلسلة القيمة وتجميع المزارعين ووضع السياسات.
•كما يتم إعداد بعثة فنية لخبراء  JAASإلى سريالنكا في الوقت الحالي.
سيقدم الخبراء الصينيون سلسلة من برامج تدريب المدربين ( )ToTلقادة
منظمات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والمسؤولين الحكوميين .كما
يتم تطوير دورات تدريبية عبر اإلنترنت استجابة لتأثيرات كوفيد.19-

•سيقوم هؤالء الممثلون بعد ذلك بتكرار تدريب  1000مزارع في موقعين
للمشروع ،مع التركيز على ممارسات اإلنتاج الزراعي المقاومة للمناخ
وإدارة ما بعد الحصاد وأنظمة تجميع القيمة .ستساعد جلسات التدريب والتعلم
من األقران على تعزيز شبكة الدعم بين أصحاب الحيازات الصغيرة لدمج
التقنيات الجديدة في العمل الجاري في المقاطعات األربع األخرى حيث يتم
تنفيذ مشروع  R5nالتابع لبرنامج األغذية العالمي.
•من خالل االستفادة من المزايا النسبية لبرنامج األغذية العالمي ومنظمة األغذية
والزراعة ،سوف تسترشد نتائج هذا المشروع التجريبي بمرحلة توسيع لزيادة
التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي المصمم بشكل مشترك بين البرنامج
ومنظمة األغذية والزراعة .يمكن أن تركز مرحلة توسيع النطاق على مناطق
ً
شامل للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة طوال
إضافية وتوفر دعمًا
دورة سلسلة القيمة باالستفادة من الخبرة الصينية .كما ستفيد هذه المرحلة
التجريبية في التعاون المستقبلي للمكتب اإلقليمي ألفريقيا في الميدان من خالل
المبادرات المشتركة للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي.
جهة االتصال:
االسم :اآلنسة كاروال كينجوت
المنصب :منسقة التعاون فيما بين بلدان الجنوب ،شعبة البرامج
المنظمة :برنامج األغذية العالمي ()WFP
البريد اإللكترونيcarola.kenngott@wfp.org :
االسم :اآلنسة روهيني سينغاراير
المنصب :مستشار البرامج والسياسات
المنظمة :المكتب اإلقليمي ببانكوك لبرنامج األغذية العالمي ()WFP
البريد اإللكترونيrohini.singarayer@wfp.org :

اسم المشروع :توسيع إدارة ما بعد الحصاد وفرص السوق لمزارعي األرز والذرة من أصحاب الحيازات الصغيرة في الصين
الدول  /األقاليم :الصين ،سريالنكا
المر ِّ
شح :حكومة سريالنكا
هدف (أهداف) التنمية المستدامة3-2 ،1-2 :
مقدم الدعم :برنامج األغذية العالمي ( )WFPومنظمة األغذية والزراعة ( )FAOالتابعة لألمم المتحدة وحكومة الصين
هيئات التنفيذ :المكتب القطري لبرنامج األغذية العالمي في سريالنكا ومركز التميز التابع لبرنامج األغذية العالمي بالصين ووزارة الزراعة والشؤون الريفية
( )MARAفي الصين وحكومة سريالنكا ومنظمة األغذية والزراعة
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع2020–2019 :
رابط الممارسة الجيدة :غير متوفر
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توسيع نطاق التغذية المدرسية في موزمبيق من خالل
التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي

2

القضاء التام
على الجوع

الوصول إلى الفئات األكثر ضع ًفا والمساهمة في تحقيق الهدف  2من أهداف التنمية المستدامة

التحدي
يمثل الوصول إلى الغذاء في موزمبيق تحديًا للسكان بسبب الفقر ونظام الغذاء المحلي غير المستقر والمعرض للصدمات .كما
تخلق النزاعات الداخلية والكوارث الطبيعية بيئة معقدة تؤثر على األمن الغذائي والتغذية .في عام  ،2010كان  80في المائة من
السكان غير قادرين على تحمل التكلفة الدنيا لنظام غذائي مناسب .كذلك ينتشر نقص المغذيات الدقيقة على نطاق واسع ،وال يزال
سوء التغذية المزمن هو الشاغل الرئيسي للتغذية ،إذ يؤثر على  43في المائة من األطفال دون سن الخامسة.
نحو إيجاد حل
منذ عام  ،1977يقوم برنامج األغذية العالمي ( )WFPبتنفيذ وإدارة برامج التغذية المدرسية في موزمبيق من أجل معالجة األمن
الغذائي ونقص التغذية لألطفال األكثر ضع ًفا .وقد نما برنامجه في موزمبيق ليصل إلى أكثر من  190000طفل ،ويظل واح ًدا
من أطول البرامج التابعة لبرنامج األغذية العالمي .ألكثر من عقد من الزمان ،دعم برنامج األغذية العالمي حكومة موزمبيق في
تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي كوسيلة لتسهيل االنتقال من برنامج التغذية المدرسية بقيادة برنامج األغذية
العالمي إلى برنامج مملوك وطنيًا.
وكجزء من هذا الجهد ،تم تحديد التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي كوسيلة رئيسية لدعم هذا االنتقال من خالل تمكين
موزمبيق من االستفادة من التجربة البرازيلية في التغذية المدرسية لتشجيع تغيير السياسات وتعزيز القدرات المؤسسية المحتملة.
© WFP

وبدافع من طلب الحكومة المضيفة ،بدأ البرنامج في تسهيل التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي مع الحكومة البرازيلية
ٍ
في عام  .2010يعد برنامج التغذية المدرسية البرازيلي ( )PNAEأحد أقدم البرامج وأكبرها على مستوى العالم .من المعروف
دوليًا بأنها ممارسة جيدة لدمج شراء األغذية الطازجة من أصحاب الحيازات الصغيرة المحليين ،وقوائم التغذية المدرسية الخاصة
بالسياق والتثقيف الغذائي .ومن خالل االستفادة من تجربة وخبرة حكومة البرازيل ،يدعم البرنامج حكومة موزمبيق إلنشاء وتوسيع
نطاق التغذية المدرسية الوطنية المزروعة محليًا (.)PRONAE
وبنا ًء على ذلك ،تساهم هذه الشراكة الثالثية بين موزمبيق والبرازيل وبرنامج األغذية العالمي في االنتقال من برنامج التغذية
المدرسية الذي ينفذه برنامج األغذية العالمي إلى برنامج وطني للتغذية المدرسية المستدامة ( .)PRONAEتمت الموافقة
على البرنامج الوطني رسميًا من قبل مجلس الوزراء في عام  .2013ويدعم نهج  PRONAEمتعدد القطاعات توفير سالل
غذائية متوازنة ومتنوعة في المدارس ،والتخلص من الديدان والتثقيف الغذائي والتغذوي والحدائق المدرسية وشراء األغذية
المحلية .تأسس  PRONAEمع ثالثة أهداف ملموسة :تحسين الحالة التغذوية والصحية للطالب؛ وتوفير الغذاء والتعليم التغذوي
في المدارس؛ وتنمية مهارات اإلنتاج الزراعي والحيواني .ومن أجل تحفيز عمليات تبادل المعرفة الثنائية ،طلبت الحكومتان في
عام  2011من مركز االمتياز ( )CoEالتابع لبرنامج األغذية العالمي لمكافحة الجوع في البرازيل تقديم المساعدة الفنية إلى
موزمبيق وتعزيز المزيد من األماكن إلجراء حوار حول السياسات في مراحل محددة من برنامج .PRONAE
ركزت المرحلة األولى من المشروع التجريبي للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ( )2015–2013على نهج متعدد
القطاعات ،مع مشاركة المجتمع المحلي والشراء المؤسسي لألغذية المنتجة محليًا .وشملت المرحلة  12مدرسة واختبرت نموذجين
تنفيذيين ،أحدهما يركز على المدرسة واآلخر متمركز حول المنطقة .وقد قدمت الحكومة البرازيلية الدعم التقني والتمويل ودعم
مناصرة السياسات من خالل حوار السياسات ونشر الخبراء وحلقات العمل التدريبية.
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في عام  ،2016عمل تقييم لمشروع التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون
الثالثي على توجيه المرحلة الثانية من برنامج  PRONAEومشروع
التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي الذي يهدف إلى توسيع نطاق
 ،PRONAEبدءًا من عام  .2018وشملت المرحلة الثانية تقديم الدعم لتطوير
تحليل للتكلفة والعائد ،والذي تم إكماله الح ًقا .كما تم البدء في وضع قانون للتغذية
المدرسية ،إلى جانب أنشطة تنمية القدرات ،والذي يهدف إلى تحسين والمساءلة
والمراقبة والقدرة التشغيلية للحكومة على جميع المستويات ،لكنه تأخر بسبب
الكوارث المناخية وأزمة الجائحة .وال يزال التعاون فيما بين بلدان الجنوب
والتعاون الثالثي الذي ييسره برنامج األغذية العالمي يشكل آلية رئيسية لتعزيز
هذه الجهود مع حكومة البرازيل من خالل تقديم المساعدة التقنية ودعم السياسات
لحكومة موزمبيق من أجل تعزيز أنظمة وأطر  .PRONAEبين عامي
 2016و ،2020جلبت البرازيل خبرتها في مجال التثقيف الغذائي والتغذوي
والمشتريات المحلية والتنسيق المؤسسي.
كما قدم ترتيب مبتكر بين برنامج األغذية العالمي واالتحاد الروسي وحكومة
موزمبيق  40مليون دوالر أمريكي للتغذية المدرسية في موزامبيق من 2018
إلى  .2021تم تخصيص األموال لتوسيع برنامج  PRONAEإلى ما مجموعه
 150000طالب في جميع المقاطعات العشر في موزمبيق .ويشمل ذلك
االستثمار في تعزيز القدرات الحكومية على التنفيذ المستدام للتغذية المدرسية
المحلية في جميع أنحاء البالد ،بما يتماشى مع أنشطة التعاون األخرى القائمة.
وبنا ًء على هذا التعاون ،تظهر فرص جديدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب
والتعاون الثالثي من أجل التنمية المحلية وتعزيز قدرات برنامج PRONAE
بالتآزر مع مبادرة أخرى بين البرازيل وموزمبيق .على سبيل المثال ،يهدف

مشروع  Beyond Cottonإلى دعم منتجي القطن لتسويق المنتجات الثانوية
للقطن مثل الزيت والمحاصيل المرتبطة به (مثل الذرة والذرة البيضاء والفول)
أيضًا من خالل األسواق المؤسسية مثل  .PRONAEفي عام  ،2019دعم
مركز التميز التابع لبرنامج األغذية العالمي في البرازيل حكومة موزمبيق
في تقييم جدوى من شأنه أن يوجه الخطوات التالية لتنفيذ مشروع Beyond
.Cotton
ومن خالل شراكة طويلة األمد فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ،ساهمت
الممارسات الجيدة من البرازيل إلى موزمبيق في إنشاء برنامج وطني بدعم من
التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي الذي ييسره برنامج األغذية
العالمي .وقد أدت االستفادة من خبرة التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون
الثالثي وبرنامج األغذية العالمي في التغذية المدرسية في موزمبيق إلى اعتماد
 PRONAEكسياسة للدولة بقيادة وزارة التعليم ،لضمان استدامة البرنامج.
جهة االتصال:
االسم :اآلنسة كاروال كينجوت
المنصب :منسقة التعاون فيما بين بلدان الجنوب ،شعبة البرامج
المنظمة :برنامج األغذية العالمي ()WFP
البريد اإللكترونيcarola.kenngott@wfp.org :
االسم :السيد برونو ماجالهيس
المنصب :مسؤول البرامج والسياسات
المنظمة :برنامج األغذية العالمي في البرازيل
البريد اإللكترونيbruno.magalhaes@wfp.org :

اسم المشروع :توسيع نطاق التغذية المدرسية في موزمبيق من خالل التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي
الدول  /األقاليم :البرازيل ،موزمبيق ،االتحاد الروسي
المر ِّ
شح :حكومة موزمبيق
هدف (أهداف) التنمية المستدامة3-2 ،1-2 :
مقدم الدعم :مجلس وزراء البرنامج الوطني للتغذية المدرسية ( )PRONAEومركز التميز ( )CoEالتابع لبرنامج األغذية العالمي ( )WFPبالبرازيل
وحكومة موزمبيق وحكومة االتحاد الروسي ووكالة التعاون البرازيلية ( )ABCوالصندوق البرازيلي لتطوير التعليم ()FNDE
هيئات التنفيذ :برنامج  PRONAEومركز التميز ( )CoEالتابع لبرنامج األغذية العالمي ( )WFPبالبرازيل وحكومة موزمبيق
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع2020–2010 :
رابط الممارسة الجيدة :غير متوفر
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الخدمات الريفية الفعالة التي تراعي الفوارق بين
الجنسين للمجتمعات الريفية في اإلكوادور
تعزيز دور المرأة الريفية في مزارع أصحاب الحيازات الصغيرة في اإلكوادور من خالل التعلم من األقران
الذي ييسره برنامج األغذية العالمي ودعم الدعوة من الصين

5

المساواة بين
الجنسين

القضاء التام
على الجوع

10

الحد من أوجه
عدم المساواة

التحدي
تتعرض سبل عيش المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في اإلكوادور للتهديد بسبب انخفاض القدرة اإلنتاجية واالعتماد
ً
فضل عن تقييد الوصول
الكبير على زراعة األرز ،األمر الذي يؤدي إلى خلق زراعة أحادية غير مستدامة وحساسة للصدمات،
إلى األسواق وفرص االئتمان .عالوة على ذلك ،فإن االعتماد على األرز يحد من وصول المزارعين إلى نظام غذائي متنوع
ومغذٍ .وغالبًا ما تواجه المرأة الريفية في اإلكوادور ظرو ًفا ثالثية من اإلقصاء — كنساء ،وكعامالت زراعيات بموارد محدودة،
وكشعوب أصلية.
وإزاء هذه الخلفية ،حددت حكومة اإلكوادور الحاجة إلى تعزيز قدرتها على تقديم خدمات ريفية فعالة وتراعي الفوارق بين الجنسين
للمزارعين ،مع مراعاة التحديات المتعددة التي تواجهها المرأة الريفية.
نحو إيجاد حل
يعمل برنامج األغذية العالمي ( )WFPعلى تمكين اإلكوادور من االستفادة من التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي
من أجل تعزيز القدرات القطرية وتعزيز صمود المزارعين من أصحاب الحيازات .يتضمن هذا المشروع دعمًا تمويليًا من وزارة
الزراعة والشؤون الريفية ( )MARAفي الصين .من خالل تجربة ميدانية بين بلدان الجنوب ،تعمل وزارة الزراعة والثروة
الحيوانية ( )MAGفي اإلكوادور مع حكومة الصين ،بدعم من مركز التميز التابع لبرنامج األغذية العالمي في الصين ومنظمة
األغذية والزراعة لألمم المتحدة (.)FAO
وبهدف تعزيز دور المرأة الريفية في زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة في اإلكوادور ،اعتمد المشروع التجريبي الميداني
نهجً ا من مستويين )1( :تعزيز القدرات على المستويين الفني والمؤسسي لوزارة الزراعة في إكوادور من خالل نقل المعرفة مع
الصين؛ و( )2تعزيز نهج التحول الجنساني في التنمية الريفية من خالل تيسير حوارات السياسات بين القيادات النسائية الريفية من
أصحاب الحيازات الصغيرة من غواتيماال وهندوراس واإلكوادور وبيرو.
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في سبتمبر  ،2019م ّكن برنامج األغذية العالمي ممثلين من منظمات مزارعي األرز والخبراء الفنيين من وزارة الزراعة والثروة
الحيوانية من المشاركة في عروض توضيحية ميدانية وجلسات تعلم األقران مع جامعة هونان الزراعية في الصين .تعلم الوفد
اإلكوادوري كيفية تخطيط وإدارة تقنيات أنظمة األرز المتكاملة المبتكرة لتنويع مصادر الدخل واستهالك الغذاء ،وزيادة معدالت
اإلنتاجية وتعزيز المرونة في مواجهة تقلبات أسعار األرز والظواهر الجوية الشديدة.
عند العودة من الزيارة الدراسية إلى الصين ،دعم الخبراء الفنيون من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وموظفو برنامج األغذية
العالمي من اإلكوادور المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في تنظيم سلسلة من أنشطة التنشئة االجتماعية والمتابعة بما في ذلك
ثالث دورات تدريبية يديرها اثنان من أصحاب الحيازات الصغيرة واثنان من الخبراء الفنيين لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية،
في ديسمبر  .2019وكان الدف هو نشر المعرفة بين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من مناطقهم والخبراء الفنيين من
الحكومات المحلية الالمركزية المستقلة (( )GADsبالزار ،ماكارا) .أظهر المعهد الوطني للبحوث الزراعية ( )INIAPفي
اإلكوادور أيضًا اهتمامًا بالتعاون في هذه المبادرة ،والتي تمثل نجاحً ا رئيسيًا في جهود تعبئة المشروع وزيادة الوعي.
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لضمان المتابعة الوثيقة لنتائج التعلم التي تم الحصول عليها خالل الزيارة
الدراسية ،سيقدم الخبراء الصينيون من جامعة هونان للزراعة توجيهًا وتدريبًا
عبر اإلنترنت إلى  35خبيرً ا فنيًا من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والمعهد
الوطني للبحوث الزراعية والحكومات المحلية الالمركزية المستقلة والجامعات
المحلية .عُقدت خمس دورات تدريبية تقريبًا في الفترة بين أغسطس وسبتمبر
 ،2020بهدف دعم أصحاب الحيازات الصغيرة في تطبيق نظام األرز
المتكامل في مزارعهم وإضفاء الطابع المؤسسي على هذه التكنولوجيا الجديدة
في برامج المساعدة الريفية الوطنية.
في الفترة من  1إلى  3أكتوبر  ،2019شاركت  54امرأة من القيادات النسائية
ً
مسؤول من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في ورشة
اإلكوادورية و42
عمل حول إرشادات السياسة العامة للمرأة الريفية .وكان الهدف هو االختالط
االجتماعي وتحليل النتائج المستقاة من جلسات التعلم من األقران للنساء وكذلك
لتحديد استخدام التوصيات الرئيسية لتشكيل تصميم السياسات .تعمل النتائج
المستخلصة من مناقشات التعلم من األقران على توجيه النواتج المعرفية
والتوصيات لصياغة السياسات العامة القادمة في اإلكوادور من أجل تعزيز دور
النساء أصحاب الحيازات الصغيرة.
في يناير  ،2020نظم برنامج األغذية العالمي ورشة عمل حول استراتيجيات
التسويق لمنظمات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة ،شارك فيها
 51مشار ًكا من بينهم خبراء مشهورين من أمريكا الالتينية في هذا المجال من
المسؤولين الحكوميين إلى الخبراء األكاديميين .كما غطت ورشة العمل ،التي
ُنظمت باالشتراك مع منظمة األغذية والزراعة ،موضوعات مثل تغير المناخ
وإدارة مخاطر المناخ في الزراعة واإلدارة الشاملة لآلفات والنهج الذي يراعي
الفوارق بين الجنسين للتكيف مع تغير المناخ واألمن الغذائي والتغذوي.
كما دعم برنامج األغذية العالمي ومنظمة األغذية والزراعة حكومة اإلكوادور في
تطوير قاعدة أدلة لتعزيز دور المرأة الريفية في صنع السياسات العامة وزيادة
وصولها إلى فرص السوق .كذلك تم تيسير جلسات التعلم من األقران بين القيادات
النسائية الريفية مع بلدان من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي (بيرو وهندوراس
وغواتيماال) لتوفير منصة للتعلم والتواصل .وفي المجموع ،شاركت  744امرأة

ريفية من اإلكوادور و 77من المسؤولين والخبراء الفنيين بوزارة الزراعة والثروة
الحيوانية و 13مندوبًا من المنظمات غير الحكومية ( )NGOوالمنظمات الدولية في
جلسات التعلم .ويوفر هذا عنصرً ا مستدامًا للمشروع ألنه يمكن إعادة جلسات التعلم
من األقران إلى المناطق المحلية وتكرارها على أرض الواقع.
يُجرى تطوير مقطعي فيديو لتوثيق المشروع ونتائجه الرئيسية ،مع التركيز
على وجهات نظر المسؤولين الحكوميين والمزارعين من أصحاب الحيازات
الصغيرة ،وسيتم استخدامهما إلبراز هذه الشراكة المبتكرة للتعاون فيما بين
بلدان الجنوب والتعاون الثالثي التي تشمل الصين واإلكوادور وبرنامج األغذية
العالمي ،وستساهم في الفرص المستقبلية لتكراره .وتشمل شروط التكرار التعبئة
السياسية والسياقات القطرية المماثلة والدعم الملموس للتعاون فيما بين بلدان
الجنوب والتعاون الثالثي على أرض الواقع.
نجح المشروع التجريبي في تعزيز القدرات القطرية على المستويين الفردي
والمؤسسي في مجال أنظمة األرز المتكاملة لتنويع إنتاج المحاصيل ومصادر
الدخل .كما دعا المشروع بشكل فعال إلى أهمية االستثمار في التنمية الريفية
ودور النساء الريفيات أصحاب الحيازات الصغيرة .وبفضل التجربة الناجحة،
سيدخل المشروع مرحلة التوسع في عام  ،2020مع مساهمة سخية إضافية من
وزارة الزراعة والشؤون الريفية في الصين.
جهة االتصال:
االسم :اآلنسة كاروال كينجوت
المنصب :منسقة التعاون فيما بين بلدان الجنوب ،شعبة البرامج
المنظمة :برنامج األغذية العالمي ()WFP
البريد اإللكترونيCarola.kenngott@wfp.org :
االسم :اآلنسة كارمن جاالرزا
المنصب :مستشار البرامج والسياسات
المنظمة :برنامج األغذية العالمي في اإلكوادور
البريد اإللكترونيcarmen.galarza@wfp.org :

اسم المشروع :تعزيز دور المرأة الريفية في مزارع أصحاب الحيازات الصغيرة في اإلكوادور
الدول  /األقاليم :اإلكوادور ،بيرو ،الصين ،غواتيماال ،هندوراس
المر ِّ
شح :حكومة اإلكوادور
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-5 ،1-5 ،4-2 ،3-2 ،1-2 :أ4-10 ،
مقدم الدعم :برنامج األغذية العالمي ( )WFPومنظمة األغذية والزراعة ( )FAOالتابعة لألمم المتحدة وحكومة اإلكوادور
هيئات التنفيذ :منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي وحكومة اإلكوادور
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع2020–2019 :
رابط الممارسة الجيدة :غير متوفر
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البحث وبناء القدرات من أجل زراعة مستدامة
زراعة المحاصيل األكثر مرونة تجاه الضغوط الحيوية والالحيوية من خالل علم الجينوم وتعديل الجينوم
والميكروبيوم النباتي

التحدي
تشير التقديرات إلى أن عدد سكان العالم قد يصل إلى ما يقدر بعشرة مليارات شخص بحلول عام  .2050ومن الواضح أن
الزراعة يجب أن تخطو خطوات كبيرة إلى األمام من أجل إطعام العدد المتزايد من السكان .باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن تتكيف
الزراعة في المستقبل مع تغير المناخ ،وستحتاج المحاصيل إلى أن تكون مرنة في المناخات المتغيرة أو تدعم هجرة الزراعة إلى
مناطق جديدة .لذلك يجب أن تركز األهداف الرئيسية للبحث في علم النبات على زيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين جودة المنتجات
الزراعية وحماية البيئة .وتمتلك ك ٌل من هذه األهداف قيمة اقتصادية مهمة ومترابطة.
نحو إيجاد حل
تتماشى أبحاث المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ( )ICGEBمع هدف التنمية المستدامة ( )SDGرقم ،4-2
ألنها تساهم في نظم إنتاج غذائي أكثر استدامة وممارسات زراعية مرنة.
وتتمثل األهداف الرئيسية للمشروع في زيادة غلة المحاصيل من خالل )1( :إنتاج أصناف محاصيل جديدة أكثر مقاومة للضغوط
الحيوية والالحيوية؛ و( )2زيادة القيم الغذائية للمحاصيل؛ و( )3تقليل استخدام األسمدة ومبيدات اآلفات أو الحاجة إليها وزيادة
إنتاجية المحاصيل .سيتم استخدام ثالثة مناهج تكنولوجية يتم دراستها في مختبرات المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا
الحيوية لزيادة قيمة البذور وتحقيق زراعة أكثر استدامة :الجينوميات النباتية وتعديل الجينوم والميكروبيوم النباتي.

© ICGEB

يسمح علم الجينوم بتعيين وظائف الجينات ثم يسرع تطبيق تكنولوجيا الجينات على الزراعة عبر تعديل الجينوم .وستؤدي دراسات
الميكروبيوم النباتي إلى تحسين صحة النبات من خالل الميكروبات المفيدة المرتبطة بالمحصول .كما يوفر علم جينوم النبات نظرة
ً
وتحليل لتحديد الجينات ووظيفتها.
عامة
يمكن أن يؤدي تحديد عدد قليل من الجينات الرئيسية التي تشفر البروتينات المشاركة في مقاومة المادة للضغوط الالحيوية (مثل
البرودة والحرارة والملوحة والجفاف) أو الضغوط الحيوية (األمراض التي تسببها الفطريات أو البكتيريا أو الفيروسات أو
الحشرات أو الديدان الخيطية) إلى استخدامها في نباتات المحاصيل في موائل معينة نتيجة لتقنيات مثل تعديل الجينوم .يشير تعديل
الجينوم أو تعديل الجينات إلى التعديالت (عمليات اإلدراج والحذف واالستبدال) في جينوم الكائن الحي .تعتمد المنهجية الجديدة
والثورية على التكرارات القصيرة المتناوبة المنتظمة والمتباعدة بانتظام والبروتين  9المرتبط ( .)CRISPR-Cas9ومن المسلم
به أن أكثر التطبيقات الواعدة لهذه التقنية سوف تستخدم في عدد متزايد من أنواع النباتات أحادية وثنائية الفلقة .من خالل توفير
العناصر الغذائية للنباتات وإفراز الهرمونات النباتية وتحسين بنية التربة ،تمنح المجتمعات الميكروبية تأثيرات مفيدة متعددة على
نمو النبات بشكل عام .ال تزال دراسات الميكروبيوم النباتي في مراحل مبكرة ج ًدا؛ ومن ثم ،فإن فهم الميكروبيوم النباتي والكائنات
الممرضة سيساعد في ابتكار طرق لتكييف هذا الجينوم الممتد للنباتات (أو الميكروبيوم) بدقة من أجل تطوير األسمدة الحيوية و/
أو عوامل المكافحة الحيوية لألمراض.

85

دور مراكز البحوث اإلقليمية والم ر اكز التابعة لها في توفير منصات للتعليم
والتدريب ،والترويج لنقل التكنو ل وجيا لتعزيز صناعة التكنولوجيا الحيوية
المحلية .يبلغ التخصيص السنوي للتمويل من قبل المركز الدولي للهندسة الوراثية
والتكنولوجيا الحيوية لألنشطة التعاونية في الجنوب العالمي مليون دوالر أمريكي.

ضمن النطاق األوسع للمشروع ،يتمثل دور المركز الدولي للهندسة الوراثية
والتكنولوجيا الحيوية في تعزيز ومساعدة نقل المعرفة في تحسين المحاصيل
وإنتاجيتها ،وضمان متابعة بناء القدرات في الجينوميات النباتية والميكروبيوم
النباتي في البلدان النامية .تساهم الشركات الزراعية متعددة الجنسيات وكذلك
الشركات المحلية من الدول المنفذة للمشروع من خالل حشد الموارد والمعرفة،
ودعم تنفيذ المشروع على المستوى المحلي .يتطلب هذا النهج التعاوني منصات
مرافق بحثية حديثة تكون باهظة الثمن وتتطلب خبرة متخصصة؛ ومن ثم ،فإن
التعاون فيما بين بلدان الجنوب أمر بالغ األهمية ألنه ليس كل البلدان تمتلك مثل
هذه المنصات .يمكن للمركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية تسهيل
الوصول واالستخدام المشترك لألدوات والمعارف الضرورية من خالل منصات
ومنشآت حديثة خاصة به ،ولكن األهم من ذلك ،من خالل تقديم الدعم والمساعدة
كل من استدامة المشروع
في إنشائها في بلدان الجنوب العالمي ،وبالتالي ضمان ٍ
وقابلية تكراره على المدى المتوسطإلى الطويل .وتتمثل العوامل التي تحدد قابلية
التكرار في وجود مؤسسة بحثية واحدة أو عدة مؤسسات بحثية في بلد عضو في
المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية تشارك في العمل التعاوني
باإلضافة إلى التواصل مع الشركات المحلية والشركات الناشئة.

أنشأ المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية شبكات وشراكات
تعاونية مستمرة مع العديد من المختبرات في تحسين المحاصيل في الجنوب
(بوروندي ،كولومبيا ،الهند ،جنوب إفريقيا ،فيتنام ،إلخ) ،مساه ًما بذلك في خلق
استدامة متعددة الطبقات .حيث سيسمح خط اإلمداد هذا بالتنفيذ المستدام ألحدث
التقنيات وتعزيز التعاون فيما ب ين بلدان الجنوب .قد تنضم دول أخرى إلى
المنصات الحالية واالستفادة منها إما لفحص مركباتها ،أو إعداد فحص لألمراض
التي تهمها أو إنتاج البروتينات المؤتلفة .يمكن للبلدان التي تمتلك التقنية بالفعل أن
تتلقى المساعدة في إجراء فحوصات جديدة أو تحسين الخطوات المختلفة إلنتاج
البروتين ودخوله إلى السوق .أخيرً ا ،يمكن للبلدان الراغبة في إنشاء منصات
محلية أن تستفيد من هذا المشروع كنموذج يجب اتباعه أثناء التنفيذ وكمحور
للتعاون في المستقبل.

في عام  2019وحده ،شارك المركز الد و لي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا
الحيوية في رعاية األحداث المتعلقة بهذا المشروع في األرجنتين والهند
وباكستان وبيرو وفيتنام ،مما يضمن نقل المعرفة وبناء القدرات .باإلضافة إلى
ذلك ،تعمل مراكز البحوث اإلقليمية ( )RRCsالتابعة للمركز الدولي للهندسة
الوراثية والتكنولوجيا الحيوية والمراكز التابعة لها وعددها  ،41ومعظمها في
الجنوب العالمي ،كمراكز مرافق مشتركة للبحث ومشاركة التكنولوجيا .ويتمثل

جهة االتصال:
االسم :اآلنسة ماريانا ماكوالن
المنصب :رئيس العالقات الخارجية
المنظمة :المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ()ICGEB
البريد اإللكترونيmaculan@icgeb.org :
الهاتف+39 040 3757216 :

اسم المشروع :بيولوجيا النبات والتكنولوجيا الحيوية
الدول  /األقاليم :أفغانستان ،الجزائر ،األرجنتين ،بنغالديش ،بوتان ،البوسنة والهرسك ،البرازيل ،بلغاريا ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،الكاميرون ،تشيلي،
الصين ،كولومبيا ،كوستاريكا ،ساحل العاج ،كرواتيا ،كوبا ،اإلكوادور ،مصر ،إريتريا ،إثيوبيا ،المجر ،الهند ،إيران ،العراق ،إيطاليا ،األردن ،كينيا ،الكويت،
قيرغيزستان ،ليبيريا ،ليبيا ،ماليزيا ،موريشيوس ،المكسيك ،مولدوفا ،مونتينيغرو ،المغرب ،ناميبيا ،نيجيريا ،مقدونيا الشمالية ،باكستان ،بنما ،بيرو ،قطر،
رومانيا ،االتحاد الروسي ،المملكة العربية السعودية ،السنغال ،صربيا ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جنوب إفريقيا ،سريالنكا ،السودان ،الجمهورية العربية السورية،
ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،أوكرانيا ،اإلمارات العربية المتحدة ،جمهورية تنزانيا المتحدة ،أوروغواي ،جمهورية فنزويال البوليفارية ،فيتنام ،زمبابوي
المر ِّ
شح :المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ()ICGEB
هدف (أهداف) التنمية المستدامة4-2 :
مقدم الدعم :برامج  Interregلالتحاد األوروبي ووزارة الخارجية اإليطالية ومؤسسة  AGERوالقطاع الخاص (الشركات الكبيرة مثل Syngenta
و DSMو Novozymesو BayerCropScinceو Indigoوغيرها من الشركات المحلية الصغيرة التي تستضيف أنشطة المشروع المختلفة)
هيئات التنفيذICGEB :
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع2030–2010 :
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/32hQDSu :
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الترويج الستخدام فطر التريكوديرما النافع في الزراعة
الترويج ألنواع فطر التريكوديرما وتبنيها في آسيا وشرق إفريقيا

17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

التحدي
في البلدان المتقدمة ،غالبًا ما يشتري المزارعون شتالتهم من المشاتل التجارية التي تنتجها في وسائط معقمة .وفي المقابل ،في
البلدان النامية ،يقوم المزارعون بإعداد شتالتهم التي تنمو في تربة مزارعهم ويفقدون  50في المائة من الشتالت ال محالة نتيجة
مسببات األمراض التي تنقلها التربة؛ ومن ثم ،فإنهم يقومون بتنمية شتالت فقيرة بسبب وضع البذور ألنها ُتزرع بشكل متقارب
ج ًدا وال يتم تخصيبها بشكل صحيح .من خالل معالجة الحشيات باستخدام فطر التريكوديرما ،وهو فط ٌر مفيد ،يتم منع األمراض
الفطرية التي تنقلها التربة من التأثير على الشتالت .باإلضافة إلى ذلك ،أدخل مختبر االبتكار لإلدارة المتكاملة لآلفات ()IPM
ألياف جوز الهند ( )Cocopeatكوسيط في الصواني البالستيكية لتربية الشتالت .تكون  Cocopeatمعقمة وقابلة لزراعة
البذور ،ويمكن معالجتها باستخدام فطر التريكوديرما واألسمدة.
نحو إيجاد حل
لمواجهة التحدي المذكور أعاله ،عقد مختبر االبتكار لإلدارة المتكاملة لآلفات ( )IPMفي الجامعة والمعهد التقني لوالية فيرجينيا
( )Virginia Techعدة ورش عمل حول فطر التريكوديرما للعلماء ووكالء اإلرشاد وموظفو مشاريع سلسلة القيمة وأصحاب
بدعم من الوكالة األمريكية للتنمية
المشاريع الخاصة من بنغالديش وكمبوديا وإثيوبيا وكينيا ونيبال وجمهورية تنزانيا المتحدة،
ٍ
الدولية ( ،)USAIDمع العمل مع خبراء من جامعة هندية.
وقد شجع مختبر االبتكار لإلدارة المتكاملة لآلفات على استخدام فطر التريكوديرما في جنوب وجنوب شرق آسيا ،ودول شرق
إفريقيا .وقد أدت هذه التقنية إلى تقليل استخدام مبيدات اآلفات الكيميائية وزيادة غلة المحاصيل وتقليل تكاليف المدخالت وتحسين
سالمة البشر والبيئة .وهو يعالج أهداف التنمية المستدامة ( 1القضاء على الفقر) و( 2القضاء التام على الجوع) من خالل زيادة
إنتاج المحاصيل ،مما يؤدي إلى الحد من الفقر والجوع؛ وهدف التنمية المستدامة رقم ( 15الحياة على األرض) عن طريق الحد
من استخدام مبيدات اآلفات الكيميائية وزيادة التنوع البيولوجي على األرض؛ وهدف التنمية المستدامة رقم ( 17الشراكات من
أجل األهداف) من خالل تعزيز التعاون والشراكات داخل العالم النامي.
فطر التريكوديرما هو فطر مفيد :فعند معالجة البذور أو الشتالت به وزرعها في الحقل ،فإنها تكون محمية من الفطريات المسببة
لألمراض النباتية التي تسبب األمراض الفطرية .كما يحفز الفطر أيضًا الدفاع في النباتات ضد البكتيريا المسببة لألمراض
والفيروسات .وقد روج مختبر االبتكار لإلدارة المتكاملة لآلفات استخدامه في جميع مجموعات اإلدارة المتكاملة لآلفات المطورة
لمختلف المحاصيل في هذه البلدان.

© Virginia Tech

كل من كمبوديا ونيبال وشركتين في بنغالديش بإنتاج فطر التريكوديرما وتسويقه محليًا .كذلك
ونتيجة لذلك ،تقوم شركة واحدة في ٍ
حصلت بعض الشركات في هذه البلدان على اتفاقية الستيراد فطر التريكوديرما من الهند وتوزيعه محليًا .تقوم شركة متعددة
الجنسيات في كينيا بإنتاج فطر التريكوديرما وتزويده للمزارعين في شرق إفريقيا .لكن رجال األعمال المحليين لم يشاركوا في
هذا النشاط بعد.
أجرى مختبر االبتكار لإلدارة المتكاملة لآلفات ورش عمل وساعد الشركات التي تميل إلى إنتاج فطر التريكوديرما ،كما أنه
طور طلبًا ،وبالتالي سو ًقا ،من خالل تثقيف المزارعين حول فوائد المنتج Agricare .في نيبال و IspahaniوGrameen
 )GKSS( Krishok Sohayak Sangsthaفي بنغالديش و Bayon Heritageوقرية الزراعة الطبيعية وKhmer
 Organic in Cambodiaو Real IPMفي كينيا هي شركات منتجة و/أو تبيع فطر التريكوديرما في بلدان ومناطق كل
منها .كما تبيع شركات من الهند هذا المنتج في آسيا.
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تم تشكيل سبع مجموعات عبر واتساب من قبل  Real IPM Kenyaلتدريب
المزارعين الرائدين على أنظمة إلدارة المتكاملة لآلفات ،بما في ذلك استخدام
فطر التريكوديرما .تم جمع وإدارة صور ألكثر من  1000مرض على محاصيل
نباتية مختلفة في قاعدة بيانات.

أصبحت تقنية فطر التريكوديرما التي أدخلها مختبر االبتكار لإلدارة المتكاملة
ً
عامل مستدامًا ودائمًا في إنتاج المحاصيل في العالم النامي .يفهم
لآلفات
المزارعون الفوائد المستمدة من معالجة البذور والشتالت باستخدام فطر
التريكوديرما ،وقد أصبحت اآلن ممارسة شائعة.

أجرى مختبر االبتكار لإلدارة المتكاملة لآلفات أيضًا ندوة مجانية عبر اإلنترنت
للمشاركين الدوليين للتعرف على استخدامات فطر التريكوديرما وخصائصه
المفيدة.

تم استخدام هذه التقنية من قبل المزارعين في آسيا ،بما في ذلك بنغالديش
وكمبوديا والهند ونيبال ،وهي تتوسع بسرعة فائقة .هناك حاجة إلى مزيد من
العمل في شرق إفريقيا في إثيوبيا وكينيا وجمهورية تنزانيا المتحدة في تثقيف
المسؤولين الحكوميين ورجال األعمال الخاصين والمنظمات غير الحكومية
( )NGOsوآخرين حول فوائد الفطريات المفيدة.

نتيجة الستخدام فطر التريكوديرما في بنغالديش ،وزيادة مشاتل النباتات،
ازدهرت فرص عمل النساء .تترأس شركة  ،GKSSوهي شركة إلنتاج فطر
التريكوديرما ،امرأة كانت أول من باع الفطر في شكل سماد في البالد .وهي
تقوم أيضًا بتطوير فطر التريكوديرما على شكل مادة مرتشحة بحيث يمكن رشها
على أوراق النبات.
في جمهورية تنزانيا المتحدة ،في التجارب التي أجريت على المزرعة ،لوحظ
أن الجمع بين فطر التريكوديرما والنيم يقلل من تعداد الديدان األسطوانية بأكثر
من  50في المائة.

جهة االتصال:
االسم :السيد موني مونيابان
المنصب :المدير
المنظمة :مختبر تغذية االبتكار المستقبلي لإلدارة المتكاملة لآلفات
البريد اإللكترونيrmuni@vt.edu :
سكايبRangaswamy Muniappan :

اسم المشروع :الترويج الستخدام فطر التريكوديرما النافع في الزراعة
الدول  /األقاليم :إثيوبيا ،بنغالديش ،كمبوديا ،الهند ،كينيا ،نيبال ،جمهورية تنزانيا المتحدة
المر ِّ
شح :الجامعة والمعهد التقني لوالية فيرجينيا ()Virginia Tech
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-2 ،4-2 ،1-2 :أ9-17 ،7-17 ،6-17 ،
مقدم الدعم :الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ()USAID
هيئات التنفيذVirginia Tech :
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع2020–2014 :
رابط الممارسة الجيدةhttps://ipmil.cired.vt.edu/ :
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الترويج لمنتجات اإلدارة المتكاملة لآلفات من أجل
الزراعة المستدامة
زيادة وصول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وفرص األعمال التجارية لحلول الزراعة البيئية

التحدي
في بلدان جنوب آسيا في بنغالديش ونيبال ،يكون توافر منتجات اإلدارة المتكاملة لآلفات ( )IPMمثل الفخاخ والمصائد الفرمونية
والمبيدات الحيوية ،والتي تشمل فطر التريكوديرما والبوفيريا وميثاريزيوم ،محدو ًدا أو غير متوفرة للمزارعين .نتيجة لذلك،
ال يستطيع المزارعون حماية محاصيلهم من اآلفات واألمراض بتقنيات آمنة .وهذا يؤدي إلى استخدام المبيدات الكيماوية التي لها
آثار ضارة على صحة اإلنسان والبيئة.
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الحد من أوجه
عدم المساواة

القضاء التام
على الجوع
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نحو إيجاد حل
لمواجهة التحدي المذكور أعاله ،قام مختبر االبتكار لإلدارة المتكاملة لآلفات ( )IPMفي  ،Virginia Techبدعم من الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية ( ،)USAIDبتسهيل ورش عمل وزيارات لتبادل المعرفة بين الهند ،والتي تقوم بإنتاج وتسويق المبيدات
الحشرية الحيوية التي تشمل فطر التريكوديرما والبوفيريا والميثاريزيوم ،ونيبال وبنغالديش لمعرفة المزيد عن استخدام المبيدات
الحيوية .اإلدارة المتكاملة لآلفات هي طريقة مجربة وفعالة لمكافحة اآلفات واألمراض التي تصيب المحاصيل ،والتي تعتبر الفخاخ
والمصائد الفرمونية ومبيدات اآلفات الحيوية من مكوناتها األساسية .تساعد هذه المنتجات في الحد من استخدام المبيدات الكيماوية
التي لها آثار ضارة على صحة اإلنسان والبيئة .يتمثل الهدف من هذه المبادرة في تطوير شراكات تجارية بين الدول وتحفيز بيئة
منتجة وصحية لمكافحة آفات وأمراض المحاصيل.
وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة إنتاجية المحاصيل ،مما يؤدي إلى الحد من الفقر (هدف التنمية المستدامة رقم  )1والجوع (هدف
التنمية المستدامة رقم  ،)2عن طريق الحد من استخدام المبيدات السامة أو القضاء عليها .تعمل المبادرة على تحسين صحة اإلنسان
والبيئة (أهداف التنمية المستدامة رقم  3و 6و 14و ،)15وتعزز أنشطة األعمال التي تؤدي إلى النمو االقتصادي (هدف التنمية
المستدامة رقم  )8وتخلق شراكات تعاون تنموي بين البلدان الثالثة (هدف التنمية المستدامة رقم .)17
تعتبر ك ٌّل من بنغالديش ونيبال من البلدان الفقيرة بالموارد ،ومنتجات اإلدارة المتكاملة لآلفات غير متوفرة محليًا .قام مختبر
االبتكار لإلدارة المتكاملة لآلفات بترتيب زيارة رواد األعمال من بنغالديش ونيبال إلى الهند لاللتقاء ببعضهم البعض ،وتطوير
االتصاالت ومراقبة إنتاجية منتجات اإلدارة المتكاملة لآلفات التي طورتها شركات مختلفة .حيث تعمل الرحالت عبر البالد
وورش العمل داخل البالد على توصيل الشركاء .قام مختبر االبتكار لإلدارة المتكاملة لآلفات بتثقيف المزارعين في كال البلدين
حول فوائد استخدام منتجات اإلدارة المتكاملة لآلفات وتطوير الطلب المحلي عليها .أدى إنشاء الفخاخ والمصائد الفرمونية في
حقول المزارعين إلى التعرف على حدوث اآلفات واتخاذ اإلجراءات في الوقت المناسب لمنع فقدان المحاصيل ،كما أدى استخدام
المبيدات الحيوية إلى تقليل الحاجة إلى استخدام مبيدات اآلفات الكيميائية ،وبالتالي تقليل تلوث المياه والتربة وتحسين صحة اإلنسان
والصحة البيئية.

© Virginia Tech

وكنتيجة لهذا النشاط ،يستخدم المزارعون ميثيل األوجينول وفخاخ العصي لرصد ذباب الفاكهة والتحكم في حقول محاصيل
المانجو والقرع .يتم رصد حدوث دودة الحشد الخريفية وحفار أوراق البندورة في أمريكا الجنوبية ودودة فاكهة الطماطم والدودة
القارضة وسوسة الموز وسوسة البطاطا الحلوة وفاكهة الباذنجان وحفار البرعم وحفار فاكهة البامية واآلفات األخرى باستخدام
المصائد الفرمونية ،ويتم إجراء التدخالت في الوقت المناسب .تقوم شركتان في كل من هذه البلدان بإنتاج المبيدات الحيوية .زاد
عدد التجار الذين يستوردون ويوردون منتجات اإلدارة المتكاملة لآلفات في كال البلدين.
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قام مختبر االبتكار لإلدارة المتكاملة لآلفات ،من خالل التعاون مع منظمات مثل
مجلس البحوث الزراعية النيبالي ( )NARCومركز الحجر الزراعي وإدارة
اآلفات ( ،)PQPMCبتدريب أكثر من  1000من مزودي القطاع الخاص
على تقنيات مكافحة حشرات حفار أوراق البندورة في أمريكا الجنوبية في نيبال
وحدها .في نيبال ،تم تعريف ما ال يقل عن  153000أسرة على منتجات
اإلدارة المتكاملة لآلفات .من عام  2013إلى عام  ،2017أجرى مختبر
االبتكار لإلدارة المتكاملة لآلفات  20ورشة عمل للتوعية حول اآلفات ،جمعت
مشاركين من  50دولة مختلفة .كما أدت ممارسات اإلدارة المتكاملة لآلفات،
بما في ذلك تنفيذ المصائد الفرمونية والمبيدات الحيوية والحلول المستدامة
األخرى ،إلى آثار اقتصادية قيمة.
بدأ مفهوم اإلدارة المتكاملة لآلفات في والية كاليفورنيا في الستينيات وأصبح
ً
فعال للغاية ومستدامًا واقتصاديًا .ونظرً ا لترويج مختبر االبتكار لإلدارة المتكاملة
لآلفات للتجارة الثالثية وتنفيذها ،يمكن لبنغالديش تصدير بعض المبيدات الحيوية
إلى نيبال ،والتي بدورها يمكن أن تساعد بوتان في اإلدارة المتكاملة لآلفات .وقد
أدى الترويج أيضًا إلى تغييرات في السياسات المتعلقة بتسجيل وتنظيم المبيدات،

مما يضمن استدامة المبادرة .أصبح الناس في هذه البلدان على دراية باآلثار
الضارة لمبيدات اآلفات الكيميائية.
تم تنفيذ هذا البرنامج بدعم خارجي من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
()USAID؛ ومع ذلك ،فإن امتداده إلى بوتان كان بمثابة تعاون ثنائي بين نيبال
وبوتان .يقوم مختبر االبتكار لإلدارة المتكاملة لآلفات بتوسيع هذا البرنامج ليشمل
كمبوديا .إن تعزيز تغييرات السياسة في تسجيل المبيدات الحيوية وتطوير دراسة
الجدوى وتثقيف المزارعين حول فوائد المبيدات الحيوية هي الشروط التي يجب
تلبيتها لتكرار البرنامج في كمبوديا والبلدان النامية األخرى.
جهة االتصال:
االسم :السيد موني مونيابان
المنصب :المدير
المنظمة :مختبر تغذية االبتكار المستقبلي لإلدارة المتكاملة لآلفات
البريد اإللكترونيrmuni@vt.edu :
سكايبRangaswamy Muniappan :

اسم المشروع :الترويج لمنتجات اإلدارة المتكاملة لآلفات ( )IPMمن أجل الزراعة المستدامة
الدول  /األقاليم :بنغالديش ،بوتان ،الهند ،نيبال
المر ِّ
شح :الجامعة والمعهد التقني لوالية فيرجينيا ()Virginia Tech
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-2 ،4-2 ،1-2 :أ-15 ،9-15 ،8-15 ،4-15 ،2-10 ،أ17-17 ،16-17 ،9-17 ،7-17 ،6-17 ،
مقدم الدعم :الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ()USAID
هيئات التنفيذVirginia Tech :
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع2020–2014 :
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/32hQDSu :
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شراكة استراتيجية ضمن "حملة التحالف من أجل
مكافحة العمى الممكن تفاديه"
تتعاون كل من وكالة أذربيجان للتنمية الدولية وبنك التنمية اإلسالمي لتسليط الضوء على شؤون قاطني منطقة
إفريقيا جنوب الصحراء.
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التحدي
ثمَّة أكثر من  40مليون شخص فقدوا بصرهم كليًا ،وما يربو على  300مليون شخص فقدوا بصرهم جزئيًا على مستوى العالم.
ال يستطيع جميع األشخاص تحمل نفقات العالج واسترداد بصرهم نظرً ا للتكلفة ونقص أطباء العيون في إفريقيا .تنتشر اإلصابة
بمرض إعتام عدسة العين على نطاق واسع في منطقة جنوب الصحراء .يعاني الماليين من األشخاص من هذا المرض ،إال أنهم
ال يتمكنون من تحمل العالج نظرً ا لوضعهم االقتصادي .إلى جانب ذلك فإنَّ االفتقار إلى الموارد التعليمية والصحية يزيد الوضع
سوءًا .قد ال يكون في بعض البلدان سوى طبيب عيون واحد يراعي مليون شخص يعيش في نفس البلدة.
نحو إيجاد حل
تعد دولة أذربيجان شري ًكا حيويًا في التعاون بين بلدان الجنوب وتشارك خبرتها ومعرفتها على نطاق واسع مع األطراف المعنيَّة.
منذ عام  ،2012كانتا وكالة أذربيجان للتنمية الدولية ( )AIDAوبنك التنمية اإلسالمي ( )IsDBشريكين استراتيجيين في حملة
التحالف من أجل مكافحة العمى الممكن تفاديه .وتعد هذه الحملة واحدة من البرامج طويلة األمد والناجحة والتي تفخر وكالة
أذربيجان للتنمية الدولية ( )AIDAبأ َّنها جزء منها .ومع األخذ في االعتبار بأنَّ مرض إعتام عدسة العين أحد أكثر أمراض العيون
انتشارً ا في الدول اإلفريقية السيما في منطقة جنوب الصحراء ،باإلضافة إلى االفتقار إلى جراحي العيون في هذه المنطقة ،فإنَّ
الحملة تخاطب التحديات البارزة التي تخص هذه المجتمعات .وفي كل عام ابتدا ًء من عام  2012وحتى عام ( 2016المرحلة
األولى) ،جرى تنفيذ حملة "التحالف من أجل مكافحة اإلصابة بالعمى الممكن تفاديه" بنجاح في العديد من الدول اإلفريقية من بينها
بوركينا فاسو وتشاد وجزر القمر وساحل العاج وجيبوتي وغينيا بيساو وموزمبيق ومالي وموريتانيا والنيجر والصومال وتوجو.
في المبادرة الخاصة بوكالة أذربيجان للتنمية الدولية فإنَّ أطباء العيون من أذربيجان من مركز العيون الدولي – المسمى تيم ًنا
بالطبيبة األكاديمية ظريفة علييفا – قد شاركوا في الحملة عن طريق مشاركة معرفتهم وخبراتهم مع نظرائهم من الدول المتلقية
للمعونة .ظل هذا المركز يعمل ألكثر من  70عامًا واستمر في تقديم الخدمات الطبية لسكان أذربيجان على أعلى مستوى .يعد أطباء
العيون في مراكز طب العيون الرائدة هذه وغيرها في دولة أذربيجان على استعداد للمساهمة في الحمالت المستقبلية ومساعدة
الدول األعضاء في بنك التنمية االسالمي ( )IsDBعلى زيادة قدرات المختصين الطبيين لديهم.
وضمن إطار مواصلة التزام دولة أذربيجان بدعم حملة التحالف من أجل مكافحة العمى الممكن تفاديه ،فإنَّ الشركاء الرئيسيين
في هذه ال َمهمة السامية هم – وكالة أذربيجان للتنمية الدولية ( )AIDAلوزارة الشؤون الخارجية وبنك التنمية اإلسالمي والوكالة
المصرية للشراكة من أجل التنمية ( )EAPDوهيئة اإلغاثة اإلنسانية (تركيا) ،باإلضافة إلى المنظمات غير الحكومية البارزة
( )NGOsالمتخصصة في طب العيون ونادي البصر (تونس) وجمعية مكافحة العمى (المملكة العربية السعودية) والمنسقون
الوطنيون لدول الحملة المجتمعة في باكو في الفترة بين  31مايو واألول من يونيو  .2016وكان الغرض الرئيسي من هذا
االجتماع هو مراجعة نتائج الحملة المنعقدة في الفترة بين عام  2012و ،2016ومناقشة األهداف والتطلعات المقبلة لزيادة التعاون،
باإلضافة إلى توضيح التوصيات الواردة أثناء االجتماع المبدئي المنعقد يومي  6و 7يناير  2016في الرباط ،المغرب للتحضير
للمرحلة الثانية من الحملة .أضحى البرنامج ناجحا ً نظرً ا للتأثير اإليجابي للحملة ،وجرت الموافقة على مجاالت محددة للجيل الثاني
للبرنامج باعتبارها األنشطة المحورية المقرر عقدها في فترة الخمس سنوات القادمة .زار المشاركون مركز العيون الدولي والذي
ً
فاعل في الحملة.
أدى أيضًا دورً ا

حقوق الطبع والنشر © مملوك لوكالة
أذربيجان للتنمية الدولية ()AIDA
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أجرى أكثر من  300000شخص أثناء المرحلة األولى من الحملة فحصًا
ألعينهم كما استعاد أكثر من  56000مريض من الذين فقدوا بصرهم جزئيًا
أو كليًا بصرهم تباعًا بفضل عمليات الجراحة الخاصة بإعتام عدسة العين والتي
أجروها دون أي تكلفة .سلطت الحملة الضوء على شؤون هؤالء األشخاص عن
طريق منحهم القدرة على رؤية عائالتهم واالندماج في المجتمع وذلك عن طريق
استعادة القدرة على كسب عيشهم.
عالوة على ذلك ،حصل  177طبيبًا محليًا على تدريب احترافي جرى تنظيمه
أثناء الحملة .وجَّ ه جزء بناء القدرات في هذه الحملة اهتمامه إلى المتطلبات العاجلة
وتيسير استدامة توفير الخدمات الطبية الالزمة على المدى الطويل من خالل
مختصين محليين .إنها لفائدة جلية للحملة ،ألنَّ تحقيق نتائج مستدامة والوصول
لحلول دائمة للمشكالت الحالية يعتبر أكثر أهمية من اإلنجازات قصيرة المدى.
أثناء المرحلة الثانية من الحملة في الفترة بين (عام  2018و )2022والتي أجرتها
 12دولة إفريقية ،سيخضع  100000شخص للعمليات الجراحية؛ كما سيخضع
أكثر من  1000000طفل في المرحلة الدراسية للفحوصات وسيحصلون على
نظارات للعيون؛ باإلضافة إلى مشاركة  90طبي ًبا محل ًيا في التدريبات على بناء
القدرات في الدول اإلفريقية المعنية .وفي عام  ،2019وكجزء من الحملة خضع
أكثر من  20000شخص لفحوصات على العين؛ وأُجريت عمليات ألكثر من
 8000شخص؛ كما زوِّ د  26طبيبًا محليًا بتدريب احترافي في بوركينا فاسو
وتشاد وجزر القمر وغينيا بيساو ومالي والنيجر وتوجو.

في الوقت الراهن ،قام بنك التنمية الدولي ( )IsDBبتنفيذ المشروع بينما قدمت
وكالة أذربيجان للتنمية الدولية ( )AIDAالمساهمات المالية .ويمكن تنفيذ
مشروعات مشابهة من خالل منظمات دولية أخرى ،مع مراعاة المتطلبات
الخاصة للدول المختلفة .وبالتالي ،فإنَّ هذا النموذج للتعاون يمكن استخدامه في
سياقات مختلفة.
تركز سياسة وكالة أذربيجان للمساعدة اإلنسانية واإلنمائية على التعاون بين
بلدان الجنوب .تهتم وكالة أذربيجان للتنمية الدولية جل االهتمام باالستمرار في
تعاونها مع بنك التنمية االسالمي في حملة التحالف من أجل مكافحة العمى الممكن
تفاديه في مرحلته الثانية لهذه الحملة وذلك وف ًقا لإلطار العام .كما هو منصوص
عليه في شعار وكالة أذربيجان للتنمية الدولية ،تعمل الوكالة على تطوير العالم
هي وشركائها؛ حيث إن تعاونها مع بنك التنمية االسالمي يستهدف تحقيق هذا
الغرض النبيل.
جهة االتصال:
االسم :السيد أحمد فاروق ديكن
المنصب :منسق أقدم للتعاون الفني ،الشرق األوسط وإفريقيا الشمالية وأوروبا
المنظمة :بنك التنمية اإلسالمي ()IsDB
البريد اإللكترونيADiken@isbd.org :
هاتف+966 )12( 646 6825 :

اسم المشروع :شراكة استراتيجية ضمن حملة التحالف من أجل مكافحة العمى الممكن تفاديه
الدول  /األقاليم :أذربيجان بينين وبوركينا فاسو والكاميرون وتشاد وساحل العاج وجيبوتي وغينيا وليبيا ومالي وموزمبيق والنيجر والمملكة العربية السعودية
وتونس وتركيا
المر ِّ
شح :بنك التنمية اإلسالمي ()IsDB
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-3 ،8-3 :ج16-17 ،9-17 ،
مقدم الدعم :بنك التنمية اإلسالمي ووكالة أذربيجان للتنمية الدولية ( )AIDAلوزارة الشؤون الخارجية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ()EAPD
وهيئة اإلغاثة اإلنسانية (تركيا) وجمعية مكافحة العمى (المملكة العربية السعودية)
هيئات التنفيذ :نادي البصر (تونس)
حالة المشروع :مستمر
مدة المشروع :بين عام  2012و2022
رابط الممارسة الجيدةwww.aida.mfa.gov.az/en/health/38 :
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تشكيل الوحدات الطبية إليفاد الخبراء والقوافل إلى
إفريقيا وتشغيلها
إقامة الشراكات المستمرة في القطاع الصحي واالستفادة من خبرة مصر الثرية

3

الصحة الجيدة
والرفاه

17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

التحدي
تواجه إفريقيا األزمة األكثر حد ًة فيما يتعلق بالصحة العامة ،مع وجود نسبة تقل عن واحد في المئة من النفقات التي تغطي القطاع
الصحي الشامل ،ونسبة ال تتعدى  3في المئة من العاملين في القطاع الصحي على مستوى العالم .تمثل القارة تقريبًا نصف وفيات
العالم من األطفال تحت سن الخامسة ،وبها النسبة األعلى من وفيات األمهات ،كما أ َّنها تعاني من زيادة أعداد الوفيات جراء
أمراض فيروس نقص المناعة البشري/اإليدز والسل والمالريا.
ثمَّة عقبات كبيرة ال تزال قائمة في القارة مثل ارتفاع نسبة وفيات األمهات وحديثي الوالدة؛  19من أصل  20دولة من ذوي
النسب األعلى لوفيات األمهات عالميًا في إفريقيا .عالوة على ذلك ،لدى القارة النصيب األكبر من نسبة وفيات األطفال حديثي
الوالدة على مستوى العالم.
ال تزال المتطلبات األساسية لنظم الصرف الصحي لم يتم اإليفاء بها للعديد من البلدان :ال يتمكن سوى  58بالمئة من األشخاص
الذين يعيشون في إفريقيا جنوب الصحراء من الحصول على موارد مياه آمنة .األمراض غير المعدية مثل ارتفاع ضغط الدم
وأمراض القلب والسكر على رأس القائمة؛ وتظل اإلصابات والجروح بين األسباب الرئيسية للوفيات في إفريقيا.
نحو إيجاد حل
حرصت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ( )EAPDمنذ إنشائها في عام  – 2014من خالل إقامة الشراكات – على
دعم جهود الدول اإلفريقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ( )SDGsوتحدي ًدا أهداف التنمية المستدامة ( 3الصحة الجيدة
والرفاه) .لطالما حرصت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على االستفادة من الفائدة النسبية في الخبرة الطبية لمصر وذلك
باالشتراك مع مراكز التميز الوطنية ذات المكانة الدولية فيما يخص المجاالت الطبية المختلفة .تألفت الشراكات على وجه السرعة
ألنَّ جميع األطراف المشاركين أدركوا المكاسب الكامنة جراء التنمية اإلنسانية.

تسليم عيادة متنقلة إلى كينيا
سلمت الوكالة عيادة متنقلة مُجهَّزة بالكامل – نيابة عن الحكومة المصرية – لحكومة كينيا دعمًا لحملة "Beyond Zero
( "Campaignما وراء الصفر) التي دشنتها السيدة األولى لدولة كينيا .يصب الهدف نحو المساعدة في تقليص نسب وفيات
األطفال ونشر الخدمات الطبية في المناطق البعيدة المختلفة للدولة.
أثبتت شراكات التعاون بين دول الجنوب بأنها ناجحة وواعدة ولها عظيم األثر على حياة الكثير من األشخاص في الدول اإلفريقية.
طورت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية برامج بناء القدرات فيما يخص أمراض المسالك البولية وأمراض ال ُكلى للدول
اإلفريقية األعضاء في منظمة التعاون االسالمي ( ،)OICبالتعاون مع مركز الدكتور محمد غنيم ألمراض المسالك البولية
وأمراض ال ُكلى بالمنصورة وهو مركز تميز مصري في المجال الطبي.
يُجرى تنظيم برنامج تدريب مكثف في جامعة المنصورة ألطباء المسالك البولية من مستشفى موالجو في أوغندا والتي تعد خطوة
أولية نحو إنشاء مركز للمسالك البولية وال ُكلى في المستشفى األوغندية .يتمثل الهدف بعيد المدى في توسيع نطاق التدريب تدريجيًا
حتى يصل إلى المراكز اإلقليمية لخدمة المجتمعات عبر شرق إفريقيا.
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عالوة على أعمال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بتأسيس مركز
المسالك البولية وال ُكلى في مستشفى موالجو ،أجرت الوكالة عد ًدا من برامج
التدريب بالشراكة مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب ( )MYFفي مصر ،والتي
يرأسها جراح القلب المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب .تقدم المؤسسة
خدمات صحية مجانية ومتطورة للفئات األكثر حرما ًنا وذلك وف ًقا للمعايير
العالمية ،وتحدي ًدا من خالل مركز القلب بأسوان التابع لها.
تتعاون الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تعاو ًنا وثي ًقا مع مؤسسة مجدي
يعقوب للقلب لتطوير الخبرات اإلفريقية فيما يخص أمراض القلب واألوعية
الدموية .أخذت هذه الشراكة العديد من األنماط ولكن جميعها أحرزت نتائج
إيجابية .خضع جراحون إفريقيون واعدون للتدريب لفترات طويلة دون أي تكلفة
وذلك في مركز القلب بأسوان .وبمجرد عودتهم لبالدهم لن يكونوا فقط قادرين
على أداء العمليات القلبية المعقدة بل سيتمكنون من نقل المعرفة التي اكتسبوها
في مصر ألقرانهم من األطباء.
كثفت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية أنشطتها لدعم الوحدات والعيادات
ً
مركزا طبيًا ،باإلضافة
الطبية المصرية التي تقع في الدول اإلفريقية من بينها 21
إلى إيفاد قوافل طبية وتقديم المساعدة الطبية وذلك بفضل اإلمكانات المصرية
في مجال الصحة .نشرت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية قوافل
طبية عديدة ،والتي تضمنت أطباء متخصصين في الجراحة العامة وجراحة
األوعية وطب العيون والتخدير؛ حيث إ َّنها قدمت الخدمات الطبية ألكثر من
 2000مواطن إفريقي كما أجرت  300عملية جراحية في تخصصات عديدة.
صا برعاية
أولت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية كذلك اهتما ًما خا ً
المرأة والصحة اإلنجابية.
يضاف إلى قصة نجاح الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية شراكتها مع
"مستشفى عالج سرطان األطفال  57357بمصر" المستشفى الوحيدة المتخصصة

في طب سرطان األطفال في الشرق األوسط وإفريقيا واألكبر من نوعها على
مستوى العالم .تنفذ الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمستشفى
معًا برنامج بناء القدرات يستهدف تدريب  600ممارس إفريقي في المجال
الطبي باإلضافة إلى تقديم الخبرة والمعدات للمستشفيات في الدول اإلفريقية.
تقدم مستشفى  57357حاليًا الخبرة الالزمة لدولة السودان لتأسيس المستشفى
السوداني لعالج سرطان األطفال  .7979عالوة على ذلك ،تقدم الوكالة العالج
المجاني لعدد من األطفال األفارقة الذي يعانون من مرض السرطان.
في شهر يوليو  ،2017رعت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية زيارة
إلى إثيوبيا عن طريق فريق طبي مكوّ ن من  27جراحً ا وطبيبًا وممرضين من
المؤسسة .أجرى الفريق – أثناء إقامته القصيرة –  45عملية قلب من دون
مقابل على مواطنين إثيوبيين محرومين في مستشفى بالك ليون .لم يستغرق
األمر من الفريق الطبي المصري لتغيير حياة الكثير من العائالت اإلثيوبية لألبد
سوى بضعة أيام.
تثبت جميع هذه األمثلة أن بلدان الجنوب تقدم المساعدة لبعضها البعض بل
وتستطيع مساعدة بعضها البعض لتحقيق التنمية المستدامة من خالل مشاركة
المعرفة والموارد .بالرغم من أن شراكات الوكالة المصرية للشراكة من أجل
التنمية مع المنظمات غير الحكومية ( )NGOsفي القطاع الصحي هي مثال
واضح في هذا الصدد إال أ َّنه ثمَّة نماذج أخرى ناجحة للتعاون بين بلدان الجنوب
في مجاالت حيوية أخرى.
جهة االتصال:
االسم :السيدة مروة محمود
المنصب :مسؤول التعاون الثالثي بين بلدان الجنوب
المنظمة :الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ()EAPD
البريد اإللكترونيMarwa.mahmoud@mfa.gov.eg :

اسم المشروع :تشكيل الوحدات الطبية إليفاد الخبراء والقوافل إلى إفريقيا وتشغيلها
الدول  /األقاليم :جميع الدول اإلفريقية.
المر ِّ
شح :السفارات المصرية في إفريقيا بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية في الدول المعنية والمنظمات الطبية الوطنية األخرى ذات الصلة التي تديرها
الحكومة.
هدف (أهداف) التنمية المستدامة9-17 ،6-17 ،4-3 ،3-3 ،2-3 ،1-3 :
هيئات التنفيذ :مراكز التميز الطبية ومقرها مصر ،مركز المنصورة الطبي في مصر ومركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان ،مصر.
حالة المشروع :مستمر
مدة المشروع – 2014 :مستمر
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/3hC5fmc :
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قدرة جمهورية موريشيوس البارزة في السيطرة على
األمراض المعدية

3

الصحة الجيدة
والرفاه

منع األمراض المنقولة والمعدية مثل المالريا وحمى الضنك والشيكونجونيا والسعال الديكي والدفتيريا والجذام
والبلهارسيا وشلل األطفال

التحدي
منذ عقود مضت ،كانت جمهورية موريشيوس تعاني من العديد من األمراض المعدية مثل المالريا واألمراض المعدية بين األطفال
ومرض السل .سارت الدولة منذ ذلك الحين على تدابير بارزة وف ًقا إلرشادات منظمة الصحة العالمية ( )WHOللقضاء على
األمراض أو احتوائها لها عند مستواها الحالي المنخفض.
في الوقت الحالي ،تحصلت موريشيوس على خبرة ثرية ومتنوعة في التصدي لتفشي المرض والمخاطر األخرى التي تتعرض
لها الصحة العامة ،وذلك من خالل كل من التعرض لحاالت حقيقية وتمرينات المحاكاة .يعزو نجاحها في السيطرة على األمراض
المعدية تحدي ًدا إلى تنفيذها لبرنامج مراقبة فعَّال باإلضافة إلى البرنامج الوطني الموسع للتحصين.
ومع ذلك فإنَّ الخطوط الجوية والتجارية الواسعة مع الدول الموبوءة قد زادت من خطورة انتقال مسببات األمراض وتعرض الدولة
لمخاطر األمراض الوبائية .إلى جانب ذلك فإنَّ الدولة معرضة لتغير مناخي يؤثر على انتشار نواقل العدوى مما يزيد المخاطر
الناجمة عن األمراض المنقولة ،والتي تتطلب توخي أقصى درجات اليقظة واستمرارها.
نحو إيجاد حل
لمواجهة التحدي أعاله طورت وزارة الصحة والرفاه ( )MOHWفي موريشيوس خطة تشغيل لمنع األمراض المعدية ومكافحتها.
هدف الخطة هو مكافحة انتشار األمراض ،وتحسين نوعية الحياة للسكان والمساهمة في التنمية االقتصادية.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة لوزارة
الصحة والرفاه ،موريشيوس

وكجزء من جهودها ،نفذت وزارة الصحة والرفاه برنامج مراقبة فعَّال من خالل فحص جميع المسافرين القادمين إلى الميناء
والمطار ،كذلك المراقبة الصحية للمسافرين من الدول شديدة الخطورة وذلك وف ًقا للبروتكول المعمول به .تعمل وحدة مكافحة
األمراض المعدية ومفتشو الصحة العامة وسالمة الغذاء التابعة لوزارة الصحة والرفاه على تنفيذ مكافحة األمراض المعدية،
الخاضعة إلشراف مدير الخدمات الصحية المختص .تتعاون وزارة الصحة والرفاه مع هيئة موانئ موريشيوس ومكتب الجوازات
والهجرة وشركة مطارات موريشيوس المحدودة وشركة عمليات صاالت المطار المحدودة ( )ATOLوإدارة الطيران المدني
لمراقبة الميناء والمطار .أُخذت حوالي  80000عينة دم من المسافرين من دون أعراض وفحصها من المالريا سنويًا .تم عزل
جميع الحاالت اإليجابية في المراكز الطبية وبالتالي خضعوا للعالج .نفذت موريشيوس التدابير الصحية العامة المالئمة للسيطرة
على نواقل المرض ومنع انتقال العدوى على الصعيد المحلي ،مثل أنشطة التعفير وإبادة اليرقات وعمليات التفتيش على األسطح
واألماكن المحيطة بالمنازل ،والرش الموضعي لألماكن المغلقة وإجراء مسح على الحمى والثقافة الصحية للعامة.
نفذت الدولة البرنامج الوطني الموسع للتحصين وذلك فيما يخص تدابير التحصين والتطعيم .ثمَّة ست مناطق صحية من بينها
جزيرة رودريغز ،وكل منطقة بها مركز معني بالتطعيم ويديره موظفون مدربون ومزوّ دون بالدعم اللوجستي الالزم .ثمَّة في
مركزا فع ً
ً
ً
مركزا في جزيرة رودريغز بهدف تقديم خدمات التحصين دون الحاجة
َّال في موريشيوس و15
الوقت الحالي 159
لقطع مسافات طويلة.
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أدخلت لقاحات جديدة مؤخرً ا كذلك في موريشيوس ،وتحدي ًدا لقاح فيروس الروتا
في  ،2015واللقاحات المتعلقة بالمكورات الرئوية في  ،2016ولقاح فيروس
الورم الحليمي ( )HPVفي  .2016أدخل اللقاح سداسي التكافؤ في عام ،2018
والذي يمنح الحصانة ضد الدفتريا والكزاز والسعال الديكي والتهاب الكبد وشلل
َّ
(معطل المفعول) والمستدمية النزلية من النوع ب .أفضى وجود شبكة
األطفال
طرق جيدة وتسهيالت النقل المالئمة وأدوات االتصال الحديثة كذلك إلى المساهمة
بشدة في نجاح برنامج التحصين .شمل التلقيح ضد الحصبة والنكاف والحميراء
( )MMRالسكان في المناطق شديدة الخطورة والعمالة في كل من القطاعات
العامة والخاصة ،مستهدفين الفئة العمرية ما بين  15و 45سنة بالتحديد .خضع
أكثر من  50000شخص للتلقيح ضد الحصبة أثناء أنشطة التحصين التكميلية.
خضع جدول التحصينات ضد الحصبة والنكاف والحميراء للمراجعة نتيجة
النتشار الحصبة في إبريل  ،2018وأدخلت الجرعة األولى عند عمر  9أشهر
والثانية عند عمر  17شهرً ا .اتبعت تدابير أخرى للصحة العامة من بينها تتبع
المخالطين وأنشطة التحصين التكميلية.
أجرت شعبة بيولوجيا ناقالت األمراض ومكافحتها  516إجراءات مسح حشرية
على صعيد الجزيرةُ .نفذت إجراءات المسح الحشرية أثناء تفشي حمى الضنك
في المناطق المصابة.
ً
فضل عن ذلك أنشئت وحدة نظام المعلومات الجغرافية ( )GISلدى وزارة
الصحة والرفاه في يوليو  .2018هدف هذه الوحدة هو توفير التخطيط والتحليل
وإدارة البيانات لدعم اتخاذ قرارات مدروسة باإلضافة إلى إتاحة التعاون مع
وزارة الصحة والرفاه .اتضحت أهمية بناء وسائل نظام المعلومات الجغرافية
أثناء أنشطة مراقبة تفشي مرض الحصبة والتصدي له وذلك لتصور التوزيع
الجغرافي للحاالت في تقارير الحالة رفيعة المستوى ومدى تفشي حمى الضنك،
ً
فضل عن ذلك
وذلك للمساعدة في تحديد المواقع التي يستلزم فيها أنشطة التعفير.
في مارس  2019انطلقت المراقبة المتكاملة لألمراض والتصدي لها ()IDSR
كجزء من االستراتيجية لتدعيم القدرات األساسية الالزمة للوائح الصحية الدولية

( .)2005حيث إنها تزوّ د وحدة مراقبة األمراض المعدية في المقرات الرئيسية
بالمعلومات مباشر ًة فيما يخص  11مرضًا من األمراض ذات األولوية وذلك من
جميع أنحاء الجزيرة.1
نجحت موريشيوس في استخدام آليات عديدة منها رسمية ومنها مخصصة كما
أنها متعددة القطاعات وذلك لعدة سنوات تحت عنوان القانون الوطني الشامل للحد
من مخاطر الكوارث وإدارتها ( )2016وقوانين الحجر الصحي والصحة العامة
المُحدَّثة للتصدي لحاالت الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة .أنشئ المركز الوطني
للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها طور التشغيل بالكامل تحت رعاية وزارة
التضامن االجتماعي للضمان االجتماعي والتضامن الوطني للتأهب للكوارث
الطبيعية واألوبئة والتصدي لها.
وفي ظل التعاون بين بلدان الجنوب تعقد الدولة اتفاقيات عبر الحدود
وبروتوكوالت ومذكرات تفاهم ( )MOUsلحاالت الطوارئ المتعلقة بالصحة
العامة مع جيرانها من الدول .تهدف موريشيوس من خالل لجنة المحيط الهندي
( )IOCللنهوض بخطة حقيقية لتوحيد األداء في مجال الصحة.
كما قد وقعت ميثا ًقا للمشاركة األسبوعية للبيانات المتعلقة باألمراض القابلة
للتحول لوباء والتي تحدث داخل جزر المحيط الهندي لجزر القمر ومدغشقر
وموريشيوس وسيشيل وريونيون .ويتعيَّن على الدولة كذلك مشاركة البيانات مع
المراكز في إفريقيا لمكافحة األمراض والوقاية منها (إفريقيا  )CDCوذلك من
خالل منصة زوم.
جهة االتصال:
االسم :الدكتور فاسانتراو جوجادور
المنصب :مدير الخدمات الصحية (الصحة العامة)
المنظمة :وزارة الصحة والرفاه في موريشيوس
البريد اإللكترونيvgujadhur@live.com :

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/324830/ 1
WHO-WHE-CPI-2019.55-eng.pdf?sequence=1

اسم المشروع :مكافحة األمراض المعدية
الدول  /األقاليم :موريشيوس
المر ِّ
شح :حكومة موريشيوس
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-3 ،3-3 :د
مقدم الدعم :حكومة موريشيوس (وزارة المالية ،التخطيط االقتصادي والتنمية) والشركاء المانحين ،مثل منظمة الصحة العالمية ( )WHOوشركاء آخرين
هيئات التنفيذ :وزارة الصحة والرفاه ،موريشيوس
حالة المشروع :مستمر
مدة المشروع :مستمر (على مدار السنة)
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/3jpJcjd :
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تحسين الرعاية الصحية في المناطق الريفية
تحسين الوصول للعيادات الصحية واالستفادة منها في المجتمعات المهمشة في أوغندا وكينيا

17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

التحدي
يمثل عدم المساواة الصحية بين المناطق الحضرية والريفية تحديًا في كل من أوغندا وكينيا .يعيش أغلب األشخاص في كال
المدينتين في المناطق الريفية ،إال أنَّ أغلبية العاملين بالصحة المؤهلين يعملون في المناطق الحضرية .يمكن معالجة الكثير من
األمراض التي تصيب سكان الريف بسهولة ،ولكن ثمَّة افتقار لخدمات الرعاية الصحية .سيكون من الضروري تقديم خدمات
صحية باإلضافة إلى تدريب األشخاص على الوقاية لسد الفجوة في محصالت الصحة بين المناطق الحضرية والريفية .من
الضروري التركيز على هؤالء األكثر تخل ًفا عن الركب وذلك بغرض الوصول إلى الهدف الذي وضعته األمم المتحدة وهو عدم
التخلي عن أحد.
نحو إيجاد حل
يستهدف مشروع "تحسين الرعاية الصحية في المناطق الريفية" – الذي تدعمه الوكالة النرويجية للتعاون المتبادل (– )Norec
تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية واالستفادة منها في المجتمعات المهمشة في كينيا وأوغندا .تضمنت المنظمات إعادة فتح
المستوصفات القديمة في المناطق الريفية وتزويدها بالموظفين تلك التي تركها الحكام االستعماريين السابقين .تقع هذه العيادات في
المجتمعات المهمشة حيث ال توجد الموارد الكافية لتقديم خدمات الرعاية الصحية ،أو حيث إن إيجاد مهنيين مؤهلين يعد تحديًا.
يقدم المشروع خدمات الرعاية الصحية األساسية في المجتمعات المهمشة وذلك من خالل تبادل العاملين المتمرسين في القطاع
ً
فضل عن ذلك يدرب األخصائيون الصحيون الشباب السكان المحليين فيما يخص الرعاية الصحية األساسية ،وبالتالي
الصحي.
ضمان االستدامة في تقديم خدمات الرعاية الصحية.
يسهم المشروع مباشرة في أهداف التنمية المستدامة ( )SDG( 3الصحة الجيدة والرفاه) ،وتحدي ًدا الهدف  .8-3يتمثل الهدف
العام في :تحسين الثقافة الصحية الوقائية والخدمات التي تخص صحة األمهات واألطفال؛ تحسين الثقافة الصحية الوقائية
والخدمات لفيروس نقص المناعة البشرية وفيروس التهاب الكبد B؛ تحسين المعرفة للوقاية من المالريا في أماكن المشروع؛
تحسين النظافة الصحية وخدمات الصرف الصحي؛ تحسين التغذية لألطفال أقل من خمس سنوات ولألمهات المرضعات؛ تحديث
المبادئ التوجيهية إلدارة المنشآت الصحية؛ تطوير القدرة على إدارة مشروعات التنمية المجتمعية؛ زيادة المعارف والممارسات
لمشروعات التدخالت الموجهة إلى المجتمع؛ وتحسين الكفاءة المهنية ضمن السياق المشترك بين الثقافات.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
للوكالة النرويجية للتعاون المتبادل

المنهجيات األساسية المستخدمة في هذا المشروع هي التبادل المشترك للعاملين المهنيين وذلك ضمن إطار التعاون المؤسسي.
حتى هذا التاريخ ،تبادلت كينيا وأوغندا ما مجموعة  36موظ ًفا من موظفي الشؤون الصحية واإلدارية بعدد  18موظ ًفا لكل منهما
لفترة زمنية قدرها  12شهرً ا ،من بينهم التمريض والمختصين في الطب السريري والقابالت وأخصائي التغذية والصيادلة وفنيي
الطب الحيوي .بعد العودة لبالدهم ،هناك شهر واحد فقط لمتابعة العمل لضمان أن المعرفة التي جناها العاملون في القطاع الصحي
في الخارج قد انتقلت إلى أماكن عملهم .يعمل هذا على زيادة فرص التعلم المؤسسي وبالتالي يضمن استدامة أكبر للنتائج .رفع
المشروع عدد العاملين بالقطاع الصحي تدريجيًا .لقد بدأ األمر في عام  2017بتبادل أربعة أشخاص سنويًا ،وزاد العدد تدريجيًا
ليصل اليوم إلى  12شخصًا في العام.
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تتضمن النتائج الرئيسية للمشروع تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية
الصحية األساسية واستعمالها في ستة مجتمعات مهمشة في كينيا وأوغندا،
وبناء القدرة للموظفين المحليين وزيادة أعمال التوعية بالصحة في المجتمعات
المحلية .ستزيد فرص نتائج االستدامة كذلك بعد انتهاء المشروع عند تدريب
المجتمعات المحلية على الوقاية ،باإلضافة إلى بناء قدرات الموظفين المحليين.
يتمثل دور الوكالة النرويجية للتعاون المتبادل  -في هذه المبادرة  -في تيسير
التخطيط لالجتماعات وتنفيذ استعراضات منتصف المدة للمشروع ،باإلضافة
إلى تدريب الشركاء والدورات التحضيرية وتقديم المعلومات للعاملين في القطاع
الصحي قبيل عمليات التبادل خارج البالد .إنَّ مفهوم التبادل للعاملين في القطاع
الصحي ضمن إطار التعاون المؤسسي لهو نموذج متنوع للغاية لتنمية المهارات
والمعرفة والكفاءة .منذ عام  2001دعمت الوكالة النرويجية للتعاون المتبادل -
تبادل العاملين في القطاع الصحي في شتى الدول النامية .يمكن تطبيق منهجية
التبادل بسهولة في مختلف السياقات ،ومن السهل توسيعها أو تقليصها وف ًقا
لالحتياجات على أرض الواقع ،مما يجعلها ً
حل مُجديًا من الناحية التقنية.
تتمثل الجوانب المبتكرة للمشروع في تصميمه المعتمد على التصميم األفقي
للتكامل والتركيز على مفهوم األخذ والعطاء .يشترك كال الشريكين بالكامل في

تصميم المشروع وتنفيذه ،كما يسهم كال الشريكين بمواطن قوتهما ويتعلمون من
بعضهم البعض .إنَّ الشعور المشترك بالشراكة واألعمال لهو نتيجة لالشتراك
في تخطيط المشروع وتنفيذه .عاد ًة ما تكون مشروعات التعاون اإلنمائي مصممة
وف ًقا لنقل التكنولوجيات من دولة مانحة إلى دولة مستقبلة لهذه التكنولوجيات.
يضفي إدراك القيمة المعرفية لكافة الجهات المعنية شعورً ا بتعزيز الملكية
والمشاركة واستدامة المشروع.
جهة االتصال:
االسم :السيد هيلج إسبه
المنصب :مستشار أقدم
المنظمة :الوكالة النرويجية للتعاون المتبادل ()Norec
البريد اإللكترونيhelge.espe@norec.no :
االسم :السيدة ماريت باكن
المنصب :مدير البرامج
المنظمة :الوكالة النرويجية للتعاون المتبادل ()Norec
البريد اإللكترونيmarit.bakken@norec.no :

اسم المشروع :تحسين الرعاية الصحية في المناطق الريفية :تحسين فرص الوصول للعيادات الصحية واالستفادة منها في المجتمعات المهمشة في أوغندا وكينيا
الدول  /األقاليم :كينيا والنرويج وأوغندا
المر ِّ
شح :الوكالة النرويجية للتعاون المتبادل ()Norec
هدف (أهداف) التنمية المستدامة9-17 ،8-3 :
مقدم الدعم :الوكالة النرويجية للتعاون المتبادل
هيئات التنفيذ( Global Link Africa :إفريقيا الرابط العالمي) وiServe Afrika
حالة المشروع :مستمر
مدة المشروع :بين عام  2016و2022
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/32wGYro :
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تحسين جودة خدمات مرضى الجذام واإلعاقة
بناء قدرات العاملين بالقطاع الصحي لضمان تحسين الصحة وظروف المعيشة والكرامة لألشخاص المصابين
بالجذام واإلعاقة

10

الحد من أوجه
عدم المساواة

17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

التحدي
الجذام هو مرض مزمن ومع ٍد يؤدي إلى اإلعاقة في حالة عدم عالجه .نيبال وبنجالديش وميانمار جميعها متأثرة بالمرض ،وتعتبر
من الدول المصابة بالجذام والتي تمنحها منظمة الصحة العالمية ( )WHOاألولوية .تمثل اإلعاقة تحديًا للخدمات العامة الصحية
ً
اختالل بدنيًا؛ ويتضمن الوصم المجتمعي والتمييز
واالجتماعية وإعادة التأهيل في الثالث دول .إنَّ األمر يتخطى كونه مجرد
العنصري وتقييد النشاط والقيود على المشاركة المجتمعية .يعد توفير العالج المُحسَّن ووقف التمييز العنصري وتعزيز االندماج
ً
عامل أساسيًا لمجابهة التحدي.
لهؤالء المتأثرين بمرض الجذام واإلعاقة عمومًا ،وبناء شراكات قوية عبر الحدود لمشاركة المعرفة
نحو إيجاد حل
يستهدف مشروع "تحسين جودة خدمات مرض الجذام واإلعاقة" تحسين جودة خدمات مرض الجذام واإلعاقة في نيبال وبنجالديش
وميانمار .بفضل دعم الوكالة النرويجية للتعاون المتبادل ( )Norecيسعى المشروع لمساعدة األشخاص في التغلب على اآلثار
البدنية واالجتماعية والنفسية الناجمة عن مرض الجذام واإلعاقات األخرى .يتحقق ذلك من خالل تبادل العاملين في المجال الصحي
بين الثالثة دول.
تسعى المبادرة نحو تحقيق األهداف التالية للتنمية المستدامة ( :)SDGsأهداف التنمية المستدامة ( 3الصحة الجيدة والرفاه)
وأهداف التنمية المستدامة ( 10الحد من انعدام المساواة) وأهداف التنمية المستدامة ( 19عقد الشراكات لتحقيق األهداف) .يستهدف
المشروع – على األخص – االندماج االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقات (الغاية  ،)2-10وتطبيق بناء القدرات في الدول النامية
من خالل التعاون بين بلدان الجنوب (الغاية  )9-17وضمان تحسين العالج لألمراض المعدية وتحدي ًدا الجذام (الغاية .)3-3
المنهجية األساسية المستخدمة في هذا المشروع هي التبادل المشترك للعاملين بالمجال الصحي وذلك ضمن إطار التعاون المؤسسي
بين الدول الثالثة .يجري مبادلة  15شخصًا من العاملين في المجال الصحي ،بمعدل  5أشخاص في كل دولة ،من بينهم أطباء
وطاقم تمريض وأطباء العالج الطبيعي لفترة ال تقل عن ستة أشهر .تشارك المعرفة المكتسبة عن طريق التبادل مع الموظفين
المعنيين في كل دولة من الدول الثالثة .كما يُجري ِّ
اطالع الحكومات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني على نواتج التعلم للمشروع
على مستوى المحافل الدولية .عند عودة العاملين بالقطاع الصحي إلى وطنهم والمنظمة المنتسبة المعنية ،سيكون لديهم فترة قدرها
أسبوعين لتنفيذ أعمال المتابعة .تساعد هذه الفترة في ضمان أنَّ المعرفة المكتسبة والمهارات المطلوبة تنتقل كذلك إلى حيث أماكن
عملهم .يعمل هذا على زيادة فرص التعلم المؤسسي وبالتالي يضمن استدامة أكبر للنتائج.
ظل المشروع قيد التشغيل لمدة عامين وتضمنت النتائج الرئيسية حتى هذا التاريخ زيادة كبيرة في نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة
الذي لديهم إمكانية الحصول على خدمات عالية الجودة تختص بذوي اإلعاقةُ .وجدت زيادة قدرها  17في المئة في عدد
األشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة في المستشفى والمعسكرات الجراحية والعيادات الخارجية التي تديرها المنظمة الذين
يتلقون التكنولوجيات المساعِ دة الضرورية ،باإلضافة إلى زيادة بمعدل  48في المئة في عدد األشخاص الذين يتلقون العمليات
الجراحية التجميلية .زاد االندماج االجتماعي داخل المجتمعات لألشخاص المصابين بمرض الجذام واألشخاص ذوي اإلعاقة .ثمَّة
مهارات ملموسة مستفادة من المشروع من بينها على سبيل المثال ال الحصر :تلقي التدريب على جراحة العظام وجراحات الجذام؛
إدارة العالج بالصدمات الكهربائية؛ وتعميق المعرفة والمهارات في تقييم ضرورة تلقي األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة
للعالج الطبيعي .ساهم العاملون بالقطاع الصحي كذلك في تطوير مقترحات بحثية عديدة بشأن الوصم واالندماج االجتماعي،
والذين أجري الموافقة عليهم في أحد المؤتمرات.
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التي يمكن تطبيقها وف ًقا للسياقات المختلفة للدول .إنَّ الشعور المشترك بالشراكة
واألعمال لهو نتيجة لالشتراك في تخطيط المشروع وتنفيذه .يضفي إدراك القيمة
المعرفية لكافة الجهات المعنية شعورً ا بتعزيز الملكية والمشاركة واالستدامة في
المشروع .كما أ َّنها تعمل على بناء ثقة المنظمات وكفاءتها.

يتمثل دور الوكالة النرويجية للتعاون المتبادل – للتعاون بين دول الجنوب –
في التخطيط لالجتماعات وإجراء استعراضات المشروع في منتصف المدة،
باإلضافة إلى تدريب الشركاء والدورات التحضيرية وتزويد العاملين في القطاع
الصحي بالمعلومات قبيل عمليات التبادل خارج البالد .إنَّ مفهوم تبادل العاملين
في القطاع الصحي ضمن إطار التعاون المؤسسي لهو نموذج متنوع للغاية لتنمية
المهارات والمعرفة والقدرة .دعمت الوكالة النرويجية للتعاون المتبادل منذ عام
 2001تبادل الموظفين العاملين في القطاع الصحي في مجموعة متنوعة من
الدول النامية .يمكن تكرار منهجية التبادل بسهولة في مختلف السياقات ،ومن
السهل توسيعها أو تقليصها وف ًقا لالحتياجات على أرض الواقع ،مما يجعلها ً
حل
مُجديًا من الناحية التقنية.

جهة االتصال:
االسم :السيد هيلج إسبه
المنصب :مستشار أقدم
المنظمة :الوكالة النرويجية للتعاون المتبادل ()Norec
البريد اإللكترونيhelge.espe@norec.no :

تتمثل الجوانب المبتكرة للمشروع في تصميمه المعتمد على التصميم األفقي
بالكامل والتركيز على مفهوم األخذ والعطاء .يشارك الشركاء الثالثة بالكامل
في تصميم المشروع وتنفيذه .كما يسهم كال الشريكين بمواطن قوتهما ويتعلمون
من بعضهم البعض .تفيد المنظمة بأنَّ لديهم القدرة على تحديد أفضل الممارسات

االسم :السيدة ماريت باكن
المنصب :مدير البرامج
المنظمة :الوكالة النرويجية للتعاون المتبادل ()Norec
البريد اإللكترونيmarit.bakken@norec.no :

اسم المشروع :تحسين جودة خدمات مرضى الجذام واإلعاقة
الدول  /األقاليم :بنجالديش وميانمار ونيبال والنرويج
المر ِّ
شح :الوكالة النرويجية للتعاون المتبادل ()Norec
هدف (أهداف) التنمية المستدامة9-17 ،2-10 ،3-3 :
مقدم الدعم :الوكالة النرويجية للتعاون المتبادل
هيئات التنفيذ :بعثة الجذام الدولية في بنجالديش ،وبعثة الجذام في ميانمار ،وبعثة الجذام في نيبال
حالة المشروع :مستمر
مدة المشروع :بين عام  2018و2021
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/2Qyc784 :
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مشروعات الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي الطبية
في غينيا وسيراليون

3
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إجراء ما يربو عن  100عملية جراحية خطيرة و 120فحصًا طبيًا وتقديم سلسلة من الدورات التدريبية لألطباء
المحليين وطلبة كلية الطب.

التحدي
الدول والمجتمعات اإلفريقية هي األكثر عرضة للتحديات واألزمات الصحية .يموت خمسة أطفال تحت عمر الخامسة كل دقيقة في
إفريقيا ،ويعزى ذلك في المقام األول لضعف البنية األساسية واإلمكانات الطبية .ويستدعي هذا تعزيز القطاع الطبي والمختصين
الطبيين لضمان رفاه مواطنيهم وتقليص الخسائر البشرية.
تعاني كلتا الدولتين المضيفتين من عدم توفر جراحين وأطباء في تخصصات طبية بعينها .وتسعى العديد من الحاالت الحرجة في
ً
فضل عن ذلك ،استلزم منح األطباء المحليين والعاملين في
القرى والمناطق المعرضة للخطر للحصول على المساعدة الطبية.
القطاع الطبي تدريبًا متقدمًا وبرامج لبناء القدرات نظرً ا لالفتقار إلى وجود كبار الخبراء في العديد من المجاالت الطبية.
نحو إيجاد حل
في أعقاب البعثة االستكشافية وبحث تقييم االحتياجات مع القطاعات الصحية في غينيا وسيراليون ،توصلت الوكالة الفلسطينية
للتعاون الدولي ( )PICAإلى استنتاج مفاده أنَّ ثمَّة حاجة إلى تخصصات طبية بعينها ألداء العمليات الجراحية والفحوصات،
وتقديم التدريبات لألطباء المحليين من خالل نقل معرفة بعينها وذلك لضمان االستدامة.
ترى الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي أنَّ المساهمة في تطوير القطاع الصحي في الدول اإلفريقية يعتبر أولوية جغرافية .يستهدف
البرنامج المساهمة في أهداف التنمية المستدامة ( 3الصحة الجيدة والرفاه) .يهدف كال البرنامجين في كل من غينيا كوناكري
وسيراليون إلى تحسين إمكانيات القطاع الصحي في طب األطفال وجراحات العيون من خالل:
•برامج بناء القدرات :تنتقل المعرفة الطبية من األطباء والجراحين المحليين بالتعاون مع خمس مستشفيات محلية في كل من
البلدين لتعزيز القدرة في المجاالت المطلوبة .الهدف هو خلق مصادر مستدامة للمعرفة والخبرة لكل من الدولتين الهدف.
•األسابيع الطبية :يجري األطباء والجراحين الفلسطينين ذوي الخبرة العمليات الجراحية ويجرون الفحوصات الطبية للمواطنين
المحليين من القرى واألماكن المعرضة للخطر أثناء األسابيع الطبية وذلك من خالل المخطط الزمني للبرنامج ،للمساهمة في
تلبية االحتياجات الطبية للدول المستهدفة.
•بناء آلية لالتصال المفتوح بين كل من:
	-النظام الطبي في الدول المستهدفة والنظام الفلسطيني لتقديم معلومات بحثية مُحدَّثة والموارد المُجمَّعة باعتبارها أساس لتعاون
طويل األمد؛
	-الخبراء واألطباء لضمان وجود قنوات اتصال سلسة وحقيقية للتغلب على قيود القنوات التقليدية.
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الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي واألطباء والشركاء ذوي الخبرة من وزارة الصحة الفلسطينية ووزارات الصحة في كل من غينيا
وسيراليون الملمين بالقدرة الشاملة للقطاع الصحي الحالية .يمكن تحسين نوعية القدرات الطبية لخدمة أكبر عدد من األشخاص
باستهداف األماكن المعرضة للخطر والتي لديها نقص في التخصصات الطبية والخبرة .توصل الخبراء إلى أنَّ ثمَّة حاجة إلى
العديد من التخصصات الطبية من بينها طب العيون وطب األطفال .إلى جانب ذلك ثمَّة نقص في كبار الخبراء واإلشراف رفيع
المستوى في المستشفيات الرئيسية للمدينة.
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المنهجية المستخدمة هي التعاون األفقي مع الدول المضيفة والمجتمعات المحلية.
كانت جهود المساهمين فعَّالة ومتناسقة .كما كانت الدول المضيفة صادقة ومرحبة
ولم تتردد أب ًدا في تقديم االحتياجات التقنية واللوجستية عند اقتضاء الضرورة.
يلتزم الخبراء واألطباء ويتفانون في إحداث تأثير واقعي.

غينيا ،مؤسسة تركز على صحة العائلة والمرأة والبيئة وتمكين المرأة والتعليم،
بغرض الوصول لديناميكية تبادل الشبكات المرغوبة .يساعد التعاون مع
المنظمات االجتماعية المدنية الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي في التعرف على
االحتياجات والتحديات واألولوليات مباشر ًة من المجتمعات.

أدت البعثات إلى وجود أسابيع طبية ناجحة ،أدى فيها الجراحون في غينيا
كوناركي ما يربو على  30عملية جراحية خطيرة وخمس عمليات جراحية في
ضا سلسلة من الدورات
صا طب ًيا .قُدمت أي ً
مجال طب األطفال وأكثر من  50فح ً
الطبية ألكثر من  70طبي ًبا محل ًيا وطال ًبا في الطب وموظفي الدعم الطبي في
كل من مستشفى دونكا وإجناسي دين .أجريت زيارة كذلك للمستشفيات المحلية
األخرى التي تقدم االستشارات الطبية كما أجري تقييم احتياجاتهم الطبية من
أجل المراحل القادمة من المشروع .أدى الجراحون في سيراليون ما يزيد عن
 60عملية جراحية في مجال طب العيون و 12عملية جراحية في مجال طب
صا طب ًيا.
األطفال وأكثر من  70فح ً

أنشأت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي شبكة تقنية كذلك مع المستشفيات
والمجتمعات المحلية ،بدءًا من الجالية اللبنانية والمستشفى في غينيا.

لطالما كان من الضروري خلق تأثير مستدام لمشروع التنمية .سيضمن الدمج بين
األسابيع الطبية وبرامج بناء القدرات االنتقال الناجع للمعرفة واستدامة المشروع.
تواصلت شبكة الخبراء بشكل حيوي مع األطباء المحليين وطالب الطب بعد
البعثة؛ حيث يمنح المشروع األولوية لتوسيع دائرة مجموعة الخبراء .سيسهم ذلك
في إفساح المجال لمشاركة المعرفة.
شرعت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي في توقيع اتفاقيات التعاون الطبي
والتقني مع مؤسسة االرتقاء االجتماعي باألمومة والطفولة ( )PROSMIفي

لإلسهام في تسهيل النقل المنهجي للممارسات الجيدة والمعرفة عبر البلدان،
ارتأت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي أنَّ الفائدة المثلى لن تتأتى من برنامج
تعاون فردي أو التدخل عبر ليلة وضحاها ،وذلك أل َّننا نعيش في عالم متغير
بتحديات جديدة كل يوم .قررت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي تقسيم البرنامج
إلى مراحل وف ًقا لتقييم األولوية .سيضمن إقامة عملية تقنية واضحة واستعداد
الخبراء وشبكة فعَّالة التكرار السلس للبرنامج خالل جدوله الزمني.
جهة االتصال:
االسم :السيدة هبة إسماعيل
المنصب :دبلوماسي ،مسؤول البرنامج
المنظمة :الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ( ،)PICAوزارة الشؤون الخارجية.
البريد اإللكترونيHismail@mofa.pna.ps :
سكايبhiba.m.ismail :
واتساب+970598353603 :

اسم المشروع :المشروعات الطبية في غينيا وسيراليون
الدول  /األقاليم :غينيا وسيراليون ودولة فلسطين
المر ِّ
شح :الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ()PICA
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-3 ،2-3 :ج-3 ،د
مقدم الدعم :دولة فلسطين  -التمويل الحكومي من خالل الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي
هيئات التنفيذ :الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي
حالة المشروع :مستمر
مدة المشروع :بين عام  2020و2022
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/3b2AR1O :؛ https://bit.ly/2YvxPhG؛ https://bit.ly/34AET07
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16

السالم ،والعدل،
والمؤسسات القوية

التحدي
تحتاج العديد من الدول للمساعدات الخارجية نظرً ا لضعف القدرة على التأهب للكوراث .تولت السودان دورً ا رياديًا في مجال
الخدمات الصحية في حاالت الطوارئ من خالل منظمة التعاون االسالمي ( )OICنظرً ا لمواجهتها مجاالت إشكالية مشابهة.
ظهرت الحاجة لزيادة القدرات في مجال الخدمات الصحية للسودان في حاالت الطوارئ ضمن نطاق المهمات التي اضطلعت بها.
ينبغي على السودان أن تترأس دول منظمة التعاون االسالمي بعد تنمية قدراتها الذاتية في هذا السياق.
نحو إيجاد حل
تستمر السودان وتركيا في المساهمة في إجراء أنشطة تدريبية لدول نامية أخرى وذلك استمرارً ا لألنشطة التي بدأت في نهاية
عام  2017باعتبارها جزءًا من برنامج بناء قدرات طب الطوارئ التابع للوكالة التركية للتعاون والتنميةُ .نفذت التطبيقات األولى
لبرنامج بناء قدرات طب الطوارئ في البوسنة والهرسك .يتضمن برنامج بناء القدرات في مجال طب الطوارئ تنفيذ أنماط قصيرة
األمد ،مثل اإلسعافات الطبية الطارئة وممارسات اإلسعافات األولية وتنظيم ما قبل الكارثة وما بعدها.
الهدف من البرنامج هو زيادة القدرة البشرية على التدخالت الطبية الطارئة وضمان استدامة المشروع وذلك عن طريق بناء قدرة
المُدرِّ ب .إنَّ تقديم التدريب في البلدان الثالثة من خالل بناء القدرة البشرية من أجل السودان لهي من بين أهداف بناء القدرة على
مواجهة الكوارث وحاالت الطوارئ من خالل التعاون الدولي .ستساهم هذه األنشطة في مبادرة التصدي للطوارئ التابعة لمنظمة
التعاون االسالمي.
أنشئت مجموعة المُدرِّ بين الخبراء الالزمة للسودان للوفاء بدورها الريادي في مجال الخدمات الصحية في حاالت الطوارئ في
ظل منظمة التعاون االسالمي ،وبدأ التدريب في الدول األعضاء األخرى التابعة لمنظمة التعاون االسالمي .تلقت جيبوتي وتشاد
والصومال وغينيا وجامبيا والنيجر تدريبًا مفاده "مقدمة إلى المخاطر والتصدي لها ( ")ADG +ابتدا ًء من مارس  2020عن
طريق خبراء أتراك وسودانيين .خضعت المطالب الخاصة بدول منظمة التعاون االسالمي التي يقع فيها برنامج مكاتب التنسيق
والتابع لوكالة التعاون والتنسيق التركية  -للتقييم ،مع مراعاة الصعوبات بشأن خضوع البلدان الثالثة للتدريب .شارك ما مجموعه
صا من متخصصي الرعاية الصحية الذين يعملون في هذه الدول الست في التدريب .الهدف هو تشجيعهم على
 172شخ ً
التدريب في بالدهم عن طريق بناء القدرة لما ال يقل عن خمسة متدربين محليين في كل دولة .وبالتالي زادت قدرة االستجابة
للحاالت الطارئة وقد تحقق كل من (هدف التنمية المستدامة ( )3 )SDGوالخدمات الصحية التي تعد خدمة عامة (هدف التنمية
المستدامة .)6

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
لوكالة التعاون والتنسيق التركية

وُ صف الطلب والحاجة وسهولة التنسيق بأ َّنها المعايير الجذرية في اختيار الدول التي سيجري فيها تنفيذ البرنامج .قدمت مكاتب
التنسيق التابعة لبرنامج وكالة التعاون والتنسيق التركية  -في الدول التي ُتنفذ فيها المشروعات  -التنسيق في المجال ذي الصلة
بالهيئات الوطنية .قدمت وكالة التعاون والتنسيق التركية على الصعيد الدولي التنسيق الكلي للمشروع .تقاسم مركز األبحاث
اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية ( )SESRICووزارة الصحة لجمهورية تركيا ووكالة التعاون
والتنسيق التركية العالوات والتكاليف اللوجستية وتكاليف األدوات.
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في المرحلة األولى من المشروع ،تلقى ما مجموعه  231من مختصي الرعاية
الصحية السودانيين التدريب على "مُق ِّدمة إلى المخاطر والتصدي لها" ،واختير
 58مدربًا من بينهم لتدريب المتدربين .في المرحلة الثانية للمشروع ،تلقى ما
مجموعه  172من مختصي الرعاية الصحية التدريب على "مُق ِّدمة إلى المخاطر
والتصدي لها" لمدة ستة أشهر لعدد  12دولة (تشاد وجيبوتي وجامبيا وغينيا
والنيجر والصومال) ،واختير  5مُدرِّ بين مرشحين من كل دولة .صممت وزارة
الصحة التركية ونفذت جلسات التدريب على "مُق ِّدمة إلى المخاطر والتصدي لها".
وقد وُ ضعت خطط الدورات التدريبية للجزائر والكاميرون ولييا والسنغال وتونس
وأوغندا لعام 2020؛ إال أن جائحة كوفيد 19-ستسبب في حدوث تأخيرات.
واصل التدريبات بمجرد انحسار ظروف الوباء.
س ُت َ
لقد كانت األولوية هي بناء قدرة متدرب محلي في كل دولة ،ال سيما في دولة
السودان .سيتلقى التدريب – الذي سينفذ من خالل المُدرِّ بين المحليين في بالدهم
ً
فضل عن ذلك ،فإنَّ حقيقة
– الدعم بفضل تبني المؤسسات المحلية للمشروع.
أنَّ المتدربين المحليين السودانيين الذي خضعوا إلى التدريب لما يقرب من عام
واحد يؤدون دورً ا رياديًا في التدريب الم َّ
ُنظم في الدول الثالثة وفي موطنهم ،ويعد
استخدام الدول األخرى لمكتسباتها كان أهم ما أسفر عنه المشروع.
يُنفذ هذا البرنامج كذلك في منطقة البلقان .بنيت قدرة المُت ِّدرب – ضمن نطاق
المشروع – بالتدريب على الكوارث والطوارئ واالسعافات األولية في البوسنة
والهرسك .بالرغم من أنَّ الفريق المُدرِّ ب على اإلسعافات األولية كان مخطط

له تنفيذ التدريب في كرواتيا في مارس  ،2020إال أنَّ التدريب قد أرجئ بسبب
جائحة كوفيد .19-من المرتقب كذلك تنظيم تدريب للتصدي للكوارث وحاالت
الطوارئ في البوسنة والهرسك عن طريق مُدرِّ بين محليين ،باإلضافة إلى اشتراك
متخصصو الرعاية الصحية من صربيا والجبل األسود وكرواتيا.
يستمر بناء قدرة المُدرِّ ب عن طريق التدريب المحلي للبحث عن الطبيعة وانقاذها
ً
فضل عن أنَّ جزء من المشروع المستمر في
والبحث عن الحضر وإنقاذه ،وذلك
البوسنة والهرسك .وبالتالي يمكن تنفيذ المشروع في مختلف المناطق.
كما أ َّنه من الممكن تنفيذ المشروعات في جميع أرجاء العالم وذلك بمقتضى
الطلب .يعد طلب الجهة الشريكة لتنفيذ البرنامج مع الجهات المعنية األخرى هو
أهم عوامل بدء البرنامج األساسية ،وذلك بالتماشي مع مبادئ العمل الموجهة
التابعة لوكالة التعاون والتنسيق التركية بشأن تلبية طلب الجهة الشريكة .من
المتوقع أن يؤدي تنفيذ البرنامج إلى السيطرة المحلية على مجريات األمور
والقدرة على التكيف ومشاركة الخبرات مع الدول الشريكة.
جهة االتصال:
االسم :إدارة التنمية االستراتيجية
المنظمة :وكالة التعاون والتنسيق التركية
البريد اإللكترونيsgdb@tika.gov.tr :
هاتف+90 312 939 70 00 :

اسم المشروع :زيادة قدرة طب الحاالت الطارئة في الدول األعضاء لمؤسسة التعاون االسالمي ()OIC
الدول  /األقاليم :الجزائر والكاميرون وتشاد وجيبوتي وجامبيا وغينيا وليبيا والنيجر والسنغال والصومال والسودان وتونس وتركيا وأوغندا
المر ِّ
شح :وكالة التعاون والتنسيق التركية ()TIKA
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-3 :د6-16 ،
مقدم الدعم :وكالة التعاون والتنسيق التركية
هيئات التنفيذ :وكالة التعاون والتنسيق التركية ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية ( )SESRICووزارة الصحة
بجمهورية تركيا والوزارة االتحادية للصحة في السودان
حالة المشروع :مستمر
مدة المشروع :بين عام  2017و2021
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/2YHyXP5 :؛ https://bit.ly/2Ex2dkQ
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مشروع فحص السمع لحديثي الوالدة
إنشاء نظام لفحص السمع لتطوير الذكاء والمهارات االجتماعية لدى األطفال حديثي الوالدة

16

السالم ،والعدل،
والمؤسسات القوية

التحدي
في الغالب تتأخر مالحظة مشكلة األطفال المولودين بعاهة سمعية ،لذلك قد يحدث تأخير في التشخيص والعالج .يمكن اكتشاف
المشكالت السمعية الخلقية للطفل عن طريق طاقم طبي مُدرَّ ب وذلك من خالل إجراء االختبارات باستخدام عدد من األجهزة
الخاصة .ويمكن الكشف المبكر عن هذه المشكلة كما يمكن حلها بإيالء االهتمام بها في الوقت المناسب ،في حالة عدم اكتشاف
ً
متصل بالسمع .من الضروري
المشكلة مبكرً ا من الممكن أن يحدث تأخيرات في النمو المعرفي لألطفال والذي يغلُب أن يكون
اكتشاف مشكالت السمع لدى األطفال في هذه المرحلة بعد الوالدة على الفور.
نحو إيجاد حل
تركيا هي واحدة من الدول الرائدة في العالم في تنفيذ اختبارات فحص السمع لألطفال حديثي الوالدة .وبالتالي فإنَّ لديها
خبرة متراكمة في هذا المجال يمكن مشاركتها مع الدول التي تواجه التحديات أعاله .انطلق برنامج صحة األمومة والطفولة
( )ACSAPفي  2017عن طريق وكالة التعاون والتنسيق التركية ( .)TIKAوتلخص الهدف من المشروع في رفع مستوى
الوعي بين العامة بشأن مدى أهمية إجراء فحص السمع لألطفال حديثي الوالدة وكفالة حصول مختصو القطاع الصحي على
التدريب والمعدات الطبية في الدول المستفيدة أثناء الفحص المبكر .وضمن إطار البرنامج ،يتزايد الوعي من خالل المنشورات
الم َّ
ُوزعة في المؤسسات الصحية المعنية بينما يتاح التدريب للمختصين الطبيين في الدول المستفيدة عن طريق الخبراء من تركيا.
تقدم المنح كذلك للمعدات الطبية التي يصعب توفرها في الدول المستفيدة.
يركز برنامج صحة األمومة والطفولة على غاية أهداف التنمية المستدامة ( 2-3إنهاء الوفيات التي يمكن تفاديها لألطفال وحديثي
الوالدة تحت سن الخامسة بحلول  ،)2030والذي يعتزم تحسين صحة حديثي الوالدة واألمهات ،ضمن نطاق أهداف التنمية
المستدامة ( 3ضمان حياة صحية) .يمثل مشروع فحص السمع لحديثي الوالدة أحد األنماط الفرعية لبرنامج صحة األمومة
والطفولة.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
لوكالة التعاون والتنسيق التركية

من المخطط تنفيذ اختبارات فحص السمع لكل طفل ،ال سيما لهؤالء الذين ولدوا في المستشفيات ،وزيادة الوعي لدى العائالت ذوي
األطفال الذين لم يولدوا في المستشفى عن طريق الكتيبات والنشرات ،وذلك بدءًا من المناطق التي حددتها حكومات الدول الشريكة.
ُ
طبِّق البرنامج التدريبي للعاملين في الرعاية الصحية الذين يعملون في تخصص حديثي الوالدة – ضمن نطاق المشروع – في
الدول المستفيدة باإلضافة إلى منح المعدات واألنشطة الزاخرة بالمعلومات وسبل زيادة الوعي .ثمَّة ضمان بأنَّ كافة هذه العمليات
مملوكة لموظفين محليين ووزارات الصحة في الدول ذات الصلة .تتولى مكاتب تنسيق البرنامج التابع لوكالة التعاون والتنسيق
التركية اإلشراف على دراسات الرصد بشأن التدريب المُقدَّم ومِنح المعدات الطبية .جرى تنفيذ المشروع بالتنسيق والدعم المالي
من وكالة التعاون والتنسيق التركية ،وكذلك األطباء من التحالف الدولي لألطباء والذي يعد منظمة غير حكومية مقرها تركيا،
حيث يتشاركون معرفتهم وخبراتهم مع نظرائهم من الطاجك أو من القيرغيز ،كما عيَّنت وزارات الصحة للدول المستفيدة كذلك
طاقم عملهم للمشاركة في التدريب.
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ُن ِّظمت دورات تدريبية في مراكز ثالثة مختلفة في أوش وبيشكيك من  9إلى
 14إبريل  2017في الجمهورية القيرغيزية؛ حصل  160شخصًا من مختصي
الرعاية الصحية على التدريب على فحص السمع .في أعقاب دورات التدريب
هذه ،حصل اثنان من أخصائيي السمع القيرغيز على تدريب متقدم مدته شهر
واحد وحصل طبيبان من القيرغيز على تدريب مدته شهر واحد في عمليات
زراعة القوقعة في إسطنبول .قدَّمت وكالة التعاون والتنسيق التركية أربعة أجهزة
لفحص السمع لوزارة الصحة في الجمهورية القيرغيزية وذلك ضمن نطاق
المشروع .خضع  25000طفل للفحص في بيشيك و 16000طفل في أوش
بفضل األجهزة الممنوحة .وكنتيجة لهذه الفحوصات ،خضع  200طفل من
الذين تب َّين أنَّ لديهم فقدان سمع لمزيد من االختبارات وخضعوا للعالج.
ُن ِّظم برنامج تدريب في دوشانبي ،عاصمة طاجيكستان في  4و 5ديسمبر ،2018
وذلك لرفع الوعي بشأن أهمية اختبارات فحص السمع ،حيث شارك  33طبيبًا من
مختلف أنحاء طاجيكستان .شارك الح ًقا تسعة أشخاص مكوّ نين من أطباء األنف
واألذن والحنجرة وأطباء األطفال حديثي الوالدة – الذين قد اختيروا من أربعة

مناطق مختلفة في طاجيكستان  -في التدريب العملي المنعقد في إسطنبول الفترة
بين  13و 24مايو .2019
تملكت وزارات الصحة للدول المستفيدة – والذين يعدون شركاء في المشروع
– زمام أمور المشروعات ،والتي أدت إلى استدامتهم على المدى القصير ،وذلك
بفضل مساهمات وكالة التعاون والتنسيق التركية.
يمكن تكرار المشروع وتطبيقه في أي منطقة .حيث ال يتطلب األمر سوى أن تقوم
الجهات المعنية للمشروع المحتمل بطلب المشروع وتتولى زمامه للشروع فيه.
جهة االتصال:
االسم :إدارة التنمية االستراتيجية
المنظمة :وكالة التعاون والتنسيق التركية
البريد اإللكترونيsgdb@tika.gov.tr :
هاتف+90 312 939 70 00 :

اسم المشروع :مشروع فحص السمع لحديثي الوالدة
الدول  /األقاليم :الجمهورية القيرغيزية ،طاجيكستان ،تركيا
المر ِّ
شح :وكالة التعاون والتنسيق التركية ()TIKA
هدف (أهداف) التنمية المستدامة6-16 ،8-3 ،2-3 :
مقدم الدعم :وكالة التعاون والتنسيق التركية
هيئات التنفيذ :وكالة التنسيق والتعاون التركية ،التحالف الدولي لألطباء ( )AIDووزارة الصحة في الجمهورية القيرغيزية ،ووزارة الصحة في طاجيكستان
حالة المشروع :مستمر
مدة المشروع :بين عام  2017و2021
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/3gmpGlG :؛ https://bit.ly/2CW6bmb
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برنامج تقديم الخدمات الصحية عن ُبعد التابع للجنة
المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية
المستدامة في الجنوب ()COMSATS
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الصحة الجيدة
والرفاه

السعي من أجل تقديم الرعاية الصحية المستدامة

التحدي
تواجه الدول في بلدان الجنوب – إلى حد ما – والدول النامية العديد من التحديات بغرض تقديم الرعاية الصحية بشكل عادل،
ال سيما في الدول المهمشة التي تعيش في المناطق النائية صعبة الوصول إليها .وتتضمن :اإلمكانية المحدودة للحصول على
الرعاية الصحية؛ ندرة الموارد البشرية والتقنية؛ ازدياد معدل المرضى مقارنة بمعدل األطباء؛ والفجوة الثقافية والسلوكية
واالنقسام بين الريف والحضر .تواجه باكستان هذه التحديات مثلها مثل العديد من الدول األعضاء في اللجنة المعنية بتسخير العلم
والتكنولوجيا ألغراض التنمية المستدامة في الجنوب ( ،)COMSATSوال سيما النمو السكاني المتزايد في العقود القليلة الماضية
والقطاعات المحروم سكانها من الحصول على الرعاية الصحية.
نحو إيجاد حل
أفضى ظهور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ( )ICTsالحديثة إلى وجود السبل لتطوير أشكال جديدة لتقديم الرعاية الصحية،
وذلك لسد الفجوة وتعزيز األنظمة الحالية للرعاية الصحية .أحد النماذج المبتكرة التي ظهرت بمرور الوقت هي برنامج تقديم
الخدمات الصحية عن بُعد ،والذي يعزز استخدام االتصاالت والتكنولوجيا االفتراضية إلتاحة الرعاية الصحية خارج منشآت
الرعاية الصحية التقليدية أو بمساعدتها .لقد كانت الدول األعضاء في اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية
المستدامة في الجنوب رائدة في تنفيذ الخدمات الصحية المتزامنة عن بُعد في باكستان باستخدام أحدث تكنولوجيات االتصاالت
والمعلومات ،وإبراز كيف يمكن مواجهة تحدي تقديم الرعاية الصحية بطريقة عادلة وإمكانية استدامتها أثناء العمل في المجتمعات
المهمشة وفي المناطق النائية صعبة الوصول إليها .يتمثل هدفها في المساعدة على مواجهة تحديات الحصول على الرعاية الصحية
العادلة بطريقة فعَّالة بالقياس إلى التكلفة لتلك المجتمعات المحرومة.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة للجنة
المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا
ألغراض التنمية المستدامة في الجنوب

شرعت الدول األعضاء في اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية المستدامة في الجنوب في تقديم الخدمات
ً
نشاطا تجريبيًا للسكان المحليين في َّ .2001
تمثل الهدف في تنفيذ الرعاية
الصحية عن بُعد في كوجر خان ،باكستان باعتباره
الصحية وتقديم االستشارات الطبية للمرضى في موقع نا ٍء ال يتوفر فيه األطباء أو يتوفر القليل منهم .ازداد النشاط في الحجم
والنطاق في عام  2004عندما و َّقعت الدول األعضاء في اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية المستدامة في
الجنوب اتفا ًقا مشتر ًكا مع مركز بحوث التنمية الدولية ( )IDRCلكندا والمنظمة المجتمعية ( )CBOومقرها في سكردو ومؤسسة
بالتستان للصحة والتعليم ( .)BHEFموّ ل مركز البحوث للتنمية الدولية النشاط المنجز ضمن إطار المشروع بهدف تعزيز النمو،
والحد من الفقر والدفع بالتغيير اإليجابي على نطاق واسع فيما يخص تقديم الرعاية الصحية.
كان الهدف األشمل للمشروع هو إجراء بحث قائم على العمل لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمجتمعات المحرومة والمهمشة في
المناطق الشمالية من باكستان وتقييم فاعلية تقديم الخدمات الصحية عن بُعد باعتبارها وسيلة ونموذجً ا فع ً
َّال بالقياس إلى التكلفة
ويمكن الحصول عليه بسهولة بالغة .وضمن إطار نشاط هذا المشروع ،أنشأت الدول األعضاء في اللجنة المعنية بتسخير العلم
ً
ً
ومركزا نائيًا
مركزا للموارد في منشآتها في إسالم أباد (عاصمة باكستان)
والتكنولوجيا ألغراض التنمية المستدامة في الجنوب
لتقديم الخدمات الصحية عن بُعد في مبنى المستشفى المحلي في سكردو (عاصمة مدينة منطقة جيلجيت بالتستان) تحت الرقابة
اإلدارية لمؤسسة بالتستان للصحة والتعليم .تقع سكردو في منطقة سالسل جبلية مصحوبة بوجود تضاريس صحراوية وطقس
قاس .تستخدم الدول األعضاء – في اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية المستدامة في الجنوب – القمر
ٍ
الصناعي لتوصيل محطتي تقديم الخدمات الصحية عن بُعد ألغراض هذه المرحلة من النشاط القائم على تقديم الخدمات الصحية
عن بُعد ،أي :توصيل مركز موارد تقديم الخدمات الصحية عن بُعد ومركز تقديم الخدمات الصحية عن بُعد .تلقى المرضى من
المجتمعات المهمشة والنائية لجيلجيت – بالتستان الرعاية الطبية من أطباء متخصصين يحضرون إلى مركز الموارد لتقديم
الخدمات الصحية عن بُعد (في إسالم أباد) .أتيحت االستشارات الطبية في البداية في مجاالت أمراض القلب وأمراض الجهاز
الهضمي واألمراض القلبية وأمراض األطفال وأمراض النساء كذلك .حصلت الدول األعضاء في اللجنة المعنية بتسخير العلم
عال من المعرفة من خالل النشاط المنجز ضمن إطار المشروع،
والتكنولوجيا ألغراض التنمية المستدامة في الجنوب على قدر ٍ
ال سيما في بنود إنشاء البنية التحتية التقنية ،والعمل في سياقات ثقافية متنوعة .أصبحت الدول األعضاء في اللجنة المعنية
بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية المستدامة في الجنوب قادرة كذلك على التدخل في أجزاء أخرى من الدولة بفضل
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المعرفة المكتسبة .اتسع نطاق خدمات تقديم الخدمات الصحية عن بُعد الح ًقا
لربط  -أكثر من اثنتي عشرة من الوحدات الصحية األساسية ( )BHUفي
مختلف الدول والمجتمعات المحيطة باعتبارها مراكز لتقديم الخدمات الصحية
عن بُعد – بمركز الموارد لتقديم الخدمات الصحية عن بُعد في إسالم أباد،
وتتضمن الوحدات األساسية الصحية في :زوب ()2011؛ إسالم أباد – جوكينا
()2013؛ صوابي – داجاي ()2013؛ إسالم أباد د – )2014( 10؛ كويتا –
مستعمرة الوحدات ()2014؛ ملتان – مظفر أباد ()2015؛ بيشاوار – سانجو
()2015؛ الهور ()2015؛ خيربور – أوبري ()2015؛ جوادر – شادوباند
()2015؛ ملتان – بنجفايز ()2015؛ مانسيرا – بيهالي ()2017؛ ماردان –
ديرا الخباني ()2018؛ صوابي – تاراكاي ()2018؛ وجيلم – سويكا (.)2019
بمرور الوقت أدرجت الخدمات الطبية لتقديم الرعاية العامة للمرضى الخارجيين
ولمكافحة األمراض المزمنة.

يعتبر البرنامج مستدامًا ألنَّ الدول األعضاء في اللجنة المعنية بتسخير العلم
والتكنولوجيا ألغراض التنمية المستدامة في الجنوب تدعم النفقات الجارية لمركز
الموارد لتقديم الخدمات الصحية عن بُعد (باستخدام الموارد الطبية من منشآت
الرعاية الثالثية) ،بينما تتحمل المنظمات والهيئات الصحية المحلية النفقات
الجارية لمركز/مراكز تقديم الخدمات الصحية عن بُعد وذلك في المنطقة المستفيدة
من هذه الخدمة .يتيح مركز الموارد لتقديم الخدمات الصحية عن بُعد – والراسخ
في إسالم أباد – إلى جانب نظام معلومات المرضى والبوابة اإللكترونية السارية
تكرار هذه الخدمات بدعم من المنظمات الصحية المحلية والشركاء .يقدم الشركاء
األموال ويشاركون الموارد وينظمون معًا فعاليات بناء القدرة.

استطاع برنامج تقديم الخدمات الصحية عن بُعد التابع للدول األعضاء في اللجنة
المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية المستدامة في الجنوب إثبات
قيمته كأحد الحلول التي تتسم بالفاعلية من حيث التكلفة لزيادة التوعية وتقديم
الرعاية الصحية العادلة لمختلف األقاليم والمناطق والمجتمعات النائية والتي
يصعب الوصول إليها .أتيحت أكثر من  65000استشارة طبية للمرضى من
المناطق والمجتمعات المهمشة والمحرومة.

ُ
تشاطر الموارد والخبرة بين
تتضمن مجاالت التعاون المحتمل مع الشركاء:
المنظمات العاملة بالفعل في تقديم الخدمات الصحية عن بُعد؛ إنشاء نظام لتقديم
الخدمات الصحية عن بُعد لمنطقة بعينها؛ مشاركة اآلراء بشأن الرعاية الصحية
وتقديمها من خالل تقديم الخدمات الصحية عن بُعد عبر األقاليم والحدود؛ وترتيب
دورات بناء القدرات وبرامجها لألخصائيين الصحيين من خالل تقديم الخدمات
الصحية عن بُعد.

فيما يتعلق بالجوانب المبتكرة للبرنامج ،عندما بدأت الدول األعضاء في اللجنة
المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية المستدامة في الجنوب
برنامجها لتقديم الخدمات الصحية عن بُعد ،اعتمدت خدماتها على رابط القمر
الصناعي لتوصيل شبكة اإلنترنت ولعقد المؤتمرات عن طريق الفيديو لتمكين
االستشارات الطبية بين المرضى والمختصين الطبيين .طوَّ رت الدول األعضاء
في اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية المستدامة في
الجنوب نظام معلومات وبوابة إلكترونية لمشاركة بيانات المرضى والتي
يجري االحتفاظ بها باستخدام الخوادم ،وذلك ضمن إطار فهم الحاجة الملحة
للخدمات الصحية األساسية .تتيح هذه اآللية المبتكرة للمرضى تقديم شكواهم
مباشر ًة إلى الطبيب والخضوع للفحص والتشخيص ومعالجتها في النهاية .تحوي
البوابة اإللكترونية ميزات تسجيل المرضى وتحديث التاريخ الطبي للمرضى
والفحوصات األساسية وتحتفظ بها؛ وكذلك وثائق المرضى (صور ،تقارير

تعتزم الدول األعضاء في اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض
التنمية المستدامة في الجنوب  -باعتبارها منظمة حكومة دولية  -نقل هذا التعليم
وهذه الخبرة إلى الدول األعضاء األخرى المعنية في آسيا وإفريقيا وأمريكا
الالتينية في ظل التعاون بين بلدان الجنوب.

وتحاليل سابقة) ،تنظيم المواعيد مع األطباء المختصين وتوجيهات الطبيب
باإلضافة إلى النقل اآلمن للبيانات.

جهة االتصال:
االسم :دكتور عظيمة فريد
المسمى الوظيفي :المسؤول الطبي الرئيسي
المنظمة :اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية المستدامة في
الجنوب ()COMSATS
البريد اإللكترونيdrazeema@comsats.org :

اسم المشروع :برنامج تقديم الخدمات الصحية عن بُعد التابع للجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية المستدامة في الجنوب ()COMSATS
الدول  /األقاليم :باكستان
هدف (أهداف) التنمية المستدامة8-3 :
ً
بداية مركز بحوث التنمية الدولية ( – )IDRCكندا وحاليًا اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية المستدامة في الجنوب
مقدم الدعم:
()COMSATS
هيئات التنفيذ :اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية المستدامة في الجنوب؛ مؤسسة بالتستان للتعليم والصحة ()BHEF؛ وخدمات
االنترنت التابعة للجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية المستدامة في الجنوب.
حالة المشروع :مستمر
مدة المشروع – 2001 :مستمر
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/3b1Jnyd :
108

3

الصحة الجيدة
والرفاه

التعديل الجيني بهدف العالج
تعزيز األساليب المتبعة حاليًا لعالج األمراض غير المعدية من خالل استخدام تقنيات التعديل الوراثي المبتكرة

التحدي
يتطلب تحقيق غاية الحد من الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غير المعدية بنسبة الثلث بحلول عام  2030لتحقيق هدف
التنمية المستدامة ( )SDGتقنيات مبتكرة وفعَّالة .ومع ذلك غالبًا ما تفتقر العديد من معاهد األبحاث في بلدان الجنوب إلى المعدات
التقنية والقدرة على استخدام أحدث التقنيات .وبالرغم من أ َّنه من الشائع اآلن في أبحاث األمراض غير المعدية ربط حدوث المرض
بتعبير جيني مُعيَّن ،إال أ َّنه نادرً ا ما تستمر الدراسات إلى ما هو أبعد من ذلك .ويحتاج الباحثون في الدول األعضاء في المركز
الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا البيولوجية إلى تعلّم التقنيات التي يمكن أن تدفع هذا البحث إلى أبعد من ذلك ،لتطور نماذج
حيوانية وخلوية لألمراض البشرية ،بحيث يمكن تطوير عالجات مبتكرة أيضًا في المختبرات في بلدان الجنوب.
نحو إيجاد حل
ال تعد الممارسات والطرق التقليدية المستخدمة في عالج العديد من األمراض غير المعدية كافية لمواجهة عبء األمراض المتزايد
في جميع أنحاء العالم .ويتضح يومًا بعد يوم أن التطورات وال ُنهُج الجديدة في البحوث الصحية تستطيع تقديم حلول مبتكرة وفعَّالة
لهذه المشاكل .وقد أصبحت العالجات المبتكرة ووسائل تطويرها متاحة اآلن في المواقع التي تعاني من شح الموارد ،بفضل
التعاون والتدريب الذي يتصدره المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا البيولوجية (.)ICGEB
ويظهر تعديل الجينات كأحد التقنيات الجديدة الرئيسية في هذا المجال ،وهو تقنية تتيح تعديل المعلومات الجينية لخاليا الثدييات بدقة
كبيرة ،مما يفسح المجال أمام تصحيح الطفرات المرتبطة باألمراض البشرية .وهي تقنية سهلة التنفيذ وغير مكلفة نسبيًا ،ويمكن
تنفيذها في أي مختبر من مختبرات البيولوجيا الجزيئية.
ومنذ عام  ،2016كان للمركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا البيولوجية ( )ICGEBدورً ا هامًا في إنشاء منصات بين
بلدان الجنوب لتبادل المعرفة حول أحدث تقنيات تعديل الجينات وتطبيقاتها في المجال الطبي من خالل تنظيم حلقات عمل نظرية
وعملية .والتي تغطي النقاط التالية:
•إنتاج نماذج حيوانية تحمل طفرات الجينات المرتبطة باألمراض البشرية الكتساب رؤية واضحة لآلليات الجزيئية المسؤولة
عن ظهور المرض وتطوره؛
•إدخال هذه الطفرات في الخاليا الجذعية لألجنة والخاليا الجذعية متعددة القدرات المستحثة ( )iPSإلنشاء نماذج خلوية للمرض
واستخدامها للكشف عن فعَّالية أدوية مُعيَّنة ،أو لفهم التباين بين األفراد في مظاهر مرض ما تسببه نفس الطفرة الجينية (الطب
الدقيق)؛
•تطوير وسائل العالج المبتكرة التي تعتمد على تعديل الجينات.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
للمركز الدولي للهندسة الوراثية
والتكنولوجيا الحيوية ()ICGEB

يمكن تطبيق هذه التقنية على تطوير نماذج بسيطة وفعَّالة بالقياس إلى التكلفة في المخلوقات الحية مثل سمكة دانيو المخططة ودودة
الربداء الرشيقة ،ويمكن استخدامهما لدراسة اآلثار المترتبة على تعديل الجينات في األمراض غير المعدية .يؤدي هذا إلى ترسيخ
العلوم بشكل أقوى تأثيرً ا وبالتالي إمكانية أفضل لطلب الحصول على تمويل لألبحاث :واألهم من ذلك ،أ َّنه يؤدي إلى نتائج يُمكن
ترجمتها إلى وسائل عالج قابلة للتطبيق.
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تسمح حلقات العمل الدولية هذه والتابعة للمركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا
الحيوية للعلماء من الدول األعضاء بفهم أحدث إجراءات التعديل الجيني وتطبيقها في
بلدانهم ومعاملهم .أثناء حلقات العمل تلك ،فإنَّ العلماء الممثلين لدول المركز الدولي
للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية يتعلمون من بعضهم البعض ،ويشاركون
التكنولوجيا ،ويبدأون مبادرات تعاونية جديدة ،ويحصلون على فرصة لمناقشة
األمور األخالقية والتنظيمية المصاحِبة للتكنولوجيا .أحد األمثلة الملموسة هي "حلقة
العمل المشتركة بين المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ومركز
البحوث المشتركة ( )JRCبشأن التعديل الجيني" ،والتي ضمت خبراء من بلجيكا
وإيطاليا وكينيا والتفيا ونيجيريا وتايالند والمملكة المتحدة ،وعززت التعاون بين
المؤسسات األكاديمية والمختبرات المختلفة سعيًا لتوفير االستشارات فيما يتعلق
بالتحديات التنظيمية واألخالقية والمجتمعية والتي تحركها التكنولوجيا وتطبيقاتها.
كما أن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي تتم رعايتهما من خالل نقل
التكنولوجيا والتعاون مع دوائر هذا المجال في األرجنتين والبرازيل ومصر وإيران
ولبنان والجمهورية العربية السورية من بين آخرين.
تمثل حلقات العمل الدولية فرصة فريدة الكتساب المعرفة الالزمة لتوسيع تأثير
الدراسات الترابطية التي يتم إجرؤها على التعبير الجيني ،والمُن َّفذة بشكل متزايد
في البلدان الواقعة جنوب الكرة األرضية ،كما هو موثق بأعداد طلبات المنح
المتلقاة بهذا الخصوص من ِق َبل المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا
الحيوية خالل العام الجاري.
في نهاية المطاف ،فإنَّ نتائج هذه الممارسة يهدف إلى بناء القدرات ونقل
المعرفة بين البلدان الواقعة جنوب الكرة األرضية ،وهو األمر الذي يتخطى

الممارسات واألساليب التقليدية المستخدمة لعالج األمراض غير المعدية ليصل
إلى الطليعة في مجال التعديل الجيني.
يساهم التعديل الجيني في تحسين خطط العالج وفي إثراء المعلومات الجينية
ً
ً
ارتباطا مباشرً ا باستهداف
مرتبطا
المتعلقة ببدء األمراض وتطورها ،وذلك لكونه
تقليل معدالت الوفيات جرّ اء األمراض غير المعدية.
استدامة هذه الممارسة مكفول بالتأثير الممتد لحلقات العمل الدولية ،باإلضافة إلى
التعاون القائم بين المؤسسات البحثية والباحثين.
هذه المبادرة قابلة للتوسعة والتكرار في بلدان أخرى من البلدان الواقعة جنوب
الكرة األرضية ،ألن المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية يمتلك
شبكة علمية قوية حول العالم كما أن هيكل إدارة البرامج يعمل بكفاءة منذ عقود.
يسهل استنساخ نموذج اإلجراءات المعيارية والبنية األساسية للمركز الدولي
للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ،واللذان يتمتعان بسمعة تتسم بالحيادية
والنزاهة والشفافية.
جهة االتصال:
االسم :السيدة ماريانا ماكوالن
المنصب :رئيس العالقات الخارجية
المنظمة :المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ()IGCEB
البريد اإللكترونيmaculan@icgeb.org :
هاتف+39 040 3757216 :

اسم المشروع :التعديل الجيني بهدف العالج
الدول  /األقاليم 65 :بل ًدا هم أعضاء المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية في مناطق العالم المختلفة :أفغانستان والجزائر واألرجنتين
وبنغالديش وبوتان والبوسنة والهرسك والبرازيل وبلغارياوبوركينا فاسو وبوروندي والكاميرون وشيلي والصين وكولومبيا وكوستا ريكا وساحل العاج
وكرواتيا وكوبا واإلكوادور ومصر وإريتريا وإثيوبيا والمجر والهند وإيران والعراق وإيطاليا واألردن وكينيا والكويت وقيرغيستان وليبريا وليبيا وماليزيا
وموريشيوس والمكسيك ومولدوفا والجبل األسود (مونتغرو) والمغرب وناميبيا ونيجيريا ومقدونيا الشمالية وباكستان وباناما وبيرو وقطر ورومانيا واالتحاد
الروسي والسعودية والسنغال وصربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإفريقيا الجنوبية وسريالنكا والسودان والجمهورية العربية السورية وترينداد وتوباغو وتونس
وتركيا وأوكرانيا واإلمارات العربية المتحدة وجمهورية تنزانيا المتحدة وأوروغواي وفنزويال (جمهورية فنزويال البوليفارية) وفيتنام وزمبابوي
المر ِّ
شح :المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ()IGCEB
هدف (أهداف) التنمية المستدامة4-3 :
مقدم الدعم :المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية وإيطاليا والهند وجنوب إفريقيا واالتحاد األوربي
هيئات التنفيذ :المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية
حالة المشروع :مستمر
مدة المشروع :بين عام  2020و2030
رابط الممارسة الجيدةwww.icgeb.org/genome-editing :؛ https://bit.ly/3aV1Iwy؛ https://bit.ly/3hsvM5t
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التسلسل عالي السرعة ( )HTSوالمتشابهات الحيوية
زيادة فرص الحصول على أدوية ميسورة التكلفة عن طريق تطوير التكنولوجيا في مجاالت األدوية من خالل
مشاركة المعرفة ونقل التكنولوجيا بين بلدان الجنوب.

9

الصناعة ،واالبتكار،
والبنية التحتية

التحدي
ُتعد األمراض غير المعدية كالسرطان وأمراض القلب واألوعية الدموية عب ًئا صحيًا عالميًا ،مما يستوجب اكتشاف عقاقير جديدة.
فقد أضحى تطويع العقاقير الموجودة والمعتمدة ألغراض عالجية جديدة أمر مهم أكثر من أي وقت مضى .عادة ما تكون المعاهد
البحثية في البلدان الواقعة جنوب الكرة األرضية األعضاء في المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ()IGCEB
ً
تجهيزا سي ًئا وغير قادرة على إجراء اختبارات فحص للعقاقير واسعة النطاق .لذا ،فالحاجة متزايدة لوجود مختبرات في
مُجهَّزة
البلدان األعضاء للتعاون ومشاركة تكنولوجيا اختبارات الفحص ،باإلضافة إلى مشاركة التكنولوجيا الالزمة إلنتاج العقاقير الحيوية
وتسويقها.
نحو إيجاد حل
يهدف المشروع أساسًا إلى تعزيز قدرة البلدان الواقعة جنوب الكرة األرضية على اكتشاف العالجات الدوائية الجديدة المحسّنة
والمتاحة ،ومن َث َّم مشاركة تلك المعرفة بين البلدان والشركاء .تسمح تكنولوجيا الفحص عالي اإلنتاجية ( )HTSبالتحقق من اآلثار
العالجية للجزيئات الحيوية (سواء أكانت عقاقير أو جينات أو بروتينات) والتي قد تمثل عالجات حيوية جديدة .من المتوقع أن القيام
باختبارت الفحص باستخدام المكتبات الجينية والعقارية سيسمح بالتعاون بين دول الجنوب لتطوير عالجات حيوية جديدة وتطويع
العقاقير المعتمدة بالفعل ألجل أغراض عالجية جديدة.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
للمركز الدولي للهندسة الوراثية
والتكنولوجيا الحيوية ()ICGEB

والهدف يكمن في زيادة فرص حصول البلدان الواقعة جنوب الكرة األرضية على مستحضرات عالجية حيوية متشابهة (،)SBPs
والمعروفة باسم "البدائل الحيوية" ،باعتبارها بدائل لعقاقير البروتين المؤتلف باهظة الثمن .البروتينات العالجية المؤتلفة هي صنف
من أصناف العقاقير الطبية ،مع احتمالية كبيرة أن تكون بمثابة عالجات جديدة .وألنَّ العديد منها على وشك الظهور خارج نظام
براءات االختراع ،فقد أصبح جليًا أن النموذج الناجح للمستحضرات الصيدالنية الجنيسة يمكن نقله بكفاءة إلى مجال العالجات
الحيوية .من المتوقع أن يقلل هذا من التكلفة وأن يفي بالطلب العالمي ويعزز التنافس السوقي وأن يُبقي على مُح ِّفزات االبتكار.
يتعاون المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية مع المختبرات في البلدان الواقعة جنوب الكرة األرضية إلنشاء
تكنولوجيا الفحص عالي اإلنتاجية ،مما سيمهد الطريق للتعاون بين بلدان الجنوب في هذا المسعى .تكنولوجيا الفحص عالي
اإلنتاجية هي عملية اكتشاف لعقار تجريبي تسمح بخضوع عدد كبير من العينات الختبار النشاط الحيوي على مستوى الكائن
الحي أو المستوى الخلوي أو المساري أو الجزيئيَ .عمِل المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بالتعاون مع مركز
البحوث المشتركة ( )JRCمع علماء من بلدان شتى إلنشاء برامج الختبارات الفحص وتنفيذها ،من أجل تحليل مكتبات المُركبات
الطبيعية وكشف مدى قدرتها على عالج األمراض المعدية .تهدف اختبارات الفحص هذه أيضًا إلى التعرف على المُركبات
الطبيعية التي بإمكانها التدخل في العمليات الحيوية المتعلقة باألمراض غير المعدية .ويكمن دور المركز الدولي للهندسة الوراثية
والتكنولوجيا الحيوية في توفير المعرفة العلمية والمهارات التكنولوجية ،بينما وظيفة مركز البحوث المشتركة ( )JRCالرئيسية
هي تحديد المجاالت البحثية المحددة واالحتياجات المحلية التي يمكن أن تستفيد من الجمع بين األعمال عالية اإلنتاجية والمسح اآللي
عالي المحتوى ،مع إيالء اهتمام خاص بتطوير تقنيات مختبرية (خارج الجسم) للتقليل من التجارب على الحيوانات.
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يركز المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية على تطوير البدائل
الحيوية ،وعلى ُن َسخ العقاقير العالجية الحيوية المعتمدة مسب ًقا ذات النشاط الحيوي
القابل للمقارنة ،والخصائص الفيزيائية الكيميائية ،والكفاءة واألمان .ينطبق هذا
التعريف على البدائل الحيوية التي ال تحتاج إلى أن تكون ُن َسخ مطابقة للعقاقير
الحيوية األصلية ،ولكن ينبغي أن يكون لها أنشطة شبه متطابقة .عادة ال يستطيع
مطورو المتشابهات الحيوية االطالع على البروتوكول المستخدم النتاج المُر َّكب
األصلي .ظل المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ً
نشطا منذ عدة
سنوات في مجال تيسير نقل التكنولوجيا إلنتاج عدة متشابهات حيوية إلى جهات
الصناعات الصيدالنية في البلدان الواقعة جنوب الكرة األرضية .تلك األنشطة
التي تبني القدرات م ّكنت الشركات من إنشاء ممارسات التصنيع الجيد ()GMP
إنتاجا نظي ًفا .ث َّمة خمسون من المتشابهات الحيوية
إلنتاج المتشابهات الحيوية
ً
في طور اإلعداد حال ًيا ،وستؤدي على األرجح إلى وجود سوق شديد التنافس في
خالل السنوات الخمس القادمة .ما بين عامي  2005وُ 2018نقلت التكنولوجيا
بنجاح ما بين  14بلدًا من البلدان الواقعة جنوب الكرة األرضية.
يتعزز التعاون بين بلدان الجنوب من خالل نقل التكنولوجيا بهدف إنتاج
المتشابهات الحيوية (مثل الصين ،وبنغالديش ،وإيران) .توفر المتشابهات الحيوية
فرصة غير مسبوقة ،كونها يمكن إنتاجها والتسويق لها من خالل فئة جديدة من
شركات التكنولوجيا الحيوية المتسمة بالصغر والتركيز ،وبالتالي يمكنها االعتماد
على دعم اقتصادي محدود نسبيًا لتحقيق النجاح التنافسي .يهدف المركز الدولي
للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية إلى نقل المعرفة محمية الملكية الفكرية
والمهارات التنظيمية وريادة األعمال.

المشروع مستدام ألنَّ نقل التكنولوجيا وبناء القدرات في هذه المجاالت من المتوقع
أن يولدان مستهدَ فات جديدة للعالجات الحيوية ويدعمان إنشاء الشركات المحلية
إلضفاء الطابع التجاري عليها .ستؤدي التطورات العلمية إلى توفير مؤلفات
في نخبة من الدوريات مما سيزيد من فرص جذب تمويل إضافي .وهذا سيولّد
إيرادات يُعاد استثمارها في المشروع لجذب عدد أكبر من البلدان.
يمكن تكرار هذا المشروع في البلدان المهتمة باستحداث مستحضرات حيوية
جديدة .ويمكن لآلخرين االنضمام واستغالل المنصات القائمة إما لفحص مركباتهم
الخاصة أو إعداد اختبارات فحص لألمراض الواقعة ضمن دائرة اهتماماتهم أو
إلنتاج بروتينات مؤتلفة .ويمكن للبلدان التي تمتلك تلك التكنولوجيا بالفعل أن
تتلقى مساعدة في إعداد اختبارات كشف جديدة أو في تحسين الخطوات المختلفة
إلنتاج البروتين ودخوله إلى السوق .أخيرً ا ،فإنَّ البلدان الراغبة في إعداد منصات
محلية قد تستفيد من هذا المشروع باعتباره نموذجً ا يُحتذى به أثناء التطبيق أو
مركز للتعاون المستقبلي.
جهة االتصال:
االسم :السيدة ماريانا ماكوالن
المنصب :رئيس العالقات الخارجية
المنظمة :المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ()IGCEB
البريد اإللكترونيmaculan@icgeb.org :
هاتف+39 040 3757216 :

اسم المشروع :التسلسل عالي السرعة ( )HTSوالمتشابهات الحيوية
الدول  /األقاليم :أفغانستان والجزائر واألرجنتين وبنغالديش وبوتان والبوسنة والهرسك والبرازيل وبلغاريا وبوركينا فاسو وبوروندي والكاميرون وشيلي
والصين وكولومبيا وكوستا ريكا وساحل العاج وكرواتيا وكوبا واإلكوادور ومصر وإريتريا وإثيوبيا والمجر والهند وإيران والعراق وإيطاليا واألردن وكينيا
والكويت وقيرغيستان وليبريا وليبيا وماليزيا وموريشيوس والمكسيك ومولدوفا والجبل األسود (مونتغرو) والمغرب وناميبيا ونيجيريا ومقدونيا الشمالية
وباكستان وباناما وبيرو وقطر ورومانيا واالتحاد الروسي والسعودية والسنغال وصربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإفريقيا الجنوبية وسريالنكا والسودان والجمهورية
العربية السورية وترينداد وتوباغو وتونس وتركيا وأوكرانيا واإلمارات العربية المتحدة وجمهورية تنزانيا المتحدة وأوروغواي وفنزويال (جمهورية فنزويال
البوليفارية) وفيتنام وزمبابوي
المر ِّ
شح :المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ()IGCEB
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-3 ،8-3 :ب-9 ،5-9 ،ب
مقدم الدعم :الصين والهند وإيطاليا وجنوب إفريقيا والمركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية
هيئات التنفيذ :المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية
حالة المشروع :سبعة برامج – كلها مستمرة
مدة المشروع :بين  2015و2030
رابط الممارسة الجيدةwww.icgeb.org/science/medical-biotechnology :
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تخفيف آثار األمراض العصبية التنكسية
التصدي للتنكس العصبي في الجنوب للتقليل من عبء األمراض غير المعدية عالميًا

التحدي
ُتقدّر منظمة الصحة العالمية ( )WHOأ َّنه بحلول عام  2040ستصبح األمراض العصبية التنكسية ،وهي مجموعة من األمراض
المتعلقة ببعضها والناتجة عن التنكس المترقي في أجزاء مختلفة من المخ البشري ،ستصبح ثاني سبب عالمي للوفاة من بعد أمراض
القلب واألوعية الدموية ،وذلك نتيجة زيادة عدد السكان العالمي مع زيادة نسبة الشيخوخة .لذا ،من ناحية السياسات الصحية
الوطنية ،فإنَّ االستثمار في دراسة األمراض العصبية التنكسية أمر مج ٍد للغاية .إال أنَّ البلدان الواقعة جنوب الكرة األرضية في
كثير من الحاالت ،غير مُجهَّزة إلعداد تلك الدراسات :فهي غير قادرة على التعرف على االختالفات الجينية المصاحِبة لتلك
األمراض ،وال هي قادرة على استحداث نماذج حيوانية وخلوية تحاكي األمراض البشرية .أضف إلى ذلك أنَّ التعاون وتبادل
المعلومات االستخباراتية بين مراكز الصحة واألبحاث بين البلدان هو أمر عادة ما يُفتقر إليه .لتحقيق هدف التنمية المستدامة
( )SDGالغاية " 4-3بحلول  ،2030وهو تقليل ثلث الوفيات المبكرة جرّ اء األمراض المعدية عن طريق الوقاية والعالج وتعزيز
الصحة النفسية والرفاه" ،نحتاج إلى ابتكارات وتكنولوجيا جديدة وفعَّالة بخصوص التنكس العصبي .أهم ما يميز هذا األمر هو
الشمولية ،أي باألخذ في االعتبار الخلفية الجينية والدراسات المجراة على أشخاص من البلدان الواقعة جنوب الكرة األرضية.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
للمركز الدولي للهندسة الوراثية
والتكنولوجيا الحيوية ()ICGEB

نحو إيجاد حل
األمراض العصبية التنكسية هي مجموعة من األمراض المتعلقة ببعضها والناتجة عن التنكس المترقي في أجزاء مختلفة من المخ
ً
ووصول إلى الصداع ،فاألمراض العصبية التنكسية تؤثر على ما يصل إلى مليار شخص حول
البشري .بدءًا بالسكتة الدماغية
1
العالم (منظمة الصحة العالمية .) 2006 ،ينطبق هذا على البلدان الواقعة جنوب الكرة األرضية على وجه الخصوص ،فالعديد
منها يشهد زيادة سريعة في متوسط العمر المتوقع.
في األعوام األخيرة ،سمحت األبحاث المجراة في هذا المجال برسم خريطة ألهم الجينات المشاركة في منشأ التنكس العصبي.
ً
تحليل لمرضى من دول متقدمة يتشاركون في األصول الجينية الوراثية .إنَّ الهدف الرئيس من
إال أنَّ األمر شمل باألكثر
مشروع البلدان الواقعة جنوب الكرة األرضية ،السيما إفريقيا وجنوب شرق آسيا ،هو الحصول على معلومات عن الخلفية الجينية
لألشخاص المتأثرين باألمراض العصبية التنكسية واالختالفات الجينية التي تجعل أشخاص أكثر عرضة لإلصابة بها ،مما قد
يؤدي إلى استحداث أساليب عالجية أكثر فاعلية .وفي نفس الوقت ،فالمرضى ومقدمي الرعاية معرضون دائمًا الحتمالية عدم تلقي
الدعم المناسب من المؤسسات (أي التيسير ووسائل دعم الخطط العالجية) .يساهم المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا
الحيوية ( )IGCEBفي تحقيق الغرض من المشروع عن طريق )1( :رعاية التدريب على التطورات التقنية والنظرية الرائدة
والتي قد تظهر نتيجة دراسة التنكس العصبي المرضي في مراحله األولى واألخيرة )2( ،تنظيم حلقات العمل واالجتماعات لجمع
الباحثين من األقاليم المختلفة ،و( )3التشجيع على تشكيل المجتمعات العابرة للحدود الوطنية من المهنيين والمحلييين ومجتمعات
من المرضى من بلدان الجنوب ،حيث إ َّنها لن تعزز األبحاث فحسب ،بل ستضمن أيضًا وجود تطور تشريعي في البلدان التي
ستواجه عما قريب تلك التحديات الجديدة.

 1تقرير منظمة الصحة العالمية (" )2006االضطرابات العصبية :تحديات الصحة العامة" .متوفر على رابط https://www.who.int/
 .mental_health/publications/neurological_disorders_ph_challenges/en/فُتح في  13أغسطس 2020
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وللمساعدة في سد هذه الفجوة ،ييسر المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا
الحيوية الحصول على شبكات من الخبراء الرواد في جوانب مهمة من األبحاث
عن تلك االضطرابات .يمارس المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا
الحيوية دورً ا رائ ًدا في تمكين المجتمعات العلمية الموجودة في البلدان األعضاء
من رعاية األبحاث في المناطق الناشئة المستهدفة.
يتواجد الباحثون من المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية في قلب
المجتمعات العلمية لبلدان عديدة من البلدان الواقعة جنوب الكرة األرضية ،وذلك من
خالل استضافة الطالب والباحثين الشباب من الدول األعضاء في المركز الدولي
للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية وتدريبهم في مختبرات إعداد المُكوِّ نات.
يشارك الباحثون في المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية مشاركة
فعَّالة في تنظيم االجتماعات (مثال علم الجينوم وصحة اإلنسان في إفريقيا ،بين
 2و 7ديسمبر  )2018التي يحضرها الباحثون من البلدان الواقعة جنوب الكرة
األرضية والتي تتناول العديد من المناهج العلمية .عادة ما تجمع تلك االجتماعات
(تحت رعاية المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بنسبة تصل
إلى  50بالمئة) بحد أدنى  150مشار ًكا وتكون مُجدَّولة بانتظام كل ثالث إلى أربع
سنوات .ومن المقرر أن يُعقد االجتماع القادم في  .2021يُعد المركز الدولي للهندسة
الوراثية والتكنولوجيا الحيوية صاحب المبادرة الرئيس والم ِّ
ُنظم لهذا المشروع،
ودوره الرئيس هو تشجيع األبحاث التعاونية في مختبرات إعداد المُكوِّ نات التابعة
للمركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية وتعزيز التدريب ومشاركة
المعرفة من خالل تنظيم أنشطة احترافية على نطاق واسع مركزة في البلدان الواقعة
جنوب الكرة األرضية .يتشارك شركاء المشروع في تمويل األنشطة واالجتماعات
االحترافية ويساهمون بالمدخالت العلمية واألفكار التطبيقية من األماكن الجغرافية
المختلفة من البلدان الواقعة جنوب الكرة األرضية .باإلضافة إلى ذلك ،يُثري شركاء
المشروع المجاالت المستهدفة منه من خالل المساهمة بالبحث العملي في مجموعة
متنوعة من التخصصات مثل :علم جينوم السرطان ،واألمراض المندلية والنادرة،
وعلم جينوم األعصاب ،وعلم جينوم الميكروبات ،وعلم الجينوم السكاني ،وعلم
جينوم الحمل وما قبل الوالدة.

(الحاصلون على الدكتوراة الفلسفية وما بعد الدكتوراة) والمنفذين ألبحاث تعاونية
في  41من المراكز المنتسبة للمركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية
(خاصة السودان وإيران ومصر وليبيا والجمهورية العربية السورية) .وفي عام
 ،2019كان أكثر من  600عالم يمثلون أكثر من  47جنسية قد انضموا لمختبرات
ً
أبحاثا متعددة
المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ،ويُجرون
التخصصات على مستوى مناطق ضخمة .في تريستي .ظلت  18مجموعة بحثية
ً
باحثا نشطة في مجاالت مختلفة من مجاالت األبحاث الطبية
والتي تشمل 170
الحيوية ،بما في ذلك مشاريع عن األمراض العصبية التنكسية المُعدية ،باإلضافة
إلى المناعة والجينات البشرية .وفيما يتعلق بالتنظيم التشريعي في هذا المجال،
فالمشروع ساهم مساهمة نشطة لتنظيم التشريع الخاص بالتبرع باألنسجة بعد
الوفاة لصالح األبحاث (GU Serie Generale n.55( )20G00024
 .)del 04-03-2020يمهد هذا اإلنجاز التشريعي الطريق لبناء بنك للمخ،
نموذجا ينبغي تشجيعه
والذي يمكن استعماله في األبحاث عن الخرف ويمثل
ً
وتطبيقه في البلدان الواقعة جنوب الكرة األرضية .يتحلى المركز الدولي للهندسة
الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بوضع فريد يمكنه من توفير نفس نوعية التوجيه
للعلماء اآلخرين وص ّناع القرار بجميع البلدان األعضاء فيه .ويأتي هذا للحد من
تأثير األمراض العصبية التنكسية على مستوى االقتصاد الكلي والمستوى البشري
الفردي ،مما يضمن إمكانية تكرار المشروع في البلدان أعضاء المركز الدولي
للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية التي تمتلك معامل ومرافق متخصصة
والمهتمة باألبحاث عن التنكس العصبي وبمشاركة المعرفة.
جهة االتصال:
االسم :السيدة ماريانا ماكوالن
المنصب :رئيس العالقات الخارجية
المنظمة :المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ()IGCEB
البريد اإللكترونيmaculan@icgeb.org :
هاتف+39 040 3757216 :

يضمن استمرارية المشروع في األساس تنمية رأس المال البشري المتح َقق من
خالل كل من االجتماعات وحلقات العمل االحترافية المشمولة في المشاريع،
باإلضافة إلى زمالء المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية

اسم المشروع :تخفيف آثار األمراض العصبية التنكسية
الدول  /األقاليم 65 :بل ًدا هم أعضاء المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ( )IGCEBفي أقاليم العالم المختلفة :أفغانستان والجزائر واألرجنتين
وبنغالديش وبوتان والبوسنة والهرسك والبرازيل وبلغارياوبوركينا فاسو وبوروندي والكاميرون وشيلي والصين وكولومبيا وكوستا ريكا وساحل العاج وكرواتيا
وكوبا واإلكوادور ومصر وإريتريا وإثيوبيا والمجر والهند وإيران والعراق وإيطاليا واألردن وكينيا والكويت وقيرغيستان وليبريا وليبيا وماليزيا وموريشيوس
والمكسيك ومولدوفا والجبل األسود (مونتغرو) والمغرب وناميبيا ونيجيريا ومقدونيا الشمالية وباكستان وباناما وبيرو وقطر ورومانيا واالتحاد الروسي
والسعودية والسنغال وصربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإفريقيا الجنوبية وسريالنكا والسودان والجمهورية العربية السورية وترينداد وتوباغو وتونس وتركيا
وأوكرانيا واإلمارات العربية المتحدة وجمهورية تنزانيا المتحدة وأوروغواي وفنزويال (جمهورية فنزويال البوليفارية) وفيتنام وزمبابوي
المر ِّ
شح :المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ()IGCEB
هدف (أهداف) التنمية المستدامة4-3 :
مقدم الدعم :المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ( ،)IGCEBوالبرنامج المشترك لالتحاد األوروبي – أبحاث داء التنكس العصبي
( ،)JPNDمؤسسة تيري التران بفرنسا ،ومؤسسة بنيفيتسنتسيا بلكسمبرغ ،ومؤسسة األبحاث اإليطالية للتصلب الجانبي الضموري ( ،)AriSLaوجامعة
غرب أونتاريو بكندا.
هيئات التنفيذ :المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية
حالة المشروع :مستمر
مدة المشروع2030–2016 :
رابط هذه الممارسةwww.icgeb.org/molecular-pathology :
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الصحة الجيدة
والرفاه

استراتيجية الخدمات المتنقلة
تطبيق استراتيجية لتنظيم األسرة ولصحة األم ،واالستفادة من تجربة البرنامح التونسي للصحة اإلنجابية :التطور
والتنمية

5

المساواة بين
الجنسين

التحدي
عقب استقالل البالد عام  ،1956اختارت السلطات السياسية إدراج تنظيم األسرة ( )FPضمن االسترتيجية التنموية الكلية للبلد.
لم تمتلك تونس حينها النظام الصحي وال الموارد البشرية الالزمة لتمكين سكانها من االستفادة من خدمات تنظيم األسرة .كان
تنظيم األسرة هو الحل للحكومة التونسية لتحرير المرأة وإعطائها فرصًا أكثر لكي تؤدي أدوارً ا هامة في النمو االقتصادي والتنمية
االجتماعية .عقب االستقالل عام  ،1956تبنت تونس قانون األحوال الشخصية والذي حظر تعدد الزوجات والطالق ووضع ح ًدا
لسن الزواج للرجل والمرأة ّ
ونظم الطالق .هذه هي األركان األساسية إلطالق برنامج تنظيم األسرة ،باإلضافة إلى التصريح ببيع
وسائل منع الحمل وإضفاء الشرعية على اإلجهاض .هذا المشروع يساعد المرأة على اتخاذ القرارات بشأن ما إذا كانت تريد
الحمل أو المباعدة بين الوالدات أو جعل فترة بين الحملين مما يساعد في تقليل نسبة وفيات األم والطفل ويزيد من الوالدات اآلمنة.
نحو إيجاد حل
إنَّ الهدف من المرافق الصحية المتنقلة هو زيادة نطاق استخدام وسائل منع الحمل مما سيقلل من الخصوبة ويوفر خدمات
صحية للمرأة مثل االستشارات المتعلقة بأمراض النساء والمتعلقة بما قبل الوالدة ،وزيادة الوعي بالحقوق المتعلقة بالصحة
الجنسية واإلنجابية ( )SRHRبين الشباب واليافعين .ساهم المشروع في تحقيق هدف التنمية المستدامة (( 3 )SDGالصحة
الجبدة والرفاه) ،والغايات  1-3و 2-3و 3-3و ،7-3وهدف التنمية المستدامة ( 5المساواة بين الجنسين) ،الغاية  .6-5ساعدت
االستراتيجة المتنقلة في تطبيق السياسة السكانية الوطنية ،والتي تشمل تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية في تونس.
أُعدَ ت خمسة ف َِرق متنقلة ووُ زعوا على إحدى المستشفيات اإلقليمية في خمس من المحافظات البالغ عددها  13في البالد .كانت
وظيفتهم توفير خدمات تنظيم األسرة للسكان في مراكز رعاية األمومة والطفولة ( ،)PMIوفي المراكز الصحية الواقعة في
المحافظات المعنية .اعتمدت تلك الف َِرق المتنقلة على توفر فريق يتضمن قابلة ،وممرضة ،ومُق ِّدم رعاية صحية ،وسائق .كانوا
يعملون في المجال أربعة أيام أسبوعيًا ويزورون الوحدات الطرفية المزوّ دة بالحد األدنى من التجهيزات لتوفير خدمات تنظيم
األسرة ،ال سيما منضدة الفحص الخاصة بأمراض النساء .أما بقية التجهيزات الضرورية فكانت توفرها المستشفى .تم إطالق
برنامج تنظيم األسرة في تونس من ِق َبل الحكومة التونسية بدعم مالي قُدم في الفترة األولية للبرنامج من مجلس السكان والمعونة
المالية من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDوصندوق األمم المتحدة للسكان ( .)UNFPAوفرت الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية وسائل منع الحمل والتجهيزات الطبية والمركبات والمساهمة المالية ،وضمن صندوق األمم المتحدة للسكان أنَّ
دعم البرنامج قد جلب التدخل في التواصل والتدريب .منذ عام  ،1995ساهمت منظمة الشركاء في السكان والتنمية ( )PPDفي
مشاركة المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات الخاصة بالبرنامج من أجل تكرارها في بلدان نامية أخرى ،باألخص في إفريقيا
جنوب الصحراء الكبرى وفي البلدان العربية.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة لمنظمة
الشركاء في السكان ()PPD

ومن أجل رصد أنشطة المشروع وتقييمها ،تم توفير سجل طبي نموذجي لمقدمي خدمات تنظيم األسرة/الصحة الجنسية واإلنجابية
( ،)FP/SRHباإلضافة إلى نظام أرشفة ييسر جمع البيانات وتحليلها .يسمح وجود سجل لجمع البيانات اإلحصائية بتقييم مدى
االلتزام بالممارسات الطبية وف ًقا للمعايير واإلجراءات المنصوص عليها في البرنامج
وقد تبين أنه عقب انتهاء المرحلة األولى من المشروع ،تجاوزت توقعات النتائج وازدادت زيادة مطردة :ازدادت االستشارات قبل
الوالدة بنسبة  29.6بالمئة (من  60.7إلى  90.3بالمئة) ،والوالدات بمساعدة آالت الوالدة بنسبة  19.1بالمئة (من  70.2إلى
 89.3بالمئة) ،واستشارات ما بعد الوالدة بنسبة  39.9بالمئة (من  46.2إلى  86.1بالمئة) ،واستعمال وسائل منع الحمل بنسبة
ً
تجاوزا كبيرً ا،
 20بالمئة (من  43.6إلى  63.6بالمئة) .تجاوزت النتائج النسبة التي كانت مستهدفة بالمشروع ومقدارها  10بالمئة
وازدادت المعرفة بمقدار  17بالمئة .كما أنَّ حضور خدمات تنظيم األسرة وصلت إلى  24بالمئة واالستعمال لوسائل الحمل إلى
 20بالمئة .وعلى نحو مماثل ،في المرحلة الثانية ( 1999إلى  ،)2001أظهرت األرقام واإلحصاءات أنَّ النتائج كانت مرضية
بنفس قدر نتائج المرحلة األولى .فيما يتعلق بالنتائج المتحققة في إطار البرنامج بين عام  2004و ،2018فإنَّ التوجه الهابط يعكس
االنخفاض التدريجي والمستمر في حصة الوحدات المتنقلة.
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استفادت بعض البلدان اإلفريقية من تعاون خبراء من مشروع العيادة المتنقلة هذا
التابع للمكتب الوطني لألسرة والسكان ( )ONFPالتونسي داخل إطار التعاون
بين بلدان الجنوب ،كما هو موضح في الرسم التالي:
•استفادت النيجر من مشروع مدته ثالث سنوات "مشروع دعم التعاون بين
بلدان الجنوب في مجال الصحة اإلنجابية" ،بدعم من هيئة التعاون الفرنسية،
في مقاطعة كولو التي يبلغ عدد سكانها  350ألف نسمة .معدل شيوع وسائل
منع الحمل ( )CPRفي مقاطعة كولو بالنيجر وصلت إلى  22.5بالمئة عام
( 2005وكانت  1.5بالمئة عام  ،)2000ونطاق التغطية السكانية لخدمات
الصحة اإلنجابية/تنظيم األسرة وصل إلى  80بالمئة عام ( 2005وكان
 27بالمئة عام  .)2000في عام  2008تسلّم مجلس النيجر لتنظيم األسرة
( )NBFPجائزة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPلمساهمته في
نجاح مشروع التعاون الثالثي في كولو بالنيجر .أدّى ذلك إلى تحفيز كل من
البنك الدولي ،وصندوق األمم المتحدة للسكان ( ،)UNFPAوالوكالة اليابانية
للتعاون الدولي ( )JICAلدعم الترويج لخدمات تنظيم األسرة/الصحة الجنسية
واإلنجابية ( )FP/SRHفي عدة مناطق بالنيجر (نيامي ،ودوسو ،وزيندر).
•طبقت تشاد مشروعًا بعنوان "االستراتيجية المتنقلة للصحة اإلنجابية وتنظيم
األسرة في المناطق الريفية من مايو كيبي" .تلقى هذا المشروع الدعم من ِق َبل
البنك الدولي ومشروع السكان واإليدز الثاني ( .)PPLS2وكانت النتائج
كما يلي :الرعاية قبل الوالدة بنسبة  419بالمئة ،ورعاية ما بعد الوالدة بنسبة
 242.8بالمئة ،ووسائل منع الحمل بنسبة  118بالمئة ،والتحصين بنسبة
 183بالمئة ،والتغطية السكانية بنسبة  133.3بالمئة ،وهو أعلى من األهداف
المحددة.
•وطبقت مالي مشروعًا بعنوان "دعم تطبيق سياسة الصحة اإلنجابية في منطقة
كايس" بالتعاون مع الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.
•وطبقت موريتانيا "دعم البرنامج الوطني للصحة واإلنجاب" .وكان هذا
البرنامج بدعم من الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية ،وقد ّ
غطى
ً
مجدول لمدة خمس سنوات
العاصمة نواكشوط ومنطقة الترارزة .كان البرنامج
( .)2011–2007وقد تعهد منظموا هذا البرنامج بخفض نسبة وفيات األمومة
بمقدار  25بالمئة.

وانطال ًقا من الحاجة المعلنة إلى تقريب األنشطة أكثر إلى السكان المستهدفين،
فقد جعلت الخدمات المتنقلة تغطية المراكز الصحية الموجودة في الواجهة وتوفير
المرافق الصحية للمناطق الريفية الفقيرة أمرً ا ممك ًنا .فمن خالل جعل الموارد
المادية الهامة متنقلة وتوظيف األفراد المؤهلين ،أثبت هذا المنهج جدواه :انخفضت
الخصوبة إلى مستويات متوافقة مع مقاصد البالد ،وأصبح النمو السكاني
وأخيرا ،ساهمت
والموصوف في وقت ما بكونه انفجاري ،أصبح تحت السيطرة،
ً
األسر المعيشية الصغيرة مساهمة ضخمة في تحسين ظروف المعيشة لألسرة.
بر
بعد أكثر من خمس عقود من بدء البرنامج الوطني لتنظيم األسرة ،والذي اخ ُت َ
بتمويل من الحكومة والمتبرعين الداعمين ،ومن بعد عدة مراحل ،يمكننا القول
بأنَّ السياسة السكانية مجتمعة من البداية مع التنمية االجتماعية االقتصادية للبالد
ومجز من حيث التكلفة في البلدان النامية .باعتبارها
قد أثبتت أنها منهج مناسب
ٍ
منظمة مشتركة بين حكومات  27بل ًدا من البلدان النامية المُشجِّ عة على التعاون
بين بلدان الجنوب في مجال الصحة اإلنجابية متضمنة تنظيم األسرة والسكان،
سوف تشارك منظمة الشركاء في السكان والتنمية ( )PPDأفضل الممارسات مع
البلدان األعضاء من خالل منتدى وزاري ،وستستخدم نفوذها لتكرارها في البلدان
األعضاء .إذا أمكن تواصل البلدان النامية األخرى الراغبة في تكرار التجربة
التونسية مع منظمة الشركاء في السكان والتنمية التخاذ الترتيبات الالزمة ،يمكن
حينئذ لمنظمة الشركاء في السكان والتنمية دعم توقيع اتفاقية ثنائية مع المكتب
الوطني لألسرة والسكان التونسي ،يتم فيها اإلعراب عن التزام كال الحكومتين
باالنخراط في تنمية المشروع وضمان الموارد المالية الالزمة لتطبيقه.
جهة االتصال:
االسم :السيدة تحريمة خان
المنصب :كبيرة مسؤولي البرامج
المنظمة :منظمة الشركاء في السكان والتنمية ()PPD
البريد اإللكترونيtahrima@ppdsec.org :
سكايبtahrima_khan :
واتساب+8801927135992 :

اسم المشروع :استراتيجية الخدمات المتنقلة
الدول  /األقاليم :تشاد ومالي موريتانيا والنيجر وتونس
المر ِّ
شح :صندوق األمم المتحدة للسكان ( )UNFPAومنظمة الشركاء في السكان والتنمية ()PPD
هدف (أهداف) التنمية المستدامة6-5 ،7-3 ،4-3 ،2-3 ،1-3 :
مقدم الدعم :مجلس السكان والمعونة المالية من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ()USAID
هيئات التنفيذ :المكتب الوطني لألسرة والسكان ( )ONFPالتابع لوزارة الصحة العامة بتونس
حالة المشروع :مكتمل:
مدة المشروع :بين عام  1980و2018
رابط الممارسة الجيدة( https://bit.ly/3gAGeGR :باللغة الفرنسية)
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االستهالك واإلنتاج
المسؤوالن

التحدي
ما بين عامي  1969و 2019تضاعف عدد سكان كينيا بمقدار أربعة أضعاف ،ليصل من  1.9مليون نسمة إلى ما يُقدر بنسبة
 40مليون نسمة .ويتأثر كل من العدد الضخم لسكان كينيا من الشباب والزيادة السريعة للنمو السكاني بعدة عوامل لها عواقب
وخيمة على صحة ورفاهية المرأة والطفل ،وعلى تنمية كينيا .واحدة من كل أربع نساء ما بين عمر  20و 24تتزوج قبل سن ،18
وواحدة من كل أربع نساء تنجب قبل سن  .18واحدة من كل أربع نساء ما بين عمر  15و 49بحاجة إلى تنظيم األسرة ،ومعدل
الخصوبة اإلجمالي ( )TFRمقداره  .4.6إنَّ الفشل في مواجهة تلك التحديات قد يعرقل إنجاز الهدف الثالث من التنمية المستدامة
( ،)SDG 3أي ضمان الحياة الصحية والرفاه للناس من جميع األعمار.
نحو إيجاد حل
يعترف منهج السكان والصحة والبيئة ( )PHEبالروابط البينية المعقدة بين الناس وصحتهم والموارد الطبيعية التي يعتمدون
عليها .وفي ضوء تلك الروابط البينية ،بادرت مجموعة من المؤسسات بمبادرة عالمية للبرمجة المتكاملة لمواجهة كل من التحديات
االجتماعية والبيئية التي يعود تاريخها إلى منتصف ثمانينات القرن الماضي .منذ ذلك الحين ،استعملت مجموعة فرعية من
تلك البرامج المنهج المتكامل للسكان والصحة والبيئة ،رامية إلى تحسين سهولة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية األولية
وباألخص تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية ،بالتزامن مع مساعدة المجتمعات في الحفاظ على األنظمة البيئية الحرجة والموارد
الطبيعية التي يعتمدون عليها .ازدادت أعداد مشاريع السكان والصحة والبيئة على مدى السنوات األولى من القرن الحادي
والعشرين في المنطقة اإلفريقية ،ويزعم أنصار هذه المناهج المتكاملة أ َّنها يمكن أن تكون أكثر فعَّالية وكفاءة من البرامج ذات
القطاع الوحيد لعدة أسباب .مع الوضع في االعتبار نتائج منهج السكان والصحة والبيئة ،دعّم كل من صندوق األمم المتحدة للسكان
( )UNFPAومنظمة الشركاء في السكان والتنمية ( )PPDالمجلس الوطني للسكان والتنمية ( )NCPDبحكومة كينيا دعمًا
مشتر ًكا لتوثيق منهج السكان والصحة والبيئة في كينيا من أجل مشاركته مع البلدان النامية األخرى من خالل التعاون بين بلدان
الجنوب والتعاون الثالثي.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة لمنظمة
الشركاء في السكان والتنمية ()PPD

استهدف هذا المنهج باألساس المساهمة في تحقيق ما يلي :الهدف الثالث من التنمية المستدامة (الصحة الجبدة والرفاه) ،الغاية 7-3
ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية ،بما في ذلك خدمات ومعلومات تنظيم األسرة والتوعية
الخاصة به ،وإدماج الصحة اإلنجابية في االستراتيجيات والبرامج الوطنية)؛ الغاية  6-5ضمان حصول الجميع على خدمات
الصحة الجنسية واإلنجابية وعلى الحقوق اإلنجابية ،على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما) ،وهدف التنمية المستدامة  ( 8-12ضمان أن تتوفر للناس في كل
مكان المعلومات ذات الصلة والوعي بالتنمية المستدامة وأنماط العيش في وئام مع الطبيعة).
وقد ُ
طور العرض التقديمي متعدد الوسائط في هذا المشروع للنهج الخاص بالسكان والصحة والبيئة ( )PHEبغية إزالة الفجوات
الوطنية وتعزيز العدالة العالمية ( )ENGAGEباللغتين اإلنجليزية والسواحلية والذي من شأنه تسليط الضوء على نجاحات
كينيا اإلنمائية بما في ذلك السياسة الوطنية السكانية .يعمل العرض التقديمي إلزالة الفجوات الوطنية وتعزيز العدالة العالمية
بمثابة أداة داعمة لتعزيز نهج السكان والصحة والبيئة ( .)PHEوتتمثل األنشطة الرئيسية في هذا المشروع في تنظيم سياسة
االنخراط في الحوار ودعمه وتنفيذه ومراقبته .تتوفر العروض التقديمية عبر اإلنترنت للبث أو التنزيل لالستخدام المستقبلي .يمكن
لمُق ِّدمي العروض في أنشطة المشاركة المتنوعة أن يختاروا استخدام الفيديوهات السردية أو تقديم عروض البث الحي التقديمية
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إلزالة الفجوات الوطنية وتعزيز العدالة العالميةُ .تقدَّم مجموعة أدوات السكان
والصحة والبيئة المستقلة والتي يستضيفها مشروع المعرفة من أجل الصحة
( )K4Healthوهو مشروع تستضيفه جامعة جونز هوبكنز في الواليات
المتحدة األمريكية موفرة موارد عصرية ذات جودة عالية لمجتمع السكان
والصحة والبيئة واألشخاص اآلخرين المهتمين بتعلم المزيد عن نهج السكان
والصحة والبيئة والتنمية المتكاملة.
ولقد أثبت المشروع أ َّنه يمكن استخدامه في المباحثات السياسية رفيعة
المستوى على الصعيدين الوطني والعالمي .ثمَّة عشرة طرق رئيسية يمكن
لصانعي السياسة الوصول إلىها على النحو التالي:
•تفسير البيانات الديموغرافية والبيانات األخرى لتقديم "ما يمكن أن يُسمى" —
بالقصص الواقعية ونتائجها على إجراءات السياسة.
•توصيل المفاهيم المُع َّقدة مثل العائد الديموغرافي من خالل عروض تقديمية
متاحة وجيدة اإلعداد
•إنتاج عروض تقديمية متعددة الوسائط مثل عروض إزالة الفجوات الوطنية
وتعزيز العدالة العالمية الخاصة بمكتب المراجع السكانية الكينية والتي يمكنها
أن تحفز االلتزام بأهداف تنظيم األسرة (/)FPوالصحة اإلنجابية ( )RHبين
صانعي القرار في المؤتمرات العالمية والتدريب على السياسة داخل الدولة.
•إنشاء خارطة طريق للعمل السياسي إلنجاز جدول أعمال تنظيم األسرة لعام
 2020وأهداف التنمية المستدامة.
•استحداث رسوم بيانية للتعرف على القصص المتعلقة بالدول.
•عقد تدريب إعالمي موضوعي لرجال الصحافة المطبوعة واإلذاعية والرقمية
للتأكد من دقة سرد القصص ذات الصلة.
•إبراز مؤثرين وقادة جدد في مجال تنظيم األسرة (/)FPوالصحة اإلنجابية
( )RHمن خالل التدريب على االتصال السياسي.
•إجراء تحليل ديموغرافي للمساعدة في شرح االتجاهات الرئيسية.
•شرح االرتباطات بين السكان والصحة والبيئة لإلبالغ عن البرامج المتكاملة.
•زيادة التركيز على النوع وإبراز دور النوع الحيوي للمنظمات غير الحكومية
( )NGOsوالدول والمجتمعات.

تستند مجموعة أدوات إزالة الفجوات الوطنية وتعزيز العدالة العالمية على
التجارب السابقة التي مر بها المكتب المرجعي للسكان على مدار  30عامًا من
التدريب والبحث باإلضافة إلى تطوير أدوات االتصال السياسي في جميع أرجاء
العالم .يكمن الهدف وراء ذلك في تحسين الوصول إلى جودة تركز على العميل
وخدمات رعاية صحية متصلة تشمل تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية والخدمات
الصحية لألمهات وحديثي الوالدة واألطفال والبالغين .يركز عمل المشروع على
مقاطعات بارنجو وناكورو في كينيا بيد أنه جرى تنفيذ مشروع مماثل في أوغندا
وإثيوبيا ومدغشقر ومشاركة التجارب مع هذه الببلدان من أجل إجراء المزيد من
التنقيح لتحقيق النتائج المأمولة.
تشارك منظمة الشركاء في السكان والتنمية ( )PPDبوصفها منظمة حكومية
داخل  27دولة تعمل على تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب في مجال الصحة
اإلنجابية بما في ذلك مجاالت تنظيم األسرة والسكان قصص نجاح هذا المشروع
مع الدول األعضاء فيها من خالل منتديات وزارية رفيعة المستوى مثل مؤتمرها
الوزاري الدولي بين الوزارات.
يتمتع نهج السكان والصحة والبيئة المتكامل بإمكانية كبيرة في زيادة وعي
صانعي السياسات ومناصري تنظيم األسرة والقادات الدينية واإلعالمية في كينيا
بشأن قضايا التنمية المستدامة.
جهة االتصال:
االسم :السيدة تحريمة خان
المنصب :كبير مسؤولي البرنامج
المنظمة :منظمة الشركاء في السكان والتنمية ()PPD
البريد اإللكترونيtahrima@ppdsec.org :
سكايبtahrima_khan :
واتساب+8801927135992 :

اسم المشروع :مشروع السكان والصحة والبيئة ( )PHEوالمُسمى بإزالة الفجوات الوطنية وتعزيز العدالة العالمية ()ENGAGE
الدول  /األقاليم :كينيا
المر ِّ
شح :صندوق األمم المتحدة للسكان ( )UNFPAومنظمة الشركاء في السكان والتنمية ()PPD
هدف (أهداف) التنمية المستدامة8-12 ،6-5 ،7-3 :
مقدم الدعم :الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ()USAID
هيئات التنفيذ :المجلس الوطني للسكان والتنمية ( ،)NCPDكينيا
حالة المشروع :مكتمل
مدة المشروع :بين عام  2014و2019
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/2QlRL1J :
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BeHe@lthy BeMobile
دمج برنامج الرعاية الصحية عبر الهاتف النقال لألمراض غير المعدية في األنظمة الصحية الوطنية.

التحدي
تعد األمراض غير المعدية ( )NCDsبما فيها أمراض القلب والسكتات والسرطان وداء السكري وأمراض الرئة المزمنة من بين
ً
ً
مسؤولة عن وفاة ما يُقدر بنحو  41مليون شخص
مجتمعة
أكثر المخاطر الصحية في مختلف أرجاء العالم .و ُتعد هذه األمراض
كل عام .كما ُتعد مجتمعة أكثر األسباب المسؤولة عن حاالت الوفاة بنسبة تقارب  71في المئة من حاالت الوفيات في جميع أنحاء
العالم .تتأثر الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط بهذه األمراض حيث تحدث فيها ما يقرب من ثالثة أرباع حاالت الوفيات
الناجمة بسبب األمراض غير المعدية و %82منهم يموتون مبكرً ا أو قبل بلوغهم سن السبعين.
ُتعد األمراض غير المعدية نتاجً ا لمجموعة من الجوانب الجينية والنفسية والبيئية والسلوكية وكان ارتفاع نسبة حدوثها مدفوعًا
بأربع عوامل خطر رئيسية تتمثل في تعاطي التبغ والخمول البدني وتناول المشروبات الكحولية الضارة واألنظمة الغذائية غير
الصحية.
نحو إيجاد حل
تستخدم مبادرة ( Be He@lthy, Be Mobileتكنولوجيا الموبايل لحياة صحية) تكنولوجيا الهاتف المحمول لتقديم معلومات
عن الوقاية من األمراض وإدارتها إلى مستخدمي الهاتف المحمول مباشرة وتدعيم األنظمة الصحية عن طريق تقديم التدريب
للعاملين في المجال الصحي .وتزود الحكومات بأفضل ممارسات التدخل الصحي عبر الهاتف المحمول على أساس القرائن
السريرية المتاحة من التجارب من جميع أنحاء العالم .كما أ َّنها تعمل على توطيد شراكات وطنية وعالمية لضمان استدامة طويلة
األجل لبرامج الرعاية الصحية عبر الهاتف المحمول في األنظمة الصحية الوطنية.

حقوق الطبع والنسخ © مملوكة
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

ومن ث َّم يمكن للحكومات إطالق إجراءات التدخل الوطني للرعاية الصحية عبر الهاتف المحمول مثل إجراءات التدخل الصحي
عبر الهاتف المحمول لداء السكري في السنغال باستخدام أدوات ودعم مُقدَّم من المبادرة.
ث َّم تزوَّ د بعد ذلك األدوات العالمية للمبادرة وقاعدة القرائن بالنتائج والتجارب للبرامج في كل دولة لدعم العمل في الدول األخرى.
تعمل مبادرة الصحة عبر الهاتف المحمول لألمراض غير المعدية والتي أطلقتها منظمة الصحة العالمية ( )WHOبالتعاون مع
االتحاد الدولي لالتصاالت ( )ITUعلى توسيع نطاق هذه التكنولوجيات الناجحة والفعَّالة من حيث التكلفة على الصعيد التجريبي
وإتاحتها على مستوى العالم .تعمل المبادرة على تسخير التكنولوجيات التي ثبتت كفاءتها وإتاحتها للدول ذات الدخل المنخفض
والمتوسط بُغية تمكينها من مواجهة أعباء األمراض غير المعدية عن طريق التحقق من صالحية التكنولوجيا لتحقيق النتائج
وضمان الجودة والفعَّالية من حيث التكلفة .عالوة على ذلك ،فإنَّ المبادرة تعمل على المساعدة في تطوير األدوات واألجهزة
والحلول المبتكرة الفعَّالة من حيث التكلفة كدافع من القطاع الخاص واألوساط األكاديمية للعمل مع الحكومات لتوفير المُح ِّفزات
الضرورية .وتعمل المبادرة على خلق المعايير والمبادئ التوجيهية والتي من شأنها تمكين الحكومات ومواطنيها من الوصول
السريع لألدوات واألجهزة الجديدة واعتمادها .وتساهم المبادرة في إنقاذ حياة الماليين من األفراد وتقليل األعباء االقتصادية الناجمة
عن األمراض غير المعدية للمجتمع وذلك عن طريق التركيز على أفضل إجراءت التدخل من منظمة الصحة العالمية ()WHO
من حيث التكلفة.
ُتن َّفذ مبادرة ( Be He@lthy, Be Mobileتكنولوجيا الموبايل لحياة صحية) اآلن في  11دولة من فئات مختلفة من حيث الدخل
ومجاالت االهتمام وتلقت طلبات دعم من أكثر من  90دولة إضافية .والدول الحالية هي كاآلتي :بوركينا فاسو (برنامج التوقف
عن تعاطي التبغ عن طريق الهاتف المحمول) كوستاريكا (برنامج التوقف عن تعاطي التبغ عن طريق الهاتف المحمول) مصر
(برنامج مكافحة داء السكري عن طريق الهاتف المحمول ومكافحة السل وتناول التبغ عن طريق الهاتف المحمول) الهند (برنامج
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مكافحة تناول التبغ عن طريق الهاتف المحمول وبرنامج مكافحة داء السكري
عن طريق الهاتف المحمول) النرويج (برنامج التنفس بحرية عن طريق الهاتف
المحمول) الفلبين (برنامج التوقف عن تعاطي التبغ عن طريق الهاتف النقال)
السودان ،تونس (برنامج التوقف عن تعاطي التبغ عن طريق الهاتف المحمول
وبرنامج مكافحة داء السكري عن طريق الهاتف المحمول) ،المملكة المتحدة
(الصحة الرقمية بشكل عام) (برنامج مكافحة سرطان عنق الرحم عن طريق
الهاتف المحمول وبرنامج مكافحة سرطان الثدي عن طريق الهاتف المحمول
وبرنامج مكافحة داء السكري عن طريق الهاتف المحمول) ،تونس (برنامج
التوقف عن تعاطي التبغ عن طريق الهاتف المحمول وبرنامج مكافحة داء
السكري عن طريق الهاتف المحمول) ،المملكة المتحدة (الصحة الرقمية بشكل
عام) ،باإلضافة إلى االتحاد األوروبي (برنامج الرعاية الصحية عبر الهاتف
المحمول واإلبداع ومركز المعرفة).
تدعم مبادرة ( Be He@lthy, Be Mobileتكنولوجيا الموبايل لحياة
صحية) الدول والحكومات عن طريق تقديم خبرة تقنية لدمجها في إجراءات
التدخل للرعاية الصحية عبر الهاتف المحمول في أنظمتهم الوطنية للرعاية
الصحية وتوسيع نطاقها على نحو مستدام على الصعيد الوطني .تشمل األدوات
الرئيسية المستخدمة حتى هذا الحد كتيبات الرعاية الصحية عبر الهاتف المحمول
والتي تضم جميع المعلومات ذات الصلة والخبرات السابقة الضرورية بشأن
كيفية وضع البرامج وتشغيلها؛ وكيفية تقديم األثر الصحي المرغوب على نطاق
واسع؛ وكيفية دمج الرعاية الصحية عبر الهاتف المحمول في الخدمات الصحية
غير الرقمية في شكل خيارات توصيل وتشغيل جاهزة االستخدام للشركاء.
ً
متمثل في وضع
ومن أجل التنفيذ الناجح لهذه الخدمات ،كان الحل الرئيسي
نهج للعديد من أصحاب المصالح والتعاون مع مُزوِّ دي تكنولوجيا المعلومات
ِ
واالتصاالت ( .)ICTيساهم االتحاد الدولي لالتصاالت في توطيد شراكات دائمة
مع مُش ِّغلي االتصاالت وتقديم خبرة فنية إلنشاء إطارات العمل التشغيلية المطلوبة
وتنفيذها .وعلى الجانب اآلخر ،تعمل منظمة الصحة العالمية بوصفها مُق ِّدم الرعاية
الصحية ذات الصلة بالمحتوى ليتم استخدامها داخل نطاق عمل المبادرة .تتضافر
جهود االتحاد الدولي لالتصاالت ومنظمة الصحة العالمية للعمل على ربط وزارات
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ووزارات الصحة ومُش ِّغلي شبكات الهواتف
المحمولة لتوفير استجابة متسقة ومنظمة لتفشي األمراض غير المعدية.
بيد أ َّنه من المهم مالحظة أن حلول الرعاية الصحية عبر الهاتف المحمول المُن َّفذة
من خالل مبادرة الرعاية الصحية عبر الهاتف المحمول لألمراض غير المعدية
تتجاوز الوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتها .وعلى غرار ما جرى
إثباته في أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد ( ،)COVID-19فإنَّ حلول
الرعاية الصحية عبر الهاتف المحمول التي أنشئت تمثل منصات تشغيلية عالية

اسم المشروعBeHe@lthy BeMobile :
الدول  /األقاليم :على مستوى العالم
المر ِّ
شح :االتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU
هدف (أهداف) التنمية المستدامة4-3 :
مقدم الدعم :منظمة الصحة العالمية ()WHO
هيئات التنفيذ :االتحاد الدولي لالتصاالت
حالة المشروع :مستمر
مدة المشروع :بين عام  2013و2021
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/3gu2lhM :
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يمكن بناء حلول إضافية على أساسها لتقديم خدمات حيوية للسكان المحتاجين.
فعلى سبيل المثال :تستخدم تونس خدمة رسائل الرعاية الصحية عبر الهواتف
المحمولة إلعالم العامة بتهديدات فيروس كورونا المستجد ()COVID-19
ومتابعة الزائرين الوافدين إلى الدولة بغية التقليل من مخاطر انتشار الفيروس.
عالوة على ذلك ،فلقد اضطلع االتحاد الدولي لالتصاالت ومنظمة الصحة العالمية
ضمن إطار مبادرة الرعاية الصحية عبر الهاتف المحمول لألمراض غير المعدية
بوضع تشكيلة من المواد التقنية ومجموعة من األدوات وتوصيات يمكنها إبالغ
أصحاب المصالح ذوي الصلة وإرشادهم أثناء تطوير حلولهم الخاصة بشأن
الرعاية الصحية عبر الهاتف المحمول وتنفيذها أو استنساخ تلك المستخدمة في
مكان آخر .تساهم هذه الثورة المعرفية في اآلتي )1( :تعزيز قدرات الدولة في
االستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لصالح سكانهم؛ ( )2دعم النهج
االبتكاري متعدد القطاعات لتدخالت الرعاية الصحية الرقمية؛ ( )3نشر المعايير
التقنية المفيدة؛ ( )4وزيادة وعي الجمهور وعالم األعمال بفائدة الرعاية الصحية
عبر الهاتف المحمول واحتياجاتها والتي من شأنها تعزيز ابتكار منتجات ذات
صلة بأهداف التنمية المستدامة وتطويرها.
يمثل التعاون بين دول الجنوب سمة بارزة في المبادرة حيث أضحى استنساخ
التدخالت الصحية في بلدان مختلفة ممك ًنا إلى حد كبير من خالل تبادل خبرات
البلدان داخل المناطق وخارجها .ولقد ُنظمت العديد من المنتديات وحلقات
العمل ضمن نطاق المبادرة حيث يتشارك فيها الخبراء من دولة واحدة الدروس
المستفادة مع أصحاب المصالح من البلدان األخرى.
عال من االستدامة حيث إ َّنها:
ولقد أثبتت المبادرة مستوى ٍ
•تؤكد منذ البدء على نهج أصحاب المصالح متعددة األطراف ألصحاب
المصالح لتنفيذ شراكات دائمة وتوطيدها (مع نقل كامل ومتدرج للملكية إلى
الحكومات الوطنية)؛
•ذات كفاءة عالية من ناحية التكلفة نظرً ا للعائد االستثماري العالي على إجراءات
السياسة الوقائية من األمراض غير المعدية (وف ًقا ألفضل إجراءات التدخل من
منظمة الصحة العالمية لألمراض غير المعدية من حيث التكلفة) والتعددية
الوظيفية للحلول المستحدثة بشأن الرعاية الصحية عبر الهاتف المحمول.
االتصال:
االسم :السيد /كوزماس زافازافا
المنصب :رئيس بالنيابة شراكات قسم التطوير الرقمي
المنظمة :االتحاد العالمي لالتصاالت – مكتب تطوير االتصاالت
البريد اإللكترونيCosmas.zavazava@itu.int :
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تحسين صحة األمومة والطفل في مناطق الحدود
الشمالية بين جمهورية الدومينكان وهاييتي.
المضي قدمًا نحو انجاز الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة عن طريق تعزيز الخدمات الصحية لتقليل
الوفيات بين األمهات واألطفال

التحدي
في الفترة بين  2014و ،2016كانت نسبة  32بالمئة من النساء الحوامل الالئي تلقين الرعاية الصحية في مستشفى داجابون في
الدومينيكان ،في منطقة سيباو أوكسيدنتال ،من نساء هاييتي تمثل نسبة  44بالمئة من عدد النساء اإلجمالي الالئي وضعن حملهن
في المستشفى .إضافة إلى ذلك ،فإنَّ هذه المنطقة بها أعلى معدالت الوفيات بين األمهات في جمهورية الدومنيكان .وتتمثل األسباب
الرئيسية وراء وفيات األمهات في اضطرابات ارتفاع الضغط في أثناء الحمل ونزيف ما بعد الوالدة والتي يمكن الوقاية منها في
أكثر من  %80من الحاالت من خالل تقديم رعاية جيدة تركز على األشخاص .ولمواجهة المشكالت الصحية للنساء الحوامل،
انخرطت الدولتين المجاورتين في مشروع تعاون ثنائي الجنسية بدعم من منظمة الصحة للبلدان األمريكية ( )PAHOومنظمة
الصحة العالمية ( .)WHOيهدف هذا المشروع إلى تقليل نسبة الوفيات بين األمهات واألطفال عن طريق التركيز على تحسين
الوقاية والكشف المبكر عن األسباب المؤدية للوفاة واإلدارة الكافية لها في المنشآت الصحية وعلى الصعيد المجتمعي.
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القضاء
على الفقر

الصحة الجيدة
والرفاه
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المساواة بين
الجنسين
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عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

نحو إيجاد حل
أنشيء مشروع "تحسين صحة األم والطفل في مناطق الحدود الشمالية بين جمهورية الدومينكان وهاييتي" بوصفه مبادرة للحدود
الشمالية بين جمهورية الدومنيكان وهاييتي و ُخطط له من السلطات اإلقليمية والوطنية لكال البلدين بدعم من منظمة الصحة للبلدان
األمريكية ( )PAHOومنظمة الصحة العالمية ( .)WHOوشمل أيضًا تعاون محلي ومشاركة كاملة للهيئات الصحية في تنفيذ
المشروع واإلشراف عليه ومراقبته .ويكمن الهدف من المشروع في تقليل الوفيات بين األمهات واألطفال (ال سيما وفيات المواليد)
في المناطق الحدودية بين الدومنيكان وهاييتي عن طريق تعزيز القدرات الحاسمة للمؤسسات الصحية العامة بالتنسيق مع إجراءات
التدخل المجتمعي باإلضافة إلى تعزيز التنسيق الثنائي في المجال الصحي.
وفيما يتعلق بالمنهجية ،تعقد السلطات والعاملين في المجال الصحي من المناطق الحدودية الشمالية في كال البلدين اجتماعات
للمحافظة على سهولة التواصل .شارك فريق الرعاية الصحية من مستويات الرعاية الثالثة (أي على مستوى اإلدارات والمنشآت
الصحية والمجتمع) في التعلم التعاوني ،والذي يسمح بمشاركة الممارسات الجيدة ،مع متابعة من الهيئات الصحية المحلية واإلقليمية
التي شاركت في المشروع .ويمكن استخدام خبراتهم لتقديم تعاون تقني مستنسخ في مناطق حدودية أخرى .تسهم منهجية منسقي
التدريب في تقوية المراكز الصحية المحلية ،مما يضمن استدامة إجراءات التدخل من خالل آليات وظيفية ستظل داخل المؤسسات
والهياكل حتى بعد االنتهاء من المشروع.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية/
منظمة الصحة العالمية

استخدمت المبادرة نهجً ا للرعاية ذا مستويات ثالثة لتوجيه النقل العابر للحدود للممارسات الجيدة .على مستوى اإلدارات ،أنشئت
لجنة ثنائية مشتركة لوضع آلية لتنسيق اإلحالة واإلحالة العكسية بين هايتي وجمهورية الدومينكان بغية إنشاء روابط تشغيلية لنقل
رعاية النساء الحوامل الالئي يعانين من مضاعفات الوالدة من هايتي إلى جمهورية دومينكان لتلقي رعاية أفضل .أما على صعيد
المنشآت الصحية ،فتسمح إعادة تأهيل المستشفى على الحدود الهايتية للنساء الحوامل أن يضعن أوالدهن بكرامة في بيئة آمنة
يسودها االحترام .وهذا من شأنه تشجيع النساء الحوامل أن يطلبن ويتلقين رعاية أمومة ذات جودة في منشآت صحية مُقدَّمة من
أفراد عاملين مؤهلين في المجال الصحي .وعلى الصعيد المجتمعي ،عُقدت اجتماعات مشتركة ضمت الشباب واليافعين من كلتا
الدولتين لزيادة الوعي بشأن الوقاية من الحمل المبكر والعدوى المنقولة عن طريق االتصال الجنسي والوعي بحقهم في تلقي الرعاية
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الصحيحة في المستشفى .ويجري إنشاء شبكات مزدوجة الجنسية للدولتين بغية
اتخاذ إجراءات متكاملة لرعاية صحة اليافعات واألمهات المهاجرات في هاييتي.
باإلضافة إلى ذلك ،عُقدت اجتماعات مشتركة مع قادة المجتمع والعاملين في
مجال الصحة المجتمعية ( )CHWمن كلتا الدولتين لضمان ملكية المشروع
المشترك ولتحفيز النساء اللوائي في سن اإلنجاب وإعالمهن بتوفر خدمات جيدة
في مجال صحة األمومة وتنظيم األسرة في مجتمعاتهن .باإلضافة إلى ذلك ،فلقد
تضافرت جهود الخدمة الصحية اإلقليمية لمنطقة غرب سيباو ()SRSCO
بنجاح لتحسين رعاية األمومة والطفولة في مستشفياتها الستة عشر بما في ذلك
مستشفى األمومة والطفولة اإلقليمية فرانشيسكو بنيا جوميز من ماو فالفيردي.
ساهم ذلك في تدعيم قدراتهم الحاسمة لالمتثال لبروتوكوالت األمومة والوالدة
الموضوعة من وزارة الصحة ( )MSPباستخدام منهجية التعلم التعاوني والتي
تستخدم قائمة فحص مع معايير صريحة لقياس االمتثال.
كما يحدث تبادل الخبرات بين البلدين في االجتماعات الثنائية التي ُتحدد مواعيدها
وف ًقا الحتياجاتهم .يظل التكامل الثنائي أساسًا لنجاح المشروع ويعمل كأساس
لمواصلة اإلجراءات التي ُتفيد كال الشعبين واإلضافة عليها .وقد يعمل هذا
المشروع أيضًا بمثابة مرجع الستنساخ التجربة واالرتقاء بها في البلدان األخرى
التي تواجه نفس التحديات السكانية الحدودية.
ولقد أنجز المشروع النتائج اآلتية في الفترة بين  2018إلى :2020
•انخفض عدد حاالت وفيات األمومة بنسبة  23بالمئة فيما انخفض معدل
وفيات األمومة بنحو  18بالمئة (من  13إلى  10ومن  209إلى  171من بين
 100000حالة والدة حية في  2019مقارنة بعام .)2018
•وانخفض عدد حاالت الوفيات في األطفال حديثي الوالدة بنحو  26بالمئة (من
 148إلى  )110وانخفض معدل الوفيات في األطفال حديثي الوالدة بنحو
 39بالمئة (من  23إلى  14لكل  1000حالة والدة حية).

