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العمل من اأجل حتقيق اأهداف االألفية يف البلدان العربية

متهيد

يت�شمن هذا الكتيب الق�شم االأول من تقرير تقييمي مف�شل جلملة من االأن�شطة 

ببناء  �شنوات )2005-2009( وتتعلق  اأربع  تنفيذها على مدى  املرتابطة مت 

املنطقة  االألفية يف  اأهداف  ا�شتخدام  على  واالإح�شائية  التخطيطية  القدرات 

العربية. وقد توىل ت�شميم هذه االأن�شطة واإجنازها ثالثة �رشكاء رئي�شيون هم 

والبحوث–  للتدريب  العربية  املراأة  ومركز  االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج 

عدد  مع  تعاونوا  للتنمية،  احلكومية  غري  العربية  املنظمات  و�شبكة  “كوثر” 
اللجنة  �شمنهم  من  والوطنيني،  واالإقليميني  الدوليني  االآخرين  ال�رشكاء  من 

للتنمية،  االإفريقي  والبنك  ا�شكوا،  اآ�شيا–  لغرب  واالجتماعية  االقت�شادية 

ومكاتب برنامج االأمم املتحدة يف البلدان املختلفة، ومنظمات غري حكومية 

وجمموعة من االإعالميني. 

للتدريب  العربية  املراأة  مركز  من  عمل  فريق  التقييمي  التقرير  هذا  اأعد   

والبحوث )كوثر(، بناء على تكليف من مكتب تطوير ال�شيا�شات يف برنامج 

اأكتوبر  الزمنية املمتدة من �شهر  الفرتة  التقرير  االأمم املتحدة االإمنائي. ويغطي 

2005 اإىل دي�شمرب 2008. وهي ت�شمل 12 ن�شاطًا تدريبيًا رئي�شيًا، ا�شرتك 
فيها 20 بلداً عربيًا من اأ�شل 22 بلداً ع�شواً يف جامعة الدول العربية )جزر 

القمر و�شلطنة عمان مل ي�شتفيدا من الدورات يف الفرتة امل�شمولة بالتقرير(.

فريق اإعداد التقرير: 

- هادية ال�شبعي: م�شوؤولة الفريق، مركز “كوثر”.

- لبنى النجار، جنيبة احلمروين، رمي عجاج، �شلوى الغزواين، هيام قعلول : 

مركز “كوثر”
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املراجعة والإ�رشاف

املتحدة  االأمم  برنامج   – الفقر  مكافحة  �شيا�شات  م�شت�شار   – نعمه  اأديب   -

االإمنائي – وحدة موارد التنمية للدول العربية – بريوت، يف حينه، وم�شت�شار 

اإقليمي لدى اللجنة االقت�شادية واالجتماعية  لغرب اآ�شيا – ا�شكوا، حاليا. 

العربية  املراأة  مركز  يف  واالت�شال  االإعالم  م�شوؤولة   – املجربي  اعتدال   -

للتدريب والبحوث.

اأما التقرير املكثف احلايل، فقد تولت �شبكة املنظمات العربية غري احلكومية 

للتنمية طباعته، بالتن�شيق مع مركز املراأة العربية للتدريب والبحوث “كوثر”، 

ليكون واحدا �شمن �شل�شلة من التقارير والورقات التي مت اإعدادها حت�شريا 

2010، واملخ�ش�ص  العامة لالأمم املتحدة يف �شهر �شبتمرب  الجتماع اجلمعية 

ملراجعة التقدم املحرز يف حتقيق اأهداف االألفية. وتت�شمن هذه ال�شل�شلة تقريرا 

بعنوان “تقييم مل�شار اأهداف االألفية للتنمية يف املنطقة العربية : مقاربة للق�شايا 

االأ�شا�شية” وكرا�ص ل�شبع حاالت من دول عربية خمتلفة تتعلق باأهداف االألفية 

للتنمية على امل�شتوى الوطني.

متوا�شعة  ولو  م�شاهمة  يقدم  اأن  العمل  تنفيذ هذا  ال�شاهرون على   ويطمح 

ت�شاف اإىل اجلهود التي تبذل من اأجل التغيري والتطور والتنمية.

اأخريا، فاإن الن�ص الكامل للتقرير التقييمي عن جمموعة االأن�شطة املتعلقة ببناء 

اأهداف االألفية، ميكن االطالع عليه  القدرات التخطيطية واالإح�شائية على 

على  الرابط التايل:

http://www.cawtar.org/index/Lang/en-en/Page/SPLEvaluationReport
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العمل من اأجل حتقيق اأهداف االألفية يف البلدان العربية
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العمل من اأجل حتقيق اأهداف االألفية يف البلدان العربية

�فتتاحية

تعهدت �لبلد�ن �لعربية عند توقيعها على �إعالن �لألفية عام 2000، �إىل 

جانب �سائر دول �لعامل، بالعمل من �أجل مو�جهة �لتحديات �لتنموية يف 

متو��سعا  يز�ل  ل  �ملحقق  �لتقدم  فاإن  �سنو�ت،  ع�رش  م�سي  وبعد  �ملنطقة. 

�ملحددة  �لأهد�ف  �أن  �لعتبار  بعني  �أخذنا  ما  �إذ�  عام، خ�سو�سا  ب�سكل 

و�ملوؤ�رش�ت �مل�ستخدمة يف قيا�س �لتقدم يف �لدول �لعربية هي عموما نف�سها 

�لعربية  �أن غالبية �لدول  �أهد�ف �لألفية، يف حني  �إطار  �ملعتمدة دوليا يف 

هي ذ�ت م�ستوى تنمية متو�سط ومرتفع، وبالتايل فاإن تقييم �إجنازها يجب 

�أن يتم على �أ�سا�س �أد�ء و�إجناز�ت �أكرث طموحا. 

وعلى �متد�د �لعقود �ملا�سية، كان �لتقييم �لإجمايل للتنمية يف �ملنطقة �أقل 

مما يفرت�س �أن يكون عليه �إذ� ما قارنا موؤ�رش�ت �لتنمية �لب�رشية باملوؤ�رش�ت 

�لقت�سادية وباملو�رد �لطبيعية و�لب�رشية �ملتوفرة فيها. �إن هذ� �لو�قع ي�سيء 

على حقيقة مفادها �أن �لإ�سكالية ل تكمن يف �لإمكانيات �ملتوفرة، بل يف 

تعمل  ل  �ملتبعة  و�ل�سيا�سات  فاخليار�ت  �لإمكانيات.  هذه  ��ستثمار  كيفية 

�حلقوق  تر�جع  �إىل  �لأحيان،  بع�س  يف  وتوؤدي  �أدت  بل  �لتنمية،  ل�سالح 

�لقت�سادية و�لجتماعية للمو�طنني و�ملو�طنات.

�لتعاطي مع �ل�سيا�سات و�خليار�ت �لإ�سرت�تيجية يف دول  وبناء عليه، فاإن 

�إقر�ر �حلقوق  �إىل مرجعية حقوق �لإن�سان، و�إىل  �أن ي�ستند  �ملنطقة يجب 

قبل  من  عليها  �ملوقع  �لدولية  �لعهود  �لتي جاءت يف  للمو�طنني  �ملكت�سبة 

�حلكومات �لعربية، مبا فيها تلك �لتي تتعر�س لالنتهاك ب�سكل م�ستمر، من 

قبل قوى حملية �أو خارجية. فحالت �لحتالل و�حلرب و�لنز�ع �لد�خلي 

و�ل�سعف  �لدميقر�طية  غياب  �إىل  �إ�سافة  عربي،  بلد  من  �أكرث  منها  يعاين 

�ملوؤ�س�سي وف�سل �إد�رة �لتنمية.

مهمة  من  يجعل  بالتحديات،  و�ملليء  �ملت�سعب  �لعربي  �لو�قع  هذ�  ولعل 
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�جلهات �حلري�سة على حتقيق �لتنمية �أكرث تعقيد�. فامل�ساألة ل ترتبط باأحد 

مكونات �لإ�سالح �ل�سيا�سية �أو �لقت�سادية �أو �لجتماعية �أو �لثقافية، بل 

بكل هذه �ملكونات جمتمعة، عالوة على �رشورة �لعمل من �جل �إحد�ث 

و�ملمار�سات  و�لنظم  �ل�سيا�سية  و�ل�سلطة  �لنظام  طبيعة  مي�س  جذري  تغيري 

حقوق  �حرت�م  �أ�سا�س  على  تقوم  �أن  يفرت�س  �لتي  و�لثقافية،  �لجتماعية 

�ملوؤ�س�سات وتو�سيع  �لقانون وم�سوؤولية  �لإن�سان وقيام دولة �حلق و�سيادة 

�لدميقر�طية.

ويف �سوء ذلك، فاإن �ملجتمع �ملدين لن يتمكن من �مل�ساهمة يف هذ� �لتحول، 

�إل من خالل �لعتماد على مقاربة �ساملة وروؤية متكاملة و�إ�سرت�تيجيات 

ت�سعى �إىل بلورة �لبد�ئل وت�سع ل�سانعي �لقر�ر، حمليا ودوليا، حدود� حتول 

دون ��ستمر�رهم يف ممار�ساتهم وخيار�تهم غري �لتنموية �إىل ما ل نهاية.

�ملو�طنني  حقوق  من  �لأدنى  �حلد  �سوى  متثل  ل  �لألفية  �أهد�ف  �أن  ومع 

غري  �لعربية  �ملنظمات  �سبكة  �أ�سدرته  �لذي  �لتقرير  فاإن  و�ل�سعوب، 

�لألفية  �أهد�ف  ملر�جعة  �لعاملية  للقمة  �لإعد�د  �إطار  يف  للتنمية  �حلكومية 

من  )كغريه  �سبتمرب 2010، خل�س  نيويورك يف  تنعقد يف  و�لتي  للتنمية 

�لتقارير �لإقليمية و�لعاملية �لأخرى( �إىل �أن �ملنطقة �لعربية لن حتقق �أهد�ف 

�لألفية للتنمية مع حلول �لعام 2015.

 وتوقف �لتقرير عند �لبنية �ملاكرو- �قت�سادية ملجمل بلد�ن �ملنطقة و�لتي 

من  يعاين  �لذي  �لعاملي  بالقت�ساد  تبعي،  موقع  ومن  �رتباطا،  �أكرث  باتت 

تاأمني  على  �أو  �مل�ساعد�ت  توفري  على  قدر�ته  من  يحد  ما  بنيوية،  �أزمات 

�إلغاء  �أجل  من  �لتفاو�س  على  حتى  �أو  �ل�رشورية  �خلارجية  �ل�ستثمار�ت 

�لديون. كما ك�سف �لتقرير �أن �ل�سيا�سات �ملتبعة يف معظم �لدول �لعربية 

تتجاهل �أهد�ف �لألفية للتنمية يف �إ�سرت�تيجياتها �لقت�سادية و�لجتماعية 

�لدولية  �للتز�مات  فاإن  وبالتايل  �لتطبيق،  و�رشورية  �إلز�مية  تعتربها  ول 

�ملتمثلة يف �لتوقيع على �إعالن �لألفية مل ترتجم يف �ل�سيا�سات �لوطنية �لتي 

جتر  مل  �أنه  كما  �لجتماعي.  و�لتهمي�س  و�لبطالة  �لفقر  حماربة  يف  ت�ساهم 

�ل�سرت�تيجيات  و�إدماجها يف  �لألفية  �أهد�ف  لتكييف  متكاملة  حماولت 

�لوطنية  و�لإقليمية، وهو �رشط �رشوري لفعاليتها ول�ستد�متها.  