ً
عامل في المجال الصحي في التدريب على التعامل في
•انخرط نحو 595
منطقة الفرز والطوارئ والوالدات العاجلة والنزيف أثناء الوالدة وحاالت
الكود األحمر ومساعدة األمهات في البقاء على قيد الحياة في أثناء مقدمات
االرتعاج وتسمم الحمل والرعاية المجتمعية المتكاملة بالوقاية من أمراض
الطفولة من بين موضوعات أخرى.
ً
عامل في المجال الصحي ،جُلهم من المجتمع المحلي،
•فيما انخرط 199
على الموضوعات ذات األولوية المحددة في استراتيجية تدخل مصممة بشكل
أساسي لالعتراف والبحث عن رعاية صحية محترفة أثناء الحمل والوالدة
باإلضافة إلى تحديد عالمات الخطر (العالمات واألعراض) أثناء الحمل
والوالدة والنفاس ولحديثي الوالدة والصحة اإلنجابية وتقليل عوائق الوصول
إلى الخدمات الصحية.
•ولقد تحسنت قدرة الخدمة الصحية في تفعيل الكود األحمر التوليدي وإدارته.
وشمل هذا تدريب  15أخصائي نساء وتوليد و 35من العاملين في المجال
الصحي من غير المختصين في النساء والتوليد .كم جرى أيضًا تخصيص
 20جناحً ا ال هوائيًا مضا ًدا للصدمات للخدمات الصحية .ولقد سُجلت  33حالة
كود أحمر في  2019تم إنقاذ حياة األمهات واألطفال فيها.
•عُززت إجراءات إمداد الدم وإداراته بما في ذلك معدات فحص الدم ونقله
واألدوات الخاصة به .وفي عام  ،2019فُحصت  421وحدة دم .في السابق كان
يتعيَّن على المرضى االنتقال إلى منطقة أخرى (المنطقة  )2لعمليات نقل الدم.
•كما ُنفذ نظام معلومات مرحلة الوالدة ( )SIP Plusفي ستة مستشفيات في المنطقة.
•تحسن االمتثال لبروتوكول الوالدة واألطفال حديثي الوالدة في  16مستشفى.
• ُ
وطبقت منهجية تقييم شبكة تقديم الخدمات الصحية المتكاملة (.)RISS
جهة االتصال:
االسم :مكتب التنسيق القطري ودون اإلقليمي  
المنظمة :منظمة الصحة للبلدان األمريكية/منظمة الصحة العالمية ()PAHO/WHO
البريد اإللكترونيcsc@paho.org :

اسم المشروع :تحسين صحة األمومة والطفل في مناطق الحدود الشمالية بين جمهورية الدومينكان وهاييتي.
الدول  /األقاليم :جمهورية الدومينكان وهاييتي
المر ِّ
شح :المكاتب القطرية لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية/منظمة الصحة العالمية ( )PAHO/WHOبجمهورية الدومينكان وهاييتي
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-3 ،8-3 ،7-3 ،2-3 ،1-3 ،3-1 :ج9-17 ،6-5 ،
مقدم الدعم :منظمة الصحة للبلدان األمريكية/منظمة الصحة العالمية
هيئات التنفيذ :وزارة الصحة وخدمات الصحة الوطنية بجمهورية الدومنيكان ووزارة الصحة في هاييتي
حالة المشروع :مستمر
مدة المشروع :بين عام  2018و2020
رابط الممارسة الجيدةwww.paho.org/CCHD :
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حسنة لتعزيز نظام الرعاية الصحية
خدمات نقل الدم ال ُم َّ
في غيانا.
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الصحة الجيدة
والرفاه

نقل المعرفة وأحدث الممارسات لتحسين خدمات نقل الدم في غيانا

التحدي
واجهت خدمات نقل الدم الوطنية ( )NBTSفي غيانا تحديات أثرت على إدارة الخدمات المُقدَّمة لألفراد الذين هم بحاجة إلى نقل
دم .وذلك نظرً ا لسرعة وتيرة التغيير في فريق العمل وما يعقب ذلك من فقدان لألفراد العاملين من ذوي الخبرة .وتسبب فقر أنظمة
الشراء ونقص هياكل إدارة الجودة مثل لجان نقل الدم وعدم وجود أدلة ارشادية لنقل الدم في تفاقم هذا األمر سوءًا .كما كان هناك
نقص معرفي بشأن استخدام مُكوِّ نات الدم في مرافق المستشفى وعدم توفر الكواشف الكيميائية لفحوصات األجسام المضادة .أضر
كل هذا بضمان الجودة وأدى إلى عدم الثقة في النظام.
نحو إيجاد حل
استهدف التعاون الثنائي في بلدان الجنوب بين األرجنتين وغيانا دعم منظومة نقل الدم في غيانا في الفترة بين  2015و.2018
ً
متمثل في دعم المعرفة ذات الصلة بإدارة الدم والمهارات المهنية لفريق العمل الرئيسي العامل في منظومة نقل الدم في
كان هدفه
غيانا من أجل تعزيز خدمات نقل الدم الوطنية.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية/
منظمة الصحة العالمية

ً
متمثل في تمكين الدولة من امتالك خدمة موثوقة لنقل الدم بما يضمن إتاحة مدخالت الرعاية
كما كان الهدف من وراء التعاون
ُكوِّ
الصحية المنقذة للحياة في الوقت المناسب مثل م نات الدم في المنشآت الصحية التي قد تحتاج إليها .ويساهم هذا بصورة مباشرة
في تحقيق هدف التنمية المستدام الثالث الغايات ( 1-3بشأن تقليل وفيات األمومة) و( 8-3بشأن الوصول العالمي لخدمات الرعاية
الصحية الجيدة).
تعاون فريق عمل من كبار الموظفين من خدمة نقل الدم الوطنية ويشمل مدير الجودة والمدير مع خبراء وفريق عمل من كبار
موظفي مركز عالج أمراض الدم بمستشفى جارهان لألطفال في بوينس آيرس ،األرجنتين .وتعد األخيرة أكبر مستشفى لألطفال
في األرجنتين ومركز األطفال الوطني المرجعي للعناية المركزة بمتوسط  10000جراحة لألطفال سنويًا.
ضمن هذا التعاون النقل المنهجي للمعرفة عبر البالد عن طريق اعتماد عملية ذات أربع مراحل تضمن مشاركة أصحاب المصلحة
الرئيسيين من كال البلدين .ففي المرحلة األولى ،زار أحد خبراء دولة األرجنتين خدمات نقل الدم الوطنية بغيانا لالضطالع
بإجراءات التدقيق بغية فهم الثغرات التي يتعيَّن مواجهتها والتي شملت ترغيب المتبرعين بالدم ودعمهم وتوجيههم ومعالجة
مُكوِّ نات الدم باإلضافة إلى توزيع الدم .كان لهذا التدقيق الدور الفعَّال في نقل المعرفة الجديدة للمهنيين من غيانا وساهم في إعداد
برنامج عمل يدعم خدمات الدم في غيانا حيث جرى تحديد العديد من الفرص للتحسين واستنباط العديد من الدروس المستفادة.
أما في المرحلة الثانية ،فزار خبير أرجنتيني آخر نفس المركز لمدة أسبوعين لعقد تدريب عملي مباشر على إجراءات إدارة التبرع
وعلوم األمصال وعمليات معالجة مُكوِّ نات الدم وإدارتها .كما قدَّم العديد من التوصيات لتحسين اإلدارة والجودة األمر الذي أدى
إلى اعتماد خطة تحسين ُنفذت في عملية مدتها عامين مع جداول زمنية ومراحل محددة.
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وفي المرحلة الثالثة من التعاون ،زار عضو كبير من فريق العمل من خدمات
نقل الدم الوطنية بدولة غيانا مستشفى جارهان لألطفال في بوينس آيرس ،في
يونيو  ،2018وشاركوا في برنامج تدريب عملي م َّ
ُكثف ومباشر بمركز معالجة
أمراض الدم .ور َّكز التدريب على نقل المعرفة في مجاالت ممارسات ترغيب
المتبرعين بالدم وضمان الجودة وعلم الدم المناعي وجمع الدم .وأتاحت هذه
المرحلة الح ًقا نشر المعرفة الجديدة بين فريق عمل غيانا األمر الذي أدى إلى
ضمان استدامة المبادرة.
أما في المرحلة األخيرة ،فزار خبير من بنك الدم بمستشفى جارهان لألطفال
باألرجنتين دولة غيانا إلجراء التدقيق النهائي لخدمات نقل الدم الوطنية وقدَّم
توصيات نهائية بشأن أفضل تشغيل للخدمة .وفي االجتماع النهائي مع الوزير
المنتدب بوزارة الصحة العامة بدولة غيانا ،قدَّم الخبير توصيات بتوحيد خدمات
نقل الدم ووضع دليل إرشادي لضمان استدامة التحسينات المنجزة في غيانا.
ومنذ آخر زيارة لخبراء األرجنتين ،أحرزت خدمات نقل الدم الوطنية تحس ًنا
من حيث عمليات ترغيب المتبرعين بالدم ومعالجة الدم وتوزيعه .وبالرغم من
أن بعض جوانب عملية تطوير هذه الخدمات تقتضي تنفيذ طويل األجل ،إال أنَّ
غيانا اغتنمت هذه الفرصة اغتنامًا تامًا .اتسمت مبادرة التعاون بين بلدان الجنوب
باإلبداعية أل َّنها استحضرت المعرفة الجديدة التي أذنت ببدء عملية تحسين هيكلي
وابتكار طويل األجل.

باإلضافة إلى التحسن التدريجي في الجودة .كما أبرز التعاون مدى الحاجة إلى
مشتقات الدم بما فيها البالزما واللويحات ومشتقات الدم وغيرها في المنشآت
الصحية العامة والخاصة الموجودة حال ًيا في معظمها .ش َّكل هذا التعاون فائدة
كبيرة لحكومة غيانا إذ أسفر عنه إنشاء مختبر متخصص في علم أمراض
الدم المناعية مع القدرة على تجميع الصفائح الدموية واعتماد معايير مُوحَّ دة
لإلجراءات ( )SOPsلجميع مراحل دائرة نقل الدم.
ونتيجة لهذا التعاون ،انخرطت غيانا في التزام راسخ لضمان استدامة التقدم
المحرز في عملية طويلة األجل من أجل تحسين جودة منظومة الدم القومية .وهذا
المجال يقتضي قدرً ا كبيرً ا من الموارد البشرية والمالية التي تعهدت الحكومة
باالستثمار فيها .ويتمثل الهدف التالي للدولة نحو ضمان استدامة النتائج في
تحسين الجودة إلى مدى أكبر والحصول على اعتماد خدمات نقل الدم الوطنية
الخاصة بها وف ًقا للمعايير الدولية .تستهدف الخطة االرتقاء بهذا التعاون نظرً ا
ألنَّ مركز عالج أمراض الدم بمستشفى جارهان يُعد بنك دم ذا شهرة عالمية.
جهة االتصال:
االسم :مكتب التنسيق القطري ودون اإلقليمي  
المنظمة :منظمة الصحة للبلدان األمريكية/منظمة الصحة العالمية ()PAHO/WHO
البريد اإللكترونيcsc@paho.org :

وشملت هذه اإلبداعات اعتماد خطة استراتيجية وتوطيد سياسة وطنية جديدة
إلجراءات الدم وإنشاء لجان نقل الدم في معظم المستشفيات المهمة في الدولة

اسم المشروع :تحسين خدمات نقل الدم لتعزيز استجابة نظام الرعاية الصحية في غيانا
الدول  /األقاليم :األرجنتين ،غيانا
المر ِّ
شح :وزارة الصحة العامة بدولة غيانا ،منظمة الصحة للبلدان األمريكية/منظمة الصحة العالمية ( )PAHO/WHOغيانا
هدف (أهداف) التنمية المستدامة 1-3 :و8-3
مقدم الدعم :منظمة الصحة للبلدان األمريكية/منظمة الصحة العالمية
هيئات التنفيذ :خدمة نقل الدم الوطنية بدولة غيانا ووزارة الصحة باألرجنتين (مستشفى جارهان لألطفال)
حالة المشروع :مكتمل
مدة المشروع :بين عام  2015و2018
رابط الممارسة الجيدةwww.paho.org/CCHD :
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الدعم المؤسسي لتخطيط برامج مكافحة السرطان في
أمريكا الالتينية ومراقبتها
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الصحة الجيدة
والرفاه

تحسين توفر المعلومات لدعم اتخاذ القرار وتطوير السياسات في مجال الوقاية من مرض السرطان ومكافحته

التحدي
ضمن اإلطار العالمي لمراقبة األمراض غير المعدية ( )NCDsوكجزء من أهداف التنمية المستدامة ( ،)SDGsالتزمت البلدان،
من بين تدابير أخرى ،بالسعي إلى خفض نسبة الوفيات الناجمة عن األمراض غير المعدية بنسبة  %25بحلول  2025باإلضافة
إلى الحصول على المعلومات عن معدل اإلصابة بالسرطان (منظمة الصحة العالمية ،إطار المراقبة) .وفي البلدان النامية ،ثمَّة
تزايد ملحوظ في األعباء الناجمة عن مرض السرطان األمر الذي من شأنه أن ينادي بالحاجة إلى وضع خطة مكافحة لهذا المرض
تستند إلى الدليل .وفي هذا الصدد ،فمن الضروري الحصول على مصادر معلومات موثوقة تعمل كأساس للتخطيط لتنفيذ السياسة
ومراقبتها وتقييمها .تقدم االحصائيات الحيوية معلومات عن نسبة الوفيات ،كما أنَّ سجالت مرض السرطان المعنية بالسكان ُتعد
بمثابة آلية رئيسية للحصول على معلومات بشأن اإلصابة بالسرطان ومعدالت البقاء على قيد الحياة بين السكان .ومع ذلك وبالرغم
من وجود سجالت لمرض السرطان على أساس السكان في بعض الدول ،إال إ َّنهم يعانون من مشاكل تتعلق باالستدامة وجودة
البيانات والقدرة على التحليل والنشر .لذا ،فتجد أنَّ أقل من  10بالمئة من السكان في أمريكا الالتينية مشمولون في سجالت مرض
السرطان على أساس السكان عالية الجودة.
نحو إيجاد حل
بدعم من منظمة الصحة للبلدان األمريكية (/)PAHOمنظمة الصحة العالمية ( ،)WHOيهدف استخراج المعلومات الرئيسية
لتخطيط برامج مكافحة مرض السرطان في أمريكا الالتينية ومراقبتها إلى مواجهة التحدي المذكور أعاله .يسعى هذا المشروع
إلى تعزيز القدرات المحلية لتحسين تغطية سجالت السرطان القائمة على أساس السكان وجودتها في خمس دول من دول أمريكا
الالتينية (السلفادور وبنما وجواتيماال وباراجواي وبيرو) عن طريق دعم تنفيذ األنشطة اإلقليمية تحت إطار عمل المبادرة العالمية
لتحسين سجالت السرطان بتنسيق من الوكالة الدولية ألبحاث السرطان ( .)IARCيهدف المشروع إلى جعل المعلومات ذات
الصلة بعلم األوبئة متاحة لصانعي القرار من خالل تقديم سجالت السرطان القائمة على أساس السكان.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية/
منظمة الصحة العالمية

اعتمد تطوير أنشطة هذا المشروع على الخبراء من األرجنتين وكولومبيا مع تمكين أطر عمل السياسة وتطوير اإلمكانيات في
مجال مكافحة مرض السرطان والوقاية منها باإلضافة إلى الخبرة في تطوير سجالت السرطان القائمة على أساس السكان إلى
جانب تلك المُقدَّمة من الوكالة الدولية ألبحاث السرطان .وجدير بالمالحظة أنَّ هذا المشروع قد ُنفذ بوصفه نموذجً ا عمليًا للتعاون
بين بلدان الجنوب حيث اضطلع مركزان متميزان في إدارة السرطان في األرجنتين وكولومبيا بتقديم تعاون تقني وتنفيذه في خمس
دول مشاركة (وهي جواتيماال والسلفادور وبنما وبيرو وباراجواي) .ومن خالل هذا المشروع ستستطيع الدول المشاركة تحسين
المعلومات المتاحة بشأن السرطان ليستخدمها صانعي القرار لتطوير البرامج المُحسَّنة لمكافحة مرض السرطان والوقاية منه.
ُنقلت الممارسات الجيدة بدعم من المكاتب القطرية لمنظمة الصحة للدول األمريكية ومنظمة الصحة العالمية من خالل معاهد
السرطان الوطنية في األرجنتين وكولومبيا .فلقد قدموا حلقات عمل تدريبية وزيارات موقعية لموظفي الوزارة المسؤولين عن
األمراض غير المعدية في  5دول مستهدفة .كما عقدوا زيارات إضافية وتدريب بدعم من الوكالة الدولية ألبحاث السرطان إلى
الدول المستهدفة بشأن تنفيذ أدوات جديدة لسجالت السرطان القائمة على أساس السكان ونشرها (مثل  .)CanReg5أثبتت
مشاركة وزارات الصحة والمعاهد الوطنية للسرطان وممارسي الصحة العامة درجة عالية من االلتزام بالمبادرة ،مما يضمن
متابعة المشروع واستدامته.
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وبالرغم من أنَّ المشروع ال يزال في مراحله األولى ،إال أنَّ جميع المسؤولين
عن إدارة سجالت السرطان في الدول المشاركة تلقوا المرحلة األولى من مراحل
التدريب .تشمل أنشطة المتابعة دورات إضافية تأسيسية ومتوسطة ومتقدمة من
شأنها أن تسمح للبلدان بالحصول على بيانات مُفصَّلة عن السرطان ليس على
المستوى الوطني فحسب بل أيضًا على المستوى دون الوطني وعلى مستوى
البلديات .ستستعرض كل دولة ،بدعم من منظمة الصحة للبلدان األمريكية
ومنظمة الصحة العالمية ،وتقدم تعريفات للحاالت والمُتغيِّرات والمهام وسير
عمل جمع البيانات وقواعد الترميز ،بعد تعلمها من تجربة أقرانهم.

ويجري مشاركة التقدم المحرز حتى اآلن بشأن بيانات السرطان مع صانعي
القرارات من أجل وضع حلول السياسات وتنفيذها .سمحت منهجية المشروع
لمنظمة الصحة في البلدان األمريكية ومنظمة الصحة العالمية باالستفادة من
االقتصاديات ذات الحجم الكبير وإدراج أصحاب المصالح المهتمين اآلخرين
لزيادة الوعي بأهمية تنفيذ سجالت السرطان القائمة على أساس السكان .ويمكن
زيادة توسيع نطاق هذا النهج وترقيته في البلدان األخرى التي تجد نفسها في
احتياج إلى زيادة مكافحة األمراض غير المعدية من خالل تحسين جودة البيانات
الالزمة لصنع القرار.

اتسم المشروع باإلبداعية إذا إ َّنها المرة األولى التي ُتنفذ فيها الممارسات
الجيدة والدروس المستفادة من سجالت السرطان القائمة على أساس السكان
فصلة بحسب مستوياتها باإلضافة إلى
للسماح للدول بالحصول على بيانات ُم َّ
المعلومات ذات الصلة بحاالت اإلصابة والنجاة من المرض .ستستطيع هذه
البلدان اآلن تقديم دعم أفضل للجهود الوطنية واإلقليمية والعالمية في مجال
مكافحة السرطان واألمراض غير المعدية.

جهة االتصال:
االسم :مكتب التنسيق القطري ودون اإلقليمي
المنظمة :منظمة الصحة للبلدان األمريكية/منظمة الصحة العالمية ()PAHO/WHO
البريد اإللكترونيcsc@paho.org :

اسم المشروع :استخراج المعلومات األساسية لتخطيط برامج مكافحة السرطان في أمريكا الالتينية ومراقبتها
الدول  /األقاليم :األرجنتين وكولومبيا والسلفادور وجواتيماال وبنما وباراجواي وبيرو
المر ِّ
شح :وزارات الصحة لدول السلفادور وجواتيماال وبنما وباراجواي وبنما والمعاهد الوطنية للسرطان في األرجنتين وكولومبيا
هدف (أهداف) التنمية المستدامة 4-3 :و8-3
مقدم الدعم :منظمة الصحة للبلدان األمريكية/منظمة الصحة العالمية ()PAHO/WHO
هيئات التنفيذ :منظمة الصحة للبلدان األمريكية ومنظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية ألبحاث السرطان وزارات الصحة لدول السلفادور وجواتيماال وبنما
وباراجواي وبنما والمعاهد الوطنية للسرطان في األرجنتين وكولومبيا
حالة المشروع :مستمر
مدة المشروع :بين عام  2019و2021
رابط الممارسة الجيدةwww.paho.org/cchd :
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تحسين خدمات الصحة العقلية :التجارب الناجحة من
مجتمعات أمريكا الجنوبية

3

الصحة الجيدة
والرفاه

تبادل الخبرات بين شيلي وبيرو وباراجواي :تدعيم أنظمة الصحة العقلية وخدماتها

التحدي
ُتش ِّكل االضطرابات العقلية والعصبية وتعاطي المخدرات واالنتحار مجموعة من األمراض والظروف التي تعد السبب الرئيسي
لإلعاقة والوفاة وتسببت في ثلث اإلعاقة في منطقة األمريكيتين .دائمًا ما يوجد نقص في الخدمات الصحية التي من شأنها تقديم
استجابة كافية لألفراد المتأثرين بهذه الظروف نظرً ا للتكلفة العالية للمرض .لذلك ،فال يتلقى الكثير من األشخاص ممن يعانون من
ظروف صحية عقلية العالج والرعاية على النحو المطلوب.
نحو إيجاد حل
بالرغم من التحديات الضخمة لالستجابة الصحية العقلية ،فلقد بادرت شيلي وباراجواي وبيرو بإجراء إصالحات صحية عقلية
قائمة على أساس المجتمع وتنفيذها لسد الفجوة في العالج والرعاية المطلوبة لألفراد المصابين .وعلى نحو أكثر أهمية ،فلقد
استفادت الدول الثالث من تجارب بعضهم البعض في دعم أنظمتهم الصحية العقلية وخدماتها.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية/
منظمة الصحة العالمية

ُتعد الخدمات القائمة على المجتمع ضرورية لضمان تلقي األفراد الذين يعانون من اضطرابات عقلية أو عصبية أو يتعاطون
المخدرات العالج والرعاية المناسبة في مجتمعاتهم .يُجري اآلن استعاضة النموذج العتيق المتمركز حول مستشفيات الطب النفسي
تدريجيًا بشبكات صحية عقلية متعددة التخصصات ومتاحة تحترم حقوق األشخاص.
ساهم مشروع تحسين الصحة العقلية القائم على أساس المجتمع في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة ،الغاية 4-3
(بحلول عام  2030تنخفض معدل الوفيات المبكرة الناجمة من األمراض غير المعدية بنحو الثلث وذلك من خالل الوقاية والعالج
وتحسين الصحة العقلية والرفاه) والغاية ( 5-3تعزيز الوقاية والعالج من تعاطي المخدرات وتشمل تعاطي المخدرات والعقاقير
وتعاطي المواد الكحولية على نحو ضار).
ُنفذ التعاون الشامل بشكل أساسي بين شيلي وبيرو .أثرت التجربة الشيلية بشأن تأسيس شبكات صحية على الصعيد المجتمعي بشكل
كبير على تحسين الصحة العقلية البيروفية .نفذت مشاريع محددة للتعاون المشترك بين شيلي وبيرو وغالبًا ما تمول من منظمة
الصحة للبلدان األمريكية (.)PAHO
تمثل التعاون بين البلدين في األشكال التالية:
•تقديم المعلومات والمشورة بشأن وضع السياسات والخطط وسن التشريعات وتنفيذها.
•تعزيز تبادل المهنيين الصحيين من كال البلدين مع وجود هدف عام متمثل في تحليل نقاط الضعف المحلية وتحديد المآزق ونقاط
القوة والدروس والتعلم من بعضهم البعض في نهاية المطاف.
•تعزيز أشكال التعاون مع صانعي القرار والشخصيات المؤثرة بغية توجيه السياسات والخدمات.
•توطيد نشاط ممثلي المجتمع المدني ودورهم التشاركي مع التركيز الخاص على مستخدمي خدمات الصحة العقلية وأفراد األسرة
ومقدمي الرعاية ومناصري حقوق اإلنسان.
لم ينتج عن التعاون الوثيق بين شيلي وبيرو تعزيز لتحسين لسياسات وخدمات الصحة العقلية في بيرو فحسب بل وضع بيرو
كنموذج مرجعي لدول أمريكا الجنوبية األخرى مثل باراجواي.

127

أعرب وزير الصحة الحالي في باراجواي عن االهتمام المتجدد بتحسين الخدمات
الصحية العقلية .ويتعين استعاضة النموذج الحالي القائم على خدمات صحة
عقلية متخصصة والمتمركزة بشكل أساسي في مستشفى الطب النفسي سيئة
السمعة في العاصمة ،أسونسيون ،بخدمات صحة عقلية ال مركزية .سافر وفد
من المهنيين الصحيين والسلطات الصحية من باراجواي إلى ليما عام 2019
لمقابلة ممثلي إدارة الصحة العقلية بوزارة الصحة البيروفية للتعرف على نموذج
الصحة العقلية وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة في مجال وضع
استراتيجيات الصحة العقلية وتنفيذها.
عالوة على ذلك/فقد اختارت باراجواي المشاركة في المبادرة العالمية الخاصة
لمنظمة الصحة العالمية ( )WHOبشأن الصحة العقلية والتي تسعى لضمان التغطية
الصحية العقلية والتي تنطوي على الوصول إلى رعاية صحية جيدة ومتيسرة
ألمراض الصحة العقلية في  12دولة لما يزيد عن  100مليون شخص .ويجري
بالفعل اآلن تنفيذ المبادرة التي من شأنها دعم السياسات وحرية عرض اآلراء
الشخصية وحقوق اإلنسان واالرتقاء بجودة التدخالت والخدمات مع األشخاص
ً
تحليل للموقف.
الذين يعانون من أمراض عقلية في باراجواي كما يجري اآلن
إال أنَّ إحدى نتائج المشروع انتهت إلى أنَّ ثمَّة تح ٍد مشترك واجهته البلدان
ً
متمثل في معالجة الصحة العقلية في مجتمعات الشعوب األصلية .وتسود
الثالثة

االضطرابات العقلية بين مجتمعات الشعوب األصلية بشكل متزايد ويرتفع معدل
االنتحار فيها بشكل أكبر من عامة السكان .يقتضي األمر المزيد من الجهود
المشتركة لمواجهة االحتياجات الخاصة لهؤالء السكان ومن ث َّم لمشروع
"الممارسات الجيدة في الصحة العقلية القائمة على أساس المجتمع :قدمت شيلي
وباراجواي وبيرو لمنظمة الصحة في البلدان األمريكية ومنظمة الصحة العالمية
آلية لتمويل التعاون بين البلدان في مجال التنمية الصحية (.)CCHD
ونظرً ا ألنَّ الصحة العقلية تشكل تحديًا للعديد من البلدان ،فإنَّ أفضل الممارسات
والدروس المستفادة من هذا المشروع ُتعد بمثابة المصدر الرئيسي لتطوير
سياسات الصحة العقلية وتنفيذها وتقديم الخدمات .انخرطت الدولتان في العمل
معًا من خالل هذه المبادرة لتحديد العراقيل المشتركة وتوحيد االلتزام السياسي
لمواجهة المشاكل الصحية العقلية مع تركيز محدد على السكان الذي يعيشون
أجواء من الضعف.
جهة االتصال:
االسم :مكتب التنسيق القطري ودون اإلقليمي
المنظمة :منظمة الصحة للبلدان األمريكية/منظمة الصحة العالمية ()PAHO/WHO
البريد اإللكترونيcsc@paho.org :

اسم المشروع :تحسين خدمات الصحة العقلية :التجارب الناجحة من مجتمعات أمريكا الجنوبية
الدول  /األقاليم :شيلي ،باراجواي ،بيرو
المر ِّ
شح :منظمة الصحة للبلدان األمريكية/منظمة الصحة العالمية ()PAHO/WHO
هدف (أهداف) التنمية المستدامة5-3 ،4-3 :
مقدم الدعم :منظمة الصحة للبلدان األمريكية/منظمة الصحة العالمية
هيئات التنفيذ :وزارات الصحة (في شيلي وبيرو وباراجواي)
حالة المشروع :مستمر
مدة المشروع :بين عام  2019و2021
رابط الممارسة الجيدةwww.paho.org/cchd :
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تحسين سالمة الطرق في جمهورية الدومنيكان
وكوستاريكا من خالل تعزيز إدارة سالمة الطرق
والقدرات التنظيمية
تبادل أفضل الممارسات من كوستاريكا والدعم المؤسسي لمواجهة أحد أكبر أسباب الوفيات في جمهورية
الدومنيكان

3

الصحة الجيدة
والرفاه

11

مدن ومجتمعات
محلية مستدامة

التحدي
تمثل حاالت الوفاة واإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق عب ًئا كبيرً ا من األعباء المسببة لالعتالل والوفاة واإلعاقة في جمهورية
الدومنيكان وكوستاريكا ال سيما بين األفراد التي تتراوح أعمارهم بين  14و 29عامًا .ويُعزى هذا إلى عدم كفاية اإلجراءات
المتخذة لمنع حوادث السير على الطرق والتي تتعلق أيضًا بضعف قيادة سالمة الطرق .يسعى هذا المشروع إلى مواجهة واحدة من
قضايا الصحة الرئيسية في جمهورية الدومنيكان ،نظرً ا أل َّنها ُتعد أعلى معدل وفيات مرورية في منطقة األمريكيتين ( 36.4حالة
وفاة من كل  100000نسمة) و ُتعد أيضًا واحدة من أعلى خمس دول في العالم ،وذلك عن طريق االستفادة من تجربة كوستاريكا
التي بها معدل الوفيات  16.7لكل  100000نسمة أي  1.1نقطة فوق المتوسط اإلقليمي.
نحو إيجاد حل
وللتصدي لهذا التحدي انخرطت ً
كل من كوستاريكا وجمهورية الدومنيكان في تعاون في مشروع لتحسين سالمة الطرق في
جمهورية الدومنيكان وكوستاريكا من خالل دعم قدرات اإلدارة في المؤسسات المناظرة بهدف تطوير الممارسات واالدوات التي
تساهم في تقليل حاالت الوفيات واإلصابات وخسائر الممتلكات الناجمة عن حوادث السير على الطرق في كلتا الدولتين.
ومن خالل هذا التعاون ،تهدف كوستاريكا وجمهورية الدومنيكان لمشاركة معرفتهم وقدراتهم وخبراتهم بغية الوصول إلى أهدافهم
من خالل جهود مركزة تتماشى مع الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (( )SDG3الصحة الجيدة والرفاه) ،الغاية ،6-3
والهدف  )SDG11( 11الغاية .2-11
انبثق هذا المشروع من المؤسسة الوطنية للمرور والنقل البري ( )INTRANTلصالح جمهورية الدومنيكان للتعلم من تجربة
مجلس سالمة الطرق بكوستاريكا ( )COSEVIوالتي بدأت بطلب رسمي .لقي هذا التعاون تسهيالت من مكاتب منظمة الصحة
في البلدان األمريكية (/)PAHOومنظمة الصحة العالمية ( )WHOفي كوستاريكا وجمهورية الدومنيكان والتي تراقب التقدم
المحرز في كال الدولتين في تحقيق أهداف عقد العمل من أجل السالمة على الطرق بين عام  2011و ،2020الذي أعلنته الجمعية
العامة لألمم المتحدة رسميًا في عام  .2010عالوة على ذلك ،فإنَّ اإلجراءات المقترحة مثل تطوير السياسة والدليل اإلرشادي
وحمالت التواصل تتماشى مع الخطة القومية االستراتيجية لسالمة الطرق في جمهورية الدومنيكان والخطة القومية لسالمة الطرق
بين عام  2015و 2020في كوستاريكا.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية/
منظمة الصحة العالمية

بدأ هذا التعاون من خالل اجتماعات عمل متعددة القطاعات مع خبراء الصحة العامة وسالمة الطرق من المؤسسات المشاركة.
ساهمت هذه االجتماعات منذ الوهلة األولى في تسهيل صياغة المشروع ونقاط القوة والقدرات واألدوات التي يمكن أن يتشاركها
البلدان أو يطورها معًا ،بهدف مواجهة التحديات ذات األولوية في كل بلد .بهذه الطريقة كان هناك تحدي ًدا واضحً ا ألفضل
الممارسات المزمع مشاركتها أثناء تطوير المشروع والممارسات الجيدة التي سيتم إنشاؤها كجزء من التطوير.
ضمت بداية المشروع أسبوعًا من العمل المشترك بين فرق من الخبراء من كلتا الدولتين بهدف جعل العملية المنهجية أكثر
تشاركية .وقد أتاح هذا إجراء تعديالت مهمة على هذه المنهجية ،مستمدة من التحليل العميق للوثائق والمناقشات التقنية الالحقة
حول الوضع خالل بداية المشروع.
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وبينما أدت كلتا المؤسستين دورً ا هامًا في مشاركة الخبرات ،شارك مجلس
السالمة على الطرق ( )COSEVIخالل هذا المشروع بأغلبية المعلومات
والتقنيات والخبرات الالزمة مع المؤسسة الوطنية للمرور والنقل البري .وقد قاد
مجلس السالمة على الطرق إنجازات هامة في سالمة الطرق بكوستاريكا ،ما
يمكن مشاركته مع مؤسسات مشابهة في المنطقة.
خالل فترة تنفيذ المشروع القصيرة ،بدأت جمهورية الدومينيكان تنفيذ برنامج
الفحص الفني للمركبات ،والذي نصحت به كوستاريكا فن ًيا بناء على خبرتها
الطويلة ألعوام في هذا المجال .المركبات سيئة الحالة أكثر عرضة لحوادث
الطرق .ولذلك ،يعد برنامج الفحص محور االستراتيجية .ومن ناحية أخرى،
تشارك كوستاريكا منتجات االتصاالت عبر وسائل التواصل االجتماعي ،مستفيدة
من الخبرات المديدة لجمهورية الدومينيكان في هذا النطاق .باإلضافة إلى ذلك ،تم
تطوير مرصد السالمة على الطريق ليتتبع سير السالمة عليه ويرصده.

دليل المستخدم واإلرشادات واللوائح؛ وخطط تجميع البيانات ،وتجهيز بيانات
اإلصابات والوفيات الناتجة عن حوادث الطرق وتحليلها؛ وبرامج الفحص الفني
للمركبات؛ وحمالت التنقل واالتصاالت األكثر أما ًنا.
وقد وضعت منهجية لجميع خبرات التطوير لضمان تكرار النتائج المُالحظة حتى
وقتنا الحالي خالل تنفيذ المشروع .وهذا في الواقع أحد أهداف المشروع ،أي
تسهيل تصميم مبادرات أخرى مشابهة بين الدول بناء على هذه المنهجية.
جهة االتصال:
االسم :مكتب التنسيق القطري ودون اإلقليمي  
المنظمة :منظمة الصحة للبلدان األمريكية/منظمة الصحة العالمية ()PAHO/WHO
البريد اإللكترونيcsc@paho.org :

وقد ظهرت العناصر التالية كنتيجة للتبادل بين الدولتين ،والتي يمكن أن تعمل
كمرجعية للدول األخرى التي ترجو تبني هذه الممارسات الجيدة :كتيبات

اسم المشروع :تطوير السالمة على الطريق في جمهورية الدومينيكان وكوستاريكا من خالل تعزيز القدرات اإلدارية والتنظيمية
الدول  /األقاليم :كوستاريكا ،جمهورية الدومينيكان
المر ِّ
شح :منظمة الصحة للبلدان األمريكية/منظمة الصحة العالمية
هدف (أهداف) التنمية المستدامة2-11 ،6-3 :
مقدم الدعم :منظمة الصحة للبلدان األمريكية/منظمة الصحة العالمية ()PAHO/WHO
هيئات التنفيذ :المؤسسة الوطنية للمرور والنقل البري ( ،)INTRANTمن جمهورية الدومينيكان ،ومجلس السالمة على الطرق ( )COSEVIمن كوستاريكا
حالة المشروع :مستمر
مدة المشروع :بين عام  2019و2021
رابط الممارسة الجيدةwww.paho.org/CCHD :
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استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحسين توصيل اللقاحات
في الهند وإندونيسيا

3

الصحة الجيدة
والرفاه

تعزيز الوصول لتكنولوجيات الصحة وتوصيلها من خالل التبادل بين بلدان الجنوب للتقنيات المبتكرة والمعرفة
والحلول

التحدي
التحصين تدخل وقائي منقذ للحياة وفعَّال من حيث التكلفة ضد العديد من األمراض المعدية ،ولذلك ينقذ أكثر من  3ماليين حياة
حول العالم سنويًا .إال أ َّنه ال يزال العديد من األطفال يفتقدون للوصول إلى اللقاحات في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل ،بالرغم
من التحسن الكلي في أنظمتها الصحية .وهذه بالتأكيد مسألة تهم إندونيسيا ،حيث يوجد فقط  58بالمئة من األطفال الذين أكملوا
جرعاتهم التحصينية األساسية .تواجه إندونيسيا تحديًا صعبًا لضمان تنفيذ فعَّال لبرنامج التحصين بوجود أكثر من  76مليون
رضيع وطفل وامرأة في سن اإلنجاب ينتشرون حول  6000جزيرة من جزر إندونيسيا ،وهم في حاجة إلى تطعيمات دورية.
وتتفاقم فجوة التحصين في إندونيسيا بالتوزيع غير العادل للقاحات عبر سلسلة اإلمدادات .حيث يؤثر نظام إدارة البيانات والمخزون
الضعيف ،إضافة إلى فترة صالحية اللقاحات القصيرة نسبيًا ،واحتياجات التخزين البارد وسلسلة اإلمدادات الطويلة للقاحات تأثيرً ا
بال ًغا على أوجه القصور في سلسلة اإلمدادات .وتناول هذه التحديات سيسرّ ع من تقدم إندونيسيا نحو تحقيق غايات أهداف التنمية
المستدامة ( )SDGرقم ( 3-3مكافحة انتشار المواد المعدية) و( 8-3تعزيز وصول عادل وفي الوقت المناسب للقاحات المُنقذة
للحياة والتغطية الصحية للجميع).
نحو إيجاد حل
حرصًا من وزير الصحة على تحسين التغطية التحصينية في إندونيسيا ،عثر على حل رقمي مبتكر طورته وزارة الصحة وصحة
األسرة الهندية ( ،)MOHFWبدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPالموجّ ه للهند والتحالف العالمي للقاحات
والتحصين.
وهو نظام شبكة الذكاء اإللكتروني للقاحات ( ،)eVINنظام موّ جه للهاتف المحمول ومتصفح الويب يتيح رؤية لوجستيات سلسلة
إمدادات اللقاحات وسلسلة التبريد في الوقت الحقيقي .ويوفر تتبعًا من البداية إلى النهاية لمخزون اللقاحات ،والتحليالت اآللية
للبيانات والتنبيهات اللحظية لدعم اتخاذ قرارات وإجراءات سريعة وفعَّالة.
وقد أثر نظام شبكة الذكاء اإللكتروني للقاحات ( )eVINعلى برنامج التحصين الشامل ( )UIPبالهند تأثيرً ا ً
هائل عندما عُرض
ألول مرة في أكتوبر  .2015فقد أصبحت حاالت نفاد مخزون اللقاحات والهدر اآلن أقل بكثير وفي نفس الوقت تحسنت إتاحة
اللقاحات وتغطيتها .وقدّر تحليل اقتصادي مستقل أنَّ نظام شبكة الذكاء اإللكتروني للقاحات وفر عائ ًدا استثماريًا أكثر بثالثة
أضعاف لبرنامج التحصين الشامل .وبحلول نهاية عام  ،2020سيصبح نظام شبكة الذكاء اإللكتروني للقاحات فع ً
َّال في جميع
المنشآت الصحية البالغ عددها  28000منشأة في جميع أنحاء الدولة ،وما يصل إلى  156مليون مستفيد.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة لبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ()UNDP

وقد حظيت الخصائص الفريدة لنظام شبكة الذكاء اإللكتروني للقاحات والنتائج الملحوظة المحققة في الهند باهتمام واسع النطاق
ً
مركزا معرفيًا
في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وما وراءهما .وبالنظر إلى هذا االهتمام البالغ ،أسس برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
في الهند ليعزز التفاعل والتعاون بين بلدان الجنوب على نظام شبكة الذكاء اإللكتروني للقاحات والجوانب األخرى من إدارة سلسلة
التوريدات والصحة الرقمية .وقد أعلن وزير الصحة اإلندونيسي اهتمامه البالغ لتبني نظام شبكة الذكاء اإللكتروني للقاحات ،بعد
التبادل األولي للنظام في بداية عام  ،2017عندما زارت وفود من العديد من الدول الهند لتعلّم تقنيته وفهم فوائده الهائلة فهمًا أفضل.
ومن هنا ،أُسندت إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مهمة إدارة تطوير نظام شبكة الذكاء اإللكتروني للقاحات في الهند باستخدام
ما يتمتع به من خبرة وتجارب لتسهيل نقل التقنية والمعرفة والخبرة إلندونيسيا.
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ولتسهيل النقل التقني ،استضافت وزارة الصحة وصحة األسرة ()MOHFW
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالهند وف ًدا رفيع المستوى من وزارة الصحة
اإلندونيسية في جولة دراسية تهدف لرصد مباشر لتشغيل نظام شبكة الذكاء
اإللكتروني للقاحات في نقاط تخزين اللقاحات والمراكز الصحية ،وكسب أفكارً ا
قيمة حول استخدام النظام وتبنيه .أتاحت الجولة الدراسية حوارً ا مكث ًفا بين
المفوضين اإلندونيسيين وكبار أعضاء برنامج التحصين الشامل بالهند وواضعي
السياسات من وزارة الصحة وصحة األسرة الهندية .وقدمت هذه المناقشات فهمًا
عمي ًقا للممارسات الحسنة والسياسات المناسبة ،باإلضافة إلى جدوى تكييف نظام
شبكة الذكاء اإللكتروني للقاحات في إندونيسيا ،والنهج االستراتيجي لتطبيقه.
وقد وفرت هذه الجولة الدراسية فرصة ثمينة لوزارة الصحة اإلندونيسية للتعلم
من الخبرات والدروس بالهند ،بل وكانت فرصة ثرية أيضًا لعرض برنامج
التحصين الشامل بالهند ابتكاره الرقمي الرائد وقصة نجاحه.
وقد أتبع وزير الصحة اإلندونيسي هذه الجولة ببدء تجريب نظام شبكة الذكاء
ً
مركزا صحيًا في إقليميّ (بوغور وجنوب تانغيرانغ).
اإللكتروني للقاحات في 54
وقد عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الهند وإندونيسيا معًا لتوجيه التقييم
األولي لسلسلة إمدادات اللقاحات والبنية التحتية الرقمية وتطوير استراتيجية
محددة التكاليف وخطط التشغيل في المناطق التجريبية .انصب التركيز
الهام على مواءمة تكنولوجيا نظام شبكة الذكاء اإللكتروني للقاحات وتكييف
إجراءات التشغيل القياسية المتعلقة ومواد التدريب لتناسب السياق المحلي.
ولمراعاة هذه التعديالت الفنية ولتعزيز الملكية القُطرية ،أعيدت تسمية نظام
شبكة الذكاء اإللكتروني للقاحات إلى نظام Sistem Monitoring( SMILE
.)Imunisasi Logistik secara Elektronik
وقد ساعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أيضًا على تقديم تدريب للعاملين
والمدراء في القطاع الصحي على مستوى األقاليم من قبل برنامج التحصين
الوطني ،تعقبه مراقبة مستمرة ودعم فني عند بدء تعميم النظام .وقد قدمت مبادرة
شراكة الوصول للقاحات وتوفيرها ،مبادرة عالمية يقودها برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ،دعمًا إضافيًا للتبادل التقني ومالءمة المصادر والدروس المتاحة لبلدان
الجنوب ،ما ساهم في التعميم الفعَّال لنظام  SMILEفي إندونيسيا.
وقد أدى تطبيق نظام  SMILEإلى رفع كفاءة سلسلة إمدادات اللقاحات وتنسيق
تسليم  1.4مليون جرعة من اللقاحات والوصول إلى أكثر من  850000ألف
شهرا من التنفيذ ،انخفضت حاالت نفاد المخزون
مستفيد .وفي خالل أول 12
ً

بنسبة  55في المئة ،ووصل "مؤشر إتاحة اللقاح" إلى  99في المئة .وكذلك
بنسبتي  50في المئة
انخفض معدل التخزين المفرط والفاقد في المخزون
ّ
و 90في المئة على التوالي ،بينما تقلص زمن التأخير في تجديد موارد
المخزون من  25يو ًما إلى أقل من  3أيام .وأفادت التقارير أن تطبيق نظام
عال من رضا المستخدم والقبول بين العاملين في
 SMILEأدى إلى مستوى
ٍ
القطاع الصحي ،مما نتج عنه زيادة اإلنتاجية واألداء .وقد عززت هذه الدرجة
ً
ملحوظا من الرضا
األعلى من السيطرة على إدارة سلسة إمدادات اللقاحات قدرً ا
والثقة والفخر بين العاملين في القطاع الصحي خالل ممارستهم لواجباتهم.
وبنجاح التنفيذ التجريبي ،اتخذ وزير الصحة اإلندونيسي قرارً ا بتوسعة نطاق
نظام  SMILEليشمل  600مركز صحي إضافي في  23إقليمًا ،أي ما يصل
إلى  7ماليين مستفيد .سيُجرى التوسيع في عام  2020مع دعم للتنفيذ مُقدَّم
من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بإندونيسيا ،والتمويل المشترك من حكومة
إندونيسيا والتحالف العالمي للقاحات والتحصين .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن توسيع
نطاق النظام بسرعة ،نتيجة لكفاءة تكلفة النظام عالية المستوى ورضا المستخدم
النهائي وسهولة مالءمته وإمكانية تشغيله المتبادل مع البنية األساسية الحالية
لنظام الصحة ،مما سيساهم بصورة أكبر في االستخدام المستدام للنظام وتوسّعه.
كانت المشاركة والتبادل والتعاون في بلدان الجنوب بين أصحاب المصالح في
الهند وإندونيسيا جوهرية في توسيع نطاق التأثير الصحي للحل الرقمي المبتكر.
سيستمر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في تعزز شبكته الواسعة من المبادرات
العالمية ،مثل الصحة الرقمية ومركز معرفة سلسلة اإلمدادات في الهند ومبادرة
شراكة الوصول للقاحات وتوفيرها ،لتسهيل مشاركة الخبرات والدراية الفنية
الغنية بين بلدان الجنوب ،وتوفير بناء مستمر للقدرات ،واإلرشاد والتوجيه
لتحسين نتائج الصحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جهة االتصال:
االسم السيد ليزلي أونج
المنصب :أخصائي البرامج ،فريق فيروس نقص المناعة البشرية والصحة
والتطوير
المنظمة :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPبالمركز اإلقليمي ببانكوك
البريد اإللكترونيLeslie.ong@undp.org :

اسم المشروع :االبتكارات الرقمية إلدارة سلسلة إمدادات الصحة
الدول  /األقاليم :الهند ،إندونيسيا
المر ِّ
شح :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ()UNDP
هدف (أهداف) التنمية المستدامة8-3 ،3-3 :
مقدم الدعم :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،التحالف العالمي للقاحات والتحصين
هيئات التنفيذ :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وزارة الصحة وصحة األسرة (الهند) ،وزارة الصحة (إندونيسيا)
حالة المشروع :مكتمل
مدة المشروع :بين عام  2017و2019
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/2YAlHf4 :؛ shorturl.at/kmpR3
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نحو القضاء على انتقال المرض من األم إلى الطفل
لمرضي فيروس نقص المناعة البشرية
()EMTCT
ّ
والزهري

3

الصحة الجيدة
والرفاه

تعزيز القدرات في سبيل القضاء على انتقال المرض من األم إلى الطفل وتغطية الصحة الشاملة في تايالند

التحدي
لقد أُحرز تقدم عالمي منذ عام  2011في تقليل انتقال مرض فيروس نقص المناعة البشرية من األم إلى الطفل ،لكن لم يكن بسرعة
كافية تحقق غايات عام  ،2020خاصة "إطار المسار فائق السرعة إلنهاء مرض اإليدز" .حيث كان يوجد في عام  2019نحو
 150000عدوى جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية بين األطفال األصغر من  5أعوام ،ما يلقي الضوء على الحاجة إلى تسريع
وقاية جميع الحوامل والمرضعات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية وعالجهن من أجل القضاء على العدوى الجديدة بين
األطفال وتقليل حاالت الوفاة المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية بين الحوامل واألمهات الجدد .وتماشيًا مع غايات هدف
التنمية المستدامة ( )SDGرقم ( 3الصحة الجيدة والرفاه) ،التزم المجتمع العالمي بالقضاء على انتقال المرض من األم إلى الطفل
ً
تركيزا متزاي ًدا على خدمات
( )EMTCTلمرضيّ نقص المناعة البشرية والزهري بكونهما أولوية صحية عامة ،لكن هذا يتطلب
إدماج إجراءات التدخل الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية ومنع انتقال المرض من األم إلى الطفل ( )PMTCTضمن برامج
الصحة الجنسية واإلنجابية وصحة األم وحديثي الوالدة واألطفال والمراهقين األوسع نطاقاً ،باإلضافة إلى ضمان الوصول العادل
لجميع النساء ،بما في ذلك النساء األكثر عرضة للمرض.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
لمنظمة اليونيسف

نحو إيجاد حل
ً
مضت حكومة تايالند قدُما لالستفادة من التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ( )SSTCلدعم البلدان األخرى إلنجاز ما
حققته في عام  – 2016القضاء على انتقال المرض (فيروس نقص المناعة البشرية والزهري) من األم إلى الطفل (.)EMTCT
وتعمل تايالند كمورد معرفي عالمي لمواجهة هذا التحدي ،عارضة الممارسات الجيدة ومتبادِلة الدروس المستفادة من القضاء
الناجح على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية ومرض الزهري من األمهات إلى األطفال .وقد تحقق ذلك من خالل تعزيز
التغطية الصحية الشاملة ( )UHCوتعزيز النظم الصحية لزيادة الوصول إلى خدمات صحة األم والطفل ( )MCHعالية الجودة.
تتمثل إحدى السمات الرئيسية لنجاح تايالند في قرارها بتوسيع التغطية الصحية لتشمل المهاجرين الذين يعيشون على أرضها.
وتتبادل الحكومة تجاربها ومعارفها وخبراتها التقنية مع البلدان األخرى من خالل جدول أعمالها لتعاون الحكومات فيما بين بلدان
الجنوب ( )SSCالذي تديره الوكالة التايالندية للتعاون الدولي ( )TICAالتابعة لوزارة الخارجية.
شاركت الوكالة التايالندية للتعاون الدولي ووزارة الصحة التايالندية ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ،في عام ،2019
في التوقيع على خطة عمل مشتركة لدفع التقدم بشكل منهجي وذلك بهدف القضاء على انتقال المرض من األم إلى الطفل من خالل
وسائل مختلفة للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ( .)SSTCوبموجب هذه المبادرةُ ،ن ِّظمت دورة تدريبية لبناء القدرات
في عام  2019لممثلي وزارة الصحة من كازاخستان وطاجيكستان وأوكرانيا وأوزبكستان .وقد غطت الوكالة التايالندية للتعاون
الدولي تكاليف التدريب واالستضافة  -مُق ِّدمة نموذجً ا يُقتدى به لمستقبل تقاسم التكاليف في البلدان المتوسطة الدخل واالقتصادات
الناشئة .بينما كان لليونيسف دورً ا رئيسيًا في التنسيق الكلي ،جنبًا إلى جنب مع الوكالة التايالندية للتعاون الدولي ووزارة الصحة
العامة ( ،)MOPHوفي حشد الدول المشاركة وتمويلها ،تشاركت منظمة الصحة العالمية ( )WHOوبرنامج األمم المتحدة
المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز ( )UNAIDSخالل مرحلة التدريب على بناء القدرات .وبالتعاون مع
اليونيسف ،قدمت منظمة الصحة العالمية إرشادات حول عملية التحقق ،وقام برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص
المناعة البشرية/اإليدز ( )UNAIDSببناء القدرات المعنية بتعزيز البيانات وعناصر حقوق اإلنسان لتحقيق القضاء على انتقال
المرض من األم إلى الطفل.
لقد فتح التعاون بين بلدان الجنوب الناجحة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الباب أمام العديد من البلدان في المنطقة وحول
العالم إلتاحة الفرصة للتعلم من تايالند والوصول إلى الحلول التي يمكن مالءمتها لدعم جهودهم الخاصة في العمل نحو تحقيق
الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة ،الصحة الجيدة والرفاه .وفي عاميّ  2017و ،2018نظ ّم مكتب اليونيسيف اإلقليمي
لشرق آسيا والمحيط الهادئ والمكتب القطري لتايالند حلقة عمل معنية بالتعلم بين بلدان الجنوب وتبادل الخبرات للتحقق من
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القضاء على انتقال المرض من األم إلى الطفل بتايالند لممثلي وزراء الصحة من
الصين والهند وميانمار ،وذلك بالتعاون مع مركز التدريب الدولي المعني باإليدز
والسل والعدوى المنقولة جنسيًا وإدارة الصحة ووزارة الصحة العامة ،وبالتعاون
بين وزارة الصحة العامة التايالندية مع المراكز األمريكية لمكافحة األمراض
والوقاية منها ،مع الدعم من منظمة الصحة العالمية وبرنامج األمم المتحدة
المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز .وفي عام  ،2019تم
إضفاء الطابع الرسمي على هذا التعاون من قِبل الوكالة التايالندية للتعاون الدولي
ووزارة الصحة العامة والمكتب القُطري ليونيسيف تايالند ،وتم التوقيع المشترك
على خطة العمل للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي للقضاء على انتقال
المرض من األم إلى الطفل ،مع توسيع نطاق التدريب ليشمل ً
دول أخرى خارج
منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وقد عزز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي وبين تايلند والبلدان
المتلقية حتى اآلن القدرات من خالل التعلم المباشر بالمالحظة ،وتبادل المعرفة،
والتوجيه ،وتبادل الخبرات من خالل حلقات العمل ،وذلك لتسهيل النقل المنهجي
للممارسات الجيدة والمعرفة عبر األقاليم أو البلدان .بناء على تقييم حلقة العمل
المنعقدة عام  ،2019أعرب أغلب المشاركين السبعة وأربعين عن رضاهم عن
محتوى الدورات ،مقتبسين بوجه خاص أهمية معرفة خبرات تايالند مع التحقق
من القضاء على انتقال المرض من األم إلى الطفل وأنظمة المعامل والبيانات
القوية ،وإدارة حاالت النساء المصابات بمرض نقص المناعة البشرية وبرامج
االختبارات والمعالجة الوطنية الفعَّالة .وقد كان أحد النتائج الرئيسية من حلقات
العمل هو التطبيق العملي للتعلم ،حيث أعد المشاركون خرائط طريق للتحقق من
القضاء على انتقال المرض من األم إلى الطفل ،مع دمج المراجعات في خطط
القضاء على انتقال المرض من األم إلى الطفل الحالية في البلدان المعنية.
وقد أجرى يونيسيف تايالند ،بدعم من مكتب اليونيسيف اإلقليمي لشرق آسيا
والمحيط الهادئ ،مسحً ا تقييميًا لتحديد البلدان التي يحتمل أن يعنيها بناء أكبر
للقدرات والدعم الفني من خالل آلية التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي،
وذلك لضمان االستدامة وإضفاء الطابع الرسمي على التخطيط لمستقبل التعاون
بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي المعني بالقضاء على انتقال المرض من
األم إلى الطفل والمشاكل الصحية العامة األخرى .وقد أجري تلقي العديد من

الطلبات من دول في آسيا وآسيا الوسطى وأمريكا الالتينية وستقوم خطة العمل
المشتركة للعامين  2020و 2021المعنية بالقضاء على انتقال المرض من األم
إلى الطفل لمرضيّ فيروس نقص المناعة البشرية والزهري بتوجيه الجهود
الجماعية المساهمة في االلتزام العالمي تجاه مرضيّ نقص المناعة البشرية
واإليدز وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل التعاون بين بلدان الجنوب
والتعاون الثالثي بين اليونيسيف والوكالة التايالندية للتعاون الدولي ووزارة
الصحة العامة التايالندية.
جهة االتصال:
االسم :السيدة /بينا كوتيبارامبيل
المنصب :رئيس ،برنامج نماء المراهقين ومشاركتهم
المنظمة :منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تايالند
البريد اإللكترونيkbeena@unicef.org :
االسم :السيدة /شيرلي مارك برابهو
المنصب :أخصائية القضاء على انتقال المرض من األم إلى الطفل وصحة
المراهقين ومرض نقص المناعة البشري
المنظمة :مكتب اليونيسيف اإلقليمي لشرق آسيا والمحيط الهادئ
البريد اإللكترونيsmarkprabhu@unicef.org :
االسم :السيدة /سيريتون وايراتبانيج
المنصب :الوزير المستشار المعني بالشراكة من أجل تنمية بيرو
المنظمة :الوكالة التايالندية للتعاون الدولي ،وزارة الشؤون الخارجية التايالندية
البريد اإللكترونيsi.wairatpanij@mfa.mail.go.th :
االسم :السيدة /شاويوان تونبوتسا
المنصب :كبير المسؤولين األكاديميين المعنيين بالصحة العامة ،برنامج تعزيز
الصحة ببيرو
المنظمة :إدارة الصحة ،وزارة الصحة العامة
البريد اإللكترونيchaweewan1975@yahoo.com :

اسم المشروع :نحو القضاء على انتقال المرض من األم إلى الطفل ( )EMTCTلمرضى فيروس نقص المناعة البشرية والزهري
الدول  /األقاليم :الصين ،كازاخستان ،طاجيكستان ،تايالند ،أوكرانيا ،أوزبكستان
المر ِّ
شح :منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)
هدف (أهداف) التنمية المستدامة7-3 ،3-3 ،2-3 ،1-3 :
مقدم الدعم :يونيسيف تايالند ،مكتب اليونيسيف اإلقليمي لشرق آسيا والمحيط الهادئ ،شعبة البيانات والتحليالت والتخطيط والمراقبة التابعة لليونيسيف
هيئات التنفيذ :الوكالة التايالندية للتعاون الدولي؛ وزارة الشؤون الخارجية التايالندية؛ إدارة الصحة ،وزارة الصحة العامة التايالندية؛ مع دعم من اليونيسيف،
منظمة الصحة العالمية ،برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز
حالة المشروع :مستمر
مدة المشروع :بين عام  2019و2020
رابط الممارسة الجيدة :غير متاح
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المؤتمر الصيني اإلفريقي حول منتدى من الشباب إلى
الشباب المعني بالسكان والتنمية شق طريق يقوده
الشباب للحوار وابتكار الحلول
توفير منصة لتطلعات القادة الشباب اإلفريقيين والصينيين

التحدي
تعد إفريقيا أكثر القارات شبابًا من الناحية السكانية .الشباب اإلفريقي من ضمن أكثر الفئات ضع ًفا وغالبًا ما يُستبعدون من عمليات
وضع السياسات واتخاذ القرارات .وتتأثر الشابات بالمجتمع على نحو مختلف عن نظرائهن من الرجال ،وغالبًا ما يكون ذلك بطرق
توصمهن بالعار والرفض عندما يتحدثون عن قضايا تؤثر على نمائهن .وثمَّة حاجة لمعالجة مشاركتهن المحدودة في الحكومة،
وغياب المساحات المناسبة للشباب مع معرفة محدودة بالصحة الجنسية واإلنجابية ( )SRHوالوصول لخدماتها ،مما ينتج عنه
سوء الصحة اإلنجابية ،مثل زواج األطفال وناسور الوالدة وحمل المراهقات وفيروس نقص المناعة البشرية وغيرها.
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التعليم الجيد

الصحة الجيدة
والرفاه

5
17

المساواة بين
الجنسين

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

الصين أكبر دولة نامية في العالم .لكن التثقيف الجنسي الشامل وخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية المالئمة للشباب محدودة
التغطية والمحتوى .وفي الوقت نفسه ،فإ َّنهم مستبعدون إلى حد كبير من عملية اتخاذ القرارات ،وخاصة المنتمون إلى المجتمعات
المهمشة .حيث ال تزال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ( )PWDsوالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية
الجنسانية واالستجواب وثنائيي الجنس ( )LGBTQIفي خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية الشاملة مهملة إلى حد كبير.
لذا يواجه الشباب من القارة اإلفريقية والصين تحديات اجتماعية واقتصادية مماثلة تمنعهم من االستفادة من إمكاناتهم الكاملة .وهم
بحاجة إلى طرق للمناقشة ووضع حلول دائمة وتشكيل شراكات وعالقات تعاون استراتيجية محليًا ودوليًا.
نحو إيجاد حل
من خالل إجراء مشاورات مع أصحاب المصلحة المتعددين ،قرر منظمو المؤتمر الصيني اإلفريقي المعني بالسكان والتنمية أ َّنه
يتعيَّن على الشباب قيادة حواراتهم الخاصة وتعزيز عالقاتهم وبناء شبكاتهم التي من شأنها أن تسفر عن فرص للنمو والتنمية .وقد
كان هذا هو المقصد األساسي من منتدى "من الشباب إلى الشباب" ،الذي سعى إلى طرح آراء الشباب حول خطة التنمية العالمية
ضمن إطار إفريقيا والصين .وفي هذا الصدد ،نظمت المكاتب اإلقليمية للصين والهند المعنية بصندوق األمم المتحدة للسكان
( )UNFPAأول منتدى من الشباب إلى الشباب ،الذي استضافته حكومة غانا من خالل وزارة التخطيط والمجلس القومي للسكان.
وقد عُقد المنتدى في الفترة بين  23و 26يونيو  2019في أكرا ،غانا ،كجزء من المؤتمر اإلفريقي الصيني الثالث .وقامت مكاتب
صندوق األمم المتحدة للسكان المنتشرة في إفريقيا والصين بحشد منظمات الشباب ووفرت لهم الدعم المالي والتقني.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة لصندوق
األمم المتحدة للسكان في غانا

يهدف ملتقى "من الشباب إلى الشباب" إلى:
•شق طريق يقوده الشباب للحوار؛
•تحسين وعي األشخاص حول برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ( )ICPDوأهداف التنمية المستدامة ()SDGs؛
•توفير منصة لعرض األنشطة واالبتكارات التي يقدمها الشباب؛
•بناء شبكات للتأثير على القرارات الوطنية نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.
وقد استقطب منتدى "من الشباب إلى الشباب"  345رائدًا شا ًبا من  17دولة في إفريقيا ،باإلضافة إلى الصين .وسلط الضوء
على تطلعات الشباب لإلعالم بسياسات التنمية الوطنية والعالمية.
تتألف عملية تنفيذ المنتدى من ثالث مراحل:
•أنشطة التوعية السابقة للمنتدى؛
•المنتدى
•المتابعة بعد المنتدى.
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ضمنت أنشطة التوعية السابقة للمنتدى االنعكاس الكامل لمساهمات الشباب ،حتى
من لم يتمكن منهم من حضور المنتدى الفعلي .استخدم المنظمون نهجً ا تشاركيًا
يضمن مشاركة مجموعة متنوعة من المشاركين في المنتدى ،تشمل شباب الريف
والشباب من القطاعات المهمشة بما في ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة وكذلك
الشباب الملتحقين بالمدارس وغير الملتحقين بها.

تضمنت ال ُنهُج األخرى القائمة على التكنولوجيا جلسة " "Tweet Meetوالتي
استخدمت منصة تويتر للتفاعل مع المشاركين الشباب .قدم المشاركون وجهات
نظرهم وأجابوا على مجموعة متنوعة من األسئلة عبر منصة تويتر .بعد تعرف
الشباب على هذه الطريقة ،كان هناك تبادل لألفكار حول كيفية إشراك شباب
الريف وكيفية استغالل التعاون بين بلدان الجنوب ،ضمن مواضيع أخرى.

استغرق المنتدى يومًا واح ًدا وكان مفتوحً ا لوسائل اإلعالم .ومثلت منصات
وسائل التواصل االجتماعي طر ًقا رئيسية لضمان التفاعل المستمر بين الشباب
المشاركين في المؤتمر ومن لم يتمكنوا من الحضور شخصيًا .وكجزء من
المتابعة بعد المنتدىُ ،نشرت وثيقة إعالن واستخدمت كأداة إلشراك أصحاب
المصالح المعنيين.

وكانت هناك جلسة عرض حيث عرض رواد األعمال الشباب ابتكاراتهم في
التكنولوجيا والفنون والحرف ،من ضمن أمور أخرى .وكانت هناك منصات صحية
متنقلة لسد الفجوة في الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية المالئمة للشباب.

ولما كان صندوق األمم المتحدة للسكان في غانا في مُق ِّدمة من دعوا إلى المنتدى،
فقد عمل الصندوق مع العديد من مجموعات الشباب ومنظمات المجتمع التي
يقودها الشباب ،مثل منظمة حركة أعمال الشباب التي ترعاها رابطة تنظيم
األسرة في غانا ( )PPAGوشبكة العقول المتطلعة في غانا .واحتل مكان
الصدارة في تعبئة هذه الموارد برنامج الزماالت لزمالء القادة الشباب الذي
يرعاه صندوق األمم المتحدة للسكان ،وكان المشاركون به جزءًا من عملية
التخطيط .فقد طور الزمالء محتوى المنتدى وهيكله ،بإشراف من صندوق األمم
المتحدة للسكان والحكومة.
وقد عقد صندوق األمم المتحدة للسكان في غانا مناسبة تعليمية إضافية للمشاركين
الصينيين الشباب من خالل ترتيب زيارات لجامعة غانا وقرية ذوي االحتياجات
الخاصة .وقام الصندوق بالترتيبات الضرورية لتأشيرات المشاركين مع وزارة
الخارجية في غانا.
استخدم المنتدى طر ًقا مبتكرة للتعرف على وجهات نظر الشباب .تضمنت
دعوة لتقديم مقاطع فيديو حيث ذكر الشباب المشكالت التي واجهوها في بلدانهم
وطرحوا أفكارً ا حول كيفية حلها .وقد جُمعت مقاطع الفيديو في خطاب حالة
الشباب ( )SoYAالذي نوقش بصورة أكبر خالل المنتدى .وكان هناك أيضًا
حدث عبر اإلنترنت قبل المنتدى لنشر الوعي .واستخدمت نفس المنصة عبر
اإلنترنت خالل المنتدى كوسيلة فعَّالة للحصول على المساهمات من المشاركين.

ونتيجة لهذا المنتدى ،أصبحت المنظمات الشبابية تشارك بحماس في تحقيق
أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية .في غانا ،على سبيل المثال ،أصبحت
مساهمات الشباب جزءًا من التزامات غانا للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية ،وقد
عُرضت في قمة نيروبي في الفترة من  12إلى  14نوفمبر  .2019وانضم أيضًا
العديد من المشاركين الشباب إلى مسيرة وطنية يقودها الشباب خالل إقامة حملة
الستة عشر يومًا من النشاط لمناهضة العنف الجنساني في غانا.
هذه المبادرة مستدامة ويمكن تكرارها من خالل عقدها على هامش المؤتمرات
الصينية اإلفريقية المستقبلية حول السكان والتنمية كعنصر يعتنى بالشباب .ومن
الممكن أيضًا تكرار هذا النشاط في بلدان أو مناطق أخرى .تم توثيق المنتدى في
تقارير فيديو وتقارير مكتوبة متاحة على اإلنترنت للرجوع إليها.
جهة االتصال:
االسم :السيد /نيي أوجيوليب
المنصب :الممثل
المنظمة :مكتب صندوق األمم المتحدة للسكان ( )UNFPAاإلقليمي لغانا
البريد اإللكترونيojuolape@unfpa.org :
االسم :السيد /باباتوندي أهونسي
المنصب :الممثل
المنظمة :صندوق األمم المتحدة للسكان في الصين والمدير القطري ،صندوق
األمم المتحدة للسكان في منغوليا
البريد اإللكترونيbahonsi@unfpa.org :

اسم المشروع :المؤتمر الصيني اإلفريقي حول منتدى من الشباب إلى الشباب المعني بالسكان والتنمية :شق طريق يقوده الشباب للحوار وابتكار الحلول
الدول  /األقاليم :بنين ،بوركينا فاسو ،الكاميرون ،تشاد ،الصين ،ساحل العاج ،جمهورية الكونغو الديمقراطية ،إثيوبيا ،سوازيالند ،غانا ،كينيا ،مالوي ،المغرب،
نيجيريا ،جنوب السودان ،أوغندا ،زامبيا
المر ِّ
شح :صندوق األمم المتحدة للسكان ()UNFPA
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-5 ،6-5 ،5-5 ،2-5 ،1-5 ،5-4 ،4-4 ،3-4 ،8-3 ،7-3 :ب-5 ،ج16-17 ،9-17 ،
مقدم الدعم :صندوق األمم المتحدة للسكان في غانا ،صندوق األمم المتحدة للسكان في الصين ،أفريان غانا ،شبكة شباب الصين ،وزارة التخطيط في غانا،
جمعية الصين لتنظيم ورعاية األسرة ،مجموعة التعليم العالمية بيفانج (شركة صينية تابعة للقطاع الخاص وشريك صندوق األمم المتحدة للسكان في الصين)،
اللجنة الوطنية لتخطيط التنمية ( )NDPCفي غانا ،المجلس القومي للسكان ،غانا
هيئات التنفيذ :زمالء القادة الشباب التابع لصندوق األمم المتحدة للسكان في غانا ،صندوق األمم المتحدة للسكان في الصين ،أفريان غانا ،شبكة شباب الصين،
وزارة التخطيط في غانا.
حالة المشروع :مستمر (التعديالت الالحقة متوقعة مع المتابعة الدورية لنقاط العمل)
مدة المشروع :بين مارس ويونيو ( 2019هذا المنتدى المذكور قد أكتمل ،لكن تفاعل الشباب مع منتديات مثل هذه ال زال مستمرً ا) .ستوجد سنويًا منتديات
مثل هذا المنتدى).
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/31xTW92 :
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تطوير شبكة من مراكز التقادم في العمر الصحية في
أوروبا الشرقية والقوقاز
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الصحة الجيدة
والرفاه

تلبية احتياجات هذا القطاع المهم والمتنامي من المجتمع

التحدي
ساهمت زيادة متوسط العمر المتوقع عند الوالدة وانخفاض معدل الخصوبة في الزيادة المضطردة لشيخوخة السكان .ويعد هذا
أعظم إنجازات البشرية على اإلطالق .ومن المتوقع أ َّنه ،على المستوى العالمي ،سيتضاعف عدد األشخاص الذين تزيد أعمارهم
عن الستين ثالثة أضعاف من  600مليون إلى تقريبًا  2مليار شخص بحلول منتصف القرن ،وستضاعف نسبتهم من  10إلى
 21في المئة من السكان.
يعيش العديد من كبار السن في ظروف قاسية ،بمعاشات تقاعدية قليلة وخدمات الرعاية الصحية غير الكافية ،باإلضافة إلى السكن
غير الالئق ،خاصة في المناطق الريفية .باإلضافة إلى ذلك ،أصبحت قضايا الصحة العقلية منتشرة باضطراد نتيجة لنقص التفاعل
االجتماعي لكبار السن ،ونقص الدعم بين األجيال والتباعد طويل األجل ألفراد األسرة األصغر س ًنا.
وثمَّة شواغل إزاء قدرة المجتمعات على مواجهة تحديات الشيخوخة عند السكان والحاجة لمعرفة اإلمكانيات التي ستقدمها شيخوخة
المجتمع .يتناول هذا البرنامج هذه الشواغل.
نحو إيجاد حل
فإنَّ أحد الوسائل الفعَّالة لتلبية احتياجات كبار السن هو برنامج يدعى مراكز الشيخوخة الصحية ،والذي وُ ضع ألول مرة عام
 2009من قِبل شراكة المنظمات غير الربحية ( )NGOمن أجل الصحة العامة في البوسنة والهرسك .وقد بُني البرنامج على قيم
مجتمعية وثقافية قوية لدعم كبار السن .وهدف البرنامج إلى تعزيز الصحة البدنية والعقلية ،والوقاية من أمراض الصحة العقلية
ً
فضل عن زيادة المشاركة الطوعية لكبار السن في مبادرات تنمية المجتمع وتوليد التعاون والدعم
لكبار السن المرتبطة بالوحدة،
بين األجيال.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
لصندوق األمم المتحدة للسكان

تعاون المكتب اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكان ( )UNFPAفي البوسنة والهرسك تعاو ًنا وثي ًقا مع الشراكة من أجل الصحة
العامة في العمل السياسي والتوعوي في البالد .ونتيجة لهذا التعاون ،توسعت شبكة مراكز الشيخوخة الصحية من موقعها األولي
آخرا في البوسنة والهرسك على مدار  11عا ًما؛ وقد أعربت العديد من المجتمعات المحلية عن رغبتها بفتح هذه
إلى  11موق ًعا ً
المراكز .وقد قدم صندوق األمم المتحدة للسكان الدعم الفني للهيئات المتعلقة في البوسنة والهرسك لتطوير استراتيجيات تعني بالتقدم
في العمر ،حيث تؤدي مراكز الشيخوخة الصحية دورً ا مهمًا من خالل تحسين وضع كبار السن في المجتمع.
وأثبت هذا البرنامج المبتكر المُطوّ ر في البوسنة والهرسك أ َّنه نموذج على قدر كبير من النجاح .وهو برنامج ناجح ألسباب عديدة.
أوالً ،يتمتع كبار السن بقدرات عالية غير معترف بها في المجتمع وتحتاج فقط إلى تحفيزها لتحقيق الصالح العام .ثانيًا ،تقدم
المشاركة النشطة في المجتمع منفعة مزدوجة  -للمجتمع ،من خالل التطوع ،ولكبار السن من خالل تحسين الصحة والرفاهً .
ثالثا،
تساهم المبادرة في المساواة بين الجنسين .كان الرجال في الماضي هم من يقود الجمعيات والمجموعات المجتمعية على األغلب،
في حين أنَّ مراكز الشيخوخة الصحية توفر نفس الفرص لجميع كبار السن .أخيرً ا ،يتعلم كبار السن استخدام التقنيات الحديثة
التي تمكنهم من التواصل مع أطفالهم وأسرهم الذين غالبًا ما هاجروا داخل البالد أو خارجها .تصبح هذه المهارات مفيدة ج ًدا في
وقت األزمات مثل وباء كوفيد ،19-حيث يُمنع كبار السن من الظهور في األماكن العامة لحماية صحتهم ،وحيث يمثل التواصل
أهمية قصوى.
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وتعد شبكة مراكز الشيخوخة الصحية فعَّالة من حيث التكلفة ومستدامة تمامًا.
تكاليف التشغيل منخفضة (على افتراض أنَّ المباني متاحة ويمكن تجهيزها
بسهولة) .في الوقت الحالي ،تبلغ تكاليف التشغيل الشهرية للمركز لكل مسن
حوالي  4يورو ،أو  1في المئة من متوسط الراتب الشهري الصافي في الدولة.
وبالنظر إلى تكاليف األدوية لعالج العديد من األمراض غير المعدية (بما في
ذلك األمراض العقلية) ،فإنَّ تكاليف التشغيل منخفضة للغاية وبأسعار معقولة
للسلطات المحلية .تعد منهجية إنشاء شبكة مراكز الشيخوخة الصحية بسيطة
للغاية ،وال تتطلب سوى بناء القدرات اإلدارية األولية .ويستند باقي العمل إلى
حد كبير على العمل التطوعي ويتطلب القليل من االستثمار .وفي الواقع ،القيمة
المضافة للمراكز عالية ج ًدا.
عُرض هذا البرنامج في المؤتمر الوزاري المعني بالشيخوخة في لشبونة عام
 .2017ونتيجة لذلك ،أبدت وفود من دول أخرى في المنطقة اهتمامًا كبيرً ا
بتكرار المبادرة في بلدانها .أعربت العديد من الدول في شرق أوروبا والقوقاز
(شاملة مؤسساتها الحكومية ومنظماتها غير الحكومية) عن رغبتها في معرفة
المزيد حول المبادئ والطرق التشغيلية لمراكز الشيخوخة الصحية وافتتاح
شبكاتها الخاصة بها.

واستجابة لذلك ،يسّر صندوق األمم المتحدة للسكان التعاون بين البلدان للتمكين
ّ
ونظم النقل األولي
من التبادل المباشر للمعرفة والخبرات والدروس المستفادة.
للمعرفة والخبرات بين البوسنة والهرسك مع حكومة شمال مقدونيا عام .2018
وإضافة إلى ذلكُ ،نظمت حلقة عمل حول الشيخوخة الصحية عام  2019لممثلين
حكوميين وغير حكوميين من تسعة بلدان في أوروبا الشرقية والقوقاز بالتعاون
مع مكتب صندوق األمم المتحدة للسكان اإلقليمي ألوروبا الشرقية وآسيا الوسطى
وصندوق األمم المتحدة للسكان في جورجيا.
جهة االتصال:
االسم :األستاذ /زيليكو بالغوجيفيتش
المنصب :محلل برنامج التنمية السكانية/المراقبة والتقييم
المنظمة :مكتب صندوق األمم المتحدة للسكان ( )UNFPAاإلقليمي في البوسنة
والهرسك
البريد اإللكترونيblagojevic@unfpa.org :

اسم المشروع :تطوير شبكة من مراكز الشيخوخة الصحية
الدول  /األقاليم :أرمينيا ،أذربيجان ،البوسنة والهرسك ،جورجيا ،كازاخستان ،قيرغيزستان ،مولدوفا ،شمال مقدونيا ،صربيا
المر ِّ
شح :صندوق األمم المتحدة للسكان ()UNFPA
هدف (أهداف) التنمية المستدامة7-3 :
مقدم الدعم :صندوق األمم المتحدة للسكان (المكتب اإلقليمي ألوروبا الشرقية وآسيا الوسطى ،المكتب اإلقليمي للبوسنة والهرسك ،المكتب اإلقليمي لجورجيا)
هيئات التنفيذ :صندوق األمم المتحدة للسكان ،شراكة المنظمات غير الربحية من أجل الصحة العامة ،البوسنة والهرسك
حالة المشروع :مستمر
مدة المشروع – 2017 :مستمر (تنتهي دورة البرنامج الحالي في )2020
رابط الممارسة الجيدةwww.ba.unfpa.org/en :
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المركز المرجعي للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية
( )ICPDالمعني بالصحة الجنسية واإلنجابية
والحقوق المتعلقة بها
التعاون لزيادة القدرات المؤسسية لوكاالت الصحة

التحدي
تقلص عدد وفيات األمومة عالميًا بنسبة  44في المئة منذ عام  .1990إال أ َّنه ال تزال حوالي  830امرأة ويافعة يتوفين كل يوم
بأسباب يمكن تفاديها متعلقة بمضاعفات الحمل والوالدة .تحدُث نسبة  99في المئة من هذه الوفيات في البلدان النامية.
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المساواة بين
الجنسين

الصحة الجيدة
والرفاه
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الحد من أوجه
عدم المساواة

17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

تتطلب معالجة وفيات األمهات التي يمكن الوقاية منها استجابات منسقة بين قطاعات متعددة ،مع مراعاة التفاعل الديناميكي ألربعة
أبعاد :العوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية المحددة للصحة ،مثل النوع والدخل واإلثنية والعرقية والتفاوتات اإلقليمية؛ تحليل
األسباب الجذرية؛ السياقات االجتماعية – الوبائية المرتبطة بالصحة الجنسية واإلنجابية ()SRH؛ سياقات النظم الصحية الوطنية.
ً
تكامل معق ًدا ودقي ًقا بين التدخالت المحلية والجهد العالمي لضمان االهتمام الجامع والشامل وفي الوقت المناسب
تتطلب المعالجة
بالحمل والوالدة والنفاس.
نحو إيجاد حل
سعى أعضاء جماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية ( )CPLPلالستجابة للحاجات من أجل تعزيز األنظمة الصحية الوطنية .وقد
أجرى قادة بعض هذه األنظمة الصحية حوارات وصاغوا مقترحات جنبًا إلى جنب مع مؤسسة أوزوالدو كروز البرازيلية
ً
شكل من أشكال التعاون المُبيَّن أدناه .والحل الذي سعى إليه الشركاء هو استجابة منسقة على
( ،)FIOCRUZمما نتج عنه
الصعيدين المحلي والعالمي ،بروح من التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
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نشأ المركز المرجعي للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية ( )ICPDمن حلول تعاونية أخرى طورها صندوق األمم المتحدة للسكان
( )UNFPAأثبتت أن إنشاء منصة دولية ومستويات مختلفة من صنع القرار يمثل ممارسة جيدة لتنظيم الطلبات وتأهيلها
ومعالجتها باالشتراك مع الشركاء الوطنيين.1
يهدف المركز المرجعي للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية المعني بالصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق المتعلقة بها والذي استضافته
مؤسسة أوزوالدو كروز البرازيلية إلى تعزيز النظم الصحية الوطنية ،ويركز في هذه المرحلة األولى على الحد من وفيات األمهات
التي يمكن اتقاء حدوثها في جماعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية .ويتبنى الصندوق كمنهجية عمل إنشاء منصة تعاون مشتركة،
أي "المركز المرجعي" ،لتنظيم مطالب مبادرات التعاون بين البلدان وتدفقاتها ،ولضمان اتخاذ قرارات شفافة وتشاركية .على
ً
مسؤول عن التوعية والحوار السياسي والتنبؤ باإلدارة من
المستوى العالمي ،يعد المركز المرجعي للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية
خالل األمانة التنفيذية ،التي تتكون من ممثلي األمانة التنفيذية ،والتي تتكون من مؤسسة أوزوالدو كروز وصندوق األمم المتحدة
للسكان ،باإلضافة إلى اللجنة التوجيهية بممثلين من الوكاالت الحكومية ومكاتب صندوق األمم المتحدة للسكان في الدول الشريكة.
على المستوى الوطني ،يضمن المركز المرجعي للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية استمرار التعاون من خالل حشد الجهات الفاعلة
الوطنية ،وإنتاج األدلة وخطط التدخل ،واختبار الحلول وتبادلها.

 1تشير بادئة اسم المركز المرجعي إلى المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد في القاهرة ،مصر عام  .1994كان المؤتمر الدولي للسكان
والتنمية أكبر مؤتمر حكومي دولي ينعقد حول السكان والتنمية على اإلطالق ،حيث شاركت فيه  179حكومة وحوالي  11000مشارك
مسجل – من الحكومات ووكاالت األمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ووسائل
اإلعالم .وقد أنتج المؤتمر برنامج العمل البارز المعني بالمؤتمر الدولي للسكان والتنمية ،الذي يوجِّ ه منذ ذلك الحين تنفيذ السياسات السكانية
للبلدان على أساس مفهوم الصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق اإلنجابية وتمكين المرأة.
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واتفق الطرفان على التعاون في األنشطة ذات االهتمام المشترك والتي ستشمل:
فرص التعليم والتدريب والبحث؛ وبرامج التدريب المشاركة في تصميم
المشاريع والفعاليات على المستوى المحلي واإلقليمي و/أو العالمي؛ وتطوير
البرامج الرئيسية التي تعزز الشراكات لخطة التنمية المستدامة لعام .2030
وبالرغم من خبرة مؤسسة أوزوالدو كروز البرازيلية الواسعة في مجال التعاون
اإلنمائي الدولي ،إال أ َّنه أُضيف عنصرً ا جدي ًدا لهذه المبادرة ،وهو إيجاد حلول
متكاملة قابلة للمالءمة بدرجة كبيرة مع العديد من السياقات الوطنية .على سبيل
المثال ،من بين المبادرات األولى" ،برنامج التعلم عن بعد المعني بمراقبة وفيات
األمهات وأداء لجان مراقبة الوفيات" وهو مقترح مبتكر ،اقترحته مؤسسة أوزوالدو
كروز البرازيلية لتوفر لجماعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية تقنيات التعليم
والتدريب المُفصَّلة لتناسب خصائص الصحة الوطنية لكل دولة .يتضمن هذا

البرنامج معسكرات افتراضية وجلسات تجري تحت قيادة مُدرِّ ب ومكتبة رقمية.
أحد األهداف هو تعزيز االتحادات الوطنية المعنية بالصحة وتكثيف دور هذه
المجتمعات في إنشاء طرق جديدة لتعقب أسباب وفيات األمومة التي يمكن اتقاء
حدوثها ومراقبتها ،وفي زيادة سلسلة المعلومات المتاحة لألخصائيين الصحيين
واألطباء الممارسين وصناع القرار.
جهة االتصال:
االسم :األستاذ /فينيسيوس مونتيرو
المنصب :مسؤول البرامج
المنظمة :مكتب صندوق األمم المتحدة للسكان ( )UNFPAاإلقليمي للبرازيل
البريد اإللكترونيvmonteiro@unfpa.org :
سكايب :صندوق األمم المتحدة للسكان ،البرازيل

اسم المشروع :المركز المرجعي للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية ( )ICPDالمعني بالصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق المتعلقة بها
الدول  /األقاليم :في البداية ،البرازيل وأنغوال وموزمبيق؛ ندعو حاليًا جميع أعضاء مجتمع البلدان الناطقة باللغة البرتغالية ( .)CPLPعلى المدى الطويل ،قد
تنضم جميع الدول اإلفريقية ودول أمريكا الالتينية في هذه الشراكة.
المر ِّ
شح :صندوق األمم المتحدة للسكان ()UNFPA
هدف (أهداف) التنمية المستدامة6-17 ،2-10 ،6-5 ،1-5 ،7-3 ،4-3 ،2-3 ،1-3 :
مقدم الدعم :المعاهد الوطنية للصحة من الدول المشاركة من مجتمع البلدان الناطقة باللغة البرتغالية؛ مؤسسة أوزوالدو كروز البرازيلية (،)FIOCRUZ
البرازيل؛ صندوق األمم المتحدة للسكان
هيئات التنفيذ :مؤسسة أوزوالدو كروز البرازيلية ،المعاهد الوطنية للصحة من الدول المشاركة من مجتمع البلدان الناطقة باللغة البرتغالية؛ صندوق األمم
المتحدة للسكان
حالة المشروع :مستمر
مدة المشروع :بين عام  2019و2024
رابط الممارسة الجيدةba.unfpa.org/en :؛ ( https://bit.ly/34FqvE0في البرتغال)
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التعاون بين دول الجنوب المعني بتايلند وجمهورية
الو الديمقراطية الشعبية
قياس التأثير بحساب العائد االجتماعي على االستثمار

التحدي
توثق هذه الحالة المبتكرة التعاون بين بلدان الجنوب فيما يخص دولتيّ تايلند وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية (،)Lao PDR
بل و ُتظهر أيضًا إطارً ا لتحديد المكاسب االقتصادية واالجتماعية الملموسة للتعاون بين بلدان الجنوب – أي عوائده االجتماعية
على االستثمار ( .)SROIويهتم االقتصاديون وصناع القرار الحكوميون اهتمامًا كبيرً ا بالتعرف على هذه المكاسب الناتجة عن
هذا التعاون ونشرها ،ومن ث َّم توثيق هذه القضية.
ولقد تعاون صندوق األمم المتحدة للسكان ( )UNFPAوحكومة تايلند الملكية من خالل الوكالة التايلندية للتعاون الدولي ()TICA
تعاونا ً وثي ًقا لمشاركة الممارسات التايلندية الرائدة والتي حظيت بثناء واسع النطاق في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية .حيث
أحرزت جهود تعاون تايلند الدولية في مجال التنمية تقدمًا ملموسًا في العقود األخيرة .بينما دعم صندوق األمم المتحدة للسكان
حكومتها لالضطالع بدور قيادي في المبادرات على الصعيد دون اإلقليمي واإلقليمي والعالمي لتتبادل الخبرات الناجحة والمعرفة
التقنية ،خاصة في مجال رعاية صحة األمومة والخدمات المتعلقة بها .وفي هذا السياق ،حظيت دراسة المكاسب القابلة للقياس
الناتجة عن التعاون بين دول الجنوب بأهمية كبيرة من قِبل الوكالة التايلندية للتعاون الدولي ،التي تهدف لتوسع تعاونها الخارجي.
ويمثل هذا نفس األهمية لجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ،التي تسعى لتحديد ما إذا كانت استثماراتها في هذه الشراكة قد جنيت
عائدات ملموسة.
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القضاء
على الفقر

الصحة الجيدة
والرفاه
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17

المساواة بين
الجنسين

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
للوكالة التايالندية للتعاون الدولي،
وزارة الخارجية التايلندية

ً
ملحوظا في وفيات األمومة .فبمعدل
لقد حظي برنامج صحة األمومة التايلندي بأهمية كبرى على الصعيد العالمي لتقديمه انخفاضًا
 24.6حالة وفاة بين األمهات لكل  100000والدة حية ،يأتي معدل تايلند بالفعل أدنى بكثير من هدف التنمية المستدامة وهو
 70حالة وفاة لكل  100000والدة حية .ومن هنا ،يدعم صندوق األمم المتحدة للسكان حكومة تايلند لالضطالع بدور قيادي في
المبادرات على الصعيد دون اإلقليمي واإلقليمي والعالمي لتبادل الخبرات الناجحة والمعرفة التقنية ،خاصة في مجال رعاية صحة
األمهات والخدمات المتعلقة بها.
ونتيجة للتحديات التي تواجهها جمهورية الو الديمقراطية الشعبية في هذا المجال ،اختير برنامج إعداد القابالت في الدولة للتحليل.
واشتركت الحكومة وصندوق األمم المتحدة للسكان والوكالة التايلندية للتعاون الدولي في االستثمار الخاص باإلدارة الشاملة
للبرنامج ،والذي يشمل تقييم االحتياجات ،وتصميم البرنامج وتطويره ،والتخطيط ،وتنفيذ البرنامج ورصده وتقييمه .و ُخصص مبلغ
 450000دوالر أمريكي بين عاميّ  2015و 2017لتحسين مهارات الموارد البشرية وأنظمة برنامج إعداد القابالت من خالل
تقاسم التكاليف مع الحكومة.
نحو إيجاد حل
بدأت الجهود التعاونية المتضافرة بشأن عنصر الموارد البشرية الخاص ببرنامج إعداد القابالت في جمهورية الو الديمقراطية
الشعبية عام  2015بنشرة قائمة على االحتياجات لتكييف المبادرة مع األولويات الوطنية .ث َّم ّ
نظم مسؤولون رفيعو المستوى زيارة
دراسية إلى تايلند للتعرف على أنظمة التمريض والقبالة وبرنامج صحة األمومة .وأصبحت كلية التمريض بجامعة خون كاين
في تايلند مصدرً ا رئيسيًا للمشورة الفنية .وقد طوّ رت مناهج تشاركية لألخصائيين في إدارة الموارد البشرية ،شاملة دورة مدتها
أربعة أشهر ألحد عشر مديرً ا في مدارس وكليات القبالة ،وتدريبًا لمدة ستة أشهر لمجموعتين من  52معلمًا للقبالة من جميع
المؤسسات التعليمية الخاصة بالقبالة البالغ عددها  11مؤسسة .ث َّم أُجري الرصد والتقييم التشاركي بانتظام لتعديل األنشطة بنا ًء
على االحتياجات والمطالب.
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وطبق صندوق األمم المتحدة للسكان والوكالة التايلندية للتعاون الدولي مبادئ
ومنهجية إطار العائد االجتماعي على االستثمار ( )SROIلتقييم قيمة البرنامج،
مما يعد أكثر شمولية وتشاركية من تحليل الجدوى االقتصادية .يُطبق الوكالء
الماليون إطار العائد االجتماعي على االستثمار لقياس النتائج االقتصادية
واالجتماعية .ومن خالل استقصاء وجهات نظر العديد من أصحاب المصلحة
وتوحيدها في نسبة مالية سهلة الفهم ،يمكن لإلطار تقديم حالة مقنعة لقيمة
المشروع ،وإلقاء الضوء على القيمة االجتماعية المستحدثة لكل دوالر مستثمر.
ُتحتسب النسبة بتقدير مجموع القيمة الحالية للتكاليف والمكاسب .يؤخذ توقيت هذه
التكاليف والمكاسب في االعتبار مع معدل الخصم ،وهي النسبة المئوية التي تمثل
القيمة المُقدَّرة لإلهالك في السنة.
واستند إطار العائد االجتماعي على االستثمار إلى التحليل الكمي لالستقصاءات
والمقابالت التي أجراها مقدمو المعلومات الرئيسيون ،للتحقق من فعَّالية تكلفة
المبادرة والقيمة المُقدمَّة لمختلف أصحاب المصلحة والمستفيدين .وركز اإلطار
تحدي ًدا على أنشطة تزيد من تثقيف القابالت وف ًقا للمعايير التي وضعها االتحاد
الدولي للقابالت ومنظمة الصحة العالمية.
وقد ساعد التنسيق الوثيق مع المكتب اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكان
في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية ،باإلضافة إلى االستعانة بسلسلة من
االستبيانات واالجتماعات والمقابالت على ضمان اتفاق أصحاب المصلحة
المعنيين على نتائج العائد االجتماعي على االستثمار وإقرارها.
وجدت دراسات العائد االجتماعي على االستثمار عائ ًدا استثماريًا كبيرً ا من
البرنامج .حيث أدى االستثمار اإلجمالي البالغ  450000دوالر أمريكي إلى
تحقيق قيمة اجتماعية تقارب  1.8مليون دوالر أمريكي .أي أنَّ كل دوالر
مستثمر يحقق حوالي أربعة دوالرات إضافية تقريبًا.
دربات الذين زادت
جاءت هذه القيمة من  93في المئة من المشاركات ال ُم َّ
ثقتهن بأنفسهن في مهنة القبالة ،و 63في المئة أصبح لديهن قدرة أكبر على
المساهمة في مؤسساتهن ،و 29في المئة أصبح لديهن فرص عمل أفضل،
و 24في المئة أصبح لديهن قدرات أفضل للمساهمة في مجتمعهن.

مؤسسات التمريض والقبالة استفادة كبيرة من النهوض بالمهارات وجودة
الموظفات ،كما ظهرت أيضًا العديد من االبتكارات .وتتضمن( :أ) العمل مع
األطباء لتدريب القابالت في المراكز الصحية والمستشفيات اإلقليمية؛ (ب) تبادل
المعلمات؛ (ج) مشروع حصري للرضاعة الطبيعية؛ (د) مقاطع فيديو تعليمية
وجلسات التدريس المُص َّغر؛ (هـ) شبكة من المعلمات الكفء.
وقد أدت نتائج تحليل العائد االجتماعي على االستثمار الباهرة إلى قيام الوكالة
التايلندية للتعاون الدولي وصندوق األمم المتحدة للسكان وحكومة جمهورية الو
الديمقراطية الشعبية بالتوصية باالستثمار المستمر في معلمات القبالة وتنمية
القدرات المؤسسية المعنية بالقبالة .وحيث إنَّ نموذج التعاون بين بلدان الجنوب
فعَّال ويستفيد من خبرة تايلند باإلضافة إلى الموارد المالية بكفاءة ،فإ َّنه يمتلك
بمرور الوقت إمكانية تحقيق نتائج طويلة األجل ومستدامة في عدد من المجاالت،
مثل في مجال صحة األمومة والصحة الجنسية واإلنجابية ،على نطاق واسع.
برز التغييرات في هيكل تمويل
وفيما يخص صندوق األمم المتحدة للسكانُ ،ت ِ
البرنامج اإلقليمي في تايلند أهمية إقامة المزيد من الشراكات المتعددة األطراف
أو التمويل المشترك .وثمَّة مبرر قوي اآلن للبرنامج لمواصلة التوعية وحشد
الموارد للمشاريع المشتركة بين بلدان الجنوب مع شبكات المجتمع المدني
وشركات القطاع الخاص في تايلند وبلدان أخرى على سبيل المثال.
وقد اضطلع صندوق األمم المتحدة للسكان بأدوار حيوية في توفير دعم تقني
م َّ
ُكثف لمبادرة العائد االجتماعي على االستثمار ،وتقديم المساعدة التنموية في
وضع السياسات المستندة إلى األدلة للوكالة التايلندية للتعاون الدولي فيما يخص
مبادرات التعاون بين بلدان الجنوب ،والتوعية بالمزيد من حشد الموارد فيما بين
المنظمات الحكومية .ويأمل صندوق األمم المتحدة للسكان أن تساهم هذه النتائج
في المعرفة العالمية باألدلة المتعلقة بقيمة التعاون بين بلدان الجنوب.
جهة االتصال:
االسم :السيدة /دوانغكامول بونشامي
المنصب :موظف البرامج الوطنية
المنظمة :مكتب صندوق األمم المتحدة للسكان ( )UNFPAاإلقليمي لتايلند
البريد اإللكترونيponchamni@unfpa.org :

ويؤكد العائد االجتماعي على االستثمار أنَّ التعاون بين بلدان الجنوب قد زود
معلمات القبالة بالمعرفة والخبرات التي تتوافق مع المعايير الدولية .واستفادت

اسم المشروع :قياس تأثير التعاون بين بلدان الجنوب من خالل حساب العائد االجتماعي على االستثمار
الدول  /األقاليم :جمهورية الو الديمقراطية الشعبية ،تايلند
المر ِّ
شح :مكتب صندوق األمم المتحدة للسكان ( )UNFPAاإلقليمي لشرق آسيا والمحيط الهادي
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-1 :أ6-17 ،6-5 ،1-3 ،
مقدم الدعم :صندوق األمم المتحدة للسكان ،الوكالة التايلندية للتعاون الدولي
هيئات التنفيذ :الوكالة التايلندية للتعاون الدولي ،وزارة الخارجية التايلندية
حالة المشروع :مكتمل
مدة المشروع :بين عام  2018و2019
روابط الممارسة الجيدةwww.tica.thaigov.net/main/en :؛ www.thailand.unfpa.org؛ www.thailand.unfpa.org/en/SSC-SROI
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أفضل ممارسات إنفاذ قوانين مكافحة التبغ :دراسة
حالة من جنوب شرق آسيا
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الصحة الجيدة
والرفاه

التعاون على صعيد الدولة لمالءمة أفضل الممارسات للتنفيذ الفعَّال لمبادرات مكافحة التبغ

التحدي
يقتل التبغ أكثر من  8ماليين شخص كل عام على مستوى العالم .وكذلك تعاني منطقة جنوب شرق آسيا من ارتفاع معدل تعاطي
التبغ ،سواء كان التبغ الم ّ
ُدخن أو كان من دون تدخين .وجميع دول هذه المنطقة باستثناء دولة واحدة أطراف في االتفاقية اإلطارية
بشأن مكافحة التبغ ( )FCTCالخاصة بمنظمة الصحة العالمية ( ،)WHOوهم ينفذون أيضًا حزمة سياسات المنظمة الست
لمكافحة التبغ ( )MPOWERوأفضل ممارسات الشراء لتقليل الطلب على التبغ على الصعيد القطري .ويعد التبغ أحد عوامل
الخطر الرئيسية للعديد من األمراض غير المعدية ( )NCDsوهو أكثر أسباب الوفاة التي يمكن اتقاؤها شيوعًا .لذلك فإنَّ التنفيذ
الفعَّال لقوانين مكافحة التبغ وإنفاذها أمر حاسم في مكافحة التبغ بوجه عام.
نحو إيجاد حل
شرع مكتب منظمة الصحة العالمية اإلقليمي في جنوب شرق آسيا ( )SEAROفي تطبيق عملية التعلم من أفضل الممارسات
اإلقليمية .واس ُتخدمت في هذا الصدد الشراكات والشبكات مع منظمة الصحة العالمية والحكومات الوطنية وهيئات إنفاذ القوانين
كمنابر لتبادل المعرفة والخبرات .وتعاونت منظمة الصحة العالمية في جنوب شرق آسيا مع مكتب منظمة الصحة العالمية اإلقليمي
في غرب المحيط الهادئ ( )WPROلتنظيم جولة دراسية للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من سريالنكا إلى سنغافورة للتعرف
على التنفيذ الفعَّال لسياسات مكافحة التبغ وقوانينه على الصعيد القطري .حيث تميَّزت سنغافورة بأ َّنها دولة على درجة كبيرة من
الفعَّالية في تطبيق القوانين الصارمة لمكافحة التبغ .و ُن ّ
ظمت جولة دراسية لمفتشي الصحة العامة ،وهم المسؤولون المكلفون بإنفاذ
قانون مكافحة التبغ في سريالنكا ،لتدارس أفضل ممارسات تطبيق القانون في سنغافورة.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
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ووف ًقا للغاية -3أ من أهداف التنمية المستدامة (تعزيز تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ في جميع
البلدان ،حسب االقتضاء) ،جاءت أهداف الجولة الدراسية كما يلي:
•التعرف على الوكاالت الرئيسية للبرنامج الوطني لمكافحة التبغ في سنغافورة ،وأدوارها ووظائفها في إنفاذ قوانين مكافحة التبغ
ولوائحها (خاصة المتعلقة باألماكن الخالية من التدخين ،وحظر اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته ،وتنظيم المحتوى،
وتراخيص تجار التجزئة ،وتحصيل ضريبة اإلنتاج ،والتجارة غير المشروعة).
•معرفة كيفية إجراء التحقيقات والمراقبة واإلنفاذ عن كثب.
•إعداد تقرير يجمع النتائج والتوصيات الخاصة باستراتيجية إنفاذ القوانين في المستقبل.
وقد قدَّمت الجولة الدراسية منبرً ا لتعلم أفضل الممارسات من دولة واحدة مع الخبرات فيما بين األقاليم .حيث ناقش موظفو إنفاذ
فعالة لمكافحة التبغ وإنفاذ القانون .وكانت العملية تشاركية ،وعُقدت
القانون من سريالنكا وتعلموا كيف حققت سنغافورة آليات َّ
مداوالت مع مجلس النهوض بالصحة في سنغافورة ،وهيئة العلوم الصحية ،والوكالة الوطنية للبيئة ،والجمارك السنغافورية،
وفريق االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ  )FCTC 2030( 2030ومفتشي الصحة العامة من سريالنكا .وكانت الزيارات
الميدانية والتجارب العملية أيضًا جزءًا من الجولة الدراسية.
لقد قدمت الجولة الدراسية فرصة مبتكرة للتعلم من التجارب فيما بين األقاليم لمكافحة التبغ .وقد تحققت أهداف التعلم التالية:
•توفر لمحة عامة عن البرنامج الوطني لمكافحة التبغ في سنغافورة وهيكله وأنشطته وحمالته (مثل الحمالت اإلعالمية وبرامج
الوقاية منه وبرامج اإلقالع عنه/العالج).
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•فهم أعمال الفرع المختص باللوائح المعنية بالتبغ وأدوار هيئة العلوم الصحية
ووظائفها – إنفاذ اللوائح المتعلقة بالتدخين دون السن القانونية ،وحظر اإلعالن
عن التبغ والترويج له ورعايته ( ،)TAPSونظم إيصال النيكوتين إلكترونيًا
(/)ENDSالسجائر اإللكترونية ،وتنظيم المحتوى واختباره ،وتراخيص تجار
التجزئة؛
•المالحظة عن كثب لكيفية تنفيذ لوائح مكافحة التبغ (اإلعالن عن التبغ
والترويج له ورعايته ،وبيعه وتوزيعه) على أرض الواقع؛
•فهم لوائح حظر التدخين ،وكيفية إنفاذ القوانين على أرض الواقع ،باإلضافة
إلى التحديات التي تواجه إنفاذها واستراتيجيات مواجهتها؛
•فهم تحصيل ضريبة اإلنتاج وإنفاذ قانون التجارة غير المشروعة ،باإلضافة
إلى التحديات التي تواجه إنفاذهما واستراتيجيات مواجهتهما.
ش َّكلت الجولة خطوة إلى األمام نحو تسريع تنفيذ االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة
التبغ الخاصة بمنظمة الصحة العالمية في سريالنكا بما يتماشى مع الغاية -3أ
من أهداف التنمية المستدامة .وتعد هذه أفضل الممارسات السنغافورية القابلة
للتكرار ويمكن إجراؤها في بلدان أخرى في كل من جنوب شرق آسيا وغرب
المحيط الهادئ .ويعد التزام السلطات المحلية ومشاركتها والتنسيق بين الوكاالت

المشاركة من مختلف القطاعات أمرً ا بالغ األهمية لضمان إمكانية تكرار التجربة.
وقد قامت هيئات مختلفة في حكومة سنغافورة بمناقشات مستفيضة مع أعضاء
الجولة الدراسية ،وتتضمن مجلس النهوض بالصحة وهيئة العلوم الصحية
والوكالة الوطنية للبيئة والجمارك السنغافورية.
جاء هذا النشاط جراء التعاون والتنسيق الوثيقين بين الهيئة الوطنية المعنية بالتبغ
والكحول ( )NaTAفي سريالنكا ،ومنظمة الصحة العالمية في إقليم جنوب شرق
آسيا وغرب المحيط الهادئ) ،وعلى مستوى الدولة (سريالنكا) ،وأمانة االتفاقية
اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ،وجمهورية سنغافورة.
جهة االتصال:
االسم :دكتور /جاغديش كور
المنصب :المستشار اإلقليمي ،مبادرة التحرر من التبغ ()TFI
المنظمة :مكتب منظمة الصحة العالمية ( )WHOاإلقليمي لجنوب شرق آسيا
()SEARO
البريد اإللكترونيkaurj@who.int :

اسم المشروع :أفضل ممارسات إنفاذ قوانين مكافحة التبغ :دراسة حالة من جنوب شرق آسيا
الدول  /األقاليم :سريالنكا ،سنغافورة
المر ِّ
شح :الهيئة الوطنية المعنية بالتبغ والكحول ( )NATAفي سريالنكا
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-3 :أ
مقدم الدعم :الهيئة الوطنية المعنية بالتبغ والكحول ،مكتب منظمة الصحة العالمية ( )WHOاإلقليمي في جنوب شرق آسيا ( ،)SEAROمنظمة الجمارك
العالمية ( )WCOفي سريالنكا ،أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ()FCTC
هيئات التنفيذ :جمهورية سنغافورة
حالة المشروع :مكتمل
مدة المشروع :بين  25و 29نوفمبر 2019
رابط الممارسة الجيدة :غير متاح
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التعاون عبر الحدود بين الهند وبوتان :نحو القضاء
على المالريا والوقاية من عودة انتشارها
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االستثمار في التعاون عبر الحدود من أجل منطقة خالية من المالريا في جنوب شرق آسيا

التحدي
ً
هائل داخل
تستمر منطقة جنوب شرق آسيا ( )SEARفي تسجيل تراجع أكبر لحاالت المالريا عالميًا .فقد أثبتت الهند تقدمًا
منطقة جنوب شرق آسيا ،بالرغم من أ َّنها الدولة األكثر عب ًئا خارج إفريقيا .وبينما ركزت الهند على القضاء على المالريا بحلول
عام  ،2030فإنَّ إحدى الدول المجاورة لها ،بوتان ،تهدف إلى عدم وجود حاالت إصابة محلية بحلول عام  .2020حيث أبلغت
بوتان عام  2019عن ست حاالت فقط محلية ،ولكن أبلغت أيضًا عن  34حالة قادمة من الخارج (معظمها من الهند) ،و 14حالة
أصيبت بالعدوى من الحاالت القادمة من الخارج.
تشترك الهند وبوتان في حدود دولية ودية بطول  699كم مع تسع مقاطعات متجاورة في أربع واليات على الجانب الهندي وعشر
مقاطعات (دزونغخاج) على الجانب البوتاني – مع حركة سكانية غير مقيَّدة تقريبًا .ومن المسلّم به تمامًا أنَّ المالريا ال تعرف
حدو ًدا الوطنية ،أي أن القضاء عليها ال يمكن أن يتحقق بمعزل عن أي بلد ،ولذلك ربما تفوّ ت بوتان الجدول الزمني المحدد دون
أن تعالج المالريا تمامًا على طول مناطق الحدود .غالبًا ما تكون المناطق الحدودية محفوفة بالمناطق الجغرافية المُع َّقدة واألوضاع
الصعبة ،ويسكنها الطوائف العرقية والمتنقلون والمهاجرون .ولذا فإنَّ المالريا الحدودية قضية تنموية من الناحية االجتماعية
واالقتصادية وليست مجرد قضية فنية تتطلب الرعاية واالستثمار.
نحو إيجاد حل
للتصدي للتحدي المذكور أعاله ،طلبت بوتان والهند من منظمة الصحة العالمية تسريع الجهود المتضافرة في األنشطة العابرة
للحدود وتيسيرها وتنسيقها خاصة على المستويات المحلية .تهدف مبادرة التعاون عبر الحدود بين بوتان والهند إلى المساهمة في
تحقيق أهداف القضاء على المالريا وهدف التنمية المستدامة ( 3الصحة الجيدة والرفاه) باإلضافة إلى أهداف التنمية المستدامة
األخرى المتعلقة بالقضاء على الفقر (الهدف  )1وغايات أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالمساواة.
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يمكن إلعداد خطط عمل محددة السياق وعبر الحدود أن يخفف من حدة التحديات سالفة الذكر .وقد بدأت الخطوات األولية تجاه
هذه اإلجراءات الحاسمة عبر الحدود باجتماعات للدعوة والتخطيط على مدار عدة سنوات في دول جنوب شرق آسيا .وأظهرت
هذه الدول التزامًا قويًا بتوقيع اإلعالن الوزاري لعام  2017بشأن تسريع جهود القضاء على المالريا واستدامتها والمصادقة على
خطة العمل اإلقليمية بين عام  2017و .2030وعُزز هذا التعاون عبر الحدود باجتماع اللجنة اإلقليمية لعام  2018مع إطالق
إطار تنفيذي للتعاون عبر الحدود من أجل دول جنوب شرق آسيا خالية من المالريا .ويركز اإلطار على تعظيم أثر آليات التنسيق
عبر الحدود التي توفر بيئة تمكينية لالتساق والمزامنة المالئمين للسياق فيما يتعلق بالسياسات واالستراتيجيات والتدخالت وخطط
العمل المشترك ،والتي تشمل الممارسات المشتركة لبناء القدرات.
تشتمل الخطط االستراتيجية الوطنية للهند وبوتان على عنصر عابر للحدود ،ومع ذلك فقد عُقد عدد قليل من االجتماعات العرضية
في السابق بتمثيل من مسؤولين رفيعي المستوى .وقد ناقش اجتماع مديري برامج منظمة الصحة العالمية عام  2019التعاون عبر
الحدود ،وتوصل إلى توافق في اآلراء بشأن سبل المضي قدمًا .ث َّم استمرت المناقشات المتقطعة على الصعيد القطري .ودعت
حكومة بوتان في اجتماع عُقد عام  2019إلى إجراء التبادل بين النظراء بشأن الوقاية من عودة انتقال المالريا وبدعم من الصندوق
العالمي وتحالف قادة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة المالريا ( ،)APLMAوقدمت منظمة الصحة العالمية في هذا االجتماع
مدخالت تقنية .وناقش هذا االجتماع وضع المالريا على طول المناطق الحدودية ،وأكد على تبادل المعلومات السريع عبر آليات
التنسيق غير الرسمية وتوجيه إجراءات التدخل ،وذلك ضمن أمور أخرى .وقد عُقد اجتماع آخر في بوتان لمناقشة االستراتيجية
واآللية العابرين للحدود .وقدمت منظمة الصحة العالمية المساعدة التقنية لبوتان كجزء من تعزيز جهود القضاء على المالريا
فيها ،إلنشاء نموذج مكافحة المالريا المستند إلى برامج المعلومات الصحية للمنطقة  )DHIS2( 2ضمن نظام معلومات اإلدارة
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الصحية ( )HMISفي بوتان عام  .2018وفي عام  ،2019أجرت منظمة
ً
شامل للتقدم المحرز في القضاء على المالريا ،ويشمل
الصحة العالمية تقييمًا
تقييم المراقبة على طول منطقة الحدود .ومن الجدير بالذكر أ َّنه قد ُن ّ
ظم اجتماع
عام  2019ر ّكز بالدرجة األولى على التعاون على المستوى المحلي بدعم من
مكتب منظمة الصحة العالمية اإلقليمي .وتضمنت المشاركة في االجتماع أقاليم
على طول مناطق الحدود بين الهند وبوتان باإلضافة إلى مديري البرامج الوطنية
المعنية ومنظمة الصحة العالمية .وكانت أهداف االجتماع مراجعة التحديثات
بشأن القضاء على المالريا وتبادلها ،مع التركيز بوجه خاص على المناطق
المشتركة في الحدود الدولية ،ووضع خارطة طريق للتعاون عبر الحدود.
م ّثل هذا االجتماع الهندي البوتاني الثنائي المنعقد على مستوى األقاليم خطوة
إلى األمام في تجسيد مختلف توصيات االجتماعات/المشاورات السابقة ،وفي
تنفيذ اإلعالن الوزاري لعام  2017للوصول إلى "خريطة طريق" استراتيجية
يتفق عليها الطرفان مع تركيز خاص على حزمة التدخالت المتعلقة بالحدود على
المستوى دون الوطني (مستوى األقاليم) .كانت نقاط االهتمام ذات األولوية:
•مشاركة البيانات في الوقت الحقيقي ،وتشمل تاريخ الحاالت (على تطبيقيّ
 WhatsAppو Dropboxوالبريد اإللكتروني والهاتف وغيرها)؛
•عقد اجتماعات تنسيق للمراجعة والتخطيط المشتركين؛
•التنفيذ المتزامن للتدخالت (إنشاء شبكات طويلة األمد للمبيدات الحشرية،
والتوزيع ،والرش الموضعي لألماكن المغلقة)؛
•التشخيص والعالج ،بغض النظر عن الجنسية ،وضمان االمتثال للعالج؛
•تعزيز الرقابة والرصد والتقييم المعدل ليالئم أوضاع تخفيف العبء وظروف
القضاء على المالريا؛
•التحليل الوبائي وتصنيف مخاطر المالريا إلى مستويات؛

•تيسير منظمة الصحة العالمية ودعمها للمنصات الرقمية المعنية بتبادل بيانات
المالريا واالجتماعات المشتركة وتعزيز القدرات على المستويات دون
الوطنية.
ويعد الشروع في تبادل المعلومات حول المالريا في الوقت الحقيقي بين األقاليم،
والزيارات االطالعية الدورية للتخطيط والعمل المشترك خطوات مبتكرة في
عملية إنشاء آلية تعاون عبر الحدود .وهذا يفيد مسار كال البلدين في القضاء
على المالريا ويضمن صون الحفاظ على المكاسب .ومع التطور المطرد ،من
المتوقع أن تتكرر هذه المبادرة العابرة للحدود في بلدان أخرى في المنطقة.
وقد أُعدت خطة أولية لألعمال عبر للحدود بين الهند وبوتان .سيكون هناك
المزيد من المشاورات على المستوى القطري ،وخاصة على مستوى األقاليم،
مع التركيز الخاص على إجابة األسئلة :التدابير (ماذا)؛ ومن ومتى وأين ولماذا
وكيف ستتحول هذه التدابير إلى تنفيذ االلتزامات التي تعهدت بها البلدان وكيفية
االستفادة منها لتطوير حالة استثمارية لحشد الموارد .مما يضيف أيضًا إلى أمثلة
أخرى للتعاون عبر الحدود ،مثل تيمور – ليشتي وإندونيسيا ومنصة منطقة
ميكونغ الكبرى دون اإلقليمية ( .)GMSوستواصل منظمة الصحة العالمية تقديم
الدعم لتسهيل هذه الجهود.
جهة االتصال:
االسم :الدكتور /تجاندرا أديتاما
المنصب :القائم بأعمال مدير قسم األمراض المعدية
المنظمة :مكتب منظمة الصحة العالمية ( )WHOاإلقليمي لجنوب شرق آسيا
()SEARO
البريد اإللكترونيAditamat@who.int :

اسم المشروع :تعزيز التعاون عبر الحدود بين الهند وبوتان :نحو القضاء على المالريا والوقاية من عودة انتشارها
الدول  /األقاليم :بوتان ،الهند
المر ِّ
شح :منظمة الصحة العالمية ()WHO
هدف (أهداف) التنمية المستدامة3-3 :
مقدم الدعم :منظمة الصحة العالمية (على المستويات اإلقليمية والقطرية) ،الصندوق العالمي ،تحالف قادة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة المالريا ،الشراكة من
أجل مكافحة المالريا
هيئات التنفيذ :برامج مكافحة المالريا الوطنية في الهند وبوتان
حالة المشروع :مستمر
مدة المشروع – 2019 :مستمر
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/34EMM4J :
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نهج مبتكر للتعلم اإللكتروني في القطاع الصحي:
التدريب قبل الخدمة وأثنائه لطالب الطب والعاملين
في القطاع الصحي للحصول على تغطية عالية الجودة
للخدمات الصحية

3

الصحة الجيدة
والرفاه

تحسين تغطية الخدمات الصحية وجودتها في المناطق التي تعاني الحرمان في فييتنام

التحدي
تخضع فييتنام لعملية إصالح شبكة الرعاية الصحية األساسية ،كجزء من التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ()SDGs
المتعلقة بالصحة .تتعلق هذه األهداف بارتفاع أعباء األمراض غير المعدية ( ،)NCDsوالتهديد المستمر لألمراض المعدية،
والحاجة إلى التحول نحو التغطية الصحية الشاملة ( ،)UHCوضمان الوصول العادل إلى الخدمات الصحية الجيدة .ويعد وجود
قوى عاملة صحية قوية أمر بالغ األهمية لتحقيق هذه األهداف وهي أولوية قصوى لوزارة الصحة .إال أ َّنه توجد العديد من العوامل
المُقيِّدة ،مثل نقص الموارد لتغطية تدريب جميع العاملين في القطاع الصحي في جميع أنحاء البالد ،ونقص المؤسسات الحكومية
التي يمكن أن تقدم التدريب ،ومحدودية سُبل الوصول إلى وحدات التعلم الحديثة المستندة إلى األدلة و مناهج التدريب .كما أنَّ
التدريب في قاعات التدريس التقليدية يبعد العاملين في الخطوط األمامية في مجال الرعاية الصحية عن أماكن عملهم ،مما يعوق
تقديمهم للخدمة.
نحو إيجاد حل
كان هدف المشروع تطوير نظام للتعلم اإللكتروني وتنفيذه عن طريق مؤسسات التدريب على الرعاية الصحية ليغطي تدريب
القوى العاملة الصحية قبل الخدمة وأثنائها ،ببنية أساسية تكنولوجية ومنهجيات تدريس كافية ومناسبة ،مما يعزز تبادل المعرفة
في فيتنام .ويهدف المشروع إلى تحسين تغطية خدمات الرعاية الصحية وجودتها وتكافؤ فرص وصول أشد الفئات السكانية فقرً ا
وضع ًفا في المنطقة الساحلية الشمالية في فييتنام إليها ،مع التركيز بشكل خاص على إدارة األمراض غير المعدية على مستوى
الرعاية الصحية األساسية .تناول المشروع الهدف  3من أهداف التنمية المستدامة (الصحة الجيدة والرفاه) والغايات ( 4-3حول
الوفيات المبكرة/األمراض غير المعدية) و( 8-3حول التغطية الصحية الشاملة) و-3ج (حول القوى العاملة الصحية) باإلضافة
إلى ( 1-3حول وفيات األمومة) ،و( 2-3حول وفيات المواليد واألطفال) و( 3-3حول األمراض المعدية).
وانطال ًقا من روح التعاون بين بلدان الجنوب ،وجّ ه مرفق مجموعة بلدان الهند وجنوب إفريقيا والبرازيل للتخفيف من حدة الفقر
والجوع ( )IBSA Fundالتمويل إلى مكتب منظمة الصحة العالمية ( )WHOفي فييتنام ،عبر مكتب األمم المتحدة للتعاون بين
بلدان الجنوب ( .)UNOSSCوبذلك دعمت منظمة الصحة العالمية ،باستخدام هذا التمويل ،شراء األجهزة والبرمجيات وساعدت
في بناء قدرات جامعة هاي فونغ للطب والصيدلة ( )HPMUوقدمت المساعدة التقنية لها من قِبل خبراء منظمة الصحة العالمية.
تعد جامعة هاي فونغ للطب والصيدلة إحدى مؤسسات التدريب الرئيسية للقوى العاملة الصحية في فييتنام ،وهي تغطي المنطقة
الساحلية الشمالية .وقد أدت جامعة هاي فونغ للطب والصيدلة في هذا المشروع دورً ا رئيسيًا في تصميم نماذج تجريبية أولية
للتعلم اإللكتروني وتطويرها وتسليمها واختبارها .كانت وزارة الصحة ( )MOHالفيتنامية أحد الدول المو ّقعة منذ بداية المشروع،
وقامت بدور هام في تقديم التوجيه والدعم فيما يتعلق بسياسات التنفيذ الوطني والمستقبلي للنموذج .وقد انتفع المشروع من الرقابة
والتوجيه المنتظمين من قِبل لجنة توجيهية ضمت سفراء من السفارات الثالث في الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا ،وممثلين عن
وزارة الصحة الفيتنامية وجامعة هاي فونغ للطب والصيدلة ومنظمة الصحة العالمية في فيتنام.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
لمنظمة الصحة العالمية

بدأ المشروع بحلقة العمل االستهاللية تالها تقييم لالحتياجات وصياغة الخطوط الرئيسية لمنصة تكنولوجيا المعلومات للتعلم
اإللكتروني .قدَّمت منظمة الصحة العالمية تدريبًا لمحاضري جامعة هاي فونغ للطب والصيدلة وموظفي تكنولوجيا المعلومات
لتطوير مواد تدريبية حول األمراض غير المعدية وتحميلها إلى المنصة ،باستخدام نماذج مبتكرة للتعلم اإللكتروني حيث يمكن
لطالب الطب والقوى العاملة الصحية في الخطوط األمامية في الجامعة الوصول إليها ،وذلك في أربع مناطق مختارة في المنطقة
درب مشروع
الساحلية الشمالية .وقد دعم المشروع تطوير محتوى إضافي للتعلم اإللكتروني يتخطى النموذج التجريبي مع تسليمهّ .
التعلم اإللكتروني  134موظ ًفا على مستوى المقاطعات و 160موظ ًفا على مستوى المجتمعات المحلية في المناطق النائية أثناء
التجربة ،مع تسجيل  600طالب إضافي في نظام التعلم اإللكتروني.
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وقد نجح المشروع في تأسيس مستويات عالية من المهارات والبنية األساسية
داخل الجامعة لتطوير التعلم اإللكتروني الفعَّال وتقديمه كنهج للتدريب الطبي
المستمر ( ،)CMEوللتغلب على العقبات التي تحول دون التدريب والتي تعاني
منها العديد من المناطق الطبية في المواقع البعيدة .وأثبت المشروع أنَّ نظام التعلم
اإللكتروني أتاح للعاملين في الخطوط األمامية في مجال الرعاية الصحية رفع
مستوى معارفهم ومهاراتهم مع اضطراب طفيف في تقديم الخدمة حيث يمكن
الوصول إلى هذه الدورات على هواتفهم الذكية أو أجهزة الكمبيوتر في الوقت
المناسب لهم.
ويعد هذا المشروع مبادرة مبتكرة أل َّنه في الوقت الذي ُ
طور فيه لم تستخدم أي
جامعة طبية أخرى في فيتنام منهجية التعلم اإللكتروني لتدريب الطالب الذين
يعيشون في المناطق النائية .وأسس المشروع أيضًا طريقة جديدة لتوفير التدريب
الصحي المهني في الدولة عن طريق "نقل التدريس إلى المتعلمين ،وليس نقل
المتعلمين إلى التدريس" ،للتغلب على العوائق الجغرافية والمالية وغيرها من
عوائق التعلم للعاملين في القطاع الصحي في المجتمعات النائية .وقد بدأت
االستعدادات لتوسيع النموذج بالفعل كجزء من المشروع .وتتضمن :إنشاء نماذج
وموارد إضافية عبر اإلنترنت؛ وتطوير مكتبة إلكترونية وتطبيق جوال؛ الشروع
في اعتماد محتويات الدورة للحصول على التصديق من وزارة الصحة كمواد
للتدريب الطبي المستمر؛ والتدريب اإلضافي لموظفي تكنولوجيا المعلومات
والمكتبة بجامعة هاي فونغ للطب والصيدلة لتطوير استراتيجية اتصال ومشاركة

للوصول إلى الخبرات المكتسبة من المشروع ونشرها على الجامعات الطبية
األخرى وإشراك المزيد من مناطق الرعاية الصحية في الدولة.
وقد استمرت جامعة هاي فونغ للطب والصيدلة في استخدام منصة التعلم
اإللكتروني وتوسيعها حتى بعد االنتهاء من المشروع .وفي ضوء الطلب المتزايد
على تعزيز معرفة القوى العاملة الصحية لالستجابة لجائحة فيروس كوفيد19-
عام  ،2020حسّنت منظمة الصحة العالمية وجامعة هاي فونغ للطب والصيدلة
معًا منصة التعلم اإللكتروني بإضافة نماذج تدريبية حول فيروس كوفيد 19-عبر
اإلنترنت طورتها منظمة الصحة العالمية في مجاالت مثل الرعاية السريرية
لألمراض التنفسية الوخيمة والحادة الناجمة عن العدوى ،والمبادئ التوجيهية
األخرى لعالج الفيروس في أماكن الرعاية األولية .وقد أُتيحت النماذج التدريبية
الخاصة المتعلقة بفيروس كوفيد 19-لجميع العاملين في القطاع الصحي وطالب
الطب مجا ًنا.
جهة االتصال:
االسم :الدكتور كيدونج بارك
المنصب :الممثل
المنظمة :مكتب منظمة الصحة العالمية ( )WHOاإلقليمي لفييتنام
البريد اإللكترونيparkk@who.int :

اسم المشروع :نهج مبتكر للتعلم اإللكتروني في القطاع الصحي :التدريب قبل الخدمة وأثنائه لطالب الطب والقوى العاملة الصحية لتحسين تغطية الخدمات
الصحية وجودتها في المنطقة الساحلية الشمالية في فييتنام
الدول  /األقاليم :البرازيل ،الهند ،جنوب أفريقيا ،فييتنام
المر ِّ
شح :مكتب األمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب ()UNOSSC
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-3 ،8-3 ،4-3 :ج
مقدم الدعم :مرفق مجموعة بلدان الهند وجنوب إفريقيا والبرازيل للتخفيف من حدة الفقر والجوع ( )IBSA Fundالذي يديره مكتب األمم المتحدة للتعاون
بين بلدان الجنوب ومكتب منظمة الصحة العالمية ( )WHOاإلقليمي لفييتنام
هيئات التنفيذ :جامعة هاي فونغ للطب والصيدلة من خالل وزارة الصحة الفيتنامية
حالة المشروع :مكتمل
مدة المشروع :بين عام  2015و2019
رابط الممارسة الجيدة( https://bit.ly/3lrX91B :في فيتنام)؛ ( https://bit.ly/2EHxEJ3في فيتنام)
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المنح الدراسية المقدمة إلى طالب رابطة أمم جنوب
شرق آسيا من كمبوديا ،وجمهورية الو الديمقراطية
الشعبية ،وميانمار
التصدي للفجوة في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ()STEM

4

التعليم الجيد

17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

التحدي
تعاني بعض البلدان الواقعة ضمن رابطة أمم جنوب شرق آسيا من قدرة تكنولوجية منخفضة وفرص محدودة للحصول على
التعليم المتقدم وإتمام الدراسات العليا في العلم والتكنولوجيا واالبتكار ( .)STIوتشير أمانة رابطة أمم جنوب شرق آسيا إلى أن
التعليم ،باعتباره استثمارً ا طويل األجل ،يساهم في تشكيل المهارات ،ومن ثم زيادة القدرة على العمل واإلنتاج ،مما يساهم في
نهاية األمر في النمو االقتصادي .إن نقص االستثمار المزمن الذي يعانيه التعليم في منطقة كمبوديا ،وجمهورية الو الديمقراطية
الشعبية ،وميانمار ،يمثل مشكلة لم تتم معالجتها بالكامل .ونظرً ا إلى أن القوى العاملة العالمية تمر بمرحلة تحول من االعتماد على
كثافة اليد العاملة إلى التركيز بصورة أكبر على المهارات والمعرفة ،فقد ارتفعت المعايير الخاصة بمجموعات المهارات المطلوبة
للتأقلم مع حركات التنمية االبتكارية الحالية .وال شك أن الترويج إلى العلم والرياضيات والهندسة في منطقة كمبوديا ،وجمهورية
الو الديمقراطية الشعبية ،وميانمار أمر ضروري فيما يتعلق بالتنمية االجتماعية االقتصادية وتنمية الموارد البشرية في المنطقة
للتعزيز من قدرة رابطة األمم لتتماشى مع االحتياجات المعاصرة للمنطقة دائمة التغير.
نحو إيجاد حل
يهدف برنامج المنح الدراسية هذا إلى مشاركة المعارف والمهارات الخاصة بمجاالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار – من خالل
برنامج للتعليم الجامعي – مع منطقة كمبوديا ،وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ،وميانمار وغيرها من الدول األعضاء في
رابطة األمم للمساهمة في الجهود الرامية إلى التصدي للفجوة في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات .وفي سبيل
مواجهة التحدي سالف الذكر ،أطلقت حكومة الفلبين ،من خالل وزارة العلوم والتكنولوجيا ،برنامجً ا للمنح الدراسية لنيل درجات
الماجستير والدكتوراه ،وذلك بهدف إنتاج مجموعة متقدمة من العلماء والمهندسين من كمبوديا ،وجمهورية الو الديمقراطية
الشعبية ،وميانمار ،الذين سيتمتعون بالقدرة على المساهمة في تنمية بلدانهم المعنية بعد إنهائهم للبرنامج .وتمثل الهدف في تعزيز
تنمية الموارد البشرية في الهندسة والعلوم من أجل التنمية االجتماعية االقتصادية المستدامة لمنطقة رابطة األمم ،وال سيما منطقة
كمبوديا ،وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ،وميانمار .وتساهم هذه المبادرة في تحقيق هدف التنمية المستدامة رقم ( 4التعليم
الجيد) ،المقاصد  3-4و-4ب ،الذي يضع تأكي ًدا على ضرورة الزيادة العالمية في عدد المنح الدراسية المتاحة للبلدان النامية،
وخصوصًا في البرامج الهندسية والعلمية ،في البلدان المتقدمة وغيرها من البلدان النامية.

© DOST-SEI

وبشكل أكثر تحدي ًدا ،يهدف المشروع إلى ما يلي:
•تنفيذ أنشطة قوية األثر بخصوص العلم والتكنولوجيا واالبتكار تتماشى مع خطة عمل رابطة األمم بشأن العلم والتكنولوجيا
واالبتكار ( )APASTIللفترة  ،2025–2016والخطة الوطنية للعلوم والتقنية )NSTP( ،وخطة الفلبين للتنمية ()PDP؛
•إنتاج مجموعة كبيرة من الخريجين حاملي درجات الماجستير والدكتوراه؛
•تحسين المؤهالت الخاصة بالمهندسين والعلماء الممارسين؛
•تحسين جودة بحوث العلم والتكنولوجيا وجعل الدراسات العليا في المجال سهلة المنال؛
•إرساء ثقافة البحث والتطوير.
تتماشى المبادرة كذلك بوضوح مع هدف التنمية المستدامة رقم ( 17عقد الشراكات لتحقيق األهداف) ،المقصد  ،6-17الذي
يهدف إلى "تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي فيما يتعلق بالعلوم
والتكنولوجيا واالبتكار والوصول إليها ،وتعزيز تبادل المعارف وفق شروط متفق عليها".
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بدأت وزارة العلوم والتكنولوجيا الفلبينية برنامج المنح الدراسية من خالل
إرسال مراسالت إلى سفارات الفلبين في كل من كمبوديا ،وجمهورية الو
الديمقراطية الشعبية ،وميانمار من أجل نشر المعلومات وملحقات المنح الدراسية،
مثل الدعوات والمنشورات والكتيبات ،بما فيها اإلرشادات الخاصة بها ،إلى
المتقدمين المحتملين .وقد نشرت السفارات الدعوة لطلب متقدمين لالستفادة من
المنح الدراسية عبر شبكاتها المحلية ومن خالل وزارات العلوم والتكنولوجيا
المحلية .وقد ُ
طلب من مقدمي طلبات المنح أن يقدموا أوالً الوثائق للمراجعة،
ومن ثم أجرت وزارة العلوم والتكنولوجيا الفلبينية وفريق العمل في السفارة
المحلية مقابالت مع المتقدمين الناجحين .وتنجح المراقبة الفعالة لألداء األكاديمي
للدارسين في قياس مدى فعالية التعليم وجودته الذي تقدمه الجامعات الفلبينية،
مما يشير إلى النقل الناجح للمعارف والممارسات الجيدة إلى منطقة كمبوديا،
وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ،وميانمار .وقد قدم البرنامج حتى اليوم
الدعم إلى إجمالي  25طال ًبا ( 14ماجستير و 4دكتوراه في الدفعة األولى؛ و6
ماجستير و 1دكتوراه في الدفعة الثانية) ،ويواصل هؤالء الطالب نيل الدرجات
العلمية في جامعات الفلبين في المجاالت المختلفة للهندسة والصحة والعلوم
والرياضيات.
واعتبارً ا من عام  ،2020يتكون البرنامج من إجمالي  17طالبًا من الذكور
و 11من اإلناث .حيث يتمتع  18طالبًا بالدفعة األولى بوضع جيد ،فعلى سبيل
المثال ،لديهم القدرة على االلتزام بالمتطلبات األكاديمية للجامعات المسجلين بها.
وتتكون الدفعة الثانية من عشرة طالب.
يرفع الطالب تقاريرهم بانتظام إلى معهد تعليم العلوم التابع لوزارة العلوم
والتكنولوجيا الفلبينية .ويحصل الجميع على المساعدة المالية في شكل مرتب،
ً
إضافة إلى بدالت إعادة توطين وكتب وانتقاالت خالل عامهم األكاديمي األول
دون أي قيود .وال يزال طالب الدفعة  1يداومون على حضور عامهم الدراسي
الثاني ومن المتوقع أن يتخرج بعضهم بحلول نهاية عام .2020
يقدم معهد تعليم العلوم التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا الفلبينية الدعم إلى
الطالب على النحو اآلتي:
•عبر الزيارات أو االجتماعات المنتظمة في الجامعات ومن خالل مراسالت
البريد اإللكتروني واالتصاالت الهاتفية؛
•من خالل االستجابة الفورية الحتياجاتهم األكاديمية ،مثل دعم مدير المشروع
الخاص بالجامعة فيما يتعلق بالسكن المؤقت والتسجيل ومعالجة تأشيرة الطالب
والمساعدة المالية؛

•من خالل توفير اإلرشاد والنصح األكاديمي المنتظم.
والمشروع مستدام بفضل االلتزام المستمر نحو التنمية االجتماعية االقتصادية
لمنطقة رابطة األمم ،وخاصة كمبوديا ،وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية،
وميانمار .وقد أعطت الهيئة القطاعية للجنة المعنية بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار
التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا األولوية إلى تنمية رأس المال البشري من
خالل تأسيس برامج المنح الدراسية ،من بين أشياء أخرى .كما وضعت الهيئة
آلية تدعم البرامج المماثلة في الوقت الراهن وفي المستقبل ،والتي يمكن محاكاتها
من جانب أي دولة مهتمة من الدول األعضاء في رابطة األمم ،ويمكن في هذا
الصدد اقتراح ذلك على الشركاء في حوار رابطة أمم جنوب شرق آسيا .ويتم
تقديم تقارير حول مستوى التقدم في اجتماعات إقليمية نصف سنوية تعقدها الهيئة
القطاعية للجنة المعنية بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار التابعة لرابطة األمم.
ويمكن محاكاة المشروع من خالل إما التعاون الثنائي أو الثالثي .ففي حالة
التعاون الثنائي ،يمكن ألي بلد تقديم منح دراسية إلى أقل البلدان ً
نموا والدول
الجزرية الصغيرة النامية والبلدان األفريقية (كما هو مذكور في هدف التنمية
المستدامة -4ب) .وفي حالة التعاون الثالثي ،يمكن أن تعمل منظمة دولية أو
إقليمية بمثابة وسيط ،األمر الذي يشبه دور رابطة األمم في هذه المبادرة.
كما يمكن محاكاة هذه المبادرة كذلك في شكل دورات قصيرة األجل تمنح شهادات
أو دورات تدريبية .ويجب أن ينصب تركيز المشروع على ما يحقق المصالح
الفضلى للبلدان المشتركة ،وال سيما فيما يتعلق بتحديد مجال الخبرة الذي
يأخذه المشروع بعين االعتبار والنوع المحدد للطالب و/أو الباحث و/أو الخبير
المُستهدف .وأخيرً ا ،يجب كذلك أن يتماشى نطاق المشروع مع مقصد هدف
التنمية المستدامة -4ب ،ويجب أن يشجع على التحاق النساء بالدورات المُقدمة.
جهة االتصال:
االسم :د جوزيت ت .بايتو
المنصب :مدير
المنظمة :وزارة العلوم والتكنولوجيا الفلبينية – معهد تعليم العلوم
البريد اإللكترونيbiyojosette@yahoo.com :؛ نسخة إلى السيدة سوزانا
إسكويفل esquivelsf@gmail.com

اسم المشروع :المنح الدراسية المقدمة إلى طالب رابطة أمم جنوب شرق آسيا من كمبوديا ،وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ،وميانمار
الدول  /األقاليم :كمبوديا ،وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ،وميانمار ،والفلبين
المر ِّ
شح :وزارة العلوم والتكنولوجيا الفلبينية ،حكومة الفلبين
هدف (أهداف) التنمية المستدامة ،3-4 :و-4ب ،و6-17
مقدم الدعم :وزارة العلوم والتكنولوجيا الفلبينية
هيئات التنفيذ :وزارة العلوم والتكنولوجيا الفلبينية – معهد تعليم العلوم
حالة المشروع :مستمر
فترة تنفيذ المشروع2021–2017 :
رابط الممارسة الجيدةbit.ly/DOST-PH-CLMScholarship :
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تقديم دورات تدريبية للموظفين الحكوميين والمدربين الفنيين
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التعليم الجيد
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العمل الالئق
والنمو االقتصادي

التحدي
الكاميرون وكوت ديفوار والسنغال وتونس هي بلدان الجنوب األفريقي وتتمتع بوجود بيئات صناعية وبنية تحتية أساسية نسبيًا.
وتشترك جميعها في احتياجاتها الوطنية الكبيرة المتمثلة في تعزيز قدرات القوى العاملة الفنية في مجال السيارات ،وذلك نظرً ا إلى
النمو المتوقع مستقبالً في قطاع الصناعة .على سبيل المثال ،في عام  ،2017أظهرت كوت ديفوار معدل نمو مرتفعًا في سوقها
للسيارات ،بنسبة نمو  %7في مبيعات السيارات الجديدة .وصرحت حكومتها ببدء تشغيل خطوط تجميع السيارات لتكون مشروعًا
وطنيًا ،األمر الذي يكشف عن وجود حاجات ملحة إلى بناء القدرات الخاصة بالقوى العاملة الفنية لديها في المجال المعني.
نحو إيجاد حل
يعتمد مشروع التعاون الثالثي هذا على النجاح الذي حققه مشروع سابق للوكالة الكورية للتعاون الدولي ( ،)KOICAوهو
"مشروع تأسيس Institut de Formation aux Métiers de l’Industrie Automobile de Casablanca
(معهد التكوين في مهن صناعة السيارات بالدار البيضاء) (المعهد المتقدم للتدريب على صناعة السيارات في الدار البيضاء)
( ،")IFMIACوالذي ُنفذ بالتعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني في المغرب .ومنذ تأسيس معهد التكوين بالدار البيضاء
في عام  ،2013واصل المعهد تقديم نتائج ممتازة ،مما أدى إلى تأسيس هذا التعاون الثالثي استجابة للطلب الكبير من جانب
البلدان األفريقية األخرى لالستفادة من معهد التكوين ليكون بمثابة نقطة إرشادية .ويستهدف مشروع التعاون الثالثي هذا الشباب
من البلدان المستفيدة لتلقي التدريب المهني الجيد في مجال صناعة السيارات (مقصد هدف التنمية المستدامة  ،)4-4وبالتالي إنتاج
قوى عاملة جيدة في مجال صناعة السيارات في البلدان المستفيدة للمساعدة على نمو الصناعات واالقتصاد لديهم (مقصد هدف
التنمية المستدامة .)2-8
يشمل المشروع التدريب متعدد السنوات ،ويتم تنفيذه من خالل التعاون الثالثي بين جمهورية كوريا والمغرب والبلدان األفريقية
األربعة (الكاميرون وكوت ديفوار والسنغال وتونس) .ويهدف المشروع في األساس إلى تدريب الموظفين الحكوميين والمدربين
الفنيين من البلدان األربعة المستفيدة لمساعدتهم على وضع خطط عمل من أجل تطوير التدريب المهني في مجال صناعة السيارات
لديهم .ويتضمن المشروع نوعين من الدورات التدريبية .يهدف النوع األول إلى بناء قدرة الموظفين والمديرين المغربيين في
معهد التكوين لتمكينهم من تدريب النوع الثاني من الدورات التدريبية .بينما يهدف النوع الثاني إلى تعزيز قدرات صناع القرار
والمدربين الفنيين من البلدان األفريقية األربعة.
ً
بداية من مرحلة التخطيط ،من خالل تطبيق منهجية إعداد الدورات التدريبية القائم على التحليل
وقد صُمم هذا المشروع،
( ،)ABCDوالتي طورتها وكالة التدريب الكورية ،Korea Tech ،بغية تقديم نفس النوع من الدورات التدريبية التي تالئم
على أفضل نحو مطالب البلدان المستفيدة .تعمل منهجية إعداد الدورات التدريبية القائم على التحليل على استنتاج المطلب قبل
تصميم المشروع اعتما ًدا على تحليل السياسة (أي تحليل استراتيجية النمو الوطني للبلد المستفيد ،واالستراتيجيات حسب المنطقة،
واألنظمة ،والسياسات) ،وتحليل الموقف (أي تحليل البيئات الداخلية والخارجية المحيطة بالمناطق المعنية) ،وتحليل المجال (أي
تحليل المتطلبات والحالة الراهنة في المجاالت المعنية) .ثم تعمد إلى تحديد موضوعات الدراسة ،والمواد الدراسية ،وأهداف
التدريب ،ومن ثم تصمم الدورات التدريبية التي تالئم الموضوعات واألهداف اعتما ًدا على النتائج.
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الكورية للتعاون الدولي ،بتوقيع اتفاق شراكة لتعزيز أنشطة تبادل التدريب من
أجل تقوية قدرات المدربين ،ومن ثم ضمان استدامة المشروع.

وقد نجحت هذه المبادرة للتعاون الثالثي ،خالل عام  ،2018في تدريب عشرة
موظفين مغربيين في معهد التكوين (الدورة الدعوية  )ROKوفي عام ،2019
حصل  12موظ ًفا وصانع قرار من البلدان األفريقية األربعة على التدريب
المناسب (البرنامج الدعوي للمغرب) .وفي عام  ،2020تخطط الوكالة الكورية
للتعاون الدولي لتنفيذ الدورات التدريبية الباقية (الثالثة والرابعة) من خالل تنسيق
إلكتروني مع األخذ في االعتبار جائحة كوفيد19-؛ وسيجري تدريب  21موظ ًفا
مغربيًا من معهد التكوين في الدورة الثالثة ،ولم يتم بعد تحديد عدد المتدربين في
الدورة الرابعة .وجدير بالذكر أن مستويات اإلنجاز األكاديمي ورضا المتدربين
كانت مرتفعة للغاية؛ وبالنسبة إلى الدورات التدريبية للفترة ،2019–2018
فقد أظهرت نتائج االستبيان الذي أكمله المشاركون معدل رضا بلغ  90من
أصل  ،100في المتوسط) .ونظرً ا إلى أن هذا المشروع ال يزال قيد التنفيذ ،ولم
يجري تقييمه بعد ،من الصعب تقييم أثره الفعلي في المرحلة الراهنة .ومع ذلك،
من األمثلة على النتائج الفورية للدورات التدريبية المنفذة ،انتهى المتدربون من
المغرب والبلدان األربعة من وضع خطط العمل والتحليالت في بلدانهم المعنية.
ومن أجل تشجيع عملية التنفيذ الالحقة لخطط العمل هذه في البلدان الشريكة،
ستقوم الوكالة الكورية للتعاون الدولي بإجراء استبيان متابعة مع مراقبة حالة
التنفيذ لخطط العمل تلك حتى نهاية عام المشروع .كما ستقوم الوكالة أيضًا
بإجراء تقييمات متابعة مع النظير المغربي فور اكتمال المشروع.

منذ تأسيس معهد التكوين في مهن صناعة السيارات بالدار البيضاء ،أعربت
وزارة التشغيل والتكوين المهني في المغرب عن استعدادها لمواصلة تعزيز هذه
المبادرة للتعاون الثالثي ،وال سيما مع البلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية .وتنوي
الوكالة الكورية للتعاون الدولي ،من خالل هذا المشروع ،المساهمة بقوة في
تحسين قدرة المغرب على القيام بدورها باعتبارها وط ًنا رائ ًدا في التعاون الثالثي،
من منظورها الخاص .عالوة على ذلك ،تخطط الوكالة ،من أجل أن تواصل
دعمها لقدرة المغرب في التعاون الثالثي للتدريب المهني ،لتنفيذ مشروع متابعة،
"مشروع مركز التدريب للتحسين الفني لمدربي التعليم والتدريب في المجال
التقني والمهني في المغرب" ( 6( )2024–2020ماليين دوالر أمريكي) .ويتيح
هذا المشروع الجديد للمدربين وهيئة التدريس في نظام التعليم والتدريب في
المجال التقني والمهني إمكانية تعلم تقنيات جديدة ،مثل تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،فضالً عن تعزيز قدراتهم العملية .وسيواصل مركز التدريب
هذا العمل على مشروع التعاون الثالثي من أجل تعزيز القدرات والمهارات
الخاصة بالمدربين في نظام التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني في
البلدان المجاورة.

لقد شهدت الفرص المتاحة أمام البلدان المشاركة ،خالل هذا المشروع ،تحس ًنا
للمشاركة في التعاون المحفز ذاتيًا .ونتيجة لهذا التدريب ،قام معهد التكوين
في مهن صناعة السيارات بالدار البيضاء في المغرب ومعهد Institut
( Supérieur d’Enseignement Professionnelالمعهد العالي
للتعليم المهني) ( )ISEPفي السنغال ،الذي تم تأسيسه بمساعدة الوكالة

جهة االتصال:
االسم :السيدة نامي كيم
المنصب :مدير مساعد
المنظمة :الوكالة الكورية للتعاون الدولي ()KOICA
البريد اإللكترونيnami.kim@koica.go.kr :

اسم المشروع :التعاون الثالثي بين المغرب وجمهورية كوريا والبلدان األفريقية األربعة في التدريب المهني
الدول  /األقاليم :الكاميرون ،وكوت ديفوار ،والمغرب ،وجمهورية كوريا ،والسنغال ،وتونس
المر ِّ
شح :وزارة الخارجية ( )MOFAبجمهورية كوريا
هدف (أهداف) التنمية المستدامة6-8 ،5-8 ،2-8 ،4-4 ،3-4 :
مقدم الدعم :الوكالة الكورية للتعاون الدولي ()KOICA
هيئات التنفيذ :الوكالة الكورية للتعاون الدولي ،جامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم ،معهد Institut de Formation aux Métiers de l’Industrie
( )IFMIAC( Automobile de Casablancaمعهد التكوين في مهن صناعة السيارات بالدار البيضاء)
حالة المشروع :مستمر
فترة تنفيذ المشروع2020–2018 :
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/3hCeJOi :؛ https://bit.ly/3loIQLt
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الفنية في فينتيان
بناء سوق لليد العاملة القوية والماهرة من خالل إنشاء مؤسسة لتنمية المهارات العالية من أجل التنمية االقتصادية
والصناعية طويلة األجل في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
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عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

التحدي
على غرار الخبرات التي مرت بها تايلند خالل التحول االقتصادي من التنمية الزراعية إلى االقتصاد المعتمد على الصناعة في
فترة الستينيات ،اختارت جمهورية الو الديمقراطية الشعبية إجراء تغييرات هيكلية في سوق العمل لديها بدافع من النمو االقتصادي
السريع الناتج عن التوسع في القطاع الصناعي واالقتصادي المعتمد على الموارد .عالوة على ذلك ،وبما يتماشى مع سياسة حكومة
الو بشأن تشجيع االستثمار األجنبي ،كان من المهم أن تقوم جمهورية الو الديمقراطية الشعبية بتطوير القوى العاملة لديها لتصبح
شبه ماهرة إلى عالية المهارة .أضف إلى ذلك االفتقار إلى التعليم الجيد وحاالت التسرب من الدراسة ،فكان لزامًا على جمهورية
الو الديمقراطية الشعبية أن تقوم بإعداد نظام فعال للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني ،من شأنه أن يكون بمثابة وسيلة
إضافية يمكن من خاللها تقديم قوى عاملة مختصة من أجل التنمية الصناعية واالقتصادية النامية.
نحو إيجاد حل
لمواجهة التحدي السابق ،من الضروري تعزيز األساس الذي يقوم عليه نظام التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني على
المستوى الجزئي ليكون بمثابة نموذج يمكن محاكاته في المستقبل في المؤسسات األخرى على مستوى البلد .وفي هذا الصدد،
قامت وكالة التعاون الدولي التايلندية ( ،)TICAبالتعاون مع مكتب لجنة التعليم المهني ،ووزارة التعليم التايلندية ،ووزارة التعليم
والرياضة في الو ،بتنفيذ مشروع خمسي للتعاون اإلنمائي "تطوير الكلية الفنية في محافظة فينتيان" ليكون بمثابة نموذج يُحتذى في
المؤسسة الشاملة التطبيقية للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني ،التي يمكنها تقديم يد عاملة ماهرة وقوى عاملة مختصة .وال
شك أن ذلك سيساهم في التنمية االجتماعية االقتصادية واإلنتاجية في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية في القطاعات االقتصادية
المطلوبة وما يتجاوزها.
وف ًقا لذلك ،قامت وكالة التعاون الدولي التايلندية ،في عام  ،1997بالتعاون مع مكتب لجنة التعليم المهني ،ووزارة التعليم التايلندية،
ووزارة التعليم والرياضة في الو ،بإطالق المشروع األول المعني بتطوير مؤسسات التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني
في المدرسة الفنية في فون هونج أثناء المرحلة األولى للمشروع .وركزت المرحلة األولى هذه على تحسين المرافق ،وتطوير
المناهج الدراسية ،وتوفير المعدات ،وبناء القدرات للمناصب اإلدارية المعنية من وزارة التعليم التايلندية ووزارة التعليم والرياضة
في الو ،فيما يتعلق بتخطيط سياسة التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني ،وللمدرسين والمدربين فيما يتعلق بالدورات
المحددة من المدرسة.
نتج عن النجاح الذي حققته المرحلة األولى ،تطوير أربعة مناهج دراسية على األقل في المدرسة الفنية في فون هونج بالتعاون بين
خبراء التعليم في تايلند ووزارة التعليم والرياضة في الو؛ وقد لبى منهجهم الدراسي المتطلبات الخاصة بوزارة التعليم والرياضة
في الو ،وزاد عدد الطالب المنضمين إلى المدرسة بصورة كبيرة من  1500إلى  3001في عام  .2019وبناء على ذلك ،تم
ترقية وضع المدرسة إلى الكلية الفنية لمحافظة فينتيان في تشرين األول/أكتوبر من عام  ،2010لتصبح بذلك أول كلية فنية في
جمهورية الو الديمقراطية الشعبية التي تقدم برامج التدريب المهني والتقني الشاملة للطالب ،وليس على صعيد المحافظة فحسب
بل على مستوى البلد.
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صُممت المرحلة الثانية للمشروع لتحقق التطوير اإلضافي في ثالثة مجاالت
رئيسية )1( :تحسين المرافق وإنشاؤها ضمن الكلية ،بما في ذلك الفصول
الدراسية وحلقات العمل؛ و( )2توفير أدوات التدريب الالزمة والكافية للتعليم
المهني التطبيقي؛ و( )3برامج بناء القدرات للمدرسين والمدربين في الكلية .بعد
ظهور النتائج المرضية للمرحلة األولى ،تعاونت تايلند وجمهورية الو الديمقراطية
الشعبية عن كثب لتصميم أنشطة تركز على الدورات التدريبية المحددة التي تلبي
متطلبات سوق العمل المستمرة ،وخاصة اآلالت ،والهندسة الكهربية ،واإلنشاء،
والنجارة ،والخياطة ،واألغذية والمشروبات ،وإدارة األعمال ،والكمبيوتر
للقيام باألعمال ،والموضوعات العامة ،والتدريب المهني األساسي .باإلضافة
إلى ذلك ،جرى تحسين الدورات التدريبية لتتماشى بصورة أفضل مع معايير
اليد العاملة الوطنية ،فضالً عن معايير المهارات المهنية لرابطة أمم جنوب
شرق آسيا ،ولتلبي المتطلبات المستمرة من اليد العاملة في القطاعات المحددة
في المناطق االقتصادية الخاصة في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية .وخالل
هذه المرحلة الثانية ،انصب اهتمام خاص على تصميم المنهج الدراسي ،واختبار
ً
إضافة إلى المنهجية وعلم التربية .وفي العام الثاني من تنفيذ
النظام وتقييمه،
المرحلة الثانية ،انصب التركيز على ترقية األدوات والمرافق وتعزيزها من أجل
االستعداد للعدد المتزايد من الطالب الملتحقين بالكلية .منذ عام  1997وحتى
يومنا هذا ،زاد عدد الحضور عن  3000طالب وما يزيد عن  10آالف خريج.
وفي الوقت الراهن ،تشمل الدورات التدريبية ال ُمقدمة في الكلية موضوعات
واسعة ،بما في ذلك تكنولوجيا السيارات ،واآلالت المعدنية ،واإللكترونيات
الكهربية ،واللحام ،والسباكة ،والمعدات الثقيلة ،واآلالت الزراعية ،التي تؤهل
ضا دورات تدريبية
جميعها للحصول على الدبلوم والشهادات العليا .كما تقدم أي ً
قصيرة األجل.
يمهد المشروع الطريق نحو انتشار مؤسسات التعليم والتدريب في المجال التقني
والمهني عالية المستوى في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية .باإلضافة إلى
الكلية الفنية في محافظة فينتيان ،وقع االختيار فيما بعد على كليات الفنون التقنية
في كل من سافانخت ولوانغ برابانغ ودونغ خامزانغ لتصبح ثالث مؤسسات

إضافية للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني ليجري تطويرها تحت
إشراف هذا المشروع .ونتيجة للتوسع في مواقع المشروع إلى مناطق أخرى
من جمهورية الو الديمقراطية الشعبية ،ظهر أثر كبير متمثالً في خلق فرص
عمل الئق ودعم النمو االقتصادي المستدام والشامل .األمر الذي سوف يساعد
جمهورية الو الديمقراطية الشعبية على تحقيق هدف التنمية المستدامة  4بشأن
التعليم الجيد ،ومن ثم هدف التنمية المستدامة  8بشأن العمل الالئق ونمو االقتصاد.
إن وكالة التعاون الدولي التايلندية تدرك أن االعتراف بأهمية تنفيذ مشروع
التطوير هو أساس استدامته ،ومن ثم حرصت منذ البداية على أن يكون التعاون
الشامل والتشاركي جزءًا ال يتجزأ من المشروع .فبداية من مرحلة تصميم
المشروع وحتى التنفيذ ،شاركت الوكاالت الحكومية المركزية لجمهورية الو
الديمقراطية الشعبية والسلطات المحلية وساهمت بفعالية باعتبارها أطرا ًفا فاعلة
أساسية في التصميم والصياغة والتغيير الذي شهده المشروع طوال العملية -كلما
استلزم األمر ذلك .عالوة على ذلك ،حظيت اللجنة التوجيهية للمشروع بتمثيل
متساو من الجانبين التايلندي والالوي لتقديم منتدى منتظم للمناقشات المفتوحة
والمغلقة حول تصميم المشروع وتنفيذه .وقد ضمنت اللجنة أن المشروع سيكون
ذا فائدة كبيرة لجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وسيكون أكثر مالءمة ونفعًا
لألفراد والمجتمعات .وعلى غرار جميع مشروعات التعاون اإلنمائي التي نفذتها
وكالة التعاون الدولي التايلندية ،يمثل هذا المشروع جزءًا من الجهود المبذولة
لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل شراكة قوية وعملية ومستدامة
كما هو منصوص عليه في هدف التنمية المستدامة رقم ( 17عقد الشراكات
لتحقيق األهداف).
جهة االتصال:
االسم :السيدة سايان كونغ كوي
المنصب :مدير ،فرع التعاون التايلندي 1
المنظمة :وكالة التعاون الدولي التايلندية ( ،)TICAوزارة الخارجية
البريد اإللكترونيsa.kongkoey@mfa.mail.go.th :

اسم المشروع :مشروع التعاون اإلنمائي تايلند-الو لتطوير الكلية الفنية في فينتيان
الدول  /األقاليم :جمهورية الو الديمقراطية الشعبية ،تايلند
المر ِّ
شح :وكالة التعاون الدولي التايلندية ( ،)TICAوزارة الخارجية في تايلند
هدف (أهداف) التنمية المستدامة9-17 ،6-17 ،6-8 ،5-8 ،4-4 :
مقدم الدعم :وكالة التعاون الدولي التايلندية
هيئات التنفيذ :وكالة التعاون الدولي التايلندية ،وزارة التعليم والرياضة في الو
حالة المشروع :مكتمل
فترة تنفيذ المشروع2016–1997 :
رابط الممارسة الجيدة :غير متاح
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حلقات العمل التدريبية الوطنية حول اإلصالح
والصيانة للمعدات الهندسية العلمية في الجامعات،
والمؤسسات البحثية والصناعات الصغيرة من اللجنة
المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا من أجل الجنوب-
المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة

4

8

العمل الالئق
والنمو االقتصادي

التعليم الجيد

9

الصناعة ،واالبتكار،
والبنية التحتية

تعزيز االعتماد على الذات من أجل إدارة الموارد التكنولوجية والحفاظ عليها في البلدان النامية

12

االستهالك واإلنتاج
المسؤوالن

17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

التحدي
ال شك أن البحث العلمي وأنشطة التنمية هي األدوات األكثر فعالية واستدامة في سبيل تحقيق النمو االقتصادي الوطني طويل
األجل .وعادة ما تتولى المنظمات التعليمية والصناعية تنفيذ نصيب كبير من هذا البحث .وتعتمد سرعة البحث ،من بين أمور
أخرى ،على توفر األجهزة العلمية جيدة الصيانة .وفي البلدان النامية ،يؤدي االفتقار إلى التخطيط عند الشراء وإدارة المخازن
والنقص الشديد في الخبرة الفنية المتعلقة بإصالح األجهزة والمعدات وصيانتها إلى عرقلة حركة التقدم السلسة لبرامج البحث
بصورة كبيرة .كما أن االفتقار إلى مرافق الصيانة يؤدي إلى التخلص من عدد كبير من األجهزة والمعدات المكلفة للغاية .ويمكن
تفادي مثل هذه الخسائر من خالل إنفاق جزء من المال على عمليات اإلصالح والصيانة الفعالة والوقائية .فهناك حاجة كبيرة،
بناء على ذلك ،إلى تطوير القدرات المحلية إلصالح المعدات العلمية وصيانتها في البلدان النامية من أجل ضمان مواصلة أعمال
البحث دون مقاطعة.
نحو إيجاد حل
اعترا ًفا بفداحة المشكلة ومن أجل تمكين بلدانهم األعضاء المشتركة من تحقيق االكتفاء الذاتي التكنولوجي في مجال إصالح المعدات
العلمية وصيانتها ولتقليل االعتماد التكنولوجي على الخبراء األجانب ،قامت كل من اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا من
أجل الجنوب ( )COMSATSوالمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ( )ISESCOبإطالق مجموعة من حلقات العمل
الوطنية في عام  .2004وكان الهدف من حلقات العمل هذه هو إلقاء الضوء على القضايا/المشاكل المتعلقة بصيانة المعدات
الهندسية العلمية المستخدمة في الجامعات ومؤسسات البحث والمستشفيات والصناعات الصغيرة .وقامت اللجنة المعنية بتسخير
العلم والتكنولوجيا من أجل الجنوب ،بعد األخذ في االعتبار احتياجات البلد المضيف ،بإشراك خبيرين من باكستان وقدمت
التدريب العملي إلى المشاركين في حلقة العمل من أجل االرتقاء بمهاراتهم وتحسين قدراتهم على إصالح المعدات الهندسية العلمية
وصيانتها واكتشاف األعطال بها والتعامل معها في منظماتهم.
إن الهدف الرئيسي لمجموعة حلقات العمل هو تدريب المدربين األساسيين بغية تطوير البنية األساسية المستدامة من خالل االعتماد
على الموارد البشرية الماهرة المتخصصة في المعدات الهندسية العلمية ،وخاصة إصالحها وصيانتها .وكانت األهداف كما يلي:
•شرح عملية إصالح األجهزة المعيبة بواسطة الخبراء؛
•تقديم تدريب عملي للمشاركين من أجل تحسين مهاراتهم الخاصة بالصيانة واإلصالح دون مساعدة؛
•تحديث معارف المشاركين حول أحدث التقنيات المستخدمة في تشغيل األجهزة العلمية؛
ً
إضافة إلى توثيق أنشطة اإلصالح
•تعريف المشاركين بوظائف األجهزة العلمية من خالل تدريب قائم على االحتياجات،
والصيانة؛
•تحديث معارف المتدربين حول التقنيات المتغيرة والجديدة في المعدات العلمية؛
•تعزيز المهارات الفنية وفهم المستخدم أو المهندس المحلي من أجل التواصل مع الجهة المصنعة أو المسؤول عن اكتشاف
األعطال الجسيمة وإصالحها؛
•وضع منصة لتبادل المعلومات بين العلماء ،والمهندسين ،والمدرسين ،وفنيي الخدمة ،والمشغلين ،والصناعيين بهدف تحديث
قاعدة معارفهم ومهاراتهم الفنية الحالية.
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استهدفت مجموعة حلقات العمل توفير منتدى لشباب العلماء/المهنيين من البلدان
النامية للتعرف على أحدث تقنيات الصيانة.
وصممت كل حلقة عمل لتستمر خمسة أيام وتشمل عروض تقديمية ،وتوزيع
مواد التدريب وتقديم جلسات التدريب العملي في المختبرات تحت إشراف
الخبراء وتطبيق التقنيات المتعلمة على المعدات المعيبة المتاحة.
•حدد البلد المضيف قائمة المعدات .ويمكن للمشاركين كذلك إصالح األجهزة
العلمية المعيبة تحت توجيهات األشخاص ذوي الخبرة أثناء حلقة العمل.
•قامت اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا من أجل الجنوب ،استنا ًدا إلى
المعدات التي حددها البلد المضيف ،بإشراك أشخاص ذوي خبرة/خبراء في
المجال حرصوا على تقديم التدريب العملي إلى المشاركين في حلقة العمل من
أجل االرتقاء بمهاراتهم وتحسين قدراتهم على اإلصالح والصيانة واكتشاف
األعطال والتعامل معها.
•كان من بين المستفيدين من حلقات العمل هذه الباحثون ،والمهندسون،
والفنيون ،والمدرسون العاملون في الجامعات ،ومؤسسات البحث والتطوير/
المستشفيات والصناعات الصغيرة.
•تراوح العدد المطلوب من المشاركين بين  30و 40من الجامعات ومؤسسات
البحث والتطوير والمستشفيات ،باإلضافة إلى قطاع الصناعة.
•تولت المؤسسة المضيفة اختيار مختبر لعقد حلقة العمل ووضع قائمة األجهزة
المتاحة للتدريب عليها.
•تم توقيع اتفاق بين اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا من أجل الجنوب
والمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة لتحديد دور المنظمات الشريكة في
تنظيم حلقات العمل التدريبية.
•تضمن التدريب وسائل التدريب والتنفيذ النظرية والعملية على اآلالت المعيبة
المتاحة.
تم تنظيم حلقات العمل هذه ،والتي قُدمت مجا ًنا إلى المشاركين ،في الدول األعضاء
المشتركة في اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا من أجل الجنوب والمنظمة
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة .وقد استفاد منها أكثر من  450من العلماء،
والباحثين ،والمهندسين ،والفنيين ،والمدرسين ،والطالب ،وممثلي الوزارات
الحكومية ،والوكاالت ،والمؤسسات األكاديمية والبحثية .وقد جرى ،حتى يومنا
هذا ،تنظيم  13حلقة عمل في عشرة من البلدان النامية :كازاخستان (،)2017

ونيجيريا ( ،)2016وعمان ( ،)2015وإيران ( ،)2014والسودان (2004
و ،)2013وتونس ( ،)2012ومصر ( ،)2011والسنغال ( ،)2010والجمهورية
العربية السورية ( .)2005كما عقدت اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا
من أجل الجنوب بصورة مستقلة حلقتي عمل حول نفس الموضوع في غانا خالل
عامي  2013و .2015واستطاع المستفيدون اكتساب الخبرات وبناء القدرات
للتمكن من إتمام أعمال اإلصالح والصيانة المحلية لألجهزة العلمية المستخدمة
ً
إضافة إلى الصناعات
في المختبرات الخاصة بمؤسسات البحث والتطوير،
الصغيرة في بلدانهم المعنية .عالوة على ذلك ،تم إصالح المعدات العلمية التي
تساوي قيمتها ماليين الدوالرات األمريكية ودخلت حيز التشغيل لالستخدام الفعال
والمثالي بفضل حلقات العمل التدريبية هذه.
وهكذا ،فقد قدمت حلقات العمل منصة لنقل المعلومات والمعارف والممارسات
الجيدة بصورة ممنهجة بين البلدان.
كما أصبحت االستدامة مضمونة بفضل المشاركين المتدربين الذين سيصبحون
مدربين أساسيين .ومنذ إطالق هذه المبادرة في عام  ،2004التي عقدت في
السودان ،تم عقد حلقة العمل في عشرة من البلدان النامية مع تحديث محتوى
الدورة ومواد التدريب وتكييفها لتالئم احتياجات البلدان المضيفة.
جهة االتصال:
االسم :السيد تاجمول حسين
المنصب :مستشار (البرامج)
المنظمة :اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا من أجل الجنوب
()COMSATS
البريد اإللكترونيtajammul@comsats.org :
هاتف+92-51-9204892 :
االسم :السيد نيصار أحمد
المنصب :نائب المدير (األنظمة)
المنظمةCOMSATS :
البريد اإللكترونيnisar@comsats.org :
هاتف+92 51 9214505 :

اسم المشروع :حلقات العمل التدريبية الوطنية حول اإلصالح والصيانة للمعدات الهندسية العلمية في الجامعات ،والمؤسسات البحثية والصناعات الصغيرة من
اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا من أجل الجنوب-المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة
الدول  /األقاليم :مصر ،غانا ،إيران ،كازاخستان ،نيجيريا ،عمان ،السنغال ،السودان ،الجمهورية العربية السورية ،تونس
المر ِّ
شح :اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا من أجل الجنوب ()COMSATS
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-9 ،1-9 ،2-8 ،4-4 ،3-4 :أ-12 ،أ9-17 ،6-17 ،
مقدم الدعم :اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا من أجل الجنوب ( ،)COMSATSالمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ()ISESCO
هيئات التنفيذISESCO ،COMSATS :
حالة المشروع :مكتمل
فترة تنفيذ المشروع2017–2004 :
رابط الممارسة الجيدةhttp://comsats.org :
156

برنامج الزماالت الدراسية قصيرة وطويلة األجل
بدرجة الدكتوراه وما بعدها من المركز الدولي للهندسة
الوراثية والتكنولوجيا البيولوجية
دعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب لتنمية رأس المال البشري

4

التعليم الجيد

17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

التحدي
ال شك أن القدرات والبنى األساسية للبحث واالبتكار في بلدان الجنوب تحتاج بشدة إلى التحسين الكامل .ويرجع ذلك إلى عدة
ً
بداية من ندرة التمويل المحلي والدولي ،وانخفاض القدرة ،وسوء اإلدارة ،ونقص التواجد النسائي في مجال العلوم ،وحتى
عوامل،
الصالت الضعيفة بين الصناعة والجانب األكاديمي .وغالبًا ما تكون المختبرات سيئة التجهيز أو غير موجودة كليًا ،ويحصل طالب
العلوم على القدر األدنى من التدريب على البحث العملي بسبب انفصال مراكز البحث القليلة المتاحة عن الجامعات بوجه عام.
وتطلب بلدان الجنوب الدعم من أجل البحث العلمي وتنمية رأس المال البشري في مجال التكنولوجيا الحيوية – المستخدمة في
الصحة والزراعة والطاقة النظيفة – لكي تتمكن من مواجهة التحديات المجتمعية الكبيرة الحالية ،مثل األمن الغذائي ،واألمراض
المعدية وغير السارية ،وتغير المناخ .ويُعد التعليم العالي الشامل وتدريبات ما بعد الجامعة من العوامل األساسية في سبيل التعامل
مع هذه المجاالت ،مع إحداث أثر إيجابي غير مباشر على جميع مستويات المجتمع ،وفي االقتصاد ،وفي المساهمة بفعالية في
التنمية المستدامة.
نحو إيجاد حل
يسعى برنامج الزماالت الذي يقدمه المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا البيولوجية إلى تحقيق هدف التنمية المستدامة
رقم ( 4التعليم الجيد) مباشرة من خالل توسيع مدى توفر المنح الدراسية للتعليم العالي ،مع التركيز على الطالب وصغار العلماء
من الدول األعضاء بالمركز ،حيث توجد األغلبية العظمى في بلدان الجنوب ،بما في ذلك من العديد من أقل البلدان ً
نموا؛ لقد طور
البرنامج مع التركيز بقوة على الشمولية والمساواة الجنسانية (حتى الوقت الراهن 59 ،بالمئة من الزميالت).
لقد واصل المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا البيولوجية ،من خالل هذا البرنامج ،جهوده في سبيل تطوير القدرة البشرية
في البحث العلمي في مجال علوم الحياة ألكثر من  30سنة .ويشمل برنامج الزماالت ثالثة مكونات رئيسية:
•دورة دكتوراه ثالث سنوات ،في أحد مختبرات المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا البيولوجية في إيطاليا أو الهند أو
جنوب أفريقيا ،والتي تتضمن التدريب المكثف في مختبر بحوث لنيل درجة الدكتوراه المعتمدة من خالل اتفاقات محددة مع
الجامعات المشهورة دوليًا.
•زماالت ما بعد الدكتوراه لمدة سنتين للبحوث الجديدة والمبتكرة التي من المقرر إجراؤها في أحد مختبرات المركز أو في أي
مختبر معتمد في الدول األعضاء بالمركز.
•الزماالت قصيرة األجل المعنية بالحراك العلمي للتدريب البحثي المتقدم ( )SMARTداخل المركز الدولي للهندسة الوراثية
والتكنولوجيا البيولوجية ،والتي تستمر من ثالثة إلى تسعة أشهر ،وتستهدف صغار العلماء من بلدان الجنوب للقيام باألبحاث في
المختبرات عالية المستوى في البلدان األخرى في الجنوب ،حيث يستحيل القيام بذلك في مؤسسات بلدانهم.
لقد أثبت البرنامج فائدته في تحسين القدرات ومساعدة صغار الباحثين على اكتساب المهارات البحثية النظرية والعملية المحددة
ً
إضافة إلى تحسين أشكال التعاون فيما بينهم وشبكة تواصلهم العلمية ،وقد
في التقنيات الجديدة التي تتاح في المختبر المضيف،
ضا من التدويل للمختبرات في دائرة المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا البيولوجية.
زادت أي ً
ال شك أن البحث العلمي الناجح هو مسعى تعاوني ،ونتيجة لتلك الزماالت من المركز الدولي ،تم تأسيس مجتمع قوي من خريجي
المركز في العديد من البلدان في الجنوب ،قادرين على إرساء سبل التعاون العلمي القوية العابرة للحدود.
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وفي حين أن زمالء المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا البيولوجية هم
المستفيدين المباشرين من برنامج الزماالت ،حيث يتلقون التدريب المتقدم في
مجاالت الطب الحيوي ،والتكنولوجيا الحيوية ،والتكنولوجيا الحيوية النباتية ،ومن
ثم يستفيدون التحسين في آفاقهم الوظيفية .تحقق المجتمعات العلمية األوسع نطا ًقا
ضمن بلدان الزمالء والمناطق الجغرافية الخاصة بهم فائدة غير مباشرة جراء
تحسين رأس المال البشري وعكس مسار هجرة ذوي الكفاءة عندما يعود الزمالء
إلى بلدانهم األم ،مزودين بإمكانيات االبتكار الوطني المتقدمة التي تم تكييفها
لتالئم االحتياجات المحلية .وعلى المدى الطويل ،يساهم البرنامج في تحفيز
الريادة البحثية الوطنية واإلقليمية في المستقبل ،وخلق فرص عمل ،وتأسيس
شبكة من الباحثين المؤهلين على أعلى مستوى ،وأخيرً ا المساهمة في الرفاه
والسالم واألمان للمواطنين في بلدان الجنوب.
لقد نجح البرنامج ،في عام  2019وحده ،في تيسير عمليات التعاون والتبادل
فيما بين بلدان الجنوب من خالل دعم عدد  182من الزمالء في مختبرات
المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا البيولوجية 25 :من أفريقيا،
و 138من أسيا ،و 16من أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية ،و 3من الشرق
األوسط .وفيما يتعلق بزمالة الحراك العلمي للتدريب البحثي المتقدم ،فقد تم
منح  28زمالة إلى صغار الباحثين من جميع القارات ،منذ انطالقها في عام
 .2014وفي عام  ،2019تم منح ست زماالت جديدة للحراك العلمي (منها أربع
زميالت) :ثالثة في مستوى الدكتوراه وثالثة في مستوى ما بعد الدكتوراه ،وعلى
وجه الخصوص ،انتقل الطالب من البرازيل إلى أوروغواي ،ومن الجزائر إلى
كرواتيا ،ومن الجمهورية العربية السورية إلى باكستان ،ومن الهند إلى الصين،
ومن الجمهورية العربية السورية إلى الهند ،ومن المغرب إلى تونس.

وقد استطاع المستفيدون المباشرون من برنامج زماالت المركز الدولي للهندسة
الوراثية والتكنولوجيا البيولوجية – العلماء ومؤسساتهم – تطوير مهاراتهم
العلمية وأصبحوا قادة ومدرسين وموجهين علميين في بلدانهم المعنية ،كما
أصبحت االستدامة مضمونة نظرً ا إلى أنه خالل دراسة زمالتهم وبعدها حرصوا
على تكوين شبكات وصالت دولية وواصلوا بنائها .كما أدت عضويتهم في
مجموعة خريجي المركز الدولي ،وتعاونهم مع المحققين الرئيسيين بالمركز
الدولي ،وزيادة مستوى حضورهم الدولي ،وشبكات تواصلهم العلمية إلى زيادة
الفرص المتاحة أمامهم للتعاون األوسع نطا ًقا.
يمكن توسيع نطاق المبادرة وتكرارها في البلدان األخرى في الجنوب ،حيث
يتمتع المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا البيولوجية بشبكة علمية قوية
عالميًا وقد حرص هيكل إدارة برنامجه على العمل بفعالية على مدى عقود .كما
يمكن بسهولة محاكاة نموذج البنية التحتية واإلجراءات الموحدة للمركز الدولي،
التي تشتهر بالحيادية والنزاهة والشفافية.
جهة االتصال:
االسم :السيدة ماريانا ماكوالن
المنصب :رئيس ،العالقات الخارجية
المنظمة :المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا البيولوجية
البريد اإللكترونيmaculan@icgeb.org :
هاتف+39 040 3757216 :

اسم المشروع :دعم المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا البيولوجية التعاون فيما بين بلدان الجنوب لتنمية رأس المال البشري
الدول  /األقاليم :أفغانستان ،والجزائر ،واألرجنتين ،وبنغالديش ،وبوتان ،والبوسنة والهرسك ،والبرازيل ،وبلغاريا ،وبوركينا فاسو ،وبوروندي ،والكاميرون،
وشيلي ،والصين ،وكولومبيا ،وكوستاريكا ،وكوت ديفوار ،وكرواتيا ،وكوبا ،وإكوادور ،ومصر ،وإريتريا ،وإثيوبيا ،والمجر ،والهند ،والعراق ،وجمهورية
إيران اإلسالمية ،وإيطاليا ،واألردن ،وكينيا ،والكويت ،وقيرغيزستان ،وليبريا ،وليبيا ،وماليزيا ،وموريشيوس ،والمكسيك ،ومولدوفا ،والجبل األسود،
والمغرب ،وناميبيا ،ونيجيريا ،ومقدونيا الشمالية ،وباكستان ،وبنما ،وبيرو ،وقطر ،ورومانيا ،واالتحاد الروسي ،والمملكة العربية السعودية ،والسنغال،
وصربيا ،وسلوفاكيا ،وسلوفينيا ،وجنوب أفريقيا ،وسري النكا ،والسودان ،والجمهورية العربية السورية ،وترينيداد وتوباغو ،وتونس ،وتركيا ،وأوكرانيا،
واإلمارات العربية المتحدة ،وجمهورية تنزانيا المتحدة ،وأوروغواي ،وفنزويال ،وفييت نام ،وزمبابوي
المر ِّ
شح :المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا البيولوجية ()ICGEB
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-4 ،5-4 :ب9-17 ،
مقدم الدعم :المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا البيولوجية ،الصين ،الهند ،إيطاليا ،جنوب أفريقيا
هيئات التنفيذICGEB :
حالة المشروع :سبعة برامج – مستمرة جميعها
فترة تنفيذ المشروع :الدعوات النصف سنوية مستمرة منذ عام ( 1987سيستمر البرنامج طوال عمل المؤسسة)
رابط الممارسة الجيدةwww.icgeb.org/activities/fellowship :
158

4

برنامج التعليم والتدريب المهني للدول األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي ()OIC
تعزيز التعاون بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ( )OICلتحسين جودة أنظمة التعليم والتدريب
في المجال التقني والمهني

8

العمل الالئق
والنمو االقتصادي

التعليم الجيد

17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

التحدي
يُعد نظام التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني جزءًا ال يتجزأ من عملية تنمية المهارات عالميًا .كما يُنظر إليه باعتباره
عنصرً ا أساسيًا للتنمية االجتماعية االقتصادية في البلدان بسبب آثاره اإليجابية على العمالة ،وريادة األعمال ،وتخفيف وطأة الفقر
والحد منه .ومع ذلك ،هناك بعض التحديات العامة التي تعوق تطوير قطاع التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني في الدول
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ( ،)OICوالتي تؤثر سلبًا على أداء أنظمة التعليم المهني وممارساته على مستوى منطقة
منظمة التعاون اإلسالمي .وتتضمن هذه التحديات :االفتقار إلى األطر التنظيمية والتشريع الوطني الدقيق؛ وعدم قدرة الفئات
الضعيفة على الحصول على التعليم المهني؛ ونقص المدربين المؤهلين في قطاع التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني؛
واالفتقار إلى التمويل؛ وعدم التوافق بين التعليم في نظام التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني والمهارات المطلوبة لسوق
العمل.
نحو إيجاد حل
في عام  ،2009أطلق مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية ( )SESRICبرنامج
التعليم والتدريب المهني للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ( )OIC-VETلدعم الجهود وتكملتها التي تبذلها الدول
األعضاء بالمنظمة في سبيل التصدي للتحديات التي تبرز في مجال التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني .وقد صُمم البرنامج
لزيادة التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ( SSCو )TrCوالتبادل المعرفي من خالل النهج المبتكرة والشاملة
بين السلطات الوطنية ذات الصلة المعنية بنظام التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني في الدول األعضاء .وتبنى البرنامج
األساسيات الخاصة بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب ،مثل التفاهم المتبادل ،وتبادل الخبرات والتجارب ،والتعلم بين األقران ،وتنمية
القدرات.
قام مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية ،باعتباره الهيئة المنفذة لبرنامج التعليم والتدريب
المهني للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،بدور المحفز من خالل الجمع بين الدول األعضاء بالمنظمة ،األمر الذي
يقدم حلول التنمية واسعة النطاق بقصد تعزيز التعاون بينهم في نظام التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني .وجاء التعاون
بين جهات الوصل الوطنية التي تمثلها السلطات الوطنية لنظام التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني في كل دولة من الدول
األعضاء بالمنظمة ليكون بمثابة نقطة االرتكاز لهذا البرنامج المبتكر المصاغ قطريًا .وعالوة على ذلك ،نجحت االجتماعات التي
عقدت بانتظام لممثلي جهات الوصل الوطنية مع األطراف المعنية ذات الصلة في مساعدة الدول األعضاء على تحديد التحديات
الطارئة التي تواجههم وقدمت لهم الحلول المبتكرة.