من هنا، فقد عملت ثالث جهات ب�سكل م�سرتك خالل �ل�سنو�ت �خلم�س 

للتدريب  �لعربية  �ملر�أة  �لإمنائي ومركز  �ملتحدة  �لأمم  برنامج  �ملا�سية، هي 

للتنمية، على  �لعربية غري �حلكومية  و�لبحوث »كوثر» و�سبكة �ملنظمات 

�إعد�د دليل تدريبي يتوجه �إىل كل �لعاملني يف جمال �أهد�ف �لألفية للتنمية، 
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العمل من اأجل حتقيق اأهداف االألفية يف البلدان العربية

ويعطي �لأولوية ملو�سوع تكييف �أهد�ف �لألفية وطنيا، وجلوهر �أهد�ف 

وو�سفات  ن�سو�س  جمرد  كونها  ل  عمل،  �أد�ة  ب�سفتها  وروحها  �لألفية 

يتعلق  ما  منها  متعددة،  �أهد�ف  �لتعاون يف حتقيق  جاهزة. وقد جنح هذ� 

مب�سار �لعمل �لذي �أدى �إىل بناء �رش�كة قوية وم�ستمرة بني �جلهات �ل�رشيكة 

وغريها ممن �ساهمو� يف هذ� �لعمل، �إ�سافة �إىل بناء حقيقي لقدر�ت جمموعة 

�لدليل  و�إ�سد�ر  �إعد�د  �إىل  و�سول  �ملنطقة،  يف  �لتنمويني  �لفاعلني  من 

�لتدريب  �أو�خر عام 2008، و��ستخد�مه على نطاق و��سع يف  �لتدريبي 

و�لتدخل من �أجل حتقيق �أهد�ف �لألفية.  

ويهدف �إعد�د هذ� �لدليل، وجممل �لن�ساط �لذي يدور حوله، �إىل مالقاة 

ب�ساأن  �لعربية  و�ل�سبكة  بها »كوثر«  يقوم  �لتي  و�لتحليلية  �لبحثية  �جلهود 

�إنتاج  �إىل  �لعربية، وبالتايل  �لبلد�ن  �لتنمية يف  �لتي تو�جه جهود  �ملعيقات 

يف  و�لإعالميني  �ملدين  �ملجتمع  مهار�ت  تطوير  يف  ت�ساعد  �لتي  �ملو�رد 

�لبلد�ن �لعربية، ليتحولو� �إىل �رشكاء فاعلني و�أقوياء يف �لتاأثري بال�سيا�سات 

و�خليار�ت �لوطنية و�لإقليمية و�لتي تبني �لقت�ساد�ت �لوطنية و�لقدر�ت 

�لتنموية �ملحلية وتقلل من �لتبعية لالأ�سو�ق �لعاملية، وتعزز �لجتاهات �لتي 

تدعو �إىل تطوير  �لقدر�ت �لوطنية و�ملحلية ملو�جهة حتديات �لفقر و�لبطالة 

و�لتهمي�س �لجتماعي.

�إن �لدليل �لتدريبي و�لن�ساط �لتدريبي، �لذي ر�فق �إعد�ده وتاله، يعد من 

�لأهمية مبكان باعتباره �إنتاجا حمليا �سامال. ويت�سمن �لدليل �ستة حماور �أ�سا�سية 

تبد�أ بتعريف �لتنمية و حتديد مفاهيمها وحتدياتها يف �ملنطقة �لعربية. كما 

يتطرق �إىل �أهد�ف �لألفية للتنمية وم�سمونها و�أهميتها كاأد�ة للعمل وكيفية 

��ستخد�مها. ويهتم �أي�سا بكيفية ��ستخد�م �ملوؤ�رش�ت و�لإح�ساء�ت لتعميق 

و�لجتماعية،  �لقت�سادية  و�ل�سيا�سات  �لتنموية  �لتحديات  حول  �لفهم 

ف�سال عن توجهه نحو �لإعالميني ومنظمات �ملجتمع �ملدين. وعالوة عن 

ملوؤ�س�ستني  نتاج جهد م�سرتك  �أنه جاء  �لدليل يف  �أهمية  كل ذلك، تكمن 

»كوثر«،  و  �لعربية  �ل�سبكة  هما  �ملدين(  �ملجتمع  منظمات  )من  عربيتني 

و�لبناء  �لهادف  للتعاون  �إيجابيا  منوذجا  وقدمتا  �خلرب�ت  ت�سابكت  حيث 

و�ملثمر.

وقد حتول هذ� �لدليل �لتدريبي �إىل مورد �أ�سا�سي من مو�رد تنمية �لقدر�ت 

و�لإعالميني  �ملدين  �ملجتمع  ومنظمات  �حلكوميني  للعاملني  و�ملهار�ت 

يف  ي�سكل-  وهو  �لعربية.  �ملنطقة  يف  للتنمية  �لألفية  باأهد�ف  �ملهتمني 

ر�أينا- مع جملة �لأن�سطة �لتدريبية �لتي ر�فقته و�ل�رش�كات �لتي مت بناوؤها 

لها يف  – مثيل  – بح�سب علمنا  �إعد�ده، جتربة مميزة ل يوجد  �سياق  يف 
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مناطق �لعامل �لأخرى. كما ميثل م�ساهمة متميزة من �ملجتمع �ملدين �لعربي 

�ملقبلة  لل�سنو�ت  مفيدة  تكون  �أن  ناأمل  �لعاملي،  �لألفية  �أهد�ف  م�سار  يف 

�لتي تف�سلنا عن عام 2015. 

»كوثر«  فريق  �أعده  �لذي  �لتقييمي  �لتقرير  ملخ�س  �أيديكم  بني  ون�سع 

بطلب من برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي، و�لذي �سمل جمموعة من �لأن�سطة 

ب�سكل  �لتقييمي  �لتقرير  ويت�سمن  بني عامي 2005 و2009.  �لتدريبية 

خا�س تقييما تف�سيليا لثنتي ع�رشة دورة تدريبية ح�رشها 255 م�ساركا 

وم�ساركة من 20 بلد� عربيا. وهذه من �لتجارب �لنادرة حيث يتم تقييم 

من  �سنو�ت  ثالث  �إىل  �سنتني  بني  ترت�وح  فرتة  بعد  �لقدر�ت  لبناء  ن�ساط 

�نتهاء �لتدريب، يت�سمن حماولة لر�سد �لأثر �لذي نتج عن �لتدريب ومدى 

��ستخد�مه يف �لعمل �لفعلي. 

زياد عبد �ل�سمد�سكينة بور�وي

مركز املراأة العربية للتدريب

والبحوث )كوثر(

�شبكة املنظمات العربية

غري احلكومية للتنمية
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العمل من اأجل حتقيق اأهداف االألفية يف البلدان العربية

�لتدريب على بناء �لقدر�ت 

�لتخطيطية و�لإح�صائية

تقرير تقييمي ٢٠٠٥-٢٠٠٩

مقدمة

ا�شتطاعت   ،2008 ودي�شمرب   2005 اأكتوبر  بني  ممتدة  �شنوات   3 خالل 

اأن تنفذ حزمة مرتابطة من  جمموعة من ال�رشكاء التنمويني يف املنطقة العربية 

20 بلدا  14 ن�شاطا تدريبيا، �شملت  الرئي�شية بلغ عددها  التدريبية  االأن�شطة 

255 م�شاركا وم�شاركة، من منظمات املجتمع املدين  عربيا، وا�شتفاد منها 

واجلهات احلكومية والدولية وو�شائل االإعالم مع االإ�شارة اإىل اأن عددا اآخر 

ي�شمله هذا  2009 ال  عام  االأول من  الن�شف  تنفيذه خالل  مت  االأن�شطة  من 

التقييم.

يف  مدرجة  تكن  مل  حيث  نوعها،  من  فريدة  جتربة  املح�شلة  هذه  وت�شكل 

برنامج دويل اأو اإقليمي واحد، بل اإنها جاءت يف اإطار اأكرث من م�رشوع دويل 

يت�شمن كل واحد ن�شاطا اأو اأكرث غري مرتبط بال�رشورة باأن�شطة اأخرى. ويعزى 

االإطار العربي امل�شرتك الذي اتخذته هذه االأن�شطة املتفرقة اإىل مبادرة ال�رشكاء 

التنمويني يف املنطقة نف�شها، وقد بادر هوؤالء ال�رشكاء اإىل بلورة اإطار منطقي 

مما  العنا�رش  من  بتوظيف جملة  التدريبية  االأن�شطة  وربطوا  لعملهم.  م�شرتك 

اأدى اإىل الو�شعية الراهنة. 

وي�شكل هذا االأمر العن�رش الكلي االأكرث اأهمية يف هذا التقييم، الذي يجب اأن 

تقراأ يف �شوئه عنا�رش التقييم االأخرى التي ترد يف االأق�شام التالية. اأما الق�شم 

احلايل، فهو يعر�ص لل�شياق الذي ن�شاأت فيه االأن�شطة وحتققت وكيف حتولت 

اإىل ما ي�شبه الربنامج امل�شتمر اأو اإ�شرتاتيجية عمل لبناء القدرات على ا�شتخدام 

اأهداف االألفية من قبل خمتلف ال�رشكاء التنمويني.   

وميكن تق�شيم هذه التجربة اإىل ثالث مراحل رئي�شية ومرحلة اإ�شافية :
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االإح�شائية  القدرات  بناء  على  االأوىل  العمل  ور�شة  من  متتد  االأوىل:  املرحلة 

يف تون�ص - احلمامات يف �شهر اأكتوبر 2005، حتى الدورة التدريبية �شهر 

دي�شمرب 2006 يف الرباط ملنظمات املجتمع املدين واالإعالميني.

 17 املرحلة الثانية: متتد من بداية عام 2007 وحتى اجناز دورة القاهرة يف 

ماي عام 2008. 

املرحلة الثالثة: تبداأ من �شهر يونيو 2008، وت�شتمر حتى نهاية الفرتة امل�شمولة 

بالتقرير )دي�شمرب 2008(

املرحلة االإ�شافية وهي تت�شمن عر�شًا موجزا لالأن�شطة التدريبية ذات ال�شلة 

خالل الن�شف االأول من عام 2009 والتي مل ي�شملها التقييم.
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العمل من اأجل حتقيق اأهداف االألفية يف البلدان العربية

�شكل م�رشوعان دوليان )2005( نقطة البداية :

م�رشوع بناء القدرات االإح�شائية من اأجل اأهداف االألفية : التنموي االإعالمي 

و الدليل. وهو م�رشوع دويل اأطلق من قبل جمموعة االأمم املتحدة للتنمية، وتوىل 

– جمموعة  التنمية يف برنامج االأمم املتحدة االإمنائي  تن�شيقه مكتب درا�شات 

الفقر يف نيويورك )توىل التن�شيق على ال�شعيد الدويل لني ماكدونالد(، و�شمل 

اآ�شيا  لغرب  واالجتماعية  االقت�شادية  اللجنة  وكلفت  العامل.  اأقاليم  خمتلف 

)اإ�شكوا( – ق�شم االإح�شاء، مب�شوؤولية تن�شيق هذا امل�رشوع واإدارته يف املنطقة 

العربية بالتعاون مع ال�رشكاء االخرين. 

الوطني  التنموي  التخطيط  لعملية  وتوجيهي  تدريبي  دليل  اإعداد  م�رشوع 

امل�شتند اإىل اأهداف االألفية: واأطلقت هذا امل�رشوع اأي�شا جمموعة االأمم املتحدة 

االأمم  برنامج  التنمية يف  درا�شات  الفقر يف مكتب  وتولت جمموعة  للتنمية. 

مبتابعة  املكلفون  االأ�شخا�ص  )متتع  تنفيذه.  م�شوؤولية  نيويورك  يف  املتحدة 

التنفيذ بدوروتي روزنربغ وكريغ فاغان بالتعاون مع م�شت�شاري ال�شيا�شات 

يف ااملكاتب االإقليمية، والوحدات االأخرى يف نيويورك(.

وتوفرت يف مرحلة الحقة عنا�رش اأخرى:

خالل عامي 2005 و2006، �شدر اجلزءان االأول والثاين من دليل التخطيط 

الثالث  العمل على اجلزء  االألفية، وبداأ  اأهداف  اإىل  امل�شتند  الوطني  التنموي 

وت�شكلت  االألفية.  اأهداف  يف  املدين  املجتمع  منظمات  لدور  املخ�ش�ص 

جمموعة عمل من فريق نيويورك يف مكتب درا�شات التنمية يف برنامج االأمم 

برنامج  يف  املدين  املجتمع  منظمات  مع  ال�رشاكة  ومكتب  االإمنائي،  املتحدة 

االأمم املتحدة االإمنائي )باراتي �شادا�شيفام(، وثالثة من م�شت�شاري ال�شيا�شات 

البدايات
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وبراتي�شالفا  جوهان�شربغ،  يف  االإقليمية  االإمنائي  املتحدة  االأمم  مكاتب  يف 

الفريق  وبداأ  نعمه(.  اأديب  برويت،  جيف  مو�شي�شي،  )كري�شتني  وبريوت 

منظمات  مع  العمل  من  الدليل، جاعال  من  الثالث  اجلزء  اإعداد  على  العمل 

اإ�شارة للمكاتب االإقليمية للعمل  املجتمع املدين اإحدى االأولويات، ومعطيا 

يف هذا االجتاه.

مكتب  اأطلق  االألفية،  اأهداف  دليل  اإعداد  مع  وبالتوازي  نف�شها،  الفرتة  يف 

قدرات  لبناء  م�رشوعا  براتي�شالفا  يف  االإقليمي  االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج 

منظمات املجتمع املدين يف جمال تقييم االأثر االجتماعي الفقرPSIA/، لدعم 

غالبا  التي  الدرا�شات  يف  وامل�شاركة  املنهجية  هذه  ا�شتخدام  على  قدرتها 

الدويل.  البنك  طورها  التي  املنهجية  هذه  با�شتخدام  احلكومات  جتريها  ما 

تن�شيق  براتي�شالفا  يف  االإقليمي  االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج  مكتب  وتوىل 

)مركز  الو�شطى  اأوروبا  اإقليم  هي  اأقاليم  ثالثة  ي�شمل  الذي  امل�رشوع  هذا 

)مكتب  العربية  والبلدان  جوهان�شبورغ(  )مكتب  واإفريقيا  براتي�شالفا(، 

بريوت االإقليمي(. 

لعمل  االأربعة مكونات مرتابطة  امل�شاريع  �شكلت هذه  العربية،  املنطقة  ويف 

مكتب بريوت االإقليمي لربنامج االأمم املتحدة االإمنائي، ول�رشكائه االأ�شا�شيني، 

و�شبكة  )كوثر(  والبحوث  للتدريب  العربية  املراأة  مركز  خا�ص  وب�شكل 

من مكاتب  وا�شع  )ال�شبكة( وعدد  للتنمية  احلكومية  العربية غري  املنظمات 

برنامج االأمم املتحدة االإمنائي واال�شكوا ومنظمات غري حكومية  واإعالميني 

يف خمتلف البلدان العربية.

)دي�شمرب  الرباط  دورة  اإىل   )2005 )اأكتوبر  احلمامات  دورة  من  الأوىل:  املرحلة 

.)2006
ت�شمنت هذه املرحلة تنفيذ 4 دورات تدريبية.

هذه  كانت   .)2005 اأوكتوبر   8  -  4( احلمامات  يف  االأوىل  الدورة   -  1
القدرات  بناء  م�رشوع  مع  العربية  للمنطقة  االأول  التما�ص  مبثابة  الدورة 

االإح�شائية من اأجل اأهداف االألفية. وكانت امل�شوؤولة عن اإدارة امل�رشوع يف 

نيويورك )مكتب درا�شات التنمية يف برنامج االأمم املتحدة االإمنائي( بالتعاون 

مع امل�شوؤولة عن م�رشوع اإعداد دليل التخطيط الوطني، وهي دورة تعريفية 

بامل�رشوع كان من املقرر اأن تقت�رش على عدد حمدود من امل�شاركني من م�شوؤويل 
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العمل من اأجل حتقيق اأهداف االألفية يف البلدان العربية

امل�رشوع  تقدمي  بهدف  وموظفيه،  تون�ص(  )مقره  للتنمية  االإفريقي  البنك 

وتنفيذ  الربنامج  متويل  امل�شاهمة يف  اأجل  من  �رشاكة  بالدخول يف  واإقناعهم 

اأن�شطة يف اإطاره يف اإفريقيا. مت توجيه دعوة اإىل مكتب برنامج االأمم املتحدة 

االإمنائي االإقليمي يف بريوت للم�شاركة )اأديب نعمه(، بهدف االطالع على 

هذا امل�رشوع مبا ي�شاعد على تنفيذ اأن�شطة مماثلة يف املنطقة العربية. وبناء على 

جمموعة   – التنمية  درا�شات  مكتب  مع  وبالتن�شيق  بريوت،  مكتب  اقرتاح 

اإىل جانب  �شملت  بحيث  الدعوة  تو�شيع  اقرتاح  تبني  مت  )نيويورك(،  الفقر 

البنك االإفريقي للتنمية )ومكتب بريوت االإقليمي(، كل من مكتب االإح�شاء 

ومكتب برنامج االأمم املتحدة االإمنائي يف تون�ص، واملكتب االإقليمي لربنامج 

االأمم املتحدة االإمنائي يف جوهان�شربغ. 

وح�شل خالل الدورة، ت�شاور بني امل�شاركني مببادرة من مكتب بريوت ومت 

على اإثره االتفاق على بناء �رشاكات واأن�شطة م�شتقبلية على النحو التايل :

االتفاق مع مكتب برنامج االأمم املتحدة االإمنائي يف تون�ص واإدارة االإح�شاء 

التون�شية، بتنفيذ دورة تدريب جتريبية الختبار دليل التخطيط التنموي الوطني 

الأهداف االألفية الذي كان قيد االإعداد. 

االتفاق بني مكتب درا�شات التنمية ومكتب بريوت االإقليمي ومركز املراأة 

العربية للتدريب البحوث على تقدمي طلب متويل دورة تدريب اإقليمية ملنظمات 

االإح�شائية  القدرات  لتنمية  العربية  املنطقة  يف  واالإعالميني  املدين  املجتمع 

والتخطيط التنموي من اأجل اأهداف االألفية ملنظمات لهاتني الفئتني. وتوفر 

متويل من امل�رشوع الدويل لتنفيذ دورتني تدريبيتني يف املنطقة العربية، واحدة 

واأخرى  والبحوث  للتدريب  العربية  املراأة  مركز  تنفيذها  يتوىل  لالإعالميني 

ملمثلي منظمات املجتمع املدين من املمكن اأن ت�شطلع �شبكة املنظمات العربية 

غري احلكومية للتنمية )ال�شبكة( بتنفيذها.

ومل تتوفر معلومات اإذا كان البنك االإفريقي للتنمية قد قام الحقا باأي ن�شاط 

انتهاء  مع  ولكن  االألفية،  اأهداف  على  االإح�شائية  القدرات  ببناء  �شلة  ذي 

اللبنات  و�شع  ومت  تدريبيني.  ن�شاطني  تنفيذ  على  االتفاق  مت  كان  الدورة، 

االأوىل ل�رشاكة بني اأكرث من طرف يف هذا املجال، مبا فيها تفعيل دور مكتب 

اإليه التن�شيق مع  برنامج االأمم املتحدة االإمنائي االإقليمي يف بريوت، والطلب 

تتوىل  كانت  التي  )اال�شكوا(  اآ�شيا  لغرب  واالجتماعية  االقت�شادية  اللجنة 

تن�شيق م�رشوع بناء القدرات االإح�شائية يف املنطقة العربية. 
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املتحدة  االأمم  لربنامج  االإقليمي  املكتب  بني  ال�شلة  ربط  الدورة،  بعد  ومت 

ترجمة  يتوىل  كان  الذي  االإح�شاء،  ق�شم   – واال�شكوا  بريوت،  االإمنائي يف 

العربية،  اإىل  االألفية  الأهداف  االإح�شائية  القدرات  بناء  على  التدريب  دليل 

و�شاهم  اأف�شل.  نحو  على  املنطقة  تالءم  بحيث  والتمارين  االأمثلة  وتطوير 

مكتب بريوت االإقليمي يف اإعداد املادة التدريبية بالعربية، كم مت االتفاق على 

العمل امل�شرتك لتنفيذ االأن�شطة التدريبية.  

2 - دورة تون�ص )15-13 دي�شمرب 2005(. مت تنفيذ هذه الدورة بناء على 
احلمامات،  دورة  اأثناء  نف�شه  العام  من  اأكتوبر  يف  مت  الذي  املبدئي  االتفاق 

بريوت  مكتب  )نيويورك(،  التنمية  درا�شات  مكتب  اأطراف هي  اأربعة  بني 

االإح�شاء  واإدارة  تون�ص  يف  االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج  مكتب  االإقليمي، 

يف تون�ص. وكان الطرفان االأخريان ب�شدد تنظيم ور�شة عمل وطنية مب�شاركة 

خرباء اأوروبيني لتنمية قدراتهم االإح�شائية. ويف هذا ال�شدد مت االتفاق على 

اإ�شافة ن�شاط جديد هو اختبار دليل التدريب عن التخطيط الوطني من اأجل 

اأهداف االألفية الذي يجري اإعداده من قبل فريق عمل نيويورك يف برنامج 

االأمم املتحدة االإمنائي )بالتعاون مع املكاتب االإقليمية(. وهو االختبار االأول 

لهذا الدليل على ال�شعيد الدويل.