© SESRIC

وحرص برنامج التعليم والتدريب المهني للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،فيما يتعلق بتنفيذ أنشطته ،على استخدام
عدة وسائل وأدوات مختلفة تعتمد على نهج التبادل المعرفي ،والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر ،حلقات العمل ،وتدريب
المدربين ،ومناقشات الفريق العامل ،والزيارات الدراسية ،والدورات التدريبية .حيث ساعد كل ذلك على تيسير مشاركة الخبرات
والمعارف والمهارات والممارسات الجديدة واكتسابها فيما بين الدول األعضاء.
ال شك أن الدول األعضاء بالمنظمة البالغ عددهم سبع وخمسين سيؤلفون مجموعة غير متجانسة من البلدان بسبب التنوع في
مستويات التنمية والموارد ،فالبعض يصنف ضمن أقل البلدان ً
نموا .وقد ساهم هذا الوضع في تقديم فرص وإمكانيات مهمة للدول
األعضاء بالمنظمة لالستفادة من المعارف والخبرات لدى بعضهم البعض من خالل التعاون فيما بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي
بطرق أثبتت فعاليتها وقلة تكاليفها .وفي هذا الصدد ،يسعى برنامج التعليم والتدريب المهني للدول األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي ،من خالل وسائل تنفيذه المتعددة ،إلى تنمية التعاون المثمر الثنائي ومتعدد األطراف بين الدول األعضاء بالمنظمة.
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نظرً ا إلى أن الغرض الرئيسي ألنظمة التعليم والتدريب في المجال التقني
والمهني هو إعداد الشباب والفئات الضعيفة للعمل من خالل تنمية المهارات
العملية والتقنية لمجموعة كبيرة من الوظائف ،فإن البرنامج يُعد منصة شاملة
تساهم مباشرة في تحقيق هدف التنمية المستدامة رقم ( 4التعليم الجيد) و( 8العمل
الالئق ونمو االقتصاد) و( 17عقد الشراكات لتحقيق األهداف).
وفيما يتعلق بإطار برنامج التعليم والتدريب المهني للدول األعضاء في منظمة
ً
نشاطا في مختلف مناطق المنظمة التي تشمل
التعاون اإلسالمي ،تم تنفيذ 29
العديد من المجاالت ،وذلك من خالل ،من بين أمور أخرى ،حلقتي عمل،
و 11دورة تدريب المدربين ،وأربع زيارات دراسية ،وستة اجتماعات للجنة
الرصد واالستشارة ،وأربعة فرق عاملة ،واثنين من الحلقات الدراسية ،والندوات
الدولية ألكثر من  60من المدربين في نظام التعليم والتدريب في المجال التقني
والمهني و 250ممثالً لمؤسسات التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني
الوطنية ضمن بلدان منظمة التعاون اإلسالمي .وقد لعبت األنشطة المنفذة
دورا مه ًما في تمكين الشباب والنساء .وباإلضافة إلى ذلك ،لعبت عملية تنمية
ً
المعارف وقدرات المدربين في نظام التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني
دورا محور ًيا في تحسين جودة أنظمة التعليم والتدريب في المجال التقني
ً
والمهني في بلدانهم المعنية.
واعتبارً ا من عام  ،2015وفي ضوء خطة عام  2030ألهداف التنمية المستدامة
وبرنامج عمل  2025لمنظمة التعاون اإلسالمي ،انتقل برنامج التعليم والتدريب
المهني للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى مرحلة جديدة بقصد
استكشاف الطرق والوسائل المبتكرة لتحقيق المزيد من التعزيز والتطوير للجودة
واألثر الكلي للبرنامج.
قام مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول
اإلسالمية ،بالتعاون مع ست مؤسسات دولية و 24دولة من الدول األعضاء
بمنظمة التعاون اإلسالمي ،انطال ًقا من الرغبة في تقييم االحتياجات الحالية
ألنظمة التعليم التقني والمهني في الدول األعضاء بالمنظمة ،بأخذ المبادرة لوضع
خريطة الطريق االستراتيجية لبرنامج التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني
للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي للفترة  .2025–2020واضطلعت
مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة ووكاالت األمم المتحدة المعنية،
في هذه العملية ،بأدوار مهمة في سبيل دعم برنامج التعليم والتدريب المهني للدول
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بتقديم معطياتهم القيمة ،التي وضحت
التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي الفعال بين جميع األطراف
المعنية التي تسعى ي ًدا بيد إلى تحقيق النجاح واالستدامة لهذه الممارسة الجيدة.
وتتضمن هذه المؤسسات والوكاالت :المركز اإلسالمي لتنمية التجارة (،)ICDT
والمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ( ،)ISESCOوالبنك اإلسالمي
للتنمية ( ،)IsDBوالجامعة اإلسالمية للتقنية ( ،)IUTومركز اسطنبول الدولي

المعني بدور القطاع الخاص في التنمية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
( )UNDP IICPSDومنظمة العمل الدولية (-)ILOتركيا.
تستهدف خريطة الطريق االستراتيجية لبرنامج التعليم والتدريب في المجال التقني
والمهني للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي للفترة 2025–2020
تحسين جودة برامج التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني وأدائها من خالل
اقتراح مجموعة من الطرق والوسائل البديلة لتحسين ممارسات البرامج في الدول
األعضاء اعتما ًدا على أفضل الممارسات والمعارف التي ثبتت فعاليتها عالميًا.
وقد تم تحديد أربع مناطق تعاون ،مع وضع خطة تنفيذ في سياق المجاالت التالية:
اإلطار التشريعي واإلدارة والترويج؛ وتعليم المدرس في نظام التعليم والتدريب
في المجال التقني والمهني؛ والمعايير المهنية والمؤهل ونظام ضمان الجودة؛
وبرامج االعتماد والتدريب النسقي.
وفي سياق خريطة الطريق ،التي صدقت عليها الدورة الوزارية رقم  35المعنية
بالتعاون التجاري واالقتصادي لمنظمة التعاون اإلسالمي ( )COMCECالتي
عقدت في كانون األول/ديسمبر من عام  ،2019تم التخطيط لتنفيذ عدد 55
من األنشطة القائمة على الطلب بالشراكة مع السلطات الوطنية المسؤولة عن
نظام التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني في الدول األعضاء بالمنظمة،
ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة ،واألطراف المعنية األساسية
خالل السنوات الخمس القادمة.
جهة االتصال:
االسم :السيد أونور كاجالر
المنصب :مدير باإلنابة في إدارة التعاون التقني والتدريب
المنظمة :مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول
اإلسالمية ()SESRIC
البريد اإللكترونيocaglar@sesric.org :
االسم :السيدة إسما ديميرتاس
المنصب :المسؤول عن المشروع في إدارة التعاون التقني والتدريب
المنظمةSESRIC :
البريد اإللكترونيedemirtas@sesric.org :
االسم :السيدة سميحة عبد هللا إنان
المنصب :مساعد المسؤول عن المشروع في إدارة التعاون التقني والتدريب
المنظمةSESRIC :
البريد اإللكترونيsainan@sesric.org :

اسم المشروع :برنامج التعليم والتدريب المهني للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ()OIC
الدول  /األقاليم :الدول األعضاء الـ  57في منظمة التعاون اإلسالمي
المر ِّ
شح :مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية ()SESRIC
هدف (أهداف) التنمية المستدامة16-17 ،15-17 ،9-17 ،6-8 ،5-4 ،4-4 ،3-4 :
مقدم الدعم :الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،واألمانة العامة للمنظمة ،واللجنة الدائمة للتعاون التجاري واالقتصادي لمنظمة التعاون اإلسالمي
()COMCEC
هيئات التنفيذSESRIC :
حالة المشروع :مستمر
فترة تنفيذ المشروع – 2009 :مستمر
رابط الممارسة الجيدةwww.oicvet.org :
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إعداد دورة تدريبية لكبار ومتوسطي المديرين بهيئة
الطيران المدني وتقديمها
تحسين كفاءة مديري الطيران المدني دعمًا لمبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" التي أطلقتها منظمة الطيران
المدني الدولي وخطة التنمية المستدامة لعام 2030

التحدي
في حين أنه ال يوجد هدف مستقل من أهداف التنمية المستدامة خاص بالنقل والطيران المستدام ،ولكنهما من العوامل المساعدة
األساسية للتنمية المستدامة .فالطيران يقدم شبكة النقل األسرع في العالم على اإلطالق ،ويربط األفراد والمجتمعات واألعمال في
جميع أنحاء العالم .ولذلك ،فقد تحول إلى محرك اقتصادي يتيح إمكانية االزدهار االجتماعي-االقتصادي العالمي .و ُتعد منظمة
الطيران المدني الدولي (اإليكاو) واحدة من الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة التي تضع القواعد القياسية والممارسات
الموصى بها ( ،)SARPsوهكذا ،نجد أن الطيران المدني الدولي يتمتع باألمان والسالمة والفعالية والمسؤولية البيئية على الصعيد
العالمي .ومنظمة اإليكاو هي منتدى التعاون الرئيسي في جميع مجاالت الطيران المدني فيما بين دولها األعضاء البالغ عددهم
 193دولة .ووف ًقا للتحليالت المتنوعة التي أجريت قبل إطالق المشروع ،فإن العديد من الدول واجهت تحديات خاصة بتنفيذ
القواعد القياسية والممارسات الموصى بها ،ومن ثم وصلت إلى حالة أبعد ما تكون عن المثالية فيما يتعلق بالنقل الجوي المستدام
وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام .2030

التعليم الجيد

1

القضاء
على الفقر

2

القضاء التام
على الجوع

3

الصحة الجيدة
والرفاه

8

العمل الالئق
والنمو االقتصادي

9

الصناعة ،واالبتكار،
والبنية التحتية

17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

نحو إيجاد حل
إن النجاح في التنفيذ العالمي للقواعد القياسية والممارسات الموصى بها أمر ممكن اعتما ًدا على كفاءة المديرين في هيئة الطيران
المدني ( )CAAالمنوط بهم تنفيذها في دولهم المعنية .ولدعم الدول من أجل زيادة معدالت التنفيذ الفعال للقواعد والممارسات
الخاصة بمنظمة اإليكاو ،من الضروري تقديم تدريبات مالئمة فنية وإدارية إلى كبار ومتوسطي المديرين بهيئة الطيران المدني،
أولئك المنوط بهم مهام اإلدارة واإلشراف على تنفيذ القواعد والممارسات المتعلقة بمجاالت األمان ،والمالحة الجوية ،والمطارات،
والنقل الجوي ،والبيئة ،وغير ذلك من الفروع األساسية في نظام النقل الجوي .ومن أجل التصدي لتلك التحديات ،تم إطالق مشروع
مخصص إلعداد تدريب وتقديمه يستهدف كبار ومتوسطي المديرين في هيئة الطيران المدني ،بتمويل من صندوق المساعدة
الصيني للتعاون فيما بين بلدان الجنوب ( ،)SCCAFوذلك لتمكينهم من التخطيط واإلدارة والتقييم الفعال لعملية تنفيذ القواعد
والممارسات الخاصة بمنظمة اإليكاو في دولهم .وجدير بالذكر أن هذا هو التدريب األول من نوعه على اإلطالق.
تحقي ًقا لهذا الغرض ،تم وضع مجموعة مواد تدريبية خاصة باإليكاو ( )ITPجديدة تمامًا" ،الدورة التدريبية لكبار ومتوسطي
المديرين :إدارة االمتثال للقواعد القياسية والممارسات الموصى بها لمنظمة اإليكاو" .ونجحت هذه المجموعة الجديدة للمواد
التدريبية الخاصة باإليكاو في تقديم الدعم المباشر ألهداف مبادرة بناء القدرات "عدم ترك أي بلد وراء الركب" التي أطلقتها منظمة
اإليكاو ،كما ساهمت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة .كما ُترجمت مجموعة المواد التدريبية هذه إلى اللغات العربية ،والصينية،
والفرنسية ،والروسية ،واإلسبانية ،لضمان االنتشار العالمي.

© ICAO

خالل مرحلة تنفيذ المشروع ،حصل عدد  865من المرشحين القادمين من  124دولة على منح دراسية لحضور  38من الجلسات
العالمية المنظمة من تموز/يوليو  2018إلى تشرين األول/أكتوبر  .2019وكان جميع المشاركين في التدريب من البلدان النامية،
باستثناء نيوزيلندا ،حيث تكفلت المنح الدراسية المُقدمة إلى  123دولة من أصل  124دولة ،برسوم التعليم والوجبات للمشاركين
ً
إضافة إلى السكن وتذاكر السفر الجوي والنقل البري للمشاركين القادمين من الدول المجاورة .وتولى صندوق المساعدة
المحليين،
الصيني للتعاون فيما بين بلدان الجنوب ( )SCCAFتمويل عملية إعداد الدورة التدريبية ،وتقديمها وتوفير المنح.
وبمجرد انتهاء الدورة التدريبية ،أصبح بإمكان المشاركين إنجاز ما يلي )1( :العمل بالتعاون مع غيرهم من المديرين في هيئة
الطيران المدني كفريق واحد للتخطيط لعملية تنفيذ القواعد القياسية والممارسات الموصى بها لمنظمة اإليكاو وإدارتها وتقييمها؛
و( )2استخدام وثائق منظمة اإليكاو وعملياتها وأدواتها وتقنياتها ذات الصلة لتنفيذ القواعد القياسية والممارسات الموصى بها
لمنظمة اإليكاو في دولهم؛ و( )3تطبيق معارفهم لمساعدة إدارتهم الوطنية على تحسين عملية تنفيذ القواعد القياسية والممارسات
الموصى بها لمنظمة اإليكاو.
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وقد أكمل المشروع مهامه واستراتيجياته المخطط لها وحقق أهدافه .األمر الذي
أدى إلى بناء قدرة طيران أفضل ،وتحسين قدرات المراقبة ألمان الطيران
المدني وسالمته ،وتلبية االحتياجات المتزايدة لوجود مديرين ومهنيين في
قطاع الطيران .تلقى الدورة التدريبية استحسا ًنا كبيرً ا في الوقت الراهن من
جانب منظمي الطيران المدني ،والمطارات ،والشركات الجوية ،ومقدمي خدمات
المالحة الجوية ،وقد ُ
طلب من منظمة اإليكاو تقديم المزيد من الدورات.

وقد أدى المشروع إلى تحسين أداء القطاع ودعم األمن الغذائي من خالل تحسين
إمكانية الحصول على الغذاء والمنتجات الزراعية القابلة للتلف ،والمستلزمات
الطبية ،والسلع ونقلها ،والتي ُتعد مهمة بصفة خاصة في أوقات األزمات ،ومن
ثم دعم أهداف التنمية المستدامة رقم ( 2القضاء التام على الجوع) ورقم 3
(الصحة الجيدة والرفاه) .كما أن تقديم مثل هذا التدريب إلى المستوى اإلداري
في هيئة الطيران المدني قدم الدعم مباشرة لهدف التنمية المستدامة رقم ( 4التعليم
الجيد) الذي يهدف إلى تدريب الخبراء والمهنيين الماهرين وتمكينهم .وقد ساهم
المشروع مباشرة في هدف التنمية المستدامة رقم ( 9الصناعة واالبتكار والهياكل
األساسية) حيث إن مشروعات التنمية وتحسين البنية التحتية للمطارات والمالحة
الجوية ضرورية من أجل التنفيذ األفضل للقواعد القياسية والممارسات الموصى
بها لمنظمة اإليكاو .وأخيرً ا ،يُعد المشروع مثاالً جي ًدا لهدف التنمية المستدامة رقم
( 17عقد الشراكات لتحقيق األهداف) ألنه يجمع قطاعات االقتصاد المختلفة معًا
للتعاون من أجل تحقيق خطة عام .2030

فيما يتعلق بالعالقات مع المانحين ،فقد تجاوز المشروع جميع مؤشرات األداء
األساسية الثالث المحددة له مسب ًقا :عدد المشاركين ،وعدد جلسات التدريب،
وعدد الدول المستفيدة .ونتيجة للعالقات المعززة مع المانحين ،اعتمدت الصين
مشروعًا آخر يهدف إلى إعداد دورة تدريبية جديدة وتقديمها بشأن التخطيط
الرئيسي للطيران المدني.

جهة االتصال:
االسم :السيدة ثيلي دي بودت
المنصب :رئيس بالنيابة ،التخطيط االستراتيجي ،والتنسيق والشراكات
المنظمة :منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو)
البريد اإللكترونيTdebodt@icao.int :

وقد دعم المشروع تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة ،بما فيها الهدف 1
(القضاء على الفقر) والهدف ( 8العمل الالئق ونمو االقتصاد) ،من خالل توفير
المزيد من فرص العمل وتحسين سبل العيش للعاملين بفضل أنظمة النقل الجوي
األكثر فعالية وأما ًنا .وقد ساهم ذلك أيضًا بصورة كبيرة في زيادة التواصل
والدمج لألسواق اإلقليمية في األسواق الدولية من خالل تسهيل التجارة والسياحة.

االسم :السيد ميكي الهلو
المنصب :منسق برنامج  ،TRAINAIR PLUS Programmeمكتب
تدريب الطيران العالمي
المنظمة :اإليكاو
البريد اإللكترونيMlahlou@icao.int :

لقد تم دمج المجموعة المطورة من المواد التدريبية الخاصة باإليكاو ،بعد اكتمال
المشروع ،في حافظة الدورات التدريبية لمنظمة اإليكاو .وهي متاحة حاليًا
ً
إضافة إلى شبكة اإليكاو التي
لتستضيفها الدول األعضاء في منظمة اإليكاو،
تضم أكثر من  100مركز تدريب معتمد من اإليكاو في جميع أنحاء العالم ،والتي
ُتعرف كذلك باسم "أعضاء  ،"TPPوتضمن استدامة المشروع وتحافظ على
النتائج المحرزة.

اسم المشروع :إعداد دورة تدريبية لكبار ومتوسطي المديرين بهيئة الطيران المدني وتقديمها
الدول  /األقاليم :عالمي
المر ِّ
شح :منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو)
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-1 ،5-1 ،4-1 :أ-2 ،4-2 ،ج-3 ،د-4 ،4-4 ،ب-9 ،5-9 ،4-9 ،1-9 ،9-8 ،3-8 ،2-8 ،1-8 ،أ9-17 ،6-17 ،3-17 ،
مقدم الدعم :وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية ( ،)MOFCOMمنظمة China Aid
هيئات التنفيذ :مكتب تدريب الطيران العالمي ( )GATالتابع لمنظمة اإليكاو
حالة المشروع :مكتمل
فترة تنفيذ المشروع2019–2017 :
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/32uPMy4 :
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هدف التنمية المستدامة  4واإلدماج االجتماعي من
خالل التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي
في زمبابوي
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جعل التعليم األساسي المجاني واقعًا في زمبابوي – الدروس األساسية من الجنوب

التحدي
اعتمد البرلمان في زمبابوي مشروع قانون تعديل التعليم في آب/أغسطس عام  ،2019وأصدره رئيس جمهورية زمبابوي الح ًقا
في شكل قانون بتاريخ  6من آذار/مارس عام  .2020ويضم القانون حاليًا مجموعة كبيرة من اإلصالحات بخصوص قطاع
التعليم ،تتعلق في األغلب باألحكام المتماشية مع الدستور الجديد ،واألحكام الخاصة باتفاقية حقوق الطفل ( .)UNCRCوتشمل
ً
بداية من النماء في مرحلة الطفولة المبكرة
بعض من التغييرات األساسية المُقدمة حكم التعليم األساسي المجاني لجميع األطفال،
( )ECDإلى المستوى االبتدائي والثانوي ،واألردية الصحية لجميع الطالبات من الصف الخامس إلى السادس .وبغض النظر عن
تنفيذ برامج مشابهة في الثمانينات ،ومع األخذ في االعتبار البيئة الحالية وكيف تطورت األحداث منذ ذلك الوقت ،على الصعيد
الوطني والعالمي ،تواجه حكومة زمبابوي عائ ًقا آخر يتعلق بكيفية تنفيذ برامج التعليم األساسي المجاني واألردية الصحية وتمويلها.
فإطالق البرامج يتطلب التخطيط الدقيق وإعداد إطار تمويل مستدام لضمان تحقيق أقصى الفوائد وأدومها لألطفال .ولذلك كان
لزامًا على زمبابوي التعلم من البلدان األخرى ذات السياقات المشابهة بخصوص كيفية تنفيذها لألحكام األساسية المتعلقة بالتعليم
األساسي المجاني وتمويلها.
نحو إيجاد حل
عقب اعتماد البرلمان لمشروع قانون تعديل التعليم ،قام المكتب القطري في زمبابوي التابع لمنظمة األمم المتحدة للطفولة
(اليونيسف) بتيسير زيارتي تبادل إلى زامبيا وكينيا وتمويلهما ألعضاء من لجنة الحافظة البرلمانية المعنية بالتعليم االبتدائي
والثانوي ،خالل الفترات  18–13تشرين األول/أكتوبر  2019و 25–20تشرين األول/أكتوبر  ،2019على التوالي .وقد تم إتمام
هاتين الزيارتين ضمن إطار المبادرات اإلقليمية للتعاون فيما بين بلدان الجنوب على النحو الذي تبنته الشراكة الجديدة من أجل
تنمية أفريقيا ( )NEPADواألطر االستراتيجية لالتحاد األفريقي الذي يعزز التنمية من خالل التعلم بين األقران .قام ممثل عن
ً
إضافة إلى فريق العمل بإدارة التعليم والسياسات
وزارة التعليم االبتدائي والثانوي بمصاحبة ثمانية من البرلمانيين في كل زيارة،
االجتماعية من اليونيسف .لقد تبنت كل من كينيا وزامبيا موضوع التعليم األساسي المجاني منذ سنين ،وقد وجد البرلمان في
زمبابوي أنه من المفيد زيارة البلدين والتعلم من تجاربهما المتعلقة بإطالق برنامج التعليم األساسي المجاني وتنفيذه .وكان الهدف
النهائي من التبادل هو إنشاء منصة تتيح للبرلمانيين من كل بلد ،بحكم دورهم في برامج الحكومة ،فرصة التفاعل ومشاركة المعرفة
والخبرات التي تهدف إلى تحسين برامج التنمية االجتماعية ضمن المنطقة ،مثل برنامج التعليم األساسي المجاني.
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ونظرً ا إلى أن زمبابوي ُتعد من البلدان القليلة الباقية التي لم تنفذ بعد منظومة التعليم األساسي المجاني ضمن منطقة الجماعة
اإلنمائية للجنوب األفريقي ( ،)SADCفإن زيارتي التبادل نجحا في تقديم رؤى مهمة حول كيفية قيام البلدان األخرى بإطالق
ً
إضافة إلى الفرص التي قد تبرز إلدخال
برامجهم ،والتحديات التي واجهتهم ،والمخاطر المصاحبة وإجراءات التخفيف التي تبنوها،
المزيد من التحسين على ما يحققه األطفال من نتائج.
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ومن خالل الدروس المستفادة والرؤى المتعلمة في هاتين الزيارتين ،نجح البرلمان
في زمبابوي في دعم عملية اإلطالق حتى قبل أن يعتمد الرئيس مشروع القانون.
ونتيجة لذلك ،خصصت الميزانية الوطنية لعام  2020مبلغ  400مليون دوالر
زيمبابوي ( 23مليون دوالر أمريكي) لمنظومة التعليم األساسي المجاني
و 200مليون دوالر زيمبابوي ( 12مليون دوالر أمريكي) لتوفير األردية
الصحية المجانية .عالوة على ذلك ،أدت زيارتا التبادل كذلك إلى فتح باب
النقاش حول استدامة البرنامج ،بما في ذلك تعزيز قدرة الوزارة (الوزارات)
المسؤولة وتأسيس صندوق التعليم الذي من المزمع أن يمول البرنامج ،وذلك
على النحو الموضح في أفضل الممارسات اإلقليمية.

االستعراض التقنية المكونة من البرلمانات المتنوعة في المنطقة .على سبيل
المثال ،قد توجد فرق االستعراض التقنية لبرامج التعليم ،والرعاية الصحية،
والمياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ( )WASHوالحماية
االجتماعية .ومن ثم يمكن استخدام النتائج الخاصة بهذه االستعراضات كأساس
لتحسين البرامج وغيرها من مبادرات التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون
الثالثي .األمر الذي سيتابع مساعيه لضمان أن المبادرات ضمن البلدان جيدة
التركيز وتتعامل مع التحديات اإلقليمية العامة .مما سيؤدي ،نتيجة لذلك ،إلى
إتاحة الفرصة أمام المنطقة للمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة،
بخطوات مماثلة تقريبًا.

وكان من الدروس األساسية المستفادة من زيارتي التبادل أن البرامج الطليعية
اإلقليمية مهمة من أجل مشاركة التعلم وإرساء الدوافع نحو بذل جهود أكبر في
سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة عام  .2063ويمكن االستدالل على
عملية التنفيذ السلسلة ،وما اتسمت به البرامج من توحيد واستدامة من خالل
التدابير المتخذة مثل برنامج التعليم األساسي المجاني وآليات استعراض األقران
ً
إضافة إلى تحسين عمليتي المراقبة واإلشراف من جانب
في البلدان وفيما بينها،
البرلمانيين .وكان أحد الدروس األساسية المستفادة من هاتين الزيارتين عندما
بدأت زمبابوي تنفيذ قانون التعليم هو ضمان أن يتم اتخاذ الخطوات المناسبة
لتفادي المقاطعات المفاجئة لنظام التعليم ،ربما من خالل جعل الحصول على
التعليم األساسي المجاني هد ًفا تدريجيًا وليس فوريًا .ومن المبادرات المتفق
عليها وضع آليات جيدة التنظيم الستعراض األقران .والتي قد تتخذ شكل فرق

جهة االتصال:
االسم :السيد تاواندا شاينمبيري
المنصب :رئيس السياسات االجتماعية والبحث
المنظمة :منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) زمبابوي
البريد اإللكترونيtchinembiri@unicef.org :
االسم :السيد ك.م .شوكودا
المنصب :كاتب
المنظمة :برلمان زمبابوي
البريد اإللكترونيclerk@parlzim.gov.zw :

اسم المشروع :البرلمان وبرنامج التمويل العام
الدول  /األقاليم :كينيا ،زامبيا ،زمبابوي
المر ِّ
شح :منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)
هدف (أهداف) التنمية المستدامة2-4 ،1-4 :
مقدم الدعم UNICEF :زمبابوي
هيئات التنفيذ :برلمان زمبابوي ،وزارة التعليم االبتدائي والثانوي ،وزارة المالية والتنمية االقتصادية
حالة المشروع :مستمر
فترة تنفيذ المشروع2020–2018 :
رابط الممارسة الجيدة :غير متاح
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تعزيز مناهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات ( )STEMللفتيات في أفريقيا وآسيا
والمحيط الهادئ
تشجيع اإلناث على المشاركة في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

التحدي
ال شك أن النساء ،في جميع أنحاء العالم ،تعانين أكثر من الرجال فيما يتعلق بعدم الحصول على التعليم أو الحصول على مستوى
رديء من التعلم ،وتوضح اإلحصاءات على وجه الخصوص مستويات منخفضة من مشاركة الفتيات في مجال العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات ( )STEMفي جميع مراحل الدراسة .ورغم وجود عقود من المبادرات اإلنمائية التي تركز على العلوم
والتكنولوجيا ،تستمر الفجوة بين الجنسين في االتساع في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات .وقد أظهرت
المبادرات القطرية التي تركز على إصالحات المناهج ،تلك التي تهتم باألهداف العملية واالجتماعية والبيئية والعالمية لمجاالت
ً
إضافة إلى الجوانب الفنية ،آثارً ا إيجابية على مشاركة المرأة .كما نجحت هذه األساليب
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات،
في تغيير علم التربية إلتاحة المشاركة العملية ،والتعلم الذاتي ،والتعاون ،مع تقديم أمثلة متنوعة على تجاوز اعتبارات نوع الجنس
والعرق والثقافة والطبقات.
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5

المساواة بين
الجنسين

© UNESCO

إن اكتساب المعرفة بشأن العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ال يتمحور حول حقوق اإلنسان األساسية فحسب؛ بل إنه
شرط أساسي كذلك للتنمية المستدامة والمواطنة التشاركية ،ومن أجل تقديم المهارات لمستقبل العمل .فمشاركة النساء في العلوم
والتكنولوجيا تحفز االبتكار وتترك أثرً ا جي ًدا على عملهن في المنزل والمجتمع على السواء في مجال الزراعة والطهي والمياه
النظيفة والصرف الصحي والرعاية الصحية .ومع ذلكُ ،تظهر اإلحصاءات مستويات منخفضة نسبيًا من مشاركة النساء في
مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الدراسة والعمل على مستوى العالم .حيث تؤلف النساء نسبة  %33من
ً
بارزا .فالنساء
الباحثين في أفريقيا و %18في آسيا والمحيط الهادئ .وبالنظر إلى هذه اإلحصاءات ،فقد حققت ماليزيا نجاحً ا
تشكلن ما يزيد عن نصف عدد الطالب دارسي التكنولوجيا في مستوى التعليم العالي ونسبة أكبر في قطاع تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ( )ICTالمهني.
نحو إيجاد حل
يستهدف المشروع الذي يحمل اسم "تعزيز مناهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ( )STEMللفتيات في أفريقيا وآسيا
والمحيط الهادئ" زيادة معرفة اإلناث ومشاركتهن في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خالل تعزيز ما فيه من
مراعاة االعتبارات الجنسانية .ويجمع المشروع بين أربعة من البلدان المشاركة من أفريقيا (كينيا ونيجيريا) وآسيا والمحيط الهادئ
(كمبوديا وفييت نام) .وقد ساهمت الخبرة والتجربة الماليزية بصورة أساسية في تطوير ما يتعلق بمجاالت العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات من المشروعات والمناهج وعلم التربية الحالية وتعزيزها ضمن هذه البلدان .ويهدف المشروع إلى تقوية
القدرات المؤسسية وبنائها للعديد من الوزراء ،وصناع القرار ،ومطوري المناهج ،والمخططين ،والمربين ،وذلك بقصد تصميم
منهج عالي الجودة لتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات يهتم بمراعاة االعتبارات الجنسانية وتنفيذه على مستوى نظام
التعليم ضمن رؤية شمولية.
ً
نشاطا ،ضمن هذا المشروع ،بالتعاون مع عدد من الشركاء على المستوى المحلي والدولي .وتضمنت العناصر
تم تنظيم 11
األساسية حلقة عمل لتقييم االحتياجات ،وأنشطة داخلية (الحوار بشأن السياسات ،وتدريبات بناء القدرات ،وجلسات العمل،
واجتماعات التشاور) ،وحلقة عمل لتنمية القدرات ،وتطوير أدوات التدريب.
وقد قدمت هذه المبادرة إسهامات كبيرة في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال التعليم حتى عام  2030لضمان
التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع.

165

تم التخطيط لتنفيذ المرحلة األولى بالتعاون مع وزارة التعليم ( )MoEفي ماليزيا؛
ومركز سياميو (منظمة وزراء التربية بجنوب شرق آسيا) اإلقليمي لتعليم العلوم
والرياضيات ،التابع للمركز اإلقليمي لتعليم العلوم والرياضيات (SEAMEO-
)RECSAM؛ ومكاتب منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)
في بانكوك ،ونيروبي ،وهانوي ،وبنوم بنه .ولم يكن هناك بُد من هذا التعاون
لتحقيق التواصل بين مختلف الخبراء لضمان أن يحقق المشروع األثر واالستدامة.
وقد عُقد نشاطين للمجموعة بالكامل :حلقة عمل لتقييم االحتياجات وحلقة عمل
لتنمية القدرات .واعتما ًدا على الخبرة والتجربة الماليزية ،استطاعت الفرق
القطرية صياغة موقفها واقتراح أدوات التدريب العملي لتعزيز عملية تعليم العلوم
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات المراعية لالعتبارات الجنسانية في بلدانهم.
ونتيجة لهذين النشاطين ،قدم المكتب الدولي للتربية ( )IBEمنتجين معرفيين:
مشاركة الخبرة الماليزية بخصوص مشاركة الفتيات في تعليم العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات وأدوات التدريب لتطوير المناهج :مجموعة موارد لتعليم
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات المراعي لالعتبارات الجنسانية .وقد
تم الح ًقا استخدام هاتين الوثيقتين باعتبارهما من أدوات التدريب األساسية في
حلقة عمل تنمية القدرات وللمشاركة في أنشطة البلدان األخرى .واستطاعت هذه
البلدان ،من خالل الجمع بين نقاط القوة تلك ،القيام بالمزيد من التحليل المحدد
للتغلب على التحديات.
نظمت كال حلقتي العمل بواسطة وزارة التعليم ( )MoEفي ماليزيا ومركز
سياميو اإلقليمي لتعليم العلوم والرياضيات (،)SEAMEO-RECSAM
والمكتب الدولي للتربية ( .)IBEوضمت حلقتا العمل العديد من الخبراء من
ً
إضافة إلى الكاميرون وماليزيا ومكتب اليونسكو في بانكوك.
البلدان المستفيدة،
كما حضر كذلك الخبراء في المناهج الدولية والنوع االجتماعي .وقدمت كل بلد،
بمساعدة الخبراء ،تحليالً ألوضاع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
على الصعيد الوطني وخريطة طريق للتدابير الداخلية.

حددت كل بلد ،نتيجة لتلك األنشطة ،الثغرات التي تعانيها في تعليم العلوم
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات العام المراعي لالعتبارات الجنسانية.
وبمجرد تحديد االحتياجات واألولويات ،تم عقد حلقات عمل الحوار بشأن
السياسات وتنمية القدرات .مع تقديم مجموعة موارد لتعليم العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات المراعي لالعتبارات الجنسانية للمساعدة على تطوير
األدوات المناسبة لتنفيذ التعديالت .والتي نظمت في حوالي ست وحدات :السياسة،
والمناهج ،وعلم التربية ،وموارد تعلم وتعليم المعلمين ،والقضايا المجتمعية .وقد
ً
ملحوظا في هذا الصدد.
حققت البلدان المشاركة تقدمًا
نظرً ا إلى التقدم المُحرز ،طلب المكتب الدولي للتربية تمدي ًدا لفترة  8أشهر دون
تكلفة من أجل ضمان تنفيذ المشروع وإحراز النتائج المتوقعة ،التي وافقت عليها
الجهة المانحة .وعالوة على ذلك ،حلت فييت نام مكان إندونيسيا باعتبارها أحد
البلدان المستفيدة .وضمنت الشراكات بين البلدان والخبراء بصورة إضافية تحقيق
المشروع للمرجو منه من األثر واالستدامة والمراقبة.
اعتمدت درجة االلتزام التي أبدتها كل بلد فيما يتعلق بتعليم العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات المراعي لالعتبارات الجنسانية على طموحاتها وخطتها
ً
إضافة إلى وضعها االجتماعي السياسي .ومن أجل مساعدة
التعليمية الوطنية،
البلدان على تحديد الثغرة الجنسانية في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات ،يمكنها طلب الحصول على تدريبات والمشاركة فيها تتعلق بالحوار
بشأن السياسات والحوار الفني ،وتنمية القدرات من أجل إعادة تقييم سياساتها
التعليمية ،والمناهج وعلم التربية وتعليم المدرسين والتطوير المهني لديها.
جهة االتصال:
المنظمة :منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) جاكارتا
البريد اإللكترونيjakarta@unesco.org :

اسم المشروع :تعزيز مناهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ( )STEMللفتيات في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ
الدول  /األقاليم :كمبوديا ،الكاميرون ،كينيا ،ماليزيا ،نيجيريا ،فييت نام
المر ِّ
شح :منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-5 ،5-5 ،7-4 ،5-4 ،4-4 :ب
مقدم الدعم :الصندوق االستئماني الماليزي
هيئات التنفيذUNESCO :
حالة المشروع :مكتمل
فترة تنفيذ المشروع2017–2014 :
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/3jrZ7gZ :
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التعليم الجيد

"برنامج حقوقنا وحياتنا ومستقبلنا (:")O3
أكبر برنامج للتربية الجنسية الشاملة في أفريقيا

التحدي
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هي موطن  158مليون شاب تتراوح أعمارهم بين  15و ،24ومن المتوقع أن يزيد العدد ليصل
إلى  281مليون بحلول عام  .2050يمثل هذا العائد الديمغرافي إمكانيات هائلة ،ولكن المخاطر ستخرج عن السيطرة إذا لم تتم
مواجهة الحواجز التي تقف أمام صحة الشباب وتعليمهم ،بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية ،والعنف الجنسي والجنساني،
وحمل المراهقات ،وزواج األطفال .تواجه نساء أفريقيا خطرً ا كبيرً ا غير تناسبي لعدوى فيروس نقص المناعة البشرية .فكل ثالث
من أصل أربع حاالت عدوى جديدة بالفيروس تصيب الشابات بعمر  ،19–15وكل سبع من أصل عشر شابات ال تمتلك معرفة
شاملة بفيروس نقص المناعة البشرية .كما أن الحمل المبكر والعارض والعنف الجنساني يشكل حواجز خطيرة تؤثر سلبًا على
صحة الشباب وحقهم في التعليم .وال شك أن االستثمار في تعليم المراهقين والشباب وصحتهم أمر ضروري حتى يدركوا حقوقهم
في الصحة والرفاه والتعليم والمشاركة الكاملة والمتكافئة في المجتمع.

3

الصحة الجيدة
والرفاه

5
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المساواة بين
الجنسين

السالم ،والعدل،
والمؤسسات القوية

نحو إيجاد حل
يسعى "برنامج حقوقنا وحياتنا ومستقبلنا ( ")O3التابع لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إلى تحسين
محصالت الصحة الجنسية واإلنجابية ،والجنسانية ،والتعليم ،للمراهقين والشباب في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من خالل
الحد بصفة مستدامة من حاالت العدوى الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية وغيرها من العدوى المنقولة جنسيًا ،والحمل المبكر
والعارض ،والعنف الجنساني .إنه أكبر برنامج للتربية الجنسية الشاملة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،الذي يشمل  33بل ًدا،
بميزانية تتجاوز  45مليون دوالر أمريكي ،مع مساهمات مالية من فرنسا ،وأيرلندا ،والنرويج ،والسويد ،ومؤسسة بكارد.
يتوقع برنامج الخمس سنوات ( )2022–2018أن يصل إلى عدد  24.9مليون متعلم في  72ألف مدرسة ابتدائية وثانوية
و 51ألف مدرس قبل الخدمة و 402ألف مدرس أثناء الخدمة .كما يتوقع كذلك ،أن يصل إلى  30.5مليون شخص (آباء،
وأوصياء ،وزعماء دينيين ،وشباب خارج المدرسة) من خالل أنشطة المشاركة المجتمعية و 10ماليين شاب من خالل منصات
وسائل التواصل االجتماعي والمنصات الجديدة.
تبنى البرنامج نهجً ا مبتكرً ا لنظام برنامج قطري ثالثي المستويات "بلدان التسريع" ،و"بلدان التركيز" ،و"بلدان التواصل" .حيث
يسمح هذا النهج ثالثي المستويات بنقل المعرفة والخبرة بين البلدان ،مما يتيح لها التعلم من بعضها البعض .ويتم تيسير عملية
التبادل من خالل منصة التعلم اإلقليمي وزيارات التبادل واالجتماعات المباشرة .وتعمل منصة التعلم اإللكترونية للتربية الجنسية
الشاملة ( )CSEعلى تيسير التبادل المعرفي بين جميع البلدان المنفذة لبرنامج  .O3وتمتلك المنصة مكتبة رقمية تحوي الموارد
والوثائق المتنوعة حول التربية الجنسية الشاملة ،بما في ذلك األطر والمنهج ومواد التعلم والتعليم الخاصة بالتربية الجنسية الشاملة،
ويمكن للحكومة والجهات المعنية األساسية الوصول إليها.

© UNESCO

ينصب تركيز البرنامج على الشباب – مع اهتمام خاص بالشابات .ولهذا السبب ،ورغم تركيز البرنامج على التربية الجنسية
الشاملة والحصول على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية ،إال أنه حرص كذلك على دمج نهج أوسع نطا ًقا يتناول منع العنف في
ً
إضافة إلى تعزيز الصحة المدرسية األفضل.
المدارس وزواج األطفال،
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تضمن منظمة اليونسكو االستدامة عن طريق بناء ملكية البرنامج واالحتفاظ
بها من خالل إرساء آليات حتى يقوم وزراء التعليم والصحة بتوجيه البرنامج
من المستويات الوطنية إلى الالمركزية .وإحدى المزايا األساسية لهذا البرنامج
هي دعمه لدمج التربية الجنسية الشاملة في السياسات واالستراتيجيات لضمان
جعلها مؤسسية باعتبارها أولوية مخطط لها وذات ميزانية محددة ،بدالً من إنشاء
االعتماد على المساعدة الخارجية .كما يمكن ضمان استدامة التربية الجنسية
الشاملة أيضًا من خالل بناء المعارف والقدرات للمدرسين ومطوري المناهج
ورؤساء المدارس والمفتشين .وال شك أن دمج مؤشرات محددة بشأن تقديم
التربية الجنسية الشاملة في أنظمة المعلومات إلدارة التعليم العالي سيضمن تجميع
البيانات سنويًا واستخدامها في التخطيط .كما أن بناء القدرات للشباب والمجتمعات
للعمل كمناصرين يضمن الدعم طويل األجل للتربية الجنسية الشاملة.
ويعتمد برنامج  O3على االلتزام الوزاري البارز لعام  2013بشأن التربية
الجنسية الشاملة وخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والشباب في
أفريقيا الشرقية والجنوبية ( .)ESAومن خالل هذا البرنامج ،تدعم منظمة
اليونسكو غرب ووسط أفريقيا في سبيل محاكاة النجاح الذي حققته أفريقيا الشرقية
والجنوبية.
في عام  ،2019بدأت منظمة اليونسكو ،بالتعاون مع الشركاء ،عملية تطوير
استراتيجية قارية معنية بالتربية الجنسية من أجل االتحاد األفريقي .ولضمان
استجابة أكثر شموالً للمعارضة المتزايدة التي واجهت "التربية الجنسية الشاملة"،
تقرر إعادة تسميتها لتكون "االستراتيجية القارية المعنية بالتعليم من أجل الصحة
والرفاهية للمراهقين والشباب في أفريقيا" .والغرض من هذه االستراتيجية هو
ضمان حصول جميع الشباب على المعرفة والمهارات والقيم واالتجاهات التي
تمكنهم من عيش حياة صحية ومرضية ،واتخاذ القرارات المستنيرة ،والتصدي
للتحديات المحلية والعالمية.
مخرجات البرنامج:
•أطلقت حملة لنتحدث! مع دعوة النماذج اإليجابية من أفريقيا الشرقية والجنوبية
للمشاركة في الحوارات حول األسباب والتبعات للحمل المبكر والعارض
وحلول ذلك.

•بالنسبة إلى البلدان الناطقة بالفرنسية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى،
طور البرنامج تطبي ًقا لألجهزة المحمولة باسم  ،Hello Adoيقدم المعلومات
والتفاعل بين األقران والخدمات بشأن التربية الجنسية الشاملة.
•طور البرنامج حزمة تدريب المدرس أثناء الخدمة ،والتي تستلهم من نماذج
تدريب المدرسين الحالية لمنطقة أفريقيا الشرقية والجنوبية وتدمج عناصر
جديدة تتيح الفرصة للمدرسين لممارسة تعليم التربية الجنسية الشاملة في بيئة
محاكاة قبل دخول الفصل الدراسي مع تلقي المالحظات الفورية .وفي عام
 ،2019حصل أكثر من  24ألف مدرس أثناء الخدمة على التدريب.
•تم تخصيص أداة قائمة على المنهج للتعامل مع العنف الجنساني في البيئة
المدرسية ( ،)SRGBVباسم "التواصل باحترام" ،والتي طورت لمنطقة آسيا
والمحيط الهادئ ،وبدأ العمل بها تجريبيًا في إسواتيني ،وجمهورية تنزانيا
المتحدة ،وزامبيا ،وزمبابوي للحصول على أدلة إلثراء عملية تكييف األداة بما
يالئم منطقة أفريقيا الشرقية والجنوبية ،وتطوير الموارد المناسبة من الناحية
السياقية والثقافية للمدارس فيما يتعلق بالعنف الجنساني في البيئة المدرسية
واإلدارة .وهذا مثال على كيفية تحقيق هذا البرنامج االستفادة من األدوات
المتاحة ً
بدال من تكرار الموجودة بالفعل.
•وضعت منظمة اليونسكو دليل التواصل بين األهل واألطفال ( )PCCالذي
يقدم المعلومات إلى األهل حول الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين ويسهل
إقامة الحوارات الصادقة بينهم وبين المراهقين والشباب.
جهة االتصال:
االسم :السيد كريس كاسيل
المنصب :رئيس شعبة الصحة والتعليم
المنظمة :منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)
البريد اإللكترونيc.castle@unesco.org :
االسم :السيدة باتريشيا ماشاويرا
المنصب :كبير موظفي المشروع الوطني
المنظمة :اليونسكو ،هراري
البريد اإللكترونيp.machawira@unesco.org :

اسم المشروع :برنامج حقوقنا وحياتنا ومستقبلنا ()O3
الدول  /األقاليم 33 :بل ًدا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
المر ِّ
شح :منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)
هدف (أهداف) التنمية المستدامة1-16 ،6-5 ،7-4 ،7-3 ،3-3 :
مقدم الدعم :حكومات أيرلندا ،وفرنسا ،والنرويج ،والسويد ،ومؤسسة بكارد
هيئات التنفيذ :حكومات  33بل ًدا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،المجموعات االقتصادية اإلقليمية (الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي ( )SADCوجماعة
شرق أفريقيا ( ،))EACشبكات الشباب ،منظمات المجتمع المدني
حالة المشروع :مستمر
فترة تنفيذ المشروع2022–2018 :
رابط الممارسة الجيدةcse-learning-platform-unesco.org :
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الحد من الفقر بين الشباب في كمبوديا :تطوير مجموعات
المهارات للمتطوعين الشباب لزيادة إمكانية التشغيل
خلق فرص إضافية للشباب الكمبودي لبناء المهارات ،وتبادل الخبرات ،وتحسين فرص العمل من خالل العمل
التطوعي

8

العمل الالئق
والنمو االقتصادي

التعليم الجيد

17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

التحدي
يؤلف الشباب (أقل من  25سنة) ،في كمبوديا ،أغلبية السكان بنسبة  20.6بالمئة بين األعمار من  15إلى  24سنة .وفي حين يمثل
هذا االتجاه الديمغرافي فرصًا ،إال أن هناك تحديات كذلك .فواحدة من التحديات الكبيرة للبلد على الصعيد االجتماعي االقتصادي
هي خلق فرص عمل الئقة ومنتجة لما يقرب من  300ألف مشارك جديد في سوق العمل كل عام مع ضمان إمكانية حصول
الشباب على المهارات والتعليم الجيد والتدريب على العمل.
إن اكتساب مهارات قابلة للنقل يحسن من الحصول على فرص العمل أمام الشباب .ولتحقيق االستفادة من الجماعة االقتصادية
التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا وحرية تداول اليد العاملة الماهرة بين حرف محددة ،يجب أن تسارع كمبوديا باالستفادة من
شبابها وعائدها الديمغرافي .كما تم تحديد عامل تحسين المهارات أيضًا باعتباره التحدي األكبر الذي يواجه البلد في سبيل توسيع
1
التجارة.
نحو إيجاد حل
بتمويل من البرازيل ،والهند ،وجنوب أفريقيا (مرفق مجموعة بلدان الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل للتخفيف من حدة الفقر
والجوع) ،بدأ المشروع الذي يحمل اسم "الحد من الفقر بين الشباب في كمبوديا :تطوير مجموعات المهارات للمتطوعين الشباب
لزيادة إمكانية التشغيل" بواسطة برنامج متطوعي األمم المتحدة ( )UNVو ُنفذ بالشراكة مع وزارة التعليم والشباب والرياضة
( )MoEYSالكمبودية .وكان الهدف من المشروع هو زيادة قدرة الشباب الكمبودي على اكتساب المهارات والعثور على عمل
ً
إضافة إلى الحد من الفقر من خالل المساهمة في تنميتهم الخاصة والتنمية االقتصادية لبلدهم.
الئق من خالل العمل التطوعي،
واتبعت منهجية العمل نهجً ا تشاركيًا من التصميم إلى التنفيذ .حيث قادت الحكومة المشاورات الوطنية مع األطراف المعنية
األساسية من القطاع العام والخاص ،والجهات األكاديمية ،ومنظمات المجتمع المدني واألمم المتحدة من أجل تصميم مشروع يتسم
بمنهج شمولي .وتم تقسيم المشروع إلى ثالثة أهداف:
•تعزيز القدرة الوطنية على إنشاء بيئة سياسة تمكينية للعمل التطوعي واإلقرار به؛ من أجل
•تشجيع المشاركة واإلدماج للشباب الضعيف في العمل التطوعي كوسيلة لتنمية المهارات القابلة للتوظيف وللتركيز على
•الدعم والمعلومات والمراقبة لتنفيذ آليات إدارة المتطوعين.
لقد استقبل المشروع ،الذي يرعى نقل المعرفة بين البلدان 16 ،من المتطوعين في الموقع من بلدان الشمال والجنوب ،بما
في ذلك كمبوديا ،والصين ،والهند ،وجمهورية كوريا ،وتايلند ،وحشد  2400من شباب المتطوعين المحليين 2.وكان من بين
الـ  16متطوعًا في الموقع 11 ،متطوعًا وطنيًا من كمبوديا و 6من النساء .وجاء متطوع واحد من الصين شارك بمعلوماته وخبرته
في تكنولوجيا االتصاالت لبناء المنصة اإللكترونية "المتطوعون الشباب لكمبوديا" ،والتي نجح من خاللها المئات من الشباب في
الحصول على معلومات المتطوعين وفرص التطوع.

© UNV
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تقوم وزارة التعليم والشباب والرياضة في كمبوديا بإدارة المنصة اإللكترونية
"المتطوعون الشباب لكمبوديا" .ورغم أنها ال تزال في بدايتها ،ولكنها ستواصل
إفادة اآلالف من الشباب على مستوى البلد ،وذلك دليل على اآلثار المستدامة
للمشروع.
تضمنت أنشطة المشروع المبتكرة تقييمًا لمراكز الشباب ،والمبادرة التجريبية
"العمل التطوعي لخدمة المجتمع" ،والبرنامج التجريبي "العمل التطوعي للقيام
بمشاريع اجتماعية" ،وأنشطة تطوع الشباب وإمكانية التشغيل ،وجوالت دراسية،
وزيارة من الشباب الهندي إلى كمبوديا ،والبرنامج التجريبي "العمل التطوعي
أثناء العطالت الوطنية المدرسية" ،وبوم المتطوع العالمي ،ومنتدى وطني للعمل
التطوعي ،وجلسات التوعية بالعمل التطوعي للشباب .باإلضافة إلى ذلك ،كان
هناك أنشطة متعلقة بحلقات العمل المواضيعية ،ويوم ريادة األعمال الوطني،
ومجلة .Dream Magazine
تم الوصول إلى  14172مشار ًكا من خالل المشروع .حيث شاركوا في العديد
من البرامج التطوعية المتنوعة التي زودتهم بالمهارات القابلة للنقل في مجال
االتصاالت ،وحل المشكالت ،والعمل الجماعي ،والتقديم ،والقيادة ،وإدارة
الوقت ،وحشد الموارد.
ولضمان االستدامة ،تم دمج المشروع في برنامج العمل المشترك لألمم المتحدة
المعني بتشغيل الشباب في كمبوديا .وقد دعم برنامج متطوعي األمم المتحدة
( )UNVاألنشطة لتبادل المعرفة حول تمكين الشباب ،بالتعاون مع وزارة التعليم
والشباب والرياضة في كمبوديا ( ،)MoEYSومع الدعم المقدم من مكتب
المنسق المقيم وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
نجحت وزارة التعليم والشباب والرياضة في كمبوديا ،من خالل تنفيذ البرنامج،
في تعزيز قدراتها ،وال سيما في مراكز شباب المقاطعات .وفي عام ،2019
ترقت مبادرة "متطوع من أجل مجتمعي" لتصبح مبادرة حكومية ويجري
تنفيذها في  12من المقاطعات في أنحاء كمبوديا .وقد عادت بالنفع على أكثر
من  200شاب متطوع ممن قدموا المساعدة إلى المجتمعات ،بما في ذلك
 2396من الشباب ،داخل المدرسة وخارجها على السواء.

كما التزمت الحكومة بالفعل بترقية المبادرة لكي تصل إلى  17مقاطعة بحلول
عام .2020
ال شك أن التبادل المعرفي فيما بين بلدان الجنوب سمح للمشاركين بمشاركة
الخبرات في سبيل تنفيذ المشروع مع النظراء في البلدان النامية األخرى.
وقد حاز المشروع على استحسان كبير من جانب البلدان المشاركة األربعة
(الصين ،والهند ،وجمهورية كوريا ،وتايلند) التي قادت برامج التبادل أثناء فترة
تنفيذ المشروع .وساهم ذلك في رفع القيمة الفريدة للعمل التطوعي فيما يتعلق
بتقديم الحلول للبلدان التي تواجه التحديات الخاصة بتزايد أعداد الشباب .فالعمل
التطوعي يمثل أداة مهمة للتعليم والتدريب من أجل زيادة إمكانية تشغيل الشباب،
ً
إضافة إلى أن جهود المتطوعين تعود بالنفع على كل من األفراد في مجتمعهم
والمؤسسات صاحبة المصلحة المشاركة في العملية .وقد ساعدت تدخالت
المشروع الشباب في التعرف على إمكانياتهم الكاملة .فحسب استبيان ُ
طرح عبر
اإلنترنت لعدد  137من شباب المتطوعين ،تم توظيف  52منهم ( 38بالمئة) في
نهاية فترة تنفيذ المشروع .ومن بين الـ  52متطوعًا ،شعرت نسبة  79بالمئة أنها
حصلت على وظائفها نتيجة المشاركة في األنشطة التطوعية للمشروع .وإلى
جانب تحسين إمكانية التشغيل ،أشار عدد صغير ولكن له داللته من المتطوعين
إلى أنهم أصبحوا قادة في صنع القرار أثناء العمل مع المجتمعات .وأخيرً ا ،تجدر
اإلشارة إلى أن تنظيم المشروع وبيئته اتسما بالقوة والمرونة ،مما سمح بتقديم
استجابة فورية للتصدي للتحديات فور ظهورها.
جهة االتصال:
االسم :السيدة شالينا مياه
المنصب :المدير اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ
المنظمة :برنامج متطوعي األمم المتحدة ()UNV
البريد اإللكترونيshalina.miah@unv.org :
االسم :السيد رافييل مارتينيز
المنصب :أخصائي تنمية الشراكات
المنظمة :برنامج متطوعي األمم المتحدة ()UNV
البريد اإللكترونيrafael.martinez@unv.org :

لقد ساهمت الحكومة بمبلغ  85400دوالر أمريكي في مبادرة "متطوع من أجل
مجتمعي" للتدريب والمراقبة ،كما قدمت المجتمعات المحلية في كل مقاطعة الدعم
كذلك ،حيث وصل المبلغ اإلجمالي المقدر إلى  38912دوالرً ا أمريكيًا.

اسم المشروع :الحد من الفقر بين الشباب في كمبوديا :تطوير مجموعات المهارات للمتطوعين الشباب لزيادة إمكانية التشغيل
الدول  /األقاليم :البرازيل ،كمبوديا ،الهند ،جنوب أفريقيا
المر ِّ
شح :وزارة التعليم والشباب والرياضة في كمبوديا
هدف (أهداف) التنمية المستدامة18-17 ،17-17 ،6-17 ،6-8 ،4-4 :
مقدم الدعم :مرفق مجموعة بلدان الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل للتخفيف من حدة الفقر والجوع ( ،)IBSA Fundبإدارة مكتب األمم المتحدة للتعاون فيما
بين بلدان الجنوب
هيئات التنفيذ :برنامج متطوعي األمم المتحدة ()UNV
حالة المشروع :مستمر
فترة تنفيذ المشروع2020–2017 :
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/3ljrQWY :
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التعليم الجيد

القيادة المدرسية في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي
تحقيق الوضوح والتوافق في الدور والمسؤوليات المنوطة بمديري المدارس وفرق اإلدارة التابعة لهم في سبيل
تحسين نتائج التعلم

التحدي
كانت نتائج الجمهورية الدومينيكية وغواتيماال األقل أداء في تقييمات التعلم اإلقليمية في التعليم االبتدائي والثانوي على السواء.
وانطال ًقا من أزمة التعلم هذه ،فإن حكومتي هذين البلدين تتخذا التدابير لتحسين فعالية نظامي التعليم لديهما .وفي سبيل رفع مستوى
تعلم الطالب ،هناك أدلة تشير إلى أن القيادة المدرسية وإدارة المدرسة هي العامل األساسي لخلق بيئة تعلم تمكينية .وقد ألقى تقرير
عام  2018عن التنمية في العالم الضوء على األدوار المهمة التي تلعبها إدارة المدرسة والقيادة من أجل تحفيز التغيير ودعم تعلم
الطالب .ونالحظ أن تحدي التنمية الذي يواجه كل من الجمهورية الدومينيكية وغواتيماال هو عدم كفاية المعرفة التقنية الالزمة
لتطوير مديري المدارس وقادتها على نحو احترافي لمواجهة أزمة التعلم.
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عقد الشراكات
لتحقيق األهداف
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نحو إيجاد حل
لمواجهة التحدي السابق ،قام البنك الدولي بتيسير التبادل المعرفي مع البرازيل ،وشيلي ،وكولومبيا ،والمكسيك ،األمر الذي سمح
لكل من غواتيماال والجمهورية الدومينيكية بالتعلم من الخبرات والمعرفة التي تمتلكها تلك البلدان التي نجحت عالنية في التغلب
على تحديات مماثلة في أنظمتها التعليمية.
وكان الهدف من التبادل هو مساعدة الجمهورية الدومينيكية وغواتيماال في التعلم وتعزيز قدراتهما في المجاالت التالية:
•تحديد األدوار والمسؤوليات الخاصة بمدير المدرسة وفريق إدارته واألدوات المتاحة لمساعدتهم على تحسين تعلم الطالب؛
•وضع برامج تدريب عملي تساعد على تحسين األداء والنتائج على أرض الواقع؛
•دمج برامج تدريب مديري المدارس والقادة مع أنشطة المدرسين؛
•استكشاف طرق للمساعدة على زيادة الدور الداعم التربوي للمديرين في سبيل تنمية المدرس وممارسات الفصل الدراسي.
عُقدت حلقة عمل للتبادل المعرفي في تشرين الثاني/نوفمبر عام  2018في سانتو دومينغو ،الجمهورية الدومينيكية .وأتاحت محفالً

مهمًا للنقاش وزيادة فهم أصحاب المصلحة بشأن الدور والمسؤوليات المنوطة بمديري المدارس والقادة .وحققت حلقة العمل فوائد
كبيرة بفضل البلدان األخرى في المنطقة ،التي ساهمت مشاركتها وخبراتها في إثراء التبادل المعرفي .وإجماالً ،حضر حلقة العمل
ممثلون من عشرة بلدان ،وهي األرجنتين ،والبرازيل ،وشيلي ،وكولومبيا ،والجمهورية الدومينيكية (المضيف) ،وغواتيماال،
والمكسيك ،وباراغواي ،وأوروغواي ،والواليات المتحدة األمريكية.
كانت حلقة العمل بمثابة نقطة إرشادية لألنشطة المماثلة في المستقبل في المنطقة ،وال سيما حول كيفية تنفيذ اإلصالحات التي
تستهدف التطوير االحترافي للقيادة المدرسية وتحسين نتائج التعلم.

وكان من بين الموضوعات األساسية التي نوقشت أثناء جلسات حلقة العمل ما يلي:
•اإلصالحات الرئيسية لإلطار الوظيفي – مع تركيز على الخبرات من األرجنتين ،والجمهورية الدومينيكية ،والمكسيك؛
•الطرق المختلفة والعملية التي استخدمتها بعض البلدان لتوجيه اقتصادها السياسي أثناء القيام بإصالحاتها – مع تركيز على
الخبرات من األرجنتين والمكسيك؛
•الطرق لتعزيز اإلدارة العامة وتنفيذ برامج التعليم الجارية – مع تركيز على الخبرات من البرازيل وكولومبيا؛
•ال ُنهج لتحسين قدرات اإلدارة لدى مديري المدارس من خالل استخدام اإلدماج واإلنصاف والنوعية – مع تركيز على الخبرات من األرجنتين؛
•برامج التدريب من أجل تطوير قادة تربويين مؤثرين – مع تركيز على الخبرات من شيلي ،وغواتيماال ،وباراغواي ،وأوروغواي.
عمدت جلسات الفريق إلى فحص السياسيات الحالية إلدارة المدارس في المنطقة ،وما تتسم به من مزايا وعيوب .وتلت تلك الجلسات
مناقشات النظراء لتشارك األفكار حول الطرق الالزمة لتعزيز السياسات الحالية ووضع برامج جديدة .عالوة على ذلك ،وخالل
جزء التقديم من حلقة العمل ،قدمت السيدة ميليسا أديلمان ،خبير اقتصادي كبير في ممارسات التعليم العالمية للبنك الدولي ،النتائج
الخاصة بدراسة إقليمية أجراها البنك حول اإلدارة في التعليم ،وشاركت االتجاهات العامة في عمل مديري المدارس على مستوى
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منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي .كما قدمت السيدة أديلمان كذلك اإلحصاءات بشأن
استغالل الوقت الخاص بمديري المدارس واستقالل المديرين ومرتبات العاملين
اإلداريين في أنحاء المنطقة .وقد كانت هذه النتائج مور ًدا مهمًا لألفكار والنقاش
أثناء حلقة العمل.

النتائج
معارف جديدة
استفادت الجمهورية الدومينيكية وغواتيماال كثيرً ا من ثروة المعلومات والخبرات
التي شاركها األخصائيون من البلدان المشاركة .حيث تم اكتساب معارف مهمة
بشأن كيفية التطوير الفعال لعملية تحديد األدوار والمسؤوليات المنوطة بمديري
المدارس من خالل بناء التوافق .ومن األمثلة على المعارف الجديدة المكتسبة:
الطرق الفعالة لتدريب مديري المدارس لكي يصبحوا عناصر التغيير والوسائل
للتعاون مع اتحادات المدرسين من أجل تحسين نتائج التعلم.
مهارات محسنة
اختبر المشاركون نهجً ا مختلفة في التدريب اإلداري والمهني لمديري المدارس.
وتضمنت النهج :دورات تدريب اإلدارة التنفيذية؛ وممارسات التدريس الفعالة؛
وتأسيس ثقافات تعلم تمكينية؛ وأدوات مراقبة مستوى التقدم في تعلم الطالب؛
والتنمية عبر المالحظة والمراقبة؛ وطرق قياس مهارات القيادة وتعزيزها
باستخدام النهج الكمية والنوعية على السواء.
اتصال محسن
نجحت حلقة العمل اإلقليمية في إتاحة الفرص أمام المشاركين للتواصل والتفاعل
مع نظرائهم وأقرانهم من منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي .وبغض النظر عن
الجلسات الرسمية ،استمرت المناقشات ومشاركة المصالح واالهتمامات الفنية
بين المشاركين ،والمتحدثين الضيوف ،وأعضاء فريق البنك الدولي .وأعرب
المشاركون ،وخاصة من غواتيماال وباراغواي وأوروغواي ،عن اهتمامهم نيابة
عن بلدانهم باستضافة حلقات عمل مماثلة في المستقبل.
إجراءات جديدة ومحسنة
أتاحت الجلسة الختامية لحلقة العمل فرصة مثالية أمام وزير التعليم من الجمهورية
الدومينيكية إلطالق برنامج تدريب عملي جديد ومبتكر .ويجمع هذا البرنامج
النسقي بين التنظيم الشخصي وعبر اإلنترنت ،ويشمل الخصائص والمهارات
الحيوية التالية — القيادة ،والنزاهة ،والتفكير النقدي ،واالتصال الفعال ،واإلدارة
القائمة على النتائج ،ومعرفة كيفية تحسين نتائج التعلم .ورغم أن برنامج التدريب
قد صُمم قبل التبادل المعرفي ،إال أنه من المحتمل أن يستفيد في تنفيذه من
المعلومات والممارسات الجيدة التي تمت مشاركتها أثناء حلقة العمل هذه.

شاركت فرقة العمل المعنية بممارسات التعليم العالمية للبنك الدولي فيما يتعلق
بمشروعات التعليم في الجمهورية الدومينيكية وغواتيماال أفكارها بشأن التبادل
المعرفي اإلقليمي مع غيرها من فرق البنك الدولي في المنطقة ،قبل التواريخ
المقترحة بوقت كاف .األمر الذي أتاح إمكانية أن تتواصل فرق العمل المعنية
بالتعليم في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي مع نظرائها القطريين المعنيين
ومعرفة مدى اهتمامهم بالمشاركة .ونتيجة هذا التواصل مع العمالء ،ظهر اهتمام
كبير للغاية بالتبادل المعرفي اإلقليمي من خالل تأكيد المزيد من البلدان عن
حماسها للمشاركة على نحو غير متوقع .وقد أدت مشاركة المزيد من البلدان إلى
إثراء نوعية الجلسات والتعلم بين األقران ،وأتاحت مجموعة متنوعة أكبر من
الخبرات والممارسات الجيدة للمشاركة.
جدير بالذكر أن التبادل المعرفي كان بمثابة منصة فعالة لمشاركة الخبرات وإلهام
المشاركين للتفكير في االستراتيجيات والنهج الجديدة التي يمكن تنفيذها بواسطة
الوزارات في كل من الجمهورية الدومينيكية وغواتيماال .ومن شأن تطبيق
المعارف الغنية المكتسبة أن يساعد على تحسين نتائج التعلم وأن يعزز إمكانيات
القيادة المدرسية .ومن المتوقع أن يساهم هذا التبادل المعرفي بصورة إيجابية في
تنفيذ مشروعات إصالح التعليم في كل من الجمهورية الدومينيكية وغواتيماال.
لقد ألهم التبادل المعرفي تجديد االهتمام بالتطوير المهني للمديرين في كل من
كولومبيا وغواتيماال وباراغواي .قامت وزارات التعليم منذ ذلك الحين ،في تلك
البلدان الثالث ،بالتواصل مع البنك الدولي إلجراء المزيد من النقاش حول
الدعم المحتمل في سبيل اإلصالح أو التجديد الستراتيجيات تدريب مديري
المدارس واإلطار السياسي الكلي المعني بالدور والمسؤوليات المنوطة بمديري
المدارس .وعقد بالفعل اجتماع بين فرقة العمل المعنية بممارسات التعليم العالمية
للبنك الدولي ونظرائها في كولومبيا .وتدرس كولومبيا الوسائل الممكنة لدمج
الموضوعات األساسية المستقاة من التبادل المعرفي في مشروع جديد .عالوة
على ذلك ،أعربت إدارة معهد Instituto Superior de Formación
 ،ISFODOSU( Docente Salomé Ureñaالمعهد األعلى لتدريب
المدرسين) في الجمهورية الدومينيكية ،عن اهتمامها بمواصلة الحوار بين
البلدان .ويستكشف المعهد إمكانية تكوين فريق عامل فني لتحسين السياسة وتنفيذ
اإلصالح.
جهة االتصال:
االسم :السيد لورين بورتي
المنصب :مدير البرنامج ،مرفق التبادل فيما بين بلدان الجنوب
المنظمة :البنك الدولي
البريد اإللكترونيlporte@worldbank.org :

اسم المشروع :القيادة المدرسية في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي
الدول  /األقاليم :األرجنتين ،البرازيل ،شيلي ،كولومبيا ،الجمهورية الدومينيكية ،غواتيماال ،المكسيك ،باراغواي ،الواليات المتحدة األمريكية ،أوروغواي
المر ِّ
شح :البنك الدولي
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-4 ،1-4 :ج9-17 ،
مقدم الدعم :مرفق التبادل فيما بين بلدان الجنوب التابع للبنك الدولي
هيئات التنفيذ :وزارة التعليم والمعهد األعلى لتدريب المدرسين (– Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña
 )ISFODOSUفي الجمهورية الدومينيكية ،ووزارة التعليم في غواتيماال ،ووزارة التعليم في مقاطعة سالتا ،األرجنتين ،ومعهد ،Instituto Unibanco
البرازيل ،وشركة  ،APTUSشيلي ،ومديرية التعليم لمدينة بوغوتا ،كولومبيا ،ووزارة التعليم في المكسيك ،وشبكة المدارس البارزة في الواليات المتحدة
األمريكية
حالة المشروع :مكتمل
فترة تنفيذ المشروع2019–2018 :
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/3gCX3Rp :
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التحدي
واحدة من المشاكل الرئيسية التي تعاني منها العديد من البلدان النامية هي أن التعليم غير األكاديمي ال يلقى التقدير وال التطوير
المدروس .ونظرً ا إلى أن التعليم االجتماعي والعاطفي والمستدام ال يلقى التطوير المدروس ،فإنه ال يلقى التقدير من جانب المربين.
عالوة على ذلك ،هناك فقر في الطرق واألدوات التي تحقق بانتظام المستويات العالية من مشاركة األطفال وتحمس المدرسين.
وبسبب عدم حصول األطفال على األدوات جيدة التنظيم والقابلة للقياس ،فإنهم غير قادرين على االستعداد للتكيف مع هذا العالم
سريع التغير .أضف إلى ذلك ،أنه بسبب عدم قدرة المربين واإلداريين على تحديد األولويات وتطوير السياسات الالزمة ،نجدهم
غير قادرين على تحديد األثر واسع النطاق وقياسه في الوقت المناسب وبأسلوب غير متحيز.
نحو إيجاد حل
تعتقد منظمة  Project Rangeetبأن المدارس تمتلك واجبًا أخالقيًا نحو التدريس والرقابة والتقييم للتعليم االجتماعي والعاطفي
والمستدام.
وللتصدي لهذا التحدي ،وفي عام  ،2014ألهم التعاون بين برنامجي  Mach Oneو Music in Measuresتطوير مشروع
 .Project Rangeetوهذا المشروع عبارة عن منصة "تدريس المدرس" تستهدف أطفال المدارس االبتدائية وتركز على
الذات والمجتمع واالستدامة .ويستخدم البرنامج رواية القصص والموسيقى والفنون لتشجيع المشاركة وتوصيل الرسائل المهمة
إلى األطفال حول العدالة االجتماعية ولزيادة الوعي بالقضايا الملحة التي تواجه اإلنسانية.
حيث يتم تقديم المحتوى عبر تطبيق لألجهزة المحمولة مع وجود أدوات لقياس األثر واسع النطاق ،لتمكين كل طفل مشارك في
المشروع من تعلم مهارات القرن الواحد والعشرين .ويتم استخدام خطط الدروس متعددة اللغات للمدرسين لتقديم منهج Project
 Rangeetإلى أطفال المدارس االبتدائية .بينما يُقدم التدريب شخصيًا عبر مؤتمرات الفيديو ونماذج المحتوى ضمن التطبيق.
صمم المنهج حسب أهداف التنمية المستدامة وصنف إلى ثالثة موضوعات تعلم :الذات والمجتمع واالستدامة ،والتي يتم تقسيمها
بصورة إضافية إلى وحدات؛ وتضم كل وحدة  10–8دروس ،مدة كل منها  50دقيقة.
ورغم وجود برامج أخرى للتعليم االجتماعي العاطفي ،ولكنها لم تحدد ما الذي حقق النجاح فيما يتعلق بعلم نفس أطفال المدارس
االبتدائية .يستخدم مشروع  Rangeetمنهجيات معتمدة تنجح في هذه الفصول الدراسية ،وتتضمن كل وحدة الذكاءات المتعددة
لهاورد جاردنر .إن المحتوى ،الذي يتضمن تعليمات لحظة بلحظة حول كيفية إدارة فصل  Rangeetواألدوات لقياس األثر
في الوقت الفعلي وعلى نطاق واسع ،يتيح إمكانية دمج مهارات القرن الواحد والعشرين في كل بطاقة تقييم لكل طفل .ويتعرف
التطبيق على المدرسين واألطفال واآلباء والمجتمعات ويكافئهم بعمالت رمزية قابلة لالستبدال (تسمى قوى خارقة) مقابل تدريس
فصول  ،Rangeetوالتعاون في إنشاء المحتوى ،والترويج للمنصة .على سبيل المثال ،تمت مكافئة المشاركين في بنغالديش
بقوى خارقة قابلة لالستبدال بخصومات على الكتب ومواد البقالة وإعادة شحن الهواتف المحمولة.

© SSN4PSI

ً
بداية من مدارس لجنة بنغالديش للنهوض
بدأ المشروع تجريبيًا في بنغالديش في أكثر من  50مدرسة ليصل إلى  2000طالب،
بالريف ( )BRACومن ثم في المدارس االبتدائية الحكومية (.)GPS
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أشارت نتائج اإلطالق األولي للمشروع إلى تغيير إيجابي لدى طالب لجنة
بنغالديش للنهوض بالريف والمدارس االبتدائية الحكومية في المعرفة واالتجاه
والسلوك في عدد من الجوانب االجتماعية المضمنة في الوحدات .وكشفت
البيانات عن أن طالب المجموعة التجريبية أظهروا سلو ًكا إيجاب ًيا وإمكانيات
ووع ًيا بالقضايا االجتماعية المستهدفة .حيث نجح هذا المشروع في استحضار
أمل واضح بأن التغييرات السلوكية واالتجاهية بشأن القضايا االجتماعية يمكن
تحقيقها بين األطفال الصغار في بيئة تعلم مبهجة وخبرات تعليم-تعلم تفاعلية .وال
شك أن القضايا االجتماعية المتعددة والمتنوعة التي تبرز في أنحاء البلد تشير إلى
ضرورة إطالق المزيد من هذه البرامج.
عالوة على ذلك ،أشارت النتائج إلى أن أداء الطالب كان أفضل في جميع
جوانب أنشطة  Project Rangeetبعد المشاركة في الجلسات .وقد أثبت هذا
المشروع التجريبي أن الحلول للقضايا المعقدة ،مثل التمييز والتنوع والتعاطف
والتنمر ،يمكن تعليمها للصغار باستخدام منهجية التعليم-التعلم التفاعلية والسهلة.
ال شك أن التقديم القائم على التطبيق والقياس المخصص مع مجموعات التعزيز
اإليجابية توسع المساحة الواقع عليها أثر المنصة .األمر الذي يضمن االستدامة
وقابلية التوسيع وقابلية التكرار لمشروع  .Project Rangeetوجدير بالذكر

أن مرونة المربين وصناع السياسة لتقديم التعليم االجتماعي العاطفي والمستدام
في نظام التعليم العام أمر مطلوب لتكرار هذه المبادرة في البلدان األخرى.
عكف مشروع  Project Rangeetعلى العمل بالتعاون مع المدارس الدولية
الهندية العالمية ( ،)GIISومركز ( Laya Resourcesالهند) ،ومنظمة
( Aangan Trustالهند) ،ومنظمة ( Child Rights and Youالهند).
حيث تقوم هذه المنظمات بتنفيذ المشروع في مؤسساتها التعليمية المختلفة وتدعم
تطوير المحتوى .ويأمل مشروع  Project Rangeetحاليًا في زيادة االنتشار
في كل من الهند ،وأفغانستان ،وبوتان ونيبال .وبسبب جائحة كوفيد ،19-فإن
بعض المشروعات قيد التعليق ،ولكن هناك خطط إلطالق مبادرة زيادة االنتشار
هذه بطريقة افتراضية في البلدان الشريكة.
جهة االتصال:
االسم :السيد سيمران مولشانداني
المنصب :شريك مؤسس ،االستراتيجية وتطوير األعمال
المنظمةProject Rangeet :
البريد اإللكترونيsimran@projectrangeet.com :
واتساب+91 98336 32199 :

اسم المشروع :Project Rangeet :تمكين الجيل الجديد من "األبطال الخارقين"
الدول  /األقاليم :بنغالديش ،الهند (األشهر الـ  12القادمة :بوتان ،ماليزيا ،نيبال ،سنغافورة ،تايلند ،فييت نام)
المر ِّ
شح :شبكة التعاون فيما بين بلدان الجنوب لالبتكار في الخدمة العامة ( ،)SSN4PSIمكتب األمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-5 ،3-5 ،1-5 ،7-4 ،6-4 ،5-4 ،4-4 ،3-4 ،2-4 ،1-4 :ب-5 ،ج
مقدم الدعم :لجنة بنغالديش للنهوض بالريف في بنغالديش ،برنامج  a2iفي بنغالديش؛ الحوارات مع الكيانات الحكومية المتعددة والمنظمات غير الحكومية
( )NGOsفي الهند
هيئات التنفيذ :لجنة بنغالديش للنهوض بالريف (بنغالديش) ،إدارة التعليم االبتدائي (بنغالديش) ،المدارس الدولية الهندية العالمية (( )GIISالهند ،تالها مواقع
أخرى في أنحاء آسيا) ،مركز ( Laya Resourcesالهند) ،منظمة ( Aangan Trustالهند) ،منظمة ( Child Rights and Youالهند)
حالة المشروع :مستمر
فترة تنفيذ المشروع – 2014 :مستمر
رابط الممارسة الجيدةwww.projectrangeet.com :
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الحد من زواج األطفال باستخدام التكنولوجيا
منع زواج األطفال ،ومناهضة العنف ضد النساء واألطفال ،واالستفادة من المعلومات ،بمجرد مكالمة هاتفية واحدة

16

السالم ،والعدل،
والمؤسسات القوية

التحدي
وف ًقا لتقرير حالة سكان العالم لعام  2019الصادر عن صندوق األمم المتحدة للسكان ،فإن  59في المائة من جميع الزيجات
في بنغالديش في الفترة ما بين عامي  2016و 2017كانت من فتيات مراهقات .وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها كل من
القطاعين العام والخاص لخفض معدل زواج األطفال ،فإنه ال يزال األعلى في جنوب آسيا ويحتل المرتبة الرابعة على مستوى
العالم .باإلضافة إلى ذلك ،فإن حوالي  65بالمائة من المواطنين في الدولة الذين ال يستخدمون/يتصلون باإلنترنت ليس لديهم
الوسائل الالزمة للحصول على أية معلومات حول الخدمات الحكومية ،واإلبالغ عن المشكالت االجتماعية ،وتقديم مالحظات حول
الخدمات العامة التي يتلقونها .هؤالء السكان المحرومون هم الضحايا الرئيسيون لزواج األطفال وذلك ألنهم ليس لديهم إمكانية
الوصول إلى وسائل اإلعالم المختلفة التي تقدم حمالت توعية حول زواج األطفال وال يعرفون كيفية الحصول على المساعدة
الحكومية لمكافحة هذه اآلفة.
نحو إيجاد حل
لمواجهة هذا التحدي ،قدم برنامج " (a2i) Aspire to Innovateخط المساعدة الوطني للمعلومات ،والخدمات ،ومعالجة
الشكاوى"( "333--خط المساعدة الوطني  .)"333تم افتتاحه في  12نيسان/أبريل  .2018اليوم ،في بنغالديش ،يمكن تحقيق الحد
من زواج األطفال ،ومنع العنف والجرائم األخرى ضد النساء واألطفال ،وتلقي المعلومات والخدمات الحكومية من خالل مكالمة
هاتفية واحدة على خط المساعدة الوطني .333

© برنامج a2i

إن خط المساعدة هذا قادر تمامًا على ضمان المعلومات ،والخدمات ،ومعالجة الشكاوى ،والخدمات االستشارية بكفاءة لكل مواطن،
مما يقلل من الوقت ،والتكلفة ،وزيارات المواطنين .على وجه الخصوص ،يلعب خط المساعدة الوطني  333دورً ا مهمًا في خفض
معدل الزواج المبكر في بنغالديش ،وإنقاذ الفتيات القاصرات من هذه المشكلة االجتماعية ،وتزويدهن بالدعم اإلداري حتى يتمكن
من مواصلة تعليمهن.
تهدف هذه المنصة إلى:
•خفض معدل زواج األطفال ،والتحرش اللفظي والجنسي ،والعنف ضد المرأة لتمهيد الطريق لتمكين المرأة؛
•تقديم الدعم اإلداري لتعزيز فهم آباء المراهقات لقيمة مواصلة التعليم ومخاطر الزواج المبكر للمراهقات؛
•ضمان وصول المواطنين المعرضين للخطر إلى المعلومات الحكومية وأرقام االتصال في حاالت الطوارئ الخاصة بالمؤسسات
الحكومية ،وممثلي الشعب ،وموظفي الحكومة؛
•تنفيذ نظام معالجة شكاوى المواطنين لمعالجة أي شكوى ،أو مالحظات ،أو اقتراحات حول الخدمات الحكومية ولتقديم خدمات
استشارية.
تقدم المبادرة مجموعة من األساليب والمنهجيات التي تتضمن دراسة أساسية حول الوضع االجتماعي واالقتصادي للجنسين،
واستراتيجية شراكة بين القطاعين العام والخاص ،واعتماد األدوات التقنية ،وتطوير منصة نظام إدارة المحتوى ،وتطوير
المحتوى ،والتدريب ،وتبادل المعرفة ،والتعاون ،والتنسيق ،من بين أمور أخرى.
تعاونت الحكومة مع شركة  ،Robiمشغل الهاتف المحمول الخاص ذو الخبرة ،للحصول على الدعم التقني ،وكذلك
شركة  ،.Genex Infosys Ltdمزود خدمة مركز االتصال الرائد ،لضمان تشغيل خط المساعدة الوطني .333
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ويضمن برنامج  a2iدمج عمليات تشغيل خط المساعدة مع جميع الوزارات،
واألقسام ،والمديريات ،وعلى وجه الخصوص ،مع الوكاالت العامة والخاصة
التي تعمل على منع جميع أشكال العنف ضد النساء واألطفال .كما يضمن برنامج
 a2iأيضًا تنمية القدرات المنتظمة لمقدمي الخدمات .بعد تلقي مكالمة بشأن زواج
أطفال وشيك ،يتم توجيه المكالمة إلى السلطة المختصة التي تتخذ إجراءات فورية
لوقف الزواج .تراقب شعبة مجلس الوزراء في بنغالديش بانتظام ما إذا كان يتم
التحقيق في الشكاوى الواردة وحلها كما ينبغي.
تتناول مبادرة  a2iالهدف  5من أهداف التنمية المستدامة (المساواة بين الجنسين)
وتتوافق مع الغايات  ،1-5و ،2-5و ،3-5و-5ب ،و-5ج .كما توفر خدمة شاملة
لجميع الفتيات القاصرات في جميع أنحاء البلد مع اتخاذ إجراءات قانونية لوقف
الزواج القسري أو أي مضايقة أو عنف ضدهن ،وتشجعهن كذلك على مواصلة
تعليمهن على الرغم من التمييز االجتماعي .حتى اآلن ،فإن  37في المائة من
إجمالي المكالمات الواردة إلى خط المساعدة الوطني  333تم إجراؤها من قبل
مواطنات داخل البلد .في الفترة من نيسان/أبريل  2018إلى كانون الثاني/يناير
 ،2020تم إيقاف ما مجموعه  4803حالة زواج أطفال وحل  2892شكوى
عنف ضد النساء واألطفال .معظم الفتيات اللواتي هربن من زواج األطفال
يواصلن تعليمهن بعد نجاح إقناع أسرهن بالحاجة إلى أن يصبحن عمالة ماهرة
من أجل المستقبل.
تتناول المبادرة أيضًا الهدف  16من أهداف التنمية المستدامة (السالم ،والعدل،
والمؤسسات القوية) ،الغايات  ،2-16و ،5-16و ،7-16و 10-16من خالل
توفير معلومات وخدمات حكومية شفافة ألكثر من  4,2مليون مواطن والرد على
الشكاوى بشأن أكثر من  17000جريمة اجتماعية .باإلضافة إلى ذلك ،أدى خط
المساعدة هذا إلى توفير  1,6مليون يوم عمل للفرد ،و 25,6دوالرً ا أمريكيًا،
و 4,2مليون زيارة للمواطنين للحصول على المعلومات والخدمات الحكومية،
واإلبالغ عن الجرائم االجتماعية.

خالل هذه الفترة القصيرة من التشغيل ،أصبح خط المساعدة الوطني 333
مبادرة مستدامة .تم إنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء النظام
البيئي لجميع المستويات التشغيلية .ال تعتمد هذه المنصة على أية بنية أساسية
أخرى لتشغيل نظامها .أدى دمج خط المساعدة من قبل شعبة مجلس الوزراء مع
المراقبة المركزية لنظام معالجة الشكاوى في بنغالديش إلى تحسين فعالية هذا
األخير وقوته .ويتيح ذلك للمواطنين تلقي المساعدة من الحكومة لحل المشكالت
االجتماعية المختلفة وكذلك تلقي الخدمات العامة بالحد األدنى من الوقت ،والتكلفة،
وزيارات المواطنين .عالوة على ذلك ،ال تحتاج هذه المنصة إلى استخدام أي
موارد إضافية للتقدم في عملها .يضمن نجاح خط المساعدة الوطني  333أيضًا
توافر صندوق حكومي لالستدامة المالية.
هذه المنصة قابلة للتكرار بشكل كبير في جميع أنحاء العالم .في اآلونة األخيرة،
أظهرت منطقة بانجسامورو ذاتية الحكم لمسلمي مينداناو بالفلبين اهتمامًا بتكرار
هذه المبادرة في منطقتها .ويمكن أيضًا أن تستفيد بلدان مثل تشاد ،والهند،
ومالي ،ونيبال ،والنيجر ،التي ترتفع فيها نسبة زواج األطفال ،بشكل كبير من
إنشاء منصة مماثلة خاصة بها .ويجب أن تتوفر الشروط التالية لضمان إمكانية
تكرارها :التمويل الحكومي الكافي؛ وشراكات بين القطاعين العام والخاص؛
وملكية الحكومة؛ والمراقبة المنتظمة من قبل الحكومة؛ وتطوير منصة نظام إدارة
المحتوى/نظام معالجة الشكاوى؛ والتكامل مع وكاالت القطاعين العام والخاص
ذات الصلة؛ واعتماد األدوات التقنية؛ وتنمية قدرات مقدمي الخدمات.
جهة االتصال:
االسم :السيد محمد أشرف األمين
المسمى الوظيفي :نائب األمين واختصاصي الخدمات اإللكترونية ،برنامج
(a2i) Aspire to Innovate
البريد اإللكترونيashraful.amin@a2i.gov.bd :
الهاتف المحمول+8801720221111 :

اسم المشروع :الحد من زواج األطفال باستخدام التكنولوجيا
الدول  /األقاليم :بنغالديش ،الفلبين
المر ِّ
شح :برنامج  ،(a2i) Aspire to Innovateحكومة بنغالديش؛ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في بنغالديش
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-5 ،3-5 ،2-5 ،1-5 :ب-5 ،ج10-16 ،7-16 ،5-16 ،2-16 ،
مقدم الدعم :حكومة بنغالديش ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في بنغالديش
هيئات التنفيذ :برنامج  ،a2iحكومة بنغالديش؛ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في بنغالديش
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع2021–2018 :
رابط الممارسة الجيدة333.gov.bd :
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برامج تمكين المرأة وبناء القدرات
إشراك المرأة األفريقية في المناطق الريفية من خالل التعليم المستمر عن بعد والتكنولوجيات المدعمة بالحاسوب
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الحد من أوجه
عدم المساواة

التحدي
تواجه النساء في أفريقيا قضايا مختلفة تتعلق بعدم المساواة بين الجنسين ،مثل المستويات غير المتناسبة من الفقر والتعليم ،وسوء
الصحة والتغذية ،واالفتقار إلى السلطة السياسية ،ومحدودية المشاركة في القوى العاملة ،والعنف القائم على نوع الجنس ،وختان
اإلناث ،وزواج األطفال.
أدت التغيرات االجتماعية واالقتصادية في العقود األخيرة إلى تغيير كبير في ظروف عمالة المرأة وهيكلتها .وهذا هو الحال بشكل
خاص في أفريقيا ،وتحدي ًدا في المناطق الريفية ،حيث توجد ،بسبب االنكماش االقتصادي ،حاجة متزايدة للنساء للبحث عن دخل
إضافي و/أو دخل غير زراعي .ومع ذلك ،فإن فرص المرأة الريفية في االستجابة لهذه التغييرات مقيدة بمشكلة العزلة .وكان
من نتائج ذلك االنخفاض المستمر في معدالت مشاركة النساء الريفيات وإتمامهن للتعليم المهني وبرامج التدريب على األعمال
التجارية الصغيرة.

© الوكالة المصرية للشراكة
من أجل التنمية

نحو إيجاد حل
يعد تحقيق الهدف  5من أهداف التنمية المستدامة (المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة) أولوية قصوى وبرنامج عمل ،حيث
ال يمكن تحقيق التنمية أو استدامتها دون المشاركة الكاملة والحقيقية للمرأة.
تولي الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية أهمية خاصة لتمكين المرأة في أفريقيا ألنها تؤمن بدور المرأة الحاسم في تنمية
المجتمعات األفريقية .وفي هذا الصدد ،نظمت الوكالة دورات تدريبية للمرأة ،بالتعاون مع مختلف المراكز والمؤسسات المتميزة.
كقاعدة عامة ،يجب أن تمثل النساء  20بالمائة من المشاركين في برنامج الوكالة ،وتسعى الوكالة إلى زيادة هذه النسبة خالل
السنة المالية الحالية .وف ًقا لذلك ،تتعاون الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية مع المجلس القومي للمرأة في مصر لتصميم
وتقديم دورات تدريبية مصممة خصيصًا لنساء القارة حول قضايا مختلفة ،مثل "تمكين المرأة الريفية األفريقية في التعليم المهني
أو األعمال التجارية الصغيرة".
يتم تنفيذ هذه الدورات التدريبية التي تستغرق شهرً ا واح ًدا سنويًا بمشاركة  40-30مشاركة .يتم اختيار المشاركات من قبل
حكوماتهن أو المؤسسات الوطنية العاملة في قضايا المرأة ومن خالل التنسيق الكامل مع السفارات المصرية في هذه الدول.
من خالل عملية تعلم فعالة لرفع قدراتهن وإثراء معارفهن في مجال ريادة األعمال ،يهدف التدريب إلى إلهام وتمكين النساء
األفريقيات في المناطق الريفية الالئي يرغبن في إنشاء أعمالهن التجارية الخاصة.
غطت الدورات التدريبية المواضيع الرئيسية التالية:
•تحديد احتياجات التدريب على األعمال التجارية الصغيرة للنساء ذوات األعمال التجارية القائمة بالفعل أو المهتمات بتأسيس
أعمالهن التجارية في مناطق ريفية منعزلة؛
•بحث تطورات التدريب ذات الصلة في التعليم التقني والتعليم اإلضافي وسياقات مقدمي الخدمات من القطاع الخاص؛
•إنشاء الشبكات وأنظمة الدعم التي يمكن أن تعزز التحاق المرأة ببرامج التعليم والتدريب المهني ،وإتمامها لها ،وحصولها على
شهادات معتمدة فيها؛
•تقديم توصيات السياسة العامة.
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تشارك حوالي  40-30مرشحة كل عام في هذه الدورة التدريبية ،التي ينفذها
المجلس القومي للمرأة في مصر ،وذلك بالتعاون مع شركاء مختلفين من القطاع
الخاص وخبراء تقنيين.
تم تحقيق األهداف من خالل العمل عن كثب مع مختلف مقدمي برامج التدريب
على األعمال التجارية الصغيرة في مصر ،والذين وافقوا على مشاركة خبراتهم،
ودروسهم ،ووجهات نظرهم ،مما سمح للمشاركات باستعراض دوراتهن التدريبية
بالكامل حول التسويق ،واإلدارة ،والمحتوى ،والتسليم ،وما إلى ذلك.
تم تدريب المشاركات على تطبيق تقنيات مختلفة لتحديد نقاط القوة والضعف
الحالية لديهن .وقد مكنهن ذلك من استعراض خطط أعمالهن التجارية الصغيرة
بكفاءة مع فهم واضح للقضايا الرئيسية الناشئة عن البحث الحالي والتجربة
العملية.
باإلضافة إلى تبادل التعلم بين األقران ،حققت الدورة التدريبية نجاحً ا كبيرً ا مع
زيادة قدرات المتدربات .سعى التدريب إلى تمكينهن من االستقرار بفعالية وكفاءة
في مسؤوليات عملهن .أكملت المتدربات البرنامج التدريبي بمستويات عالية
من التحفيز والمشاركة الكاملة.

لضمان استدامة هذه المبادرة ،يجب أن تشغل المشاركات المختارات في الدولة
منصبًا يسمح لهن بنشر المعرفة ،مثل مسؤول اإلرشاد أو معلم في مؤسسة ذات
صلة .في بعض الحاالت ،تشارك الخريجات في اختيار المرشحات الجدد ألن
هذا يمكن أن يساعد في تقوية العالقة بين المشاركات السابقات والجدد ،مما يسمح
لألخيرات بأن يصبحن قادة في بلدانهن.
أطلق التدريب سلسلة من ردود الفعل من خالل تخريج مدربات مؤهالت
ينقلن المعارف والمهارات التي اكتسبنها خالل الدورة التدريبية إلى أقرانهن،
ومرؤوسيهن ،وزمالئهن في العمل في مختلف البلدان النامية .ستستخدم
المتدربات المعرفة الجديدة المكتسبة للمساهمة بفعالية في منظماتهن ودولهن.
يتم تحديث البرنامج بانتظام للتكيف بشكل فعال مع بيئة العمل المتغيرة ،ولكي
يمكن تنفيذه بسهولة من خالل وكاالت التنمية األخرى في البلدان النامية األخرى.
جهة االتصال:
االسم :السفير محمود المغربي
المسمى الوظيفي :األمين العام
المنظمة :الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية
البريد اإللكترونيmarwa.mahmoud@mfa.gov.eg :

اسم المشروع :برامج تمكين المرأة وبناء القدرات
الدول  /األقاليم :مصر 44 ،دولة أفريقية
المر ِّ
شح :السفارات المصرية في أفريقيا بالتعاون مع وزارة الخارجية في بلدانها والمؤسسات الوطنية األخرى ذات الصلة مثل المجلس القومي للمرأة في مصر
هدف (أهداف) التنمية المستدامة2-10 ،1-10 ،5-5 :
هيئات التنفيذ :المجلس القومي للمرأة في مصر
حالة المشروع :قيد التنفيذ.
فترة المشروع – 2014 :حتى اآلن
رابط الممارسة الجيدة( https://bit.ly/3hMXUA6 :باللغة العربية)
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التعاون الثالثي بين أفغانستان ،وإندونيسيا ،وألمانيا
من أجل التمكين االقتصادي للمرأة
تبادل الممارسات الجيدة للنساء العامالت في قطاع الصناعة المنزلية
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عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

التحدي
تواجه العديد من النساء األفغانيات المشاركات في مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر تحديات عديدة ،مثل االفتقار إلى الوصول
إلى التمويل ،وضعف البنية األساسية ،ونقص شبكات األعمال التجارية .بشكل عام ،ال يُتوقع من المرأة األفغانية أن تحصل
على دخل أو أن تقوم بأعمال تجارية ،مما يعني في كثير من الحاالت أنه من المتوقع أن تكون غير عاملة .تنشأ صعوبات كبيرة
من األعراف االجتماعية والتحيز الثقافي ،وال سيما في المناطق الريفية ،بسبب العادات والتقاليد.
في حين أن سياسات الحكومة األفغانية تميل إلى أن تكون محايدة بين الجنسين ،فإن بعض القضايا تكون أكثر حدة بالنسبة للنساء.
على سبيل المثال ،تتمتع النساء األفغانيات بإمكانية وصول أقل إلى السوق ألن قدرتهن على التنقل محدودة ويواجهن حواجز لغوية.
تتعرض النساء األفغانيات للتمييز في حيازة الممتلكات أو حيازة األصول .هناك أيضًا عدد قليل من النماذج الملهمة التي يحتذى
بها لرائدات األعمال الناجحات من خلفيات مماثلة.
نحو إيجاد حل
شرعت وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل في إندونيسيا ،التي بدأت في تبادل أولي في تشرين األول/أكتوبر  ،2018في تنفيذ مبادرة
تعاون فيما بين بلدان الجنوب وتعاون ثالثي مع Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
[الوكالة األلمانية للتعاون اإلنمائي] ( ،)GIZوالتي من خاللها ستشارك إندونيسيا أفضل ممارساتها في تمكين المرأة من خالل
الصناعة المنزلية مع وزارة شؤون المرأة في أفغانستان .يهدف هذا التعاون إلى تمكين المرأة في أفغانستان من خالل التعلم
من تجربة إندونيسيا في تعزيز اقتصاد النساء األقل ازدهارً ا في المناطق الريفية وفي ظروف المجتمعات األبوية المحافظة.
ولتحقيق هذه الغاية ،تهدف المبادرة إلى تعزيز الشراكات بين إندونيسيا وأفغانستان من خالل التبادالت المباشرة لتحديد أفضل
الممارسات للتمكين االقتصادي للمرأة من خالل الصناعة المنزلية .وأعقب ذلك تسهيل الجهود المشتركة لتطوير "مفهوم للتمكين
االقتصادي للمرأة في ظروف المجتمعات األبوية المحافظة" ،والذي اتفقت عليه إندونيسيا وأفغانستان بحيث يمكن إعادة تطبيقه
في أفغانستان .في إطار دورها كشريك ميسّر ،ضمنت الوكالة األلمانية للتعاون اإلنمائي ( )GIZالجودة ،والشراكة ،واالستدامة
طوال العملية.
ركز نهج المشروع على ثالثة مبادئ رئيسية:
•الشراكة :من خالل ثالثة اجتماعات توجيهية ،وافقت إندونيسيا ،وأفغانستان ،وألمانيا على األدوار والمسؤوليات ،بما في ذلك تقاسم
الموارد .شارك جميع الشركاء الثالثة مشاركة كاملة في العملية برمتها ،بما في ذلك التخطيط ،والتنفيذ ،والرصد ،واالستعراض.
•التعلم المشترك من أجل التنمية المستدامة من خالل التبادالت األفقية واإلعداد المشترك للتمكين االقتصادي للمرأة ،وإدارة
المشاريع ،وفعالية الشراكة من أجل حلول التنمية .وبنا ًء على ذلك ،قامت الوكالة األلمانية للتعاون اإلنمائي ( )GIZبتيسير
األنشطة والشراكة على المستوى القطري لضمان تلبية المطالب واالحتياجات.
•النشاط الرئيسي :تضمن النشاط الرئيسي حلقتي عمل مباشرتين وتبادل افتراضي واحد (بسبب جائحة كوفيد )19-حيث تمت
مناقشة المؤشرات الرئيسية للمشاريع واالتفاق عليها ،مثل )1( :أفضل الممارسات لتمكين المرأة اقتصاديًا من خالل الصناعة
المنزلية؛ و(" )2المفهوم الواحد" المتعلق بالتمكين االقتصادي للمرأة لتطبيق أفضل الممارسات المتفق عليها في أفغانستان؛
و( )3الدروس المستفادة من مشروع التعاون الثالثي للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي في إندونيسيا .استغرق
المشروع ستة أشهر للتحضير و 15شهرً ا للتسليم ،ومواءمة المعارف ،ومراقبة التنفيذ.
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من خالل األدلة المستندة إلى شراكة أصحاب المصلحة المتعددين ،حققت
إندونيسيا وأفغانستان نتائج على العديد من المستويات المختلفة (األفراد ،المجتمع،
المؤسسات) .ومن األمثلة على ذلك تبادل المعارف المباشر بين المسؤولين دون
الوطنيين في إندونيسيا وأفغانستان حيث تم تحديد أفضل الممارسات للمرأة
في الصناعة المنزلية ،وشارك فيها ما يصل إلى  200من أصحاب المصلحة
المتباينين .وشمل هؤالء أفراد من الحكومة الوطنية ودون الوطنية ،ومنظمات
المجتمع المدني الوطنية والمحلية ،والمجموعات المجتمعية النسائية ،والقيادات
الدينية ،ومزاولي األنشطة التجارية خالل العمليات الرئيسية.
يتمتع المشروع بنهج تشاركي قوي في كل مرحلة من مراحل تنفيذه .المسؤولون
الوطنيون ودون الوطنيين في أفغانستان ليسوا مجرد مستفيدين سلبيين ،بل شركاء
نشطاء .إنهم يقدمون مساهمات رئيسية من أجل تحقيق النتائج ،ال سيما في:
تعزيز تبادل المعرفة مع إندونيسيا؛ وإقرار مفهوم التمكين االقتصادي للمرأة في
الصناعة المنزلية ضمن الثقافة واألعراف األفغانية؛ وعرض المفهوم الواحد
المستفاد من إندونيسيا للمانحين المحتملين في أفغانستان لتجريبه.
في إندونيسيا ،شكلت مبادرة التعاون الثالثي هذه قدرة وزارة تمكين المرأة
وحماية الطفل على ابتكار ُنهج لتطوير الصناعة المنزلية .في الشهر العاشر من
هذه الشراكة الثالثية ،نجحت إندونيسيا في االستفادة من الدروس المستفادة وفي
إنشاء الوحدة النمطية "خطوات لتطوير الصناعة المنزلية" باعتبارها انعكاسًا
لخبراتها في التمكين االقتصادي للمرأة ضمن إطار المشروع .تمت مشاركة
هذه الوحدة وقبولها من قبل وزارة شؤون المرأة في أفغانستان كمرجع في تنفيذ
الدروس المستفادة من إندونيسيا في أفغانستان.
في أقل من عام ،ترجم المشروع التبادل إلى إجراء شراكة ملموس .حتى اآلن،
انعكاسًا للدروس المستفادة من إندونيسيا ،بقيادة نائب وزارة شؤون المرأة في
أفغانستان ،هناك سلسلة من اإلجراءات الملموسة بشأن التمكين االقتصادي

للمرأة في أفغانستان :أوالً ،ممارسة/تجريب "المفهوم الواحد" للصناعة
س َمنغان؛ وثان ًيا ،إنشاء مركز تعبئة
المنزلية ،المستفاد من إندونيسيا ،في والية َ
وتغليف للنساء في منطقة حضرة سلطان؛ وثال ًثا ،عرض الدروس المستفادة من
إندونيسيا إلمكانيات التمويل والتوسع في أفغانستان.
في أفغانستان ،يشمل الشركاء قادة المجتمعات المحلية والقيادات الدينية من
إندونيسيا وأفغانستان ،والمنظمات غير الحكومية ،ومنظمات المجتمع المدني
والحكومة على جميع المستويات ،بما في ذلك وزارة االستصالح والتنمية الريفية،
ووزارة الزراعة ،والري ،والثروة الحيوانية ،ووزارة العمل والشؤون االجتماعية،
ووزارة الصحة العامة ،ووزارة المالية ،وغرفة المرأة للتجارة والصناعة.
في إندونيسيا ،الشركاء هم من النساء واألفراد الذين يمارسون الصناعة المنزلية
والتجارة اإللكترونية ،وقادة المجتمعات المحلية والقيادات الدينية ،ورابطة
النساء في مساعدة األعمال التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر (،)ASPPUK
و"برنامج تمكين األسر المعيشية التي تعيلها اإلناث" ،ووزارة أمانة الدولة،
وفريق التنسيق الوطني للتعاون فيما بين بلدان الجنوب ( )NCT-SSCالذي
يتألف من أربع وزارات تنفيذية للشؤون الخارجية ،ووزير الدولة ،وتخطيط
التنمية الوطنية  ،Bappenas /والشؤون المالية.
جهة االتصال:
االسم :السيدة نيني مارلينا
المسمى الوظيفي :مستشار رئيسي
المنظمة :الوكالة األلمانية للتعاون اإلنمائي ()GIZ
البريد اإللكترونيneni.marlina@giz.de :
هاتف+62 8111 713 824 :

اسم المشروع :التعاون الثالثي بين أفغانستان ،وإندونيسيا ،وألمانيا من أجل التمكين االقتصادي للمرأة
الدول  /األقاليم :أفغانستان ،ألمانيا ،إندونيسيا
المر ِّ
شح :الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية ( )BMZإدارة 310
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-5 ،5-5 :أ-5 ،ج16-17 ،14-17 ،9-17 ،
مقدم الدعم :الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية ()BMZ
هيئات التنفيذ :الوكالة األلمانية للتعاون اإلنمائي ()GIZ
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع :نيسان/أبريل  – 2019تموز  /يوليه 2020
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/3lsAJ0w :
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معالجة عدم المساواة بين الجنسين من خالل التعليم
المسرحي بين الفئات األكثر ضع ًفا في صربيا
تغيير األدوار والقوالب النمطية الجنسانية الضارة بين الشباب في صربيا نحو مجتمع أكثر مساواة

10

الحد من أوجه
عدم المساواة

المساواة بين
الجنسين

16

السالم ،والعدل،
والمؤسسات القوية

التحدي
واجه الشباب في صربيا عقو ًدا من عدم االستقرار خالل فترة ما بعد الشيوعية والمرحلة االنتقالية بعد انتهاء الصراع في التسعينات
من القرن الماضي وأوائل القرن الحادي والعشرين .لم تكن القضايا المتعلقة بالشباب والشؤون الجنسانية تحظى باألولوية القصوى
خالل هذه الفترة ،مما كان له تأثير كبير على تنمية الشباب الصربي .ومن بين القضايا الرئيسية التي تمنعهم من إعمال حقوقهم
اإلنسانية بالكامل ،عدم المساواة بين الجنسين المتأثرة بالقوالب النمطية الجنسانية واألدوار الجنسانية التقليدية التي لها تأثير سلبي
على نوعية حياة األفراد األكثر ضع ًفا .وقد أدى ذلك إلى تخلف العديد من الشباب ،وخاصة من الفئات الضعيفة ،عن الركب .ال يزال
ً
شوطا طويالً للوصول إلى المساواة بين الجنسين على النحو الذي أكده مؤشر المساواة بين الجنسين
يتعين على الدولة أن تقطع
(لعام  ،)2019والذي يسمح بقياس الفجوة بين الجنسين في مختلف المجاالت .على اعتبار أن أفضل درجة هي  100في المائة،
فإن مؤشر المساواة بين الجنسين لصربيا ( 40,6في المائة) أقل من متوسط االتحاد األوروبي ( 52,9في المائة) ،ويحتل المرتبة
قبل األخيرة عند المقارنة بجميع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي .إن االستجابة لهذا التحدي المعقد والمساهمة في إيجاد عالم
ال يتخلف فيه أحد عن الركب تدعو بشكل عاجل إلى تغيير الدالالت السلبية لألدوار الجنسانية داخل المجتمع .ويتطلب هذا بدوره
تغييرً ا في طريقة تفكير الشباب من خالل ُنهج مبتكرة تشركهم على المستوى العاطفي ،وبالتالي السلوكي.
نحو إيجاد حل
لالستجابة للتحدي الموصوف ،نفذت الرابطة الصربية للصحة الجنسية واإلنجابية مشروعًا ،بدعم من الوكالة األلمانية للتعاون
اإلنمائي ( ،)GIZوالذي وصل إلى شباب الروما والشباب من الفئات الضعيفة األخرى عبر صربيا .من خالل منهجية التعليم
المسرحي ،وهو نهج مبتكر للعمل مع األفراد الضعفاء ،شارك هؤالء الشباب في مناقشات موجهة حول أدوار الجنسين .وكان
الهدف هو الحد من عدم المساواة بين الجنسين والتمييز عن طريق تشجيع الشباب على مناقشة األدوار ،والقوالب النمطية،
والسلوكيات التقليدية للجنسين.
تم تطوير النصوص كجزء من منهجية التعليم المسرحي باإلضافة إلى المناقشات الموجهة (عبر اإلنترنت) التي تتبع المسرحيات،
والتي تناولت مواضيع مثل :العنف والتمييز ضد النساء والفتيات؛ والممارسات الضارة (مثل زواج األطفال المبكر)؛ وجميع أشكال
عدم المساواة في جميع جوانب الحياة (بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر المستويات االقتصادية ،واالجتماعية ،والسياسية).
ساهم هذا بشكل مباشر في تحقيق غايات أهداف التنمية المستدامة  ،2-5و ،3-5و ،6-5و ،2-10و ،3-10و ،1-16و.2-16
باإلضافة إلى شعب الروما ،شارك في المشروع أفراد من مجتمعات أخرى ،بما في ذلك الشباب من عامة السكان وغيرهم من
الفئات السكانية الضعيفة مثل األقليات العرقية من ألبانيا ،و ِه ْنغاريا ،وكرواتيا .هذا المزيج من الخلفيات المختلفة  -العرقية والثقافية،
واالقتصادية ،وما إلى ذلك – تحدى أوجه عدم المساواة االجتماعية وتصدى لها بشكل مباشر .جمع المشروع بين منهجية التعليم
المسرحي ونهج التحول الجنساني لتشجيع التفكير النقدي حول األدوار والقوالب النمطية التقليدية للجنسين .كما أدى إلى زيادة
الوعي بالجنسانية باعتبارها فئة مبنية اجتماعيًا يمكن تفكيكها وإعادة بنائها لمنع التمييز المرتبط بنوع الجنس والحد منه .على
الرغم من أن المشروع ركز في المقام األول على الشؤون الجنسانية ،فإنه ناقش في الوقت نفسه العناصر االجتماعية األخرى التي
تؤثر على مفاهيم الجنسانية .كشف العمل والمناقشة مع هذه المجموعات غير المتجانسة عن مدى إعادة إنتاج األعراف االجتماعية
ألوجه عدم المساواة االجتماعية وتحديدها لها ،بما في ذلك التبعية االجتماعية والثقافية لعدم المساواة بين الجنسين ومظاهرها .أدت
هذه المناقشات إلى منظورات اجتماعية وقيم جديدة قائمة على المساواة.
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شجع النهج التشاركي للمشروع المشاركين على أن يكونوا حاملي لواء التغيير
وليس مجرد أشخاص خاضعين لدروس عن الصواب والخطأ .وهكذا ،تمكن
المشروع من تحقيق تأثير مستدام وطويل األمد على المجتمعات الصربية.
ال يقتصر األمر على قدرة المشاركين اآلن على إعادة تطبيق المعرفة المكتسبة
ً
حديثا ،ولكن يتم تزويدهم أيضًا بزخم إضافي لنشر المعرفة واألمثلة اإليجابية
بين أقرانهم وعبر مجتمعاتهم.
جهزت الرابطة الصربية للصحة الجنسية واإلنجابية بشكل مباشر  600شاب
يفهمون اآلن بشكل جوهري مفاهيم المساواة بين الجنسين ،وسيكونون
مستعدين بكل إخالص لالضطالع بدور القادة من النساء والرجال والتغيير داخل
مجتمعاتهم .باإلضافة إلى ذلك ،وبهدف إشراك مجتمع أوسع في المناقشات حول
األدوار التقليدية للجنسين ،بدأت الرابطة الصربية للصحة الجنسية واإلنجابية في
تنظيم مناقشات عبر اإلنترنت ،والتي وصلت إلى أكثر من  6500شاب وشجعتهم
على التساؤل بشكل حاسم عن المعايير والقيم الجنسانية التي قد تكون ضارة.
تعد قابلية نقل مشاريع الصحة الجنسية واإلنجابية وإمكانية إعادة تطبيقها في سياقات
ومناطق أخرى من بين السمات الرئيسية لها .في الواقع ،منهجية التعليم المسرحي
قابلة للتكيف بسهولة مع المواضيع والمجموعات المستهدفة المعنية.
ويمكن تنفيذها في مناطق مختلفة مع مجموعات ضعيفة مختلفة ومعالجة المشاكل

االجتماعية المختلفة من خالل التطوير القائم على االحتياجات لسيناريوهات إضافية.
لضمان قابلية النقل السريع واستدامة مشروع الصحة الجنسية واإلنجابية
في صربيا ،تم اختيار ستة شركاء من المنظمات غير الحكومية وتدريبهم
ً
أبطال في توفير تدريب التعليم المسرحي للمنظمات غير الحكومية
ليصبحوا
األخرى والفئات المستضعفة من الشباب .من خالل التدريب ونشر المعرفة،
دعمت الرابطة الصربية للصحة الجنسية واإلنجابية بناء قدرات هؤالء الشركاء
لتنفيذ التعليم المسرحي لمواضيع مختلفة ضمن مشاريعهم ومبادراتهم.
أدى هذا التسارع إلى انتقال عبر البلدان إلى ألبانيا والبوسنة والهرسك ،حيث
يتم اآلن تنفيذ التعليم المسرحي أيضًا لمكافحة عدم المساواة .باإلضافة إلى ذلك،
اعترفت المفوضية األوروبية بالتعليم المسرحي كنهج مبتكر للعمل على القضايا
الجنسانية ،وقضايا الصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق مع أطفال المدارس،
مما أدى إلى تفويض اللجنة االقتصادية للصحة الجنسية واإلنجابية في صربيا
لتنفيذ المبادرة في قطاع التعليم في صربيا.
جهة االتصال:
االسم :السيدة دراجانا ستويانوفيتش
الوظيفة :المدير التنفيذي
المنظمة :الرابطة الصربية للصحة الجنسية واإلنجابية
البريد اإللكترونيdraganastojanovic01@gmail.com :

اسم المشروع :معالجة عدم المساواة بين الجنسين من خالل التعليم المسرحي بين الفئات األكثر ضع ًفا في صربيا
الدول  /األقاليم :ألبانيا ،البوسنة والهرسك ،ألمانيا ،صربيا
المر ِّ
شح :الوكالة األلمانية للتعاون اإلنمائي ()GIZ
هدف (أهداف) التنمية المستدامة2-16 ،1-16 ،3-10 ،2-10 ،6-5 ،3-5 ،2-5 :
مقدم الدعمGIZ :
هيئات التنفيذ :الرابطة الصربية للصحة الجنسية واإلنجابية
حالة المشروع :اكتملت المرحلة التجريبية؛ مرحلة التوسع جارية
فترة المشروع2020–2018 :
رابط الممارسة الجيدة :غير متاح
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معسكرات البرمجة والتدريب على تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت للفتيات في أفريقيا – المرحلة األولى
تحسين إمكانية الوصول إلى علوم الحاسوب للفتيات في أفريقيا

4

تعليم جيد

المساواة بين
الجنسين

8

عمل الئق
ونمو اقتصادي

التحدي
في المستقبل ،سيكون لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وق ٌع وتأثير على حياتنا بشكل كبير .ومن الضروري تحقيق االستفادة الكاملة
من مهارات التطور المستمر لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البرمجة والخوارزميات .تشمل القطاعات التي ستتأثر أكثر من
غيرها الرعاية الصحية ،والنقل ،والتعليم ،والزراعة ،والتجارة .يلزم وجود أطر قانونية وتنظيمية مناسبة لتسهيل نشر هذه التكنولوجيات
كعناصر تمكين .تشير التقديرات إلى أن  90في المائة من الوظائف المستقبلية ستتطلب مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
ومن المتوقع أن يتم خلق حوالي مليوني وظيفة جديدة في مجاالت الحاسوب ،والرياضيات ،والعمارة ،والهندسة.
وف ًقا لتقرير منظمة األمم المتحدة للتربية ،والعلم ،والثقافة (اليونسكو) حول الفجوة بين الجنسين في العلوم ،على مستوى العالم ،فإن
 28,4في المائة فقط من األشخاص العاملين في مجاالت العلوم ،والتكنولوجيا ،والهندسة ،والرياضيات هم من النساء .في أفريقيا
جنوب الصحراء الكبرى ،يبلغ هذا الرقم حوالي  30,0في المائة في المتوسط .باإلضافة إلى ذلك ،تبلغ نسبة النساء الالئي يستخدمن
اإلنترنت على مستوى العالم  48في المائة ،مقابل  58في المائة من الرجال .بين عامي  2013و ،2019كانت الفجوة بين الجنسين
تتأرجح حول الصفر في األمريكتين وتتقلص في بلدان رابطة الدول المستقلة وأوروبا .ومع ذلك ،فإن الفجوة بين الجنسين آخذة في
االتساع في الدول العربية ،وآسيا ،والمحيط الهادئ ،وأفريقيا .تعتبر مهارات البرمجة ومهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
األخرى ضرورية في سوق العمل في المستقبل .ومن ثم ،إذا أريد للفتيات والنساء األفريقيات أن يصبحن جزءًا من القطاعات
سريعة النمو في سوق العمل في المستقبل ،فيجب أن يكن قادرات على تطوير المهارات الالزمة في مجال تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت .وبالتالي ،من المهم أن يتعلمن أيضًا البرمجة .وهذا ضروري بشكل أساسي لسد الفجوة بين الجنسين في عالم
التكنولوجيا كما أنه ضروري أيضًا لسد الفجوة الرقمية الشاملة بين الجنسين.
نحو إيجاد حل
"معسكرات البرمجة والتدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للفتيات في أفريقيا – المرحلة األولى" ()2021–2018
هي مبادرة قارية تستند إلى شراكة بين االتحاد الدولي لالتصاالت ،وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
(هيئة األمم المتحدة للمرأة) ومفوضية االتحاد األفريقي .تهدف المبادرة إلى تقليص الفجوة الرقمية بين الجنسين من خالل تعريض
الفتيات األفريقيات لمهارات الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات وتزويدهن بها من خالل البرمجة التي يوفرها التعليم المتعلق بالعلوم،
والتكنولوجيا ،والهندسة ،والرياضيات والتي ستفتح األبواب في ريادة األعمال وفرص العمل في سوق العمل الح ًقا في الحياة.
استهدفت المبادرة الفتيات األفريقيات الشابات الالئي تتراوح أعمارهن بين  17و 20عامًا الملتحقات بالصف الحادي عشر الثانوي.
يتم إجراء التدريب من خالل معسكرات البرمجة ويتم تنظيمه سنويًا في بلدان أفريقية مختلفة في شكل معسكرات برمجة قارية،
وإقليمية ،ووطنية.

© االتحاد الدولي لالتصاالت

الهدف من معسكرات البرمجة هو إلهام الفتيات الصغيرات لبناء مهاراتهن في الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
والخبرة العملية في تخصصات العلوم ،والتكنولوجيا ،والهندسة ،والرياضيات من خالل الترميز والبرمجة األساسية التفاعلية.
يستخدم  Scratchكبرنامج برمجة لتعريفهن بالبرمجة الحاسوبية في وقت قصير .إنها لغة ترميز سهلة تعلم الفتيات الترميز
والبرمجة ،وكيفية إنشاء القصص والرسوم المتحركة التفاعلية الخاصة بهن ومشاركتها.
تم تصميم برنامج التدريب وعمل الدورة لمعسكرات البرمجة بالتعاون والتشاور مع االتحاد الدولي لالتصاالت ،وشركاء في
وزارات التعليم ،وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،ومؤسسات التعليم العالي ،وشركات التكنولوجيا لضمان أن تجارب
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التدريب والتعلم مصممة لتزويد الفتيات بالمهارات المناسبة لمتابعة التعليم
العالي والتوظيف في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .تعرض المبادرة
الفتيات لتجربة تعليمية مفيدة مع التركيز بشكل أساسي على بناء مهاراتهن في
البرمجة والقيادة .توفر بيئة التعلم في معسكر البرمجة تجربة تعلم ،ومشاركة،
وتعاون بين األقران للمشاركات .من خالل هذه المعسكرات ،تتبادل المشاركات
من جميع أنحاء المنطقة األفريقية الخبرات فيما يتعلق باالستراتيجيات والنهج
المستخدمة في بلدانهن وأنظمتهن التعليمية بهدف دعم الفتيات الحتضان
العلوم ،والتكنولوجيا ،واالبتكار.
وصلت المرحلة األولى من المشروع إلى أكثر من  500فتاة ،وفي المرحلة التالية،
ستصل معسكرات البرمجة إلى أكثر من  1000فتاة في جميع أنحاء أفريقيا.
لضمان استدامة المبادرة ،تم تطوير منصة إلكترونية .يتم الحفاظ على مهارات
البرمجة للمشاركات عبر المنصة اإللكترونية حيث يمكن للفتيات إلهام بعضهن
البعض ،والبقاء على اتصال ،وتبادل الخبرات بعد المعسكرات .تتضمن المنصة
اإلرشاد من خبراء لديهم فهم جيد للجنسانية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
والذين يدعمون الفتيات ويشجعوهن.
تتضمن المنصة اإللكترونية أيضًا مواد تعليمية ودورات قصيرة (مستويات مبتدئ،
ومتوسط ،ومتقدم) ،ومسابقات في االبتكار ،وفرص للربط (منح دراسية ومؤتمرات)،

ومنشورات بحثية ،ومنصة مفتوحة للنقاش االبتكاري والسياسي .كل ذلك سيكون
سهل الوصول إليه ومتاحً ا لجمهور اإلناث بصفة عامة ،بما في ذلك الفتيات الالئي
لم يشتركن في المعسكر .تصبح المشاركات في المعسكر أعضاء ويتمتعن بإمكانية
الوصول إلى :مواد لمواصلة تطوير مشاريعهن؛ وبوابة للتواصل مع أعضاء
فريقهن؛ وبوابة للحصول على الدعم من المدربين من المعسكر (اإلرشاد) .توفر
المنصة المواد التعليمية المتاحة ،والتي سيتم تصميمها كتجربة تعليمية تفاعلية
ومساحة لمشاركة األفكار والفرص مع الفتيات المتشابهات في التفكير .سيتم تحديث
المنصة باستمرار بأحدث المعلومات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وتوفير مساحة للشركات لإلعالن عن فرص العمل.
يجري بالفعل تكرار هذا المشروع في المنطقتين العربية واألمريكية .ومع ذلك،
فإن المشاريع في مرحلة الصياغة.
جهة االتصال:
االسم :السيد كوزماس زافازافا
الوظيفة :الرئيس المؤقت ،لقسم شراكات التطوير الرقمي
المنظمة :مكتب تنمية االتصاالت ،االتحاد الدولي لالتصاالت
البريد اإللكترونيcosmas.zavazava@itu.int :

اسم المشروع :معسكرات البرمجة والتدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للفتيات في أفريقيا – المرحلة األولى
الدول  /األقاليم :جميع البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
المر ِّ
شح :االتحاد الدولي لالتصاالت
هدف (أهداف) التنمية المستدامة2-8 ،2-5 ،5-4 :
مقدم الدعم :هيئة األمم المتحدة للمرأة ،مفوضية االتحاد األفريقي
هيئات التنفيذ :االتحاد الدولي لالتصاالت
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع2019-2018 :
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/34twzzj :
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المساواة بين
الجنسين

مبادرة المواقد الصاروخية من أجل تمكين المرأة الريفية
حملة تتناول الصحة ،وتحسين وسائل الطهي ،وإدارة الموارد الطبيعية لتحسين سبل العيش في المجتمعات
الريفية الفيجية

التحدي
ال تزال نسبة كبيرة من سكان فيجي تعتمد على الوقود الخشبي واألحفوري لتلبية احتياجاتهم األساسية من الطاقة المنزلية .ويشكل
ً
ضغطا على االقتصاد ،ورفاهية اإلنسان ،والبيئة .في فيجي ،تنتشر ممارسة الطهي باستخدام الحرق المكشوف في القرى
ذلك
والمستوطنات الريفية .تشير التقديرات إلى أن األسرة ،في المتوسط ،تحتاج إلى ما يقرب من طنين من خشب الوقود سنويًا لطهي
ثالث وجبات في اليوم .ويمكن الحصول عليهما من مناطق المنغروف أو قطع األشجار من الغابات المجتمعية .يزيد الحرق
من انبعاثات غازات االحتباس الحراري باإلضافة إلى خلق تحديات مرتبطة بتعرية التربة وإزالة الغابات .أدى كل من استخدام
خشب الوقود الذي يعرض الناس للدخان الناتج عن الطهي ،والوقت اإلنتاجي الكبير الضائع في جمع خشب الوقود التقليدي
ومعالجته ،وتدهور الغابات واألراضي بسبب استمرار الطلب على الخشب للوقود ،إلى إدخال مواقد الطهي المحسّنة في البالد.
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الصحة الجيدة
والرفاه

10

الحد من أوجه
عدم المساواة

13

طاقة نظيفة
وبأسعار معقولة

العمل
المناخي

نحو إيجاد حل
يهدف "تمكين المرأة الريفية في فيجي – توسيع مشروع الموقد الصاروخي" ،المعروف أيضًا باسم "مشروع الموقد الصاروخي
في الهند ،والبرازيل ،وجنوب أفريقيا التابع لبرنامج المنح الصغيرة في فيجي" ،إلى تعزيز سبل عيش النساء وأسرهن في األسر
المعيشية الريفية .يوفر مشروع الموقد الصاروخي في الهند ،والبرازيل ،وجنوب أفريقيا ،الذي تم تنفيذه من خالل شراكة مع وزارة
المرأة في فيجي ،تصميمًا لموقد صاروخي يتطلب خشب وقود أقل ،كما يبني القدرات الالزمة لتصنيع هذه المواقد ،وكذلك إعادة
تشجير الغابات التي ُتستهدَ ف للحصول على خشب الوقود.
يعزز مشروع الموقد الصاروخي في الهند ،والبرازيل ،وجنوب أفريقيا رفاهية األسر المعيشية الريفية من خالل توفير نفقات
الوقود األحفوري مثل الكيروسين والغاز ،فضالً عن تقليل الوقت الالزم لجمع خشب الوقود/الحطب للطهي باستخدام تصميم الموقد
الصاروخي المحسّن .يساهم هذا األخير بشكل كبير في حياة النساء ،حيث يوفر الوقت ويقلل من مخاطر التعرض ألمراض الجهاز
التنفسي كما هو الحال عند استخدام موقد الطهي العادي باستخدام الحرق المكشوف .المرأة هي المسؤولة عن معظم الطبخ لألسر
المعيشية الريفية .تساهم أنشطة المشروع هذه في تحقيق هدفين من أهداف التنمية المستدامة :الهدف ( 5المساواة بين الجنسين)
والهدف ( 13العمل المناخي) .هناك حاجة أيضًا لمجتمعات محلية مستهدفة لبناء مشاتل لزراعة شتالت الوقود الخشبي وإعادة
زراعتها في المناطق التي قُطعت اشجارها في المجتمعات المحلية وفي ضواحي القرى .يتناول هذا النشاط الهدف  15من أهداف
التنمية المستدامة (الحياة في البر).

© برنامج المنح الصغيرة
التابع لمرفق البيئة العالمية

المشروع عبارة عن مبادرة واسعة النطاق قادتها في األصل وزارة المرأة في فيجي .وأثناء استكمال التدخل األولي بنجاح،
اتصلت الوزارة بصندوق مجموعة بلدان الهند ،والبرازيل ،وجنوب أفريقيا لتقديم الدعم المالي للمشروع .ولجأت مجموعة الهند،
والبرازيل ،وجنوب أفريقيا إلى مكتب األمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب للحصول على دعمه .بعد ذلك ،اتصل مكتب
األمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب بمكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في سوفا (فيجي) ،الذي فوض تنفيذ المشروع
إلى برنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية .حشد مكتب برنامج المنح الصغيرة في فيجي التابع لمرفق البيئة العالمية
األموال الالزمة للتنفيذ من خالل طريقته في تسهيل المنح .وشمل ذلك التماس مقترحات من المنظمات غير الحكومية المعنية؛
وتم اختيار أربع منظمات غير حكومية لتنفيذ األنشطة.
أكمل برنامج المنح الصغيرة في فيجي التابع لمرفق البيئة العالمية ،بالشراكة مع وزارة المرأة ،ثالث مراحل من أصل أربع مراحل
للمشروع .تضمنت المراحل:
•اختيار المجتمعات الريفية :كانت وزارة المرأة في فيجي هي المؤسسة االستشارية التي ساعدت في اختيار المجتمعات المحلية
من خالل مكاتبها الفرعية (الالمركزية).
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•التدريب :تمت أيضًا مساعدة النساء والفتيات في المجتمعات التي تم تحديدها
وذلك من قبل المستفيدين من المنح األربعة في إنتاج المواقد الصاروخية
واستخدامها والتدريب على التوعية بتغير المناخ.
•بناء مستودع تخزين للمواقد الصاروخية لتوزيعها على المجتمعات األخرى:
حددت وزارة المرأة في فيجي مؤخرً ا موقعًا بديالً لمستودع التخزين،
وهي المرحلة األخيرة التي سيتم تنفيذها إلكمال المشروع.
•الرصد والتقييم :يستمر كل من مكتب برنامج المنح الصغيرة في فيجي ووزارة
المرأة في رصد األنشطة المنفذة من قبل المستفيدين من المنح .وسيتم إجراء
التقييم الداخلي النهائي بعد إنشاء مرفق التخزين.
في حين أن برنامج المنح الصغيرة في فيجي هو مرفق إلدارة المنح ،إال أن
دوره يقتصر على ضمان إدارة المشروع من قبل المستفيدين من المنح الناجحين
وااللتزام بسياسات المنحة .أصبحت الجهات المستفيدة من المنح ووزارة المرأة،
اللذان يتعين عليهما تنفيذ المكونات التقنية للمبادرة ،شريكين رئيسيين لبرنامج
المنح الصغيرة في فيجي ويؤديان أدوارً ا مهمة لتوسيع نطاق هذه المبادرة.
في بداية مرحلة مشاركة المستفيدين من المنح ،أبدت شركة أجهزة اهتمامًا
نابعًا من تعاون خاص .بدأت هذه الشركة اآلن في توزيع المواقد المستوردة
التي تستخدم أيضًا خشب وقود أقل للطهي باستخدام الحرق المكشوف.
فيما يلي بعض النتائج التي تم تحقيقها لهذا المشروع حتى اآلن:
•مساعدة  56مجتم ًعا (القرى التقليدية والمستوطنات العشوائية)؛
•تدريب  1650فردًا ( 79في المائة من النساء)؛
•إنتاج  1580موقدًا صاروخ ًيا؛
•زراعة  1331شتلة غابات وتوزيعها إلعادة زرعها؛

•إنتاج منتجين على األقل إلدارة المعرفة.
تعد استدامة المشروع سمة مهمة تمت مناقشتها بانتظام من قبل الشركاء المنفذين
وأصحاب المصلحة .ويتم ضمانها من خالل:
•بناء قدرات أفراد المجتمع على تصنيع المواقد الصاروخية ،مما يجعل الموقد
الصاروخي سهل المنال ،بحيث يتمكن المستفيدون من تصنيعه في المستقبل؛
•إعادة زراعة الغابات التي تمت إزالتها من أجل الحصول على خشب الوقود
في ضواحي القرى والمستوطنات؛
•استخدام مستودع تخزين ،حاليًا في مرحلة التخطيط ،لمواصلة التدريب
المستقبلي للمجتمعات المعنية ،وكذلك لتخزين المواقد المنتجة للمجتمعات
واألسر المعيشية المستهدفة .وستتولى وزارة المرأة اإلشراف عليه.
يتعاون برنامج المنح الصغيرة في فيجي مع وزارة المرأة خالل النصف الثاني
من عام  2020الستكمال المشروع وتوثيق الدروس الرئيسية التي ستعمل
على تحسين حملة استخدام موقد صاروخي أكثر صداقة للبيئة لتسهيل الحياة
على المرأة الريفية.
جهة االتصال:
االسم :السيدة أكيسي بوالبوال
الوظيفة :المنسق الوطني لبرنامج المنح الصغيرة في فيجي التابع لمرفق البيئة
العالمية
المنظمة :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
البريد اإللكترونيakisi.bolabola@undp.org :
سكايبkisi01avb :

اسم المشروع :تمكين المرأة الريفية في فيجي – توسيع مشروع الموقد الصاروخي
الدول  /األقاليم :فيجي
المر ِّ
شح :برنامج المنح الصغيرة في فيجي التابع لمرفق البيئة العالمية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-7 ،4-5 ،9-3 :ب3-13 ،2-10 ،
مقدم الدعم :صندوق حوار مجموعة الهند ،والبرازيل ،وجنوب أفريقيا ،مكتب األمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب
هيئات التنفيذ :برنامج المنح الصغيرة في فيجي ووزارة المرأة في فيجي
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع2020–2017 :
رابط الممارسة الجيدة :غير متاح
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التعاون في مجال المياه العابرة للحدود من أجل التنمية
المستدامة في األحواض األفريقية وتسهيله عالم ًيا
من خالل اتفاقية المياه
دعم التعاون واإلدارة المتكاملة لألحواض في وسط وغرب أفريقيا لدفع التكامل اإلقليمي ،والتنمية المستدامة،
والسالم ،واألمن

التحدي
مع  60في المائة من المياه العذبة في العالم تتقاسمها دولتان أو أكثر ،فإن التعاون عبر الحدود إلدارة هذه األحواض أمر بالغ
األهمية لمنع النزاعات وضمان السالم ،واألمن ،ورفاهية اإلنسان .ومع ذلك ،فإن التعاون في مجال المياه العابرة للحدود داخل
العديد من المناطق غالبًا ما يكون ضعي ًفا ،أو جزئيًا ،أو مجزأً .في عام  ،2020للعام الثامن على التوالي ،أدرج تقرير المخاطر
العالمية الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي أزمات المياه ضمن المخاطر الخمسة األولى من حيث التأثير .مع تزايد عدد
السكان والتنمية االقتصادية ،يزداد الطلب على المياه ،مما يزيد من تعقيد التحديات السياسية ،والمؤسسية ،واالقتصادية ،والبيئية،
والمالية التي يواجهها العديد من البلدان أثناء إدارتها لألنهار ،والبحيرات ،ومستودعات المياه الجوفية العابرة للحدود وتطويرها.
يعد التعاون في إدارة موارد المياه المشتركة أيضًا أمرً ا أساسيًا للحد من المخاطر المتعلقة بالمياه مثل الفيضانات والجفاف ،ولزيادة
القدرة على التكيف مع تغير المناخ .وبالتالي ،فإن التحدي الحاسم الذي يواجه األحواض األفريقية هو كيفية تعزيز المنصات
القانونية والمؤسسية التي تسهل التعاون في مجال المياه لزيادة تعزيز االستقرار اإلقليمي والتنمية المستدامة .وفي هذا الصدد،
فإن اتفاقية عام  1992المتعلقة بحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية (اتفاقية المياه) ،التي تخدم
أمانتها لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ،توفر منصة حكومية دولية عالمية لدعم التنمية التعاونية ،ومنع الصراع على المياه
المشتركة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
نحو إيجاد حل
يعد التعاون عبر الحدود ،على النحو المطلوب في الغاية  5-6من أهداف التنمية المستدامة بشأن اإلدارة المتكاملة للموارد المائية،
أمرً ا بالغ األهمية لضمان المياه والصرف الصحي للجميع (هدف التنمية المستدامة  )6ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى
بشأن العمل المناخي ،والطاقة المستدامة ،وحماية النظام اإليكولوجي ،والفقر ،واألمن الغذائي ،والسالم .لالستجابة لتحديات التعاون
الضعيف في مجال المياه العابرة للحدود ،تتبنى اتفاقية المياه نهجً ا متعدد المسارات.
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عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

إن حلقات العمل العالمية واإلقليمية في إطار االتفاقية ،على سبيل المثال ،بشأن التعاون في مجال المياه العابرة للحدود في أفريقيا،
تدعم نهج بناء القدرات فيما بين بلدان الجنوب لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة ،وال سيما الغاية  ،5-6بين دول
الحوض ومن الحوض إلى الحوض ،من حيث الدول المشاطئة ومنظمات األحواض .على سبيل المثال ،فإن ورشة عمل "فيما بين
الممارسين :التدريب اإلقليمي على تعزيز تنفيذ اتفاقيتين عالميتين للمياه" لعام  ،2019التي نظمتها لجنة األمم المتحدة االقتصادية
ألوروبا بالتعاون مع شركاء يستهدفون الخبراء الفاعلين في البلدان الفرنكوفونية في غرب ،وشمال ،ووسط أفريقيا ،عززت فهمًا
مشتر ًكا للفوائد العملية لكل من اتفاقية المياه واتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في األغراض غير المالحية (المشار
إليها عاد ًة باسم اتفاقية المجاري المائية) ،واللتين تعرفان معًا باسم اتفاقيتي األمم المتحدة العالميتين للمياه .وكمثال آخر ،في عام
 ،2017في إطار شراكة مع البنك الدولي ،وبنك التنمية األفريقي ،والمصرف األوروبي لالستثمار ،ومنظمة تنمية حوض نهر
السنغال ،نظمت أمانة االتفاقية تدريبًا في داكار على إعداد مقترحات مشاريع استثمارية مقبولة مصرفيًا من أجل التكيف مع تغير
المناخ في األحواض العابرة للحدود ،حيث تبادل الخبراء من أفريقيا ،وآسيا ،وأوروبا الشرقية الخبرات.
النتائج المحققة فيما يتعلق بغايات أهداف التنمية المستدامة:
أظهر التقرير األول عن خط األساس العالمي لمؤشر أهداف التنمية المستدامة  2-5-6المنشور في عام  2018أنه يمكن إيجاد أعلى
مستوى من التعاون في منطقة عموم أوروبا ،والذي تم تيسيره إلى حد كبير من خالل اتفاقية المياه ،يليها غرب وجنوب أفريقيا،
بما في ذلك ،على سبيل المثال ،أنهار السنغال ،وغامبيا ،وفولتا ،والنيجر .تشير مواثيق المياه ألحواض النيجر ،وفولتا ،وبحيرة
تشاد إلى اتفاقية المياه .عالوة على ذلك ،فإنه منذ افتتاحها العالمي في عام  ،2016كان هناك اتجاه واعد للغاية داخل أفريقيا،
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وال سيما وسط وغرب أفريقيا ،نحو االنضمام إلى اتفاقية المياه .في عام
 ،2018كانت تشاد والسنغال أول دولتين خارج منطقة لجنة األمم المتحدة
االقتصادية ألوروبا تنضما إلى اتفاقية المياه وانضمت غانا إلى كل من اتفاقيتي
األمم المتحدة العالميتين للمياه في يونيو .2020
كانت هذه المبادرة مستدامة من خالل ما يلي:
•تسهيل المشاورات اإلقليمية من أجل تحسين التعاون في مجال األحواض العابرة
للحدود :كانت معالجة نقص التعاون بشأن حوض المياه الجوفية السنغالية
الموريتانية أحد دوافع السنغال لالنضمام إلى اتفاقية المياه .بنا ًء على طلب من
السنغال في اجتماع األطراف في اتفاقية المياه في عام  ،2018بدأت لجنة األمم
المتحدة االقتصادية ألوروبا ،جنبًا إلى جنب مع مركز جنيف للمياه ،حوارً ا
في عام  2019حول حوض المياه الجوفية السنغالية الموريتانية بين جمهورية
غامبيا ،وغينيا  -بيساو ،وموريتانيا ،والسنغال ،والذي يهدف إلى تعزيز التعاون
واالستخدام المستدام لطبقة المياه الجوفية وال يزال هذا الحوار مستمرً ا.
•دعم وضع اتفاقات لالستقرار اإلقليمي والتنمية المستدامة :قدمت أمانة االتفاقية
الدعم الالزم لوضع اتفاق إقليمي للتعاون في مجال المياه في وسط أفريقيا.
يهدف المشروع الذي تقوده الجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا إلى تزويد
المنطقة بإطار قانوني لضمان اإلدارة المستدامة لموارد المياه في موارد
المياه العابرة للحدود .في ديسمبر  ،2017تمت الموافقة على اتفاقية الجماعة
االقتصادية لدول وسط أفريقيا من قبل وزراء مياه األعضاء األحد عشر.
قابلية التكرار من خالل تشجيع االنضمام إلى اتفاقيتي األمم المتحدة العالميتين
للمياه كمحرك للتنفيذ الفعال:
إن اتفاقيتي األمم المتحدة العالميتين للمياه هما الصكان القانونيان الوحيدان اللذان
يركزان بشكل خاص على التعاون في مجال المياه العابرة للحدود على المستوى
العالمي .إنهما أداتان قويتان لتعزيز التعاون في مجال المياه العابرة للحدود
والنهوض به .وهما توفران مبادئ توجيهية إلدارة المياه العابرة للحدود في حالة
عدم وجود اتفاقات على مستوى األحواض ويمكن أن تدعما البلدان في التفاوض

بشأن الترتيبات التعاونية الجديدة أو مراجعة الترتيبات التعاونية القائمة .من خالل
أطر مؤسسية مثل تلك التي توفرها اتفاقية المياه ،فإنهما تساعدان أيضًا البلدان
في تنفيذ اتفاقات األحواض لمواجهة تحديات المياه المتزايدة ،وبالتالي تعزيز
التنمية المستدامة والسالم .وتدل الخبرة المكتسبة من األطراف على أن هاتين
األداتين تساعدان على ابتكار ممارسات جيدة في التعاون في مجال المياه العابرة
للحدود ،على سبيل المثال ،من خالل دعم تصميم اتفاقات األحواض ،وتطويرها،
وتنفيذها .وبالتالي يمكن أن يوفر االنضمام لألطراف الدعم في تعزيز أسسها
القانونية ،والتقنية ،والمؤسسية للتعاون ،وكذلك اإلدارة الوطنية للمياه.
تم التأكيد على مركزية التعاون في مجال المياه العابرة للحدود من أجل السالم
والتنمية المستدامة وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة على المستويين
العالمي واإلقليمي .يشجع األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول على
االنضمام إلى اتفاقيتي األمم المتحدة العالميتين للمياه وتنفيذهما .تعمل أمانة اتفاقية
المياه بنشاط مع شركاء عالميين وإقليميين مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،
وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،واللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم المتحدة،
والمجلس الوزاري األفريقي المعني بالمياه ،والجماعة االقتصادية لدول وسط
أفريقيا ،والجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،ومنظمات أحواض األنهار
األفريقية لدعم االنضمام إلى اتفاقيتي األمم المتحدة العالميتين للمياه وتنفيذهما،
مما يعزز التعاون عبر الحدود في هذه المناطق وعلى الصعيد العالمي.
جهة االتصال:
االسم :السيدة سونيا كوبيل
المسمى الوظيفي :أمين اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود
والبحيرات الدولية (اتفاقية المياه)؛ أمين مشارك بالبروتوكول المتعلق بالماء
والصحة
المنظمة :لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا
بريد إلكترونيsonja.koeppel@un.org :

اسم المشروع :الترويج العالمي للتنفيذ الفعال التفاقية المياه واالنضمام إليها
الدول  /األقاليم :عالمية
المر ِّ
شح :لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا
هدف (أهداف) التنمية المستدامة،3-13 ،2-13 ،1-13 ،2-12 ،7-11 ،5-11 ،4-11 ،4-9 ،1-9 ،9-8 ،4-8 ،3-7 ،2-7 ،1-7 ،5-6 ،3-6 ،5-1 :
18-17 ،17-17 ،16-17 ،14-17 ،9-17 ،7-17 ،6-17 ،5-17 ،3-17 ،8-16 ،7-16 ،6-16 ،3-16 ،9-15 ،5-15 ،1-15 ،5-14 ،1-14
مقدم الدعم :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،ومنظمة األمم المتحدة للتربية ،والعلم ،والثقافة (اليونسكو) ،واللجنة االقتصادية ألفريقيا
التابعة لألمم المتحدة ،ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا) ،والمجلس الوزاري األفريقي المعني بالمياه ،والجماعة االقتصادية
لدول وسط أفريقيا ،والجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،ومركز جنيف للمياه ،وغيرها الكثير.
هيئات التنفيذUNECE :
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع( 1996 :بدء نفاذ االتفاقية)؛ ( 2016االفتتاح العالمي) – حتى اآلن
رابط الممارسة الجيدةwww.unece.org/env/water.html :
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تصميم الموارد التعليمية المحلية للهيدرولوجيا اإليكولوجية واإلدارة المتكاملة للموارد المائية ألفريقيا

التحدي
التعليم في مجال المياه ضروري لألمن المائي ولتحقيق هدف التنمية المستدامة ( 6المياه النظيفة والنظافة الصحية) واألهداف
والغايات المتعلقة بالمياه عبر خطة التنمية المستدامة لعام  .2030ومع ذلك ،لكي يكون التعليم في مجال المياه فعاالً ،يجب تفسيره
بمعنى أوسع من تدريس العلوم الهيدرولوجية والتخصصات العلمية ذات الصلة؛ ويجب أن يكون مناسبًا محليًا ،وقابالً للتطبيق،
وذات صلة بسياق المتعلم ،بغض النظر عن السياق التعليمي.
إن مواد المناهج الدراسية التي تنقل محتوى مبتكرً ا ومتعدد التخصصات ومناسبًا من حيث الوقت للسياق المحلي في الجنوب
العالمي نادرة .في كثير من األحيان ،يجب أن يعتمد المعلمون على موارد تم تطويرها في أماكن أخرى من العالم ،مما يجعلها تفتقر
إلى األسس المحلية التي كانت ستجعلها موارد تعليمية أكثر فعالية في مناطق مثل أفريقيا ،وآسيا ،والمحيط الهادئ.
نحو إيجاد حل
لدعم التنفيذ الفعال وتحقيق األهداف والغايات المتعلقة بالمياه ،يلزم تطوير مواد تعليم في مجال المياه جديدة وقابلة للتطبيق محليًا،
ونشرها ،وتنفيذها .يعكس "االرتقاء بمستوى األمن المائي لمواجهة التحديات المحلية ،واإلقليمية ،والعالمية" ،الذي نفذته منظمة
األمم المتحدة للتربية ،والعلم ،والثقافة (اليونسكو) ،الجهد الرامي إلى تطوير هذه الموارد وتكييفها ،ومشاركتها بين مناطق أفريقيا،
وآسيا ،والمحيط الهادئ.
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الهدف األساسي للمشروع هو ضمان توافر موارد مناهج تعليم في مجال المياه مبتكرة تم وضعها في األصل لسياق آسيا والمحيط
الهادئ في شكل مالئم ،وقابل للتطبيق ،ومناسب للسياق األفريقي قدر اإلمكان.
لتحقيق هذا الهدف ،يأخذ المشروع نقطة انطالقه من منهج إدارة المياه باستخدام الهيدرولوجيا اإليكولوجية واإلدارة المتكاملة
للموارد المائية المؤلف من ثالثة مجلدات ،والذي تم وضعه مباشرة قبل بدء المشروع من قبل مركز المناطق المدارية الرطبة –
كوااللمبور ،وهو مركز تابع لليونسكو من الفئة  2تستضيفه حكومة ماليزيا.
باالعتماد على الخبرة والممارسة األكاديمية الواسعة ،تم تطوير المنهج األصلي من قبل اتحاد الجامعات الماليزية وتم تصميمه
بالتشاور مع المركز اإلقليمي لإلدارة المتكاملة ألحواض األنهار في نيجيريا ،باإلضافة إلى كرسي اليونسكو الجامعي إلدارة
الموارد المائية والثقافة ومقره الخرطوم ،السودان.
ً
إنجازا مهمًا ودائمًا في نظرية وممارسة إدارة الموارد المائية  -ومن حيث المبدأ ينطبق في كل من
على الرغم من أنه يمثل
آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا ،فإن المنشور المؤلف من ثالثة مجلدات يستمد معظم األمثلة العملية ،ودراسات الحالة ،واإلطار
المرجعي العام من السياق الماليزي .من أجل ضمان أكبر مساهمة ممكنة نحو التنمية المستدامة في السياق األفريقي ،وتعظيم
مالءمتها وقابليتها للتطبيق في أفريقيا ،طور المشروع منهجً ا جدي ًدا تمامًا للمياه مصممًا ومُثريًا بالمحتوى المحلي األفريقي .وقد
أخذ في االعتبار أن األساليب والتكنولوجيات المتعلقة بالهيدرولوجيا اإليكولوجية واإلدارة المتكاملة للموارد المائية ،إلى حد كبير،
مرتبطة بالسياق.
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سيوفر منهج إدارة المياه باستخدام الهيدرولوجيا اإليكولوجية واإلدارة المتكاملة
للموارد المائية ألفريقيا لطالب الجامعات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فهمًا
لتطبيق مبادئ الهيدرولوجيا اإليكولوجية وممارساتها .وهذا سيمكنهم من أن يكونوا
في الطليعة في حل المشاكل المتعلقة بالمياه العذبة والموارد البحرية .ستعمل الوثيقة
أيضًا على استكمال المواد التعليمية عبر مجموعة واسعة من المواضيع – تعليم
الحفظ ،واالقتصاد البيئي ،والعلوم الساحلية/البحرية ،من بين أمور أخرى.

تمت تغطية ثالثة أنشطة رئيسية من قبل المشروع :مرحلة الصياغة ،ومشاورة
الخبراء لتنقيح المناهج وتصميمها ،واستعراض رسمي وإطالق المناهج .تم تنفيذ
هذه األنشطة من خالل مشاركة اليونسكو النشطة في العديد من المؤسسات األفريقية:
المركز اإلقليمي لإلدارة المتكاملة ألحواض األنهار (كادونا ،نيجيريا)؛ ومكتب
تنسيق الهيدرولوجيا اإليكولوجية في وزارة المياه ،والري ،والطاقة في إثيوبيا؛
وجامعة سوكويني للزراعة ،موروجورو ،جمهورية تنزانيا المتحدة .تم التنفيذ
بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الماليزيين ،وال سيما مركز المناطق المدارية الرطبة
يساهم المشروع في تحديد حلول المياه المستدامة ألفريقيا وآسيا من خالل
 كوااللمبور واللجنة الوطنية الماليزية للبرنامج الهيدرولوجي الدولي ،بمساهماتتحسين المعرفة بإدارة الموارد المائية بين المهنيين ،والمديرين ،واألكاديميين،
من خبراء معنيين بقطاع المياه من أستراليا ،وإثيوبيا ،وإندونيسيا ،وكازاخستان،
وصناع القرارات ،والمخططين ،وكذلك من خالل تعزيز التعاون العلمي بين
وماليزيا وجنوب أفريقيا ،وتايالند ،وجمهورية تنزانيا المتحدة.
أعضاء أسرة اليونسكو المعنية بالمياه ،والخبراء والمديرين في المنطقتين.
تم إجراء سلسلة من الحوارات والمناقشات التفصيلية المتعلقة بتنظيم الوثيقة وهيكلها باإلضافة إلى ذلك ،استفاد أعضاء مجتمع البرنامج الهيدرولوجي الدولي في كلتا
على مدار هذه المراحل التكرارية الثالث التي تضم مجموعة أقاليمية من الخبراء ،المنطقتين من المدخالت والمساهمات التي قدمها الخبراء الدوليون تجاه المشروع
مما أدى إلى هيكل جديد للمناهج الدراسية ،مصمم لمواصلة تحسين الوثيقة و قابلية من خالل التبادالت وتقديم المساهمات التقنية ،والبيانات ،والمواد أثناء تنفيذ
تطبيقها في السياق األفريقي .تغطي الوثيقة الناتجة موضوعات منظمة في  13جزءًا المشروع.
منفصالً ،على النحو التالي:
سيؤدي االستخدام الواسع النطاق لمنهج المياه من قبل الجامعات في أفريقيا –
الذي يتم الترويج له وتيسيره بواسطة المراكز األفريقية المشاركة من الفئة 2
•الموضوع  :1مقدمة في الهيدرولوجيا اإليكولوجية وإدارة المياه العذبة
•الموضوع  :2مقدمة في اإلدارة المتكاملة للموارد المائية ومبادئها
والكراسي الجامعية  -إلى الحفاظ على ناتج المشروع ورفع مستواه .عالوة على
•الموضوع  :3إدارة أحواض األنهار
ذلك ،أوصى الخبراء المساهمون بشدة بعرض المحتويات الرئيسية للمنهج وإتاحتها
•الموضوع  :4إيكولوجيا األراضي الرطبة وإدارتها
لواضعي السياسات في أفريقيا .ونتيجة لذلك ،فإن األساليب والتكنولوجيات المتعلقة
•الموضوع  :5إيكولوجيا البحيرات
بالهيدرولوجيا اإليكولوجية واإلدارة المتكاملة للموارد المائية في المنطقة سيكون لها
•الموضوع  :6هيدرولوجيا المياه الجوفية والنظم اإليكولوجية المعتمدة على المياه تأثير على مستوى صنع القرار .تلتزم أسرة اليونسكو المعنية بالمياه في المنطقتين
بضمان أن يصبح أصحاب المصلحة المختلفون أكثر فعالية وكفاءة من خالل تحسين
الجوفية
•الموضوع  :7اإلدارة المتكاملة للموارد المائية وإدارة النظم اإليكولوجية المائية
المعرفة المتعلقة بمهارات اإلدارة والقيادة وتبادلها وتعزيز التطوير التنظيمي.
•الموضوع  :8إدارة الموارد البحرية ،ونظم مصبات األنهار ،واألراضي الرطبة
في حين أن المنهج الدراسي مُصاغ لالستخدام في منطقة أفريقيا ،إال أنه يمكن
الساحلية
تكييفه وتخصيصه ليناسب احتياجات المناطق خارج أفريقيا ،مع التوصية بإجراء
•الموضوع  :9تكامل الهيدرولوجيا اإليكولوجية واالقتصاد البيئي
مزيد من التحليل وتعديل للمحتوى كجزء من التكيف مع المناطق األخرى.
•الموضوع  :10تقييم النباتات النهرية وصحة األنهار
الجغرافية
والمعلومات
•الموضوع  :11نظام االستشعار عن بعد
جهة االتصال:
•الموضوع  :12الهيدرولوجيا اإليكولوجية ،والتكنولوجيا الحيوية ،والموارد المائية المنظمة :منظمة األمم المتحدة للتربية ،والعلم ،والثقافة (اليونسكو) في جاكرتا
•الموضوع  :13إدارة الموارد المائية وإشراك/مشاركة الجنسين.
بريد إلكترونيjakarta@unesco.org :

اسم المشروع :االرتقاء بمستوى األمن المائي لمواجهة التحديات المحلية ،واإلقليمية ،والعالمية
الدول  /األقاليم :أستراليا ،إثيوبيا ،إندونيسيا ،كازاخستان ،ماليزيا ،نيجيريا ،جنوب أفريقيا ،تايلند ،جمهورية تنزانيا المتحدة
المر ِّ
شح :منظمة األمم المتحدة للتربية ،والعلم ،والثقافة (اليونسكو)
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-6 ،6-6 ،5-6 :أ
مقدم الدعم :صناديق ماليزيا االستئمانية
هيئات التنفيذ :اليونسكو في جاكرتا
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع2019–2018 :
رابط الممارسة الجيدةhttps://mucp-mfit.org :
190

7

التدريب العملي على استخدام هاضم الغاز الحيوي
قوى باأللياف في ساموا
المصنوع من البالستيك ال ُم َّ
تعزيز تنمية الغاز الحيوي من خالل التواصل والتعاون فيما بين بلدان الجنوب

التحدي
في معظم البلدان النامية ،تبقى النفايات الزراعية دون معالجة ،مما قد يتسبب في حدوث التلوث البيئي وانتقال األمراض
من الحيوان إلى اإلنسان .عالو ًة على ذلك ،يعاني المزارعون من الفرص المحدودة للحصول على الطاقة الحديثة مثل الكيروسين،
والغاز المسال ،والكهرباء ،مما يؤدي إلى إزالة الغابات ،وفقدان المياه ،وتعرية التربة .كما يُثقل كاهل النساء واألطفال بأعباء
العمل منخفض القيمة ،مثل جمع الحطب وروث البقر ألغراض الطهي .باإلضافة إلى ذلك ،فإن اإلفراط في استخدام األسمدة
ً
ونتيجة لذلك ،أثرت القضايا المذكورة أعاله على التنمية
الكيماوية يشكل خطرً ا على التربة ،والنظام اإليكولوجي ،وصحة اإلنسان.
المستدامة للبلدان الجزرية الصغيرة الضعيفة ،مثل ساموا.
نحو مستقل
استنا ًدا إلى الهدف المشترك المتمثل في التصدي لظاهرة تغير المناخ ونقص الطاقة ،طورت بعض البلدان على ٍ
أو مشترك استخدام الغاز الحيوي سعيًا إلى تحقيق منافعها البيئية ،واالقتصادية ،والصحية ،واالجتماعية .ونظرً ا الختالف البيئة
الطبيعية والظروف االجتماعية من منطق ٍة إلى أخرى ،ومن بل ٍد إلى آخر ،فإن تحديد النموذج األمثل الستخدام الغاز الحيوي في بل ٍد
ما ال يزال يمثل تحديًا.

طاقة نظيفة
وبأسعار معقولة
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على الفقر
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القضاء التام
على الجوع
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والرفاه
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التعليم الجيد

8

العمل الالئق
ونمو االقتصاد

11

12
15

االستهالك واإلنتاج
المسؤوالن

الحياة
في البرّ

13
17

مدن ومجتمعات
محلية مستدامة

العمل
المناخي

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

نحو إيجاد حل
لمواجهة التحديات المذكورة أعاله ،تم تنفيذ مبادرة "التدريب العملي على استخدام هاضم الغاز الحيوي المصنوع من البالستيك
المُقوَّ ى باأللياف في ساموا" إلبراز ممارسات الزراعة المستدامة .وهذا من شأنه أن يجعل قطاع صناعة الثروة الحيوانية قطاعًا
مربحً ا ،ومستدامًا ،وصدي ًقا للبيئة من خالل تعزيز تكنولوجيات إدارة النفايات الحيوانية إلعادة تدوير الموارد وإضافة القيمة.
لقد تولى تنفيذ المشروع منظمتان )1( :معهد الغاز الحيوي التابع لوزارة الزراعة والشؤون الريفية ( ،)BIOMAبجمهورية
الصين الشعبية ،الذي أُنشئ في عام  ،1979على يد معهد بحوث حكومي والمركز المرجعي للبحوث والتدريب في مجال الغاز
الحيوي التابع لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ( )FAOمنذ عام  )2( ،2014اتحاد مزارعي ساموا ( ،)SFAوهو منظمة
غير حكومية تعمل على نشر التكنولوجيا الزراعية ،وربط المزارعين المحليين بموجب آلية العضوية ،والحفاظ على التواصل
الوثيق مع الحكومات والمؤسسات التعليمية.
لقد وجه اتحاد مزارعي ساموا الدعوة إلى معهد الغاز الحيوي التابع لوزارة الزراعة باعتباره الداعم التقني الخارجي لهذا التدريب
الذي يستغرق  14يومًا ،حيث ألقى أستاذان وأخصائي تقني محاضرات وعروض في الموقع .وقد دعم مرفق البيئة العالمية
( )GEFشراء الهواضم وقطع الغيار اإلضافية .كما دعم مشروع مركز الصين للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان
َ
لألستاذين القادمين من معهد الغاز الحيوي التابع لوزارة الزراعة في الصين إلى ساموا .وكان مشروع
الجنوب رحلة السفر الدولي
المساعدة التقنية الزراعية بين الصين وساموا ( )CSATAPبمثابة داعم محلي ،حيث قام بتوفير الفصول الدراسية ودعوة وسائل
اإلعالم المحلية إلعداد التقارير.
حققت المشاريع ما يلي :تم شحن  21هاض ًما إلى ساموا ،وتركيب  17هاض ًما في أثناء فترة التدريب ،وأربعة هاضمات على يد
المتدربين بعد انتهاء التدريب .وتم تدريب إجمالي  22متدر ًبا؛  4نساء و 18رجالً.
بدعم من مشروع المركز
وف ًقا لبحث أجراه اتحاد مزارعي ساموا ومعهد الغاز الحيوي التابع لوزارة الزراعة والشؤون الريفية،
ٍ
العالمي للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب في عام  ،2019كانت جميع الهواضم تعمل بصور ٍة طبيعية دون
تسرب ،وبلغت أقصر مدة لتنشيط إنتاج الغاز الحيوي أسبوعًا واح ًدا بعد تركيب الهاضم وتغذيته .لقد كانت هناك وفورات بقيمة
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 25دوالرً ا أمريكيًا استنا ًدا إلى متوسط التكلفة الشهرية للغاز النفطي المسال
( .)LPGوقد تحسنت كفاءة اإلنتاج الزراعي ،باستخدام بقايا الهواضم على هيئة
سماد .كما تمت مشاركة بقايا الهواضم الزائدة في األحياء المجاورة .وبنا ًء عليه،
ارتفع الطلب على الهواضم في المجتمعات.
تخلصت النساء في األسر من العمل الشاق المتمثل في جمع الحطب والتعرض للدخان
الناتج عن حرق قشر جوز الهند .وأصبحت فرص اإلصابة باألمراض الحيوانية لدى
األطفال أقل بعد بناء حظيرة الحيوانات لمنع الخنازير وصغارها من التحرك في كل
مكان .كما تعلَّم األطفال أيضًا أن نفايات الحيوانات وأوراق النباتات يمكن أن تتحول
إلى غاز طهي نظيف وانضم بعضهم لتغذية الهواضم بالسماد العضوي.
قام المزارعون بوضع السماد العضوي الحيواني في الهاضم من خالل نفق جمع
ً
ونتيجة لذلك،
السماد العضوي الذي تم تركيبه على طول حافة حظيرة الحيوانات.
تمتعت الحيوانات برفاهية أفضل من خالل عدم تناول الطعام في السماد العضوي
في حظائر أكثر نظافة.
يُعد المشروع مربحً ا لكلتا المنظمتين المن ِّفذتين .حيث تعرف معهد الغاز الحيوي
التابع لوزارة الزراعة والشؤون الريفية إلى جانب اتحاد مزارعي ساموا باعتباره
متلقي التكنولوجيا على أهمية عوامل التضامن المجتمعي ،وتأسيس الوعي ،والتقييم
المسبق ،وكسب التأييد التي وضعت حجر األساس الستدامة المشروع حسب
الحاجة ،وأن العملية الخاصة بكل مشروع تخضع للتعديل وف ًقا للوضع المحلي.
كان لنجاح هذا المشروع تأثير على سياسة تنمية استخدام الغاز الحيوي الخاصة
بحكومة ساموا .وبعد اكتمال المشروع في عام  ،2018و َّقع اتحاد مزارعي
ساموا عق ًدا مع معهد الغاز الحيوي التابع لوزارة الزراعة بشأن انعقاد جلسة
المشروع الثانية لتركيب  21هاضمًا مصنوعًا من مواد بناء صلبة ولينة وذلك
لمعرفة الوضع التقني األمثل لساموا؛ وأوشكت الجلسة على االكتمال من خالل
التدريب عبر اإلنترنت وعبر الفيديو في عام  .2020ويمكن تكرار تنفيذ
مشروع إقليمي بعنوان "إنشاء مركز الغاز الحيوي للبحوث والتدريب بمنطقة
آسيا والمحيط الهادئ ( ")BRTCاستنا ًدا إلى تجربة هذا المشروع ومدى تكامل
الشراكة في المنطقة ،بحيث يمكن تحقيق استدامة المشروع على المدى الطويل.

يمكن تكرار تنفيذ هذا المشروع في بلدان نامية أخرى في حال استيفاء بعض
الشروط.
أوالً ،يمكن إجراء تقييم مسبق عند الطلب من أجل تحديد الموقع الجغرافي
الصحيح على النحو التالي :يجب أن تكون حظيرة الحيوانات على بعد  30مترً ا
من المطبخ؛ ويجب أن تكون درجة حرارة البيئة المحيطة أعلى من  13درجة
مئوية طوال العام؛ ويجب أن يكون مستوى المياه الجوفية أقل من  1متر؛ ويجب
أن يكون موقع الهاضم على بُعد  5أمتار من الطريق .وينبغي أن يكون لدى
المتلقين المثاليين ما ال يقل عن خنزيرين أو بقرة واحدة لتغذية الهاضم ،مع
مقدرتهم على تحمل تكاليف توظيف العمال أو استئجار الحفارات ،وأن يكونوا
مهتمين اهتمامًا كبيرً ا بالغاز الحيوي وبقايا الهواضم ،وأن يكون لهم تأثير على
كسب التأييد.
ثانيًا ،يمكن الحصول على التمويل لتوفير المعدات ،وحشد األشخاص ذوي الخبرة،
وتنفيذ األحكام المحلية المتعلقة بالتدريب وإنشاء الهاضم.
ً
ثالثا ،يمكن إضفاء الطابع المؤسسي على جودة إنشاء الهاضم وتشغيله في صورة
إجراء روتيني موحد من خالل تدريب المدربين وخدمات العضوية.
لقد تم تجهيز قطع الغيار اإلضافية باعتبارها جزءًا من طلب شراء المعدات
نحو غير
في بداية المشروع وذلك الستبدال التركيبات التي تضررت على
ٍ
مقصود .ويمكن لبناء القدرات التقنية إسداء المشورة التقنية المستمرة.
جهة االتصال:
االسم :السيدة /يان لونج
الوظيفة :أستاذ مساعد
المنظمة :معهد الغاز الحيوي التابع لوزارة الزراعة
البريد اإللكتروني5584494@qq.com :
وي تشاتLongerlady :

اسم المشروع :التدريب العملي على استخدام هاضم الغاز الحيوي المصنوع من البالستيك المُقوَّ ى باأللياف في ساموا
الدول  /األقاليم :الصين ،ساموا
المر ِّ
شح :مركز الصين الدولي للتبادل االقتصادي والتقني ()CICETE
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-1 ،5-1 ،4-1 ،3-1 ،2-1 ،1-1 :أ-2 ،4-2 ،3-2 ،أ-4 ،7-4 ،6-4 ،5-4 ،4-4 ،3-4 ،3-3 ،ب-4 ،ج،2-7 ،1-7 ،
-7 ،3-7أ-7 ،أ-11 ،6-11 ،1-11 ،6-8 ،5-8 ،4-8 ،2-8 ،أ-12 ،8-12 ،5-12 ،4-12 ،أ-13 ،3-13 ،2-13 ،1-13 ،أ-13 ،ب،3-15 ،2-15 ،
9-17 ،8-17 ،7-17 ،6-17 ،1-17
مقدم الدعم :الصين ومشروع المركز العالمي للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب ،والصندوق البيئي العالمي ( ،)GEFوحكومة ساموا،
ومشروع المساعدة التقنية الزراعية بين الصين وساموا
هيئات التنفيذ :معهد الغاز الحيوي التابع لوزارة الزراعة والشؤون الريفية ،وجمهورية الصين الشعبية ،واتحاد مزارعي ساموا ()SFA
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع2019-2018 :
رابط الممارسة الجيدةwww.biogas.cn :
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تعزيز تنمية الطاقة المائية الصغيرة في زامبيا
ونيجيريا وغانا
تعزيز نقل تكنولوجيا الطاقة المائية الصغيرة وزيادة الوعي بإدارة الطاقة المائية الصغيرة والمهارات التقنية
في البلدان األفريقية المختارة

9

طاقة نظيفة
وبأسعار معقولة

الصناعة ،واالبتكار،
والهياكل األساسية

13

العمل
المناخي

التحدي
تتمتع منطقة شرق إفريقيا بأعلى اإلمكانات الشاملة في مجال الطاقة المائية الصغيرة في القارة ،وتحتل منطقة غرب إفريقيا المرتبة
الثانية في إمكانات الطاقة المائية الصغيرة .في منطقة شرق إفريقيا ،يعتمد إنتاج الكهرباء في زامبيا اعتما ًدا كبيرً ا على توليد الطاقة
المائية ،من حيث مشاريع الطاقة المائية الكبيرة والصغيرة على ح ٍد سواء .وبسبب القيود التي يفرضها الحصول على الكهرباء،
فهناك حاجة إلى استحداث مشاريع جديدة في مجال الطاقة المائية الصغيرة تستفيد من اإلمكانات المرتفعة للمنطقة وتتمكن من
ً
عال من قدرات توليد الطاقة المائية الصغيرة المُجهزة،
دعم كهربة الريف .أما في منطقة غرب إفريقيا ،فتتمتع نيجيريا
بمستوى ٍ
وبالفعل ،فإنها تتميز بالقدرات األعلى في المنطقة ،ومع ذلك فإن هذا ال يمثل سوى  6بالمئة من إجمالي إمكانات الطاقة المائية
الصغيرة لديها .وبالمثل ،ال تمتلك غانا محطة لتوليد الطاقة المائية الصغيرة ،بل مجرد مشروع كبير للطاقة المائية .لذا ،فإن التحدي
المتمثل في ضمان الحصول على الكهرباء في المناطق الريفية يحدد أهمية موارد الطاقة المائية الصغيرة.
نحو إيجاد حل
يهدف هذا المشروع إلى إزالة العقبات التي تحول دون نقل تكنولوجيا الطاقة المائية الصغيرة وزيادة الوعي لتحسين إدارة الطاقة
المائية الصغيرة والتكنولوجيا الخاصة بها في البلدان األفريقية المختارة .شارك في هذا المشروع النظراء التاليين :زامبيا ،التي
تمثل السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي ( ،)COMESAوشرق إفريقيا وغانا ،ونيجيريا من بلدان غرب إفريقيا
لوضع اآلليات المناسبة التي ستسمح للمتلقين بفهم أهمية الطاقة المائية الصغيرة بالنسبة للتنمية الوطنية واإلقليمية وتعزيز النمو
الشامل والمستدام لمعدل الحصول على الكهرباء .ومن بين شركاء تنفيذ المشروع السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب
األفريقي ،وإدارة تكنولوجيا الطاقة المتجددة والتقليدية ،والوزارة االتحادية للعلوم والتكنولوجيا ( )FMSTفي نيجيريا ،وهيئة
الطاقة الغانية (.)GEC
لتنفيذ هذا المشروع ،تم تنظيم األنشطة ووضعها على ثالث مراحل:
•المرحلة األولى :تتضمن هذه المرحلة عمليتي التخطيط والتنفيذ لتحليل عميق يعتمد على البحث للتطورات الحالية في مجال
الطاقة المائية الصغيرة في الدول المستهدفة ،مع استكماله بمسح المواقع وفرص المشاركة في التدريب المباشر.
•المرحلة الثانية :تنطوي هذه المرحلة على تقييم آليات التمويل الالزمة الستراتيجيات اإلدارة والتنمية في مجال الطاقة المائية
الصغيرة الموجَّ هة إلى الحكومات والمجتمعات المحلية في المناطق المستهدفة.
•المرحلة الثالثة :تشمل هذه المرحلة أنشطة التنسيق لدعم نشر الدروس المستفادة من المشروع .وتهدف األطراف إلى إقامة
جوالت دراسية لتمكين تبادل الدروس والخبرات ودعمه مع الدول األخرى.

© INSHP

وقد حقق المشروع النتائج اآلتية:
•تم تحديد العقبات التي تعترض التنمية في مجال الطاقة المائية الصغيرة والحلول الالزمة لها في الدول المختارة من خالل جمع
السياسات ،واالستراتيجيات ،واألوضاع العامة المُحدَّثة .وتم عقد حلقات عمل تدريبية واجتماعات مع أصحاب المصلحة إلزالة
الحواجز المعرفية لتعزيز التنمية في مجال الطاقة المائية الصغيرة.
•تم استحداث آلية تمويل مستدامة لدعم مبادرات الكهربة الريفية للقطاع الخاص والحكومة في الدول المختارة.
•تم إجراء التحقيقات الميدانية لمواقع الطاقة المائية الصغيرة المحتملة مع إعداد تقارير دراسة الجدوى األولية .كما تم تحديد
مشروع البيان العملي.
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•المنتدى الثامن للطاقة المائية للحاضرُ .عقِد المنتدى بعنوان "الطاقة المائية تعزز
التنمية الصناعية في أفريقيا" في مدينة لوساكا بزامبيا ،بالتعاون مع الشبكة
الدولية المعنية بالطاقة المائية الصغيرة ( ،)INSHPوالسوق المشتركة
لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي ،ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
( .)UNIDOوكذلك دعا المنتدى إلى التعاون متعدد األطراف من أجل تحسين
استخدام الموارد المائية للمحتاجين إليها ،وكان بمثابة منصة للمناقشات بشأن
وضع سياسات مواتية لتحقيق التنمية في مجال الطاقة المائية الصغيرة.
يُعد استحداث آلية للتمويل أحد العناصر المبتكرة لهذا المشروع .حيث تتضمن
آلية التمويل من أجل تحقيق التنمية في مجال الطاقة المائية الصغيرة سياسات
نحو شامل
تفضيلية قد تدعم تطوير تكنولوجيا الطاقة المائية الصغيرة على
ٍ
ومستدام ،باإلضافة إلى تأسيس قنوات التمويل التي من شأنها أن تسمح ألصحاب
المصلحة من مختلف المستويات بتقييم مدى مصلحتهم في دعم مشاريع الطاقة
المتجددة القابلة للتمويل في مجال الطاقة المائية الصغيرة في الدول المختارة.
عالو ًة على ذلك ،وقعت الشبكة الدولية المعنية بالطاقة المائية الصغيرة مذكرات
تفاهم مع السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي ،والوزارة االتحادية
للعلوم والتكنولوجيا في نيجيريا ،وهيئة الطاقة الغانية على الترتيب .وتهدف
جميع مذكرات التفاهم إلى تعزيز التعاون في المستقبل بين الطرفين فيما يخص

تحقيق التنمية في مجال الطاقة المائية الصغيرة في الميادين المتعلقة بالسياسات،
والنظم القانونية ،واالبتكار في التكنولوجيات ،واإلدارة ،وسبل التعاون اإلقليمي
والقاري والعالمي.
ستوحد الشبكة الدولية المعنية بالطاقة المائية الصغيرة الجهود أيضًا مع السوق
المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي ،والوزارة االتحادية للعلوم والتكنولوجيا
في نيجيريا ،وفريق حفظ النظم اإليكولوجية ( )ECGمن أجل توسيع نطاق
المعرفة لهذه المبادرة إلى ما وراء الدول المستهدفة األصلية ليشمل بلدان أخرى
تواجه صعوبات مماثلة في تنويع مجموعة مصادر الطاقة لديها بغرض تيسير
مشاركة المعرفة وتبادلها فيما بين بلدان الجنوب .ويتمثل الغرض الرئيسي للتعاون
في المستقبل بين جميع األطراف في ضمان إتاحة المجال إلجراء المناقشات
والمشاركات بين الدول األقران في أفريقيا ذات المصالح المشتركة بشأن المسائل
ذات الصلة في مجال الطاقة المائية الصغيرة والطاقة المتجددة.
جهة االتصال:
االسم :السيد /ديل كيو
الوظيفة :موظف برامج
المنظمة :المركز الدولي للطاقة المائية الصغيرة ()ICSHP
البريد اإللكترونيdlqiu@icshp.org :

اسم المشروع :تنمية إمكانات الطاقة المائية الصغيرة غير المستغلة في الدول األفريقية المختارة
الدول  /األقاليم :الصين ،وغانا ،ونيجيريا ،وزامبيا
المر ِّ
شح :مركز الصين الدولي للتبادل االقتصادي والتقني ()CICETE
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-7 ،3-7 ،2-7 ،1-7 :أ3-13 ،2-13 ،5-9 ،3-9 ،
مقدم الدعم :مركز الصين للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب ،والسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي ( ،)COMESAوالوزارة
االتحادية للعلوم والتكنولوجيا ( )FMSTفي نيجيريا وهيئة الطاقة الغانية ()GEC
هيئات التنفيذ :الشبكة الدولية المعنية بالطاقة المائية الصغيرة ()INSHP
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع2018–2017 :
رابط الممارسة الجيدة :غيرمتاح
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مركز نقل التكنولوجيا ،والبحث والتدريب المعني
بالطاقة النظيفة وكهربة الريف للدول األفريقية
تعزيز تنمية الطاقة المتجددة والكهربة الريفية في الدول األفريقية

13

العمل
المناخي

طاقة نظيفة
وبأسعار معقولة

17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

التحدي
تتمتع الدول األفريقية بموارد وفيرة من الطاقة ،ولكن ثمة حاجة ماسة إلى توفير عنصر الكهرباء الالزم للحياة المعيشية للشعوب
وتطورهم االقتصادي .ويؤدي االعتماد الشديد على الوقود األحفوري إلى حدوث آثار مروعة لتغير المناخ ،بما في ذلك حاالت
الجفاف ،والفيضانات ،وتعرية التربة ،وما إلى ذلك .عالو ًة على ذلك ،يفقد األفراد حياتهم ويتكبدون خسائر اقتصادية نظرً ا لحدوث
الكوارث المناخية كل عام في معظم الدول األفريقية .ولذلك ،ثمة حاجة عاجلة إلى وجود مركز لنقل التكنولوجيا ،والبحث والتدريب
في أفريقيا لتعزيز تنمية الطاقة النظيفة والكهربة الريفية لتحقيق الهدف  7من أهداف التنمية المستدامة (طاقة نظيفة وبأسعار
معقولة) ،والهدف ( 13العمل المناخي) ،والهدف ( 17عقد الشراكات لتحقيق األهداف).
نحو إيجاد حل
هناك تركيز متزايد ،في جميع أنحاء العالم ،على توفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة ،نظرً ا ألنها تخفف من آثار تغير المناخ.
وفي إطار القمة السابعة والعشرين لالتحاد األفريقي ،التي ُعقِدَ ت في مدينة كيغالي ،برواندا في يوليو  ،2016تم التوصل إلى
أنه سيتم وضع برنامج الكهربة في جدول زمني عاجل ،وإلى ضرورة أن تصبح جميع الدول األعضاء أكثر وعيًا بأهمية تطوير
اإلمكانات الهائلة للطاقة النظيفة ،ومن بينها الطاقة المائية ،والطاقة الشمسية ،وطاقة الرياح ،والغاز الحيوي ،وما إلى ذلك ،من أجل
توفير الكهربة الريفية وتحقيق التنمية المستدامة .وتحقي ًقا لهذا الغرض ،تم إنشاء مركز نقل التكنولوجيا ،والبحث والتدريب المعني
بالطاقة النظيفة وكهربة الريف لقارة أفريقيا في أديس أبابا ،بإثيوبيا في شهر مايو  2017بالتعاون مع المعهد الوطني للبحوث
المعني بكهربة الريف ،ووزارة الموارد المائية في الصين من خالل مركز هانغتشو اإلقليمي للطاقة المائية الصغيرة (،)HRC
وجامعة أديس أبابا للعلوم والتكنولوجيا ( ،)AASTUوبدعم من بعثة جمهورية الصين الشعبية إلى االتحاد األفريقي.
فعالة لتبادل الخبرات والتجارب واستكشاف إمكانات الستحداث طاقة نظيفة وبأسعار معقولة .وفي سياق
يوفر المركز منصة َّ
االحترار العالمي ،يتعاون المركز مع الهيئات الحكومية ،والجامعات ومعاهد البحوث ،وشركات الطاقة ،ومنتجي الطاقة المستقلين
في الدول األفريقية .وفي المستقبل القريب ،سيتم إنشاء مراكز فرعية في شرق أفريقيا ،وغربها ،وجنوبها ،وشمالها من خالل
الجهود المشتركة للدول األفريقية المعنية من أجل تغطية مواضيع أكثر تحدي ًدا للتعاون على إيجاد حلول قابلة للتكرار.

© المعهد الوطني للبحوث
المعني بكهربة الريف،

تشمل منهجيات المركز تبادل التكنولوجيا ،والبحث والتطوير ،وعرض المشاريع ،وتنمية المواهب ،والتنمية المحلية .وبفضل الجهود
المشتركة للشركاء ،تم البدء في تنفيذ األنشطة التالية تحت مظلة المشروع على النحو التالي:
•في الفترة من  12إلى  14مايو ُ ،2017عقِدَ ت "ندوة حول الطاقة المتجددة ونظام الطاقة خارج نطاق الشبكة لبلدان شرق
أفريقيا" بهدف مشاركة المعرفة وتبادلها .وقد حضر أكثر من  20ممثالً من بوروندي ،وإثيوبيا ،وكينيا ،ورواندا ،وأوغندا،
وجمهورية تنزانيا المتحدة تلك الندوة ،التي استعرضت حالة الطاقة والقضايا الناشئة ،وتبادلت الدراية الفنية والخبرة المثبتة،
وأبرزت الحلول العملية بشأن نظام الطاقة خارج نطاق الشبكة ،وما إلى ذلك ،ومن ثم متابعة نقل الممارسات والمعرفة الجيدة
بين البلدان فيما بين جميع بلدان شرق أفريقيا بما يحقق مصالحها المشتركة ،ومعالجة القضايا المشتركة لنقص الطاقة ،وتغير
المناخ ،والشراكة المشتركة .وفي نهاية الندوة ،وقع المشاركون على قرار ذي حس تعاوني لتعزيز التعاون في مجال البحث
والتطوير على المدى الطويل مع تشجيعهم على نشر الخبرات والدراية الفنية على مئات المهنيين ومساعدة واضعي السياسات
في بلدانهم على تحفيز التنمية في مجال الطاقة المتجددة.

195

•في  31أكتوبر  ،2017قام رئيس جامعة أديس أبابا للعلوم والتكنولوجيا في
إثيوبيا بزيارة الصين ،حيث ناقش الجانبان أعمال المتابعة والقضايا التعاونية
األخرى للمركز.
•في الفترة من  2إلى  13مايو  ،2018زار الوفد الصيني رواندا ،وإثيوبيا،
وأوغندا ،وكينيا على الترتيب إلقامة التعاون الثنائي والتعاون متعدد األطراف
بشأن بناء القدرات ،وبرامج البحث والتطوير المشتركة ،وعرض المشاريع ،ونقل
التكنولوجيا ،وما إلى ذلك ،وتجدر اإلشارة إلى أن الزيارة قد حققت نتائج مثمرة.
•من  20يونيو إلى  20أغسطس  ،2018تم إيفاد طالب دراسات عليا
من جامعة أديس أبابا للعلوم والتكنولوجيا إلى الصين إلجراء دراسة بحثية
حول الطاقة المتجددة ونظام توليد الطاقة الهجينة .وقد تعلَّم الطالب ،بتوجيه
من المشرفين الصينيين ،الكثير عن تنمية الطاقة المتجددة في الصين،
بما في ذلك سياسات اإلدارة والمعايير التقنية والخبرات العملية ،كما أكمل
الورقة البحثية الخاصة به.
•زار المدير العام لمركز هانغتشو اإلقليمي رواندا وإثيوبيا في الفترة من  4إلى
 11أغسطس  2018لمناقشة فكرة إنشاء "مركز نقل التكنولوجيا ،والبحث
والتدريب المعني بالطاقة النظيفة وكهربة الريف في شرق أفريقيا" واألنشطة
التعاونية القادمة في رواندا ،وكذلك إدارة المركز وتشغيله في إثيوبيا.

ً
وقابل للتكرار ،من خالل تقديم الدعم المهم
وبنا ًء عليه ،سيكون المركز مستدامًا
من حكومات البلدان األفريقية والصين ،والرعاية المحتملة من منظمات األمم
المتحدة وال سيما مكتب األمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب .وتقدم جامعة
أديس أبابا للعلوم والتكنولوجيا حاليًا الدعم اللوجستي ،مثل توفير المكان ووسائل
النقل ،بينما تعمل شركة توليد الكهرباء األوغندية المحدودة ،وشركة تنمية الطاقة
المحدودة في رواندا ،وشركة كينيا للطاقة واإلنارة المحدودة ،وجمعية الطاقة
المتجددة التنزانية ،من بين شركات أخرى ،على المشاركة بنشاط في التبادل
التقني وتنمية المواهب ،ضمن أنشطة أخرى ،في المركز .ويعزز إنشاء هذا
المركز وتشغيله التعاون الدولي في مجال البنية التحتية ،والتنمية الخضراء،
والحد من الفقر ،وكذلك في مجال العلوم اإلنسانية فيما بين البلدان األفريقية.
جهة االتصال:
االسم :شعبة الشؤون الخارجية والتدريب
المنظمة :المعهد الوطني للبحوث المعني بكهربة الريف ،وزارة الموارد المائية
في الصين  /مركز هانغتشو اإلقليمي (آسيا والمحيط الهادئ) للطاقة المائية
الصغيرة ()HRC
البريد اإللكترونيjshi@hrcshp.org /nlin@hrcshp.org :

اسم المشروع :مركز نقل التكنولوجيا ،والبحث والتدريب المعني بالطاقة النظيفة وكهربة الريف للبلدان األفريقية
الدول  /األقاليم :بوروندي ،والصين ،وإثيوبيا ،وكينيا ،ورواندا ،وأوغندا ،وجمهورية تنزانيا المتحدة
المر ِّ
شح :مركز الصين الدولي للتبادل االقتصادي والتقني ()CICETE
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-7 ،1-7 :أ-13 ،3-13 ،1-13 ،ب16-17 ،9-17 ،6-17 ،
مقدم الدعم :صندوق بيريز غيريرو االستئماني
هيئات التنفيذ :المعهد الوطني للبحوث المعني بكهربة الريف ووزارة الموارد المائية في الصين /مركز هانغتشو اإلقليمي (آسيا والمحيط الهادئ) للطاقة المائية
الصغيرة ()HRC
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع2018 –2017 :
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/34H3O28 :
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التعاون الثالثي بشأن قياس الغاز الطبيعي في أمريكا
الالتينية
تحديد الحجم والطاقة الداخلية للغاز الطبيعي باعتباره عامالً مساهمًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة
الستراتيجيات الطاقة اإلقليمية والوطنية
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الصناعة ،واالبتكار،
والهياكل األساسية

التحدي
يمثل الغاز الطبيعي أحد مصادر الطاقة الرئيسية في بوليفيا وبيرو .ومع ذلك ،تفتقر الدولتان إلى القدرة على القياس لتحديد
ً
ونتيجة لذلك ،لم يكن من الممكن ضمان
خصائص الغاز الطبيعي ،التي ُتعد عامالً مهمًا للتوريد والتجارة على الصعيد الوطني.
التتبع الوطني للقياسات ولم تكن نتائج قياسات األحجام والقيم المتعلقة بالطاقة موثوقة .وقد شكل ذلك عقبة أمام التكامل اإلقليمي
مع المعاهد والمنظمات األقران للتنقيب عن الغاز والهياكل األساسية للتوزيع .وبنا ًء على االستراتيجيات الوطنية ذات الصلة،
يجب أن تكون المختبرات المرجعية الوطنية قادرة على تحديد المعلمات الصحيحة لمصدر الطاقة هذا.
نحو إيجاد حل
ُتعد إدارة موارد الغاز الطبيعي والتحكم بها أمرً ا ضروريًا لتكوين مجموعة مصادر الطاقة في بل ٍد ما .وقد استند مفهوم المشروع
على طلب من المعهدين القوميين للقياس ( )NMIsفي بيرو وبوليفيا لتحسين قدراتهما على قياس كمية الغاز الطبيعي ونوعيته.
وعرض المعهدان الوطنيان للقياس في المكسيك والبرازيل تقديم الدعم للمشروع من خالل تبادل المعرفة وتقديم المساعدة التقنية
في مبادرة التعاون فيما بين بلدان الجنوب.
تتحمل المعاهد الوطنية للقياس مسؤولية توفير قياسات دقيقة وقابلة للمقارنة .ويتم تحقيق ذلك ،في الممارسة العملية ،من خالل
ُعرف بالنظام الدولي للوحدات ( ،)SIحيث يحدد الكميات الفيزيائية السبع باعتبارها
اتفاق بشأن نظام مرجعي مقبول عالميًا ،ي َ
معاييرً ا أساسية .بالنسبة للغاز الطبيعي ،ينطبق هذا النظام على القياس الفيزيائي لحجم تدفق الغاز والقياس الكيميائي للقيمة المتعلقة
بالطاقة .وترغب كل من بيرو وبوليفيا في تأسيس هذه القدرات في مختبراتهما .وقد أسهم المعهدان الوطنيان للقياس في البرازيل
والمكسيك بتقديم المساعدة التقنية ،نظرً ا لما لديهما بالفعل من مختبرات على مستوى معترف به دوليًا واستخدامهما للتقنيات
والمعدات التي ستستخدمها بيرو وبوليفيا.
من أجل الحصول على قيم قياس قابلة للمقارنة ومعترف بها ،ثمة حاجة إلى التعاون فيما بين مختلف الشركاء .ويتضمن ذلك طرق
قياس متزامنة ،مدعومة بالمقارنات فيما بين المختبرات .حيث تقوم المختبرات في مختلف البلدان بقياس العينة ومقارنة النتائج لتحديد
درجة التكافؤ .وتمثل النتيجة المرجوة قياسات موثوقة وقابلة للمقارنة – وهو شرط أساسي للتجارة عبر الحدود والتجارة المحلية.
في المرحلة األولى ،قام المعهدان الوطنيان للقياس في المكسيك والبرازيل باعتماد قدرات القياس لبيرو وبوليفيا ،وتدريب العاملين
لالستجابة للمعايير الدولية ،بحيث يمكن للمعهد الوطني للقياس في الدول المستفيدة تقديم خدمة قياس وطنية موثوقة تتعلق بتدفق
الغاز الطبيعي وإنتاجه للمستخدمين.
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وقد شجعت األهمية اإلقليمية للمواءمة والتعاون في مجال الغاز الطبيعي كولومبيا ،وشيلي ،واألرجنتين على تبادل احتياجاتهم
وقدراتهم مع شركاء المشروع .ولذلك ،في المرحلة الثانية ،شاركت األرجنتين باعتبارها مدربًا للمساعدة التقنية ،إلى جانب
ً
وإضافة إلى ذلك ،بدأ المعهد الوطني للقياس في
المكسيك والبرازيل في بناء قدرات العاملين بالمختبر في جميع أنحاء المنطقة.
األرجنتين باعتباره مختبرً ا مرجعيًا إلعداد مقارنة فيما بين المختبرات بين المختبرات المشاركة .واخ ُتتِمت المقارنة بعد االنتهاء
الرسمي للمشروع بتمويل من المعاهد الوطنية للقياس المشاركة .كما ساعدت كولومبيا وشيلي في مجال التدريب والخدمات
االستشارية بوسائلهما الخاصة ،وبدأتا في وضع خطط وطنية لتأسيس الدراية الفنية والتكنولوجيا إلدارة مورد الطاقة هذا بأنفسهما.
ويعمل المعهدان الوطنيان للقياس في بيرو وبوليفيا اآلن باعتبارهما هيئات وطنية تمتلك مختبراتها الخاصة التي تواصل تطويرها.
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ً
وقد حقق هذا المشروع نجاحا ً كبيراً
نتيجة للحافز القوي لدى المعاهد الشريكة.
وفتح المشروع منصة للتنسيق وساعد في تعزيز العالقات وتبادل المعرفة بين
تلك المعاهد ،مما أدى إلى إقامة روابط مستمرة بين البلدان .وأعرب المشاركون
عن تقديرهم للتعلم من بعضهم على قدم المساواة من خالل التعاون مع المعاهد
األخرى التي تواجه أو واجهت تحديات مماثلة .ونظرً ا ألن جميع هذه البلدان
ومعاهدها تمثل أيضًا جزءًا من منظمة إقليميةSistema Interamericano ،
[ de Metrologíaمنظومة البلدان األمريكية للقياس] ( ،)SIMفإن منافع
المشروع تنتشر في المنطقة.
ويُعد القبول الدولي لنتائج القياس مكو ًنا شديد األهمية لنظم الجودة التي تدعم
األنشطة التجارية في جميع أنحاء العالم .حيث تقدم القدرات المختبرية للسوق
المحلي قياسات دقيقة و ُتم ِّكن العمالء من تحسين أنشطتهم في قطاع الغاز .وتسمح
القدرات المختبرية أيضًا بالتواصل مع مجتمع علم القياس في مجال قياس الغاز
ومن ثم كسب االعتراف الدولي بقدرات القياس الخاصة بهم والحفاظ عليه.
ويستند هذا االعتراف ،من بين جملة أمور أخرى ،إلى التعاون المستمر بين

المعاهد األقران .حيث تمثل المقارنات فيما بين المختبرات والمراجعات المتبادلة
لنظم الجودة والمهارات التقنية ،وكذلك عمليات التبادل بين الموظفين التقنيين،
عناصر تحقيق االستدامة .فمن خالل منظومة البلدان األمريكية للقياس ،تصل
دول المنطقة إلى مستوى متجانس من قياس الغاز يسمح بتوحيد المعاهد الوطنية
للقياس في السياق العالمي لعلم القياس.
جهة االتصال:
االسم :السيد /أولف هيلنر
الوظيفة :رئيس القسم التابع ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
المنظمة(PTB) Physikalisch-Technische Bundesanstalt :
البريد اإللكترونيulf.hillner@ptb.de :

اسم المشروع :التعاون الثالثي بشأن قياس الغاز الطبيعي في أمريكا الالتينية
الدول  /األقاليم :األرجنتين ،وبوليفيا ،والبرازيل ،وشيلي ،وكولومبيا ،والمكسيك ،وبيرو
المر ِّ
شح :الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية ،ألمانيا
أهداف التنمية المستدامة-7 ،3-7 ،1-7 :أ-7 ،ب-9 ،2-9 ،1-9 ،ب
مقدم الدعم ،(PTB) Physikalisch-Technische Bundesanstalt :المعهد الوطني للقياس ()NMI
هيئات التنفيذ :المعاهد الوطنية للقياس الخاصة بالدول المشاركة
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع2015–2007 :
رابط الممارسة الجيدةwww.ptb.de/9.3 :
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مشروع الطاقة الشمسية المنزلية
استخدام الطاقة المتجددة لتعزيز اإلدماج االجتماعي

التحدي
ال تزال موريشيوس تعتمد اعتما ًدا كبيرً ا على الوقود األحفوري ،الذي يجب استيراده ،لتلبية احتياجاتها من الطاقة .ووف ًقا لخارطة
طريق الطاقة المتجددة لعام  ،12030ففي عام  ،2019أنتجت الدولة  78,3في المائة من الكهرباء لديها من مصادر غير متجددة،
وال سيما المنتجات البترولية والفحم .وتتسبب انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن ذلك في آثار سلبية على الصحة والبيئة .فال تأتي
سوى  21,7بالمائة من طاقتها من مصادر متجددة ،وفي المقام األول تفل قصب السكر ،والطاقة المائية ،وطاقة الرياح ،وغاز
مدافن القمامة ،والطاقة الشمسية .وقد أقرَّ ت الحكومة منذ فترة طويلة بضرورة دمج المزيد من مصادر الطاقة المتجددة في مجموعة
مصادر الطاقة الكهربائية وتم تبسيط ذلك في السياسات الوطنية ذات الصلة.
نحو إيجاد حل
بهدف مواجهة هذا التحدي ،وضعت حكومة موريشيوس خارطة طريق للطاقة المتجددة من أجل زيادة حصة الطاقة المتجددة
إلى  35بالمائة من مجموعة مصادر الكهرباء بحلول عام  2025و 40بالمائة بحلول عام  .2030وتتمثل إحدى االستراتيجيات الرئيسية
في خارطة الطريق في تركيب  35000وحدة كهروضوئية على أسطح المنازل بحلول عام  2025و 50000وحدة كهروضوئية
بحلول عام .2030
وفي إطار هذه االستراتيجية ،تم تصميم مشروع الطاقة الشمسية المنزلية إلشراك األسر منخفضة الدخل في إنتاج الكهرباء ،بهدف
تحسين مستوى معيشتهم وتمكينهم من تطوير المشروعات الصغيرة.
في عام  ،2017حصل المشروع على قرض بقيمة  10ماليين دوالر أمريكي من صندوق أبوظبي للتنمية والوكالة الدولية للطاقة
المتجددة ( .)IRENAويتولى تنفيذ المشروع مجلس الكهرباء المركزي ( ،)CEBالذي يُعد هيئة شبه حكومية مسؤولة بمفردها
عن نقل الكهرباء ،وتوزيعها ،وإمدادها للسكان .ويجري تركيب نظم الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح المنازل لنحو
 10000أسرة باعتبارها جزءًا من جهود الحكومة للتخفيف من حدة الفقر مع اإلسهام في تحقيق مقاصد الطاقة المتجددة الوطنية.
ستستفيد األسر من تحقيق وفورات كبيرة في فواتير الكهرباء .وعالو ًة على ذلك ،سيضيف المشروع  10ميجاوات من قدرة الطاقة
المتجددة الجديدة إلى الشبكة ،مما يؤدي إلى توفير أكثر من  35مليون دوالر أمريكي من واردات الوقود األحفوري على مدار
فترة المشروع .وسيعمل المشروع أيضًا على تحسين أمن الطاقة .حيث ستستفيد كل أسرة من  50كيلووات في الساعة من الكهرباء
مجا ًنا بصف ٍة شهري لمدة  20عامًا .ويتم ضخ أي فائض من الكهرباء المولدة في الشبكة .ويجري تنفيذ المشروع على خمس
مراحل في جميع أنحاء موريشيوس ،بما في ذلك إقليم رودريغز .وسيتم االنتهاء من المراحل الثالث األولى من هذا المشروع
بحلول عام .2025
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الشركاء الرئيسيون لهذا المشروع هم وزارة الطاقة والمرافق العامة ،ومجلس الكهرباء المركزي ،وشركة (جرين إنيرجي) المحدودة
التابعة لمجلس الكهرباء المركزي .و ُتعد األخيرة شركة خاصة مملوكة بالكامل لمجلس الكهرباء المركزي الذي يتولى مسؤولية
الترويج للطاقة المتجددة وتنميتها .وتشارك الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وصندوق أبوظبي للتنمية أيضًا في هذا المشروع.
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حتى هذا التاريخ ،تم تركيب ما يقرب من  1000مجموعة من مجموعات
الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة  1كيلووات أقصى على أسطح منازل
األسر منخفضة الدخل .وسيؤدي فائض الكهرباء الذي تم ضخه في الشبكة
إلى تحقيق وفورات لمجلس الكهرباء المركزي ،األمر الذي سيمكنه من إعادة
االستثمار في مشاريع مماثلة في المستقبل.

جهة االتصال:
االسم :السيد /ماهيسور راج ديال
الوظيفة :مدير عام
المنظمة :شركة (جرين إنيرجي) المحدودة التابعة لمجلس الكهرباء المركزي
البريد اإللكترونيmahesh.dayal@ceb.intnet.mu :

إن نموذج المشروع بسيط للغاية ويمكن تكراره في الدول الجزرية الصغيرة
النامية ذات اإلشعاع الشمسي الجيد وفي البلدان التي تسعى إلى تعزيز الطاقة
الشمسية في مجموعة مصادر الكهرباء لديها.

اسم المشروع :مشروع الطاقة الشمسية المنزلية
الدول  /األقاليم :موريشيوس ،اإلمارات العربية المتحدة
المر ِّ
شح :الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ()IRENA
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-7 ،2-7 ،1-7 :أ-7 ،ب
مقدم الدعم :صندوق أبوظبي للتنمية
هيئات التنفيذ :شركة (جرين إنيرجي) المحدودة التابعة لمجلس الكهرباء المركزي
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع2023–2018 :
رابط الممارسة الجيدة :غير متاح
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صندوق اإلمارات العربية المتحدة  -منطقة البحر
الكاريبي للطاقة المتجددة
تقديم منحة بقيمة  50مليون دوالر أمريكي لخفض تكاليف الطاقة والحد من التلوث ،مع مراعاة معايير القدرة
على التكيف والنوع االجتماعي

التحدي
تواجه الدول الجزرية الصغيرة النامية ( )SIDSفي منطقة البحر الكاريبي بعضًا من أعلى تكاليف الطاقة في العالم ،نظرً ا لالعتماد
على وقود الديزل المستورد باهظ الثمن ،الذي يترك آثارً ا ضارة على النمو االقتصادي .وتعاني العديد من البلدان كذلك من مواطن
ضعف كبيرة في نظم الطاقة لديها فيما يخص الكوارث المناخية ،مثل األعاصير .وعلى الرغم من أن الطاقة المتجددة تمثل
اآلن أرخص مصدر من مصادر الطاقة في جميع البلدان ،فإن العديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية ال تمتلك قطاعًا متطورً ا
لمصادر الطاقة المتجددة ذا سجل حافل في مجال تنفيذ المشاريع .وبنا ًء عليه ،يمكن أن يثبت البناء السريع لمشاريع الطاقة المتجددة
عالية الجودة لجميع أصحاب المصلحة أن مصادر الطاقة المتجددة قد تؤدي إلى خفض التكاليف ،وتوليد طاقة موثوقة ،وخلق
فرص عمل على الفور ،ومن ثم إثارة االهتمام وتوجيه السياسات من أجل تمكين حيازة المزيد من أصول توليد الطاقة المتجددة.