باإ�رشاف  فقط(،  تون�ص  من  )امل�شاركون  الوطنية  التدريبية  الدورة  وحققت 

فريق من املدربني من العاملني يف برنامج االأمم املتحدة االإمنائي يف نيويورك 

ويف مكتب بريوت. الهدف االأ�شا�شي منها هو اختبار املادة التدريبية. 

كما عرفت حتقيق هدف فرعي اآخر هو اإثارة اهتمام اجلهة الوطنية التون�شية 

اخل�شائ�ص  ح�شب  تكييفها  على  والعمل  االألفية  اأهداف  اإطار  با�شتخدام 

الوطنية التون�شية، وتطوير قدراتها االإح�شائية يف هذا املجال. 

التدريب  دورة  هي   .)2006 دي�شمرب   3 – نوفمرب   27( عمان  دورة   -  3
االإقليمية االأوىل يف املنطقة العربية يف اإطار م�رشوع بناء القدرات االإح�شائية، 

االإقليمي  املتحدة  االأمم  برنامج  مكتب  من  مب�شاركة  اال�شكوا،  بتنظيمها  قام 

ببريوت. وهي دورة تدريب املدربني، �شارك فيها الفريق الوطني احلكومي 

االأردين والفريق الوطني احلكومي الفل�شطيني )من اإدارات االإح�شاء بالدرجة 

االأوىل(. وبحكم التعاون بني برنامج االأمم املتحدة االإمنائي واال�شكوا، متت 

دعوة ممثلني عن برنامج االأمم املتحدة االإمنائي يف عمان ومن مكتب بريوت 

االإقليمي )م�شارك واحد اإىل جانب املدرب(، وم�شارك من �شبكة املنظمات 
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يف  اأ�شا�شيا  حمورا  االإح�شائي  املكون  و�شكل  للتنمية.  احلكومية  غري  العربية 

وعن  االألفية  اأهداف  تكييف  عن  مواد  ت�شمينها  على  احلر�ص  مع  الدورة 

اإنفو«  »ديف  برنامج  على  التدريب  اإىل  باالإ�شافة  الوطني،  التخطيط  دورة 

.DevInfo

ومتيزت دورة عمان باأنها االأوىل تخترب فيها الن�شخة العربية من دليل التدريب 

تتعلق  فيها اختبار جزئي ملحا�رشات  القدرات االإح�شائية. كما مت  بناء  على 

بتكييف اأهداف االألفية �شوف يجري تطويرها الحقا. 

لبناء  وفل�شطني  االأردن  من  كل  يف  عمل  خطة  اإقرار  اإىل  الدورة  وانتهت 

القدرات االإح�شائية يف جمال اأهداف االألفية.

وحتقق من خالل هذه الدورة التي كان فيها التدريب باللغة العربية م�شتوى 

عال من التعاون والتن�شيق بني االإ�شكوا وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي، مكتب 

بريوت االإقليمي، وهي �رشاكة م�شتمرة اإىل حد االآن.

انتهاء  بعد  مبا�رشة    .)2006 20 دي�شمرب  االأوىل )15 -  الرباط  4 - دورة 
دورة احلمامات التعريفية االأوىل، تقدم كل من مركز املراأة العربية للتدريب 

والبحوث )كوثر( و�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية )ال�شبكة( 

بطلب متويل ور�شتي عمل لتدريب االإعالميني ومنظمات املجتمع املدين يف 

نيويورك، على  التنمية يف  اإىل مكتب درا�شات  الطلب  العربية. وقد  املنطقة 

املتحدة  االأمم  لربنامج  االإقليمي  املكتب  الدورتني مب�شاركة من  تنظيم  يتم  اأن 

االإمنائي يف بريوت. ومتت املوافقة على تنظيم دورتني منف�شلتني خالل �شيف 

الن�شاطني  اإمكانية تنفيذ  اأن اندالع حرب متوز �شد لبنان عطل  اإال   ،2006
يف التوقيت املقرر �شابقا. ومت التفاهم بني املكتب االإقليمي يف بريوت وكوثر 

وال�شبكة على دمج الن�شاطني يف دورة تدريبية واحدة لالإعالميني ومنظمات 

وانعقدت  اأي�شا.  اإدارية  العتبارات   2006 عام  نهاية  قبل  املدين،  املجتمع 

فيها  و�شارك   ،2006 عام  من  دي�شمرب  �شهر  الرباط يف  التدريبية يف  الدورة 

اجلمعوي  الف�شاء  مع  بال�رشاكة  تنظيمها  ومت  اجلمعيات،  وممثلو  اإعالميون 

املغربي الذي هو ع�شو يف ال�شبكة اأي�شا. 

امل�شمون  جلهة   – ما  حد  اإىل  املكتملة  االأوىل  التدريبية  الدورة  هذه  كانت 

– حيث �شملت مفهوم التنمية الب�رشية وتوطني اأهداف االألفية ودور املجتمع 
املدين واالإعالم، اإىل جانب املكون االإح�شائي والتدريب على ا�شتخدام نظام 

»ديف اإنفو«/ DevInfo للم�شتخدمني. 



20

كما مت تطوير مادة دليل بناء القدرات االإح�شائية املرتجم اإىل العربية، وتطعيمه 

باأمثلة وموا�شيع ومتارين جديدة م�شتخ�شلة من جتربة منظمات املجتمع املدين 

واالإعالميني يف املنطقة.

العربية  باللغتني  تنفيذ عدة متارين تطبيقية منها ن�رشة يومية  الدورة  و�شهدت 

نتائج  التدريبية  الدورة  وحققت  االأعداد(.  بع�ص  اإىل  )بالن�شبة  واالإجنليزية 

عديدة لعل اأهمها :

وكيفية  االألفية  اأهداف  على  عربيا  بلدا   15 من  م�شاركا   36 تعريف 

ا�شتخدامها.

اختبار مادة تدريبية جديدة ومطورة عن تلك التي ت�شتخدم يف برنامج بناء 

القدرات االإح�شائية التقليدي واملعتمد دوليا.

تاأ�شي�ص �رشاكة بني املكتب االإقليمي لربنامج االأمم املتحدة االإمنائي يف بريوت، 

اأهداف  امل�شرتك يف جمال  العمل  ا�شتمرار  على  والتفاهم  وال�شبكة  مع كوثر 

االألفية.

ا�شرتاك الف�شاء اجلمعوي يف املغرب يف تنظيم الدورة التي عقدت يف الرباط، 

املغرب  اأن�شطة وطنية م�شابهة يف  تنظيم  التو�شع يف  �شكل عامال حمفزا على 

مب�شاركة املجتمع املدين ومكتب برنامج االأمم املتحدة االإمنائي يف املغرب.

االأن�شطة االإعالمية  بتنفيذ عدد من  امل�شاركني، االإعالميني خ�شو�شا،  التزام 

ا�شتنادا اإىل ما اكت�شبوه خالل التدريب.

اتفاق بني مكتب برنامج االأمم املتحدة االإقليمي يف  بريوت وكوثر وال�شبكة 

تدريبي  دليل  اإعداد  اأجل  من  الثالثة  االإطراف  من  عمل  فريق  ت�شكيل  على 

العربية ومنظمات  املنطقة  االألفية يكون م�شتجيبا الحتياجات  اأهداف  على 

املجتمع املدين واالعالميني على وجه التحديد.

واأدخلت  العمل،  تطوير جديد يف  على  نافذة  الرباط  دورة  بذلك  وفتحت 

والعمل  القدرات  بناء  العري�ص يف جمال  الباب  من  املدين  املجتمع  منظمات 

والتخطيط من اأجل اأهداف االألفية. واختتمت دورة الرباط املرحلة االأوىل، 

ومهدت للمرحلة الثانية من هذا امل�شار.
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املرحلة الثانية: من بداية عام 2007 وحتى دورة القاهرة )ماي 2008(. 

التدريبية  اإىل االأن�شطة  اإ�شافة  4 دورات تدريبية  تنفيذ  ت�شمنت هذه املرحلة 

الوطنية يف املغرب والعمل على اإعداد الدليل التدريبي.

دورة  بعد  مبا�رشة  االألفية.  اأهداف  عن  التدريبي  الدليل  م�شودة  اإعداد   -  1
عمل  فريق  ت�شكل  املعنيني،  الثالثة  ال�رشكاء  بني  لالتفاق  وتنفيذا  املغرب، 

نواته االأ�شا�شية اأربعة اأ�شخا�ص )زياد عبد ال�شمد وكنده حممدية من ال�شبكة، 

 – االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج  نعمه  واأديب  كوثر،  من  جمربي  واعتدال 

املوؤ�ش�شات  الفريق بدعم موؤ�ش�شي من  االإقليمي، وقد حظي  مكتب بريوت 

التي يعملون فيها(. اأخذ الفريق على عاتقه م�شوؤولية اإعداد الدليل التدريبي. 

ومل تر�شد موازنة الأعداد الدليل، بل اتفق ال�رشكاء على ا�شتخدام ما تبقى من 

املوازنة املخ�ش�شة لدورة التدريب )الرباط( وقدراتهم املوؤ�ش�شية، وجهدهم 

الفردي من اأجل اإعداد املادة التدريبية. 

التدريبي من �شتة وحدات  الدليل  اأن تتكون مادة  الثالثة على  ال�رشكاء  اتفق 

تدريبية هي التالية :

الوحدة االأوىل : مفهوم التنمية الب�رشية

الوحدة الثانية : اأهداف االألفية وتوطينها

الوحدة الثالثة : دورة بلورة ال�شيا�شات

الوحدة الرابعة : االإح�شاء يف خدمة اأهداف االألفية

الوحدة اخلام�شة : االإعالم واأهداف االألفية

الوحدة ال�شاد�شة : دور املجتمع املدين يف حتقيق اأهداف االألفية

ا�شتمر العمل على اإعداد املادة التدريبية طوال عام 2007 وال�شهرين االأولني 

من عام 2008. وكانت املادة قد اأ�شبحت جاهزة تقريبا لالختبار االأويل يف 

دورة البحرين )ني�شان – ابريل 2008( ودورة القاهرة )اأيار – مايو 2008(، 

وهو ما مت اإجنازه فعليا.  

2 - االأن�شطة التدريبية املتفرقة يف املغرب خالل 2007.  