5
9

طاقة نظيفة
وبأسعار معقولة

المساواة بين
الجنسين

الصناعة ،واالبتكار،
والهياكل األساسية
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العمل الالئق
ونمو االقتصاد
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العمل
المناخي
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عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

نحو إيجاد حل
يقدم صندوق اإلمارات العربية المتحدة  -منطقة البحر الكاريبي للطاقة المتجددة  50مليون دوالر أمريكي على هيئة منح لمشاريع
الطاقة المتجددة في  16دولة من منطقة البحر الكاريبي مصنفة من األمم المتحدة باعتبارها دوالً جزرية صغيرة نامية ذات سيادة.
تأسس صندوق اإلمارات العربية المتحدة  -منطقة البحر الكاريبي للطاقة المتجددة بهدفين رئيسيين:
•زيادة استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة والتكيف معها في المنطقة ،بما في ذلك في القطاعات ذات الصلة ،مثل المياه والنفايات،
وف ًقا لخطط الطاقة والتنمية الوطنية.
بشكل أسرع وأقل تكلفة
االنتشار
لتسهيل
وإدارتها،
وتنفيذها،
المتجددة،
الطاقة
مشاريع
تصميم
•توسيع الخبرة التقنية في مجال
ٍ
في المستقبل.
يتصدى الصندوق الرتفاع تكاليف الطاقة في الدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة البحر الكاريبي ،التي حددتها الوكالة الدولية
للطاقة المتجددة ( )IRENAومسار ساموا بوصفها عائ ًقا أساسيًا أمام تحقيق النمو.
ويعمل الصندوق عاد ًة على تشغيل إحدى منشآت الطاقة المتجددة األولى أو أكبرها في مواقع المشروع ،بحيث تضم مزيجً ا من
مصادر الطاقة الشمسية على مستوى المنفعة العامة وخارج نطاق الشبكة ،ويتم تصميمها للمساعدة في انطالق الصناعة المحلية
أو تعزيزها إلى جانب تعزيز قدرة نظام الطاقة على التكيف مع تغير المناخ كذلك .وقد دخل الصندوق في شراكة مع منظمات
أخرى :على سبيل المثال ،من أجل المشاركة في تمويل مشروع إعادة اإلعمار األخضر لنظام الطاقة في باربودا مع صندوق
التنمية للجماعة الكاريبية ( )CARICOMووزارة الشؤون الخارجية والتجارة في نيوزيلندا ،وكذلك القيام أعمال تحديد النطاق
لمشروع مؤسسة روكي مونتين ،ومؤسسة كاربون وور روم ،ومؤسسة كلينتون نحو التنفيذ .وحتى اآلن ،تم التكليف بإنجاز ثالثة
مشاريع (جزر البهاما ،وبربادوس ،وسانت فنسنت وجزر غرينادين) تحت مظلة الصندوق ،وثالثة مشاريع قيد اإلنشاء (أنتيغوا
وبربودا ،وبليز ،ودومينيكا) ،وسبعة مشاريع ُتعِد خطط الشراء (الجمهورية الدومينيكية ،وغرينادا ،وغيانا ،وهايتي ،سانت لوسيا،
وسورينام ،ترينيداد وتوباغو) وثالثة مشاريع في مرحلة دراسة الجدوى (كوبا ،وجامايكا ،وسانت كيتس ونيفيس).
بشكل كبير من تكلفة وقود الديزل في جميع الدول الست عشرة ،إال أن انتشارها
أصبحت تكلفة الطاقة المتجددة حاليًا أرخص
ٍ
لم يحافظ على الوتيرة مع هذا التحول االقتصادي ،وغالبًا ما يرجع ذلك إلى عدم وجود سابقة تنمية للمشروع .وقد واجهت دولة
اإلمارات العربية المتحدة وضعا ً مماثالً في تطويرها للطاقة المتجددة وتوصلت إلى أن عمليات ضح الموارد المالية العامة من أجل
المعدات ستكون فعالة للغاية في تسويق تقنيات الطاقة الشمسية بسرعة .تتمثل إحدى ابتكارات الصندوق في تقديمه المنح من أجل
المعدات (األلواح الشمسية ،والمحوالت ،وتحديثات الشبكة ،وما إلى ذلك) مع التدريب الداخلي وتنمية القدرات ،بحيث يطبق
الشركاء مهاراتهم على مشاريع ملموسة تم بناؤها وتشغيلها بالفعل .لذا ،وافقت حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة وحكومات
منطقة البحر الكاريبي على تركيز الصندوق على أصول التوليد التي يمكن أن ُتبرز على الفور تحقيق وفورات في التكاليف،
ً
حافزا ومثاالً على التنمية في المستقبل.
وجدوى فنية ،وإمكانية خلق فرص عمل من الطاقة المتجددة ،ليمثل ذلك

© وزارة الخارجية والتعاون الدولي
لدولة اإلمارات العربية المتحدة
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يعمل الصندوق على أساس حكومي ،حيث تضع الدول الكاريبية قائمة مختصرة
بالمشاريع وتقوم بتعيين مجموعة عمل فنية (عاد ًة عدة وزارات ،والمرافق ذات
الصلة ،والهيئات المحلية) .وتقيم المجموعة بعد ذلك ،شراكة مع مراكز التنسيق
الفنية المستقلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة (شركة مصدر الخاصة لتطوير
مشاريع الطاقة النظيفة ،ومقرها في أبو ظبي) لتحديد المشروع (المشاريع) النهائية
ووضع تقرير الجدوى .ثم يتم طرح مناقصة في السوق ،مع إعطاء األولوية
للشركات المحلية وللمحتوى ،وكذلك للمقاييس المتعلقة بالنوع االجتماعي.
ويكون التمويل غير مقيد بشروط .بعد ذلك ،يقوم الفريق التقني الحكومي وشركة
مصدر بإدارة الجهة المتعاقدة حتى بدء تشغيل المحطة .وتحدد الحكومة الكيان
الذي سيمتلك األصل ويتعامل مع أي اتفاقات لشراء اإلنتاج .ويجب أن يتمتع
المشروع باالكتفاء الذاتي أيضًا من الناحية المالية ،بمعنى أنه غير مدعوم للتشغيل
في المستقبل .وتمثل وحدة التدريب على تشغيل المحطة لمدة ستة أسابيع ختام
المشروع  .كما تم تصميم هذه العملية التعاونية التكرارية لتكوين الخبرة لدى
جميع أصحاب المصلحة (بما في ذلك اإلمارات العربية المتحدة) في اإلشراف
ً
بداية من التصور وحتى التنفيذ.
على مشاريع الطاقة المتجددة
ونظرً ا لكون المشاريع هي األولى من نوعها في كثير من األحيان ،فغالبًا ما ينتج
عنها تأثيرات تنظيمية .فعلى سبيل المثال ،استحدثت اتفاقية شراء اإلنتاج
بين الحكومة والمرفق لمشروع الصندوق في جزر البهاما نموذجً ا لمنتجي الطاقة
المستقلين على نطاق واسع ،األمر الذي ييسر تنفيذ المشاريع في المستقبل.
يشتمل الصندوق أيضًا على معيار القدرة على التكيف ومراعاة النوع االجتماعي.
ويتطلب معيار القدرة على التكيف تقييم المشروعات وتحسين موقعها وقدرتها
على التحمل فيما يخص الظواهر الجوية المتطرفة (أي األعاصير) .ويتطلب
معيار مراعاة النوع االجتماعي إجراء تحليل جنساني لمفهوم المشروع ،باإلضافة
إلى مراعاة التوازن بين الجنسين في التوظيف والشراء وإعداد التقارير عن ذلك.

من حيث النتائج ،أدت المشاريع الثالثة األولى التي ُنفذت في جزر البهاما،
وبربادوس ،وسانت فنسنت وجزر غرينادين إلى تحقيق وفورات سنوية
بشكل فوري قدرها  1,3مليون دوالر أمريكي عن طريق تجنب استخدام
ٍ
 995000لتر من وقود الديزل .و ُتقدَّر الوفورات السنوية في الكربون من
المشاريع الثالثة بـ  2,7مليون كيلوغرام ،كما تلقى عشرة أشخاص في كل
بلد تدريبا ً مباشراً على تطوير المشروع وتشغيل المحطة .يُعد مشروع الطاقة
الشمسية والبطاريات في جزيرة االتحاد في سانت فنسنت وجزر غرينادين من
أوائل الجزر في المنطقة التي تحقق  100في المائة من مخزون الطاقة الشمسية
خالل الفترات المشمسة ،مما يمثل دليل إثبات على مصادر الطاقة المتجددة +
تكنولوجيا البطاريات.
ويتم تبادل ممارسات الصندوق وخبراته من خالل الشركاء على الصعيد اإلقليمي
والعالمي ،بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ( ،)IRENAووحدة الطاقة
للجماعة الكاريبية ،ومؤسسة الخدمات الكهربائية في منطقة البحر الكاريبي
(رابطة صناعة الطاقة ،)CARILEC ،ومؤسسة روكي مونتين  /مؤسسة
كاربون وور روم .وينقل الصندوق أيضًا خبرات كبيرة من صندوق الشراكة بين
اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة المحيط الهادئ ،وهو صندوق مصمم بالمثل
لتقديم منحة بقيمة  50مليون دوالر أمريكي لنشر الطاقة المتجددة عبر  11بل ًدا
من بلدان المحيط الهادئ بين عامي  2013و.2016
جهة االتصال:
االسم :السيد /دين ماكوين
الوظيفة :مستشار أول ،الشؤون التنموية واإلنسانية
المنظمة :وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة اإلمارات العربية المتحدة
البريد اإللكترونيd_mcqueen@mofaic.gov.ae :

اسم المشروع :صندوق اإلمارات العربية المتحدة  -منطقة البحر الكاريبي للطاقة المتجددة
الدول  /األقاليم :أنتيغوا وبربودا ،جزر البهاما ،بربادوس ،بليز ،كوبا ،دومينيكا ،الجمهورية الدومينيكية ،غرينادا ،غيانا ،هايتي ،جامايكا ،سانت كيتس ونيفيس،
سانت لوسيا ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،سورينام ،ترينيداد وتوباغو ،اإلمارات العربية المتحدة
المر ِّ
شح :وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة اإلمارات العربية المتحدة
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-5 ،2-5 :أ-7 ،2-7 ،1-7 ،ب-9 ،4-9 ،1-9 ،9-8 ،4-8 ،3-8 ،2-8 ،أ-13 ،1-13 ،أ-13 ،أ9-17 ،7-17 ،6-17 ،3-17 ،
مقدم الدعم :وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة اإلمارات العربية المتحدة
هيئات التنفيذ :مجموعة من الوكاالت والمرافق الحكومية في كل من دولة من دول منطقة البحر الكاريبي الست عشرة  +صندوق أبوظبي للتنمية ،وشركة
مصدر ،ووزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة اإلمارات العربية المتحدة .التمويل المشترك والموارد التكميلية األخرى المقدمة من صندوق التنمية التابع
للجماعة الكاريبية ،ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة في نيوزيلندا ،ومؤسسة روكي مونتين  /مؤسسة كاربون وور روم  /مؤسسة كلينتون.
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع2022–2017 :
رابط الممارسة الجيدة :غير متاح
202

7

استخدام الطاقة الشمسية في المقرات الرئاسية في الدول
األعضاء لمنتدى تنمية جزر منطقة المحيط الهادئ
تعزيز استخدام الطاقة الشمسية من خالل تركيب نظم الطاقة الشمسية الكهروضوئية في بلدان جزر المحيط الهادئ

13

العمل
المناخي

طاقة نظيفة
وبأسعار معقولة

17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

التحدي
تواجه بلدان جزر المحيط الهادئ ( )PICsتحديات في مجال الطاقة ،من بينها:
•االعتماد الزائد على الوقود األحفوري؛
•التكلفة العالية لتنمية موارد الطاقة وإمداد الخدمات إلى سكان المناطق النائية؛
•سوء نوعية بيانات الطاقة واتجاهاتها؛
•صغر قاعدة األشخاص المتمرسين في معالجة القضايا؛
•ضعف المواقف التفاوضية مع موردي النفط؛
•التعرض للتكاليف اللوجستية المرتفعة.
ً
استجابة لهذه التحديات ،يكمن الحل المركزي الواضح في معظم أنحاء المحيط الهادئ في تركيب نظم الطاقة الشمسية الكهروضوئية
َّ
( .)PVحيث أدت التخفيضات في أسعار الطاقة الكهروضوئية على مدى العِقد الماضي إلى توصيل تكلفة الكهرباء المُولدة من
الطاقة الشمسية إلى النقطة التي أصبحت فيها قادرة على المنافسة مع معظم أشكال توليد الكهرباء لالستعمال التجاري ،التي تعمل
معظمها من خالل محركات الديزل .وتستهدف بلدان جزر المحيط الهادئ توسيع نطاق الطاقة المتجددة لتعويض األسعار المرتفعة
والبحث عن حلول داخل نطاق الشبكة وخارجه لتحسين كفاءة الطاقة ،وجودتها ،وفرص الوصول إليها.
نحو إيجاد حل
من خالل مبادرة "استخدام الطاقة الشمسية في المقرات الرئاسية في الدول األعضاء لمنتدى تنمية جزر منطقة المحيط الهادئ"،
يهدف منتدى تنمية جزر منطقة المحيط الهادئ ( )PIDFومنظمة الطاقة الشمسية في المقرات الرئاسية ( )SHOSغير الربحية
إلى تحسين صورة تركيب نظم الطاقة الشمسية واستخدامها في بلدان جزر المحيط الهادئ مع تأييد رؤساء الدول لهذه التكنولوجيا.

© PIDF

تجمع هذه المبادرة منظمة إقليمية (منتدى تنمية جزر منطقة المحيط الهادئ ،ومنظمة الطاقة الشمسية في المقرات الرئاسية)،
وشري ًكا عالميًا للتنمية في بلدان الجنوب (حكومة الهند من خالل صندوق شراكة التنمية بين الهند واألمم المتحدة الذي يديره مكتب
األمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب [ ،)]UNOSSCووكالة تنفيذية (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي [ .)]UNDPوتضم
هذه المبادرة أيضًا شركة سوالريا ،التي تمثل شري ًكا من القطاع الخاص ومقرها في الواليات المتحدة األمريكية ،حيث تتبرع
بألواح الطاقة الشمسية.
يجري تنفيذ المبادرة في  11بل ًدا من بلدان جزر المحيط الهادئ :فيجي ،وواليات ميكرونيزيا الموحدة ،وكيريباس ،وجمهورية
جزر مارشال ( ،)RMIوناورو ،وباالو ،وجزر سليمان ،وتيمور  -ليشتي ،وتونغا ،وتوفالو ،وفانواتو.
من خالل تركيب نظام طاقة شمسية على المباني العامة ،بما في ذلك المقر اإلداري التنفيذي لبل ٍد ما ،يتم منح قيادة البلد خبرة
مباشرة ذات منافع مثبتة في تكنولوجيات الطاقة المتجددة ،األمر الذي يزيد من التشجيع على وضع سياسات الطاقة التي
تعطي األفضلية العتماد الطاقة المتجددة .ويمثل كل نظام مشروعًا توضيحيًا لتشجيع المواطنين في البلد وفي جميع أنحاء العالم
على االعتماد الشامل على تكنولوجيات الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة األخرى .ويمكن استخدام تلك المشاريع
إلشراك عامة الناس في منافع الطاقة المتجددة من خالل شن حملة إعالمية فعَّالة والتوعية المجتمعية .وتعمل منظمة الطاقة الشمسية
في المقرات الرئاسية ومنتدى تنمية جزر منطقة المحيط الهادئ على تيسير نقل المهارات والمعرفة المهمة إلى بلدان جزر المحيط
الهادئ المشاركة ،وذلك من خالل استقطاب الخبرة العالمية في تصميم نظم الطاقة الشمسية وتركيبها لكل مشروع.
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بسجل حافل وقد قامت بالفعل
وتتميز منظمة الطاقة الشمسية في المقرات الرئاسية
ٍ
بتركيب هذه التركيبات في جزر المالديف (المقر الرئاسي الرسمي) ،وسانت لوسيا
(المقر العام للحاكم العام) ،وجامايكا (المكتب التنفيذي الوطني.)Jamaica House ،
استنا ًدا إلى الجهود السابقة ،سيعمل هذا المشروع بشكل جدي واستباقي لترتيب
األنشطة التكميلية و/أو المشتركة المناسبة ،ووضع أنشطة متابعة عملية ،عند االقتضاء.
وسيواصل منتدى تنمية جزر منطقة المحيط الهادئ والمعهد العالمي للنمو األخضر
( ،)GGGIبتمويل من الوكالة الكورية للتعاون الدولي ( ،)KOICAالتعاون في تنفيذ
المشروع المستمر متعدد البلدان "بناء القدرات لتعزيز التنفيذ المستدام لتكنولوجيات
الطاقة المتجددة لزيادة فرص الحصول على الطاقة في المناطق الريفية" .ويجري
تنفيذ المشروع في ثالثة بلدان هي؛ فيجي ،وجزر سليمان ،وفانواتو ،حيث سيتولى
منتدى تنمية جزر منطقة المحيط الهادئ عملية التنفيذ في جزر سليمان .وتشمل
مجاالت التعاون الممكنة التدريب على تركيب نظم الطاقة الشمسية الكهروضوئية
وتشغيلها وصيانتها ،وزيادة الوعي العام بشأن الطاقة المستدامة (مثل الكشف عن
مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية أثناء اإلعالن عن السياسات والخطط الوطنية
الجديدة للطاقة) ،وما إلى ذلك .عالو ًة على ذلك ،ينفذ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
( )UNDPمشاريعًا قيد التنفيذ في مجال الطاقة المستدامة في توفالو ،وناورو،
وفانواتو ،إلى جانب المشاريع التي يجري وضعها في بلدان أخرى.
قدمت جميع بلدان جزر المحيط الهادئ مساهمات محددة وطنيًا ( ،)NDCsكما قدمت
جمهورية جزر مارشال ( )RMIمساهماتها الثانية في شهر نوفمبر  .2018وتعالج
التعهدات الوطنية للتخفيف من آثار تغير المناخ بعض المصادر الرئيسية النبعاثات
غازات الدفيئة ( )GHGعلى الصعيد الوطني ،ولكن التركيز ينصب على قطاع
الطاقة .كما تشمل معظم المساهمات المحددة وطنيًا أهدا ًفا لخفض انبعاثات غازات
الدفيئة ،وتمتلك بعض البلدان أهدا ًفا تخص عنصر التخفيف المشروط وغير المشروط
مع االحتياجات المشتركة ومنها التمويل ،والدعم التكنولوجي ،و/أو تنمية القدرات.
وفي نهاية المطاف ،تهدف بعض البلدان إلى التغلغل القائم على امتالك الطاقة المتجددة
بنسبة  100في المائة بحلول عام  ،2030بما في ذلك فيجي ،وتوفالو ،وفانواتو.

تمثل الشراكات المعنية العنصر األهم في هذه المبادرة .حيث تشارك فيها العديد
من المنظمات الموجودة في مختلف البلدان والمناطق من جميع أنحاء العالم،
بما في ذلك من القطاع العام ،والقطاع الخاص ،والمجتمع المدني ،على النحو
التالي )1( :في بلدان جزر المحيط الهادئ ،يشتمل الشركاء على المقرات
الرئاسية  /المباني ذات األهمية الوطنية ،ومرافق الطاقة ،وشركات خاصة؛ ()2
على الصعيد اإلقليمي ،يشتمل الشركاء على منتدى تنمية جزر منطقة المحيط
الهادئ ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ ( )3على الصعيد الدولي ،منظمة الطاقة
الشمسية في المقرات الرئاسية ،وشركة سوالريا ،وحكومة الهند ،ومكتب األمم
المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب.
وهناك إمكانية للتوسع في نطاق التركيبات الفردية لجعلها أكثر من مجرد تركيب
بسيط لنظم الطاقة الكهروضوئية ،وذلك من خالل تركيب طاقة كهربائية متجددة
بنسبة  100في المائة لمقرات الدولة ،بما في ذلك استخدام البطاريات التخزينية
وجهود االستدامة األخرى على أراضي المقرات .وقد تشمل هذه الجهود تزويد
أدوات صيانة كهربة الحدائق ،واستخدام المسؤولين الحكوميين ،أو عمال الحدائق
للسيارات الكهربائية ،وتركيب محطات شحن السيارات الكهربائية ،وما إلى
ذلك .وثمة مجال للتوسع في منطقة جزر المحيط الهادئ؛ فعلى سبيل المثال،
يمكن تركيب نظم الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المقرات التنفيذية في جزر
كوك ،وبابوا غينيا الجديدة ،وساموا .وهناك مجال كبير للتوسع في الدول النامية
الجزرية الصغيرة ( )SIDSاألخرى.
جهة االتصال:
االسم :السيد /فيليام كاساناواكا
الوظيفة :قائد فريق البحث والتقييم في مجال السياسات
المنظمة :منتدى تنمية جزر منطقة المحيط الهادئ
البريد اإللكترونيviliame.kasanawaqa@pidf.int :

اسم المشروع :استخدام الطاقة الشمسية في المقرات الرئاسية في الدول األعضاء لمنتدى تنمية جزر منطقة المحيط الهادئ
الدول  /األقاليم :الدول األعضاء لمنتدى تنمية جزر منطقة المحيط الهادئ (واليات ميكرونيزيا الموحدة ،وفيجي ،وكيريباس ،وجزر مارشال ،وناورو ،وباالو،
وجزر سليمان ،وتيمور  -ليشتي ،وتونغا ،وتوفالو ،وفانواتو)
المر ِّ
شح :منتدى تنمية جزر منطقة المحيط الهادئ ()PIDF
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-7 ،2-7 :أ9-17 ،2-13 ،
مقدم الدعم :صندوق شراكة التنمية بين الهند واألمم المتحدة
هيئات التنفيذ :منتدى تنمية جزر منطقة المحيط الهادئ ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ومنظمة الطاقة الشمسية في المقرات الرئاسية
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع2022–2020 :
رابط الممارسة الجيدة  http://greenbusiness.solutions/shos :
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متابعة مستويات الكربون من أجل توفير الطاقة
النظيفة في آسيا

7

طاقة نظيفة
وبأسعار معقولة

اإلسراع بتحسين فعالية استخدام الطاقة ،وإيجاد حلول بشأن الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي فيما بين البلدان ذات
الدخل المتوسط في آسيا
التحدي
إن أكثر من  80في المائة من محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم في جميع أنحاء العالم ،التي بدأ تشغيلها في الفترة بين عامي
 2017و ،2020تقع داخل البلدان ذات الدخل المتوسط في آسيا على النحو التالي :جمهورية الصين الشعبية ،والهند ،وإندونيسيا،
وباكستان ،والفلبين ،وفيتنام .وباإلضافة إلى المحطات التي كانت تعمل داخل هذه البلدان ،فإن محطات الطاقة الجديدة هذه ستحتجز
 260جيجا طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مدار فترتها المتبقية .وقد يتجاوز ذلك األمر ميزانية قطاع الطاقة من الكربون
بما يتماشى مع مسارات التخفيف المتوافقة مع الحد من ظاهرة االحترار العالمي لما يصل إلى °2درجة مئوية .ومن ثم ،فإن دعم
السياسات واالستثمارات لتعظيم الكفاءة في استخدام الطاقة والطاقة النظيفة في البلدان اآلسيوية ،لن يفيد السكان المحليين فحسب
من خالل زيادة إنتاجية الطاقة وضمان هواء أكثر نظافة ،ولكن سيسهم أيضًا على نحو حاسم في تحقيق أهداف اتفاق باريس.
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عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

بينما ُتعرَ ف الكفاءة في استخدام الطاقة ( )EEبوصفها "الوقود األول" للتنمية االقتصادية ،نظرً ا إلمكاناتها الهائلة وتكلفتها المنخفضة،
كان التقدم في عملية التنفيذ بطي ًئا ،ويرجع ذلك في األساس إلى الصعوبات التي تكمن في العثور على نماذج أعمال قابلة للتوسع وجذب
رأس المال التجاري لدعم هذه االستثمارات .وألسباب مؤسسية وتقنية مختلفة ،تكافح البلدان في جميع أنحاء العالم ،وال سيما البلدان ذات
الدخل المتوسطفي جنوب آسيا ،وشرقها ،وجنوب شرقها ،لتحديد آليات قابلة للتطوير لتعزيز الكفاءة في استخدام الطاقة.
تمتلك جميع هذه البلدان حافظة للطاقة المتجددة ( ،)REولكنها بحاجة إلى وضع سياسات واسعة النطاق بأسعار معقولة .ولذلك ،كانت
تلك الدول حريصة على فهم القيود التي تحول دون توليد الطاقة بأقل تكلفة ممكنة ،وتذليلها.

نحو إيجاد حل
كان الهدف من تبادل المعرفة هذا هو زيادة قدرة الصين ،والهند ،وإندونيسيا ،وباكستان ،والفلبين ،وفيتنام على تحقيق طموحاتها الوطنية
الخاصة في توفير طاقة منخفضة الكربون من خالل تحسين السياسات المتعلقة بالكفاءة في استخدام الطاقة ،والطاقة المتجددة ،والغاز
لديها ،ووضع نماذج أعمال ناجحة ،واعتماد آليات التمويل المناسبة .حيث سعى التبادل إلى السماح لألقران في البلدان المشاركة
بتبادل الخبرات والدروس المستفادة بشأن تصميم السياسات وتنفيذها لتوفير طاقة منخفضة الكربون بأقل تكلفة ممكنة للمستخدمين
النهائيين ،بما في ذلك من خالل مشاركة القطاع الخاص في بلدانهم.

© البنك الدولي

ومن أجل ترجمة نماذج األعمال في جميع البلدان بسرعة إلى صفقات شاملة مماثلة ،قام فريق من البنك الدولي بتنظيم وتيسير ثالث
بشكل مشترك باعتبارها جزءًا من مبادرة متابعة مستويات الكربون  /التحول في مجال الطاقة ()ET/FTC
حلقات عمل لتبادل المعرفة
ٍ
في آسيا :يتم تنظيم أول ورشتي عمل في سنغافورة والثالثة في مقاطعة تشينغهاي ،في الصين .وتألفت حلقات العمل من دورات فرق
الخبراء والزيارات الميدانية ،وتدعيم شبكة العالقات.

جلسات فرق الخبراء
تضمنت حلقات العمل ثالث فعاليات منفصلة لتبادل المعرفة بشأن المزاد العلني للطاقة المتجددة ،والكفاءة في استخدام الطاقة ،وإدماج
شبكات الطاقة المتجددة .حيث تبادل خبراء الموارد خبراتهم ودروسهم المستفادة؛ وكانوا قادمين من )1( :البلدان التي نجحت في تنفيذ
المزادات العلنية للطاقة المتجددة (البرازيل ،والهند ،وبيرو ،وجنوب إفريقيا ،واإلمارات العربية المتحدة)؛ ( )2البلدان التي نجحت في
تنفيذ سياسات الكفاءة في استخدام الطاقة وبرامجها (الصين ،والهند ،واليابان ،والمكسيك ،وجمهورية كوريا ،وسنغافورة ،والمملكة
المتحدة)؛ ( )3البلدان التي نجحت في إدماج الطاقة المتجددة في نظم الطاقة الخاصة بها (أستراليا ،والدنمارك ،وإسبانيا ،والواليات
المتحدة األمريكية).
الزيارات الميدانية
تم تنظيم زيارات ميدانية إلى أكبر وأكفأ مرفق تبريد على مستوى المقاطعة في العالم ،وفندق صديق للبيئة ،ومستشفى صديقة للبيئة
الكتساب الخبرات الشخصية عن تجربة سنغافورة مع المباني صديقة البيئة .حيث تضمنت ورشة العمل إلدماج شبكات الطاقة المتجددة
زيارات ميدانية ألكبر حديقة للطاقة الشمسية الكهروضوئية ( )PVفي العالم في مقاطعة تشينغهاي ،وأكبر محطة للطاقة الكهروضوئية
الهجينة والطاقة المائية في لونغ يانغ جورج ،ومركز توزيع شركة تشينغهاي جريد في مدينة شينينغ لعرض تجربتها في إدماج شبكة
الطاقة المتجددة بنسبة  100بالمائة خالل تسعة أيام متتالية.

205

تدعيم شبكة العالقات
تخللت حلقات العمل أنشطة تدعيم شبكة العالقات بين ممثلي البلدان المشاركة
في مبادرة متابعة مستويات الكربون  /التحول في مجال الطاقة ،وخبراء الموارد،
وموظفي البنك الدولي.
النتائج والدروس المستفادة
معرفة جديدة
المزاد العلني للطاقة المتجددة
•من بين الخيارات الثالثة المتعلقة بالسياسة في مجال الطاقة المتجددة (تعريفة
إمدادات الطاقة ،ومعايير حافظة الطاقة المتجددة ،والمزادات العلنية) ،حققت
تعريفة إمدادات الطاقة نجاحً ا لتوسيع نطاق الطاقة المتجددة في فترة زمنية
قصيرة .ومع ذلك ،تميل مستويات التعريفة إلى االرتفاع ،مما قد يؤدي إلى ظهور
عبء إضافي على المستهلكين أو الحكومات التي تقدم اإلعانات لقطاع الطاقة
المتجددة .ووف ًقا التجاه عالمي حديث ،هناك عدد متزايد من البلدان التي تغير
مسارها من استخدام تعريفة إمدادات الطاقة إلى استخدام مخطط المزادات العلنية،
مما أدى إلى حدوث انخفاض سريع في أسعار الطاقة الشمسية الكهروضوئية
وطاقة الرياح ،أسفر عن توسيع نطاق االستثمارات .توصلت جميع البلدان تقريبًا
الممثلة في ورشة العمل التي نجحت في تنفيذ مخطط المزادات العلنية للطاقة
المتجددة ،إلى تعريفات للطاقة الشمسية الكهروضوئية تنافس توليد الطاقة التقليدية،
حتى بالمقارنة مع الفحم باعتباره مصدرً ا أساسيًا للوقود في الهند وجنوب أفريقيا.
•باإلضافة إلى المستويات المناسبة من التعريفات إلى جانب اتفاقيات شراء الطاقة
على المدى الطويل ،يجب أن تشترط السياسات الناجحة في مجال الطاقة المتجددة
أيضًا الوصول اإللزامي للشبكات ،وتحمل المستهلكين للتكاليف اإلضافية ،إن وجدت.
•تتحكم تكاليف االستثمار ،وتكلفة التمويل ،وتكلفة األرض والعمالة ،وموارد الطاقة
الشمسية بشكل أساسي في أسعار كهرباء الطاقة الشمسية الكهروضوئية .وستكون
األسعار الحالية مستدامة بمرور الوقت ،إال أن معدل االنخفاض قد يتباطأ.
الكفاءة في استخدام الطاقة
• ُتعد السياسات المواتية المحرك األساسي لخلق متطلبات السوق بهدف تحفيز
االستثمارات في مجال الكفاءة في استخدام الطاقة .وأثبتت التجارب الناجحة في مجال
الكفاءة في استخدام الطاقة أن السياسات اإللزامية القائمة على النواتج أكثر فعالية
من ال ُنهُج التطوعية القائمة على المدخالت ،ويجب أن تسير اللوائح القوية جنبًا إلى
جنب مع الحوافز المالية .وقد اعتمدت الصين والهند أهدا ًفا إلزامية في مجال الكفاءة
في استخدام الطاقة للصناعة .حيث اعتمدت الصين نهجً ا من القمة إلى القاعدة في
تخصيص أهداف الكفاءة في استخدام الطاقة لكل مقاطعة وألكبر  17000مؤسسة
صناعية كثيفة االستخدام للطاقة ،وحمَّلت األطراف الملزمة المسؤولية عن تحقيق
ً
مخططا
تلك األهداف .إن مخطط األداء ،واإلنجاز ،والتجارة ( )PATفي الهند ،يمثل
موجهًا نحو السوق حيث يتم تخصيص أهداف توفير الطاقة لقطاعات الصناعة
والسماح بتداول شهادات توفير الطاقة لتحقيق األهداف الوطنية بأقل تكلفة ممكنة.

إدماج شبكات الطاقة المتجددة
•تمر البلدان المشتركة في مبادرة متابعة مستويات الكربون  /التحول في مجال
الطاقة بمراحل مختلفة من إدماج شبكات الطاقة المتجددة المتغيرة ()VRE
(الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح) .وتأتي معظم بلدان جنوب شرق
آسيا في مرحلة البداية بحصة منخفضة ج ًدا من الطاقة المتجددة المتغيرة في نظام
الشبكات .حيث تتمتع الصين والهند بحصة ملحوظة من الطاقة المتجددة المتغيرة
في النظام ،وقد تمتعت بعض مناطق الصين مثل منطقة الشمال الغربي بحصة
مرتفعة للغاية من الطاقة المتجددة المتغيرة في نظام الشبكات .حيث تتمتع جميع
تلك المناطق بإمكانية هائلة للتوسع بمرور الوقت من خالل الحلول التقنية المثبتة
واإلصالحات المؤسسية .ومن منظور تقني ،يفرض إدماج مستويات عالية
من الطاقة المتجددة المتغيرة في شبكات الطاقة الكهربائية التقليدية تحديات واضحة
نظرً ا لطبيعة التقطع إلمدادات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح.
إجراءات جديدة ومحسنة
ً
في أعقاب حلقات العمل ،بدأت البلدان الستة في تكييف المعرفة المكتسبة وفقا لسياقها
ً
حديثا لبذل الجهود المشتركة في تعظيم الكفاءة
المحدد واالستفادة من الشبكة المنشأة
في استخدام الطاقة والطاقة النظيفة .وخالل هذه العملية ،تم اتخاذ إجراءات جديدة
ومحسنة.
المضي قدما ً
قررت جميع البلدان المشاركة في مبادرة متابعة مستويات الكربون  /التحول
في مجال الطاقة متابعة الخطط لتجريب مزادات الطاقة المتجددة أو تنفيذها.
بعد حلقة العمل الخاصة بمزادات الطاقة المتجددة في سنغافورة مباشر ًة ،أجرت
فرق البنك الدولي في إندونيسيا وفيتنام حلقات عمل ومناقشات متابعة داخل البلد
بشأن مزادات الطاقة المتجددة .حيث تم اختيار خبراء الموارد من حلقة العمل التي
أقيمت في سنغافورة إلجراء هذه المشاورات .وشارك فريق البنك الدولي في باكستان
في مناقشات المتابعة مع أقرانه الحكوميين بشأن كيفية دعمهم لمزاد الطاقة المتجددة.
ً
خططا لتعبئة الصناديق االستئمانية لدعم بلدانهم في تجربة
ووضعت الفرق الثالثة
مخططات المزادات العلنية للطاقة الشمسية ،وتم تحديد مصادر التمويل المحتملة.
جهة االتصال:
االسم :السيد /لوران بورتي
الوظيفة :مدير البرنامج ،مرفق فيما بين بلدان الجنوب
المنظمة :البنك الدولي
البريد اإللكترونيlporte@worldbank.org :

اسم المشروع :متابعة مستويات الكربون من أجل توفير الطاقة النظيفة في آسيا
الدول  /األقاليم :أستراليا ،البرازيل ،الصين ،الدنمارك ،الهند ،إندونيسيا ،اليابان ،المكسيك ،باكستان ،بيرو ،الفلبين ،جمهورية كوريا ،سنغافورة ،جنوب أفريقيا،
إسبانيا ،اإلمارات العربية المتحدة ،المملكة المتحدة ،الواليات المتحدة األمريكية ،فيتنام
المر ِّ
شح :البنك الدولي
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-7 ،2-7 :أ9-17 ،
مقدم الدعم :مرفق بلدان الجنوب التابع للبنك الدولي
هيئات التنفيذ :حكومات الصين ،والهند ،وإندونيسيا ،وباكستان ،والفلبين وفيتنام ،والبنك الدولي ،وخبراء من أستراليا ،والبرازيل ،والصين ،والدنمارك ،والهند،
واليابان ،والمكسيك ،وبيرو ،وجمهورية كوريا ،وسنغافورة ،وجنوب أفريقيا ،وإسبانيا ،واإلمارات العربية المتحدة ،والمملكة المتحدة ،والواليات المتحدة
األمريكية
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع2018–2017 :
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/3aUWj8V :
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منصة  :ekShopتمكين المجتمعات الريفية
باستخدام التجارة اإللكترونية ال ُم َّ
عززة
استخدام منصة تجارة إلكترونية فريدة من نوعها لتيسير زيادة إمكانية الوصول إلى الفرص االقتصادية المتاحة
لمواطني المناطق الريفية التي يصعب الوصول إليها ،وتقليل االنقسام اللوجستي والحد من عدم المساواة.

التحدي
األشخاص الذين يعيشون خارج المناطق الحضرية أو في المناطق األقل ً
حظا محرومون من مزايا قطاع التجارة اإللكترونية
الناشئ ،بسبب انعدام معرفتهم بشبكة اإلنترنت أو معرفتهم المحدودة ،باإلضافة إلى ضعف إمكانية الحصول على األدوات
اللوجستية أو المالية .ومع أنَّ العديد من المقاطعات معروفة بإنتاج البضائع المحلية ،إال أنَّ األشخاص المنتجين ال يتلقون سعرً ا
ً
عادل ويعزو هذا إلى أوجه عدم المساواة في الحصول على مرافق نقل وخدمات مالية رقمية .تؤدي أوجه عدم المساواة تلك إلى
ً
فضل عن ذلك فإنَّ أغلب شركات التجارة
نقص اإلنتاج ،األمر الذي بدوره يزيد من التفاوتات بين المناطق الريفية والحضرية.
اإللكترونية ال تتمكن من الوصول إلى السوق الريفية ،والتي تظل غير مستغلة إلى حد كبير.

1
9

العمل الالئق
ونمو االقتصاد

القضاء
على الفقر

الصناعة ،واالبتكار،
والبنية التحتية

5

المساواة بين
الجنسين

10
11

الحد من أوجه
عدم المساواة

مدن ومجتمعات
محلية مستدامة

نحو إيجاد حل
تتمثل رؤية مبادرة " "ekShopفي عمل منصة يتمكن من خاللها هؤالء المنتجين المُهمَّشين من بيع منتجاتهم مباشرة إلى العمالء
واالستفادة من التسوق اإللكتروني .حيث إنها تدمج أفضل شركات التجارة اإللكترونية واللوجستية جميعها في قناة واحدة وتمتد إلى
ما يربو على  4000مركز رقمي فعلي .أشعلت المبادرة الفردية ثورة "االنطالق إلى الريف" وذلك من خالل التجارة اإللكترونية
وصناعات السلع االستهالكية سريعة التطور ،وبالتالي تعمل كمُح ِّفز إليجاد الوصول الفعَّال والبنية التحتية اللوجستية.
من أهداف إنشاء منصة  ekShopخفض أوجه عدم المساواة بين المرافق السوقية في المناطق الريفية والحضرية .أصبحت
العناصر المنتجة من الريف قادرة على الوصول للسوق في الحضر وبيع منتجاتهم عبر المدينة من خالل أفضل شركات التجارة
اإللكترونية في بنجالديش وذلك من خالل المنصة السوقية الرقمية  ekShopوقنوات التوصيل .يتلقى النساء باألخص التشجيع
على تسويق منتجاتهم المصنوعة يدويًا ،ال سيما هؤالء الالتي يعشن في المناطق الريفية.
تعد  ekShopمنصة معيارية تستخدم واجهة برمجة التطبيقات .ولقد قدَّمت نظامًا آم ًنا للدفع اإللكتروني – عن طريق
 – ESCROWوتستخدم بوابة دفع إلكتروني متكاملة لتوطيد الثقة بين المشترين والبائعين .عالوة على ذلك ،كانت المراكز
الرقمية ُتستخدم غالبًا كمستودعات تخزين للمنتجات التي يطلبها المحليون مرارً ا وتكرارً ا .تعد هذه مراكز جامعة للخدمات –
يديرها منظمو المشاريع من المواطنين إلى جانب ممثلي الحكومة المحليين المنتخبين – حيث يتمكن المواطنون من الوصول إلى
 150خدمة من خدمات القطاع العام والخاص ،بعضها مجاني وأخرى نظير تكلفة.
تقلل منصة  ekShopتدريجيًا الفجوة الرقمية وتزيد دخل سكان المناطق الريفية ،عن طريق إشراك أصحاب األعمال في المراكز
الرقمية وتطبيق نموذج التجارة اإللكترونية الم َّ
ُعززة .في الوقت الحالي ،تستخدم أغلب الشركات اللوجستية المراكز الرقمية كنقاط
التوصيل الخاصة بهم ومراكز أصحاب األعمال كعوامل توصيل لضمان الوصول إلى المناطق الريفية.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
لبرنامج السعي نحو االبتكار

كان شهر فبراير  2020بداية التعامل مع أكثر من  4000مركز رقمي وأُدرج أكثر من  32000طلب من الحضر إلى الريف بما
يعادل  45مليون تاكا (أكثر من  530000دوالر أمريكي) .عالوة على ذلك بلغ عدد الطلبات الخاصة بقطاع الزراعة المدرجة
من الريف إلى المدن  230000كجم ،وبيعت منتجات مصنوعة يدو ًيا بما يعادل  20مليون تكا (ما يزيد عن  235000دوالر
أمريكي) .تمتلك منصة  ekShopنقاط تسليم للمنزل يبلغ عددها  3765نقطة و 500تاجر من صغار التجار وأكملت ما يزيد عن
 100000طلب من الطلبات .تلقى الخدمة حتى اآلن أكثر من  300000مستهلك ،بمعدل ثالثة مستهلكين مقابل كل طلب .بالرغم
من أنَّ أغلب طرق السداد عند التسليم كانت نقدية ( ،)%82إال أنَّ بعض أصحاب األعمال قد استخدموا أيضًا الخدمات المصرفية
والمالية عبر الهاتف المحمول .أصبح ما مجموعه  247شخصًا من أصحاب األعمال ِّ
موزعين محليين للسلع االستهالكية سريعة
التطور عن طريق  ،ekShopوقد خضع  2100صاحب عمل للتدريب على التجارة اإللكترونية عن طريق فريق .ekShop
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ُتق ِّدم  ekShopنموذج التجارة اإللكترونية الم َّ
ُعززة الذي يستخدم خدمات الدفع
عن طريق  ESCROWو ُتر ِّكز على تحسين مبيعات الريف .تعد المنصة
الوحيدة التي تصل  80في المئة من مُق ِّدمي الخدمات اللوجستية في البالد بفضل
خرائطها الجغرافية المقتصرة عليها دون سواها.
تستفيد كافة الجهات المعنية والشركاء المشتركين بمنصة  ekShopمن كل
معاملة .وأسفر ذلك عن توليهم زمام المبادرة إلى جانب برنامج السعي نحو
االبتكار ( ،)a2iوسيحافظون عليه بصفة مستمرة .أُنشئ نظام إيكولوجي
لإليرادات ،حيث ال توجد حاجة العتماد كافة تدفقات العموالت ذات الصلة
على أية مصادر خارجية .أفضت المبادرة إلى إنشاء السياسة الوطنية للتجارة
اإللكترونية كذلك لعام  2018وسياسة التجارة الوطنية للمشروعات الصغيرة
والمتوسطة الحجم في .2019
تخطت منصة  ekShopالحدود الدولية بغية تكرار هذا النموذج .ثمَّة أربعة
محاور تشغيل :مراكز منصة  ekShopفي ماليزيا وسنغافورة والعمليات الهيكلية

الكاملة لمنصة  ekShopفي تركيا ونيبال .أدى االنتقال بين البلدان إلى زيادة
عدد األشخاص الذين يمكنهم الحصول على الخدمات الرقمية التي تقدمها منصة
 .ekShopتص ِّدر منصة  ekShopكذلك المنتجات الريفية لمختلف البالد.
لكي يزدهر نموذج منصة  ekShopفي منطقة ما ،ينبغي أن يكون لدى السوق
الرقمي للتجارة اإللكترونية العديد من األطراف الفاعلة والمرافق اللوجستية .كما
ً
اتصال مستقرً ا بشبكة اإلنترنت .تعتمد هذه المبادرة على فكرة
ينبغي أن يتوفر
َّ
إنشاء منصات للتجارة اإللكترونية سهلة الوصول إليها قدر اإلمكان .ومن ث َّم فإنها
ال تتطلب تصاميم مشاريع مُع َّقدة أو استثمارات ضخمة.
جهة االتصال:
االسم :السيد رضوان الحق جامي
المنصب :رئيس فريق التجارة اإللكترونية الريفية ورئيس التسويق ()iLab
المنظمة :برنامج السعي نحو االبتكار ()a2i
البريد اإللكترونيrezwanul.haque@a2i.gov.bd :

َّ
المعززة
اسم المشروع :منصة  :ekShopتمكين المجتمعات الريفية باستخدام التجارة اإللكترونية
الدول  /األقاليم :بنجالديش ،ماليزيا ،نيبال ،تركيا ،أوغندا
المر ِّ
شح :برنامج السعي نحو االبتكار ( )a2iوحكومة بنجالديش وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPفي بنجالديش
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-1 ،5-1 ،4-1 :أ-5 ،1-5 ،أ-5 ،ب-5 ،ج-9 ،4-9 ،3-9 ،2-9 ،1-9 ،9-8 ،5-8 ،3-8 ،2-8 ،1-8 ،أ-9 ،ب-9 ،ج،
-10 ،4-10 ،1-10ب-11 ،أ-11 ،ج
مقدم الدعم :قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وشعبة مجلس الوزراء وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
هيئات التنفيذ :برنامج السعي نحو االبتكار وحكومة بنجالديش وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في بنجالديش
حالة المشروع :مستمر
فترة المشروع :بين عام  2017و2021
رابط الممارسة الجيدةwww.ekshop.gov.bd :
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ابتكارات التدريب المهني :قوة عاملة ماهرة من أجل
المستقبل
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العمل الالئق
ونمو االقتصاد

تعزيز العائد الديموجرافي عن طريق تمكين الشباب بالمهارات الهادفة األكثر طلبًا داخل القطاع السوقي.

التحدي
وف ًقا للبنك الدولي ،لدى بنجالديش مجموع عدد السكان البالغ  158مليون نسمة وقوى عاملة تبلغ  59.5مليون شخص ،مع توقع
نمو القوى العاملة بنسبة  2.2في المئة 1بحلول  .2030يلتحق مليونا شاب تقريبًا بالقوى العاملة كل عام 2.من بينهم  0.6مليون
شخص من التعليم العام ،و 1.1مليون شخص تلقوا التدريب من الحكومة أو وكاالت تنمية المهارات الخاصة .يُص َّنف البقية على
أ َّنهم إما غير ملتحقين بالتعليم أو موظفين أو يخضعون للتدريب .يندرج ما مجموعه  11.6مليون شاب في هذه الفئة .ثمَّة فجوة
جلية بين الطلب على العاملين المهرة في القطاعات المحلية والعرض من مراكز التعليم والتدريب .أحد األسباب المنطقية لهذا هو
وجود فجوة في التواصل والتنسيق بين الموظفين ووكاالت تنمية المهارات في بنجالديش.
نحو إيجاد حل
التدريب المهني هو أي نظام يتعهد فيه صاحب العمل – عن طريق عقد – بتوظيف الشباب وتدريبهم (لألعمار بين  17و 30عام)
لفترة محددة مسب ًقا والتي يتقيَّد فيها المُتدرِّ ب بالعمل لدى صاحب العمل .يزوّ د أصحاب العمل المُتدرِّ بين بالمهارات الحقيقية أثناء
مزاولة العمل .هذه هي بيئة التعلم األساسية التي تتش َّكل فيها المهارات اليدوية والسلوكيات والتوجهات وأساليب العمل وإجراءاته
في ظل ظروف عمل حقيقيةُ .تزوِّ د مؤسسات التدريب المُتدرِّ بين – على الجانب اآلخر – بمزيد من التدريب النظري .يكتسب
المُتدرِّ بون في بيئة التدريب هذه المؤهالت التي ُتدرَّ س على نحو أكثر فاعلية خارج أماكن العمل.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
لبرنامج السعي نحو االبتكار

يمكن أن تكون برامج التدريب المهني ً
حل عمليًا لتدارك الفجوة بين الطلب على العاملين المهرة في القطاعات الصناعية وأسواق
العمل الدولية والعرض الذي تضمنه مراكز التعلم والتدريب .تتضمن هذه المبادرة الموظفين ووكاالت تنمية المهارات والشباب
لضمان تطوير المهارات القائمة على الطلب.
يُعتبر برنامج التدريب المهني ذا فائدة للمُتدرِّ بين ومؤسسات التوظيف واالقتصاد .بالنسبة للمُتدرِّ بين ،يُق ِّدم التدريب المهني إمكانية
الحصول على التعيين بدوام كامل للشباب ذوي المهارة المتوسطة والمنعدمة .تسهم شهادات االستكمال في مساعدة المُتدرِّ بين على
تعزيز مهاراتهم وقدراتهم لدى أصحاب العمل المحتملين .يمكن اعتبار التدريب المهني كذلك بأ َّنه خبرة ذات مصداقية للباحثين
عن العمل ،والتي يمكن استخدامها لتحسين إمكانات حصولهم على الدخل .عالوة على ذلك ،لدى كيانات العمل التي تدير برامج
التدريب المهني الوقت الكافي لكي ُتأقلم المُتدرِّ بين على ثقافة الشركة وبنية العمل .بموجب قانون العمل لعام  ،2013فإنَّ النفقات
المتعلقة بالتدريب المهني معفاة من الضرائب ،ويمكن استيراد معدات تدريب معفاة من الرسوم الجمركية .من ضمن الفوائد
ً
إجمال واستمرار النمو
التي من الممكن أن تعود على االقتصاد هي التراجع الكبير في نسبة البطالة ،وزيادة اإلنتاجية الصناعية
االقتصادي ووجود قوة عاملة أكثر مهارة.

www.documents1.worldbank.org/curated/en/834041507299981599/pdf/Main-report.pdf 1
www.blogs.worldbank.org/endpovertyinsouthasia/skilling-bangladeshs-youth-changing-job-market 2
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ً
وسيطا ابتكاريًا تابعًا
يعمل برنامج السعي نحو االبتكار ( – )a2iباعتباره
للحكومة – بنهج يشمل المجتمع ككل ،وذلك بتطبيق منهجيات تغيير السلوك
وتعزيز االنتشار السريع للتكنولوجيات لخلق بيئة متمكنة من تطوير المهارات
القائمة على الطلب في بنجالديش.
في البلدان الصناعية ثمَّة خمسة في المئة على األقل من القوة العاملة الجديدة لديهم
فرصة للتدريب المهني ،وهي ضرورية لتوفير عاملين مهرة .تخطط بنجالديش
للوصول لهذه النسبة بحلول  .2023في عام  ،2017شارك  1.39في المئة من
القوة العاملة في برامج التدريب المهني .زاد هذا العدد ليصل إلى  2في المئة
في عام  ،2018و 2.35في المئة في .2019
أما بالنسبة لقطاع األعمال غير الرسمي فإنَّ  60في المئة من المُتدرِّ بين المشاركين
هم من النساء ،وقد حقق برنامج التدريب المهني معدالت توظيف ناجحة تزيد
عن  85في المئة ،والتي تدل على أنَّ هذا نهج ابتكاري لتطوير المهارات .هذه
المبادرة قائمة على الطلب ،مع التحول السريع للصناعات لمواكبة التكنولوجيا.
طوَّ ر برنامج السعي نحو االبتكار كذلك نظام إدارة التدريب المهني إلدارة برامج
التدريب المهني ومراقبتها واإلشراف عليها عبر البالد .يخدم المحور كافة
متطلبات الجهات المعنية بالبرنامج سواء الشباب أو األعمال.
يتكون هذا النهج من التسجيل والرصد والتقييم والمصادقة ،والذي يضمن إجراء
برنامج التدريب المهني بسالسة ،وتلقي العاملين للمنافع بالفعل .ينسق البرنامج بين

الموظفين ووكاالت تطوير المهارات ،والتي تضمن استدامتها .يمكن تكرار البرنامج
بسهولة في الدول األخرى التي بها فجوة بين العرض والطلب في سوق العمل.
تعهد برنامج السعي نحو االبتكار باألنشطة الجوهرية للتعاون بين بلدان الجنوب
وذلك بهدف توسيع نطاق برنامج التدريب المهني في بلدان الجنوب .حيث وُ قعت
مذكرة تفاهم مع شبكة التدريب العالمية في سويسرا  2017للتواصل مع شبكات
ً
فضل عن ذلك،
التدريب المهني في الدول األخرى ومشاركة المعرفة والخبرة.
يعمل برنامج السعي نحو االبتكار بوصفه األمانة العامة لشبكة التحالف اآلسيوي
للتدريب المهني ويعزز تبادل المعرفة والخبرة والممارسات المثلى بين دولها
األعضاء اإلحدى عشر .أعربت كل من حكومة الصومال ومنطقة بانجسامورو
ذاتية الحكم في الفلبين عن اهتمامهما بحلول التدريب المهني لبرنامج السعي نحو
االبتكار واالستعداد لتكرار البرنامج.
جهة االتصال:
االسم :السيد أسد الزمان
المنصب :أخصائي سياسات
المنظمة :برنامج السعي نحو االبتكار ()a2i
البريد اإللكترونيasad.zaman@a2i.gov.bd :
هاتف+8801712092922 :

اسم المشروع :التدريب المهني المبتكر :قوة عاملة ماهرة من أجل المستقبل
الدول  /األقاليم :منطقة بانجسامورو ذاتية الحكم في الفلبين وبنجالديش وكمبوديا ،والصومال
المر ِّ
شح :برنامج السعي نحو االبتكار ( ،)a2iحكومة بنجالديش؛ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPبنجالديش
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-8 ،9-8 ،6-8 ،5-8 ،4-8 ،8.3 ،2-8 ،1-8 :ب
مقدم الدعم :منظمة العمل الدولية ( )ILOومنظمة األمم المتحدة لرعاية الطفولة ( )UNICEFولجنة أكسفورد لإلغاثة في حاالت المجاعة ومنظمة أكشن إيد
هيئات التنفيذ :برنامج السعي نحو االبتكار ،حكومة بنجالديش؛ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بنجالديش
حالة المشروع :مستمر
فترة المشروع :بين عام  2016و2024
رابط الممارسة الجيدةwww.apprenticeship.gov.bd :
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العمل الالئق
ونمو االقتصاد

نحو توزيع شبكة أمان اجتماعي خالية من التسريب
رقمنة برامج شبكة األمان االجتماعي في بنجالديش لتقديم المدفوعات الرقمية بتكلفة معقولة وفعَّالة وخالية من
التسريب لهؤالء الذين يتعذر الوصول إليهم

1

القضاء
على الفقر

التحدي
تعمل برامج شبكة األمان االجتماعي على مساعدة الحكومة في التخفيف من حدة الفقر والحد من أوجه عدم المساواة في بنجالديش.
زادت مُخصَّصات الميزانية بالقيمة المطلقة من  1.3في المئة إلجمالي الناتج المحلي في  1998لتصل إلى  2.58في المئة للعام
المالي بين  2019و .2020زاد إجمالي اإلنفاق الحكومي ليصل إلى  14.21في المئة .في الوقت الحالي ،ثمَّة ما يربو على
 140برنامجً ا من برامج شبكة األمان االجتماعي ُتدار في الدولة عن طريق  23هيئة وزارية وشعبة.
تعتمد مدفوعات شبكة األمان االجتماعي اعتما ًدا شدي ًدا على النقد .تتصف التكاليف الكامنة ذات الصلة بالمدفوعات النقدية المباشرة
مثل التكاليف اإلدارية للمدفوعات ومخاطر التسريب بأ َّنها مرتفعة على نحو ملحوظ .تشير الدراسات إلى أنَّ التسريب في برنامج
شبكة األمان االجتماعي غالبًا ما يمثل عائ ًقا شدي ًدا .قد يؤدي الحد من التسريب في النظام إلى توفير قدر كبير من المال ،والذي قد
يسمح في نهاية األمر بإدراج عدد أكبر من المستفيدين.
ً
ً
ً
ً
باهظا
ومال
طويل
فضل عن ذلك ،فإ َّنه نظرً ا لكون المجموعات المستفيدة فقيرة ومهمَّشة للغاية ،تقضي الجهات المستفيدة وق ًتا
للسفر لموقع الدفع لتحصيل اإلعانات .كما أ َّنهم غالبًا ما يتعرضون النزعاج كبير عند نقطة تحصيل المدفوعات.
نحو إيجاد حل
ضمن إطار التحديات بشأن التحويالت النقدية المباشرة ،شارك برنامج التطلع نحو االبتكار ( – )a2iبدعم من مؤسسة بيل وميليندا
جيتس – شتى اإلدارات الحكومية والوزارات ومُق ِّدمي الخدمات المالية في بنجالديش لرقمنة مدفوعات شبكة األمان االجتماعي
باعتبارها جزءًا من خطة الحكومة الشاملة لرقمنة كافة مدفوعات الحكومة إلى األشخاص ( )G2Pبغرض تقديم خدمات مالية
فعَّالة وميسورة التكلفة لألشخاص المُهمَّشين في بنجالديش.
لدى المدفوعات الرقمية القدرة على تعزبز الشمول المالي في المجتمعات ناقصة الخدمات ،ووضعت الحكومة األولوية لرقمنة
المدفوعات من الحكومة إلى األشخاص .أُنشئت الرقمنة من الحكومة إلى األشخاص بشكل تجريبي في  ،2018وحاليًا تخضع
لتوسيع نطاقها على مستوى البالد بأكملها.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
لبرنامج السعي نحو االبتكار

في الماضي ،كان المستفيدون من اإلعانة يتسلمون مبلغ اإلعانة الربع سنوي نق ًدا في أحد فروع البنوك ،وذلك بمجرد المصادقة
على هويتهم عن طريق موظفي البنك .بموجب النظام الجديد ،يتمكن المستفيدون من اختيار مُق ِّدم الخدمات المالية الذي يرغبونه،
وتضاف األموال مباشر ًة من حساب الخزانة إلى حسابات األشخاص المستفيدين .يتمكن المستفيدون من سحب المال في أي وقت
من أي نقطة من نقاط الوكالء المصرفيين في مختلف أنحاء البالد أو عن طريق الخدمات المالية للهاتف المحمول .تعد المصادقة
على المستفيد باستخدام بطاقات الهوية الوطنية جزءًا ال يتجزأ من المنظومة .سيتمكن أكثر من  25مليون مستفيد من برامج
التحويالت النقدية المتعددة من االستفادة من النظام الجديد ،والذي سيضمن حيازة المستفيدين ألموالهم كما التخلص من المستفيدين
الوهميين من البرنامج .يتخلص هذا النظام كذلك من العديد من الطبقات المتوسطة ،مما قد وضع ح ًدا ألوجه القصور والتأخيرات
والتسربات .لدى المستفيدين حاليًا الحق الكامل الختيار مُق ِّدم الخدمة المالية الذي يودونه ،األمر الذي يعمل على إرساء األساس
للشمول المالي.
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يمكن لبرنامج شبكة األمان االجتماعي المرقمن على نحو سليم أن يخفض عدد الزيارات
لتحصيل اإلعانات بنسبة  80في المئة ،وكذلك الوقت المستغرق بنسبة  58في المئة
ً
فضل عن
والتكاليف المُتكبَّدة بنسبة  32في المئة وذلك عند المقارنة بالبرامج التقليدية.
ذلك ،يمكن للحكومة أن توفر  10في المئة من ميزانية شبكة األمان االجتماعي التابعة
لها ،مما يسفر عن وجود مدخرات تفوق  14مليون دوالر أمريكي سنويًا.
بوجه عام ،ساعد النظام الجديد في توليد العديد من المزايا .يسمح برنامج التحويل
النقدي بتوصيل النقود على نحو أكثر سهولة وسرعة .تقلل المدفوعات الرقمية
تكلفة تحصيل المُخصَّصات؛ حيث إ َّنها توفر ساعات من الوقت وقد تصل في
ً
فضل عن ذلك ،يضمن النظام اإليكولوجي الرقمي
بعض الحاالت إلى أيام.
التوصيل الفعَّال للخدمة للمستفيدين على مستوى االتحاد ،وهو المستوى األدنى
من الحكومة البنجالديشية.
خال من التسرب .تضمن رقمنة مدفوعات الحكومة
يسمح البرنامج بتوزيع
ٍ
الشفافية وإمكانية المساءلة والتتبع .كما أ َّنها تحد من مخاطر الفساد أو التسريب.
ُ
صمِّم البرنامج لرفع وعي المستفيدين لتعزيز ملكيتهم والحد من االعتماد على
اآلخرين في تحصيل إعاناتهم وذلك كجزء من عملية الرقمنة.
حيث يعمل برنامج التحويل النقدي على رفع مستوى الكفاءة في العمليات
الحكومية .تعد التحويالت القائمة على النقد غير مالئمة وغير كفؤ وتفتقر
إلى الشفافية والمساءلة للمنظمات الحكومية ،وذلك بالنظر إلى طبيعة سرية
المعامالت .تعتبر سبل الدفع الرقمي أكثر سرعة وكفاءة ،حيث تقلل التكلفة الكلية
وترفع كفاءة مسؤولي الحكومة.
يعزز البرنامج اعتماد خدمات مالية رقمية أخرى .تكفل مدفوعات شبكة األمان
االجتماعي المرقمنة إمكانية التنقل ،بتمكين المواطنين من تسلم إعاناتهم بزيارة
أقرب صراف آلي .وتخلق كذلك بيئة مواتية للحصول على خدمات مالية رقمية
أكثر تق ُّدمًا .حتى اآلن ،وصلت هذه المبادرة إلى  2.5مليون مستفيد.

يعمل هيكل مدفوعات الحكومة إلى األشخاص على السماح للحكومة بالبدء في
عمليات الدفع الرقمي في القطاعات األخرى عن طريق تعزيز التكنولوجيا المالية
بتكلفة أقل بكثير وتعزيز الخدمات المالية الرقمية .خضعت دفعات السداد الكبيرة
للرقمنة باستخدام نموذج مبتكر الذي َكفِل تقديم خدمات فعَّالة وميسورة التكلفة.
تمتلك المدفوعات الرقمية كذلك القدرة على تعزيز إدماج المرأة وخدمة الفئات
في قاعدة الهرم .استلزم الهيكل األساسي إطالق المدفوعات الرقمية من الحكومة
إلى األشخاص – الموجودة مسب ًقا في بنجالديش .تعاون كل من بنك بنجالديش
والشعبة المالية لوزارة المالية ،ومكتب المراقب العام للحسابات وبرنامج السعي
نحو االبتكار على دمج مختلف األنظمة واعتماد ما يلزم من عمليات إصالح
السياسات .عُقدت الشراكات الفعَّالة بين مُق ِّدمي الخدمات المالية والهيئات
الحكومية ،من بينها إدارة الخدمات االجتماعية ،ووزارة شؤون حرب التحرير
وقسم إدارة الكوارث وقسم شؤون المرأة .وافقت الحكومة كذلك على المبادئ
التوجيهية الجديدة للوزارات والوكاالت المُن ِّفذة لنظام الدفع.
يمكن تكرار هذا النموذج في البالد المشابهة لبنجالديش ،واألمر كذلك أيضًا
بالنسبة للقطاع الخاص .استوحت بنجالديش اإللهام من برنامج التحويل المباشر
لإلعانات المالية في الهند لتطوير الهيكل الشامل للدفع .ساعدت مؤسسة بيل
ومليندا جيتس برنامج السعي نحو االبتكار في تنفيذ هذا النهج المبتكر لتدعيم
التعاون بين بلدان الجنوب.
جهة االتصال:
االسم :محمد طهر الحسن
المنصب :مدير البرنامج
المنظمة :برنامج السعي نحو االبتكار ()a2i
البريد اإللكترونيtohurul.hasan@a2i.gov.bd :
هاتف+8801707554768 :

اسم المشروع :نحو توزيع شبكة أمان اجتماعي خالية من التسريب
الدول  /األقاليم :بنجالديش
المر ِّ
شح :برنامج السعي نحو االبتكار ( ،)a2iحكومة بنجالديش؛ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPبنجالديش
هدف (أهداف) التنمية المستدامة10-8 ،3-1 :
مقدم الدعم :مؤسسة بيل ومليندا جيتس
هيئات التنفيذ :برنامج السعي نحو االبتكار ،حكومة بنجالديش؛ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في بنجالديش
حالة المشروع :مستمر
فترة المشروع :بين يوليو  2017وديسمبر 2020
رابط الممارسة الجيدة :غير متاح
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الوصول إلى الخدمات المالية والقطاع الخاص
في إفريقيا

8

العمل الالئق
ونمو االقتصاد

االستفادة إلى أقصى حد من أثر التعاون المالي على التنمية االقتصادية والصناعية في إفريقيا

التحدي
بالرغم من تطور األنظمة المالية في إفريقيا على مدار السنوات  20الماضية ،إال أنَّ االنفتاح والخصخصة واالستقرار لم يُترجموا
بعد إلى خدمات مالية تم ِّكن غالبية األفارقة من الحصول عليها بسهولة أكبر .ثمَّة عالقة وطيدة بين تطوير السوق المالي والنمو
االقتصادي .تساعد األسواق المالية في توجيه تدفق المدخرات واالستثمارات في القطاع االقتصادي لتيسير تراكم رأس المال
وإنتاج البضائع والخدمات .في وقت يتسم بتباطؤ النمو العالمي ،يبدأ العالم بمالحظة مدى سرعة النمو السكاني واألسواق في إفريقيا
والفرص التي تتمتع بها .ومع ذلك ،فإنَّ االفتقار إلى الخدمات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ( )SMEsتستمر في إعاقة
التعاون في إفريقيا على كافة المستويات.
نحو إيجاد حل
للتصدي لهذه التحديات كانت هناك ضرورة إلجراء دراسة متعمِّقة لألسواق المالية اإلفريقية .حيث إنَّ الحصول على الخدمات
المالية في الدول اإلفريقية وجودتها أمر حتمي لتطور القطاع الخاص على نحو سليم .أنشئ مجلس األعمال الصيني اإلفريقي
( )CABCبموجب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في  2006لتعزيز التعاون االقتصادي والتكنولوجي بين الصين والدول
اإلفريقية ،ال سيما في القطاع الخاص .بعد مرور عِ قد من التنمية ،اكتسب مجلس األعمال الصيني اإلفريقي الخبرة في مجاالت
التعاون االقتصادي والتكنولوجي .حيث إنَّ لديه شبكة اتصاالت عريضة وفهم مستفيض لألسواق اإلفريقية والتأييد الشديد من
الشركات األعضاء في إفريقيا .وبالتالي كان مجلس األعمال الصيني اإلفريقي في وضع مثالي يسمح بتنفيذ هذا المشروع .بمساعدة
صندوق التنمية الصيني اإلفريقي وصندوق بيريز غريرو االستئماني ،صمَّم مجلس األعمال الصيني اإلفريقي مشروعًا لبحث
األسواق المالية في مدغشقر وموريشيوس وزامبيا والذي قد يتضمن المقابالت المستفيضة مع الشركات الخاصة المحلية .يهدف
المشروع بعنوان "الوصول إلى الخدمات المالية والقطاع الخاص في إفريقيا" إلى تسليط الضوء على القضايا الراهنة في التعاون
المالي بين إفريقيا وشركائها في التنمية ،لالستفادة من وكاالت تشجيع االستثمار والهيئات المالية وغرف التجارة في مدغشقر
وموريشيوس وزامبيا .كان من المتوقع للنتائج أن تسهم في تحقيق الهدف  8من أهداف التنمية المستدامة لتعزيز النمو االقتصادي
المطرد والشامل للجميع والمستدام ،وفرص العمل المجدية والمنتجة والالئقة للجميع.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
لمجلس األعمال الصيني اإلفريقي

خضع هذا المشروع للتنفيذ باالشتراك مع اإلدارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في الصين وفي أرجاء إفريقيا .تعاونت
لجنة التنمية االقتصادية في مدغشقر وغرفة التجارة والصناعة في زامبيا ومجموعة  SBMفي موريشيوس بالتعاون مع مجلس
األعمال الصيني اإلفريقي على هذا المشروع .يساهم صندوق التنمية الصيني اإلفريقي وصندوق بيريز غريرو االستئماني
بخبراتهم .أجرى الباحثون مجموعة من التحقيقات جيدة التصميم ُتركز على إمكانية الوصول إلى األسواق المالية وتفاعل الشركات
مع األنظمة المالية في مدغشقر وموريشيوس وزامبيا .و ُن ِّظمت الزيارات الميدانية والحلقات الدراسية في الموقع في هذه الدول
أيضًا .أُصدر تقرير شامل بعد جمع المعلومات .حيث يُق ِّدم التوصيات المتعلقة بالسياسات في مدغشقر وموريشيوس وزامبيا والبالد
األخرى في المنطقة ،باإلضافة إلى المستثمرين الدوليين ،لتنمية األسواق المالية بهدف جذب المزيد من رأس المال األجنبي للتنمية.
أُنشئت كذلك قاعدة بيانات ذات قيمة لمزيد من البحث حول التعاون بين بلدان الجنوب وبين الصين وإفريقيا.
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يعد تجاوز التعداد السكاني إلفريقيا للتعداد السكاني للصين متوقعًا بحلول
عام  ،2025لذلك فإنَّ القدرات االقتصادية للقارة ال سبيل إلنكارها .بالنظر
إلى متطلبات النمو والتنمية ،تمتلك إفريقيا كذلك إمكانات هائلة لتطوير األسواق
المالية ،وبالتالي تحسين الرخاء االجتماعي واالقتصادي والحد من الفقر .أثرت
دراسة مستفيضة وحسنة التوقيت لألسواق المالية في إفريقيا كل من الدول
اإلفريقية والمستثمرين.
ووقع االختيار في هذه الدراسة على مدغشقر وموريشيوس وزامبيا .تتمتع مدغشقر
بأداء قوي في قطاعي الصادرات واالستثمارات .تقع موريشيوس ضمن أكثر الدول
ً
نشاطا من الناحية المالية في إفريقيا وعملت كمحور للعديد من المستثمرين من ذوي
الجنسيات المختلفة .لدى زامبيا قطاعات صناعية وتصنيع قوية وهي المقر الرئيسي
للسوق المشتركة لشرق إفريقيا وجنوبها .تمثل مجموعة الدول التي وقع عليها
االختيار إلى حد كبير النماذج المتنوعة للتنمية عبر القارة اإلفريقية .وبالتالي يمكن
أن تعمل نواتج هذا المشروع كمرجعية للدول اإلفريقية األخرى.
اعتمد المشروع على دارسة وافية لألسوق المالية في هذه الدول الثالث ودراسة
استقصائية للشركات الخاصة المحلية لتحديد المشكالت والتحديات المشتركة.

اسم المشروع :الوصول إلى الخدمات المالية والقطاع الخاص في إفريقيا
الدول  /األقاليم :مدغشقر وموريشيوس وزامبيا
المر ِّ
شح :المركز الصيني الدولي للتبادل االقتصادي والتقني ()CICETE
هدف (أهداف) التنمية المستدامة10-8 ،3-8 :
مقدم الدعم :صندوق بيريز غريرو االستئماني للتعاون بين بلدان الجنوب
هيئات التنفيذ :مجلس األعمال الصيني اإلفريقي
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع :بين يونيو  2018ومايو 2019
رابط الممارسة الجيدةen.cabc.org.cn :
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لخص التقرير الخبرات وأفضل الممارسات لهذه الدول الثالث والمنطقة ككل.
حيث يتضمن مختلف المقترحات التي تتصل بالسياسات العامة للحكومات
والهيئات المالية والقطاع الخاص .قدَّم التقرير كذلك التوصيات لتحقيق أقصى قدر
من أثر التعاون المالي على التنمية االقتصادية والصناعية في إفريقيا ،وبالتالي
اإلسهام في التطوير السليم للقطاع الخاص وخلق فرص عمل للمجتمعات المحلية.
يعمل تحسين األسواق المالية على جذب االستثمارات األجنبية المباشرة وهو أمر
بالغ األهمية لكل دولة .تنطبق التحديات والحلول المذكورة في التقرير كذلك على
الدول اإلفريقية األخرى .نتطلع إلى تطبيق مشروع بحثي مشابه لدول إفريقية
إضافية بدعم من البنوك والوكاالت الحكومية األخرى.
جهة االتصال:
االسم :السيد شياوفنغ باي
المنصب :نائب األمين العام التنفيذي
المنظمة :مجلس األعمال الصيني اإلفريقي
البريد اإللكترونيbaixiaofeng@cabc.org.cn :

برنامج تطوير التجارة اإللكترونية للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية
تسهيل التعاون وعمليات التبادل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية

8

العمل الالئق
ونمو االقتصاد

9

الصناعة ،واالبتكار،
والبنية التحتية

التحدي
ظلت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ( )SMEsذات أهمية للدول النامية وباتت الحكومات المركزية والمحلية تعمل على القوانين
واللوائح لتعزيز تطويرها .في مجتمع اليوم ،تحوِّ ل التجارة اإللكترونية على نحو سريع الطريقة التي تتفاعل بها المشروعات مع
بعضها البعض ومع العمالء وواضعي السياسات.
إال أنَّ الدول واألقاليم األقل ً
نموا تعتمد على تكنولوجيا معلومات متدنية وتمتلك خبرة أقل في مجال المعلومات ،مما يعوق تنمية
التجارة اإللكترونية وأنشطة األعمال ذات الصلة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تمتلك الدول المستهدفة مثل كمبوديا وكوبا وفيتنام عد ًدا كبيرً ا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقدم دعمًا كبيرً ا لألسواق
المحلية؛ إال أنَّ مسؤولي الحكومة يكافحون لتعزيز النمو االقتصادي ودمج هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السوق العالمي.
نحو إيجاد حل
يهدف برنامج تنمية التجارة اإللكترونية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدول النامية – الذي يجريه المركز الدولي لتدريب
الفاعلين المحليين ( )CIFALفي شانغهاي – إلى تسهيل التعاون والتبادالت بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية،
ال سيما تنمية األعمال التجارية اإللكترونية .يسعى المشروع كذلك لتطبيق التجربة وأفضل الممارسات في الصين للدول األخرى.
لطالما تم َّتع المركز الدولي لتدريب الفاعلين المحليين في شانغهاي بسمعة طيبة في الجمع بين األفراد من الدول النامية لتحديث
معرفتهم والمهارات االحترافية لتكنولوجيا المعلومات من أجل مواكبة مجال المعلومات والتصنيع .قدَّم المركز الحلقات الدراسية
بشأن تكنولوجيا المعلومات والنمو االقتصادي المتصل بذلك وأساليب التنمية ،والذي حضره  1229مستفي ًدا من  127دولة.
تتضمن الموضوعات التجارة اإللكترونية المحلية وعبر الحدود ،وإدارة األعمال اإللكترونية ،وأمن المعلومات وتنمية الهياكل
األساسية ،باإلضافة إلى أحدث تكنولوجيات المعلومات في الصين وتطبيقها في الحياة اليومية.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة للمركز
الدولي لتدريب الفاعلين المحليين
في شانغهاي مركز تدريب دولي

بناءًا على طلب كمبوديا وكوبا وفيتنام ،ق ّد َم المركز الدولي لتدريب الفاعلين المحليين في شانغهاي حلقات عمل من شأنها أن تفيد
عرف المشاركون عن التجارة اإللكترونية والمسائل ذات الصلة من خالل
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الدول النامية واألقاليمِ .
التفاعالت المباشرة مع الجهات الفاعلة في سوق التجارة اإللكترونية الصينية وواضعي السياسات والجهات األخرى ذات الصلة.
ً
مسؤول من مسؤولي الحكومة من
ُن ِّظمت حلقة دراسية بشأن تعاون التجارة اإللكترونية عبر الحدود في كل دولة ،بمنح 70
كمبوديا وكوبا وفيتنام فهمًا أفضل للتجارة اإللكترونية وتطوير الهياكل األساسية ذات الصلة في الصين .تشاركت حلقات العمل
هذه الحلول والممارسات الجيدة من دولة الصين خالل المحاضرات وزيارات الموقع .ألقيت كافة المحاضرات عن طريق خبراء
أكفاء ومسؤولين على كافة المستويات مشاركين في البناء الحضري ،والذين شاركوا أمثلة من عملهم اليومي ،وذلك من أجل
مساعدة المشاركين على معرفة التوجهات األخيرة في تطبيق إدارة أنظمة معلومات التجارة اإللكترونية .وبغرض استكمال المعرفة
المكتسبة في الصف ،رتب المركز الدولي لتدريب الفاعلين المحليين في شانغهاي للمشاركين زيارة للمؤسسات والتي قدَّمت فهمًا
أفضل لتنمية التجارة اإللكترونية في الصين.
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يود المركز الدولي لتدريب الفاعلين المحليين في شانغهاي توسيع نطاق هذا
التدريب لتوفير مزيد من فرص الدراسة للمسؤولين والفنيين في الدول األقل تقدمًا.
ً
شامل وموضوعيًا لإلنجازات
اكتسب المشاركون في الحلقات الدراسية فهمًا
والخبرة المتراكمة لدولة الصين وذلك بشأن التعاون في التجارة اإللكترونية
عبر الحدود .كما اكتسبوا أيضًا منظورً ا علميًا وعمليًا بشأن التعاون في التجارة
اإللكترونية عبر الحدود وتعلموا كيفية تطبيق تكنولوجيا المعلومات.
ووف ًقا للتعليقات المُقدَّمة من المشاركين لم يُقدِّ م المشروع المعرفة بالتجارة
اإللكترونية والمتصلة بتكنولوجيا المعلومات وحسب ولكن سمحللمشاركين
كذلك بفهم مزايا منتجات تكنولوجيا المعلومات وشركات الحلول في الصين .قد
ُتواصل الدول المستهدفة تحري فرص التعاون مع الصين والشركات الصينية
لتحسين الهياكل األساسية للمعلومات والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة
ً
راسخا في مشاركة المندوبين في
في المستقبل .أبدت الدول المستهدفة استعدا ًدا
الحلقات الدراسية المستقبلية.
ً
حلول قائمة على
يُق ِّدم المركز الدولي لتدريب الفاعلين المحليين في شانغهاي
الطلب لتصميم دورات التجارة اإللكترونية التدريبية التي تالئم االحتياجات
المحددة ألي دولة .حيث يجري تحليل لتحديد النهج األمثل لتنمية التجارة
اإللكترونية ويساعد في بناء الشراكات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في
مختلف القطاعات والدول.

في نهاية الحلقات الدراسية ودورات التدريب ،تلقى كافة المشاركين فالش ميموري
يحتوي على كافة مواد الدورة التدريبية .حيث يمكنهم مشاركتها مع زمالئهم أو
استخدامها كمرجع لتصميم الدورات التدريبية ذات الصلة في بالدهم .ظل ممثلي
المركز الدولي لتدريب الفاعلين المحليين في شانغهاي على تواصل مع المشاركين
بمجرد عودتهم ألوطانهم لتحديد احتياجاتهم التدريبية وتصميم حلقات دراسية لهم
في المستقبل .بالتالي ،من الممكن أن تظل هذه الحلقات الدراسية للتدريب مستدامة
في كل دول المشاركين وفي الصين .ومع ذلك ،تفتقر العديد من الدول في الوقت
الحالي إلى الخبرة التقنية واألكاديمية المطلوبة لتقديم دورات تدريبية مماثلة.
في السنوات المقبلة ،سيستمر المركز الدولي لتدريب الفاعلين المحليين في شانغهاي
باالستمرار في رفع الوعي للبنية المعلوماتية ومشاركة المعرفة والمهارات ذات
الصلة لمواصلة إفادة األشخاص من الحكومات والشركات والمؤسسات المالية
والمستشفيات ومؤسسات األعمال الخاصة من الدول األعضاء للمجموعة .77
جهة االتصال:
االسم :السيد هاني زوي
المنصب :مديرة المشروعات
المنظمة :المركز الدولي لتدريب الفاعلين المحليين في شانغهاي مركز تدريب دولي
البريد اإللكترونيhanye.xue@cifalshanghai.org :
وي تشاتXur233 :

اسم المشروع :برنامج تنمية التجارة اإللكترونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية.
الدول  /األقاليم :كمبوديا والصين وكوبا وفيتنام
المر ِّ
شح :المركز الصيني الدولي للتبادل االقتصادي والتقني ()CICETE
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-8 :أ3-9 ،
مقدم الدعم :صندوق بيريز غريرو االستئماني للتعاون بين بلدان الجنوب
هيئات التنفيذ :المركز الدولي لتدريب الفاعلين المحليين في شانغهاي مركز تدريب دولي
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع :بين عام  2017و2018
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/31sIfjN :
216

8

ريادة األعمال والنمو االقتصادي لتحقيق أهداف
التنمية المستدامة في نيجيريا
دعم تنمية تنظيم المشروعات من أجل تنمية اقتصادية مستدامة ُتبذل في سبيل المجتمع المحلي

5

المساواة بين
الجنسين

العمل الالئق
ونمو االقتصاد

10

الحد من أوجه
عدم المساواة

التحدي
تعد نيجيريا أكبر الدول االقتصادية في إفريقيا ،بفضل توسيع نطاق القطاعات االقتصادية في التصنيع والتمويل والخدمات
والتكنولوجيا .تحوَّ لت الدولة تدريجيًا نحو نهج اقتصادي أكثر استدامة ،والحد من االعتماد على النفط والبترول .وف ًقا للمكتب
الوطني لإلحصاء فإنَّ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ( )SMEsساهمت بنسبة 48في المئة في الناتج المحلي اإلجمالي الوطني
في الخمسة أعوام الماضية .إذ تمثل نسبة  50في المئة من الوظائف الصناعية ،وتقريبًا  90في المئة من قطاع التصنيع ،مع ما
يقرب من 17.4مليون شخص من رواد المشروعات في مختلف أنحاء البالد .أصبح التحوُّ ل نحو النمو االقتصادي المستدام حاليًا
أحد أولويات سياسات الحكومة .مع مواصلة استكشاف اإلمكانات االقتصادية وتحسينها بشكل كبير فإنَّ تدعيم ريادة األعمال في
الدولة قد يعمل كقوة محركة جديدة للنمو االقتصادي ،كما يساعد في خلق المزيد من فرص العمل والحد من التفاوتات االقتصادية،
ً
شمول.
وتعزيز بيئة اقتصادية أكثر
نحو إيجاد حل
بالتعاون مع السفارة اإلندونيسية في أبوجا ،أجرت مديرية التعاون التقني والمديرية العامة للتعاون متعدد األطراف – التابعة
لوزارة الشؤون الخارجية في إندونيسيا – برنامج بناء القدرات بعنوان "حلقة العمل الدولية لبناء القدرات في مجال ريادة األعمال
في نيجيريا :تعزيز النمو االقتصادي للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة ( )SDGsفي أبوجا ،نيجيريا بدءًا من  30أكتوبر حتى
 1نوفمبر  .2019اضطلع البرنامج بالوفاء بالتعهد الذي أجرته إندونيسيا في منصبها كعضو غير دائم في مجلس األمن التابع لألمم
المتحدة في الفترة بين  2019و .2020وقد كان أيضًا وسيلة لتوطيد إطار التعاون بين بلدان الجنوب.
شارك عشرون شخصًا من رواد األعمال وممارسي األعمال – من مختلف القطاعات في نيجيريا – في التدريب ،والذي أجراه
خبراء استشاريون من شبكة ريادة األعمال العالمية ( )GENفي إندونيسيا والتي تتمتع بالخبرة المسبقة من خالل العديد من
البرامج التدريبية التي قدَّمتها مديرية التعاون التقني .كان من المتوقع من المشاركين – من خالل هذا البرنامج – أن يكتسبوا
المعرفة والرؤى بشأن ريادة األعمال والتي قد تدعم النمو االقتصادي في نيجيريا وتخلق فرصًا اقتصادية جديدة مع إندونيسيا.
ً
فضل عن ذلكُ ،
صمِّم هذا البرنامج لتحقيق المواءمة بين الجهود لصون السلم وف ًقا لخطة التنمية المستدامة من خالل بناء مجتمع
محلي على الصعيد الشعبي.
سعى البرنامج إلى توفير فهمًا أفضل ألهمية اإلبداع واالبتكار في الحفاظ على تعاون اقتصادي مستدام مع األسواق العالمية
والمحلية .كما استهدف بناء القدرة على تصميم نماذج أولية للمنتجات تكون ذات قيمة اقتصادية عالية ،وتحديد الفرص االقتصادية
واألسواق المحتملة ،وتنمية القدرة على ريادة األعمال لتحسين الموراد الطبيعية والتكنولوجية للوصول لحلول مبتكرة وف ًقا
لمتطلبات السوق ،وصياغة منهجيات جديدة للتحقق من صحة المنتجات أو الخدمات التي تقدمها األسواق المستهدفة والجمهور
المستهدف.

حقوق الطبع والنشر© مملوكة لوزارة
الشؤون الخارجية في إندونيسيا

خضع البرنامج للتنفيذ في دورة استغرقت ثالثة أيام اعتمدت على أنشطة الصف والنقاشات التفاعلية وعمليات المحاكاة والتدريب
الميداني واستخدام الوسائط السمعية والبصرية وذلك لتعزيز خبرات التعلم.
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ر َّكزت الدورة األولى على صياغة عقلية تنظيم المشروعات .سمحت هذه
الطريقة البارزة للمشاركين بتقييم أساليب العمل التي يستخدمها رواد المشروعات
لكي يحددوا نموذج العمل الصحيح إلمكانات النمو .في هذه الدورة ،خضع
بحث مستفيض للتشديد على أ َّنه المفتاح الستراتيجية األعمال الناجحة .تعرَّ ف
المشاركون كذلك على بيئة ريادة األعمال في إندونيسيا للحصول على رؤى عن
كيفية إدارة األعمال والتعلم من خبرة الدولة في إدماج هذه البيئة لتعزيز النمو
االقتصادي الوطني.
ر َّكزت الدورة الثانية على استخدام إطار نموذج األعمال باعتباره أداة تطوير
استراتيجية العمل وتوجيهها .من الممكن تنفيذها الستيعاب مفاهيم العمل الجديدة
وتحليل مخاطر األعمال وإنشاء استراتيجيات للتغلب على التحديات التي تواجه
بيئة العمل .كما تلقى المشاركون التشجيع لتبني التقدُّم التكنولوجي ضمن إطار
نموذج األعمال الخاصة بهم وذلك لتحسين طريقة عملهم وتوطيد زيادة النمو.
ومثال على ذلك ،تعلموا طريقة سيطرة الشركات الناشئة الرقمية على مناخ
األعمال التجارية في إندونيسيا نتيجة للتطورات التكنولوجية ،والتي ُتق ِّدم للجهات
الفاعلة الجديدة في قطاع األعمال شتى االستراتيجيات المبتكرة لوقف أساليب
العمل التقليدية وتوسيع نمو أعمالها.
والستكمال تدريب المشاركين ،حضروا أيضًا حلقات عمل عن التسويق
والعالمات التجارية وتلقوا نصائح وأفكارً ا بشأن صنع منتجات مبتكرة .اع ُتبرت
مجموعات المهارات تلك ذات أهمية إلنتاج منتجات بارزة وقيمة يمكنها أن
تتنافس مع السوق سريعة النمو بينما تحافظ على استدامة المنتج.

بعد انتهاء التدريب ،أعرب الممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية في نيجيريا عن
رضاهم عن برنامج التدريب واتضح لهم بأنَّ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ضرورية للنمو والتنمية المستدامة .عالوة على ذلك ،أعربوا عن اهتمامهم بتقديم
بيئة تشجع على تمكين النساء والشباب في مجال اإلبداع لتعزيز النمو االقتصادي
باإلضافة إلى مواصلة دعمها .وقد يضعون كذلك إدماج التكنولوجيا نصب تركيزهم
للتصدي لركود التنمية ضمن إطار أوساط األعمال التجارية في نيجيريا.
وللحفاظ على استمرارية البرنامج وروحه ،أنشئت شبكة من رواد المشروعات
وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إندونيسيا ونيجيرياُ .ن ِّفذت هذه
المبادرة لضمان مواصلة التعاون بين رواد المشروعات لكال البلدين .كما أ َّنها
تعمل بوصفها منصة لتشاور الشراكات ذات المنفعة المتبادلة واستكشافها بين
هذه الدول في المستقبل.
ساهمت هذه المبادرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة  8بشأن العمل الالئق
والنمو االقتصادي ،وأهداف التنمية المستدامة  10بشأن التقليل من أوجه انعدام
المساواة وأهداف التنمية المستدامة  5بشأن المساواة بين الجنسين.
جهة االتصال:
االسم :السيد محمد سياريف العطاس
المنصب :مدير التعاون التقني
المنظمة :وزارة الشؤون الخارجية في إندونيسيا
البريد اإللكترونيsyarif.alatas@kemlu.go.id :

اسم المشروع :ريادة األعمال والنمو االقتصادي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في نيجيريا
الدول  /األقاليم :إندونيسيا ونيجيريا
المر ِّ
شح :وزارة الشؤون الخارجية في إندونيسيا
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-5 ،5-5 :أ3-10 ،2-8 ،
مقدم الدعم :وزارة الشؤون الخارجية في نيجيريا
هيئات التنفيذ :وزارة الشؤون الخارجية في إندونيسيا
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع :بين  30أكتوبر و 1نوفمبر 2019
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/32p0ohV :
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8

العمل الالئق
ونمو االقتصاد

تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سورينام
بناء مؤسسة مشروعات أقوى لنمو اقتصادي مستدام

5

المساواة بين
الجنسين

10

الحد من أوجه
عدم المساواة

التحدي
يحظى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ( )SMEsفي سورينام بإمكانات هائلة لتوسيع نطاق أعمالهم والرغبة في بناء
صالت أكثر قوة مع إندونيسيا .تتشارك الدول عالقات اقتصادية وثقافية تتسم بالقوة وذلك باإلضافة إلى العالقات الجيدة .في
الوقت ذاته ،لم تصل اإلمكانات االقتصادية إلى الحد األمثل بعد ،وال يزال هناك مجال كبير للتحسين .ال يزال العديد من أصحاب
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سورينام يعتمدون على طريقة مبسطة لتخطيط األعمال .يؤدي اإلخفاق في التصدي للخسارة
المحتملة للفرص االقتصادية إلى التأثير على جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة  )SDGs( 8بشأن العمل الالئق والنمو
االقتصادي وأهداف التنمية المستدامة  ،)SDG( 10بشأن الحد من أوجه عدم المساواة.
نحو إيجاد حل
للتصدي لهذه التحديات ،استضافت حكومة إندونيسيا – بدعم من حكومة سورينام – برنامج بناء القدرات بعنوان "حلقة العمل الدولية
لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :العمل معًا للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة" .عقد هذا البرنامج في باراماريبو،
سورينام من  16إلى  18سبتمبر  ،2019وحضره  35مشار ًكا من بينهم مسؤولي الحكومة للوزارات المعنية وأصحاب المؤسسات
الصغيرة والمتوسطةُ .عيِّن المختصين لهذا البرنامج عن طريق شركة خارجية ،شريك وزارة التعاونيات والمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة في إندونيسيا .اضطلع البرنامج بالوفاء بالتعهد الذي أجرته إندونيسيا في منصبها كعضو غير دائم في مجلس األمن
التابع لألمم المتحدة في الفترة بين  2019و .2020وقد كان أيضًا وسيلة لتوطيد إطار التعاون بين بلدان الجنوب.
يحتل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نواة النشاط االقتصادي في سورينام ويؤدون دورً ا هامًا في النمو االقتصادي
والتنمية بشأن االنتاج وفرص التوظيف والمساهمة في الصادرات والتوزيع العادل للدخل داخل المجتمع.
ر َّكز التدريب على ثالثة موضوعات رئيسة :تطوير المهارات الالزمة لتحسين اإلمكانات والمعرفة لتطوير المشروعات التجارية،
ً
وشمول باستخدام طريقة إطار نموذج األعمال ،وتعزيز مهارات تطوير المنتج.
وتنفيذ تخطيط لألعمال أكثر تنظيمًا

حقوق الطبع والنشر© مملوكة لوزارة
الشؤون الخارجية في إندونيسيا

ر َّكز الموضوع األول على تعليم المشاركين كيفية تحليل عملهم الخاص .تضمَّن هذا صياغة نموذج عمل مالئم وتحديد قيمتهم
التفاوضية وتطوير استراتيجية للمضي قُدمًا بأعمالهم .ر َّكز الموضوع الثاني على تعريف المشاركين بمفهوم نموذج العمل ،والذي
تضمَّن التدريب على استخدام إطار نموذج العمل لتحليل المخاطر واإلمكانات وفهم مُكوِّ ناته نماذج األعمال الحالية وتحسينها.
لتزويد المشاركين بالمهارات المطلوبة ،تضمَّن التدريب كذلك المواد بشأن تطوير المنتجات ،مثل التسويق والتعبئة والعالمات
التجارية .تلقى المشاركون التشجيع على استخدام تقنيات الخريطة الذهنية أثناء جلسات العصف الذهني لتنظيم األفكار وعمليات
التفكير أو تبسيطهما .كما تعرَّ فوا على خرائط مسار رحلة العميل لتحليل أساليب العمل ،وشاركوا في حلقة عمل تطبيقية إلنشاء
عالمة تجارية للمنتج وتغليفه أو تحسينهما.
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بالنظر إلى الردود على االستبيان الذي أعيد في نهاية البرنامج ،حصل التدريب
على تعليقات إيجابية عمومًا .شعر المشاركون بالرضى عن طرق التدريب
التفاعلية واألفكار المحددة التي قدَّمها كل مدير جلسة .طلب المشاركون بجانب
ذلك إجراء برامج مماثلة لبرامج بناء القدرات في المستقبل.
إلى جانب برنامج بناء القدرات ،ساعد التدريب كذلك في توطيد الشبكة بين
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سورينام وإندونيسيا .يمثل تبادل المعرفة
بين الدولتين ضرورة لبناء الثقة ومهد الطريق للتعاونات المستقبلية المحتملة في
شتى القطاعات ،وذلك بالنظر إلى التحديات االقتصادية المماثلة التي يواجهونها
باعتبارهم دول نامية.
نتيجة لبرنامج التدريب وبناء القدرات ،رفع المشاركون محصلة معرفتهم
ومهاراتهم لتمكين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودمج األعمال

اسم المشروع :تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سورينام
الدول  /األقاليم :إندونيسيا ،سورينام
المر ِّ
شح :وزارة الشؤون الخارجية في إندونيسيا
هدف (أهداف) التنمية المستدامة3-10 ،2-8 ،5-5 :
مقدم الدعم :وزارة الشؤون الخارجية في سورينام
هيئات التنفيذ :وزارة الشؤون الخارجية في إندونيسيا
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع :بين  16و 18سبتمبر 2019
رابط الممارسة الجيدة( https://bit.ly/3lhAt45 :باللغة اإلندونيسية)
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التجارية المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خطط التنمية االقتصادية
طويلة األمد .يضمن هذا تزايد النمو االقتصادي المستدام والمزدهر ،بالتماسي
مع أهداف التنمية المستدامة " 8العمل الالئق والنمو االقتصادي" ،أهداف التنمية
المستدامة " 5المساواة بين الجنسين" باإلضافة إلى أهداف التنمية المستدامة 10
"الحد من انعدام المساواة".
جهة االتصال:
االسم :السيد محمد سياريف العطاس
المنصب :مدير التعاون التقني
المنظمة :وزارة الشؤون الخارجية في إندونيسيا
البريد اإللكترونيsyarif.alatas@kemlu.go.id :

8

العمل الالئق
ونمو االقتصاد

الحوكمة الرشيدة والقدرات المؤسسية لدولة فلسطين
تطوير مؤسسات تتسم بالقوة من أجل حوكمة أفضل

10

الحد من أوجه
عدم المساواة

التحدي
تمثل الحوكمة الرشيدة والقدرات المؤسسية التي تتسم بالقوة أحد أهم الجوانب لحكومة سليمة وعملية .ثمَّة ضرورة إلدارة
اقتصادية كلية وتخطيط مالي بتسمان بالقوة لضمان أنَّ كافة السياسات داخل القطاع ذات فائدة للدولة ككل ،وذلك بغرض دعم
النمو االقتصادي بقيادة حكومية مسؤولة .تعمل دولة فلسطين حاليًا على تحسين القدرات المؤسسية لتدعيم استقالليتها ومصداقيتها
كدولة ذات سيادة .ثمَّة حاجة إلى المساعدة الدولية لضمان االستمرار في التنمية المؤسسية للحكومة ،حيث إنَّ الموارد المحدودة
والصراع المستمر قد يتسببون في إعاقة التطور.
نحو إيجاد حل
ضمن إطار التعاون مع السفارة اإلندونيسية في عمان ،األردن ،أجرت مديرية التعاون التقني والمديرية العامة للتعاون متعدد
األطراف التابعة لوزارة الخارجية في إندونيسيا برنامج بناء القدرات بشأن "اإلدارة االقتصادية الكلية والسياسات المالية لدعم
النمو االقتصادي في دولة فلسطين .عُقد البرنامج في عمان من  26إلى  28مارس  .2019اضطلع البرنامج بالوفاء بالتعهد الذي
أجرته إندونيسيا ضمن إطار دورها كعضو غير دائم في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة في الفترة بين عام  2019و.2020
حيث توافقَ البرنامج مع الخطة ثالثية السنوات لألنشطة المتفق عليها أثناء المؤتمر الثالث بشأن التعاون بين دول شرق آسيا من
أجل التنمية الفلسطينية ،باإلضافة إلى التزام الدولة بتدعيم التعاون بين بلدان الجنوب ضمن إطار الشراكة االقتصادية اآلسيوية
اإلفريقية الجديدة.
ً
مسؤول من وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية و 3مسؤولين من وزارة المالية األردنية.
من بين المشاركين في البرنامج 21
تعلق الهدف األمثل للتدريب بتحسين التنمية في بلدانهم ،حيث إنَّ القدرة على إدارة سياسة االقتصاد الكلي والتخطيط لها تؤثر
على النمو االقتصادي .سعى التدريب إلى تزويد المشاركين بالمعرفة الالزمة للتخطيط الفعَّال في إدارة االقتصاد الكلي والسياسة
المالية ،والتي تعد ضرورية للدول النامية.

حقوق الطبع والنشر© مملوكة لوزارة
الشؤون الخارجية في إندونيسيا

أجرى الخبراء من الوزراة المالية في إندونيسيا التدريب الذي امتد لثالثة أيام واعتمدوا على نهج تفاعلي وتشاركي ،مع استخدام
النقاشات الجماعية المُر َّكزة وسبل التعلم المسموعة والمرئية.
انقسم التدريب إلى ثالث جلسات .في الجلسة األولى ،حضر المشاركون محاضرة عن إدارة االقتصاد الكلي والتحليل القطاعي،
باستخدام أحدث نهج للتنمية االقتصادية في إندونيسيا كأحد األمثلة .في هذا القسم من التدريب ،تعرَّ ف المشاركون على أهمية تحديد
القطاعات األساسية ودعمها والتي تعد ال غنى عنها للنمو االقتصادي .كما أ َّنهم َّ
اطلعوا على سياسة اإلنفاق الخاصة بالحكومة،
ال سيما اإلنفاق االجتماعي الذي يتماشى مع التنمية.
في الجلسة الثانية ،تعرَّ ف المشاركون على استراتيجية إندونيسيا إلدارة تمويل المشتريات ،ال سيما المشتريات الخارجية .كما
ر َّكزت الجلسة على إدارة المخاطر المالية ،خصوصًا سبل توقع أثر األنشطة الحكومية على ديناميكيات النفقات الحكومية.
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في الجلسة األخيرة ،تلقى المشاركون مختلف األدوات والنماذج التحليلية المطلوبة
لقياس آثار السياسات المالية .كما قُ ِّدم استعراض اإلنفاق الحكومي في هذه الجلسة
باعتباره إطارً ا لتقييم األنواع المختلفة لإلنفاق ،ويتضمن النفقات االجتماعية
ونفقات رأس المال والموظفين.

يعد هذا التدريب جزءًا من سلسلة برامج بناء القدرة التي تنظمها حكومة إندونيسيا
لتقديم الدعم الدائم الستقالل دولة فلسطين ذات السيادة .وعلى سبيل المتابعة ،في
فبراير  ،2020نظمت حكومة إندونيسيا برنامج بناء القدرات ألجهزة الشرطة
الفلسطينية لالستمرار في تنمية القدرات المؤسسية للحكومة.

مأل المشاركون استبيا ًنا في نهاية التدريب وكانت معظم الردود تتسم باإليجابية.
حقق موضوع التمويل من خالل الشراكات العامة والخاصة زخمًا ،حيث إ َّنه
مواكب للسياسة االقتصادية والمالية الحالية في دولة فلسطين.

ساهمت هذه المبادرة في هدف التنمية المستدامة  8بشأن العمل الالئق ونمو االقتصاد،
والهدف  10بشأن التقليل من أوجه انعدام المساواة ،كما أنها تؤكد على الحوكمة
الجيدة من خالل اإلدارة الراسخة للسياسات والتدريب لتعزيز النمو االقتصادي.

في الحفل الختامي ،أعرب المشاركون عن تقديرهم وطلبوا المزيد من الدورات
التدريبية على سبيل المتابعة وذلك لمواصلة تحسين قدراتهم ،ال سيما فيما يخص
بناء القدرات في إدارة المساعدات اإلنمائية الرسمية .يعد اتساع نطاق إمكانيات
برامج المتابعة مؤشرً ا على استدامة البرنامج وقابليته للتكرار ،حيث يمكن تنفيذ
برامج إضافية بناءًا على طلب حكومة فلسطين.

جهة االتصال:
االسم :السيد محمد سياريف العطاس
المنصب :مدير التعاون التقني
المنظمة :وزارة الشؤون الخارجية في إندونيسيا
البريد اإللكترونيsyarif.alatas@kemlu.go.id :

اسم المشروع :تعزيز الحوكمة الرشيدة والقدرة المؤسسية لفلسطين
الدول  /األقاليم :إندونيسيا واألردن ودولة فلسطين
المر ِّ
شح :وزارة الشؤون الخارجية في إندونيسيا
هدف (أهداف) التنمية المستدامة4-10 ،1-10 ،10-8 ،3-8 ،1-8 :
مقدم الدعم :السفارة اإلندونيسية في عمان
هيئات التنفيذ :وزارة الشؤون الخارجية في إندونيسيا
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع 28–26 :مارس 2019
رابط الممارسة الجيدة( https://bit.ly/34F0Ef8 :باللغة اإلندونيسية)
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التدريب المهني وبرنامج التوظيف (:)MESIP
دورات تدريبية في التصميم ثالثي األبعادوالطباعة
ثالثية األبعاد
تقديم دورات تدريبية تخص تصميم المنتج باستخدام أجهزة الكمبيوتر ولغة  G-codesفي التدريبات على
الطباعة ثالثية األبعاد وبرامج التصميم ثالثية األبعاد.
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التعليم الجيد

التحدي
اُستخدم التصميم ثالثي األبعاد بمساعدة الكمبيوتر وتكنولوجيات الطابعة ثالثية األبعاد بفعالية في العديد من الدول النامية في
مجاالت التعليم والصحة واآلليات والهندسة والمصوِّ غات واألبحاث العلمية ومشروعات التنمية .هذه التكنولوجيات الجديدة التي
تولدت من الثورة الصناعية الرابعة ،أوجزت فترة اإلنتاج والبحث وعمليات التنمية .بيد أن بعض الدول النامية تفتقر إلى هذه
ً
أشكال جديدة من أوجه انعدام المساواة ويُزيد
التكنولوجيا مما يؤثر على النمو والمحصالت اإلنتاجية والتنمية البشرية .ويولِّد هذا
الفجوة الرقمية اتساعًا بين الدول الصناعية والدول النامية .وبالتالي على المجتمع الدولي أن يبذل المزيد من الجهد لمساعدة الدول
النامية في سد فجوة القدرة على االتصال اإللكتروني.
نحو إيجاد حل
يدعم التدريب المهني وبرنامج التوظيف – الذي طورته وكالة التعاون والتنسيق التركية ( – )TIKAالنمو الوظيفي ويبني رأس
المال البشري .يتمثل الهدف الرئيسي للبرنامج في بناء القدرات التعليمية في الدول الشريكة .وفي إطار انشطة البرنامج ُتمنح
اإلعانات من أجل المعدات واألدوات إلى جانب تدريب المدربين ،مما يسمح بتطبيق المعرفة تطبي ًقا ملموسًا .اشتملت الوحدات
الفرعية للبرنامج على التدريب على التصميمات ثالثية األبعاد والطابعات ثالثية األبعاد ،والتي تغطي دعم التدريب والمعدات
على نطاق أوسع.
خضع إطار التدريب للمواءمة لتلبية المتطلبات المحلية .نفذ مدربين خبراء جلسات التدريب في الموقع في الدول الشريكة
باستخدام طابعات ثالثية األبعاد ومواد مستهلكة ممنوحة عن طريق التبرع بها .يقع االختيار على الشركاء بناءًا على طلب
المؤسسات الرسمية في الدول الشريكة .كما يخضع اختيار المشاركين وف ًقا للمؤسسات الشريكة .خضع نموذج تدريب المدربين
للمواءمة بغرض ضمان استدامة البرنامج وزيادة إتاحة المعلمين المؤهلين وذلك بالتماشي مع أهداف التنمية المستدامة ()SDG
الهدف -4ج .يستمر المدربون المؤهلون بتقديم الدورات التدريبية في بالدهم ،وزيادة العمالة الماهرة لتحقيق إيجاد وظيفة الئقة
ضم ْ
بالتماشي مع أهداف التنمية المستدامة الهدف ُ .5-8
َّت الم َّنح بشأن المعدات في إطار البرنامج وذلك لضمان جودة التعليم،
ً
وذلك بالتماشي مع أهداف التنمية المستدامة الهدف  .3-4عُقدت الدورات التدريبية وفقا لثالثة مستويات .عقدت الدورات التدريبية
األساسية ومدتها ( 100ساعة) في الدولة الشريكة .أجريت أنماط المستوى المتقدم ومدته ( 50ساعة) والحلول الصناعية ومدتها
( 50ساعة) في تركيا.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
لوكالة التعاون والتنسيق التركية

خضع البرنامج للتنفيذ منذ عام  2018في  11دولة ،حيث عقد مدربون من تركيا  1100ساعة من التدريب لعدد  328متدربًا.
استمر هؤالء المشاركين في تدريب  292شخصًا آخر في الدول الشريكة .وعليه فقد أفاد البرنامج  620شخصًا ،من بينهم نسبة
 %30من النساء .جرى التخطيط لعقد الدورات التدريبية في  2020في أفغانستان ولبنان والجبل األسود وباكستان؛ إال أن هذه
الدورات قد خضعت للتأجيل جراء جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد.)19-
ضمن إطار هذا البرنامج ،مُنح  102جهاز كمبيوتر و 25طابعة ثالثية األبعاد و 102كجم من المستهلكات (خيوط) للمؤسسات
المتعاونة في الدول التي أجريت فيها الدورات التدريبية .في الوقت الذي يمد فيه هذا البرنامج المبتكر الدول بالتكنولوجيات الجديدة
في فترة وجيزة ،يساعد البرنامج كذلك في إبراز قدرات المشاركين وزيادة ثقتهم بأنفسهم.
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صُمم هذا البرنامج المنخفض التكلفة لتنمية رأس المال البشري عن طريق مراعاة
القدرات المالية واإلدارية للدول المستفيدة .وبالتالي ،بعد انتهاء بناء القدرات،
استمرت تنمية الموارد البشرية واستخدام التكنولوجيا دون الحاجة لمواصلة
الدعم ،وبالتالي تهيئة بيئة مستدامة للبرنامج .ازدادت فرص العمل أمام المتدربين،
واستمر المشاركون الذين أصبحوا مدربين في تطبيق هذه التقنيات في بالدهم.
يمكن تكرار هذا البرنامج وتطبيقه في أي منطقة ،على اعتبار أنه يمتاز بمجموعة
واسعة النطاق من سبل التطبيق .ينبغي أن تخضع أوضاع الدولة واإلقليم
ومتطلباتهما للتحليل ،كما ينبغي تقديم المعدات ودعم المدرب .من الممكن كذلك

تحديث محتوى الدورة التدريبية؛ إال أنه يتعين أن يتم طلب البرنامج .بمجرد استالم
الطلب ،تبدأ دورة المشروع الداخلية ويخضع البرنامج لتحديد اإلطار العام له .قد
تبدأ مرحلة التنفيذ على نحو سريع ضمن عمليات التخطيط اإلستراتيجي المؤسسية.
جهة االتصال:
االسم :إدارة التنمية االستراتيجية
المنظمة :وكالة التعاون والتنسيق التركية ()TIKA
البريد اإللكترونيsgdb@tika.gov.tr :
هاتف+90 312 939 70 00 :

اسم المشروع :التدريب المهني وبرنامج التوظيف :دورات تدريبية في التصميم ثالثي األبعاد والطباعة ثالثية األبعاد
الدول  /األقاليم :أفغانستان والجزائر وأذربيجان والبوسنة والهرسك وكرواتيا وجورجيا واألردن وقيرغيزستان ولبنان وليبيا منغوليا والجبل األسود وباكستان
وسيريالنكا والسودان وتركيا وأوغندا وأوزبكستان
المر ِّ
شح :وكالة التعاون والتنسيق التركية ()TIKA
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-4 ،3-4 :ج6-8 ،5-8 ،2-8 ،
مقدم الدعم :وكالة التعاون والتنسيق التركية
هيئات التنفيذ :وكالة التعاون والتنسيق التركية
حالة المشروع :مستمر
فترة المشروع :بين عام  2018و2021
رابط الممارسة الجيدة https://bit.ly/3grB4Ne :وhttps://bit.ly/3llV4Er
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برنامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات
في مجال السياحة التابع لمركز األبحاث اإلحصائية
واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية
تطوير القدرات البشرية والمؤسسية للدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي في مجال السياحة من خالل
التعاون بين بلدان الجنوب

التحدي
ً
نشاطا اقتصاديًا مهمًا ومصدرً ا مهمًا إليرادات القطع األجنبي والعمالة في العديد من الدول األعضاء بمنظمة التعاون
تمثل السياحة
اإلسالمي ( .)OICوقد بلغت حصة السائحين الدوليين الوافدين إلى دول منظمة التعاون اإلسالمي بأكملها  14.8في المئة عام ،2018
بينما بلغت حصتها من إيرادات السياحة الدولية  11.4في المئة خالل نفس الفترة ،وف ًقا لتقرير آفاق السياحة لعام  2019الصادر
عن اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي (الكومسيك) .وتوجد العديد من التحديات التي
تؤثر على أداء السياحة في دول منظمة التعاون اإلسالمي ،تتضمن ضعف االستثمارات والبنية األساسية ،وتدني التخطيط للسياحة
وتطوير المنتجات ،ونقص تسهيالت السفر ،ومسائل السالمة واألمن ،وانخفاض جودة الخدمة ،وضعف التسويق والترويج ،وقصر
بناء السمعة والهوية .ومع ذلك ،تمتلك الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إمكانات هائلة لتطوير قطاع السياحة الدولية
المستدامة .وعند األخذ في االعتبار األصول الطبيعية والثقافية واالجتماعية والتاريخية لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي ،يُقتضى إيالء
عناية فائقة للوصول إلى إمكانات البلدان السياحية بشكل كامل وزيادة التعاون بين بلدان الجنوب في هذا القطاع.
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االستهالك واإلنتاج
المسؤوالن

14

الحياة تحت
الماء

17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

نحو إيجاد حل
لمواجهة هذه التحديات ،أطلق مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية ()SESRIC
برنامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات في مجال السياحة ( )Tr-CaBعام  2015لتطوير قدرات مؤسسات السياحة
الوطنية وتعزيزها في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من خالل المالءمة بين احتياجاتهم وقدراتهم ضمن إطار
التعاون بين بلدان الجنوب .يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات مؤسسات السياحة الوطنية ،وفي نفس الوقت تعزيز هذا القطاع
المهمل في العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي ،وخاصة في بلدان إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى والبلدان األقل
ً
نموا .وباإلضافة إلى ذلك ،يعد مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية بانتظام تقاريرً ا
ووثائق السياسات المتعلقة بالسياحة ،والتي تهدف إلى تسهيل النقاش والحوار بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
أثناء المؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة ،وذلك ضمن إطار والية البرنامج إلجراء البحوث االقتصادية واالجتماعية.
وال تعد الصناعات السياحية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على قدم المساواة فيما يتعلق بالتنمية .فبينما تندرج
بعض الدول ضمن أفضل الوجهات السياحية ،مثل إندونيسيا وماليزيا وتركيا ،إال أنَّ غالبية الدول األعضاء تحتل أسفل القائمة.
وينبع هذا التباين من االفتقار إلى البنية التحتية وأولويات الحكومات وتوجهات السياسات المتعلقة بالسياحة ،باإلضافة إلى النزاعات
وعدم االستقرار السياسي.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة لمركز
األبحاث اإلحصائية واالقتصادية
واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية

لذا يوفر مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية عد ًدا من أنشطة بناء القدرات المُقدَّمة
بطرق مختلفة ،مثل الدورات التدريبية وحلقات العمل التدريبية والندوات والزيارات الدراسية ،وذلك ضمن إطار واليته لتنظيم
أنشطة التدريب على بناء القدرات في مجموعة واسعة من القضايا االجتماعية واالقتصادية التي تهم الدول األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي ولتيسير تبادل الخبرات والمعرفة .ويتحقق ذلك عادة من خالل المالءمة بين احتياجات المؤسسات الوطنية للدول
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وقدراتها .وللمالءمة بين هذه االحتياجات والقدرات ،يعمم المركز بانتظام االستبيانات حول
الموضوعات ذات الصلة ويحلل هذه االحتياجات والقدرات بنا ًء على استجابات المؤسسات المتعلقة في الدول األعضاء .وتح ِّفز
روح التضامن والتعاون بين بلدان الجنوب الجهات المعنية في هذه العملية .والذين يتطلعون أيضًا إلى توسيع نطاق الشراكات
الواعدة من خالل مناهج مجربة وفعَّالة من حيث التكلفة.
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وقد ن ّفذ مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول
اإلسالمية منذ عام  2015ما مجموعه سبع دورات تدريبية ،وحلقة عمل تدريبية
واحدة ،وثالث ندوات ومشروعين ضمن إطار برنامج منظمة التعاون اإلسالمي
لبناء القدرات في مجال السياحة .وقد حضرت هذه األنشطة الدول األعضاء
في منظمة التعاون اإلسالمي  ،باإلضافة إلى المؤسسات اإلقليمية والدولية
ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي المعنية .واستفادت من أنشطة بناء القدرات
دول مثل أذربيجان والبحرين وبنغالديش وغامبيا وإندونيسيا وإيران واألردن
وقيرغيزستان وماليزيا وجزر القمر وموزمبيق والنيجر ونيجيريا ودولة فلسطين
والمملكة العربية السعودية والسنغال وتوغو وتونس وتركيا وأوزبكستان ،من
بين دول أخرى ،وغطت هذه األنشطة موضوعات مثل التسويق السياحي وتنمية
السياحة المستدامة والسياحة المالئمة للمسلمين.
باإلضافة إلى ذلكُ ،ن ّ
ظم برنامج احتفالي لمدة يوم واحد في دكا ،بنغالديش عام
 2019ضمن إطار مبادرة مدينة السياحة التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي .تألف
البرنامج من ندوة دولية حول تطوير السياحة المالئمة للمسلمين في دكا وحفل
توزيع الجوائز ألفضل منظمي الرحالت السياحية .وقد ُكرّ م ثالثة من م ِّ
ُنظمي
الرحالت السياحية لمساهماتهم الرائعة في تطوير السياحة في المدينة.

للسياحة المالءمة للمسلمين باعتبارها قطاعًا متخصصًا في جميع الدول األعضاء
في منظمة التعاون اإلسالمي يمكن للوجهات اإلسالمية الرائدة مثل ماليزيا وتركيا
واإلمارات العربية المتحدة مشاركة خبراتها وأفضل ممارساتها مع الدول األعضاء
األخرى في منظمة التعاون اإلسالمي ،مما يلعب دورً ا حيويًا في نمو هذه الدول
االقتصادي وازدهارها .ويجري التخطيط لبناء القدرات وبرامج التدريب في
مختلف جوانب قطاع السياحة ،والتي تشمل السياحة المالئمة للمسلمين ،بالتعاون
مع الجهات المعنية بحيث يمكن توسيع نطاق الدروس المستفادة من هذه األنشطة
ونشرها على نطاق أوسع.
وفي النهاية ،يساهم هذا البرنامج مساهمة ملحوظة في تدريب الموارد البشرية
من خالل التعاون بين بلدان الجنوب وتوليد مصادر دخل جديدة ،مما يعزز النمو
االقتصادي .وهكذا ،فإ َّنه يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة  2-8و9-8
و-12ب و 7-14و .9-17و ُتحدَّث أساليب وطرائق البرنامج باستمرار لمواجهة
التحديات المُتغيِّرة وتلبية طلب المؤسسات السياحية الوطنية المتزايد.
جهة االتصال:
االسم :السيد أونور كاجالر
المنصب :مدير باإلنابة في إدارة التعاون التقني والتدريب
المنظمة :مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول
اإلسالمية ()SESRIC
البريد اإللكترونيocaglar@sesric.org :

و ُن ّفذت العديد من األنشطة التي ُتر ِّكز على السياحة المالئمة للمسلمين بالشراكة
مع اللجنة الدائمة للتعاون التجاري واالقتصادي من خالل خططها لتمويل
المشاريع ،ضمن محاولة الستكشاف طرق جديدة لدعم الدول األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي في مجال السياحة .وضمن هذا السياق ،عُقدت دورة تدريبية
في أنقرة ،تركيا عام  2017حول تطوير السياحة المالئمة للمسلمين وتعزيزها
للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .وهدف التدريب إلى تسهيل نقل
المعرفة من خالل تبادل خبرات ماليزيا وتركيا ودول منظمة المؤتمر اإلسالمي
المُتق ِّدمة األخرى في تطوير السياسات واللوائح والمعايير واستراتيجيات التسويق
الناجحة في هذا المضمار.

االسم :السيدة /علياء شريفى أرتاق
المنصب :المسؤول عن المشروع في إدارة التعاون التقني والتدريب
المنظمة :مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول
اإلسالمية
البريد اإللكترونيalia@sesric.org :

برنامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات في مجال السياحة برنامج
مستمر تابع لمركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب
للدول اإلسالمية .وقد استفادت أكثر من  20دولة عضو في منظمة التعاون
اإلسالمي من هذه المبادرة في السنوات الست الماضية ،مما يعكس االهتمام
المتزايد بالسياحة .فعند األخذ بعين االعتبار حجم السوق المحتمل والمتنامي

االسم :السيد /ثيرنو أليو بالدي
المنصب :مساعد المسؤول عن المشروع في إدارة التعاون التقني والتدريب
المنظمة :مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول
اإلسالمية
البريد اإللكترونيtabalde@sesric.org :

اسم المشروع :برنامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات في مجال السياحة ( )Tr-CaBالتابع لمركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية
والتدريب للدول اإلسالمية.
الدول  /األقاليم 57 :دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي ()OIC
المر ِّ
شح :مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية ()SESRIC
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-12 ،9-8 ،2-8 :ب9-17 ،7-14 ،
مقدم الدعم :الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي ،األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي ،اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة
التعاون اإلسالمي ()COMCEC
هيئات التنفيذ :ركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية
حالة المشروع :مستمر
فترة المشروع :من  2015وحتى الوقت الحاضر
رابط الممارسة الجيدةbit.ly/33cq4OB :
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أقاليم التع ّلم :تطوير المهارات العملية الالزمة
في األعمال التجارية الريفية
تطبيق أقاليم التعلّم وتعزيز األعمال التجارية الريفية في البرازيل وكولومبيا

التحدي
ولّدت الزراعة العائلية ً
دخل أعلى وخففت من وطأة الفقر في معظم المناطق الريفية النائية في أمريكا الالتينية .لكن تظل هنالك
عقبات كبيرة تحول دون الوصول المستدام إلى األسواق ،والضمانات المتعلقة بتوريد المنتجات طويلة األجل ،وزيادة دخل األسر
الفقيرة.

1

القضاء
على الفقر

العمل الالئق
ونمو االقتصاد

2

القضاء التام
على الجوع

12

االستهالك واإلنتاج
المسؤوالن

وتشمل أكبر التحديات التي تواجه الزراعة العائلية للوصول إلى األسواق تطوير نطاق أوسع من القنوات التسويقية ،وحيازة
األراضي على المدى الطويل ،والحصول على المساعدة التقنية ،واالئتمان ،وبناء القدرات ،وتأثير المناخ على جودة اإلنتاج،
ومعايير المنتجات ،والتسعير غير المناسب ،واختالل التوازن بين العرض والطلب.
نحو إيجاد حل
َ
حدد برنامج سيمير الدولي وعرض مجموعة من التجارب الناجحة في تعزيز الوصول إلى األسواق .يموّ ل هذه اإلدارة للمعارف
ُ
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( ،)IFADبالشراكة مع بروكاسور ،وهي منظمة عالمية مُتخصِّصة في توسيع نطاق ممارسات
برنامج "أقاليم التعلّم" برنام ُج بروكاسور ويُموَّ ل في أمريكا الجنوبية بالشراكة مع
الزراعة العائلية في المناطق الريفية .ويقود
َ
برنامج سيمير الدولي .ويسعى البرنامج إلى تطوير القدرات المحلية من خالل التعلم الترابطي للمنتجين واألسر والمجتمعات
والجمعيات الريفية ،مما قد يساعد في توسيع نطاق االبتكارات.
ويمكن وصف المجتمع أو اإلقليم بأ َّنه إقليم تعلّم عندما يتسم بنسبة عالية من االبتكارات تتعلق بالتنمية .يستثمر البرنامج في تعزيز
الدروس التي تعلمها الموهوبون المحليون بأنفسهم من أجل إنشاء مقترحات للتدريب في هذا المجال وتقديم حلول مفيدة للشركاء
من القطاعين العام والخاص الراغبين في االستثمار في التنمية الريفية .يُشجِّ ع برنامج "أقاليم التعلّم" على االعتراف بأفراد المجتمع
في سوق الخدمات التقنية الريفية كمُق ِّدمين للخدمات مدفوعي األجر للمساعدة التقنية في المناطق الريفية.
اختار برنامج سيمير الدولي أقاليم التعلم بيلين دي أومبيريا ونارينيو ،في مقاطعة ريزارالدا ،كولومبيا ،لتكون نقطة البداية
لبرنامج التبادل هذا .تمت زيارة هذه المناطق لمدة ستة أيام في أغسطس  .2019ضمت المجموعة للمشروع  6موظفين
فنيين و 6مسؤولين حكوميين و 6مزارعين من البرازيل ،باإلضافة إلى  50مزارعًا محليًا من كولومبيا .وشارك المزارعون
الكولومبيون استراتيجياتهم في إدارة المعارف وتجاربهم الناجحة في سالسل اإلنتاج الزراعي والتسويق .وحلل المشاركون
احتماالت مالءمة خبرات أقاليم التعلّم وتوسيع نطاقها في أطر التنمية الخاصة بمناطقهم الريفية.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

ً
تمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومؤسسة فورد لي ِّ
ُعزز بناء القدرات الجماعية
تلقى برنامج "أقاليم التعلّم" في كولومبيا
في الجمعيات والتعاونيات للعائالت المزارعة من أجل تنمية المشاريع الريفية الصغيرة الناجحة .فعلى سبيل المثال ،تطلبت تحديات
التسويق التي سببها االنخفاض الحديث في أسعار البن تنويعًا سريعًا في اإلنتاج مع إعادة هيكلته ليستطيع التكيّف مع تقلبات الطلب
ومعايير الجودة الجديدة التي يتطلبها السوق .ونتيجة لذلك ،نجح المنتجون في كولومبيا في إعادة التنسيق لبناء م َّ
ُكثف للقدرات،
وإنشاء وحدات تجارية جديدة وتنفيذ تقنيات إدارية وتنظيمية .وقد أدت هذه التقنيات إلى تحسين جوهري في جودة المنتجات،
وضمان مراقبة للجودة أكثر صرامة ،وزيادة حجم المبيعات ،وبدء شراكات تجارية جديدة توفر استدامة لألعمال التجارية ،ومن ث َّم
المساهمة في تحقيق هدف التنمية المستدامة ( 1 )SDGالذي يتعلق بالفقر والهدف  8الذي يتعلق بالعمل الالئق والنمو االقتصادي.
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وإلى جانب ذلك ،أدت استراتيجيات التدريب الجديدة ودرجة عالية من اإلدارة
المباشرة المطلوبة من منظمات المزارعين نفسها إلى حلول مبتكرة لبرامج
المساعدة التقنية .وقد بدأت المجتمعات في إدارة خبراتها وبيعها ،مما قدَّم
مجموعة واسعة من الخدمات االستشارية بين األقران للمزارعينَّ ،
ونظم دروب
التعلم لألعمال التجارية في المناطق الريفية ،وبالتالي ولّد فرصًا جديدة للدخل
(الهدف  1الذي يتعلق بالفقر ،والهدف  8الذي يتعلق بالعمل الالئق والنمو
االقتصادي والهدف  12الذي يتعلق باالستهالك واإلنتاج المتسمين بالمسؤولية).
في بيلين دي أومبيريا ،أفاد برنامج "أقاليم التع ّلم"  10جمعيات للمزارعين،
صا .أما في نارينيو ،فقد أفاد البرنامج على األقل
مما شمل حوالي  1900شخ ً
 3جمعيات للمزارعين وحوالي  500شخص .وقد أتاح البرنامج للمستفيدين
تقليص الفجوة المعرفية بين األجيال من خالل تشجيع مشاركة الشباب ،وتدريب
الشباب كمديري أعمال ومُق ِّدمي المساعدة التقنية للعائالت المزارعة األخرى،
مما ضمن االستدامة طويلة المدى لألعمال التجارية في المناطق الريفية وحضور
مستمر للشباب في الحقول (الهدف  1المتعلق بالفقر ،والهدف  4المتعلق بالتعليم
الجيد والهدف  8المتعلق بالعمل الالئق والنمو االقتصادي) .فقد شارك على األقل
 62شابًا في إقليم التعلّم بيلين دي أومبيريا بحلول عام .2015
ونتيجة لهذه الزيارة إلى كولومبيا ،قرر قادة التنمية في البرازيل تكرار هذه
الممارسة الجيدة في ثالثة أقاليم في واليات بارايبا وبياوي وباهيا ،بالتنسيق مع

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبروكاسور .وسجَّ ل مزارعو العسل والماعز
واألغنام والفاكهة المحلية من منطقة الكاتينغا ،وهي منطقة شبه قاحلة ،كمشاركين
ووضعوا أهدا ًفا واضحة لتعزيز إنتاجيتهم وإدارة معارفهم .وسيُم ِّكن هذا البرنامج
المجتمعات من تنظيم أنشطة إلدارة معارفهم وتعزيز قدراتهم طويلة األمد من
أجل زيادة اإلنتاجية وتنويع اإلنتاج وزيادة الوصول إلى األسواق وإدارة معارفهم
المحلية وبيعها .ومن المتوقع أن يساهم ذلك في زيادة دخل الزراعة العائلية والحد
من الفقر وبناء نماذج اإلنتاج واالستهالك المستدامة ومكافحة تغيُّر المناخ والحد
من عدم المساواة وبناء تحالفات استراتيجية (الهدف  1المتعلق بالفقر ،والهدف 2
المتعلق بالجوع ،والهدف  8المتعلق بالعمل الالئق والنمو االقتصادي ،والهدف
 12المتعلق باالستهالك واإلنتاج المتسمين بالمسؤولية ،والهدف  13المتعلق
بالعمل المناخي) .وقد أشرف برنامج سيمير الدولي عن كثب على هذا البرنامج.
جهة االتصال:
االسم :السيد ليوناردو بشارة روشا
المنصب :مسؤول برنامج قطري
المنظمة :الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ()IFAD
البريد اإللكترونيl.bichararocha@ifad.org :

اسم المشروع :أقاليم التعلّم في كولومبيا :تطوير المهارات العملية الالزمة في األعمال التجارية الريفية
الدول  /األقاليم :البرازيل ،كولومبيا
المر ِّ
شح :الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( )IFADفي البرازيل
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-2 ،3-2 ،1-2 ،2-1 :أ6-12 ،2-12 ،3-8 ،
مقدم الدعم :حكومة البرازيل ،حكومة كولومبيا ،الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
هيئات التنفيذ :برنامج سيمير الدولي (المُن َّفذ من قبل معهد البلدان األمريكية للتعاون في ميدان الزراعة) ،وتعاون يروكاسور
حالة المشروع :مستمر
فترة المشروع :بين عام  2019و2021
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/3be86PW :؛ ( https://bit.ly/3lrDvmwباللغة البرتعالية)
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تعزيز تمكين رائدات األعمال بسيراليون وقدرتهن على
الصمود في التجارة العابرة للحدود ضمن اتحاد نهر مانو
تبادل الخبرات والدروس المستفادة من جماعة شرق إفريقيا

التحدي
ال تزال النساء في سيراليون ،وبوجه خاص رائدات األعمال ،يواجهن عد ًدا من التحديات ،والتي تتضمن معدالت منخفضة لمعدل
اإللمام بالقراءة والكتابة ،واالفتقار إلى المهارات التجارية والتقنية ،باإلضافة إلى محدودية الوصول إلى تطوير األعمال والخدمات
المالية واألسواق المربحة .ويواجهن أيضًا صعوبات في الوصول إلى األسواق الخارجية من خالل التجارة عبر الحدود مع البلدان
المجاورة ،وبوجه خاص كوت ديفوار وغينيا وليبيريا ،وهي أيضًا دول هشة وأعضاء في اتحاد نهر مانو ( .)MRUوتخاطر
رائدات األعمال في هذه الدول بعبور النهر من أجل كسب الرزق .حيث يغادرن منازلهن في الصباح الباكر كل يوم من أيام السوق
ليسافرن عبر الحدود النهرية .وقد يضطررن إلى عبور النهر عدة مرات إلحضار جميع سلعهن السوقية ،قبل تحميلها في الشاحنة
لتمر برحلة برية طويلة وصعبة ،والتي تكون أحيا ًنا طويلة ج ًدا بحيث تعدن إلى المنزل بحلول الظالم.
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المساواة بين
الجنسين
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ً
وتواجه التاجرات عبر الحدود في جماعة شرق إفريقيا ( )EACتحديات مماثلة ،لكن وضعن ً
مبسطا حول التعريفات
دليل
الجمركية وإجراءات الهجرة لتسهيل التجارة عبر الحدود مع مواجهة الحد األدنى من التحديات .وهذه ممارسة جيدة يمكن التعلم
منها.
نحو إيجاد حل
كان الهدف اإلنمائي للمشروع هو المساهمة في التمكين االقتصادي للمرأة وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات في سيراليون من
خالل تعزيز التجارة بين األقاليم والتعاون االقتصادي داخل دول اتحاد نهر مانو .وقد بُني المشروع على التعلم القائم على األدلة
من جماعة شرق إفريقيا ،بهدف تسريع النمو االقتصادي والتقدم االجتماعي والتقدم الثقافي.
وقد ُن ِّظمت جولة دراسية لمسؤولي اتحاد نهر مانو والتاجرات عبر الحدود إلى أمانة جماعة شرق إفريقيا في أروشا بجمهورية
تنزانيا المتحدة ومركز نامانجا الحدودي ذي المنفذ الواحد على الحدود بين تنزانيا وكينيا .و ُ
صمِّمت الجولة لتعزيز التعلم بين
األقران وتبادل المعرفة حول التجارة بين الدول الهشة وعبر الحدود بين رائدات األعمال داخل المجتمع االقتصادي لجماعة
شرق إفريقيا ،وإنشاء شبكة من التاجرات عبر الحدود من كال المجتمعين االقتصاديين اإلقليميين .وقد التقى فريق اتحاد نهر مانو
مع سيدات األعمال في تنزانيا ،اللواتي شاركن تجربتهن في إدارة التجارة عبر الحدود وإنشاء شبكتهن .وبحثت عمليات التبادل
اإلضافية بين فريق اتحاد نهر مانو وجماعة شرق إفريقيا فرص تطوير أداة لمشاركة المعلومات حول التجارة عبر الحدود،
وخاصة لرائدات األعمال ،ولتحديد الممارسات الجيدة المتعلقة بالتنفيذ الفعَّال لهذه األداة من منظور إقليمي وقطري.
وخالل الجولة الدراسية ،أقر المشاركون بالنتائج اإليجابية ألدوات االتصال والتدريب التي طورتها جماعة شرق إفريقيا ،وال سيما
الدليل المُبسَّط لرائدات األعمال .ودعمت منظمة العمل الدولية ( )ILOتكرار وحدة اتحاد نهر مانو لهذا الدليل المُبسَّط .وأجرى
ً
تحليل للوضع خالل زيارة للتعاون التقني ،ضمن إطار التعاون مع خبيرات من منتدى "نساء شرق إفريقيا
اتحاد نهر مانو
في منصة لألعمال التجارية" ،وفيها فُحصت الظروف القانونية والتنظيمية والمؤسسية واالجتماعية التي تؤثر على النساء
السيراليونات العامالت في التجارة عبر الحدود داخل منطقة اتحاد نهر مانو دون اإلقليمية .وقد الءم "الدليل المُبسَّط للتاجرات
ومُق ِّدمات الخدمات عبر الحدود الصغيرات والمتناهيات الصغر داخل جماعة شرق إفريقيا" سياق اتحاد نهر مانو وتمت تجربته
في سيراليون .واستند الدليل إلى استنتاجات تحليل األوضاع السائدة واعتمد على الدروس المستفادة من الجولة الدراسية.
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وقدَّمت منظمة العمل الدولية معلومات حول تطوير التجارة عبر الحدود وأنشطة
بناء القدرات والوصول إلى الخدمات المالية المتنوعة والمكيَّفة للتاجرات عبر
الحدود وإضفاء الطابع الرسمي عليها ،وهي معلومات ذات قيمة كبيرة في
استكمال أنشطة الجهات اإلنمائية الفاعلة األخرى .وقد َّ
عززت الشراكات التقنية
ُ
والمالية بين الجهات المعنية التجارة عبر الحدود .وفي نهاية المشروع ،طوِّ ر
تطبيق للهاتف المحمول يتيح للنساء الوصول إلى جميع المعلومات الضرورية
من أي مكان ،وبتنسيق بسيط سهل االستخدام.
تحظى التاجرات عبر الحدود التابعات التحاد نهر مانو اآلن بفهم أفضل لطرق
تعزيز أعمالهن ،ومعرفة باألسعار والقوانين والتعريفات الجمركية الصحيحة،
وبالتالي أصبحن أقل عرضة للخداع .ويساعدهن الدليل أيضًا في الوصول
إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية ،مما يسهل الشراكات التقنية والمالية
اإلضافية مع الجهات المعنية األخرى .وكان التأثير األعمق للتعاون بين تاجرات
اتحاد نهر مانو وزمالئهن في تنزانيا وكينيا ،مما ألهم بلدا ًنا إضافية للمشاركة في
التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي.
وقد طوَّ ر المشروع تطبي ًقا للهاتف المحمول كحل مبتكر يتكيف مع احتياجات
التاجرات عبر الحدود .وكان هذا التنسيق أسهل في االستخدام من الكتيبات
المطبوعة التقليدية أو الدورات اإلعالمية.

ويضمن منتدى "نساء شرق إفريقيا في منصة لألعمال التجارية" االستدامة ،والذي
سيدعم قاعدة بيانات مستمرة للممارسات الجيدة للتاجرات .وتعد العالقة بين جماعة
شرق إفريقيا واتحاد نهر مانو جانبًا آخر من جوانب االستدامة بين األقاليم.
وشجَّ ع المشروع إدراج بلدان إضافية ضمن إطار التعاون بين بلدان الجنوب
والتعاون الثالثي من خالل مشاركته مع الجهات المعنية في سيراليون واتحاد
نهر مانو وجماعة شرق إفريقيا .وتضمن أفكارً ا حول قنوات نشر مبتكرة يسهل
للنساء الوصول إليها ،مثل تطبيقات الهاتف المحمول التي قد تكون أكثر مالءمة
وفائدة من الكتيبات المطبوعة .وعقدت دورات إعالمية مع مُق ِّدمي الخدمات
لمناقشة كيفية توجيه المعلومات المتعلقة بقواعد التجارة وأنظمتها إلى التاجرات
عبر الحدود .ومع أنَّ هؤالء التاجرات يواجهن تحديات مماثلة في بلدان أخرى،
ً
تحليل سياقيًا لتصميم حلول تتناسب مع وضعهن
فإنَّ تكرار الدليل يتطلب
الخاص .وضمان الحوار االجتماعي بتشجيع التاجرات على تنظيم تطوير الدليل
والمشاركة بنشاط فيه يعد أيضًا خطوة أساسية في مالءمته للسياقات المختلفة.
جهة االتصال:
االسم :السيد دينيس زولو
المنصب :المدير ،المكتب اإلقليمي لنيجيريا وغانا وليبيريا وسيراليون
المنظمة :منظمة العمل الدولية ()ILO
البريد اإللكترونيzulu@ilo.org :

اسم المشروع :تعزيز تمكين رائدات األعمال بسيراليون وقدرتهن على الصمود في التجارة العابرة للحدود ضمن اتحاد نهر مانو
الدول  /األقاليم :كينيا ،سيراليون ،جمهورية تنزانيا المتحدة
المر ِّ
شح :منظمة العمل الدولية ()ILO
هدف (أهداف) التنمية المستدامة8-8 ،5-5 :
مقدم الدعم :منظمة العمل الدولية ،الجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا
هيئات التنفيذ :منظمة العمل الدولية في سيراليون
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع :بين أغسطس  2018وديسمبر 2019
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/2QBvSfg :
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التعاون بين الدول الضعيفة :إنشاء نظام معلومات
فعال حول أسواق العمل في الدول الضعيفة
َّ
تبادل الخبرات بين جمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي
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السالم ،والعدل،
والمؤسسات القوية

التحدي
واجهت جمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية تحديات كبرى تتضمن ارتفاع معدالت البطالة
وضعف أنظمة تحليل أسواق العمل .باإلضافة إلى افتقارهم إلى البيانات التي تتيح لهم تطوير حلول دقيقة في مجال السياسات.
ً
فضل عن الحروب األهلية المستمرة وعدم االستقرار اللذان يُش ِّكالن
ويخيم على هذه الدول ،بجانب مالي ،درجة عالية من الضعف.
مشكلة خطيرة في المنطقة.
نحو إيجاد حل
هدفت هذه المبادرة إلى تعزيز قدرات جمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتزويدهم باألدوات
الالزمة إلنشاء مراصد التوظيف الخاصة بهم ،خاصة في أوقات األزمات .كما جمع التعاون بين الجماعة االقتصادية لدول غرب
إفريقيا ( )ECOWASوالجماعة االقتصادية لدول وسط إفريقيا ( )ECCASلتبادل الخبرات حول أنظمة معلومات التوظيف
من خالل التعلم من األقران.

حقوق الطبع والنشر© مملوكة
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وضمن سياق التعاون بين بلدان الجنوب ،أتاح مكتب منظمة العمل الدولية ( )ILOاإلقليمي في كينشاسا فرصة لوفد مُكوَّ ن من تسعة
أعضاء زيارة المرصد الرشيد للتوظيف والتدريب ( ،)ONEFوهو مرصد للتوظيف في مالي ،بدعم مالي من إدارة الشراكات
والتعاون اإلنمائي ( )PARDEVالتابعة لمنظمة العمل الدولية .وقد نشأ المرصد الرشيد للتوظيف والتدريب نتيجة لقمة االتحاد
االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا ( ،)WAEMUالتي دعت الدول إلى إنشاء مرصد وطني إلجراء الدراسات والبحوث في مجال
التوظيف والتدريب .وسيقام مرصد العمالة والتدريب دون اإلقليمي في منطقة االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا لتعزيز
التوظيف ومكافحة الفقر.
وقد ُن ِّظمت زيارة دراسية في باماكو ،مالي في الفترة من  5إلى  9نوفمبر  .2018وحضرها ثالثة مشاركين من كل دولة،
وتضمنوا ممثلي النقابات العمالية ومنظمات أرباب العمل والحكومات .واطلع المفوضون على تأسيس المرصد ،والذي تضمن فهم
المراحل المختلفة للعملية ،والحصول على معلومات حول الصعوبات التي واجهت المرصد والتدابير الالزمة للحد منها ،والتحدث
مع شركاء التنمية الذين ساعدوا في إنشاء العملية .ور َّكزت الزيارة على تعزيز التكامل اإلقليمي من خالل إشراك الجماعة
االقتصادية لدول غرب إفريقيا والجماعة االقتصادية لدول وسط إفريقيا.
في ظل هذا النهج التشاركي ،كان لكل بلد مجموعة استشارية ثالثية على مستوى الدولة ومسؤول مُعيَّن من قبل وزارة التوظيف
والتدريب المهني .وتضمن المشاركون أيضًا شركاء التنمية ذوي االهتمام الخاص بإنشاء نظام معلومات متين وقاعدة بيانات
متكاملة في جمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية .ويمكن لهؤالء الشركاء ،من خالل إدارة
الشراكات والتعاون اإلنمائي ،حشد الموارد وتقديم الدعم لتنفيذ خطط العمل التي تتبع التدخل بين بلدان الجنوب.
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وفي نهاية الجولة ،أعدت كل دولة خطة عمل بتواريخ محددة للعودة إلى مالي،
وبدء الدراسات إلنشاء المرصد ،واعتماد الدراسات بمشاركة المرصد الرشيد
للتوظيف والتدريب والسعي للحصول على تمويل من شركاء التنمية .وقد
اعتمدت الدراسات في  12ديسمبر  2018في بانغي ،جمهورية إفريقيا الوسطى.
َّ
وعززت الجولة الدراسية التعاون بين الجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا،
التي كانت أكثر تق ُّدمًا في عملية إقامة المراصد ،والجماعة االقتصادية لدول
وسط إفريقيا ،التي تلقت المشورة بشأن كيفية تكرار تجربة مالي بنجاح .وتمكنت
جمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية من تحسين
سياساتها ،وتحديد العقبات وحلها ،ووضع استراتيجيات تمويل للمراصد ،وتحديد
دورها في دعم نظم معلومات التوظيف.
رمت هذه الممارسة الجيدة إلى تحسين قدرة واضعي السياسات على توفير
المعلومات المتعلقة بسوق العمل وإدارتها ،وتحديث البيانات بصفة دورية من
أجل التتبع المستمر لوضع العمالة .سيساعد ذلك البلدان على تحليل أفضل
لتأثير االستثمارات في التوظيف والتدريب وإنشاء قاعدة بيانات تتعلق بسوق
العمل وتحديد القطاعات التي قد تنطوي على فرص عمل وتحسين عملية اتخاذ

َّ
وعززت المبادرة التعاون المستمر بين دول الجماعة
القرار في أوقات األزمات.
االقتصادية لدول وسط إفريقيا من أجل إنشاء مراصدهم الوطنية كخطوة أولى
إلنشاء مرصد إقليمي لسوق العمل.
وستؤدي المناقشة الجارية مع الجماعة االقتصادية لدول وسط إفريقيا إلى توسيع
التجربة في المنطقة دون اإلقليمية .يمكن للنماذج المُطوَّ رة في جمهورية إفريقيا
الوسطى والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية أن تتكرر في الكاميرون
وتشاد وغينيا االستوائية والغابون وساو تومي وبرينسيبي .سيتطلب ذلك نظامًا
جي ًدا من الشفافية والحوار االجتماعي ومؤسسة عمل سليمة.
جهة االتصال:
االسم :السيدة نتيبا سومانو
المنصب :مسؤول المهارات والتوظيف
المنظمة :مكتب منظمة العمل الدولية ( )ILOاإلقليمي  -كينشاسا
البريد اإللكترونيsoumano@ilo.org :

اسم المشروع :التعاون بين الدول الضعيفة :إنشاء نظام معلومات فعَّال حول أسواق العمل في الدول الضعيفة :تبادل الخبرات بين جمهورية إفريقيا الوسطى
والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي
الدول  /األقاليم :جمهورية إفريقيا الوسطى ،الكونغو ،جمهورية الكونغو الديمقراطية ،مالي
المر ِّ
شح :إدارة الشراكات والتعاون اإلنمائي ( ،)PARDEVمنظمة العمل الدولية ( ،)ILOالمكتب اإلقليمي إلفريقيا ،مكتب منظمة العمل الدولية اإلقليمي -
كينشاسا
هدف (أهداف) التنمية المستدامة6-16 ،3-8 :
مقدم الدعم :إدارة الشراكات والتعاون اإلنمائي ،فرع التنمية واالستثمار منظمة العمل الدولية ،إدارة المهارات والتوظيف بمنظمة العمل الدولية ،مكتب منظمة
العمل الدولية اإلقليمي  -أبيدجان
هيئات التنفيذ :منظمة العمل الدولية
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع :بين مايو  2018وأبريل 2019
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/2FYp5dh :
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التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي لتعزيز نظام
التعويضات الباكستاني عن اإلصابات في مكان العمل،
بنا ًء على الدروس المستفادة من ماليزيا وتايالند

8

العمل الالئق
ونمو االقتصاد

تعزيز التعلم من األقران فيما يتعلق بتحسين التعويضات عن إصابات العمل

التحدي
ُت ِّ
نظم كل حكومة إقليمية في باكستان نظام التعويضات عن إصابات العمل بموجب قانونها المختص بالضمان االجتماعي للموظفين،
والذي يوجد في ثالث مقاطعات فقط من مقاطعاتها األربع .ويواجه هذا النظام تحديًا أمام عدد من القيود من حيث تغطيته وجودته
ومالءمته وتوافقه مع المعايير الدولية ،مثل اتفاقية إعانات إصابات العمل ،لعام ( 1964رقم  .)121باإلضافة إلى ذلك ،ال يغطي
النظام سوى جزء ضئيل من العاملين في االقتصاد الرسمي .ومع أنَّ مؤسسات الضمان االجتماعي للموظفين ( )ESSIفي باكستان
تقدم تأمي ًنا يغطي إصابات العمل بموجب بعض من أكثر التشريعات تقدمًا في آسيا وتواف ًقا مع الحد األدنى من متطلبات االتفاقية ،إال
أ َّنه ال تزال تواجه مؤسسات الضمان االجتماعي للموظفين العديد من التحديات في توطيد االمتثال الكامل بتغطية جميع العاملين في
جميع القطاعات االقتصادية ،وتقديم مزايا صحية جيدة وسريعة وتوفير مزايا نقدية كافية لتعويض الدخل المفقود .وتتجذر العوائق
الرئيسية في الموارد المحدودة المتاحة لالستثمار في القدرات البشرية وقدرات تكنولوجيا المعلومات واألنظمة الجيدة إلدارة شؤون
الحكم لمؤسسات الضمان االجتماعي للموظفين.

حقوق الطبع والنشر© مملوكة
لمنظمة العمل الدولية

نحو إيجاد حل
ر َّكز المشروع على تعزيز نظام التعويضات الباكستاني عن إصابات العمل من خالل تبادل الخبرات مع ماليزيا وتايالند .وساهم
في بناء القدرات بين هذه الدول في مجال أنظمة الضمان االجتماعي ،باإلضافة إلى اإلصابات والوفيات غير المرتبطة بالعمل.
وفي هذا الصدد ،أفاد التعاون بين بلدان الجنوب مع ماليزيا في تبادل الخبرات وتعزيز التعلم من األقران فيما يختص بمسائل
الضمان االجتماعي.
ومن هذا المنطلق ،استضاف مكتب منظمة العمل الدولية ( )ILOاإلقليمي في إسالم أباد مشاورة حول تبادل الخبرات والرؤى
لتطوير خارطة طريق لدعم اإلصالحات اإلقليمية في مؤسسات الضمان االجتماعي للموظفين في باكستان ،والمسؤولة عن التأمين
ضد إصابات العمل .وفي  16يوليو  ،2018اجتمع الرؤساء األربعة لمؤسسات الضمان االجتماعي للموظفين لمراجعة نظم
تحصيل المساهمات الحالية وتسجيلها ،ودراسة الخطط الشاملة للضمان االجتماعي والرعاية االجتماعية ،وتلبية احتياجات العاملين
في القطاعين الرسمي وغير الرسمي .وتقاسموا بعضًا من خبراتهم العملية والتحديات التي تواجه الحوكمة والتنفيذ .وحددوا أيضًا
المناطق التي س ُتدرج في خارطة الطريق لتطوير مؤسسات الضمان االجتماعي للموظفين .وشارك في المشاورة أيضًا إدارات
العمل ووزارة الباكستانيين في الخارج وتنمية الموارد البشرية ،واتحاد أرباب العمل في باكستان ،واتحاد العمال الباكستانيين،
وخبراء تقنيين .وعقب هذه المشاورة ،أجريت رحلة دراسية بين بلدان الجنوب للتعلم بين األقران في سبتمبر  ،2018واستهدفت
زيارة مؤسسات الضمان االجتماعي في ماليزيا وتايالند ،مع المزيد من تبادل الخبرات والممارسات الجيدة لمعالجة فجوات
القدرات في مؤسسات الضمان االجتماعي للموظفين في باكستان.
الفعال عن إصابات العمل لجميع العمال ،بما يشمل عمال الشركات
سا قو ًيا ومستدا ًما للتعويض َّ
قدَّ مت نتائج هذا المشروع أسا ً
الصغيرة والمتوسطة الحجم ( )SMEsوالعمال المستقلين ،الذين لم يشملهم التعويض حال ًيا .تعتمد التقييدات في االستدامة إلى
حد كبير على قدرة المؤسسات الوطنية على تولي اإلشراف على مزايا الضمان االجتماعي وتنفيذها لجميع العمال ،بنا ًء على
الممارسات الجيدة في البلدين .وقد يسرت منظمة العمل الدولية التبادالت المستمرة بين الدول ،وأحضرت خبراء من ماليزيا
وتايالند وأنشأت شبكات مثل مجموعات .WhatsApp
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وطوَّ ر المشروع قدرة المؤسسات القائمة المسؤولة عن تأمين إصابات العمل
من خالل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي .وقد حسَّن المشروع
الحوكمة وأنظمة اإلدارة المحوسبة والتغطية المُوسَّعة وحسَّن تحقيق المزايا،
َّ
وعزز المشروع
وهذا يؤدي في النهاية إلى نظام مستدام للضمان االجتماعي.
المعرفة والمهارات التنظيمية بين مؤسسات الضمان االجتماعي في باكستان من
خالل الزيارات الدراسية إلى ماليزيا وتايالند وحلقات العمل التدريبية التي وفرها
مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية في تورين .وطوَّ ر المشروع
المنتجات المعرفية مثل دراسات الحالة والمواد اإلعالمية والتعليمية واالتصاالت
لتستخدمها مؤسسات الضمان االجتماعي للموظفين في باكستان لتشجع تبني
الممارسات الجيدة.
واستكمل المشروع الخطط بشبكة شاملة من الخدمات ،تتضمن برامج تعزيز
السالمة والصحة المهنيتين وحمالت نمط الحياة الصحي ،باإلضافة إلى مراكز
إعادة التأهيل التي تمنع الحوادث وتسهل إعادة دمج العمال المصابين في القوى
العاملة .وقد قدَّم نظام الضمان االجتماعي الماليزي عام  2017تغطية لسائقي
سيارات األجرة المستقلين .ووفر الحماية أيضًا للعاملين المستقلين المؤمَّن عليهم
من األمراض والحوادث أثناء األنشطة المتعلقة بالعمل وغيرها.

يسهل التعلم المستمر من األقران بين تايالند وماليزيا وباكستان التغييرات
المستدامة في أنظمة الضمان االجتماعي في الدول الثالثة .وهو يفيد أيضًا دول
جنوب آسيا األخرى ،من خالل التبادالت بين بلدان الجنوب.
ويغطي مكتب الضمان االجتماعي في تايلند أصغر الشركات ،حتى تلك التي
يعمل بها موظف واحد فقط .ومع وجود مشاكل عملية بسيطة في التنفيذ ،كان
هناك الكثير لتعلمه حول توسيع نطاق التغطية تدريجيا ً لهذه الشركات .وتمتلك
تايالند أيضًا نظامًا متطورً ا يعني بمعدالت المساهمة في مختلف الصناعات
ونظامًا لتقييم الجدارة لتعديل معدالت المساهمة بنا ًء على معدالت الحوادث .وقد
شاركت حكومة باكستان الدروس التي تعلمتها بشأن تحسين الضمان االجتماعي
مع ميانمار.
جهة االتصال:
االسم :السيدة إنغريد كريستنسن
المنصب :مدير
المنظمة :مكتب منظمة العمل الدولية ( )ILOفي إسالم أباد
البريد اإللكترونيchristensen@ilo.org :

اسم المشروع :التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي لتعزيز نظام التعويضات الباكستاني عن اإلصابات في مكان العمل ،بنا ًء على الدروس المستفادة
من ماليزيا وتايالند
الدول  /األقاليم :ماليزيا ،باكستان ،تايالند
المر ِّ
شح :منظمة العمل الدولية ()ILO
هدف (أهداف) التنمية المستدامة8-8 :
مقدم الدعم :إدارة المؤسسات التابعة لمنظمة العمل الدولية؛ فريق العمل الالئق في ديلهي التابع لمنظمة العمل الدولية؛ أنظمة الضمان االجتماعي في تايالند
وماليزيا وباكستان؛ الشركاء االجتماعيون
هيئات التنفيذ :منظمة العمل الدولية
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع :بين مارس  2018وديسمبر 2019
رابط الممارسة الجيدةbit.ly/2QewVRZ :
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التعاون الثالثي بين الصين وكمبوديا وبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي المتعلق بالكاسافا
تعزيز اإلنتاج المستدام من خالل أول مشروع تعاون ثالثي يتعلق بالكاسافا

12

العمل الالئق
ونمو االقتصاد

االستهالك واإلنتاج
المسؤوالن

17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

التحدي
مع أنَّ كمبوديا حددت الزراعة باعتبارها أولوية قصوى للتنمية االجتماعية واالقتصادية ،إال أنَّ ال يُقدَّم سوى النزر اليسير من
المساعدة التقنية لقطاع الكاسافا ،مع أ َّنها صاحبة ثاني أكبر محصول زراعي من حيث الدخل والعمالة والهكتارات المزروعة
والصادرات في الدولة .قد ينتج عن نقص الدعم التقني الالزم لزيادة إنتاج الكاسافا عواقب بيئية وخيمة ،حيث يمكن أن تستنفد
زراعة الكاسافا المغذيات في التربة ويكون لها تأثيرات بيئية أخرى عليها.
نحو إيجاد حل
بدأ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPعام  2011في العمل مع وزارة التجارة ( )MOFCOMفي الصين ووزارة
الزراعة في كمبوديا لمساعدة صغار المنتجين والمعالجين والمُص ِّدرين للكاسافا على االرتقاء في سلسلة القيمة وزيادة عائداتهم
وصادراتهم وتوفير فرص العمل .وسعى المشروع أيضًا إلى مساعدتهم على تحسين فهم متطلبات السوق الصينية للسلع الكمبودية
فهمًا أفضل ،مع مراعاة الوصول التفضيلي إلى األسواق والذي تتمتع به كمبوديا مع الصين.
هدف المرحلة األولى (لعام  2011و )2012من المشروع تعزيز القيمة المضافة للعمل المشترك بين الصين وبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي .وقد ُن ّ
ظم برنامج تدريبي لمدة  21يومًا في هاينان بالصين ،تم ّكن كل طرف من خالله إضافة قيمة جوهرية
وإنتاج منتجات معرفية ناجحة وأنشطة تدريبية تتعلق بإنتاج الكاسافا وتصديرها .وقد اختتمت المرحلة األولى في يناير 2012
وأعلن نجاحها كل من الصين وكمبوديا ،مع طلب لتوسيع التعاون إلجراء المزيد من البحث والتدريب واالختبار إلنشاء روابط
مباشرة مع المعالجين والمشترين .وأشارت ردود الفعل اإلجمالية إلى أن أسلوب التدريب والمحتوى واألنشطة العملية كانت مواتية
لتحسين زراعة الكاسافا في كمبوديا.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
( )UNDPفي الصين

ووافقت وزارة التجارة على دعم المرحلة الثانية وأنشأت نافذة تمويل جديدة كمساهمة في تقاسم التكاليف ،وذلك بناء على النجاح
والدروس المستفادة من هذه المرحلة األولية .وهذه هي المرة األولى التي تقدم فيها حكومة الصين دعمًا ماليًا قائمًا على المنح
لمشروع ثالثي األطراف .أُطلقت المرحلة الثانية في مايو  2013واكتملت في مارس  .2015وفيها عُقدت ست دورات تدريبية،
و ُنظمت جولة دراسية إلى ناننينغ بمقاطعة قوانغشي في الصين .باإلضافة إلى إعداد مجموعة من المنتجات المعرفية لتسهيل التوسع
في إنتاج الكاسافا باستخدام طرق مستدامة بيئيًا.
وتناولت المرحلة الثانية من المشروع ثالثة نتائج رئيسية :المعرفة والبحث وتحسين المحصول وزيادة التجارة .فيما يتعلق بالمعرفة
والبحث ،أنتج المشروع منتجين معرفيين مؤثرين ومهمينً :
أول ،أجريت دراسة شاملة لتقييم االحتياجات تعني باإلنتاج والمعالجة
ُ
المحددة لقطاع الكاسافا الكمبودي ،باإلضافة إلى تحديد الفجوات في العرض والطلب في السوق الصينية .ثانيًا ،أجري تقييم األثر
البيئي األول في كمبوديا للتخفيف من األضرار البيئية الناتجة عن تقنيات زراعة الكاسافا السيئة ،وقد أثار ذلك بعض النتائج
المفاجئة ولكنها جوهرية.
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أما فيما يتعلق بتحسين المحصول ،فقد ُ
طوّ رت مواد تدريبية مخصصة ودورات
تدريبية موجهة للمعالجين والمصدرين والمزارعين والمسؤولين الحكوميين .ثم
ُم ّكن المتدربون ليصبحوا هم أنفسهم مدربين .وفيما يتعلق بزيادة التجارة ،قُدم
الدعم المستهدف لتعزيز الصادرات من كمبوديا إلى الصين من خالل مهمة
التالقي التجاري ،حيث زار وفد كمبودي من الجهات المعنية مدينة ناننينغ في
سبتمبر  .2014والتقى أعضاء الوفد بالمشترين الصينيين المحتملين ومسؤولي
التجارة والتبادل التجاري المحليين وغيرهم من الجهات الفاعلة الرئيسية في
صناعة الكاسافا في الصين .وأثبتت المهمة والمتابعة أهمية كبيرة لفهم متطلبات
السوق ونقاط الدخول.
وأُنتجت  2500نسخة من كتيبات التدريب للمدربين الحكوميين في جميع أنحاء
كمبوديا من أجل بناء قدرات المزارعين والمعالجين والمصدرين ،وذلك لضمان
قابلية التوسع واالستدامة .وقد استفاد ما يقدر بنحو  200000مزارع من دليل
التدريب.
وساهم المشروع بوجه عام بحلول مبتكرة لتوليد النمو الذي يراعي مصالح
الفقراء في كمبوديا من خالل توفير التقنيات والمعرفة من الصين وإنشاء روابط
مباشرة مع السوق الصينية.
يعد هذا المشروع أول مشروع للتعاون الثالثي أطلقته وزارة الخارجية وبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الصين وبرنامج األمم المتحدة

اإلنمائي عام  2010لتوسيع المساعي المشتركة في التعاون بين بلدان الجنوب.
وأظهر المشروع أن التعاون الثالثي يمكن أن يعزز مواطن القوة النسبية ،ويحقق
أوجه التآزر ويسهل التعلم المتبادل بقوة أكبر من أي من األطراف الثالثة التي
تعمل بمفردها .وأظهر أيضًا إمكانات نهج المساعدة اإلنمائية في تحسين فعالية
التنمية ودعم القضاء على الفقر في جميع أنحاء العالم.
س ُتكرر طرق التعاون وأنشطته في الدول النامية األخرى في المشاريع المستقبلية،
طالما لدى الدول احتياجات مماثلة ،تتعلق بالمعرفة اإلنتاجية المحدودة واالتصال
المحدود بأسواق التصدير المحتملة ،وتتفق هذه االحتياجات مع أهداف توفير
فرص العمل وتعزيز اإلنتاج المستدام؛ وطالما تنطبق تقنيات هذا المشروع
ً
أموال وموارد بشرية كافية لتقديم
وإنجازاته على الظروف المحلية؛ وطالما توجد
الدعم.
جهة االتصال:
االسم :السيدة سوجوان جانغ
المنصب :قائد الفريق ،مرفق مجموعة الشراكات العالمية بين الجنوب الخاص
بالصين
المنظمة :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPفي الصين
البريد اإللكترونيsujuan.zhang@undp.org :

اسم المشروع :تعزيز اإلنتاج المستدام للكاسافا من التعاون الثالثي بين الصين وكمبوديا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
الدول  /األقاليم :كمبوديا ،الصين
المر ِّ
شح :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPفي الصين
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-12 ،2-12 ،3-8 ،2-8 :أ16-17 ،15-17 ،9-17 ،
مقدم الدعم :وزارة التجارة الصينية ،األكاديمية الصينية للعلوم االستوائية والزراعية ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
هيئات التنفيذ :وزارة الزراعة والحراجة ومصائد األسماك في كمبوديا
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع :بين عام  2011و2015
رابط الممارسة الجيدةbit.ly/2CMgJ7k :
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الهياكل اإلدارية إلصالح بيئة األعمال التجارية
في أفغانستان :تبادل الخبرات مع المغرب
مساعدة أفغانستان على تعزيز قدرتها على تصميم برنامج إلصالح مناخ االستثمار المدعوم باستراتيجيات
اإلصالح وخرائط الطريق

1

القضاء
على الفقر

العمل الالئق
ونمو االقتصاد

17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

التحدي
تواجه أفغانستان تحديات إنمائية بارزة ،حيث ال تزال مستويات الفقر مرتفعة .ومع أن تعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص أمر
ضروري لمواجهة هذه التحديات ،إال أن القطاع الخاص النظامي محدود للغاية .وأدى استمرار الصراع إلى انكماش حاد في ائتمان
القطاع الخاص وتسجيل الشركات واالستثمار الخاص.
أدركت حكومة أفغانستان ومجموعة البنك الدولي ( )WBGأن اإلصالحات التنظيمية ضرورية لتأسيس بيئة مواتية لألعمال التجارية،
واستعادة ثقة القطاع الخاص وتوفير فرص العمل .ويجب على الدولة إيجاد مصادر جديدة لنمو القطاع الخاص لتعالج تحديات التنمية
ً
فضل عن اعتماد االقتصاد على قطاع الزراعة غير المستقر.
والفقر ،مما يمكن أن يساعد في تقليل اعتمادها على المساعدات الدولية،
وتشكل معالجة قيود القطاع الخاص أمرً ا أساسيًا في تحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.
ولدعم توفير فرص العمل وتعزيز بيئة تنظيمية أكثر تمكي ًنا للشركات ،يجب على الحكومة تعزيز الهياكل المؤسسية المخصصة لتصميم
برنامج إصالح مناخ االستثمار وتنسيقه وتنفيذه ورصده.
نحو إيجاد حل
اتخذت حكومة أفغانستان عدة إجراءات لتحسين بيئة األعمال التجارية ودعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص للمساعدة في مواجهة
تحديات التنمية في البالد .حيث أُنشئت في أبريل  2017اللجن َة المشتركة بين الوزارات المعنية بتطوير القطاع الخاص ()PRISEC
لقيادة إصالحات بيئة األعمال .يشترك في رئاسة اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بتطوير القطاع الخاص وزارةُ التجارة والصناعة
ومكتب الرئيس التنفيذي ومجموعة البنك الدولي .وتضم اللجنة الجهات المعنية الرئيسية من القطاعين العام والخاص.

حقوق الطبع والنشر©
مملوكة للبنك الدولي

وقد ُن ّ
ظم تبادل معرفي مع المغرب ،وهي الدولة التي نفذت سلسلة من اإلصالحات واستمرت في تحسين ترتيبها في نشره ممارسة األعمال
1
التجارية الصادرة عن البنك الدولي  ،لتعزيز القدرة المؤسسية للجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بتطوير القطاع الخاص .رمى هذا
التبادل إلى تعزيز القدرة المؤسسية على تصميم برنامج ناجح وتنسيقه وتنفيذه ومراقبته إلصالح بيئة األعمال التجارية مما سيعزز تنمية
القطاع الخاص في أفغانستان.
التقى الوفد األفغاني خالل التبادل المنعقد في الفترة من يوليو  2018إلى مايو  2019بممثلين رئيسيين من المؤسسات المغربية التي تقود
الجهود المبذولة لتحسين مناخ األعمال واالستثمار في الدولة .نجحت اللجنة الوطنية لبيئة األعمال التجارية ( )CNEAفي تنفيذ العديد من
إصالحات األعمال منذ نشأتها عام  .2013أدت هذه اإلصالحات إلى تحسين مكانة المغرب في نشرة ممارسة األعمال التجارية الصادرة
عن البنك الدولي .يسرت اللجنة الوطنية لبيئة األعمال التجارية دورة تعليمية حول التصميم والتنفيذ لبرنامج إصالح مناخ االستثمار
ورصده من خالل تطوير خطط عمل واستراتيجيات إصالح فعالة .وناقشوا أيضًا دور األوساط األكاديمية وال ُنهُج الشاملة للجهات المعنية
والمشاركات اإلقليمية والتقنيات والنهج إلرساء األطر لقطاعات محددة تعني بالحوار.
التقى الوفد األفغاني أيضًا باألمين العام للحكومة المغربية لمناقشة اإلصالحات الالزمة لتحسين البيئة التنظيمية لرواد األعمال وإجراءات
سنّ القوانين .قدمت وزارة التجارة والجمارك عروضًا وترأست مناقشات حول عملية التصدير المغربية وبوابة  PortNetالرقمية
والعملية الجديدة إلصدار تراخيص التصدير .وتبادلت بلدية الدار البيضاء المعلومات حول اإلصالحات األخيرة لتبسيط نظام تراخيص
البناء .وقدم المركز اإلقليمي لالستثمار ( )CRIأيضًا في الدار البيضاء عروضًا حول منهجه الجامع لتسجيل الشركات وناقش مبادراته
لتحسين القدرة التنافسية اإلقليمية .كما طور المركز اإلقليمي لالستثمار موار ًدا لدعم المستثمرين ،مثل دليل المستثمر ،وكتيبات خاصة
بقطاعات معينة ،وموقع إلكتروني متعدد اللغات .وناقش ممثلون من مجمّعات المنشآت التجارية الزراعية في مدينة مكناس التابعين
لمناطق التنمية االقتصادية المغربية ( )MEDZالهيك َل المؤسسي والتمويل ودوره في إنشاء المجمعات الصناعية والزراعية والبحرية
والسياحية في  12منطقة في المغرب.
www.doingbusiness.org 1
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ويسّر االتحاد العام للمؤسسات في المغرب ( ،)CGEMوهو الرابطة التجارية
الرائدة في الدولة ،دورة تعليمية حول األساليب المبتكرة للحوار الفعَّال بين القطاعين
العام والخاص .وناقش الممثلون كيف حصل االتحاد العام للمؤسسات في المغرب
على ثمانية مقاعد في البرلمان ،مما مكنه من ممارسة ضغط استراتيجي من أجل
تحقيق اإلصالحات والتأثير على وضع السياسات .وشدّد الممثلون على دور المرأة
ومشاركتها في مجالس إدارة الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة (.)SOE
باإلضافة إلى ذلك ،تبادلوا المعلومات حول كيفية جمع االتحاد العام للمؤسسات
في المغرب للمالحظات والمساهمة في بناء قدرات القطاع الخاص؛ وكيفية وضع
األولوية لإلصالحات في ضوء خارطة الطريق للتنمية التي رُوّ ج لها في تعهدات
الحملة السياسية؛ وكيفية التعامل مع مجتمع األعمال الدولي والشركات متعددة
الجنسيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والنقابات العمالية.
وقد اكتسب الوفد األفغاني معرفة جديدة حول كيفية تصميم عملية إصالحات األعمال
التجارية وتنفيذها .واستفاد المفوضون من المحادثات الصريحة مع اللجنة الوطنية
لبيئة األعمال التجارية حول التحديات المؤسسية والسياسية التي واجهتها المغرب
َّ
واطلعوا أيضًا على الكفاءة والشفافية لمنصة PortNet
خالل عملية اإلصالح.
اإللكترونية والعمليات الالورقية لتسجيل الشركات وإصدار التراخيص والتصاريح.
ونأمل أن يساعد قانون اإلدارة اإللكترونية الذي سُيمرر في أفغانستان على تسريع
عملية الرقمنة .وقدمت المغرب نماذج للممارسات الجيدة في دعم المشاركة رفيعة
المستوى للنساء في األعمال التجارية من خالل اضطالعهن باألدوار القيادية
واشتراكهن في مجالس إدارة الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة.
وفي نهاية الزيارة الدراسية ،أتاحت جلسة استغرقت نصف يوم للوفد األفغاني وفرق
مجموعة البنك الدولي بتدارس الخبرات والدروس المستفادة من تبادل المعارف،
وكانت على النحو التالي:
•فهم واضح لعملية إصالح واضحة المعالم.
• ُنهُج مُحسَّنة لتحديد أدوار المؤسسات التي تقود عملية اإلصالح ومسؤولياتها.
•قيمة تبليغ القرارات الحكومية والمقترحات واإلصالحات باستخدام اللغات المحلية
لزيادة الوعي بين المواطنين الذين يعيشون في مختلف مناطق الدولة.
•طرق زيادة المسؤولية والمساءلة في الوزارات التنفيذية المسؤولة عن مختلف
جوانب اإلصالح.

• ُنهُج أكثر شمولية لتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص في أفغانستان .حيث
وافق الوفد على استكشاف سبل لتعزيز تمثيل القطاع الخاص في الهيكل التنفيذي
وإضفاء الطابع الرسمي على مشاركة القطاع الخاص في الخطاب السياسي.
•القرارات واإلجراءات والخطوات الرئيسية التالية .حيث ُعيّنت األدوار ووضعت
جداول زمنية للمتابعة.
وقد ناقش ممثلو اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بتطوير القطاع الخاص
إمكانية تبسيط الهيكل الحالي الخاص بوحدات التنسيق والسياسات من أجل تعزيز
الكفاءة والدعم السياسي رفيع المستوى ،وذلك من خالل التعلم من نهج اإلدارة الفعَّال
والمتعدد المستويات الذي تستخدمه اللجنة الوطنية لبيئة األعمال التجارية.
وبعد اعتماد المجلس االقتصادي األعلى لغرفة التجارة والصناعة للمرأة في
أفغانستان ،حدد الوفد مقترحات عملية للمساعدة في زيادة تمثيل المرأة ومشاركتها في
المجالس التنفيذية في أفغانستان.
لكن ال يزال من الصعب اتخاذ القرارات وقياس األهداف المتعلقة باالستثمار في
أفغانستان ،بسبب محدودية البيانات واألسس المرجعية .لذلك ر َّشح الوفد مسؤو َلين
لقيادة عملية وضع االستقصاءات الالزمة لألعمال التجارية لتحسين جودة البيانات
وإنشاء أسس مرجعية أكثر موثوقية.
من المقرر عرض تبادل المعارف والخبرات والممارسات الجيدة والخطوات التالية
للجنة التنفيذية للجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بتطوير القطاع الخاص بحلول
نهاية السنة المالية لعام  .2019والتزم ممثل الفريق التابع لوزارة الصناعة والتجارة
بتوفير معلومات محدّثة حول قانون اإلدارة اإللكترونية المقترح وتعميمها على باقي
أعضاء الوفد وفريق البنك الدولي عقب الزيارة المتبادلة.
جهة االتصال:
االسم :السيد لورين بورتي
المنصب :مدير البرنامج ،مرفق التبادل فيما بين بلدان الجنوب
المنظمة :البنك الدولي
البريد اإللكترونيlporte@worldbank.org :

اسم المشروع :الهياكل اإلدارية إلصالح بيئة األعمال التجارية في أفغانستان
الدول  /األقاليم :أفغانستان ،المغرب
المر ِّ
شح :البنك الدولي
هدف (أهداف) التنمية المستدامة9-17 ،6-8 ،5-8 ،3-8 ،2-8 ،1-8 ،2-1 ،1-1 :
مقدم الدعم :مرفق التبادل فيما بين بلدان الجنوب التابع للبنك الدولي
هيئات التنفيذ :أفغانستان :حكومة أفغانستان ،اللجنة التنفيذية لتطوير القطاع الخاص ،وزارة التجارة والصناعة
المغرب :اللجنة الوطنية لبيئة األعمال التجارية ()CNEA؛ وزارة التجارة والجمارك؛ بلدية الدار البيضاء؛ المركز اإلقليمي لالستثمار ( )CRIفي الدار
البيضاء؛ االتحاد العام للمؤسسات في المغرب ()CGEM؛ مناطق التنمية االقتصادية المغربية
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع :بين عام  2018و2019
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/2YMaBnk :
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األسواق الحدودية كأداة لتحسين حياة ومعيشة
األشخاص المقيمين في القرى النائية على طول
الحدود بين الهند وبنغالديش
استخدام الدعوة إلى تغيير السياسة القائمة على األدلة لتوجيه القرارات السياسية المستنيرة وتحسين جودة الحياة
في المجتمعات الشعبية

التحدي
مبادرة أسواق الحدود هي مبادرة ناجحة بين الحكومات غيرت حياة المقيمين في القرى على الحدود .حيث و ّقعت حكومتا بنغالديش
والهند عام  2010اتفاقية إطار عمل شاملة تغطي مجموعة من القضايا ،وسعت إحداها إلى تعزيز التجارة والتعاون عبر الحدود
من خالل إنشاء األسواق الحدودية .وتم افتتاح أربعة أسواق حدودية على طول الحدود بين الهند وبنغالديش بين عامي 2011
و .2015ونجحت هذه األسواق في الحد من التجارة غير الرسمية بين البلدين وتوفير فرص لكسب العيش ،مما زاد من الدخل
ونصيب الفرد من اإلنفاق على الرعاية الصحية والتعليم .وفي حين ساعدت األسواق الحدودية على زيادة االتصال بين الناس
وتحسين مختلف المؤشرات االجتماعية واالقتصادية ،والتي تشمل التمكين االقتصادي للمرأة ،إال أنه لم يوجد وعي كا ٍ
ف بين
واضعي السياسات ووسائل اإلعالم والجهات المعنية األخرى .ونتيجة لذلك ،كان من الضروري بذل الجهد لترقية النموذج.

8

العمل الالئق
ونمو االقتصاد

1

القضاء
على الفقر

3

5

المساواة بين
الجنسين

9

الصحة الجيدة
والرفاه

الصناعة ،واالبتكار،
والبنية التحتية

نحو إيجاد حل
كان الهدف العام للمبادرة توثيق كيفية إفادة األسواق الحدودية لحياة الناس الذين يعيشون في المناطق الحدودية النائية وتغييرها.
وسعت المبادرة إلى التواصل مع واضعي السياسات المعنيين والجهات الفاعلة غير الحكومية للدعوة إلى فتح أسواق حدودية
إضافية على طول الحدود بين الهند وبنغالديش ،وخاصة في شمال شرق الهند .وتساهم هذه المبادرة في تحقيق الهدف  1من أهداف
التنمية المستدامة ( )SDGالمعني بالفقر ،والهدف  3المعني بالصحة الجيدة والرفاه ،والهدف  5المعني بالمساواة بين الجنسين،
والهدف  8المعني بالعمل الالئق والنمو االقتصادي ،والهدف  9المعني بالصناعة واالبتكار والبنية التحتية.
وتتيح األسواق الحدودية لألشخاص المقيمين في المناطق الحدودية النائية تسويق إنتاجهم المحلي ،وخاصة الخضار والفواكه .حيث
يمكن للمستهلكين بعد ذلك الوصول إلى السلع األساسية بأسعار أرخص من تلك الموجودة في األسواق في بلدانهم األصلية ،مما
يتيح للمستهلكين المهمشين توفير جزء من دخلهم الشهري.
على سبيل المثال ،يقع سوق بالط الحدودي في منطقة تالل خاسي الشرقية بميغااليا ،الهند .وتقع جميع األسواق األكبر على مسافة:
شيلونغ ( 100كم) ،وسيلشار ( 300كم) ،غواهاتي ( 200كم) .توفر هذه األسواق للقرى المجاورة الحبوب الغذائية األساسية
واألغذية الجاهزة واألدوية والسلع االستهالكية .إال أنه بسبب تكاليف النقل ،يفضل القرويون الذين يعيشون في األماكن الحدودية
النائية بوجه عام شراء الخضار والسلع األخرى من سوق بالط .ووف ًقا ألحد األشخاص المشاركين في االستقصاء ،تبلغ تكلفة
الخضروات القادمة من بنغالديش أقل من نصف سعر الخضروات الهندية .باإلضافة إلى ذلك ،يوجد طلب كبير بين المستهلكين
الهنود على السلع سريعة االستهالك القادمة من بنغالديش ،مثل المشروبات التي تعتمد على الفاكهة ورقائق البطاطس والبسكويت.
و ُتباع هذه البضائع بكميات كبيرة ولكن بسعر أرخص .لذلك فإنَّ األسواق الحدودية بمثابة نعمة للمجتمعات الفقيرة والمهمشة،
وتمكنهم من الوصول إلى السلع األساسية بأسعار معقولة.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة للجمعية
الدولية لوحدة المستهلكين وثقتهم

حيث تسهل منطقة بالط الحدودية للمقيمين في بنغالدش الوصول إلى بضائع مثل الجيرا (بذور الكمون) والمواد الفاخرة مثل
شراشف األسرة ،والتي تعد أرخص كثيرً ا على الجانب الهندي من الحدود .فعلى سبيل المثال ،تبلغ تكلفة الجيرا حوالي  450تاكا
(حوالي  5.30دوالرات أمريكية) في بنغالديش ،ولكن يمكن للمستهلكين شراؤها مقابل  280تاكا (حوالي  3.30دوالرات أمريكية)
في السوق الحدودي.
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ومن حيث المنهجية المستخدمة ،تبنت جمعية وحدة المستهلكين وثقتهم الدولية
( ،)CUTS Internationalبدعم من البنك الدولي ،نهجً ا قائمًا على التشاور
مع المستفيدين ودعوة قائمة على األدلة من أجل اقتراح فتح المزيد من األسواق
الحدودية .وأُجري مسح شامل وسلسلة من مناقشات فريق التركيز مع الجهات
المعنية الشعبية للفهم والتوثيق آلثار األسواق الحدودية التشغيلية األربعة على
المجتمعات المحلية .ووجدت الدراسة أن لألسواق الحدودية تأثيرً ا إيجابيًا على
رفاهية المجتمعات على جانبي الحدود بثالث طرق قطعية :توفير فرص كسب
الرزق وتحسين العالقات عبر الحدود والحد من التجارة غير الرسمية واألنشطة
غير القانونية والهدامة .تشير األدلة غير الرسمية أيضًا إلى التأثير اإليجابي
العام لألسواق الحدودية .حيث زاد دخل أحد البائعين ،على سبيل المثال ،في سوق
سريناغار الحدودي بمدينة تريبورا ،الهند بمقدار  9500روبية شهريًا.
وفي جميع األماكن ،يستخدم العديد من المشاركين في األسواق الحدودية الدخل
اإلضافي لزيادة اإلنفاق على الخدمات األساسية ،والتي تشمل الرعاية الصحية
ألفراد األسرة والتعليم لألطفال .باإلضافة إلى ذلك ،يستطيع القرويون توفير
جودة حياة أفضل ألنفسهم وألسرهم من خالل شراء العديد من السلع االستهالكية
المُعمِّرة مثل أجهزة التلفزيون وأجهزة اإلنترنت الجوالة .وكشفت الدراسة أيضًا
عن الحاجة إلى زيادة مشاركة المرأة في هذه األسواق.
وكانت هذه الدراسة فعالة في إظهار الحاجة إلى إنشاء المزيد من األسواق
الحدودية لواضعي السياسات في كل من الهند وبنغالديش .ونتيجة لهذا التدخل،
افتتحت ستة أسواق حدودية جديدة عام  .1 2016باإلضافة إلى ذلكُ ،نقحت مذكرة
التفاهم ( )MoUالتي تحكم إنشاء األسواق الحدودية في  8أبريل  ،2017بما

يراعي التوصيات الواردة في الدراسة .وزادت فترة صالحية مذكرات التفاهم
من ثالث إلى خمس أعوام .وزاد عدد البائعين من كل دولة من  25إلى  50بائعًا،
وسُمح للمشترين بشراء منتجات تبلغ قيمتها  200دوالر أمريكي ،والتي زادت
من  100دوالر أمريكي .وتوسعت قائمة األصناف الخاضعة للجزاءات عند
التجارة في األسواق الحدودية بمرور الوقت لتلبي االحتياجات والظروف المحلية.
وتدرس حكومتا الهند وبنغالديش حاليًا وضع أسواق حدودية إضافية على طول
الحدود بين الهند وبنغالديش .وقد اقترح كل من قوة أمن الحدود وحكومات
الواليات قائمة مُكوَّ نة من  73موقعًا لهذه األسواق.
استخدمت هذه المبادرة المبتكرة نهجً ا كميًا ونوعيًا لتوثق أدلة القاعدة الشعبية.
باإلضافة إلى ذلك ،حصلت المبادرة على أدلة غير رسمية يمكن التحقق منها.
وقد أثبت هذا النهج فعاليته في تعزيز الثقة ،بل واألهم من ذلك ،تعزيز اإلرادة
السياسية .ووطد أيضًا العالقات وحسن النية بين السكان على المستوى الشعبي.
هذا النهج مستدام ويمكن تكراره لعالج نطاق واسع من القضايا الشاملة.
جهة االتصال:
االسم :السيد بيبول تشاترجي
المنصب :المدير التنفيذي
المنظمة :الجمعية الدولية لوحدة المستهلكين وثقتهم ()CUTS International
البريد اإللكترونيbc@cuts.org :
معرِّ ف سكايبbc_cuts :

www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1498189 1

اسم المشروع :األسواق الحدودية بين بنغالديش والهند وتأثيرها على الحد من الفقر
الدول  /األقاليم :بنغالديش ،الهند
المر ِّ
شح :جمعية وحدة المستهلكين وثقتهم الدولية ()CUTS International
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-1 ،2-1 :ب-5 ،5-5 ،1-5 ،8-3 ،ج1-9 ،3-8 ،
مقدم الدعم :البنك الدولي
هيئات التنفيذ :الجمعية الدولية لوحدة المستهلكين وثقتهم
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع :بين  15أغسطس  – 2015و 30يونيو 2016
رابط الممارسة الجيدةbit.ly/2v8sQYz :
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استخدام المواد البالستيكية التشغيلية وتعزيزها
في البلدان النامية
تطوير مواد بالستيكية مستدامة صديقة للبيئة ومبتكرة في البلدان النامية

5

المساواة بين
الجنسين

الصناعة ،واالبتكار،
والبنية التحتية

8

العمل الالئق
والنمو االقتصادي

التحدي
يمكن تقسيم اللدائن إلى لدائن تقليدية ولدائن مُميَّزة وف ًقا الستخداماتها .تشمل اللدائن التقليدية اللدائن المُخصَّصة لألغراض العامة
واللدائن الهندسية بينما تشمل اللدائن المُميَّزة المواد البالستيكية التشغيلية .وهي مواد ذات تقنية عالية تستخدم اللدائن لألغراض
العامة واللدائن الهندسية والتي ُتعبأ بعد ذلك أو ُتمزج أو ُتقوى ألغراض أداء مُعيَّن أو لتحسين تثبيط اللهب والمتانة ومقاومة
الصدمات والصالبة .وتشمل األمثلة المواد ذات النفاذية المغناطيسية والبوليمرات الطبية والمواد الحساسة للضوء والمواد اللؤلؤية.
ُتستخدم المواد البالستيكية التشغيلية على نطاق واسع في مجاالت متنوعة وأصبحت مؤخرً ا أكثر شيوعًا في العديد من دول شرق
آسيا وبعض الدول النامية في أمريكا الالتينية .ونظرً ا لنقص األبحاث والتطوير في مجال اللدائن التشغيلية في بعض البلدان
واالقاليم ،يعتمد معظمهم على استيرادها من الخارج .لذا فالمنتجات البالستيكية التشغيلية باهظة الثمن واستخدامها وترويجها على
نطاق واسع غير ناجح.
ُتعد المواد البالستيكية التشغيلية مالئمة بسبب أدائها المُميَّز ومزاياها بيد أنَّ استخدامها على النحو غير الصحيح يسبب أضرارً ا
للبيئة .يعتمد هذا المشروع على التكنولوجيا لتعويض النقص في اللدائن المُخصَّصة لالستخدام في األغراض العامة .ويسعى
لتحسين أداء المنتج واكشاف خيارات إعادة التدوير البسيطة وتحليل األداء القابل للتحلل البيئي من التنمية المستدامة.
نحو إيجاد حل
يُر ِّكز المشروع على سلسلة من تكنولوجيات البحث والتطوير والمعالجة للمواد البالستيكية .ويرنو إلى تحسين نطاق استخدامها
َّ
ويتمثل الهدف النهائي في تحسين صناعة البالستيك التشغيلي لزيادة الناتج الصناعي
ويعزز هذه التكنولوجيات في البلدان النامية.
ودخل العمال في البلدان النامية .كما يساهم هذا المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ( )SDGsوالتي من شانها تعزيز
التصنيع واالبتكار الشاملين والمستدامين.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
لمركز تبادل العلوم والتكنولوجيا مع
الدول األجنبية بمقاطعة فوجيان

والشركاء الرئيسيون في هذا المشروع هم المؤسسات الرسمية والمؤسسات الخاصة والجامعات والمعاهد العلمية البحثية في الصين
وإندونيسيا وماليزيا .ومن بين الشركاء مركز التبادل العلمي والتكنولوجي اإلقليمي مع البلدان األجنبية بمقاطعة فوجيان ومعهد
فوزو فيسو لألبحاث العلمية والتكنولوجيا واالتحاد الماليزي لمُص ِّنعي اللدائن والجامعة اإلسالمية الدولية بماليزيا ودراغونباك
اندستريز (م) شركة ذات مسؤولية محدودة ،إيه بي بي إس باتام شركة ذات مسؤولية محدودة ،والجامعة المسيحية بكريدا واكانا،
ستيالواي إندونيسيا شركة ذات مسؤولية محدودة و أريا ويراراجا بالستيكندو شركة ذات مسؤولية محدودة.
اضطلع الشركاء المشاركون من الصين وإندونيسيا وماليزيا مجتمعين بتحليل المشاكل التي تواجهها الشركات الماليزية واإلندونيسية
في اإلنتاج .واجهت أطقم العمل الفنية الصينية المشاكل في بادئ األمر ووجهت الشركات نحو التطبيق العملي للحلول .وشملت
المشاكل اختبارً ا تشغيليًا على نطاق واسع إلنتاج األصباغ البالستيكية التشغيلية لألغشية البالستيكية وتطوير مواد عالية الجودة
ومُو ِّفرة للطاقة لملفات التنظيف.
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ً
مركزا مشتر ًكا للبحث والتطوير
وفي نفس الوقت ،أسست األطراف الخارجية
ضمن إطار التعاون بين بلدان الجنوب .تأسس الهيكل األساسي في مركز فيزو
فيسو للبحث العلمي والتكنولوجي في الصين فيما كان فرع البحث والتطوير في
مقر كلية الهندسة بالجامعة اإلسالمية الدولية بماليزيا وكانت فروع الممارسة
في دراغونباك إندستريز (م) شركة ذات مسؤولية محدودة ،وإيه بي بي إس
تكنولوجي باتام شركة ذات مسؤولية محدودة في إندونيسيا .وجرى االضطالع
بمبادرة لتعزيز نقل التكنولوجيا مع مجموعة فورموسا للبالستيك في تايوان
والصين .وتأسس تعاون نشط بين بلدان الجنوبُ .ن ِّظمت  6معارض حيث
عُرض وروِّ ج لنحو  34مشروعًا وعُقدت  12ندوة في ألمانيا وإندونيسيا وماليزيا
وعبر الصين .عالوة على ذلك ،قدَّم الخبراء الصينيون تدريبًا للفنيين والعمال
في الشركات في ماليزيا وإندونيسيا .شارك  205متدرِّ بين على األقل ،أكثر من
نصفهم من النساء.
َّ
عزز هذا النموذج من فاعلية االبتكار المستمر في صناعة اللدائن التشغيلية
لتحقيق االستهالك المنخفض للطاقة والتنمية المستدامة .كما يشجع بقوة التطبيق
العملي لإلنجازات التي تحققت من البحث العلمي في الجامعات والمعاهد البحثية،
مما يجعله نموذجً ا إنمائيًا مفي ًدا لجميع األطراف.
هذا المشروع مدفوع بالمطالب الصناعية للبلدان النامية والتعهد بحل المشاكل التي
تواجه التنمية الصناعية لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم اإلنمائيةُ .ع َّززت مشاركة
القطاع الخاص تحت مظلة هذا المشروع مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية
المستدامة ال سيما في مجاالت مثل التنمية التكنولوجية والبحث واالبتكار.
عملت البلدان النامية المشاركة في المشروع معًا وتعلمت من بعضها البعض.

ولقد دعموا نقل المعرفة والتكنولوجيا عبر البلدان لتحقيق المنفعة المتبادلة .وفي
نفس الوقت ،حظيت النساء في البلدان النامية بتشجيع فعَّال للمشاركة في أنشطة
المشروع ومن ث َّم تعزيز مشاركة المرأة في التنمية االجتماعية وتمكين المرأة
والمساواة بين الجنسين.
ُ
طوِّ ر المشروع بشكل مستدام حيث يحافظ معهد فوجو فوسو للبحث العلمي
والتكنولوجي على التواصل والعالقات التعاونية مع الشركاء في ماليزيا
وإندونيسيا .يواصل الشركاء مشاركة المعلومات الرائدة في صناعة اللدائن
وتبادل الخبرات الفنية وتطوير المنتجات الجديدة وتقوية التعاون في مجال البحث
وتطوير لدائن جديدة صديقة للبيئة.
يمكن استنساخ المشروع في البلدان النامية التي بها طلب سوقي على المواد
البالستيكية التشغيلية والشركات التي يمكنها اختبار نتائج البحث .وسيكون
األمر أكثر فائدة إذا كانت الجامعات والمعاهد البحثية لديها قدرات بحثية لتنمية
المهارات في تطوير المشروعات.
جهة االتصال:
االسم :السيد /ينج فينج
المنصب :نائب رئيس قسم المشروعات
المنظمة :مركز تبادل العلوم والتكنولوجيا مع الدول األجنبية بمقاطعة فوجيان
()FSTEC
البريد اإللكترونيfjstec@126.com :
وي تشاتtiago18 :

اسم المشروع :استخدام المواد البالستيكية التشغيلية وتعزيزها في البلدان النامية
الدول  /األقاليم :الصين ،إندونيسيا ،ماليزيا
ال ُمر ِّ
شح :المركز الصيني الدولي للتبادل االقتصادي والتقني ()CICETE
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-9 ،2-8 ،1-5 :ب
مقدم الدعم :صندوق استئماني بريز جويريرو للتعاون بين بلدان الجنوب ،مجموعة 77
هيئات التنفيذ :مركز تبادل العلوم والتكنولوجيا مع الدول األجنبية بمقاطعة فوجيان ()FSTEC
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع :بين سبتمبر  2017وسبتمبر 2019
رابط الممارسة الجيدة( https://bit.ly/3htd1yN :باللغة الصينية(
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الصناعة ،واالبتكار،
والبنية التحتية

المعلوماتية والتنمية الحضرية في البلدان النامية
تسهيل تبادل ال ُنهُج لتأسيس بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات ضمن السياق الحضري

11

مدن ومجتمعات
محلية مستدامة

التحدي
يوفر اعتماد تكنولوجيا المعلومات فرصًا وظرو ًفا لتعزيز التنمية االقتصادية ويعمل على تحسين الصناعات التقليدية وتطوير
الصناعات المعلوماتية وصناعات التقنية العالية والتقنيات الحديثة .كما له تأثير كبير على التنمية الحضرية ويعمل على جلب
األفكار الجديدة والطرق المبتكرة إلدارة المدينة .استنا ًدا إلى التجربة التنموية في الصين ،فإنَّ المعلوماتية كان لها تأثير إيجابي
على زيادة الناتج المحلي اإلجمالي وعادت بالنفع على إدارة الحضر .تؤدي المستويات العالية من تكنولوجيا المعلومات إلى نمو
اقتصادي أسرع وكفاءة أكبر في المدن.
وفي بعض البلدان واألقاليم النامية ،ينتج عن النمو البطيء في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات نقص في وعي المواطنين
وفرصهم للوصول إلى أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات واستخدامها يوميًا في الحياة والعمل.
سيكون باستطاعة البلدان النامية في ظل تقديم العون لها أن تنفذ ممارسات جيدة في تطوير تكنولوجيا المعلومات وتكتشف طر ًقا
عملية الستخدامها في تعزيز التنمية الحضرية.
نحو إيجاد حل
يتمتع مركز شانغهاي الدولي لتدريب الفاعلين المحليين ( )CIFALبخبرة طويلة وسمعة عالية في جلب األفراد من البلدان النامية
وحشدهم لتحديث معلوماتهم الشخصية ومهاراتهم االحترافية في تكنولوجيا المعلومات لمواكبة المعلوماتية والتصنيع .يُق ِّدم المركز
ندوات عن تكنولوجيا المعلومات وذات الصلة بالنمو االقتصادي وطرق التنمية إلى  1299مستفي ًدا من  127دولة .وتشمل
موضوعات الندوات الحكومة اإللكترونية وأنظمة المعلومات الجغرافية واإلدارة والمعلوماتية الحضرية باإلضافة إلى أحدث
تقنيات تكنولوجيا المعلومات في الصين وتطبيقها في الحياة اليومية.
َّ
نظم مركز شانغهاي الدولي لتدريب الفاعلين المحليين ( )CIFALندوة عن المعلوماتية والتنمية الحضرية لدولة ساموا وواحدة
َّ
َّ
من البلدان النامية .كما نظم أيضًا ندوة عن الحكومة اإللكترونية والمعلوماتية الحضرية لمقدونيا الشمالية .تعلم المشاركون تعريف
المدينة الذكية وكيفية تكوينها .يجب أن يكونوا قادرين على دمج تكنولوجيا اإلنترنت في اإلدارة الحضرية .من خالل فهم نموذج
المجتمعات الذكية والمتصلة .عالوة على ذلك ،فقد ُ
طلب منهم تصميم مقترح لمدينة ذكية لمدنهم وأقاليمهم وشمل هذا تركيب
أجهزة وتطوير برامج .قيَّم المحاضرون مقترحاتهم من حيث جدواها وناقش المشاركون األفكار المتنوعة .وعقب الندوة ،استطاع
المشاركون استخدام مقترحاتهم لتطوير المناطق المعنية.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة لمركز
شانغهاي الدولي لتدريب الفاعلين المحليين.

تعرف المشاركون على الممارسات واإلنجازات في مجال تطوير تكنولوجيا المعلومات في الصين وشانغهاي من خالل تدريب
نظري وعملي في شكل محاضرات موضوعية ودورات خاصة ونقاشات مفتوحة ودراسات حالة وعمليات تحقق في الموقع.
َّ
عززت أيضًا هذه األنشطة من نقل المعرفة بشأن المعلوماتية والتنمية الحضرية ودعَّمت كذلك التعاون بين الصين والبلدان النامية.
كل منها  21يومًا .كان من بين المشاركين  20مسؤولً
عقدت الندوات التدريبية شهرية من أغسطس إلى نوفمبر  2019مدة ً
ً
مسؤول حكوميًا وعالمًا من بنغالدش وكوبا ومصر وإثيوبيا وغانا وماليزيا والنيجر وباكستان وبنما
حكوميًا من ساموا و34
ً
مسؤول من إدارات حكومية والبنك المركزي ومقدونيا الشمالية.
وسورينام وتيمور ليشتي وأورجواي وزيمبابوي و17

243

ً
شامل وموضوع ًيا عن
وف ًقا لآلراء المستلمة ،اكتسب المشاركون فه ًما
إنجازات الصين وخبراتها المتراكمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتنمية
الحضرية .كما اكتسبوا أيضًا رؤية علمية وعملية للتطبيقات المستقبلية لتكنولوجيا
المعلومات .استطاعت البلدان المستهدفة اكتشاف المزيد من فرص التعاون مع
الصين والشركات الصينية لتحسين البنية التحتية المعلوماتية لتحقيق أهداف
التنمية المستدامة .أظهرت البلدان المستهدفة رغبتها القوية في إرسال وفودها
للمشاركة في الندوات المستقبلية.
وفي األعوام األخيرة ،أرسلت ساموا بمساعدة من مركز شانغهاي الدولي لتدريب
الفاعلين المحليين  100مشارك لحضور ندوات عن المعلومات والتكنولوجيا .كان
من بين المشاركين معلمين ومزارعين وأطباء وممرضين ومراسلين صحفيين
وأصحاب مشاريع خاصة ومنظمات المنفعة العامة ومسؤولين حكوميين .ساعدت
َّ
وعززت
هذه الندوات في تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية لدولة ساموا
َّ
العالقة بين شعوب البلدين
وعززت التعاون في العديد من المجاالت .وفي عام
 ،2018شاركت وفود من ساموا في معرض التصدير األول بتنظيم من مركز
شانغهاي الدولي لتدريب الفاعلين المحليين والتي استضافته مدينة شانغهاي
بالصين .ولقد أحضروا منتجات يدوية تراثية ساموائية ومشروبات تقليدية .وفي
عام  ،2019شاركت عشرة مؤسسات من ساموا في معرض االستيراد الثاني.
حظيت هذه الندوات على ثناء من السفارة الصينية في ساموا والسفارة الساموائية
في بكين.

تقدمًا .وفي نهاية الندوات والدورات التدريبية حصل المُتدرِّ بون على فالش
ميموري يحتوي على جميع المواد التدريبية .ليمكنهم مشاركته مع زمالئهم
أو استخدامه كمرجع لتصميم تدريبات مماثلة في بالدهم .حافظ ممثلو مركز
شانغهاي الدولي لتدريب الفاعلين المحليين على تواصل مع المشاركين عند
عودتهم إلى بالدهم لتحديد احتياجاتهم التدريبية وتصميم ندوات لهم .فمن ث َّم
قد تكون هذه الندوات التدريبية مستدامة في البلدان المشاركة وفي الصين على
حد سواء .ومع ذلك ،فينقص العديد من الدول في الوقت الراهن الخبرات الفنية
واألكاديمية المطلوبة لتقديم هذه الدورات التدريبية.
وفي السنوات القادمة ،ستواصل شانغهاي في زيادة وعي اإلنشاء المعلوماتي
وتشارك المعرفة والمهارات ذات الصلة ووضع حلول للتنمية الحضرية لمزيد
من استفادة األفراد من الحكومات والشركات والمؤسسات المالية والمستشفيات
واألعمال الخاصة من الدول األعضاء في مجموعة 77
جهة االتصال:
االسم :السيد /هان زوي
المنصب :مديرة المشروعات
المنظمة :مركز شانغهاي الدولي للتدريب ()CIFAL
البريد اإللكترونيhanye.xue@cifalshanghai.org :
وي تشاتXur233 :

يرغب مركز شانغهاي الدولي لتدريب الفاعلين المحليين في توسيع نطاق هذا
التدريب لتقديم المزيد من فرص الدراسة للمسؤولين والفنيين في البلدان األقل

اسم المشروع :المعلوماتية والتنمية الحضرية في البلدان النامية
الدول  /األقاليم :بنغالدش ،الصين ،كوبا ،مصر ،إثيوبيا ،غانا ،ماليزيا ،نيجيريا ،مقدونيا الشمالية ،باكستان ،بنما ،ساموا ،سورينام ،تيمور لشتي ،أوروجواي،
زيمبابوي.
ال ُمر ِّ
شح :المركز الصيني الدولي للتبادل االقتصادي والتقني ()CICETE
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-11 ،1-9 :ج
مقدم الدعم :صندوق استئماني بريز جويريرو للتعاون بين بلدان الجنوب
هيئات التنفيذ :مركز شانغهاي الدولي للتدريب ()CIFAL
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع :بين عام  2018و2019
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/3bdBK7N :
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تقنيات اإلنشاء الصناعي في إثيوبيا
تعزيز تكنولوجيا المباني الجاهزة من أجل ظروف سكن وبيئة استثمارية أفضل في إثيوبيا
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مدن ومجتمعات
محلية مستدامة
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عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

التحدي
تحتل إثيوبيا المرتبة الثانية من حيث الكثافة السكانية في إفريقيا بعدد سكان يربو على  100مليون نسمة .ينمو االقتصاد بوتيرة
سريعة مدفوعًا إلى حد كبير بالصناعة اإلنشائية وقطاع الخدمات .تشهد الدولة تطورً ا حضريًا متزاي ًدا ويُقدَّر التراكم السكاني بنحو
 1.2مليون مسكن .وهذا الطلب المتوقع يتجاوز كثيرً ا المعروض السنوي من السكن .ونتيجة لذلك ُتعد القدرة المالية مشكلة كبيرة
في سوق اإلسكان .فمعظم الدخول األسرية منخفضة للغاية إلى الحد الذي يجعلهم غير قادرين على تحمل تكلفة حلول اإلسكان
الرسمية سوا ًء العامة أو الخاصة .وتتفاقم التحديات الناجمة من الدخل المنخفض للمقيمين الحضريين بزيادة تكلفة مواد البناء
وارتفاع أسعار األرض بشكل جنوني .ونظرً ا إلعادة الهيكلة الصناعية العالمية ،فلدى إثيوبيا القدرة الهائلة على جذب رأس المال
األجنبي ودفع اقتصادها نحو فائدة شعبها ومنفعته .فتتمتع البلد بوفرة في الموارد والعمالة الرخيصة وسوق واسعة وبنية تحتية
دائمة التحسن .وبالرغم من ذلك ،إال أنَّ القاعدة الصناعية المحلية ضعيفة وتعتمد البلد على االستيراد في قطع الغيار والمُكوِّ نات
والمواد الخام وال تستطيع تكنولوجيا البناء والتشييد تلبية احتياجات السوق.
نحو إيجاد حل
للمساعدة في ظروف السكن والبيئة االستثمارية ،صمم مجلس األعمال الصيني – اإلفريقي وشريكه – مجموعة هواجيان-
مشروعًا لتدريب الموهوبين في مجال صناعة البناء والتشييد وتعزيز تقنية المساكن الخشبية منخفضة التكلفة في إثيوبيا .تمتلك
مجموعة هواجيان – الكيان المُن ِّفذ – سنوات من الخبرة في مجال التشييد والبناء باألخشاب الصديقة للبيئة و ُتر ِّكز على اكتشاف
التقنيات البحثية للمباني الجاهزة .كما توفر الشركة أيضًا مجموعة من الخدمات تشمل التصميم المعماري وإنتاج مواد البناء
والمشتريات المركزية والخدمات اللوجستية والنقل باإلضافة إلى التدريب الفني في الموقعُ .ر ِّتبت مجموعة هواجيان لتوفير خبراء
في المجاالت المعنية لتقديم التدريب للعمال المحليين .عُقد تحقيق لمدة ثالثة أشهر ضمن إطار هذا المشروع لتحديد جدوى تقنيات
المباني مسبقة الصنع في إثيوبيا .كما جرى تنفيذ عروض التدريب العملية وممارسات اإلنشاء في الموقع في منطقة هواجيان
الصناعية بإثيوبيا لجمع اآلراء وإجراء التعديالت والتحسينات من أجل هياكل خشبية أفضل .وفي النهاية ،عُقدت ندوة لتيسير
مشاركة الخبرات وتبادل المعرفة التقنية بين الخبراء الصينيين والخبراء الفنيين اإلثيوبيين وفريق إدارة مشروع إثيوبيا هواجيان.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
لمجلس األعمال الصيني  -اإلفريقي

وتأسست لجنة خاصة لهذا المشروع .واجتمع خمسة مهنيين من المجاالت المعنية وسبعة خبراء صينيين في أديس أبابا .قدَّم الخبراء
الصينيون األسس المعمارية للهياكل الخشبية واستخدامها في الصين .وناقش خبراء من إثيوبيا النوع المعماري والتقنية اإلنشائية
المستخدمة في بلدهم والمشاكل القائمة .عُقد عدد من الندوات الصغيرة لمزيد من النقاش حول استخدام الهياكل الخشبية في إثيوبيا.
وفي النهايةَ ،خصَّصت اللجنة موقعًا للمشروع باختيار أكبر مدينة وميناء في الدولة والتي تعمل كمركز سياسي واقتصادي وثقافي
ً
ومركزا للنقل والمواصالت.
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كما قدَّم المشروع أيضًا الفرصة ألربعة من عمال التشييد والبناء الماهرين
للدراسة في مقرات مجموعة هواجيان في مقاطعة غواندونغ الصينية .وفي خالل
تدريب استمر لمدة شهر واحد ،أجاد العمال اإلثيوبيين المفاهيم النظرية للهندسة
المعمارية للهياكل الخشبية واستطاعوا تنفيذ بعض العمليات العملية البسيطة .وعند
عودتهم ،عُقد برنامج تدريب فني للفنيين اإلثيوبيين قدمه األربعة عمال السابق
ذكرهم والفريق األساسي من منطقة هوايجيان الصناعية .وتشاركوا النقاش حول
تكنولوجيا الهياكل الخشبية التي تعلموها في الصين مع فريق العمل بالكامل.
وجَّ ه فريق العمل األساسي من منطقة هواجيان الصناعية في إثيوبيا أيضًا الدعوة
لثالث مسؤولين من مكتب تطوير اإلنشاءات واإلسكان ووزارة الصناعة لزيارة
الصين ومناقشة التصنيع السريع وتقنية اإلسكان الخشبي منخفض التكلفة .أبرز
المشروع مزايا المباني مسبقة الصنع ذات التكلفة المعقولة فيما يتعلق بسرعة
التشييد والراحة والسالمة والمالءمة والعملية وحماية البيئة .كان نظام تقنية
اإلنشاء الخشبي الجديدة مناسبة إلثيوبيا لتلبية المتطلبات األساسية لفئات الدخل
المنخفض في الدولة والبالد اإلفريقية المجاورة .وفي أثناء فترة التشييد ،خلق
المشروع المئات من فرص العمل للعمال المحليين في اإلنشاءات وبيع التجزئة
وتقديم التغذية الجماعية والخدمات الصناعية وزادت مرتباتهم بنحو يتراوح بين
 30و 50بالمئة .فلم يعزز التنمية االقتصادية فحسب بل ساعد األفراد على صعيد
القاعدة الشعبية في إفريقيا في فهم الصين ودعم الرأي العام المساند للتعاون
الصيني اإلفريقي.

اسم المشروع :تعزيز تقنيات اإلنشاء الصناعي في إثيوبيا
الدول  /األقاليم :الصين ،إثيوبيا
المر ِّ
شح :مركز الصين الدولي للتبادل االقتصادي والفني
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-9 ،1-9 :أ6-17 ،1-11 ،
مقدم الدعم :مشروع المركز الصيني للتنمية فيما بين بلدان الجنوب
هيئات التنفيذ :مجلس األعمال الصيني  -اإلفريقي
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع :بين ديسمبر  2017ونوفمبر 2018
رابط الممارسة الجيدة :غير متاح
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تتمتع تقنية المساكن الخشبية سريعة التصنيع ومنخفضة التكلفة بمزايا كبيرة
مقارنة بتقنية اإلنشاءات المتاحة في إفريقيا تتمثل في ضمان جودة اإلنشاء
وزيادة كفاءة اإلنتاج وتحسين ظروف العمل وتقليل متطلبات المُش ِّغلين وتكلفة
اإلنتاج وتنفيذ برامج الحماية البيئية .قُ ِّدمت التقنية للوكاالت الحكومية في أثناء
العديد من الندوات .ساعد في تحسين الظروف المعيشية في منطقة هواجيان
الصناعية وحظي بإشادة وتقدير المسؤولين الحكوميين والشركات الصينية
في إثيوبيا .اضطلع هذا المشروع بتدريب العاملين في مجال صناعة اإلنشاءات
مسبقة التصنيع وعزز التصنيع السريع وتقنية المساكن الخشبية منخفضة التكلفة.
استطاع هذا المشروع أن ينتشر من إثيوبيا إلى البالد اإلفريقية المجاورة ذات
الظروف المماثلة.
جهة االتصال:
االسم :السيد شياوفنغ باي
المنصب :نائب األمين العام التنفيذي
المنظمة :مجلس األعمال الصيني  -اإلفريقي
البريد اإللكترونيbaixiaofeng@cabc.org.cn :
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توصيل األلياف البصرية إلى المنازل ()FTTH
تحسين البنية التحتية لإلنترنت فائق السرعة وجودتها وعدم ترك أي أسرة دون خدمة توصيل األلياف
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التحدي
يتمتع أقل من ثلثي سكان القارة اإلفريقية بإمكانية االتصال بإنترنت فائق السرعة .يقتضي تحقيق القدرة العالمية للوصول إلى
إنترنت عالي الجودة وبأسعار معقولة بحلول عام  2030استثمارً ا يقدر بنحو  100مليون دوالر .يُوفر االتصال باإلنترنت في
العديد من البلدان اإلفريقية بشكل أساسي من خالل تقنيات الهواتف المحمولة بسبب نقص البنية التحتية الثابتة .وكان هذا يمثل
تحديًا أيضًا لموريشيوس.
طرحت مشكلة االتصال باإلنترنت فائق السرعة باأللياف البصرية في األسواق اإلفريقية للنقاش المُوسَّع على مدار السنوات القليلة
الماضية .وجرى اإلقرار بضرورة وجود بنية تحتية لخدمات الجيل القادم في أسواق األعمال والسكنية على حد سواء .وسيتم
استخدامها من المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم والخدمات الحكومية اإللكترونية والترفيه المنزلي في جميع أرجاء القارة .ولكن
النمو في شبكات اتصال األلياف البصرية محدود للغاية في القارة اإلفريقية باستثناء دول قليلة وذلك نظرً ا للتكلفة العالية النتشار
البنية التحتية لأللياف وصيانتها .ونتج عن هذا أيضًا سوق مستهدفة صغيرة .عالوة على ذلك ،عاد ًة ما يكون قطاع مُزوِّ دي البنية
التحتية لأللياف البصرية مجزأ في ظل وجود عدد من مُش ِّغلي الشبكات األصغر حجمًا.
نحو إيجاد حل
ولمواجهة هذه التحديات ،أعلن رئيس وزراء موريشيوس ووزير المالية والتنمية االقتصادية السابق عن اإلسراع في تنفيذ برنامج
توصيل األلياف البصرية للمنازل ( )FTTHفي حديث له عن موازنة عام  .2017/2016وضمن إطار هذا البرنامج ،ستغطي
موريشيوس تيليكوم جميع المدن والقرى في الجزيرة بحلول  2017بما يضمن وصول الجميع لإلنترنت .وكان الهدف الرئيسي
هو تحسين جودة البنية التحتية لإلنترنت فائق السرعة ونشرها وعدم ترك أي أسرة دون خدمة توصيل األلياف.
وكان التحدي األساسي في تنفيذ برنامج توصيل األلياف البصرية للمنازل هو تحديد التمويل والشريك من أجل نشر المشروع.
طلبت الحكومة تعاون مُش ِّغلي االتصاالت المحليين لنشر برنامج توصيل األلياف البصرية للمنازل في جميع المناطق الحضرية
والريفية .استثمرت موريشيوس تيليكوم ،أحد أكبر مُش ِّغلي االتصاالت ،رأس مالها مقابل استخدام شبكتها بشكل حصري في الحلقة
المحلية حتى  2021األمر الذي وافقت عليه الحكومة بغية تأمين عائد االستثمار الخاص بها.
استثمرت موريشيوس تيليكوم ما يربو على  5مليارات روبية (ما يقرب من  75مليون دوالر) لمد كابالت األلياف البصرية في
جميع أنحاء الجزيرة .كان من المتوقع أن يكتمل المشروع في  2020ولكنه انتهى في  2019قبل الوقت المحددُ .تعد موريشيوس
سادس دولة في العالم تحقق نسبة  100من توصيل األلياف البصرية للمنازل ويستفيد مواطنوها من سرعة فائقة لإلنترنت
تصل إلى  100ميجا بت/ثانية بأسعار معقولة .كما يوجد تغطية للهواتف المحمولة بنسبة  %100مما يعني أنَّ جميع مناطق
موريشيوس بها توصيل ألياف بصرية وتغطية لشبكات الهواتف المحمولة.
ونظرً ا لنجاح هذا المشروع ،حققت موريشيوس أعلى تصنيف في مؤشر نضج االتصاالت ( )TMIاألكثر ً
تميزا بدرجة  .49وجاء
هذا نتيجة لالستثمار الهائل من الحكومة لتحسين االتصال باإلنترنت في الجزيرة .ولكي تبني على هذا النجاح ولمواكبة التغييرات
الهائلة في االتصاالت ،وضعت الحكومة مجموعة من السياسات لتوفير البنية التحتية الضرورية واإلطار التنظيمي لالستفادة
الكاملة من البيئة العالمية المُتغيَّرة.
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وعلى أساس الدرس المستفاد من النشر الناجح لتوصيل األلياف البصرية للمنازل،
ثمَّة حاجة لتوفير إطار عمل تنظيمي من شأنه تمكين المؤسسات الخاصة من
تصميم االبتكارات واالستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .أدركت
حكومة موريشيوس أنَّ تحديث نظام االتصاالت أمر مهم للتنمية االقتصادية
للدولة وأنَّ الخصخصة والتحرير االقتصادي لالتصاالت أمر حاسم لجذب رأس
المال المطلوب لتحقيق المستهدفات الضرورية.

اسم المشروع :توصيل األلياف البصرية في المنازل
الدول  /األقاليم :موريشيوس
المر ِّ
شح :حكومة موريشيوس
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-9 :أ-9 ،ب-9 ،ج16-17 ،8-17 ،6-17 ،
مقدم الدعم :حكومة موريشيوس
هيئات التنفيذ :حكومة موريشيوس ،موريشيوس تيليكوم ،سي إي بي فيبرنت
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع :بين عام  2016و2017
رابط الممارسة الجيدة :غير متاح
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جهة االتصال:
االسم :السيد /راجنيش هاوابهاي
المنصب :كبير المسؤولين الفنيين
المنظمة :وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالبتكار ،حكومة موريشيوس
البريد اإللكترونيrhawabhay@govmu.org :
واتساب+23052546192 :

9

حلقات عمل دولية بشأن أمن اإلنترنت :تعزيز
إجراءات حماية المعلومات
ضمان تبادل معلومات آمن في الفضاء اإللكتروني لتسهيل التنمية االجتماعية االقتصادية المستدامة في الجنوب

التحدي
شهد القرن الحادي والعشرون تطورات سريعة الوتيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ال سيما في مجال أجهزة
الحاسوب وبرامجه .ونتيجة لذلك ،تتاح أجهزة أصغر وأقل تكلفة وأكثر كفاءة للمنظمات والشركات واألفراد .ومع ذلك ،فقد أثار
انتشار استخدام األجهزة والمعدات اإللكترونية في األنشطة التجارية واالجتماعية والشخصية على اإلنترنت العديد من المخاوف
بشأن الخصوصية والتأمين .زاد معدل الهجمات اإللكترونية بشكل كبير وتطورت طبيعة المخاطر األمنية بشكل مستمر .تسببت
األنشطة السيبرانية الخبيثة في أضرار مالية خطيرة ُتقدَّر بمليارات الدوالرات .وثمَّة طلب متزايد لضمان تأمين نقل الخدمات في
َّ
المرخص وسوء االستخدام وتعديل أو المعلومات
التطبيقات القائمة على اإلنترنت التقليدية والناشئة عن طريق حماية الوصول غير
وأنظمة المعلومات رفضها .يمكن ضمان أمن اإلنترنت والمعلومات عن طريق اعتماد سياسات وممارسات متسقة واستخدام
اإلجراءات الفنية ذات الصلة.

4

التعليم الجيد

الصناعة ،واالبتكار،
والبنية التحتية

8

العمل الالئق
والنمو االقتصادي

17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

نحو إيجاد حل
ولمواجهة هذا التحديَّ ،
نظمت اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية المستدامة في الجنوب ()COMSATS
بالتعاون مع منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة ( )ISESCOوالشبكة اإلسالمية الداخلية لتكنولوجيا المعلومات
( )INITسلسلة من ثماني حلقات عمل تدريبية لزيادة الوعي بمجال أمن اإلنترنت والمعلومات في الدول النامية ال سيما في الدول
األعضاء فيها.
كان الهدف من حلقات العمل هذه هو توفير منتدى للعلماء الشباب والمهنيين من البالد النامية بغية تعلمهم أحدث التطورات في
مجال أمن اإلنترنت وتعزيز استخدام أحدث التقنيات لحماية الشبكات وموارد الشبكات التي يمكن الوصول إليها من الهجمات
الضارة وتحليل الحلول الفعَّالة ألمن اإلنترنت والمعلومات للعامة والمنظمات الحكومية والمشاريع التجارية .وتناولوا األهداف
التالية من أهداف التنمية المستدامة ( :)SDGsالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بشأن جودة التعليم والهدف الثامن بشأن
العمل الالئق والنمو االقتصادي والهدف التاسع بشأن الصناعة واالبتكار والبنية التحتية والهدف السابع عشر بشأن شراكات تحقيق
األهداف.
عُقدت حلقات العمل في األردن وكازاخستان والمغرب وقطر والجمهورية العربية السورية وتونس وتركيا وجمهورية تنزانيا
المتحدة .اختارت اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية المستدامة في الجنوب ( )COMSATSلكل حلقة
عمل هيئة مُكوَّ نة من خمسة أو ستة خبراء في مجال أمن اإلنترنت والمعلومات ترجع أصولهم إلى دولة باكستان بيد أنهم يعملون
في جامعات ومؤسسات تجارية مختلفة في باكستان وقطر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة واإلمارات العربية المتحدة وبلدان
أخرى .وكان من بين المشاركين من الدولة المستضيفة باحثين وممارسين وأكاديميين وتنفيذيين ومسؤولين ومبرمجي أنظمة
وطالب عاملين في مجال أمن اإلنترنت والمعلومات والتشفير .كما شارك ما يقرب من  10إلى  15مشار ًكا أجنبيًا ينتمون إلى
منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة والدول األعضاء في الشبكة اإلسالمية الدولية لتكنولوجيا المعلومات في كل حلقة
عمل .لذلك فقد سهَّلت الفعاليات منهجية نقل المعلومات والمعرفة والممارسات الجيدة في جميع أنحاء الدولة.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة للجنة
المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا
ألغراض التنمية المستدامة في الجنوب

شملت كل حلقة عمل عُقدت عروضًا تقنية وتعليمية ودورات تدريبية خبراء مختصين وتغطية الجوانب الرئيسية ألمن اإلنترنت
والمعلومات بما في ذلك الفهم النظري لخوارزميات التشفير والتفاصيل العملية لألنظمة الشبكية والمسائل اإلدارية والتقنية ذات
الصلة .عالوة على ذلك ،عُرضت أدوات التأمين الشبكي لتزويد المساهمين بفرص لتحديث قاعدة معرفتهم والتفاعل مع الخبراء
للمزيد من االلتزامات التعاونية.
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اختارت اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية المستدامة في
الجنوب ( )COMSATSخبراء فنيين وقدَّمت الرعاية المالية لهم لعقد دورات
تدريبية في كل حلقة عمل .اختارت المؤسسات المستضيفة ودعمت المشاركين
المحليين .في حين اختارت منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة الشبكة
اإلسالمية الدولية لتكنولوجيا المعلومات ودعمت المشاركين األجانب اإلضافيين
من الدول األعضاء في كل منهاُ .جهِّز برنامج تقني وأدلة تدريبية لكل فاعلية
بواسطة خبراء معينين وباعتماد من الشركاء.
وتناولت حلقات العمل بتغطية الموضوعات الرئيسية التالية :تقييم مخاطر أمن
المعلومات وإداراتها والتأمين الشبكي فيما يتعلق بالهجمات الحديثة وأساليب
اإلفالت والدفاعات وتحليل الترميز الضار واكتشافه وقياس األمن؛ والمسائل
األخالقية المتعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ ومعايير األمن
التنظيمية والسياسات والمبادئ التوجيهية؛ وتقنيات التشفير المتعلقة بأمن الشبكة؛
وأمن الويب؛ وأمن الشبكات االجتماعية؛ وأمن الحوسبة السحابية؛ وإجراءات
التحاليل الرقمية وأدواتها.
لقد أفادت هذه المبادرة حتى هذا التاريخ ما يقرب من  350من الباحثين الشباب
واألكاديميين ومسؤولي األنظمة والمختصين في األمن اإللكتروني المنتمين إلى
ضا عدد كبير
العديد من الدول النامية والدول األقل تقد ًما .ومن المستفيدين أي ً
من العالمات والمهنيات األمر الذي من شأنه ضمان التوازن بين الجنسين .و َقدِم
المشاركون من الدول اآلتية :الجزائر ،وبنغالدش ،وبروناي دار السالم ،وساحل
العاج ومصر وغامبيا وإندونيسيا والجمهورية اإلسالمية اإليرانية واألردن
وكازاخستان وماليزيا والمالديف وموريتانيا والمغرب ونيجريا وعمان وباكستان
وقطر ودولة فلسطين والسودان والجمهورية العربية السورية وتونس وتركيا
واإلمارات العربية المتحدة وجمهورية تنزانيا المتحدة وأوزباكستان.
تعد الدورات التدريبية والشهادات الخاصة بأمن اإلنترنت والمعلومات باهظة
الثمن بوجه عام وأسعارها غير معقولة في الدول النامية .ففي بعض الحاالت
يتعيَّن على األفراد السفر إلى مدينة أو دولة أخرى لحضور تدريبات .اتخذت
اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية المستدامة في الجنوب
( )COMSATSبالتعاون مع منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة
( )ISESCOوالشبكة اإلسالمية الدولية لتكنولوجيا المعلومات ( )INITنهجً ا
مبتكرً ا لمواجهة هذه التحديات عن طريق التركيز على قدرة البناء في الدول
األعضاء المشتركة بينهم .ونتيجة لذلك ،كانت حلقات العمل التي عُقدت ضمن
إطار هذه السلسلة مجانية ومالئمة وسهلة الوصول أمام الباحثين والممارسين من
البلدان النامية.
نتجت عن حلقات العمل سلسلة من ردود فعل المدرِّ بين الرئيسيين الذين نقلوا
المعرفة والمهارة المكتسبة من خالل الفعاليات إلى أقرانهم ومرؤوسيهم والطالب

في المؤسسات المهنية والجامعات في بالدهم ومن ث َّم ضمان استدامة المبادرة.
يستخدم المستفيدون المعرفة المكتسبة للمساهمات الفعَّالة في مؤسسات وبالد كل
منهم .عُقدت حلقة العمل األولى في الجمهورية العربية السورية عام 2011
وتكررت في سبع دول نامية أخرى .وشملت القائمة أدناه اآلتي:
•حلقة العمل الدولية األولى التي عُقدت في الفترة من  23إلى  27يوليو 2011
في دمشق ،الجمهورية العربية السورية.
•حلقة العمل الدولية الثانية التي عُقدت في الفترة من  16إلى  20سبتمبر 2012
في عمان ،األردن؛
•حلقة العمل الدولية الثالثة التي عُقدت في الفترة من  9إلى  13ديسمبر 2013
في نابل ،تونس؛
•حلقة العمل الدولية الرابعة التي عُقدت في الفترة من  19إلى  23ديسمبر 2014
في دار السالم ،تنزانيا؛
•حلقة العمل الدولية الخامسة التي عُقدت في الفترة من  14إلى  18سبتمبر 2015
في أنقرا ،تركيا؛
•حلقة العمل الدولية السادسة التي عُقدت في الفترة من  19إلى  23ديسمبر 2016
في الرباط ،المغرب؛
•حلقة العمل الدولية السابعة التي عُقدت في الفترة من  19إلى  23ديسمبر 2017
في ألماتي ،كازاخستان؛
•حلقة العمل الدولية الثامنة التي عُقدت في الفترة من  23إلى  27ديسمبر 2018
في الدوحة ،قطر.
يُجرى تحديث محتوى الدورة التدريبية بانتظام ليتماشى مع السيناريوهات
العالمية المُتغيِّرة .كان من الممكن استنساخ هذا البرنامج بسهولة في البلدان
النامية األخرى.
جهة االتصال:
االسم :السيد تاجمول حسين
المنصب :مستشار البرامج
المنظمة :اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية المستدامة في
الجنوب ( ،)COMSATSالمقر الرئيسي
البريد اإللكترونيtajammul@comsats.org :
هاتف+92-51-9204892 :
االسم :السيد /فرحان األنصاري
المنصب :مساعد أول مدير البرامج
المنظمة :اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية المستدامة في
الجنوب ،المقر الرئيسي
البريد اإللكترونيfarhan@comsats.org :
هاتف+92 51 9214515-7 :

اسم المشروع :سلسة من حلقات العمل بشأن أمن اإلنترنت :تعزيز إجراءات حماية المعلومات
الدول  /األقاليم :األردن ،كازاخستان ،المغرب ،قطر ،الجمهورية العربية السورية ،تونس ،تركيا ،جمهورية تنزانيا المتحدة.
المر ِّ
شح :اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا في الجنوب ()COMSATS
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-9 ،1-9 ،2-8 ،4-4 ،3-4 :ج8-17 ،6-17 ،
مقدم الدعم :اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية المستدامة في الجنوب ،منظمة العالم اإلسالمي ،للتربية والعلوم والثقافة (،)ISESCO
الشبكة اإلسالمية الدولية لتكنولوجيا المعلومات ()INIT
هيئات التنفيذ :اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية المستدامة في الجنوب ،منظمة العالم اإلسالمي ،للتربية والعلوم والثقافة ،الشبكة
اإلسالمية الدولية لتكنولوجيا المعلومات
حالة المشروع :مستمر
فترة المشروع :بين عام  2011و( 2021وقد تمتد فترة المشروع ألبعد من هذا إذا اقتضت الضرورة في الدول األعضاء)
رابط الممارسة الجيدةcomsats.org/?p=5265 :؛ comsats.org/?p=203؛ comsats.org/?p=1935؛ comsats.org/?p=3044؛
comsats.org/?p=3489؛ comsats.org/?p=2063؛ comsats.org/?p=4222؛ comsats.org/?p=4363
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الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ:
تحليل احتياجات الطيران
دعم سالمة الطيران وأمنه ،وكذلك قدرة المالحة الجوية وكفاءتها

التحدي
ُتعد الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ ( )PSIDSمن بين أصغر الدول وأبعدها في العالم .فيبلغ عدد سكانها
مجتمعين  10ماليين فرد متفرقين في منطقة ُتغطي  15بالمئة من سطح األرض .وتشمل تحدياتهم البارزة البعد وقابلية التعرض
للصدمات الخارجية والكوارث الطبيعية واالعتماد المفرط على التجارة الدولية والبيئات الهشة والموارد المحدودة .يُعد الطيران
المدني في الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ ضروريًا ال سيما من حيث التواصل والتنمية االجتماعية واالقتصادية
وجهود اإلغاثة في الكوارث .تعتمد الكثير من الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ على السياحة ويصل معظم
السائحين للجزيرة عن طريق الطيران .ورغم أنَّ السفر بين الجزر غير متاح سوى عبر الطيران إال أنَّ التواصل الجوي ليس
في أفضل حاالته.

الصناعة ،واالبتكار،
والبنية التحتية

1

القضاء
على الفقر

2

القضاء التام
على الجوع

3

الصحة الجيدة
والرفاه

8

العمل الالئق
والنمو االقتصادي

10

الحد من أوجه
عدم المساواة

17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

نحو إيجاد حل
ً
قدم المؤتمر التاسع والثالثون لمنظمة الطيران المدني الدولي ( ،)ICAOإدراكا منه بتحديات التواصل التي تواجهها الدول
الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ ،دراسة لتحديد التحديات الحالية ومواجهتها الخاصة بالدول الجزرية الصغيرة النامية
في المحيط الهادئ واحتياجاتها فيما يتعلق بسالمة الطيران والمالحة البحرية وتأمين الطيران .ساهم تحليل احتياجات الطيران في
الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ (دراسة  )PSIDSأيضًا في تحديد الخيارات الممكنة والفرص للمساعدة في
مواجهة تحديات الطيران المدني هذه .وكان الهدف الرئيسي يتمثل في تحسين قدرات الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط
الهادئ بشكل قوي ومرن وتعزيز استفادتها من تنميتها المستدامة وتحسين قدرتها على الصمود أمام األخطار ذات الصلة بالمناخ.
باإلضافة إلى الموارد المُقدَّمة من منظمة الطيران المدني الدولي ،أجريت دراسة الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط
الهادئ بفضل المساهمات المالية السخية والنوعية من أستراليا وشيلي والصين وفيجي وسنغافورة والمملكة المتحدة والواليات
المتحدة األمريكية.
أجريت التحليالت ضمن سياق برنامج التنمية المستدامة  2030ومسار إجراءات العمل المعجل للدول الجزرية الصغيرة النامية
(ساموا) وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث بين عام  2015و .2030فهي ترصد نقاط الضعف في مجال النقل الجوي في
المنطقة وتقيِّم مدى قدرة الطيران المدني على الحد من التحديات التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ
ودعم تنميتها المستدامة .وتشمل إجرا ًء تحليليًا مقار ًنا للتكلفة وعائدها للعديد من أشكال الرقابة التنظيمية الحكومية وآليات المساعدة.
شملت دراسة الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ عدة مشاورات مع أستراليا ونيوزيلندا ومكتب سالمة الطيران
في المحيط الهادئ ( )PASOوأمانة منتدى جزر المحيط الهادئ ( )PIFومكاتب األمم المتحدة في سوفا وفيجي ورابطة خطوط
جنوب المحيط الهادئ والبنك الدولي بنك التنمية اآلسيوي .التقى فريق الدراسة بمسؤولين رفيعي المستوى من الوزارات وهيئات
الطيران المدني ( )CAAsأثناء زياراتهم الميدانية إلى  11دولة .شارك ممثلون عن هيئات الطيران المدني من ساموا وفانواتو
بصفتهم مراقبين في بعض الزيارات الميدانية .وُ جهت الدعوة إلى الدول التي لم تشملها الزيارات لالجتماع مع المستشار األول
في دراسة الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ لتقديم رؤيتهم ومساهماتهم .كانت للمساهمات التقنية والعينية المُقدَّمة
للمشروع الفضل في نجاح تنفيذ هذه األنشطة.
وبنا ًء على المعلومات التي ُجمِّعت والتحليالت التي ُن ِّفذت ضمن إطار القيود الزمنية للدراسة ومصادرها قدَّ مت مجموعة من
 30توصية لتؤخذ بعين االعتبار من الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ ومنتدى جزر المحيط الهادئ ومنظمة
الطيران المدني الدولي  ،بحسب االقتضاء .ترنو بعض التوصيات المُقدَّ مة للمنظمة الدولية لطيران المدني إلى تشجيع الجهات
المانحة والمعاهد التدريبية وبنوك التنمية متعددة األطراف التخاذ المزيد من اإلجراءات لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية في
المحيط الهادئ .تدعم التوصيات النهج الشمولي لتطوير خارطة طريق الطيران في المحيط الهادئ وتنفيذها لتوطيد أنظمة طيران
نظامية مستدامة ومرنة في المنطقة.
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ولضمان استدامة هذا المشروع ،تفكر منظمة الطيران المدني الدولي في تعيين
مسؤول اتصال منظمة الطيران المدني الدولي للدول الجزرية الصغيرة النامية
في المحيط الهادئ .سيوفر هذا المنصب الدعم للدول الجزرية الصغيرة النامية
في المحيط الهادئ في تقديم طيران مدني عالمي مستدام آمن ومضمون .وستكون
مهمة مسؤول االتصال تسهيل التنسيق والتعاون باإلضافة إلى تقوية ودعم
التواصل والمعرفة المشتركة بين منظمة الطيران المدني الدولي والدول الجزرية
الصغيرة النامية في المحيط الهادئ ومكتب سالمة الطيران في المحيط الهادئ
( )PASOوأمانة منتدى جزر المحيط الهادئ ( )PIFوكيانات األمم المتحدة
األخرى .كما سيعمل مسؤول االتصال أيضًا على تسهيل تنفيذ التوصيات المُقدَّمة
من دراسة الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ بهدف تحفيز
التنفيذ الفعَّال لمعايير السالمة واألمن والممارسات الموصى بها في هذه الدول
واستدامته.
يعد النقل الجوي اآلمن والموثوق والفعَّال من حيث التكلفة والمسؤول بيئيًا هامًا من
أجل تحقيق الهدف رقم  17من أهداف التنمية المستدامة (  .)SDGsولتوضيح
مدى أهمية العامل المُح ِّفز للطيران المدني في سبيل السعي لتحقيق أهداف التنمية

المستدامة ،خططت منظمة الطيران المدني الدولي أعمالها على هذا األساس
وتوصلت إلى أنَّ أهدافها االستراتيجية تدعم الهدف رقم  15ورقم  17من أهداف
التنمية المستدامة .تعهدت منظمة الطيران المدني الدولي بالتعاون عن كثب مع
الدول وهيئات األمم المتحدة األخرى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جهة االتصال:
االسم :السيدة ثيلي دي بودت
المنصب :رئيس بالنيابة ،التخطيط االستراتيجي ،والتنسيق والشراكات.
المنظمة :منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو)
البريد اإللكترونيtdebodt@icao.int :
االسم :السيد /نيكوالس رالو
المنصب :رئيس قسم التدقيق في السالمة والمالحة الجوية
المنظمة :منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو)
البريد اإللكترونيnrallo@icao.int :

اسم المشروع :الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ :تحليل احتياجات الطيران
الدول  /األقاليم 14 :دولة من الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ بما فيها الدول اآلتية :جزر كوك ،فيجي ،كيريباتي ،جزر مارشال ،ميكرونيزيا
(واليات  -الموحدة) ،ناورو ،نيوي (دولة غير متعاقدة) ،باالو ،بابوا غينيا الجديدة ،جزر سليمان ،ساموا ،تونغا ،توفالو ،فانواتو.
المر ِّ
شح :منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو)
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-1 ،5-1 ،4-1 :أ-2 ،4-2 ،ج-3 ،د-9 ،5-9 ،4-9 ،1-9 ،9-8 ،3-8 ،2-8 ،1-8 ،أ-10 ،6-10 ،2-10 ،ب،3-17 ،
.9-17 ،6-17
مقدم الدعم :استراليا ،شيلي ،الصين ،فيجي ،سنغافورة ،المملكة المتحدة ،لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والواليات المتحدة األمريكية.
هيئات التنفيذ :منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو)
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع :بين مارس وسبتمبر2019 ،
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/3gGmt0p :
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تعزيز استثمار مستدام في الدول الشريكة :النموذج
التجريبي في إثيوبيا
االستثمار من أجل التنمية المستدامة

التحدي
تسعى إثيوبيا إلى التصنيع المُوجَّ ه نحو التصدير والذي يركز على التصنيع الخفيف كما تشهد ً
نموا اقتصاديًا على مدار عقد من
الزمن .وعلى الرغم من ذلك فإنَّ الدولة تواجه تحديات رئيسية تشمل القدرات المحدودة لألجهزة الحكومية التنفيذية ونقص التعاون
بين المؤسسات الحكومية المُق ِّدمة للدعم ونقص المساهمات الصناعية والمشاركة المحدودة من مستثمري القطاع الخاص واألنظمة
اللوجستية غير الكافية واالنتاجية المحدودة ونقص القدرات التكنولوجية واإلدارية في القطاع الصناعي.

1
11

الصناعة ،واالبتكار،
والبنية التحتية

القضاء
على الفقر

مدن ومجتمعات
محلية مستدامة

16

السالم ،والعدل،
والمؤسسات القوية

8

العمل الالئق
والنمو االقتصادي

13

العمل
المناخي

17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

ولتعميق القاعدة الصناعية وتنوعها والسماح بوصول االقتصاد لحالة الدخل المتوسط بحلول  ،2025فإنَّ إثيوبيا في حاجة ماسة
إلى قطاع صناعي يتمتع بقدرة أكبر على المنافسة مع مشاركة أكبر للقطاع الخاص ومناطق صناعية أكثر استدامة وتكامل صناعي
أفضل على الصعيدين اإلقليمي والعالمي.
نحو إيجاد حل
سنحت مشاركة الصين وتمويلها الفرصة لتقريب فجوات التنمية بين البلدان الشريكة والتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية االستدامة
( )SDGsعلى الصعيد العالمي عندما يتماشى التنفيذ منهجيًا مع المبادئ والممارسات االجتماعية واالقتصادية على نحو مستدام.
يهدف برنامج األمم المتحدة للتنمية في تقييم البالد الشريكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بطريقة تتماشى مع استراتيجيات التنمية
إلى تدعيم قدرات الدول الشريكة وتأسيس شبكة تعزيز االستثمار المستدام والتسهيالت التي من شأنها المساعدة في توجيه االستثمار
نحو تحقيق النتائج الشاملة لالستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
تكمن األهداف الشاملة للمشروع في تدعيم أُطر العمل المؤسسية وبناء القدرة التنموية في الدولة التي اتخذت نموذجً ا تجريبيًا
لالستفادة من االستثمارات المستدامة .كما يكمن الهدف في تحسين المناخ االستثماري العام بغية جذب االستثمارات األجنبية
واستدامتها والتي تأتي استجابة ألولويات التنمية الوطنية في الدولة واالحتياجات المحلية.
وتماشيًا مع االستراتيجيات الوطنية إلثيوبيا ،يهدف برنامج تعزيز االستثمار إلى استدامة مساهمات القطاع الصناعي في النمو
الصناعي واالقتصادي وزيادة تنمية المناطق الصناعية وتعزيز تنمية القطاع االقتصادي ودمج الصناعات اإلثيوبية في األسواق
اإلقليمية والعالمية.
يهدف برنامج تعزيز االستثمار بدعم من الحكومتين الصينية واإلثيوبية إلى تقديم خطة قابلة للتطور لتحسين استدامة االستثمارات.
على المدى القصير ،ستعمل على تأسيس منشأة تجريبية في إثيوبيا الستحداث نماذج فعَّالة لالستثمارات المستدامة .كما ستوفر
ً
حقيقة وتوصيات بشأن تحقيق تأثيرات تنموية إيجابية .وستناقش األخيرة أي المناهج والسياسات واآلليات المناسبة
أيضًا دروسًا
لمناخ استثماري على الصعيد الوطني .أما على المدى المتوسط والطويل ،سيجري وضع تصور عن النهج الذي يمكن تطويره
ليكون جزءًا من شبكة تعزز االستثمار المستدام.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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يتبنى البرنامج نهجً ا مبتكرً ا ( :)3pبناء منصة واالنخراط في السياسات
والمشروعات التجريبية .ولقد ح َّقق العديد من النجاحات المبكرة منذ .2019
فيما يتعلق ببناء المنصات ،نجحت إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم
المتحدة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في تيسير التبادالت العملية مع القطاعين
العام والخاص لتوفير إطار للتعاون لالستفادة من فرص االستثمار المستدام (بما
يتماشى مع الهدف رقم  17من أهداف التنمية المستدامة بشأن الشراكات) ولتحديد
العوائق أمام االستثمار المستدام ومواجهتها (الهدف رقم  9من أهداف التنمية
المستدامة بشأن الصناعة واالبتكار والبنية التحتية والهدف رقم  11من أهداف
التنمية المستدامة بشأن المدن والمجتمعات المستدامة والهدف رقم  13من أهداف
التنمية المستدامة بشأن العمل المناخي).
عقد في عام  2019منتديان رفيعا المستوى وجولة دراسية وبرنامجان لتبادل
المعرفة في إثيوبيا والصين بحضور ما يربو على  150إثيوبيًا و 200من
أصحاب المصلحة من الحكومات والقطاع الخاص وشركات التطوير والمراكز
البحثية والفكرية والمؤسسات األخرى .أتاحت هذه الفعاليات الفرصة لعقد نقاشات
مستفيضة وتبادل المعرفة بشأن االستثمار المستدام.
أما فيما يتعلق باالشتراك في السياسات ،س ُتقدَّم نتائج دراسات تشخيصية نوعية
القطاعات بشأن االستثمار المستدام في إثيوبيا للسلطات الحكومية المُختصَّة
لتحسين إطار عمل السياسة (الهدف رقم  16من أهداف التنمية المستدامة بشأن
السالم والعدل والمؤسسات القوية).

المحتملة بما في ذلك تنمية القدرات لتحسين عملية نقل المهارات والتكنولوجيا
(الهدف رقم  1من أهداف التنمية المستدامة بشأن الفقر والهدف رقم  8بشأن
العمل الالئق ونمو االقتصاد) .كما سيُق ِّدم البرنامج أيضًا المزيد من االستشارات
والتحليالت على مستوى المشروع لدعم اختبار الحلول العملية وتطبيقها.
وسيشارك أفضل الممارسات والدروس المستفادة لالستثمارات المستدامة مع
البلدان الشريكة األخرى .أعربت الحكومتان الصينية واإلثيوبية عن التزامها
القوي بدعم المشروع التجريبي.
يمكن استنساخ برنامج تعزيز االستثمار أيضًا وتوسيع نطاقه في البالد الشريكة
األخرى مع أفضل الممارسات والدروس المستفادة من نموذج إثيوبيا .ولضمان
جني الثمار فمن المهم أن تكون الحكومة الصينية والحكومة المستضيفة على
استعداد للتعاون وأن تكون لديهم القدرة على توفير الدعم للتنفيذ .سيعمل البرنامج
على المساعدة في تعزيز االستثمار المستدام وتحقيقه على نطاق واسع لتعزيز
أهداف التنمية المستدامة وسيش ِّكل في نهاية المطاف منصة استثمار مستدام للتعلم
المتبادل ومشاركة المعرفة والخبرة وتنسيق السياسات وتنمية القدرات.
جهة االتصال:
االسم :السيدة /يكزوان شاو
المنصب :مُنسِّق البرنامج والشراكة لمجموعة الشراكة العالمية
المنظمة :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( ،)UNDPالصين
البريد اإللكترونيyixuan.shao@undp.org :

وفيما يتعلق بالمشروعات التجريبية ،يبني البرنامج على نتائج الحوارات
وتحليالت السياسة على حد سواء لتحديد مجاالت المشروعات التجريبية

اسم المشروع :منشآت تعزيز االستثمار المستدام في إثيوبيا كنموذج تجريبي مبكر
الدول  /األقاليم :الصين ،إثيوبيا
المر ِّ
شح :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( ،)UNDPالصين
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-1 ،5-1 ،3-1 :أ-1 ،ب-8 ،3-8 ،2-8 ،أ-9 ،2-9 ،أ-9 ،ب-11 ،أ-13 ،ب-16 ،6-16 ،ب،9-17 ،5-17 ،3-17 ،
.17-17 ،16-17 ،14-17
مقدم الدعم :صندوق األمم المتحدة االستئماني للسالم والتنمية الخاضع إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
هيئات التنفيذ :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ()UNDP
حالة المشروع :مستمر
فترة المشروع :بين عام  2019و2020
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/32xW7bS :
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التحسين الصناعي والتحديث لصناعة نسيج السجاد
في طاجاكستان
تعزيز قطاعات نسيج السجاد والتطريز والمنسوجات التقليدية في طاجاكستان

5

المساواة بين
الجنسين

الصناعة ،واالبتكار،
والبنية التحتية

8

العمل الالئق
والنمو االقتصادي

التحدي
ال تزال تعاني منشآت المنسوجات ونسيج السجاد والتطريز في طاجاكستان من قلة استغالل القدرات الصناعية وانخفاض القدرة
التنافسية للمنتجين المحليين .وباإلضافة إلى التحديات األخرى لتنمية الصناعة ،فإنَّ هذه القطاعات تواجه تحديات في التوريد
والتسويق وقدرات اإلدارة والوصول إلى المنتجين والجودة والمعايير والتدريب التقني والمهني.
ستساهم عملية توسيع نطاق منشآت المنسوجات التقليدية ونسيج السجاد التطريز من خالل التحديث التكنولوجي وبناء القدرات
اإلدارية في تحسين الكفاءة واالنتاجية والقدرات التجارية وبيئة العمل .سيعمل تحسين الممارسات التسويقية القائمة وتقديم أدوات
جديدة على تسهيل دخول السوق ومبيعات المنتجات المصنوعة محليًا في األسواق اإلقليمية والعالمية ومن ث َّم المساهمة في تحقيق
الهدف رقم  9من أهداف التنمية المستدامة ( .)SDGعالوة على ذلك ،سيعمل تحسين هذه القطاعات على خلق فرص عمل ال سيما
للنساء ومن ث َّم المساهمة في تحقيق الهدفين رقم  5و 8من أهداف التنمية المستدامة.
نحو إيجاد حل
يرنو هذا المشروع إلى المساهمة في تنمية قطاعات المنسوجات التقليدية ونسيج السجاد والتطريز وتحسين الوضع الدولي لدولة
طاجاكستان في القيمة المضافة الصناعية والصادرات الصناعية والتنافسية العالمية .كما يهدف هذا المشروع أيضًا إلى زيادة
قدرة خلق فرص عمل وتنمية المهارات الخاصة بالقطاع وتقليل فجوة األجور بين الجنسين وتحسين وضع المرأة في المؤسسات
المستفيدة .يتعيَّن أن تعمل الممارسات المُتبَّعة في المؤسسات المستفيدة نتيجة لتنفيذ المشروع على تحفيز اعتماد األنشطة المماثلة
في المؤسسات األخرى في قطاع التصنيع .لذا ،فسيساهم المشروع في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية للدولة وبرنامج تنمية نسيج
السجاد في طاجاكستان للفترة بين عام  2014و .2020يدعم المشروع تنمية القطاع الخاص وخلق فرص عمل وتطوير الصناعة
القائمة باإلضافة إلى التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة مع فرص متساوية للجميع.
وفي عام  ،2015وضمن إطار التعاون اإلقليمي وبين بلدان الجنوب ومع األخذ في االعتبار أهداف التنمية المحلية لدولة
طاجاكستان ،وافقت حكومة الصين وحكومة روسيا االتحادية على دعم الحكومة الطاجيكية في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية
الخاصة بها وأهداف تنمية قطاع نسيج السجاد .هدفت المرحلة التجريبية للمشروع إلى زيادة إنتاجية المؤسسات في طاجاكستان
وقدراتها التنافسية في قطاعي نسيج السجاد والتطريز على حد سواء .حدَّدت المرحلة أيضًا أسواق التصدير اإلقليمية والعالمية
وعملت على تحسين التكنولوجيا والتحديث الصناعي وقدَّمت أدوات تسويقية مبتكرة ودعمت الخبرة الوطنية لتقديم الدعم الفني
المطلوب والخدمات للمؤسسات المحلية على أساس مستدام.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة لمنظمة
األمم المتحدة للتنمية الصناعية

ستستفيد المرحلة الثانية ،في الفترة بين عام  2019و ،2022من فرص التكامل اإلقليمي عن طريق دعم اإلنتاجية والتصدير
وقدرات خلق فرص عمل في قطاعات نسيج السجاد الوطنية والتطريز والمنسوجات التقليدية .وسيعمل المشروع بشكل خاص على
تحسين إنتاجية المؤسسات العاملة في تلك القطاعات وقدراتها التنافسية عن طريق تحديد فرص السوق اإلقليمية والدولية ودعم
المؤسسات وتحسين التكنولوجيا وتحديثها وتقديم أدوات تسويقية مبتكرة وبناء قدرات الخبراء الوطنية ومؤسسات دعم األعمال من
أجل استدامة طويلة األمد للمشروع.
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وفي أثناء المرحلة األولى اضطلعت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
ً
نشاطا لبناء القدرات في عدة مناطق في
( )UNIDOبتنظيم ما يربو على 40
طاجاكستان ليصل مجموع المساهمين إلى  535مشار ًكا نسبة  75في المئة منهم
نساء وبعضهم الجئين من أفغانستان .بلغ التأثير غير المباشر لزيادة الوعي
مدىً بعي ًدا ليشمل ما يقرب من  1000من المختصين في المنسوجات في جميع
أرجاء الدولة .غطت األنشطة التدريبية للخبراء مناحي مختلفة من دائرة اإلنتاج
والوصول للسوق بما في ذلك تصميم المنتج وإدارة األفراد واإلدارة المالية
لألعمال والتسويق.
ومنذ بداية المرحلة الثانية ،من مايو إلى ديسمبر  ،2019جرى تنظيم ما يربو
ً
نشاطا لبناء قدرات خبراء صناعة المنسوجات يشمل ما يزيد عن
على 25
 250متخ ِّ
صصًا من القطاعات المهنية المختلفة من بينهم مُصمِّمين وحرفيين
وفناني نسيج ومتخصِّصين في صناعة المنسوجات وطالب وأساتذة جامعة.
أنشأ المستفيدون من المشروع التجريبي بدعم فني مُقدَّم من منظمة األمم المتحدة
للتنمية الصناعية ثالث مجموعات جديدة تحت مظلة العالمة التجارية منسوجات
"ال أل" من بينها مجموعتين من المنسوجات واإلكسسوارات المنزلية يدوية
الصنع والمصنوعة بالماكينة باإلضافة إلى مجموعة واحدة من السجاد .نالت
منسوجات "ال أل" العديد من الجوائز في مسابقة عالمة العام في الدولة بما
في ذلك ذروة الشهرة لعام  ،2017وأفضل عالمة وطنية عام  2018مساهمة
في التنمية المستدامة والجائزة الذهبية لعام  .2019ويبرز هذا أنَّ هذه العالمة
التجارية جعلت من نفسها رائدة لالبتكار في مجال صناعة المنسوجات في الدولة

عن طريق التزامها بالجودة والمعايير الدولية والممارسات المُتطوِّ رة في مجال
اإلنتاج الصديق للبيئة.
ولقد زادت نسبة التوظيف في المؤسسات التجريبية المستفيدة منذ 2016
بنسبة  140بالمئة كنتيجة مباشرة لمشروع منظمة األمم المتحدة للتنمية
الصناعية .ازدادت جملة المبيعات السنوية بنسبة  68بالمئة بينما ازدادت
الصادرات ومبيعات السوق المحلي بنسبة  106بالمئة و 66بالمئة على
التوالي.
يهدف هذا المشروع إلى دعم الحصول على المعرفة في طاجاكستان لضمان
استدامة طويلة األمد للمشروع .ستعمل الخبرات والمهارات المكتسبة من خالل
تدخل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية على تمكين النظراء المحليين
والمستفيدين من استنساخ خبراتهم وممارساتهم في القطاعات الصناعية األخرى.
ويمكن على األرجح تكرار الدروس المستفادة أثناء التنفيذ الناجح لهذا المشروع
في بلدان نامية أخرى وفي بلدان تشهد اقتصاداتها مرحلة انتقالية ،ال سيما في
البلدان التي تسعى إلى تحديث صناعات النسيج التقليدية.
جهة االتصال:
االسم :السيد /فاروخ بيك الماجدانوف
المنصب :مسؤول التنمية الصناعية
المنظمة :منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ()UNIDO
البريد اإللكترونيf.alimdjanov@unido.org :

اسم المشروع :التحسين الصناعي والتحديث لقطاعات نسيج السجاد والتطريز والمنسوجات التقليدية في طاجاكستان
الدول  /األقاليم :الصين ،روسيا االتحادية ،طاجاكستان
المر ِّ
شح :منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ()UNIDO
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-9 ،3-9 ،2-9 ،5-8 ،4-8 ،3-8 ،2-8 ،1-8 ،5-5 ،4-5 :أ-9 ،ب
مقدم الدعم :المرحلة األولى :الصين ،روسيا االتحادية ،المرحلة الثانية روسيا االتحادية
هيئات التنفيذ :منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ()UNIDO
حالة المشروع :مستمر
فترة المشروع :المرحلة األولى (بين عام  2015و ،)2017المرحلة الثانية (بين عام  2019و)2022
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/3hFhwGw :
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تعزيز مبيدات اآلفات المستخرجة من شجرة النيم
في غرب إفريقيا
تعزيز االستخدام والتطوير لمبيدات اآلفات الصديقة للبيئة وذات التكلفة الفعَّالة والمستخرجة من نواة ثمار النيم
في ثالث من دول غرب إفريقيا

التحدي
تجاهد الدول النامية باستمرار من أجل انتاج ما يكفي من الغذاء لنموها السكاني .يجب أن تأتي الزيادات المستقبلية في اإلنتاج
الزراعي من زيادة المحاصيل الزراعية الناتجة من كل هيكتار استنا ًدا على االستخدام المتزايد لألسمدة ومبيدات اآلفات .وغالبًا من
ينتج عن استخدام الطرق الحالية لهذه المواد الكيماوية ً
تلوثا في التربة والماء والغذاء ويُعرض صحة اإلنسان للخطر.

3
12

الصناعة ،واالبتكار،
والبنية التحتية

الصحة الجيدة
والرفاه

االستهالك واإلنتاج
المسؤوالن

5

المساواة بين
الجنسين

17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

لذا فيقتضي األمر تقديم العون لدعم البالد في ترويج القدرات االنتاجية للبدائل من مبيدات اآلفات الصديقة للبيئة وذات التكلفة الفعَّالة
وتطويرها من الملوثات العضوية الثابتة ( )POPعن طريق التأكيد على البدائل غير الكيمائية.
نحو إيجاد حل
وفي نوفمبر  ،2007عُرض النموذج الهندي للشبكة اإلقليمية لمبيدات اآلفات في آسيا والمحيط الهادئ ( )RENPAPالمعنية
بتكنولوجيا المبيدات الحشرية المستخرجة من شجر النيم والتي تستخدم المستخرج المائي لنواة النيم وطرح للمناقشة في اجتماع
الخبراء الذي عُقد في أبوجا ،نيجيريا .قُ ِّدمت توصيات لالستنساخ والنقل للتكنولوجيا ذات التكلفة المنخفضة ونموذج تدريب
المزارعين المُقدَّم من الهند في بالد غرب إفريقيا من خالل التعاون بين بلدان الجنوب.
لذا ،فقد اضطلع مركز التعاون الصناعي بين بلدان الجنوب ( )UCSSICالتابع لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
( )UNIDOوالشبكة اإلقليمية لمبيدات اآلفات في آسيا والمحيط الهادئ بإرسال بعثات تحضيرية إلى غانا ونيجيريا وسيراليون.
كانت البلدان الثالثة على وعي بمدى تأثير مبيدات اآلفات على تلوث التربة والماء والهواءُ .زرعت شجرة النيم بكثرة في هذه
البلدان لمكافحة تآكل التربة والتصحر وكان المزارعين مدركين لفوائدها الزراعية اإلضافية.
وفي أثناء مرحلة اإلعداد ،استهدف المشروع المزارعين ذوي الموارد الفقيرة والمشاريع التجارية الزراعية الصغيرة والصناعات
الصغيرة على صعيد القرية .كما استهدف أيضًا النساء والعاطلين من الشباب .استفادت المؤسسات الفنية المشاركة من نقل
التكنولوجيا والروابط المؤسسية .وانخفض في نفس الوقت معدل تلوث التربة والتلوث المائي والغذائي.
كان المشروع يهدف إلى تعزيز استخدام القدرة االنتاجية وتطويرها من أجل مبيدات آفات صديقة للبيئة وذات تكلفة فعَّالة مُشت َّقة
من نواة ثمار النيم التي ُتر ِّكز على المناطق التي تطرح فيها النيم ونقل التكنولوجيا والروابط المؤسسية بين بلدان الجنوب
وتحسين المهارات واألنشطة التدريبية في القرى لتعزيز التنمية الريفية وتعزيز المشاريع التجارية الزراعية والصناعات الصغيرة
ً
متمثل في دعم إجراءات حماية البيئة وإزالة الخطر
والتخفيف من حدة الفقر وخلق فرص العمل .كما كان هدف المشروع أيضًا
عن طريق توفير بديل منخفض التكلفة وفعَّال بيولوجيًا للملوِّ ثات العضوية الثابتة السامة ومبيدات اآلفات الكيميائية.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة لمنظمة
األمم المتحدة للتنمية الصناعية

ولتحقيق هذه األهداف ،استند المشروع إلى النتائج الناجحة لمشاريع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية/الهند تحت مسمى
"الدعم التقني لتنمية وإنتاج منتجات النيم بوصفها مبيدات آفات صديقة للبيئة" و"إنتاج مبيدات آفات قائمة على شجرة النيم وترويجها
بوصفها بدائل قابلة للتحلل البيولوجي للمبيدات الكيميائية" .استند المشروع إلى التعاون القوي والتنسيق بين شركاء المشروع.
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ،ومركز التعاون الصناعي بين بلدان الجنوب والشبكة اإلقليمية لمبيدات اآلفات في آسيا
والمحيط الهادئ والوزارات المعنية في البلدان المشاركة.
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إنَّ شجرة النيم (أو ما تعرف باسم أزاديراختا إنديكا) هي شجرة دائمة الخضرة
موطنها شبه القارة الهندية يمكنها أن تنمو في جميع أنواع الترب تقريبًا والظروف
المناخية الزراعية .وتنتشر اآلن في معظم الدول اإلفريقية .وفي عام ،1989
ص َّنفها المجلس القومي للبحوث في الواليات المتحدة األميركية على أ َّنها "شجرة
تساهم في حل المشاكل العالمية" وذلك نظرً ا أل َّنها تحمل مواد كيماوية يمكنها أن
تعمل بمثابة مبيدات آفات صديقة للبيئة .كما ستولد االستخدامات األخرى لشجرة
النيم ً
دخل إضافيًا وفرص عمل في المناطق الريفية.
وعلى أساس الدراسة األولية التي أجراها مركز التعاون الصناعي بين بلدان
الجنوب والشبكة اإلقليمية لمبيدات اآلفات في آسيا والمحيط الهادئ ،قررت
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية أن تتبع نهجً ا ذا شقين في المشروع.
فلقد اضطلعت بإقامة شراكة مع أحد المؤسسات التقنية في كل دولة بغية تنفيذ
دراسات الفاعلية الحيوية والسمية النباتية باإلضافة إلى التجارب الميدانية .كما
أقامت شراكات أيضًا مع منظمات المجتمع المدني المناسبة لزيادة الوعي بشأن
المشروع وتأسيس مراكز انتاج وتوزيع في المناطق التي تطرح فيها شجرة النيم.
تكوَّ ن نهج المشروع من تأسيس ترتيب وطني للتنسيق ولتقديم تدريب ألصحاب
المصلحة ونقل التكنولوجيا لثالث من الشركاء التقنيين .كما أُجريت تجارب
ميدانية ودراسات عن السمية النباتية وتولدت بيانات بشأن الفاعلية الحيوية
للمحاصيل وتأسست ثالثة مراكز عن النيم مُزوَّ دة بمحطات توضيحية لعملية
اإلنتاج .عالوة على ذلك ،اضطلعت أيضًا بنشر التكنولوجيا المُوحَّ دة لجمع البذور
وإنتاج مبيدات اآلفات المستخرجة من النيم .ويدعم المشروع استنساخ التجربة
وتوسيع نطاقها.
ولقد أنجز المشروع العديد من النتائج .وأجري تعدا ًدا لشجرة النيم لتقييم البذور
المحتملة لمناطق طرح النيم ومواقع التركيز البؤري الدقيق للتوسعة المستقبلية.
جُمعت بذور النيم و ُزرعت المشاتل بنجاح .وجرى اعتماد النيم في سيراليون
على الصعيد الوطني بوصفها ابتكارً ا في برنامج الزراعي وإعادة زراعة
الغاباتُ .نقلت تكنولوجيا اإلنتاج منخفض التكلفة للمبيدات القائمة على أساس
النيم للشركاء التقنيين الوطنيين في ثالثة بلدان :جامعة غانا ،جامعة نجاال في
سيراليون والوزارة الفيدرالية للبيئة في نيجريا.
ُن ِّفذ تقييم حيوي في كل دولة مشاركة لتكنولوجيا استخراج نواة النيم المائية
باستخدام التجارب العلمية في ظل ظروف مناخية زراعية متنوعة .أجريت

التجارب على محاصيل اللوبيا والخيار والبامية والذرة الصفراء والفلفل .أظهرت
ً
محصول أعلى بنسبة  1.5بالمئة في النباتات المعالجة بالنيم
البيانات في نيجيريا
مقابل تلك المعالجة بعالجات أخرى بما في ذلك مبيدات اآلفات الصناعية .أثبتت
هذه التجارب فاعلية مبيدات اآلفات المُشت َّقة من أشجار النيم.
ُ
طبِّقت مبيدات اآلفات المُش َّتقة من النيم على محاصيل متنوعة في حقول
المزارعين وذلك بغية توفير الخبرات العلمية والعملية .ووفرت المعدات والمواد
ومراكز النيم الضرورية لتدريب المزارعين وتعزيز مبيدات اآلفات المُشت َّقة
من النيم .كما ُن ِّفذت برامج لزيادة الوعي وبرامج تدريبية إلى جانب العروض
الميدانية للمجتمعات الزراعية .وأُنشئت أيضًا مصانع آلية إلنتاج مبيدات اآلفات
المُشت َّقة من النيم .تم شراء المعدات والماكينات وتركيبها واختبارها بما في ذلك
معدات التفريغ وإزالة القشرة والكسارات باإلضافة إلى مرافق التخزين .باإلضافة
إلى تقديم التدريب لمُش ِّغلي الماكينات.
استخدم هذا المشروع بوصفه نموذجً ا لمشاريع منظمة األمم المتحدة اإلقليمية
ومرفق البيئة العالمية في السوق المشتركة لشرق إفريقيا وجنوبها والجماعة
التنموية للجنوب اإلفريقي .وتهدف هذه المشاريع إلى دعم القدرات وتقديم
المساعدة التقنية لخطط التنفيذ الوطنية بموجب معاهدة ستوكهولم بشأن الملوِّ ثات
العضوية الثابتة في البالد األقل تطورً ا في إفريقيا .ونتيجة لذلك ،وضعت
استراتيجية إقليمية لإلنتاج والستخدام مبيدات اآلفات القائمة على أساس النيم
ومبيدات اآلفات األخرى.
جهة االتصال:
االسم :السيدة /إيرليندا غالفان
المنصب :مسؤول التنمية الصناعية /مدير المشروع
المنظمة :منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ()UNIDO
البريد اإللكترونيe.galvan@unido.org :
سكايبe.galvan_4 :
االسم :السيد /راجيف فيجه
المنصب :مدير
المنظمة :مركز منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية للتعاون الصناعي بين
بلدان الجنوب
البريد اإللكترونيr.vijh@unido.org :

اسم المشروع :تعزيز مبيدات اآلفات المستخرجة من شجرة النيم في غرب إفريقيا
الدول  /األقاليم :غانا ،الهند ،نيجيريا ،سيراليون
المر ِّ
شح :منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ()UNIDO
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-9 ،4-9 ،2-9 ،5-5 ،4-5 ،9-3 ،3-3 :ب-12 ،4-12 ،2-12 ،أ17-17 ،7-17 ،6-17 ،
مقدم الدعم :حكومة الهند
هيئات التنفيذ :مركز منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية للتعاون الصناعي بين بلدان الجنوب (الهند) ،الشبكة اإلقليمية لمبيدات اآلفات في آسيا والمحيط
الهادئ (الهند) ،وزارة الغذاء والزراعة (غانا) الوزارة االتحادية (نيجريا) وزارة الزراعة واألمن الغذائي (سيراليون).
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع :بين عام  2014و2017
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/32BRvla :
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تعزيز موارد الطاقة المائية الصغيرة
التحديث والنشر لتقرير تنمية المحطات الكهرومائية الصغيرة في العالم واستحداث مبادرات لمشاريع تجريبية

التحدي
تعتمد الغالبية من االقتصادات الرائدة على مصادر الطاقة األحفورية اعتما ًدا كبيرً ا ،والتي ُتعد السبب الرئيس لالحترار العالمي.
ولتجنب زيادة كمية الكربون في الغالف الجوي ،فإنَّ المجتمع الدولي يسعى للحصول على مصادر الطاقة النظيفة وذات حلول
األسعار المقبولة .يمكن لتوسيع نطاق الطاقة الكهرومائية الصغيرة ( )SHPعلى مستوى عالمي من خالل التعاون بين بلدان
الجنوب أن يساهم في تقليل انبعاثات الكربون .فهي تكنولوجيا ممتازة للطاقة ناضجة ومتجددة ،وبإمكانها أن توفر تولي ًدا للطاقة
فعّال من حيث التكلفة في مناطق كثيرة من العالم .إال أنَّ إمكانيتها العالمية تظل غير مستخدمة إلى حد كبير.

7
13

الطاقة النظيفة
وبأسعار معقولة

العمل
المناخي

8

العمل الالئق
والنمو االقتصادي

17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

الطاقة الكهرومائية الصغيرة والمعروفة بوجه عام بكونها محطات تولّد أقل من  10ميجاوات من الطاقة ،تنتج حاليًا  78جيجاوات
فقط من اإلمكانية العالمية المُقدَّرة بمقدار  229جيجاوات .بينما يوجد إمكانية ضخمة للطاقة الكهرومائية الصغيرة في البلدان
النامية ،إال أنَّ الكثير لم يولها اهتمامًا بعد .قد يؤدي وجود نهج بين بلدان الجنوب يهدف إلى تيسير التفاعالت ومشاركة الخبرات
فيما يتعلق بموارد الطاقة الكهرومائية الصغيرة بين البلدان النامية إلى تطبيق السياسات والمشاريع ذات الصلة لتسخير طاقتها من
أجل إنتاج طاقة نظيفة.
نحو إيجاد حل
ُتعد الصين رائدة في تكنولوجيا الطاقة الكهرومائية الصغيرة بما يقارب  50000من المنشآت في البالد ،وهي تشارك بقية
العالم خبراتها الواسعة .وبدعم من منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ( )UNIDOوتوجيه منها ،فإنَّ المركز الدولي للطاقة
الكهرومائية الصغيرة ( )IC-SHPومقره هانغتشو بالصين ،يقود توسعًا عالميًا للطاقة الكهرومائية الصغيرة .ولتسهيل التتبع
السريع لهذه المبادرة ،تعاونت حكومة الصين مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية الستهالل هذا المشروع ،والذي بدأ في
 2013واس ُتكمل بنجاح في  .2019استهدف المشروع توفير معلومات تنموية تخص جميع جوانب الطاقة الكهرومائية الصغيرة
لتستفيد منها البلدان المحتاجة إليها.
اُطلق تقرير تنمية المحطات الكهرومائية الصغيرة في العالم لعام  2016على ضوء اإلصدار األول المنشور عام  2013وكان وليد
التعاون الملحوظ بين منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية والمركز الدولي للطاقة الكهرومائية الصغيرة وخبراء من حول العالم.
ساهم أكثر من  230خبيرً ا وعالمًا في هذا المجال من مؤسسات حكومية ،ومؤسسات بحثية ،وجامعات ومعاهد وشركات الطاقة
الكهرومائية في تقارير الدولة والتقارير اإلقليمية .شمل تحليل حالة تنمية الطاقة الكهرومائية الصغيرة في كل دولة الخصائص
التالية :نظرة عامة على قطاع الكهرباء ،وقدرات وإمكانات الطاقة الكهرومائية الصغيرة ،وسياسات الطاقة المتجددة ،وعقبات
تنمية الطاقة الكهرومائية الصغيرة .شملت المواضيع األخرى في تقارير الدول معلومات عن بنية شبكة الطاقة الكهربائية ،وتعريفة
الكهرباء والمشاريع المستقبلية قصيرة األجل ،باإلضافة إلى الحوافز ،والسياسات والخطط المتعلقة بتنمية الطاقة المتجددة.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة لمنظمة
األمم المتحدة للتنمية الصناعية

أثناء العمل على تقرير ،2016ولّد التفاعل بين الخبراء وممثلي الحكومات من دول مختلفة اهتمامًا بمشاريع الطاقة الكهرومائية
الصغيرة ،والذي أدى بالفعل إلى عدة مشاريع إضافية في ظل التعاون بين بلدان الجنوب .أثناء زيارته إلى المركز الدولي للطاقة
الكهرومائية الصغيرة ،أعرب األمين العام السابق بان كي مون عن تقديره آلثار المشروع .بعد مراسم االفتتاح ،أنشأت مجموعة
من الدول من إفريقيا تقودها أمانة السوق المشتركة لشرق إفريقيا والجنوب اإلفريقي تعاو ًنا لالرتقاء بمستوى الطاقة الكهرومائية
الصغيرة وتوسيع األعمال التجارية في القارة .وبالمثل ،اق ُت ِرح مركز جديد لتيسير الطاقة الكهرمائية الصغيرة في كولومبيا.
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ومع نشر تقرير تنمية المحطات الكهرومائية الصغيرة في العالم كل ثالثة
أعوام ،تقوم كل من منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية والمركز الدولي
للطاقة الكهرومائية الصغيرة في الصين بمشاركة أحدث المعلومات المتعلقة بحالة
الطاقة الكهرومائية الصغيرة حوال العالم ونشرها .من المتوقع أن ترفع المبادرة
الرئيسية التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية من اإلنتاجية والتصنيع
والتنمية االقتصادية اإلقليمية .فهي تجميع للمعلومات الهامة المتعلقة بالطاقة
الكهرومائية الصغيرة العالمية والخدمات باعتبارها إرشادات حيوية لصانعي
السياسات والمستثمرين .باإلضافة إلى اإلصدار األول في  ،2013ومن خالل
اإلصدارين الثاني في  2016والثالث في  2019تدعم كل من منظمة األمم
المتحدة للتنمية الصناعية والمركز الدولي للطاقة الكهرومائية الصغيرة التنمية
المستدامة على نطاق عالمي .إنَّ التقدم المُحرز والممارسات الجيدة المُشا َهدة
على المستوى الدولي من شأنهما اكتساب ثقة العديد من الدول وتمكينها بالموارد
المحتملة لتبني االستراتيجيات والسياسات المناسبة السكتشاف هذه التكنولوجيا.
تضمَّنت خطط أولويات العديد من الدول اإلفريقية ،بما فيها ليبريا ونيجيريا
وسيراليون ،الطاقة الكهرومائية الصغيرة.
استخدام الطاقة الكهرومائية الصغيرة للتنمية الصناعية يُعد في حد ذاته نهجً ا
مبتكرً ا لمواجهة التحديات أمام التنمية .ومع قليل من االستثمار ،ينشر المشروع
المعلومات المتعلقة بالطاقة الكهرومائية الصغيرة ،كما أ َّنه قادر على إفادة الدول
من خالل الجمع بين مجموعة من الجهات المعنية لتوفير حلول تكنولوجية
سلسة لتوليد الطاقة .بالتالي فالطاقة الكهرومائية الصغيرة ُت ِّ
عزز االقتصادات
المحلية وتدعم خفض الفقر من خالل توفير الطاقة إلى العديد من المنازل.
كما أنَّ استعمالها سيفيد البيئة والمرأة والطفل وسيوفر فرصًا اقتصادية للسكان
المحليين .وضمن إطار التعاون بين بلدان الجنوب ،ساهم المشروع في مشاركة
طورة لهذه التكنولوجيا.
المعرفة وتناقل التكنولوجيا ما بين الصين والدول ال ُم ِّ
أُجريت مبادرة جديدة بين بلدان الجنوب لتعزيز الطاقة الكهرومائية الصغيرة في

عام  2020من ِق َبل الصين وخمسة من الدول المستقبلة :إثيوبيا وقيرغيزستان
وميانمار ونيجيريا وبيرو .كما وفرت الصين دعمًا لمشاريع الطاقة الكهرومائية
الصغيرة في غانا وزامبيا.
وضمن إطار التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة ،تهدف منظمة األمم المتحدة
للتنمية الصناعية ونظيرها المركز الدولي للطاقة الكهرومائية الصغيرة إلى
االرتقاء بتطوير الطاقة الكهرومائية الصغيرة لصالح االستخدامات اإلنتاجية في
الدول المهتمة باألمر .األنواع المختلفة من المعدات والمستلزمات ُتست َمد من
عدة أماكن ،معظمها ذو طابع أساسي ومتوفر في كل الدول تقريبًا .وفي بعض
الحاالتُ ،تست َمد من الدول القريبة .يتحقق هذا األمر من خالل توفير العون التقني
لتقييم الموارد ،وإجراء دراسات الجدوى وتطوير المقترحات التقنية والتجارية.
تكنولوجيا الطاقة الكهرومائية الصغيرة صديقة للبيئة وسهلة التشغيل وثبت
فعاليتها ضمن السياقات المحلية المختلفة .لهذا السبب ،يمكن تكرار مشاريع الطاقة
الكهرومائية الصغيرة في مجموعة من الدول النامية .وفرت الصين مؤخرً ا دعمًا
لهذه المشاريع ضمن سياق التعاون بين دول الجنوب .ويسعى العديد من اآلخرين
من ضمنهم كولومبيا ،وهايتي ،ومنغوليا ،والفلبين ،والسودان للتعاون مع منظمة
األمم المتحدة للتنمية الصناعية بهذا الصدد.
جهة االتصال:
االسم :د /رانا براتاب سينغ
المنصب :الموظفة المسؤولة عن التنمية الصناعية ،شعبة نظم الطاقة والبنية
التحتية ،قسم الطاقة
المنظمة :منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ()UNIDO
البريد اإللكترونيr.p.singh@unido.org :
سكايبrana.pratap.singh6 :

اسم المشروع :تقرير تنمية المحطات الكهرومائية الصغيرة في العالم ومبادرات المشاريع التجريبية.
الدول  /األقاليم :حوالي  170دولة من إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية.
ال ُمر ِّ
شح :منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ()UNIDO
هدف (أهداف) التنمية المستدامة5-17 ،2-13 ،2-9 ،3-8 ،2-7 ،1-7 :
مقدم الدعم :منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ،الحكومة الصينية
هيئات التنفيذ :منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ( ،)UNIDOالمركز الدولي للطاقة الكهرومائية الصغيرة ( )IC-SHPبالصين
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع :بين عام  2013و2019
رابط الممارسة الجيدةwww.smallhydroworld.org :؛ www.icshp.org
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مشروع المنطقة الصناعية ألجهزة هايسنس
تعزيز التنمية المستدامة في إفريقيا من خالل التعاون في االستثمار بين بلدان الجنوب

التحدي
التصنيع ضروري من أجل التحديث ،وهو الطريقة الوحيدة لتحسين التنمية االقتصادية لبلد ما .ثمَّة كمية وفيرة من الموارد الطبيعية
والمزايا السكانية في إفريقيا ،والتي مثلت المورِّ د العالمي للمواد الصناعية الخام منذ فترة طويلة .بينما تتوقع جنوب إفريقيا أن
عال من التنمية الصناعية ،فإنَّ بعض المجاالت ال تزال في مراحلها األولى ،ال سيما التصنيع .فهم يعانون من البنية
تشهد مستوى ٍ
عال من البطالة ،والتي ُتقيِّد التنمية االقتصادية بشدة .وفي مجال صناعة
التحتية القاصرة ،ونقص التكنولوجيا والقدرات ،ومستوى ٍ
األجهزة المنزلية على وجه الخصوص ،اعتمدت جنوب إفريقيا ودول إفريقية أخرى على الصادرات ،وتواجه عوائق أمام عمليات
الشراء والحصول على األشياء ،وارتفاع األسعار ،وخدمة ما بعد البيع غير المكتملة باإلضافة إلى عقبات أخرى.

1

القضاء
على الفقر

8

العمل الالئق
والنمو االقتصادي

11

مدن ومجتمعات
محلية مستدامة

نحو إيجاد حل
بعد  40عامًا من اإلصالح واالنفتاح ،اكتسبت الصين خبرات ثرية في مجال التنمية الصناعية ،باإلضافة إلى مزايا التكنولوجيا
ورأس المال والمواهب .تساعد الشراكات بين الصين وإفريقيا التي ُتر ّكز على رأس المال في تلبية احتياجات إفريقيا التنموية
وتوفير أساس قوي للتعاون .في مارس  ،2013و َّقع صندوق الصين  -إفريقيا اإلنمائي والشركة الصينية مجموعة هايسنس
المحدودة اتفاقية تعاون استثماري لدعم بناء المنطقة الصناعية ألجهزة هايسنس بجنوب إفريقيا (هايسنس جنوب إفريقيا) ،بهدف
تحسين التصنيع المحلي وتلبية متطلبات التصنيع لجنوب إفريقيا .اشتملت االتفاقية على إجمالي استثمار مقداره  150مليون دوالر
وناتج سنوي مقداره  540000ثالجة و 390000تلفزيون .شهد التوقيع الرئيس الصيني شي ث َّم رئيس جنوب إفريقيا زوما.
ي ِّ
ُعزز هايسنس جنوب إفريقيا التنمية المستدامة في مجال التصنيع المحلي من دون زيادة اإلنفاق الحكومي ،حيث وُ َّفر رأس المال
َّ
لبناء المصانع .نفذ المشروع إدارة محلية ،وزاد من فرص العمل ،وجلب العملة األجنبية وعائدات الضرائب إلى اإلقليم المحلي،
وقدَّم الدعم وف ًقا لخبرته التقنية واإلدارية ،وحسَّن مجال التصنيع المحلي بكفاءةَّ .
وظف مشروع هايسنس إفريقيا  700من المحليين
والذين يمثلون  90بالمئة من إجمالي موظفيه .دُرِّ بت مجموعة من الموظفين في البالد من خالل برامج توجيهية ،وهم يُش ِّغلون
حاليًا  40بالمئة من المناصب اإلدارية .من خالل جلب الطلب على المنتجات والخدمات النهائية واألولية ،فقد استحدثت المنطقة
الصناعية  2000وظيفة بشكل غير مباشر .في عام  ،2019درَّ ب مشروع هايسنس إفريقيا حوالي  1000من الشباب العاطلين
ممن يتراوح أعمارهم ما بين  18و 25عامًا ويقطنون المناطق الريفية .كما تعاون مع مدرسة أتالنتس الثانوية لبناء قاعدة هايسنس
جنوب إفريقيا للبحوث التكنولوجية والتدريب التنموي ،والتي قدَّمت التدريب على المنتجات والبحوث التكنولوجية والتقنيات
التنموية إلى  1400مُتدرِّ ب ،مما م َّكنهم من إتقان المهارات الالزمة للتكنولوجيا اإللكترونية والبرمجيات والمعدات الكهربائية.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
لصندوق الصين  -إفريقيا اإلنمائي

كيَّف المشروع األنشطة مع السياق المحلي وجعلها تالئم الخطط التنموية المحليةُ .خطِ َط لتطوير مرحلي ليشمل أبعا ًدا كالعالمة
التجارية والعمليات والتصنيع والبحث والتنمية واللوجيستيات وما بعد البيع وقنوات البيع .الهدف من المشروع هو إنشاء منصة
لألجهزة المنزلية قادرة على تقديم حلول شاملة ،وجلب االستثمار من خالل التجارة ،والتوسُّع أكثر من التجارة ليشمل بناء المصانع
واإلنتاج ،والمساعدة في تحسين اإلنتاجية اإلفريقية واالرتقاء بها .يستخدم هايسنس إفريقيا التكنولوجيا المُتطوِّ رة لتحسين انتشار
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العالمة التجارية في السوق .وهو ينتج باألساس منتجات خضراء عالية الجودة،
مثل الثالجات المُو ِّفرة للطاقة والصديقة للبيئة والتلفزيونات الذكية ثالثية األبعاد
عالية الوضوح ،والتي تلبي االحتياجات المتزايدة لألسر المحلية بكفاءة .باإلضافة
إلى ذلك فالمنطقة الصناعية ُت ِّ
عزز الحفاظ على الطاقة وحماية البيئة واالرتقاء
بالقدرات .يلتزم هايسنس إفريقيا بهذه المبادئ التزامًا صارمًا في جميع المراحل،
ً
ووصول إلى اإلنتاج والمعالجة .وقد استجاب لنداء
بدءًا بانتقاء المواد الخام
حكومة جنوب إفريقيا لتوفير الكهرباء وحل مشكلة الخلل الموجود بين العرض
والطلب على الطاقة .كما أ َّنه أصبح أول مشروع ضخم لصناعة األجهزة المنزلية
في جنوب إفريقيا ينتج منتجات مُو ِّفرة للطاقة ذات استهالك منخفض للطاقة.
حصل هايسنس إفريقيا الجنوبية على جائزة البالد ألفضل منتج عام .2017
تتمتع األجهزة المنزلية التي ينتجها المشروع بأكبر حجم للمبيعات في السوق
المحلي و ُتصدَّر إلى أكثر من  10دول إفريقية .لم ُي ِّ
عزز تنفيذ المشروع التوظيف

حسن القدرة التصنيعية والتقنية
والتصدير في جنوب إفريقيا فحسب ،بل
َّ
للبالد .ومن خالل مشروع "صُنع في إفريقيا" ،فقد حسَّن أيضًا اإلدراة المحلية،
َّ
وعزز تنمية الصناعات ذات الصلة ،ونال
واللوجيستيات وخدمات ما بعد البيع،
ثناء زعماء جنوب إفريقيا ومواطنيها ،وأصبح عالمة تجارية مشهورة في جنوب
إفريقيا .يمكن تكرار النهج المبتكر للمنطقة الصناعية الحرة في دول إفريقية
أخرى في وجود بنية تحتية مناسبة وحجم سوق كبير نسبيًا .يشمل المشروع
جلب االستثمار من خالل التجارة ،والتوسُّع أكثر من التجارة ليشمل بناء المصانع
واإلنتاج ،والمساعدة في تحسين اإلنتاجية المحلية واالرتقاء بها.
جهة االتصال:
المنظمة :صندوق الصين  -إفريقيا اإلنمائي
البريد اإللكترونيshichangbu@cadfund.com :

اسم المشروع :مشروع المنطقة الصناعية ألجهزة هايسنس
الدول  /األقاليم :الصين ،إفريقيا الجنوبية
المر ِّ
شح :صندوق الصين  -إفريقيا اإلنمائي
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-1 :أ-11 ،2-9 ،6-8 ،ج
مقدم الدعم :صندوق الصين  -إفريقيا اإلنمائي ،شركة مجموعة هايسنس المحدودة
هيئات التنفيذ :شركة هايسنس جنوب إفريقيا للتصنيع الخاصة المحدودة
حالة المشروع :مستمر
فترة المشروع :من  2013إلى اآلن
رابط الممارسة الجيدة :غير متاح
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وفعالة من حيث التكلفة ومقاومة
تطورة َّ
تكنولوجيا ُم ِّ
للمناخ لبناء الجسور في نيبال :تبادل معرفي مع
بنغالديش
مساعدة نيبال في اكتساب المعرفة التقنية فيما يتعلق بالتكنولوجيا المُتطوِّ رة لبناء الجسور المستمدة من تجربة
بنغالديش.
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17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

التحدي
حقق قطاع النقل النيبالي في ظل برنامجه األول لتحسين الجسور وصيانتها ( ،)BIMP 1أهدا ًفا لتقوية المؤسسات والبنية التحتية
ً
شامل صيانة الجسور الجديدة وترميمها وتشييدهاُ .ن ِّفذ هذا المشروع بدعم من البنك الدولي باستخدام أداة اإلقراض
المادية،
والبرامج المستندة إلى النتائج (.)PforR
وفي ظل البرنامج الثاني لتحسين الجسور وصيانتها ،سيتم إدخال شبكة الجسور المُقوَّ سة في نيبال ،إال أنَّ فريق تنفيذ المشروع
لم يكن لديه الخبرة في تصميم مثلك تلك الهياكل .لذا ،كان من الضروري اكتساب المعرفة والمهارات التقنية الجديدة لتصميم هذه
النوعية من الجسور باستخدام تكنولوجيا مُتطوِّ رة ومبتكرة تكون أقدر على تحمل مخاطر الكوارث ،بما في ذلك الصدمات المتعلقة
بالطقس والمناخ مثل الزالزل والفيضانات .ولمواجهة هذا التحدي ،دعّم مرفق التعاون بين بلدان الجنوب التبادل المعرفي مع
بنغالديش.

حقوق الطبع والنشر ©
مملوكة للبنك الدولي

نحو إيجاد حل
ُن ِّفذ البرنامج األول لتحسين الجسور وصيانتها لدعم جهود حكومة نيبال في الحفاظ على سهولة الوصول اآلمن إلى جسور مقاومة
وفعَّالة من حيث التكلفة على شبكة الطرق االستراتيجية للبالد وتوفيرهاُ .ن ِّفذت المرحلة الثانية بعنوان البرنامج الثاني لتحسين
الجسور وصيانتها في وقت الحق لدعم الحكومة في تحسين مقاومة الجسور ،وشمل وسائل نقل غير آلية باستخدام تصاميم تقنية
مُتطوِّ رة .وهدفه يكمن في دعم حوالي  475جسرً ا في نيبال .ويشمل هذا إجراء صيانة لحوالي  90جسرً ا ورفع مستوى تدابير
السالمة على الطرق لحوالي  180جسرً ا من الجسور الموجودة بالفعل للمساعدة في تقليل الحوادث واإلصابات والوفيات .كما
يرمي البرنامج إلى دعم تشييد حوالي  80من الجسور ذات الحارتين و 35من الجسور ذات األربع حارات وترميمها أو إحاللها.
لمواجهة قلة الخبرةُ ،ن ِّظم تبادل معرفي مع بنغالديش ،وهي بلد معروفة بالمعرفة والخبرة الواسعتين في تصميم الجسور الطويلة
وتشييدها بما فيها الجسور المُقوَّ سة .كما أنَّ لدى بنغالديش خبرة في توفير برامج التدريب والشهادات أثناء العمل للخبراء في
قطاعي النقل والتشييد .وفي نفس الوقت ،كان المسؤولون من اإلدارة الهندسية بالحكومة المحلية ( )LGEDحريصين على التعرّ ف
على تجربة نيبال في استخدام أداة اإلقراض والبرامج المستندة إلى النتائج الخاصة بالبنك الدولي ،فقد كانت اإلدارة الهندسية
بالحكومة المحلية تستعد إلطالق برنامج مشابه باستخدام أداة اإلقراض والبرامج المستندة إلى النتائج .باإلضافة إلى ذلك ،كان
المسؤولون في قطاع النقل الحكومي في بنغالديش يأملون أن يتعرّ فوا على كيفية إعداد نظام إلدارة الجسور.
كانت األهداف الرئيسة من التبادل بالنسبة إلى نيبال هي اكتساب المعرفة التقنية عن التكنولوجيا المُتطوِّ رة في تشييد الجسور،
والتعلّم من خبرات المسؤولين الحكوميين في بنغالديش وتجاربهم ومن الجهات المعنيَّة بالقطاع الخاص عن التشييد المُتطوِّ ر
للجسور .كما سعى ممثلون من نيبال إلى تبادل تجاربهم فيما يخص تقييم الجسور مع نظرائهم البنغاليين المسؤولين عن بناء جسر
ممول من أداة اإلقراض والبرامج المستندة إلى النتائج.
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ُ
صمِّم التبادل بالتعاون عن كثب مع جامعة بنغالديش للهندسة والتكنولوجيا
( )BUETفي دكا .وتألف من جلسات تقنية وتعليم األقران لبعضهم البعض
وزيارات ميدانية .وقد ُن ِّفذ باستخدام نهج التعلّم المتمركز حول المشاركين ،مما
يسمح بالتفاعل والمشاركة الفعَّالة خالل الجلسات والزيارات الميدانية .وقد حشد
هذا التبادل مجموعة كبيرة من الخبراء ،بما في ذلك المحترفين البارزين في
جامعة بنغالديش للهندسة والتكنولوجيا ،واإلدارة الهندسية بالحكومة المحلية،
وإدارة الطرق والطرق السريعة في بنغالديش ( ،)RHDباإلضافة إلى مُدرِّ بين
وطنيين مُعتمدين في مجال المشتريات.

أُجر َيت دراسة جدوى منفصلة من ِق َبل فريق النقل التابع للبنك الدولي بهدف
االستكشاف واقتراح خيارات تساعد في تقوية القدرات التقنية والشهادات في
صناعة التشييد في نيبال .وقد شملت االقتراحات إعداد اتفاق توأمة مع كيانات
ذات سمعة حسنة ومستقرة ماليًا في قطاع تشييد الجسور داخل اإلقليم أو المناطق
التي فيها تم تحديد وجود ممارسات جيدة ومعترف بها دوليًا .قدَّمت الدراسة
اقتراحات متعلقة بتخطيط برامج لتحسين مهارات موظفي المقاول وتصميمها
وتنفيذها .ستتضمَّن هذه البرامج تقنيات مُتطوِّ رة لتشييد الجسور وترميمها
وصيانتها ومقاومة المناخ ،وستنفذ في مرحلة الحقة وف ًقا للتوصيات.

تمحوَّ ر هذا التبادل حول أربعة عناصر رئيسة :الجلسات التقنية ،وجلسات التبادل
المعرفي والتعلّم من األقران ،والزيارات الميدانية ودراسة جدوى.

كانت المعرفة والمهارات التقنية التي شاركتها بنغالديش ذات قيمة فائقة للوفد
النيبالي ،ال سيما بالنظر إلى أوجه التشابه بين البلدين فيما يخص الحكم واالقتصاد
َّ
وعززوا
والمناخ والجغرافيا والتضاريس .اكتسب أعضاء الوفد النيبالي المعرفة
من قدراتهم في األوجه التقنية المتنوعة ،بما في ذلك المتطلبات الهيكلية للجسور
قوسة ،وفوائدها وقوة تحملها ،والمخاطر وأسباب الفشل ،والممارسة الجيدة
ال ُم َّ
فيما يخص التحميل على الجسور وتشييدها ،واستخدام التكنولوجيا المُتطوِّ رة
إلنفاذ مشاريع الجسور ،واالستخدام العملي لبرنامج  SAP 2000لتصميم
الجسور في سياق ظروف البلد الجيوتقنية ووضع أساسات لركائز صفائحية
من األنابيب الفوالذية .كما تعلّموا الممارسات الجيدة لعطاءات الجودة ،واختيار
الجسور وتشييدها ،والمشتريات ،وإدارة المناقصات.

َّ
غطت الجلسات التقنية التطوُّ ر واألساسيات الخاصة بتصميم الجسور المُقوَّ سة
وتشييدها من حيث هندستها وإعداد النماذج باستخدام برنامج ،SAP 2000
وتطبيق الحِمل واإلجهاد المُسبقين ،وتركيبة األحمال ،والتحليل والنتائج والتصميم.
عُقدت جلسات التبادل المعرفي والتعلّم من األقران أثناء النقاشات واالجتماعات مع
ممثلين من رابطة صناعة التشييد واإلدارة الهندسية بالحكومة المحلية ()LGED
في بنغالديش .وقد تضمَّنت المواضيع تحديد جودة تشييد الجسور ،خاصة فيما
يخص العقود عالية القيمة ،والممارسات الجيدة للعطائات ،وتدريب المهندسين
الميدانيين واإلشراف عليهم ،ودور اإلدارة الهندسية بالحكومة المحلية وإدارة
ُحرز والتقييمات
الطرق والطرق السريعة ومسؤولياتهما المؤسسية ،والتقدُّم الم َ
الواردة بخصوص تطوير نظام إلدارة جسر ،والموارد المستخدمة من ِق َبل اإلدارة
الهندسية بالحكومة المحلية لتصميم الجسور المتوسطة والكبيرة الحجم.
ً
استكمال للجلسات التقنية .لدراسة
اختيرت الزيارات الميدانية بعناية لتكون
الجسور المُقوَّ سة ،زار المشاركون عدة مواقع شاملة جسور كل من داهانموندي،
وسانغساد بهابان ،ومقبرة راير بازار ،وجمنا .وُ زعت استبيانات تقنية على جميع
المشاركين في كل موقع ،بهدف تطبيق المعرفة المكتسبة أثناء الجلسات التقنية،
والتعرف على الخصائص التقنية لكل جسر ،ومساعدة كل مشارك في فهم كيفية
إدخال الجسور في البيئات الحضرية والريفية فهمًا أفضل.

كما تعلّم فريق بنغالديش من الخبرة النيبالية واكتسبوا معرفة جديدة في إدارة
أصول الجسور وأنظمة إدارة الجسور وكيفية إنفاذ مشروع لجسر باستخدام
تمويل البرنامج القائم على النتائج.
جهة االتصال:
االسم :السيد لورين بورتي
المنصب :مدير البرنامج ،مرفق التبادل فيما بين بلدان الجنوب
المنظمة :البنك الدولي
البريد إلكترونيlporte@worldbank.org :

اسم المشروع :تكنولوجيا مُتطوِّ رة وفعّالة من حيث التكلفة ومقاومة للمناخ لبناء الجسور في نيبال
الدول  /األقاليم :بنغالديش ،نيبال
المر ِّ
شح :البنك الدولي
هدف (أهداف) التنمية المستدامة9-17 ،1-9 :
مقدم الدعم :مرفق التبادل فيما بين بلدان الجنوب التابع للبنك الدولي
هيئات التنفيذ :برنامج تحسين وصيانة الجسور–المرحلة الثانية بإدارة الطرق في حكومة نيبال ،اتحاد جمعيات المقاولين في نيبال ،جامعة بنغالديش للهندسة
والتكنولوجيا ،رابطة صناعة التشييد في بنغالديش ،اإلدارة الهندسية بالحكومة المحلية (بنغالديش) ،إدارة الطرق والطرق السريعة (بنغالديش)
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع :بين عام  2017و2018
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/2D8odlk :
264

تجارة المرور العابر ما بين بنغالديش وبوتان عبر
الهند من خالل الممرات المائية العابرة للحدرد
االنتفاع بالممرات المائية الداخلية والعابرة للحدود في الهند وبنغالديش للحصول على وسيلة نقل مستدامة تقلل
من التكاليف اللوجيستية
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والبنية التحتية
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العمل الالئق
والنمو االقتصادي

التحدي
ترتبط كل من الهند وبنغالديش وبوتان عبر نهري الغانج وبراهمابوترا العابريْن للحدود .يحدد بروتوكل عبور المياه الداخلية
والتجارة ( )PIWTTبين الهند وبنغالديش مسارات مُحدَّدة للعبور بين البلدين ونقل البضائع العابرة .يستغرق األمر ما يتراوح بين
حوالي  7و 10أيام لتصل شحنة من بوتان إلى نارايان غانج في بنغالديش عبر طرق العبور البرية في الهند .وتحدث التأخيرات
بسبب البنية التحتية القاصرة للطرق ،واإلجراءات الجمركية ،واالضطرابات الداخلية عند معابر الحدود وإعادة الشحن عند حدود
بنغالديش .هذه التأخيرات تكلف الوقت والمال .بالنسبة لبلد غير ساحلي كبوتان ،فالوصول إلى الممرات المائية من خالل شواطئ
بنغالديش من شأنه توسيع فرص التجارة ،غير أنَّ ارتفاع التكاليف اللوجيستية قد حدد من نطاقها .نتيجة لذلك ،فإنَّ بوتان ستستفيد
فائدة عظيمة من تجارة المرور العابر مع بنغالديش عبر نهر براهمابوترا العابر للحدود ،مع تغيير وسائل النقل من الطريق إلى
الممر المائي ث َّم من الطريق إلى البحر.
نحو إيجاد حل
ر َّكزت هذه المبادرة على االستخدام المستدام للمرات المائية الداخلية لنقل البضائع العابرة والتجارة عبر الحدود .كان الهدف
اإلجمالي هو تحسين المؤسسات المسؤولة عن إدارة الممرات المائية الداخلية من خالل السياسات والقوانين واللوائح ،مع التركيز
على التجارة عبر الحدود والتجارة العابرة للحدود والربط بشبكات النقل وسبل العيش في المناطق دون اإلقليمية من بنغالديش
وبوتان والهند ونيبال ( .)BBINتتناول المالحة عبر الممرات المائية الداخلية ،بما في ذلك التجارة عبر الحدود والمرور العابر
والنقل والسياحة ،هدف (أهداف) التنمية المستدامة  1-9المتعلق بالبنية التحتية المستدامة والمقاومة.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة للجمعية
الدولية لوحدة المستهلكين وثقتهم

ولتحقيق هذا الهدف ،أعدت المبادرة خطابًا سياسيًا ً
بديل بين كل من صانعي القرار ومنظمات المجتمع المدني ( )CSOوالمجتمعات
المحلية إلعداد تدابير إصالحية ولتحسين إدارة الممرات المائية الداخلية .كما شاركت المعرفة بين الحكومات ومنظمات المجتمع
المدني حول إدارة الممرات المائية الداخلية.
ً
ً
وعمل ميدانيًا مُو َّسعًا في آسام وميغااليا في الهند،
وتحليل ثانويًا للبيانات من المصادر المتاحة
شملت المبادرة مراجعة لألدبيات
وتشيلماري في بنغالديش ،ومناطق مجاورة مختارة .شمل العمل الميداني مقابالت مع الجهات المعنية ،خاصة التجار والبحارة
ومسؤولي الجمارك وشركات النقل ،باإلضافة إلى ممثلي قوات أمن الحدود في الهند وحرس الحدود في بنغالديش .وأُجريت أيضًا
مشاورات مع بعض النساء ممن يمثلون مؤسسات غير حكومية ومسؤوالت حكوميات في التجارة والزراعة .إجماال ،فقد تفاعل
فريق الجمعية الدولية لوحدة المستهلكين ( )CUTSوثقتهم مع ما يقرب من  100من الجهات المعنية من أجل فهم أفضل لفرص
التجارة ،والعرض والطلب على السلع ،وعقبات التجارة عبر الحدود والنقل العابر للبضائع المختارة عبر الممرات المائية الداخلية.
أحد التوصيات الرئيسة لهذه الدراسة االستكشافية كانت تشغيل سفن السحب الضحلة لتسهيل التجارة لمسافات أقصر داخل الممرات
المائية الداخلية القريبة من الحدود الدولية.
ولجلب أدلة داعمة لهذه التوصية ،أُجريت دراسة حالة للمسافة بين دوبرى (آسام ،الهند) وتشيلماري (كوريجرام ،بنغالديش) على
طول نهر براهمابوترا .بالقرب من الحدود الهندية البوتانية ،يمكن الوصول بسهولة إلى الممرات المائية الداخلية في دوبرى من
بوتان عبر الطرق البرية .وباعتبارها بلد غير ساحلي ،تجري بوتان التجارة مع بنغالديش في األساس عبر الطرق البرية من
خالل الهند .ثمَّة طلب كبير على المعادن والجالميد والصخور والفواكه (خاصة التفاح والبرتقال) في بنغالديش .تتسبب البنية
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التحتية القاصرة للطرق والتأخيرات جرّ اء اإلجراءات عند نقاط التفتيش الحدودية
ً
ملحوظا .تكلفة شحن الطن لمسافة
في زيادة التكاليف اللوجيستية والوقت زيادة
كيلومتر خالل الممرات المائية الداخلية أقل بكثير ( 1.06روبية) ،مقارنة بالسكك
الحديدية ( 1.41روبية) والطرق البرية ( 2.58روبية) .على سبيل المثال ،يمكن
لسفينة سعتها  200طن أن تقوم مقام  20شاحنة سعة كل منها  10أطنان وتقلل
النفقات ،وبالتالي تقلل االنبعاثات الكربونية.
أثناء الدراسة ،استكشفت الجمعية الدولية لوحدة المستهلكين وثقتهم البضائع
المحتملة للتجارة بين الهند وبنغالديش والتجارة العابرة بين بوتان وبنغالديش
عبر الممرات المائية الداخلية العابرة للحدود .تمت مشاركة النتائج في سلسلة
من الحوارات دون الوطنية والوطنية ودون اإلقليمية والمسار  1.5ما بين الهند
وبنغالديش.
ونتيجة الجهود الداعية المبذولة من ِق َبل الجمعية الدولية لوحدة المستهلكين وثقتهم،
أُعلنت دوبرى وتشيلماري منافذ اتصال على طول طريق بروتوكل عبور المياه
الداخلية والتجارة ما بين الهند وبنغالديش .في يوم  18يوليو  ،2019وصلت أول
سفينة شحن هندية حاملة 1000طن من الركام الحجري من بوتان إلى نارايان في
بنغالديشُ .نقِلت األحجار بالشاحنة من بوتان إلى دوبرى ،حيث حُملت هناك على
متن سفينة وانطلقت نحو نارايان عبر الممرات المائية .انخفض الوقت المطلوب
لنقل الشحنة بمقدار ثمانية أيام وانخفضت التكاليف بمقدار  30بالمئة ،وبالتالي
قلت التكاليف اللوجيستية.
فتح هذا التعاون الثالثي عبر الحدود بين بنغالديش وبوتان والهند طر ًقا جديدة
للتجارة عبر الحدود والعابرة للحدود .أظهر العديد من التجار الصغار من الهند
وبوتان اهتمامهم في التحوُّ ل إلى الممرات المائية الداخلية للتجارة مع بنغالديش.
استمرت الجمعية الدولية لوحدة المستهلكين وثقتهم في جهودها لتعزيز التجارة
الشاملة عبر الحدود والعابرة باعتبارها جزءًا من البرنامج اإلقليمي لألنهار
العابرة الحدود في جنوب آسيا ( )TROSAالذي تديره إدارة منظمة أوكسفام
وبدعم من حكومة السويد .ومع إدخال السفن اآللية الضحلة في طرق بروتوكل
عبور المياه الداخلية والتجارة ،يمكن للتجار المحليين ومجتمعات المنتجين ممن
لديهم روابط بالسوق عبر الحدود المشاركة أيضًا في التجارة الدولية.

ً
حديثا في جوجيجوفا ودوبري وتشيلماري دورً ا
ستلعب منافذ االتصال المعلنة
رئيسًا في التجارة متعددة األنماط والنقل العابر وستعيد تعريف وصف النقل في
بنغالديش وبوتان والهند .ويمكن استكشاف فرص شبيهة للتجارة عبر الحدود
على طول مسافات أقصر للممرات المائية العابرة للحدود في أنهار دولية أخرى.
ومع البنية التحتية المالئمة والدعم التنظيمي ،يمكن للتجارة عبر الحدود من خالل
الممرات المائية الداخلية أن تجذب القطاع الخاص ومجتمعات رجال األعمال
والالعبين المحليين باعتبارهم وسيلة نقل مستدامة ورخيصة وصديقة للبيئة.
كان لتضافر جهود الدعوة الخاصة بالمبادرة فيما يتعلق بالمشكالت الجزئية
والكلية المتعلقة بالنساء والمزارعين والتجار المحليين ،له دور في تغييرات
سياسات الجمارك والتجارة وإدارة الحدود على المستوى الكلي .فتحت التطورات
الواعدة طر ًقا جديدة لمزيد من التجارة عبر الحدود والنقل العابر للبضائع من
خالل طرق لممرات مائية داخلية أخرى بين بنغالديش وبوتان والهند .لذا يمكن
تكرار المبادرة في مناطق دون إقليمية أخرى ذات أراضي مماثلة تحوي أنهارً ا
عابرة للحدود.
جهة االتصال:
االسم :السيد بيبول تشاترجي
المنصب :المدير التنفيذي
المنظمة :الجمعية الدولية لوحدة المستهلكين وثقتهم ( CUTSالدولية)
البريد اإللكترونيbc@cuts.org :
االسم :د /فيينا فيديادهاران
المنصب :زميل ورئيس المركز ،مركز التجارة الدولية واالقتصاد والبيئة
()CITEE
المنظمة :الجمعية الدولية لوحدة المستهلكين وثقتهم
البريد اإللكترونيvv@cuts.org :
االسم :د /سوراب كومار
المنصب :زميل
المنظمة :الجمعية الدولية لوحدة المستهلكين وثقتهم
البريد اإللكترونيsbk@cuts.org :

اسم المشروع :توسيع منافع التجارة من الممرات المائية العابرة للحدرد :تعزيز االستخدام المالحي للممرات المائية الداخلية في حوضي الغانج وبراهمابوترا
الدول  /األقاليم :بنغالديش ،بوتان ،الهند ،نيبال
المر ِّ
شح :الجمعية الدولية لوحدة المستهلكين وثقتهم ( CUTSالدولية)
هدف (أهداف) التنمية المستدامة1-9 ،3-8 :
مقدم الدعم :مؤسسة آسيا
هيئات التنفيذ :الجمعية الدولية لوحدة المستهلكين وثقتهم
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع :بين عام  2016و2018
رابط الممارسة الجيدةcuts-citee.org/iw-about-the-project/ :
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تسريع إنجاز التحول الرقمي في جميع وزارات
بنغالدش
تعزيز خطط التصميم والتنفيذ السريعين لرقمنة الوزارات والمؤسسات الحكومية التابعة لها في بنغالدش.
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المساواة
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التحدي
عادة ما يستغرق األمر أسابيع أو أشهر للحصول على خدمات حكومية بسبب وجود العديد من الخطوات التي يتعيَّن ا ِّتباعها يدويًا.
ونظرً ا ألنَّ الخدمات األساسية مركزية ،فيقتضي األمر سفر المواطنين لمسافات طويلة للحصول على هذه الخدمات .عالوة على
ذلك ،أصبحت اإلدارات مثقلة األمر الذي من شأنه أن يتسبب في تأخيرات في اإلجراءات .تستتبع العمليات اليدوية تكلفة عالية
فيما يتعلق بالمجهود المبذول في الحصول عليها والوقت والميزانية الحكومية باإلضافة إلى الوقت الثمين لمواطنيها .وعالوة على
ذلك ،ففي حاالت الطوارئ يواجه المواطنون صعوبات في الحصول على الخدمات الفورية .كما أن ضمان تقديم الخدمات بشفافية
وموثوقية يمثل صعوبة في العمليات تتطلب مهارات يدوية .لذا يجب أن تكون جميع الخدمات الحكومية رقمية ومبسَّطة بغية تحقيق
الرؤية الرقمية لبنغالدش  2021وتوصيل الخدمات بالقرب من المواطنين.
نحو إيجاد حل
وللتخفيف من هذه التحديات ،لعبت مبادرة "اإلسراع في تنفيذ الخدمات الرقمية" لبرنامج السعي نحو االبتكار ( )a2iدورً ا تنسيقيًا
في ظل معرفتها الفنية وخبراتها لدعم الوكاالت الحكومية .ففي عام  ،2017قدَّم برنامج السعي نحو االبتكار ( )a2iخطة لتنفيذ
الخدمات الرقمية  ،2021إلى جانب منهجية مبتكرة تسمى "مختبر تصميم الخدمات الرقمية" ( )DSDLلتنفيذ الخطة ضمن اإلطار
الزمني المحدد .تعمل هذه المنهجية السريعة على اختصار فترة االنتظار للحصول على الخدمة من  14–12شهرً ا إلى  7–6أيام.
ستتم إدراج جميع الخدمات الرقمية الم َّ
ُخططة والوظائف والبرامج الحالية على صعيد جميع الوزارات في منصة واحدة .تعمل
هذه المنهجية على التوفير في الجهود المبذولة للحصول على الخدمة والوقت والميزانية الحكومية .ولقد أثبتت عمليات التصميم
والتطور السريع التي شملت مسؤولين حكوميين وموارد تكنولوجيا المعلومات المحلية فعاليتهما الشديدة.
إذا ُن ِّفذت هذه المبادرة بنجاح على الصعيد المحلي وع ُِّززت على الصعيد الدولي ،فستحقق الهدف العاشر من أهداف التنمية
المستدامة بشأن الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
لبرنامج السعي نحو االبتكار

وتتمثل األهداف من مختبر تصميم الخدمات الرقمية في تبسيط الخدمات الحكومية مع الرقمنة وضمان تقديمها بالقرب من
المواطنين .وتشمل األهداف المحددة اآلتي:
•تنفيذ خدمات رقمية سريعة وفعَّالة بحلول عام .2021
•توضيح الطلب نحو الخدمات الرقمية وتبسيط التصميم والتخطيط الشاملين.
•ضمان المعيارية والتشغيل البيني والتكامل بين األنظمة الوطنية.
•تحقق توفير في الجهود المبذولة للحصول على الخدمة والوقت والميزانية
يعمل مختبر تصميم الخدمات الرقمية على ترتيب التعاون بين مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية .تخضع الخدمات التي
ً
تحليل
يقدمونها للتحليل المُسبق ويتم إنشاء مجموعات على أساس النتائج .تعقد حلقة عمل لتكوين نتائج ملموسة والتي قد تشمل
ً
مخططا للتدفق الوظيفي،
لعملية تقديم الخدمات القائمة أو تحدي ًدا لوحدة النظام الرقمي وسماته ،أو واجهة للمستفيد ومُق ِّدم الخدمة ،أو
أو تصميمًا لوحدة الخدمة الرقمية ،أو خطة تنفيذ تجريبية ،أو تحليل كفاءة (الوقت ،التكلفة ،الزيارة) ،أو خطة إدارة المستخدم ،أو
ميزانية تطوير البرمجيات ،أو ميزانية التنفيذ التجريبي ،أو خطة إدارة التكامل أو مواصفات التصميم .وعلى أساس النتائج المنبثقة
من حلقة العمل ُتصمم منصة تقديم خدمات متكاملة تضم جميع الخدمات القائمة ذات الصلة والمُقدَّمة من الوزارة المعنيةُ .تعد هذه
المنهجية فريدة ومميَّزة وذلك نظرً ا الشتراك متلقي الخدمات ومُق ِّدميها على حد السواء في العملية.
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وفي المرحلة األولى ،عُقدت ورش عمل وف ًقا لخطة تنفيذ الخدمات الرقمية لعام
 .2021قُسِّم المشاركون إلى  49مجموعة شملت  56وزارة و 349منظمة
ً
مسؤول حكوميًا .ومن بين األنظمة التي حددت في أثناء حلقات
و1792
العمل ،كانت األنظمة المطلوبة  1856نظامًا بخالف  597نظامًا قيد التشغيل
و 273نظامًا آخر قيد التطوير .حضر االحتفال المغلق  4وزراء و 45أمي ًنا
و 353مديرً ا إداريًا .أما في المرحلة الثانية التي بدأت في  ،2019اشتركت
مختبرا لتصميم الخدمات الرقمية وجرى تغطية
 24وزارة .أنشئ 26
ً
 915خدمة بخالف  10خدمات أخرى قيد التوفير.
ساهم تنفيذ هذه المنهجية في تحقيق نظام رقمي مميَّز وموحَّ د وقابل للتشغيل
المتبادل من خالل منصة تقديم خدمات متكاملة .وساهم هذا في توفير كبير
في الموارد الحكومية وتقليل كبير في الوقت والتكلفة وعدد الزيارات المطلوبة
لتقديم الخدمات .تحظى صناعة البرمجيات في بنغالديش بفرص عمل ضخمة
جديدة من خالل معامل تصميم الخدمات الرقمية .ثمَّة ضمان لشفافية عملية تقديم
الخدمات ومسؤوليتها األمر الذي يعمل على تحسين األخالق االجتماعية وذلك من
خالل عملية الرقمنة .ويصبح المواطنون في نهاية المطاف أكثر وعيًا بحقوقهم
وبالمعلومات واللوائح.
يبدو أنَّ منهجية مختبر تصميم الخدمات اإللكترونية فعَّالة للغاية من حيث تبادل
المعرفة واالستجابة والتعاون .هذه المنهجية المبتكرة ،التي تحظى بشعبية حاليًا

في بنغالديش ،تكتسب تدريجيًا زخمًا خارج حدودها أيضًا .حيث أُطلقت بالفعل
نسخة مُعدَّلة من هذه المبادرة في فيجي وأعربت حكومة الفلبين عن اهتمامها
بتنفيذها في مقاطعة بنغسامورو.
يعد نموذج مختبر تصميم الخدمات الرقمي مستدامًا ،حيث يشارك مسؤولو
الوزارة وموظفو الخدمة المدنية بشكل مباشر في هذه العملية ويشاركون في
تصميم الخدمة وتنفيذها .ونتيجة لذلك ،يتم ضمان الملكية والمسؤولية.
جميع الوزارات والمديريات مُطالبة بتحويل خدماتها اليدوية إلى رقمية لتتماشى
مع رؤية عام  .2021أنجزت  24وزارة حتى اآلن هذا المتطلب بمساعدة من
وحدة تسريع الخدمات الرقمية ،وستكمل جميع الوزارات هذا اإلجراء في نهاية
المطاف .ومن ث َّم يمكن استنساخ هذه المبادرة داخل بنغالديش .ويمكن تعديلها
لتلبي احتياجات بلدان الجنوب العالمي.
جهة االتصال:
االسم :السيد /فرهاد زهيد شيخ
المنصب :كبير استراتيجيي اإلدارة اإللكترونية
المنظمة :برنامج السعي نحو االبتكار ()a2i
البريد اإللكترونيforhadzahid@a2i.gov.bd :
هاتف+8801711618368 :

اسم المشروع :تسريع إنجاز التحول الرقمي في جميع وزارات بنغالديش
الدول  /األقاليم :بتغالديش وفيجي والفلبين
المر ِّ
شح :برنامج السعي نحو االبتكار ( )a2iبحكومة بنغالديش ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPفي بنغالديش
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-9 ،1-9 :أ-9 ،ب6-10 ،5-10 ،3-10 ،2-10 ،
مقدم الدعم :شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بوزارة البريد وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في بنغالديش ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في
بنغالديش
هيئات التنفيذ :برنامج السعي نحو االبتكار ،حكومة بنغالديش ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في بنغالديش
حالة المشروع :مستمر
فترة المشروع :بين عام  2018و2021
رابط الممارسة الجيدةdsa.a2i.gov.bd/ :
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الحد من انعدام
المساواة

مركز المكالمات النصية
تحسين التواصل لضعاف السمع باستخدام خدمة الترجمة عبر اإلنترنت من خالل موقع إلكتروني وتطبيق الهاتف
المحمول.

9

الصناعة ،واالبتكار،
والبنية التحتية

التحدي
لدى ضعاف السمع في كولومبيا وبارغواي احتياجات تواصل خاصة .فهم يحتاجون إلى تطوير أدوات تكنولوجية وتطبيقها من
أجل ممارسة حقوقهم في تبادل المعلومات والتواصل .يساعد توفير أدوات التواصل هذه في منع التمييز ويسمح باحتوائهم اجتماعيًا
واقتصاديًا وسياسيًا.
نحو إيجاد حل
أنشأت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في كولومبيا بالشراكة مع االتحاد الوطني للصم في كولومبيا ()FENASCOL
مركز المكالمات النصية ،وهو منصة على اإلنترنت صُممت لتشمل الصم في المجتمع من خالل تمكينهم من التواصل وتبادل
المعلومات مع من يتمتعون بحاسة السمع بسهولة بشكل مستقل وبانتظام.
يدخل المواطنون المنصة عبر اإلنترنت من الحواسيب أو الهواتف الذكية ويتواصلون مع مترجمين فوريين للغة اإلشارة ،والذين
يترجمون رسالة اإلشارة إلى لغة منطوقة عبر الهاتف مُوجَّ هة للشخص الذي يتمتع بحاسة السمع ث َّم يردون بلغة اإلشارة على
المستخدم األصم .هذه الخدمة هي خدمة مجانية للمستخدمين وتعمل يوميًا.
ُتم ِّكن هذه الخدمة الصم من التواصل مع األصدقاء واألقارب ،واستخدام الخدمات الحكومية ،وحجز االستشارات الطبية ،وتنسيق
االجتماعات والحصول على المعلومات .لذا ،فإ َّنه يمكنهم من المشاركة في المجتمع بفعالية أكثر ،وبناء الروابط ورسم طريقهم
باستقاللية .كما أ َّنه يدعم احتوائهم اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا ،مما سيمنع عدم المساواة.
في كولومبيا ،بدأ مركز المكالمات النصية في العمل عام  ،2001وكانت التغطية محدودة لمدينة بوغوتا .اعتمد المركز على
الهواتف النصية وكان يقوده االتحاد الوطني للصم في كولومبيا .في عام  2003وبالشراكة مع عمدة بوغوتا ،أُنشئ خط اتصال
للمساعدة ،إال أ َّنه كان ال يغطي العاصمة سوى .تحققت التغطية الوطنية عام  ،2006والفضل لالتفاقية المُو َّقعة مع تليفونيكا
لالتصاالت ،وهي شركة اتصاالت تابعة للقطاع الخاص .في عام  ،2009تعهدت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
الكولومبية بتقديم الدعم الكامل لتوفير الخدمة مجا ًنا ولتوسيع إمكانياتها لتشمل الدردشة المرئية .في يوليو  ،2020نقل المركز أكثر
من  3.4مليون مكالمة ثنائية االتجاه وقدَّم أكثر من  83000خدمة ترجمة فورية عبر اإلنترنت .يتم استقبال حوالي  35000مكالمة
شهريًا ،ويوجد أكثر من  53700مستخدم نشط.
تم تكرار مركز المكالمات النصية في باراغواي بدعم من الوكالة الكولومبية للتعاون الدولي ( )APC-Colombiaواألمانة الفنية
لتخطيط التنمية االقتصادية واالجتماعية في باراغواي .من خالل تبادل المعرفة والخبرات بهدف المنفعة المتبادلة ،قدَّم االتحاد
الوطني للصم في كولومبيا المشورة لرابطة باراغواي للصم في إعداد نظام مماثل وتنفيذه .وقُ ِّدم الدعم الفني لتصميم نظام التشغيل
للمركز ،باإلضافة إلى تدريب فريق المحترفين والمترجمين الفوريين للغة اإلشارة ،والذي شمل زيارات تقنية في كال البلدين.

حقوق الطبع والنشر© مملوكة للوكالة
الرئاسية للتعاون الدولي في كولومبيا
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نتيجة لذلك ،افتتحت باراغواي مركز مكالمات نصية للتواصل المُيسَّر للصم
في أبريل  ،2013وقد ش َّكل منعط ًفا تاريخيًا فار ًقا فيما يتعلق بالحصول على
المعلومات والتواصل للصم في باراغواي .يحتوي المركز حاليًا على خدمات
المكالمات النصية فقط (بين الصم ومن يتمتعون بحاسة السمع) ،ودخول المنصة
من خالل الحواسيب فقط.
ثمَّة مرحلة ثانية من التعاون (بين عام  2018و )2020مستمرة حاليًا لتحسين
خدمات المركز .الهدف هو تحقيق التواصل ثنائي االتجاه (بين الصم ومن
يتمتعون بحاسة السمع وبين من يتمتعون بحاسة السمع والصم) ودخول المنصة
من خالل الهواتف الذكية .يشمل التعاون وتبادل المعرفة تشخيصًا تقنيًا لتنفيذ
المنصة الجديدة ،والدعم لتثبيت الخدمات الجديدة ،وتدريب الفريق الفني من
المترجمين الفوريين للغة اإلشارة.
كما أنَّ التزامها بتحسين الخدمات المُقدَّمة للمواطنين وزيادته أمر ملحوظ .في عام
سجل مركز المكالمات النصية في باراغواي ما يقرب من  1000مكالمة
َّ ،2019
مسج ًل .في عام  ،2018شارك المركز في إعداد
شهر ًيا مع  522مستخد ًما
َّ
معجم رقمي للغة اإلشارة ( )Signarioيحوي ما يقرب من  2500إشارة.
وف ًقا لألمانة الفنية لتخطيط التنمية االقتصادية واالجتماعية في باراغواي،
اع ُتمدت صحة المعجم من قِ َبل المؤسسات الوطنية المرتبطة باالتحاد الوطني
للصم في باراغواي .عقد مركز المكالمات النصية في باراغواي اتفاقية جارية مع
محطة التلفزيون العامة في باراغواي لتقديم ترجمات فورية حية لنشرات األخبار،
باإلضافة إلى جلسات الكونغرس الوطني الذي ييسر اشتمال الصم.

يتطلب التكرار الناجح لمركز مكالمات نصية وجود اإلرادة السياسية ،متمثلة في
القوانين الضامنة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .كما يجب وجود حوار مثمر
بين المجموعات الممثلة لمجتمع الصم والحكومة الوطنية لتوفير الزخم من أجل
االستدامة .يجب تكوين شراكات استراتيجية مع شركات القطاع الخاص التي
بإمكانها تعزيز المركز ودعمه ضمن مجموعات خدماته .عالوة على ذلك ،ينبغي
أن يحصل المترجمون الفوريون للغة اإلشارة على التعليم والتدريب .ويتطلب
األمر أيضًا وجود اإلنترنت واألجهزة مثل الحاسوب أو التابليت أو الهاتف الذكي.
جهة االتصال:
االسم :السيد /لويس روا
المنصب :مُنسِّق التعاون الثالثي
المنظمة :الوكالة الرئاسية للتعاون الدولي في كولومبيا ()APC-Colombia
البريد إلكترونيluisroa@apccolombia.gov.co :
االسم :السيد /موريسيو فرانكو دي أرماس
المنصب :مُنسِّق التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي
المنظمة :وزارة الشؤون الخارجية بكولومبيا
البريد إلكترونيmauricio.franco@cancilleria.gov.co :

اسم المشروع :مركز المكالمات النصية
الدول  /األقاليم :كولومبيا ،باراغواي
المر ِّ
شح :وزارة الشؤون الخارجية بكولومبيا ،الوكالة الرئاسية للتعاون الدولي في كولومبيا ()APC-Colombia
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-9 :ج3-10 ،2-10 ،
مقدم الدعم :الوكالة الرئاسية للتعاون الدولي في كولومبيا ،األمانة الفنية لتخطيط التنمية االقتصادية واالجتماعية في باراغواي
هيئات التنفيذ :االتحاد الوطني للصم في كولومبيا ( ،)FENASCOLرابطة باراغواي للصم ،األمانة الفنية لتخطيط التنمية االقتصادية واالجتماعية في
باراغواي
حالة المشروع :مستمر
فترة المشروع :المرحلة األولى (بين عام  2012و ،)2013المرحلة الثانية (بين عام  2018و)2020
رابط الممارسة الجيدة( https://bit.ly/3aWynSt :باللغة األسبانية)
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جهود مشتركة لبرنامج مبتكر لألشخاص ذوي
اإلعاقة :تعاون بين برنامج المنح الصغيرة لمرفق
البيئة العالمية في أوكرانيا وبيالروس
تحسين حياة األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل األنشطة البيئية

التحدي
وف ًقا للبيانات الرسمية ،يوجد  2.6مليون شخص بإعاقة في أوكرانيا ،أي حوالي  6بالمئة من السكان .ورغم ذلك ،معظم المدن
والقرى األوكرانية ليست مسببِّة لإلعاقات ،والتقدم في هذا المجال بطيء بسبب االفتقار إلى اإلرادة السياسية والموارد المالية،
وبسبب األسلوب السيء للمجتمع تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة وسوء فهم المشاكل التي يواجهونها .تشمل المشاكل الرئيسة لذوي
اإلعاقة القدرة على التنقل ،والحصول على التعليم وإعادة التأهيل ،والدعوة إلى مواجهة تلك المشاكل .باإلضافة إلى ذلك نزح أكثر
من  1.4مليون شخص داخليًا منذ عام  2014كنتيجة للصراع في شرق أوكرانيا .من بينهم أكثر من  372000شخص لديهم إعاقة
جسدية و/أو حسية و/أو نفسية .باإلضافة إلى النساء واألطفال ،فإنَّ هؤالء هم الضحايا األكثر ضع ًفا ،وهم يواجهون صعوبات أكثر
في العثور على أماكن في المجتمعات المضيفة.
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والنمو االقتصادي
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عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

نحو إيجاد حل
ِّ
ولالستجابة لتلك التحديات ،دعَّم برنامج المنح الصغيرة ( )SGPلمرفق البيئة العالمية ( )GEFالذي يُنفذه برنامج األمم المتحدة
ً
تبادل بين بلدان الجنوب ما بين المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني ( )CSOمن أوكرانيا
اإلنمائي ()UNDP
وبيالروس إليجاد حلول مستدامة لمواجهة احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة .وكان موضوع التبادل "ال قرارت ُتتخذ بشأننا دون
مشورتنا"
في أكتوبر  ،2019أُجريت أول بعثة للتبادل المعرفي في بيالروس بين العلماء ،وممثلي إدارات الحماية االجتماعية ،ورؤساء
مراكز إعادة التأهيل ،ومنظمات المجتمع المدني وموظفي برنامج المنح الصغيرة لمشاركة الممارسات الجيدة والدروس المستفادة
أثناء تنفيذ البرنامج التابع لبرنامج المنح الصغيرة.
س ُتكرر في أوكرانيا العديد من األفكار وال ُنهُج التي تمت مشاركتها ،بما في ذلك خلق بنية تحتية خالية من العوائق .على سبيل
المثال ،سوف ُتر ّكب وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مركز رادوميشل إلعادة التأهيل النفسي العصبي ،لتوفير الكهرباء
ذات الكفاءة العالية من حيث التكلفة لوحدة الغسيل ،وس ُتجهّز األراضي بمصابيح خارجية تعمل بالصمام الثنائي الباعث للضوء .هذه
اإلجراءات ستوفر الطاقة بمقدار  9550كيلووات في الساعة سنويًا وستقلل تكاليف الكهرباء التي يتكبدها المركزُ .دعم البرنامج
من ِق َبل السلطات المحلية ،والمؤسسات التعليمية ،واإلعالم ،حيث كانوا بمثابة قنوات مفيدة للترويج لفوائد الطاقة الشمسية للمجتمع
ولالستخدام الشخصي.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة لبرنامج
المنح الصغيرة لمرفق البيئة العالمية

تدعم بقوة حكومة بيالروس ،ال سيما السلطات المحلية ،كما ُت ِّ
عزز انخراط األشخاص ذوي اإلعاقة في األعمال التجارية البيئية
واالجتماعية ،مثل المخابز التقليدية والفخار ومنتجات شمع العسل .في أوكرانيا ،ال تعمل نماذج األعمال التجارية االجتماعية إال
في المدن الكبرى وال وجود لها في المناطق الريفية بعد .وضمن هذا السياق ،م َّكن التبادل بين بلدان الجنوب ممثلي أوكرانيا من
التعرف على نماذج جيدة يمكن تطبيقها في المجتمعات النائية.
أطلقت إحدى المؤسسات غير الحكومية
المشاركة استبيا ًنا 1على اإلنترنت مُوجَّ ه إلى المجتمعات المحلية والمؤسسات القائمة على
ِ
المجتمعات والتي تعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة لتحديد المشاريع التجريبية المحتملة ،من أجل إعداد أعمال تجارية اجتماعية
يقودها هؤالء األشخاص .كما يتم أي ً
ضا تنفيذ مشاريع إيضاحية أخرى لريادة األعمال االجتماعية في أوكرانيا.

www.zelena.org.ua/news/merezha-shukaye-uchasnykivpartneriv-zadlya-zaprovadzhennya- 1
pilotnoyi-iniciatyvy-dlya-pidtrymky
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كما أنَّ المبادرة استحدثت شبكة من المعارف وأنشأت مجتم ًعا من الممارسين
لضمان االستدامة طويلة األمد آلثار التبادل .على سبيل المثال ،عادة ما يقيم
المشاركون حلقات عمل للمتابعة والفعاليات ما بين األقران بانتظام .أجرى
ً
أبحاثا وأعدوا مبادئ توجيهية اس ُتخدمت
العلماء واألعضاء اآلخرون في الشبكة
2
كأساس لدورة رقمية مفتوحة عن الشمولية االجتماعية ،ومبادئ توجيهية منهجية
عن ريادة األعمال االجتماعية الصديقة للبيئة الخاصة بالمجتمعات 3،ومبادئ
4
توجيهية عن الشمولية االجتماعية والسياحة.
عالوة على ذلك ،فإنَّ أعضاء المجموعة ينشرون المعرفة وأفضل الممارسات
والمواد المُعدَّة من خالل شبكات منظمات المجتمع المدني المحلية لتعزيز
www.ecoacademy.org.ua/book/socialna-inklyuziya 2
http://www.ecoacademy.org.ua/publication/ekologo- 3
oriyentovane-socialne-pidpryyemnyctvo-u-gromadi

التغييرات االجتماعية .س ُتوفد بعثة إضافية للتبادل بين بلدان الجنوب في أوكرانيا
في أواخر عام  2020أو أوائل عام  2021لالستمرار في تقوية التعاون على
تعزيز شمل األشخاص ذوي اإلعاقة ودمجهم.
ينبغي لكل دولة ضمان الفرص المتساوية لمواطنيها وإعداد سياسات اجتماعية
لتشمل األشخاص ذوي اإلعاقة ،مع الوضع في االعتبار السياق الوطني .لذا ،فإنَّ
هذا المشروع لديه اإلمكانية القوية للتكرار في الدول التي لها خلفية اجتماعية
وثقافية وإدارية متشابهة.
جهة االتصال:
االسم :السيدة /سفيتالنا بيجورودوفا
المنصب :مُنسِّق وطني
المنظمة :برنامج المنح الصغيرة ( )SGPلمرفق البيئة العالمية ( )GEFفي
أوكرانيا
البريد اإللكترونيsvitlanan@unops.org :
سكايبsvitlana.nigorodova :

www.ecoacademy.org.ua/publication/inklyuzyvno- 4
reabilitaciynyy-turyzm

اسم المشروع :تطوير قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة باستخدام أدوات الشمولية االجتماعية الحديثة وتمكين المرأة
الدول  /األقاليم :بيالروس ،أوكرانيا
المر ِّ
شح :برنامج المنح الصغيرة ( )SGPلمرفق البيئة العالمية ( ،)GEFبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-4 ،5-4 :أ8-17 ،9-17 ،7-11 ،2-11 ،2-10 ،5-8 ،
مقدم الدعم :برنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة العالمية ،زيلينا جيتوميرشينا (منظمة غير ربحية) ،جامعة تاراس شيفتشينكو الوطنية (أوكرانيا)
هيئات التنفيذ :زيلينا جيتوميرشينا
حالة المشروع :مستمر
فترة المشروع :بين عام  2019و2020
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/3hO3HFW :
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المدن والمجتمعات
المستدامة

المسارات الصحية في بوجوتا والباز
تحسين نوعية حياة األشخاص القاطنين في دولة الباز المتمتعة بالحكم الذاتي ،بوليفيا عن طريق دعم النشاط
البدني والرياضي في الساحات العامة لكافة األعمار ،وذلك وف ًقا لنموذج بوجوتا

3

الصحة الجيدة
والرفاه

4

التعليم الجيد

التحدي
يؤدي النمو االقتصادي إلى الزيادة المفرطة في عدد المركبات والذي يتسبب في التدهور التدريجي لألوضاع االجتماعية والبيئية
في المدن ،مما يتسبب في حدوث مشكالت مثل نمط الحياة قليل الحركة واألمراض غير المعدية وضعف النواة األسرية باإلضافة
إلى السلوكيات العدوانية والعنف.
أقرت مدينة الباز المتمتعة بالحكم الذاتي والواقعة في جمهورية بوليفيا متعددة القوميات بأ َّنه تقريبًا ال يمارس بعض األنشطة
البدنية أو الرياضية سوى  %22من السكان .ومع ذلك فإنَّ  % 98من السكان يقرون بأنَّ النشاط البدني يُحسِّن من نوعية الحياة
ويقلل التوتر.
يتناول هذا المشروع التحدي بشأن التشجيع على الثقافة الرياضية ونمط الحياة الصحي بين السكان من خالل النشاط البدني.
نحو إيجاد حل
يتشارك معهد بوجوتا للرياضة واالستجمام ( )IDRDبموجب هذا المشروع الذي يلقى الدعم من الوكالة الكولومبية للتعاون الدولي
( APCكولومبيا) المعرفة والخبرة المكتسبة من برنامج "مسار الدراجات" مع حكومة الباز المتمتعة بالحكم الذاتي ،بوليفيا .يتمثل
هدف المشروع الذي بدأ من  2017وحتى  2019في زيادة استخدام الدراجات كوسيلة للنقل في الحضر وتشجيع مواطني مدينة
الباز على التعود على الثقافة الرياضية ونمط الحياة الصحي من خالل ممارسة النشاط البدني.
ظل برنامج "مسار الدراجات" موجو ًدا ألكثر من  40عامًا في بوجوتا .حظر استخدام حركة المركبات بموجب هذا البرنامج في
طرق بعينها كأيام األحاد والعطل وذلك بغرض التشجيع على قيادة الدراجات وممارسة األنشطة البدنية األخرى مثل الركض أو
التزحلق على الجليد .تنشئ طرق "مسارات الدراجات" مساحات استجمام مجانية لكافة األشخاص لتحسين صحتهم البدنية والنفسية.
ساعد هذا البرنامج في تحسين الحركة في منطقة الحضر والتحول االجتماعي والوصول إلى ساحات عامة آمنة ومتاحة للجميع.
كما ر َّكز على زيادة قيادة الدراجات وخفض الحوادث المرورية واالنبعاثات والمساهمة في العيش بطريقة صحية .إنجازات
البرنامج في بوجوتا:
•إنشاء طريق طوله  121كم لطرق مسارات الدراجات (و 116كم إضافية منذ بدايته قبل  40عامًا مضت).
•حشد قرابة  1,45مليون مستخدم في اليوم ،بحسب المتوسط
•إعداد ما يزيد عن  2000موقف من مواقف الدراجات ودمجها في نظام النقل الجماعي للمدينة
•تطوير برامج رسمية تعزز استخدام الدراجات كوسيلة نقل يومية وتنفيذها
•تنفيذ تطبيق الهاتف ( IDRDالخاص بمعهد بوجوتا للرياضة واالستجمام) للتنبؤ باألحوال الجوية واألنشطة المُقرَّ رة على طول الطريق

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
للوكالة الكولومبية للتعاون الدولي

بموجب مشروع "الباز المفعمة بالنشاط  -الطريق المفعم بالحراك" ،أجريت الزيارات التقنية في كولومبيا وبوليفيا لتبادل الخبرات
والمعرفة بين حكومة الباز المتمتعة بالحكم الذاتي ووزارة الرياضة في بوليفيا ومعهد بوجوتا للرياضة واالستجمام في بوجوتا.
وف ًقا لحكومة الباز المتمتعة بالحكم الذاتي يستهدف المشروع أحد أهداف خطة التنمية المحلية "الباز  "2040والتي تسلط الضوء
على أهمية تعزبز أنشطة االستجمام لتحسين الصحة البدنية والنفسية في الدولة.
بحث م ِّ
ُنظمو المشروع العالقات المحتملة مع الم َّ
ُنظمات والمؤسسات المحلية لتعزيز األنشطة البدنية ،والتي تتضمن األلعاب
الحركية النفسية لألطفال والعالج بالرقص والتمارين الرياضية ،باإلضافة إلى الرياضات البديلة مثل الجودو والكاراتيه وكابويرا
وتاي تشي.
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يأتي الخبراء من حكومة الباز المتمتعة بالحكم الذاتي إلى بوجوتا بدعم من معهد
بوجوتا للرياضة واالستجمام لمعرفة كيفية إعداد المهرجانات الصيفية وتنفيذها.
ً
فضل عن ذلك عقدت حلقات التدريب لموظفي الحكومة إلدارة المعدات الطبية
الرياضية وتحفيز كبار السن والشباب لممارسة النشاط البدني .كانت هناك أيضًا
حلقات عمل حول إدارة الجهود المبذولة للطالب في معهد تدريب مدربي التربية
الرياضية وجامعة مايور دي سان أندريس.

يتمثل التحدي الرئيسي أثناء تنفيذ البرنامج في تعزيز نمط الحياة الصحي للسكان
من كافة األعمار ،والذي يتطلب تعاو ًنا ضخمًا مع المجتمعات المحلية .يتطلب
تنفيذ البرنامج كذلك التدريب المنتظم لألشخاص المشاركين .كما ينبغي تكييف
البنية التحتية لزيادة أطوال طرق "مسارات الدراجات".
حتى يكون هذا البرنامج مؤثرً ا ،ينبغي تكييف هذا البرنامج من أجل المناطق
والقطاعات السكانية المستهدفة وتعزيز التضامن واحترام المبادئ المحلية
والتشجيع على المشاركة لكل األعمار ،والنظر في المعدات المطلوبة لألنشطة
وتنفيذها على المستوى المحلي.

بموجب مشروع "الباز أكتيفا  -الطريق المفعم بالحراك" فإنَّ نموذج الباز إلنشاء
مسارات للدراجات قد وضع كافة التوصيات المُقدَّمة من معهد بوجوتا للرياضة
ً
عضوا في شبكة الطرق الترفيهية في
واالستجمام في االعتبار ،باعتبارها
األمريكتين .في عام  2017شارك معهد بوجوتا للرياضة واالستجمام وحكومة
الباز المتمتعة بالحكم الذاتي في المؤتمر الثاني عشر لشبكة الطرق الترفيهية
في األمريكتين المنعقد في مدينة بنما .تتضمن الشبكة أكثر من  10مدن وتدعم
إنشاء مسارات للدراجات.

جهة االتصال
االسم :السيد لويس روا
المنصب :منسق التعاون الثالثي
المنظمة :الوكالة الكولومبية للتعاون الدولي ( APCكولومبيا)
البريد اإللكترونيluisroa@apccolombia.gov.co :

يمكن مشاركة مبادرة "مسارات الدراجات" في دول نامية أخرى باعتبارها
برنامجً ا مبتكرً ا يعزز من إنشاء مساحات اجتماعية ،ويقدم أنشطة استجمام
مجانية ،ويسهم في الصحة النفسية والعقلية ،ويُحسِّن البيئة من خالل خفض
الضوضاء وتحسين جودة الهواء.

االسم :السيد موريسيو فرانكو دي أرماس
المنصب :منسق التعاون الثالثي بين بلدان الجنوب
المنظمة :وزارة الخارجية في كولومبيا
البريد اإللكترونيmauricio.franco@cancilleria.gov.co :

اسم المشروع :المسارات الصحية في بوجوتا والباز
الدول/األقاليم :بوليفيا (متعددة القوميات) ،كولومبيا
المر ِّ
شح :وزارة الخارجية في كولومبيا ،والوكالة الكولومبية للتعاون الدولي ( APCكولومبيا)
هدف (أهداف) التنمية المستدامة6-11 ،2-11 ،4-4 ،4-3 :
مقدم الدعم :الوكالة الكولومبية للتعاون الدولي ( APCكولومبيا) ،نائب وزارة االستثمار العام والتمويل الخارجي البوليفي
هيئات التنفيذ :معهد المنطقة للرياضة واالستجمام ( )IDRDوحكومة الباز المتمتعة بالحكم الذاتي ووزارة الرياضة في بوليفيا.
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع :بين عام  2017و2019
رابط الممارسة الجيدة( www.idrd.gov.co/ciclovia-bogotana :في إسبانيا)
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المستدامة

شبكة المدينة الذكية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا
السعي نحو التنمية الذكية والمستدامة للمناطق الحضرية لتحسين شؤون الحياة

9

الصناعة ،واالبتكار،
والبنية األساسية

17

الشراكات لتحقيق
األهداف

التحدي
أغلب النمو السكاني لدول األعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا ( )ASEANكان وسيظل مدفوعًا بالمراكز في المناطق
الحضرية .وبحلول عام  ،2030من المتوقع انتقال  90مليون شخص إضافي إلى المناطق الحضرية .كما أ َّنه من المرتقب أن
تدفع الدول متوسطة الكثافة ما بين  200000و 2000000نسمة بالنمو السكاني في اإلقليم بنسبة  .% 40لن يخلو هذا الزحف
الحضري السريع من التحديات .يؤثر هذا التوسع على القضايا المتداخلة مثل ازدحام المدينة وجودة الماء والهواء والفقر وتنامي
أوجه عدم المساواة واالنقسام بين الحضر والريف وسالمة المواطن وأمانه .تسعى المدن في رابطة أمم جنوب شرق آسيا لمواجهة
هذه التحديات الملحَّ ة؛ إال أ َّنهم يفتقرون إلى الخبرة واألدوات والتمويل لتوظيف التكنولوجيا من أجل تنفيذ حلول ذكية ومستدامة.
نحو إيجاد حل
أدركت الدول األعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا الحاجة لتحديد الحلول التكنولوجية التي من الممكن أن تخفف من ضغوط
الزحف الحضري السريع باإلضافة إلى تقديم خدمات عامة متكاملة وتحسين مستوى المعيشة .وهكذا فإنَّ أحد النتائج الرئيسية
المتوخاة لرئاسة رابطة أمم جنوب شرق آسيا  - 2018التي عقدتها سنغافورة  -هي إنشاء شبكة المدن الذكية لرابطة أمم جنوب
شرق آسيا في  26مدينة رائدة.
في الوقت الذي قد حددت فيه الكثير من الدول األعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا أماكن بعينها باعتبارها مدينة ذكية
أو انطلقت فيها مشروعات تنمية المدينة الذكية ،فإنَّ شبكة المدينة الذكية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا هي منصة شاملة وتعاونية
والتي يمكنها تحقيق التآزر بين هذه الجهود وجمع هؤالء المدن الذكية معًا ،وبالتالي تساهم في جهود بناء مجتمع رابطة أمم جنوب
شرق آسيا.
أقرت شبكة المدينة الذكية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا التنوع بين مجتمعات رابطة أمم جنوب شرق آسيا وال تسعى لفرض
أي ُنظم مُوحَّ دة .بل ُتعتبر مجموعة من النظم الوطنية التي تولي االهتمام الواجب بأهداف التنمية الخاصة بكل دولة.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة المجموعة
االقتصادية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا

ونظرً ا ألنَّ التعاون هو جوهر هذه المبادرة ،تهدف شبكة المدينة الذكية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا إلى تيسير التعاون بشأن تنمية
المدن الذكية وإقامة الصالت مع الشركاء الخارجيين لرابطة أمم جنوب شرق آسيا ،ومُق ِّدمي حلول القطاع الخاص والمؤسسات المالية
متعددة األطراف .وتحقي ًقا لهذه الغاية استضافت سنغافورة حلقة عمل إدارة المدينة الذكية في مايو  ،2018باإلضافة إلى االجتماع
االفتتاحي لشبكة المدينة الذكية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا في يوليو  .2018ناقشت شبكة المدينة الذكية لرابطة أمم جنوب شرق
آسيا وأيدت إطار العمل غير المُلزم لرابطة أمم جنوب شرق آسيا وطورت خطط عمل للمدن الذكية وذلك لتوجيه نشاطها.
ساعدت هذه الروابط على تحفيز المشروعات االستثمارية المقبولة مصرف ًيا مع القطاع الخاص .تطلعت المدن الرائدة إلى ما بعد
اإلقليم ودخلت في شراكات مع شركات القطاع الخاص لتعزيز امتداد عالمي متسع النطاق .مثل تعزيز الشراكة بين بانيوانجي
في إندونيسيا والناشر جون ويلي وأبنائه للتعلم الرقمي للطالب في  25مقاطعة فرعية في بانيوانجي .في تشونبوري ،وتايالند
يدعم تحالف يوكوهاما للحلول الحضرية تطوير نظام إدارة الطاقة الذكية .تعهدت مؤسسة التمويل الدولي وآي بي إم المحيط
الهادئ يتوسيع نطاق العمل معًا على برنامج المدن الذكية  ،TechEmergeالمُصمَّم لتحسين توصيل الخدمات الحضرية من
خالل رابطة أمم جنوب شرق آسيا عن طريق مطابقة الشركات التكنولوجية مع مُق ِّدمي الخدمات في المناطق الحضرية وحكومات
المدينة .تتباين أنواع شراكات القطاع الخاص للغاية وتعد مؤشرً ا للمتطلبات المتنوعة لمدن رابطة أمم جنوب شرق آسيا.
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تعمل شبكة المدينة الذكية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا كذلك كمنصة للدول
األعضاء لتكوين شراكات مشتركة فعَّالة مع الشركاء الخارجيين للدفع بتطوير
المدن الذكية من خالل التعاون الثالثي .على سبيل المثال ،بموجب الشراكة بين
الواليات المتحدة ورابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن المدن الذكيةَّ ،
نظمت الواليات
المتحدة برنامجً ا للمدن الذكية يتألف من ثالثة أجزاء وذلك في يوليو ،2019
والذي تضمن ندوة مشتركة بين الواليات المتحدة ورابطة أمم جنوب شرق آسيا
بشأن المدن الذكيةَّ .
نظمت سنغافورة والواليات المتحدة معًا كذلك حلقة عمل
برنامج تدريب الدول الثالث ،المشتركة بين سنغافورة والواليات المتحدة بشأن
المدن الذكية في ديسمبر  .2019عقدت اليابان اجتماعًا رفيع المستوى بشأن
شبكة المدن الذكية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا المنعقد في طوكيو في أكتوبر
 ،2019بينما َّ
نظمت جمهورية كوريا حوارً ا رفيع المستوى بين رابطة أمم جنوب
شرق آسيا وجمهورية كوريا بشأن البنية التحتية باإلضافة إلى ندوة المدن الذكية
المشتركة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وجمهورية كوريا وذلك في سبتمبر
 .2019بالتزامن مع القمة التذكارية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا وجمهورية
كورياَّ ،
نظمت جمهورية كوريا كذلك االجتماع الوزاري االفتتاحي لرابطة أمم
جنوب شرق آسيا وجمهورية كوريا بشأن المدينة الذكية في نوفمبر .2019
دعت كذلك وزارة األراضي والبنية التحتية والنقل لجمهورية كوريا أعضاء
شبكة المدينة الذكية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا لتقديم الطلبات على برنامج
التعاون العالمي الشبكي  K-Cityلعام  ،2020والمفتوح أمام الحكومات الوطنية
والمحلية وهيئات القطاع العام .البرنامج مُصمَّم لتقديم التدريب والدعم لتطوير
خطة المشروع لمشروعات المدينة الذكية بالخارج .أعلنت أستراليا مبادرة المدن
الذكية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا وأستراليا ،باستثمار قدره  30مليون دوالر
أسترالي في مارس  .2018وضمن إطار المتابعة أسست أستراليا الصندوق
ً
فضل عن ذلك ،حصل بيان القادة لرابطة
االستئماني مع بنك التنمية اآلسيوي.
أمم جنوب شرق آسيا والصين  -بشأن المدينة الذكية  -على االعتماد وذلك أثناء
قمة رابطة أمم جنوب شرق آسيا والصين الثانية والعشرين في نوفمبر .2019

تتماشى شراكات شبكة المدينة الذكية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا كذلك
مع أهداف التنمية المستدامة .بينما من الممكن أن يختلف نمط المشاركة
مع الشركاء الخارجيين أو مُق ِّدمي حلول القطاع الخاص ،إال أنَّ كافة األطراف
تلتزم بتعزيز النمو المستدام وبناء بنية تحتية مستقرة وإقامة الشراكات مع الدول
للوصول إلى تنمية شاملة .يعتبر هذا النهج الشامل هو السمة المُميَّزة لشبكة
المدينة الذكية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا؛ حيث يخلق الفرص من خالل
التواصل بين الريف والحضر ،وعدم التخلي عن أحد باإلضافة إلى تحسين شؤون
مواطني رابطة أمم جنوب شرق آسيا.
تدعو شبكة المدينة الذكية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا -للمضي قدمًا -الشركاء
الخارجيين مثل المدن غير التابعة لشبكة المدينة الذكية لرابطة أمم جنوب شرق
آسيا والمؤسسات المالية متعددة األطراف ومقدمي حلول القطاع الخاص -
لالشتراك مع شبكة المدينة الذكية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا ومدن شبكة
المدينة الذكية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا لبحث الشراكات ذات المنفعة المتبادلة
للتعاون على تطوير المدن الذكية بغرض تحسين شؤون الحياة.
جهة االتصال
االسم :السيدة جوي بو
المنصب :نائب المدير
المنظمة :مديرية رابطة أمم جنوب شرق آسيا ووزارة الخارجية ،سنغافورة
البريد اإللكترونيjoy_boo@mfa.gov.sg :
الهاتف+65 9636 9125 :

اسم المشروع :شبكة المدينة الذكية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا
الدول  /األقاليم :بروني دار السالم ،كمبوديا ،إندونيسيا ،جمهورية الو الديمقراطية الشعبية ،ماليزيا ،ميانمار ،الفلبين ،سنغافورة ،تايالند ،فييتنام
المر ِّ
شح :وزارة الخارجية في سنغافورة
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-9 ،5-9 ،4-9 :ب-9 ،ج7-17 ،7-17 ،6-17 ،3-11 ،
مقدم الدعم :قسم التوصيل الشبكي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا ( )ASEANواألمانة العامة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا
هيئات التنفيذ :رئيس شبكة المدينة الذكية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (فيتنام) وراعي شبكة المدينة الذكية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (سنغافورة) والممثلون
الوطنيون عن كل دولة من الدول األعضاء  -في رابطة أمم جنوب شرق آسيا  -المشرفون على التنمية الذكية والمستدامة ،باإلضافة إلى كبار موظفي المدينة
الذكية من كل مدينة عضو
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع :بين عام  2018و2025
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/32w55qb :
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المدن والمجتمعات
المستدامة

المحطة التجريبية للنفايات اإللكترونية
دعم إنشاء محطة تجريبية للنفايات اإللكترونية

3

الصحة الجيدة
والرفاه

12

االستهالك
واإلنتاج المتسمان
بالمسؤولية

التحدي
أصبحت استفادة الشعوب من االقتصاد الرقمي واالنضمام إلى مجتمع المعلومات في تزايد .ونظرً ا للتغييرات التكنولوجية السريعة
وتزايد إمكانية الحصول على المعدات الكهربائية واإللكترونية واستخدامها ،أصبحت دورة حياة المنتج أقصر وال تدعم العديد من
التصميمات اإلصالح أو إعادة االستخدام.
ومن ث َّم فإنَّ النفايات اإللكترونية تزداد في النمو .تحتوي المعدات المستخدمة أو الم َّ
ُحطمة أو البالية مثل الهواتف وأجهزة الالبتوب
وأجهزة االستشعار وأجهزة التلفاز والبطاريات على مواد ُتش ِّكل مخاطر جلية على البيئة والصحة ،ال سيما إذا استخدمت بطريقة
غير صحيحة .أغلب المخلفات اإللكترونية ال توثق التوثيق المالئم كما ال يجري التعامل معها باستخدام سالسل أو طرق إعادة
التدوير المالئمة.
تعتبر إدارة المخلفات هي واحدة من أضخم التحديات التي تواجه قطاع تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ( )ICTفي األرجنتين.
نظرً ا للتعقيدات البيئية واالجتماعية واالقتصادية ،يتعيَّن إدارة المنتجات على نحو مستدام وذلك عند انتهاء عمرها االنتاجي.
من الضروري إدراك أنَّ األنواع المختلفة للمخلفات اإللكترونية غير متجانسة وتمتلك مواصفات خاصة .وبالتالي يتعيَّن إدارتها
والتعامل معها والتخلص منها بطريقة مسؤولة.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
لالتحاد الدولي لالتصاالت

نحو إيجاد حل
بوصفها وكالة األمم المتحدة لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ،يساعد االتحاد الدولي لالتصاالت ( )ITUالدول األعضاء
االستفادة من تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات لمواجهة التحديات ذات الصلة بالتغير المناخي .كما أ َّنها تساعد في مواجهة مشكلة
النفايات اإللكترونية .تتضمن أنشطتها تحديد المبادئ التوجيهية ورفع مستوى الوعي وبناء القدرة والتعاون مع وكاالت أخرى تابعة
لألمم المتحدة وتنفيذ المشروعات وتقديم المساعدة المباشرة للدول األعضاء.
بالتعاون مع جامعة البالتا الوطنية في األرجنتين ،أنشأ االتحاد الدولي لالتصاالت محطة تجريبية للنفايات اإللكترونية في عام
 2017لتقديم استجابات واقعية للتصدي لمشكالت النفايات اإللكترونية في المدن ،بالتماشي مع أهداف التنمية المستدامة .يستخدم
هذا المشروع نهج تعدد الجهات المعنية ،ويتضمن الشركاء من القطاعات الخاصة والعامة واألكاديمية والتي تعمل معًا لرفع
مستوى الوعي بأهمية الحاجة للتصدي النفايات اإللكترونية وإعادة تدوير مخلفات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات على نحو
مسؤول .أحد األنشطة الرئيسة للمحطة التجريبية هي تجديد أجهزة الكمبيوتر والتي تمنح عن طريق التبرع إلى قطاعات السكان
المعرضة للخطر ،من بينها المدارس في المناطق الريفية ومجتمعات السكان األصليين والسجون في البالتا .تعمل المحطة
مع الطالب من شتى القطاعات األكاديمية في الجامعة ،من بينها الهندسة والعلوم ،وذلك باإلضافة إلى المسؤولين عن أنشطة
المحطة .أجري تقييم المتطلبات ودراسة الجدوى وتصميم المشروع لوضع ترتيبات تقاسم التكاليف بين الجامعة واالتحاد الدولي
لالتصاالت ،وتقديم االتحاد الدولي لالتصاالت المعدات الالزمة والقيام بدوره كوكالة مسؤولة عن تنفيذ المشروع .قدَّمت الجامعة
المنشآت للمشروع والموظفين التقنيين والمراقبة اليومية على الموقع لتنفيذ المشروع والتشغيل فيما بعد.
ً
فضل عن ذلك ُن ِّظمت أنشطة بناء القدرات
تسلَّم الطالب المنح الدراسية من الجامعة واضطلعوا بأدوار مختلفة في تشغيل المحطة.
والتدريبات للطالب واألشخاص اآلخرين المهتمين بإدارة النفايات اإللكترونية.
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أجريت األنشطة التالية أثناء تنفيذ المشروع:
•تحديد مقرات المحطة التجريبية للنفايات اإللكترونية
•تصميم المحطة والعمليات
•تجهيز الموقع ،ويشمل األثاث واالتصاالت عن بُعد والتيار الكهربائي
والمرافق األخرى
•تحديد االختصاصات والمواصفات التقنية للمعدات المطلوبة
•شراء المعدات
•إعداد المبادئ التوجيهية واإلجراءات المعمول بها الواجب اتباعها
•تعيين الموظفين المعنيين
•تثبيت المعدات المشتراة وتشغيلها
•تفعيل المحطة (وعقد االحتفال االفتتاحي في  06سبتمبر )2018
بمجرد االنتهاء من المحطة ،أنشأ المشروع محطة تجريبية للنفايات
وفعالة .أُطلعت الدول النامية على هذه الممارسة
اإللكترونية جاهزة للعمل َّ
الحسنة ضمن إطار تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب .يُستخدم تبادل المعلومات
ونقل التكنولوجيا لمتابعة االستفسارات الواردة بشأن الجوانب التقنية للمشروع
والطريقة التي يمكن بها للدول والمؤسسات األكاديمية األخرى إنشاء محطات
مماثلة للنفايات اإللكترونية.
تمثل المحطة ابتكارً ا؛ حيث كانت هذه هي المرة األولى التي يعمل فيها االتحاد
الدولي لالتصاالت والجامعة معًا على مشروع من هذا النوع .وبالرغم من إنشاء

الجامعة مشروعًا بدائيًا إلعادة تدوير الكمبيوتر إال أ َّنها لم تتناول "الحد من التدوير"
و"إعادة االستخدام" .اشتملت المحطة الجديدة على المصطلحات الثالث البارزة
بشأن النفايات اإللكترونية :الحد منها وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها.
وتلقى برنامج النفايات اإللكترونية الدعم بفضل أهمية المشروع ونجاحه .أصبح
البرنامج أكثر استدامة نتيجة للتحسينات المدخلة على معدات المعالجة اإللكترونية
وتجديد معدات الكمبيوتر والهاتف المحمول وإصالحهما .كما أ َّنه أثار المزيد من
االهتمام والمشاركة من جهات فاعلة أخرى ،من بينها الجهات من القطاع الخاص
واألوساط األكاديمية ،الذين يودون التعاون في برنامج النفايات اإللكترونية
للجامعة .دعمت الحكومة األرجنتينية كذلك المشروع منذ إنشائه.
ساعد المشروع مؤخرً ا في إنشاء الحمالت اإلعالمية وإطالقها لرفع الوعي
بين المجتمعات المحلية عن أهمية استخدام طرق إعادة التدوير المناسبة للمعدات
الكهربائية واإللكترونية.
جهة االتصال
االسم :السيد كوزماس زافازافا
المنصب :الرئيس القائم باألعمال باإلنابة لقسم الشراكات للتطوير الرقمي
المنظمة :مكتب تطوير االتصاالت واالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU
البريد اإللكترونيcosmas.zavazava@itu.int :

اسم المشروع :المحطة التجريبية للنفايات اإللكترونية
الدول  /األقاليم :األرجنتين
المر ِّ
شح :االتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-3 ،9-3 :د-11 ،6-11 ،5-11 ،ب-12 ،5-12 ،4-12 ،أ
مقدم الدعم :جامعة البالتا الوطنية ،األرجنتين
هيئات التنفيذ :االتحاد الدولي لالتصاالت
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع :بين عام  2017و2018
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/3j9L0fO :
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المدن الذكية :ابتدا ًء من تقييم أداء المدينة إلى التمويل
االبتكاري
مساعدة الدول األعضاء للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا في التحول نحو المدن الذكية والمستدامة
عن طريق تطبيق مؤشرات األداء األساسية والتحضير لخطط ذات توجه عملي والمشروعات االستثمارية
المقبولة مصرفيًا للتمويل
التحدي
تواجه البلديات والحكومات الوطنية قيو ًدا ضخمة ونقصًا في الميزانية ضمن سياق التحديات االقتصادية واللذين يتفاقمان جراء
انتشار جائحة فيروس كورونا .وينطبق هذا بوجه خاص على مشروعات التنمية الحضرية .بداية ،من غير الممكن امتالك التمويل
الكافي في الميزانية العامة للوفاء بكافة المتطلبات .ثانيًا ،من الصعب تحديد أولويات التمويل .نظرً ا لتقلص الميزانية العامة واآلثار
الدائمة لألزمة المالية العالمية ،تظل الهيئات المحلية مُقيَّدة في قدرتها على التحول نحو المدن الذكية والمستدامة وتنفيذ جدول
أعمال  2030المعني بالتنمية المستدامة.

المدن والمجتمعات
المستدامة

3

الصحة الجيدة
والرفاه

6

9

الصناعة واالبتكار
والبنية األساسية

13

المياه النظيفة
والنظافة الصحية

العمل
المناخي

نحو إيجاد حل
يستهدف مشروع "التنمية المستدامة" الذي تنفذه لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ( )UNECEوبرنامج األمم المتحدة
للمستوطنات البشرية (موئل األمم المتحدة) دعم الدول المستهدفة في التحول نحو المدن الذكية والمستدامة ،بغرض الوصول
إلى أهداف التنمية المستدامة ( 11 )SDGsوأهداف التنمية المستدامة األخرى ذات الصلة بالمناطق الحضرية .يتمثل هدف
المشروع في تحسين قدرات موظفي الحكومة المحليين والوطنيين في بيالروسيا وجورجيا وكازاخستان وقيرغيزستان والجبل
األسود لتنمية سياسات المناطق الحضرية المستدامة وتنفيذها .يقيِّم المشروع أداء المدينة باستخدام منهجية الجمع الخاصة بمبادرة
ُم َّتحدين من أجل مدن ذكية مستدامة ( )U4SSCالمعنية بمؤشرات األداء األساسية للوصول إلى مدن ذكية مستدامة والمساعدة
في إيجاد حلول التمويل االبتكارية لمشروعات المدينة الذكية المستدامة .حيث تق ِّدم أنشطة بناء القدرات لتعزيز السياسات المرتكزة
على األدلة والتعاون األفقي والرأسي بين شتى الوكاالت الحكومية ،باالشتراك مع قاطني هذه المدن .ونتيجة لهذا أصبحت المدن
أكثر قدرة على التصدي للمشكالت المتعلقة بالمدينة ،مثل التلوث البيئي وعدم توفر مساكن أقل تكلفة تتسم بالكفاءة من حيث الطاقة.
ً
شامل لجمع البيانات من مؤشرات األداء األساسية 1ليستخدمها واضعو السياسات على المستويات
يعرض المشروع إطار عمل
الوطنية والمحلية .تعمل مؤشرات األداء األساسية كأداة تقييم ذاتية للمساعدة في تحديد نقاط الضعف والقوة للمدن بهدف تحسين
األداءُ .
طوِّ رت هذه المؤشرات إلنشاء معيار لتقييم المساهمات التي تقدمها تكنولوجيات االتصاالت والمعلومات لجعل المدن
ً
أكثر ذكا ًء واستدامة .حيث إنَّ هناك  91مؤشرً ا شامل يغطي الجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية لشؤون الحياة في المدن.
يعمل نهج لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا على تمرير المدينة من خالل العملية بأكملها ،بدءًا من التقييم إلى التوصيات
على التشريعات وأفكار المشروعات الملموسة .ويدعم المدن كذلك في تنظيم الندوات مع المستثمرين المحتملين ،الذين قد يرغبون
في تقديم التمويل واالستثمارات الالزمة .تستخدم المدن البيانات واألدلة المستقاة من تقييم مؤشرات األداء األساسية لوضع
أولويات التطوير الحضري المستدام وتقديم أساس التخاذ قرارات استثمارية عند تنفيذ التوصيات .كما تلقى واضعو السياسات
على المستويات الوطنية والمحلية التشجيع على استخدام إطار مؤشرات األداء األساسية كأداة رصد لتقييم تقدم المدينة .تنشئ
المدن التي تخضع لتقييم مؤشر األداء األساسي منصة تعاون مثمرة بين بلدان الجنوب ل َتشارُك المعلومات والتعلم من األقران
وذلك في ظل رئاسة األمانة العامة للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ،والتي تسهم كذلك في نقل المعرفة والخبرة ذات الصلة
عبر المدن والبلدان.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة للجنة
األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا

 1االتفاقية المتعلقة بالتنوع األحيائي وغيرها ،ومنهجية جمع مؤشرات األداء األساسية لمدن ذكية ومستدامة ()2017
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تتضمن المنهجية أربعة خطوات:
•إعداد ملف تعريف المدينة الذكية المستدامة بنا ًء على مؤشرات األداء األساسية
•تسهيل تطوير خطة العمل المتعلقة بالمدينة
•دعم إعداد التصورات لمشروعين على األقل من المشاريع ذات األولوية
من القائمة للعرض على المستثمرين
•تقديم الدعم إلعداد ندوات وطنية ومحلية لتحديد المستثمرين المهتمين وذلك
لبحث المزيد من خيارات التمويل االبتكارية للمشروعات
تضمَّن المشروع الجهات الوطنية المعنية التالية ،مسن ًدا إليها األدوار التالية:
•المدينة أو الحكومات الوطنية أو كليهما ،والتي تؤسس فريق عمل في المدينة لجمع
البيانات التي سيسترشد بها في مؤشرات األداء األساسية وعددها  91مؤشرً ا
والمساعدة في إنشاء قائمة بأفكار المشروع
•المكاتب اإلحصائية الوطنية والمحلية ،والتي تمثل جزءًا من فريق العمل وتقدم
البيانات لالسترشاد بها في مؤشرات األداء األساسية
•وزارة االقتصاد أو إدارة المدينة أو كليهما التي تعمل مع المستثمرين،
والتي تدعم أعمال المدينة المتعلقة بتطوير مقترحات االستثمار وجذب
المستثمرين المحتملين من المؤسسات المالية الدولية وشركات رأس المال
االستثماري وما إلى ذلك.
تتمثل ابتكارية المشروع في أنَّ مؤشرات األداء األساسية متسقة مع مؤشرات
أهداف التنمية المستدامة .ومن ث َّم فإنَّ تطبيقها يتيح للمدن توطين أهداف التنمية
المستدامة وتقييم التقدم المحرز في تحقيقها على المستوى المحلي .يحدد تقييم
أداء المدينة عالوة على ذلك المشروعات ذات األولوية ويربطها بالتمويل
االبتكاري .تمثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضمن هذا السياق واحدة
من األدوات الالزمة لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة (إلى جانب تحسين
التشريعات ،إلى آخره) .وأخيرً ا؛ يُشجِّ ع المشروع المشاركة والمساهمة الفعَّالة
للسكان والجهات المعنية الرئيسية في تقييم العملية.

تستطيع الحكومات المحلية تقييم نقاط ضعغها وقوتها عن طريق تعزيز قدرات
الهيئات المحلية لتقييم أداء المدينة .من السهل التعرف على المجاالت بالغة
األهمية أو ذات األداء الجيد وذلك بقياسها مقارنة بمؤشرات األداء األساسية.
ُتدمج النتائج ضمن خطط العمل المتعلقة بالمدينة ووثائق التخطيط ،مما يضمن
االستدامة طويلة األمد للعملية.
يعمل تطبيق نهج موحد مبني على تقييم مؤشرات األداء األساسية للمدن الذكية
المستدامة على خلق الفرص لمزيد من المقارنات والتقييمات الذاتية لألداء داخل
منطقة لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا .وبالتالي؛ يمكنها العمل كمخطط
إلجراء التقييمات المقارنة للمشروعات في مناطق أخرى .خضع النهج لالختبار
في البداية في مدينتين وهما جوريس وآرمينيا 2وفوزنيسينسك وأوكرانيا.3
خضعت مؤشرات األداء األساسية لالستخدام في فوزنيسينسك لتطوير استراتيجية
تنمية المدينة واعتمادها في  2027وتنفيذ مشروعات االستثمار المعنية بالصحة
العامة والنقل في المناطق الحضرية وكفاءة الطاقة ومجاالت أخرى.
جهة االتصال
االسم :السيدة جولنارا رول
المنصب :أمين لجنة التنمية الحضرية واإلسكان وإدارة األراضي
المنظمة :لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ()UNECE
البريد اإللكترونيgulnara.roll@un.org :

 2اللجنة االقتصادية ألوروبا ،الملف التعريفي للمدينة الذكية المستدامة :جوريس،
آرمينياECE/HBP/192 ،
 3اللجنة االقتصادية ألوروبا ،الملف التعريفي للمدينة الذكية المستدامة :فوزنيبينسك،
أوكرانياECE/HBP/199 ،

اسم المشروع :المدن الذكية المستدامة لجدول أعمال  2030بشأن التنمية المستدامة والخطة الحضرية الجديدة في منطقة لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا
الدول  /األقاليم :بيالروسيا ،جورجيا ،كازاخستان ،قيرغيزستان ،الجبل األسو
المر ِّ
شح :لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ()UNECE
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-11 ،5-11 ،3-11 ،1-11 ،4-9 ،1-9 ،3-6 ،2-6 ،1-6 ،9-3 ،6-3 :أ-11 ،ج3-13 ،2-13 ،1-13 ،
مقدم الدعم :حساب األمم المتحدة للتنمية ،الدفعة 12
هيئات التنفيذ :لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ،برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم المتحدة)
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع :بين عام  2020و2023
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/32nvhDn :
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االستغالل الشامل للنفايات والتنمية المستدامة في قطاع
مواد البناء للدول اآلسيوية على طول الحزام والطريق
تعزيز استغالل النفايات وتوفير الطاقة وخفض االنبعاثات فيما يتعلق بمواد البناء

12

االستهالك واإلنتاج
المسؤوالن

17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

التحدي
تواجه معظم الدول النامية مع النمو السريع في االقتصاديات والمجتمعات تحديات مشتركة في معالجة النفايات ،مثل النفايات البلدية
الصلبة والحمأة والنفايات الخطرة والرماد المتطاير والخبث .حيث تسببت النفايات الصناعية والبلدية في تلوث شديد ّأثر على
البيئة وصحة اإلنسان.
ِّ
وتمثل النفايات مشكلة متفاقمة لجميع الدول النامية .تنتج فيتنام أكثر من  15مليون طن من النفايات كل عام من مصادر مختلفة.
و ُتعرِّ ض إعادة استخدام النفايات وإعادة تدويرها وجمعها ومعالجتها والتخلص منها البيئة لمخاطر بالغة .وقد أصدرت بعض
الحكومات سياسات لتشجع إعادة تدوير النفايات ،لكن معظم هذه الحكومات ال يملك القدرة على تطوير تقنيات استغاللها .فك ٌّل من
فيتنام وتايالند يعانيان من قلة فرص الوصول إلى التقنيات المُتق ِّدمة الالزمة الستغالل النفايات على الصعيد الوطني.
نحو إيجاد حل
تعد أفران اإلسمنت المستخدمة إلنتاج خبث اإلسمنت ،مناسبة تمامًا أيضًا الستغالل مجموعة واسعة من النفايات بكفاءة بدرجة
حرارة احتراقها العالية .ففي الصينُ ،تعالج النفايات في أفران اإلسمنت معالجة مشتركة لالستعاضة عن الوقود األحفوري وبعض
المواد الخام .ويمكن للمعالجة المشتركة للنفايات أنَّ تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمُلوِّ ثات األخرى ،واستخالص الطاقة
والمساهمة في توفير التكاليف في مصانع اإلسمنت على المدى الطويل.
وقد تعاون المركز الدولي لترويج تكنولوجيا المواد ( )ICMواألكاديمية الصينية لمواد البناء ( )CBMAمع المعهد الفيتنامي لمواد
البناء ( )VIBMوشركة سيام لإلسمنت العامة ( )SCGفي تايالند لتعزيز استغالل النفايات وتوفير الطاقة وخفض االنبعاثات
في قطاع مواد البناء من خالل البحث والتطوير المشترك ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات .كما يسعى المشروع أيضًا إلى تقليل
المخاطر الم ِّ
ُؤثرة على صحة اإلنسان والبيئة الناتجة من النفايات.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة للمركز
الدولي لترويج تكنولوجيا المواد /
األكاديمية الصينية لمواد البناء

اسُتخدمت المبادرة المنهجية التالية لتعزز التعاون بين بلدان الجنوب:
•التبادل التقنيُ :ن ِّظمت ثالث ندوات حول تقنيات معالجة النفايات في قطاع مواد البناء ،عرض خاللها خبراء من الصين أحدث
تقنيات المعالجة المشتركة.
•بناء القدرات :أُجريت ثالث دورات تدريبية وزيارات في الموقع لفييتنام وتايالند في مختبر الدولة الرئيسي لمواد البناء
الخضراء في بكين ،ومصنع تايان جونغلين لإلسمنت في مقاطعة شاندونغ ،وشركة تشوتشو لمواد البناء التابعة لمجموعة بكين
لمواد البناء الحديثة في مقاطعة هيبي .ور َّكزت األنشطة على اختبار التقنيات وإنتاج إسمنت أكثر نظافة ومواد بناء صديقة للبيئة.
•التوجيه التقني :قدَّم خبراء المركز الدولي لترويج تكنولوجيا المواد توجيهًا تقنيًا إلجراء تحديث مُو ِّفر للطاقة على خط إنتاج
اإلسمنت التابع للمؤسسة الفيتنامية لصناعة األسمنت.
•زيادة التوعية :عُقدت ندوة لتعزيز استغالل النفايات في مواد البناء في فييتنام عن طريق تبادل التقنيات والخبرات المُتق ِّدمة
في استغالل النفايات .وقد دُعي ثمانية خبراء من الصين إللقاء محاضرات فيها ومشاركة خبراتهم .وحضر أيضًا مشاركون
من إدارة مواد البناء التابعة لوزارة البناء الفيتنامية والمعهد الفيتنامي لمواد البناء .وستفيد مشاركتهم في هذه الندوة في صياغة
سياسات التنمية المستدامة المتعلقة بقطاع مواد البناء.
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وقد أحرز هذا المشروع تقدمًا ملموسًا حتى اآلن وحقق النتائج الرئيسية التالية:
•إتاحة إمكانية الوصول إلى المعلومات التقنية المتعلقة باستغالل النفايات
لحوالي  820مشار ًكا فيتنام ًيا من قطاع مواد البناء.
ومديرا تايالند ًيا في قطاع مواد البناء
سا
ً
•إتقان حوالي  560باح ًثا ومهند ً
للتقنيات المتعلقة باستغالل النفايات واإلنتاج األنظف في مواد البناء ،مما
سيزيد من قدرات االبتكار والبحث.
•توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون المستدام في المستقبل مع المعهد الفيتنامي لمواد
البناء وشركة سيام لإلسمنت العامة في تايالند .س ُت ِّ
عزز هذه االتفاقيات من التعاون
بين بلدان الجنوب على نحو أوثق وأوسع نطا ًقا على المدى الطويل .وعلى نحو
مشترك ،س ُتنفذ المزيد من مشاريع البحث والتطوير على اإلسمنت والخرسانة
والمواد المقاومة للحرارة وبعض المواد الجديدة .وذلك مع إنشاء مختبر الختبار
مواد البناء .باإلضافة إلى ذلك ،سيسعى المركز الدولي لترويج تكنولوجيا المواد
إلى توفير المزيد من التدريب التقني للمهندسين من البلدان النامية.
•يُق ِّدم هذا المشروع المساعدة التقنية والمساعدة المتعلقة بوضع السياسات لحكومة
فييتنام من أجل صياغة سياسات التنمية المستدامة ومعاييرها لقطاع مواد
البناء في خطة السنوات العشر القادمة .بمجرد تنفيذ هذه السياسات والمعايير،
ستتحسَّن البيئة وصحة عشرات اآلالف من الفيتناميين بصورة ملموسة.

وقد أعربت الدول المستفيدة عن اهتمامها القوي بمزيد من التعاون مع المركز
الدولي لترويج تكنولوجيا المواد واألكاديمية الصينية لمواد البناء .وال تزال
المناقشات مستمرة بين المركز الدولي لترويج تكنولوجيا المواد والمنظمات
المختلفة وحكومتي فييتنام وتايالند من أجل توسيع نطاق التعاون ضمن إطار هذه
المبادرة للتعلم المتبادل ومشاركة المعرفة من أجل زيادة إدماج التعاون فيما بين
بلدان الجنوب والتعاون الثالثي في البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق.
يمكن تكرار منهجيات المشروع في قطاع مواد البناء في أي دولة نامية ومالءمتها
مع قضايا أخرى في خطة التنمية المستدامة لعام .2030
جهة االتصال
االسم :دكتور /خوان لي
المنصب :نائب المدير
المنظمة :المركز الدولي لترويج تكنولوجيا المواد ( / )ICMاألكاديمية الصينية
لمواد البناء ()CBMA
البريد اإللكترونيlijuan_cbma@qq.com ،lijuan@cbmamail.com.cn :
وي تشاتlijuan273838 :

اسم المشروع :االستغالل الشامل للنفايات والتنمية المستدامة في قطاع مواد البناء للدول اآلسيوية على طول الحزام والطريق
الدول  /األقاليم :الصين ،تايلند ،فييتنام
المر ِّ
شح :المركز الصيني الدولي للتبادل االقتصادي والتقني
غاية (غايات) أهداف التنمية المستدامة9-17 ،4-12 :
مقدم الدعم :مشروع مركز تنمية بلدان الجنوب المعني بالصين
هيئات التنفيذ :المركز الدولي لترويج تكنولوجيا المواد ( / )ICMاألكاديمية الصينية لمواد البناء ()CBMA
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع :بين أكتوبر  2017وديسمبر 2018
رابط الممارسة الجيدة( www.cbma.com.cn :باللغة الصينية)
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االستهالك واإلنتاج
المسؤوالن

إنتاج البن المستدام في حديقة جورونجوسا الوطنية
[ De Moçambique, com amorبكل الحب من موزمبيق]

التحدي
اإلنتاج الزراعي ،وبوجه خاص اإلنتاج األسري ،أمر حيوي لتحقيق األمن الغذائي والتغذوي ورفاهية السكان في موزمبيق.
وبالرغم من ضخامة اإلمكانات اإلنتاجية ،إال أنَّ األنظمة الحالية ال تلبي احتياجات السكان .لذا تحدد الخطة االستراتيجية للدولة
المعنية بالحد من الفقر األولوية لزيادة الوصول إلى عوامل اإلنتاج ،وخاصة بالنسبة للمرأة ،وإلبراز مدى توفر التقنيات المناسبة.

1

القضاء
على الفقر

5

13

العمل
المناخي

17

المساواة بين
الجنسين

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

وفي ذات الوقت ،يعتبر ضعف تسويق المنتجات الزراعية عائ ًقا أمام تكثيف اإلنتاج ،مما يحد من زيادة دخل األسرة .لذا يجب
إجراء تحسينات في البنية التحتية للشبكة ومعالجة المنتجات وتخزينها وحفظها ومعالجتها بعد الحصاد من أجل تحسين الوصول
إلى األسواق.
نحو إيجاد حل
لمواجهة هذه التحديات ،يهدف مشروع "جرونجوزا كافيه" إلى التخفيف من اآلثار الناجمة عن إزالة الغابات وتغير المناخ،
وتعزيز األعمال التجارية الزراعية وزيادة الدخل واألمن الغذائي لألسر الريفية في المنطقة .يعتمد المشروع على اتفاقية بين حديقة
جورونجوسا الوطنية والمجتمعات المحلية لتخصيص  1000هكتار لزراعة بن أرابيكا عالي الجودة المغروس في الظل .وهو ما
سيتحول إلى أكثر من  5000هكتار من الغابات االستوائية المحمية والمُجدَّدة ويهيئ سبل العيش المستدامة ألكثر من  2500أسرة.
وسيضمن أيضًا حماية  40000هكتار من أرض الحديقة الوطنية.
غايات المشروع هي:
• تحديد االستدامة البيئية لنظام إنتاج البن (بن أرابيكا) وتحسينها باستخدام تقنيات تشمل الغرس في الظل والتهجين وترشيد
استخدام موارد المياه واألسمدة.
•تحليل القدرة على التكيّف للمواد النباتية ضمن سياق تغير المناخ في المنطقة واختيار األنماط الجينية المنتقاة واألكثر مالءمة
للظروف اإلقليمية.
•تقييم إمكانية زراعة بن روبوستا ( ،)Coffea canephora cv. Conilonالذي يتميَّز نباته بوجه عام بقدرة أكبر على
تحمل درجات حرارة أعلى من بن أرابيكا ،مع مراعاة االحترار العالمي في المستقبل.
•تدريب العديد من أصحاب المصالح (المزارعين وجمعياتهم والفنيين والتجار والطالب والباحثين والمعلمين) في كامل سلسلة
توريد البن.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
لقهوة جورونجوسا

من خالل تدريب العديد من الموارد البشرية (المزارعين والمرشدين الزراعيين والفنيين والطالب والباحثين) في مجاالت اإلنتاج
والتكنولوجيا والبحث العلمي ،يهدف المشروع لما يلي:
•تحسين أنظمة إنتاج البن الحالية من خالل استحداث الممارسات الثقافية ،خاصة المتعلقة بالموارد المائية والتسميد ،أو تحسينها
وكذلك اختيار أصناف بديلة (بن أرابيكا) و /أو أصناف تكميلية (بن روبوستا).
•وضع كتيب إرشادي حول الممارسات الجيدة في إدارة المحاصيل ،مع التركيز على الجوانب الرئيسية مثل إجراءات الحفاظ
على النباتات على مدار العام ،وحصاد البن ومعالجته وتخزينه محليًا.
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•مالءمة نظام شهادات الجودة والترويج لعالمة جورونجوسا كافيه (Gorongosa
 )Caféالتجارية ،بما يتوافق مع معايير مراقبة الجودة الدولية.

مع مختلف األطراف الفاعلة في مجال التنمية ،مثل الجامعات والجهات المانحة
التقليدية والناشئة من منظمات المجتمع المدني ،استنا ًدا إلى مزاياها النسبية
وقيمتها المضافة .ويُقيِّم المشروع عالقات تشاركية تتجاوز النهج التقليدي بين
الشمال والجنوب.

يتميَّز مختبر تفاعالت البيئة النباتية والتنوع البيولوجي التابع لكلية الزراعة
بجامعة لشبونة في البرتغال بتاريخ طويل من البحث في مجال البن ومن التعاون
مع المؤسسات في موزمبيق والبرازيل في مجاالت التدريس والتدريب والبحث
المُتق ِّدمين .ويُر ِّكز هذا التعاون على تحليل المواد الجينية وانتقائها ضمن سياق
تغيُّر المناخ ،ويُر ِّكز أيضًا على برامج حفظ التنوع البيولوجي.

تأثيرا مضاع ًفا .حيث يحقق أوجه التآزر مع وكاالت
ربما يجني هذا المشروع
ً
التعاون األخرى ويعمل كأداة هامة لمشاركة الموارد والخبرات واالستفادة منها.
ويُقدِّ م تدري ًبا للتعلم المتبادل ،مع تحقيق منافع ج َّمة لجميع األطراف المشاركة.

ويؤدي كل شريك دورً ا هامًا.

تتمتع الجامعة االتحادية إسبيريتو سانتو في البرازيل بخبرة علمية ،و ُتق ِّدم تدريبًا للموارد
البشرية ،مع التركيز على إدارة المحاصيل وتحسين النبات .ونظرً ا لتاريخها الطويل
في البحث والتدريس واإلرشاد في مجال زراعة البن ،ستستطيع الجامعة المساهمة في
هذا التعاون بطريقة عملية للغاية ،وتوجيه اإلدارة الثقافية (الزراعة والتسميد والتشذيب
والحصاد والجوانب األخرى) وتدريب الموارد البشرية في موزمبيق.
تروج حديقة جورونجوسا الوطنية بموزمبيق للمشروع وتتمتع بخبرة كبيرة في
إجراء دورات تدريبية قصيرة حول التنوع البيولوجي .وسيشارك ثالثة أعضاء من
فريق الحديقة مباشرة في دعم األنشطة ضمن إطار هذا المشروع واإلشراف عليها.
وقد قُ ِّدم الدعم المالي من قِبل كل من معهد كامويس ووكالة التعاون البرازيلية
وجامعة لشبونة والجامعة االتحادية إسبيريتو سانتو وحديقة جورونجوسا الوطنية.
ووُ جهت نسبة مئة بالمئة من أرباح المشروع لتمويل مشاريع حفظ الزراعة
والتنمية البشرية في حديقة جورونجوسا الوطنية وحولها .ويتيح التعاون الثالثي
في هذه الحالة التدخل الم َّ
ُنظم على نطاق أوسع .ويوفر طريقة لتنويع الشراكات

يعمل المشروع بمثابة مثال على توسيع نطاق المشاريع الناجحة واألخذ بزمام
المبادرة ،بنهجه المحدد بالسياق والحلول المُصمَّمة خصوصًا له .واعترف البلد
المضيف بالقيمة المضافة التي كان على كل شريك من الشركاء الثالثيين أن
يُقدمها واستفاد منها.
يتمركز المشروع حول حديقة جورونجوسا الوطنية ،وتعمل جميع األنشطة ضمن
المنطق المتبع في التدخل ،مما يضمن تحسين الملكية والقيادة ،مما يؤدي بدوره
إلى زيادة التأثير واالستدامة .ومهد المشروع الطريق للشراكات بين البلدان
والمؤسسات األكاديمية من أوروبا وأمريكا الجنوبية التي تشترك في الروابط
الثقافية واللغوية .وأخيرً ا ،يسعى المشروع إلى تلبية مطالب الدولة المضيفة
وتوسيع نطاق مبادرات التعاون اإلنمائي من خالل الشراكة مع الدول التي تتمتع
بمزايا في الخبرة والتكنولوجيا والمعرفة.
جهة االتصال
االسم :األستاذ /نونو فاز
المنصب :خبير
المنظمة :كامويس – مؤسسة التعاون واللغات (وزارة الخارجية ،البرتغال)
البريد اإللكترونيnuno.vaz@camoes.mne.pt :

اسم المشروع :إنتاج البن المستدام في حديقة جورونجوسا الوطنية
الدول/األقاليم :البرازيل ،موزمبيق ،البرتغال
المر ِّ
شح :وزارة تطوير األراضي والبيئة واألرياف (حكومة موزمبيق)؛ حديقة جورونجوسا الوطنية (حكومة موزمبيق)
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-5 ،2-1 :أ-12 ،8-12 ،2-12 ،أ-13 ،3-13 ،1-13 ،ب9-17 ،6-17 ،
مقدم الدعم :كلية الزراعة ،جامعة لشبونة (البرتغال)؛ الجامعة االتحادية إسبيريتو سانتو (البرازيل)؛ حديقة جورونجوسا الوطنية (حكومة موزمبيق)؛ وزارة
تطوير األراضي والبيئة واألرياف (حكومة موزمبيق)؛ كامويس  -مؤسسة التعاون واللغات (وكالة تنموية ،وزارة الخارجية) (البرتغال)؛ وكالة التعاون
البرازيلية (وكالة تنموية ،وزارة الخارجية ،البرازيل)
هيئات التنفيذ :كلية الزراعة ،جامعة لشبونة (البرتغال)؛ الجامعة االتحادية إسبيريتو سانتو (البرازيل)؛ حديقة جورونجوسا الوطنية (حكومة موزمبيق)؛ وزارة
تطوير األراضي والبيئة واألرياف (حكومة موزمبيق)؛
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع :بين عام  2018و2022
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/2D2rUck :
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مشروع تشغيل منشأة منتجات األلبان التابعة لمركز
حماية الفهود في ناميبيا
زيادة اإلنتاج والسياحة القائمين على الطبيعة بمشاركة المجتمع

التحدي
يعتمد اقتصاد ناميبيا اعتما ًدا كبيرً ا على التعدين ،لكن توجد فجوة تنموية مرتفعة بدرجة ملحوظة بين المناطق .وقد أطلقت
الحكومة عام  2017خطة التنمية الوطنية التي تعرِّ ف السياحة والثروة الحيوانية على أنهما من القطاعات الرائدة التي قد تساعد
في تنويع مصادر الدخل وتقلل االعتماد الكبير على عدد محدود من األنشطة االقتصادية في المناطق المتخلفة .حيث تتميز منطقة
أوتجوزوندو بكثافة سكانية منخفضة مع حياة برية متنوعة ،ويتكسب معظم السكان المحليين رزقهم من تربية األغنام .وتعمل
المنطقة أيضًا كوجهة لعشرات اآلالف من السياح الذين يزورونها سنويًا لتأمل الفهود .لكن في هذا الموقع البعيد ،تهاجم هذه الفهود
الماشية ويقتلهم السكان المحليون الذين يحاولون الحفاظ على مصدر رزقهم.
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القضاء
على الفقر
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العمل الالئق
ونمو االقتصاد

االستهالك واإلنتاج
المسؤوالن

2

القضاء التام
على الجوع

15

الحياة
في البر

نحو إيجاد حل
تم تنفيذ برنامج دعم لحماية الحياة البرية والتنمية االقتصادية الريفية المستدامة والسياحة البيئية في منطقة أوتجوزوندو الريفية
في ناميبيا ضمن إطار الشراكة بين الوكالة التركية للتعاون والتنمية على الصعيد الدولي ( )TIKAوصندوق حماية الفهود في
ناميبيا ،بهدف تحسين سبل العيش في المجتمعات المحلية .وتم إنشاء مصنع إلنتاج الجبن والزبادي ،مع إجراء تدريبات على
األلبان وتصنيع منتجاتها .وقد قُ ِّدمت مساهمات في العديد من أهداف التنمية المستدامة .حيث يهدف المشروع إلى تعزيز االستخدام
الفعَّال للموارد الطبيعية (الغاية  ،)2-12وزيادة اإلنتاجية في اإلنتاج واالتساق مع الحياة الطبيعية (الغاية  ،)4-8ودعم السياحة
التي تعزز التوظيف من خالل إنتاج منتجات محلية (الغاية  ،)8.9وتأمين أنظمة إنتاج غذائي مستدامة (الغاية  ،)4-2وتحسين
القدرة اإلنتاجية الزراعية (الغاية -2أ) ،والقضاء على الفقر (الغاية -1أ) ،ووقف فقدان التنوع البيولوجي بالحفاظ على الموائل
الطبيعية (الغاية .)5-15
ويعد مشروع مركز حماية الفهود إلنشاء منشأة إلنتاج الجبن والزبادي جزءًا من برنامج الدعم طويل المدى .ويهدف إلى تعزيز
التنمية في منطقة أوتجوزوندو بالتعاون مع أصحاب المصالح المحليين ،بما يتوافق مع األهداف الوطنية .وقد وفر هذا المشروع
المعرفة والبنية األساسية إلنتاج الجبن والزبادي للمنطقة .وهو مشروع مستدام أل َّنه يحقق ً
دخل ويملكه المجتمع المحلي.
ونظرً ا ألنَّ احتياجات أصحاب المصلحة المحليين تتماشى مع خطة التنمية الوطنية للدولة ،تم تمويل المشروع بالكامل من خالل
منحة تغطي جلسات التدريب والمعدات والنفقات اللوجستية .تولى صندوق حماية الفهود دور ال ُميَّسر ،ويقوم بضمان اتصال أنشطة
المشروع ال ُم ِّدرة للدخل بحماية الحياة البرية.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
للوكالة التركية للتعاون والتنمية
على الصعيد الدولي

ودعمت الوكالة التركية للتعاون والتنمية على الصعيد الدولي بناء منشأة إلنتاج الجبن والزبادي وتشغيلها لالستفادة من لبن الماعز
المنتج محليًا ضمن إطار مشروع صندوق حماية الفهود .تحتوي المنشأة ،بسعة معالجة تبلغ  300لتر في اليوم ،على مزرعة
ألبان مُجهَّزة بالكامل مع وحدة بسترة ووحدة توحيد المعايير ووحدة أجبان بيضاء ووحدة زبادي ووحدات مساعدة جرى شراؤها
من تركيا .باإلضافة إلى ذلك ،توفرت  12000وحدة من عبوات الجبن والزبادي لتلبية الدفعة األولى من المنتجات .وقدَّم الخبراء
األتراك دورات تدريبية للمنتجين المحليين وأعضاء صندوق حماية الفهود .وبذلك زادت قدرة تصنيع منتجات األلبان ل ُتحسِّن سلسلة
القيمة (غايات أهداف التنمية المستدامة  ،4-8و ،2-12و-2أ) ،ودعم التوظيف (الغاية  )9-8وتشجيع إنتاج المنتجات الغذائية
(الغاية  .)4-2ستساعد هذه األنشطة على الحد من الفقر بتقليل التباين الكبير في التنمية اإلقليمية (الغاية -1أ)؛ وتنويع الدخل
في المنطقة وإنشاء المرافق المناسبة؛ وضمان التوازن بين الحياة الطبيعية واإلنتاج المحلي (الغايتان -2أ و)4-8؛ ودعم
المبادرات المحلية التي تسعى جاهدة لحماية التنوع البيولوجي (الغاية  .)5-15ومن الممكن حماية التنوع البيولوجي والحد من
صيد الحيوانات المفترسة البرية ،مثل الفهود ،والتي تعد واحدة من أكبر التهديدات لتربية األغنام باستخدام تقنيات اإلنتاج الحديثة.
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يمكن تكرار هذا المشروع ،المُطوّ ر بنا ًء على خبرة تركيا في إنتاج اللبن ،في
جميع المناطق النامية .ويمكن استخدام تجربة تركيا في مجال تصنيع األلبان
كأساس للتعاون اإلنمائي مع جميع أصحاب المصالح المعنيين بالبيئة الطبيعية
ذات الصلة.