 2007 عام  خالل  املغرب  يف  نظمت  التي  التدريبية  االأن�شطة  جمموعة  متثل 

مرونتها  ومدى  التدريبية  املادرة  اختبار  اأتاحت  الأنها  نظرا  خا�شة  حالة 

وقدرتها للتكيف مع اخل�شائ�ص الوطنية، وا�شتجابتها حلاجات بناء القدرات 
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لفئات اجتماعية متنوعة. وثمة ثالثة اأن�شطة تدريبية حمددة ميكن اإيرادها يف 

جمال التقييم احلايل وهي :

اأ ـ دورة الرباط الثانية عن ال�شباب واأهداف االألفية، مدتها ثالثة اأيام )-10

ومكتب  بريوت  يف  االإقليمي  املكتب  نظمها   ،)2007 �شبتمرب  اأيلول   12
برنامج االأمم املتحدة االإمنائي يف املغرب، ومنتدى املواطنة يف املغرب بدعم 

من وزارة التنمية االجتماعية واالأ�رشة والت�شامن. وقد �شارك فيها 15 موؤطرا 

النقا�ص  من منتدى املواطنة يف املغرب. وهم من امل�شوؤولني تن�شيط حلقات 

اأهداف  التنمية يف املغرب. وقد مت تعريفهم على  ال�شباب عن خيارات  بني 

االألفية وكيفية تكييفها بالن�شبة اإىل ال�شباب من خالل مثال تطبيقي عن دور 

ال�شباب يف جمال حتقيق الهدف الثاين من اأهداف االألفية حتديدا. ويرتبط هذا 

التدريب مبا�رشة مب�رشوع النقا�ص الوطني بني ال�شباب. وقد خل�ص اإىل اإعداد 

م�شودة ميثاق �رشف ال�شباب املغربي لدعم حتقيق اأهداف االألفية الذي حتول 

اإىل وثيقة نقا�ص بني ال�شباب على امتداد املغرب )نقا�ص الكرتوين ويف حلقات 

النقا�ص(. 

ب ـ ور�شة العمل عن اأهداف االألفية التي نظمت يف اللقاء الوطني ملندوبي 

ال�شباب املغربي الذي �شارك فيه 800 مندوب ومندوبة اجتمعوا ملدة ثالثة 

اأيام متتالية )16 - 18 نوفمرب 2007( كتتويج حلملة املناق�شة التي ا�شتمرت 

8 اأ�شهر. وقد خ�ش�شت اإحدى ور�ص العمل يف اللقاء الأهداف االألفية، وتوىل 
اإدارتها املكتب التقليمي يف بريوت ومكتب برنامج االأمم املتحدة يف املغرب. 

مب�شاركة حوايل �شبعني م�شاركا. 

ت ـ حما�رشة وور�ص عمل ملراكز ا�شتقطاب ال�شباب يف املغرب – اأجيالكم 

– يف اإطار اجتماع وطني مل�شوؤويل بيوت ال�شباب )8 – 9 دي�شمرب 2007(. 
املادة  عر�ص  مت  و�شابة حيث  �شابا   270 العمل  وور�ص  املحا�رشة  �شارك يف 

6 جمموعات  ت�شكيل  ذلك  تال  وطنيا،  املكيفة  االألفية  اأهداف  عن  التدريبية 

يجري  اأن  على  املراكز،  عمل  برامج  حت�شري  اأجل  من  امل�شاركني  من  عمل 

اإدماج اأهداف االألفية يف برامج عملهم. 

ومتثلت القيمة امل�شافة لهذا العمل يف اإبراز املرونة الكبرية التي تتمتع بها املادة 

التدريبية، وقدرتها على اإثارة اهتمام جمهور عري�ص من ال�شباب. 

االإ�شكوا،  تنظيم  من    .2007 يوليو   31 الثانية،  احلمامات  دورة    -  3
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و�رشكاء  بريوت.  يف  االإقليمي  املتحدة  االأمم  برنامج  مكتب  من  مب�شاركة 

وطنيني من اإدارة االإح�شاء التون�شية مع ممثلني عن الوزارات االأخرى، ومكتب 

برنامج االأمم املتحدة االإمنائي يف تون�ص. وتعد الدورة الثانية يف املنطقة العربية 

بالدرجة  فيها  امل�شاركون  القدرات االإح�شائية. وكان  بناء  اإطار م�رشوع  يف 

حمدودة  م�شاركة  مع  املختلفة(  احلكومية  اجلهات  )ممثلي  تون�ص  من  االأوىل 

الذي  كوثر  مركز  عن  وممثلة  التون�شيني.  غري  من  �شيوف  م�شاركني  الأربعة 

التي  الدورة  حمتوى  اأ�شا�ص  االإح�شائي  املكون  و�شكل  اإقليميا.  مركزا  يعترب 

ت�شمنت اأي�شا مواد عن تكييف اأهداف االألفية وعن دورة التخطيط الوطني 

اأكرث تقدما من تلك التي ا�شتخدمت يف دورة عمان. كما ت�شمنت التدريب 

.DevInfo /على برنامج ديف اإنفو

وانتهت الدورة اىل اإقرار م�شودة خطة عمل وطنية يف جمال اأهداف االألفية 

يف تون�ص.

وقد تزامن هذا التدريب مع عمل مواز م�شرتك بني احلكومة التون�شية وبرنامج 

االأمم املتحدة االإمنائي يف جمال اإعداد تقارير اأهداف األفية على م�شتوى املناطق 

التون�شية. 

كما تابعت االإ�شكوا بعد ذلك ال�شلة مع تون�ص من اأجل اإعداد قاعدة بيانات 

DevInfo /وطنية با�شتخدام نظام ديف اإنفو

تنظيم  من  الدورة  هذه   .2007 دي�شمرب   -7  3 البي�شاء  الدار  دورة   -  4
مع  بالتن�شيق  بريوت،  يف  االإمنائي  املتحدة  االأمم  لربنامج  االإقليمي  املكتب 

بناء قدرات منظمات املجتمع  الربنامج يف املغرب. وهي دورة عن  مكتب 

تنفيذ  PSIA. ومت  االأثر االجتماعي والفقر  تقييم  املدين ال�شتخدام منهجية 

من  املمول  ال�شابقة،  الفقرة  يف  اإليه  امل�شار  امل�رشوع  اإطار  يف  الدورة  هذه 

مكتب درا�شات التنمية يف نيويورك، والذي يقوده مكتب مركز برنامج االأمم 

املتحدة االإمنائي االإقليمي يف برات�شالفا. وت�شمن هذا امل�رشوع – الدويل -  

اإعداد دليل عن هذه املنهجية موجه ملنظمات املجتمع املدين، وتنفيذ دورتني 

اختباريتني للمادة التدريبية نظمت االأوىل يف ا�شطنبول لبلدان اآ�شيا الو�شطى 

يف اأواخر �شهر نوفمرب 2008 )و�شارك فيها املكتب االإقليمي يف بريوت(، 

والدورة الثانية هي دورة الدار البي�شاء.

كانت الدورة وطنية وعرفت م�شاركة 18 متدربا من منظمات املجتمع املدين 

املت�شلة  االأن�شطة  �شاركوا يف  ممن  االأ�شخا�ص  من  وعددا  اجلمعوي  والف�شاء 
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باأهداف االألفية التي نظمها برنامج االأمم املتحدة االإمنائي خالل عام 2007. 

ومتثل الهدف منها يف اختبار املادة التي ترجمت بهذه املنا�شبة اىل الفرن�شية. 

وت�شمنت الدورة التدريبية اأمثلة تطبيقية من احلالة املغربية. 

انتهت الدورة اإىل حتقيق التايل :

تعميق ال�رشاكة مع منظمات املجتمع املدين يف املغرب، وتو�شيع نطاق الق�شايا 

التي �شملتها عملية بناء القدرات. كما مت تر�شيخ ال�رشاكة مع اجلامعات املغربية 

حيث �شارك عدد من االأ�شاتذة اجلامعيني من خمتلف اجلامعات يف هذه الدورة 

التدريبية. 

امل�شمون  تعديل  يف  حقيقية  م�شاهمات  وتقدمي  التدريبية،  املادة  اختبار 

النهائية  ال�شيغة  اإدخالها يف  بهدف  تدوينها  مت  وقد  واالقرتاحات،  واالأمثلة 

لدليل التدريب.

االتفاق على ت�شكيل نواة لثالث جمموعات عمل من امل�شاركني تتعلق بدرا�شة 

اأثر اتفاقيات التجارة على  تقييم االأثر يف املغرب )كانت هناك درا�شة تقييم 

وق�شايا  االإن�شان،  وحقوق  التح�شري(،  قيد  املغرب  يف  االجتماعي  الو�شع 

امل�شاواة بني الرجل واملراأة. 

االتفاق على ال�شعي اإىل اإ�رشاك ممثلي املجتمع املدين يف الدرا�شات التي �شتنجز 

يف املغرب. وقد مت فعال يف وقت الحق تنفيذ درا�شة عن اأثر التجارة )برنامج 

التجارة والعوملة يف برنامج االأمم املتحدة االإمنائي واحلكومة املغربية(. وقد مت 

االتفاق مع اأحد الباحثني امل�شاركني يف الدورة للقيام باأبحاث يف اإطار هذه 

الدرا�شة. 

االإقليمي  املكتب  تنظيم  من   .2008 اأبريل   24  -  20 البحرين  دورة   -  5
يف بريوت بال�رشاكة مع مكتب برنامج االأمم املتحدة االإمنائي يف البحرين. مت 

عقد الدورة بطلب من مكتب البحرين لتدريب ممثلي اجلهات البحرينية على 

التخطيط من اأجل اأهداف االألفية واختبار م�شودة الدليل التدريبي التي كانت 

�شبه جاهزة. وبالت�شاور مع مكتب البحرين، مت االتفاق على حتويل الدورة 

اخلليجي،  التعاون  جمل�ص  لدول  اإقليمية  دورة  اإىل  وطنية  دورة  من  التدريبية 

مهمة  لتويل  دليل  اإعداد  فريق  اإىل  باللجوء  وجيبوتي.  اليمن  من  مب�شاركة 

التدريب على اأن يجري اال�شتفادة من التجربة من اأجل تدقيق املادة التدريبية 

قبل طباعتها. 
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ونفذت الدورة التدريبية مب�شاركة اإعالميني وممثلي منظمات املجتمع املدين 

ومكاتب برنامج االأمم املتحدة االإمنائي يف الدول املعنية كلها. وا�شرتك كوثر 

وال�شبكة يف التدريب اإ�شافة اىل مكتب بريوت االإقليمي. و�شكلت الدورة 

االختبار االأويل للق�شم االأكرب من املادة التدريبية التي ت�شمنها دليل التدريب، 

التي  البحرينية. وحققت الدورة  اأمثلة ومتارين تطبيقية عن احلالة  وت�شمنت 

ح�رشها 36 م�شاركا من 6 دول عربية االأهداف التالية :

تدريب امل�شاركني واالتفاق معهم على ت�شكيل نواة عمل من اأجل اأهداف 

االألفية يف بلدانهم، وتعهدهم با�شتمرار التعاون فيما بينهم. 

مما  املتدربني  قبل  فعل من  احل�شول على ردود  التدريب،  لدليل  اأول  اختبار 

�شمح بتقييم مدى ا�شتجابة الدليل الإحتياجاتهم ومتطلبات عملهم. 