جهة االتصال
االسم :قسم تطوير االستراتيجيات
المنظمة :الوكالة التركية للتعاون والتنمية على الصعيد الدولي ()TIKA
البريد اإللكترونيsgdb@tika.gov.tr :
الهاتف+90 312 939 70 00 :

اسم المشروع :مشروع تشغيل منشأة منتجات األلبان التابعة لمركز حماية الفهود في ناميبيا
الدول  /األقاليم :ناميبيا ،تركيا
المر ِّ
شح :الوكالة التركية للتعاون والتنمية على الصعيد الدولي ()TIKA
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-1 :أ-2 ،أ5-15 ،2-12 ،9-8 ،4-8 ،4-2 ،
مقدم الدعم :وكالة التعاون والتنسيق التركية
هيئات التنفيذ :الوكالة التركية للتعاون والتنمية على الصعيد الدولي ،صندوق حماية الفهود
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع2019 :
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/34tr3g6 :
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الزراعة المستدامة واألمن الغذائي باستخدام تقنية
االستزراع النباتي والسمكي
معالجة تحديات إنتاج الغذاء مع االستفادة من الفوائد البيئية لنظام االستزراع النباتي والسمكي

2

القضاء
على الجوع

االستهالك واإلنتاج
المسؤوالن

9

الصناعة واالبتكار
والهياكل األساسية

التحدي
شهدت منطقة البحر الكاريبي تغييرات مناخية على مدى العقود القليلة الماضية ،وتتوقع الدراسات الحديثة أن هذه التغييرات
ستستمر في المستقبل .و ُتق ِّدر إحدى الدراسات زيادة متوسط درجات الحرارة السنوية في منطقة البحر الكاريبي بما يتراوح بين
 1و 5درجات مئوية بحلول عام  .2080ومن المتوقع أن يكون االحترار أعلى في أقاليم شمال غرب البحر الكاريبي (كوبا
وجمهورية الدومينيكان وهايتي وجامايكا).
ومن المتوقع أن تؤثر هذه التغييرات في األحوال المناخية في المنطقة سلبًا على عدد من الموارد الرئيسية والقطاعات االقتصادية،
بما في ذلك موارد المياه العذبة والنظم الزراعية.
نحو إيجاد حل
ً
ً
ً
اعتبرت المجتمعات في جامايكا نظام االستزراع النباتي والسمكي حال ممكنا لمعالجة هذه المشاكل .ووفقا لمنظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة:
االستزراع النباتي والسمكي هو تزاوج بين تربية األحياء المائية والزراعة المائية في نظام إنتاج واحد .حيث تمر مياه حوض
األسماك من خالل المُر ِّشحات في وحدة االستزراع النباتي والسمكي لتروي أحواض نمو النبات ث َّم تعود إلى األسماكُ .تزال
مخلفات األسماك من الماء في المُر ِّشحات ،أوالً باستخدام مُر ِّشح ميكانيكي يزيل المخلفات الصلبة ث َّم من خالل مصفاة أحيائية
ُتعالج المخلفات الذائبة .توفر المصفاة األحيائية مكا ًنا للبكتريا لتحول األمونيا ،وهي مادة سامة لألسماك ،إلى نيترات ،وهي مادة
ُغذية للنباتات سهلة المنال  .هذه العملية تسمى النترجة .عندما ينتقل الماء (الذي يحتوي على النترات والم ِّ
م ِّ
ُغذيات األخرى) عبر
أحواض نمو النباتات ،تمتص النباتات هذه العناصر الغذائية ،وفي النهاية يعود الماء إلى حوض السمك منقى .تتيح هذه العملية
1
لألسماك والنباتات والبكتيريا بالنمو بتناغم والعمل معًا لخلق بيئة نمو صحية لبعضهم البعض ،بشرط سالمة توازن النظام.
ومن هنا ،يمكن لهذه التقنية الذكية أن تعالج التحديات المتعلقة بالمناخ والتي تؤثر على إنتاج الغذاء وأمنه ،بالنظر إلى مزايا الحفاظ
على التربة وإعادة تدوير المياه وتوفير الم ِّ
ُغذيات العضوية من األسماك إلى النباتات.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة لبرنامج
المنح الصغيرة لمرفق البيئة العالمية

وقد شاركت جامايكا في التبادل بين بلدان الجنوب للتعلم من الخبرات العملية في االستزراع النباتي والسمكي المستدام على نطاق
صغير وتجاري في المكسيك ،بدعم من برنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة العالمية ،الذي يديره برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
تناولت هذه المبادرة مباشرة كيفية تكييف مزارعي جامايكا للتقنية لتحسين التكيّف مع تغير المناخ فيما يخص الجفاف الشديد
وظروف هطول األمطار .كما ستعمل هذه المبادرة على تنويع الدخل وتحسين اإلنتاجية الزراعية بوجه عام.
وقد ر َّكزت المناقشات والعروض والجوالت الدراسية على الحصول على معلومات عن الشراكات التي تحتاجها المجتمعات
لضمان االستدامة .وتعلّم المشاركون أيضًا العمليات التي ينطوي عليها إنشاء مزرعة صالحة لالستزراع النباتي والسمكي
وصيانتها وكيف يمكن للمجتمعات االستفادة من المنتجات المختلفة .وقد تعلموا بوجه خاص دور الحكومة في وضع السياسات
الالزمة ودور األوساط األكاديمية في توفير البحوث .وأثرت التجربة التبادل مع مزارع بوفِش أكوابونيك والجامعة الوطنية
المستقلة في المكسيك والمشاورات مع أعضاء المجتمع والمنظمات غير الحكومية المحلية (.)NGOs

 1الورقات التقنية للموارد السمكية وتربية األحياء المائية التابعة لمنظمة الفاو رقم 589
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أسفرت الممارسات الجيدة واالبتكارات التي ن َّفذتها مزارع بوفِش إلى نمو
وتوسع ملحوظين في األعمال التجارية .تتضمن بعض هذه االبتكارات
استخدام المياه المالحة لزيادة اإلنتاج واألمن الغذائي ،باإلضافة إلى ضخ تقنية
البيوفلوك في االستزراع النباتي والسمكي للحصول على تربية لألحياء المائية
أكثر استدامة من خالل زيادة الكفاءة واإلنتاج والتحكم البيئي .باإلضافة إلى
ذلك ،أثبتت الجامعة أنَّ سمك السنوك والبومبانو والنهاش األصفر واألخطبوط
والجمبري يمكن تربيتها كعنصر من عناصر تربية األحياء المائية المناسبة
الستهالك السوق .واق ُترحت أيضًا إمكانية إنتاج الطحالب والعوالق الصغيرة
لتغذية األسماك والروبيان في مرحلة اليرقات.
بعد المهمة ،وافقت الجامعة ومزرعة بوفِش ضمن إطار برنامج المنح الصغيرة
لمرفق البيئة العالمية ،على دعم الجهود في جامايكا لتحسين تقنية االستزراع النباتي
والسمكي وتوسيعها ومواصلة توجيه التطورات المتعلقة بالسياسات الزراعية.

وقد أسست كلتا المجموعتين حتى اآلن شراكات مع مختلف الوكاالت الحكومية،
ومنها هيئة التنمية الزراعية والريفية؛ وجمعية الزراعة في جامايكا؛ وكلية
الزراعة والعلوم والتربية ( .)CASEوستساعد هذه الشراكات في توفير
اإلشراف المستمر والدعم الفني للمزارعين.
ثمَّة فريق متزايد من ممارسي االستزراع النباتي والسمكي والمؤثرين الذين
يطورون سياسات تتيح للحكومة دعم المزارعين في التكيُّف مع تقنية االستزراع
النباتي والسمكي وتطبيقها .ويعد اآلن مشروعا مؤسسة الصحة البيئية ومنظمة
 EarthStrongمواقع تجريبية .وهم يعملون على كتيب إرشادي وصحيفة
وقائع فنية لمساعدة المستفيدين المستهدفين ،خاصة المجتمعات الزراعية المحلية
التي ترغب في المشاركة في تربية األحياء المائية .سيراجع الكتيب اإلرشادي
فريق في المكسيك.

ومنذ هذا التبادل ،أنشأت مؤسسة الصحة البيئية ( )EHFفي جامايكا أربعة أنظمة
لالستزراع النباتي والسمكي صغيرة الحجم في أبرشية كالريندون الريفية .وتعد
مؤسسة الصحة البيئية إحدى المنظمات غير الحكومية الرائدة في البالد وتؤدي
دورً ا رئيسيًا في تحسين الصحة والبيئة ونظام التعليم .وقد أدارت المؤسسة ألكثر
من  26عامًا ما يزيد عن  40مشروعًا رئيسيًا في جامايكا ،وحققت نتائج هامة
تفيد األطفال والفئات والمجتمعات الضعيفة.

جهة االتصال
االسم :السيدة /فاردين فوربس إدواردز
المنصب :مديرة المشروعات
المنظمة :مؤسسة الصحة البيئية
البريد اإللكترونيfaradaineedwards@ehfjamaica.com :؛
ehf@cwjamaica.com
الهاتف+1 876-577-8829 :

منظمة  EarthStrongهي منظمة غير ربحية تقودها النساء حيث أسست أول
نظام تجاري لالستزراع النباتي والسمكي في جامايكا .تتميَّز المنظمة بتصميم وبناء
يخفف من أثر الكوارث ويسهل السياحة الزراعية .والمنشأة مُجهَّزة بمخازن تبريد
لتقليل الفاقد عند حصاد المحاصيل ،مما يساهم في األمن الغذائي ،وتعمل حصريًا
بالطاقة الشمسية .ويتطلب النظام ما يصل إلى ربع فدان من األرض مما يمنحه
القدرة على إنتاج أكثر من  119000رأس خس وخضروات ورقية أخرى سنويًا.

االسم :السيدة /كارال بالك
المنصب :المديرة التنفيذية
المنظمةEarthStrong :
البريد اإللكترونيkarla1.black@gmail.com :؛
earthstrong.ja@gmail.com
الهاتف+1 876-546-0755 :

اسم المشروع :تعزيز الزراعة المستدامة واألمن الغذائي باستخدام تقنية االستزراع النباتي والسمكي
الدول  /األقاليم :جامايكا ،المكسيك
المر ِّ
شح :برنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة العالمية ( ،)GEFبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ()UNDP
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-9 ،4-2 ،1-2 :أ-12 ،8-12 ،2-12 ،أ
مقدم الدعم :برنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة العالمية ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ()UNDP
هيئات التنفيذ :مؤسسة الصحة البيئية ،جامايكا
حالة المشروع :مكتمل (بتوسع مستمر)
فترة المشروع :بين عام  2018و2019
رابط الممارسة الجيدة :غير متاح
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نموذج مبتكر للزراعة المستدامة منخفضة الكربون
في األمريكتين – نظام تكثيف إنتاج األرز
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االستهالك واإلنتاج
المسؤوالن

المساهمة في األمن الغذائي والقدرة التنافسية والقدرة على التكيّف من خالل تكييف النظام الخاص بتكثيف إنتاج
األرز مع السياقات المحلية

التحدي
األرز غذاء رئيسي في معظم أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،وهو يزود الفرد بنسبة بروتين أكبر من الفول أو اللحم
البقري أو اللبن ،لذا يمثل مصدرً ا أساسيًا للبروتين ألفقر  20في المئة من سكان المناطق المدارية .وبالرغم من إنتاج  23دولة في
المنطقة لمقدار  28مليون طن من األرز سنويًا ،إال أن الطلب ال يزال يزيد عن العرض .يُزرع األرز على مساحة  7,2مليون
هكتار في جميع أنحاء األمريكتين في ظروف مختلفة .ويعد معظم األرز المزروع في أمريكا الوسطى ألغراض المعيشة.
حيث تعد إنتاجية األرز في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي منخفضة بوجه عام بالنسبة لماليين األشخاص الذين يكسبون
عيشهم من زراعة األرز ،غير أنه يميل إنتاج المحاصيل إلى أن يكون محفو ًفا بمخاطر عالية في ظل محدودية الموارد وتقلب
األحوال المناخية وتغير المناخ مما يتسبب في مزيد من حاالت الجفاف المتكررة وارتفاع درجات الحرارة وانخفاض توفر المياه.
ويتعيَّن إيجاد حلول للمساعدة في تحسين قدرة أنظمة األرز على التكيف مع تغير المناخ ،وزيادة إنتاجيتها وقدرتها التنافسية وتقليل
انبعاثات غازات الدفيئة.
نحو إيجاد حل
يعالج نظام تكثيف األرز ( )SRIالعديد من التحديات الرئيسية التي تثيرها طرق اإلنتاج التقليدية الحالية في أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبي ،والتي تشمل انخفاض اإلنتاجية ،واستخدام المدخالت العالية (البذور والمياه والمواد الكيميائية الزراعية) وقابلية
متكامل يغير إدارة النباتات والتربة والمياه والم ِّ
ً
ُغذيات ليعزز اإلنتاجية والقدرة
التأثر بتغير المناخ .يستخدم نظام تكثيف األرز نهجً ا
على التكيّف ،بينما يقلل من انبعاثات غازات الدفيئة .يعتمد هذا النهج على ابتكارات النظام على الصعيد المحلي ويساعد على تقليل
تعرض منتجي األرز للتأثيرات الفيزيائية الحيوية واالجتماعية واالقتصادية لتغير المناخ.
بين عامي  2015و ،2019روّ ج لنظام تكثيف إنتاج األرز في جميع أنحاء األمريكتين معهد البلدان األمريكية للتعاون في ميدان
الزراعة ( )IICAوشركائه ،ومنهم الرابطة الوطنية لمزارعي األرز ( FEDEARROZكولومبيا) ،ومعهد البحوث الزراعية
(تشيلي) ،ومؤسسة نستله وداناك (جمهورية فنزويال البوليفارية) ،ووزارة الزراعة ومعهد البحوث الزراعية (بنما) ،ورابطة
تنويع الزراعة ضمن إطار الجماعات المحلية وتطويرها (نيكاراغوا) وجامعة كورنيل .وكان الهدف من الترويج عرض مبادئ
نظام تكثيف إنتاج األرز في حقول المنتجين الخاصة ،والعمل معهم لمالءمة الممارسات المتعلقة بظروفهم .وأجريت أيضًا جلسات
بناء القدرات مع الباحثين والتقنيين الزراعيين ومُق ِّدمي الخدمات االستشارية في أماكن مختلفة الختبار المُتغيِّرات التي تجعل نظام
تكثيف إنتاج األرز ابتكارً ا محليًا ،مثل تنوع البذور والمسافة بين النباتات واستخدام اآلالت .باإلضافة إلى ذلك ،ربط المشروع
األطراف والمؤسسات المعنية ضمن إطار شبكة نظام تكثيف إنتاج األرز في األمريكتين ،والتي تتصل بعد ذلك بالشبكات اإلقليمية
األخرى والشبكة العالمية التي أنشأها مركز الموارد والشبكة الدولية لنظام تكثيف إنتاج األرز في جامعة كورنيل ،بغرض تسريع
العمل في المنطقة باستخدام معارف وخبرات اآلخرين.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
لمعهد البلدان األمريكية للتعاون
في ميدان الزراعة

تعتمد منهجية الزراعة اإليكولوجية في نظام تكثيف إنتاج األرز على أربعة مبادئ ُتر ِّكز على تكييف إدارة المحاصيل والمياه
والتربة وال ُم ِّغذيات .ولن تطرأ تغييرات على هذه المبادئ ،بصرف النظر عن الموقع أو الطرق التي يستخدمها المزارعون لزراعة
األرز؛ إال أ َّنه يمكن تعديل الممارسات المستخدمة لتالئم الظروف واالحتياجات المحلية.
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المبادئ األربعة المتفاعلة هي:
•التأسيس الحريص والمبكر للنباتات الصحية
•تقليل التنافس بين النباتات
•تحسين خصوبة التربة وتعزيز الكائنات الحية فيها من خالل إضافة المواد العضوية.
•الكفاءة في إدارة المياه من خالل الري المتقطع ،وتج ُّنب اإلجهاد المائي وتعزيز
الظروف الهوائية في التربة غير المغمورة.

عمل إقليميتان ،ومن المزمع عقد حلقة عمل ثالثة في عام  2020لضمان تبادل
المعرفة بين الجهات الفاعلة التي تعمل مع نظام تكثيف إنتاج األرز في المنطقة.
وباإلضافة إلى ذلكُ ،تعقد سلسلة من الحلقات الدراسية عبر اإلنترنت كل عام
للوصول إلى جمهور أوسع .وقد عززت هذه األنشطة من المعرفة والمهارات
ألكثر من  3000تقني ومنتج وطالب .وطوَّ ر المشروع أيضًا كتيبات تقنية لدليل
المستخدم ،ومنشورات للمنتجين وأدوات لدعم تسجيل البيانات وتحليلها.

ال يزال نظام تكثيف إنتاج األرز قيد التنفيذ ،حيث يقوم المزارعون ووكالء
اإلرشاد بتطوير العملية وضبطها وف ًقا للظروف المحلية .وتعد االبتكارات
ضرورية لتحقيق أفضل نتائج النظام ضمن كل سياق محلي .حيث يبرز أحد
التحديات الرئيسية في ميكنة نظام تكثيف إنتاج األرز بطريقة تراعي مبادئه ،في
ظل تكلفته المرتفعة وندرة العمالة الزراعية في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي .وللتغلب على هذا التحدي ،استورد المشروع آالت صغيرة من آسيا
وقام بتكييفها مع الظروف المحلية بمساعدة المزارعين والفنيين لدعم الزراعة
وإزالة األعشاب الضارة وتهوية التربة.

باستخدام نظام تكثيف إنتاج األرز ،حصل المزارعون على زيادات تصل إلى
توفيرا يصل إلى
 40في المئة في الغالل و 60في المئة في الربحية .وشهدوا
ً
ضا خفضوا من
وأي
 90في المئة في استخدام البذور و 40في المئة في الماء.
ً
استخدام الكيماويات الزراعية .أظهر النظام فوائد إضافية ،مثل انخفاض انحناء
النباتات أثناء العواصف القوية ،ومقاومة أكبر للجفاف بأنظمة للجذور األكبر
واألطول وانخفاض تركيز المعادن الثقيلة في النباتات والحبوب .يمكن دمج أصناف
األرز المدعمة بيولوجيًا في نظام تكثيف إنتاج األرز لمعالجة قضايا التغذية.

وال يعتمد نظام تكثيف إنتاج األرز على مدخالت المواد ،على العكس من معظم
التقنيات الزراعية المستخدمة اليوم .حيث إ َّنه يشمل في المقام األول تغييرات
اجتماعية وثقافية في إدارة المحاصيل ،وتكثيف المعرفة وتشكيل عقلية جديدة
لهذا النظام منخفض المدخالت .ومن هنا ،يتطلب نظام تكثيف إنتاج األرز من
المزارعين والتقنيين والمجتمع العلمي االلتزام بالعمل معًا لتحديد الممارسات التي
تولد أفضل النتائج وصقلها.
يضمن التدريب المستمر للمنتجين استدامة النظام ،ويدعم هذا التدريب معهد
البلدان األمريكية للتعاون في ميدان الزراعة والعديد من المنظمات الشريكة.
ً
وتبادل ثنائيًا وأيامًا ميدانية للمزارعين وغيرها
وقد عُقد أكثر من  30تدريبًا
من الفاعليات لعرض فوائد نظام تكثيف إنتاج األرز ونتائجه .وعُقدت حلقتا

وقد ُ
طوَّ رت ممارسات نظام تكثيف إنتاج األرز ليمكن تطبيقها على مجموعة
متنوعة من األرز وأنظمة المحاصيل األخرى ويتم تنفيذها في أكثر من 60
دولة حول العالم .تتيح الوسائل األولية لنقل المنهجية التكرار المستمر من
خالل الممارسة وتبادل المعرفة بين المنتجين .ومع أنَّ هذا يميل إلى جعل التقدم
أبطأ بطبيعته ،فإنَّ معهد البلدان األمريكية للتعاون في ميدان الزراعة وشركائه
ملتزمون بدعم العملية.
جهة االتصال
االسم :السيدة /كيلي ويتكوفسكي
المنصب :مديرة ،برنامج تغير المناخ والموارد الطبيعية
المنظمة :معهد البلدان األمريكية للتعاون في ميدان الزراعة ()IICA
البريد اإللكترونيkelly.witkowski@iica.int :

اسم المشروع :نموذج مبتكر للزراعة المستدامة خفيضة الكربون في األمريكتين  -نظام تكثيف إنتاج األرز
الدول/األقاليم :شيلي ،كولومبيا ،الجمهورية الدومينيكية ،نيكاراغوا ،بنما ،سورينام ،فنزويال (جمهورية فنزويال البوليفارية)
المر ِّ
شح :معهد البلدان األمريكية للتعاون في ميدان الزراعة ()IICA
هدف (أهداف) التنمية المستدامة12 ،2-12 :أ
مقدم الدعم :معهد البلدان األمريكية للتعاون في ميدان الزراعة (كولومبيا) ،معهد البحوث الزراعية (تشيلي) ،مؤسسة نستله وداناك (فنزويال) ،وزارة الزراعة
ومعهد البحوث الزراعية (بنما) ،رابطة تنويع الزراعة في إطار الجماعات المحلية وتطويرها (نيكاراغوا) ،جامعة كورنيل.
هيئات التنفيذ :معهد البلدان األمريكية للتعاون في ميدان الزراعة (كولومبيا) ،معهد البحوث الزراعية (تشيلي) ،مؤسسة نستله وداناك (فنزويال) ،وزارة الزراعة
ومعهد البحوث الزراعية (بنما) ،رابطة تنويع الزراعة ضمن إطار الجماعات المحلية وتطويرها (نيكاراغوا) ،جامعة كورنيل (سورينام)
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع :بين عام  2015و2020
رابط الممارسة الجيدة( https://bit.ly/3hxY7Hx :باللغة اإلسبانية)
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العمل
المناخي

صندوق المناخ :مشروع التثقيف والتوعية بتغ ُّير المناخ
زيادة الوعي بشأن التأثيرات المحتملة لتغيُّر المناخ في الطبيعة والبشرية بواسطة مجموعة أدوات تعليمية تفاعلية

4

التعليم الجيد

التحدي
ظهر التغيُّر المناخي بوصفه واح ًدا من أهم القضايا التي تواجهها البشرية في القرن الحادي والعشرين .من المتوقع أن يشهد المناخ شبه القاحل
والقاحل في آسيا الوسطى مزي ًدا من التقحّ ل ،مما سيؤثر في إنتاج الغذاء والموارد المائية .قُدِّر انحسار الكتل الجليدية في آسيا الصغرى بمقدار
 25في المئة منذ عام  ،1970ومن المتوقع اختفاء جزء مماثل بحلول عام .2040
التغيرات في األنماط المناخية واضحة في دول جنوب القوقاز وجنوب أوروبا وغربها ،حيث تصاحبها موجات شديدة الحرارة وجفاف
متزايدان .كما ترتبط بتغيُّر المناخ تغيرات في أنماط هطول األمطار وظواهر جوية أكثر شدة كاألمطار الغزيرة وعواصف البَرَ د غير المعتادة.
ال زلنا نفتقر إلى التثقيف والوعي لدى عامة الناس في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وجنوب القوقاز فيما يتعلق بمسببات تغيُّر المناخ
وتأثيراته وإستراتيجيات التخفيف من حدته والتكيف معه .فمعظم المعلومات المتاحة مكتوبة لمخاطبة العلماء وواضعي السياسات وليس عامة
الناس والشباب .ثمَّة حاجة ماسة إلى سد الفجوة بين المعرفة العلمية والوعي المجتمعي.
نحو إيجاد حل
ولمواجهة هذا التحدي ،دعّمت حكومة االتحاد الروسي اإلعداد والتنفيذ لبرنامج ومجموعة أدوات تعليمية تفاعلية مبتكرة عن تغيُّر المناخ
يُسمى صندوق المناخ ،بواسطة الصندوق االستئماني للتنمية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في روسيا .الهدف من البرنامج هو اإلسهام
في التكيف مع تغيُّر المناخ والتخفيف من حدته في أوروبا وإقليم أوروبا ورابطة الدول المستقلة ( )ECISمن خالل تعزيز التثقيف والتوعية
عن المناخ وتغيير سلوك المستهلك والتحوّ ل إلى مجتمعات قليلة االنبعاثات وقادرة على التحمل.
أع ّد فريق من الخبراء الروس متعددي التخصصات أدوات صندوق المناخ ومنهجه الدراسي والذي يستهدف األطفال ما بين سن  7إلى  16عامًا.
تتضمَّن مجموعة األدوات كتابًا دراسيًا مُصوَّ رً ا للطالب ،وبطاقات لعبة "مسابقة المناخ" ،وخريطة حائط تعرض اآلثار المحتملة لتغيُّر المناخ،
وملص ًقا يحوي نصائح عن تقليل االنبعاثات الكربونية .يم ّكن صندوق المناخ معلمي المدارس من مشاركة أحدث المعارف عن تغيُّر المناخ مع
طالبهم ويلهم الشباب باتخاذ خطوات جادة عن المناخ .المنهج مرن ويحوي أنشطة جماعية ومشاريع وتجارب .كما يحوي موا ّد يمكن للطالب
استخدامها فرديًا .سمحت مجموعة األدوات للمعلمين والشباب بالتحكم في التثقيف المتعلق بتغيُّر المناخ ،حيث يندمجون اندماجً ا تفاعليًا مع
الموضوع المعروض ويتعلمون في أثناء اللعب.
وبمرور الوقت ،تطوَّ ر صندوق المناخ من كونه مجموعة أدوات تفاعلية إلى برنامج تثقيفي شامل عن المناخ يتعاون مع وزارات التعليم
والمدارس واألنشطة التعليمية غير الرسمية .وقد تلقى دعمًا قويًا من السلطات التعليمية الوطنية في الدول المشاركةُ .تعد ُنهُج التثقيف المناخي
ً
وتكامل واندماجً ا واستشرا ًفا .لدى
التجريبية المتبعة في صندوق المناخ مالئمة في سياق إصالح تعليمي أوسع بغية أساليب تعلّم أكثر انفتاحً ا
البرنامج إمكانات جيِّدة للتأييد وتنقل الشباب ويدعم التعاون عبر الحدود والتبادل بين المؤسسات التعليمية والمعلمين والطالب .تستند المرحلة
الحالية من البرنامج (بين عام  2018و )2020إلى األنشطة السابقة .أُعِ ّد كتاب صندوق المناخ المدرسي ومنهجه الدراسي وجُرِّ ب في البداية
في روسيا (بين عام  2014وُ .)2015ثم ُكيِّف الكتاب والمنهج ليناسبا ثالث دول من آسيا الوسطى :كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان
(بين عام  2016و .)2017تستهدف المرحلة الجديدة من البرنامج خمس دول إضافية شريكة :أرمينيا ،وبيالروس ،ومولدوفا ،وتركمانستان،
وأوزباكستان الذين اُختيروا عقب مفاوضات بين حكومة االتحاد الروسي ومركز إسطنبول اإلقليمي ( )IRHالتابع لبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ومكاتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول المعنية.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
لمركز إسطنبول اإلقليمي التابع
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي الخاص
بأوروبا ورابطة الدول المستقلة

يشمل البرامج ثالثة عناصر رئيسة .األول هو تكرار مجموعة أدوات صندوق المناخ في الدول الشريكة الجديدة :أرمينيا ،وبيالروس،
ثمان من الدول
ومولدوفا ،وتركمانستان ،وأوزباكستان .والثاني هو توفير الدعم وبناء القدرات لتقديم صندوق المناخ إلى العملية التعليمية في
ٍ
المستفيدة :أرمينيا ،وبيالروس وكازاخستان وقيرغيزستان ومولدوفا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزباكستان .والثالث هو تعزيز التوعية
بتغيُّر المناخ وتأييده وتشجيع التعاون اإلقليمي القائم على منصة صندوق المناخ.
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في كل دولة من الدول يساعد البرنامج على تقريب المدارس والمؤسسات التعليمية
الرسمية وغير الرسمية ،والمنظمات غير الحكومية واألكاديمية ،والوكاالت الدولية،
ووزارات التعليم الوطنية والوزارات المسؤولة عن قضايا تغيُّر المناخ .شارك من كثب
الخبراء الروس  -الذين جرَّ بوا صندوق المناخ في روسيا  -في تنفيذ أنشطة البرنامج
من خالل تولي جلسات تدريبية ،وتقديم النصائح التقنية بخصوص توطين مجموعة
األدوات ،وتيسير األنشطة الدولية كمؤتمرات المعلمين والمسابقات الشبابية ،ودعم
التواصل والتغطية العالمية للبرنامج.

اُختير ثالثة فائزين من ك ٍّل من الدول السبعة المستفيدة ،وثالثة من روسيا واثنين من
برنامج مجموعة أدوات "إيكوبوليس" المُن َّفذ في منطقة موسكو للمشاركة في الجولة
النهائية من المسابقة الدولية في ألماتي بكازاخستان في أبريل  .2019أعد  16طالبًا
إضافيًا ملصقات عن مشاريعهم للفاعلية .تسلّم الفائزون الثمانية فرصة للسفر إلى مُخيَّم
ذي طابع دولي في روسيا في يونيو  .2019ر ّكز المُخيَّم على االستخدام الفعَّال للطاقة
والمشاركة الفردية في الحفاظ على البيئة .كما قُدِّم برنامج صندوق المناخ التعليمي إلى
 100من شباب إقليم أوروبا ورابطة الدول المستقلة المشاركة في المخيم.

باإلضافة إلى تبادل الممارسات الجيدة والمعرفة بين دول الشمال والجنوب ،هناك أيضًا
المشاركة من إقليم أوروبا ورابطة الدول
تبادل أفقي للخبرات والممارسات بين الدول
ِ
المستقلة .على سبيل المثال ،شارك ممثلون من الدول الرائدة في آسيا الوسطى في
تقديم تدريبات وحلقات عمل عن صندوق المناخ في الدول الجديدة المستهدفة ،مع
مشاركة تجاربهم الناجحة والدروس المستفادة مع أقرانهم .ساعد خبراء من كازاخستان
وقيرغيزستان في إعداد دليل المستخدم لصندوق المناخ ،وهو نظام وأدوات تستخدمها
الدول الجديدة لمراقبة برنامج صندوق المناخ وتقييمه.

ُن ِّظم مؤتمران دوليان في هذه المرحلة من البرنامج عن التثقيف المناخي للمعلمين وخبراء
التعليم من الدول المشاركةُ .عقِد المؤتمر األول في يريفان بأرمينيا في نوفمبر ،2018
بحضور أكثر من  55مشار ًكا .و ُن ِّظم المؤتمر الثاني في ألماتي بكازاخستان في أبريل
بحضور أكثر من  80مشار ًكا .افتتح كال المؤتمرين ممثلون من وزارات التعليم الوطنية
وبعثات دبلوماسية لالتحاد الروسي وممثلو مكاتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في
الدول المعنية .أوصى المشاركون في المؤتمر بنموذج تعليمي للمناخ خاص بالمعلمين،
وهو قيد اإلعداد حاليًا من ِقبَل فريق دولي من خبراء التعليم والمناخ من الدول المشاركة.

عالوة على ذلك ،فقد ُجهِّزت جميع الدول الثمانية المستفيدة لمواصلة المشروع ،وحاجتها
إلى الدعم ستكون أقل على المستوى اإلقليميَّ .
نظم مركز إسطنبول اإلقليمي التابع
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي سلسلة من جلسات العمل لمديري برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي في الدول المستهدفة لمناقشة استدامة البرنامج .ثمَّة أمثلة ناجحة لتطور البرنامج
قائمة بالفعل .وقد أُسِّست شراكات مع البرامج التعليمية الوطنية ،و ُدعِّمت مبادرات أخرى
خارج نطاق األنشطة الممولة بواسطة الصندوق االستئماني للتنمية التابع لبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي في روسيا .أجرت جميع الدول أنشطة محلية للمتابعة .وشملت جلسات
التدريب التقليدية للمعلمين ،واجتماعات مع خبراء في التعليم وتعاو ًنا مع منظمات غير
حكومية ،من دون مشاركة لخبراء دوليين.

وقد وصل البرنامج حتى اآلن إلى أكثر من  50000طالب و 3000معلم في الدول
الثمانية المستفيدة وروسيا .عالوة على تمويل ذاتي وإعداد إلصدارات خاصة من
ّ
الموطنة في إقليم يامالو نينتس المتمتع بالحكم الذاتي ومنطقة موسكو
مجموعة األدوات
في االتحاد الروسي .في عام  ،2020انضمَّت صربيا طواعية إلى البرنامج ،وأبدت
بالفعل دول خارج إقليم أوروبا ورابطة الدول المستقلة اهتمامها بالمشاركة في أنشطة
ً
شاملة اللغة العربية واإلنجليزية
صندوق المناخ .صندوق المناخ متاح بـ  13لغة،
والفرنسية والروسية واإلسبانية ،باإلضافة إلى اللغات الوطنية للدول المشاركة .وقُدِّم في
مؤتمرات األمم المتحدة المعنية بالمناخ في باريس وبون وكاتوفيتسه ومدريد.

باإلضافة إلى ذلك ،وضمن إطار العنصر الثالث الذي ينص على تعزيز التوعية بتغيُّر
المناخ وتأييده وتشجيع التعاون اإلقليمي القائم على منصة صندوق المناخ ،يجري
البرنامج تغطية عالمية وإقليمية واسعة من خالل التكنولوجيا الرقمية ،وحمالت زيادة
الوعي ،ومنصات إقليمية وعالمية للمعلمين ،ومسابقات طالبية ،وفعاليات التأييد،
ومشاركة السلطات الحكومية والشركاء اآلخرين في دعم صندوق المناخ ونشره.
بتشجيع من صندوق المناخ ،ن َّفذ الطالب من ثماني دول في مدارسهم ومجتمعاتهم
مشاريع عملية متعلقة بالمناخ .قُدِّمت أفضل المشاريع من كل بلد في أول مسابقة دولية
للمدارس في مجالين :تخفيض االنبعاثات الكربونية ،وتغيُّر المناخ والموارد المائية.

يضمن النطاق الجغرافي للمشروع قابليته للتكرار .يساعد صندوق األدوات – الذي
ُترجم بالفعل إلى عدة لغات – على نشر هذه الممارسة الجيدة على نطاق أوسع.
جهة االتصال:
االسم :السيدة /ناتاليا أولوفينسكايا
الوظيفة :فريق المناخ والحد من مخاطر الكوارث
المنظمة :مركز إسطنبول اإلقليمي التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ()UNDP
البريد اإللكترونيnataly.olofinskaya@undp.org :
واتساب+90 543 5323046 :

اسم المشروع :مشروع التثقيف والتوعية بتغيُّر المناخ :صندوق المناخ
الدول  /األقاليم :أرمينيا ،وبيالروس ،وكازاخستان ،وقيرغيزستان ،ومولدوفا ،واالتحاد الروسي ،وطاجيكستان ،وتركمانستان ،وصربيا ،وأوزباكستان
المر ِّ
شح :حكومة االتحاد الروسي
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-4 ،7-4 :ج3-13 ،
مقدم الدعم :الصندوق االستئماني التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في روسيا (حكومة االتحاد الروسي)
هيئات التنفيذ :مركز إسطنبول اإلقليمي التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPالخاص بأوروبا ورابطة الدول المستقلة
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع2020–2017 :
رابط الممارسة الجيدة https://bit.ly/2D6Jjkc :وhttps://climate-box.com/
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تايالند :تعزيز القدرة على تحمل تغ ُّير المناخ
في المجتمعات الزراعية في كمبوديا
زيادة إنتاجية محاصيل الفواكه والخضراوات القادرة على تحمل تغيُّر المناخ في كمبوديا

التحدي
لتغيُّر المناخ تأثير ملحوظ في اإلنتاجية الزراعية للمزارعين المحليين ،ال سيما صغار المزارعين في الدول النامية ،والذين
يعتمدون اعتما ًدا كبيرً ا على المحاصيل الموسمية ،والمعرضين للتغيرات المناخية السريعة غير المتوقعة .يواجه صغار المزارعين
في كمبوديا تحديات أكبر فيما يخص جودة المنتجات ،واألضرار الناجمة عن اآلفات واألمراض ،وتكنولوجيا اإلنتاج (باألخص
تكنولوجيا الزراعة في غير الموسم ،ومعالجة البذور ،وتكنولوجيا ما بعد الحصد) .عالوة على ذلك ،فإنَّ نصف اإلنتاج التجاري
يعتمد على األسواق الخارجية.

العمل
المناخي

1

القضاء
على الفقر

2

3

الصحة الجيدة
والرفاه

17

القضاء التام
على الجوع

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

يمكن للمزارعين الكمبوديين االستجابة بكفاءة لتلك التحديات بواسطة تقديم التكنولوجيا المناسبة والمالئمة ،مثل :الدفيئات واألسمدة
العضوية المصنوعة من المخلفات الزراعية ومكافحة اآلفات وتكنولوجيا ما بعد البيع والتغليف.
نحو إيجاد حل
اف ُتتح مشروع "التعاون اإلنمائي بين تايالند وكمبوديا" التخاذ خطوات عاجلة للتصدي لتغيُّر المناخ وآثاره .وكان هدفه مشاركة
أفضل الممارسات في التكنولوجيا الزراعية الذكية مناخيًا من تايالند ،لزيادة اإلنتاجية الصديقة للبيئة لمحاصيل الفواكه والخضراوات
في كمبوديا .يسعى المشروع لتكييف األنظمة الزراعية على تغيُّر المناخ مع التركيز على إنتاج الفواكه في غير موسمها في مقاطعة
باتامبانج وإنتاج الخضراوات في مقاطعة سييم ريب بكمبوديا.
تتمثل أهداف هذا المشروع الذي يمتد لثالث سنوات في تعزيز قدرة المجتمعات الزراعية على التكيف مع آثار تغيُّر المناخ وتقوية
التعاون من خالل برامج لبناء القدرات في األبحاث والتطوير في مجتمعات زراعية مختارة .تشمل مخرجات المشروع المبادئ
التوجيهية عن تحمل تغيُّر المناخ والتكيف معه ،وبناء القدرات لمجموعة متنوعة من الجهات المعنية والهيئات ذات الصلة ،وقطع
أراض نموذجية في مقاطعات مختارة ،وممارسة موحدة للتكيف مع المناخ في كمبوديا.
ٍ
ُتجرى زيارات دراسية لجمع وتوليف البيانات عن األنظمة الزراعية في ك ٍّل من تايالند وكمبوديا .وفور جمع البيانات الكافية،
ُت َّ
نظم سلسة من الدورات التدريبية وحلقات العمل .وهي ُتصمَّم لتناسب سياق الممارسات الزراعية في كمبوديا ،بهدف إعداد مبادئ
توجيهية وطنية للتكيف مع تغيُّر المناخ.
ومن ث َّم ،فبرامج بناء القدرات ُتصمَّم لجميع الجهات المعنية بما في ذلك المسؤولون في الحكومة والمزارعون األذكياء ورؤساء
المجتمعات الزراعية .كما تشارك الجهات المعنية في إعداد المحتوى وخطة التدريب ،باإلضافة إلى أنشطة تدريب المُدرِّ بين
والتدريب الميداني للمجتمعات الكمبودية المستهدفة.
عالوة على ذلكُ ،تحضَّر قطع األراضي النموذجية في مقاطعتي باتامبانج وسييم ريب .ويُرسل الخبراء إلجراء عمليات المسح،
واختيار المزارع وإعداد األراضي النموذجية إلنتاج الفواكه والخضراوات .يصيغ الخبراء التايالنديون مع الجهات المعنية من
كمبوديا خطة تشغيلية لقطع األراضي النموذجية ،ويراقبون تنفيذها ويولفون الدروس المستفادة من تطبيق المبادئ التوجيهية
للتكيف مع تغيُّر المناخ .باستخدام تلك المبادئ التوجيهية سي ّتسع نطاق ممارسات التكيف مع تغيُّر المناخ ونظام المراقبة والتقييم
إلى مجتمعات أخرى في كمبوديا.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
للوكالة التايالندية للتعاون الدولي
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التكنولوجيا الزراعية الذكية مناخيًا إلنتاج الفواكه والخضراوات ،والتي شاركها
الخبراء التايالنديون ،تستخدم أنظمة الري بالمر َّشات الصغيرة لتوفير المياه
والعمالة ،مما يصب في مصلحة االستثمارات طويلة األمد .باإلضافة إلى
ً
عامل حيو ًّيا لمكافحة اآلفات وهي الدودة المُمرضة
ذلك ،فقد استخدم الخبراء
للحشرات ،للسيطرة على الحشرات واآلفات الموجودة في محاصيل الخضراوات
العضوية لتحسين الصحة واألمان بأسلوب صديق للبيئة .بعد إعداد قطع األراضي
النموذجية والدفيئات في المجتمعات المستهدفة ،أصبح بإمكان المزارعين
الكمبوديين استخدام المواد المحلية لخفض تكلفة إنتاج الخضراوات العضوية.
وشارك الخبراء التايالنديون أيضًا أساليب المعالجة والتسويق لما بعد الحصاد.
باإلضافة إلى ذلك ،يساعد المشروع على إنشاء أنظمة ضمان تشاركية للسماح
للمنتجات باختراق سوق الخضراوات العضوية وبيعها في المتاجر الكبيرة
(السوبر ماركت) في كمبوديا.

َّ
عززت األنشطة التعاون اإلنمائي لتنفيذ البرامج والسياسات للقضاء على الفقر
(هدف التنمية المستدامة  )1ولحماية صحة المزارعين والمستهلكين (هدف
التنمية المستدامة  .)3وفي ظل المشروع تضاعفت اإلنتاجية وانخفضت التكاليف
ضمِن نظام لإلنتاج المستدام للغذاء (هدف التنمية المستدامة  .)2كما َّ
و ُ
عززت
المخرجات شراكات التنمية المستدامة بواسطة مشاركة المعرفة والممارسات
الجيدة المطوّ رة في تايالند مع الشركاء (هدف التنمية المستدامة .)17
من المقرر أن ينتهي المشروع قيد التنفيذ في كمبوديا في عام  .2020يخطط
المزارعون األذكياء الستمرار اإلنتاج الزراعي في غير الموسم في مجتمعاتهم
وف ًقا للمبادئ التوجيهية الخاصة بالتكيف مع تغيُّر المناخ .كان اإلنجاز الرئيس
للمشروع هو شعور المزارعين بالملكية بين المجتمعات .وُ سِّع نطاق المشروع من
أصل  12مشار ًكا إلى  57مزارعًا يطبقون تقنيات وأساليب الزراعة المستدامة
التي تمت مشاركتها في أثناء المشروع ،مما زاد إمكانية تكرار تلك التقنيات في
مجتمعات أخرى في كمبوديا .كما أنَّ هذا يمهد الطريق أمام تعاون مستقبلي بين
تايالند وكمبوديا بخصوص األمن الغذائي وسلسلة القيمة والتكيف مع تغيُّر المناخ
خالل السنوات القادمة.

استطاع المسؤولون الزراعيون تطبيق الممارسات الجيدة لتكنولوجيا الزراعة
الذكية مناخيًا ،والموضوعة في ظل هذا المشروع ،على أشجار الفاكهة
ومحاصيل الخضراوات إلى مجتمعات كمبودية أخرى .ثمَّة خمس قطع من
األراضي النموذجية لزراعة ثالثة محاصيل من الفواكه في باتامبانج تركز على
تحسين اإلنتاجية واإلنتاج في غير الموسم .أُعدَّت خمس وعشرون قطعة أرض
نموذجية إضافية توسعية 6 :قطع من األراضي لبساتين الموالح ،و 14قطعة
أرض لبساتين المانجو و 5قطع من األراضي لبساتين اللونجان .ثمَّة  7قطع من
األراضي النموذجية للخضراوات وأكثر من  30قطعة أرض توسعية في سييم
ريب وباتامبانج.

جهة االتصال:
االسم :السيدة /بين سريدوروغكاتام
الوظيفة :مسؤولة التعاون اإلنمائي
المنظمة :وكالة التعاون الدولي التايلندية ( ،)TICAوزارة الخارجية
البريد اإللكترونيpinsridurong@gmail.com :

استطاعت المجتمعات الزراعية في كمبوديا تبني الممارسات الزراعية القادرة
على تحمل تغ ُّير المناخ كنتيجة لهذا المشروع .ساعد المشروع على زيادة القدرة
على التحمل وتعزيز آليات لزيادة القدرة على االستجابة لتغ ُّير المناخ بكفاءة في
كمبوديا ،كما هو مبين في الهدف  13من أهداف التنمية المستدامة (.)SDG

االسم :السيد /سوماشاي بونبرادوب
الوظيفة :كبير الخبراء
المنظمة :إدارة الزراعة بوزارة الزراعة والتعاون ،حكومة مملكة تايالند
البريد اإللكترونيboonpradub@gmail.com :

اسم المشروع :تعزيز القدرة على تحمل تغيُّر المناخ في المجتمعات الزراعية في كمبوديا
الدول  /األقاليم :كمبوديا وتايالند
المر ِّ
شح :وكالة التعاون الدولي التايلندية ( ،)TICAوزارة الخارجية في تايالند
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-1 :أ-2 ،4-2 ،3-2 ،أ-13 ،1-13 ،9-3 ،ب17-17 ،16-17 ،9-17 ،6-17 ،
مقدم الدعم :وكالة التعاون الدولي التايالندية
هيئات التنفيذ :وكالة التعاون الدولي التايالندية ،وإدارة الزراعة بوزارة الزراعة والتعاون في تايالند
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع2020–2017 :
رابط الممارسة الجيدة :غير متاح
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الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (اإليفاد) :تعزيز
القدرة على تحمل تغ ُّير المناخ والتعاون الزراعي بين
الصين وباكستان
تعزيز الزراعة القادرة على تحمل تغيُّر المناخ وإعادة التشجير في باكستان

التحدي
يقيم أكثر من  60في المئة من سكان باكستان ( 130مليو ًنا من أصل  217مليو ًنا) في مناطق ريفية ،ويمثل سكان الريف
 80في المئة من الفقراء في البالد .باكستان شديدة التأثر بتغيُّر المناخ ،واقتصادها شديد االعتماد على الزراعة الحساسة للمناخ
والمروية والبعلية ،باإلضافة إلى أنشطة الثروة الحيوانية ومزارع األسماك .تتخلل فترات ندرة األمطار وانخفاض مستوى تدفق
األنهار فيضانات شديدة مفاجئة .تؤدي ك ٌّل من موجات الجفاف والفيضانات المفاجئة إلى النزوح الداخلي .باإلضافة إلى ذلك ،لدى
باكستان أقل غطاء حرجي في المنطقة ،فمساحته تبلغ  4في المئة من مساحة اليابسة .يوجد اتجاه متصاعد لمتوسط درجة حرارة
السطح السنوية وألنماط الطقس المتقلبة منذ بداية القرن العشرين .تحتل باكستان المرتبة  23من بين  167دولة تواجه ندرة المياه،
حيث تتزايد أهمية األمن المائي لك ٍّل من الزراعة واالستخدام المنزلي .ومن هنا ،كانت رؤية الدولة لعام  2025تعطي أولوية
للحصول على ماء وغذاء يتسمان بالكفاية والموثوقية والنظافة والفعالية من حيث التكلفة .ولتحقيق ذلك ،تحتاج باكستان إلى بناء
قطاع زراعي مقاوم لتغيُّر المناخ ومتسق مع أهداف التنمية المستدامة (.)SDGs
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العمل
المناخي

القضاء
على الفقر

2

الحياة على
األرض

17

القضاء التام
على الجوع

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

نحو إيجاد حل
حققت الصين إنجازات هائلة في مجال سالمة البيئة والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية .واستخدمت أيضًا المعرفة والتكنولوجيا
لزيادة القدرة على التحمل ولتناول أمر التكيف مع تغيُّر المناخ والتخفيف من حدته.
منذ سبتمبر ،2019عقد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( )IFADشراكة مع حكومات ك ٍّل من الصين وباكستان لتبادل المعرفة
وزيادة مشاركة الخبرات .أدى ك ٌّل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في باكستان والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في
الصين ومدير مرفق التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ( )SSTCلمنطقة آسيا والمحيط الهادئ دور جهات
االتصال .اس ُتخدمت منهجية تشاركية لتحفيز المناقشة واألفعال .عُقدت مناقشات بين األكاديمية الصينية للعلوم الزراعية من الصين
والبرنامج الوطني لدعم الريف من باكستان ،لتحديد أهداف المشروع .قُ ِّدم برنامج لتعزيز التنمية الزراعية لمناقشة التنمية الزراعية
القادرة على تحمل تغيُّر المناخ ،وإزالة الغابات ،والتصحر ،واألمن المائي في المجتمعات الريفية.
قدمت الندوات مبادرة التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي التابعة للصندوق الدولي للتنمية الزراعية عام ُ .2019ح ِّدد
اثنان من شركاء التنفيذ في أواخر سبتمبر للتواصل مع المستفيدين من المشروع ،بما في ذلك الممارسون ،واألكاديميون ،وواضعو
السياسات ،والمنظمات الريفية في الصين وباكستان .كان معهد البيئة والتنمية الزراعية المستدامة التابع لألكاديمية الصينية للعلوم
ً
مسؤول عن مشاركة أفضل الممارسات من الصين ،بينما تصدّر مكتب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في باكستان
الزراعية
لتقييم االحتياحات المحلية .وتماشيًا مع هدف التنمية المستدامة  1بشأن الفقر ،وهدف التنمية المستدامة  2بشأن الجوع ،وهدف
التنمية المستدامة  13بشأن العمل المناخي ،وهدف التنمية المستدامة  15بشأن الحياة في البر ،وهدف التنمية المستدامة  17بشأن
الشراكات ،فإنَّ األهداف المحددة للمبادرة هي عرض أفضل الممارسات بخصوص الزراعة القادرة على تحمل تغيُّر المناخ في
باكستان والصين ،مع التركيز على إزالة الغابات ،والتصحر ،وإدارة المياه .كما سعت المبادرة إلى إنشاء شبكة بين المعنيين من
الممارسين واألكادميين وواضعي السياسات والمنظمات الريفية في باكستان والصين.

حقوق الطبع والنشر مملوكة © للصندوق
الدولي للتنمية الزراعية (اإليفاد) ()IFAD
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يحضر الندوة نحو  50شخصًا .باإلضافة إلى المتحدثين الضيوف من الصين
وباكستان ،كان من بين المشاركين كبار المسؤولين الحكوميين على مستوى
المقاطعات والمستوى الوطني ،والخبراء ،والباحثون ،والفاعلون في القطاع
الخاص ،والمنظمات غير الحكومية ،وممثلون من مشاريع ممولة من الصندوق
الدولي للتنمية الزراعية ،وشركاء التنفيذ ،وأساتذة جامعيون ،وطالب ،وأحد
ممثلي اإلعالم .وألقى أحد الدبلوماسيين الزراعيون من الصين الضوء على
إستراتيجيات التعاون الزراعي في الممر االقتصادي بين الصين وباكستان
( .)CPECزاد المشاركون من باكستان معرفتهم بأنظمة المحاصيل القادرة على
تحمل تغيُّر المناخ ،والتكنولوجيا الزراعية ،والتغطية باألغلفة البالستيكية واسعة
االستخدام في الصين .في المقابل ،تعرّ ف المشاركون من الصين على حلول
لمسألة إزالة الغابات والتصحر ،شاملة المشاركة المجتمعية ،وزيادة الوعي،
ومشاركة القطاع الخاص( ،في مجاالت ،مثل :الصنوبر 1والنباتات الطبية وإدارة
الرعي) ،والتخطيط السليم الستخدام األراضي ،والسياحة البيئية ،والمدفوعات
مقابل خدمات األنظمة البيئية (المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن
إزالة الغابات وتدهورها (.))REDD+
أظهر ممثلون من باكستان على وجه الخصوص اهتمامًا بمعرفة المزيد عن تقنيات
الصين في الريّ الدقيق الشاملة ألقبية مياه األمطار .أجرى الطرفان مناقشات
 1الصنوبر هو نوع من أنواع المكسرات التي تنتجها باكستان .تمتلك بونجاب أضخم
زراعة أحادية لغابات الصنوبر ،والتي تمتد على مساحة  260كم مربع .تلعب غابات
الصنوبر دورً ا مه ًّما في الحفاظ على التوازن اإليكولوجي والبيئي وتوفير الدخل
للمجتمعات المحلية .تعمل المنظمات الدولية ( َمرْ فِق البيئة العالمية ،ومنظمة األغذية
والزراعة التابعة لألمم المتحدة) مع الفاعلين من القطاع الخاص على تشجيع السكان
المحليين على أن يكون لهم دور في سلسة القيمة المستدامة لمكسرات الصنوبر ،من
أجل انتزاع المجتمعات المحلية من الفقر بطريقة مستدامة.

حيوية عن كيفية تطويع التكنولوجيا الزراعية وتجربة الصين لتناسب البيئة
الباكستانيةُ .
ط ِرحت توصيات وإجراءات ملموسة استهدفت تكرار التكنولوجيا
الصينية المجربة المختبرة في المجتمعات الريفية الباكستانية.
كانت هذه الندوة ذات اليوم الواحد أول خطوة في تحقيق أهداف المبادرة .وتماشيًا
مع إستراتيجيات التنمية الوطنية وبرنامج الفرص اإلستراتيجية التابع للصندوق
الدولي للتنمية الزراعية في باكستان ،س ُتؤخذ إجراءات إضافية إلعداد مشاريع
وسياسات تدعم التنمية الزراعية القادرة على تحمل تغيُّر المناخ في باكستان.
وطوال هذه العملية ،سيسعى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أيضًا؛ لتحقيق
التآزر مع مبادرات تنموية أخرى ،مثل :مبادرة التعاون الزراعي في الممرّ
االقتصادي بين الصين وباكستان؛ لتعظيم مصالح صغار المزارعين في باكستان.
في المستقبل ،سيقود الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في باكستان استكشاف
أساليب إلعداد برامج تجريبية ،ال سيما التكنولوجيا التي تمت مشاركتها خالل
الندوة .ثم أنه سيعمل على تقوية التعاون بين بلدان الجنوب وتعزيزه من
خالل التفاعالت الرسمية وغير الرسمية ،الشاملة للزيارات االطالعية وتبادل
الممارسين الخبراء ،والباحثين ،والطالب ،والفاعلين من القطاع الخاص.
س ُتجرى تدريبات فنية تجريبية في كال الدولتين لدعم االستثمار .ومع انتهاء
البرامج التجريبية ،ستبحث المبادرة في مشاركة القطاع الخاص من كال الدولتين
لتقديم الدعم المستدام وتيسير نقل التكنولوجيا.
جهة االتصال:
االسم :السيد /هيوبرت بويرارد
الوظيفة :المدير القطري لباكستان وإيران ومنغوليا
المنظمة :الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (اإليفاد) ()IFAD
البريد اإللكترونيh.boirard@ifad.org :

اسم المشروع :مبادرة التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي التابعة للصندوق الدولي للتنمية الزراعية :تجربة باكستان والصين  -ندوة للمشاركة عن بناء
القدرة على تحمل تغيُّر المناخ وإعادة التشجير المستدام
الدول  /األقاليم :الصين وباكستان
المر ِّ
شح :الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (اإليفاد) ()IFAD
هدف (أهداف) التنمية المستدامة4-17 ،3-17 ،4-15 ،3-15 ،3-13 ،1-2 ،1-1 :
مقدم الدعم :حكومة الصين ،وحكومة باكستان ،والصندوق الدولي للتنمية الزراعية
هيئات التنفيذ :الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (اإليفاد)
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع :بين أغسطس  2019وديسمبر 2019
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/2YBur4H :
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طائرات بال طيار لزيادة قوة التحمل
توسيع نطاق القدرات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الملديف

11

مدن ومجتمعات
محلية مستدامة

التحدي
تشكلت الملديف من  1200جزيرة في البحر الهندي ويقطنها ما يقرب من  400000شخص ،وهي أكثر األراضي انخفاضًا في
العالم .يهدد تغيُّر المناخ معظم جزرها ،حيث إن  80في المئة منها يعلو سطح البحر بمقدار متر واحد فقط .قد تختفي الملديف
والعديد من الدول الجزرية األخرى في العالم قريبًا ان لم ُتتخذ إجراءات عاجلة .تتغير السواحل بالفعل بسرعة ،ويتوقع العلماء أن
يؤدي ارتفاع مستويات سطح البحر إلى غمر معظم الجزر بحلول عام .2050
كما أنَّ الملديف تواجه أيضًا خطرً ا مستمرً ا يتمثل في التأثر باألحداث الطبيعية كاألعاصير المدارية ،والعواصف ،والعواصف
الرعدية ،والجفاف ،والفيضانات الناتجة عن األمطار الغزيرة ،والمد العاصفي ،واألمواج السطحية وتسونامي .وتواجه الجزر
أيضًا مخاطر متعلقة بالمناخ ،مثل :التغيرات في الرياح الموسمية وارتفاع مستويات سطح البحر ودرجات الحرارة السطحية.
تبعات هذه األحداث واضحة ،وبدأ السكان المحليون بالفعل يشعرون بآثارها.
نحو إيجاد حل
يهدف مشروع "طائرات بال طيار لزيادة قوة التحمل" ،وهو شراكة بين القطاعين العام والخاص بين شركة ديراجو العامة
المحدودة (شركة اتصاالت في الملديف) وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPفي الملديف ،إلى تعزيز استخدام تكنولوجيا
الطائرات بال طيار للتخطيط المجتمعي لزيادة قوة تحمل الكوارث في جزر المالديف.
يركز المشروع على دمج طائرات بال طيار إلعداد خرائط مفصلة آنية ألربع جزر الستخدامها في تقييم الكوارثُ .تحسِّن البيانات
المجمعة قدرات السلطات المحلية على التأهب للكوارث وإدارة مخاطر الكوارث .وتستحدم الخرائط أيضًا من ِق َبل المسؤولين
المحليين للتخطيط الستخدام األراضي ولتحديد المناطق ذات المخاطر المرتفعة والمناطق اآلمنة في الجزر.
الهدف من المشروع هو تحسين قدرة مدينة آدو في جنوب الملديف على التخطيط الواعي بالمخاطر وإعداد خطط العمل المناخي
القائمة على الدليل .في حين أنَّ البيانات شرط أساسي لتخطيط المجتمعات القادرة على التحمل ،فإنَّ جمع البيانات للحد من مخاطر
الكوارث ( )DRRيمثل تحديًا في الملديف ،ال سيما على المستوى المحلي .لذا ،فالمشروع يقدم معلومات عن تكامل الجهود الحالية
لرسم الخرائط إلعداد نظام معلومات إلدارة الكوارث قائم على الدليل والبيانات .ستكون البيانات المجمعة متاحة لك ٍّل من صانعي
القرار الوطنيين والمجتمعات المحلية.
بوصفهم جزءًا من المشروع ،التقط ممثلون من مجلس مدينة آدو ،والهالل األحمر في الملديف ( )MRCفرع مدينة آدو وديراجو
صورً ا من الطائرات بال طيار لجميع جزر مدينة آدو المأهولة .فور معالجة الصور س ُتستخدم في نظام معلومات جغرافية (.)GIS
ساعدت الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث ( )NDMAعلى ترتيب تلك الصور في طبقات وف ًقا لمعلومات المخاطر واألخطار
المجمعة بواسطة الهالل األحمر في الملديف .سيستخدم مجلس مدينة آدو تلك الخرائط الح ًقا للتخطيط القائم على الدليل والذي يضع
في االعتبار الكوارث .يمكن للمجلس أيضًا أن يرتب معلومات إضافية الستخدامها في تخطيط المدن التي تذهب إلى ما هو أبعد
من الحد من مخاطر الكوارثُ .
ش ِّكلت وحدة فرعية جديدة داخل الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث؛ لتخدم بوصفها المركز الرئيس
لمعلومات الكوارث المتكاملة والتعاون.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
( )UNDPفي الملديف

ً
حديثا بمعالجة الفجوات في البيانات ،وتكامل البيانات ،ورسم الخرائط وأنظمة معلومات
بينما ُكلِّفت الوحدة الفرعية المُشكلة
َّ
وعزز المشروع أيضًا القدرات على رسم الخرائط والتحليل الالحق.
الكوارث،
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ولتحقيق هدف التنمية المستدامة  1-13بشأن زيادة قوة التحمل والقدرة على
التكيف مع األخطار المتعلقة بالمناخ والكوارث الطبيعيةُ ،عقِدت حلقة عمل
مد َة يومين في مدينة آدو وبحضور  20مشار ًكا عن استخدام طائرات بال طيار
للتخطيط لقوة التحمل .قدَّمت حلقة العمل المنعقدة في إطار الشراكة بين ديراجو
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الملديف معلومات عن تكنولوجيا الطائرات
بال طيار ،ودروسًا عملية عن المناورة ،وتخطيط رحالت الطائرات وتنفيذها،
ومخاطر وقيود رسم الخرائط بالطائرات بال طيار ،واللوائح المحلية الحاكمة
لتكنولوجيا الطائرات بال طيار.

المتعلقة بتكنولوجيا الطائرات بال طيار وساعدوا على تشكيلها .يُعد التعاون بين
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،والهالل األحمر في الملديف ،والمجتمع المحلي،
ً
مثال لشراكة ناجحة بين القطاعين العام
والحكومة المحلية ،والقطاع الخاص
والخاص على المستوى المحلي .يمكن تطبيق ابتكارات الحد من مخاطر الكوارث
على مجاالت أخرى ،مثل :التخطيط لإلسكان ،والمشاريع الخضراء ،ورسم
خرائط المرافق ،ورصد تأ ُّكل السواحل ،ال سيما إذا كان من الممكن ربط تلك
االبتكارات بصور األقمار الصناعية .يمكن تكرار هذه الشراكة وتوسيع نطاقها
عبر جميع الجزر المرجانية في الملديف.

ساعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على تيسير التدريب بحضور استشاري .بعد
إنتاج مجموعة المتطوعين المُدرَّ بين للصور ،يعالج االستشاري البيانات األولية
لصنع خرائط مركبة من صور الطائرات بال طيار ،والتي س ُتقدَّم إلى المجلس
ً
حديثا ،ألغراض التخطيط المستقبلي .اشترى
مع الطائرات بال طيار المشتراة
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الطائرات بال طيار من موزع محلي ،وقدمت
ديراجو الموارد المالية.

فيما يتعلق باالستدامة ،فإنَّ الملديف تتجه نحو الالمركزية المالية .ستحصل
مجالس الجزر المحلية على  40في المئة من اإليرادات المحلية و 5في المئة
من الميزانية الوطنية .سيضعون خططهم وميزانياتهم الخاصة ويديرونها .هذه
النوعية من الشراكات يمكن دمجها في خطط الحد من مخاطر الكوارث بواسطة
المجتمع ،بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان أنَّ هذا التدريب ورسم الخرائط
الموسع يصبان في السياسات المحلية.

يمكن استخدام تكنولوجيا الطائرات بال طيار في رسم الخرائط الدالة على مخاطر
الكوارث ،وال يحتاج مشغلو الطائرات بال طيار سوى قدر ضئيل من التدريب.
إنَّ استخدام الطائرات بال طيار لتحسين أنظمة معلومات المخاطر المحلية هي
فعالة من حيث التكلفة لتقوية القدرات المحلية وجمع البيانات الموثوق
وسيلة ّ
بها اآلنية عالية الجودة؛ لتحسين الوقاية من الكوارث المحلية وخطط العمل.
باإلضافة إلى أنَّ التدريب على استخدام الطائرات بال طيار قد يكون مفي ًدا في
المراحل المستقبلية من تقييم المخاطر أو يمكن تنفيذه في مناطق أخرى .أخيرً ا،
تقديم التدريب إلى المجتمعات المحلية يشجعهم على المشاركة في إيجاد حلول
ويساعد على زيادة الوعي البيئي.

فيما يتعلق بإمكانية التكرار ،شاركت منذ البداية الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث،
تحت إشراف وزارة الدفاع ،وهي في أفضل وضع يضمن دمج هذه الممارسات
الجيدة في مناطق أخرى وإدراجها في الميزانيات المحلية .يمكن تكرار نموذج
الشراكة في الدول الجزرية الصغيرة النامية أيضًا .تعتمد إمكانية تكرار استخدام
الطائرات بال طيار في تحسين القدرة على التحمل على ثالثة عناصر :الفعالية
من حيث التكلفة ،وتطوير القدرات المحلية ،ومعلومات موثوق بها وعالية الجودة
لخطط عمل الحد من المخاطر المحلية.

يجمع هذا المشروع المبتكر بين رسم خرائط الطائرات بال طيار وتقنيات التقاط
صور عالية الجودة؛ لتحسين نظم المعلومات الجغرافية ،والتي تم الحصول عليها
عن طريق شركة االتصاالت الخاصة .تعرّ ف المشاركون إلى اللوائح المحلية

جهة االتصال:
االسم :السيد /أحمد شيفاز
الوظيفة :ممثل مقيم مساعد ،تحمل تغيُّر المناخ
المنظمة :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPفي الملديف
البريد اإللكترونيahmed.shifaz@undp.org :

اسم المشروع :طائرات بال طيار لزيادة قوة التحمل
الدول  /األقاليم :الملديف
ال ُمر ِّ
شح :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPفي الملديف
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-11 :ب1-13 ،
مقدم الدعم :شركة ديراجو العامة المحدودة
هيئات التنفيذ :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الملديف ،ومجلس مدينة آدو ،والهالل األحمر في الملديف ( )MRCفرع مدينة آدو ،والهيئة الوطنية إلدارة
الكوارث ()NDMA
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع2020–2018 :
رابط الممارسة الجيدةtinyurl.com/trklo8t :
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العمل
المناخي

الحد من مخاطر الكوارث ،تعزيز قوة تحمل البالد
الحد من المخاطر ،تعزيز قوة التحمل
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عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

التحدي
ً
ً
قاحل تقليد ًّيا وتمثل ثلث المناطق القاحلة في العالم .هذه المنطقة القاحلة معرضة للكوارث،
مناخا
تشهد المناطق النائية من أوراسيا
ال سيما الفيضانات ،والزالزل ،واالنهيارات األرضية ،والجفاف ،والتصحر .وف ًقا لإلحصاءات الصادرة عن لجنة األمم المتحدة
ً
زلزال في آسيا الوسطى في القرن الماضي ،وكانت
االجتماعية واالقتصادية آلسيا والمحيط الهادي في  ،2012فقد وقع 16
مصاحبة بخسائر اقتصادية قدرها  24مليون دوالر أمريكي .أثرت الفيضانات على  19في المئة من السكان وتسببت في خسائر
اقتصادية قدرها نحو  50.1مليون دوالر سنو ًّيا .أثرت الكوارث المناخية شاملة الجفاف والتصحر في  7.2في المئة من السكان
وتسببت في خسائر اقتصادية قدرها  107ماليين دوالر.
نحو إيجاد حل
تستجيب الصين بكفاءة عالية لتغيُّر المناخ والكوارث الطبيعية ،شاملة التصحر والفيضانات واالنهيارات األرضية .بُذلت جهود
ملحوظة إلنشاء آليات للحد من مخاطر الكوارث ( )DRRوالتكيف مع تغيُّر المناخ ( )CCAفي المناطق المعرضة للكوارث .ينفذ
برنامج األمم المتخدم اإلنمائي ( )UNDPمنذ عام  2011مشاريع التكيف مع تغيُّر المناخ التي تهدف إلى تقوية القدرات المؤسسية
وقوة تحمل المجتمعات المحلية المعرضة لمخاطر المناخ.
منطقة شينغيانغ األويغورية ذاتية الحكم الواقعة في شرق أوراسيا والتي تحدها خمس دول من آسيا الوسطى تمتلك أكبر مساحة
من األراضي الجافة في الصين وتشهد ظرو ًفا مناخية مماثلة .بوصفها أساس الحزام االقتصادي لطريق الحرير ،أنشأت حكومة
شينغيانغ شراكة وثيقة وتعاو ًنا مثمرً ا في البحث العلمي مع الكليات والمؤسسات في دول آسيا الوسطى.
من أجل تقوية التعاون اإلقليمي الدولي ومشاركة المعرفة والخبرات في الحد من مخاطر الكوارث ،نحتاج إلى وجود آلية شاملة
لتعزيز مشاركة المعرفة بين الصين ودول آسيا الوسطى المجاورة لها .الهدف من المشروع هو زيادة الوعي العام عن الوقاية من
الكوارث ،وزيادة قدرة دول آسيا الوسطى على الحد من مخاطر الكوارث وتحسين القدرة على االستجابة لتغيُّر المناخ والكوارث
الطبيعية .اعتما ًدا على الخبرات والتقنيات المكتسبة من ِق َبل الصين خالل العقود الماضية ،استهدف هذا المشروع تقديم نموذج
إرشادي لبناء الحزام االقتصادي لطريق الحرير والتنمية المستدامة في آسيا الوسطى.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
( )UNDPفي الصين

ً
مسؤول عن عمليات المشروع وقدَّم الدعم التقني
وبصفته مدير المشروع ،كان معهد شينغيانغ اإليكولوجي الجغرافي ()XIEG
لتنفيذ أنشطة المشروع وإعدادها .كان مركز أبحاث اإليكولوجيا والبيئة في آسيا الوسطى ( )REECAشري ًكا متعاو ًنا وكان
ً
مسؤول عن تنفيذ أنشطة محددة في المشروع .بصفته المسؤول الحكومي ،عمل المركز الصيني الدولي للتبادل االقتصادي والتقني
( )CICETEمع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لمراقبة تنفيذ المشروع وضمان اإلشراف العام على المشروع وضمان الجودة.
بخصوص المنهجية المُطبقة ،فقد ا ُتخذت الخطوات اآلتية:
•أُنشئت منصة ،مما أنشأ مراكز بحثية فرعية للحد من مخاطر الكوارث/التكيف مع تغيُّر المناخ ،ومواقع مراقبة ميدانية للنظام
ً
إضافة إلى مراكز معلومات فرعية لتقوية القدرة على الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغيُّر
اإليكولوجي ،وشبكة بحثية،
المناخ.
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•أُنشئت مواقع تقنية نموذجية تجريبية لتعزيز تكنولوجيا الحد من مخاطر
الكوارث بواسطة المجتمع وتيسير مشاركة المعرفة بين المجتمعات المحلية.
•جُمعت معلومات تاريخية وأُنشئت قاعدة بيانات للكوارث خاصة بالفيضانات
والجفاف في آسيا الوسطى.
•أُعدت خريطة مخاطر خاصة بالفيضانات والجفاف في آسيا الوسطى وتمت
صياغة تقرير تقييم مخاطر لبحيرة ساريز.
•أُجري تدريب فني وبناء للقدرات بواسطة حلقات العمل ،والزيارات الميدانية،
وحوار السياسات ،ومبادرات تبادل أخرى لتشكيل سياسات الحد من مخاطر
الكوارث/التكيف مع تغيُّر المناخ.
وقد أنجز المشروع النتائج اآلتية:
•أُنشئت ثالثة مراكز فرعية لمركز أبحاث اإليكولوجيا والبيئة في آسيا
الوسطى في ألماتي ،وبيشيك ،ودوشانبي .يتألف كل مركز فرعي من مركز
معلومات فرعي ،ومعمل مشترك ،ومراقبة ميدانية ،ومحطة بحثية ،وقاعدة
نموذجية للتكنولوجيا الصناعية .تعمل هذه المراكز الفرعية كمنصة مهمة
للتعاون العلمي ،والتكنولوجي ،والتعليمي بين الصين ودول آسيا الوسطى.
ً
فعال في تعزيز التعاون وتدريب الموظفين في مجاالت
فهي تؤدي دورً ا
الحماية اإليكولوجية والبيئية ،واالستخدام المستدام للموارد ،والتنمية الزراعية،
واستكشاف الموارد المعدنية ،ورصد الكوارث ،وأنظمة اإلنذار المبكر.
•أُنشئت اثنا عشرة محطة للمراقبة الميدانية واألبحاث الخاصة بالنظم اإليكولوجية
للكتل الجليدية ،والجبال ،واألراضي المشجرة ،والمروج الطبيعية ،واألراضي
الزراعية ،واألراضي الرطبة ،والصحاري على طول جبال ألتاي ،ومنحدر
تيانشان الشمالي ،ومنحدر تيانشان الجنوبي ،وجبال بامير لمراقبة وتقييم
استجابة النظام اإليكولوجي لتغيُّر المناخ في المنطقة القاحلة من آسيا الوسطى.
•تم تحديث أو إنشاء خمسة مواقع نموذجية تجريبية في دول آسيا الوسطى .وقد
ركزوا على توفير المياه الزراعية وتحسين التربة المالحة في كازاخستان،
وتوفير المياه الزراعية في أوزباكستان ،والزراعة عالية اإلنتاج في
طاجيكستان ،والمنشآت الزراعية في قيرغيزستان ،ومياه الشرب اآلمنة في
قيرغيزستان.
•جُمعت التقارير الورقية من دول آسيا الوسطى ،و ُترجمت ترجمة احترافية،
وسُجلت ،وأُجريت رقمنة لها إلنشاء قاعدة بيانات أولية للكوارث والمعلومات
التاريخية عن الفيضانات والجفاف في آسيا الوسطى.

•أُعدت خريطة مخاطر خاصة بالفيضانات والجفاف في قيرغيزستان
وطاجيكستان وللجفاف في كازاخستان.
•أُجري تحليل شامل لسالمة السدود والوقاية من الفيضانات باستخدام بيانات
عالية الدقة من الطائرات بال طيار الواردة من سد أوسوي في بحيرة ساريز
إلى جانب البيانات التاريخية عن الزالزل والجيولوجيا والهيدرولوجيا .أُعد
التقرير و ُسلِّم إلى رئيس طاجيكستان واألمين العام لألمم المتحدة.
•أُجري نحو تسع جلسات للتدريب الفني عن الحد من مخاطر الكوارث،
أربع منها عن الطائرات بال طيار وتكنولوجيا االستشعار عن بعد ،وواحدة
للتدريب على كتابة األبحاث العلمية.
ً
إضافة إلى منتدى رفيع
• ُن ِّظم بنجاح أكثر من  10ندوات وحلقات عمل،
المستوى .بلغ عدد الحضور ما يزيد عن  7500مشارك من أكثر من  40دولة
ممن شاركوا المعرفة وتبادلوا الخبرات.
يمكن تكرار المرحلة األولى والثانية من المشروع بسهولة وقد اكتمال بنجاح،
ويرجع الفضل للدعم المقدم من مركز أبحاث اإليكولوجيا والبيئة في آسيا
الوسطى ،ومعهد شينغيانغ اإليكولوجي الجغرافي ،والمركز الصيني الدولي
للتبادل االقتصادي والتقني ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الصين ومؤسسات
أكاديمية أخرى من كازاخستان ،وقيرغيزستان ،وطاجيكستان ،وأوزبكستان.
يمكن تكرار أسلوب المشروع في التعاون وأنشطته في دول نامية أخرى في
المشاريع المستقبلية ،ما دام كانت الدولة لديها حاجات مالئمة ومتسقة مع أهداف
المشروع ونتائجه .ينبغي أيضًا أن تكون الحكومات والمعاهد البحثية العلمية
المحلية لديها الرغبة في المشاركة وتقديم الدعم .عالوة على ذلك ،ينبغي أن
تنطبق تكنولوجيا هذا المشروع وإنجازاته على الظروف المحلية ،وينبغي وجود
التمويل والموارد البشرية الكافية لدعم تنفيذ المشروع.
جهة االتصال:
االسم :السيدة /سوجوان زانغ
الوظيفة :قائدة الفريق ،مرفق التعاون بين دول الجنوب في الصين ،مجموعة
التعاون العالمية
المنظمة :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPفي الصين
البريد اإللكترونيsujuan.zhang@undp.org :

اسم المشروع :الحد المتكامل من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغيُّر المناخ في آسيا الوسطى
الدول  /األقاليم :الصين ،وكازاخستان ،وقيرغيزستان ،وطاجيكستان ،وأوزباكستان
ال ُمر ِّ
شح :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPفي الصين
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-13 ،3-13 ،1-13 :ب17-17 ،16-17 ،9-17 ،
مقدم الدعم :معهد شينغيانغ اإليكولوجي الجغرافي ( )XIEGالتابع لألكاديمية الصينية للعلوم ،ومركز أبحاث اإليكولوجيا والبيئة في آسيا الوسطى ()RCEECA
هيئات التنفيذ :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،والمركز الصيني الدولي للتبادل االقتصادي والتقني ()CICETE
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع2019–2015 :
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/3jc31u4 :
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التعاون بين بلدان الجنوب بخصوص تغ ُّير المناخ في
إفريقيا الناطقة بالفرنسية
الوقاية من تبعات تغيُّر المناخ بواسطة تقوية التعاون بين بلدان الجنوب في إفريقيا الناطقة بالفرنسية

5

المساواة بين
الجنسين

العمل
المناخي

7

الطاقة النظيفة
وبأسعار معقولة

التحدي
إنَّ العمل على معالجة آثار تغيُّر المناخ هو مفتاح التصدي للتحديات البيئية واالجتماعية التي تواجه القارة اإلفريقية ومفتاح
إيجاد حلول مالئمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .يصعب تحديد الممارسات الجيدة التي يمكن تكرارها وتعزيزها في إفريقيا
الناطقة بالفرنسية وخارجها .فالقدرات والخبرات محدودة في المجتمعات الريفية في إفريقيا .باإلضافة إلى أنَّ المنظمات المجتمعية
ال تشارك بفعالية في جهود التعاون بين بلدان الجنوب .فالعديد من الدول اإلفريقية الناطقة بالفرنسية لديه سياقات اجتماعية
ً
إضافة إلى ضعف الدعم
واقتصادية هشة .وث َّم أيضًا افتقار إلى القدرات والتمويل والحصول على التكنولوجيات ميسورة التكلفة،
المُقدَّم من السلطات العامة.
نحو إيجاد حل
تهدف المنظمة غير الحكومية المُسماة مبادرات المناخ ( )ICإلى مكافحة تغيُّر المناخ من خالل التعاون بين بلدان الجنوب في
إفريقيا الناطقة بالفرنسية والمشاركة في تنفيذ أجندة  2030الخاصة بالتنمية المستدامة بواسطة:
•تحديد الممارسات الجيدة لمكافحة تغيُّر المناخ وتعزيزها خالل الفعاليات الدولية وعلى المنصات اإلعالمية.
•نقل الممارسات الجيدة والتكنولوجبا المتاحة إلى منظمات المجتمع المدني ( )CSOsوأصحاب المشاريع الخضراء والمشاريع
االجتماعية في أفريقيا الناطقة بالفرنسية.
•إشراك قادة المشاريع في تنفيذ مشاريع تعاون ملموسة بين بلدان الجنوب.
أُنشئت منصة تعليمية وقاعدة بيانات ألفضل الممارسات من أجل المجتمعات ،ومنظمات المجتمع المدني ،والشباب من أصحاب
المشاريع الخضراء والبلديات .ولتعزيز المشاركة على المنصةُ ،ت ِّ
نظم مبادرات المناخ مسابقة سنوية لتحديد أفضل الممارسات
وتسليم جوائز للفائزين .ومن ث ّم ،تحوي المنصة حاليًا  230مبادرة وأصبحت أداة قيمة لتعلّم الممارسات الجيدة ومشاركتها،
وتصميم األفكار ،والتعلّم من خبرات اآلخرين وتنفيذ المشاريع.
ولتعزيز اكتساب المعارف الجديدة ونشر الممارسات الجديدة (شاملة تناقل التكنولوجيا) بين قادة المشاريع في  15دولة أفريقية
ناطقة بالفرنسيةَّ ،
نظمت مبادرات المناخ أربع دورات تدريبية تعاونية وحلقتي عمل بحثية وإنمائيّة عن الطاقة الشمسية والفحم
األخضر واإليكولوجيا الزراعية.
مكنت حلقات العمل والدورات التدريبية في مجال نقل التكنولوجيا البرنامج من تحديد االحتياجات الحالية للمستفيدين واالستجابة
ضا الفرصة لنشر المعلومات ومقارنة المواقف بين الدول وتوفير
لها مع إجراءات ملموسة في هذا المجال .كما أنها وفرت أي ً
استجابات جماعية للمشاكل المشتركة ونتيجة لذلك ،يمكن لقادة المشروع إيجاد حلول للصعوبات التي يقابلونها عن طريق
فحص ما استخدمه اآلخرون .فعلى سبيل المثال :شاركت السنغال خبراتها في مجال الطاقة الشمسية مع غينيا والمغرب و 10دول
تعمل حاليًا في إنتاج الفحم األخضر استنا ًدا إلى النماذج التجريبية المصمَّمة في أثناء حلقات العمل المعنية بالبحث والتطوير .عالوة
على ذلك ،يجري اآلن استنساخ نموذج "صوامع الحبوب التقليدية المحسنة" لتخزين البذور التي طورت في السنغال في ست دول.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة لبرنامج
المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية
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وإلى جانب قاعدة البيانات على اإلنترنت ،أنشأت مبادرات المناخ شبكات
محلية عديدة تشمل شبكة مراسلين من  13دولة أفريقية يحددون الممارسات
الجيدة والتقنيات وتحليل االحتياجات المحلية لتحسينها وترقيتها .إنَّ مجموعة
الفحم األخضر اإلفريقية هي شبكة من المنتجين من  10دول يتبادلون المعرفة
بشأن إنتاج الفحم األخضر وتسويقه بما في ذلك تبادل المعلومات فيما يتعلق
بإصدار الشهادات .وقد أسست شبكة قادة المشاريع الملتزمة باإليكولوجيا
الزراعية مصر ًفا إفريق ًّيا للبذور ،حيث يتبادل األعضاء بشكل دوري المعرفة
بشأن الممارسات المبتكرة .تجتمع شبكة رواد األعمال الخضر من  15دولة
أفريقية مرة كل عام في أثناء المنتدى السنوي للشباب وريادة األعمال الخضراء
في أفريقيا الفرنكوفونية لمراجعة التقدم والتحديات وتصميم حلول مشتركة جديدة
وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب.

وبفضل مبادرات المناخ نجح قادة المشروع المحددون في قاعدة البيانات ال سيما
أولئك الحاصلون على جائزة مبادرات المناخ في تحسين سمعتهم في أوساط
السلطات المحلية والحكومية مما يمكنها من تأسيس شراكات جديدة.
جهة االتصال:
االسم :السيدة /مريم هوزير
الوظيفة :رئيس برنامج مبادرات المناخ اإلفريقية الفرانكفونية والمُنسِّق له.
المنظمة :مناخ المبادرات
البريد اإللكترونيhouzirmeriem@gmail.com :
واتساب+212 622 117 038 :

اسم المشروع :مبادرات المناخ األفريقية الفرانكفونية
الدول  /األقاليم :الجزائر وبنين وبوركينا فاسو والكاميرون وتشاد والكونغو وساحل العاج وجيبوتي والجابون وغينيا ومدغشقر ومالي وموريتانيا والمغرب
والنيجر ورواندا والسنغال وتوجو وتونس.
ال ُمر ِّ
شح :برنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة العالمية ( ،)GEFبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ()UNDP
هدف (أهداف) التنمية المستدامة3-13 ،2-7 ،1-7 ،1-5 :
مقدم الدعم :الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ،برنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة العالمية ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمنظمة الدولية الفرانكفونية
هيئات التنفيذ :مناخ المبادرات
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع2020–2018 :
رابط الممارسة الجيدةhttp://www.initiativesclimat.org :
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تعزيز االقتصاد األخضر من أجل التنمية المستدامة
التقارب بين البالد وتسهيل الشراكات من أجل إجراء عالمي لتعزيز االقتصاد األخضر

17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

التحدي
تعمل األولويات واالهتمامات التي ُح ِّددت خالل مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو  )20+على توفير منصة تاريخية
بغية تأسيس كيان دولي يهدف إلى اعتماد االقتصاد األخضر على نطاق واسع ومتزايد في سياق التنمية المستدامة والقضاء على
الفقر .ومثل هذا الكيان قد يعمل بمنزلة منصة للتعاون الدولي وتبادل المعرفة بين البلدان الصناعية والنامية .استجابة لذلك ،تأسست
المنظمة العالمية لالقتصاد األخضر ( )WGEOبهدف دعم اإلجراءات العالمية الناشئة نحو اعتماد نموذج االقتصاد األخضر
على نطاق واسع.
ستستفيد المنظمة العالمية لالقتصاد األخضر ،بصفتها شري ًكا عالميًا للبلدان النامية المتحولة نحو االقتصاد األخضر ،من إمكانات
التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي بغية تحقيق التوازن بين النمو والمساواة على نطاق عالمي ،بالتكامل مع نموذج
التعاون التقليدي بين الشمال والجنوب.
نحو إيجاد حل
ولكي يحقق جدول األعمال الطموح والرؤية طويلة المدى للمنظمة العالمية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،ساعد مكتب األمم
المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب ( )UNOSSCعلى تعبئة العمل حول سبعة منابر شراكة مع المنظمة العالمية لالقتصاد
األخضر .كما يتمثل دور مكتب األمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في هذا المشروع في إبراز فعالية نموذج التعاون
فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي من أجلزيادة تحفيز اعتماد نهج االقتصاد األخضر إلى جانب تعزيز كثافته وديناميكيته.
ساعد مكتب األمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب على ربط قيم المنظمة العالمية لالقتصاد األخضر باحتياجات العديد من
أصحاب المصالح وتطلعاتهم وذلك عن طريق التعاون عن كثب مع الشركاء اآلخرين.
قدم مكتب األمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووكاالت األمم المتحدة األخرى
والصناديق والبرامج الدعم من أجل الحشد والتعبئة للشراكات وجهود التوعية العالمية المبذولة من المنظمة العالمية لالقتصاد
األخضر ،بالنظر إلى أنَّ غالبية أصحاب المصلحة في المنظمة العالمية لالقتصاد األخضر والمستفيدين من الجنوب العالمي .وفي
سبيل هذا ،دأب مكتب األمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب على تسهيل تبادل المعارف والخبرات مع المبادرات ذات الصلة
المدعومة منه ،مثل :المعرض العالمي السنوي للتنمية فيما بين بلدان الجنوب والتحالف البحري القاري لمدن طريق الحرير وشبكة
مراكز الفكر.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
لمكتب األمم المتحدة للتعاون
فيما بين بلدان الجنوب.

أولت تعبئة الشراكة التركيز إلشراك أصحاب المصلحة بوصفهم أعضا ًء محتملين في المنظمة العالمية لالقتصاد األخضر وشركاء
في تنفيذ مهمة .تتاح عضوية المنظمة العالمية لالقتصاد األخضر للفئات اآلتية:
•الحكومات من الدول األعضاء في المنظمة العالمية لالقتصاد األخضر
•المنظمات الدولية بما فيها وكاالت األمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ،مثل :منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج
األمم المتحدة للبيئة واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن التغيُّر المناخي وغير ذلك من البرامج المنظمات والصناديق.
•هيئات القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمنظمات الخيرية والكيانات األخرى التي تحقق أعلى معايير السمعة الطيبة
•البلديات (المدن الذكية) والوحدات التأسيسية األخرى واألقسام السياسية الفرعية في الدول األعضاء في المنظمة العالمية
لالقتصاد األخضر والدول األعضاء المحتملين باإلضافة إلى الجمعيات أو االتحادات التعاونية األخرى للبلديات والمدن.
•المؤسسات األكاديمية الرائدة بما فيها المؤسسات التعليمية والبحثية التي تتعلق أنشطتها بالمنظمة العالمية لالقتصاد األخضر.
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•المنظمات الدولية غير الحكومية التي تتمتع بخبرات في العديد من الدول منها
دولة واحدة على األقل عضو في المنظمة العالمية لالقتصاد األخضر.
•االتحادات والمنظمات الشبابية المدعومة من السلطات المناسبة في الدول
األعضاء أو األعضاء المحتملين في المنظمة العالمية لالقتصاد األخضر.
تركز الجهود العالمية المبذولة بشكل أساسي على مبادرات الدعم الشامل التي
سهم في انتشار تبني نموذج اقتصاد أخضر وتعزيز التبني الواسع لألنظمة
ُت ِ
المستحدثة محليًا وآليات االقتصاد األخضر الشامل وتوسيع تبادل البحث والمعرفة
في هذا المجال .انتجت عد ًدا من المشاريع إلنتاج منصات من أجل المزيد من
التعاون وبناء قدرات صانعي السياسات حول العالم في مجال تبني إستراتيجيات
تعزيز االقتصاد األخضر في جداول أعمال التنمية الوطنية.
انتجت المبادرة مجموعة من االنجازات اإلستراتيجية تشمل اآلتي:
•يعد التدريب التنفيذي للمنظمة العالمية لالقتصاد األخضر عالمة تجارية معترفاً
بها أنشئت من خالل االشتراك مع الشركاء اإلستراتيجيين بمن فيهم التحالف
الدولي للطاقة الشمسية ومعهد النمو األخضر العالمي ( )GGGIوبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ
واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا واللجنة االقتصادية ألمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
•خضع  330تنفيذ ًّيا وممارسًا للتدريب من بينهم ممثلون عن الحكومات
والمنظمات الدولية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من جميع
أنحاء العالم.
•سهلت عملية عقد حوار بشأن السياسة مما أفضى إلى الخروج بتوصيات
محددة بشأن السياسة مملوكة من مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة
ويتبادلونها من خالل بيانات مشتركة معتمدة في المؤتمرات الوزارية
ً
مسؤول من
اإلقليمية بشأن االقتصاد األخضر وصادرة من أكثر من 535
 91دولة من جميع أنحاء العالم.
•أنشئت شبكة من نقاط اتصال مركزية بشأن االقتصاد األخضر كما استمر
الحفاظ على التواصل المنتظم بينهم.
•جرى تيسير الشراكات مع معهد النمو األخضر العالمي واتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن التغيُّر المناخي والميثاق العالمي لألمم المتحدة والتحالف
الدولي للطاقة الشمسية ولجان األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية ،والمعهد
األفريقي البرازيلي ومؤسسة آسيا وعدد من المؤسسات األخرى.
ُن ِّظم في عام  2019سلسلة من منتديات للتواصل الشبكي الموضوعي والتبادل
المعرفي.

•المنتدى اإلقليمي رفيع المستوى آلسيا والمحيط الهادئ لعام  2019بشأن
االقتصاد األخضر ،الذي عقد في بانكوك ،تايالند ،في الفترة من  10إلى
 12يوليو بحضور  95مشار ًكا من  21دولة.
•المؤتمر الوزاري اإلقليمي إلفريقيا لعام  2019بشأن االقتصاد األخضر المنعقد
في القاهرة ،مصر في الفترة من  17إلى  19يونيو بحضور  100مشارك
من  22دولة.
•المؤتمر الوزاري اإلقليمي لدول األمريكتين عام  ،2019حول االقتصاد
األخضر ،الذي ُعقِد في فورتاليزا ،البرازيل ،في الفترة من  24إلى  26يونيو
بحضور أكثر من  80مشار ًكا من  11دولة.
•المؤتمر الوزاري اإلقليمي للشرق األوسط وشمال إفريقيا لعام  2019حول
االقتصاد األخضر ،الذي عقد في المنامة ،البحرين في الفترة من  2إلى
 4يوليو بحضور  130مشار ًكا من أكثر من  20دولة.
•المؤتمر الوزاري اإلقليمي ألوروبا ورابطة الدول المستقلة لعام  2019حول
االقتصاد األخضر ،الذي عقد في طشقند ،أوزباكستان في الفترة من  8إلى
 10يوليو ،وحضره أكثر من  130مشار ًكا من  17دولة.
•المؤتمر الوزاري العالمي رفيع المستوى حول االقتصاد األخضر لعام ،2019
الذي عقد في دبي ،اإلمارات العربية المتحدة يومي  20و 21أكتوبر كجزء
ً
ممثل على
من قمة االقتصاد األخضر العالمي لعام  2019بحضور 130
المستوى الوزاري وكبار أعضاء المنظمات الدولية ووكاالت األمم المتحدة.
وتشير البيانات المشتركة الصادرة عن المؤتمرات اإلقليمية إلى مدى التطلعات
الجماعية والنوايا من أجل النهوض باالقتصاد األخضر .تستند المخرجات التي
أحرزت في أثناء المبادرة إلى الملكية والحاجة الماسة للبالد والمؤسسات إلى
التعاون من أجل العمل المناخي واالقتصاد األخضر وبرهنة استدامة النتائج
المحرزة .يمكن استنساخ هذه المبادرة مع شركاء التنمية العالميين الساعين
لتحقيق إمكانات التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي في مجموعات
متنوعة من المجاالت.
جهة االتصال:
االسم :السيد /إيديم بخشيش
الوظيفة :المدير العالمي للمشروع المشترك بين مكتب األمم المتحدة للتعاون فيما
بين بلدان الجنوب والمنظمة العالمية لالقتصاد األخضر
المنظمة :مكتب األمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب ()UNOSSC
البريد اإللكترونيedem.bakhshish@worldgreeneconomy.org :
unossc-information@unossc.org

اسم المشروع :المبادرة المشتركة بين المنظمة العالمية لالقتصاد األخضر ومكتب األمم المتحدة فيما بين بلدان الجنوب بشأن تعبئة الشراكة ودعم التوعية
العالمية للمنظمة العالمية لالقتصاد األخضر
الدول  /األقاليم :عالمي
ال ُمر ِّ
شح :مكتب األمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب ()UNOSSC
هدف (أهداف) التنمية المستدامة16-17 ،13-17 ،2-13 ،1-13 :
مقدم الدعم :المنظمة العالمية لالقتصاد األخضر ()WGEO
هيئات التنفيذ :مكتب األمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب ()UNOSSC
حالة المشروع :المرحلة األولى مكتملة
فترة المشروع :بين يونيو  2018و2019
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/2FTKl3S :
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مبادرة تكييف الزراعة األفريقية ()AAA
تعزيز المشروعات الملموسة بشأن إدارة التربة وإدارة الماء الزراعي وإدارة مخاطر المناخ لمساعدة البالد
اإلفريقية على تنفيذ إسهاماتهم الوطنية المحددة في اتفاقية باريس.

التحدي
تأثرت أفريقيا بشكل خاص بالتغييرات المناخية حيث يوجد ست من أكثر عشر دول تضرراً في العالم في إفريقيا ،كما أنَّ نسبة  %65من
سكان القارة اإلفريقية متأثرون بالتغييرات المناخية بالفعل ويوجد ما يزيد عن  10ماليين الجئ بسبب المناخ في القارة .تتسبب اآلثار
السلبية للتغيُّر المناخي في تقليل الناتج القومي المحلي ( )GDPبنحو  1.4في المئة حتى اآلن ويستتبع ذلك فرض تكاليف تكيف وتأقلم
تصل إلى  3في المئة من الناتج القومي المحلي في عام  .2030ولذلك ،فإنَّ التكيف مع تغيُّر المناخ يُعد أمرً ا حاسمًا بالنسبة إلى الزراعة
اإلفريقية نظرً ا إلى أنها ُتش ِّكل تهدي ًدا مباشرً ا لمستويات المعيشة واألمن الغذائي لسكان القارة.
وال تزال القدرة اإلنتاجية في إفريقيا هائلة .تقع  %60من األراضي المتبقية الصالحة للزراعة في إفريقيا .ووف ًقا للخبراء فإنَّ الزراعة
اإلفريقية تمثل جزءًا من الحل لضمان التأمين الغذائي للمواطنين األفارقة والعالم بأسره .وبفضل الموارد الكافية ،لن تكون الزراعة
اإلفريقية قادرة على التكيف مع تغيُّر المناخ فحسب ،بل ستتمكن أيضًا من مواجهة التحديات اإلنتاجية والتنمية المستدامة.
نحو إيجاد حل
تهدف مبادرة تكييف الزراعة اإلفريقية التي تم إطالقها قبل مؤتمر األمم المتحدة لتغيُّر المناخ لعام  ،)COP22( 2016الذي عُقد في
المغرب إلى الحد من تعرض إفريقيا وزراعتها للتغيُّر المناخي.
تهدف المبادرة إلى وضع تكيف الزراعة اإلفريقية في صدارة مفاوضات المناخ وجانبها التمويلي وتعزيز تنفيذ الحلول ال سيما ضمن إطار
جدول أعمال العمل المناخي العالمي .عالوة على ذلك فهي تسعى إلى اإلسهام في األمن الغذائي في إفريقيا وتحسين مستويات المعيشة
للمزارعين المعرضين للخطر ،وتعزيز العمالة في المناطق الريفية من خالل ممارسات التكيف مع تغيُّر المناخ ،وبناء قدرات الجهات
الفاعلة وتوجيه التدفقات المالية إلى المزارعين األكثر عرضة للخطر.
سهم هذه المبادرة المعني بتنفيذها مؤسسة مبادرة تكييف الزراعة اإلفريقية بشكل كبير في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب .كما أنها
ُت ِ
مدرجة بوصفها محورً ا أساسيًا في إطار االتفاقية المبرمة بين المغرب والبالد اإلفريقية (ساحل العاج وإثيوبيا والغابون وغانا وغينيا
وغينيا بيساو ومدغشقر ومالي ونيجيريا ورواندا وجنوب السودان وجمهورية تنزانيا االتحادية وزامبيا).
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عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

يكمن هدف مبادرة تكييف الزراعة اإلفريقية ( )AAAفي جعل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي آليات رئيسية للتنمية المستدامة
ومكافحة تغيُّر المناخ في إفريقيا من خالل التطوير والتعزيز لحلول من أجل مكافحة تغيُّر المناخ وتعزيز التكنولوجيا وتبادل المعرفة.
ُسهم في تحقيق خطة
سهم المبادرة في تعزيز التعاون والشبكات التجارية في خدمة بلدان الجنوب وتنفيذ حلول من أجل التنمية ،مما ي ِ
ُت ِ
التنمية المستدامة لعام .2030

شرعت مبادرة تكييف الزراعة اإلفريقية عام  2017تعد خطط استثمار في الزراعة الذكية مناخيًا ( )CSAIPsتكون قابلة للتمويل من
أجل البلدان اإلفريقية ،بالشراكة مع خبراء أفارقة محليين وشركاء دوليين ،مثل :البنك الدولي وشراكة اإلسهامات المحددة على المستوى
الوطني والوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية ( )BMZومجموعة صناديق الوكالة الفرنسية للتنمية والمركز الدولي للزراعة
االستوائية ( )CIATومنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة ( .)FAOتهدف خطط االستثمار في الزراعة الذكية مناخيًا إلى
دعم االستثمارات ذات األولوية في النظم الزراعية لتحسين اإلنتاجية والتكيف أو الحد من التغيرات المناخية أو من كليهما معًا .عالوة
على ذلك فهي ترنو إلى تحديد نقاط الضعف الكامنة في المعرفة وجاهزية التنفيذ واقتراح إجراءات للتغلب على هذه القيود .وتستند إلى
اإلستراتيجيات والبرامج المتوفرة بالفعل لدى الدول ويُجرى تنفيذها ضمن األطر المؤسسية والسياسية وقيود القدرات للبالد ك ّل على حدة
على الصعيدين الوطني ودون الوطني.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
لمؤسسة تكييف الزراعة اإلفريقية

305

وفي عام  ،2018أُعدّت بالفعل ثالثة برامج لخطط االستثمار في الزراعة المناخية
في ساحل العاج ومالي والمغرب وأُطلقت ثالثة برامج أخرى عام  2019في بوركينا
فاسو والكاميرون والكونغو وغانا.
ال تقتصر الزراعة الذكية ( )CSAمناخيًا على مجموعة من الممارسات فحسب.
إذ يتجاوز هذا المفهوم؛ ليصبح نهجً ا مبتكرً ا الختيار الممارسات التنفيذية الزراعية
والسياسات والخدمات المُصمَّمة لتتناسب مع السياق من حيث الوقت والمكان وتكامل
العمل الجماعي وتعظيم التآزر والحد من التنازالت .كما يُر ِّكز على الركائز الثالثة
لتعزيز األمن الغذائي )1( :زيادة اإلنتاج بشكل مستدام ( )2تعزيز المرونة (التكيف)
مع تغيُّر المناخ ( )3التخفيف من انبعاثات غازات االحتباس الحراري ،حيثما كان
ذلك ممك ًنا ومناسبًا
وضمن إطار اإلسهام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ( )SDGsفي مواجهة التغيُّر
المناخي ،يجب أن تتصدى أنظمة اإلنتاج الزراعي في نفس الوقت لثالثة تحديات
مترابطة تتمثل في زيادة اإلنتاجية الزراعية والدخول بطريقة مستدامة وبناء القدرة على
الصمود أمام آثار المناخ واإلسهام في التخفيف من حدة تغيُّر المناخ حيثما أمكن ذلك.
ويتحقق ذلك من خالل تعزيز ممارسات اإلدارة السليمة مناخيا ً التي لها سجل حافل
بالفعالية الثابتة باألدلة وخلق بيئة تمكينية من حيث السياسات والمؤسسات والتمويل.
وينتج عن خطط االستثمار في الزراعة الذكية مناخ ًيا مجموعة من االستثمارات التي
تحظى بدعم من الدولة والمدققة علم ًيا والتي ُتس ِهم على األرجح في تحقيق األهداف
الوطنية لألمن الغذائي والمناخي .كما يتمثل الناتج الملموس لخطط االستثمار في
الزراعة الذكية مناخيًا في وجود وثيقة شاملة تلخص ( )1سبب أهمية الزراعة الذكية

مناخيًا ضمن السياق الوطني ( )2ماهية مفاهيم المشروع التي من شأنها أن تحقق
أفضل تأثيرات على الزراعة الذكية مناخيا ً المرجوة عند دعمها ماليًا ( )3وضع
إطار عام لرصد الزراعة الذكية مناخيًا وتقييمها يكون ذا صلة بأطر المراقبة الوطنية
األخرى.
يمكن اختيار فريق تطوير خطط االستثمار في الزراعة الذكية مناخيًا داخل البلد
أو التعاقد معه دوليًا أو المزيج من االثنين .تحتاج جميع فرق خطط االستثمار في
الزراعة الذكية مناخيًا إلى وسيط داخل الدولة إلشراك أصحاب المصلحة ،ومجموعة
تضم أفرا ًدا رئيسيين من قطاعات متعددة متخصصة في الزراعة والتنمية الريفية
وتغيُّر المناخ والتخطيط .على سبيل المثال :قد تضم فئة أصحاب المصلحة ممثلين
رفيعي المستوى للوكاالت الحكومية والوزارات والقطاع الخاص والمنظمات غير
الحكومية ذات الصلة ومنظمات المزارعين والمنفذين والجهات المانحة المحتملة.
كما يمثل الخبراء الفنيون والعاملون في مجال اإلرشاد والباحثون والمزارعون
واألكاديميون جميعًا أهمية قصوى لضمان عملية االستثمارات وقابلية تطبيقها ضمن
السياق .يساعد هذا التمثيل المتنوع على ضمان مواكبة االستثمارات مع السياسة
واألهداف التنظيمية واألولوية الوطنية وخلق بيئة تفويض لتطوير خطط االستثمار
في الزراعة الذكية مناخيًا.
جهة االتصال:
االسم :السيدة /لبنى شميم
الوظيفة :مدير الدعم
المنظمة :مؤسسة مبادرة تكييف الزراعة اإلفريقية
البريد اإللكترونيloubna.chamim@aaainitiative.org :
واتساب+212 657 831 991 :

اسم المشروع :مبادرة تكييف الزراعة األفريقية
الدول  /األقاليم :الدول األفريقية
ال ُمر ِّ
شح :المؤتمر السنوي للوزراء األفارقة
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-2 ،4-2 ،5-1 :أ-6 ،3-6 ،1-5 ،7-4 ،9-3 ،أ-6 ،ب-7 ،أ-9 ،1-9 ،10-8 ،3-8 ،2-8 ،4-8 ،أ-10 ،6-10 ،ب-11 ،ب،
-12 ،3-12 ،2-12أ-13 ،3-13 ،2-13 ،1-13 ،أ-13 ،ب-15 ،9-15 ،أ-16 ،8-16 ،ب،14-17 ،9-17 ،8-17 ،7-17 ،6-17 ،3-17 ،1-17 ،
17-17 ،16-17 ،15-17
مقدم الدعم 36 :دولة إفريقية باإلضافة إلى  10من الجهات المانحة (وكالة التنمية الفرنسية ،البنك الدولي ،بنك التنمية اإلفريقي ،منظمة األغذية والزراعة التابعة
لألمم المتحدة (الفاو) ،مرفق البيئة العالمية ( ،)GEFالصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ،صندوق المناخ األخضر ( ،)GCFالبنك اإلسالمي للتنمية
( ،)IsDBالوكالة األلمانية للتعاون الدولي ( ،)GIZشراكة اإلسهامات المحددة على المستوى الوطني ،الوزارة الفيدرالية للتعاون االقتصادي والتنمية (،)BMZ
باإلضافة إلى  8مجتمعات علمية (المعهد الوطني للبحوث الزراعية (المغرب) ،معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،المجموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية
( ،)CGIARجامعة والية أوهايو ،مركز التعاون الدولي في البحوث الزراعية من أجل التنمية ( ،)CIRADمعهد جرانثام ،المركز الدولي للبحوث الزراعية
في المناطق الجافة (إيكاردا) ،تحالف التنوع البيولوجي الدولي ،المركز الدولي للزراعة االستوائية ( ،)CIATالمركز الدولي للزراعة الملحية الحيوية (إكبا)،
المعهد الزراعي والبيطري سان الثاني ( ،)IAVمدرسة مكناس للزراعة ( ،)ENAالشراكة العالمية ،المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية 9 ،مؤسسات من
مؤسسات القطاع الخاص (مجموعة  ،OCPكريدي أجريكول المغرب ،صندوق تعادلية التأثير في تدهور األراضي ،ناتكسز ،شرق إفريقيا للصرافة ،اآللية
ميروفا ،اآللية العالمية ،بعض من مؤسسات القطاع الخاص في ألمانيا مثل كروب ترست ،باسف وغيرها من المؤسسات والشركات.
هيئات التنفيذ :مؤسسة تكييف الزراعة اإلفريقية
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع :عام  – 2017مستمر
رابط الممارسة الجيدةwww.aaainitiative.org :
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مشروع استعادة المرجان
تقليل تأثير التغيرات المناخية على المجتمعات المحلية والقطاعات االقتصادية القائمة على الشعب المرجانية

التحدي
أدت التغيرات المناخية في العقود األخيرة إلى زيادة معدل موت المرجان وحوادث التبييض والتي من المتوقع زيادة وتيرتها
وكثافتها .تتعرض الشعب المرجانية في موريشيوس وسيشل وسواحلها ونظم البيئة البحرية لتهديد بسبب تعرض موائلها للتدمير
والتحطيم نظرً ا إلى زيادة مشاريع التنمية الساحلية وفرط استغالل الموارد السمكية وممارسات الصيد المُدمِّرة والتلوث واألنواع
الدخيلة التوسعية وتكرار حوادث التبييض ال سيما تلك التي حدثت في أعوام  1998و 2016و.2018
تشهد شواطئ موريشيوس تقلصًا كبيرً ا بنحو  20مترً ا في العقود األخيرة بسبب ارتفاع مستويات ماء البحر واألنظمة البيئية
المرجانية الواهنة .تشير الحكومة إلى أنَّ خسائر قطاع السياحة الناجمة عن ذلك قد تبلغ  100مليون دوالر بحلول عام  2060إن
لم تتخذ إجراءات حيال ذلك .تأثرت األنظمة البيئية البحرية في سيشل كثيرً ا بالتأ ُّكل الساحلي المزمن الناتج عن الطلب المتزايد
على أعمال البناء والتشييد بطول السواحل والفيضانات الساحلية المنتظمة وتدمير الموائل البحرية والساحلية والصيد الجائر
والتأثيرات األخرى.
نحو إيجاد حل
برنامجً
ا في عام  2008لوضع أساليب الستزراع
واستجابة لهذه التحديات ،وضع معهد األوقانيوغرافيا في موريشيوس ()MOI
المرجان وإعادة تأهيل الشعب المرجانية على نطاق صغير .يعمل التنفيذ الناجح للمرحلة التجريبية على حث معهد األوقانيوغرافيا
في موريشيوس ( )MOIوالشركاء المحليين للعمل معًا مع نظرائهم في جزيرة سيشل لترقية المشروع لدمج استعادة الشعب
المرجانية على نطاق واسع في كال البلدين.
ولتقليل األثر السلبي للتغييرات المناخية على المجتمعات المحلية والقطاعات االقتصادية القائمة على الشعب المرجانية في
موريشيوس وسيشيل ،يهدف المشروع المعنون باسم "استعادة خدمات النظام البيئي البحري عن طريق استعادة الشعب المرجانية
لمواكبة مستقبل مناخي مُتغيِّر" إلى تنمية شراكة مستدامة وأساليب دفع األعمال التجارية القائمة على أساس المجتمع الستعادة
الشعب المرجانية .كما تسعى إلى تأسيس مرفقات زراعة ورعاية مرجان واستعادة الشعب المرجانية المتدهورة .وعلى الصعيدين
اإلقليمي والعالمي سيعمل المشروع على تعزيز التفاهم بشأن استعادة الشعب المرجانية بوصفها وسيلة للتكيف على التغييرات
المناخية وتقديم نماذج لإلدارة المستدامة لألنظمة البيئية للشعب المرجانية وبناء القدرة على استعادة هذه الموائل القيمة وإدارتها
على المدى الطويل .يتناول المشروع مباشرة الهدف  2-14من أهداف التنمية المستدامة بشأن اإلدارة المستدامة لألنظمة البيئية
البحرية والساحلية وحمايتها واستعادتها والهدف  5-14بشأن الحفاظ على  %10على األقل من المناطق الساحلية والبحرية.
تلقت حكومتا موريشيوس وسيشيل منحة قدرها  10ماليين دوالر من صندوق التأقلم التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي الستعادة
أنظمتها البيئية للشعب المرجانية .وسيعمل المشروع الجديد المستمر مد َة  6سنوات على حماية صناعات السياحة المتنامية
الخاصة بهم والتي تمثل ما يزيد عن  30في المئة من إجمالي الناتج المحلي وتوظف ما يقرب من نصف عدد السكان في كال
ضا في الحد من المخاطر الناجمة عن العواصف ذات الكثافة العالية ويضمن تأمين الغذاء للصيادين الذين
البلدين .كما س ُيس ِهم أي ً
يعتمدون على الشعب المرجانية في تغذية أسرهم.
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وفي موريشيوس ثمَّة أهداف للمشروع تتمثل في وضع شراكة مستدامة ونهج
قائم على المجتمع الستعادة الشعب المرجانية وتأسيس مرافق زراعة المرجان
ورعايته واستعادة الشعب المرجانية المتدهورة بفاعلية .ويهدف المشروع في
سيشيل إلى تنمية شراكة مستدامة ونهج أعمال الستعادة الشعب المرجانية
وتأسيس مرافق زراعة ورعاية واستعادة الشعب المرجانية المتدهورة وتعزيز
الفهم وإدارة المعرفة بشأن استخدام استعادة الشعب المرجانية للتكييف مع
التغييرات المناخية ومشاركة الخبرات المتعلمة في استعادة الشعب المرجانية
المستدامة على الصعيدين اإلقليمي والدولي وتقديم التدريب لبناء قدرات استعادة
الشعب المرجانية المستدامة على المدى الطويل.
كما يوفر هذا المشروع أيضًا الفرصة لتبادل خبرات بلدان الجنوب بين البلدين.
ويشمل هذا تشارك المعرفة وتبادلها بشأن أساليب استزراع المرجان .سيجري
معهد األوقانيوغرافيا في موريشيوس دراسات مسحية الختيار الموقع ورسم

خرائط نظام معلومات جغرافية وتحليل مياه وستحدد جينات المرجان المقاومة
للحرارة لنظرائها في سيشيل .وفي المقابل ،سيدرِّ ب الخبراء في سيشيل نظراءهم
من موريشيوس على أساليب التجزئة الدقيقة والتكاثر الجنسي للمرجان .وفي
النهاية ،س ُتجرى أيضًا دراسات االرتباطات الجينية بين البلدين .سينشر دليل
أدوات االستعادة في نهاية المشروع والتي يمكن استخدامها كدليل للممارسة
الجيدة الستنساخ المشروع في المنطقة الغربية من المحيط الهندي.
جهة االتصال:
االسم :د /روبي موثين بيالي
الوظيفة :مدير
المنظمة :معهد األوقيانيوغرافيا بموريشيوس
البريد اإللكترونيrubykm@moi.intnet.mu :

اسم المشروع :مشروع استعادة المرجان
الدول  /األقاليم :موريشيوس ،سيشيل
ال ُمر ِّ
شح :حكومة موريشيوس
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-14 ،7-14 ،5-14 ،2-14 :أ
مقدم الدعم :مجلس صندوق التأقلم التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ()UNDP
هيئات التنفيذ :موريشيوس :وزارة االقتصاد األزرق والموارد البحرية والمصايد والشحن ومركز البيون ألبحاث مصايد األسماك ومعهد األوقيانيوغرافيا
بموريشيوس.
سيشيل :وزارة البيئة والطاقة والتغيُّر المناخي ،هيئة الحدائق الوطنية وجمعية المحافظة على البيئة البحرية بسيشل ،طبيعة سيشيل.
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع2025–2020 :
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/2YE54iF :
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برنامج إيكوفيش
تعزيز النمو االقتصادي عن طريق تطوير مصايد األسماك المستدامة في إفريقيا الشرقية والجنوبية ومنطقة
المحيط الهندي.

التحدي
تمثل موارد مصايد األسماك الداخلية والساحلية البحرية في أفريقيا الشرقية والجنوبية ومنطقة المحيط الهندي ( )ESA-IOثروة
ً
دخل إجماليًا يقدر بـ  5مليارات يورو تقريبًا .ومع ذلك ،تسبب تحديًا
طبيعية تقدر بـ  50مليار يورو تقريبًا والتي يمكنها أن ُتدرّ
في المناطق االقتصادية المشتركة والبحيرات التي في نزاعات وتؤدى إلى إدارة غير مستدامة لمخزون األسماك األمر الذي أدى
إلى تفاقم عدم المساواة وتشجيع ممارسات الفساد .كما أنَّ إنتاجية البحيرات والبرك الداخلية مُقيَّدة بسبب الصيد الجائر وممارسات
الصيد غير األخالقية والتدهور البيئي األمر الذي تفاقم بسبب النفايات السائلة األرضية والتغييرات المناخية.
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القضاء
على الفقر

2

القضاء التام
على الجوع

8

العمل الالئق
والنمو االقتصادي

وضمن إطار الجهود المبذولة لمكافحة الصيد غير الشرعي وغير المبلغ عنه وغير الم َّ
ُنظم في المنطقة ومواجهة عدم استدامة
المصايد غير الطبيعية ،جرى اعتماد برنامج إيكوفيش من الدول الخمسة األعضاء في لجنة المحيط الهندي ( )IOCثالث دول
أعضاء من منطقة إفريقيا الشرقية والجنوبية وهي (كينيا وموزمبيق وجمهورية تنزانيا المتحدة).
نحو إيجاد حل
أُطلق برنامج إيكوفيش في يوليو  2019وهو مشروع متعدد األوجه بتمويل من صندوق التنمية األوروبي الحادي عشر .وتهدف
المبادرة العابرة لألقاليم التي ستتلقى  28مليون يورو على مدار خمس سنوات إلى إظهار القيمة المضافة للتعاون اإلقليمي في
الحصول على مصايد أسماك مستدامة برؤية لمواجهة خسائر ما بعد الحصاد وتعظيم الفوائد االقتصادية واإليكولوجية ومجابهة
ممارسات صيد األسماك غير المشروع وغير المُبلَّغ عنه وغير الم َّ
ُنظم.
يخضع البرنامج لإلدارة المشتركة من مفوضية االتحاد األوروبي بموريشيوس وأمانة الهيئة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات،
مع شراكة مع المنظمة اإلقليمية المفوضة على الوجه الصحيح وهيئات الصيد اإلقليمية والعديد من شركاء التنمية .المستفيدون
النهائيون من البرنامج هم  22دولة أفريقية ومن مجموعة المحيط الهادئ وجزر الكاريبي الواقعة في المنطقة .يستند برنامج
إيكوفيش إلى إنجازات برنامج سمارت فيش الممول من صندوق التنمية األوربية والدروس المستفادة منه وأفضل ممارساته
والتعاون السلس مع المبادرات المتزامنة لتعزيز اإلدارة المستدامة لمصايد األسماك البرية والبحرية في المنطقة .ويكمن الهدف
من البرنامج في تعزيز الكفاءة االقتصادية والعدالة االجتماعية والسالمة البيئية.
يتألف برنامج إيكوفيش من خمس خطط عمل ُتن َّفذ بشكل مباشر أو غير مباشر من االتحاد األوروبي في موريشيوس والشركاء
التنفيذين اإلقليميينُ .تش ِّكل مصايد األسماك في بحيرة فيكتوريا وبحيرة تنجانيقا َّ
خطي العمل لمصايد األسماك المشتركة .كما تتولى
أمانة اللجنة الدولية لعلوم المحيطات مسؤولية تنفيذ خطة عمل مصايد األسماك البحرية في إفريقيا الشرقية والجنوبية ومنطقة
المحيط الهندي باإلضافة إلى استضافتها لوحدة إدارة تجارب البرنامج.
ويستعد إيكوفيش إلحداث نقلة كبيرة في المشهد اإلقليمي للمصايد السمكية عن طريق مواجهة األسباب الجذرية لمشاكل الصيد
الجائر وممارسات الصيد غير المستدام باإلضافة إلى تدهور األنظمة اإليكولوجية لمصايد األسماك من خالل تشغيل السياسة
المناسبة واألطر المؤسسية والحوكمة على أصعدة مختلفة .يُكرَّ س االهتمام الخاص للتعزيز واالمتثال والرقابة واإلشراف لمجابهة
الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير النظامي والجرائم ذات الصلة بمصايد األسماك والتي من شأنها أن تزيد عدم المساواة
في المجتمعات األكثر فقرً ا.
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يدعو البرنامج إلى اقتراحات للمشروعات النموذجية المُميَّزة التي تظهر سالسل
القيم الذكية المناخية المستدامة في المجتمعات المحلية في جميع أرجاء المنطقة مع
رؤية لتعزيز التأهيل والتحديث المستدامين والشاملين في مصايد األسماك على
نطاق صغير كمحرك للنمو.
وفي مصايد األسماك البرية في إفريقيا الشرقية والجنوبية ومنطقة المحيط الهندي
التي تمثل نسبة  100في المئة من مصايد األسماك الصغيرة الداخلية و 90في المئة
من مصادر مصايد األسماك البحرية .وهي على األغلب ضعيفة التنظيم ومفتوحة
الوصول وتقع تحت إطار االقتصاد غير الرسمي .و ُتش ِّكل نسبة  10في المئة
المتبقية من مصايد األسماك البحرية بالقطاع االقتصادي والتي أُديرت بشكل جيد
نظرً ا إلى صلتها المباشرة بربحية الشركات التجارية متعددة الجنسيات .ويمكن
سهم هذه المصادر السمكية إذا ُن ِّظمت بشكل جيد في تحسين المعيشة الرفاهية
أن ُت ِ
والتنوع الثقافي للمجتمعات المحلية والكثافات السكانية األكبر.
وضع هذا البرنامج هيكلة حوكمة متكاملة إلشراك جميع أصحاب المصلحة
الرئيسين على الصعيدين المحلي واإلقليمي في المنهج الكلي للجزئي والمنهج
الجزئي للكلي في حل المشكالت.
كما أنشئت منصة تنسيق استباقية إقليمية لتعزيز التضافر والشراكات بين الجهات
المانحة ووكاالت التنمية والمشاركين الرئيسيين في مصايد األسماك البحرية
والقطاعات البيئية ذات الصلة .كما أطلق البرنامج حساب القمر الصناعي لمصايد
االقتصاد األزرق لشن حملة التوعية المدفوعة بالبيانات بشأن اإلسهام االقتصادي
الحقيقي للقطاع في االقتصاديات الوطنية.

وعلى الرغم من تعدد سياسات مصايد األسماك وإستراتيجياتها في منطقة إفريقيا
الشرقية والجنوبية ومنطقة المحيط الهندي فإن القدرات ينقصها التنفيذ بفاعلية.
كما ُتعزى الفجوة بين إعالنات السياسة وإجراءاتها لعدم تناسق المعلومات
وضعف بنية الحوكمة ونقص الخدمات االجتماعية األساسية في مجتمعات الصيد
ونقص البنية التحتية للمصايد السمكية ولوجستيات السوق.
ويجب أن تضمن المنطقة دعم االلتزامات باتخاذ اإلجراءات .كما يجب أن تحافظ
على هذا االتجاه عن طريق تعزيز االقتصاد السياسي بغية فك االرتباط بين النمو
االقتصادي واالزدهار المشترك من استغالل موارد مصايد األسماك وتدهور
الموائل الطبيعية والمخاطر المناخية.
ويمكن استنساخ هذا البرنامج من أجل الصيد الداخلي وفي أعالي البحار حيث
يكون التعاون ضروريًا بين البلدان المجاورة.
جهة االتصال:
االسم :د /سوباسكاند سويناريان
الوظيفة :قائد الفريق/المُنسِّق الفني
المنظمة :برنامج إيكوفيش بتمويل من صندوق التنمية األوروبي الحادي عشر
البريد اإللكترونيsweenmru@gmail.com :
سكايبsween2609 :

اسم المشروع :برنامج إيكوفيش
الدول  /األقاليم :إفريقيا الشرقية والجنوبية ومنطقة المحيط الهندي :مدغشقر ،موريشيوس ،موزمبيق ،سيشيل ،الصومال
ال ُمر ِّ
شح :حكومة موريشيوس
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-1 :ب-5 ،1-2 ،أ-8 ،ب7-14 ،
مقدم الدعم :االتحاد األوروبي ،المبادرة اإلقليمية لصندوق التنمية األوروبي الحادي عشر
هيئات التنفيذ :لجنة المحيط الهندي
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع2024–2019 :
رابط الممارسة الجيدة( https://bit.ly/2YCehYJ :باللغة الفرنسية)
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المساعدة التقنية للدورة التدريبية الدولية عن تربية
األحياء المائية في الرخويات والطحالب الكبيرة
في أفريقيا
تتوحد جهودها في ثالث قارات وثالثة محيطات

التحدي
ً
يمكن للتنمية المستدامة لألحياء المائية أن توفر ً
وبديل جزئيًا للمنتجات المشتقة حصريًا من مصايد األسماك.
بديل إلنتاج الغذاء
وسيؤدي هذا على المدى الطويل إلى صيد أسماك أكثر استدامة.
ُتعد السواحل في موزمبيق وأنغوال مناسبة ج ًدا لتنمية مشروعات تربية األحياء المائية للرخويات والطحالب الكبيرة باإلضافة إلى
األسماك .يعمل استزراع الرخويات واألعشاب البحرية على توفير فرص ممتازة لفرص العمل والحد من استغالل الموارد السمكية
ُسهم في استدامتها باإلضافة إلى توفير مصدر بديل للغذاء المُخصَّص لالستهالك المحلي وعائدات للتصدير.
مما ي ِ
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عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

ستحدث تنمية تربية األحياء المائية في موزمبيق وأنغوال بشكل أساسي من خالل استزراع الرخويات والطحالب الكبيرة نظرً ا إلى
خصائصها الساحلية واألسواق القائمة وأهدافها التصديرية باإلضافة إلى قيمة المنتجات والمنتجات الثانوية .وستستخدمان استزراع
أسماك المياه المالحة على نطاق واسع في المستقبل.
ومن ث َّم تسعى موزمبيق وأنغوال إليجاد حلول تقنية لتنمية تربية األحياء المائية وتنوع الفصائل التي تم استزراعها وأنظمة اإلنتاج
المستخدمة.
نحو إيجاد حل
كان هذا المشروع نتاجً ا للبعثة العلمية في أواخر عام  2016والتي سافر خاللها ممثلون من الجامعة الكاثوليكية الشمالية في ساحل
العاج إلى موزمبيق مد َة أسبوع تدريبي عُقد في المعهد الوطني لتنمية مصايد األسماك وتربية األحياء المائية .كما كانت المبادرة
أيضًا عن مناقشات عُقدت مع السلطات من موزمبيق في أثناء زيارة إلى تشيلي في إبريل ُ 2016ح ِّددت خاللها مجاالت التعاون
القطاعي بين سانتياجو ومابوتو .وكانت األولويات دائمًا لتربية األحياء المائية.
وفي  19مايو  ،2016و َّقعت الوكالة التشيلية للتعاون الدولي والتنمية ( )AGCIDمذكرة تفاهم مع معهد كامويش للتعاون في اللغة
البرتغالية بشأن تنمية مشاريع التعاون الثالثية .قدمت البرتغال المساعدة التقنية في شكل مُدرِّ بين على وحدة التربية األحيائية الم َّ
ُكثفة
تحت عنوان "التدريب الدولي على االستزراع المستدام للرخويات والطحالب الكبيرة في إفريقيا) والتي قُ ِّدمت أيضًا للمسؤولين من
وزارتي مصايد األسماك في موزمبيق وأنغوال إلى جانب مسؤولين آخرين .وعقدت هذه الدورة التدريبية في الجامعة الكاثوليكية
الشمالية في إقليم كوكيمبو ،تشيلي.
ر َّكزت الدورة التدريبية على تعزيز تربية األحياء المائية المستدامة في إفريقيا بوصفها ً
بديل حقيق ًّيا لإلنتاج الغذائي وفرصة إليجاد
فرص عمل والحد من استغالل موارد مصايد األسماك .وكان الهدف من الدورة التدريبية يكمن في تدريب األفراد المهنيين والفنيين
في مجال استزراع الرخويات والطحالب الكبيرة في جميع المراحل بغية تحسين التخطيط لمشروعات حكومية ومحلية في هذا
الصدد وتنفيذها.
حقوق الطبع والنشر © مملوكة لـ
موريسيو نامورا ومارسيا سانتوس
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استضافت تشيلي الدورة التدريبية للمُتدرِّ بين من موزمبيق وأنغوال في الجامعة
الكاثوليكية الشمالية .قدَّمت الوكالة التشيلية للتعاون الدولي والتنمية ()AGCID
الدعم المالي ووفر أيضًا معهد كامويش اثنين من المُدرِّ بين.
اُختير المُدرِّ بان البرتغاليان من القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة البحر في
البرتغال .تمتع المُدرِّ بان بالقدرة على مشاركة خبراتهم في مجال تربية األحياء
المائية وتدعيم الروابط التقنية والعلمية مع أنغوال وتشيلي وموزمبيق.
وتحت مظلة هذا المشروع سمح التعاون الثالثي بتوسيع الشراكة مع الفاعلين
في مجال التنمية ،مثل :القطاع الخاص البرتغالي لتبادل خبراتهم مع مسؤولين
حكوميين من موزمبيق وأنغوال .وضع هذا المشروع تصورً ا لشراكات بخالف
النهج الجنوبي الشمالي التقليدي.
كان لإلسهامات التدريبية لهذا المشروع تأثير متعدد للدول المستفيدة ،حيث أنشأت
مجاالت للتضافر والتآزر بين المؤسسات القطاعية ووكاالت التعاون ساعد
المشروع على تبادل الخبرات وسمح بالتعلم المتبادل الذي أسفر عن منفعة
كبيرة لجميع األطراف المشاركة .كما أسهم أيضًا في بناء الثقة بين األطراف
والتي ُتع ّد أمرً ا مهمًا في توطيد شراكات جديدة.

ُ
صمِّم هذا المشروع وف ًقا لبيئة المستفيدين ومس َتهْدَ فهم نظرً ا إلى أنَّ أنغوال
وموزمبيق والبرتغال يشتركون في اللغة والجوانب الثقافية األخرى.
أسهم هذا المشروع في تحسين الملكية والقيادة من البلدان الشريكة والتي استفادت
من التقسيم الفعَّال للمسؤوليات .فلقد جمعت الخبراء من القارات الثالثة ومن
القطاع الخاص لتبادل معرفتهم الفريدة .استخدمت الدورة التدريبية أيضًا نهجً ا
محدد السياق لتخصيص تدخالت لتلبية االحتياجات المحددة للدولة قدر المستطاع،
في محاولة لتكييف الخبرة األوروبية وخبرة أمريكا الجنوبية مع البيئات األفريقية.
جهة االتصال:
االسم :السيد /نونو فاز
الوظيفة :خبير التعاون والتنمية
المنظمة :معهد كامويش للتعاون في اللغة (وزارة الخارجية البرتغالية)
البريد اإللكترونيnuno.vaz@camoes.mne.pt :

اسم المشروع :المساعدة للدورة التدريبية الدولية عن تربية األحياء المائية في الرخويات والطحالب الكبيرة في أفريقيا
الدول  /األقاليم :أنغوال ،تشيلي ،موزمبيق ،البرتغال
ال ُمر ِّ
شح :تشيلي
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-1 :ب-12 ،أ-14 ،7-14 ،3-13 ،أ9-17 ،6-17 ،5-15 ،
مقدم الدعم :الجامعة الكاثوليكية الشمالية (تشيلي) ،الوكالة التشيلية للتعاون الدولي والتنمية – معهد كامويش للتعاون في اللغة (وكالة التنمية ،وزارة الخارجية،
البرتغال).
هيئات التنفيذ :الجامعة الكاثوليكية الشمالية
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع :بين  16و 26أكتوبر 2017
رابط الممارسة الجيدة :غير متاح
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الحفظ المتكامل للتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية
في آسيا وأفريقيا من أجل االستخدام المستدام للنظم
اإليكولوجية البرية
تعبئة الموارد على جميع المستويات باتباع نهج أفقي مبتكر من أجل الحفظ العالمي للنباتات والحيوانات
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العمل
المناخي

التحدي
نظرً ا للتهديدات التي يشكلها تغير المناخ ،فإن الحفظ الفعال للتنوع البيولوجي ضروري للحياة وسبل العيش المستدامة .وهو
يتطلب نهجً ا متكامالً يشرك المجتمعات المحلية في إدارة المناطق المحمية .ومع ذلك ،تواجه البلدان النامية تحديات كبيرة في
إدماج الجهات الفاعلة المحلية .يجب على أصحاب المصلحة على جميع المستويات تعبئة الموارد من أجل اإلدارة المستدامة
للغابات .ينبغي مراعاة قيمة النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي في عمليات التخطيط الوطني والمحلي ،والعمليات اإلنمائية،
واستراتيجيات الحد من الفقر .قد ال تكون المساعي المعزولة في منطقة محمية فعالة.
يمكن للمعارف والخبرات المكتسبة في االستخدام المستدام للنظم اإليكولوجية البرية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة الداخلية في
ماليزيا وأجزاء أخرى من العالم أن تساعد اآلخرين على بذل جهود متكاملة لحماية التنوع البيولوجي.
نحو إيجاد حل
يتضمن نهج الحفظ المتكامل للتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية الذي تستخدمه حكومة والية صباح في ماليزيا االستراتيجية،
والحماية ،والتعليم ،والسياحة البيئية ،والبحث األكاديمي من جميع المصادر وعلى جميع المستويات .وهو يركز على اإلدارة
المستدامة للنظم اإليكولوجية البرية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة الداخلية وخدماتها ،فضالً عن حفظ النظم اإليكولوجية الجبلية،
والموائل الطبيعية ،واألنواع المهدَّدة .ساعدت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تطوير هذه العملية الشاملة من عام  2002إلى
عام  ،2017كجزء من مشروع تعاون تقني .وقد تم تبادل الخبرات المكتسبة مع  17دولة نامية من آسيا ،وأفريقيا ،والمحيط الهادئ
من خالل برنامج التدريب لبلدان ثالثة ( ،)TCTPوهو شراكة استراتيجية بين برنامج التعاون التقني الماليزي والوكالة اليابانية
للتعاون الدولي .بدأ برنامج التدريب لبلدان ثالثة في صباح في عام  ،2009واكتملت الدورة الثالثة في عام  .2019تناول المشروع
الهدف  1من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالفقر ،والهدف  13المتعلق بالعمل المناخي والهدف  15المتعلق بالحياة في البرّ .
كان برنامج التدريب لبلدان ثالثة يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات في إدارة الحفظ ،والتخطيط ،والرصد ،والتقييم،
مع التركيز على التنفيذ المجتمعي .كما ركز على إشراك الوكاالت المنفذة والمجتمعات المحلية لتحسين فهم فرص سبل العيش
البديلة في سياق جهود الحفظ .سهل برنامج التدريب لبلدان ثالثة التفاعل وعمل على تعزيز شبكة أفقية للمسؤولين الحكوميين وإدارة
المتنزهات الوطنية الذين يعملون في حفظ التنوع البيولوجي في البلدان النامية في آسيا وأفريقيا.
تم تحديد بوتسوانا ،وكمبوديا ،وكينيا ،وميانمار ،والفلبين ،وسريالنكا ،وتايالند ،وأوغندا ،وفيتنام على أنها دول مستهدفة .وبعد أن
شاركت في برامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ذات الصلة في جميع أنحاء العالم ،سيكون لديها المزيد من الفرص إلعادة تطبيق
برنامج التدريب لبلدان ثالثة في بلدانها األصلية .يمكن توسيع الفرص المستقبلية لتشمل مجموعة أكبر من أصحاب المصلحة من
خالل االستفادة من برنامج التدريب لبلدان ثالثة.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
للوكالة اليابانية للتعاون الدولي

تتمثل المنهجية األساسية للبرنامج في أن الكيان المشرف على التنفيذ هو المسؤول عن إدارة دورة المشاريع .وفي هذه الحالة ،يكون
الكيان المشرف على التنفيذ هو معهد البيولوجيا المدارية وحفظها التابع لجامعة صباح الماليزية .يقوم الموظفون بتطبيق إدارة دورة
المشاريع لمواءمة المكونات المختلفة للدورة التدريبية .تم تقديم حلقات عمل مكثفة لتطوير المهارات وتبادل المعرفة والخبرات في
إنشاء برنامج حفظ فعال للتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية .تستخدم إدارة دورة المشاريع نهجً ا تشاركيًا ألصحاب المصلحة
المتعددين لتحديد المشاكل .تم تجميع النتائج والدروس المستفادة في خطة عمل المشروع لضمان إمكانية تكرارها.
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إلثراء خبرتهم ومساعدتهم في تطوير خطة عمل ،قام المشاركون في برنامج
التدريب لبلدان ثالثة بتقييم العديد من األمثلة لمشاريع الحفظ في صباح .باإلضافة
إلى المحاضرات الرسمية في الفصول الدراسية وحلقات العمل والعروض
التقديمية الداخلية األخرى ،تضمن برنامج التدريب لبلدان ثالثة زيارات ميدانية
مكثفة للمناطق المحمية حول صباح ،وتفاعالت مع المجتمعات المحلية التي
تعيش في المناطق المحمية وحولها ،ومناقشات مع مديري الحفظ وغيرهم من
الممارسين على أرض الواقع .من خالل هذا النهج األفقي ،اكتسب المشاركون
معرفة قيمة من خالل التفاعل مع الزمالء ،الذين كانوا في األساس من كبار
المسؤولين الحكوميين المشاركين مباشرة في إدارة الموارد الطبيعية.
عالوة على ذلك ،تابع معهد البيولوجيا المدارية وحفظها التابع لجامعة صباح
الماليزية جميع خريجي الدورة الثالثة لبرنامج التدريب لبلدان ثالثة باستخدام
وسائل التواصل االجتماعي لجمع المعلومات حول تقدمهم في تكرار البرنامج.
في أوغندا ،وضع ثالثة مشاركين سابقين خطة عمل بعنوان "بناء قدرة
المجتمعات ،والنظم اإليكولوجية لألراضي الرطبة ومستجمعات المياه المرتبطة
بها في أوغندا على الصمود" .تم تنفيذ المشروع الممتد على مدى خمس سنوات
في عام  2018ويتم تمويله بشكل أساسي من قبل الصندوق األخضر للمناخ .كما
أنهم يشاركون في مشروع وطني الستصالح األراضي الرطبة.

تكمن قوة هذا البرنامج في تعبئة موارد مهمة من جميع المصادر وعلى جميع
المستويات لدعم اإلدارة المستدامة للمناطق المحمية .كما أنه شجع على تعاون
ومشاركة مختلف اإلدارات والوكاالت من حكومة والية صباح ،وكذلك المنظمات
غير الحكومية التي تتخذ من صباح مقرً ا لها ،لتطوير مكونات مهمة وذات صلة
في النماذج التدريبية.
أعرب معظم المشاركين السابقين عن اهتمام كبير بالبحث والتعليم ،وإدارة
المتنزهات ،وإدارة الموائل ،والوعي العام ،والتكامل .لقد قاموا بتطبيق هذه
المكونات على األنشطة في بلدانهم األصلية ،مما يدل على أن البرنامج فعال
ويمكن تكراره وتكييفه.
جهة االتصال:
االسم :السيد ناكازاوا شيجيكي
الوظيفة :مستشار صياغة المشاريع
المنظمة :الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( )JICAمكتب ماليزيا
البريد اإللكترونيnakazawa.shigeki2@jica.go.jp :

في الوقت نفسه ،في الفلبين ،أجرى مشارك سابق تدريبًا على التكنولوجيا
الخضراء والزراعة الخضراء في عام  .2018يتم حاليًا النظر في المشروع
المقترح للتمويل ومن المقرر أن يبدأ في عام .2020

اسم المشروع :برنامج التدريب لبلدان ثالثة :الحفظ المتكامل للتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية
الدول  /األقاليم :بوتسوانا ،كمبوديا ،اليابان ،كينيا ،ماليزيا ،ميانمار ،الفلبين ،سري النكا ،تايالند ،أوغندا ،فيتنام
المر ِّ
شح :الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ()JICA
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-13 ،3-13 ،1-13 ،5-1 ،2-1 ،1-1 :ب-15 ،9-15 ،7-15 ،5-15 ،4-15 ،2-15 ،1-15 ،ب-15 ،ج
مقدم الدعم :الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ،برنامج التعاون التقني الماليزي
هيئات التنفيذ :معهد البيولوجيا المدارية وحفظها التابع لجامعة صباح الماليزية
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع2019–2016 :
رابط الممارسة الجيدةsites.google.com/site/tctpsabah/home :
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مبادرة االستدامة واالستقرار واألمن
تحسين االستقرار وتقليل الحوافز للهجرة غير النظامية من خالل تعزيز اإلدارة المستدامة لألراضي وتوفير
الفرص االقتصادية في المناطق الريفية

التحدي
تحمل أفريقيا وع ًدا كبيرً ا بأن تصبح القوة التالية في العالم في مجال التنمية االقتصادية .السكان من الشباب ،والموارد الطبيعية وفيرة،
والعديد من البلدان األفريقية مستعدة لتحويل اقتصاداتها النتشال الماليين من براثن الفقر إلى الطبقة المتوسطة .في الوقت نفسه ،يتسبب
تغير المناخ في انتشار موجات الجفاف والتصحر؛ حيث تشير التقديرات إلى أن  74في المائة من األفارقة سيعيشون في أراضي جافة
بحلول عام  .2030يزيد فقدان الوظائف في مجالي الزراعة والحراجة من حدة أزمة العمالة .إن غالبية األفارقة الذين تقل أعمارهم
عن  30عامًا عاطلون عن العمل بالفعل ،وسيتضاعف عدد الشباب بحلول عام  2050ليصل إلى  850مليو ًنا .في ظل غياب فرص
العمل والدخل ،من المتوقع أن يقرر  40في المائة الهجرة إلى بلدان وقارات أخرى .قد يظل الشباب المستضعفون الذين يفتقرون إلى
الموارد الالزمة لالنتقال بعي ًدا من أجل مستقبل أفضل محاصرين في األراضي المتدهورة ومعرضين لخطر التعرض للنشاط المتطرف
واإلرهاب.
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العمل الالئق
ونمو االقتصاد
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المناخي
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االستهالك واإلنتاج
المسؤوالن

17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

نحو إيجاد حل
تم إطالق مبادرة االستدامة واالستقرار واألمن من قبل حكومتي المغرب والسنغال في الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر األطراف في
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في عام  .2016في ذلك العام نفسه ،صدق عليها رؤساء الدول والحكومات في قمة العمل
األفريقية األولى في المغرب لتعزيز القدرة على تحمل تغير المناخ وتشغيل الشباب في المناطق الريفية .من خالل التعاون فيما بين بلدان
الجنوب ،يشارك المغرب القيم ،والمعارف ،والمهارات ،والخبرات ،والموارد .تساهم الدولة في مبادرة االستدامة واالستقرار واألمن
لخلق فرص عمل للشباب ،والنساء ،والمهاجرين من خالل استصالح األراضي المتدهورة .لمواجهة هذا التهديد الثالثي ،انضم عدد من
البلدان إلى المبادرة .ومن بين المشاركين بنين ،وبوركينا فاسو ،وجمهورية أفريقيا الوسطى ،وتشاد ،وغامبيا ،وغانا ،ومالي ،والنيجر،
ونيجيريا ،ورواندا ،والسنغال ،والسودان ،وزامبيا ،وزمبابوي.
في غضون خمس سنوات من التنفيذ ،تهدف المبادرة إلى تخصيص الموارد المالية الالزمة الستصالح  10ماليين هكتار من األراضي
المتدهورة ،وال سيما في منطقة الساحل في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،من خالل االستثمار ،وإصالح السياسات ،واالبتكار التقني
والمالي .سيكون لتحقيق هذا الهدف تأثير اقتصادي ،حيث سيساعد على استدامة وخلق مليوني فرصة عمل قائمة على األراضي.
ويشمل ذلك فرص العمل الحالية المعرضة لخطر الضياع بسبب تغير المناخ وفرص العمل الجديدة التي ستنشأ نتيجة لعكس اتجاه تدهور
األراضي .ستكون النتيجة النهائية للمبادرة هي الحد من الهجرة ،حيث يختار األفراد البقاء على أراضيهم بدالً من االبتعاد ألسباب
اقتصادية أو الوقوع فريسة للجماعات المتطرفة.
ولتحقيق هذه األهداف ،تم تصميم المبادرة لتوفير استثمار ريفي حيوي في استصالح األراضي واإلدارة المستدامة لألراضي في المناطق
ً
هشاشة التي تعاني من التصحر والجفاف .ثانيًا ،ستتناول التغييرات الالزمة في السياسات االقتصادية ،بما في ذلك
والمجتمعات األكثر
وضع سياسات وتدابير لتعزيز فرص الحصول على األراضي من خالل الحقوق المؤقتة الستخدام األراضي والحيازة الدائمة لألراضي
في المناطق الريفية والهشة ،مع التركيز على الفئات الضعيفة مثل النساء ،والشعوب األصلية ،والشباب .كما يجب تطوير السياسات
لتسهيل االستثمار الخاص في الزراعة والحراجة .وأخيرً ا ،ستعمل على تعزيز الحلول التقنية والمالية المبتكرة .في استصالح األراضي،
تتضمن التكنولوجيات الجديدة الفعالة من حيث التكلفة عزل الكربون ،وحماية التنوع البيولوجي ،واستخدام مصدات الرياح ،والحفاظ
على الموارد المائية .يتم نشر هذه االبتكارات على أساس تجريبي وتوسيع نطاقها عندما تثبت فعاليتها ،مما يساهم في تسويقها وقبولها
في السوق من قبل المستثمرين في الزراعة والحراجة في أفريقيا.
تعتمد المبادرة على شركاء منفذين متعددين ،اعتما ًدا على موقع المشروع وأنواع األنشطة .يشمل المساهمون الماليون الجهات المانحة
العامة ،مثل حكومة تركيا من خالل مبادرة أنقرة والمديرية العامة للتعاون اإلنمائي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا .كما
يساهم المستثمرون من القطاع الخاص والمقرضون التجاريون في المبادرة .يشمل الشركاء المنفذون الحكومات األفريقية (وزارات
البيئة) ،والسلطات اإلقليمية والمحلية ،والوكاالت المانحة الثنائية ،والمنظمات غير الحكومية ،والمؤسسات المتعددة األطراف ،والشركات
الخاصة .تقوم اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر بتنسيق أنشطة األمانة ،بما في ذلك تعبئة الموارد ،واالتصاالت ،واجتماعات اللجنة
التوجيهية .على الصعيد القطري ،سيتم تنفيذ المبادرة من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (.)IFAD
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ً
تركيزا مواضيعيًا
تتخذ مبادرة االستدامة واالستقرار واألمن نهجً ا برنامجيًا وتستخدم
للتصدي لتغير المناخ وتدهور األراضي ،فضالً عن التركيز الجغرافي للمساعدة
في مواءمة السياسات والتدخالت في جميع أنحاء أفريقيا .وهي تدعم مجموعة من
المشاريع المرتبطة ضمن آلية مشتركة ،مما يسمح بالموافقة على المشاريع الفردية
الموحدة من خالل مهمة شاملة ومساهمة في األهداف المتفق عليها بشكل متبادل.
كما تضمن المبادرة ملكية الدولة لألنشطة المدعومة ،حيث تتوافق المشاريع مع
استراتيجيات التنمية الوطنية .عالوة على ذلك ،يشمل تحديد المشاريع وتطويرها
السكان المحليين في المناطق الريفية المستهدفة ،ويتم تنفيذ المشاريع باستخدام ُنهج
التنمية التي يقودها المجتمع المحلي.
يتضمن هيكل اإلدارة شراكة إنمائية بين جميع أصحاب المصلحة ،األمر الذي يتطلب
التزامات طويلة األجل ،وتوقعات محددة ،ومسؤوليات مشتركة من أجل تحقيق
النجاح .يقدّر نهج الشراكة نقاط القوة الفريدة لجميع الشركاء ويستند إلى تعاون
مفتوح ،وخاضع للمساءلة ،وشفاف.
تتبع المبادرة نهجً ا قائمًا على الطلب .على المستوى االستراتيجي ،تقوم كل دولة
أفريقية بتطوير استراتيجية وطنية أو دون وطنية لتوجيه تنفيذ المشروع من أجل
تحديد األولويات البرنامجية بمشاركة أصحاب المصلحة ،بما في ذلك المجتمع
المدني والقطاع الخاص .وستتم مواءمة هذه االستراتيجيات الوطنية وإدماجها في
استراتيجيات المساعدة الخاصة بالمصرف اإلنمائي المتعدد األطراف المضيف.
سيضمن ذلك إمكانية تطوير التدخالت واسعة النطاق ،وتقييمها ،وتنفيذها بسرعة،
بالتنسيق الوثيق مع السلطات الوطنية ،واإلقليمية ،والمحلية في البلدان المستفيدة .على
سبيل المثال ،أطلقت المنظمة الدولية للهجرة ( ،)IOMكشريك تقني ،مشروعًا لتحقيق
االستقرار المجتمعي في النيجر لدعم الحكومة والمجتمع المدني في إدماج المهاجرين
وخلق فرص العمل المتعلقة باستصالح األراضي المتدهورة وقاعدتها اإلنتاجية.
يستخدم المشروع نهجً ا شامالً إلشراك جميع أفراد المجتمع ،ويتم اختيار المشاركين
من قبل لجنة معينة من القادة المحليين .يقدم موظفو المنظمة الدولية للهجرة في النيجر
التدريب ويساعدون المشاركين في تحديد كيفية االستفادة الكاملة من قطع األرض
المعينة واختيار النباتات المناسبة للزراعة.
في المرحلة الحالية ،تعمل المبادرة على تطوير آليتها المالية في الصندوق الدولي
للتنمية الزراعية .من المتوقع أن يتم تمويل المشاريع على أرض الواقع اعتبارً ا من
عام  .2021بالنسبة للحكومة المغربية ،تعد مبادرة االستدامة واالستقرار واألمن
بمثابة مثال مهم على دور التعاون الثالثي في تعبئة الموارد .سيتم اعتماد أنشطة
التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال اإلدارة المستدامة لألراضي ،واستصالح
األراضي ،والتكيف مع تغير المناخ عبر بلدان مبادرة االستدامة واالستقرار واألمن
بمجرد تنفيذ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمبادرة.
مؤسسيًا ،ترتكز مبادرة االستدامة واالستقرار واألمن على برنامج القدرة على
التحمل في األرياف القادم التابع للصندوق الدولي للتنمية الزراعية وتدعمها ترتيبات

الصناديق االستئمانية ريثما تتم الموافقة من قِبل المجلس التنفيذي للصندوق الدولي
للتنمية الزراعية في أيلول/سبتمبر  .2020البرنامج عبارة عن برنامج شامل عالمي
يعمل في المقام األول على دمج الصناديق البيئية وصناديق مواجهة تغير المناخ
لزيادة قدرة صغار المنتجين على الصمود ،والعمل بالتوافق مع استراتيجيات البرنامج
القطري للصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،وقروضه ،ومنحه .سيقوم برنامج القدرة
على التحمل في األرياف بتوجيه التمويل المناخي والبيئي إلى المزارعين أصحاب
الحيازات الصغيرة من خالل دمج مبادرة االستدامة واالستقرار واألمن والخلف
لمبادرة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الرئيسية الخاصة ببرنامج مساعدة صغار
المزارعين على التكيف مع آثار تغير المناخ.
سيتبع تنفيذ المشروعات الفردية التي تدعمها مبادرة االستدامة واالستقرار واألمن
السياسات واإلجراءات التشغيلية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية وسوف يمر عبر
شبكة الصندوق للمكاتب اإلقليمية والقطرية في القارة األفريقية .يمكن للصندوق
الدولي للتنمية الزراعية أن يستعين بشركاء منفذين يتمتعون بخبرة مواضيعية مثبتة
في المنطقة ،مثل وكالة االتحاد األفريقي للتنمية .لتصميم البرامج وتنفيذها ،ستعمل
المؤسسات المتعددة األطراف على إشراك الوزارات القطرية ذات الصلة ،والشركات
الخاصة ،واألوساط األكاديمية ،والمجتمع المدني ،بما في ذلك الشباب ،والنساء،
والمجتمعات الريفية ،مما يضمن الملكية السليمة لسياسات التنمية االقتصادية وبرامج
االستثمار على المستويات المحلية ،والوطنية ،واإلقليمية.
سيستخدم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إطارً ا موح ًدا لقياس النتائج لتقييم مبادرة
االستدامة واالستقرار واألمن في أفريقيا .لكل هدف من أهداف مبادرة االستدامة،
واالستقرار ،واألمن ،سيوفر إطار النتائج مؤشرً ا قابالً للقياس سيكون له خط أساس
محدد في بداية أي مشروع فردي ،وقيمة مستهدفة مقصودة عند االنتهاء من المشروع،
وقيمة حالية تقيس اإلنجاز الفعلي للنتائج المستهدفة .ستغذي مؤشرات إطار النتائج
هذا قياس التقدم المحرز واإلبالغ عن األثر المتحقق من قِبل الصندوق الدولي للتنمية
الزراعية المعني بالنتائج اإلجمالية المتعلقة ببرنامج القدرة على التحمل في األرياف.
تجلت استدامة هذه المبادرة من خالل االلتزامات المؤكدة بتنفيذ المشاريع التي تم
التعهد بها على أعلى المستويات السياسية من قبل البلدان المشاركة .تتماشى المبادرة
بشكل وثيق مع العديد من أهداف التنمية المستدامة ،بما في ذلك الهدف  8بشأن العمل
الالئق ونمو االقتصاد ،والهدف  13بشأن العمل المناخي ،والهدف  15بشأن الحياة
في البر ،والهدف  17بشأن الشراكات.
جهة االتصال:
االسم :السيدة باربرا بنداندي
الوظيفة :موظف برامج ،منسق األمانة العامة لمبادرة االستدامة واالستقرار واألمن ()3S
المنظمة :اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ()UNCCD
البريد اإللكترونيbbendandi@unccd.int :
سكايبbar.ben :

اسم المشروع :مبادرة االستدامة واالستقرار واألمن ()3S
الدول  /األقاليم :بنين ،بوركينا فاسو ،جمهورية أفريقيا الوسطى ،تشاد ،غامبيا ،غانا ،مالي ،المغرب ،النيجر ،نيجيريا ،رواندا ،السنغال ،زامبيا ،زمبابوي (الدول
األعضاء الحالية) .المبادرة مفتوحة لجميع البلدان األفريقية المعترف بها من قبل األمم المتحدة.
المر ِّ
شح :حكومة المغرب
هدف (أهداف) التنمية المستدامة6-17 ،1-17 ،3-15 ،2-15 ،1-15 ،1-13 ،4-12 ،6-8 ،5-8 :
مقدم الدعم :إيطاليا ،المغرب ،السنغال ،تركيا ،االتحاد األوروبي
هيئات التنفيذ :اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ،صندوق استئماني متعدد المانحين يستضيفه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع2021–2016 :
رابط الممارسة الجيدةyoutu.be/_9oyrvXgpFg :
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كفاءة الحد من الفقر من خالل إدارة الموارد الطبيعية
التأكيد على أهمية رأس المال الطبيعي وخدمات ال ُنظم اإليكولوجية لتعزيز اإلنتاجية الزراعية والحد من الجوع
والفقر

التحدي
تعاني منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من تدهور بيئي مدفوع بممارسات زراعية غير مستدامة .ومن أمثلة ذلك المرتفعات
فوق نيروبي ،التي تعد موط ًنا ألكثر من  100000مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يعتمدون على النهر ألغراض
الري .منذ السبعينات ،أدت األنشطة الزراعية على طول الروافد العليا لنهر تانا إلى زيادة السحب والتغرين ،مما يؤثر على
المجتمعات والنظم اإليكولوجية في اتجاه مجرى النهر وخفض إمدادات المياه إلى نيروبي .ومن األمثلة األخرى منطقة كاراموجا
دون اإلقليمية في أوغندا ،والتي تأثرت بشكل كبير بفترات الجفاف التي ال يمكن التنبؤ بها وارتفاع مستويات التدهور البيئي.
من العوامل اإلضافية التي تؤثر على اإلنتاجية الزراعية محدودية الوصول إلى األسواق والسياسات غير الكافية إلدارة الموارد
الطبيعية .ونتيجة لذلك ،يؤثر انعدام األمن الغذائي المزمن والفقر على معظم السكان في كاراموجا ،وال سيما النساء .في محاولة
لعكس هذه التحديات ،يعتمد برنامج "النظم الغذائية المرنة" على ال ُنهج الناجحة لتوسيع نطاق اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية
واإلدارة المستدامة لألراضي.

1

القضاء
على الفقر

2

القضاء التام
على الجوع

5

المساواة بين
الجنسين

6

المياه النظيفة وخدمات
الصرف الصحي

13

العمل
المناخي

نحو إيجاد حل
يهدف برنامج "النظم الغذائية المرنة" ،ومدته خمس سنوات ،بقيادة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( ،)IFADإلى تعزيز
االستدامة والمرونة من أجل األمن الغذائي في  12دولة أفريقية جنوب الصحراء الكبرى .وهو يشجع على اتباع نهج شامل لتعزيز
اإلنتاجية الزراعية واستصالح األراضي المتدهورة في نظم زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة .باالعتماد على االستثمارات
السابقة الناجحة للصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،بما في ذلك مشروع "إدارة الموارد الطبيعية في أعالي تانا" في كينيا ،أنشأ
مشروع "صندوق مياه أعالي تانا  -نيروبي" ( )UTNWFصندو ًقا للمياه في أفريقيا ،وهو األول من نوعه .من خالل شبكته
الواسعة ،يدعم صندوق مياه أعالي تانا  -نيروبي المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في تجميع مياه األمطار ،والري بالتنقيط،
وممارسات الزراعة الذكية مناخيًا .يسعى مشروع آخر في إطار برنامج "النظم الغذائية المرنة" ،وهو "تعزيز االستدامة والمرونة
من أجل األمن الغذائي في منطقة كاراموجا دون اإلقليمية" ( )FSRFSUفي أوغندا ،إلى االستفادة من الممارسات الناجحة التي
لم يتم الترويج لها بعد في المنطقة ،بما في ذلك تجميع مياه األمطار وتقنيات إحياء المراعي .ويعمل هذا المشروع أيضًا على تعزيز
مصادر بديلة لكسب العيش ضمن سالسل القيمة الحالية.
بمشاركة العديد من المندوبين الحكوميين ،أجرى هذا المشروع في أوغندا تبادالً عبر البلدان ركز على تقنيات وممارسات اإلدارة
المستدامة لألراضي والزراعة الذكية مناخيًا التي ينفذها حاليًا مشروع صندوق مياه أعالي تانا  -نيروبي الممول من الصندوق
الدولي للتنمية الزراعية في كينيا .تمت مشاركة هذه الممارسات مع فريق مشروع "تعزيز االستدامة والمرونة من أجل األمن
الغذائي في منطقة كاراموجا دون اإلقليمية" ( )FSRFSUفي أوغندا لتحسين األمن الغذائي ودعم تقنيات حفظ مستجمعات المياه.
تعرف فريق المشروع أيضًا على فوائد تحسين الممارسات في المزارع للصيد التجاري وتجميع مياه األمطار ألغراض الري .أتاح
التبادل للمشاركين اكتساب المعرفة لمعالجة القضايا في المنطقة دون اإلقليمية ودعم تحقيق الهدف  2من أهداف التنمية المستدامة
بشأن الجوع ،والهدف  6بشأن المياه النظيفة ،والهدف  13بشأن العمل المناخي ،والهدف  15بشأن الحياة في البر.
بالنظر إلى أوجه التشابه في مجاالت التدخل ،تابع فريق "النظم الغذائية المرنة" في أوغندا مع صندوق مياه أعالي تانا  -نيروبي
زيارة تعليمية .تم إجراء التفاعل بين بلدان الجنوب لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات الستخدام اإلدارة المستدامة لألراضي
المبتكرة للتخفيف من الصدمات الناجمة عن انعدام األمن الغذائي والضغوط المرتبطة بالتدهور البيئي وتغير المناخ.
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كما هو الهدف في أي تفاعل بين بلدان الجنوب ،كان التبادل بين وفدي كينيا
وأوغندا مفي ًدا للطرفين .تألف الوفد األوغندي من ممثلين عن وزارة الزراعة،
والصناعة الحيوانية ،والثروة السمكية؛ ووزارة المياه والبيئة؛ وشركاء آخرين
على المستوى الوطني ومستوى األقاليم .وقد تعرضوا لعدد من الممارسات
والتقنيات المبتكرة ،بينما استفاد فريق مشروع صندوق مياه أعالي تانا  -نيروبي
المضيف من خبرة الوفد في تعزيز التنظيم االجتماعي المتزايد بين المزارعين.
نظرً ا ألنه من المعتاد أن يعمل المزارعون في كينيا بشكل فردي ،وهو أمر
مكلف ويتطلب عمالة مكثفة ،ناقش وفد أوغندا أهمية العمل كمجتمع وشجع على
وضع جدول زمني للتناوب بين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة .حدد
وفد كينيا أيضًا فرصة لبناء القدرات لمجموعات الشباب من مشروع "تعزيز
االستدامة والمرونة من أجل األمن الغذائي في منطقة كاراموجا دون اإلقليمية"
( )FSRFSUفي أوغندا للتعلم من المشاركين في مشروع صندوق مياه أعالي
تانا  -نيروبي ،الذين لعبوا دورً ا أساسيًا في بناء أحواض المياه .وهي خزانات
صغيرة ،يتراوح عمقها بين متر وثالثة أمتار ،وعاد ًة ما يتم حفرها من مجرى
النهر وتحيط بها ضفاف مرتفعة ومضغوطة .ويتم إنشاؤها لتجميع مياه الجريان
السطحي وتخزينها من سفوح التالل ،والطرق ،والمناطق الصخرية ،والمراعي
المفتوحة.
سلط التبادل الضوء على عدد من االبتكارات ،ال سيما تلك المتعلقة بحماية
مستجمعات المياه ونقل األنشطة االقتصادية بعيدًا عن ضفاف األنهار .كان أحد
هذه االبتكارات هو استخدام أحواض المياه المبطنة بالبولي يوريثين لدعم زراعة
األروروت (محصول من األراضي الرطبة) على ارتفاعات أعلى ،في المناطق
العليا من مستجمعات المياه .تقلل هذه الطريقة البديلة من الحاجة إلى الوصول
إلى موارد المياه الشحيحة مباشرة من ضفاف األنهار .بالنسبة للمزارعين الذين
ليس لديهم إمكانية وصول مباشر إلى النهر ،تم إنشاء أحواض المياه أيضًا

بجوار الطرق واألسقف ،مما يسمح بتجميع مياه األمطار على مدار العام .هذه
التدابير المؤقتة بسيطة ،وفعالة من حيث التكلفة ،ويمكن تكرارها بسهولة وستدعم
المزارعين أثناء عملهم على شراء المضخات الشمسية.
من االبتكارات األخرى المشتركة مع مشروع "تعزيز االستدامة والمرونة من
أجل األمن الغذائي في منطقة كاراموجا دون اإلقليمية" ( )FSRFSUإدخال
نظم تخطيط استخدام األراضي .يستخدم مشروع صندوق مياه أعالي تانا -
نيروبي استراتيجية تخطيط زراعة ناجحة تسهل حفظ المياه من خالل زيادة
الغطاء الشجري من المحاصيل عالية القيمة ،مثل أشجار األفوكادو .م ّكن هذا
الغطاء الشجري المزارعين من زراعة محاصيل نقدية أخرى ،مثل البن والموز،
باإلضافة إلى إنشاء مناطق غابات ،مما وفر لهم مصدر دخل إضافي.
يمكن تكرار هذه الممارسات المبتكرة باستخدام التكنولوجيا المناسبة ،ال سيما
تلك المستخدمة لتسخير المياه ألغراض الري ،والتي تكون قابلة للتكيف مع
العديد من الظروف االجتماعية واالقتصادية واإليكولوجية .يجب إجراء زيارات
تبادل للسماح لموظفي اإلرشاد والمزارعين بالتعلم من تجارب أولئك الذين قاموا
بتكييف التكنولوجيا.
جهة االتصال:
االسم :السيد ستيفن موايا
الوظيفة :منسق برنامج اإلدارة المستدامة لألراضي ،مسؤول تنسيق اتفاقية األمم
المتحدة لمكافحة التصحر
المنظمة :وزارة الزراعة ،والصناعة الحيوانية ،والثروة السمكية في أوغندا
البريد اإللكترونيsmuwaya@yahoo.com :

اسم المشروع :صندوق مياه أعالي تانا  -نيروبي ()UTNWF
الدول  /األقاليم :كينيا ،أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
المر ِّ
شح :الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ()IFAD
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-5 ،1-2 ،5-1 ،4-1 ،2-1 ،1-1 :أ2-15 ،1-15 ،3-13 ،2-13 ،1-13 ،6-6 ،5-6 ،4-6 ،
مقدم الدعم :حكومة كينيا ،مرفق البيئة العالمية ،الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
هيئات التنفيذ :حكومتا كينيا وأوغندا
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع2021–2016 :
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/2CZEuZL :
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اإلدارة المستدامة للنظم اإليكولوجية ودعم سبل العيش
لتحسين القدرة على التكيف لدى السكان في حوض
بحيرة تشاد المعرضين آلثار تغير المناخ
تنفيذ اإلصالحات القانونية ،والسياسية ،والمؤسسية ،واالستثمارية لتحسين نوعية المياه وكميتها ،والتنوع
البيولوجي ،وسبل العيش

15

1

القضاء
على الفقر

الحياة
البر
في ّ

13

العمل
المناخي

التحدي
يعتمد  47مليون شخص يعيشون في حوض بحيرة تشاد — في الكاميرون ،وجمهورية أفريقيا الوسطى ،وتشاد ،والنيجر ،ونيجيريا — على
البحيرة من أجل مجموعة من الخدمات المتنوعة اقتصاديًا ،بما في ذلك زراعة الذرة الرفيعة ،وأصناف الدخن المحبة للماء ،والصيد البري
وصيد األسماك الموسميين ،وتربية الماشية على نطاق واسع ،من بين أمور أخرى .على سبيل المثال ،ينتج صيد األسماك في المتوسط
 50000طن سنويًا ،مما يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي اإلجمالي للبلدان المشاطئة .تعتبر األراضي المتاخمة للبحيرة مناطق رعي
أساسية للماشية؛ والسهول الفيضية هي وجهة للرعي الواسع النطاق .لسوء الحظ ،تسببت التأثيرات البيئية ،وتغير المناخ ،والممارسات غير
المستدامة في انخفاض حجم البحيرة من  25000كيلومتر مربع إلى  2500كيلومتر مربع ،مما يعرض حياة الناس الذين يعيشون هناك
للخطر .باإلضافة إلى هذه التهديدات ،تشهد المنطقة أزمة أمنية.
نحو إيجاد حل
هذا المشروع ،الذي يحمل اسم "اإلدارة المستدامة للنظم اإليكولوجية ودعم سبل العيش لتحسين القدرة على التكيف لدى السكان في حوض
بحيرة تشاد المعرضين آلثار تغير المناخ" ،يجري تنفيذه في الكاميرون ،وجمهورية أفريقيا الوسطى ،وتشاد ،والنيجر ،ونيجيريا بمشاركة
نشطة من المجتمعات القروية ،وال سيما النساء والشباب .ويهدف إلى إصالح النظم اإليكولوجية المتدهورة من أجل تحسين اإلنتاجية
الزراعية ،والحرجية ،والرعوية ،والسمكية .كما يسعى إلى دعم المبادرات االجتماعية واالقتصادية التي تعزز قدرة المجتمعات المحلية
الضعيفة على التكيف مع اآلثار الضارة لتقلب المناخ بين السكان الذين يعيشون على طول شواطئ بحيرة تشاد .وسيستند إلى ثالث
ركائز رئيسية :بناء القدرات للجهات الفاعلة المحلية بشأن دمج مواضيع معينة في عملية التخطيط على المستوى المحلي ،وإصالح النظم
اإليكولوجية المتدهورة ،وتطوير األنشطة المدرة للدخل من خالل تحسين نظم اإلنتاج.
باإلضافة إلى لجنة حوض بحيرة تشاد ،التي تعتبر الدول الخمس أعضاء فيها ،يعتمد المشروع على شراكات مع مبادرات أخرى ،مثل
حركة الجدار األخضر العظيم ،التي تشارك فيها ثالثة من الدول الخمس .ومن بين الشركاء اآلخرين الحكومات الوطنية ،وال سيما الوزارات
التي تركز على البيئة ،والثروة السمكية ،والمياه ،والزراعة ،والمرأة ،والشباب .يلعب الشركاء الثنائيون والمتعددو األطراف أيضًا دورً ا،
فضالً عن الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية ،وال سيما منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) ومنظمة األمم المتحدة للتربية ،والعلم،
والثقافة (اليونسكو).

حقوق الطبع والنشر © مملوكة لبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ()UNDP

في ضوء اإلحساس باالنتماء للمجتمع في حوض بحيرة تشاد ،التزمت الدول اإلضافية األعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد بالفعل بتبادل
المعارف والدروس المستفادة من خالل أدوات أخرى ،بهدف مواءمة السياسات ،والتشريعات ،والممارسات الجيدة من أجل حماية النظم
اإليكولوجية ،والتنوع البيولوجي ،وسبل عيش الناس الذين يعيشون في المنطقة وإدارتها.
فيما يتعلق ببناء القدرات للجهات الفاعلة المحلية ،فإن وثائق التخطيط على المستوى المحلي ال تدمج بشكل كاف المواضيع الشاملة ،مثل
تغير المناخ ،والتنوع البيولوجي ،وإدارة الموارد الطبيعية والعابرة للحدود .في هذا الصدد ،تهدف حركة الجدار األخضر العظيم إلى تحسين
وثائق التخطيط وتحديثها .وللقيام بذلك ،كان من الضروري تعزيز قدرات الجهات الفاعلة المشاركة في عملية التخطيط بأكملها على المستوى
المحلي .تم إبرام اتفاقات شراكة مع منظمات المجتمع المدني ،وخاصة المنظمات غير الحكومية والجمعيات المحلية العاملة في مجال الهندسة
االجتماعية ،لزيادة الوعي وإجراء الدورات التدريبية كجزء من عملية نقل المهارات التدريجي .تم تنفيذ هذا العمل في منطقتي كانم والك
الواقعتين في مناطق الساحل شبه القاحلة في تشاد والنيجر .عمل المشروع على إعادة تنشيط وتنفيذ أطر تشاورية ،والتي بموجبها تتبادل
الجهات الفاعلة المحلية وجهات النظر حول المواضيع المذكورة أعاله وتدمجها في عملية التخطيط اإلنمائي على المستوى المحلي .تم تنقيح
أربع خطط تنمية محلية لدمج التنوع البيولوجي ،وهو نهج مبتكر.
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تقع تشاد والنيجر على حدود قطاع الساحل وهما متشابهتان من حيث التحول شبه
القاحل .وهما معرضتان بشكل خاص آلثار تغير المناخ بسبب موقعهما الجغرافي
وحقيقة أن سكانهما يعتمدون على نظم إنتاج زراعية ،وحرجية ،ورعوية بعلية واسعة
النطاق .أدى تقلب المناخ إلى انخفاض هطول األمطار وتدهور التربة المتقدم ،وتسبب
النشاط البشري في تدمير الغطاء النباتي .نتيجة لذلك ،تعاني بحيرة تشاد من الجفاف
والتصحر ،مما يجعل منطقة الساحل واحدة من أفقر المناطق وأقلها أما ًنا في العالم .يمكن
أن تمتد النجاحات التي تحققت خالل المرحلة السابقة من المشروع إلى مقاطعة البحيرة
العابرة للحدود في النيجر .وتشمل هذه النجاحات إشراك النساء والشباب في حماية البيئة
وتطوير األنشطة االجتماعية واالقتصادية المتوافقة مع النظم اإليكولوجية الهشة.

سنوية تتراوح بين مليون و 2مليون فرنك أفريقي من بيع محصول الذرة .وباع العديد
من المنتجين البصل والطماطم والبامية المجففتين والفلفل الحار المجفف .ونتيجة لذلك،
تمكنت بعض المجموعات من تحقيق االكتفاء الذاتي من خالل حيازة أراض زراعية
والمجترات الصغيرة ،وتوفير الرعاية
جديدة .وتمكن آخرون من زيادة عدد الماشية
ّ
الصحية ألفرادهم ،وإطعام أسرهم ،وشراء المدخالت الالزمة للحمالت القادمة.
باإلضافة إلى ذلك ،أنشأت الوكالة الوطنية للجدار األخضر العظيم ست مزارع زراعية
مجتمعية متكاملة تغطي كل واحدة منها  3هكتارات .توجد اثنتان في كانم (ككيدينا
وولي) وأربعة في الك (تاتافيروم ،وليوا ،وباغا سوال ،وتال) .تستفيد هذه المزارع من
 22مجموعة تشترك في دعم البستنة السوقية واإلنتاج التشجيري.

فيما يتعلق بإصالح النظم اإليكولوجية ،أدى بناء القدرات وعملية التخطيط التشاركي
إلى زيادة الوعي بين المجتمعات والسلطات المحلية بشأن أهمية اإلدارة الفعالة للموارد
الطبيعية لبقاء النظم اإليكولوجية .تم إصالح النظم اإليكولوجية في منطقة كانم في تشاد
بمشاركة نشطة من المجتمعات ،وال سيما النساء والشباب .وشملت األنشطة إعادة التحريج،
والمساعدة في التجدد الطبيعي ،والتثبيت الميكانيكي للكثبان الرملية .وقد تم تنفيذها من قبل
الوكالة الوطنية للجدار األخضر العظيم ،وهي هيئة متخصصة في استصالح األراضي،
تحت إشراف وزارة البيئة والثروة السمكية .وقد سهلت هذه التقنيات تجديد الكتلة األحيائية
والغطاء النباتي األرضي على مساحة تزيد عن  1000هكتار.

بمساعدة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد
الطبيعية ،يتمثل الهدف في توسيع المبادرة لتشمل مقاطعة البحيرة العابرة للحدود من أجل
تقييم األنواع الغازية .لالستفادة من التعاون فيما بين بلدان الجنوب ،تم تنظيم رحلة تبادل
بين النيجر ونيجيريا .خالل الرحلة ،قام المسؤولون التنفيذيون في الكيانات المشاركة
في إصالح التربة بنقل المهارات والتكنولوجيات .تركزت التبادالت على تقنيات أكثر
كفاءة وأقل تكلفة إلصالح النظام اإليكولوجي ،و ُنهج مختلفة إلعادة التحريج ،وإدارة
الغابات الطبيعية ،وإنشاء شركات البذور ،وإمداد مستدام للطاقة المستمدة من الخشب
لمدن الساحل ،وأسواق أخشاب ريفية فعالة إلفادة المجتمعات المحلية .يقوم البلدان
بإضفاء الطابع الرسمي على اتفاق من أجل المساعدة التقنية وتوفير البذور الحرجية.

كان اإلنجاز الرئيسي للمرحلة السابقة هو توقيع ثمانية اتفاقات مجتمعية في ثمانية
مواقع في مناطق كانم (ككيدينا) والك (تال ،وميليا ،وباغا سوال ،ودار السالم،
وليوا ،وتاتافيروم  1و .)2سمحت إدارة األراضي المتدهورة والمساعدة في التجدد
الطبيعي للمجتمعات بالمشاركة وتمكينها كأصحاب مصلحة ،بدالً من مجرد مستفيدين.
يتم إصالح النظم اإليكولوجية نتيجة للجهود المبذولة في إطار هذه المبادرة .تتمتع
المناطق المحيطة المستصلحة بدفاعات أقوى لحماية النباتات من الحيوانات المتجولة؛
وتم تركيب أربعة آبار وتجهيزها بألواح شمسية لترطيب التربة وسقي النباتات .يمكن
االستفادة من النجاحات التي تحققت خالل المرحلة السابقة ،ونشرها ،وتوسيع نطاقها
لتعزيز اإلصالح الفعال للنظم اإليكولوجية داخل مقاطعة البحيرة العابرة للحدود
والمقاطعات األخرى المتاخمة لبحيرة تشاد في الكاميرون والنيجر.
فيما يتعلق بمكون التنمية ،تم إنشاء أنشطة مدرة للدخل نتيجة لتحسين نظم اإلنتاج .خالل
المرحلة السابقة ،تم دمج االستثمارات اإلنمائية مع الجهود المبذولة إلدارة األراضي
المتدهورة ،والمساعدة في التجدد الطبيعي ،والتصدي للمخاطر التي تهدد األراضي
والنظم اإليكولوجية .تم تطوير االستثمارات بالشراكة مع المنظمات المجتمعية،
والسلطات المحلية ،والموظفين الحكوميين من الخدمات الالمركزية .وتم التركيز
على الزراعة المستدامة في الواحات بدعم من آليات التمويل المبتكرة والمستدامة
لتحسين مكافحة انعدام األمن الغذائي والتصحر .ونتيجة لذلك ،ساهمت  75هكتارً ا من
التطويرات الزراعية والمائية في الواحات في تحقيق األمن الغذائي وتحسين الدخل
لمنتجي الواحات في المنطقة المستهدفة .وسجلت كل لجنة إدارية متوسط إيرادات

يدعم األساس المؤسسي لهذا المشروع استدامته .ولضمان التنسيق ،تم اختيار الوكالة
الوطنية للجدار األخضر العظيم التابعة لوزارة البيئة كهيئة متخصصة في إصالح
التربة .باإلضافة إلى ذلك ،فإن طبيعة المجتمع وثقافة حوض بحيرة تشاد ستساعدان
على تكرار تجارب المشروع والممارسات الجيدة ،مما سيحافظ على إنجازات
المشروع .أخيرً ا ،تشارك البلدان التي تم تحديدها بغرض تكرار تجربة المشروع في
العديد من المبادرات دون اإلقليمية والهيئات المجتمعية ،وال سيما لجنة حوض بحيرة
تشاد ،وحركة الجدار األخضر العظيم ،واللجنة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف
في منطقة الساحل .سيؤدي ذلك إلى تسهيل التنفيذ السريع ،واألهداف التكميلية ،وتضافر
اإلجراءات لهذا المشروع والمبادرات الجارية األخرى.
من أجل تكرار تجارب هذا المشروع ،ينبغي للجهات الفاعلة الرئيسية في هذه الدول
إجراء دراسة جدوى مشتركة للمشروع .وبالتالي ،يجب القيام بالتنسيق دون اإلقليمي
والوطني لضمان تنفيذ المشروع ،ورصده ،وتقييمه ،وإعداد التقارير عنه.
جهة االتصال:
االسم :السيد سيرج ندجيكونيوم
الوظيفة :أخصائي برنامج ،التنمية المستدامة
المنظمة :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ()UNDP
البريد اإللكترونيsierge.ndjekouneyom@undp.org :

اسم المشروع :مشروع إصالح النظم اإليكولوجية في بحيرة تشاد وإعادتها إلى ما كانت عليه
الدول  /األقاليم :تشاد ،الكاميرون ،جمهورية أفريقيا الوسطى ،النيجر ،نيجيريا
المر ِّ
شح :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ()UNDP
هدف (أهداف) التنمية المستدامة1-15 ،1-13 ،5-1 :
مقدم الدعم :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،حكومة فرنسا ،صندوق الشراكة اإلنمائية بين الهند واألمم المتحدة ،مرفق البيئة العالمية
هيئات التنفيذ :وزارة البيئة والثروة السمكية في تشاد من خالل الوكالة الوطنية للجدار األخضر العظيم
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع2020–2017 :
رابط الممارسة الجيدة :غير متوفر
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إعادة الغابات إلى هيئتها األصلية في القوقاز وآسيا
الوسطى
استصالح األراضي المتدهورة ومنزوعة الغابات بحلول عام 2030
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التحدي
يعد تدهور المناظر الطبيعية أحد التحديات البيئية الرئيسية في منطقتي القوقاز وآسيا الوسطى .وف ًقا لورقة صدرت عام  2016عن
مبادرة اقتصاديات تدهور األراضي 1،فإن تدهور األراضي في آسيا الوسطى واسع النطاق ،حيث يؤثر على  4إلى  10في المائة
من األراضي الزراعية ،و 27إلى  68في المائة من المراعي و 1إلى  8في المائة من الغابات .في أرمينيا ،تظهر البيانات الوطنية
أن  70في المائة من األراضي الحرجية متدهورة .يؤدي تأثير تغير المناخ إلى تفاقم العوامل البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية
التي تؤدي إلى تدهور األراضي والموارد الطبيعية .أظهرت دراسة أجرتها لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ()UNECE
ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) لعام  2019بشأن حالة الغابات في القوقاز وآسيا الوسطى 2أن أولويات قطاع
الغابات هي إعادة الغابات إلى هيئتها األصلية ،وصيانة الغابات الموجودة وترميمها ،والحد من قطع األشجار غير القانوني والرعي
المفرط ،وكذلك تحديد أفضل الممارسات في إدارة الغابات وتطبيقها .الدعم السياسي أمر حاسم لهذا العمل .لذلك من الضروري
توفير منصة عامة لاللتزامات السياسية بشأن هذا الموضوع من أجل تعزيز إعادة الغابات إلى هيئتها األصلية وتوسيع نطاقها دعمًا
لهدف التنمية المستدامة  13بشأن العمل المناخي والهدف  15بشأن الحياة في البر.
نحو إيجاد حل
تحدي بون هو جهد عالمي الستصالح  150مليون هكتار من األراضي التي أزيلت منها الغابات والمتدهورة بحلول عام ،2020
و 350مليون هكتار بحلول عام  .2030وهو بمثابة منصة طوعية مفتوحة لمناقشة األفكار وتبادلها من أجل العمل والتعاون
الملموسين لتسهيل إعادة الغابات إلى هيئتها األصلية في جميع أنحاء العالم .سيؤدي تحقيق هدف تحدي بون إلى عزل ما ال يقل
عن  12جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون بين عامي  2011و .2030باإلضافة إلى عكس اتجاه التدهور ،فإن إعادة الغابات إلى
هيئتها األصلية من شأنه أن يساعد على تحسين اإلنتاجية وقدرة األراضي على االنتعاش ،وبالتالي توفير الخدمات البيئية التي تفيد
الناس والتنوع البيولوجي.
ساعد المشروع على تسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة من خالل تبادل الخبرات ،والتعلم من األقران ،وتبادل
األفكار ،ونقل الممارسات الجيدة والمعرفة بين الدول المشاركة .كما عمل على إعداد وتوزيع دراسات ذات صلة بإعادة الغابات
إلى هيئتها األصلية في المنطقة .قامت لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بإذكاء
الوعي بتحدي بون بين الدول األعضاء من القوقاز وآسيا الوسطى ،بدعم من االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ( .)IUCNشاركت
األطراف أيضًا في حوار في اجتماعات إقليمية مع أصحاب المصلحة المعنيين ،بما في ذلك األوساط األكاديمية والمنظمات غير
الحكومية ،وساهم ممثلون من كل دولة من خالل تبادل وجهات نظرهم الوطنية المحددة.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة للجنة
األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا

 1إيمانويل كيليرو وآخرون ،تقرير إقليمي لمبادرة اقتصاديات تدهور األراضي آلسيا الوسطى ،توسيع نطاق خيارات إدارة األراضي لتحسين
االستدامة االقتصادية عبر آسيا الوسطى :ملخص تجميعي للدراسات الوطنية ،ن( 2016 .عمان)2016 ،
 2حالة الغابات في القوقاز وآسيا الوسطى ،ورقة دراسة عن األخشاب والغابات في جنيف (منشورات األمم المتحدة ،رقم المبيع E.18.
.)II.E.14
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ساهم المشروع في اإلدارة المستدامة لجميع أنواع الغابات من خالل وقف إزالة
الغابات ،ودعم إصالح الغابات المتدهورة ،وزيادة التحريج وإعادة التحريج .كما
دعم تعبئة الموارد المالية من جميع المصادر من أجل حفظ التنوع البيولوجي
والنظم اإليكولوجية واستخدامهما المستدام .أدى اجتماع المائدة المستديرة الوزاري
بشأن إعادة الغابات إلى هيئتها األصلية إلى إصدار منشور بعنوان "إعادة الغابات
إلى هيئتها األصلية في القوقاز وآسيا الوسطى" ،والذي لم يكن بوسع دولة واحدة
إصداره بمفردها .كما ولد االجتماع الرفيع المستوى زخمًا نتج عنه تعهدات من
قبل أرمينيا ،وجورجيا ،وكازاخستان ،وقيرغيزستان ،وطاجيكستان ،وأوزبكستان
الستعادة أكثر من  2.5مليون هكتار من الهيئة الطبيعية للغابات في ظل تحدي
بون .انضمت أذربيجان أيضًا إلى تحدي بون في عام  ،2019مما رفع إجمالي
تعهدات االستصالح في المنطقة إلى ما يقرب من  3ماليين هكتار.
ضا إلى اعتماد قرار أستانا ،وهو أول قرار
أدت هذه الممارسة الجيدة المبتكرة أي ً
إقليمي لتعزيز الشراكات والتعاون بشأن إعادة الغابات إلى هيئتها األصلية،
مما يحسن الميزة التنافسية للمشاركين من خالل مواءمة األهداف واألولويات
الوطنية.

هذه الممارسة الجيدة مستدامة ألنها أدت إلى التزامات طويلة األجل بموجب
تحدي بون واتفاقات تعاون أخرى ،مثل قرار أستانا .وستستمر جهود التكامل
اإلقليمي األخرى لفترة طويلة بعد انتهاء إطار هذه االتفاقات.
تم بالفعل توسيع هذه الممارسة الجيدة لتشمل شرق وجنوب شرق أوروبا ويمكن
أن تمتد إلى أوروبا الوسطى من خالل المبادرة اإلقليمية  ،ECCA30التي تم
إطالقها في سبتمبر  2019الستصالح  30مليون هكتار من األراضي المتدهورة
ومنزوعة الغابات في أوروبا ،والقوقاز ،وآسيا الوسطى بحلول عام .2030
جهة االتصال:
االسم :السيد جيانلوكا سامبوسيني
الوظيفة :رئيس بالنيابة
المنظمة :قسم الغابات واألخشاب المشترك بين لجنة األمم المتحدة االقتصادية
ألوروبا ( )UNECEومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)
البريد اإللكترونيgianluca.sambucini@un.org :
الهاتف+41 (0) 22 917 11 75 :

اسم المشروع :استصالح األراضي المتدهورة ومنزوعة الغابات لدعم تحدي بون وتحقيق هدفي التنمية المستدامة  13و 15في القوقاز وآسيا الوسطى
الدول  /األقاليم :أرمينيا ،أذربيجان ،جورجيا ،كازاخستان ،قيرغيزستان ،طاجيكستان ،تركمانستان ،أوزبكستان
المر ِّ
شح :لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ()UNECE
هدف (أهداف) التنمية المستدامة5-15 ،4-15 ،3-15 ،2-15 ،1-15 ،3-13 ،1-13 :
مقدم الدعم :حكومة ألمانيا (الوزارة االتحادية للبيئة ،وحماية الطبيعة ،وأمان المفاعالت)
هيئات التنفيذ :لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ( ،)UNECEمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع2018–2017 :
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/2FYW1m4 :
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المبادرة العالمية لألراضي الخثية
العمل على الحفاظ على أكبر مخزون من الكربون العضوي األرضي في العالم

13

العمل
المناخي

التحدي
األراضي الخثية هي نظم إيكولوجية حيوية خارقة تعمل على احتجاز الكربون وتخزينه ،وحماية التنوع البيولوجي واستضافته،
والتحكم في إمدادات المياه ونوعيتها ،وتبريد الغالف الجوي ،وإنتاج الغذاء .بدأ المجتمع الدولي ،الموجود في أكثر من  180دولة،
في فهم دوره في تخفيف آثار تغير المناخ .تغطي األراضي الخثية  3في المائة فقط من مساحة اليابسة في العالم ولكنها تخزن
 30في المائة من كربون التربة في العالم .فهي تحتوي على ضعف كمية الكربون الموجودة في غابات العالم .تمثل انبعاثات
غازات االحتباس الحراري من األراضي الخثية المجففة أو المتدهورة  5إلى  10في المائة من ميزانية الكربون.
في عام  ،2016أعلنت إندونيسيا حالة الطوارئ ودعت إلى تقديم الدعم لمعالجة مسألة حرائق األراضي الخثية .التزمت الحكومة
أراض زراعية وأطلقت حملة عاجلة على نطاق البلد إلعادة ترطيبها واستصالحها.
بوقف أي تحويل جديد لألراضي الخثية إلى
ٍ
ألهمت هذه التحديات تعاو ًنا جري ًئا بين بلدان الجنوب وإنشاء المبادرة العالمية لألراضي الخثية.
نحو إيجاد حل
تم إطالق المبادرة العالمية لألراضي الخثية ،بقيادة برنامج األمم المتحدة للبيئة ( ،)UNEPفي مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في مراكش ،المغرب في عام  .2016تسعى المبادرة إلى تطوير ُنهج جديدة واعتمادها لحفظ
األراضي الخثية ،وإصالحها ،وإدارتها بصورة مستدامة ،وربط العلم بالممارسة ووضع السياسات .تعمل أربعة بلدان استوائية
غنية بالخث (الكونغو ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،وإندونيسيا ،وبيرو) كبلدان تجريبية للمبادرة .نظرً ا للكمية الكبيرة من
الكربون التي تحتويها ،والعواقب الوخيمة لتجفيفها وتدهورها في الماضي ،التزم أكثر من  30شري ًكا بالعمل معًا لوقف المزيد من
التدمير لألراضي الخثية هذه .تحظى المبادرة باهتمام دولي.
يساعد المشروع البلدان على االمتثال لالتفاقات البيئية المتعددة األطراف الرئيسية ،بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن تغير المناخ ،واتفاقية التنوع البيولوجي ،واتفاقية مكافحة التصحر ،ومعاهدة المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات
الفطرية ،واتفاقية األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية وخاصة بوصفها موئالً للطيور المائية (اتفاقية رامسار) .والهدف من
المبادرة هو تقديم دعم هادف إلى الكونغو ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،وإندونيسيا ،وبيرو .كما يسعى إلى مساعدة البلدان
األخرى على تحقيق مساهماتها المقررة المحددة وطنيًا من خالل تضمين األهداف المتعلقة باألراضي الخثية في الجهود المبذولة
لدفع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة .من خالل جمع ممارسات الحفظ وجهود اإلصالح في البلدان التجريبية ،ومناصرتها،
ودعمها ،يساهم المشروع أيضًا في أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي ،وخاصة الهدف  ،5بشأن الحد من فقدان الموائل وتدهورها،
والهدف  ،14بشأن إصالح وحماية النظم اإليكولوجية التي توفر الخدمات األساسية والقيمة ،والهدف  ،15بشأن مساهمة النظم
اإليكولوجية في مخزون الكربون.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة لبرنامج
األمم المتحدة للبيئة ()UNEP

يعمل الشركاء معًا لتقييم ،وقياس ،والحفاظ على الكربون الخث والتنوع البيولوجي ،وتبادل المعرفة والخبرة من خالل نهج التعاون
بين بلدان الجنوب .إنهم يروجون لألراضي الخثية الصحية من خالل ترميمها وحفظها باعتبارها واحدة من أسرع الطرق لمعالجة
أزمة المناخ.
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عُقد اجتماع الشركاء الثاني للمبادرة العالمية لألراضي الخثية في جاكرتا،
إندونيسيا في آيار/مايو  .2017وكان من بين المشاركين ممثلين عن حكومات
البلدان التجريبية وأكثر من  80متخصصًا .شارك شركاء المبادرة خبراتهم
ومعرفتهم ورسموا مسارً ا تعاونيًا نحو دعم بعضهم البعض.
ُتوج اجتماع المبادرة العالمية لألراضي الخثية بجلسة مواضيعية خاصة بعنوان
"مسألة األراضي الخثية" ،استضافها المنتدى العالمي للمناظر الطبيعية .تحت
قيادة مركز البحوث الحرجية الدولية وبتنسيق مشترك بين برنامج األمم المتحدة
للبيئة والبنك الدولي ،استكشفت الجلسة ما يعنيه استخدام حوارات متعددة
االتجاهات وألصحاب مصلحة متعددين في الممارسة العملية ،واعتماد نهج
مجتمعي محوره اإلنسان إلدارة األراضي الخثية مع تركيز قوي على التعاون
بين بلدان الجنوب ،واالبتكار ،والتعلم.
تحت قيادة برنامج األمم المتحدة للبيئة ،أصدرت المبادرة العالمية لألراضي
الخثية تقييم االستجابة السريعة لألراضي الخثية في تشرين الثاني/نوفمبر 2017
في حدث جانبي عقد في الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر األطراف في بون،
ألمانيا.
في آذار/مارس  ،2018في خطوة غير مسبوقة ،وقعت الكونغو ،وجمهورية
الكونغو الديمقراطية ،وإندونيسيا إعالن برازافيل بشأن األراضي الخثية لحماية
منطقة كوفيت الوسطى في حوض الكونغو (أكبر أراضي خثية استوائية في
العالم) من االستخدام غير المنظم لألراضي ومنع تجفيفها وتدهورها .وكان
اإلعالن نتيجة الجتماع الشركاء الثالث للمبادرة العالمية لألراضي الخثية الذي
استمر ثالثة أيام ،والذي عقد في برازافيل واشترك في استضافته الكونغو
وجمهورية الكونغو الديمقراطية .شارك وزير البيئة والغابات في إندونيسيا تجربة
بلده في حفظ األراضي الخثية وإصالحها ،حسبما ورد في التقرير المعنون "إدارة
األراضي الخثية للتكيف مع تغير المناخ :تجربة إندونيسيا".
أضفى إعالن برازافيل الطابع الرسمي على التزام هذه الحكومات الثالث
بمواصلة العمل معًا وتبادل المعرفة بدعم من شركاء المبادرة لتعزيز إدارة وحفظ
األراضي الخثية في منطقة كوفيت الوسطى ،وهي مخزن كربون مهم عالميًا.