متابعة مكتب البحرين العمل من امل�شاركني على اأكرث من حمور. وقد تقدمت 

على االأقل جمعية واحدة من اجلمعيات امل�شاركة بطلب دعم تنفيذ م�رشوع 

الذي قدم يف  التطبيقي  املثال  اىل  ا�شتنادا  الفقر حمليا  اإطار مكافحة  حملي يف 

دورة التدريب.

قيام ممثلة كوثر واملدربة يف دورة التدريب يف وقت الحق، مبهمة اإىل البحرين 

بناء على طلب مكتب برنامج االأمم املتحدة االإمنائي حيث �شاهمت يف اإن�شاء 

التدريب(.  امل�شاركني يف  التنمية )نواتها من  اأجل  ال�شحفيني من  �شبكة من 

ومت تاأ�شي�ص ال�شبكة فعال، ولكن واجهت �شعوبات يف اال�شتمرار. 

االإقليمي  االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج  مكتب  بني  امل�شرتك  العمل  ا�شتمرار 

يف بريوت ومكتب الربنامج يف البحرين، بالتعاون مع الوزارات املعنية، يف 

اإ�رشاك عدد من ممثلي منظمات  اإعداد تقرير اأهداف االألفية الوطني، وقد مت 

املجتمع املدين – مبن فيهم ق�شم من الذين �شاركوا يف التدريب – يف عملية 

اإعداد التقرير. وال يزال العمل م�شتمرا يف هذا االجتاه. 

قبل  من  الدورة  هذه  نظمت    .2008 ماي   17 –  11 القاهرة  دورة   -  6
كوثر مب�شاركة ال�شبكة بناء على طلب املكتب االإقليمي يف بريوت، وبتمويل 

من مكتب �شيا�شات التنمية. وهي اأول دورة مكتملة با�شتخدام دليل التدريب 

الذي كانت م�شودته قد باتت جاهزة. وحالت االأحداث االأمنية التي وقعت 

مدير  م�شاركة  دون  الدويل  بريوت  مطار  واإقفال  نف�شها  املدة  يف  لبنان  يف 

ال�شبكة يف التدريب، كما حال دون م�شاركة امل�شاركني القادمني من لبنان. 

و�شهدت الدورة 18 متدربا من 8 بلدان، وتوىل التدريب بال�رشاكة املكتب 
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االإقليمي وكوثر. 

بكافة  التدريبي  الدليل  توزيع  اأيام   6 ا�شتمرت  التي  الدورة  هذه  خالل  ومت 

وحداته – ن�شخة م�شورة عن امل�شودة – ومت التدريب على الوحدات ال�شتة 

ومل  امل�شاركة.  العربية  البلدان  من  تطبيقية  اأمثلة  مع  التدريب  ت�شمنها  التي 

يجر التو�شع كثريا يف التدريب االإح�شائي بناء على طلب امل�شاركني وب�شبب 

�شيق الوقت. 

وقد مكنت هذه الدورة من حتقيق االأهداف التالية :

ومتتني  جمعيات،  وممثلي  اإعالميني  من  الدليل،  على  امل�شاركني  تدريب 

التوا�شل فيما بينهم حيث ال يزال امل�شاركون على ات�شال من خالل جمموعة 

نقا�ص وتبادل با�شتخدام االنرتنت.

مت اختبار كامل املادة التدريبية تقريبا، واحل�شول على ردود فعل وا�شتجابات 

يف هذا ال�شدد.

االتفاق على اأن�شطة متابعة بعد الدورة التدريبية من خالل اإنتاج مواد اإعالمية 

املنفذة  اجلهة  ب�شفتها  كوثر  قبل  من  ومتابعة  ناحية،  من  ال�شحفيون  ينتجها 

للدورة والتي طلب منها تاأمني املتابعة من ناحية ثانية.

خالل الدورة قام ال�شحفيون امل�شاركون باإنتاج ثالثة اأعداد من ن�رشة خا�شة 

باأخبار الدورة واأهداف االألفية.

بعد الدورة، توىل كوثر متابعة ال�شلة بامل�شاركني. وقام باإ�شدار ن�رشة اإلكرتونية 

برنامج  وامل�شوؤولني يف  واملدربني  امل�شاركني  من  متعددة  مب�شاهمات  خا�شة 

االأمم املتحدة االإمنائي وكوثر وال�شبكة. 

ومع انتهاء الدورة،  و�شلت املرحلة الثانية اإىل نهايتها. وكانت احل�شيلة اإىل 

جانب الدورات املنعقدة اأن م�شودة دليل التدريب باتت جاهزة مع اختبارها 

املالحق  اإجناز  املطلوب  وبات  والقاهرة.  )جزئيا(  البحرين  دورتي  يف 

والقراءات االإ�شافية واإنتاج وطباعة دليل التدريب والقر�ص املدمج. 

املدين واالإعالميني  املجتمع  منظمات  ممثلي  به من  ي�شتهان  اأن عددا ال  كما 

االألفية، وباتوا على  اأهداف  اإىل  تعرفوا  العربية، كانوا قد  البلدان  من معظم 

ا�شتعداد اأف�شل للم�شاركة يف امل�شار الوطني الإعداد التقارير، وللم�شاركة يف 

احلوار املوؤدي اىل التخطيط التنموي ا�شتنادا اإىل اأهداف االألفية. 
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بناء  عملية  يف  التو�شع  املمكن  من  بات  التدريبية،  املادة  اجناز  ومع  اأخريا، 

التدريب  ال�رشكاء االخرين، واختبار �شالحية دليل  القدرات بحيث ت�شمل 

املرحلة  يف  مت  ما  وهو  املدين.  املجتمع  منظمات  غري  االأخرى  لالأطراف 

الثالثة.

)دي�شمرب  بالتقرير  امل�شمولة  الفرتة  نهاية  حتى   ،2008 يونيو  من  الثالثة:  املرحلة 

.)2008

خالل هذه املرحلة، ا�شتمر فريق عمل اإعداد التقرير يف اإجناز امل�شودة النهائية 

اأن�شطة تدريبية  اإىل تنظيم ثالثة  وامللحقات حت�شريا لطباعة الدليل، باالإ�شافة 

ا�شتهدفت فئات جديدة من امل�شتفيدين. 

1 - ا�شتكمال العمل الإجناز دليل التدريب

واملكتب  وال�شبكة  كوثر  الثالثة  ال�رشكاء  والقاهرة  البحرين  دورتا  مكنت 

الذي كتب  الفريق  وكان  اجلاهزة.  �شبه  التدريبية  املادة  اختبار  من  االإقليمي 

الدليل قد قام بنف�شه بعملية التدريب وتطبيق التمارين واحل�شول على ردود 

 ،2008 دي�شمرب  حتى  يونيو  �شهر  من  املمتدة  الفرتة  ويف  امل�شاركني.  فعل 

على  الالزمة  التدقيقات  باإدخال  النهائية،  باملراجعة  التقرير  اإعداد  فريق  قام 

الن�شو�ص التدريبية والعرو�ص POWER POINT، باالإ�شافة اإىل اختبار 

وحت�شري الن�شو�ص امل�شاندة والقراءات االإ�شافية. كما مت اإجناز ت�شميم الدليل 

واإخراجه من قبل كوثر، يف حني تولت ال�شبكة اإدخال التعديالت االإخراجية 

االأخرية والتح�شري للطباعة واإعداد القر�ص املدمج واملطوية. مت توفري التمويل 

من برنامج االأمم املتحدة االإمنائي. ومع نهاية عام 2008 كان التقرير قد اأر�شل 

التقرير يف بداية �شهر  للطباعة وكذلك مت جتهيز القر�ص املدمج. )مت اإطالق 

مار�ص - اآذار 2009(.  

مكاتب  �شملت  قد  اجلديد  الدليل  على  للتدريب  االإيجابية  االأ�شداء  كانت 

تطالب  التي كانت  العربية  البلدان  الوطنية يف  االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج 

املكتب االإقليمي يف بريوت بتطوير قدرات العاملني يف املكاتب على ا�شتخدام 

اأهداف االألفية يف ر�شم ال�شيا�شات واإعداد التقارير الوطنية. ويف هذا ال�شياق، 

على  نيويورك  العربي يف  واملكتب  االإقليمي  بريوت  مكتب  بني  االتفاق  مت 

تنظيم دوارت تدريبية لبناء قدارت العاملني يف املكاتب الوطنية لربنامج االأمم 

املتحدة االإمنائي، واإ�رشاك ممثلي منظمات االأمم املتحدة االأخرى على ال�شعيد 
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الوطني، واأي�شا ال�رشكاء احلكوميني الوطنيني املعنيني باأهداف االألفية مبا�رشة. 

وبناء على ذلك، مول املكتب العربي تنظيم دورتني تدريبيتني ملوظفي االأمم 

املتحدة وال�رشكاء الوطنيني، واحدة لبلدان املغرب العربي وجيبوتي )اأي تلك 

الناطقة بالفرن�شية لغة ثانية(، والدورة الثانية للدول العربية التي تعي�ص ظروف 

حرب واأزمات. وقد قام مكتب بريوت االإقليمي بتنفيذ الدورتني يف تون�ص 

بالتتابع، وا�شرتك مكتب دعم ال�شيا�شات يف التدريب.

 ،)2008 نوفمرب   27  –  24( العربي  املغرب  لبلدان  تون�ص  دورة   -  2  

و�شملت هذه الدورة التي ا�شتمرت اأربعة اأيام، مكاتب برنامج االأمم املتحدة 

االإمنائي يف كل تون�ص واملغرب واجلزائر وجيبوتي. وتوىل اجلوانب التنظيمية 

مكتب برنامج االأمم املتحدة يف تون�ص، فيما توىل التدريب الذي ا�شتغرق 4 

 18 اأيام مكتب بريوت االإقليم ومكتب دعم ال�شيا�شات. �شارك يف الدورة 

م�شاركا من 4 بلدان هي املغرب وتون�ص واجلزائر وجيوتي. مت ا�شتخدام دليل 

التدريب، وت�شمنت التمارين درا�شات حالة من البلدان امل�شاركة. وا�شرتك 

يف الدورة ممثلون عن برنامج االأمم املتحدة االإمنائي ومنظمات االأمم املتحدة 

و�شاهمت  االألفية.  باأهداف  معنية  وزارات  ممثلي  اإىل  باالإ�شافة  االأخرى، 

الدورة التي ركزت على �رشورة تكييف اأهداف االألفية وطنيا باإدماجها يف 

التخطيط الوطني يف تطوير عالقة بني منظمات االأمم املتحدة العاملة وطنيا يف 

البلد نف�شه، وكذلك مع الطرف احلكومي. 