استمرت المبادرة العالمية لألراضي الخثية في تسليط الضوء على التعاون بين
بلدان الجنوب بشأن األراضي الخثية خالل سلسلة من أحداث وضع السياسات
العالمية .تم تعزيز التعاون بشأن االتفاقات البيئية المتعددة األطراف خالل الدورة
الثالثة عشرة لمؤتمر األطراف في اتفاقية رامسار وفي حلقة عمل عقدت في
جزيرة فيلم ،ألمانيا .باإلضافة إلى ذلك ،برزت األراضي الخثية خالل اليوم
العالمي لألراضي الرطبة ،واليوم العالمي للبيئة ،وفي منشور برنامج األمم
المتحدة للبيئة الحدود  .19/2018كما أنها كانت بمثابة موضوع بارز في أكثر
من عشرة أحداث جانبية ومنتديات نقاش خالل الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر
األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في كاتوفيتسه،
بولندا وتم عرضها في الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ التي عقدت في مدريد ،إسبانيا.
كإنجاز عالمي مهم للمبادرة ،تم اعتماد أول قرار عالمي على اإلطالق بشأن
الحفظ واإلدارة المستدامة لألراضي الخثية بدعم من جميع البلدان خالل الدورة
الرابعة لجمعية األمم المتحدة للبيئة في آذار/مارس  .2019يقر القرار بمساهمات
المبادرة العالمية لألراضي الخثية ويطلب كذلك من برنامج األمم المتحدة للبيئة
1
"تنسيق الجهود إلعداد جرد عالمي شامل ودقيق لألراضي الخثية".
التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي هما آليتا التنفيذ األوليتان للمبادرة
العالمية لألراضي الخثية .وقد سهل هذا النهج تحديد الممارسات الجيدة ،وجمعها،
وتبادلها .وقد أتاح التبادالت وتحسين األساليب وعزز اعتماد النهج التي تدعم
اإلدارة المستدامة لألراضي الخثية .سمحت التبادالت بين بلدان الجنوب ألصحاب
المصلحة باتخاذ قرارات جريئة ،وتسريع االلتزامات بالعمل ،وإنشاء تحالف من
الجهات الفاعلة ذات الرؤية الفكرية المتماثلة لهيكلة تعاونها.
جهة االتصال:
االسم :السيدة ديانا كوبانسكي
الوظيفة :موظف إدارة البرامج والمنسق العالمي لألراضي الخثية
المنظمة :برنامج األمم المتحدة للبيئة ()UNEP
البريد اإللكترونيdianna.kopansky@un.org :

UNEP/EA.4/RES.16 1

اسم المشروع :المبادرة العالمية لألراضي الخثية :تقييم الكربون الخث ،وقياسه ،والحفاظ عليه
الدول  /األقاليم :الكونغو ،جمهورية الكونغو الديمقراطية ،إندونيسيا ،بيرو
المر ِّ
شح :برنامج األمم المتحدة للبيئة ()UNEP
هدف (أهداف) التنمية المستدامة1-15 ،2-13 :
مقدم الدعم :أكثر من  30شري ًكا ،يمكن التعرف عليهم على موقع المبادرة
هيئات التنفيذ :برنامج األمم المتحدة للبيئة ( ،)UNEPمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع2022–2017 :
رابط الممارسة الجيدةwww.globalpeatlands.org/ :
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المدرسة اإلفريقية للعمل اإلنساني في مجال الطب
الشرعي
تحسين القدرات في مجال الطب الشرعي في الدول األفريقية
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السالم والعدل
والمؤسسات القوية

17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

التحدي
العديد من الدول اإلفريقية ودول أمريكا الالتينية لديها تاريخ طويل مع الصراعات الداخلية وانتهاكات حقوق اإلنسان والكوارث
الجماعية كما ظهرت الهجرة الجماعية في اآلونة األخيرة .إحدى التبعات الرئيسية لهذه األحداث هي اختفاء اآلالف من األشخاص
الذين دُفنوا في مقابر من دون شاهد.
طوَّ رت بضع دول إفريقية – باستثناء إفريقيا الجنوبية – نظامًا لمجال الطب الشرعي .إلى جانب ذلك ،فإنَّ انعدام التنمية في مختلف
المجاالت األكاديمية ،مثل :علم اإلنسان أو علم الجينات يجبر مختصي الطب الشرعي واألطباء على العمل في مجاالت أخرى
دون تلقي الدعم من الخبراء.
يثير هذا الموقف القلق للغاية؛ ألنَّ أعمال الطب الشرعي ضمن التحقيقات الطبية القضائية غالبًا ما تتعارض مع المعتقدات
والممارسات التقليدية للسكان المحليين ،ال سيما ما يخص معاملة الجثث .ولتكون تحقيقات الطب الشرعي ناجحة يلزم تواصُل
خبراء الطب الشرعي مع عائالت الضحايا ومع منظمات حقوق اإلنسان.
نحو إيجاد حل
يستهدف هذا المشروع تحسين قدرات الخبراء المحليين في مجال الطب الشرعي في العديد من الدول اإلفريقية للتعرف إلى الرفات
البشرية في الحاالت المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان والكوارث الجماعية والهجرة وسيناريوهات مُع َّقدة أخرى .قدَّم الفريق
األرجنتيني ألنثروبولوجيا الطب الشرعي ( )EAAFالمساعدة التقنية ،وهو منظمة علمية غير حكومية رائدة في تطبيق علوم
الطب الشرعي في مجال حقوق اإلنسان والتحقيقات اإلنسانية .أسهمت هذه المبادرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الستة عشرة
عن طريق زيادة إمكانية االحتكام إلى العدالة ،وتدعيم المؤسسات المحلية ومنحهم اإلمكانات الالزمة لتنفيذ التحقيقات الجنائية بشأن
قضايا حقوق اإلنسان على نحو متسم بالشفافية وخاضع للمساءلة.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
لوزارة الشؤون الخارجية ،التجارة
الدولية والعبادة في األرجنتين

إنَّ الخبرة المكتسبة من األرجنتين في التعرف إلى الرفات البشرية لألشخاص الذين اختفوا في أثناء الحكم العسكري االستبدادي
السابق صارت أداة عظيمة الفائدة في دعم قدرات الطب الشرعي في إفريقيا .منذ  ،1994عمِل الفريق األرجنتيني ألنثروبولوجيا
الطب الشرعي في المنطقة على تدريب خبراء الطب الشرعي ورجال القانون والمحامين والمنظمات االجتماعية المدنية وإرشادهم
إلى تطبيق علوم الطب الشرعي على التحقيقات التي تتضمَّن انتهاكات لحقوق اإلنسان .
من أجل تعزيز القدرات والتعاون المؤسسي على المستوى اإلقليميَّ ،
نظم الفريق األرجنتيني ألنثروبولوجيا الطب الشرعي مؤتمرً ا
إقليميًا في جوهانسبرغ في نوفمبر  .2011وقد أرسى األساس لشبكة مُتخصِّصة .ونتيجة لذلك قدَّمت المدرسة اإلفريقية للعمل
اإلنساني في مجال الطب الشرعي أول دوراتها في ديربان في عام  .2012استهدفت المدرسة في المقام األول تدريب المختصين
من الدول اإلفريقية على تطبيق شتى اختصاصات علم الطب الشرعي لتوثيق انتهاكات الحقوق اإلنسانية والتقصي بشأنها في
مواطنهم األصلية .كما أنها تشكل شبكة إقليمية أساسية لدعاة حقوق اإلنسان وخبراء الطب الشرعي الذين يحسِّنون – من خالل
التبادالت والنقاش الدوري – جودة الخدمات المقدمة إلى الضحايا وعائالتهم ،ال سيما في التعرف إلى الرفات البشرية وإنشاء
بنوك الجينات.
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منذ عام  ،2016تعاون الصندوق األرجنتيني للتعاون الدولي مع اللجنة الدولية
للصليب األحمر ( )ICRCوجامعة بريتوريا لتمويل هذه المبادرة .شارك أكثر
من  50متخصصًا من أكثر من  20دولة في الدورة التدريبية المقدمة من الفريق
األرجنتيني ألنثروبولوجيا الطب الشرعي .تضمنت الموضوعات التعامل مع
الجثث في حاالت الكوارث ،ومسارح الجريمة المعقدة ،وعمليات استخراج
الجثث ،وجمع البيانات عن فترة ما قبل الوفاة ،والتحليل األنثروبولوجي لبقايا
الهياكل العظمية ،والعمليات متعددة التخصصات للتعرف إلى الهوية ،باإلضافة
إلى تطبيقات علم الوراثة وقيوده.
سن الحوار بين المختصين
تضمنت النتائج الجديرة بالذكر لهذه المبادرة تح ُّ
بالطب الشرعي والمحامين وأفراد الشرطة ،الذين أدرجوا البروتوكوالت الدولية
في أعمالهم اليومية .كما عززت هذه المبادرة الحوار مع منظمات المجتمع
المدني وعائالت الضحايا إزاء االعتبارات الثقافية والدينية

تستمر المدرسة اإلفريقية للعمل اإلنساني في مجال الطب الشرعي في العمل
واالستعانة بخبراء جدد من مختلف التخصصات والدول إلى المنطقة كل عام.
وخضعت المبادرة للتكرار في تونس نظرً ا إلى ما حققته من نجاح .اف ُتتحت
مدرسة إقليمية جديدة في شمال إفريقيا في نوفمبر  ،2019وذلك بفضل الجهود
المشتركة بين الصندوق األرجنتيني للتعاون الدولي والفريق األرجنتيني
ألنثروبولوجيا الطب الشرعي واللجنة الدولية للصليب األحمر .يضمن الحضور
المستدام لهذه المنظمات ومكانتها في هذه المنطقة االستمرارية ،وفي الوقت نفسه
تسهيل التنسيق مع الجهات الفاعلة المحلية في تأسيس مدارس جديدة في حال
كانت هناك رغبة في ذلك.
جهة االتصال:
االسم :المديرية العامة للتعاون الدولي
المنظمة :وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية وشؤون العبادة في األرجنتين
البريد اإللكترونيdgcin@mrecic.gov.ar :

اسم المشروع :المدرسة اإلفريقية للعمل اإلنساني في مجال الطب الشرعي
الدول  /األقاليم :األرجنتين والجزائر وبوروندي وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإريتريا وإثيوبيا وغامبيا وغانا وكينيا وليبيا والمغرب
وموزامبيق وناميبيا ونيجيريا وسيراليون وجنوب إفريقيا وجنوب السودان والسودان وتوغو وجمهورية تنزانيا المتحدة واليمن وزيمبابوي
المر ِّ
شح :األرجنتين
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-16 ،1-16 :أ9-17 ،
مقدم الدعم :الصندوق األرجنتيني للتعاون الدولي ( ،)FO.ARالفريق األرجنتيني ألنثروبولوجيا الطب الشرعي ( ،)EAAFاللجنة الدولية للصليب األحمر
()ICRC
هيئات التنفيذ :األرجنتين :المديرية العامة للتعاون الدولي (وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية وشؤون العبادة) والفريق األرجنتيني ألنثروبولوجيا الطب
الشرعي
إفريقيا :معهد القانون الدولي والمقارن في إفريقيا (جامعة بريتوريا) ،واللجنة الدولية للصليب األحمر
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع2019–2016 :
رابط الممارسة الجيدة :غير متاح
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تعزيز الرقابة على قطاع الصناعات االستخراجية
في الدول اإلفريقية الناطقة بالفرنسية
تعزيز التعاون الثالثي لتدعيم المساءلة العامة والشفافية في قطاع الصناعات االستخراجية بموجب مبادرة السنوات
الستة لعموم إفريقيا
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والمؤسسات القوية
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عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

التحدي
بالرغم من انخفاض أسعار السلع األساسية ،يستمر العديد من الدول اإلفريقية في تسجيل النمو السنوي الذي شهدته في قطاع
الصناعات االستخراجية ،كما تظل الصناعات االستخراجية أحد أهم مصادر النمو االقتصادي في إفريقيا جنوب الصحراء .إال أنَّ
هذا النمو لم ينتج عنه التخفيف من حدة الفقر أو تحسين تقديم الخدمات .يبرز غياب الرقابة الفعَّالة على القطاع كأحد التفسيرات
الجوهرية لهذا الوضع .من ث َّم فإنَّ تحسين الرقابة أمر بالغ األهمية ويمكن تحقيقه من خالل هيئات رقابية ،مثل :هيئات التفتيش
التقنية التابعة لوزارات الموارد الطبيعية ،ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات العليا للرقابة المالية .وبالرغم من أنَّ األخيرة
هي هيئة رقابية رئيسة لنفقات الحكومة واستخدام الموارد العامة ،فإنَّ هذه المؤسسات غالبًا ما تفتقر إلى القدرة الالزمة للوفاء بهذه
الوالية المهمة ،ومن ث َّم تتطلب أن يكون الدعم مُص َّممًا بطريقة مالئمة.
نحو إيجاد حل
َّ
ولمواجهة هذا التحدي فإنَّ شركة  Cowaterالدولية – والتي تتخذ من كندا مقرً ا لها – نفذت مشروعًا بعنوان "تعزيز الرقابة على
قطاع الصناعات االستخراجية في دول إفريقيا الناطقة بالفرنسية" بالشراكة مع المجلس اإلقليمي للمؤسسات العليا للرقابة المالية
في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الناطقة بالفرنسية ( – )CREFIAFوموقعها جمهورية الكاميرون – وبدعم مالي من دائرة
الشؤون الدولية الكندية .يستهدف البرنامج تحقيق الشفافية والمساءلة للنشاطات الحكومية في قطاع الصناعات االستخراجية وذلك
عن طريق تحسين الرقابة على الصعيد الوطني في بوركينا فاسو والكاميرون ومدغشقر ومالي ودول جنوب الصحراء الناطقة
بالفرنسية .تقدم أنشطة المشروع وسيلة فعالة لتناول أهداف التنمية المستدامة الستة عشرة ( )SDGوتحدي ًدا الهدف  6-16بشأن
تطوير مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وتتسم بالشفافية على المستويات كافة؛ الهدف  7-16المتعلق بضمان صناعة قرار
متجاوب وشامل وتشاركي وتمثيلي على المستويات كافة؛ والهدف  8-16بشأن توسيع نطاق مشاركة الدول النامية وتدعيمها في
مؤسسات الحوكمة العالمية .يسهم النهج الثالثي للمشروع كذلك في تحقيق هدف التنمية المستدامة  ،17حيث إ َّنه يشدد على التنفيذ
من خالل شراكة جامعة وديناميكية تتسم بالشمولية.

حقول الطبع والنشر© مملوكة
للشؤون العالمية الكندية

يدعم المجلس اإلقليمي للمؤسسات العليا للرقابة المالية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الناطقة بالفرنسية – بوصفه شري ًكا
المشاركة من خالل شبكتها المهنية من الخبراء ،والتي
محوريًا في التعاون الثالثي – التضافر مع المؤسسات العليا للرقابة المالية
ِ
تقدم خدمات الرقابة المالية في دول إفريقيا جنوب الصحراء الناطقة بالفرنسية .لتعزيز هذه الشبكة جمعت شركة Cowater
الدولية فري ًقا متعدد األوجه من خبراء دوليين وإقليميين ومحليين في مجاالت ،مثل :التعدين والقانون والضرائب والرقابة المالية
والمساواة بين الجنسين والبيئة وتوليد اإليرادات .يدعم هؤالء الخبراء المشروع في:
•تطوير المناهج التدريبية اإلقليمية والخاصة بكل بلد ،باإلضافة إلى المبادئ التوجيهية ألداء الرقابة المالية في قطاع الصناعات
االستخراجية والموارد التقنية األخرى المتوائمة مع أفضل الممارسات الدولية ،وتشمل األدوات التي تركز على المجال
الجنساني والبيئة.
•إجراء عمليات تجريبية للرقابة المالية على قطاع الصناعات االستخراجية في الدول الهدف الختبار المبادئ التوجيهية والموارد
التقنية.
•تقديم التدريب حول الرقابة المالية على قطاع الصناعة االستخراجية والتوجيه في أثناء العمل للمؤسسات العليا لمراقبة الحسابات
والهيئات الرقابية الوطنية األخرى.
•تطوير المبادئ التوجيهية والعمليات إلشراك الجهات المعنية في الرقابة المالية من بينهم المواطنون والمجموعات النسائية
ومنظمات المجتمع المدني واإلعالم.
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يستمر المشروع في تقديم التحسينات بشأن:
•اإلشراف الوطني على قطاع الصناعات االستخراجية في بوركينا فاسو
والكاميرون ومدغشقر ومالي
•الدعم اإلقليمي الذي يقدمه المجلس اإلقليمي إلى المؤسسات العليا للرقابة
المالية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الناطقة بالفرنسية لمراقبة قطاع
الصناعات االستخراجية في الدول األعضاء وعددهم  23دولة في إفريقيا
جنوب الصحراء الناطقة بالفرنسية
•دور المجلس اإلقليمي للمؤسسات العليا للرقابة المالية في منطقة إفريقيا جنوب
الصحراء الناطقة بالفرنسية بوصفه مركزاً مرجعيًا للمراقبة يتسم باألهمية
•قدرة الجهات الفاعلة على مراقبة قطاع الصناعات االستخراجية لك ٍّل منها
والمشاركة في المشروع قادرة
ستكون المؤسسات العليا المستهدفة للرقابة المالية
ِ
على االضطالع بدورها في مراقبة قطاع الصناعات االستخراجية من خالل:
•استخدام أدوات الرقابة المالية على قطاع الصناعة االستخراجية بفاعلية
•تنفيذ برامج تدريبية متخصصة
•وجود مراجعي حسابات ومُدرِّ بين محترفين
•تبادل الخبرات والدروس المستفادة بين الجهات المعنية في كل دولة
ولقد أدى ذلك إلى العديد من النتائج المبتكرة والمستدامة لدعم أهداف التنمية
المستدامة .كما تحقق المزيد من الشفافية من خالل بناء العالقات والجهود
نسقة المطلوبة للتعاون الثالثي .وشدد المشروع على أنَّ الرقابة على قطاع
ال ُم َّ
الصناعات االستخراجية مسؤولية مشتركة .ومن ث َّم يؤدي المشاركون دورً ا
ً
فعال في الرقابة واالستفادة مباشر ًة من الدعم والخبرة التي يقدمها المشروع.
تسببت التحديات األمنية في مالي وبوركينا فاسو في منع الخبراء الكنديين من
ً
نتيجة لذلك ،حددت شركة  Cowaterالدولية الخبراء المحليين
السفر للمنطقة.
واإلقليميين الذين لديهم الخبرة في التعامل مع المناطق التي بها تهديدات أمنية
مستمرة .ستكون هذه المجموعة قادرة على الوصول إلى الدول األعضاء كافة
التابعين للمجلس اإلقليمي للمؤسسات العليا للرقابة المالية في منطقة إفريقيا جنوب
الصحراء الناطقة بالفرنسية التي يلزمها تعيين مثل هؤالء الخبراء في المستقبل.
عالوة على ذلك ،أبرز المشروع أنَّ منظمات المجتمع المدني يمكنها مساعدة
الحكومات في الحصول على المزيد من النتائج اإليجابية عن طريق اإلبالغ
بسياسة العمل المتبعة.

وكان دأب الفريق دائمًا من بداية المشروع وفي أثناء تنفيذه هو التنسيق مع
الجهات المستفيدة والجهات المعنية والتشاور معهما .كما أ َّنه شارك بفاعلية
في مجموعات العمل اإلقليمية ،مثل :مجموعة العمل للرقابة المالية على قطاع
الصناعات االستخراجية في أوغندا .لطالما كان التنسيق مُوجَّ هًا بالتعقيبات الواردة
من المشاورات الرسمية والنقاشات غير الرسمية.
كان المُدرِّ بون المعيَّنون من المؤسسات العليا للرقابة المالية – التابعون للمجلس
اإلقليمي للمؤسسات العليا للرقابة المالية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء
الناطقة بالفرنسية – لهم دور فعَّال في العديد من الدول األعضاء وذلك في
صياغة أدلة الرقابة المالية المتخصصة تحت إرشاد الخبراء الدوليين واإلقليميين
في الرقابة المالية وقطاع الصناعات االستخراجية .سيواصل هؤالء المُتدرِّ بون
قيادة الدورات التدريبية لمراجعي الحسابات وغيرهم من الجهات المعنية في
استخدام المواد واألدوات المُطوَّ رة بموجب هذا المشروع.
يتمحور المشروع حول إنشاء األساس المطلوب لتحسين الرقابة على قطاع
الصناعات االستخراجية .تستند المواد والمبادئ التدريبية إلى معايير الرقابة
المالية الدولية وأفضل الممارسات في إدارة قطاع الصناعات االستخراجية.
ال توجد شروط مسبقة ألي دولة لالستفادة من هذه المادة ،ويوائم الفريق نهجه وف ًقا
للمعرفة واإلمكانات القائمة لكل دولة .يشمل التدريب مُق ِّدمة إلى قطاع الصناعات
االستخراجية ،وأساسات الرقابة المالية والتداخل بين ك ٍّل من المجالين .كما أ َّنه
يتناول التحديات في المجاالت كافة ،من بينها التمويل والمسائل الجنسانية والبيئة.
جهة االتصال:
االسم :السيد مايكل بيتز
الوظيفة :مدير المشروع ،مشروع لتعزيز الرقابة على قطاع الصناعة
االستخراجية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الناطقة بالفرنسية ()PASIE
المنظمة :شركة  Cowaterالدولية
البريد اإللكترونيmichael.bitz@cowater.com :
سكايبmichaelbitz :
واتساب613-869-6450 :

اسم المشروع :تعزيز الرقابة على قطاع الصناعات االستخراجية في الدول اإلفريقية الناطقة بالفرنسية ()PASIE
الدول  /األقاليم :بوركينا فاسو والكاميرون وكندا ومدغشقر ومالي
المر ِّ
شح :الشؤون العالمية الكندية
هدف (أهداف) التنمية المستدامة17-17 ،16-17 ،9-17 ،8-16 ،7-16 ،6-16 :
مقدم الدعم :الشؤون العالمية الكندية (المشارك المالي الرئيسي)
هيئات التنفيذ :شركة  Cowaterالدولية (كندا) ،المجلس اإلقليمي للمؤسسات العليا للرقابة المالية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الناطقة بالفرنسية
(الكاميرون)
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع2022–2016 :
رابط الممارسة الجيدة( www.facebook.com/PASIE.CSi :باللغة الفرنسية)
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عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

التحدي
أحد أكبر العقبات ضد تحقيق الرخاء في إفريقيا هو غياب قطاع إعالم إفريقي مُوحَّ د ويتولى إدارته األفارقة بأنفسهم .ينبغي لإلعالم
اإلفريقي اإلفادة بتطلعات األمم اإلفريقية وتجسيد تصوراتهم ومعالجة شواغلهم من وجهة نظر إفريقية خالصة.
أصبحت حقوق اإلعالم وحرية التعبير في إفريقيا تتوسع تدريجيًا ،ولكن لم تصل القارة بعد إلى مرحلة أن يكونوا مكفولين بالكامل
ّ
تواق للمشاركة في صنع القرار،
وعلى النحو المالئم .بالرغم من الدور المتزايد الذي يؤديه اإلعالم في خلق مواطن مستنير
فإنَّ الوضع يظل غير مستقر نظرً ا إلى االضطرابات السياسية واالنفالت األمني في العديد من الدول.
نحو إيجاد حل
يقر هذا البرنامج بالدور الفعَّال الذي يؤديه اإلعالم اإلفريقي للتغلب على العقبات في أهداف التنمية المستدامة ،باإلضافة إلى دوره
في زيادة الوعي العام بالشواغل األمنية ،وتحريك الجهود لمكافحة اإلرهاب والتطرف وتعزيز اتباع نهج شامل للوصول إلى
التنمية المستدامة.
في عام  ،2020حضرت  34شخصية إعالمية إفريقية حلقات العمل التي نظمتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية
( .)EAPDتضمَّنت الموضوعات دور اإلعالم في دعم العالقات اإلفريقية ،وأثر اإلعالم على األمن والتنمية ،وموقف اإلعالم
وحدة وتعزيزها.
اإلفريقي من تمكين النساء .كان الهدف األساسي هو التشديد على دور اإلعالم اإلفريقي في خلق هوية إفريقية ُم َّ

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
للوكالة المصرية للشراكة من
أجل التنمية ()EAPD

تضمَّن هذا البرنامج كذلك الحلقات الدراسية والفعاليات واالجتماعات مع كبار الشخصيات الرسمية والزيارات الميدانية في
مصر .التقى المشاركون مع القيادات الدينية لمناقشة نشر ثقافة التسامح والعيش في وئام؛ إنهاء حقن الدماء الناتج عن الحروب أو
النزاعات؛ التصدي للكراهية والتعصب والعنف والتطرف؛ حماية البيئة وحقوق النساء؛ بناء مجتمع أخالقي؛ وتحقيق المواطنة
الحقيقية للجميع .كما التقوا كذلك مع فضيلة اإلمام األكبر شيخ األزهر لمعرفة المزيد عن برامج التدريب الخاصة باألئمة ،سعيًا
إلى مواجهة المفاهيم الخاطئة التي تسببت الجماعات اإلرهابية في نشرها .بالرغم من كون المسيحيين أقلية في مصر ،فإنَّ التسامح
الديني يُع ّد سمة مميزة ،والذي يُستدَ ّل عليه من تزامن افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية المهد في العاصمة اإلدارية الجديدة
شرق القاهرة في يناير .2019
زار المشاركون كذلك مدينة اإلنتاج اإلعالمي المصرية وأكاديمية ناصر العسكرية وأكاديمية الشرطة المصرية وأكاديمية التدريب
الوطنية وقناة السويس والعاصمة اإلدارية الجديدة والجامعات البريطانية واأللمانية في مصر لالطالع على الجهود المبذولة لتحقيق
التنمية المستدامة في مجاالت التعليم وتمكين المرأة والصناعة والتصدير وسبل نقل هذه الخبرات إلى الدول اإلفريقية الشريكة.
التوصيات الرئيسية من حلقات العمل:
ً
•اإلقرار بأنَّ اإلعالم اإلفريقي قد يؤدي دورً ا بارزا في تعزيز الصورة اإليجابية للمرأة اإلفريقية ،وتناول قضاياها ودعم جهود
تمكينها على المستويات كافة.
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•تشجيع اإلعالم لتوليد أفكار ومبادرات ب َّناءة وموضوعية لمساعدة صانعي
القرار على مواجهة التحديات وخلق فرص إيجابية للتنمية المستدامة .في هذا
الشأن ،أنشئت منصة لتسهيل تبادل الخبرات والمهارات بين اإلعالم المصري
واإلفريقي .حيث تعمل كشبكة للمسؤولين التنفيذيين في مجال اإلعالم لتعزيز
التعاون في تحقيق جدول أعمال  2063لالتحاد اإلفريقي ،وذلك في ضوء
الدور المهم الذي يؤديه اإلعالم في زيادة وعي المجتمع بشأن تحديات التنمية
في الدول اإلفريقية وعقباتها.
•التشديد على دور اإلعالم اإلفريقي في إنشاء هوية إفريقية مُوحَّ دة وتعزيزها
وتسليط الضوء على دور المجتمع المدني في إثراء الحوار بين األمم اإلفريقية.
•االتفاق على ضرورة إنشاء شبكة مُوحَّ دة لإلعالم اإلفريقي يتولى األفارقة
إدارتها بأنفسهم .في هذا الصدد ،كان القرار إعادة تنشيط الدور الذي تؤديه
شبكة اإلذاعات المُوجَّ هة -شبكة البث المصرية بالخارج ،التي أنشئت في عام
 1953لدعم الدول اإلفريقية في نضالها من أجل االستقالل .ستؤدي اآلن دورً ا

محوريًا في دعم األمم اإلفريقية لتحقيق التنمية المستدامة والتي سترسل بثها
بسبع لغات مختلفة للوصول إلى المواطنين اإلفريقيين في جميع أرجاء القارة.
منذ بدايتها ،أوفت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ( )EAPDبالتزامها
ودعمت الشراكات لتعزيز التعاون والتكامل والتواصل بين اإلعالم اإلفريقي؛
لتعزيز أهداف التنمية المستدامة التي قد تحقق تطلعات الشعوب اإلفريقية.
جهة االتصال:
االسم :السفير محمود المغربي
الوظيفة :األمين العام
المنظمة :الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ()EAPD
البريد اإللكترونيmarwa.mahmoud@mfa.gov.eg :

اسم المشروع :دور اإلعالم في دعم الجهود المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا
الدول  /األقاليم 44 :دولة إفريقية تقريبًا
المر ِّ
شح :السفارات المصرية في مختلف الدول اإلفريقية؛ وزارات الشؤون الخارجية في هذه الدول؛ الجريدة الوطنية ومحطات الراديو والتلفاز.
هدف (أهداف) التنمية المستدامة6-17 ،8-16 ،6-16 ،5-5 :
مقدم الدعم :الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ()EAPD
هيئات التنفيذ :المؤسسات المصرية الوطنية وجريدة األهرام واألزهر والكنيسة األرثوذكسية والهيئة العامة لالستعالمات والمجلس الوطني للمرأة
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع :يوليو  – 2017يناير 2020
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/34ARfVX :
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برامج بناء القدرات في مجالي األمن والسالم
تعزيز التعاون من أجل السالم واألمن اإلفريقي ،ومنح األولوية إلعادة التعمير والتنمية بعد انتهاء الصراع في
جدول العمل التابع لمصر.

التحدي
تواجه إفريقيا حاليًا عد ًدا من التهديدات األمنية الجلية بدءًا من ظهور الجماعات اإلرهابية إلى حدوث الحروب األهلية وازدياد
استخراج الموارد الطبيعية .وازداد الوضع تفاقمًا بسبب ضعف قوات األمن التي تعد غير مُجهَّزة لمواجهة هذه التحديات ،والتي
ال تنبع أسبابها الجذرية من أوجه قصور يمكن معالجتها بسهولة.
كان التهديد الذي فرضته الجماعات اإلرهابية جل ًّيا في مجموعة الدول الخمسة لمنطقة الساحل ( ،)G5 Sahelأال وهي بوركينا
فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر .انتشر العنف وانتشرت الجماعات المتمردة كذلك في جميع أنحاء كينيا ونيجيريا والصومال.
يتعيَّن على هذه الدول بناء مؤسسات وطنية وقطاع أمني يم ِّكنهم من تنفيذ اإلستراتيجيات والخطط لحماية مواطنيهم من العنف.
أجرت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ( – )EAPDبالتعاون مع شتى الوكاالت الحكومية – تنظيم األنشطة لبناء
القدرات اإلفريقية ونقل الخبرات والمعرفة التقنية لتلبية متطلبات الدول عبر القارة اإلفريقية ودعم تطلعاتهم اإلنمائية.
نحو إيجاد حل
َّ
إنَّ تلبية متطلبات الدول والمجتمعات المتأثرة بالصراع أو الناجمة عنه هي من بين أبرز التحديات المُعقدة التي تواجه إفريقيا .إن
استعادة سلطة الدولة وبناءها وقدرتها على أداء الوظائف األساسية ،وبناء الثقة بنظام سياسي جديد وهياكل الحوكمة ،وإصالح
البنيان االجتماعي والتصدي لألسباب الجذرية للصراع لمنع االنتكاس تعد عمليات مُع َّقدة وطويلة األمد تشمل صنع السالم والحفاظ
عليه وبناءه والواليات اإلنمائية والجهود .حيث يتطلبون سياسة وسياسات عاملة شاملة ومتكاملة وجامعة ،والتمويل المستدام
ومشاركة مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية والتنسيق بينها من خالل العالقة بين التنمية
اإلنسانية والسالم.
وإدرا ًكا لما هو مذكور أعاله واستجابة للديناميكيات المُتغيِّرة للصراع وانبثاق التهديدات الجديدة ،تخضع الوسائل الدولية للمجتمع
إلدارة الصراع وحله لإلصالح ،وذلك من أجل ضمان تكامل الجهود وتضافرها من خالل عملية السالم المتواصل.
ً
ثمان من أصل تسع بعثات لحفظ السالم في إفريقيا ولقد اكتسبت خبرة مستفيضة في مكافحة
بارزا في
لقد كانت مصر مشار ًكا
ٍ
اإلرهاب وتأمين الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة .يحضر العديد من المسؤولين األفارقة البرامج التدريبية بشأن المتاجرة بالبشر
والهجرة غير الشرعية ومكافحة اإلرهاب والقانون اإلنساني والمهارات القيادية من خالل الشراكات مع وزارة العدل والقوات
برنامجا من برامج بناء القدرات؛ ليصل إلى ما يجاوز  1200مشارك
المسلحة وأكاديمية الشرطة المصريةُ .ن ِّفذ أكثر من 40
ً
ً
إفريقيُ .ت ِّ
الفعاليات تلبية لروح تعزيز السالم من دون خطط دفينة أو شروط خفية.
نظم الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية َّ
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نظرً ا إلى أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تعتقد أنَّ التنمية واألمن
ً
ارتباطا وثي ًقا ،تتعاون الوكالة مع وزارة الدفاع وأكاديمية الشرطة
مرتبطان
ومركز القاهرة لتسوية الصراعات وحفظ السالم في إفريقيا لدعم الدول اإلفريقية
األخرى في تحقيق هدف التنمية المستدامة السادس عشر لتعزبز العدل والسالم
والمجتمعات الشاملة للجميع.
أوفدت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية كذلك الخبراء الفنيين والسياسيين
من أجل دعم الدول اإلفريقية في بناء مؤسسات األمن الوطنية وتستضيف الطالب
األفارقة في أكاديمية الشرطة المصرية .لضمان استدامة هذه المبادرة ،فإنَّ
المشاركين الذين وقع عليهم االختيار يشغلون منصبًا في الدولة يسمح لهم بنشر
المعرفة ،مثل :موظفي اإلرشاد أو المُدرِّ بين في المؤسسة ذات الصلة .وفي
بعض الحاالت ،يشترك الخريجون في اختيار المُر َّشحين الجدد حيث من الممكن
أن يساعد هذا على تعزيز العالقة بين المشاركين السابقين والجدد ،مما يمنحهم
الفرصة بأن يصبحوا قادة في بلدانهم.

تعتز مصر بجذورها اإلفريقية أيما اعتزاز وتعي التحديات المشتركة التي تواجه
القارة .تكافح الدولة لبناء خبرتها الوطنية وتعزيزها وذلك الستكمال الجهود
في سائر أنحاء القارة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التطلعات نحو السالم
واالستقرار والرخاء والرفاهية.
جهة االتصال:
االسم :السفير محمود المغربي
الوظيفة :األمين العام
المنظمة :الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ()EAPD
البريد اإللكترونيmahmoud.elmaghraby@mfa.gov.eg :

اسم المشروع :برامج بناء القدرات في مجالي األمن والسالم
الدول  /األقاليم :بوركينا فاسو وتشاد وجيبوتي ومصر ومالي وموريتانيا والنيجر والصومال والسودان
المر ِّ
شح :السفارات المصرية في إفريقيا ،ووزارات الشؤون الخارجية التي تقع في الدول المشاركة ووزارة الدفاع المصرية وأكاديمية الشرطة المصرية ومركز
القاهرة لحل النزاعات وحفظ السالم في إفريقيا
هدف (أهداف) التنمية المستدامة4-16 ،3-16 ،2-16 :
مقدم الدعم :أكاديمية الشرطة المصرية ومعهد ناصر للدراسات العسكرية
هيئات التنفيذ :وزارة الدفاع المصرية والقوات المسلحة وأكاديمية الشرطة
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع :من  2014إلى الوقت الحالي
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/3jiPTmS :
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عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

التحدي
يتسبب الصراع المُسلَّح الذي طال أمده في أفغانستان – الذي امتد ألكثر من أربعة عقود – في عدم االستقرار السياسي أو
االجتماعي .تسعى الحكومة ومختلف عناصر المجتمع إلى التغلب على التحدي القائم .ولذلك أصبحت جهود بناء السالم والمصالحة
في أفغانستان أحد الشواغل الرئيسية للمجتمع الدولي .يتعيَّن مشاركة التجارب الناجحة بشأن تسوية الصراعات لتمكين الحكومة
األفغانستانية من صياغة إستراتيجيتها لبناء السالم والمصالحة.
نحو إيجاد حل
َّ
تتصف جهود السالم والمصالحة في أفغانستان بالمُعقدة وتتطلب دعمًا من المجتمع الدولي .والتزمت إندونيسيا بدعم هذا المسعى
النبيل من خالل عدة سبل ،من بينها تقديم الدعم السياسي وبناء القدرات .كما عقدت الحكومة برنامجً ا لبناء القدرات بعنوان "بناء
القدرات للدبلوماسيين األفغان :إندونيسيا وبناء السالم من خالل الدعوة إلى التسامح والتعددية والديمقراطية – الخبرات والدروس
ً
عضوا غير دائم في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة لعام
المستفادة" .وكان هذا البرنامج كذلك جزءًا من التزام إندونيسيا بوصفها
 2019و ،2020باإلضافة إلى أنها وسيلة لتمكين إطار التعاون بين بلدان الجنوب.
ُعقِد هذا البرنامج لمجموعة مُكوَّ نة من  10دبلوماسيين من أفغانستان في الفترة بين  16و 23يوليو  2019في جاكارتا وأمبون،
وإندونيسيا .وأسهمت ك ٌّل من مديرية التعاون التقني ومركز التعليم والتدريب والمديرية العامة للتعاون متعدد األطراف التابع
لوزارة الشؤون الخارجية في إندونيسيا في تنظيم هذا الجهد المشترك .في أثناء البرنامج تعلم الدبلوماسيون األفغان اإلستراتيجيات
لتسوية النزاعات إزاء الفوارق الشاسعة وتعزيز التسامح والعيش في سالم وتفاهم .قد تمثل إندونيسيا نموذجً ا لبناء السالم بين
المجتمعات متغايرة العناصر.
في أثناء حفل افتتاح البرنامج ،شدَّد رئيس مركز التعليم والتدريب على أهمية المركز في تمكين التعاون الثنائي بين إندونيسيا
وأفغانستان .وأكد أنَّ البرنامج كان ً
دليل على التزام حكومته لدعم السالم في أفغانستان دعمًا كليًا ضمن إطار التعاون بين بلدان
الجنوب بتعزيز قدرات الدبلوماسيين على بناء السالم.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
لوزارة الشؤون الخارجية ،إندونيسيا

في أثناء إقامتهم في إندونيسيا ،تلقى الدبلوماسيون األفغان التدريب النظري في أيديولوجية البانشاسيال والتسامح والتعددية في
المجتمع ،واإلسالم والديمقراطية في إندونيسيا .كما أُطلِعوا على تجارب الدولة بشأن دبلوماسية حفظ السالم .تلقى المشاركون
الدعوة لزيارة مسجد االستقالل وكاتدرائية جاكارتا لرصد الحياة اليومية في أمبون وذلك من أجل بحث سبل تسوية الصراع ومناخ
يتسم بالتسامح الديني في إندونيسيا .وقع االختيار على المدينة بوصفها ً
مثال على الحل السلمي للصراعات بين المجتمعات الدينية.
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أُبلِغ المشاركون في أثناء الزيارة إلى أمبون أن جوهر تسوية الصراع لم يتضمن
الحكومات المركزية واإلقليمية وقوات األمن فحسب بل أيضًا تطلُّع المجتمعات
المحلية الشعبية إلى ذلك ال سيما الشباب والنساء .تعرفوا كذلك على تقليد Pela
 Gandongوهو اسم يُم َنح لمدينتين أو لقريتين أو أكثر من الذين لديهم عالقة
أخوية أو تحالف ،والذي يتسم بأنه عادة متوارثة من طائفة مولوكان العرقية
والذي له دور مهم في توحيد المجتمع.

استضاف وزير الشؤون الخارجية في إندونيسيا حوارً ا مدته يومان في  23ديسمبر
 ،2019حضره الكثير من النساء األفغان بقيادة نائب وزير اإلعالم والثقافة
األفغاني؛ لمناقشة إنشاء شبكة من التضامن النسائي األفغانستاني اإلندونيسي
ستركز على تمكين النساء في جهود بناء السالم في أفغانستان .انطلقت الشبكة
رسميًا في  1مارس  ،2020في كابول ،أفغانستان في أثناء زيارة رسمية لوزير
الشؤون الخارجية في إندونيسيا.

كان الهدف من التدريب رفع قدرات الدبلوماسيين األفغان؛ لتعزيز السالم في
بالدهم حيث إنهم طبقوا المعرفة المكتسبة من إندونيسيا .باإلضافة إلى ذلك ،كان
من المتوقع للعالقات الثنائية أن تنمو بين البلدين.

أسهمت هذه المبادرة في تحقيق هدف التنمية المستدامة السادس عشر ،حيث
شجع برنامج التدريب المشاركين على تبني السبل السلمية في الوصول إلى
َّ
مؤسسات مستدامة وشاملة وعادلة على مستويات المجتمع كافة في أفغانستان.

بعد التدريب بعدة أيام ،التقى وزير الشؤون الخارجية في أفغانستان والمبعوث
الخاص بوزارة الشؤون الخارجية اإلندونيسية إلى أفغانستان لمناقشة العالقات
الثنائية بين الدولتين ،وتشتمل إمكانية متابعة التدريب بشأن تسوية الصراعات
والتعاون المحتمل بشأن الحوار بين األديان وتمكين المرأة.

جهة االتصال:
االسم :السيد محمد سياريف العطاس
الوظيفة :مدير التعاون التقني
المنظمة :وزارة الشؤون الخارجية في إندونيسيا
البريد اإللكترونيsyarif.alatas@kemlu.go.id :

اسم المشروع :تعزيز السالم من خالل الدعوة إلى التسامح والتعددية والديمقراطية
الدول  /األقاليم :أفغانستان ،إندونيسيا
المر ِّ
شح :وزارة الشؤون الخارجية في إندونيسيا
هدف (أهداف) التنمية المستدامة9-17 ،1-16 :
مقدم الدعم :وزارة الشؤون الخارجية في أفغانستان
هيئات التنفيذ :وزارة الشؤون الخارجية في إندونيسيا
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع 23–16 :يوليو 2019
رابط الممارسة الجيدة( https://bit.ly/31w2nSh :باللغة اإلندونيسية)
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الخفارة المجتمعية
تعزيز العالقات الودية والمجتمعات الصديقة والمجتمعات اآلمنة

التحدي
ً
محتلة
وف ًقا لمنظمة  1،InSight Crimeبلغ معدل الجريمة في جواتيماال  21.5حالة وفاة لكل  100000نسمة في عام ،2019
الترتيب التاسع بين الدول في أمريكا الالتينية والكاريبي.
ً
حديثا تفشى انعدام الثقة بأجهزة الشرطة .لم تعمل السلطات
نتيجة للحرب األهلية التي استمرت  36عامًا وظهور عصابات "المارا"
المحلية مع الشرطة أو تدعمها ،مما أثر في أمن المجتمعات كافة .وكانت الجريمة وجرائم القتل متفشية ،ولكن كان المواطنون
يخشون اإلبالغ عن الحوداث بسبب روايات فساد الشرطة .وكان لدى الشرطة صورة سلبية في المجتمع المحلي ،كما كانت العالقة
سيئة بين رؤساء البلديات ورؤساء الشرطة .أسهمت كل هذه العوامل في تدهور الحالة األمنية في غواتيماال.
نحو إيجاد حل
للتصدي لهذه التحديات ،بدأت وكالة اليابان للتعاون الدولي ( )JICAمشروعًا للتعاون التقني في غواتيماال ،حيث شارك فيه أفراد
الشرطة البرازيليون بالممارسات الجيدة مع نظرائهم الغواتيماليين .عُرفِت البرازيل بمعدالت الجريمة العالية في التسعينيات .ومع
ذلك ،نجحت حكومة ساو باولو في الحد بشكل جذري من معدالت الجريمة وذلك بتنفيذ نظام كوبان الياباني للخفارة المجتمعية
وبناء الثقة مع المجتمع المحلي .دعمت وكالة اليابان للتعاون الدولي هذه الجهود بمشروع تعاون تقني يخص الخفارة المجتمعية
والذي يستخدم نظام كوبان .ساعد المشروع على الحد من معدالت القتل في مدينة ساو باولو بنسبة  70في المئة على مدار فترة
قدرها  10سنوات.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة
لوكالة اليابان للتعاون الدولي

كانت البرازيل تحت الحكم االستبدادي العسكري في الفترة من  1964إلى  1985والذي حكم بدافع نشر الخوف ً
بدل من نشر
الثقة .بعد سقوط هذا الحكم ،حاولت الحكومة استرجاع الثقة عن طريق تقديم الخفارة المجتمعية .حيث درست العديد من نظم
الخفارة المجتمعية من مختلف الدول .أقرت مدينة ساو باولو تبني نموذج الخفارة المجتمعية الياباني ،حيث يزور أفراد الشرطة
اليابانيون المجتمع المحلي سيرً ا على األقدام أو باستخدام الدراجة ويتواصلون مع المواطنين أنفسهم ،ويقيمون عالقات أوثق معهم.
قدمت وكالة اليابان للتعاون الدولي في البرازيل نظام كوبان البرازيلي للشرطة العسكرية في ساو باولو ( )PMESPفي
عام  .2000بموجب هذا النظام ،يُشجَّ ع ضباط الشرطة على زيارة المجتمعات المحلية سيرً ا على األقدام والتحدث إلى المواطنين
بأنفسهم والتخطيط لألنشطة المجتمعية مع الناس وحضورها .من خالل هذه األنشطة نجحت الشرطة العسكرية في ساو باولو في
بناء الثقة بين السلطات والمجتمع المحلي ،مما جعل العالقة تتحول من عالقة مبنية على الصدام إلى عالقة مبينة على التفاهم.
تتلقى الشرطة العسكرية في ساو باولو المزيد من المعلومات من المجتمعات والتي تساعد على منع الجريمة .ال يتطلب المشروع
أي تقنية خاصة أو استثمارات مالية كبيرة.
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و َّقعت وكالة اليابان للتعاون الدولي برنامج الشراكة بين اليابان والبرازيل
في عام  2000لتعزيز التعاون الثالثي ،واالستفادة أيما استفادة من الموارد
البرازيلية .حيث تدعم حكومة البرازيل في صياغة مشروعات التعاون الدولية
ومراقبتها وتقييمها .ولقد سمحت هذه المنصة للحكومة بتوسيع نطاق ممارساتها
الجيدة مع الدول المجاورة التي تعاني قضايا مشابهة.
خضع "مشروع تعزيز الموارد البشرية ألفراد الشرطة من خالل تعزيز فلسفة
الخفارة المجتمعية" للتنفيذ في  2016بموجب طلب من حكومة غواتيماال ،وبدعم
من وكالة التعاون البرازيلية ووزارة العدل وأفراد الشرطة العسكرية في ساو
باولو .كان هدف المشروع خفض معدالت الجريمة واستعادة الثقة في الوقت
نفسه بين المجتمع بالشرطة المدنية الوطنية .يُش ِّكل أفراد الشرطة العسكرية في
ساو باولو حاليًا الخبراء بشأن الخفارة المجتمعية ،وذلك لدى مواءمتهم للنظام
الياباني مع السياق البرازيلي ،كما شاركوا معرفتهم وخبراتهم مع أفراد الشرطة
الغواتيماليين.
أجرى الخبراء البرازيليون  8حلقات عمل في البرازيل و 10حلقات عمل في
غواتيماال وذلك على مدار المشروع ،والتي تعلَّم فيها ما يقرب من  1300ضابط
غواتيمالي عن الخفارة المجتمعية .في البرازيل اصطحب الضباط الغواتيماليون
نظراءهم البرازيليين في دورية لالنخراط مع المجتمعات المحلية .حصل ك ٌّل

من كبار الضباط والضباط الذين يرتدون الزي الرسمي – وبعضٌ من الذين لم
يسافروا خارج الدولة مطل ًقا – على دعوة لحضور حلقات العمل في البرازيل
لمعرفة تأثير الخفارة المجتمعية في األمن العام .استخدم الضباط الغواتيماليون
المشروع البرازيلي بوصفه نموذجً ا وتشاركوا مشاركة فعالة في األنشطة
المجتمعية ،مثل :برامج السالمة المرورية للمدارس ومبادرات تطهير الشوارع.
ونتيجة لهذا المشروع تعلم الضباط من مختلف الرتب وأعضاء المجتمع أنَّ
األمن العام من الممكن الحفاظ عليه عن طريق الثقة المتبادلة .احتفى ضباط
الشرطة بشعور الفخر بعملهم حيث إنهم استطاعوا خفض معدالت الجريمة وجعل
المجتمعات تنعم بمزيد من األمان .نجح المشروع في خفض معدالت جرائم القتل
من  76حالة وفاة لكل  100000نسمة في عام  2017لتصل إلى  37حالة
وفاة في  2019في سان بيدرو أيامبوك ،ومن  49حالة وفاة إلى  12حالة وفاة
في تشايناوتال ،غواتيماال.
جهة االتصال:
االسم :السيدة مارتا فينتورا
الوظيفة :مسؤول المشروع
المنظمة :وكالة اليابان للتعاون الدولي ( )JICAفي غواتيماال
البريد اإللكترونيventuramarta.gu@jica.go.jp :
هاتف+502 5945-7252 :

اسم المشروع :مشروع بشأن تعزيز الموارد البشرية ألفراد الشرطة من خالل تعزيز فلسفة الخفارة المجتمعية
الدول  /األقاليم :البرازيل وغواتيماال واليابان
المر ِّ
شح :مكتب وكالة اليابان للتعاون الدولي ( )JICAفي غواتيماال ومكتب وكالة اليابان للتعاون الدولي في البرازيل
هدف (أهداف) التنمية المستدامة1-16 :
مقدم الدعم :وكالة اليابان للتعاون الدولي والشرطة العسكرية لمدينة ساو باولو
هيئات التنفيذ :الشرطة المدنية الوطنية في غواتيماال
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع :يوليو  – 2016يوليو 2019
رابط الممارسة الجيدة( https://bit.ly/32wAwkh :باللغة البرتغالية)
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موظفو التسجيل المدني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
تسهيل التعاون لتعزيز نظم التسجيل المدني الوطني واإلحصاءات الحيوية

التحدي
يصل عدد األطفال تحت عمر الخامسة الذين لم يخضعوا لتسجيلهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى ما يقرب من  65مليون طفل.
يجعل االفتقار إلى الهوية هؤالء األطفال محرومين من الدعم القانوني .ومع تقدمهم في السن سيحرمون كذلك من الحصول على
الخدمات االجتماعية والتعليمية والصحية والمالية باإلضافة إلى االلتحاق بسوق العمالة .حيث إنهم لن يتمكنوا من االستفادة من
الحماية القانونية الالزمة لتحسين نوعية حياتهم .ومن ث َّم قد تعزز الدولة قدرتها على تحقيق مجموعة من أهداف التنمية المستدامة
( )SDGsوغاياتها وذلك من خالل تعزيز التسجيل المدني الشامل والهوية القانونية للجميع.
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الصحة الجيدة
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التعليم الجيد
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المساواة بين
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عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

بينما يجابه موظفو التسجيل المدني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تحديات وطنية ال مثيل لها وذلك في تحقيق التسجيل الشامل،
فإنَّ عليهم كذلك التصدي لمشكالت التسجيل الفعلية ،باإلضافة إلى المشكالت العابرة للحدود مثل :الهجرة الناتجة عن الصراع
والكوارث الطبيعية وتغيُّر المناخ .ومن ث َّم فإنه يتعين على موظفي التسجيل المدني تعزيز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتبني
ُنهُج مبتكرة للتصدي لهذه التحديات .يتعيَّن عليهم أن يتواصلوا في بيئة تفضي إلى تبادل األفكار ويتعلمون من بعضهم ويجدون
ً
حلول مشتركة من خالل التعاون بين بلدان الجنوب.
نحو إيجاد حل
عقدت اللجنة االجتماعية واالقتصادية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ ( )ESCAPوشركاؤها في التنمية اجتماعًا لموظفي التسجيل
المدني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وذلك في عام  ،2014وذلك لإلقرار بأنَّ التسجيل المدني الشامل هو أمر بالغ األهمية
لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة .ر َّكز االجتماع على تحسين تأثير أنظمة التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية ( )CRVSبشأن
تقديم الهوية القانونية (هدف التنمية المستدامة الهدف  )9-16وتحقيق التأمين الصحي الشامل (الهدف  )8-3والتعليم في مرحلة
الطفولة المبكرة (الهدف  )2-4والقضاء على زواج األطفال (الهدف  )3-5وتشجيع الدخول في العمل الرسمي (الهدف )7-8
وضمان عدم حرمان النساء من حقوق الميراث أو الخدمات المالية بسبب االفتقار إلى وسيلة تحديد الهوية (الهدف -5أ) .وافق
المشاركون على إنشاء شبكات دون إقليمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ للتعاون بشأن القضايا العابرة للحدود في أنظمة التسجيل
المدني واإلحصاءات الحيوية ومشاركة المعرفة واألفكار والممارسات الجيدة والدورس المستفادة.
ومنذ ذلك الحين أنشئت شبكتان دون إقليمية بمساعدة اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ ،ومنظمة األمم المتحدة
للطفولة ( )UNICEFوجماعة بلدان المحيط الهادئ وشركاء التنمية اآلخرين .باإلضافة إلى شبكة موظفي التسجيل المدني في
منطقة المحيط الهادئ والموظفين الفنيين في مجال التسجيل المدني في جنوب آسيا ( ،)CR8يُجرى حاليًا إنشاء شبكة دون إقليمية
ثالثة في شمال ووسط آسياَّ .
عززت الشبكات التنسيق وال ُنهُج التكنولوجية المشتركة ذات األولوية للتعاون بشأن التحديات المشتركة
والعابرة للحدود .على سبيل المثال ،تساعد شبكة موظفي السجل المدني في منطقة المحيط الهادئ األعضاء على بناء القدرة على
مواجهة الكوارث الطبيعية عن طريق تبني أفضل الممارسات لحفظ البيانات واستخدام اإلحصاءات الحيوية حتى يتسنى إبالغ
الخدمات في مرحلة ما بعد الكوارث.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة للجنة
األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية
لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ

ُت ِّ
عزز الشبكات دون اإلقليمية التعاون بين بلدان الجنوب عن طريق مشاركة السبل المبتكرة؛ لتحسين أنظمة التسجيل المدني
واإلحصاءات الحيوية بين الدول النامية .كما أنهم َّ
عززوا تنمية ال ُن ُهج المشتركة لمشاركة البيانات والممارسات الجيدة لتحسين
األنظمة حتى ال يتخلف أحد عن الركب .تسمح هذه الشبكات للجهات المعنية بالتواصل دوريًا مع بعضهم وتطوير ُنهج جماعية
لتخزين بيانات التسجيل المدني واسترجاعها.

 1األمم المتحدة للطفولة ،تسجيل المواليد حق لكل طفل بحلول عام  :2030هل نحن على المسار الصحيح؟ (نيويورك)2019 ،
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تتضمن الخطة اإلستراتيجية لعام 2015حتى  2026لشبكة موظفي التسجيل المدني
في منطقة المحيط الهادئ إستراتيجية تواصل ومشاركة المعلومات .شهدت الدول
في منطقة المحيط الهادئ دون اإلقليمية من خالل جهود التعاون زيادة في تسجيالت
األطفال المواليد والدعم المقدم من الجهات المانحة .سجَّ لت مدينة بابوا غينيا الجديدة
مؤخرً ا المواليد لما يزيد عن  1مليون بالغ غير مُسجَّ ل بوصفه جزءًا من البرنامج
الوطني إلصدار  8ماليين بطاقة هوية قبل انتخابات أبريل  .2021بين عامي
 2013و ،2019حققت كيريباتي زيادة قدرها  14.2في المئة في الوالدات اإلقليمية
المُسجَّ لة في غضون سنة واحدة (هدف التنمية المستدامة .)9-16
تعد هذه الشبكات دون اإلقليمية المبتكرة األولى من نوعها في منطقة آسيا والمحيط
الهادئ لترتيب احتياجات هيئات التسجيل المدني الوطنية مع البحث عن حلول
مشتركة للتحديات العابرة للحدود .سهلت الشبكات االستخدام المتزايد للحلول
المبتكرة والتكنولوجية ،مثل :الخوادم السحابية لتخزين البيانات واسترجاعها.
تتناول كل شبكة مشكالت بعينها بينما تظل تتسم بالمرونة فيما يخص االحتياجات
المحلية .كما أنها تدعم تحقيق الرؤية المشتركة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ
للتحقق من استفادة جميع األشخاص من أنظمة التسجيل المدني واإلحصاءات
الحيوية الشاملة والمستجيبة والتي ُتيسِّر التمتع بحقوقهم ودعم الحوكمة الجيدة
والصحة والتنمية بحلول .2 2024
بتأكيد التعاون بين بلدان الجنوب ووضع احتياجات سلطات التسجيل الوطنية
في صميم واليتها ،فإنَّ الشبكات دون اإلقليمية القائمة مستدامة ذاتيًا ومدفوعة
بمشاركة الدول ذاتها .وتحظى هذه االستدامة بالمزيد من الدعم عن طريق
اتفاقيات دون إقليمية .على سبيل المثال ،بموجب اتفاقية مشاركة البيانات لشبكة
موظفي التسجيل المدني في منطقة المحيط الهادئ فإنَّ الجهات المعنية الوطنية
تبسِّط العملية للتعرف إلى الوثائق العامة من األعضاء اآلخرين؛ لتسهيل نقل

البيانات عبر الحدود وتحسين الحياة اليومية لموظفي السجل .تعرفت شبكة
موظفي التسجيل المدني في منطقة المحيط الهادئ سريعًا إلى االحتياجات الالزمة
لتحسين اإلجراءات لمشاركة بيانات التسجيل المدني .نظرً ا إلى أنَّ سكان جزر
المحيط الهادئ غالبًا ما يسافرون للخارج؛ لتلقي العالج الطبي ،إال أنَّ االفتقار
إلى مشاركة البيانات منع الدول من جمع المعلومات الدقيقة بشأن الوقائع الحيوية
من بينها الوالدات والوفيات.
بفضل التعلم من نجاح شبكة موظفي التسجيل المدني ،استطاع الموظفون الفنيون
في مجال التسجيل المدني في جنوب آسيا التعرف إلى مجموعة من الخبراء
المتخصصين في التصدي للقضايا الشائعة في منطقتهم دون اإلقليمية .أدى كل
اجتماع إلى إطالق موجز إلبراز التحديات المشتركة والحلول لمعالجتها.
في النهاية تعتمد قابلية التكرار في مناطق دون إقليمية أخرى على االلتزامات
السياسية لتحسين أنظمة التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية واالنفتاح على
مشاركة المعلومات .سيستمر موظفو التسجيل المدني عبر منطقة آسيا والمحيط
الهادئ في العمل معًا لتوسيع تغطية نطاق التسجيل وتحقيق أهداف التنمية
المستدامة ذات الصلة عن طريق ضمان حصول الجميع على هوية قانونية .ومن
ث َّم فإنَّ هذه الشبكات تعمل على تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب على المستويات
الوطنية ودون اإلقليمية.
جهة االتصال:
االسم :السيدة جيما فان هالديرين
الوظيفة :مدير شعبة اإلحصاء
المنظمة :اللجنة االقتصادية واالجتماعية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ
()ESCAP
البريد اإللكترونيgemma.vanhalderen@un.org :

 ،E/ESCAP/RES/71/14 2الملحق أ

اسم المشروع :تأسيس شبكات دون إقليمية للموظفين الفنيين في التسجيل المدني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
الدول  /األقاليم :شبكة موظفي التسجيل المدني في منطقة المحيط الهادئ :ساموا األمريكية ،جزر كوك ،فيجي ،بولينيزيا الفرنسية ،غوام ،كيريباتي ،جزر
مارشال ،ميكرونيسيا (واليات ميكرونيسيا المتحدة) ،ناورو ،كاليدونيا الجديدة ،نيوي ،جزر ماريانا الشمالية ،باالو ،بابوا غينيا الجديدة ،ساموا ،جزر سليمان،
تونغا ،توفالو ،وفانواتو
الموظفون الفنيون للتسجيل المدني في منطقة جنوب آسيا :أفغانستان ،بنجالديش ،بوتان ،الهند ،المالديف ،نيبال ،باكستان وسيريالنكا
المر ِّ
شح :لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ ()ESCAP
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-5 ،3-5 ،2-4 ،8-3 :أ19-17 ،9-16 ،7-8 ،
مقدم الدعم :اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ومنظمة
الصحة العالمية والمشروع الدولي
هيئات التنفيذ :الموظفون الفنيون للتسجيل المدني في آسيا والمحيط الهادئ
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع :من  2014إلى الوقت الحالي
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/3aWWz7g :
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ما بعد مؤتمر األطراف الحادي والعشرين المرحلة
الثانية :تعزيز قدرة وسائل اإلعالم على رصد تغ ُّير المناخ
في آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا وتقديم تقارير حوله
إذكاء الوعي واإلدراك حول إستراتيجيات التخفيف من آثار تغيُّر المناخ والتكيف معها من خالل الصحافة

16

5

المساواة بين
الجنسين

السالم والعدل
والمؤسسات القوية

13

العمل
المناخي

التحدي
لقد انقضت خمسة أعوام على اتفاقية المناخ التاريخية المُبرمة عام  2015في مؤتمر األطراف ( )COPالحادي والعشرين في
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ ( )UNFCCCفي باريس .ومع استمرار العلماء في تبادل المعلومات الجديدة
حول وضع نماذج للتغيُّر المناخي ،أصبحت الحاجة إلى تجسيد أهداف االنبعاثات الحرارية على أرض الواقع أكثر أهمية من ذي
قبل .وفي ذلك يقوم الصحفيون وكليات الصحافة بدور حيوي في ضمان المناقشة العلنية إلستراتيجيات التخفيف من آثار التغيُّر
الحراري والتكيف معها عبر ممارسات صحفية قوية حيث تزدهر حرية التعبير .ويكتسب هذا األمر أهمية خاصة في الدول
الجزرية الصغيرة النامية ( )SIDSودول جنوب شرق آسيا ودول منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ،حيث يُحتمل أن تزداد الظواهر
الجوية القاسية في العقود القادمة.
وتطرقت اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ ،التي سبقت جميع مؤتمرات األطراف ،إلى المعلومات العلمية والتعليم
والتدريب والتوعية العامة ،وأ َّكدت الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات غير الحكومية في مكافحة تغيُّر المناخ في المادة  4من
المعاهدة.
نحو إيجاد حل
سعى المشروع المعنون "ما بعد مؤتمر األطراف الحادي والعشرين المرحلة الثانية :تعزيز قدرة وسائل اإلعالم على رصد تغيُّر
المناخ في آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا وتقديم تقارير عنه إلى توطيد األعمال المنجزة وتقويتها في أثناء المرحلة األولى من
المشروع ،وقد دعم ذلك برنامج التعاون بين ماليزيا ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) .واستمرت المرحلة
الثانية في وضع المادة  4من اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ في حيز التنفيذ ،بينما تعزز الموارد المختلفة لمنظمة
اليونسكو المتعلقة بتعليم الصحافة والتنمية المستدامة وتغيُّر المناخ في السياقات اإلقليمية .وتتضمَّن هذه الموارد:
•إيصال الرسالة :تقديم تقارير عن تغيُّر المناخ والتنمية المستدامة في آسيا والمحيط الهادئ :كتيبًا للصحفيين ()2019
•إعالن منظمة اليونسكو بشأن المبادئ األخالقية لتغيُّر المناخ ()2017
•تدريس الصحافة للتنمية المستدامة :المناهج الدراسية الجديدة ()2015
•تغيُّر المناخ في إفريقيا :دليل الصحفيين ()2013
ً
موجزا للمناهج الدراسية الجديدة ()2013
•المناهج النموذجية لتعليم الصحافة:
أثرت األنشطة المضطلع بها في المرحلة األولى من برنامج التعاون بين ماليزيا ومنظمة اليونسكو في الدول الجزرية الصغيرة
النامية ودول جنوب شرق آسيا وإفريقيا .و ُزوِّ د أكثر من  80صحفيًا مؤثرً ا من ماليزيا وبلدان مختارة بقدر أكبر من المعرفة حول
علم تغيُّر المناخ وإستراتيجيات البحث فيه ورصده وتقديم تقارير عنه بصورة أفضل إلى جمهورهم المعني .وقد استضاف معهد
كمبوديا للدراسات اإلعالمية إحدى الدورات التدريبية اإلقليمية التي استهدفت الصحفيين الشباب من دول جنوب شرق آسيا وقام
بتيسيرها صحفيون مصورون وصحفيون مناخيون من الفلبين .وكانت الحاجة إلى التركيز على الجانب اإلنساني لتغيُّر المناخ
والتنمية المستدامة هي أحد الدروس الرئيسية المستفادة من المرحلة األولية لهذا المشروع .وقد شعر المستفيدون أن التخفيف من
آثار تغيُّر المناخ والتكيف معها يتحقق بأفضل وجه عند تمكين الناس في خطة التنمية المستدامة لعام  ، 2030خاصة فيما يتعلق
بهدف التنمية المستدامة  ،5المعني بالمساواة بين الجنسين؛ والهدف  ،11المعني بالمدن والمجتمعات المستدامة؛ والهدف ،13
المعني بالعمل المناخي؛ والهدف  16المعني بالسالم والعدل والمؤسسات القوية ،ومن ث َّم تكرار التحدي المتمثل في عدم إغفال أحد.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة لليونسكو
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نشر البرنامج الدولي لتنمية االتصال التابع لمنظمة اليونسكو في أثناء المرحلة
األولى من هذا المشروع كتيب "إيصال الرسالة :تقديم تقارير عن تغيُّر المناخ
والتنمية المستدامة في آسيا والمحيط الهادئ :كتيب للصحفيين .وهو يستكشف
الجوانب األساسية لتغيُّر المناخ ،والتي تتضمن أضراره على المجتمعات المحلية
الضعيفة ،وخاصة النساء والفتيات وأقل البلدان ً
نموا .يقدم الكتيب أيضًا أمثلة
على أفضل الممارسات وقصص أمل تنفرد بها المنطقة .ويمكن استخدام الكتيب
بوصفه مصدرً ا للصحفيين لفهم علم تغيُّر المناخ ،ولمساعدتهم على تحسين تقديم
التقارير عن النواحي البيئية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية والتكنولوجية
وغيرها.
هذا الكتيب جزء من سلسلة منظمة اليونسكو بشأن تعليم الصحافة ،والذي يهدف
إلى تشجيع التفوق في الصحافة .وهو مُصمَّم لتعزيز قدرات الصحفيين ومعلمي
الصحافة ومؤسساتهم لتعزيز التنمية المستدامة من خالل تعزيز تغطية العلوم
والتنمية والحكم الديمقراطي.
وتمت مالءمة الكتيب خالل المرحلة الثانية من هذا المشروع في دورة تدريبية
مفتوحة على اإلنترنت .باإلضافة إلى ذلك ،قدمت منظمة اليونسكو في أبريل
الكتيب في القمة اإلعالمية الخامسة المتعلقة بالعمل المناخي والتأهب
2019
َ
التحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ ( ،)ABUوالذي ُعقِد في كاتماندو ،نيبال.
وتدرَّ ب أيضًا خالل القمة مذيعو الخدمة العامة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ
على تقديم تقارير عن تغيُّر المناخ استنا ًدا إلى الكتيب ،ويسّر التدريب محاضر
أقدم من جامعة سينز بماليزيا.
ونظم اتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ في أكتوبر  2019برنامجً ا حول توأمة
بلدان الجنوب ،حضره ما يقرب من  20صحفيًا إذاعيًا من الدول الجزرية الصغيرة

النامية ودول إفريقيا وجنوب شرق آسيا؛ لتعزيز نقل المعرفة والممارسات الجيدة
بشأن تغطية تغيُّر المناخ .تضمَّن برنامج التوأمة تطوير برنامج تدريبي يرتكز
على دليل منظمة اليونسكو .باإلضافة إلى ذلكُ ،ن ِّظمت حلقة عمل وصدرت
تقارير متخصصة .وكانت هناك أيضًا متابعة لمناقشة كيفية دمج المُتدرِّ بين لهذه
المهارات في تقاريرهم حول تغيُّر المناخ.
يعد هذا نهجً ا متعدد الجوانب لمعالجة قضايا تغيُّر المناخ من خالل الصحافة.
وقد أسهم الكتيب في استدامة المشروع ،حيث ُتر ِجم إلى عدة لغات في دول
جنوب شرق آسيا ،ومنها اللغة التايلندية .على سبيل المثال :استخدمت السفارة
ومحرر
البريطانية في تايالند دليل اليونسكو لتدريب أكثر من  100صحفي
ِّ
وطالب بالصحافة من تايالند على إصدار تقارير بشأن تغ ُّير المناخ .المحدد
الرئيسي اآلخر الذي يساعد على ضمان االستدامة هو شبكة اليونسكو الميدانية
وشركاؤها ،مثل :شبكة "أنترنيوز" ،التي شاركت في تنفيذ المشروع في آسيا
والمحيط الهادئ وتواصل الدعوة إلى النتائج من خالل شبكة الصحافة األرضية.
جهة االتصال:
االسم :السيد مينج ليم
الوظيفة :مستشار االتصاالت والمعلومات
المنظمة :منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) جاكارتا
البريد اإللكترونيm.lim@unesco.org :
االسم :السيدة ميساكو إتو
الوظيفة :مستشار االتصاالت والمعلومات
المنظمة :منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في بانكوك
البريد اإللكترونيm.ito@unesco.org :

اسم المشروع :ما بعد مؤتمر األطراف الحادي والعشرين المرحلة الثانية :تعزيز قدرة وسائل اإلعالم على رصد تغيُّر المناخ في آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا
وتقديم تقارير حوله
الدول  /األقاليم :الدول الجزرية الصغيرة النامية ،آسيا والمحيط الهادئ والبلدان اإلفريقية جنوب الصحراء الكبرى ،ماليزيا
المر ِّ
شح :منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-5 :ب10-16 ،3-13 ،
مقدم الدعم :الصندوق االستئماني الماليزي
هيئات التنفيذ :اليونسكو
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع2019–2018 :
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/2YNGaNK :؛ https://bit.ly/2QFi8jE؛ https://bit.ly/3jtVkzz؛ https://bit.ly/31GXg1C
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تعزيز اإلدارة البيئية من خالل التعاون بين بلدان
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ً
ضئيل إذا لم يُطبق بفعالية
اإلقرار بأن القانون البيئي المدروس دراسة متأنية سيؤثر تأثيرً ا

التحدي
ال يصبح القانون البيئي الوطني ً
فعال في إدارة البيئة وحمايتها إال إذا أُنفذ ،مع امتثال المجتمع التنظيمي المقصود .ومع تشريع
العديد من الدول النامية للعديد من التشريعات البيئية الوطنية ،إال أنه ال يزال إنفاذ القوانين يمثل تحديًا كبيرً ا بسبب االفتقار إلى
القدرة المؤسسية ،والكفاءة بين المسؤولين المعنيين ،والمعلومات والمواد التوجيهية الوطنية المتعلقة باإلنفاذ .تعمل هذه التحديات
على إضعاف فعالية القانون ،مما يؤدي إلى تدهور البيئة .وتعد بعض الدول النامية أكثر تقدمًا من غيرها في مواجهة تحديات إنفاذ
هذه القوانين .ونتيجة لذلك ،صُمم هذا المشروع لجمع هذه الدول معًا؛ لتبادل الخبرات والدروس المستفادة في إنفاذ القوانين المدنية
والجنائية واإلدارية .وواصلت الدول المشاركة في االستحداث والتوثيق ألفضل الممارسات التي يمكن استخدامها لبناء قدرات
البلدان النامية األخرى في إنفاذ القوانين البيئية الوطنية.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة لبرنامج
األمم المتحدة للبيئة ()UNEP

نحو إيجاد حل
قدم المشروع المعنون "تعزيز القدرة المؤسسية للدول اإلفريقية واآلسيوية من أجل إنفاذ التشريعات البيئية من خالل التعاون بين
بلدان الجنوب" منتديًا للدول النامية لتبادل الخبرات وتعلم الدروس في مواجهة تحديات إنفاذ القوانين وتوليد الممارسات الجيدة
وتوثيقها ،مما يم ّكن ً
دول نامية أخرى من تكرارها في مواجهة تحديات إنفاذ القوانين .وقد تمتع االجتماع بقدر كبير من الفاعلية،
وانخرط جميع المشاركين تمامًا في تبادل الخبرات حول مختلف جوانب إنفاذ القوانين .وتولدت مجموعة من أفضل الممارسات في
أثناء هذه المداوالت ،والتي م ّكنت الدول الرائدة ،مالوي ونيجيريا وفيتنام ،من تطوير قوانينهم البيئية الوطنية وموادهم التوجيهية
المؤسسية الوطنية .وقد ُنشِ رت أفضل الممارسات المتعلقة بإنفاذ القوانين على نطاق واسع عبر اإلنترنت ،مما أثر في التطوير
المؤسسي خارج البلدان المستهدفة.
هدفت المبادرة الثانية بين األقاليم إلى توفير المعلومات للدول والمؤسسات بشأن تعزيز إجراءات إنفاذ القوانين المبتكرة وحساب
الضرر البيئي وتعويضه وقياس إنفاذ القوانين .وقد اُست َقت أمثلة على الممارسات الجيدة في هذه المجاالت المواضيعية الثالثة من
تجارب الدول في تطوير اآلليات ذات الصلة .أما الممارسات الجيدة فهي حلول نفذتها دول معينة لمعالجة صعوبات معينة في إنفاذ
القانون البيئي ،وقد نجحت في حل هذه الصعوبات أو أظهرت آفا ًقا واعدة .وقد اُختيرت مجاالت التركيز هذه؛ ألن الدول النامية
كانت بحاجة إلى المزيد من الشفافية.
يتمثل النجاح الرئيسي للمشروع في تعزيز قدرات الدول المؤسسية إلنفاذ القانون البيئي .تبنت الدول المشاركة مجموعة من
أفضل الممارسات لتعزيز المؤسسات المكافحة لضعف إنفاذ القوانين .وكان تبادل المعلومات اآللية األساسية المستخدمة في جميع
مراحل المشروع .وقد وُ ِّثقت الممارسات الجيدة المُطوَّ رة ،مما يتيح ألفراد البلدان االستفادة من هذه الدروس .لذلك ،يسّر المشروع
التعلم بين األقران فيما يتعلق بتعزيز إنفاذ القوانين بين الدول المشاركة.
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وقد تمكن برنامج األمم المتحدة للبيئة من استخدام مجموعة من الممارسات الجيدة
لدعم جهود إنفاذ القوانين في عدد من الدول ،ونقل المعرفة إلى مسؤولي اإلنفاذ
بشأن مختلف الحلول المحتملة .على سبيل المثال ،وُ ضِ ع دليل إنفاذ القوانين
المعني بتدريب المدرِّ بين في مالوي .وفي فيتنامُ ،
طوِّ ر كتيب عن المسؤوليات
البيئية الواقعة ضمن إطار القانون البيئي وأمور أخرى من القانون .وفي نيجيريا،
ُ
طوِّ رت أي ً
ضا سياسة إنفاذ جديدة باستخدام نتائج هذا المشروع وتمويله.
وقد كان التعاون بين بلدان الجنوب محوريًا في المشروع ،حيث كان الوسيلة
التي ُن ِّفذ من خاللها المشروع بأكمله وتحققت النتائج .ووُ ِّثقت أفضل الممارسات

في مجلدين بوصفهما مرجعًا ولبناء القدرات ،مع إتاحتها عبر اإلنترنت لمختلف
ُسهم في
المستخدمين ،مثل :ممارسي االمتثال واإلنفاذ في الدول النامية ،مما ي ِ
استدامة المشروع.
جهة االتصال:
االسم :السيدة سيلفيا بانكوبيزا
الوظيفة :الموظف القانوني
المنظمة :برنامج األمم المتحدة للبيئة ()UNEP
البريد اإللكترونيsylvia.bankobeza@un.org :

اسم المشروع :تعزيز القدرة المؤسسية للدول اإلفريقية واآلسيوية من أجل إنفاذ التشريعات البيئية من خالل التعاون بين بلدان الجنوب
الدول  /األقاليم 24 :دولة من إفريقيا وآسيا الوسطى ورابطة دول جنوب شرق آسيا ( ،)ASEANباإلضافة إلى الصين
المر ِّ
شح :برنامج األمم المتحدة للبيئة ()UNEP
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-16 ،10-16 ،7-16 :ب
مقدم الدعم :وزارات البيئة الحكومية ،ووكاالت حماية البيئة ووكاالت إنفاذ القانون األخرى ،ومركز التعاون البيئي بين الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا،
والمنظمات اإلقليمية ،وشبكات إنفاذ القانون ،والجامعات
هيئات التنفيذ :برنامج األمم المتحدة للبيئة
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع2017–2014 :
رابط الممارسة الجيدة :غير متاح
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ً
استجابة للتشرد القسري
تبادل الخبرات والممارسات الجيدة لبناء القدرات والتنسيق الوطني

التحدي
في عام  ،2019وضعت هندوراس اللمسات األخيرة على دراسة حول تأثير التشرد والحلول البديلة للمتشردين .وخلصت الدراسة
إلى أن  58500أسرة تشردت بين عامي  2004و .2018وتشرد بسبب العنف فرد واحد على األقل من كل أسرة من بين
 247090شخصًا متضررً ا .ومع أن هذه الدراسة أثبتت أن التشرد يحدث نتيجة للعنف في هندوراس ،فإنها سلطت الضوء على
التأثير الواسع للتشرد الداخلي في مواطنيها .وباستخدام هذه الدراسة كأساس مرجعي ،سعت حكومة هندوراس إلى تطوير استجابة
شاملة للتشرد الداخلي وتعزيز الحماية والرعاية للمشردين على الصعيدين المحلي والوطني.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة لمفوضية
األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين

نحو إيجاد حل
لتحقيق هذه األهداف ،سعت الحكومة إلى الحصول على دعم من كولومبيا ،الدولة التي تصدت للتشرد الداخلي في سياق مماثل.
وركز هذا التبادل على االستجابة المؤسسية من السلطات المحلية والسلطة القضائية في كولومبيا أمام التشرد القسري ،والتي
وضعت آليات كما ن َّفذتها لتعزيز التنسيق على الصعيدين المحلي والوطني.
هدفت عملية التبادل إلى دعم اللجنة المشتركة بين المؤسسات لحماية المشردين بسبب العنف ( )CIPPDVفي هندوراس لتصميم
السياسات العامة والبرامج المحلية بحلول مستدامة ،وذلك لمنع التشرد القسري والحماية منه في بلديات سان بيدرو سوال وإل
بروغريسو .وقدمت اللجنة رسميًا مشروع القانون المتعلق بوقاية المشردين داخليًا ورعايتهم وحمايتهم إلى لجنة العدل وحقوق
اإلنسان داخل الكونغرس.
وقد يسَّرت مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ( )UNHCRواللجنة المشتركة بين المؤسسات لحماية المشردين
ً
تبادل بين السلطات الكولومبية من مدن بوغوتا وميدلين ومسؤولين هندوراسين من بلدية سان بيدرو سوال .وهدف
بسبب العنف
هذا التبادل إلى تقاسم المعرفة بشأن خطوط التنسيق المتاحة للحكومات المحلية ضمن إطار المركزي وبشأن اآلليات المحلية لمنع
التشرد القسري ،والتي ُت ِّ
عزز جميعها مجتمعات عادلة وسلمية وحاضنة للجميع على الصعيد المحلي.
َّ
ص ِّممت اآلليات والسياسات العامة والبرامج
وعزز تبادل الخبرات االستجابة للتشرد الداخلي في بلدية سان بيدرو سوال ،حيث ُ
المحلية كما حُدِّ ثت لمنع التشرد القسري وتوفير الحماية والرعاية للمشردين بسبب العنف.
وعقب زيارة أحد المراكز المحلية التي تقدم الرعاية إلى ضحايا التشرد في كولومبيا ،قرر المسؤولون الهندوراسيون تكرار هذه
الخدمة القيمة ،مع إدخال تعديالت لتناسب السياق المحلي .وقد طلبوا المساعدة التقنية من مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون
الالجئين من أجل إنشاء مركز رعاية محلي للضحايا في سان بيدرو سوال ،وتنسق المفوضية مع المسؤولين في هندوراس سبل
تطويره.
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وفيما يتعلق بالسلطة القضائية ،حضر  15قاضيًا من دوائر مختلفة في المحكمة
وقاض من كولومبيا،
العليا في هندوراس اجتماعا ً قاده خبير في رد األراضي
ٍ
وذلك بتنسيق ودعم من المدرسة القضائية في هندوراس .وتبادلو الممارسات الجيدة
والدروس المستفادة بشأن تطوير عمليات رد األراضي في كولومبيا من أجل
مواصلة الجهود في هندوراس وضمان تطبيق العدالة في سياق التشريد القسري.
هدفت هذه التجربة إلى تقديم أمثلة عن الممارسات الجيدة المتعلقة بتحديد الشروط
الالزمة؛ لتيسير الوصول إلى العدالة وتعزيز المجتمعات السلمية والحاضنة
للجميع ،من خالل وضع معايير أفضل لمراجعة األطر واألدوات واآلليات
القانونية لضمان تطبيق العدالة في سياق التشرد القسري ،وكذلك األراضي
والممتلكات المهجورة نتيجة للعنف.
وترك هذا التبادل أثرً ا على توسيع معارف مسؤولي العدالة حول كيفية التعامل
مع الطلبات المحتملة لقضايا رد األراضي أو المساكن في المستقبل .ولذلك يجب

استخدام هذا التبادل حول الممارسات الجيدة لتوسيع نطاق معايير تحديث األدوات
الحالية؛ لمعالجة التشريد القسري ،مما يضمن استدامة العمليات واستجابتها
بصورة مناسبة للوضع في هندوراس .وبهذه الطريقة ،من الممكن تعزيز
الوصول إلى السالم والعدالة ،وضمان االستدامة من خالل عمليات إرساء الطابع
المؤسسي على الحماية القانونية وتعزيز القدرات المحلية في تسجيل األراضي
والممتلكات المهجورة وردها.
جهة االتصال:
االسم :السيد أندريس سيليس
الوظيفة :الممثل
المنظمة :مكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ()UNHCR
البريد اإللكترونيcelis@unhcr.org :

اسم المشروع :تبادل الممارسات الجيدة على مستوى البلديات في السياقات الحضرية المتضررة من العنف ،وآليات أقوى للوصول إلى العدالة في سياقات
التشرد
الدول  /األقاليم :كولومبيا ،هندوراس
المر ِّ
شح :مكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ()UNHCR
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-16 ،7-16 ،3-16 :أ
مقدم الدعم :مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين
هيئات التنفيذ :مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ،اللجنة المشتركة بين المؤسسات لحماية المشردين بسبب العنف ()CIPPDV
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع 5–2 :يوليو 2019
رابط الممارسة الجيدة :غير متاح
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مشاركة دول اإلطار اإلقليمي الشامل للحماية والحلول
للممارسات الجيدة في تحديد وضع الالجئين ،تطبي ًقا
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العمل معًا لتعزيز إجراءات اللجوء الوطنية انطال ًقا من روح االتفاق العالمي بشأن الالجئين
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عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

التحدي
تقع بليز في شمال أمريكا الوسطى ،وقد شهدت مستويات عالية من النزوح القسري في نهاية القرن العشرين مما أدى إلى تدفق
كبير لالجئين .تسببت هذه الظاهرة في تغيرات ديموغرافية جذرية انعكست آثارها على الرأي العام الحالي .وعلى الرغم من أن
الدولة قد سنت تشريعات وطنية خاصة بالالجئين ،فإنها استجابت بحذر للنزوح اإلقليمي القسري الحالي ،وحافظت على معدل
منخفض لالعتراف بالالجئين وخصَّصت موارد محدودة لمعالجة طلبات اللجوء .وقد رحبت السلطات المعنية بالالجئين بفرصة
بدء تبادل إقليمي ألفضل الممارسات ألنظمة اللجوء لضمان عدم التخلي عن أحد.
نحو إيجاد حل
أُنشِ ئ اإلطار اإلقليمي الشامل للحماية والحلول (المعروف باسم  MIRPSاختصارً ا باللغة اإلسبانية) عام  ،2017وهو تطبيق دون
إقليمي وتقوده الدولة لالتفاق العالمي بشأن الالجئين .وقد التزمت بليز وكوستاريكا والسلفادور وغواتيماال وهندوراس والمكسيك
وبنما ،كأعضاء في اإلطار ،باالستجابة للنزوح القسري على الصعيدين الوطني واإلقليمي .وطوّ ر كل بلد من البلدان السبعة خطة
عمل وطنية ،وحددوا أي ً
ضا األولويات اإلقليمية وسبل تنفيذها على مدار كل عام.
ً
استجابة للزيادة في عدد ملتمسي اللجوء من شمال أمريكا
انضمت بليز إلى اإلطار اإلقليمي الشامل للحماية والحلول عام ،2017
الوسطى .وفي أوائل عام  ،2018اعترفت بليز رسميًا بـ  28الج ًئا ،ألول مرة منذ ما يقرب من عقدين.
وأعطت حكومتها األولوية لتعزيز العناصر الرئيسية لنظام اللجوء الوطني في إطار خطة عملها الوطنية .ومنذ عام  ،2018بذلت
الحكومة جهو ًدا لتنمية القدرات من أجل إنشاء بيئة حماية أكثر مالءمة وعملية لجوء أكثر إنصا ًفا ،وتشمل الجهود المبذولة لتفعيل
مبادرة ضمان الجودة.
وتعد إجراءات تحديد وضع الالجئ ( )RSDالفعالة أحد المتطلبات األساسية لحماية الالجئين .فلضمان تم ُّكن الالجئين من ممارسة
حقوقهم بموجب اتفاقية عام  1951المتعلقة بوضع الالجئين ،يجب تحديد ما إذا كان الشخص يستحق هذه الحقوق ضمن عملية قوية
لتحديد وضع الالجئ .حتى طالب اللجوء ،الذي لم يتحدد وضعه كالجئ بعد ،يُمنح حقو ًقا معينة مضمونة بموجب نظام لجوء قوي.
وتعد كوستاريكا ً
ً
بارزا يمكن لبليز أن تتعلم منه وتتبادل الخبرات بشأنه ،بعد أن استفادت كوستاريكا في وقت سابق من مساعدة
مثال
كندا في هذا الشأن .وأصبحت كوستاريكا بنظامها األكثر تقدمًا أكثر قدرة على التكيف واالستجابة للزيادات الكبيرة في طلبات
اللجوء الناتجة عن زيادة النزوح القسري في المنطقة .وتواصل الحكومة إعطاء األولوية لجودة نظام تحديد وضع الالجئ وقدرته
على االستجابة ،وف ًقا لخطة عملها الوطنية الخاصة بالنظام.
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وفي هذا الصدد ،يسّر مكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين
ً
تبادل للممارسات الجيدة المتعلقة باستجابات نظام اإلطار اإلقليمي
()UNHCR
الشامل للحماية والحلول داخل المنطقة ،الذي ألجله استضافت كوستاريكا بعثة من
السلطات والمؤسسات المسؤولة عن الالجئين من بليز .وقد تلقى مسؤولون من
بليز إحاطة من وزارة خارجية كوستاريكا تتعلق باللجنة المشتركة بين الوزارات
التي أنشئت لتنفيذ خطة العمل الوطنية .وتجمع هذه اللجنة بين خمس وزارات
مختلفة لضمان استجابة شاملة للقضايا التي تواجه الالجئين وطالبي اللجوء.
ور َّكزت بقية البعثة على عملية تحديد وضع الالجئ في كوستاريكا .وأعقبت
المالحظات على عمليات التسجيل والمقابلة عدة مناقشات حول إجراءات
االستئناف وإحاطة من شركاء المجتمع المدني الذين يدعمون الالجئين وطالبي
اللجوء بفعالية طوال العملية .كان هناك العديد من التوصيات الرئيسية لحكومة
بليز ،شملت تغييرات في إدارة الملفات ،وعملية التسجيل ،واستمارة التسجيل
المبسّطة ،وإصدار تصاريح العمل لطالبي اللجوء.
وقد زار مسؤولو حكومة كوستاريكا في أكتوبر  2019بليز لمواصلة تبادل
وقاض من
المعلومات .والتقى محكم ابتدائي مختص بتحديد وضع الالجئ
ٍ
المحكمة اإلدارية في كوستاريكا مع نظرائهم في تحديد وضع الالجئ في بليز.
ساعدت هذه البعثة على تحديد المجاالت ذات األولوية ،والتي تشمل التعديالت

المعلقة التي ستدخل على التشريعات والممارسات التي يمكن أن تكفل عملية
أسرع وأكثر ً
عدل لمقدمي طلبات اللجوء ،ومؤسسات أقوى في جميع أنحاء بليز.
يعمل تبادل الممارسات الجيدة والمعرفة على االتصال بين المسؤولين الحكوميين
الذين يعملون في نفس المجاالت ،مما يتيح لكال البلدين تعزيز أنظمتهما .وقد
ً
متماثل؛
برنامجا
أنشأت حكومة كوستاريكا واللجنة الكندية للهجرة والالجئين
ً
وتستطيع اآلن كوستاريكا مشاركة هذه المعلومات مع بليز .وبالنظر إلى أن
تعزيز أنظمة اللجوء جانب رئيس من خطط العمل الوطنية للعديد من دول اإلطار
اإلقليمي الشامل للحماية والحلول ،يمكن تكرار هذا التشارك المعني بالممارسات
ً
عضوا في اإلطار اإلقليمي الشامل
الجيدة داخل المنطقة .وسواء كانت الدولة
للحماية والحلول أو تشارك في مبادرة ضمان الجودة ،فإنَّ دول اإلطار اإلقليمي
الشامل للحماية والحلول مستعدة للعمل مع جيرانها من أجل المنفعة المتبادلة
لجميع أولئك الذين يستجيبون للنزوح القسري في المنطقة.
جهة االتصال:
االسم :السيد جوزيف هندريكس
الوظيفة :موظف اتصال معاون
المنظمة :مكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ()UNHCR
البريد اإللكترونيhendrikx@unhcr.org :

اسم المشروع :مشاركة دول اإلطار اإلقليمي الشامل للحماية والحلول للممارسات الجيدة في تحديد وضع الالجئين ،تطبي ًقا لإلطار الشامل لالستجابة لالجئين
الدول  /األقاليم :بليز ،كوستاريكا
المر ِّ
شح :مكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ()UNHCR
هدف (أهداف) التنمية المستدامة17-17 ،6-16 :
مقدم الدعم :مكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين
هيئات التنفيذ :إدارة الالجئين (بليز) ،وزارة الخارجية (كوستاريكا)
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع2020–2018 :
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/3lkLIJd :
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برنامج التطوع التابع للجماعة االقتصادية لدول غرب
إفريقيا
معالجة قضايا السالم والتنمية بالعمل التطوعي في دول غرب إفريقيا

التحدي
منذ تسعينيات القرن الماضي ،كانت منطقة غرب إفريقيا في صميم الحروب األهلية والصراعات عبر الحدود وتكافح باستمرار
مع النزاعات المسلحة وانعدام األمن .ال تتسبب هذه الصراعات في عدد كبير من الضحايا فقط ،بل تتسبب في آالم ومعاناة
نفسية وجسدية للمجتمعات ،وتزعزع استقرار الحكومات ،وتضعف االقتصادات ،وتدمر الهياكل األساسية .وضع سلسلة من
البروتوكوالت واألطر اإلستراتيجية وسياسات الجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا ( )ECOWASواالتحاد اإلفريقي واألمم
المتحدة وغيرها من الكيانات ،للقضاء على األثر السلبي للنزاع وبناء القدرة على الصمود والقدرة على إعادة اإلعمار في الدول
الخارجة من الصراع .إال أنه ال تزال بعض المشاكل دون حل ،وتتضمن عدم وجود شبكة لحشد الموارد ،والفجوة بين السياسات
المتطورة وتنفيذها الفعال ،ونقاط الضعف في تقديم الخدمات االجتماعية األساسية ،مثل التعليم والصحة.

السالم والعدل
والمؤسسات القوية

3

الصحة الجيدة
والرفاه

4

5

المساواة بين
الجنسين

9

التعليم الجيد

الصناعة ،واالبتكار،
والبنية التحتية

17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

ثمَّة حاجة إلى حلول مبتكرة وفعالة لتحقيق التنمية المتبادلة والمستدامة بين البلدان الواقعة في غرب إفريقيا ،وحل هذه المحنة
وتعزيز السالم والتكامل اإلقليمي.
نحو إيجاد حل
أطلق أول مخطط إقليمي للمتطوعين ،برنامج المتطوعين التابع للجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا ( ،)EVPفي  26مارس
 2010في مونروفيا ،ليبيريا .ون َّفذته الجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا وبرنامج متطوعي األمم المتحدة ،بدعم مالي من
بنك التنمية اإلفريقي .وطورت مفوضية الجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا البرنامج عام  2018مع العديد من الشركاء .كان
الهدف العام لبرنامج المتطوعين التابع للجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا تسهيل انخراط الشباب ومشاركتهم في مبادرات
السالم والتنمية من خالل العمل التطوعي .يتوحَّ د الشباب من الجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا على قناعة واحدة بأنه يمكن
استخدام منع نشوب المنازعات وتحقيق المصالحة لتوطيد السالم في بلدانهم وفي المنطقة دون اإلقليمية .حشد البرنامج متطوعين
من دول غرب إفريقيا لتعزيز المثل العليا للجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا وإستراتيجياتها ،التي تشمل االتحاد والسالم
والديمقراطية والتنمية المستدامة والتكامل اإلقليمي .باإلضافة إلى ذلكَّ ،
عزز البرنامج الخبرات والمهارات المهنية للمواطنين في
المجتمع تحت إطار مواضيع التضامن واالتحاد واآلمال واألحالم.
تضمَّن دور البرنامج تعزيز قدرات المنظمات المحلية في تطوير المشاريع والبرامج التي شارك فيها المتطوعون وتنفيذها (هدف
التنمية المستدامة )17؛ تعزيز السالم (الهدف )16؛ تعزيز المساواة بين الجنسين (الهدف )5؛ إقامة الشراكات بين المجتمعات
ودعمها (الهدف )17؛ التواصل والتعاون مع البلدان اإلنمائية األخرى (الهدف )17؛ تقديم الخبرة والدعم التقني إلى المجتمعات
المضيفة في مبادرات التعليم والصحة والمساواة بين الجنسين (األهداف  3و 4و.)5

حقوق الطبع والنشر© مملوكة
لبرنامج متطوعي األمم المتحدة

وقدم برنامج المتطوعين التابع للجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا فرصًا للفنيين الشباب من مجتمع الجماعة االقتصادية لدول
غرب إفريقيا للعمل في البلدان المجاورة ،ودعم مبادرات ما بعد األزمات .منذ إطالق البرنامج ،عمل نحو  200متطوع في
ثالث دول في مرحلة ما بعد الصراعات في غرب إفريقيا وهي :غينيا وليبيريا وسيراليون .عمل متطوعو البرنامج من كثب مع
الحكومات والمجتمعات المحلية لتعزيز المجاالت اإلنمائية الوطنية ذات األولوية من خالل تبادل خبراتهم وتقديم المساعدة التقنية
ً
مجال تخصص ًيا .وقدم البرنامج أيضًا فرصة للشباب لتعلم ثقافات جديدة واكتشافها ،وتعزيز الروابط بين األفراد من مختلف
في 14
الدول .باإلضافة إلى ذلك ،تناول البرنامج مسألة الوعي بين المجتمعات .حيث لم يُستقبل األجانب من دول المجموعة االقتصادية
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لدول غرب إفريقيا دائمًا بترحاب في بعض الدول المتضررة من الحرب األهلية،
مثل :سيراليون أو ليبيريا .وساعدت مشاركة المتطوعين من خالل برنامج
المتطوعين التابع للجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا على تحسين العالقات
بين المجتمعات عن طريق تغيير تصورات المجتمعات المضيفة .في أثناء تقييم
هذا البرنامج ،اعتقد ما يقرب من  99في المئة من متطوعي الجماعة االقتصادية
لدول غرب إفريقيا أن للبرنامج قيمة مضافة مهمة بالنسبة إليهم.
خالل البرنامج ،أنشئت منصة للبرنامج على اإلنترنت لزيادة توسيع نطاق
إمكانية التعاون بين البلدان في غرب إفريقيا ،وحشد متطوعين إضافيين وتبادل
المعلومات .باإلضافة إلى ذلك ،أيضا أُنشئ منتدى لمتطوعي الجماعة االقتصادية
لدول غرب إفريقيا ،بمشاركة الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات
التطوعية .وينعقد المنتدى كل عام منذ  2016لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب
في مجال التطوع في غرب إفريقيا وتسهيل تبادل المتطوعين بين البلدان.
وعلى سبيل المثال :شارك  54مشار ًكا من  14دولة عام  2018في مشاورات
مختلفة حول موضوع "مكان التطوع في مكافحة بطالة الشباب في الجماعة
االقتصادية لدول غرب إفريقيا" .وكان موضوع المنتدى السنوي لعام 2019
"التطوع من أجل السالم واألمن" ،وحضره أكثر من  60مشتر ًكا من الوكاالت
الوطنية والحكومات والشركاء الدوليين في مجال العمل التطوعي ،باإلضافة إلى
المنظمات غير الحكومية.
اعتمد نجاح البرنامج على تحسين االتصال والتنسيق بين الجهات المعنية من
بلدان جنوب الكرة األرضية من خالل زيادة الوعي العام بالتطوع من أجل
التعاون بين بلدان الجنوب؛ تعزيز الشبكات عبر األقطار واألقاليم؛ وبناء قدرات
المتطوعين والحكومات والمنظمات المعنية بالعمل التطوعي ( )VIOsواألوساط
األكاديمية إلدارة وإشراك المتطوعين في دعم البرامج الوطنية واإلقليمية.
وتهتم الجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا أيضًا باستكشاف الخيارات المتاحة
يسهم
لزيادة التعاون بين بلدان الجنوب من أجل توسيع نطاق البرنامج .حيث ِ
متطوعون من جنسيات مختلفة في االندماج الوطني عبر العمل معًا في موقع
واحد لتحسين الحياة في دولة من الدول األعضاء .وقد ساعد االلتزام القوي بين
الحكومات والمتطوعين والمنظمات المعنية بالعمل التطوعي والجهات المعنية
األخرى على حل المسائل الجوهرية ،مما يُظهر إمكانية تكرار نموذج برنامج
المتطوعين التابع للجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا من قِبل البلدان التي
تواجه نفس التحديات .وكخطوة تالية ،تخطط الجماعة االقتصادية لدول غرب

إفريقيا لمشاركة هذه األنشطة والممارسات الجيدة مع بلدان في وسط إفريقيا
ومناطق أخرى من العالم .كما تستكشف الجماعة حاليًا شراكات مع وكاالت
تطوعية في الصين.
خالل البرنامج ،عُرف برنامج متطوعي األمم المتحدة على أنه "مفتاح نجاح
المشروع" ،وأنه "أسهم بفعالية في تحقيق غايات المشروع" .1في البداية ،دعم
برنامج متطوعي األمم المتحدة برنامج المتطوعين التابع للجماعة االقتصادية
لدول غرب إفريقيا في جميع الجوانب تقريبًا ،بدءًا من تقديم المشورة الفنية المتعلقة
بالسياسات والتشريعات إلى الدعم في إنشاء ُنظم عمليات إدارة المتطوعين .في
عام  ،2019نقل برنامج متطوعي األمم المتحدة والجماعة االقتصادية لدول
غرب إفريقيا كامل إدارة البرنامج إلى الجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا
لضمان الملكية واالستدامة .ومنذ يناير  ،2020سيطرت الجماعة االقتصادية
لدول غرب إفريقيا سيطرة تامة على البرنامج؛ وأصبح برنامج المتطوعين التابع
ً
مستقل تمامًا.
للجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا اآلن
جهة االتصال:
االسم :السيد بول أرماند ميني
الوظيفة :مدير الحافظة اإلقليمية ،المكتب برنامج متطوعي األمم المتحدة اإلقليمي
لغرب ووسط إفريقيا
المنظمة :برنامج متطوعي األمم المتحدة ()UNV
البريد اإللكترونيpaul.menye@unv.org :
االسم :السيد رافائيل مارتينيز جيل
الوظيفة :اختصاصي تنمية الشراكات
المنظمة :برنامج متطوعي األمم المتحدة
البريد اإللكترونيrafael.martinez@unv.org :
االسم :السيدة يو تانغ
الوظيفة :محلل برامج (التعاون بين بلدان الجنوب)
المنظمة :برنامج متطوعي األمم المتحدة
البريد اإللكترونيyu.tang@unv.org :

 1شراكة متطوعي األمم المتحدة مع الجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا

اسم المشروع :برنامج التطوع التابع للجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا
الدول  /األقاليم :بنين ،بوركينا فاسو ،الرأس األخضر ،كوت ديفوار ،غامبيا ،غانا ،غينيا ،غينيا بيساو ،ليبيريا ،مالي ،النيجر ،نيجيريا ،السنغال ،سيراليون وتوغو
المر ِّ
شح :برنامج متطوعي األمم المتحدة ()UNV
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-3 :ج-5 ،1-5 ،5-4 ،ج-9 ،أ-16 ،أ18-17 ،16-17 ،6-17 ،
مقدم الدعم :مصرف التنمية اإلفريقي
هيئات التنفيذ :الجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا ( ،)ECOWASبرنامج متطوعي األمم المتحدة
حالة المشروع :مكتمل
ً
ً
فترة المشروع :بين  2010و( 2019منذ عام  ،2016يعد برنامج المتطوعين التابع للجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا كيانا مستقل .واصل برنامج
متطوعي األمم المتحدة إدارة بعض مكوناته التشغيلية حتى ديسمبر  ،2019كجزء من إستراتيجيته للخروج واالستدامة)
رابط الممارسة الجيدة( ecowasvolunteers.com :باللغة الفرنسية)؛ https://bit.ly/2QuNxF8
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5

المساواة بين
الجنسين

التحدي
تطرح جغرافية فيجي تحديات فريدة من نوعها للوصول األساسي إلى الخدمات االجتماعية واالقتصادية والقانونية ،خاصة لمن
يعيشون في المستوطنات العشوائية في الحضر والمناطق البحرية والمناطق الريفية النائية األخرى .فعادة ما يقطع المواطنون،
الذين يقيم الكثير منهم في مثل هذه المناطق ،مسافات طويلة للوصول إلى المكاتب الحكومية ،والتي تقع عادة في المناطق الحضرية
وشبه الحضرية .ولذلك ،يعانون حاالت التأخير والتحديات ،باإلضافة إلى فقدان الدخل ،حيث يتعيَّن عليهم تكبد تكاليف إضافية
للتنقل واإلقامة من أجل الوصول إلى الخدمات العامة األساسية .باإلضافة إلى ذلك ،يواجه تقديم الخدمات العامة صعوبات في
ضمان توفير الخدمات من البداية إلى النهاية .ومن غير الممكن تتبع طلبات تقديم الخدمات الفردية ومراقبتها أو إطالع المواطنين
في المواقع البعيدة على التقدم المحرز والمعالجة النهائية لطلباتهم.
نحو إيجاد حل
ُ
لمواجهة هذا التحدي ،طوِّ ر مشروع الحقوق والتمكين والتماسك ( )REACHلسكان فيجي في الريف والحضر ،بدعم من حكومة
اليابان وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (ُ .)UNDP
وطبّق نهج تقديم الخدمات المتنقلة للوصول إلى المجتمعات في جميع أنحاء
فيجي ،بدءًا من أكثر الفئات تخل ًفا عن الركب.
يهدف المشروع إلى تحقيق النتائج الرئيسية اآلتية:
•زيادة الوعي في المجتمعات الحضرية والريفية والبحرية بالحقوق الدستورية المتعلقة بالرفاهة االجتماعية واالقتصادية والعدالة،
مع التركيز على المعونة القانونية ،من خالل نشر فرق متنقلة.
•تعزيز تقديم الخدمات التي تقدمها وزارة المرأة والطفل والتخفيف من حدة الفقر ولجنة المعونة القانونية من خالل نشر فرق
متنقلة في المجتمعات الحضرية والريفية والبحرية.
•تعزيز قدرة وزارة شؤون المرأة والطفل والتخفيف من حدة الفقر ولجنة المعونة القانونية عن طريق دعم التخطيط اإلستراتيجي
ورصد النتائج لتقديم خدمات فعالة ومنسقة.
•توفير المعلومات لعملية وضع السياسات القائمة على األدلة بالبحث والتحليل في المجاالت المتعلقة بتمكين النساء والفتيات،
وتعزيز المجتمعات السلمية والشاملة من أجل التنمية المستدامة ،ووصول العدالة إلى الجميع ،والتمتع بمؤسسات فعالة وشاملة
وخاضعة للمساءلة.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة لبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ()UNDP

يتكون متعقب تقديم الخدمات من البداية إلى النهاية ( )S2Fمن برنامج على متصفح الويب مع تطبيق للهاتف المحمول مصمم
خصوصًا لتتبع طلبات مخططات إعانة الفقراء ،تحت إشراف وزارة المرأة والطفل والتخفيف من حدة الفقر .كانت الخدمات
الحالية المقدمة من خالل منصة تقديم الخدمات المتنقلة ( )REACHبمنزلة األساس لمبادرة من البداية إلى النهاية التجريبية،
والتي اق ُترحت لعامي  2017و.2018
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وتبادل خبراء برنامج األمم المتحدة اإلنمائي االبتكارات لبدء فرص التعلم بين
بلدان الجنوب مع فيجي ،بدعم من برنامج التطلع لالبتكار ( )a2iالتابع لحكومة
بنغالديش .قام المتخصصون من برنامج  a2iالمبتكر ببعثة مخصصة لفيجي
وعقدوا حلقات عمل متعددة حول تقديم الخدمات من البداية إلى النهاية من
 5إلى  7يوليو  2017مع أصحاب الجهات المعنية في مشروع منصة تقديم
الخدمات المتنقلة .وأجريت مشاورتان إضافيتان في أثناء البعثة مع المنظمات
غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشباب ،باإلضافة إلى مجموعة عينة
صغيرة في سوفا الختبار إمكانية تطبيق البرنامج الرائد  .S2Fوقد أُدرجت
المالحظات التي وردت في التصميم العام واخ ُتبرت خالل المرحلة التجريبية في
األقسام الشرقية والشمالية من فيجي عام .2018
وخضع نظام تقديم الخدمات العامة في بنغالديش لتنقيح منتظم من أجل تلبية
احتياجات مواطنيها بصورة أفضل ،مع التركيز على احتياجات الفئات األكثر
ضع ًفا .ولذلك كان من األسهل تكييف نموذج ناجح مع سياق فيجي .وأدى تكييف
نظام بنغالديش الحالي أيضًا إلى تحقيق مدخرات في تكاليف التنمية .وقد وفرت
هذه الشراكة العديد من الفرص للبلدين لتبادل المعرفة والموارد لتعزيز التعاون
بين بلدان الجنوب واالبتكار في تقديم الخدمات العامة.
صا ( 9306نساء وً 9050
رجل
ونتج عن هذا لمشروع استفادة  22233شخ ً
وً 3877
طفل) من منصة  REACHللتوعية وتقديم الخدمات المتنقلة ،والتي
أثرت في  956مجتم ًعا في  139مقاطعة في  15إقلي ًما وتبعية لروتوما .وقدمت
على الفور وزارة شؤون المرأة والطفل والتخفيف من حدة الفقر ولجنة المعونة
القانونية ولجنة حقوق اإلنسان ومكافحة التمييز ومؤسسات أخرى 37807

ً
رجل في المجتمعات المحلية .باإلضافة
خدمات إلى  21587امرأة و16220
ً
إلى تعزيز قدرات  168شخصًا ( 94امرأة و  74رجل) من وزارة شؤون المرأة
والطفل والتخفيف من حدة الفقر ،ولجنة المعونة القانونية ،ولجنة حقوق اإلنسان
ومكافحة التمييز ،والجهات المعنية الرئيسية األخرى ،على زيادة الوعي وتقديم
الخدمات.
وقد دُمج تطبيق الهاتف المحمول الذي بدأ خالل مشروع منصة تقديم الخدمات
المتنقلة في النظام الرئيسي لتتبع تقدم التطبيقات ،بهدف نهائي لتمكين المواطنين
بمعلومات محدثة ،بما في ذلك الموافقة النهائية والتسليم .ويسعى المشروع أيضًا
إلى ضمان المساءلة والشفافية الكاملة في العملية ،وتزويد وزارة شؤون المرأة
والطفل والتخفيف من حدة الفقر ببيانات ومعلومات واقعية لتبسيط عملية التطبيق
وتحسين العمليات التجارية ،ومن ث َّم ضمان استدامة المشروع .ويسهُل تكرار
هذا المشروع في أي دولة يمكن فيها ضمان االتصال باإلنترنت وتو ُّفر األجهزة
الرقمية مع تكييفه مع سياق الدولة.
جهة االتصال:
االسم :العضو المنتدب أسد – الزمان
الوظيفة :اختصاصي سياسات ،برنامج التطلع لالبتكار ()a2i
المنظمة :األمانة العامة ،شبكة بلدان الجنوب المعنية باالبتكار في الخدمة العامة
()SSN4PSI
البريد اإللكترونيasad.zaman@a2i.gov.bd :
هاتف+8801712092922 :

اسم المشروع :تتبع وصول تقديم الخدمة إلى َمنْ يتعذر الوصول إليهم
الدول  /األقاليم :بنغالديش ،فيجي
المر ِّ
شح :شبكة بلدان الجنوب المعنية باالبتكار في الخدمة العامة ،مكتب األمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-5 :ب-16 ،10-16 ،6-16 ،5-16 ،4-16 ،3-16 ،ب
مقدم الدعم :حكومة اليابان؛ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ()UNDP؛ وزارة شؤون المرأة والطفل والتخفيف من حدة الفقر في فيجي؛ لجنة المعونة القانونية
في فيجي؛ مكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في المحيط الهادئ
هيئات التنفيذ :مكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في المحيط الهادئ؛ برنامج التطلع لالبتكار ( )a2iالتابع لحكومة بنغالديش/برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
في بنغالديش؛ مشروع منصة تقديم الخدمات المتنقلة؛ وزارة شؤون المرأة والطفل والتخفيف من حدة الفقر ،حكومة فيجي
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع2018–2015 :
رابط الممارسة الجيدة :غير متاح
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محاكم القرى في بنغالديش :سد فجوة العدالة
تفعيل محاكم القرى في بنغالديش لضمان العدالة الميسرة في سكان المناطق الريفية

التحدي
بالرغم من استمرار نمو الناتج المحلي اإلجمالي ألعوام (من المتوقع أن يصل إلى  7.2في المئة في السنة المالية لعام )2020/2019
والتقدم في نطاق من مؤشرات التنمية البشرية واالجتماعية ،فإنه ال يزال قطاع العدالة الرسمي في بنغالديش يعاني مشاكل مزمنة
في جميع مراحل سلسلة العدالة .وهذا يحول بجدية دون الوصول إلى العدالة من خالل المحاكم .وتعاني الشرطة نقصًا في عدد
الموظفين وقلة التجهيز وضعف التدريب .والبنية التحتية للمحاكم غير كافية ،وإجراءاتها بطيئة ومعقدة ومربكة ،مما يتسبب في
تأخير القضايا ،غالبًا لسنوات .ويوجد  3.5مليون قضية متراكمة وف ًقا للمحكمة العليا في بنغالديش .والمعونة القانونية محدودة
والسجون مكتظة .لذلك ال يبلغ الناس ببساطة الشرطة عن الجرائم البسيطة ويفضلون طلب الدعم من المصادر التقليدية لتسوية
النزاعات المدنية والجنائية .فيلجأون إلى المجالس االتحادية ومجالس الشاليش التقليدية ،وتدخالت شيوخ القرية أو النخب المحلية
األخرى .باإلضافة إلى ذلك ،غالبًا ما تواجه النساء عوائق اجتماعية واقتصادية في السعي إلى تحقيق العدالة التي تثنيهن عن
اإلبالغ عن الجرائم .وهذا يزيد احتمال استبعادهن من األنشطة االقتصادية في المجتمعات المحافظة أيضًا.
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عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

نحو إيجاد حل
لمواجهة هذه التحديات ،أ ُ
جري التصميم والتنفيذ للمرحلة الثانية من مشروع تفعيل محاكم القرى في بنغالديش ( ،)AVCB IIبهدف
ِ
تحسين العدالة للفئات المحرومة والمهمشة من خالل تعزيز المحاكم القروية في  1080مجلسًا اتحاديًا في بنغالديش .الهدف من
هذا المشروع تطبيق إطار تشريعي بسيط على مجالس الشاليش ،وذلك إلضفاء الطابع الرسمي على ممارسة الوساطة التي كانت
جزءًا من الثقافة البنغالية منذ األزل .سيؤدي ذلك إلى تم ّكن السكان المحليين الفقراء ،خاصة النساء ،من تلمّس سبل االنتصاف من
المظالم الصغيرة التي تؤثر في جودة حياتهم وسيساعدهم على استعادة االنسجام االجتماعي للقرى (الغايتان  3-16و-16ب من
أهداف التنمية المستدامة ( .))SDGوسيساعد السلطات المحلية أيضًا على أن تكون أكثر استجابة الحتياجات العدالة المحلية من
خالل توفير الخدمات القانونية المناسبة في شكل محاكم فعالة في القرى (الغاية .)6-16
ُ
صمِّم المشروع باستخدام نهج قائم على حقوق اإلنسان للوصول إلى العدالة .واك ُتشِ ف العديد من االبتكارات في آلية محكمة القرية
في المناطق المستهدفة ،مثل :مشاركة المرأة في إقامة العدل ،وتنمية قدرات الجهات المعنية الرئيسية ،والتغييرات السلوكية لمن
يسعى إلى الحصول على خدمات قانونية من محكمة القرية.
التكلفة التي تتحملها الحكومة إلنشاء محكمة القرية منخفضة ،خاصة عند مقارنتها بالفوائد االجتماعية واالقتصادية التي تجنيها
ً
نتيجة التخاذ إجراءات صارمة ضد كل مخالفة .وتحولت القضايا بعي ًدا عن
المجتمعات التي تخدمها .حيث بدأت الجرائم تتناقص،
نظام العدالة الجنائية ،مما قلل الضغط على المحاكم وعدد األشخاص الذين يدخلون السجون .ورأى المسؤولون المحليون تحسينات
في االنسجام االجتماعي .باإلضافة إلى ذلك ،شعرت النساء ،الالتي يُش ِّكلن  36في المئة من المشتكين ،أنهن سيحصلن على جلسة
استماع عادلة في بيئة آمنة .وحصل المشتكون على استجابة سريعة وإيجابية بشكل عام ،ففي  80في المئة من الحاالت ا ُّتفِق على
تسوية ودفع تعويضات.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة لبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ()UNDP
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واعتبارا من عام َ ،2020ف ّعل ما يقرب من ربع المجالس االتحادية ( 1078من
ً
عالجا قانون ًيا يستطيع  21مليون شخص
أصل  )4571محاكم القرى ،مما وفر
ً
الوصول إليه .وأصبح متوسط المسافة المقطوعة  3كم ،ونادرً ا ما تستغرق
الحاالت أكثر من  28يومًا أو تستلزم أكثر من زيارتين .وظل الدخل الشهري
كما هو (من  50إلى  150دوالرً ا أمريكيًا)  ،لكن أصبحت تكلفة القضايا ،التي
ً
بسيطا من القضايا المرفوعة في
تتراوح بين دوالر واحد و 2.50دوالر ،جزءًا
المحاكم الرسمية .وحتى اآلن ،أُبلِغ عن  169304حالة ،بمتوسط  5حاالت تم
اإلبالغ عنها شهريًا لكل مجلس اتحادي .وقد ُحلَّت  138117قضية من هذه
القضايا ،أو ما يقرب من  80في المئة ،من خالل محاكم القرى .من بين تلك
القضايا التي فُصلتُ ،ن ّفذ بالكامل في هذا الوقت  130754قرارً ا ،أو ما يقرب
من  95في المئة( ،بما يتماشى مع الهدف  16من أهداف التنمية المستدامة المعني
بالسالم والعدالة والمؤسسات القوية).

يعد االفتقار إلى الوصول إلى العدالة مشكلة مزمنة للعديد من الدول النامية،
الذين يمكنهم التعلم من تجربة بنغالديش في إدارة محاكم القرى ومالءمة هذه
الممارسات الفضلى مع السياقات المحلية من أجل تلبية احتياجات العدالة للفقراء
والضعفاء في المناطق الريفية ،وخاصة النساء .وعند تكرار أفضل الممارسات
هذه ،يجب على الدول التركيز على زيادة مشاركة المرأة في عملية إقامة العدل،
وتعزيز الملكية في اإلدارات المحلية ،وتطوير آلية إلحالة القضايا من الشرطة
وأنظمة القضاء الرسمي .باإلضافة إلى ذلك ،يجب أيضًا االهتمام باألساليب
المتكاملة التي ُتر ِّكز على حشد المجتمع وتوعيته لبناء الثقة بالمحاكم القروية
بين القرويين وتعزيز استخدام هذه الخدمات في حل النزاعات محليًا ومن دون
متاعب .وأعربت منطقة بانجسامورو ذاتية الحكم في الفلبين عن اهتمامها
بهذه المبادرة خالل زيارة إلى بنغالديش .يمكن أن يسهل التكرار الناجح في
بانجسامورو التعاون بين بلدان الجنوب.

يتمتع المشروع بإمكانية جيدة ألن يصبح مستدامًا ألنه جزء ال يتجزأ من الهياكل
الحكومية المحلية ،وقد تطور بنا ًء على قانون محاكم القرى ،وهو يمثل أهمية
كبيرة بالنسبة إلى األشخاص الذين يخدمهم ،خاصة فقراء الريف .ويؤثر المشروع
في المسؤولين عن خدمات العدالة ،ويشملون القضاء والشرطة والمنظمة الوطنية
لخدمات المعونة القانونية ومنظمات المجتمع المدني .وقد أثبتت الحكومة
ملكيتها لمحاكم القرى بتعديل قانون محكمة القرية وصرف  152.2مليون تاكا
( 1.81مليون دوالر) من الموارد الوطنية إلنشاء محاكم القرى في  1267مجلسًا
اتحاديًا ،وهو ما يتجاوز هدف المشروع .وأصدرت الحكومة أيضًا توجيهات
لإلدارات المحلية تتعلق بإدارة محاكم القرى ومراقبتها .أحد التحديات الرئيسية
التي تواجه االستدامة هو النقص في الموارد البشرية في المجالس االتحادية
إلدارة محاكم القرى بمجرد إنهاء المشروع تدريجياً .وقد عالجت الحكومة مشكلة
الموارد البشرية وبدأت تنشر موظفين متخصصين ،ومحاسبًا مساع ًدا ومُش ِّغل
كمبيوتر ،لكل مجلس اتحادي من أجل إدارة قضايا محكمة القرية.

جهة االتصال:
االسم :السيد ساردير م .أسد الزمان
الوظيفة :كبير مديري المشروعات
المنظمة :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPفي بنغالديش
البريد اإللكترونيsarder.asaduzzaman@undp.org :
هاتف+8801730336989 :
االسم :السيد أسد  -الزمان
الوظيفة :اختصاصي سياسات  ،برنامج التطلع لالبتكار ()a2i
المنظمة :األمانة العامة ،شبكة بلدان الجنوب المعنية باالبتكار في الخدمة العامة
()SSN4PSI
البريد اإللكترونيasad.zaman@a2i.gov.bd :
هاتف+8801712092922 :

اسم المشروع :مشروع تفعيل المرحلة الثانية من محاكم القرى في بنغالديش (:)AVCB II
الدول  /األقاليم :بنغالديش
المر ِّ
شح :شبكة بلدان الجنوب المعنية باالبتكار في الخدمة العامة ،مكتب األمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-5 ،5-5 :أ-16 ،7-16 ،6-16 ،3-16 ،3-10 ،2-10 ،ب6-17 ،
مقدم الدعم :حكومة بنغالديش
هيئات التنفيذ :شعبة الحكم المحلي التابع لوزارة الحكم المحلي والتنمية الريفية والتعاونيات
حالة المشروع :قيد التنفيذ
فترة المشروع2020–2016 :
رابط الممارسة الجيدةwww.villagecourts.org/ :
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عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

مشروع المركز العالمي للتنمية فيما بين بلدان الجنوب
مشاركة المعرفة والحلول من خالل منصة عالمية لبناء القدرات والتدريب ومقترحات المنح الصغيرة

التحدي
تميّز العام  2019ببداية عهد انتقالي للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ،مع ختام المؤتمر الثاني عالي المستوي لألمم
المتحدة المعنيّ بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب في بوينس آيرس وتبني وثيقة نتائجه .تم إبراز التعاون فيما بين بلدان الجنوب في
الوقت الحاضر في أكثر من  80دولة كجزء من إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة ،وأنه كانت هناك موجة
عارمة في الشراكات الجديدة.
ً
نشطا للتعاون فيما بين بلدان الجنوب .ومع ذلك ال يزال التعاون فيما بين
باعتبار الصين أكبر دولة نامية ،فقد كانت مدافعًا ومشجعًا
بلدان الجنوب والتعاون الثالثي يواجه عد ًدا من التحديات الكبيرة على المستوى الدولي ،وكذلك في الصين .على سبيل المثال ،كان
قدر كبير من عملية نقل المعرفة والمهارات أحادي االتجاه ،وتظل معظم األنشطة تن ّفذها الحكومات ،مع أدنى مشاركة من القطاع
الخاص .باإلضافة إلى ذلك فإن حشد الموارد المالية محدود ،وال ُتستخدَ م بكفاءة.
نحو إيجاد حل
في عام  ،2008أطلق المركز الصيني الدولي للتبادل االقتصادي والتقني باالشتراك مع مكتب األمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان
الجنوب مشروع المركز الصيني للتنمية فيما بين بلدان الجنوب لتسهيل التقاسم النظامي للخبرة والمعرفة الصينية مع غيرها من
الدول النامية .كما أنها َس َعت لتوحيد الموارد وح ْشد الشراكات داخل الصين بطريقة منسَّقة .عند ختام مشروع المركز الصيني
ُ
بشكل
جري منذ عام  2008إلى  ،2019أظ َه َر تقييم شامل ومستقل أن المشروع كان متقاربًا
ٍ
للتنمية فيما بين بلدان الجنوب ،الذي أ ِ
جيد مع مبادئ التعاون فيما بين بلدان الجنوبَّ ،
ومثل قيمة جيدة لألموال والموارد التي ُخصِّصت له ،واستفاد من اإلدارة القوية،
َ
وكان له تأثير إيجابي على الجهات المستفيدة ،وكان مُستدامًا وعال َج قضايا شاملة.
ولتوسيع نجاح المشروع ،تعهّدت الحكومة الصينية بتقديم الدعم المالي والمؤسسي المستمر إلى مكتب األمم المتحدة للتعاون فيما
بين بلدان الجنوب في مرحلة ثانية ( )2023–2019بموجب مشروع المركز العالمي للتنمية فيما بين بلدان الجنوب (Global
 .)SSDCسيواصل المركز الصيني الدولي للتبادل االقتصادي والتقني العمل باعتباره الشريك القومي المن ِّفذ في الصين ،وسوف
يستضيف مكتب مشروع المركز العالمي للتنمية فيما بين بلدان الجنوب.

1

القضاء
على الفقر

2

القضاء التام
على الجوع

3

الصحة الجيدة
والرفاه

4

التعليم الجيد

5

المساواة بين
الجنسين

6

المياه النظيفة وخدمات
الصرف الصحي

7

الطاقة النظيفة
وبأسعار معقولة

8

العمل الالئق
والنمو االقتصادي

9

الصناعة ،واالبتكار،
والبنية التحتية

10

الحد من أوجه
عدم المساواة

12

االستهالك واإلنتاج
المسؤوالن

14

الحياة تحت
الماء

11

مدن ومجتمعات
محلية مستدامة

13
15

العمل
المناخي

الحياة على
األرض

16

السالم ،والعدل،
والمؤسسات القوية

مشروع المركز العالمي للتنمية فيما بين بلدان الجنوب سوف:
ً
تركيزا أكبر على المشاركة ثنائية االتجاه للمعرفة والخبرة في سبيل التعلّم المشترك بين الصين وغيرها من الدول
•يضع
•يوسّع الشبكة الموجودة إلى خارج الصين ،ويعيد وضع نفسه كشبكة عالمية شرعية من مراكز التميز للتعاون فيما بين بلدان
الجنوب ،ويستفيد من الشراكات مع العديد من الجهات المعنية من الوكاالت متعددة األطراف والمجتمع المدني والقطاع الخاص
والمؤسسات البحثية
•يوائم الدعم مع أهداف التنمية المستدامة وغيرها من أ ُ ُ
طر عمل التنمية العالمية
لإل ْطالع على خطاب السياسة العالمية من أجل
ُجري البحث والتحليل الخاص بكل قطاع ِ
•يقدم التأييد والدعم االستشاري وي ِ
التعاون فيما بين بلدان الجنوب
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شجع مشروع المركز الصيني للتنمية فيما بين بلدان الجنوب ومشروع المركز
َّ
العالمي للتنمية فيما بين بلدان الجنوب التبادل االقتصادي والتقني بين الدول
النامية من خالل التدريب وورش العمل ومقترحات المنح الصغيرة .حتى
مشروعي المركز الصيني
مقترحا بمنحة صغيرة ضمن
تاريخه ،كان هناك 21
َ
ً
للتنمية فيما بين بلدان الجنوب والمركز العالمي للتنمية فيما بين بلدان الجنوب
عبر نواحي موضوعية منها الزراعة والحراجة والطاقة الجديدة والحماية
البيئية والتنمية الصناعية .وقد أفادت هذه المشاريع أكثر من  30دولة نامية.
تجاوزت مصادر التمويل التي أُدخلت من خالل الشراكات العامة والخاصة
الموارد المالية األساسية التي قدّمتها مشاريع مركز التنمية فيما بين بلدان الجنوب
المشاركة من الدول النامية
لتنفيذ هذه المشاريع .اكتسب الشركاء والمؤسسات
ِ
فرص الكتساب
إمكانية الوصول إلى التقنيات والمعدات والمرافق ،باإلضافة إلى
ٍ
المعرفة وتنمية القدرات .تشمل بعض األمثلة على مقترحات المنح الصغيرة:
•مقترح لحلول شاملة إلدارة النفايات بالمدن في السنغال
•الترويج للطاقة الكهرومائية الصغيرة في نيبال ودول جنوب آسيا
•تدريب الجهات المعنيّة في نظام الحراجة الزراعية في الغابات والفطريات في
نيبال والهند والصين
•تنمية التصنيع ذي القيمة المضافة للخيزران في دولة فانواتو
•الترويج للمساكن مُسبقة الصنع في ليبيريا
•الترويج لمهارات دبلجة البث التلفزيوني األفريقي
•عرض فني لنظام معياري لزراعة األرز واألسماك في ميانمار
•التعاون الفني للحصول على مبيدات حشرات حيوية صديقة للبيئة من مصنع
تركيب حبيبات ايماكتين القابلة للتبعثر في الماء بجنوب أفريقيا
•بناء الكفاءة والبحث والتطوير ،واستخدام أنظمة جدران فعالة من حيث الطاقة
ومخصّصة لفيتنام وكمبوديا

تم توثيق الكثير من الممارسات الجيدة والدروس المُستفادة .تم نشر تحليالت خاصة
بكل قطاع وموجز أخبار في الوقت المناسب وتوزيعها داخل الشبكات وخارجها.
مع األخذ في االعتبار النطاق الموضوعي الواسع ،فقد أسهمت مشاريع مركز
ً
خاصة هدف
التنمية فيما بين بلدان الجنوب في جميع أهداف التنمية المستدامة،
التنمية المستدامة  17بشأن الشراكات .إن مشروعات مركز التنمية فيما بين بلدان
الجنوب تقيِّم بشدة التعاون العملي بين الدول النامية .بتسهيل تبادل الخبرات وورش
عمل بناء القدرات التقنية ،تسمح مشاريع مركز التنمية فيما بين بلدان الجنوب
للشركاء في الدول األخرى بتمرير هذه المعرفة إلى ال ُنظراء والزمالء .وللتقدم إلى
األمام ،سيواصل مشروع المركز العالمي للتنمية فيما بين بلدان الجنوب في وضع
نفسه كمنصّة ومركز معرفة عالمي للتعاون فيما بين بلدان الجنوب.
جهات االتصال:
االسم :السيدة /بو سونج
المنصب :المسؤولة عن المشروع
المنظمة :المركز الصيني الدولي للتبادل االقتصادي والتقني ()CICETE
البريد اإللكترونيsongbo@cicete.org.cn :
وي تشات+86 15101675439 :
االسم :السيدة يانج لُو
المنصب :محللة المشروع
المنظمة :مكتب مشروع المركز العالمي للتنمية فيما بين بلدان الجنوب
البريد اإللكترونيliuyangpoppy@qq.com :
وي تشات+86 15101675439 :

اسم المشروع :مشروع المركز العالمي للتنمية فيما بين بلدان الجنوب
الدول  /األقاليم :عالمي
المر ِّ
شح :المركز الصيني الدولي للتبادل االقتصادي والتقني ()CICETE
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-2 ،4-2 ،3-2 ،4-1 :أ-3 ،ج-6 ،6-6 ،3-6 ،1-5 ،7-4 ،4-4 ،أ-7 ،أ-9 ،4-9 ،1-9 ،9-8 ،5-8 ،2-8 ،أ،2-10 ،
-12 ،8-12 ،5-12 ،2-12 ،6-11 ،1-11أ16-17 ،9-17 ،6-17 ،8-16 ،4-15 ،2-15 ،7-17 ،3-13 ،1-13 ،
مقدم الدعم :مكتب األمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب UNOSSC
هيئات التنفيذCICETE :
حالة المشروع :مستمر
فترة المشروع :يونيو  – 2019ديسمبر 2023
رابط الممارسة الجيدة :غير متوفر
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الشبكة الصينية للتعاون فيما بين بلدان الجنوب
االستفادة من الشراكات مع العديد من الجهات المعنيّة لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب

التحدي
لم تكن الصين فقط داعمة وصاحبة مبادرة في التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مرحلته الوليدة ،بل إنها أيضًا مساهم رئيسي في
النمو في بلدان الجنوب في الوقت الحاضر ،فهي تؤدي دورً ا رائ ًدا في التعاون فيما بين بلدان الجنوب أكثر من أي وق ٍ
ت مضى.
نحو راسخ ،وتعمل على بناء مجتمع به مستقبل مشترك للجنس البشري ،وتدافع عن مفاهيم
فهي تحمي نموذج العولمة الجديد على ٍ
التنمية الجديدة في جميع أنحاء البالد ،وترتقي بخطة التنمية المستدامة لعام .2030
ومع ذلك ال يزال التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي يواجه عد ًدا من التحديات المهمة على المستوى الدولي ،وكذلك
في الصين .على سبيل المثال ،في حين أنّ العولمة م َّكنت الكثير من الشعوب من الهروب من الفقر ،إال أنه ال يتم تقاسم منافعها
نحو غير مُتناسب .ومن َث ّم يلزم تحسين التعاون حتى تستطيع الدول
نحو مُنصف وتسقط تكاليفها على الفقراء والضُعفاء على ٍ
على ٍ
نحو أسرع ،و َتسُد الفجوات في الدخول ،وتبني مجتمعات شاملة ومرنة .تلزم جهود أكبر
على
وتنمو
البعض،
بعضها
من
التعلم
ٍ
لالستفادة من الشراكات مع الجهات المعنيّة من الوكاالت متعددة األطراف والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية
من أجل زيادة انخراطها في التعاون فيما بين بلدان الجنوب.
نحو إيجاد حل
أُنشئت الشبكة الصينية للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في عام  .1995وهي تربط أكثر من  20مركز أبحاث وتدريب وطني مُقام
من خالل المشاريع التي يدعمها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (.)UNIDO
شجعت الشبكة بقوة التعاون التقني واالقتصادي بين الدول النامية عن طريق تقديم الخدمات االستشارية ومشاركة المعرفة
وقد َّ
وتنظيم الندوات وتسهيل زيارات التبادل .من خالل منصة الشبكة يُتاح للمؤسسات األعضاء الوصول إلى التمويل األوَّ لي من
صندوق بيريز غريرو االستئماني للتعاون فيما بين بلدان الجنوب الذي يعمل منذ  37عامًا .في العقود الماضية ،ن َّفذت المؤسسات
بدعم من صندوق بيريز غريرو االستئماني في مجاالت منها الزراعة والحراجة ومصائد األسماك
األعضاء بنجاح  47مشروعًا
ٍ
َ
وصلت مشاريع صندوق بيريز غريرو االستئماني إلى
والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والمياه النظيفة والخدمات الماليةَ .
أكثر من  60دولة نامية في آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية وأوقيانوسيا .األمثلة تشمل:
•اإلثبات والترويج للزراعة عالية اإلنتاجية وعالية الجودة وتقنية التصنيع المتقدمة لطحالب سبيرولينا في الدول النامية
•النموذج الناجح لتنمية الخيزران في الصين وتأثيراته في إندونيسيا وفيتنام
•تحسين أداء نظام تربية األحياء المائية المُعاد تدويرها في فيتنام وسريالنكا
•استخدام وتوزيع هاضم الغاز الحيوي المصنوع من األلياف الزجاجية المدعَّمة لألسر البعيدة ومنخفضة الدخل
•التعاون الدولي للترويج والتبادل للحكومة اإللكترونية من أجل الدول النامية
•الحلول المتكاملة لقضايا مشكالت مياه الشرب في المناطق الريفية
•الوصول للخدمات المالية والقطاع الخاص في أفريقيا

1

القضاء
على الفقر

2

القضاء التام
على الجوع

3

الصحة الجيدة
والرفاه

4

التعليم الجيد

5

المساواة بين
الجنسين

6

المياه النظيفة وخدمات
الصرف الصحي

7

الطاقة النظيفة
وبأسعار معقولة

8

العمل الالئق
والنمو االقتصادي

9

الصناعة ،واالبتكار،
والبنية التحتية

10

الحد من أوجه
عدم المساواة

12

االستهالك واإلنتاج
المسؤوالن

13

العمل
المناخي

14

الحياة تحت
الماء

15

الحياة على
األرض

16

السالم ،والعدل،
والمؤسسات القوية

11

مدن ومجتمعات
محلية مستدامة

تجْ مع الشبكة الصينية للتعاون فيما بين بلدان الجنوب الموارد والخبرة من مخ َت َلف الصناعات والقطاعات .المؤسسات األعضاء
تشمل:
•معهد الغاز الحيوي التابع لوزارة الزراعة
•مركز مستقبل الجبال ،معهد كونمينغ لعلم النبات ،األكاديمية الصينية للعلوم
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•مجلس األعمال الصيني األفريقي
•مركز بحوث مصايد المياه العذبة التابع لألكاديمية الصينية لعلوم المصايد
•مركز كروس-ستريتس ( )Cross-Straitsلنقل التكنولوجيا بجزيرة فوجيان
•المركز الدولي لتعزيز تكنولوجيا المواد
•المركز الدولي المعنيّ بالطاقة الكهرومائية الصغيرة
•أكاديمية جيانغشي للعلوم الزراعية
•مركز نانتونج لتطوير تركيب المبيدات الحشرية
•المركز الوطني لبحوث الخيزران
•جمعية تعزيز التنمية المستدامة اإلقليمية بين الجبال واألنهار والبحيرات
بمقاطعة جيانغشي
أبر َزت العولمة الحاجة لتقوية التعاون متعدد األطراف والحوكمة والتضامن
لقد َ
العالمي .تجتمع المؤسسات األعضاء لحضور االجتماع السنوي للشبكة في
كل عام لبحث إقامة شراكات أعمق وأشمل فيما بين بلدان الجنوب .تضمَّنت
موضوعات االجتماع توجهًا جدي ًدا للتعاون فيما بين بلدان الجنوب ،باإلضافة إلى
تبادل المعرفة وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا .استنا ًدا إلى تجربتهم في التعاون
الدولي ،يناقش المشاركون في االجتماع الفرص والمنافع والتحديات التي تواجه
التعاون فيما بين بلدان الجنوب من منظور عملي ونظري على ح ٍد سواء .كما
َّ
تنظم ورش عمل للموضوعات أثناء االجتماع السنوي .المؤسسات األعضاء
خبراء في مجاالتهم ويتم ّتعون بالشراكات المُثمرة الدولية والتي فيما بين بلدان
الجنوب .غالبًا ما تكون هناك مناقشات َنشِ طة حول كيفية تقوية التعاون فيما بين
نحو أفضل .تق ِّدر المؤسسات األعضاء ِو َرش
بلدان الجنوب والتعاون الثالثي على ٍ
عمل الموضوعات والتي تحسِّن قدراتها ووعيها وتمدّها بمنصة لتبادل الخبرات
ووجهات النظر.
إذا أخذنا بعين االعتبار النطاق المواضيعي الواسع للشبكة الصينية للتعاون فيما
بين بلدان الجنوب ،فقد قدمت المنصة إسهامات كبيرة لتحقيق أهداف التنمية
المستدامة ،وأهداف األلفية للتنمية قبل ذلك .على سبيل المثال ساهمت الشبكة
بشكل رئيسي في هدف التنمية المستدامة رقم  17بتشجيع الشراكات بين الجهة
المعنية المتعددة من أجل التنمية المستدامة .تم توجيه اهتمام خاص بالنساء في

المشاريع التي يموّ لها صندوق بيريز غريرو االستئماني لضمان مشاركتهن
الكاملة والفاعلة وهو ما يُسهم في هدف التنمية المستدامة رقم  5المعنيّ بالمساواة
بين الجنسين.
تواجه كل دولة تحديات معينة في طريقها نحو التنمية المستدامة .وتتطلب التحديات
الكثيرة والمعقدة والمتداخلة التي تواجه المجتمع الدولي شراكات أقوى .ومن َثم
ستواصل الشبكة الصينية للتعاون فيما بين بلدان الجنوب تسهيل وتنفيذ المشاريع
التي تتضمن التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي دعمًا لتحقيق
أهداف التنمية المستدامة .وإذا أخذنا نجاحها بعين االعتبار فإن الشبكة يمكن أن
ُتلهم المؤسسات من البلدان الواقعة جنوب الكرة األرضية بالعمل معًا .إن جمْع
مجموعة واسعة من مراكز التميّز في مجاالت متعددة يسمح لها بالتعويض عن
أوجه النقص والتماس التنمية المشتركة لما هو في صالح الجميع .واصلت الشبكة
نحو مستدام ألكثر من  25عامًا بسبب رغبة المؤسسات األعضاء فيها
النمو على ٍ
في النظر إلى الساحة الدولية وتشجيع التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون
الثالثي مقابل المنفعة المتبادلة .كما تتل ّقى الشبكة دعمًا من المركز الصيني الدولي
للتبادل االقتصادي والتقني ،وهو وكالة تنفيذية متخصّصة تتبع وزارة التجارة
الصينية ،باإلضافة إلى دعم من مشاريع األمم المتحدة ،خصوصًا مشروع المركز
الصيني للتنمية فيما بين بلدان الجنوب.
جهات االتصال:
االسم :السيدة /بو سونج
المنظمة :أمانة الشبكة الصينية للتعاون فيما بين بلدان الجنوب
البريد اإللكترونيsongbo@cicete.org.cn :
سكايب/واتساب/وي تشات+86 15101675439 :
االسم :السيدة /يانج لُو
المنظمة :أمانة الشبكة الصينية للتعاون فيما بين بلدان الجنوب
البريد اإللكترونيliuyangpoppy@qq.com :
سكايب/واتساب/وي تشات+86 15101675439 :

اسم المشروع :الشبكة الصينية للتعاون فيما بين بلدان الجنوب
الدول  /األقاليم :عالمي
المر ِّ
شح :المركز الصيني الدولي للتبادل االقتصادي والتقني ()CICETE
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-2 ،4-2 ،3-2 ،4-1 :أ-3 ،ج-6 ،6-6 ،3-6 ،1-5 ،7-4 ،4-4 ،أ-7 ،أ-9 ،4-9 ،1-9 ،9-8 ،5-8 ،2-8 ،أ،2-10 ،
-12 ،8-12 ،5-12 ،2-12 ،6-11 ،1-11أ16-17 ،9-17 ،6-17 ،8-16 ،4-15 ،2-15 ،7-17 ،3-13 ،1-13 ،
مقدم الدعم :مشروع المركز العالمي للتنمية فيما بين بلدان الجنوب
هيئات التنفيذ :مشروع المركز العالمي للتنمية فيما بين بلدان الجنوب
حالة المشروع :مستمر
فترة المشروع – 1995 :الوقت الحاضر
رابط الممارسة الجيدة :غير متوفر
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إدارة المعرفة من أجل األبحاث ونقل التكنولوجيا
واالبتكار في التنوع البيولوجي
تقوية القدرات االستراتيجية للمعهد الوطني للتنوع البيولوجي من خالل التدريب الفني واإلدارة والتخطيط وأدوات
االتصال المطابقة

التحدي
إن البرازيل واإلكوادور دولتان ذواتا تنوع ضخم ،ولديهما بعض أغنى وأهم األنظمة البيئية في العالم .وهما تواجهان تهديدات
كبيرة كنتيجة لالستغالل المُفرط للموارد الطبيعية وفقدان الموائل والتغير المناخي .في القرن الحادي والعشرين ،تعتبر هاتان
الدولتان التنوع البيولوجي أدا ًة مهمة للتنمية المستدامة .تعتبر األبحاث ضرورية لتحسين توافر البيانات وجمعها وإدارتها من
خالل التعاون ومشاركة المعرفة ،والتي بدورها يمكن أن تدعم التقييم المتكامل واإلدارة المستدامة لألنظمة البيئية .ومن َثم فإنه من
الضروري تقوية قدرات المعهد الوطني للتنوع البيولوجي ( )INABIOفي اإلكوادور وتحسين التعاون اإلقليمي لتعزيز المحافظة
على التنوع البيولوجي.

5

المساواة بين
الجنسين

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

12

االستهالك واإلنتاج
المسؤوالن

15

الحياة على
األرض

نحو إيجاد حل
أنشأت البرازيل وألمانيا آليات فعالة لنقل المعرفة من خالل المعاهد البحثية بهما .كان الهدف من المبادرة الثالثية بين البرازيل
واإلكوادور وألمانيا هو تقوية القدرات العلمية والفنية للمعهد الوطني للتنوع البيولوجي ،وف ًقا لغاية هدف التنمية المستدامة .8-17
على الرغم من أنه تم إنشاء المعهد الوطني للتنوع البيولوجي في عام  ،2014فقد بدأ العمل باستقالل فني ومالي في عام .2017
ُ
نحو أفضل ،و ُعقِدت تدريبات فنية
كنتيجة للمبادرة أنشئت أدوات استراتيجية لتحديد موقع للمعهد الوطني للتنوع البيولوجي على ٍ
ُ
لتنمية أدوات من أجل البحث في التراث الطبيعي وإدارته ،وطوِّ رت أنظمة كمبيوتر إلنشاء قواعد بيانات التنوع البيولوجي.
ً
خاصة هدف التنمية المستدامة  5المعنيّ بالمساواة بين الجنسين ،وهدف
قُ ِّدمت مساهمات إلى العديد من أهداف التنمية المستدامة،
التنمية المستدامة  12المعنيّ باالستهالك واإلنتاج المسؤولين ،وهدف التنمية المستدامة  15المعنيّ بالحياة في البرّ  ،وهدف التنمية
المستدامة المعنيّ بالشراكات.
في البرازيل ،يتمتع معهد تشيكو منديز للمحافظة على التنوع البيولوجي ،والمعهد الوطني ألبحاث األمازون ،وحديقة ريو دي
جينيرو للنباتات بخبرة واسعة في إدارة مجموعات النباتات والحيوانات ،وتطوير البروتوكوالت والمنهجيات من أجل التنوع
البيولوجي وإنشاء أنظمة الكمبيوتر .ال تزال المؤسسات الموجودة في اإلكوادور تقوّ ي هذه المعرفة (أهداف التنمية المستدامة
 ،8-17و ،7-17و ،)18-17وكان الدعم المقدَّم من البرازيل ال يقدَّر بثمن .قدّم متحف أبحاث الحيوان أليكساندر كوينيج ،أحد
أهم متاحف التاريخ الطبيعي في ألمانيا ،الدعم المالي والمشورة بشأن بروتوبالزم الخاليا التناسلية .كنتيجة لهذا البحث ُنشِ ر بحثان
علميان من جانب زمالء في ألمانيا واإلكوادور ،دعمًا للغاية  6-15من أهداف التنمية المستدامة المعنيّة بتعزيز الوصول إلى
المصادر الوراثية والمشاركة العادلة للمنافع.
حض َر  18فنيًا من المعهد الوطني للتنوع البيولوجي (تم اختيارهم بنا ًء على معايير المساواة بين الجنسين)
بمقتضى هذه المبادرة،
َ
جلسات تدريب حول إدارة مجموعات الحيوانات والنباتات المح َت َفظ بها في البرازيل وألمانيا .تم إعداد وتنفيذ خطة استراتيجية
وآليات االستدامة المالية والمؤسسية وخطة اتصال استراتيجية من أجل تعزيز المعهد الوطني للتنوع البيولوجي .عالوة على ذلك
تم وضع بروتوكوالت الستخدام وتخزين قواعد بيانات التنوع البيولوجي في اإلكوادور (الغايات من أهداف التنمية المستدامة ،5-5
-12أ.)17-17 ،16-17 ،8-17 ،6-17 ،5-15 ،
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و َّقعت البرازيل واإلكوادور وألمانيا على اتفاقية لألبحاث المستقبلية والتدريب
وتبادل الخبرات في إدارة المعرفة المتعلّقة بالتنوع البيولوجي ،وهو ما قوَّ ى
الروابط بينهم (الغايات من أهداف التنمية المستدامة -12أ.)17-17 ،16-17 ،
ضعت األدوات التي تم إعدادها بمقتضى هذه المبادرة المعيار لتحسين إجراءات
َو َ
ومنهجيات المعهد الوطني للتنوع البيولوجي ،وستعمل على توسيع قدرات المعهد
على المدى القصير والمتوسط.
ُعقِدت المبادرة في ديسمبر  ،2019بنتائج إيجابية ومشجِّ عة .يرغب النظراء
في البرازيل وألمانيا في مواصلة المشاركة في جهود المعهد الوطني للتنوع
البيولوجي وفي العمل مع شركاء إضافيين في دول أخرى من خالل التعاون فيما
بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي .ونتيجة لذلك ،تم اقتراح مشروع جديد يحمل
اسم "توحيد األبحاث العلمية لتعزيز مراقبة التنوع البيولوجي" على الصندوق
اإلقليمي للتعاون الثالثي في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي في نوفمبر
 .2019وضع هذا البرنامج الجديد األسس ألهدافه على النتائج التي تم الحصول
عليها من المبادرة ،وهو ما يعتبر ً
دليل على استدامته (الغايات من أهداف التنمية
المستدامة -12أ.)17-17 ،16-17 ،

كنتيجة لهذه المبادرة ،أُنشئت أدوات لتعزيز األبحاث المتعلقة بالتنوع البيولوجي،
ومنها الشبكات األكاديمية وبروتوكوالت إلدارة المجموعات النباتية والحيوانية
بالمعهد الوطني للتنوع البيولوجي ودالئل المستخدمين لمنصة الكمبيوتر.
أخيرا ،و ّقع المعهد الوطني للتنوع البيولوجي على  50اتفاقية بين المعاهد
ً
خالل هذه المبادرة إلنشاء وتعزيز شبكات األبحاث وزيادة اإلنتاج العلمي.
جهات االتصال:
االسم :السيد /دييجو جافيير إكالن لونا
المنصب :المدير التنفيذي
المنظمة :المعهد الوطني للتنوع البيولوجي ()INABIO
البريد اإللكترونيdiego.inclan@biodiversidad.gob.ec :
هاتف+593 96 909 5456 :

اسم المشروع :إدارة المعرفة من أجل األبحاث ونقل التكنولوجيا واالبتكار في التنوع البيولوجي
الدول  /األقاليم :البرازيل واإلكوادور وألمانيا
المر ِّ
شح :وزارة البيئة باإلكوادور ،المعهد الوطني للتنوع البيولوجي ()INABIO
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-12 ،5-5 :أ18-17 ،17-17 ،16-17 ،8-17 ،6-15 ،5-15 ،
مقدم الدعم :الوكالة األلمانية للتعاون الدولي ()GIZ
هيئات التنفيذ:
البرازيل :وكالة التعاون البرازيلية؛ ومعهد تشيكو منديز للمحافظة على التنوع البيولوجي؛ والمعهد الوطني ألبحاث األمازون ،وحديقة ريو دي جينيرو للنباتات؛
ووزارة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار واالتصاالت
ألمانيا :الوكالة األلمانية للتعاون الدولي ،ومتحف أبحاث الحيوان أليكساندر كوينيج
اإلكوادور :المعهد الوطني للتنوع البيولوجي ،وزارة البيئة
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع :يوليو  – 2017ديسمبر 2019
رابط الممارسة الجيدة( https://bit.ly/32ruFwl :باللغة اإلسبانية)
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التعاون الثالثي بين وكاالت التنمية الدولية في
غواتيماال والمكسيك وألمانيا
تقوية دور أمانة التخطيط ووضع البرامج التابعة لرئاسة غواتيماال في إدارة العالقات مع الدول المتبرعة وغيرها
من منظمات التنمية الدولية

17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

16

السالم ،والعدل،
والمؤسسات القوية

التحدي
ال يمكن لدول منفردة معالجة التحديات العالمية المع ّقدة وحدها مثل الهجرة اإلقليمية أو تأثيرات تغير المناخ أو األمن اإلقليمي
ً
وحماية الموارد والقيم العالمية مثل التنوع البيولوجي والحوكمة الجيدة .فهي تتطلّب ً
خاصة في مجال التعاون
عمل جماعيًا ومنس ًقا،
ّ
اإلنمائي الدولي .باإلضافة إلى ذلك ،فإن تنفيذ أهداف وغايات خطة التنمية المستدامة لعام  2030في كل دولة يتطلب موارد مالية
وعاملين مدربين بشكل جيد وأساليب نظامية ومخططات زمنية محددة .كل هذه التحديات تزيد الحاجة إلى تقوية الوكاالت أو
المؤسسات المسئولة عن تنسيق التعاون اإلنمائي الدولي وتب ِّني التحالفات العالمية واإلقليمية.
نحو إيجاد حل
تهدف أمانة التخطيط ووضع البرامج التابعة لرئاسة غواتيماال ( )SEGEPLANإلى تقوية التنسيق الداخلي من أجل تب ّني
التحالفات ومواءمة التعاون اإلنمائي الدولي مع األولويات والمصالح الوطنية في التنمية المستدامة .ثمّة اهتمام بتعزيز آليات اإلدارة
الداخلية داخل أمانة التخطيط ووضع البرامج التابعة لرئاسة غواتيماال من أجل تقوية سياسة التعاون اإلنمائي بغواتيماال وتب ّني
الجهود الجماعية والمنسَّقة للتنمية المشتركة.
من المتو َّقع أن عملية التعلم ومشاركة المعرفة الجماعية والثالثية ستساهم في تعزيز عمليات اإلدارة الداخلية بأمانة التخطيط
ووضع البرامج التابعة لرئاسة غواتيماال لضمان االرتباط الوثيق للتعاون الدولي بأولويات التنمية بغواتيماال .تساهم هذه المبادرة
في هدفي التنمية المستدامة ( 16تشجيع المجتمعات العادلة والسّلمية والشاملة) و( 17عقد الشراكات لتحقيق األهداف) .وبالتالي
يتم تب ّني وإدارة التحالفات العالمية واإلقليمية باإلضافة إلى التحالفات في غواتيماال من أجل التنمية المستدامة.

© المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي

بالتعاون مع ألمانيا والمكسيك ووكاالت التعاون اإلنمائي المعنيّة فيها (الوكالة المكسيكية للتعاون الدولي من أجل التنمية ،الوكالة
األلمانية للتعاون الدولي) سيتم تحقيق الهدف عن طريق تنفيذ اإلجراءات والتدابير التالية )1( :تقديم المساحات للحوار لتحديد أفضل
الممارسات والدروس المستفادة في إدارة التعاون اإلنمائي الفني للدول األخرى التي تواجه تحديات مشابهة؛ ( )2وتقديم المساعدة
في تصميم وتنفيذ االستراتيجيات والمنهجيات المؤسسية للحصول على نظام متابعة وتقييم فعّال لمشاريع التعاون اإلنمائي الفني
في غواتيماال؛ ( )3وتقديم المساعدة في تسجيل مشاريع التعاون اإلنمائي الفني الموجودة في غواتيماال من خالل منصة رقمية
لتحسين إدارة المعلومات والمعرفة.
تدعم ألمانيا المشروع من خالل الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية وتقدّم المساعدة المنهجية في التنفيذ االستراتيجي
لسياسة التعاون اإلنمائي الفني .تساهم المكسيك بنقل المعرفة الفنية التي اكتسبتها الوكالة المكسيكية للتعاون الدولي من أجل التنمية
في عملية توحيد سياسة التعاون اإلنمائي التي مرَّ ت بها .إنه لتعاون ثالثي فريد بين وكاالت التعاون اإلنمائي في اقتصاد ناشئ
(المكسيك) ودولة صناعية (ألمانيا) ودولة نامية (غواتيماال) يمكن استنساخه في دول وأقاليم أخرى .إن النتائج والدروس المستفادة
ذات أهمية خاصة إذا أخذنا بعين االعتبار الدور المتنامي لوكاالت التعاون اإلنمائي من أجل التعاون اإلنمائي الفعّال وتنفيذ خطة
التنمية المستدامة لعام  2030في كل دولة.
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حتى اآلن فإن تبادل الخبرة بشأن طرائق إقامة العالقات مع شركاء التعاون
وتعزيز التنسيق الداخلي بين المؤسستين (أمانة التخطيط ووضع البرامج التابعة
لرئاسة غواتيماال والوكالة المكسيكية للتعاون الدولي من أجل التنمية) في كلتا
الدولتين في عامي  2017و 2018سبق أن َّ
غذى التحليل الداخلي لخطة
أمانة التخطيط ووضع البرامج التابعة لرئاسة غواتيماال فيما يتعلق بالتعزيز
المؤسسي .باإلضافة إلى ذلك تمت المشاركة والمراجعة المشتركة ألدوات
ّ
اإلدارة الفعّالة لمشروعات التعاون اإلنمائي وكذلك أنظمة التعاون اإلنمائي
الحالية التي تديرها أمانة التخطيط ووضع البرامج التابعة لرئاسة غواتيماال
والوكالة المكسيكية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

ُدعِّمت هذه العملية بمساعدة تقنية من جانب المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي،
ومن هنا الرغبة في استنساخ المبادرة مع غواتيماال.
جهات االتصال:
االسم :السيد /لوثار راست
المنصب :مدير المشاريع لدى الوكالة المكسيكية للتعاون الدولي من أجل التنمية
المنظمة :المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي في المكسيك
البريد اإللكترونيlothar.rast@giz.de :
هاتف+ 52 55 49 44 77 10 :

في األعوام القليلة الماضية ،مرّ ت المكسيك بتحول مؤسّسي في إدارتها للتعاون
اإلنمائي بعد الموافقة على سياسة التعاون اإلنمائي وتنفيذها في عام .2011

اسم المشروع :تدعيم وكيل وزارة التعاون الدولي في غواتيماال
الدول  /األقاليم :ألمانيا وغواتيماال والمكسيك
المر ِّ
شح :الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية (ألمانيا) والوكالة المكسيكية للتعاون الدولي من أجل التنمية
هدف (أهداف) التنمية المستدامة16-17 ،6-17 ،3-17 ،8-16 ،6-16 :
مقدم الدعم :أمانة التخطيط ووضع البرامج التابعة لرئاسة غواتيماال (غواتيماال)
هيئات التنفيذ :الوكالة المكسيكية للتعاون الدولي من أجل التنمية ،أمانة التخطيط ووضع البرامج التابعة لرئاسة غواتيماال ،المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي
حالة المشروع :مستمر
فترة المشروع2020–2017 :
رابط الممارسة الجيدةwww.giz.de/en/worldwide/73470.html :
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تقوية القدرات في إدارة مخاطر الكوارث للدول الواقعة
في أمريكا الالتينية وأوروبا ومنطقة البحر الكاريبي
بناء الصمود ،ضمان مستقبل أفضل
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عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

1

القضاء
على الفقر

التحدي
وف ًقا لتقرير الكوارث العالمية لعام  2016الصادر عن االتحاد الدولي لجمعيتي الصليب األحمر والهالل األحمر للفترة –2006
 ،2015تم تسجيل  6090كارثة طبيعية .وقد ّأثرت على أكثر من  1.5مليار نسمة؛ حيث تعرَّ ض  144مليون شخص تقريبًا
للنزوح وفقدان منازلهم ،ومقتل  1.4مليون شخص ،وكانت هناك خسارة مالية تقديرية تبلغ  1.3ترليون دوالر أمريكي .التأثيرات
التدميرية للكوارث أثارث اإللحاح والقلق لدى كل جهة معنية لصياغة استراتيجية للتخفيف واإلدارة من أجل التغلب على هذا
التحدّي .تكرّ ر االلتزام العالمي بإيجاد حل في خطة التنمية المستدامة لعام  2030وإطار عمل سينداي لتقليل مخاطر الكوارث
 ،2030–2015واللذان يعمالن كأساس ألسلوب دولي تعاوني لتحقيق التنمية المستدامة من خالل إدارة وتقليل مخاطر الكوارث.
بما أنه تم اإلقرار بأن مسئولية بناء صمود أفضل هي مسئولية مشتركة ،يجب أن يكون هناك تبادل للمعرفة وبناء القدرات لضمان
استعداد كل أمة في أعقاب وقوع كارثة.
نحو إيجاد حل
عقدت وزارة الخارجية اإلندونيسية بالتعاون مع مركز أبحاث تخفيف الكوارث وتسونامي ( )TDMRCالذي أنشأته جامعة
سياه كواال "ورشة العمل الدولية حول إدارة مخاطر الكوارث لدول أوروبا وأمريكا ومنطقة البحر الكاريبي" بمدينة باندا إيسيه
بإندونيسيا من  26يونيو إلى  5يوليو  .2019كان التدريب يهدف إلى دعم تنفيذ إطار عمل سينداي في تحسين جهود إدارة وتخفيف
مخاطر الكوارث ضمن إطار عمل التنمية المستدامة العالمية.
وقد حضر البرنامج التدريبي  10مشاركين من دول في أوروبا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي :أنتيغوا وبربودا وتشيلي
وكولومبيا وكوستاريكا ودومينيكا وجامايكا ومقدونيا الشمالية وبنما وباراجواي وبيرو .كان معظم المشاركين مسئولين وجهات
معنية في قطاعات إدارة الكوارث.
© وزارة الخارجية ،إندونيسيا

التدريب خبرا ٌء من مركز أبحاث تخفيف الكوارث وتسونامي باستخدام عدّة أساليب منهجية ،منها األنشطة الصّفية والمناقشات
قدّم
َ
التفاعلية والممارسات الفردية والجماعية والزيارات الميدانية .وقد شملت المواد التي تدور حول إدارة مخاطر الكوارث ضمن هذا
البرنامج التدريبي الفهم األساسي وفوائد سياسات إدارة وتخفيف مخاطر الكوارث والتعافي التالي للكارثة.
تم تعريف المشاركين بأسلوب إدارة الكوارث الذي تستخدمه إندونيسيا ،بنا ًء على حاالت دراسة سابقة دمجت فيها الحكومة خرائط
مخاطر الكوارث في التخطيط المكانيّ وتخطيط إدارة الكوارث للمناطق والمقاطعات .كما قُ ِّدمت إليهم نظرة عامة على إطار
عمل سياسة الحكومة بشأن التعافي التالي للكارثة وإعادة التأهيل وإعادة اإلعمار باإلضافة إلى األسلوب المجتمعي إلعادة التنمية.
ً
خاصة فيما يتعلق بالكوارث الكبيرة .لكي
تم تزويد المشاركين بوحدة تدريبية للتعرّ ف على تحديات وأهداف إدارة مخاطر الكوارث
نحو كامل ،فقد أُعطِ يت لهم مواد حول خصائص المخاطر الطبيعية وتأثيراتها،
يفهموا آليات سياسة إدارة مخاطر الكوارث على ٍ
تركيز على تأثيرات وعالج المخاطر الجيولوجية واألرصاد الجوية المائية.
مع
ٍ
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كما تم تقديم وحدة تدريبية حول تعزيز الصمود المجتمعي من أجل إبراز
أهمية تضمين مجتمعات القاعدة الشعبية ومنظمات المجتمع المدني في صياغة
استراتيجية شاملة إلدارة المخاطر .كما أ ّكدت هذه الوحدة على أهمية النظر بعين
االعتبار للمعرفة المحلية من أجل ضمان استراتيجية شمولية إلدارة الكوارث
وتخفيف مخاطر الكوارث.
كما تعرّ ف المشاركون على الجوانب الداعمة لسياسة إدارة الكوارث والتي تشمل
مهارات التواصل المتعلقة بمخاطر الكوارث من أجل إبالغ العامّة بالكوارث
َ
ومطمْ ئن وهادئ .كما تناولت المناقشات التأمين والتمويل
بأسلوب متماسك
المتعلق بمخاطر الكوارث باإلضافة إلى إدراج إدارة مخاطر الكوارث ضمن
إطار عمل السياسة المالية .وقد زار المشاركون عدّة مواقع لتعزيز معرفتهم
بإدارة الكوارث من خالل الخبرات المباشرة.
في نهاية التدريب قدَّم المشاركون خطة عمل وتوصيات للسياسة من المزمع
تنفيذها في دولهم .بعض النقاط الرئيسية للبرنامج التدريبي تشمل أهمية المعرفة
المحلية فيما يتعلق بتاريخ الكوارث في مناطق معينة ،وتضمين مجتمعات القاعدة
الشعبية في سياسة إدارة المخاطر ،وجمع البيانات والسجالت بشأن الكوارث في

كل منطقة لوضع خريطة للمخاطر وتحليل المخاطر والتعرض لها ،والتنسيق
القوي بين الحكومات المركزية واإلقليمية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة.
ن َّفذ المشاركون المعرفة والدروس المستفادة من التدريب في بلدانهم إلعداد
مواد تدريبية من أجل تحسين سياسة بلدانهم في تخفيف الكوارث ْ
وإطالعها
على نمو أُطر جديدة لسياسة إدارة مخاطر الكوارث .كان هذا التدريب قيِّما
بوجه خاص لدول من أمريكا الالتينية ومنطقة بحر الكاريبي ،حيث أن جامايكا
ستستضيف المنصة اإلقليمية السابعة لتقليل مخاطر الكوارث في األمريكيتين
ومنطقة البحر الكاريبي في عام .2020
ساهمت هذه المبادرة في تحقيق هدف التنمية المستدامة  17بشأن الشراكات
والهدف  1بشأن الفقر.
جهات االتصال:
االسم :السيد محمد سياريف أالتاس
المنصب :مدير التعاون الفني
المنظمة :وزارة الخارجية اإلندونيسية
البريد اإللكترونيsyarif.alatas@kemlu.go.id :

اسم المشروع :تقوية القدرات في إدارة مخاطر الكوارث للدول الواقعة في أمريكا الالتينية وأوروبا ومنطقة البحر الكاريبي
الدول  /األقاليم :أنتيغوا وبربودا وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا ودومينيكا وإندونيسيا وجامايكا ومقدونيا الشمالية وبنما وباراجواي وبيرو
المر ِّ
شح :وزارة الخارجية اإلندونيسية
هدف (أهداف) التنمية المستدامة9-17 ،5-1 :
مقدم الدعم :مركز أبحاث تخفيف الكوارث وتسونامي التابع لجامعة سياه كواال
هيئات التنفيذ :وزارة الخارجية اإلندونيسية
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع :يونيو  -يوليو 2019
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/31xXjNb :
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مساعدة حكومة بيالروسيا على االنضمام إلى
منظمة التجارة العالمية وذلك بتدعيم الخبرة والقدرة
المؤسسية الوطنية
تدعيم القدرة المؤسسية ورفع الوعي لدى العامّة بخصوص عملية االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتأثيراتها
بالنسبة لبيالروسيا

17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

10

الحد من أوجه
عدم المساواة

التحدي
يعتبر انضمام جمهورية بيالروسيا إلى منظمة التجارة العالمية أولوية قصوى بمقتضى سياسة التجارة الوطنية لديها .حيث أن
عضوية منظمة التجارة العالمية ستساعد في جذب االستثمارات األجنبية ودمج بيالروسيا في التجارة الدولية وتحسين البيئة لتصدير
السلع والخدمات الموجودة في بيالروسيا إلى أسواق الدول األعضاء بمنظمة التجارة العالمية .يعتبر ضمان المصالح والمنافع
الوطنية للشركات الخاصة ركيزة رئيسية النضمام الدولة إلى منظمة التجارة العالمية.
فجميع شركاء بيالروسيا داخل االتحاد االقتصادي آلسيا الوسطى هم أعضاء بمنظمة التجارة العالمية :قيرغيستان منذ عام 1998؛
وأرمينيا منذ عام 2003؛ واالتحاد الروسي منذ عام 2012؛ وكازاخستان منذ عام  .2015تسمح هذه الشراكة لبيالروسيا بتعظيم
تنسيق شروط االنضمام ،وتسريع عملية االنضمام بينما تضمن توافق االلتزامات المُضطلع بها بموجب منظمة التجارة العالمية مع
الحفاظ على فرص تنمية وتعميق التكامل مع دول آسيا الوسطى.
دخلت بيالروسيا المرحلة النهائية من المفاوضات ،حيث تصيغ االلتزامات النهائية أمام منظمة التجارة العالمية .ومع ذلك فإن
ً
كل من الهيئات الحكومية ومجتمع األعمال ليس لديهم المعرفة الكافية بالنطاق الواسع للقضايا المرتبطة باالنضمام إلى منظمة
التجارة العالمية وتأثيرها على نمو الدولة االجتماعي واالقتصادي .فاإلدارة ذات الصلة بوزارة الخارجية ينقصها العاملون ،وهو
ما ال يسمح بتقديم نطاق كامل من الدعم القانوني والخدمات االستشارية للهيئات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية بشأن قضايا
التجارة الخارجية واللوائح ذات الصلة داخل منظمة التجارة العالمية.
ليس لدى الدولة المؤسسات ذات الخبرة والحنكة المناسبة لتقديم االستشارة بشأن نطاق واسع من القضايا وتقديم خبرات متخصصة
بشأن النشاط االقتصادي األجنبي والتجارة الخارجية وتسهيل عضوية منظمة التجارة العالمية.
نحو إيجاد حل
تطلّب االنتقال من المرحلة التحضيرية إلى المرحلة النهائية من عملية التفاوض على االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية دعمًا
إضافيًا لهيئة التفاوض الوطنية وتوحيد جميع األطراف المشتركين في المفاوضات .سيخضع المتخصصون والخبراء الوطنيون
لتدريب في "مدرسة المفاوضات" ويستعدوا لتنفيذ القرارات الحكومية أثناء المرحلة التالية لالنضمام.
يهدف البرنامج إلى مساعدة حكومة بيالروسيا في االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية وذلك بتدعيم الخبرة الوطنية ورفع الوعي
العام بالعملية وبتأثير االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية .األهداف الرئيسية من المشروع هي إجراء الدراسات التحليلية التي
تقود إلى توصيات متوجّ هة نحو اإلجراءات بشأن القضايا المرتبطة باالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية؛ وتنفيذ أنشطة تدريبية
للمنظمات والمؤسسات والوكاالت الحكومية الوطنية بشأن نواحي متعددة؛ وإجراء حملة معلومات وتثقيف لتحسين الوعي العام
فيما يتعلق بقواعد منظمة التجارة العالمية وعملية انضمام الدولة .سيشمل الجمهور المستهدف مجتمع األعمال والمجتمع األكاديمي
ووسائل اإلعالم.
إن تحقيق هذه األهداف الرئيسية من المشروع سيساعد على تحسين موقف الدولة التفاوضي والكفاءة في تقديمه في االنضمام إلى
منظمة التجارة العالمية .كما سيرفع الوعي بين الموظفين الحكوميين المسئولين وممثلي مجتمع األعمال لسياسة التجارة الخارجية
في سياق االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية .عالوة على ذلك فإنه سيسهم في تدريب المتخصصين في الوزارات والوكاالت
من أجل تعزيز المهارات االحترافية المرتبطة باالتفاقيات متعددة األطراف ضمن منظمة التجارة العالمية واالتفاقية العامة المعنية
بالتعريفة الجمركية والتجارة في سياق تحقيق األهداف الوطنية بشأن التجارة الخارجية ،على المستوى الوطني وضمن اتحادات
التكامل التي بيالروسيا طرفٌ فيها.
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على المدى المتوسط ،ستكون نتيجة المشروع الرئيسية هي انضمام بيالروسيا
إلى منظمة التجارة العالمية بشروط مواتية للدولة ولتكامل دول آسيا الوسطى.
سيحسن التعاون االقتصادي والتجاري للدولة على المدى الطويل مع باقي
وهذا
ّ
دول العالم ويساعد على جذب استثمارات أجنبية وتدعيم وضعها التصديري
من خالل تحرير شروط وصول منتجاتها المحلية إلى األسواق الخارجية .كما
سيحسن أوضاع االتحاد االقتصادي لدول آسيا الوسطى في المنطقة.
تستفيد من أنشطة المشروع الهيئات والمنظمات الحكومية المسئولة عن تعزيز
بيالروسيا في عملية االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية .كما تستفيد من التنفيذ
الناجح للمشروع الحكومات اإلقليمية والجامعات والمعاهد البحثية التي تركز
على التجارة الخارجية باإلضافة إلى اتحادات األعمال وروّ اد األعمال .يساهم
المشروع في زيادة الوعي بين السكان وممثلي الشركات بشأن القضايا المرتبطة
بمنظمة التجارة العالمية.
من أجل تقوية قدرة الخبراء في المؤسسات العامة بشأن الجوانب المتنوعة
لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية ،سيتم إنشاء مركز وطني معنيّ بمنظمة
التجارة العالمية .المركز سوف:
•يدعم عضوية الدولة في منظمة التجارة العالمية.
•يحلّل التأثيرات االقتصادية النضمامها.
•يضع توصيات بشأن تحسين التشريعات في بيالروسيا المعنيّة بالتجارة
الخارجية ،بما يتماشى مع أحكام االتفاقيات الرئيسية مع منظمة التجارة
العالمية.
•يقدم الخبرة في صياغة المواقف في المفاوضات التجارية الدولية ،ويضع
المسودات لالتفاقيات االقتصادية الدولية ،ويعالج المشكالت المتعلقة بالوصول
إلى األسواق األجنبية وتسوية النزاعات التجارية الدولية.
•يبني الخبرة الوطنية المعنيّة بالسياسة التجارية والمسائل القانونية المتعلقة
بمنظمة التجارة العالمية من أجل تقليل اعتماد الدولة على المستشارين
والمنظمات األجنبية الالزمة للدعم القانوني والفني في حل النزاعات داخل
منظمة التجارة العالمية.
•يقدم الدعم الفني للمشاركة في هيئات منظمة التجارة العالمية.

سيحافظ المركز الوطني المعنيّ بمنظمة التجارة العالمية على تعاون وثيق مع
مركز الخبرة بشأن منظمة التجارة العالمية التابع لالتحاد الروسي ومركز تنمية
السياسة التجارية التابع لوزارة االقتصاد الوطني بكازاخستان 1.سي ّقوي هذا
التعاون القدرة الفنية للمراكز ،مما يخلق التآزر ويحسّن الكفاءة في استخدام
المصادر الفكرية من بيالروسيا وكازاخستان وروسيا .وهذا سيؤدي إلى توفير
مالي كبير في دعم المصالح المشتركة ومعالجة المشكالت المشتركة والمحتملة
في سياق عضوية منظمة التجارة العالمية.
سين ّفذ المركز الوطني المعنيّ بمنظمة التجارة العالمية جميع وظائف المشروع،
حيث يُجري األبحاث التحليلية ويقدم التدريب والتثقيف واالستشارة بشأن نطاق
واسع من القضايا .عند اكتمال المشروع سيتولى المركز زمام األمور.
س وزراء الخارجية في بيالروسيا خبرة المراكز الموجودة في
در َ
سبق أن َ
روسيا وكازاخستان من أجل وضع فكرة المركز الوطني المعنيّ بمنظمة التجارة
العالمية .ويمكن لدول أخرى استنساخ وإنشاء وتشغيل مركز وطني أيضًا .في
هذا الصدد ،تم مشاركة الفكرة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في أوزبكستان.
سيتم الحرص على استدامة نتائج المشروع .وزارة الخارجية في بيالروسيا لديها
اهتمام قوي باستخدام هذه الخبرة الدولية وتوظيف المجتمع المتخصص الراسخ
الذي لديه معرفة وكفاءات شاملة في نواحي القانون الدولي والتجارة الدولية.
جهات االتصال:
االسم :السيد /مكسيم هبسكي
المنصب :مدير المشروع
المنظمة :المكتب اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في بيالروسيا
البريد اإللكترونيmaksim.hubski@undp.org :
 1تشمل المهام االستراتيجية الرئيسية للمركز الموجود باالتحاد الروسي تنمية الخبرة
الوطنية المعنيّة بالسياسة التجارية والمسائل القانونية المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية
من أجل تقليل اعتماد الدولة على المستشارين والمنظمات األجنبية الالزمة للدعم
القانوني والفني في حل النزاعات داخل منظمة التجارة العالمية.

اسم المشروع :مساعدة حكومة جمهورية بيالروسيا على االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية من خالل تدعيم الخبرة والقدرة المؤسسية الوطنية (المرحلة
الخامسة)
الدول  /األقاليم :بيالروسيا ،كازاخستان ،االتحاد الروسي ،أوزبكستان
المر ِّ
شح :حكومة االتحاد الروسي
هدف (أهداف) التنمية المستدامة5-10 :؛ 10-17
مقدم الدعم :حكومة االتحاد الروسي من خالل الصندوق االستئماني للتنمية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في االتحاد الروسي
هيئات التنفيذ :المكتب اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في بيالروسيا ،وزارة الخارجية في بيالروسيا
حالة المشروع :مستمر
فترة المشروع2020–2018 :
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/2QqYIP4 :
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التنمية التنظيمية والتعاون والتدريب في سبيل
التكنولوجيا البيولوجية في البلدان الواقعة جنوب الكرة
األرضية
تنفيذ األُطر التنظيمية وف ًقا لالتفاقيات الدولية من أجل تسهيل االستخدام واالتجار في منتجات التكنولوجيا البيولوجية
الحديثة

التحدي
أصبح تحديد سياسات السالمة البيولوجية وتنفيذها أمرً ا الزمًا لتسهيل تب ّني المنتجات الزراعية وبرامج الصحة التي ّ
تعززها
التكنولوجيا البيولوجية الحديثة .لم تبدأ معظم الدول النامية حتى اآلن أو ال تزال في المراحل الناشئة لوضع النطاقات التنظيمية
األساسية .ونتيجة لذلك ينشأ مزيج غير متجانس من اللوائح الوطنية واإلقليمية .وهذه األطر التنظيمية المتنوعة وغير المتزامنة تح ّد
ّ
وتعطل تجارة السلع وتعُوق األمن الغذائي واالبتكارات
قدرة مبتكري المنتجات البيولوجية وتؤثر سلبًا على عمليات التعاون البحثي
في مجال الصحة العامة ،ومن ث ّم تهدّد التنمية المستدامة .ثمّة حاجة كبيرة للدعم في شكل الشراكات والتعاون الدولي من أجل تنفيذ
أنظمة تنظيمية وتشغيلية كاملة في البلدان الواقعة جنوب الكرة األرضية.
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القضاء التام
على الجوع

الصناعة ،واالبتكار،
والبنية التحتية

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

3

الصحة الجيدة
والرفاه

12

االستهالك واإلنتاج
المسؤوالن

15

الحياة على
األرض

نحو إيجاد حل
يتطلب االستخدام اآلمن والفعّال للتقنيات الحيوية مجموعة واسعة من السياسات واللوائح والعمليات لدعم م ّتخذي القرار على
المستوى الوطني .تساعد المجموعة العلمية التنظيمية التابعة للمركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية (بموجب
تفويض منها) الدول في البلدان الواقعة جنوب الكرة األرضية على تحسين القدرات الوطنية في تنظيم التكنولوجيا الحيوية عن
طريق تطبيق أسلوب متكامل ومخصص وتعاوني.
تركز المجموعة بشكل رئيسي على تحسين القدرات المؤسسية لضمان الفعالية التنظيمية في المشهد المتغيّر للتقنيات المتطورة
وحشد الموارد البشرية .في األعوام العشر الماضية دعّمت المجموعة القدرات المؤسسية لحكومات من أفريقيا جنوب الصحراء
الكبرى وأمريكا الوسطى ومنطقة بحر الكاريبي لتنظيم منتجات التكنولوجيا البيولوجية بما يتماشى مع أهداف سياستها.
تقدم المجموعة نطا ًقا من األدوات واألساليب اإلدارية للمساعدة على تحسين فعالية السلطات الوطنية المختصة ولجانها الفنية .وهي
تعمل بالتعاون مع المسئولين والخبراء الحكوميين المختصّين لضمان أن اإلجراءات والعمليات الناتجة مخصصة لإلطار التنظيمي
الوطني وقابلة للتطبيق على الفور .كما يساعد هذا الجهد التعاوني في توجيه وتحسين مهارات المسئولين التنظيميين ويشجعهم على
نحو أكثر استقاللية،
إقامة عالقات عمل مع نظرائهم اإلقليميين والدوليين .وبهذه الطريقة يتم تمكينهم من معالجة احتياجاتهم على ٍ
في حين يصبحون أكثر إدرا ًكا للتحديات التنظيمية التي تواجه الدول األخرى ،وبذلك يزيدوا من استعدادهم .والهدف النهائي هو
وضع آليات تنظيمية متينة وكاملة تكون مستقلّ ًة عن تقلبات الموارد البشرية.
يتم تسهيل إقامة العالقات مع النظراء عن طريق التبادل التنظيمي .يُو َكل إلى المنظمين من البلدان الواقعة جنوب الكرة األرضية
االلتحاق قصير األجل بمكاتب تنظيمية في األرجنتين وأستراليا وكندا وأوغندا .كما يتم تضمين العاملين المتمرّ سين من تلك المكاتب
في المؤسسات بالدول المستفيدة لفترة زمنية قصيرة لتقديم المساعدة المحلية في تحسين الفعالية التنظيمية .ونتيجة لهذه الجهود
التي تعتمد على التعاون فيما بين بلدان الجنوب (فيما بين بلدان أفريقيا ،فيما بين بلدان أفريقيا وأمريكا الالتينية ،فيما بين بلدان
منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الالتينية) والتعاون فيما بين بلدان الشمال والجنوب (أفريقيا  -كندا ،أفريقيا  -أستراليا) ،تم تدريب
ّ 28
منظمًا وسيشارك خمسة آخرون في التدريبات المستقبلية.
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كما تجمع المجموعة المنظمين والمستشارين العلميين والمفتشين من البلدان الواقعة
جنوب الكرة األرضية لحضور منتديات اإلرشاد لمدة  3إلى  5أيام من أجل تعزيز
مساهماتهم في القرارات المتعلقة بالتقنيات الحيوية الناشئة .هذا النسق التدريبي
التفاعلي المؤسّس بشكل جيد يُم ِّكن المسئولين المحليين من تصميم وتنفيذ األنشطة
التنظيمية الرئيسية وتشجيع نقل المعرفة وتبادل الخبرات .حتى تاريخه ،حضر على
األقل  896منظم وعالم ( 574من أفريقيا و 322من منطقة البحر الكاريبي)
منتديات معن ّية بالنواحي الفنية واإلدارية المتنوعة لتنظيم التكنولوجيا الحيوية.
باإلضافة إلى ذلك منحت المجموعة  15منحة زمالة إلى المنظمين والباحثين
للحصول على درجات الماجستير المرتبطة بالسالمة البيولوجية بالتعاون مع
جامعات بريطانية وأسترالية.
تم تحسين استدامة جهود بناء القدرات هذه عن طريق إنشاء مجموعة تدريب
للتعلم اإللكتروني عبر اإلنترنت ،والتي تم تطويرها وإدارتها من جانب وألجل
السلطات الوطنية المختصة في البلدان الواقعة جنوب الكرة األرضية لتلبية
احتياجاتهم التدريبية بشكل مستقل .تدمج خبرة التعلم المختلطة أساليب وطرق
مستضافة في
تدريس جديدة في سبيل التعليم بمساعدة التكنولوجيا .المجموعة
َ
السحابة ويتم تقديمها عبر اإلنترنت بتكلفة منخفضة .وهي متوفرة باستمرار
للجماهير المتنوعة ويمكن الوصول إليها من أي مكان في العالم على أساس
الحاجة إليها .حاليًا يوجد  274منظمًا أفريقيًا كمستخدمين نشطين لمنصة التدريب
عبر اإلنترنت هذه.

َن َمت سمعة المجموعة الدولية والتي تحظى باحترام كبير في العلوم التنظيمية من
خالل التعاون مع متبرعين مرموقين ،مثل مؤسسة بيل وميليندا غيتس ،وبرنامج
األمم المتحدة للبيئة ،وأمانة المعاهدة المعنية بالتنوع البيولوجي ،والمفوضية
األوروبية ،ووزارة البيئة اإليطالية.
بإيجاز ،تدعم أنشطة المجموعة وتسهّل التعاون الثالثي لتنشيط وتدعيم المكاتب
التنظيمية للتكنولوجيا الحيوية في البلدان الواقعة جنوب الكرة األرضية .تم
استخدام أسلوب استراتيجي لبناء القدرات الشخصية والمؤسسية ،وهو يتضمن
الشراكات فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي والتحالفات االستراتيجية.
يهدف التنظيم المستقل والمهيكل والراسخ إلى زيادة توافر غذاء آمن وصحي
بدرجة أكبر ومنتجات صحية من مصادر أقل في حين يقلّل الضغط على األنظمة
البيئية الطبيعية ،باإلضافة إلى دعم تجارة السلع ذات القيمة المضافة لتحسين
التنمية المستدامة.
جهات االتصال:
االسم :الدكتورة ويندي كريج
المنصب :قائدة مجموعة ،العلوم التنظيمية
المنظمة :المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا البيولوجية ()ICGEB
البريد اإللكترونيcraig@icgeb.org :

اسم المشروع :التنمية التنظيمية والتعاون والتدريب في سبيل التكنولوجيا البيولوجية في البلدان الواقعة جنوب الكرة األرضية
الدول  /األقاليم :أنتيغوا وبربودا ،جزر البهاما ،باربادوس ،بليز ،بوركينا فاسو ،الدومينيكان ،السلفادور ،أثيوبيا ،غانا ،غرينادا ،غينيا ،نيجيريا ،بنما ،سانت
كيتس ونيفيس ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،سورينام ،ترينداد وتوباغو ،أوغندا ،جمهورية تنزانيا االتحادية ،وغيرها من الدول النامية
المر ِّ
شح :المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا البيولوجية ()ICGEB
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-12 ،5-9 ،9-3 ،4-2 :أ15-17 ،14-17 ،11-17 ،9-17 ،8-17 ،6-17 ،3-17 ،9-15 ،8-15 ،
مقدم الدعم :مؤسسة بيل وميليندا غيتس ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،وأمانة المعاهدة المعنية بالتنوع البيولوجي (ومقرها كندا)
هيئات التنفيذ :المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ()ICGEB
حالة المشروع :مستمر
فترة المشروع2030–2012 :
رابط الممارسة الجيدةwww.icgeb.org/regulatory-science/ :
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برنامج بناء القدرة اإلحصائية لمكونات األنظمة
اإلحصائية الوطنية بالدول األعضاء بمنظمة التعاون
اإلسالمي
تدعيم القدرات اإلحصائية لدى األنظمة اإلحصائية الوطنية للدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي من خالل
التعاون فيما بين بلدان الجنوب التعاون الثالثي

التحدي
تنتشر الدول الـ  57األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في أربع قارات ولديهم مستويات متفاوتة من التنمية االجتماعية
االقتصادية والقدرات إلنتاج البيانات اإلحصائية وف ًقا للمعايير اإلحصائية الدولية ذات الصلة .باستخدام مؤشر القدرة اإلحصائية
الصادر عن البنك الدولي كمرجع لألداء للدول النامية ،سجّ لت الدول األعضاء الـ  50في منظمة التعاون اإلسالمي وفق البيانات
المتوفرة انخفاضًا جماعيًا في متوسط مؤشر القدرة اإلحصائية لديها ،من  62.31في عام  2009إلى  60.53في عام ،2019
والذي يعتبر أقل من مؤشر القدرة اإلحصائية لدى الدول النامية غير التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي والعالم ككل .ومن َثم يمكن
تطوير القدرات اإلحصائية لدى الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي إلى مدى أبعد من أجل إنتاج ونشر إحصائيات عالية
الجودة لدعم آليات صناعة السياسات الوطنية.
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نحو إيجاد حل
ّ
نظراً لهذا الوضع ،ينفذ مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية مبادرة طليعية لتنمية
القدرة اإلحصائية تحت اسم "برنامج بناء القدرة اإلحصائية لمكونات األنظمة اإلحصائية الوطنية بالدول األعضاء بمنظمة
التعاون اإلسالمي" .إن برنامج بناء القدرة اإلحصائية التابع لمركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول
اإلسالمية الذي بدأ في أوائل عام  2007يهدف إلى تدعيم وتحسين األنظمة اإلحصائية الوطنية لدى الدول األعضاء بمنظمة
ت وطنية أفضل ،يساعد بها صانعو السياسات في تحسين السياسات الوطنية وتنفيذ خطط التنمية
التعاون اإلسالمي إلنتاج إحصائيا 
الوطنية واإلقليمية والعالمية.
يساعد برنامج بناء القدرة اإلحصائية في متابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة حسب تصنيف أولويتها من جانب الدول األعضاء
ً
خاصة هدف التنمية المستدامة  1بشأن الفقر؛ وهدف التنمية المستدامة  2بشأن الجوع؛
بمنظمة التعاون اإلسالمي في عام ،2018
وهدف التنمية المستدامة  3بشأن الصحة الجيدة والرفاه؛ وهدف التنمية المستدامة  4بشأن التعليم؛ وهدف التنمية المستدامة  5بشأن
المساواة بين الجنسين؛ وهدف التنمية المستدامة  8بشأن العمل الالئق ونمو االقتصاد؛ وهدف التنمية المستدامة  9بشأن الصناعة
واالبتكار والهياكل األساسية؛ وهدف التنمية المستدامة  13بشأن العمل المناخي .كما يدعّم برنامج بناء القدرة اإلحصائية األنظمة
اإلحصائية الوطنية لدى الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي لتحقيق أهداف برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي لعام
نحو أفضل.
 2025على ٍ
يجمع برنامج بناء القدرة اإلحصائية المعلومات عن طريق إجراء االستبيانات كل عامين في مسعى منه لتحديد االحتياجات
والقدرات اإلحصائية لدى مكونات األنظمة اإلحصائية الوطنية .ونتيجة لذلك يتم تنظيم الدورات التدريبية اإلحصائية وزيارات
الدراسة والبعثات الفنية من خالل التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثيَ .
يؤخذ في االعتبار تشابه القدرات واالحتياجات
التدريبية والتوازن الجغرافي ولغة التدريس من أجل مالءمة الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي من أجل تحسين تأثير
وفعالية تقدير التكاليف الخاصة ببرنامج بناء القدرة اإلحصائية.
بما يتماشى مع مقاصد أهداف التنمية المستدامة  ،9-17و ،18-17و 19-17بشأن الشراكات ،تم إجراء عدد إجمالي يبلغ
 309نشاط من أنشطة بناء القدرة اإلحصائية في الدول األعضاء الـ  50بمنظمة التعاون اإلسالمي بين عام  2007وأغسطس
 ،2020بدعم سخي من  26دولة من الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي والمرصد االقتصادي واإلحصائي إلفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى .شارك  2000خبير تقري ًبا في الـ 242برنامج تدريبي إحصائي قصير األجل و 45زيارة دراسة و 20بعثة
فنية وبرنامجين للتدريب اإلحصائي عبر اإلنترنت والتي ُن ِّظمت خالل جائحة فيروس كورونا (كوفيد.)19-
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نشأ برنامج بناء القدرة اإلحصائية من ضرورة اإلمداد باحتياجات تنمية القدرة
اإلحصائية لدى الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي ،وأثبت أنه برنامج
مب َتكر .وهو يعتمد على الخبرة الفنية لدى الدول األعضاء بمنظمة التعاون
اإلسالمي ورغبتهم في الثقة واالستفادة من خبرة اآلخرين .يعمل مركز األبحاث
اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية كوسيط بين
الدول المانحة والمستفيدة لتقديم خدمات السكرتارية والمتابعة الالزمة .كما أنه
َّ
المنظمة.
يساهم في التمويل المشترك لألنشطة
من الواضح أنه يمكن لبرنامج بناء القدرة اإلحصائية أن يكون مستدامًا فقط إذا
كانت الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي راغبة في تقديم وتل ّقي تنمية
القدرة اإلحصائية .كما أن العالقة التي تأسست بين الدول األعضاء بمنظمة
التعاون اإلسالمي من خالل برنامج بناء القدرة اإلحصائية الذي يس ّه َله مركز
األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية
يجب أن تقود إلى أنشطة تعاون ثنائية .باإلضافة إلى ذلك يجب تقديم الموارد
الكافية لمركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول
اإلسالمية لمواصلة تمويل برنامج بناء القدرة اإلحصائية .في السنوات األخيرة
زاد عدد الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي التي لديها اتفاقيات تعاون
إحصائي مع مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب
للدول اإلسالمية ،سواء في شكل مذكرات تفاهم أو خطابات تعهّد .حاليًا و ّقعت
خمسة دول بمنظمة التعاون اإلسالمي (بما في ذلك ماليزيا والمغرب والمملكة
العربية السعودية ودولة فلسطين وأوزبكستان) مذكرات تفاهم مع مركز األبحاث
اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية للمساعدة في
جهود تنمية القدرة اإلحصائية لدى منظمة التعاون اإلسالمي .كما أنّ مركز
األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية و ّقع
مذكرة تفاهم أو خطاب تعهد مع تسع منظمات دولية وإقليمية منها المعهد العربي
للتدريب والبحوث اإلحصائية ،والمرصد االقتصادي واإلحصائي إلفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى ،ومنظمة العمل الدولية ،ومنظمة العالم اإلسالمي للتربية

والعلوم والثقافة ،ومجلس الخدمات المالية اإلسالمية ،والمركز اإلحصائي التابع
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،وقسم اإلحصاء باألمم المتحدة ،ومجموعة
بيانات التنمية بالبنك الدولي ،ومنظمة السياحة العالمية .تحشد هذه الشراكات
الموارد الالزمة لتلبية احتياجات تنمية القدرة اإلحصائية للدول األعضاء بمنظمة
التعاون اإلسالمي.
أصبحت هذه المبادرة البرنامج الرائد لتنمية القدرات لدى مركز األبحاث
اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية ويعمل كنموذج
يُقتدى به إلنشاء برامج أخرى لبناء القدرات .يمكن استنساخ برنامج بناء القدرة
اإلحصائية التابع لمركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب
للدول اإلسالمية شريطة أن يتم تحديد الجماعة المستهدفة بوضوح .عندما بدأ
برنامج بناء القدرة اإلحصائية ألول مرة استهدف المسئولين المعنيين فقط في
مكاتب اإلحصاء الوطنية بدول منظمة التعاون اإلسالمي .بالرغم من هذا فإنه
من أجل تعزيز األنظمة اإلحصائية الوطنية ودعم خطة التنمية العالمية قام
مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية
بتوسيع تركيزه ليصل إلى المؤسسات التي تنتج اإلحصاءات الرسمية بما في ذلك
الوزارات والوكاالت الحكومية ذات الصلة في الدول األعضاء بمنظمة التعاون
اإلسالمي.
جهات االتصال:
االسم :الدكتور عطا هللا كارامان
المنصب :مدير إدارة اإلحصائيات والمعلومات
المنظمة :مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول
اإلسالمية ()SESRIC
البريد اإللكترونيakaraman@sesric.org :؛ statcab@sesric.org
سكايبsesric.sid :

اسم المشروع :برنامج بناء القدرة اإلحصائية لمكونات األنظمة اإلحصائية الوطنية بالدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي
الدول  /األقاليم :الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي
المر ِّ
شح :مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية ()SESRIC
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-1 ،1-1 :أ-3 ،1-3 ،1-2 ،د-4 ،1-4 ،ج-5 ،1-5 ،ج-8 ،1-8 ،ب-9 ،1-9 ،ج-13 ،1-13 ،ب19-17 ،18-17 ،9-17 ،
مقدم الدعم :مكاتب اإلحصاء الوطنية والوزارات المعنية والوكاالت الحكومية في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي ،مركز األبحاث اإلحصائية
واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية
هيئات التنفيذSESRIC :
حالة المشروع :مستمر
فترة المشروع – 2007 :الوقت الحاضر
رابط الممارسة الجيدةwww.oicstatcom.org/statcab.php :
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شبكة تنفيذ ومتابعة خطة عام  2030ومتابعة أهداف
التنمية المستدامة في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي
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تقوية القدرات المؤسسية والفنية للحكومات المشتركة في إنشاء واستدامة اآلليات الوطنية لتنفيذ خطة 2030

التحدي
منتدى دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي المعنيّ بالتنمية المستدامة ،والذي تم إنشاؤه بموجب القرار )XXXVI( 700
تحت رعاية اللجنة االقتصادية لدول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،هو اآللية اإلقليمية لمتابعة ومراجعة تنفيذ خطة
التنمية المستدامة لعام  2030وخطة عمل المؤتمر الدولي الثالث المعنيّ بالتمويل من أجل التنمية في أديس أبابا .تقدّم اجتماعات
المنتدى فرص تعلم للنظراء من خالل عروض تقديمية تطوعية ومشاركة المعرفة وأفضل الممارسات ومناقشات في ذلك الصدد.
تم تب ّني خمسة أعوام تقريبًا بعد خطة  ،2030وتصبح التحديات التي تواجه تنفيذها أكبر وأكثر تعقي ًدا .هناك حاجة لمواءمة
أهداف التنمية المستدامة مع خطط التنمية القومية وعلى مستوى األقاليم والقطاعات؛ وتب ّني تدابير قومية في سبيل التنفيذ الناجح
لخطة 2030؛ وتدريب متخصصين فنيين على متابعة االلتزام بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة؛ وتحديد استراتيجيات قومية
ً
خاصة التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي في دعم مثل هذه التدابير .وهذا
متينة يمكنها تعزيز دور التعاون الدولي،
َ
يتطلب جه ًدا قوميًا كبيرً ا لوضع االستراتيجيات والتكيّف مع المؤشرات وربط سياسات التعاون مع الخطة العالمية .ومن ثم فإنه
من الضروري بناء قدرات قومية يؤدي لها التعاون الدولي دورً ا كبيرً ا.

© اللجنة االقتصادية لدول أمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

نحو إيجاد حل
تقدّم اللجنة المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب (وهي هيئة تابعة للجنة االقتصادية لدول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي) منصة داخل الهيكل القائم بين الحكومات من أجل مناقشة التعاون ومشاركة أفضل الممارسات والتحديات المشتركة.
في الدورة الـ 37للجنة االقتصادية لدول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي في عام  ،2018أنشأت الدول األعضاء شبكة
لتنفيذ خطة  2030ومتابعة أهداف التنمية المستدامة في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،والتي تعطي األولوية للتعاون
فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي بأسلوب يتضمن جهات معنية متعددة .الهدف الرئيسي من الشبكة هو تقوية قدرات
ً
خاصة الهدف  9بشأن تعزيز
الحكومات المؤسسية والفنية في المنطقة .يتناول إطار الشبكة التشغيلي هدف التنمية المستدامة 17
الدعم الدولي للخطط القومية؛ والهدف  14بشأن تعزيز ترابط السياسات؛ والهدف  16بشأن تعزيز الشراكة العالمية؛ والهدف 17
بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني؛ والهدف  18بشأن بناء القدرات؛ والهدف  19بشأن البناء على
المبادرات القائمة.
تتميز الشبكة بالهيكل التالي:
•المجموعة الرئيسية — تقدم هذه الهيئة التي تتخذ القرارات القيادة والتنسيق االستراتيجيين من أجل التنفيذ الناجح لبرنامج العمل.
وهي تتألف حاليًا من كوبا والمكسيك وأوروغواي.
•تقدّم األمانة الفنية — اللجنة االقتصادية لدول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي الدعم اللوجستي والفني.
•مجموعات العمل على ركائز التنسيق — تتألف من ثالث دول ،كل دولة مكلّفة بركيزة واحدة :ركيزة االستراتيجية (أوروغواي)،
وركيزة اإلحصائيات (المكسيك) ،وركيزة التعاون (كوبا) .تم إعداد خطة عمل لكل ركيزة من هذه الركائز.
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خالل أول اجتماع للشبكة والمنعقد في هافانا في مايو  ،2018تم تعريف الشبكة
بأنها منتدى فني للدول التي تحتاج أو تقدّم المعرفة في ثالثة مجاالت:
•آليات التنسيق بين المؤسسات والقطاعات لمتابعة تحقيق أهداف التنمية
المستدامة
•األطر الوطنية واألدوات لمتابعة التقدم في مؤشرات هدف التنمية المستدامة
وإدارة المنهجيات والعمليات والمعايير لتحسين جمع البيانات ومعالجتها
ونشرها وفصلها وتحليلها إلنتاج إحصائيات عالية الجودة وممكن االعتماد
عليها
•األدوات لمواءمة مشاريع التعاون اإلنمائي الدولي مع أهداف التنمية المستدامة
واألدوات التكنولوجية في الممارسات الجيدة في التعاون الدولي من أجل التنمية
خالل االجتماع الثاني الذي عُقد في مكسيكو سيتي في نوفمبر  ،2019تم وضع
برنامج العمل لعامي  2020–2019واالتفاق عليه .قدّمت كل ركيزة من ركائز
الشبكة عرضًا تقديميًا :االستراتيجية من جانب مكتب التخطيط والميزانية التابع
لرئاسة أوروغواي؛ واإلحصائيات من جانب المجلس الحاكم للمعهد الوطني
إلحصائيات وجغرافية المكسيك؛ والتعاون من جانب وزارة العلوم والتكنولوجيا
والبيئة بكوبا.
كنتيجة للعمل واجتماعات العمل التي أُجريت تحت هذه الركائز الثالثة ،بدعم
من اللجنة االقتصادية لدول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،اجتمعت
الدول لتنسيق الطلبات وتقديم الدعم بشأن موضوعات مثل معالجة تغير المناخ،
ومواءمة أهداف التنمية المستدامة مع البيئات المحلية والوطنية ،ووضع
الميزانيات ألهداف التنمية المستدامة ،وتدعيم القدرات اإلحصائية الوطنية من
أجل متابعة تحقيقها.

يُر َتقب من الشبكة:
•إنشاء مساحات لتبادل المعرفة وممارسات اإلدارة الجيدة لتنفيذ ومتابعة أهداف
التنمية المستدامة على المستوى الوطني ومستوى األقاليم ،من خالل التعاون
فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي.
•تدارس ودمج األساليب الشاملة دعمًا لتنفيذ ومتابعة ومراجعة خطة عام 2030
(التي تر ّكز على نواحي مثل النوع والبيئة والالمركزية القطرية).
إذا أخذنا بعين االعتبار أن الشبكة ال تزال في بدايتها ،لم يكن هناك تقييمًا لنتائجها
وتأثيراتها؛ ومع ذلك يُرت َقب أن تأتي بمشاريع متعددة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب.
من حيث التمويل ،تعاونت الشبكة مع صندوق التعاون المشترك بين المكسيك
وأوروغواي باإلضافة إلى وكاالت التعاون التابعة أللمانيا وأسبانيا من أجل
حشد الموارد لتنفيذ اجتماعاتها التنسيقية والحصول على الدعم االحترافي من
متخصصين في المسائل المتعلقة بركائزها الثالثة .في هذه المرحلة وضعت
الشبكة مسودة لبرنامج العمل لعام  2020لركائزها الثالثة ،مع خطط لوضع
مسودة لمشروع متوسط األجل إلى طويل األجل لتحسين حشد الموارد .إذا
نجحت الشبكة في إحراز نجاح مب ّكر وحشد الموارد اإلقليمية ،سيكون من الممكن
استنساخ هذه الممارسات.
جهات االتصال:
االسم :السيد إنريك أوفيدو
المنصب :مسئول الشؤون السياسية
المنظمة :اللجنة االقتصادية لدول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ()ECLAC
البريد اإللكترونيenrique.oviedo@cepal.org :

اسم المشروع :شبكة تنفيذ خطة عام  2030ومتابعة أهداف التنمية المستدامة في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
الدول  /األقاليم :أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
المر ِّ
شح :اللجنة االقتصادية لدول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ()ECLAC
هدف (أهداف) التنمية المستدامة19-17 ،18-17 ،17-17 ،16-17 ،14-17 ،9-17 :
مقدم الدعم :اللجنة االقتصادية لدول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
هيئات التنفيذ :دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
حالة المشروع :مستمر
فترة المشروع2030–2019 :
رابط الممارسة الجيدة :غير متاح
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مجموعة العمل الدولية لالقتصاد الحيوي المستدام
التابعة لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
إنشاء منصة للدول والمناطق لمشاركة المعرفة والخبرة بشأن التحوّ ل إلى اقتصاد حيوي دائري ومستدام

التحدي
االقتصاد الحيوي هو إنتاج الموارد الحيوية واستغاللها والحفاظ عليها ،بما في ذلك المعرفة والتكنولوجيا والعلوم واالبتكار ذي
الصلة ،من أجل تقديم معلومات ومنتجات وعمليات وخدمات عبر جميع القطاعات االقتصادية على أن تهدف إلى اقتصاد مستدام.
وهو يشمل الزراعة والحراجة ومصايد األسماك واالستزراع المائي وكذلك إنتاج الغذاء والبالستيك الحيوي والمنتجات الدوائية
والمواد الحيوية ومستحضرات التجميل والمنسوجات ومجموعة واسعة من المنتجات الحيوية .يرتبط االقتصاد الحيوي بالكثير من
قضايا االستدامة وأهداف التنمية المستدامة.

2

القضاء التام
على الجوع

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

12

االستهالك واإلنتاج
المسؤوالن

13

العمل
المناخي

تقدّم طبيعته الشاملة فرصة فريدة لمعالجة عدد من التحديات بطريقة شاملة ومنسّقة .ومن َثم ينبغي أن تسهل أفضل الممارسات في
االقتصاد الحيوي التفاع َل اإليجابي والتعاون بين القطاعات .على سبيل المثال غالبًا ما يُنظر إلى دمج االقتصاد الحيوي والتحول
الرقمي كدافع رئيسي لتحويل القطاعات المُنتجة.
بالرغم من هذا فإن أنشطة االقتصاد الحيوي ليست مستدامة بالضرورة ،وتواجه عدة مقايضات .من المهم للغاية أن يُسهم االقتصاد
الحيوي في االستدامة والتدوير من أجل المساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة .من الضروري أال تقوّ ض تنمية االقتصاد
الحيوي التغذية واألمن الغذائي.
نحو إيجاد حل
إذا أخذنا بعين االعتبار التحديات والفرص التي يمكن أن يأتي بها التحوّ ل إلى االقتصاد الحيوي المستدام والدائري ،ا ّتفق
 62من وزراء الزراعة على أهمية انتهاز الفرص لتنفيذ اقتصاد حيوي بأسلوب دائري ومستدام ،وذلك في المنتدى العالمي للغذاء
والزراعة في يناير  .2015وقد أوصوا بأن تنسّق منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) العمل الدولي المعنيّ باالقتصاد
الحيوي .من خالل مجموعة العمل الدولية المعنيّة باالقتصاد الحيوي المستدام التي تأسست في عام  ،2016تهدف منظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة إلى تقديم الدعم الدولي الالزم لزيادة قدرات الدول على تنمية االقتصاد الحيوي بما يتماشى مع أهداف
التنمية المستدامة.

© منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

تستجيب أنشطة مجموعة العمل لهدفين محدَّدين .الهدف األوّ ل هو العمل كمنصة لمشاركة المعرفة والخبرة الدولية فيما يتعلق
بابتكارات وتقنيات وممارسات وسياسات االقتصاد الحيوي الدائري والمستدام .والهدف الثاني هو العمل كهيئة استشارية للعمل
الفني لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بخصوص االقتصاد الحيوي الدائري والمستدام الذي يشمل إنتاج منتجات المعرفة
ودعم دول ومناطق معينة في تنمية سياسات واستراتيجيات االقتصاد الحيوي الدائري ،مع التركيز على فرص تحويل األنظمة
الغذائية .تعتبر مجموعة العمل الدولية المعنيّة باالقتصاد الحيوي المستدام منصة دولية مب َتكرة وفريدة حيث إنها تبني القدرات
الوطنية في إعداد السياسات لالستدامة والتدوير في االقتصاد الحيوي .تهدف المجموعة إلى تعميم االستدامة والتدوير في السياسات
واالستراتيجيات من أجل ضمان أن االقتصاد الحيوي الذي يتم تنفيذه بشكل صحيح يمكن أن يُفيد المجتمعات والكوكب ككل.
إن مجموعة العمل الدولية لالقتصاد الحيوي المستدام هي مجموعة خبراء دولية من جهات معنية متعدّدة .يشارك األعضاء
من خالل االستشارات واإلنتاج المشترك للمعرفة واإلمداد ببناء القدرات والمعلومات الفنية .تعمل منظمة األغذية والزراعة
لألمم المتحدة على تسهيل االجتماعات السنوية الفعلية لمجموعة العمل والمؤتمرات اإلضافية عن بُعد حول موضوعات
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معينة .تشمل االجتماعات الفعلية العروض التقديمية وورش العمل والزيارات
الميدانية .يتشارك األعضاء بانتظام المعلومات حول االقتصاد الحيوي من دولهم
بشكل
ومؤسساتهم باإلضافة إلى المنشورات الحديثة أو الفعاليات أو األخبار.
ٍ
عام تمتلك البلدان الواقعة جنوب الكرة األرضية خبرة ومعرفة واسعة في إنتاج
واستخدام الغذاء واألعالف واأللياف واألدوية الحيوية وغيرها من المنتجات
وضع استراتيجية رسمية ومكتملة األركان
الحيوية؛ ومع ذلك عد ٌد قليل منها فقط
َ
لالقتصاد الحيوي .تقدّم مجموعة العمل الدولية لالقتصاد الحيوي المستدام فرصة
فريدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي يمكن للبلدان الواقعة
جنوب الكرة األرضية من خاللها تل ّقي الدعم واكتساب المعرفة ومشاركة خبراتها
وتحسين التنسيق .حتى تاريخه توجد بعض شبكات التعاون فيما بين بلدان الجنوب
والتعاون الثالثي المرتبطة باالقتصاد الحيوي مثل شبكة االقتصاد الحيوي بأمريكا
الالتينية ،أو المنتدى الدولي لالقتصاد الحيوي بقيادة االتحاد األوروبي وجنوب
أفريقيا ،أو برنامج االبتكار الحيوي في أفريقيا ،أو المجلس االستشاري الدولي
المعنيّ باالقتصاد الحيوي بقيادة ألمانيا .الشبكات المختلفة لها أهداف مختلفة.
والتفرّ د في مجموعة العمل الدولية لالقتصاد الحيوي المستدام التابعة لمنظمة
األغذية والزراعة لألمم المتحدة يكمُن في أنها تؤيد التحويل المستدام لألنظمة
الغذائية من خالل اقتصاد حيوي دائري.
كان الحدث الرئيسي األول لمجموعة العمل هو المبادئ والمعايير الطموحة
القتصاد حيوي مستدام ،والتي تم االتفاق عليها في نوفمبر  .2016كما ساهمت
مجموعة العمل الدولية المعنيّة باالقتصاد الحيوي المستدام في زيادة مشاركة
المعرفة وتحسين التنسيق بما يتماشى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة
من أجل تحسين التعاون وتقليص المقايضات بين أهداف االستدامة .إن المعرفة
التي اكتسبها جميع أعضاء مجموعة العمل الدولية المعن ّية باالقتصاد الحيوي
خبر عن عمليات
المستدام بشأن تعميم االستدامة والتدوير في االقتصاد الحيوي ُت ِ
التنمية الوطنية واإلقليمية .أُعِ دّت في أوروغواي مسودة لرؤية واستراتيجية
بدعم من منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة .كما
االقتصاد الحيوي الوطني
ٍ
استفادت أوروغواي من الدروس المستفادة واألدوات التي استخدمتها غيرها من
دول مجموعة العمل الدولية لالقتصاد الحيوي المستدام والتحديات التي واجهتها
في وضع وتنفيذ استراتيجيات االقتصاد الحيوي .قدّم التبادل بين الشركاء الدوليين

فهمًا ألوجه التعاون والمقايضات ذات الصلة .ونتيجة لذلك تتضمن مسودة الرؤية
واالستراتيجية الكثير من االعتبارات لالستدامة والتدوير ،مثل دمج قيم التنوع
الحيوي في االستغالل النظامي للموارد الحيوية ،وهو ما يسهم في مقصد هدف
التنمية المستدامة  .9-15الدول واألقاليم األخرى التي تستفيد من مشروع منظمة
األغذية والزراعة لألمم المتحدة هي ناميبيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا.
إن اآللية التي تب ّنتها مجموعة العمل الدولية المعنيّة باالقتصاد الحيوي المستدام
بمثابة مثال جيد على كيفية تحقيق هدف التنمية المستدامة  ،17وبصفة خاصة
المقصد  9-17بشأن تعزيز الدعم الدولي لتنفيذ الخطط القومية ،بما في ذلك
التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي .وهي تقدّم الفرص لتبادل وتيسير
الحوار الدولي من خالل االجتماعات والفعاليات والمؤتمرات المستمرة .كما أنها
تسهّل مشاركة الخبرة والمعرفة بشأن مجاالت التعاون والمقايضات في االقتصاد
الحيوي وفرص االستدامة والتدوير لدعم الدول في عمليات اتخاذ القرار.
جهات االتصال:
االسم :السيدة آن بوجدانسكي
المنصب :مسئولة الموارد الطبيعية ومنسقة مشروع االقتصاد الحيوي
المنظمة :منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)
البريد اإللكترونيannekatrin.bogdanski@fao.org :
االسم :السيدة مارتا جوميز سان جوان
المنصب :مهندسة زراعية ومستشارة مشروع االقتصاد الحيوي
المنظمة :منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)
البريد اإللكترونيmarta.gomezsanjuan@fao.org :
االسم :السيدة ماريا أليجرا بروني
المنصب :مستشارة التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي
المنظمة :منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)
البريد اإللكترونيmariaallegra.bruni@fao.org :

اسم المشروع :مجموعة العمل الدولية لالقتصاد الحيوي المستدام التابعة لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
الدول  /األقاليم :األرجنتين ،البرازيل ،كندا ،الصين ،فنلندا ،فرنسا ،ألمانيا ،إيطاليا ،ماليزيا ،ناميبيا ،هولندا ،نيوزيالندا ،جنوب أفريقيا ،تايالند ،الواليات المتحدة
األمريكية ،أوروغواي ،المفوضية األوروبية
المر ِّ
شح :منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-12 ،8-12 ،5-2 ،4-2 :أ16-17 ،14-17 ،9-17 ،6-17 ،3-13 ،
مقدم الدعم :أعضاء مجموعة العمل الدولية لالقتصاد الحيوي المستدام التابعة لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة :الدول ،والهيئات اإلقليمية الحاكمة
والمؤسسات التابعة لها ،والمنظمات غير الحكومية ،وكيانات القطاع الخاص ،والمؤسسات البحثية والمنظمات بين الحكومات
هيئات التنفيذ :أعضاء مجموعة العمل الدولية لالقتصاد الحيوي المستدام التابعة لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
حالة المشروع :مستمر
فترة المشروع :يناير  – 2016ديسمبر 2021
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/3jmIiE5 :
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عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

دعم التجارة واالستثمار الهندي ألفريقيا
بناء روابط للتجارة واالستثمار مع مشاركة المعرفة ونقل التكنولوجيا بين الهند وخمسة دول في شرق أفريقيا

التحدي
ثمة عدد من التحديات التي تعوق التجارة واالستثمار فيما بين بلدان الجنوب ،منها القدرات اإلنتاجية والتشغيلية المحدودة لدى
الشركات ،وعدم التماثل في المعلومات والتصور ،وانخفاض إمكانية الوصول للتمويل ،وضعف الدعم المؤسسي ونقص رأس
المال .في شرق أفريقيا ،على الرغم من أن الكثير من الدول وضعت التنمية االقتصادية كأولوية ،إال أنها ال تزال معتمدة على
القطاعات الرئيسية التي تتطلب التجارة واالستثمار للحصول على القيمة المضافة .في السنوات األخيرة بذلت الهند جهو ًدا لتدعيم
روابط التجارة واالستثمار مع شرق أفريقيا .في عام  2008أدخلت الهند مشروع تفضيل التعريفة المعفاة من الرسوم الجمركية
للدول األقل تقدمًا .ومع ذلك تشير البيانات إلى أن التجارة مع شبه القارة تر ّكزت في عدد محدود من القطاعات والدول .وف ًقا لما
ذكره بنك التصدير واالستيراد الهندي فإن  75في المائة من الصادرات من أفريقيا إلى الهند هي في المصادر الطبيعية والمواد
األوّ لية .والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من شرق أفريقيا غالبًا ما تطلب دعمًا إضافيًا من أجل الفهم والوصول إلى فرص
االستثمار والتجارة الدولية .كما أنها يمكن أن تستفيد من المعرفة والتكنولوجيا المتوفرة في أسواق مثل الهند والتي اتبعت مسار
تنمية مشابه .إن الشركات الهندية عُرضة لعدم التماثل في المعلومات والتصور الذي يعوق قدرتها على صياغة الشراكات مع
نظيراتها في شرق أفريقيا.

1

القضاء
على الفقر

2

القضاء التام
على الجوع

5

المساواة بين
الجنسين

8

العمل الالئق
والنمو االقتصادي

نحو إيجاد حل
تقوم مبادرة "دعم التجارة واالستثمار الهندي ألفريقيا" التي ين ّفذها مركز التجارة الدولي ببناء روابط التجارة واالستثمار بين الهند
وخمسة دول في شرق أفريقيا ،هي كينيا ورواندا وأثيوبيا وأوغندا وجمهورية تنزانيا االتحادية .الهدف النهائي من المبادرة هو
تحقيق هدف التنمية المستدامة  1بشأن الفقر ،وهدف التنمية المستدامة  2بشأن الجوع ،وهدف التنمية المستدامة  5بشأن المساواة
بين الجنسين ،وهدف التنمية المستدامة  8بشأن العمل الالئق ونمو االقتصاد ،وهدف التنمية المستدامة  17بشأن الشراكات.
تهدف مبادرة دعم التجارة واالستثمار الهندي ألفريقيا إلى تحسين تنافسية سالسل قيم مختارة في األعمال التجارية الزراعية
والصناعة الخفيفة في شرق أفريقيا من خالل شراكات مع مؤسسات وشركات من الهند .سهّلت المبادرة النقل النظامي العابر للدول
للممارسات الجيدة والمعرفة في مجموعة متنوعة من القطاعات.
تم تحليل المنهجية التي تش ّكل أساس مبادرة دعم التجارة واالستثمار الهندي ألفريقيا بالكامل في منشور مشترك صادر عن مركز
التجارة الدولي ومعهد دراسات التنمية ،التصميم من أجل التأثير :التجارة واالستثمار فيما بين بلدان الجنوب (الذي نشرته مبادرة
دعم التجارة واالستثمار الهندي ألفريقيا في يوليو  )2020هو برنامج مستهدَ ف يدمج التعرّ ض لألسواق الدولية مع تأثير توظيف
وتنمية المهارات ،الذي يستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات التي تمتلكها النساء والشباب .يدمج البرنامج
إمكانية تأثيرات اإلضافة واإليضاح مع الحد األدنى من التزام الشركات بتنفيذ المعايير االجتماعية والبيئية .عالوة على ذلك تم
تصميم مبادرة دعم التجارة واالستثمار الهندي ألفريقيا كسلسلة من البرامج التجريبية التي أتاحت العمل المتنامي وبذلك ُتثبت
إمكانية التوسع وجدواه .تتطلب األساليب الجنوبية اختبارً ا تدريجيًا قبل التوسع وذلك لضمان التأييد واألساليب المناسبة للتوطين.
يتم متابعة اإلجراءات التي تتم بموجب المبادرة باستخدام أسلوب ثالثي األبعاد يتضمن اتصاالت مخصّصة وتدعيم مؤسسي.
أخيرً ا ،يضمن األسلوب الشامل والتشاركي الملكية الوطنية واستدامة مبادرات التعاون فيما بين بلدان الجنوب .فيما يلي مثاالن
على إنجازات البرنامج التي تمت مواءمتها من المنشور ،التصميم من أجل التأثير :التجارة واالستثمار فيما بين بلدان الجنوب.

© مركز التجارة الدولي

373

الحالة  :1قطاع التوابل
قامت مبادرة دعم التجارة واالستثمار الهندي ألفريقيا بتنمية روابط بين القطاع
ً
خاصة في زراعة التوابل .من خالل دراسات
الزراعي الهندي والرواندي،
الجدوى ،ثبتَ أن الظروف الجغرافية والمناخية في رواندا كانت مالئمة لزراعة
الفلفل الحار الهجين .في حين أنّ الهند تعتبر دولة رئيسية لزراعة التوابل بما
في ذلك الفلفل الحار ،إال أن الطلب المرتفع في الهند شجّ ع الشركات على إنشاء
مواقع بديلة للتوريد واإلنتاج .قدّمت مبادرة دعم التجارة واالستثمار الهندي
ألفريقيا دراسة الجدوى التي أعدتها حول إنتاج التوابل في رواندا إلى عدّة جهات
معنية منها الشركات الهندية والحكومة الرواندية والمزارعين المحليين .ثم تم
تحديد المزارعين وتم تقديم الدعم لزراعة مجموعة متنوعة ومختلفة من الفلفل
الحار الهجين في عدّة مقاطعات .تم إمداد المزارعين بالبذور وحزمة ممارسات
وتدريب رسمي من جانب خبراء زراعيين هنديين في رواندا والهند .باإلضافة
إلى ذلك وافق المشترون الهنود على شراء المحصول بالكامل للموسم الحالي
شريطة أن يتم تلبية اشتراطات الجودة .كما وافقوا على دعم لوجستيات التصدير
إلى الهند .تساعد ترتيبات إعادة الشراء على حماية أصحاب الحيازات الصغيرة
من أي مخاطرة.
1

مشتر واحد في عام 2016
نتيجة لهذا المشروع ازداد عدد المشترين الهنود من
ٍ
إلى خمس مشترين في عام  ،2020وهو ما يقود إلى زيادة متماثلة في اإلنتاج
من  4هكتار في عام  2016إلى ما يقارب  200هكتار في عام  .2020في عام
 2018بدأت رواندا في تصدير أول فلفل حار هجين إلى الهند .يعتبر إدخال الفلفل
الحار الهجين في رواندا ً
مثال للممارسة االبتكارية التي ساهمت في تنويع القطاع
الزراعي بالدولة ومضاعفة الدخل للمزارعين.

الحالة  :2قطاع المنسوجات
منذ عام  2015دعمت مبادرة دعم التجارة واالستثمار الهندي ألفريقيا الشركات
الهندية في السوق الجديد وفرص االستثمار في قطاع المنسوجات والمالبس
2

 1تمت مواءمتها من ساها ،أ ،.ثورب ،ر ،.أوفلين ،ط ،.د .بوتشر .)2020( .التصميم
من أجل التأثير :التجارة واالستثمار فيما بين بلدان الجنوب ،مركز التجارة الدولي،
جنيف ،سويسرا.
 2تمت مواءمتها من ساها ،أ ،.ثورب ،ر ،.أوفلين ،ط ،.د .بوتشر .)2020( .التصميم
من أجل التأثير :التجارة واالستثمار فيما بين بلدان الجنوب ،مركز التجارة الدولي،
جنيف ،سويسرا.

بشرق أفريقيا واالستفادة منها .با َش َرت مبادرة دعم التجارة واالستثمار الهندي
ألفريقيا حمالت لرفع الوعي في تجمعات المنسوجات الرئيسية في كل أرجاء
الهند لترويج شرق أفريقيا للمستثمرين المحتملين من خالل اتحادات القطاع.
سهّلت مبادرة دعم التجارة واالستثمار الهندي ألفريقيا بعثات اكتشاف إلى شرق
أفريقيا لتلك الشركات التي أبدت رغبة في استكشاف المنطقة .كما أنها قدّمت
دعمًا مخصصًا للمساعدة في بناء الثقة من خالل قنوات اتصال مفتوحة ومنتظمة.
في أثيوبيا وكينيا ،تم إعداد خريطة طريق لسلسلة القيمة لقطاع المنسوجات
والمالبس .في كينيا تم إنشاء هيئة قمة للقطاع الخاص في سبيل تنفيذ خريطة
الطريق .من خالل هيئة القمة ،ن ّفذ مجلس تنمية المهارات الهندي تقييمًا للفجوة
في المهارات في قطاع المالبس الكيني ،وهو ما أدّى إلى إنشاء منهج جديد
وبرنامج تدريب .وهذا مثال على التدخل المستدام والمُستنسخ .وهذه األنشطة
لم تدعّم القدرة المؤسسية والتنسيق في القطاع في كينيا فحسب ،بل قادت أيضًا
شركتين هنديتين إلى إنشاء وحدات لتصنيع المالبس في مجمّع ميكيل الصناعي
في أثيوبيا .خلقت هذه االستثمارات حوالي  1700وظيفة حتى تاريخه ،وشغلت
أكثر من  90في المائة منها نساء.
بمقتضى مبادرة دعم التجارة واالستثمار الهندي ألفريقيا ُخلِقت أكثر من
 2500وظيفة كنتيجة للدعم المباشر وغير المباشر المقدَّم إلى الجهات المعنية.
وهذه تشمل وظائف خلقتها استثمارات لشركتي منسوجات هنديتين في أثيوبيا،
وأوّ ل استثمار في األحذية الجلدية في أوغندا من جانب مؤسسة هندية صغيرة
ومتوسطة الحجم .بين عامي  2015و 2020أنشأت مبادرة دعم التجارة
واالستثمار الهندي ألفريقيا استثمارات تبلغ قيمتها أكثر من  58مليون دوالر
أمريكي ،و 52مليون دوالر أمريكي في صفقات تجارية بين الهند وشرق
ضا .يمكن استنساخ مشاريع التجارة واالستثمار فيما
أفريقيا ومع أسواق أخرى أي ً
بين بلدان الجنوب مثل مبادرة دعم التجارة واالستثمار الهندي ألفريقيا في مناطق
أخرى شريطة أن يكون هناك أساس منطقي سليم .ينبغي أن تأخذ المشاريع
في االعتبار الدوافع للشراكات االقتصادية بين دول المصدر والدول المستفيدة،
والتحديات المحتملة ،وإمكانية االستثمار فيما بين بلدان الجنوب ،وااللتزامات
الحكومية بالتجارة واالستثمار مع الشركاء الجنوبيين ،وما إذا كان هناك أساسًا
للتبادل.
جهات االتصال:
االسم :السيدة فاندانا براكاش ناير
المنصب :مسئولة البرنامج ،مبادرة دعم التجارة واالستثمار الهندي ألفريقيا
المنظمة :مركز التجارة الدولي
البريد اإللكترونيsita@intracen.org :

اسم المشروع :دعم التجارة واالستثمار الهندي ألفريقيا ()SITA
الدول  /األقاليم :أثيوبيا ،الهند ،كينيا ،رواندا ،أوغندا ،جمهورية تنزانيا االتحادية
المر ِّ
شح :مركز التجارة الدولي
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-1 :أ-1 ،ب-2 ،ب-5 ،ب-8 ،أ11-17 ،9-17 ،6-17 ،
مقدم الدعم :إدارة التعاون الدولي (المملكة المتحدة)
هيئات التنفيذ :مركز التجارة الدولي
حالة المشروع :مستمر
فترة المشروع2022–2015 :
رابط الممارسة الجيدةwww.intracen.org/sita/ :
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بناء القدرات وسياسة تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ودعم األطر التشريعية والتنظيمية لدول
جزر المحيط الهادئ
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عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

دعم السياسات المنسجمة لسوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط
الهادئ

التحدي
ر ّكز مشروع "بناء القدرات وسياسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ودعم األطر التشريعية والتنظيمية لدول جزر المحيط
الهادئ" على دول جزر المحيط الهادئ األعضاء بمجموعة دول أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.
تناو َل المشروع احتياجات المنظمات اإلقليمية ودول جزر المحيط الهادئ المتعلقة ببناء القدرات في االستعداد اإللكتروني،
باإلضافة إلى سياسات ولوائح تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .وقد كان يهدف إلى التوفيق وتشجيع تعاون أوثق في سياسات
وتشريعات واستراتيجيات ولوائح االتصاالت ،بقصد تمكين كل دولة من تنفيذ اإلصالحات الالزمة.
في جزر المحيط الهادئ كانت أكبر التحديات هي نقص السياسة المنسجمة واإلطار القانوني والتنظيمي في قطاع تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت والمؤسسات ذات الصلة الالزمة لدمج إطار جديد في القوانين والتنظيمات المحلية .كما كانت هناك حاجة
لتدعيم القدرات والمهارات البشرية ذات الصلة.

© االتحاد الدولي لالتصاالت

نحو إيجاد حل
كان مشروع بناء القدرات وسياسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ودعم األطر التشريعية والتنظيمية لدول جزر المحيط
الهادئ والذي ن ّفذه االتحاد الدولي لالتصاالت يهدف إلى بناء القدرة البشرية والمؤسسية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من
خالل مجموعة من التدريبات المستهدفة وأنشطة مشاركة المعرفة عبر المنطقة .وقد تناول الحاجة لتنمية الكفاءات في قطاعات
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على المستوى الوطني ودون اإلقليمي من حيث أطر العمل للسياسات واللوائح والتشريعات
واالستعداد اإللكتروني .كما أنه أع َّد مادة خلفية للتوفيق بين سياسات سوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتُ .جمِعت البيانات من
خالل االستبيانات والمقابالت الشخصية ومشاركة المعلومات أثناء ورش العمل .تم تمويل مشروع بناء القدرات وسياسة تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ودعم األطر التشريعية والتنظيمية لدول جزر المحيط الهادئ من جانب المفوضية األوروبية واالتحاد
الدولي لالتصاالت ،حيث يعمل األخير كوكالة تنفيذية .تم تحليل البيانات إلطالع الدول المستفيدة التي تستخدم وثائق النتائج لتنفيذ
التوصيات.
نحو مشترك بين المفوضية األوروبية واالتحاد الدولي لالتصاالت مع كون األخير الوكالة المن ِّفذة
تم تمويل المشروع على
ٍ
ً
ونتيجة للمشروع تم تب ّني إرشادات بشأن السياسة والتشريعات واللوائح وتم تنفيذها في الدول المستفيدة منذ ذلك الحين.
للمشروع.
ر ّكز المشروع على دول المحيط الهادئ التي تنتمي إلى مجموعة دول أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.
تناول المشروع االحتياجات التي أعربت عنها المنظمات اإلقليمية في المحيط الهادئ ودول جزر المحيط الهادئ والتي تتعلّق
ً
استجابة لطلب
ببناء القدرات في سياسات ولوائح تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الم ّتسقة واالستعداد اإللكتروني .كان المشروع
الحصول على الدعم والتعاون لتشجيع وتنفيذ تعاون أو َثق وتوفيق بين سياسات وتشريعات واستراتيجيات ولوائح االتصاالت داخل
مجموعة أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ .كان الغرض من ذلك تمكين كل دولة من تنفيذ اإلصالحات الالزمة حتى
تتم ّكن المنطقة من جني مكاسب المشهد التنظيمي المنسجم في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
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دول المنطقة لديها مستويات مختلفة من النمو في تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت .وافقت دول أكثر تقدمًا على مشاركة أفضل الممارسات لديها مع
تلك الدول األقل تقدمًا التي تتعلم أيضًا من أفضل الممارسات الدولية في هذه
األثناء .في جميع المراحل كان على مشروع بناء القدرات وسياسة تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ودعم األطر التشريعية والتنظيمية لدول جزر المحيط
الهادئ األخذ في االعتبار اللوجستيات الصعبة التي خلقتها المسافات الشاسعة
بين الدول .ومن َثم تم تحديد تواريخ اجتماعات المشروع بالتعاون الوثيق مع
المنظمات اإلقليمية.
تم تحقيق أهداف المشروع مما أدّ ى إلى تب ّني إرشادات منسجمة بشأن السياسة
والقانون والتنظيم التي ن ّفذتها الدول المستفيدة داخل ًيا منذ ذلك الحين .خالل
التدريبات الشخصية لبناء القدرات ،تشاركت البلدان الواقعة جنوب الكرة األرضية

الخبرات وساهمت بشكل مشترك في نتائج المشروع .فيما يتعلق باالستدامة ،تل ّقى
ً
متواصل من أنشطة الخطط التشغيلية باالتحاد الدولي لالتصاالت
المشروع دعمًا
واستفاد من المشروعات التي يموّ لها االتحاد الدولي لالتصاالت والحكومة
األسترالية .وسبق أن تم استنساخه بنجاح في أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي .إن
مفتاح هذا النجاح هو أن الدولة المشاركة يجب أن تلتزم بهذا المشروع.
جهات االتصال:
االسم :السيد كوزماس زافازافا
المنصب :الرئيس المؤ ّقت ،قسم الشراكات من أجل التطوير الرقمي
المنظمة :هيئة تنمية االتصاالت ،االتحاد الدولي لالتصاالت
البريد اإللكترونيcosmas.zavazava@itu.int :

اسم المشروع :بناء القدرات وسياسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،ودعم األطر التشريعية والتنظيمية لدول جزر المحيط الهادئ
الدول  /األقاليم :جزر كوك ،فيجي ،كيريباس ،جزر مارشال ،ميكرونيزيا (الواليات االتحادية) ،ناورو ،نييوي ،باالو ،بابوا غينيا الجديدة ،ساموا ،جزر سليمان،
تونغا ،توفالو ،فانواتو
المر ِّ
شح :االتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU
هدف (أهداف) التنمية المستدامة9-17 :
مقدم الدعم :المفوضية األوروبية
هيئات التنفيذ :االتحاد الدولي لالتصاالت
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع2013–2009 :
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/3guntEJ :
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بنك المعرفة التابع لبرنامج االتحاد األوروبي  -أمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي للتعاون الثالثي
إنشاء مستودع عام للتعلم من التعاون الثالثي

التحدي
كان برنامج االتحاد األوروبي  -أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي للتعاون الثالثي يهدف إلى تقديم إثبات دعمًا للتعاون
الثالثي ،بينما يبرهن على أن طريقة التعاون الدولي هذه بمثابة أداة تعاونية مناسبة في معالجة تحديات التنمية في أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي .منذ عام  2016استغل البرنامج المعرفة القيّمة التي يجب في الوقت الحاضر تحليلها ومشاركتها بصياغة
نظامية وسهلة االستخدام للمساعدة في تحقيق هذا الهدف .المقصدان  6-17و 16-17من أهداف التنمية المستدامة هما في صميم
بنك التنمية التابع لبرنامج االتحاد األوروبي  -أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي للتعاون الثالثي ،باعتبارهما أداة ستساعد
مجتمع التنمية الدولية في تعزيز مشاركة المعرفة من خالل شراكات متعددة الجهات المعنية.
نحو إيجاد حل
برنامج االتحاد األوروبي  -أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي للتعاون الثالثي هو البرنامج الطليعي لالتحاد األوروبي بشأن
التعاون الثالثي وتم إطالقه في عام  2015بميزانية بلغت أكثر من  10مليون يورو .ومهمته هي تب ّني عالقات أفقية بين الدول
الواقعة في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي وتلك الدول الواقعة في أوروبا ،بينما يشجعها على تبادل المعرفة واستغالل
قدرات شركاءها على تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة .أطل َقت المفوضية األوروبية ندا ًء للحصول على المقترحات وقامت
بالتمويل المشترك لثمانية مشاريع تتضمن  54منظمة من  18دولة في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،باإلضافة إلى
عدّة مؤسسات أوروبية.

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

1

القضاء
على الفقر

2

القضاء التام
على الجوع

3

الصحة الجيدة
والرفاه

4

التعليم الجيد

5

المساواة بين
الجنسين

8

العمل الالئق
والنمو االقتصادي

9

الصناعة ،واالبتكار،
والبنية التحتية

11

مدن ومجتمعات
محلية مستدامة

13

العمل
المناخي

10

الحد من أوجه
عدم المساواة

12

االستهالك واإلنتاج
المسؤوالن

16

السالم ،والعدل،
والمؤسسات القوية

المشاريع الثمانية للتعاون الثالثي التي أطلقها برنامج االتحاد األوروبي  -أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي للتعاون الثالثي
تستهدف عدّة قضايا ودول ،بمشاركة جميع أنواع الجهات الفاعلة .ساهمت هذه المشاريع بشكل ملحوظ في التنمية المستدامة
بالمنطقة وأحدثت تعلم قيّم وشامل على مستوى القطاعات .تساهم المشاريع الثمانية بشكل مباشر في تسعة من أهداف التنمية
المستدامة و 27مقص ًدا .قُ ِّدمت مساهمات كبيرة إلى هدف التنمية المستدامة  16بشأن السالم والعدل والمؤسسات القوية .كما قُ ِّدمت
مساهمات بارزة إلى هدف التنمية المستدامة  1بشأن الفقر ،وهدف التنمية المستدامة  10بشأن الحد من انعدام المساواة ،وهدف
التنمية المستدامة  17بشأن الشراكات ،والتي تعتبر ركائز لخطة التنمية المستدامة لعام  ،2030وحجر األساس لبرنامج االتحاد
األوروبي  -أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي للتعاون الثالثي .كما يتم توجيه اهتمام خاص بهدف التنمية المستدامة  5بشأن
المساواة بين الجنسين.
تعاونت جميع الجهات المعنية لجمع وتحليل ومشاركة المعرفة المكتسبة أثناء السنوات األربع التي هي مدة مشروع برنامج االتحاد
األوروبي  -أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي للتعاون الثالثي بتنسيق نظامي وسهل االستخدام .تم إنشاء مستودع عبر
اإلنترنت يحتوي على  28مكوّ ًنا من أجل مشاركة الدليل على القيمة المضافة وقصص النجاح الدروس المستفادة من مبادرات
التعاون الثالثي لمعالجة التحديات التي على مستوى التنظيم والقطاعات والتنمية.
تمحور التمرين المشترك حول منهجية إدارة المعرفة التي ُ
طبّقت في بيئات التعاون اإلنمائي السابقة .ض ّم البرنامج فري ًقا من خبراء
اإلدارة بأوروبا وأمريكا الالتينية للمساعدة على توجيه العملية وإجراء التكييفات المنهجية الالزمة إلظهار الطبيعة الثالثية للبرنامج
ومشاريعه .وقد تضمنت م َتغيّرات لتقييم التعلم من حيث زيادة المرونة أو بناء الشراكات الناجحة أو مشاركة المعرفة والحلول.
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باستخدام هذه المنهجية ،حدّد البرنامج ثالثة أنواع من المعرفة :قصص النجاح
وأفضل الممارسات والدروس المستفادة.

•ضمان اجتهاد هذه المنهجيات واإلجراءات في التأثير على السياسات العامة
وتسهيل المشاركة والحوار مع كبار صانعي السياسات وم ّتخذي القرار في
المؤسسات المعنية.
•مواءمة هذه المنهجيات واإلجراءات مع بيئة كل دولة (السياسية والقانونية
واإلدارية وعلى مستوى القطاعات) مع إمكانية بناء أطر للنتائج المتغايرة.
•السماح بهوامش مرونة وتكيّف كافية حتى يمكن إدخال عناصر إبداعية يكون
لها تأثير قوي طوال مدة تنفيذ المشروع.

أفضل الممارسات هي تقارير حول اإلنجازات والتي ُتبرز عوامل النجاح
الحاسمة والالزمة لتحقيقها .في جميع الحاالت يمكن أن ُتلهم هذه الممارسات
مشاريع أخرى أثناء تحديد وصياغة المراحل.

عن طريق تحديد هذه المعرفة وتحليلها وتصنيفها ،تم َّكن منسقو المشروع من فهم
سمح هذا
العمليات والقرارات التي ا ُّتخذت في سياق معين واستنتاج دروس قيّمة.
َ
التمرين بتأمالت ستساهم بكل تأكيد في تحسين تصميم وتنفيذ مبادرات التعاون
منسقي المشروع وشركائهم في إدارة
الثالثي المستقبلية .كما أنه عزز قدرات ّ
المعرفة ،وهو ما ساهم بشكل مباشر في تدعيم المؤسسات العامة في المنطقة.

قصص النجاح هي بمثابة "طرق العمل" التي أحدَ َثت نتائج إيجابية ويمكن
استنساخها في مشاريع أخرى لتحقيق النتائج ذاتها .تقدّم هذه المعارف ملخصًا
للحالة ،بما في ذلك أهداف وتأثيرات وعوامل النجاح الحاسمة والقيمة المضافة
من أسلوب التعاون الثالثي.

الدروس المستفادة هي خبرات حول األحداث التي وقعت أثناء تطوير أحد
وبر َزت الدروس المستفادة
المشاريع والتي كان مفيدة في نشره وإعادة استخدامهَ .
من مشاريع برنامج االتحاد األوروبي  -أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
للتعاون الثالثي أثناء تنفيذها لكنها تقدم بيانات قيّمة وجديرة باألخذ في االعتبار
طوال دورة المشروع.
أط َلقَ فريق إدارة برنامج االتحاد األوروبي  -أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي للتعاون الثالثي هذه المبادرة؛ وقدّم المنهجية؛ وحرّ ر بنك المعرفة
وجمعه ونشره .ومع ذلك تولّى منسقو وشركاء المشروع مسئولية تحديد وتحليل
وتصنيف المعرفة التي نشأت من مشاريعهم .يتضمن بنك المعرفة في حد ذاته
 28سجال ُتبرز العناصر الشيّقة التي تعتبر مهمة لنجاح المشروع مثل:
ّ
•تشجيع التخطيط التعاوني ،وتحديد وصياغة المشاريع ،وتقديم األسس لتبني
النقاش المتواصل بين الشركاء طوال مدة المشروع.
•فهم خصائص التعاون الثالثي واإلنشاء المشترك للمنهجيات واإلجراءات
المناسبة أثناء تحديد المراحل والتخطيط لها وتطبيقها طوال مدة تنفيذ المشروع.
•توجيه هذه المنهجيات واإلجراءات لتبادل المعرفة لكي يكون بمقدور جميع
الجهات الفاعلة االستفادة منه ،ابتدا ًء من الشركاء وانتها ًء بالمستفيدين النهائيين.

يعتبر بنك المعرفة التابع لبرنامج االتحاد األوروبي  -أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبي للتعاون الثالثي أداة متاحة بشكل علني لجميع األطراف المهتمين
على الموقع اإللكتروني لبرنامج االتحاد األوروبي  -أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبي للتعاون الثالثي و Capacity4devمنصة االتحاد األوروبي
لمشاركة المعرفة.
جهات االتصال:
االسم :السيدة ليتيسيا كازان ِجنسِ ن
المنصب :مديرة المهمة
المنظمة :العمليات اإلقليمية بأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،اإلدارة
العامة للتنمية والتعاون الدوليين ،المفوضية األوروبية
البريد اإللكترونيleticia.casan-jensen@ec.europa.eu :

اسم المشروع :بنك المعرفة التابع لبرنامج االتحاد األوروبي  -أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي للتعاون الثالثي
الدول  /األقاليم :األرجنتين ،بليز ،البرازيل ،تشيلي ،كولومبيا ،كوستاريكا ،كوبا ،جمهورية الدومينيكان،اإلكوادور ،السلفادور ،ألمانيا ،غواتيماال ،هندوراس،
إيطاليا ،المكسيك ،نيكاراغوا ،بنما ،باراجواي ،بيرو ،البرتغال ،أسبانيا ،أوروغواي
المر ِّ
شح :العمليات اإلقليمية بأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي (اإلدارة العامة للتنمية والتعاون الدوليين  -المفوضية األوروبية)
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-1 ،3-1 ،2-1 :أ-1 ،ب-5 ،5-5 ،2-5 ،1-5 ،4-4 ،8-3 ،5-3 ،1-2 ،أ-5 ،ب-5 ،ج،3-9 ،9-8 ،4-8 ،3-8 ،2-8 ،
-12 ،2-12 ،3-11 ،1-11 ،7-10 ،3-10 ،2-10 ،5-9أ-13 ،2-13 ،ب-16 ،10-16 ،7-16 ،6-16 ،3-16 ،أ-16 ،ب،15-17 ،9-17 ،6-17 ،
16-17
مقدم الدعم :االتحاد األوروبي
هيئات التنفيذ :االتحاد األوروبي ،والوكالة التشيلية للتعاون الدولي ،والوكالة الرئاسية للتعاون الدولي في كولومبيا ( ،)APC-Colombiaوالمؤسسة اآليبيرية
األمريكية الدولية لإلدارة والسياسات العامة في أسبانيا ،ومكتب مدير سيررو الرجو في أوروغواي ،والمعهد الوطني للتكنولوجيا الصناعية في األرجنتين،
ووزارة التنمية االجتماعية في أوروغواي ،والسلطة القضائية في كوستاريكا
حالة المشروع :مستمر
فترة المشروع2020–2016 :
رابط الممارسة الجيدةwww.adelante-i.eu/en/banco-de-conocimiento :
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عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

تقييم القيمة المضافة للعمل في التعاون الثالثي
التحدي
ً
أشكال جديدة ومب َتكرة من الشراكات األفقية التي
يتطلب تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  2030وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
تكسر العالقة الثنائية التقليدية بين شريك يقدّم التعاون وآخر يتل ّقاه .التعاون الثالثي بمثابة شراكة من هذا القبيل .انطال ًقا من روح
خطة عام  2030ليست هناك دولة أفقر اقتصاديًا من أن تقدم المساعدة وتتشارك الخبرات ،وليس هناك دولة أغنى من تتعلم من
نحو نظامي ودمجها في الشراكات الثالثية .في بعض
اآلخرين .يكمُن التحدي في تحديد كيف يمكن التخطيط لهذه الروح على ٍ
األحيان كان من الصعب تقييم تأثير مثل هذه الشراكات.
نحو إيجاد حل
إن التعاون الثالثي يكمّل التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون فيما بين بلدان الشمال والجنوب وذلك عن طريق االستفادة من
أفضل تجارب كلتا الطريقتين وحشد الموارد واستخدام الخبرة التكميلية في سبيل اإلنشاء المشترك لحلول التنمية المب َتكرة .في
التعاون الثالثي غالبًا ما يكون هناك ميل إما للتركيز على نتائج التنمية في الدولة المستفيدة والتي ُتهمل عملية التعلم المشترك
والمتبادل بين جميع الشركاء ،أو إلبراز الشراكة القوية بين الشريك الرئيسي والوسيط ،وهو ما قد يعطي االنطباع بأن الشريك
المستفيد يؤدي دورً ا أضعف.
من أجل االستغالل األمثل للتعاون الثالثي ،من المهم للغاية اعتبار أن كِال البُعدين — التنمية ونتائج الشراكة — يقدّمان الدعم
شرع برنامج االتحاد األوروبي  -أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي للتعاون الثالثي في
نحو مشترك .مقابل هذه الخلفية
َ
على ٍ
تعاون برنامج االتحاد األوروبي  -أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي للتعاون
الثالثي.
التعاون
في
للعمل
المضافة
القيمة
تقييم
َ
الثالثي مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في االستخدام التجريبي "لمجموعة أدوات لتحديد ومتابعة وتقييم القيمة المُضافة
نحو أفضل ،باإلضافة إلى
من التعاون الثالثي" .باستخدام مجموعة األدوات ،يستطيع شركاء المشروع تقييم نتائج الشراكة على ٍ
نتائج التنمية المأمولة .استخدمت المشاريع الثمانية التابعة لبرنامج االتحاد األوروبي  -أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
للتعاون الثالثي (لكل منها ديناميكيات التعاون الثالثي الخاصة بها) مجموعة أدوات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لتقييم
القيمة المضافة للتعاون الثالثي استنا ًدا إلى خبراتها .وقد قدّموا توصيات ورُؤى قيِّمة للمرحلة التالية من برنامج االتحاد األوروبي
ٌ
فرق من المفوضية األوروربية ومنظمة التعاون
 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي للتعاون الثالثي .وقد دعمت العمليةوالتنمية في الميدان االقتصادي وذلك بتقديم المشورة وتنظيم ورش العمل ومكالمات المتابعة.

© المفوضية األوروبية

على سبيل المثال ،نسّقت الوكالة التشيلية للتعاون الدولي من أجل التنمية مشروعًا تم تنفيذه في كوبا لزيادة إتاحة طعام آمن من
مصدر حيواني وتعزيز صحة الحيوانات من أجل تحسين األمن الغذائي للسكان وتحقيق هدف التنمية المستدامة  2المعني بالقضاء
على الجوع .باإلضافة إلى ذلك نسَّقت الوكالة الرئاسية للتعاون الدولي في كولومبيا مشروعًا لدعم روّ اد األعمال في تطوير وتدعيم
أفكار األعمال ولمساعدة المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم على زيادة قدرتها على االبتكار .تم تنفيذ المشروع في بليز وكولومبيا
وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان والسلفادور وغواتيماال وهندوراس ونيكاراغوا وبنما لتحقيق هدف التنمية المستدامة  1بشأن
الفقر .لكل مشروع الديناميكيات الخاصة به ويساهم في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة .تقدم مجموعة أدوات منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية ثالث أدوات تهدف لدعم المشاريع في تصميم التعاون الثالثي وتنفيذه وتقييمه.
تحدّد األداة األولى القيمة المُضافة للتعاون الثالثي باستخدام قائمة مراجعة من ستة مجاالت والتي ربما يضيف فيها عاد ًة قيمة
من منظور الشراكة .وهي مشتقة من عمل مبادرة الشراكة العالمية المعنية بالتعاون الثالثي الفعال واالستشارة الدولية الواسعة.
نحو
المجاالت الستة هي :الملكية واالئتمان؛ والتكاملية والتنسيق المتنامي في التعاون اإلنمائي؛ ومشاركة المعرفة والتعلم على ٍ
مشترك؛ واإلنشاء المشترك للحلول والمرونة؛ وتعزيز الحجم والنطاق واالستدامة؛ وتحقيق أهداف التنمية العالمية واإلقليمية من
خالل تدعيم الشراكات من أجل التنمية المستدامة.
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تقدّم األداة الثانية اإلرشاد بشأن تنمية سالسل ومؤشرات النتائج لشرح القيمة
المُضافة من التعاون الثالثي.
تصمّم األداة الثالثة تقييمات لقياس القيمة المُضافة .وهي تقدم أفكارً ا لتصميم تقييم
يدمج معايير التقييم الصادرة عن لجنة المساعدة اإلنمائية ومبادئ التعاون فيما بين
بلدان الجنوب في مصفوفات تقييم يمكن أن تدعم جمع األدلة على القيمة المُضافة
من التعاون الثالثي.
قيَّمت المبادرة المشتركة بين منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والمفوضية
األوروبية نتائج الشراكة في التعاون الثالثي بتطبيق األداة الثالثة من مجموعة
األدوات على المشاريع الثمانية التابعة لبرنامج االتحاد األوروبي  -أمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي للتعاون الثالثي .كان تمرين تعلم النظراء هذا
ّ
ستغذي المرحلة التالية من برنامج
مفي ًدا بالتبادل ،حيث إن الدروس المستفادة
االتحاد األوروبي  -أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي للتعاون الثالثي.
أبر َزت مجموعة األدوات القيمة االستراتيجية واالستخدام المالئم المعتمد على
َ
البيئة لمنطق التعاون الثالثي .وقد أ ّكد الشركاء على تمثيل هذه األمور جي ًدا في
النواحي الستة سالفة الذكر .في نفس الوقت زادت المشاركة في هذا التدريب من
الوعي بين شركاء المشروع بهذه الطريقة وقيمتها .على وجه الخصوص حدَّد
فريق برنامج االتحاد األوروبي  -أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي للتعاون
الثالثي ثالث منافع من االستخدام التجريبي لمجموعة األدوات:
•التقييم والتعلم :تنعكس على الطريقة التي اس ُتخدمت فيها طريقة التعاون الثالثي
لمشاريع برنامج االتحاد األوروبي  -أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
للتعاون الثالثي ،واستخدام هذه الدروس المستفادة لتصميم مرحلة تالية محتملة.
•المنهجية وتدعيم الملكية :مساعدة الشركاء على فهم ديناميكيات وفوائد
نحو أفضل ،باإلضافة إلى كيفية زيادة المشاركة
وتحديات التعاون الثالثي على ٍ
في هذه الطريقة.
•االستراتيجية :تعزيز وضوح مشاريع برنامج االتحاد األوروبي  -أمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي للتعاون الثالثي في كل مؤسسة شريكة،
وتحديد وإبراز القيمة المُضافة من كل مشروع بموجب برنامج االتحاد
األوروبي  -أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي للتعاون الثالثي.
بالعمل باستخدام مجموعة األدوات ،تعلّمت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
دروسًا قيّمة بشأن أهمية تصميم المشاريع بطريقة واعية وبعقلية التعاون الثالثي.
إن التخطيط للمشاريع لكي تحدد القيمة المُضافة من التعاون الثالثي سيساعد في

نحو استراتيجي أكثر وفي سبيل تأثير أكبر .ففي النهاية،
استخدام هذه الطريقة على ٍ
التعاون الثالثي عبارة عن وسيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف التنمية
الوطنية واإلقليمية ،وليست غاية في حد ذاتها .بنا ًء على هذا وعلى التدريبات
التجريبية المستقبلية ،سيتم مراجعة مجموعة أدوات منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية وتكييفها لكي تتالئم المطالب الحالية على أحسن وجه مع الهدف النهائي
من دعم الشركاء لالنخراط بفعالية أكبر في مشاريع وبرامج التعاون الثالثي.
عالوة على ذلك ،فقد قوّ ى المشروع الشراكة بين منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية والمفوضية األوروبية ،باإلضافة إلى ممثلي مشروع برنامج االتحاد
األوروبي  -أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي للتعاون الثالثي الذين
ُثر ومميز .كما أنهم أ ّكدوا على
ساهموا في هذا التدريب .فقد وجدوا أنه مُلهم وم ٍ
ً
أن مجموعة أدوات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية قدّمت دعمًا مفيدا في
دمج أهداف الشراكة في تصميم ومتابعة وتقييم المشروع .يمكن استنساخ نتائج
هذا التدريب المشترك وزيادته بنسبة معينة في مناطق أخرى ،خصوصًا وأن
المفوضية األوروبية ُتضاعف مشاركتها في التعاون الثالثي حول العالم .يتش ّكل
مجتمع الممارسة المعنيّ بالتعاون الثالثي من خالل االجتماعات الدولية بشأن
التعاون الثالثي في لشبونة وعمل مبادرة الشراكة العالمية .ستكون مشاركة هذه
الخبرات مفيدة للشركاء اآلخرين على مستوى العالم وربما تغيّر طريقة المجتمع
الدولي في مناقشة وتخطيط وتنفيذ التعاون الثالثي على مقياس عالمي.
جهات االتصال:
االسم :السيدة ليتيسيا كازان ِجنسِ ن
المنصب :مديرة برنامج االتحاد األوروبي  -أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي للتعاون الثالثي ()ADELANTE
المنظمة :اإلدارة العامة للتنمية والتعاون الدوليين ( ،)DG DEVCOالمفوضية
األوروبية
البريد اإللكترونيleticia.casan-jensen@ec.europa.eu :
االسم :السيدة نادين بايفير سويلر
المنصب :محللة سياسات ،وحدة البصيرة والتوعية وإصالح السياسات ،إدارة
التعاون اإلنمائي
المنظمة :منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ()OECD
البريد اإللكترونيnadine.piefer-soyler@oecd.org :

اسم المشروع :االستفادة الجيدة من القيمة المُضافة من التعاون الثالثي – تجارب من البرنامج التجريبي التابع لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  -برنامج
االتحاد األوروبي  -أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي للتعاون الثالثي "مجموعة أدوات لتحديد ومتابعة وتقييم القيمة المُضافة من التعاون الثالثي"
الدول  /األقاليم :األرجنتين ،بليز ،تشيلي ،كولومبيا ،كوستاريكا ،كوبا ،جمهورية الدومينيكان ،السلفادور ،غواتيماال ،هندوراس ،إيطاليا ،المكسيك ،نيكاراغوا،
بنما ،باراجواي ،بيرو ،أسبانيا ،أوروغواي
المر ِّ
شح :منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،االتحاد األوروبي
هدف (أهداف) التنمية المستدامة16-17 :
مقدم الدعم :االتحاد األوروبي ،منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
هيئات التنفيذ :إدارة التعاون اإلنمائي بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،اإلدارة العامة للتنمية والتعاون الدوليين التابعة لالتحاد األوروبي ()DEVCO
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع2020–2019 :
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/32v5yJe :
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برنامج تدريب دولي متقدّ م على تمويل المجالس
البلدية والديمقراطية المحلية عبر خمسة دول أفريقية
التمهيد للبرهان على فكرة أن إحداث تأثير أكبر في تنمية القدرات لدى الحكومات المحلية يتطلب هجين من
المنهجيات إلطالق تدفقات الموارد

التحدي
يفتقر عدد كبير من الحكومات المحلية في أفريقيا إلى القدرات والموارد األساسية لالضطالع بمسئولياتها اإلدارية والفنية .يواجه
قطاع الحكومة المحلية في معظم الدول الواقعة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التحديات المزدوجة المتمثلة في الفجوات في
القدرات والمهام غير المموَّ لة بالرغم من الالمركزية .وهكذا فإن القدرة على تثبيت التنمية المحلية المستدامة وتقليص الفقر وتحقيق
أهداف التنمية المستدامة تظل تحديًا .إذا أخذنا بعين االعتبار نقص األطر الوطنية االستراتيجية لتنمية المهارات التي تستجيب
لالحتياجات لقدرات معينة من جانب قطاع الحكومة المحلية ،فغالبًا ما كانت االستجابة التقليدية لهذه الفجوة في القدرات عبارة عن
ورش عمل متفرّ قة وغير مترابطة ومرتكزة على المشروع.

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

1

القضاء
على الفقر

5

المساواة بين
الجنسين

7

الطاقة النظيفة
وبأسعار معقولة

8

العمل الالئق
والنمو االقتصادي

9

الصناعة ،واالبتكار،
والبنية التحتية

10

الحد من أوجه
عدم المساواة

13

العمل
المناخي

11

مدن ومجتمعات
محلية مستدامة

نحو إيجاد حل
برنامج التدريب الدولي هو شراكة بين صندوق األمم المتحدة لتنمية رأس المال والمركز السويدي الدولي للديمقراطية المحلية.
وهو يستهدف جنوب أفريقيا وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا وزيمبابوي ويقدم االستجابة الوطنية واإلقليمية إلصالحات
الالمركزية التي تؤثر على قطاع الحكومة المحلية.
يسعى برنامج التدريب الدولي للتمهيد للبرهان على فكرة أنه يتم وضع األساس لتأثير واستدامة أكبر في تنمية القدرات للحكومات
المحلية بدمج المعرفة النظرية مع األساليب العملية المثبَّتة في تغيير في عمليات اإلدارة .ويبنيه ويقوده عناصر التغيير الذين
يشملون القادة وم ّتخذي القرار في المستويات المتوسطة والعليا من الحكومة .باستخدام الالمركزية كإطار عمل للسياسة ،يصمّم
برنامج التدريب الدولي وينفذ مشاريع التغيير التي تسهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تصمَّم المنهجيات واألدوات لتب ِّني التعلم والتعاون فيما بين بلدان الجنوب باالنتفاع من تجارب كل دولة .على سبيل المثال عندما
تشرع المجالس البلدية في زيارات تعلّم في الدولة المضيفة فإن الممثلين يتبادلون األفكار مع أفراد من المجالس البلدية والمؤسسات
البحثية وغيرها من المنظمات .يتم اختيار الممارسات الجيدة واستخدامها في إثراء مشاريع التغيير .يحضر المشاركون جلسات
تفاعلية ييسّرها خبراء وطنيون من الدول المشاركة ومرشدين وطنيين مكلَّفين .كما أنهم يشاركون في برنامج تبادل يستلهم األفكار
من تجارب المجالس البلدية في السويدُ .تم ِّكن مرحلة األسبوعين في السويد من تبادل األفكار بين المجالس البلدية األفريقية
واألوروبية.
من خالل عملية التعلم التعاونية هذهُ ،تعِد الدول المشاركة الشراكات وتوسّع الشبكات دعمًا للتنمية المحلية والحوكمة الالمركزية
على مستويات متنوعة في دولهم ومنطقتهم .إن مشاركة الجهات الوطنية المعنية ضروري للمناقشات حول الحوكمة والمساءلة
حيث إنهم قادرون على محاسبة المؤسسات العامة والحكومات.
بدعم من المؤسسة الراعية والمرشد
خالل مدة التدريب البالغة  18شهرً ا ،يُرت َقب من كل مشارك تحديد مشروع تغيير والعمل عليه
ٍ
المكلَّف .تسمح مشاريع التغيير بالتنفيذ العملي للمعرفة النظرية التي يتم توضيحها على مدى التدريب .وهي مداخالت واضحة
َّ
مخطط لها وتأثير إنمائي من المؤسسة ،على النحو المحدد في تكليفها .ومن َثم يتم تثبيت المشاريع داخل
مصمّمة لتحقيق نتائج
المؤسسات الراعية ويدعمها كبار المديرين.

© صندوق األمم المتحدة
لتنمية رأس المال
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إن برنامج التدريب الدولي ّ
مطلع على مجموعة كبيرة من الموضوعات لتمكين
ً
الحكومات المحلية من تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،خاصة هدف التنمية
المستدامة  1بشأن الفقر؛ وهدف التنمية المستدامة  5بشأن المساواة بين الجنسين؛
وهدف التنمية المستدامة  7بشأن الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة؛ وهدف التنمية
المستدامة  8بشأن العمل الالئق ونمو االقتصاد؛ وهدف التنمية المستدامة  9بشأن
الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية؛ وهدف التنمية المستدامة  10بشأن الحد
من أوجه عدم المساواة؛ وهدف التنمية المستدامة  11بشأن المدن والمجتمعات
المحلية المستدامة؛ وهدف التنمية المستدامة  13بشأن العمل المناخي؛ وهدف
التنمية المستدامة  17بشأن الشراكات .تشمل الموضوعات تمويل الحكومة
المحلية وتنمية البنية التحتية واألمن الغذائي وتغير المناخ واإلدارة المالية
العامة وتنمية المهارات البشرية .تدمج كل وحدة دراسية المساواة بين الجنسين
وحقوق اإلنسان والبيئة باعتبارها قضايا شاملة .تخرَّ ج من التدريب أكثر من
 150مشار ًكا وتم تصميم وتنفيذ أكثر من  50مشروعًا تغيير .على سبيل المثال
في مجلس بلدية تشيبينج في زيمبابوي ،يعمل الفريق على مشروع تغيير لتحسين
مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في إدارة تقديم الخدمات واتخاذ القرار بمجلس
البلدية .في مجلس البلدية ،غالبًا ما يُستثنى األشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال من
المشاركة في التنمية المحلية وتقديم الخدمات من جانب السلطة المحلية .ونتيجة
لذلك فإنهم مُجبرون على قبول الخدمات المقدَّمة حتى وإن لم تلبي هذه الخدمات
احتياجاتهم .يعالج مشروع التغيير هذه التفاوتات عن طريق زيادة الوعي بين
السكان ،وإنشاء قاعدة بيانات لألشخاص ذوي اإلعاقة ،وتفويض األشخاص
ذوي اإلعاقة لتحصيل رسوم المستخدمين ،وإدارة المراحيض العامة ومراكز
التراث الثقافي .و ُتستخدم األموال في تقديم الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة .األمثلة
األخرى من مجالس بلدية متنوعة تشمل مشاريع توليد الدخل من أجل التمكين
االقتصادي للمرأة وتحسين تحصيل وإدارة اإليرادات المحلية وزيادة مشاركة

النساء في التخطيط ووضع الميزانية للحكومة المحلية والثقافة والسياحة والطاقة
الشمسية والزراعة ذات القيمة المُضافة والتحويل الرقمي لعمليات وأنظمة أعمال
البلدية.
ً
ونتيجة لبرنامج التدريب الدولي ،تم تطوير واختبار األدوات والمنهجيات .عندما
يُثبت برنامج التغيير فعاليته ،يتم زيادة الموارد باالستفادة من الموارد الخاصة
واألموال العامة في سبيل التنمية المحلية.
التأثيرات في السياسة تشمل انتقال من التحصيل اليدوي إلى التحصيل الرقمي
لإليرادات المحلية ،ودمج الجنسين ،والشراكات بين القطاعين العام والخاص،
وتحسين السياسات بشأن اقتراض الحكومة المحلية ،وسياسة إلدارة وبيع
األصول العامة ،والتخطيط الفعلي .تم توقيع اتفاقيات تعاون بين المجالس
البلدية وبنوك التنمية لتمويل مشروعات كبيرة ،مثل الطاقة الشمسية في بلدة
جيوتو في زيمبابوي .دعّمت مجالس بلدية فردية التعاون داخل وعبر الحدود
في المنطقة ،وكذلك مع مجالس بلدية في السويد .هناك إمكانية كبيرة الستنساخ
التدريب في دول أخرى ،شريطة أن تكون هناك حوكمة المركزية وإرادة سياسية
لبدء التغيير.
جهات االتصال:
االسم :السيدة /جينيفر بكوخي واكونجو
المنصب :مديرة البرنامج
المنظمة :صندوق األمم المتحدة لتنمية رأس المال
البريد اإللكترونيjenifer.bukokhe@uncdf.org :
سكايبjenifer.bukokhe :

اسم المشروع :برنامج التدريب الدولي المتقدم ()ITP
الدول  /األقاليم :جنوب أفريقا ،السويد ،أوغندا ،جمهورية تنزانيا المتحدة ،زامبيا ،زيمبابوي
المر ِّ
شح :صندوق األمم المتحدة لتنمية رأس المال
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-1 :أ-1 ،ب-5 ،5-5 ،ب-9 ،2-8 ،1-7 ،أ9-17 ،1-13 ،3-11 ،3-10 ،
مقدم الدعم :المركز الدولي للديمقراطية المحلية
هيئات التنفيذ :صندوق األمم المتحدة لتنمية رأس المال مع ثمانية مجالس بلدية في الدول المستهدفة
حالة المشروع :مستمر
فترة المشروع2020–2010 :
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/2EB6svm :
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متابعة فعالية التعاون فيما بين بلدان الجنوب
في المكسيك
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عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

وضع طريقة متابعة للتعاون الفعال فيما بين بلدان الجنوب في المكسيك

التحدي
تطورت المكسيك إلى قوة اقتصادية ناشئة من شأنها أن تصبح مناصرة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في أمريكا الالتينية .تعتبر
الشراكات المبتكرة التي تستجيب للبيئات الفريدة بالدولة رئيسية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام  .2030ونتيجة لذلك يتم تشجيع
جهود تقوية فعالية طريقة التعاون هذه.

حقوق الطبع والنشر © مملوكة لبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ()UNDP

في الماضي استكشفت الوكالة المكسيكية للتعاون الدولي من أجل التنمية طر ًقا لمتابعة فعالية التعاون .تستخدم الكثير من الدول
اإلطار العالمي لمتابعة الشراكة .حيث تقيس هذه األداة التقدم في تنفيذ أربعة مبادئ للفعالية الم َّتفق عليها دوليًا :ملكية الدولة،
والتركيز على النتائج ،والشراكات الحصرية ،والشفافية و المساءلة المشتركة .في عام  2016فحصت المكسيك قابلية تطبيق
اإلطار من منظور دولة لها دور ثنائي كمُقدّم ومستفيد من التعاون فيما بين بلدان الجنوب .في ذلك الوقت ،لم يكن اإلطار العالمي
لمتابعة الشراكة مالئمًا للبيئة المكسيكية .ومن َث ّم اقترحت الوكالة المكسيكية للتعاون الدولي من أجل التنمية تعديل المؤشرات لقياس
فعالية التعاون بطريقة استجابت لوضع الدولة.
نحو إيجاد حل
سعت هذه المبادرة التي تقودها المكسيك لتكييف اإلطار العالمي لمتابعة الشراكة مع بيئة الدولة واحتياجاتها .وقد كان الهدف هو
جمع البيانات واألدلة من أجل إطالع اإلطار المؤسسي الوطني للتعاون فيما بين بلدان الجنوب وترسيخ دور التعاون فيما بين
بلدان الجنوب في التنمية المستدامة.
تم تنفيذ المبادرة من جانب الوكالة المكسيكية للتعاون الدولي من أجل التنمية والتي قادَ ت عملية المتابعة الشاملة أيضًا .صمّمت
ً
تحليل واستشارة شاملةُ .دعِ مت المبادرة من جانب ألمانيا وبرنامج
وأجرت
الوكالة إطارً ا تجريبيًا ،وجمعت البيانات وتحققت منها،
َ
األمم المتحدة اإلنمائي والمكسيك ،وتم تقديم اإلرشاد الفني األساسي من جانب فريق الدعم المشترك للشراكة العالمية .تكوَّ ن تمرين
المتابعة من ثالث خطوات أساسية.
فحصت المكسيك قابلية تطبيق مؤشرات الشراكة العالمية .أبلغ هذا
كانت الخطوة األولى وضع اإلطار التجريبي .في عام 2016
َ
إطارً
ا تجريبيًا لمتابعة فعالية التعاون فيما بين بلدان الجنوب .المؤشرات
التقييم العمل الذي تمت مباشرته في عام  2017بأن يضع
المكيَّفة بموجب اإلطار التجريبي التي وضعتها المكسيك وقادها فريق الدعم المشترك للشراكة العالمية كانت كما يلي:
•يتم مواءمة عرض التعاون فيما بين بلدان الجنوب مع نتائج وأُطر وأولويات الدولة المستفيدة.
•تستخدم الدول المقدمة للعرض أُطر النتائج االستراتيجية للتعاون فيما بين بلدان الجنوب.
•تشارك منظمات المجتمع المدني في التعاون فيما بين بلدان الجنوب وتساهم في التعاون اإلنمائي الفعال.
•هناك محادثات عامة وخاصة رفيعة المستوى بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب.
•المعلومات بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب متوفرة للعامة.
•يخضع التعاون فيما بين بلدان الجنوب لإلشراف البرلماني.
•يدمج التعاون فيما بين بلدان الجنوب المساواة بين الجنسين.

383

كانت الخطوة الثانية اختبار اإلطار التجريبيُ .جمِعت البيانات عن مؤشرات
المتابعة في عام  2018بمشاركة أكثر من  100جهة معنية من الحكومة
والمجتمع المدني والقطاع الخاص .عقب جمع البيانات وتحليلها ،عُقدت ورشة
عمل وطنية لمناقشة النتائج ،حيث جمعت الجهات الفاعلة المشاركة والمستفيدين
من التعاون المكسيكي وغيرهم من مقدمي التعاون من بلدان الجنوب .في نهاية
ورشة عمل الجهات المعنية المتعددة ُعقِدت جلسة جماعية لمناقشة النتائج األكثر
مالءمة .بنا ًء على آراء المشاركين أُنشئت قائمة توصيات لتحسين فعالية التعاون
فيما بين بلدان الجنوب في المكسيك.
وجد المشاركون أنه تم تدعيم اإلطار المؤسسي للتعاون فيما بين بلدان الجنوب
بما في ذلك متابعة أنظمة برامج التعاون وتقييمها .وهذا يسمح بمواءمة التعاون
نحو أفضل وزيادة التركيز على النتائج .ومع ذلك
مع أولويات التنمية على
ٍ
ليست هناك مساحة لتدعيم اآلليات التشغيلية واشتراك الجهات المعنية في برامج
ومشاريع التعاون فيما بين بلدان الجنوب .كما يجب أن يكون هناك أيضًا جه ًدا
لدمج منظور نظامي أكثر بشأن النوع.
النتائج والتوصيات متضمّنة في التقرير الذي يحمل اسم "تمرين المتابعة في
فعالية التعاون فيما بين بلدان الجنوب" والذي سيوجّ ه العمل الوطني لتدعيم
التعاون اإلنمائي في المكسيك .كما سيُبلِغ التقرير عن إعداد البرنامج التالي
للتعاون اإلنمائي الدولي التابع للوكالة المكسيكية للتعاون الدولي من أجل التنمية.
يجري حاليًا استخدام النتائج إلطالع جهة إعداد التقارير الوطنية على التقدم الذي
تم إحرازه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصًا بشأن الهدف 15-17
الحترام القيادة ومساحة السياسة في كل دولة ،والهدف  16-17لتعزيز الشراكة
العالمية في سبيل التنمية المستدامة مع الشراكات ذات الجهات المعنية المتعددة
والتي تحشد وتشارك المعرفة والخبرة والتكنولوجيا والموارد المالية.
قدمت الحكومة المكسيكية هذه النتائج األوّ لية في فعالية ثانوية مع ممثلين من
دول أخرى خالل  .BAPA+40التوصيات وثيقة الصلة بالدول ذات الدخل

المتوسط والدول التي لديها أدوار ثنائية في التعاون اإلنمائي الدولي .إذا أخذنا
بعين االعتبار الحلول المقترحة التي تحمل طبيعة الجهات المعنية المتعددة ،فإن
هذه األفكار يمكن أن ُتفيد منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والدول
المانحة على قدم المساواة.
كانت الخطوة الثالثة من التمرين استكشاف قابلية االستنساخ .نظرً ا لفهم فريق
أشر َك عد ًدا من مُقدمي
الدعم المشترك لتنوع التعاون فيما بين بلدان الجنوب ،فقد َ
التعاون فيما بين بلدان الجنوب لقياس إمكانية تطبيق إطار العمل المتب َّنى لمتابعة
فعالية التعاون فيما بين بلدان الجنوب في بيئات أخرى .شارك مسئولون من
تشيلي وإندونيسيا وماليزيا وجنوب أفريقيا في استبيان عبر اإلنترنت وسلسلة
فحصت هذه االستشارات كيفية تنظيم وتقديم التعاون فيما بين
من المقابالت.
َ
بلدان الجنوب ،بما في ذلك ما إذا كان لهذه الجهات المقدمة للتعاون استراتيجيات
وطنية وإقليمية جاهزة لتوجيه التعاون .كما أنهم تدارسوا عملية اتخاذ القرار بشأن
تدخالت التعاون فيما بين بلدان الجنوب ،بما في ذلك كيفية إضفاء الصفة الرسمية
على هذه الترتيبات ،وأيّ الجهات المعنية مشتركة في المراحل المختلفة.
سيعمل اإلطار التجريبي الذي أعدّته المكسيك كأساس للجهات األخرى المُقدمة
للتعاون فيما بين بلدان الجنوب أثناء سعيهم لتقييم جودة التعاون الذي يقدّمونه.
سيكون اإلطار أدا ًة مرنة يمكن تكييفها مع البيئات المختلفة للجهات المُقدمة
ّ
تخطط كولومبيا لتمرين مشابه حاليًا.
للتعاون فيما بين بلدان الجنوب .في الواقع
جهات االتصال:
االسم :السيدة يوكو سوزوكي ناب
المنصب :مستشارة السياسة العالمية ،مجموعة الفعالية
المنظمة :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ()UNDP
البريد اإللكترونيyuko.suzuki@undp.org :

اسم المشروع :متابعة فعالية التعاون فيما بين بلدان الجنوب في المكسيك
الدول  /األقاليم :ألمانيا ،المكسيك
المر ِّ
شح :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ()UNDP
هدف (أهداف) التنمية المستدامة16-17 ،15-17 :
مقدم الدعم :الحكومة األلمانية
هيئات التنفيذ :الوكالة المكسيكية للتعاون الدولي من أجل التنمية ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع2019–2017 :
رابط الممارسة الجيدةshorturl.at/hmFOU :
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مشروع التوأمة التابع للجنة االقتصادية واالجتماعية
آلسيا والمحيط الهادئ لتنفيذ خطة  2030والمراجعات
الوطنية الطوعية
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عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

تب ّني التعاون والتعلم المتبادل للتغلب على التحديات النظامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإعداد المراجعات
الوطنية الطوعية

التحدي
المراجعات الوطنية الطوعية هي بمثابة مكوِّ ن رئيسي آللية المتابعة والمراجعة لخطة التنمية المستدامة لعام  2030وأهداف التنمية
المستدامة .أثناء إعداد المراجعات الوطنية الطوعية ،تواجه الدول التي تقدّم تقاريرها ألول مرّ ة عد ًدا من التحديات الشائعة ،منها
جمع البيانات ومشاركة الجهات المعنية .يمكن لدول شمال ووسط آسيا التي تع ّد تقاريرها ألول مرّ ة االستفادة من التوأمة مع دول
أكثر خبرة .ليس لدى الدول الواقعة في شمال ووسط آسيا بيانات كافية لتقديم صورة واضحة حول  10من أهداف التنمية المستدامة
السبعة عشر .فجمع البيانات بمثابة تح ٍّد ألن كثيرً ا من الدول ال تزال في خضم عملية التكييف الكامل ألهداف ومؤشرات التنمية
المستدامة مع البيئات الوطنية .فأهداف التنمية المستدامة تشمل مجموعة واسعة من القضايا التي ّ
تؤثر على العديد من الجهات
َ
المعنية مثل الوزارات التنفيذية وغيرها من المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص .ومن ثم فإن التنسيق
بين هذه الجهات المعنية مهم .فتنظيم استشارات الجهات الوطنية المعنية المتعددة بطريقة شاملة وإجمالية وهادفة يمكن أن يكون
بمثابة تحدٍّ ،خصوصًا عندما ال يتم ممارسة هذا النمط من الحوكمة عا ًدة.

© اللجنة االقتصادية واالجتماعية
آلسيا والمحيط الهادئ

نحو إيجاد حل
في عام  2019كانت قيرغيستان وأوزبكستان تسعيان إلرشاد عملي إلعداد المراجعات الوطنية الطوعية األولى ،المزمع تقديمها
في المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة في عام  .2020واستجابة لذلك بدأت اللجنة االقتصادية واالجتماعية
آلسيا والمحيط الهادئ برنامج توأمة للمراجعة الوطنية الطوعية لدول شمال ووسط آسيا من أجل مشاركة المعرفة والخبرات
والتوصيات العملية مع الدول التي لديها أنظمة إدارية وظروف اقتصادية واجتماعية وبيئية مشابهة .وانطال ًقا من روح التعاون
فيما بين بلدان الجنوب ،يهدف برنامج التوأمة إلى تبادل أفضل الممارسات والمنهجيات إلعداد ومتابعة مُراجعة وطنية طوعية في
سبيل التغلّب على بعض التحديات النظامية التي تواجهها الدول في هذه األثناء.
في عام  2020تعاونت أرمينيا وجورجيا وقيرغيستان وأوزبكستان لتبادل الخبرات ومشاركة الدروس في إعداد مراجعاتها
الوطنية الطوعية كجزء من تمرين التوأمة .في حين أنّ أرمينيا وجورجيا ستقدمان تقاريرهما الثانية في المنتدى السياسي رفيع
المستوى حول التنمية المستدامة في عام  ،2020ستقدّم قيرغيستان وأوزبكستان تقاريرهما األولى .ونتيجة لذلك تم وضع
مجموعتين تجريبيتين من التمارين :مجموعة في قيرغيستان مع أرمينيا وأخرى في أوزبكستان مع جورجيا .تم تسهيل تمارين
التوأمة هذه من جانب اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ بالشراكة مع الحكومات ومكاتب األمم المتحدة المنسّقة
المقِيمة في الدول المعنية.
حظي أعضاء الوفود المشاركة بفرصة االجتماع مع نظرائهم في البرلمان؛ والمؤسسات الحكومية
خالل تمارين التوأمة هذه،
َ
لإلحصاء والبيئة واالقتصادات الوطنية؛ والمنظمات غير الحكومية ووسائل اإلعالم ،وذلك من أجل إنشاء اتصال مباشر وتبادل
الممارسات الجيدة ومشاركة المعرفة بشأن االستعداد للمراجعات الوطنية الطوعية .وافقت الدول على تبادل المسودة األولى
لتقاريرها من أجل مراجعتها من جانب النظراء بحلول منتصف أبريل  .2020وقد واصلت التفاعل من خالل مكتب المساعدة
بشأن أهداف التنمية المستدامة الذي هو منصة عبر اإلنترنت لمشاركة المعرفة والخبرة والمشورة وتستضيفه اللجنة االقتصادية
واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ ( .)sdghelpdesk.unescap.orgأم َّد مكتب المساعدة بشأن أهداف التنمية المستدامة
هذه الدول بمجتمع عبر اإلنترنت وقد استطاعوا من خالله أيضًا تبادل المعرفة والمعلومات حول المراجعات الوطنية الطوعية
وغيرها من القضايا المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

385

على الرغم من أن التركيز كان على الدول التي تع ّد مراجعاتها الوطنية الطوعية
األولى ،فقد استفادت الدول التي تعد تقاريرها الثانية أيضًا من تمرين التوأمة الذي
أثبت أن تبادل المعرفة والممارسات يمكن أن يحدث في كال االتجاهين ،مما ّ
يعزز
تعلّم النظراء فيما بين بلدان الجنوب.
أثار تمرين التوأمة اهتمامًا كبيرً ا في مجتمع التنمية داخل وخارج منطقة آسيا
والمحيط الهادئ ،حيث إن العديد من الوكاالت والمتبرعين التابعين لألمم المتحدة
تخطط بالفعل لدعم الجهود الستنساخ هذا التمرين .يمكن استنساخ هذه الممارسة
ً
تمويل متواضعًا لعدد من التبادالت لألشخاص
الجيدة بسهولة حيث إنها تتطلب فقط
والتبادالت االفتراضية فيما بين الدول .وأكبر مطلب هو أن يكون لدى الدول
اإلرادة السياسية لمشاركة خبراتها وعملياتها مع بعضها البعض ومع الجهات

المعنية .كما أن هذه الممارسة الجيدة تساعد على بناء القدرة من خالل تعلم النظراء
آذان صاغية
في بيئة تستطيع فيها الدول التي تواجه تحديات مشابهة العثور على ٍ
ومشاركة األفكار والمقترحات العملية والتشغيلية .حالما يتم إنشاء التواصل رسميا ً
أثناء اجتماعات التوأمة يمكن أيضًا فتح قنوات رسمية وغير رسمية في سبيل
التواصل المستقبلي والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي.
جهات االتصال:
االسم :الدكتور ريكاردو ميسيانو
المنصب :مسئول التنمية المستدامة
المنظمة :اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ ()ESCAP
البريد اإللكترونيmesiano@un.org :

اسم المشروع :مشروع التوأمة التابع للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ لتنفيذ خطة  2030والمراجعات الوطنية الطوعية
الدول  /األقاليم :أرمينيا ،جورجيا ،قيرغيستان ،أوزبكستان
المر ِّ
شح :اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ ()ESCAP
هدف (أهداف) التنمية المستدامة19-17 ،17-17 ،16-17 ،14-17 ،9-17 :
مقدم الدعم :المكتب اإلقليمي الفرعي لشمال ووسط آسيا التابع للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ ،قسم البيئة والتنمية التابع للجنة االقتصادية
واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ
هيئات التنفيذ :اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ؛ حكومات أرمينيا وجورجيا وقيرغيستان وأوزبكستان؛ مكاتب األمم المتحدة المنسّقة المقِيمة
في تلك الدول
حالة المشروع :مستمر
فترة المشروع2020–2019 :
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/3jjtS7z :
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نقل المعرفة والتكنولوجيا من أجل جولة اإلحصاء
السكاني لعام  2020في شرق وجنوبي أفريقيا
تسهيل التعاون بشأن اإلحصاء السكاني مع بوتسوانا وإسواتيني وكينيا ومالوي وموريشيوس وناميبيا وسيشيل
وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا وزمبابوي

التحدي
الدول التي يغطيها المكتب اإلقليمي لشرق وجنوبي أفريقيا التابع لصندوق األمم المتحدة للسكان والتي تشمل بوتسوانا وبوروندي
وإسواتيني وإثيوبيا وليسوتو ومدغشقر ومالوي وموريشيوس وناميبيا ورواندا وسيشيل وجنوب أفريقيا وجنوب السودان وأوغندا
وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا وزمبابوي في مراحل مختلفة من التنمية االقتصادية االجتماعية .ينعكس هذا في قدرة مكاتب اإلحصاء
الوطني لديها على إجراء دورة  2020لإلحصاءات السكانية والسكنية .في حين أنّ بعض الدول تمتلك قدرة وأنظمة إحصائية قوية يمكن
االستفادة منها في إجراء إحصاء سكاني رقمي ،فإن غيرها من الدول تمتلك قدرة فنية وموارد محدودة للحصول على التكنولوجيات
ً
خاصة في الدول ذات
الرقمية الالزمة .عالوة على ذلك فإن تواجد صندوق األمم المتحدة للسكان ومستويات العمالة به محدودة أحيا ًنا
الدخل فوق المتوسط .ومن َثم تلزم استراتيجيات مستحدثة لتدعيم القدرة على جولة اإلحصاء السكاني لعام  2020عبر المنطقة.
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نحو إيجاد حل
لمواجهة هذا التحدي يشجّ ع المكتب اإلقليمي لشرق وجنوبي أفريقيا التابع لصندوق األمم المتحدة للسكان على تبادل المعرفة والتكنولوجيات
الفنية من أجل جولة اإلحصاء السكاني لعام  2020من خالل التعاون فيما بين بلدان الجنوب.
كانت ليسوتو وإسواتيني أول دولتين في المنطقة تشرعان في اإلحصاءات السكانية الرقمية في عامي  2016و 2017على التوالي،
بدعم فني من المكتب اإلقليمي لشرق وجنوبي أفريقيا التابع لصندوق األمم المتحدة
وتبعتها مالوي في عام  2018وكينيا في عام 2019
ٍ
للسكان .تخطط عشرة دول في المنطقة — بوتسوانا وبوروندي وموريشيوس وناميبيا ورواندا وسيشيل وجنوب أفريقيا وتنزانيا وأوغندا
وزامبيا — إلجراء إحصاءاتها السكانية بين عامي  2020و .2022تماشيا ً مع توصيات األمم المتحدة ،ينبغي لجميع البلدان التي ستجري
تعدادات قادمة اعتماد تعداد رقمي .لتحديد أكثر األشياء المهمَلة ،ينبغي على الدول استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت طوال
عملية جمع البيانات في المقابالت الشخصية بمساعدة الكمبيوتر ووضع الخرائط والتحليل الجغرافي المكاني وتحليل ومعالجة البيانات .في
حين أن تب ّنى التكنولوجيا في مباشرة اإلحصاء السكاني يقدّم مزايا الجمع والمعالجة والتحليل األسرع للبيانات ،باإلضافة إلى بيانات ذات
جودة أفضل ،إال أنه يجب على الدول أيضًا تقوية القدرة الفنية على استخدام التكنولوجيات وضمان توافر الموارد المالية للحصول عليها.
تقديرً ا منه لقوة مشاركة المعرفة من خالل تعلم النظراء ،يس ّهل المكتب اإلقليمي لشرق وجنوبي أفريقيا التابع لصندوق األمم المتحدة
للسكان التبادالت وي ّ
أجرت اإلحصاءات السكانية الرقمية بنجاح على مشاركة خبراتها ،بما في ذلك
شجع مكاتب اإلحصاء الوطني التي َ
التحديات التي تم مواجهتها والحلول للتغلب عليه ،مع الدول التي تستعد إلجراء إحصاءاتها السكانية .تعتبر هذه استراتيجية فعالة
لتحديد الممارسات واالحتياطات الجيدة الالزمة إلجراء إحصاء سكاني رقمي ناجح .في هذا الصدد ،توسَّط المكتب اإلقليمي لشرق
وجنوبي أفريقيا التابع لصندوق األمم المتحدة للسكان في ك ٍّل من تبادل التعلّم الفني واتفاقية لمشاركة الحواسيب اللوحية اإللكترونية التي
تسجّ ل اإلحصاء السكاني بين إسواتيني وكينيا ومالوي وغيرهم من الدول التي تستعد إلجراء اإلحصاءات السكانية لديها .تمت استضافة
هذه التبادالت للمعرفة الفنية لك ٍّل من الدول الفردية والمجموعات.

حقوق الطبع والنشر© مملوكة
لصندوق األمم المتحدة للسكان

بعد أن أكملت إسواتيني إحصائها السكاني الرقمي في عام  2017استضافت فر ًقا منفصلة من مديري اإلحصاء السكاني من إثيوبيا
ومالوي وجنوب أفريقيا وجنوب السودان في عام  2018لمشاركة الخبرات العملية بشأن استخدام الحواسيب اللوحية في ك ٍّل من وضع
الخرائط وجمع البيانات .عقِب إحصائها السكاني الرقمي في سبتمبر  2018استضافت مالوي مهمة مشتركة من زامبيا وزمبابوي في
أبريل  2019وبوتسوانا وموريشيوس في يونيو  .2019حيث شاركت الدولة خبراتها في النواحي الفنية واللوجستية واإلدارية لإلحصاء
السكاني الرقمي وحشد الموارد واالستعانة بمصادر خارجية لوضع الخرائط وتطوير تطبيق اللتقاط البيانات .كما استضافت مالوي بعثات
فردية من كينيا وناميبيا في يناير ويونيو  2019على التوالي .تضمّنت البعثة الكينية إلى مالوي كبير المسئولين الحكوميين وأعضاء
البرلمان الذين يمثلون اللجان ذات الصلة وقد كانت مفيدة لقرار الحكومة بشراء  140,000حاسوب لوحي لإلحصاء السكاني لديها .في
فبراير  2020عقب اإلحصاء السكاني بكينيا في أغسطس  2019استضافت كينيا وف ًدا مشتر ًكا من بوتسوانا وليبريا وتنزانيا وأوغندا
استعدا ًدا لإلحصاءات السكانية الوشيكة لديها بين عامي  2021و .2022استعدَّت جميع برامج تبادل التعلم الفني مقدمًا بمدخالت من
مكاتب اإلحصاء الوطني الزائرة.
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يستخدم المكتب اإلقليمي لشرق وجنوبي أفريقيا التابع لصندوق األمم المتحدة للسكان
التعاون فيما بين بلدان الجنوب كاستراتيجية فعّالة لمعالجة الحاجة إلى الحواسيب
اللوحية وتدعيم القدرة الفنية من أجل إحصاءات سكانية رقمية في المنطقة .حص َل
المكتب مبدئيًا على  250حاسوبًا لوحيًا الستخدامها في عملية وضع الخرائط التجريبية
في مدغشقر في عام ُ .2017نقلت هذه الحواسيب اللوحية الح ًقا إلى زامبيا لوضع
خرائط اإلحصاء السكاني في عام  .2018شجَّ عت قابلية تطبيق مشاركة الحواسيب
اللوحية بين الدول المكتب اإلقليمي لشرق وجنوبي أفريقيا التابع لصندوق األمم
المتحدة للسكان ،فحص َل على  15000حاسوب لوحي في عام  2017بدعم تمويلي
من إدارة التنمية الدولية .قُدّمت هذه الحواسيب اللوحية لتكملة الـ 15000حاسوب
لوحي التي حصلت عليها حكومة مالوي إلجراء اإلحصاء السكاني لعام 2018
لديها .ثم ُنقِلت الحواسيب اللوحية التي حصل عليها صندوق األمم المتحدة للسكان
إلى زامبيا إلجراء اإلحصاء السكاني لعام  2020لديها .على الرغم من أن الحكومة
الكينية موَّ لت بالكامل الحصول على حواسيبها اللوحية ،إال أنها وافقت على التبرع
بها (من خالل ترتيبات من حكومة إلى حكومة توسَّط فيها المكتب اإلقليمي لشرق
وجنوبي أفريقيا التابع لصندوق األمم المتحدة للسكان) إلى الدول التالية التي لديها
إحصاءات سكانية وشيكة :بوتسوانا ()5000؛ وليبريا ()15000؛ وغانا ()70000؛
وموريشيوس ( .)8000بتكلفة تقدَّر بحوالي  165دوالر أمريكي للحاسوب اللوحي
بملحقاته ،تضمن مشاركتها استخدامًا أمثل للموارد.
كما يستخدم المكتب اإلقليمي لشرق وجنوبي أفريقيا التابع لصندوق األمم المتحدة
للسكان التعاون فيما بين بلدان الجنوب ليوضِّح لمكاتب اإلحصاء الوطني المتطلبات
الفنية االزمة إلحصاء سكاني رقمي ناجح .على سبيل المثال استضاف مكتب
اإلحصاء الوطني الكيني أحدث تبادل للتعلم الفني في فبراير  .2020بالتعاون مع
صندوق األمم المتحدة للسكان في كينيا والمكتب اإلقليمي لشرق وجنوبي أفريقيا التابع
لصندوق األمم المتحدة للسكان ،أع َّد مكتب اإلحصاء الوطني الكيني حزمة معلومات
بشأن كل مرحلة من التخطيط والتنفيذ لإلحصاء السكاني الرقمي ،وشاركها مع بعثة
مشتركة من ممثلي مكاتب اإلحصاء الوطني من بوتسوانا وليبريا وتنزانيا وأوغندا.
خالل تبادل التعلم هذا ،تم تحديد العوامل الرئيسية لإلحصاء السكاني الرقمي الناجح
الذي أجراه مكتب اإلحصاء الوطني الكينيً .
أول بدأ التخطيط الصحيح قبل أربعة
أعوام من اإلحصاء السكاني .ثانيًا أدّت قيادة الحكومة دورً ا مهمًا انعكسَ في حقيقة
أنها َّ
غطت  99في المائة من ميزانية اإلحصاء السكاني والتي تقدَّر بـ 185مليون
ً
دوالر أمريكي .ثالثا تم اتخاذ قرار مبكر وحازم باستخدام التكنولوجيا الرقمية بالرغم
من التحضير الكبير المطلوب والخبرة السابقة المحدودة .رابعًا كان من الضروري
بناء القدرة المحلية في التكنولوجيات الرقمية؛ حيث قامت جامعتان عامتان بتجميع
 140000حاسوب لوحي محليًا والتي استخدمت لِجمع بيانات اإلحصاء السكاني.
خامسًا تم تدعيم القدرة الداخلية في برمَجة المقابالت الشخصية بمساعدة الكمبيوتر.
سادسًا تم وضع وتنفيذ إرشادات تعيين دقيقة على مستويات الحكومة الوطنية والمحلية.

سابعًا كانت هناك حاجة لشراكة قوية متعددة القطاعات مع مقدّمي خدمات الهاتف
المحمول من أجل إرسال البيانات ،وكذلك مع الوكاالت واإلدارات الحكومية األخرى
من أجل توزيع وجمْ ع مواد اإلحصاء السّكاني.
ُ
جري تقييم مجهول المصدر للـ 23مشار ًكا في نهاية عملية تبادل التعلم بشأن
أ ِ
اإلحصاء السكاني الرقمي في كينيا والتي كانت مدتها خمسة أيام وذلك لقياس فوائد
التمرين .ا ّتفق غالبية المشاركين ( 87في المائة) بشدة على أن أهداف الجولة الدراسية
الختبار األداء كانت محدَّدة بوضوح ،مع موافقة نسبة مئوية مشابهة بشدة على أن
الخبرة المكتسبة أثناء الجولة الدراسية كانت مفيدة لدولهم المعنية .باستثناء التقارير
والنشر ( 61في المائة) وتصميم االستبيان ( 87في المائة) ووضع الخرائط ( 96في
المائة) ،اتفق جميع المشاركون أو اتفقوا بشدة على أنهم َوجَ دوا أن العناصر التالية
وثيقة الصلة ببلدانهم :التخطيط والعمليات الميدانية ،والموارد البشرية ولوجستيات
اإلدارة ،والمقابالت الشخصية بمساعدة الكمبيوتر وإرسال البيانات ،والدعاية ورفع
الوعي .كما وجد الغالبية العظمى ( 96في المائة) من المشاركين أن المواد مفيدة .قيَّم
المشاركون بدرجة كبيرة فرصة التعلم المتبادل من دول في مراحل مختلفة من عملية
اإلحصاء السكاني ،وأوصوا بهيكل مشابه من أجل تبادل التعلم المستقبلي.
في سبيل تب ّني التعاون فيما بين بلدان الجنوب ،يطوّ ر المكتب اإلقليمي لشرق وجنوبي
أفريقيا التابع لصندوق األمم المتحدة للسكان منصة عبر اإلنترنت مع مجتمع متكامل
من الممارسة ،من أجل تسهيل توثيق ومشاركة خبرات اإلحصاء السكاني ،التي
ستتضمن تحليل ونشر واستخدام بيانات اإلحصاء السكاني.
جهات االتصال:
االسم :السيد فريدريك أوكوايو
المنصب :مستشار فني ،بيانات السكان والبيانات من أجل التنمية
المنظمة :المكتب اإلقليمي لشرق وجنوبي أفريقيا التابع لصندوق األمم المتحدة للسكان
البريد اإللكترونيokwayo@unfpa.org :
سكايبfred.okwayo :
هاتف+27609976934 :
االسم :الدكتور ويليس أوديك
المنصب :أخصائي المعلومات االستراتيجية ،المركز الفني للدول ذات الدخل المتوسط
المنظمة :المكتب اإلقليمي لشرق وجنوبي أفريقيا التابع لصندوق األمم المتحدة للسكان
البريد اإللكترونيodek@unfpa.org :
سكايبdr.willis.odek :
هاتف+27834888440 :

اسم المشروع :استخدام التعاون فيما بين بلدان الجنوب كطريقة لنقل المعرفة والتكنولوجيا من أجل جولة اإلحصاء السكاني لعام  2020في شرق وجنوبي أفريقيا
الدول  /األقاليم :بوتسوانا ،بوروندي ،إسواتيني ،إثيوبيا ،ليسوتو ،مدغشقر ،مالوي ،موريشيوس ،ناميبيا ،رواندا ،سيشيل ،جنوب أفريقيا ،جنوب السودان،
أوغندا ،جمهورية تنزانيا المتحدة ،زامبيا ،زمبابوي
المر ِّ
شح :صندوق األمم المتحدة للسكان ()UNFPA
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-5 ،6-5 ،3-5 ،2-5 ،1-5 ،7-4 ،3-4 ،7-3 ،2-3 ،1-3 :ج-11 ،7-11 ،5-11 ،1-11 ،7-10 ،2-10 ،5-8 ،أ،
-11ب19-17 ،1-13 ،
مقدم الدعم :المكتب اإلقليمي لشرق وجنوبي أفريقيا التابع لصندوق األمم المتحدة للسكان ،المكاتب القطرية لصندوق األمم المتحدة للسكان ،إدارة التنمية الدولية،
مكتب اإلحصاء الوطني الكيني
هيئات التنفيذ :المكتب اإلقليمي لشرق وجنوبي أفريقيا التابع لصندوق األمم المتحدة للسكان ،المكاتب القطرية لصندوق األمم المتحدة للسكان
حالة المشروع :مستمر
فترة المشروع2024–2016 :
رابط الممارسة الجيدةhttps://bit.ly/3gxNhzN :
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االستجابة بين الوكاالت للوضع الفنزويلي في بيرو
تنسيق االستجابة اإلنسانية واإلنمائية لالجئين والنازحين من فنزويال في بيرو

التحدي
وص َل نزوح ما يقارب من  5مالين الجئ ونازح من فنزويال إلى ذروته في عام  ،2019بما يؤثر على معظم الدول في المنطقة.
بينما يظل الوضع في فنزويال متقلبًا ،يتواصل نزوح المزيد.

4

التعليم الجيد

8

العمل الالئق
والنمو االقتصادي

16

السالم ،والعدل،
والمؤسسات القوية

أظهرت بيرو تضام ًنا كبيرً ا وهي تستضيف حاليًا أكثر من  830000فنزويلي؛ ومع ذلك يتسبب مقياس وفجائية تدفقات الالجئين
َ
والنازحين في إجهاد للمؤسسات الحكومية والمجتمعات المضيفة .تم إبراز مشكالت الدولة البنيوية ،وزاد االستياء حيث ي َ
ُنظر
إلى الفنزويليين على أنهم منافسون على الموارد والظائف .عالوة على ذلك ،فإن حقيقة أن الفنزويليين مرتبطون بمعدالت جريمة
أعلى زادت من رهاب األجانب والتمييز بشكل ملحوظ .حوالي  100000طفل فنزويلي ليس لديهم إمكانية الوصول إلى التعليم،
و 88.5في المائة من الالجئين والنازحين الفاعلين اقتصاديًا يعملون بدون عقد رسمي .الزيادات في تدفقات الالجئين والنازحين
حسبما تفيد التقارير ُتفاقم الوضع إلى ح ٍّد أبعد.
إن االستجابة الشاملة والمنسَّقة من السلطات والمجتمع الدولي والجهات المحلية الفاعلة هي السبيل الوحيد لتقديم دعم فعال
ومتواصل للحكومة والمجتمعات المضيفة.
نحو إيجاد حل
تعمل مجموعة عمل الالجئين والمهاجرين في منصة التنسيق الوطنية لبيرو (Grupo de Trabajo sobre Personas
 )GTRM( )Refugiadas y Migrantesجنبًا إلى جنب مع نظرائها اإلقليميين لتنسيق االستجابة اإلنسانية واإلنمائية
للتدفقات الهائلة لالجئين والمهاجرين من فنزويال في بيرو .تعمل على تلبية االحتياجات وتقليل المخاطر ونقاط الضعف من خالل
الصلة بين التنمية اإلنسانية .إن  GTRMنموذج تجريبي للتنسيق بين الوكاالت على الصعيدين الوطني واإلقليمي ويتضمن قدرً ا
أكبر من التعاون والتماسك بين األعضاء لتعزيز مزاياهم النسبية .يضمن شركاء  GTRMأن التنمية في متناول الجميع – وخاصة
أولئك األكثر تضرُّ رً ا من الوضع الفنزويلي – من خالل الحد من المخاطر ونقاط الضعف ألولئك الذين يحتاجون إلى الحماية
الدولية والمجتمعات المضيفة.
وذلك أمر أساسي في منطقة البلدان النامية التي تعمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ( .)SDGsتدعم GTRM
حكومة بيرو في تلبية احتياجات الالجئين والمهاجرين من فنزويال ،والتي تفاقم تحديات التنمية الخاصة بالبلد ،ال سيما في مجاالت
الفقر والتعليم العام والصحة واالقتصاد غير الرسمي .تعمل  GTRMعلى ضمان توفير تعليم جيد شامل ومنصف للفنزويليين
والمجتمعات المضيفة؛ وتعزيز النمو االقتصادي المستدام والشامل؛ وتشجيع العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق؛ وتعزيز مجتمع
متكامل وسلمي وشامل من أجل التنمية المستدامة؛ وتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكات العالمية من أجل التنمية المستدامة.
وبتأييد من  11دولة ضمن عملية كيتو ،تلعب  GTRMدورً ا أساسيًا في دعم جهود الحكومة في جميع أنحاء المنطقة الستقبال
الالجئين والمهاجرين من فنزويال واندماجهم .يساهم شركاء  GTRMفي تطوير مبادرات االستراتيجية الوطنية واإلقليمية
ومواءمتها بشأن التوثيق والحماية والتعليم والصحة والتكامل وغيرها من المجاالت .ومن خالل التعاون بين بلدان الجنوب ،تم
تبادل أفضل الممارسات مع منصات التنسيق األخرى في المنطقة لنشر المهارات والمعارف والمبادرات الناجحة وتطويرها في
مجاالت تشمل خلق فرص العمل الالئق وريادة األعمال؛ وحماية المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية
الجنسانية وأحرار الجنس وثنائيي الجنس واألطفال وغيرهم من الفئات الضعيفة؛ وتقوية النظم الوطنية لتحديد وضع الالجئ.
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في عام  ،2019تم تحقيق معالم بارزة باستخدام نهج تشاركي واستشاري
حيث قامت وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية
والمنظمات المجتمعية والدينية بتوحيد جهودها في إطار خطة استجابة مشتركة.
لذلك فإن خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين ( )RMRPهي نتا ٌج ووسيلة
في الوقت نفسه لتعاون فعال فيما بين بلدان الجنوب بين الحكومات والجهات
الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية في جميع أنحاء المنطقة .يتبادل الشركاء المعلومات
واإلجراءات الموحدة من خالل تنسيق جهودهم وتوجيهها في مجموعات العمل
الموضوعية بغية تقليل التكرار وتحسين فعالية استجابتهم وكفاءتها .ونتيجة
لذلك ،تلقى أكثر من  340,000شخص من فنزويال والمجتمعات المضيفة
في بيرو مساعد ًة طارئة مباشرة ،ودع ًما اجتماع ًيا واقتصاد ًيا لتسهيل االندماج
الثقافي باإلضافة إلى خدمات الحماية .كما أدت هذه الجهود إلى تحسين قدرات
المؤسسات الحكومية.
في عام  2020انتقلت المنصات الوطنية واإلقليمية على حد سواء إلى نهج قطاعي
جديد بفضل آليات التنسيق وتبادل المعلومات .تتكون القطاعات الجديدة – التي
يُعاد إنتاجها في جميع أنحاء المنطقة – من التعليم واألمن الغذائي والصحة والنقل
اإلنساني والتكامل والتدخالت النقدية متعددة األغراض والمواد غير الغذائية
والتغذية والحماية والمأوى وخدمات الدعم فضالً عن المياه والصرف الصحي و
النظافة للجميع .يسمح هذا النهج القطاعي لشركاء  GTRMبمعالجة التحديات
اإلنسانية واإلنمائية التي تواجه الالجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة بشكل
أفضل.
لضمان استجابة قائمة على األدلة ،تستند خطة االستجابة لبيرو إلى تحليل
احتياجات مشترك ( )JNAيشمل جميع شركاء  GTRMالذين ساهموا في
تحديد ومناقشة االحتياجات والفجوات والمخاطر ونقاط الضعف .يدمج تحليل
االحتياجات المشترك آراء جميع الشركاء وقدراتهم واحتياجاتهم .عالوة على
ذلك ،تشمل المشاريع اإلقليمية إنشاء شبكة إقليمية من مساحات الدعم حيث تتعاون
مجتمعات الالجئين والمهاجرين والمواطنين ومنظماتهم في الجهود المبذولة لدعم
المحتاجين .تركز المشاريع األخرى على تبادل البيانات والمعلومات حول الميول
واالحتياجات السكانية ،وهو أمر ضروري لتنسيق االستراتيجيات داخل المنطقة.

لضمان االستدامة ،أُنشئت آليات تنسيق تسمح لـ  GTRMبالعمل مع الحكومة
على المستويين المحلي والوطني ،وهو إنجاز كبير في بيرو .على المستوى
الوطني ،تنسق  GTRMعملها مع "Mesa de Trabajo Intersectorial
( "para la Gestión Migratoriaمجموعة العمل المشتركة بين القطاعات
إلدارة الهجرة) .تقود المؤسسات الحكومية اإلقليمية آليات التنسيق في أريكيبا
وكوسكو وتاكنا وتومبيس ،حيث يقدم أعضاء المنصة الدعم الفني المباشر.
مصمم خصيصًا لـ .RMRP 2020
طورت  GTRMإطار عمل للمراقبة
ٍ
لكل منها أهداف ومؤشرات
ويحتوي على قائمة شاملة لألنشطة في عدة قطاعاتٍ ،
استراتيجية على المستويين الوطني واإلقليمي .وتجري عمليات مراقبة منتظمة
تشمل الجمع المنتظم للبيانات الكمية والنوعية .سيساعد إطار المراقبة في قياس
المخرجات مقابل األهداف والمؤشرات االستراتيجية .وستعمل أيضًا على زيادة
تحليل فعالية االستجابة ،وتحديد الثغرات وإبالغ تغييرات البرمجة الالزمة
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .يجب تكرار هياكل ومنصات التنسيق الفعالة
مثل  .GTRMتسمح هذه المنتديات للجهات المانحة اإلنسانية واإلنمائية الرئيسية
بالتعاون في القضايا المبتكرة والتكميلية وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات.
وذلك ضروري لتطوير مبادرات ناجحة تستجيب لتحديات إنسانية محددة .بالنسبة
للبلدان النامية في المناطق المتأثرة باألزمات اإلنسانية وما ينتج عنها من نزوح
المجتمعات ،يمكن للتعاون التقني وتبادل الخبرات الناجحة في االستجابة لحاالت
الطوارئ أن يعزز مرونة المجتمعات المضيفة.
جهات االتصال:
االسم :مارجريدا لوريرو
المنصب :كبير مسؤولي التنسيق بين الوكاالت
المنظمة :المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ()UNHCR
البريد اإللكترونيloureirm@unhcr.org :
واتساب+51 978234723 :

اسم المشروع :االستجابة المشتركة بين الوكاالت للوضع الفنزويلي في بيرو
الدول  /األقاليم :بيرو ،فنزويال (الجمهورية البوليفارية)
المر ِّ
شح :المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ()UNHCR
هدف (أهداف) التنمية المستدامة-4 ،7-4 ،5-4 ،4-4 ،1-4 :أ-16 ،10-16 ،9-16 ،2-16 ،10-8 ،8-8 ،7-8 ،5-8 ،3-8 ،أ-16 ،ب9-17 ،7-17 ،
مقدم الدعم :حكومة الواليات المتحدة ،حكومة اليابان ،حكومة كندا ،حكومة السويد ،عمليات الحماية المدنية األوروبية والمساعدات اإلنسانية ( ،)ECHOحكومة الدنمارك،
برنامج األغذية العالمي ( ،)WFPالصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ ،برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز(،)UNAIDS
المفوضية األوروبية وغيرها
ً
عضوا ،من بينهم  14وكالة من وكاالت األمم المتحدة :المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين؛ منظمة العمل الدولية؛ المنظمة الدولية للهجرة؛ مكتب
هيئات التنفيذ75 :
تنسيق الشؤون اإلنسانية؛ متطوعو األمم المتحدة؛ برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز؛ منظمة الصحة العالمية؛ برنامج األغذية العالمي؛
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛ صندوق األمم المتحدة للسكان؛ برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ()UN-Habitat؛
صندوق األمم المتحدة للطفولة؛ مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،و  42منظمة غير حكومية وطنية ودولية وأكاديمية ومجتمعية ودينية ،ومنظمة وطنية واحدة
من القطاع الخاص ،و  4حركات للصليب األحمر ،و  14جهة مانحة ،وسفارات ووكاالت تنمية التعاون
حالة المشروع :مستمر
فترة المشروع2020–2018 :
رابط الممارسة الجيدة( https://bit.ly/3hywnCA :باإلسبانية)
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مرفق التعلم وتنمية المعرفة
تزويد الشباب في البلدان النامية بالمهارات والمعارف الصناعية التي تقتضيها الحاجة

التحدي
ال يكفي الوصول إلى أنظمة تعليمية وبرامج تدريبية عالية الجودة لتلبية المتطلبات الجديدة والتصدي للتحديات التكنولوجية
واالجتماعية والبيئية ،في العديد من البلدان النامية .يؤثر الحوار غير المنسق بين الحكومات والشركات الخاصة الوطنية والدولية
على تطوير واستدامة نظام حديث للتدريب على التعليم الفني والمهني ( .)TVETباإلضافة إلى ذلك ،فإن ضعف التعاون بين
القطاع الخاص ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني يعيق قدرتها على توفير البرامج والمناهج التي تلبي احتياجات السوق
ومتطلبات المهارات المستقبلية .عالوة على ذلك ،تؤدي االستثمارات المالية المحدودة والتزام الشركات إلى انعدام الثقة في نظام
التعليم والتدريب التقني والمهني الذي عفا عليه الزمن وال يؤثر على سوق العمل .ونتيجة لذلك ،ال يدرك الشباب قيمة التعليم
والتدريب التقني والمهني كمحرك للتوظيف والعمل الالئق وريادة األعمال التي تعزز النمو الشامل والمستدام وتدعم االنتقال إلى
االقتصادات الرقمية والخضراء.

4

التعليم الجيد

5

8

العمل الالئق
والنمو االقتصادي

9

المساواة بين
الجنسين

الصناعة ،واالبتكار،
والبنية التحتية

نحو إيجاد حل
تماشيًا مع الهدف  17من أهداف التنمية المستدامة ( ،)SDGتتعاون منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ( )UNIDOمع
شركاء من القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية لتصميم مراكز التدريب وتوسيعها من أجل سد فجوة المهارات في البلدان
الطالب الشباب بالمهارات المستقبلية
النامية من خالل مرفق التعلم وتنمية المعرفة ( .)LKDFيزود التدريب والمناهج المبتكرة
َ
التي تقتضيها الحاجة الغتنام الفرص التي يوفرها التقدم التكنولوجي (الهدف  4حول التعليم الجيد والهدف  9حول الصناعة
ً
مركزا للتدريب وتحديثها
واالبتكار والهياكل األساسية) .حتى اآلن ،تعاونت  UNIDOمع أكثر من  40شري ًكا إلنشاء حوالي 15
في إثيوبيا والعراق وليبيريا والمغرب وأوروغواي وزامبيا ،مع استيعاب سنوي من  100إلى  500طالب و  20إلى  100مدرب
لكل مركز من مراكز التعليم والتدريب التقني والمهني .ونتيجة لهذه المشاريع ،وصلت نسبة مشاركة اإلناث في القطاعات التي
يهيمن عليها الذكور إلى  ،٪35ووجد  ٪60من المتدربين وظيفة أفضل.
تقوم  UNIDOوشركاؤها بوضع مناهج وإنشاء مراكز تدريب وصيانتها وتحديثها من خالل شراكات 1التنمية بين القطاعين العام
والخاص .تتلقى الحكومات المساعدة لتقييم نظام التعليم والتدريب التقني والمهني لديها وتحديد متطلبات القدرات المالية والبشرية
والروابط والفجوات مع القطاع الخاصُ .تستخدم المساهمات الواردة من الجهات المانحة العامة والخاصة لتقديم خدمات التدريب
التي تلبي المعايير الدولية واحتياجات السوق .تتواصل الشركات الخاصة مع الحكومات للتعرف على السياق المحلي وتحديد
المهارات الالزمة لزيادة كفاءة أعمالهم وفعاليتها وسالمتها .باإلضافة إلى ذلك ،يكتسب الطالب المهارات الالزمة ويتعرفون على
محتوى الوظيفة والتأهب للعمل.

© UNIDO

أحد األمثلة على ذلك هو مشروع  2 MISALEفي إثيوبيا .في عام  ،2017أُنشئ معهد التدريب لسائقي المركبات التجارية في
إثيوبيا لخلق وظائف في قيادة المركبات التجارية ومعالجة النقص في العمالة الماهرة لشركات النقل .يقدم معهد التدريب برنامجً ا
تدريبيًا لمدة خمس سنوات لـ  40متدربًا منتظمًا سنويًا .كما يوفر تدريبات معيارية قصيرة المدى لحوالي  480سائ ًقا من شركات
مختلفة .يعمل أصحاب المصلحة من القطاع الخاص معًا على صياغة المناهج وف ًقا الحتياجاتهم ،بينما تقوم الحكومة بتطوير اللوائح
والشهادات للمدربين والطالب .يتم بعد ذلك مشاركة النموذج التعاوني والخبرة المكتسبة – ال سيما في اإلدارة – مع المدارس
األخرى مما يساهم في تحسين جودة التعليم والتدريب التقني والمهني في إثيوبيا.

 1للحصول على قائمة كاملة لشركاء  ،LKDFتفضل بزيارة www.lkdfacility.org/partners/
 2للحصول على معلومات إضافية حول  ،MISALEتفضل بزيارة https://lkdfacility.org/misale-ethiopia/
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يقدم  LKDFمراقبة منهجية وتقييمًا لتتبع النتائج من خالل جمع بيانات المتدربين
وتخزينها وتحليلها .إن الميزة الرئيسية لهذا النظام هي تبادل المعلومات بين
 LKDFوالبرامج .وتقدم األخيرة تقارير نصف سنوية وتقييمات منتصف المدة
وتقيس العائد على االستثمار .يعتبر صندوق تطوير الموارد البشرية مسؤوالً
عن تقارير خط األساس للمشروع والبلد ،وتقارير الزيارات الميدانية ،وتقييمات
منتصف المدة والنهائية .ويقيم نطاق البرامج واستدامتها من حيث التعلم القائم
على النتائج وتنمية المعرفة لقياس مساهماتها في الحد من بطالة الشباب .يوفر
المرفق أيضًا بيانات شفافة توضح جدوى تكلفة البرامج وتبرر التوسعات في
البلدان أو القطاعات األخرى.
يساعد مكون تبادل المعرفة في  LKDFعلى ضمان قابلية التوسع ونقل المعرفة
والممارسات الجيدة عبر البالد .على سبيل المثال ،تمكنت أكاديمية المعدات الثقيلة
والمركبات التجارية التي تأسست في المغرب بالشراكة مع فولفو ،من توسيع
برنامجها التدريبي ليشمل  600طالب من ساحل العاج والمغرب والسنغال .نسق
نظراء  UNIDOفي ساحل العاج والسنغال مع القطاع الخاص المحلي لتوظيف
الطالب .صمم الشركاء خدمات دعم مهني متكاملة لمساعدة المتدربين على
تحديد أهدافهم المهنية بشكل أفضل ودعم الخريجين في البحث عن عمل .قامت
األكاديمية بتسهيل أكثر من  500تدريب داخلي مع أكثر من  62شركة مضيفة.
كما حسَّنت  UNIDOالتعاون اإلقليمي في مجال علم الحراجة وصناعة األخشاب
في المجتمع اإلنمائي للجنوب األفريقي ،مما أدى إلى العمالة الخضراء واإلدارة
المستدامة للغابات واستخدامها .تم توجيه التدريبات في جنوب إفريقيا بهدف
تكرارها في مالوي وزامبيا وزيمبابوي.

تعتمد المشاريع األخرى – مثل أكاديمية التدريب الصناعي الزامبي ()ZAMITA
وكذلك مركز التدريب  H20 Maghrebفي المغرب – على االبتكارات
لتحسين فعالية التدريب والمزايا التنافسية .تستخدم  ZAMITAمحاكيات ألحدث
تقنيات المحركات وشاحنات االنبعاثات  .Euro 6كما تستخدم أدوات التعلم
الرقمية لضمان مستوى الكفاءة المناسب .زاد المشروع من فرص العمل ألكثر
من  450طال ًبا في قطاع النقل والمعدات الثقيلة ،مع التركيز على النساء
واألفراد المحرومين .أدى نهجها التعاوني إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص؛
حيث انض ّم ستة شركاء إضافيين في مذكرات تفاهم مع مركز خدمات مهنية
لضمان توفير العمالة الماهرة .بسبب نجاح األكاديمية ،تم تطوير مشروع
مماثل في ليبيريا .وبالمثل ،يقدم مشروع  H20 Maghrebمناهج تجمع بين
المعرفة النظرية والخبرة العملية باستخدام تقنية الواقع االفتراضي واألتمتةُ .ي ِع ّد
 H20 Maghrebالمهنيين في مجال المياه بقصد االستجابة لالحتياجات المعقدة
عبر البلديات والصناعات والقطاع الزراعي .دخل المشروع اآلن مرحلته الثانية،
مع وجود خطط لتكراره عبر منطقة المغرب العربي.
جهات االتصال:
االسم :السيد ريكاردو سافيجليانو
المنصب :رئيس قسم تنمية المهارات والصناعات الزراعية ،إدارة تنمية األعمال
التجارية الزراعية
المنظمة :منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ()UNIDO
البريد اإللكترونيr.savigliano@unido.org :

اسم المشروع :مرفق التعلم وتنمية المعرفة ()LKDF
الدول  /األقاليم :إثيوبيا ،العراق ،ليبيريا ،المغرب ،أوغندا ،أوروغواي ،زامبيا
المر ِّ
شح :منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ()UNIDO
هدف (أهداف) التنمية المستدامة،8-17 ،7-17 ،6-17 ،8-9 ،6-9 ،4-9 ،1-9 ،6-8 ،5-8 ،2-8 ،8-5 ،10-4 ،8-4 ،7-4 ،6-4 ،5-4 ،4-4 ،3-4 :
19-17 ،18-17 ،17-17 ،16-17 ،9-17
مقدم الدعم :الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي ()Sida
هيئات التنفيذUNIDO :
حالة المشروع :مستمر
فترة المشروع2025–2012 :
رابط الممارسة الجيدةwww.lkdfacility.org/ :
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دعم الشبكات القارية لملكية سياسات األمن الغذائي
والتغذوي اإلقليمية
تنفيذ قرار االتحاد األفريقي الذي يربط التغذية المدرسية بالتنمية الريفية في فريق تنسيق متعدد القطاعات ومتعدد
الجنسيات

2

القضاء التام
على الجوع

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

4

التعليم الجيد

التحدي
في عام  ،2016أطلقت مفوضية االتحاد األفريقي ( )AUاستراتيجية التعليم القارية ألفريقيا ( .)CESAتدعو خطة التنمية
المستدامة لعام  2030وأجندة االتحاد األفريقي  2063إلى إحداث ثورة في التعليم والمهارات في إفريقيا .استجابة لذلك ،تطالب
 CESAبإحداث تحول في الطريقة التي توفر بها القارة التعليم والتدريب .تعتبر التغذية المدرسية ركيزة أساسية لتنفيذ ،CESA
حيث تحفز هذه البرامج على االلتحاق بالمدارس والبقاء فيها وتوفر مدخالت صحية لتعزيز التعلم .منذ تقديم  ،CESAتعاون
برنامج األغذية العالمي مع االتحاد األفريقي لدعم دمج التغذية المدرسية في االستراتيجية .من خالل التعاون فيما بين بلدان
الجنوب والتعاون الثالثي ،طورت مكاتب برنامج األغذية العالمي ومركز االمتياز التابع لبرنامج األغذية العالمي في البرازيل
ً
سلسلة من األدوات واألطر والوثائق لجعل التغذية المدرسية جزءًا ال يتجزأ من  .CESAتم التسليم الكامل لهذه
()CoE Brazil
المنتجات في عام  ،2020ويتقدم االتحاد اإلفريقي حاليًا بالملكية الكاملة.
نحو إيجاد حل
تم إطالق  CESAفي عام  ،2016ويقودها قسم الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا ( )HRSTفي االتحاد األفريقي .أطلق
ً
نتيجة لألحداث
االتحاد األفريقي وبرنامج األغذية العالمي دورة سياسة جديدة للتغذية المدرسية في القارة أثناء وضع االستراتيجية،
بين بلدان الجنوب حيث تم تبادل المعرفة مع البرازيل .دعت  HRSTقادة االتحاد األفريقي إلدراج التغذية المدرسية في استجابة
االستراتيجية .تم إضفاء الطابع الرسمي على الجهود المبذولة إلدراج الوجبات المدرسية كأحد الركائز ذات األولوية لـ CESA
في قرار تكميلي صدر في عام  ،2016بعد إطالق االستراتيجية.
في هذا القرار ،يدعو قسم الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا برنامج األغذية العالمي في البرازيل ومكتب برنامج األغذية
العالمي في أفريقيا إلى تصميم شراكات متعددة القطاعات للوجبات المدرسية من خالل الشبكات العامة الرسمية لالتحاد األفريقي.
إلنجاز هذه المهمة ،قام مكتب برنامج األغذية العالمي في أفريقيا ومركز االمتياز التابع لبرنامج األغذية العالمي في البرازيل،
بالشراكة مع حكومة البرازيل ومفوضية االتحاد األفريقي بتصميم ثالثة نواتج وتقديمها  :األدوات الخاصة بمجموعة التغذية
المدرسية القارية ،ودراسة االتحاد األفريقي حول التغذية المدرسية والرصد ،وإطار التقييم .تعمل المجموعة متعددة الجنسيات
والقطاعات تحت إدارة االتحاد األفريقي حاليًا .وهي تتألف من االتحاد األفريقي وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وممثلين عن وزارتي التربية والتعليم والزراعة
في الدول األعضاء في االتحاد األفريقي .تم تسليم أدوات هذه الجولة من عمليات التبادل بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي إلى
االتحاد األفريقي في عام  2020لتعزيز ملكية الجهود.

© WFP

على الرغم من اإلنجازات اإليجابية التي تحققت في السنوات األخيرة ،إال أنه من المهم تسليط الضوء على دور التعاون بين
بلدان الجنوب والتعاون الثالثي في إعطاء األولوية للتغذية المدرسية في  .CESAبين عامي  2012و  ،2014استضاف مركز
ً
أحداثا إقليمية ودولية
االمتياز التابع لبرنامج األغذية العالمي في البرازيل عدة وفود من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي ونظم
في إفريقيا لتعزيز المناقشات حول الصلة بين التغذية المدرسية والتنمية الريفية .بعد حوار قوي بشأن السياسات وأعمال الدعم من
قبل مكتب برنامج األغذية العالمي في أفريقيا ومركز االمتياز التابع لبرنامج األغذية العالمي في البرازيل لجعل التغذية المدرسية
أولوية قارية في األحداث العالمية التي عقدت في جنوب إفريقيا ورواندا ،أرسل فريق الموارد البشرية التابع لالتحاد األفريقي
وف ًدا من موظفي االتحاد األفريقي ووزراء من البلدان األفريقية إلى البرازيل في عام  2015للتعلم من تجربة التغذية المدرسية.
وتبادلوا المعرفة مع وكالة التعاون البرازيلية والصندوق البرازيلي لتطوير التعليم حول استراتيجيات وبرامج البالد لتعزيز األمن
الغذائي والتغذوي وتطوير التعليم.
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بدأت المناقشة للنظر في إدراج التغذية المدرسية كجزء من  CESAفي
ً
نتيجة لتبادالت التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي مع
عام ،2016
البرازيل والدعم الفعال لمكتب برنامج األغذية العالمي في أفريقيا .وبدعم من
برنامج األغذية العالمي في البرازيل ،اعترف االتحاد األفريقي بالتغذية المدرسية
كفرصة للنهوض بالتعليم وتعزيز االقتصادات المحلية وتعزيز زراعة أصحاب
الحيازات الصغيرة .لقد ألهمت نتائج القرار مناطق أخرى ،بما في ذلك أمريكا
الالتينية وجنوب آسيا .تم تحديد اليوم األول من شهر مارس ليكون اليوم األفريقي
للتغذية المدرسية ،وأُنشئت لجنة متعددة التخصصات من الخبراء األفارقة لتسهيل
تنفيذ جدول األعمال هذا .باإلضافة إلى ذلك ،حشدت العديد من البلدان إلنشاء
شبكة التغذية المدرسية للبلدان األفريقية ( )REPANSومنصة المعرفة عبر
اإلنترنت في عام .2016

 CESAفي عام  ،2017وقام أعضاؤها بتعيين فريق تنسيق إلدارة العمل مما أدى
إلى تحسين التعاون والكفاءة والفعالية .في عام  ،2018صمم مركز االمتياز التابع
لبرنامج األغذية العالمي في البرازيل ومكتب برنامج األغذية العالمي في أفريقيا
جميع الوثائق الداعمة لتنظيم المجموعات في عملية تشاورية.
في عام  ،2019تم تسليم هذه الوثائق إلى االتحاد األفريقي خالل اليوم األفريقي
الثالث للتغذية المدرسية .وهي توجه إجراءات المجموعة وتستخدم لوضع خطة
إستراتيجية وتشغيلية لتحقيق رؤية  CESAورسالتها بحلول عام  .2023وقد
شجعت هذه التجربة والمنهجية على إقامة شراكات عامة فعالة متعددة القطاعات
من خالل الشبكات الرسمية التي تملكها المنظمات اإلقليمية .ومن المهم زيادة
الوعي بين صانعي القرار وواضعي السياسات من أجل تكرار هذه التجربة ،ومن
الواجب وجود منظمات إقليمية لتولي ملكية العمليات واألنظمة.

كجزء من القرار ،دعا االتحاد األفريقي برنامج األغذية العالمي في البرازيل
ومكتب برنامج األغذية العالمي في أفريقيا إلى إجراء دراسة حول تأثير التغذية
المدرسية على التعليم الشامل والجيد في بلدان االتحاد األفريقي والطريقة التي
يمكن بها تسهيل التقدم عبر مجموعة من القطاعات .طورت الدراسة إطارً ا
مفاهيميًا للتغذية المدرسية يعمل من نهج النظم ويقدم توصيات للجنة أصحاب
المصلحة المتعددين.

جهات االتصال:
االسم :السيدة شارون فريتاس
المنصب :رئيس البرنامج
المنظمة :برنامج األغذية العالمي ( ،)WFPالبرازيل
البريد اإللكترونيsharon.freitas@wfp.org :

في عام  ،2017أنشأ االتحاد األفريقي مجموعات موضوعية لتنفيذ أهداف
 CESAالمحددة .يمكن ألصحاب المصلحة الوصول إلى المعلومات حول تصميم
برامج التغذية المدرسية وتنفيذها في كل مجموعة .في ظل هذا الهيكل ،عمل
برنامج األغذية العالمي على تحويل ودمج تقارير  REPANSواللجنة المتعددة
القطاعات في مجموعة واحدة .تم إطالق مجموعة التغذية المدرسية الرسمية في

االسم :السيد برونو ماجالهيس
المنصب :جهة التنسيق للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي
()SSTC
المنظمة :برنامج األغذية العالمي في البرازيل
البريد اإللكترونيbruno.magalhaes@wfp.org :

اسم المشروع :شبكة التغذية المدرسية في االتحاد األفريقي
الدول  /األقاليم :الدول األعضاء في االتحاد األفريقي ،البرازيل
المر ِّ
شح :برنامج األغذية العالمي ( ،)WFPمركز االمتياز البرازيلي لمكافحة الجوع
هدف (أهداف) التنمية المستدامة17-17 ،16-17 ،15-17 ،14-17 ،1-4 ،3-2 ،1-2 :
مقدم الدعم :مكتب برنامج األغذية العالمي في أفريقيا ،مفوضية االتحاد األفريقي ،وكالة التعاون البرازيلية ( ،)ABCالصندوق البرازيلي لتطوير التعليم
( ،)FNDEمركز االمتياز التابع لبرنامج األغذية العالمي في البرازيل
هيئات التنفيذ :قسم الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا باالتحاد األفريقي
حالة المشروع :مكتمل
فترة المشروع2020–2015 :
رابط الممارسة الجيدة edu-au.org/cesa/ :و https://bit.ly/2El6vfd
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التحول الرقمي لدعم مشاريع التنمية وتعبئة الموارد
في آسيا وأفريقيا
استخدام التقنيات الرقمية لتحسين التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي والمساعدة التقنية واالستفادة من
الخبرات للتغلب على تعثر الموارد المالية من أجل التنمية
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القضاء التام
على الجوع

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

4

التعليم الجيد

التحدي
في مركز االمتياز التابع لبرنامج األغذية العالمي بالبرازيل (برنامج األغذية العالمي بالبرازيل) ،يعمل التحول الرقمي على تغيير
التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ( .)SSTCتسهل األدوات الرقمية التبادالت المبتكرة بين البرازيل والبلدان النامية
األخرى ،نظرً ا للقيود التي يفرضها مرض فيروس كورونا (كوفيد .)19-قام مركز االمتياز التابع لبرنامج األغذية العالمي في
البرازيل بتجربة المساعدة عن بعد مع نيبال وغامبيا بغية تعزيز استدامة التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي في دعم
توسيع نطاق برامج التغذية المدرسية الوطنية .منذ عام  ،2017دعم مركز االمتياز التابع لبرنامج األغذية العالمي في البرازيل
المكتب القطري لبرنامج األغذية العالمي في نيبال في وضع التقييمات والتخطيط واألطر الفنية الالزمة لتوسيع نطاق البرامج
التجريبية الوطنية للوجبات المدرسية .منذ عام  ،2019دعم مركز االمتياز التابع لبرنامج األغذية العالمي في البرازيل غامبيا في
ربط برنامج التغذية المدرسية بقطاع الزراعة الوطني وفي التقدم بطلب للحصول على تمويل دولي لتمويل إنتاج الغذاء ووصول
المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة إلى األسواق .ساعدت التجارب من كال البلدين على تحويل المساعدة عن بعد التي قدمها
مركز االمتياز التابع لبرنامج األغذية العالمي في البرازيل إلى حزمة مساعدة أكبر تسمى "التبادالت االفتراضية".
نحو إيجاد حل
وقد سمح هذا التحول الرقمي لمركز االمتياز التابع لبرنامج األغذية العالمي في البرازيل أن يحل محل السفر الجوي المتكرر
وبعثات النشر والتعيينات المؤقتة الالزمة لتعزيز الخدمات الفنية واالستشارية والشراكات والدعم وخدمات المعرفة من خالل
التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي
كانت نيبال أول بلد استفاد من مبادرة التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي .في عام  ،2017شارك برنامج األغذية العالمي
في البرازيل التجربة البرازيلية في التغذية المدرسية المزروعة محليًا من خالل جلسات افتراضية وندوات عبر اإلنترنت بهدف
دعم المكتب القطري في نيبال في تقييمه لبرنامج تجريبي للوجبات المدرسية القائمة على النقد إلى جانب محو األمية التغذوية
المكمّلة .كما يعمل برنامج األغذية العالمي في البرازيل على تصميم حزمة للدعم الفني عن بعد لبرنامج األغذية العالمي في نيبال،
التي تشمل تبادل المعرفة حول تصميم قائمة المدارس وعقد مكالمات جماعية بشأن آليات تمويل برامج التغذية المدرسية .تشمل
اإلنجازات القادمة المشاركة عن بعد في األحداث وورش العمل والندوات ،مع بعثات داخل البلد في نهاية المطاف.

© WFP

طور مركز االمتياز التابع لبرنامج األغذية العالمي في البرازيل النموذج األولي لمنهجية "التبادل االفتراضي" مستفي ًدا من تجربته
مع نيبال .صمم المركز قائمة بالخدمات التي يمكن تخصيصها حسب الطلب ،وتتضمن مكونات البرنامج إدارة المعرفة والمساعدة
الفنية .يجمع الملف بين الدراية العالمية والمعرفة القيمة للتجربة البرازيلية في األمن الغذائي والتغذوي والحماية االجتماعية .لتقاسم
هذه المعرفة ،صمم مركز االمتياز التابع لبرنامج األغذية العالمي في البرازيل أربع مجموعات من المطبوعات وقناة مباشرة للدعم
الفني عن بعد ومجموعة من أدوات التعلم ،وكلها متاحة عبر موقعه على اإلنترنت.
تعزز "المبادالت االفتراضية" المساعدة عن بعد التي تدعم تصميم برنامج تغذية عالي الجودة وتنفيذه وتقديمه ،وتسهل العمليات
الميدانية في إطار الخطط االستراتيجية القطرية .تعمل هذه المنهجية على تطوير المساعدة المستنيرة بالبيانات عن بعد والقائمة
على المعرفة ،وهي تعتمد على دور وخبرة مركز االمتياز التابع لبرنامج األغذية العالمي في البرازيل كمركز للمعرفة .يحدد
هذا النهج االحتياجات ويصمم حزمة الدعم الفني وتسليم المخرجات عن بعد .يمكن أن يشمل التبادل تبادل المعرفة من خالل
المنشورات؛ والمكالمات الجماعية؛ ومراجعات الوثائق ذات الصلة؛ وندوات عبر اإلنترنت خاصة بكل بلد؛ وتدريبات ومقاطع
فيديو لبناء القدرات؛ والمشاركة عن بعد في المهمات والفعاليات وورش العمل والندوات؛ واألحداث الشخصية طالما كان هناك
طلب وتمويل متاح من الدولة.
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بين عامي  2018و  ،2019اقترح مركز االمتياز التابع لبرنامج األغذية العالمي
في البرازيل على المكتب القطري لبرنامج األغذية العالمي في غامبيا المشاركة
في بعض "التبادالت االفتراضية" .قدم برنامج األغذية العالمي في البرازيل
والمكتب القطري لبرنامج األغذية العالمي في غامبيا وحكومة غامبيا الدع َم
لمجموعة العمل متعددة القطاعات الخاصة بالتغذية المدرسية المنبثقة من
المنزل ،والتي تسعى إلى توسيع نطاق االتصال بين قطاع الزراعة ونماذج
برامج التغذية المدرسية الحالية في البلد .يقوم برنامج األغذية العالمي في
البرازيل والمكتب القطري لبرنامج األغذية العالمي بإعداد العديد من مشاريع
تعبئة الموارد للتمويل الدولي الذي يزيد عن  10ماليين دوالر أمريكي لتمويل
بناء القدرات وتطوير زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة من خالل التعاون
بين بلدان الجنوب بنهج يراعي الفوارق بين الجنسين .ال يزال السفر ً
جوا أمرً ا
ضروريًا في حالة غامبيا؛ برغم حصول انخفاض كبير في االنتشار الماديّ نظرً ا
إلى حجم المشروع.
يمكن اتباع هذا النهج المستدام بسبب الدور الذي يلعبه المكتب القطري لبرنامج
األغذية العالمي في غامبيا ،وهو المسؤول عن التنسيق مع الحكومة في جميع
جوانب البرنامج .يعمل المكتب القطري كنقطة دخول ،ويربط مركز االمتياز
التابع لبرنامج األغذية العالمي في البرازيل مع أصحاب المصلحة الوطنيين .من
خالل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ،يقدم برنامج األغذية العالمي
في البرازيل خدمات المعرفة والدعم واالستشارات الفنية لتعزيز القدرات للمكتب
القطري للبرنامج لكي يدعم الحكومة بشكل أفضل وال سيما في تعبئة الموارد.
يدعم المكتب القطري لصندوق األمم المتحدة للسكان في غامبيا برنامج األغذية
العالمي في بانجول فيما يتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين والصحة ،ويوفر
المعرفة والمشورة بشأن السياسات لنهج يراعي الفوارق بين الجنسين .تشمل
األنشطة اجتماعات رفيعة المستوى وندوات عبر اإلنترنت وتطوير المشاريع

والمنشورات عن بعد .اج ُتنبت المهام الشخصية إلى حد كبير ،مما أتاح مرون َة
تصميم المنتجات وتقديمها للموظفين على كال الجانبين؛ وقد عُقدت ثالث مرات
فقط خالل المواعيد النهائية لتقديم المشروع.
وقد قدمت نتائج هاتين المبادر َتين لـ  SSTCالعديدَ من المساهمات ،بما في ذلك
التخطيط االستراتيجي والتمويل ،وتصميم البرامج أصحاب المصلحة والتسليم،
والوصول إلى األسواق ألصحاب الحيازات الصغيرة الزراعية وإشراك ومشاركة
الجهات الفاعلة من غير الدول .يسعى التحول الرقمي إلى إيجاد طرق جديدة لدعم
الحكومات والجهات الفاعلة المحلية والمنظمات غير الحكومية ومقرات برنامج
األغذية العالمي ومكاتبه الميدانية .ستكون المساعدة عن بُعد مكو ًنا رئيسيًا للبلدان
التي تسعى للحصول على دعم شامل وقابل للتكيف وغير مكلف ،ال سيما أثناء
استمرار آثار كوفيد.19-
جهات االتصال:
االسم :السيدة شارون فريتاس
المنصب :رئيس البرنامج
المنظمة :برنامج األغذية العالمي ( ،)WFPالبرازيل
البريد اإللكترونيsharon.freitas@wfp.org :
االسم :السيد برونو ماجالهيس
المنصب :جهة التنسيق للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي
()SSTC
المنظمة :برنامج األغذية العالمي في البرازيل
البريد اإللكترونيbruno.magalhaes@wfp.org :

اسم المشروع :التبادالت االفتراضية لمركز االمتياز التابع لبرنامج األغذية العالمي في البرازيل
الدول  /األقاليم :البرازيل ،غامبيا ،نيبال
المر ِّ
شح :برنامج األغذية العالمي ( ،)WFPمركز االمتياز البرازيلي لمكافحة الجوع
هدف (أهداف) التنمية المستدامة17-17 ،16-17 ،15-17 ،14-17 ،1-4 ،3-2 ،1-2 :
مقدم الدعم :وكالة التعاون البرازيلية ( ،)ABCالصندوق البرازيلي لتطوير التعليم ( ،)FNDEمركز االمتياز التابع لبرنامج األغذية العالمي في البرازيل،
المكتب القطري لبرنامج األغذية العالمي في غامبيا
هيئات التنفيذ :برنامج األغذية العالمي ،بنك التنمية األفريقي ،المكتب القطري لبرنامج األغذية العالمي في غامبيا ،حكومة غامبيا
حالة المشروع :مستمر
فترة المشروع2025–2019 :
رابط الممارسة الجيدة https://bit.ly/3llsO4N :و https://bit.ly/2EvBe99
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الصندوق االستئماني لهيئة الدستور الغذائي
تمكين البلدان من تحسين سالمة األغذية من خالل التعاون بين بلدان الجنوب

التحدي
في عام  ،2010تسببت األمراض التي تنقلها األغذية والتي تسببها الميكروبات الخطرة والمواد الكيميائية والمعادن وغيرها من
الملوثات في وفاة ما يقدر بنحو  175000شخص في جنوب شرق آسيا .تكلف ما يقدر بنحو  28مليار دوالر أمريكي كل عام في
الهند وحدها ،وهو ما يمثل  0.5في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي .تفتقر العديد من بلدان المنطقة إلى القدرة على تلبية معايير
سالمة األغذية والجودة الدولية التي وضعتها هيئة الدستور الغذائي .قد يؤدي النقص في القدرة على مراقبة وتنظيم سالمة األغذية
إلى إمدادات غذائية محلية غير مأمونة ،إال أنه قد يتسبب أيضًا في مشاكل في تجارة األغذية الدولية .في جنوب آسيا ،قامت هيئة
سالمة األغذية والمعايير في الهند -وهي ضليعة في معايير الدستور الغذائي وممارساته -بفرض الحجر الصحي على الزنجبيل
والشاي واألطعمة األخرى المستوردة من نيبال وبوتان في كثير من األحيان ،ورفضت النتائج من مختبرات سالمة األغذية
الخاصة بها .وقد أدى ذلك إلى انعدام الثقة والتواصل بشكل كبير بين سلطات سالمة األغذية في البلدان الثالثة.

© WHO

نحو إيجاد حل
إن الدستور الغذائي أو ما يعرف بمدونة األغذية عبارة عن مجموعة من المعايير الغذائية الموحدة المعتمدة دوليًا والتي ُتستخدم
لبناء أنظمة وطنية سليمة لمراقبة األغذية .يقع على عاتق جميع الدول األعضاء واجب ضمان تطوير معايير الدستور الغذائي
والمبادئ التوجيهية وتحديثها لضمان حصول الناس على أنظمة غذائية صحية وأغذية آمنة .ومع ذلك ،ال ُتمنح سالمة األغذية
وأنشطة الدستور الغذائي األولوية وتفتقر إلى االستثمارات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
تم إنشاء الصندوق االستئماني للدستور الغذائي ( )CTFمن قبل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) ومنظمة الصحة
العالمية ( )WHOلدعم الدول األعضاء في بناء قدرة وطنية قوية ومستدامة للمشاركة في الدستور الغذائي .يوفر صندوق تمويل
المشاريع ( )CTFنافذة تمويل للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لدعم تعزيز أنشطة الدستور الغذائي على مستوى الدولة وبين
البلدان من خالل التطبيقات الفردية أو الجماعية .أجرت بوتان والهند ونيبال تشخيصًا لقدراتها على الدستور الغذائي باستخدام أداة
التشخيص المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية لتقييم حالة برامج الدستور الغذائي الوطنية ،والتي
ساعدتها على تحديد الثغرات والمجاالت ذات األولوية للتحسين .أعدت هذه البلدان طلباتها باستخدام عملية تشاور وطنية .قامت
منظمة الصحة العالمية بتيسير التنسيق بين هذه البلدان أثناء عملية التقديم بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة .تم
تقديم مقترح المشروع في النظام عبر اإلنترنت من قبل الهند نيابة عن البلدان الثالثة .وكانت األهداف تتمثل في تعزيز الهياكل
الوطنية للدستور الغذائي من خالل إشراك جميع أصحاب المصلحة بشكل فعال في أنشطة الدستور وعمليات وضع المعايير،
وتحسين القدرات العلمية والتقنية للخبراء الوطنيين للمساهمة في الدستور الغذائي وتعزيز التعاون دون اإلقليمي .من خالل هذا
النهج االستراتيجي والمبتكر ،تمكنت ثالث دول مجاورة صديقة من التالقي ،ال سيما أنها تشترك في عالقة اقتصادية مترابطة
تقليديًا وتجارة عبر الحدود .وقد أتاح لهم هذا المشروع فرصة لتنمية الثقة واإليمان والتفاهم المتبادل من خالل األنشطة الثنائية
والمتعددة األطراف من أجل التحرك نحو تطوير ومواءمة معايير الدستور الغذائي اإلقليمية.
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كان على سلطات سالمة األغذية في البلدان الثالثة االتفاق على أهداف مشتركة
للتطبيق الجماعي .أظهرت منظمة الصحة العالمية ريادتها في تيسير تطوير
وتنفيذ المشروع المعقد .منذ البداية ،قدمت الدعم الفني لتقديم الطلبات الجماعية
بالتنسيق مع المكاتب القطرية التابعة لمنظمة الصحة العالمية .باإلضافة إلى ذلك،
وُ جهت األموال للتنفيذ من خالل مكاتبها .كان هذا أول مشروع متعدد البلدان
تمت الموافقة عليه من قبل صندوق التكنولوجيا النظيفة على المستوى العالمي
وأول مشروع لصندوق التكنولوجيا النظيفة في آسيا مصمم لتعزيز التعاون بين
بلدان الجنوب .سيعمل هذا المشروع على تعزيز أنشطة المدونات الوطنية في
البلدان المشاركة من خالل التعاون بينها ،مع التركيز على المواقف المشتركة في
وضع معايير الدستور .وقد تم تخصيص مبلغ إجمالي قدره  464,120دوالرً ا
أمريكيًا من قبل صندوق التكنولوجيا النظيفة ومنظمة الصحة العالمية والدول
المشاركة لتنفيذ المشروع ،وسيعتمد النطاق المستقبلي لتطبيقات المجموعة على
نجاحه .لذلك تقدم منظمة الصحة العالمية الدعم الفني والتنسيق مع المقر الرئيسي
والوكاالت الشريكة.
على الرغم من استفادة العديد من البلدان في منطقة الدستور الغذائي اآلسيوية من
دعم صندوق التكنولوجيا النظيفة في المستقبل ،إال أن العديد منها لم ينجح في إعداد
وتقديم تطبيقات قوية .تم تنظيم حدث جانبي حول صندوق التكنولوجيا النظيفة في
اجتماع لجنة الدستور الغذائي آلسيا في جوا ،الهند الذي عقد في سبتمبر 2019
لمساعدة الدول األعضاء على فهم عملية التطبيق وخصائص التطبيقات الناجحة
بشكل أفضل .شاركت بوتان والهند ونيبال خبرتهم في إعداد طلباتهم الجماعية،

والتوصيات لتحقيق نتائج أفضل في عملية التقديم والتقدم المحرز في تنفيذ مشروع
المجموعة .أدى هذا المشروع إلى نقل المعرفة والممارسات بين البلدان لتعزيز
التعاون التقني بين بلدان الجنوب .ونتيجة لذلك ،قدمت ميانمار طلبًا جماعيًا نيابة
عن كمبوديا والجمهور الديمقراطي للشعب الالوي وميانمار ،بمساعدة من منظمة
األغذية والزراعة لألمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية .بالتنسيق مع منظمة
األغذية والزراعة ،يسرت منظمة الصحة العالمية مشاركة الدول األعضاء في
اجتماع لجنة الدستور الغذائي آلسيا والمؤتمرات الدولية لسالمة األغذية التي
عقدت عام .2019
قد يكون لهذا المشروع تأثير كبير بتكلفة منخفضة نسبيًا ،من خالل المساعدة
في إنشاء منصة مستدامة للسماح لسلطات سالمة األغذية في هذه البلدان الثالثة
بالعمل معًا .باإلضافة إلى ذلك ،تشعر البلدان الثالثة بإحساس قوي بالملكية في
هذا المجهود.
جهات االتصال:
االسم :الدكتور جيانيندرا جونغال
المنصب :مستشار إقليمي لسالمة األغذية
المنظمة :مكتب منظمة الصحة العالمية اإلقليمي لجنوب شرق آسيا
البريد اإللكترونيgongalg@who.int :
سكايبgn_gongal :

اسم المشروع :الصندوق االستئماني لهيئة الدستور الغذائي
الدول  /األقاليم :بوتان ،الهند ،نيبال
المر ِّ
شح :منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)/فريق التقييم التابع لمنظمة الصحة العالمية
هدف (أهداف) التنمية المستدامة9-17 :
مقدم الدعم :الصندوق االستئماني لهيئة الدستور الغذائي لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
هيئات التنفيذ :السلطات الوطنية لسالمة األغذية في بوتان والهند ونيبال
حالة المشروع :مستمر
فترة المشروع2021–2019 :
عنوان  URLللممارسات المتبعةhttps://bit.ly/2YQXSA2 :
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القضاء
على الفقر

القضاء على الفقر بجميع أشكاله
في كل مكان

مقاصد الهدف
	1-1القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين أينما كانوا بحلول عام ،2030
وهو يُقاس حاليًا بعدد األشخاص الذين يعيشون بأقل من  1.25دوالر في
اليوم
	2-1تخفيض نسبة الرجال والنساء واألطفال من جميع األعمار الذين يعانون
الفقر بجميع أبعاده وفقا ً للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على األقل بحلول
عام 2030
	3-1استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية مالئمة على الصعيد الوطني للجميع
ووضع حدود دنيا لها ،وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء
بحلول عام 2030
	4-1ضمان تم ّتع جميع الرجال والنساء ،وال سيما الفقراء والضعفاء منهم،
بنفس الحقوق في الحصول على الموارد االقتصادية ،وكذلك حصولهم
على الخدمات األساسية ،وعلى حق ملكية األراضي والتصرّ ف فيها وغيره
من الحقوق المتعلّقة بأشكال الملكية األخرى ،وبالميراث ،وبالحصول على
الموارد الطبيعية ،والتكنولوجيا الجديدة المالئمة ،والخدمات المالية ،بما في
ذلك التمويل المتناهي الصغر ،بحلول عام 2030
	5-1بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود والحد من تعرضها
ّ
وتأثرها بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات
والكوارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية بحلول عام 2030
-1أ	كفالة حشد موارد كبيرة من مصادر متنوعة ،بما في ذلك عن طريق
ّ
المعزز ،من أجل تزويد البلدان النامية ،وال سيما أقل
التعاون اإلنمائي
نموا ،بما يكفيها من الوسائل التي يمكن التنبؤ بها من أجل تنفيذ
البلدان ًّ
البرامج والسياسات الرامية إلى القضاء على الفقر بجميع أبعاده
كل من الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي،
-1ب	وضع أطر سياساتية سليمة على ٍ
استناداً إلى استراتيجيات إنمائية مراعية لمصالح الفقراء ومراعية للمنظور
الجنساني ،من أجل تسريع وتيرة االستثمار في اإلجراءات الرامية إلى
القضاء على الفقر
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2

القضاء التام
على الجوع

القضاء على الجوع وتحقيق
األمن الغذائي وتحسين التغذية
وتعزيز الزراعة المستدامة

مقاصد الهدف
	1-2القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع ،وال سيما الفقراء والفئات
ّ
والمغذي
الضعيفة ،بمن فيهم الرضّع ،على ما يكفيهم من الغذاء المأمون
طوال العام بحلول عام 2030
	2-2وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية ،بحلول عام  ،2030بما في ذلك
تحقيق األهداف الم ّتفق عليها دوليا بشأن تو ّقف النمو والهزال لدى األطفال
دون سن الخامسة ،ومعالجة االحتياجات التغذوية للمراهقات والنساء
الحوامل والمرضعات وكبار السن بحلول عام 2025
	3-2مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية ،وال سيما النساء
وأفراد الشعوب األصلية والمزارعين األسريين والرعاة والصيادين ،بما
في ذلك من خالل ضمان المساواة في حصولهم على األراضي وعلى
موارد اإلنتاج األخرى والمدخالت والمعارف والخدمات المالية وإمكانية
وصولهم إلى األسواق وحصولهم على الفرص لتحقيق قيمة مضافة
وحصولهم على فرص عمل غير زراعية ،بحلول عام 2030
	4-2ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة ،وتنفيذ ممارسات زراعية متينة
تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية والمحاصيل ،وتساعد على الحفاظ على النظم
اإليكولوجية ،وتعزز القدرة على التكيّف مع تغير المناخ وعلى مواجهة
أحوال الطقس المتطرفة وحاالت الجفاف والفيضانات وغيرها من
الكوارث ،وتحسِّن تدريجيًا نوعية األراضي والتربة ،بحلول عام 2030
	5-2الحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة والحيوانات األليفة
وما يتصل بها من األنواع البرية ،بما في ذلك من خالل بنوك البذور
كل من الصعيد الوطني
والنباتات المتنوّ عة التي ُتدار إدارة سليمة على ٍ
واإلقليمي والدولي ،وضمان الوصول إليها وتقاسم المنافع الناشئة عن
استخدام الموارد الجينية وما ي ّتصل بها من معارف تقليدية بعدل وإنصاف
على النحو المتفق عليه دوليًا ،بحلول عام 2020
ّ
المعزز ،في البنى
-2أ زيادة االستثمار ،بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي
التحتية الريفية ،وفي البحوث الزراعية وخدمات اإلرشاد الزراعي ،وفي
تطوير التكنولوجيا وبنوك الجينات الحيوانية والنباتية من أجل تعزيز القدرة
نموا
اإلنتاجية الزراعية في البلدان النامية ،وال سيما في أقل البلدان ًّ
-2ب	منع القيود المفروضة على التجارة وتصحيح التشوهات في األسواق
الزراعية العالمية ،بما في ذلك عن طريق اإللغاء الموازي لجميع أشكال
إعانات الصادرات الزراعية ،وجميع تدابير التصدير ذات األثر المماثل،
وف ًقا لتكليف جولة الدوحة اإلنمائية
-2ج اعتماد تدابير لضمان سالمة أداء أسواق السلع األساسية ومشتقاتها وتيسير
الحصول على المعلومات عن األسواق في الوقت المناسب ،بما في ذلك عن
االحتياطيات من األغذية ،وذلك للمساعدة على الحد من شدة تقلب أسعارها

3

الصحة الجيدة
والرفاه

ضمان تم ّتع الجميع بأنماط عيش
صحية وبالرفاهية في جميع
األعمار

مقاصد الهدف
 1-3خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية إلى أقل من  70حالة وفاة لكل
 100,000مولود حي بحلول عام 2030
 2-3وضع نهاية لوفيات المواليد واألطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها
بحلول عام  ،2030بسعي جميع البلدان إلى بلوغ هدف خفض وفيات
المواليد على األقل إلى  12حالة وفاة في كل  1,000مولود حي ،وخفض
وفيات األطفال دون سن الخامسة على األقل إلى  25حالة وفاة في كل
 1,000مولود حي
 3-3وضع نهاية ألوبئة اإليدز والسل والمالريا واألمراض المدارية المهملة
ومكافحة االلتهاب الكبدي الوبائي واألمراض المنقولة بالمياه واألمراض
المعدية األخرى بحلول عام 2030
 4-3تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غير المعدية بمقدار الثلث من
خالل الوقاية والعالج وتعزيز الصحة والسالمة العقليتين بحلول عام 2030
 5-3تعزيز الوقاية من إساءة استعمال المواد ،بما يشمل تعاطي المخدرات وتناول
الكحول على نحو يضر بالصحة ،وعالج ذلك
 6-3خفض عدد الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف
بحلول عام 2020
 7-3ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية ،بما
في ذلك خدمات ومعلومات تنظيم األسرة والتوعية الخاصة به ،وإدماج
الصحة اإلنجابية في االستراتيجيات والبرامج الوطنية بحلول عام 2030
 8-3تحقيق التغطية الصحية الشاملة ،بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية،
وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية األساسية الجيدة وإمكانية
حصول الجميع على األدوية واللقاحات الجيّدة والفعالة والميسورة التكلفة
 9-3الحد بدرجة كبيرة من عدد الوفيات واألمراض الناجمة عن التعرّ ض للمواد
الكيميائية الخطرة وتلويث وتلوّ ث الهواء والماء والتربة بحلول عام 2030
-3أ تعزيز تنفيذ االتفاقية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ في
جميع البلدان ،حسب االقتضاء
-3ب دعم البحث والتطوير في مجال اللقاحات واألدوية لألمراض المعدية وغير
المعدية التي تتعرض لها البلدان النامية في المقام األول ،وتوفير إمكانية
الحصول على األدوية واللقاحات األساسية بأسعار معقولة ،وف ًقا إلعالن
الدوحة بشأن االتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية
الفكرية وبالصحة العامة ،الذي يؤكد حق البلدان النامية في االستفادة الكاملة
من األحكام الواردة في االتفاق بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق
الملكية الفكرية المتعلقة بأوجه المرونة الالزمة لحماية الصحة العامة ،وال
سيما العمل من أجل إمكانية حصول الجميع على األدوية
-3ج	زيادة التمويل بصور ٍة كبيرة في قطاع الصحة وتوظيف القوى العاملة في
هذا القطاع وتطويرها وتدريبها واستبقائها في البلدان النامية ،وبخاصة في
نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية
أقل البلدان ًّ
-3د تعزيز قدرات جميع البلدان ،وال سيما البلدان النامية ،في مجال اإلنذار
المبكر والحد من المخاطر وإدارة المخاطر الصحية الوطنية والعالمية
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التعليم الجيد

ضمان التعليم الجيد الشامل
والمنصف وتعزيز فرص التعلم
مدى الحياة للجميع

مقاصد الهدف
ّ
 1-4ضمان أن يتمتع جميع البنات والبنين والفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي
وثانوي مجاني ومنصف وجيّد ،مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية مالئمة
وفعالة بحلول عام 2030
 2-4ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة
من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل االبتدائي حتى
يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي بحلول عام 2030
 3-4ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم المهني
والتعليم العالي الجيّد والميسور التكلفة ،بما في ذلك التعليم الجامعي ،بحلول
عام 2030
 4-4الزيادة بنسبة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم المهارات
المناسبة ،بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية ،للعمل وشغل وظائف الئقة
ولمباشرة األعمال الحرة بحلول عام 2030
 5-4القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول
إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة ،بما في ذلك
لألشخاص ذوي اإلعاقة والشعوب األصلية واألطفال الذين يعيشون في ظل
أوضاع هشة ،بحلول عام 2030
ً
	6-4ضمان أن ُيلّم جميع الشباب ونسبة كبيرة من الكبار ،رجاال ونساء على حد
سواء ،بالقراءة والكتابة والحساب بحلول عام 2030
 7-4ضمان أن يكتسب جميع المتعلّمين المعارف والمهارات الالزمة لدعم التنمية
المستدامة ،بما في ذلك بجملة من ال ُسبُل من بينها التعليم لتحقيق التنمية
المستدامة وا ّتباع أساليب العيش المستدامة ،وحقوق اإلنسان ،والمساواة
بين الجنسين ،والترويج لثقافة السالم والالعنف والمواطنة العالمية وتقدير
التنوع الثقافي وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية المستدامة ،بحلول عام
2030
-4أ بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الجنسين ،واإلعاقة،
واألطفال ،ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة
ومأمونة وخالية من العنف للجميع
-4ب الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المنح المدرسية المتاحة للبلدان النامية على
نموا والدول الجزرية
الصعيد العالمي للبلدان النامية ،وبخاصة ألقل البلدان ًّ
الصغيرة النامية والبلدان األفريقية ،لاللتحاق بالتعليم العالي ،بما في ذلك
منح التدريب المهني وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،والبرامج التقنية
والهندسية والعلمية في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية األخرى،
بحلول عام 2020
-4ج	الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المعلمين المؤهلين ،بما في ذلك من خالل
التعاون الدولي لتدريب المعلمين في البلدان النامية ،وبخاصة في أقل البلدان
نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية ،بحلول عام 2030
ًّ
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المساواة بين
الجنسين

تحقيق المساواة بين الجنسين
وتمكين كل النساء والفتيات

مقاصد الهدف
	1-5القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان
 2-5القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين
العام والخاص ،بما في ذلك االتجار بالبشر واالستغالل الجنسي وغير ذلك
من أنواع االستغالل
 3-5القضاء على جميع الممارسات الضارة ،من قبيل زواج األطفال والزواج
المبكر والزواج القسري ،وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث (ختان اإلناث)
	4-5االعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة األجر والعمل المنزلي وتقديرها
من خالل توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية
االجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل األسرة المعيشية والعائلة،
حسبما يكون ذلك مناسبًا على الصعيد الوطني
 5-5كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها
للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في
الحياة السياسية واالقتصادية والعامة
	6-5ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية وعلى
الحقوق اإلنجابية ،على النحو المتفق عليه وف ًقا لبرنامج عمل المؤتمر
الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات
استعراضهما
-5أ القيام بإصالحات لتخويل المرأة حقو ًقا متساوية في الموارد االقتصادية،
وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّ ف في األراضي وغيرها
من الممتلكات ،وعلى الخدمات المالية ،والميراث والموارد الطبيعية ،وف ًقا
للقوانين الوطنية
-5ب تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية ،وبخاصة تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،من أجل تعزيز تمكين المرأة
-5ج اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة لإلنفاذ وتعزيز السياسات
والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين
كل النساء والفتيات على جميع المستويات
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المياه النظيفة
والنظافة الصحية

ضمان التوافر واإلدارة
المستدامة للمياه والصرف
الصحي للجميع

مقاصد الهدف
بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة
	1-6تحقيق هدف حصول الجميع
ٍ
والميسورة التكلفة بحلول عام 2030
	2-6تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة
الصحية ووضع نهاية للتغوط في العراء ،وإيالء اهتمام خاص الحتياجات
النساء والفتيات ومن يعيشون في ظل أوضاع هشة ،بحلول عام 2030
	3-6تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث ووقف إلقاء النفايات والمواد
الكيميائية الخطرة وتقليل تسرّ بها إلى أدنى حد ،وخفض نسبة مياه المجاري
غير المعالجة إلى النصف ،وزيادة إعادة التدوير وإعادة االستخدام المأمونة
بنسبة كبيرة على الصعيد العالمي ،بحلول عام 2030
	4-6زيادة كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات زيادة كبيرة وضمان سحب
المياه العذبة وإمداداتها على نحو مستدام من أجل معالجة شح المياه ،والحد
بدرجة كبيرة من عدد األشخاص الذين يعانون من ندرة المياه ،بحلول عام
2030
 5-6تنفيذ اإلدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات ،بما في ذلك من
خالل التعاون العابر للحدود حسب االقتضاء ،بحلول عام 2030
 6-6حماية وترميم النظم اإليكولوجية المتصلة بالمياه ،بما في ذلك الجبال
والغابات واألراضي الرطبة واألنهار ومستودعات المياه الجوفية
والبحيرات ،بحلول عام 2020
-6أ تعزيز نطاق التعاون الدولي ودعم بناء القدرات في البلدان النامية في مجال
األنشطة والبرامج المتعلقة بالمياه والصرف الصحي ،بما في ذلك جمع
المياه ،وإزالة ملوحتها ،وكفاءة استخدامها ،ومعالجة مياه الصرف الصحي،
وتكنولوجيات إعادة التدوير وإعادة االستعمال ،بحلول عام 2030
-6ب دعم وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في تحسين إدارة المياه والصرف
الصحي
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طاقة نظيفة
وبأسعار معقولة

ضمان حصول الجميع بتكلفة
ميسورة على خدمات الطاقة
الحديثة الموثوقة والمستدامة

مقاصد الهدف
	1-7ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة
بحلول عام 2030
 2-7تحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة في مجموعة مصادر الطاقة
العالمية بحلول عام 2030
 3-7مضاعفة المعدل العالمي للتحسن في كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام
2030
-7أ تعزيز التعاون الدولي من أجل تيسير الوصول إلى بحوث وتكنولوجيا
الطاقة النظيفة ،بما في ذلك تلك المتعلّقة بالطاقة المتجددة ،والكفاءة في
استخدام الطاقة وتكنولوجيا الوقود األحفوري المتقدمة واألنظف ،وتشجيع
االستثمار في البنى التحتية للطاقة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة ،بحلول عام
2030
-7ب توسيع نطاق البُنى التحتية وتحسين مستوى التكنولوجيا من أجل تقديم
خدمات الطاقة الحديثة والمستدامة للجميع في البلدان النامية ،وبخاصة في
نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية ،والبلدان النامية غير
أقل البلدان ًّ
الساحلية ،وف ًقا لبرامج الدعم الخاصة بكل منها على حدة ،بحلول عام 203
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العمل الالئق
ونمو االقتصاد

تعزيز النمو االقتصادي المستدام
والشامل والعمالة الكاملة
والمنتجة والعمل الالئق للجميع

مقاصد الهدف
ً
	1-8الحفاظ على النمو االقتصادي الفردي وفقا للظروف الوطنية ،وبخاصة على
نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  7في المائة على األقل سنويًا في أقل
نموا
البلدان ًّ
	2-8تحقيق مستويات أعلى من اإلنتاجية االقتصادية من خالل التنويع ،واالرتقاء
بمستوى التكنولوجيا ،واالبتكار ،بما في ذلك من خالل التركيز على
القطاعات المتسمة بالقيمة المضافة العالية والقطاعات الكثيفة العمالة
	3-8تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم األنشطة اإلنتاجية ،وفرص
العمل الالئق ،ومباشرة األعمال الحرة ،والقدرة على اإلبداع واالبتكار،
والتشجيع على إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع المتناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة الحجم ،ونموها ،بما في ذلك من خالل الحصول على
الخدمات المالية
	4-8تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في مجال االستهالك واإلنتاج،
تدريجيًا ،حتى عام  ،2030والسعي إلى فصل النمو االقتصادي عن التدهور
البيئي ،وف ًقا لإلطار العشري للبرامج بشأن االستهالك واإلنتاج المستدامين،
مع اضطالع البلدان المتقدمة النمو بدور الريادة
	5-8تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الالئق لجميع النساء والرجال،
بما في ذلك الشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة ،وتكافؤ األجر لقاء العمل
المتكافئ القيمة ،بحلول عام 2030
	6-8الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو
التدريب بحلول عام 2020
	7-8اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر
واالتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل األطفال ،بما في
ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود ،وإنهاء عمل األطفال بجميع أشكاله بحلول
عام 2025
	8-8حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة لجميع العمال ،بمن
فيهم العمال المهاجرون ،وبخاصة المهاجرات ،والعاملون في الوظائف غير
المستقرة
	9-8وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة التي توفر فرص
العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية بحلول عام 2030
10-8تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية على تشجيع إمكانية الحصول على
الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية للجميع ،وتوسيع نطاقها
نموا،
-8أ	زيادة دعم المعونة من أجل التجارة للبلدان النامية ،وبخاصة أقل البلدان ًّ
بما في ذلك من خالل اإلطار المتكامل المعزز للمساعدة التقنية المتصلة
نموا
بالتجارة إلى أقل البلدان ًّ
-8ب	وضع وتفعيل استراتيجية عالمية لتشغيل الشباب وتنفيذ الميثاق العالمي
لتوفير فرص العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية بحلول عام 2020
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الصناعة واالبتكار
والهياكل األساسية

إقامة بنى تحتية قادرة على
الصمود ،وتحفيز التصنيع الشامل
للجميع والمستدام ،وتشجيع
االبتكار

مقاصد الهدف
	1-9إقامة بنى تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود ،بما
في ذلك البنى التحتية اإلقليمية والعابرة للحدود ،لدعم التنمية االقتصادية
ورفاه اإلنسان ،مع التركيز على تيسير ُسبُل وصول الجميع إليها بتكلفة
ميسورة وعلى قدم المساواة
	2-9تعزيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام ،وتحقيق زيادة كبيرة بحلول عام
 2030في حصة الصناعة في العمالة وفي الناتج المحلي اإلجمالي ،بما
نموا
يتماشى مع الظروف الوطنية ،ومضاعفة حصتها في أقل البلدان ًّ
 3-9زيادة فرص حصول المشاريع الصناعية الصغيرة الحجم وسائر المشاريع،
وال سيما في البلدان النامية ،على الخدمات المالية ،بما في ذلك االئتمانات
ميسورة التكلفة ،وإدماجها في سالسل القيمة واألسواق
 4-9تحسين البُنى التحتية وتحديث الصناعات بحلول عام  2030من أجل تحقيق
استدامتها ،مع زيادة كفاءة استخدام الموارد وزيادة اعتماد التكنولوجيات
والعمليات الصناعية النظيفة والسليمة بيئيًا ،ومع قيام جميع البلدان باتخاذ
إجراءات وف ًقا لقدراتها
	5-9تعزيز البحث العلمي وتحسين القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعية
في جميع البلدان ،وال سيما البلدان النامية ،بما في ذلك ،بحلول عام ،2030
مع تشجيع االبتكار والزيادة بنسبة كبيرة في عدد العاملين في مجال البحث
والتطوير لكل مليون شخص ،وزيادة إنفاق القطاعين العام والخاص على
البحث والتطوير
-9أ تيسير تطوير البُنى التحتية المستدامة والقادرة على الصمود في البلدان
النامية من خالل تحسين الدعم المالي والتكنولوجي والتقني المقدم للبلدان
نموا ،والبلدان النامية غير الساحلية ،والدول
األفريقية ،وأقل البلدان ًّ
الجزرية الصغيرة النامية
-9ب	دعم تطوير التكنولوجيا المحلية والبحث واالبتكار في البلدان النامية ،بما
في ذلك عن طريق كفالة وجود بيئة مواتية من حيث السياسات للتنويع
الصناعي وإضافة قيمة للسلع األساسية بين أمور أخرى
-9ج	تحقيق زيادة كبيرة في فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،والسعي إلى توفير فرص الوصول الشامل والميسور إلى
نموا بحلول عام 2020
شبكة اإلنترنت في أقل البلدان ًّ
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الحد من أوجه
عدم المساواة

الحد من عدم المساواة داخل
وبين البلدان

مقاصد الهدف
 1-10التوصل تدريجيًا إلى تحقيق نمو الدخل ودعم استمرار ذلك النمو ألدنى 40
في المائة من السكان بمعدل أعلى من المعدل المتوسط الوطني بحلول
عام 2030
 2-10تمكين وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي للجميع ،بغض
النظر عن السن أو الجنس أو اإلعاقة أو العرق أو اإلثنية أو األصل أو
الدين أو الوضع االقتصادي أو غير ذلك ،بحلول عام 2030
 3-10ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة في النتائج ،بما في
ذلك من خالل إزالة القوانين والسياسات والممارسات التمييزية ،وتعزيز
التشريعات والسياسات واإلجراءات المالئمة في هذا الصدد
 4-10اعتماد سياسات ،وال سيما السياسات المالية وسياسات األجور والحماية
االجتماعية ،وتحقيق قدر أكبر من المساواة تدريجيًا
 5-10تحسين تنظيم ورصد األسواق والمؤسسات المالية العالمية وتعزيز تنفيذ
تلك التنظيمات
	6-10ضمان تعزيز تمثيل البلدان النامية وإسماع صوتها في عملية صنع القرار
في المؤسسات االقتصادية والمالية الدولية العالمية ،من أجل تحقيق
المزيد من الفعالية والمصداقية والمساءلة والشرعية للمؤسسات
 7-10تيسير الهجرة وتنقل األشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم
بالمسؤولية ،بما في ذلك من خالل تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها
والتي تتسم بحسن اإلدارة
-10أ تنفيذ مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية ،وبخاصة أقل البلدان
نموا ،بما يتماشى مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية
ًّ
-10ب تشجيع المساعدة اإلنمائية الرسمية والتدفقات المالية ،بما في ذلك االستثمار
األجنبي المباشر ،إلى الدول التي تشتد الحاجة فيها إليها ،وال سيما أقل
نموا ،والبلدان األفريقية ،والدول الجزرية الصغيرة النامية،
البلدان ًّ
ً
والبلدان النامية غير الساحلية ،وفقا لخططها وبرامجها الوطنية
-10ج خفض تكاليف معامالت تحويالت المهاجرين إلى أقل من  3في المائة،
وإلغاء قنوات التحويالت المالية التي تربو تكاليفها على  5في المائة،
بحلول عام 2030
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مدن ومجتمعات
محلية مستدامة

جعل المدن والمستوطنات البشرية
شاملة للجميع وآمنة وقادرة على
الصمود ومستدامة

مقاصد الهدف
 1-11ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية مالئمة وآمنة
وميسورة التكلفة ،ورفع مستوى األحياء الفقيرة ،بحلول عام 2030
 2-11توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل
الوصول إليها ومستدامة ،وتحسين السالمة على الطرق ،وال سيما
من خالل توسيع نطاق النقل العام ،مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات
األشخاص الذين يعيشون في ظل ظروف هشة والنساء واألطفال
واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن ،بحلول عام 2030
 3-11تعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام ،والقدرة على تخطيط
وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على
المشاركة ومتكامل ومستدام ،بحلول عام 2030
 4-11تعزيز الجهود الرامية إلى حماية وصون التراث الثقافي والطبيعي العالمي
 5-11التقليل إلى درجة كبيرة من عدد الوفيات وعدد األشخاص المتضررين،
وتحقيق انخفاض كبير في الخسائر االقتصادية المباشرة المتصلة بالناتج
المحلي اإلجمالي العالمي التي تحدث بسبب الكوارث ،بما في ذلك
الكوارث المتصلة بالمياه ،مع التركيز على حماية الفقراء واألشخاص
الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة ،بحلول عام 2030
 6-11الحد من األثر البيئي السلبي الفردي للمدن ،بما في ذلك عن طريق إيالء
اهتمام خاص لنوعية الهواء وإدارة نفايات البلديات وغيرها ،بحلول عام
2030
 7-11توفير سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن عامة ،آمنة
وشاملة للجميع ويمكن الوصول إليها ،وال سيما بالنسبة للنساء واألطفال
وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة ،بحلول عام 2030
-11أ دعم الروابط اإليجابية االقتصادية واالجتماعية والبيئية بين المناطق
الحضرية والمناطق المحيطة بالمناطق الحضرية والمناطق الريفية ،من
خالل تعزيز تخطيط التنمية الوطنية واإلقليمية
-11ب العمل بحلول عام  ،2020على الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المدن
ً
وخططا متكاملة من
والمستوطنات البشرية التي تعتمد وتنفذ سياسات
أجل شمول الجميع ،وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد ،والتخفيف من
تغير المناخ والتكيف معه ،والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث،
ووضع وتنفيذ اإلدارة الكلية لمخاطر الكوارث على جميع المستويات،
بما يتماشى مع إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة - 2015
2030
نموا ،بما في ذلك من خالل المساعدة المالية والتقنية ،في
-11ج	دعم أقل البلدان ًّ
إقامة المباني المستدامة والقادرة على الصمود باستخدام المواد المحلية
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االستهالك واإلنتاج ضمان أنماط االستهالك واإلنتاج
المستدامة
المسؤوالن

مقاصد الهدف
	1-12تنفيذ اإلطار العشري لبرامج االستهالك واإلنتاج المستدامين ،مع قيام
جميع البلدان باتخاذ إجراءات وتولي البلدان المتقدمة النمو دور الريادة،
مع مراعاة مستوى التنمية في البلدان النامية وقدراتها
 2-12تحقيق اإلدارة المستدامة واالستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية ،بحلول عام
2030
 3-12تخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العالمية على صعيد أماكن البيع
بالتجزئة والمستهلكين بمقدار النصف ،والحد من خسائر األغذية في
مراحل اإلنتاج وسالسل اإلمداد ،بما في ذلك خسائر ما بعد الحصاد،
بحلول عام 2030
 4-12تحقيق اإلدارة السليمة بيئيًا للمواد الكيميائية والنفايات طوال دورة عمرها،
وف ًقا لألطر الدولية المتفق عليها ،والحد بدرجة كبيرة من إطالقها في
الهواء والماء والتربة من أجل التقليل إلى أدنى حد من آثارها الضارة
على صحة اإلنسان والبيئة ،بحلول عام 2020
 5-12الحد بدرجة كبيرة من إنتاج النفايات ،من خالل المنع والتخفيض وإعادة
التدوير وإعادة االستعمال ،بحلول عام 2030
 6-12تشجيع الشركات ،وال سيما الشركات الكبيرة وعبر الوطنية ،على اعتماد
ممارسات مستدامة ،وإدراج معلومات االستدامة في دورة تقديم تقاريرها
 7-12تعزيز ممارسات الشراء العام المستدامة ،وف ًقا للسياسات واألولويات
الوطنية
 8-12ضمان أن تتوافر للناس في كل مكان المعلومات ذات الصلة والوعي
بالتنمية المستدامة وأنماط العيش في وئام مع الطبيعة بحلول عام 2030
-12أ دعم البلدان النامية لتعزيز قدراتها العلمية والتكنولوجية للمضي قدمًا نحو
تحقيق أنماط االستهالك واإلنتاج األكثر استدامة
-12ب وضع وتنفيذ أدوات لرصد تأثيرات التنمية المستدامة على السياحة
المستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية
-12ج ترشيد إعانات الوقود األحفوري غير المتسمة بالكفاءة والتي تشجع على
االستهالك المسرف ،عن طريق القضاء على تشوهات األسواق ،وف ًقا
للظروف الوطنية ،بما في ذلك عن طريق إعادة هيكلة الضرائب والتخلص
بالتدريج من اإلعانات الضارة ،حيثما وجدت ،إلظهار آثارها البيئية،
على أن تراعى في تلك السياسات على نحو كامل االحتياجات والظروف
الخاصة للبلدان النامية ،والتقليل إلى أدنى حد من اآلثار الضارة التي قد
تنال من تنميتها ،وعلى نحو يكفل حماية الفقراء والمجتمعات المحلية
المتضررة

405

13

العمل
المناخي

اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير
المناخ وآثاره*

مقاصد الهدف
	1-13تعزيز المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة األخطار المرتبطة
بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان ،وتعزيز القدرة على التكيف
مع تلك األخطار
	2-13إدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياسات واالستراتيجيات
والتخطيط على الصعيد الوطني
	3-13تحسين التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البشرية والمؤسسية للتخفيف من
تغير المناخ ،والتكيف معه ،والحد من أثره واإلنذار المبكر به
-13أ	تنفيذ ما تعهدت به األطراف من البلدان المتقدمة النمو في اتفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ من التزام بهدف التعبئة المشتركة
لمبلغ قدره  100مليار دوالر سنويًا بحلول عام  2020من جميع
المصادر لتلبية احتياجات البلدان النامية ،في سياق إجراءات التخفيف
المجدية وشفافية التنفيذ ،وجعل الصندوق األخضر للمناخ في حالة تشغيل
كامل عن طريق تزويده برأس المال في أقرب وق ٍ
ت ممكن
-13ب	تعزيز آليات تحسين مستوى قدرات التخطيط واإلدارة الفعالين المتعلقين
نموا ،والدول الجزرية الصغيرة النامية ،بما
بتغير المناخ في أقل البلدان ًّ
في ذلك التركيز على النساء والشباب والمجتمعات المحلية والمهمشة
*وإذ نعترف بأن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ هو المنتدى
الدولي الحكومي الرئيسي للتفاوض بشأن االستجابة العالمية لتغير المناخ.
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الحياة تحت
الماء

حفظ المحيطات والبحار والموارد
البحرية واستخدامها على نحو
مستدام لتحقيق التنمية المستدامة

مقاصد الهدف
	1-14منع التلوث البحري بجميع أنواعه والحد منه بدرجة كبيرة ،وال سيما من
األنشطة البرية ،بما في ذلك الحطام البحري ،وتلوث المغذيات ،بحلول
عام 2025
	2-14إدارة النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية على نحو مستدام وحمايتها،
من أجل تجنب حدوث آثار سلبية كبيرة ،بما في ذلك عن طريق تعزيز
قدرتها على الصمود ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل تحقيق الصحة
واإلنتاجية للمحيطات ،بحلول عام 2020
	3-14تقليل تحمض المحيطات إلى أدنى حد ومعالجة آثاره ،بما في ذلك من خالل
تعزيز التعاون العلمي على جميع المستويات
	4-14تنظيم الصيد على نحو فعال ،وإنهاء الصيد المفرط والصيد غير القانوني
وغير المبلغ عنه وغير المنظم وممارسات الصيد المدمرة ،وتنفيذ خطط
إدارة قائمة على العلم ،من أجل إعادة األرصدة السمكية إلى ما كانت
عليه في أقرب وقت ممكن ،لتصل على األقل إلى المستويات التي يمكن
أن تتيح إنتاج أقصى غلة مستدامة وف ًقا لما تحدده خصائصها البيولوجية،
بحلول عام 2020
	5-14حفظ  10في المائة على األقل من المناطق الساحلية والبحرية ،بما يتسق
مع القانون الوطني والدولي واستنا ًدا إلى أفضل المعلومات العلمية
المتاحة ،بحلول عام 2020
	6-14حظر أشكال اإلعانات المقدمة لمصائد األسماك التي تسهم في اإلفراط
في قدرات الصيد وفي صيد األسماك ،وإلغاء اإلعانات التي تساهم في
صيد األسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم ،واإلحجام
عن استحداث إعانات جديدة من هذا القبيل ،مع التسليم بأن المعاملة
نموا
الخاصة والتفضيلية المالئمة والفعالة للبلدان النامية وأقل البلدان ًّ
ينبغي أن تكون جزءًا ال يتجزأ من مفاوضات منظمة التجارة العالمية
بشأن اإلعانات لمصائد األسماك ،بحلول عام 2020
	7-14زيادة الفوائد االقتصادية التي تتحقق للدول الجزرية الصغيرة النامية
نموا من االستخدام المستدام للموارد البحرية ،بما في ذلك
وأقل البلدان ًّ
من خالل اإلدارة المستدامة لمصائد األسماك ،وتربية األحياء المائية،
والسياحة ،بحلول عام 2030
-14أ	زيادة المعارف العلمية ،وتطوير قدرات البحث ،ونقل التكنولوجيا البحرية،
مع مراعاة معايير اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية ومبادئها
التوجيهية المتعلقة بنقل التكنولوجيا البحرية ،من أجل تحسين صحة
المحيطات ،وتعزيز إسهام التنوع البيولوجي البحري في تنمية البلدان
نموا
النامية ،وال سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان ًّ
-14ب توفير إمكانية وصول صغار الصيادين الحرفيين إلى الموارد البحرية
واألسواق
-14ج	تعزيز حفظ المحيطات ومواردها واستخدامها استخدامًا مستدامًا عن
طريق تنفيذ القانون الدولي بصيغته الواردة في اتفاقية األمم المتحدة
لقانون البحار التي تضع اإلطار القانوني لحفظ المحيطات ومواردها
واستخدامها على نحو مستدام ،كما تشير إلى ذلك الفقرة  158من وثيقة
"المستقبل الذي نصبو إليه"
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الحياة
البر
على ّ

حماية النظم اإليكولوجية البرية
ومكافحة التصحر ووقف تدهور
األراضي وفقدان التنوع

مقاصد الهدف
	1-15ضمان حفظ وترميم النظم اإليكولوجية البرية والنظم اإليكولوجية للمياه
العذبة الداخلية وخدماتها ،وال سيما الغابات واألراضي الرطبة والجبال
واألراضي الجافة ،وضمان استخدامها على نحو مستدام ،وذلك وف ًقا
لاللتزامات بموجب االتفاقات الدولية ،بحلول عام 2020
	2-15تعزيز تنفيذ اإلدارة المستدامة لجميع أنواع الغابات ،ووقف إزالة الغابات،
وترميم الغابات المتدهورة وتحقيق زيادة كبيرة في نسبة زرع الغابات
وإعادة زرع الغابات على الصعيد العالمي ،بحلول عام 2020
	3-15مكافحة التصحر ،وترميم األراضي والتربة المتدهورة ،بما في ذلك
األراضي المتضررة من التصحر والجفاف والفيضانات ،والسعي إلى
خال من ظاهرة تدهور األراضي ،بحلول عام 2030
عالم ٍ
تحقيق ٍ
	4-15ضمان حفظ النظم اإليكولوجية الجبلية ،بما في ذلك تنوعها البيولوجي ،من
أجل تعزيز قدرتها على توفير المنافع التي ال غنى عنها لتحقيق التنمية
المستدامة ،بحلول عام 2030
	5-15اتخاذ إجراءات عاجلة ومهمة للحد من تدهور الموائل الطبيعية ،ووقف
فقدان التنوع البيولوجي ،والقيام ،بحلول عام  ،2020بحماية األنواع
المهدَّدة ومنع انقراضها
	6-15تعزيز التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد
الجينية ،وتعزيز سبل الوصول إلى تلك الموارد ،على النحو المتفق عليه
دوليًا
	7-15اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الصيد غير المشروع لألنواع المحمية من
النباتات والحيوانات واالتجار فيها ،والتصدي لمنتجات األحياء البرية
غير المشروعة ،على مستويي العرض والطلب على السواء
	8-15اتخاذ تدابير لمنع إدخال األنواع الغريبة الغازية إلى النظم اإليكولوجية
لألراضي والمياه وتقليل أثر ذلك إلى حد كبير ،ومراقبة األنواع ذات
األولوية أو القضاء عليها ،بحلول عام 2020
	9-15إدماج قيم النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي في عمليات التخطيط
الوطني والمحلي ،والعمليات اإلنمائية ،واستراتيجيات الحد من الفقر،
والحسابات ،بحلول عام 2020
-15أ	حشد الموارد المالية من جميع المصادر وزيادتها زيادة كبيرة بغرض حفظ
التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية واستخدامها استخداما ً مستداما ً
-15ب	حشد موارد كبيرة من جميع المصادر وعلى جميع المستويات بغرض
تمويل اإلدارة المستدامة للغابات وتوفير ما يكفي من الحوافز للبلدان
النامية لتعزيز تلك اإلدارة ،بما في ذلك حفظ الغابات وإعادة زرع الغابات
-15ج	تعزيز الدعم العالمي للجهود الرامية إلى مكافحة الصيد غير المشروع
لألنواع المحمية واالتجار بها ،وذلك بوسائل تشمل زيادة قدرات
المجتمعات المحلية على السعي إلى الحصول على فرص سبل كسب
الرزق المستدامة
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السالم والعدل
والمؤسسات القوية

تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة
لتحقيق التنمية المستدامة ،وتوفير
إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع
وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة
للمساءلة وشاملة للجميع على جميع
المستويات

مقاصد الهدف
	1-16الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدالت
الوفيات في كل مكان
	2-16إنهاء إساءة المعاملة واالستغالل واالتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد
األطفال وتعذيبهم
	3-16تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص
وصول الجميع إلى العدالة
	4-16الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة لألموال واألسلحة ،وتعزيز
استرداد األصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة
المنظمة ،بحلول عام 2030
	5-16الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما
	6-16إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات
	7-16ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع
وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات
	8-16توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة العالمية
	9-16توفير هوية قانونية للجميع ،بما في ذلك تسجيل المواليد ،بحلول عام
2030
	10-16كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات األساسية ،وفقا ً
للتشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية
-16أ	تعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة ،بوسائل منها التعاون الدولي ،سعيا ً
لبناء القدرات على جميع المستويات ،وال سيما في البلدان النامية ،لمنع
العنف ومكافحة اإلرهاب والجريمة
-16ب	تعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية لتحقيق التنمية المستدامة
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عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط
الشراكة العالمية من أجل التنمية
المستدامة

مقاصد الهدف
الشؤون المالية
 1-17تعزيز تعبئة الموارد المحلية ،بوسائل تشمل تقديم الدعم الدولي إلى البلدان
النامية ،لتحسين القدرات المحلية في مجال تحصيل الضرائب وغيرها من
اإليرادات
 2-17قيام البلدان المتقدمة النمو بتنفيذ التزاماتها في مجال المساعدة اإلنمائية
الرسمية تنفيذاً كامالً ،بما في ذلك التزام العديد من تلك البلدان ببلوغ هدف
تخصيص نسبة  0.7في المائة من دخلها القومي اإلجمالي للمساعدة
اإلنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية ،وتخصيص نسبة تتراوح
بين  0.15و 0.20في المائة من الدخل القومي اإلجمالي للمساعدة
نموا؛ ويشجَّ ع مقدمو المساعدة اإلنمائية
اإلنمائية الرسمية ألقل البلدان ًّ
الرسمية على النظر في إمكانية رسم هدف يتمثل في تخصيص  0.20في
المائة على األقل من الناتج القومي اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية الرسمية
نموا
ألقل البلدان ًّ
 3-17حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة من أجل البلدان النامية
 4-17مساعدة البلدان النامية في تحقيق القدرة على تحمل الديون على المدى
الطويل من خالل تنسيق السياسات الرامية إلى تعزيز التمويل بديون
وتخفيف أعباء الديون وإعادة هيكلتها ،حسب االقتضاء ،ومعالجة مسألة
الديون الخارجية للبلدان الفقيرة المثقلة بها إلخراجها من حالة المديونية
الحرجة
 5-17اعتماد نظم لتشجيع االستثمار ألقل البلدان نمواً وتنفيذها
التكنولوجيا
 6-17تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان
الجنوب والتعاون الثالثي فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار
والوصول إليها ،وتعزيز تبادل المعارف وفق شروط متفق عليها،
بوسائل تشمل تحسين التنسيق فيما بين اآلليات القائمة ،وال سيما على
مستوى األمم المتحدة ،ومن خالل آلية عالمية لتيسير التكنولوجيا
 7-17تعزيز تطوير تكنولوجيات سليمة بيئيا ً ونقلها وتعميمها ونشرها إلى البلدان
النامية بشروط مواتية ،بما في ذلك الشروط التساهلية والتفضيلية ،وذلك
على النحو المتفق عليه
 8-17التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء القدرات في مجاالت العلم
والتكنولوجيا واالبتكار لصالح أقل البلدان نمواً بحلول عام ،2017
وتعزيز استخدام التكنولوجيات التمكينية ،وال سيما تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت
بناء القدرات
 9-17تعزيز الدعم الدولي لتنفيذ بناء القدرات في البلدان النامية تنفيذاً فعاالً
ومحدد األهداف من أجل دعم الخطط الوطنية الرامية إلى تنفيذ جميع
أهداف التنمية المستدامة ،بوسائل تشمل التعاون بين الشمال والجنوب
وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي
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التجارة
	10-17تعزيز نظام تجاري متعدد األطراف عالمي وقائم على القواعد ومفتوح
وغير تمييزي ومنصف في إطار منظمة التجارة العالمية ،بوسائل منها
اختتام المفاوضات الجارية في إطار خطة الدوحة اإلنمائية التي وضعتها
تلك المنظمة
	11-17زيادة صادرات البلدان النامية زياد ًة كبيرة ،وال سيما بغرض مضاعفة
نموا من الصادرات العالمية بحلول عام 2020
حصة أقل البلدان ًّ
ً
نموا إلى
12-17تحقيق التنفيذ المناسب التوقيت لوصول منتجات جميع أقل البلدان ّ
األسواق بدون رسوم جمركية أو حصص مفروضة ،تماشيا ً مع قرارات
منظمة التجارة العالمية ،بوسائل منها كفالة جعل قواعد المنشأ التفضيلية
ً
ً
المنطبقة على واردات أقل البلدان نمواً
وبسيطة ،وكفالة مساهمة تلك
شفافة
القواعد في تيسير الوصول إلى األسواق
المسائل العامة
اتساق السياسات والمؤسسات
	13-17تعزيز استقرار االقتصاد الكلي على الصعيد العالمي ،بوسائل تشمل
تنسيق السياسات وتحقيق اتساقها
	14-17تعزيز اتساق السياسات من أجل تحقيق التنمية المستدامة
	15-17احترام الحيز السياساتي والقيادة الخاصين بكل بلد لوضع وتنفيذ سياسات
للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة

شراكات أصحاب المصلحة المتعددين
	16-17تعزيز الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة ،واستكمالها
بشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين لجمع المعارف والخبرات
والتكنولوجيا والموارد المالية وتقاسمها ،وذلك بهدف تحقيق أهداف
التنمية المستدامة في جميع البلدان ،وال سيما البلدان النامية
	17-17تشجيع وتعزيز الشراكات العامة وبين القطاع العام والقطاع الخاص
وشراكات المجتمع المدني الفعالة ،باالستفادة من الخبرات المكتسبة من
الشراكات ومن استراتيجياتها لتعبئة الموارد
البيانات والرصد والمساءلة
	18-17تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية ،بما في ذلك أقل البلدان
نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية ،لتحقيق زيادة كبيرة في توافر
ًّ
بيانات عالية الجودة ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب الدخل،
ونوع الجنس ،والسن ،والعرق ،واالنتماء العرقي ،والوضع كمهاجر،
واإلعاقة ،والموقع الجغرافي وغيرها من الخصائص ذات الصلة في
السياقات الوطنية ،بحلول عام 2020
	19-17االستفادة من المبادرات القائمة لوضع مقاييس للتقدم المحرز في تحقيق
التنمية المستدامة تكمِّل الناتج المحلي اإلجمالي ،ودعم بناء القدرات
اإلحصائية في البلدان النامية ،بحلول عام 2030

األمم المتحدة

مكتب التعاون فيما بين بلدان الجنوب