دي�شمرب   1 – نوفمرب   28( االأزمات  ظروف  يف  للبلدان  تون�ص  دورة   -  3
والعراق  فل�شطني  من  م�شاركا   16 الدورة  هذه  يف  �شارك   .)2008
وال�شودان وال�شومال باالإ�شافة اإىل م�شارك واحد من كوثر )تون�ص(. وكان 

ممثلو هذه البلدان قد اأعربوا مرارا يف االجتماعات االإقليمية ملكاتب برنامج 

مع  التعامل  من خالله  يتم  الذي  التقليدي  ال�شكل  اأن  االإمنائي  املتحدة  االأمم 

اأهداف االألفية غري منا�شب. وطالبوا بتنظيم ور�ص خا�شة للبحث يف كيفية 

ا�شتخدام اأهداف االألفية يف العمل التنموي يف ظروف احلرب اأو االحتالل 

برنامج  اإىل جانب ممثلي  ا�شرتك  املتوا�شلة.  االأزمات  ب�شبب  الدولة  ف�شل  اأو 

احلكومية  اجلهات  عن  ممثلون  االأخرى،  والوكاالت  االإمنائي  املتحدة  االأمم 

البلدان  من  حالة  ودرا�شات  اأمثلة  تقدمي  ت�شمنت  العمل  ور�شة  اأي�شا. 

امل�شاركة، كما ت�شمنت طاولة م�شتديرة مو�شعة �شارك فيها اجلميع يف طرح 

االأولويات والتحديات قدمت يف �شاأنها ويف �شاأن طريقة العمل اأفكار كثرية 

درا�شات  ومكتب  االإقليمي،  بريوت  مكتب  بالتدريب  قام  العمل.  وطريقة 
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التنمية واملكتب العربي – نيويورك.

  .)2008 دي�شمرب   7  –  6( املدربني  لتدريب  الثالثة  الرباط  دورة   -  4
املتحدة االإمنائي يف املغرب  برنامج االأمم  نظمت ب�شكل م�شرتك بني مكتب 

واالأ�رشة  االجتماعية  التنمية  وزارة  مع  باالتفاق  االإقليمي  بريوت  ومكتب 

من  مدربا   22 فيها  �شارك  وطنية  مدربني  تدريب  دورة  وهي  والت�شامن. 

دليل  من  االأوىل  الثالث  الوحدات  و�شملت  يومني  وا�شتمرت  املغرب، 

التدريب. وكان امل�شاركون ميثلون 18 من منظمات املجتمع املدين و4 من 

الوزارات االجتماعية. ومت تكييف اأ�شلوب التدريب ليالئم تدريب املدربني، 

حيث توفرت اأمثلة تطبيقية واعتمدت ب�شكل كبري املقاربة الت�شاركية. ومتت 

املتحدة  االأمم  برنامج  مكتب  بني  م�شرتك  اأ�شمل  م�رشوع  �شياق  يف  الدورة 

منظمات  قدرات  بناء  اإطار  يف  املغربية  االجتماعية  التنمية  ووزارة  االإمنائي 

املجتمع املدين يف التنمية، وكذلك يف �شياق الربط بني تطوير دور املجتمع 

املدين واأهداف االألفية، وعملية بلورة االإ�شرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفقر يف 

املغرب والتي كانت قيد االإعداد. كما �شاعدت الدورة يف اختبار مرونة املادة 

وا�شتخدامها لتدريب املدربني، وحققت نتائج اإيجابية.  

اأنه  اإال  ومع دورة املغرب لتدريب املدربني، تنتهي الفرتة امل�شمولة بالتقييم، 

كانت هناك بع�ص االأن�شطة املتفرقة االأخرى ذات ال�شلة. كما ا�شتمر العمل 

الن�شاطات  اآخر من  �شهد عددا  الذي   2009 االأول من عام  الن�شف  خالل 

املرتبطة بدليل التدريب نعر�شها باإيجاز، يف الفقرات التالية.

املرحلة الإ�شافية :

اأن�شطة الن�شف االأول من عام 2009. 

كما �شبقت االإ�شارة اإىل ذلك، فاإن الفرتة الزمنية التي يغطيها التقييم تنتهي يف 

2008. ويف هذا الق�شم االأول، �شيتم التعر�ص ب�شكل موجز  �شهر دي�شمرب 

لبع�ص االأن�شطة التدريبية ذات ال�شلة بدليل التدريب وبامل�شار ال�شابق الذي 

عر�ص يف الفقرات ال�شابقة.

وت�شمل هذه املرحلة االإ�شافية االأ�شهر ال�شتة االأوىل من عام 2009، وتتميز 

ب�شكل عام باجناز دليل التدريب واإ�شداره واإطالقه، وبتو�شيع ا�شتخدامه يف 
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جمال  يف  املتحدة  االأمم  ووكاالت  احلكومية  للجهات  القدارت  بناء  اأن�شطة 

تكييف اأهداف االألفية املرتبط ب�شورة مبا�رشة اإىل حد ما بالتخطيط الوطني 

اأكرث  م�شتوى  تت�شمن  وطنية  تقارير  اإعداد  ويف  االألفية  اأهداف  اإىل  ا�شتنادا 

تقدما من تكييف االأهداف واملوؤ�رشات. 

خالل  مت   .)2009 مار�ص   4  – )يناير  واإطالقه  التدريب  دليل  اإجناز   -  1
املتعلقة  االأجزاء  اإجناز كل  االنتهاء من   ،2009 يناير وفرباير من عام  �شهري 

بدليل التدريب واإخراجه وتوفري التمويل الالزم من اأجل طباعته. ويف الرابع 

2009 يف  مار�ص  �شهر  بداية  الدليل يف  اإطالق  مت   ،2009 مار�ص  �شهر  من 

ودوليني  عرب  و�شيوف  اللبنانيني  املهتمني  من  وا�شعة  مب�شاركة  بريوت 

برنامج  بني  بال�رشاكة  بريوت  يف  اإقليمية  تدريب  ور�شة  يف  م�شاركني  كانوا 

االأمم املتحدة االإمنائي وال�شبكة العربية وحتالف CIVICUS. وخالل حفل 

االإطالق مت عر�ص عملية اإعداد التقرير وم�شمونه، ومت توزيع املطوية والقر�ص 

املدمج، فيما عر�شت الن�شخ املطبوعة للبيع للراغبني. وحتى �شاعة اإعداد هذا 

التقرير، كان قد مت  بيع او توزيع 250 ن�شخة من القر�ص املدمج، 180 ن�شخة  

من الدليل املطبوع . 

املتحدة  االأمم  وبرنامج  ال�شبكة،  )كوثر،  الثالثة  ال�رشيكة  االأطراف  واتفقت 

االإمنائي( التي اأعدت الدليل، على ما يلي :

ا�شتخدام الدليل يف التدريب خالل عام 2009، على اأن يلتقي ال�رشكاء الثالثة 

والتح�شينات  التعديالت  يف  البحث  اأجل  من   2010 عام  مطلع  يف  جمددا 

املطلوب اإدخالها على الدليل يف �شوء التجربة.

ب�شكل  العمل  على  التوافق  مت  لل�رشكاء،  وردت  التي  املالحظات  على  بناء 

الدليل  اإىل  اأربعة وحدات تدريبية جديدة واإ�شافتها  اإعداد  اأجل  م�شرتك من 

وهي تتعلق باملو�شوعات التالية التي ت�شكل حاجة ملنظمات املجتمع املدين 

وال�رشكاء التنمويني االآخرين. وهذه الوحدات االأربعة هي : 

وحدة عن اأهداف االألفية وامل�شاواة بني اجلن�شني ومتكني املراأة،

وحدة عن التنمية املحلية،

وحدة عن مقاربة حقوق االإن�شان للتنمية،

وحدة عن درا�شات تقييم االأثر االجتماعي على الفقر.

واأن  نف�شه  املنظور  انطالقا من  الوحدات كلها  تنجز هذه  ان  املفرت�ص  ومن 
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االألفية وتكون ذات طابع عملي و�شهل اال�شتخدام  اأهداف  تتمحور حول 

من قبل ال�رشكاء التنمويني كافة. ومل يبداأ العمل الفعلي بعد من اجل اجناز هذه 

الوحدات. 

االأردن  كان   .)2009 – اأبريل  )مار�ص  االأردن  يف  التدريبية  االأن�شطة   -  2
 ،2009-2011 الثالث  لل�شنوات  التنفيذية  اإجناز اخلطة  منخرطا يف عملية 

االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج  مع  التخطيط  وزارة  احتياجات  وتقاطعت 

واالإ�شكوا من اأجل الدعم الفني لعملية التخطيط االإ�شرتاتيجي، وبناء القدرات 

يف هذا املجال، اإ�شافة اإىل اإدماج اأهداف االألفية يف هذه العملية. وعلى هذه 

االأمم  برنامج  بني  )بالتعاون  التدريبية  االأن�شطة  من  عدد  تنظيم  مت  االأ�شا�ص، 

ما  و�شملت  التدريب  دليل  خاللها  ا�شتخدم  واالإ�شكوا(،  االإمنائي  املتحدة 

يلي:

- حما�رشة تقدميية لعملية التخطيط الوطني  يوم 24 مار�ص 2009، وح�رشها 

الوحدة  تقدمي  على  واقت�رشت  �شخ�شا(،   20( التخطيط  وزارة  فريق 

ال�شيا�شات. �شكلت املحا�رشة  الثالثة من الدليل عن دورة بلوة  التدريبية 

مدخال وعملية حت�شري لالأن�شطة التالية.

2009  ح�رشها  – 31 مار�ص   30 يوم  االأردنية  الوزارات  - تدريب ممثلي 

وت�شمنت  احلكومية،  واجلهات  الوزارات  كل  من  م�شاركا   60 حوايل 

مدخال عاما عن التخطيط والتنمية واأهداف االألفية، ثم ت�شمنت متارين 

تطبيقية ب�شكل مراجعة نقدية مل�شودات الف�شول التي اأعدتها الوزارات 

للخطة الثالثية )اخلطة التنفيذية(. 

تكييف  على  االأردن  املتحدة يف  االأمم  الوزرات ووكاالت  ممثلي  تدريب   -

اأهداف االألفية   -2 3 اأبريل 2009 وعقدت يف البحر امليت مب�شاركة 

حوايل 40 متدربا. وت�شمنت تدريبا تطبيقيا على اأهداف االألفية وتكييفها 

مع خ�شائ�ص االأردن وربطها باخلطة التنفيذية. 

3 - تدريب على اأهداف االألفية لربامج االأمم املتحدة العاملة يف �شمال لبنان 
28 - 29 مار�ص 2009. ا�شرتك يف هذه الدورة 15 م�شاركا من العاملني يف 
خمتلف م�شاريع االأمم املتحدة العاملة يف �شمال لبنان، اإ�شافة اإىل ممثلني عن بلدية 

طرابل�ص ووزارتي الرتبية وال�شوؤون االجتماعية. و�شمل التدريب الوحدات 

االأوىل والثانية والثالثة من دليل التدريب، وتوىل مناق�شة امل�شكالت اخلا�شة 

بالتدخل التنموي يف مناطق �شمال لبنان، من منظور العمل التنموي. 
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 .2009 اأبريل   3  - 2 اأهداف االألفية يف العراق  4 - تدريب على تكييف 
نظمت الدورة يف عمان – االأردن وح�رشها حوايل 50 م�شاركا من خمتلف 

وزارات العراق وعدد من وكاالت االأمم املتحدة العاملة يف العراق. وغطى 

التدريب ب�شكل خا�ص تكييف اأهداف االألفية، وت�شمن متارين تطبيقية عن 

حالة العراق واقرتاح اأفكار واأولويات خا�شة بالبلد على اأن يجري اإدراجها 

يف التقرير الوطني عن اأهداف االألفية القادم.

على  )واليمن(  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  لتدريب  م�شقط  دورة   -  5
2009. مت تنظيم هذه الدورة بال�رشاكة بني  – 20 مايو   17 اأهداف االألفية 

جمل�ص وزراء العمل وال�شوؤون االجتماعية يف جمل�ص التعاون اخلليجي وبرنامج 

االأمم املتحدة االإمنائي و�شجلت م�شاركة االإ�شكوا ح�شورا وتدريبا. �شارك يف 

البحرين،  عمان،  )ال�شعودية،  عربية  بلدان   7 من  م�شاركا   65 الدورة  هذه 

االإمارات، الكويت، قطر، اليمن(. وت�شمنت التدريب على اأهداف االألفية 

من  حالة  درا�شات  مناق�شة  متت  حيث  تطبيقي  طابع  لها  وكان  وتكييفها، 

البلدان امل�شاركة �شملت مناق�شة كيفية عر�ص اأحد االأهداف كما جاءت يف 

تقرير اأهداف االألفية الوطني للبلد املعني. ومت توزيع دليل التدريب والقر�ص 

باإعداد  التدريبية  الدورة  هذه  واأو�شت  امل�شاركني.  جميع  على  املدمج 

االأع�شاء  الدول  االألفية يف  اأهداف  الوطنية عن  للتقارير  توجيهات م�شرتكة 

يف جمل�ص التعاون، كما اأو�شت باإعدد تقرير اإقليمي الأهداف االألفية يكون 

م�شرتكا بني االأع�شاء يف جمل�ص التعاون. وال يزال العمل م�شتمرا على تنفيذ 

هذه التو�شيات.

بع�ض اخلال�شات العامة

االإطار  تو�شيح  اأجل  من  �رشوريا  التدريبية  االأن�شطة  ل�شياق  ال�رشد  هذا  يعد 

الذي اندرجت فيه هذه االأن�شطة على امتداد  ثالث �شنوات، وهو ما حولها 

من اأن�شطة متفرقة اإىل م�شار مرتابط وهادف. وكما �شبقت االإ�شارة اإىل ذلك، 

للمنطقة  املميزة  وال�شمة  االأبرز  النجاح  عن�رش  ي�شكل  ما  هو  االأمر  هذا  فاإن 

اإىل  االإ�شارة  ميكن  االإطار،  هذا  ويف  االأخرى.  العامل  مبناطق  مقارنة  العربية  

العنا�رش التالية التي ت�شكل اأبرز النجاحات واملخرجات :

امل�شاركني  ن�شبيا من  �شمل عدد كبريا  التدريب  تنفيذ عدد كبري من دورات 

االأمم  ووكاالت  احلكومية  وغري  احلكومية  واملوؤ�ش�شات  العربية  والدول 

املتحدة.
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اإنتاج مادة تدريبية ممنهجة ومتقدمة عن التخطيط والعمل من اأجل اأهداف 

االألفية، باللغة العربية، وا�شتنادا اإىل املوارد والقدرات الذاتية، مع اال�شتفادة 

من جممل االإنتاج العاملي ال�شابق يف هذا املجال.

بناء �رشاكة اإ�شرتاتيجية بني برنامج االأمم املتحدة االإمنائي واثنتني من منظمات 

املجتمع املدين االإقليمية هما مركز املراأة العربية للتدريب والبحوث )كوثر( 

و�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية )ال�شبكة(. وهي �رشاكة حقيقية 

بكل معنى الكلمة، ولي�شت جمرد تعاقد �شكلي اأو موؤقت.

واالإ�شكوا،  االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج  بني  تعاون  عالقة  بناء  يف  النجاح 

متثلت يف تنفيذ دورات م�شرتكة ويف اال�شتمرار يف تبادل املعلومات وامل�شاركة 

املتبادلة باأ�شكال خمتلفة يف االأن�شطة ذات ال�شلة.

الدورات  من  اأ�شا�شيا  م�شتفيدا  ب�شفتها  املدين  املجتمع  منظمات  اإدخال 

يف  االألفية  اأهداف  اأجل  من  والعمل  التخطيط  م�شار   جممل  ويف  التدريبية 

املنطقة، وم�شاركة بع�شها يف اللجان الوطنية من اأجل اإعداد التقارير الوطنية 

ب�شورة اأكرث فعالية.

�شمول التدريب ممثلي اجلهات احلكومية ووكاالت االأمم املتحدة اأي�شا.

حتقيق م�شتويات متقدمة من التعاون بني فريق عمل مكتب تطوير ال�شيا�شات 

يف  االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج  يف  املدين  املجتمع  مع  ال�رشاكة  ومكتب 

نيويورك، واملكاتب االإقليمية يف براتي�شالفا وجوهان�شبورغ  وبريوت.

اإ�رشاك االإعالميني على نطاق وا�شع يف التدريب، والتاأ�شي�ص لعالقة تعاون بني 

منظمات املجتمع املدين واالإعالميني ب�شفتهم �رشكاء يف التنمية.

قيام متابعة حقيقية ما بعد التدريب، من حيث ا�شتمرار ال�شلة مع امل�شاركني، 

)مكتوبة  �شحافية  مواد  بانتاج  ال�شحفيني  وقيام  الكرتونية،  ن�رشة  وا�شدار 

واإذاعية وتلفزيونية( ذات عالقة باأهداف االألفية ون�رشها يف و�شائل االإعالم 

التي يعملون فيها.

بع�ص امل�شاركني يف التدريب طور برامج عمل جلمعياتهم بناء على التدريب 

الذي ا�شتفادوا منه يف اإطار تنفيذ برامج حملية ت�شتند اإىل اأهداف االألفية.

ا�شتمرار عمل منظمات االأمم املتحدة مع احلكومات وال�رشكاء الوطنيني على 

ا�شتخدام اأفكار اأهداف االألفية يف عملية التخطيط الوطني اإ�شافة اإىل تكييف 

اأهداف االألفية وطنيا واإعداد التقارير على هذا االأ�شا�ص.



34

مع اأهمية هذه النجاحات ثمة نقاط �شعف اأي�شا اأبرزها ما يلي :

على  القادرين  املدربني  من  كاف  عدد  اإعداد  جلهة  ملمو�ص  جناح  يحقق  مل 

التدريب على الدليل الذي مت اإنتاجه. وال تزال امل�شوؤولية االأ�شا�شية تقع على 

كاهل الفريق الذي اأعد التقرير، اإ�شافة اإىل اكت�شاف واختبار بع�ص املدربني 

حمدود  عدد  على  التدريب  ي�شتطيعون  والذين  الدورات  يف  �شاركوا  الذين 

باألوية مطلقة  اإعداد مدربني  اأن يحظى  واملوا�شيع. ويجب  املحا�رشات  من 

بالن�شبة اإىل املرحلة املقبلة.

مل ت�شمل دروات التدريب كل البلدان ب�شكل متوازن وهو اأي�شا خلل يجب 

معاجلته يف املرحلة املقبلة.

بني  امل�شاواة  مو�شوع  تغطي  تدريبية  وحدات  اإعداد  ال�رشوري  من  بات 

اجلن�شني ومتكني املراأة، ومقاربة حقوق االإن�شان، والتنمية املحلية، ودرا�شات 

مل  اأو  اأبدا،  الدليل  ي�شملها  مل  هامة  ق�شايا  ب�شفتها  االجتماعي،  االأثر  تقييم 

ي�شملها ب�شكل واف.

ثمة احتمال الأن ي�شعف الزخم واالندفاع الذي ميز العمل خالل ال�شنوات 

االأطراف  بني  وا�شحة  موؤ�ش�شية  ترتيبات  جتر  مل  حال  يف   2006-2008
االأمم  برنامج  قبل  من  ال�شيما  جديدة،  اأطراف  وان�شمام  والتزام  ال�رشيكة، 

اال�شتمرار  على  وال�شبكة  كوثر  دعم  جلهة  واالإ�شكوا،  االإمنائي  املتحدة 

وتوفري الدعم لهما من اأجل ذلك، اإ�شافة اإىل ت�شجيع قيام �رشاكة مع جهات 

اأخرى من اأجل ا�شتخدام الدليل على نطاق اأو�شع وب�شفته عن�رشا من عنا�رش 

حتقيق  اأجل  من  للدول  املتحدة  االأمم  وكاالت  تقدمها  التي  الفنية  امل�شاعدة 

اأهداف االألفية، وحتقيق م�شتوى اأعلى من الرتابط املبا�رش بني الن�شاط التدريبي 

وبناء القدرات وبني التخطيط وال�شيا�شات والربامج.
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العمل من اأجل حتقيق اأهداف االألفية يف البلدان العربية

اأ- جدول الدورات التدريبية: املعلومات االأ�شا�شية:

رقم
�ل�سم 

�ملخت�رش
�لبلد�لتاريخ�ملنظمون��سم �لدورة

عدد �لتغطية

�لبلد�ن 

�حلمامات 1

�لأوىل 

05

تون�س - 

�حلمامات 2005 

:  دورة تدريبية 

جتريبية على 

بناء �لقدر�ت 

�لإح�سائية.

UNDP 
ADB

8-4 �أكتوبر 
2005

5دوليةتون�س

تون�س 2

�لأوىل 

05

تون�س2005 : 

دورة تدريبية 

جتريبية على دليل 

�أهد�ف �لألفية

UNDP 15 - 13
دي�سمرب 

2005

1وطنيةتون�س

عمان 2006 : عمان 306

�لدورة �لتدريبية 

�لأوىل لتدريب 

مدربني على 

بناء �لقدر�ت 

�لإح�سائية 

لأهد�ف �لألفية

ESCWA/27 نوفمرب
3 دي�سمرب 

2006

6�قليمية�لأردن

�لرباط 4

�لأوىل 

06

�لرباط 2006 : 

تدريب منظمات 

�ملجتمع �ملدين 

و�لإعالميني حول 

�أهد�ف �لألفية 

Cawtar
UNDP

  EA
ANND

 20 - 15
دي�سمرب

2006

16�قليمية�ملغرب

�لرباط 5

�لثانية 07

�لرباط 2007 

: تدريب على 

�أهد�ف �لألفية 

وتكييف �لهدف 

�لثاين 

UNDP 10-12
�سبتمرب 

2007

1وطنية�ملغرب

�حلمامات 6

�لثانية 07

�حلمامات 2007 

: �لدورة �لتدريبية 

�لثانية لتدريب 

�ملدربني على 

بناء �لقدر�ت 

�لإح�سائية 

لأهد�ف �لألفية

ESCWA 23-31
جويلية

2007

4وطنيةتون�س

�جلد�ول
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�لد�ر 7

�لبي�ساء 

07

�لد�ر �لبي�ساء 

2007 : دورة 
تدريبية حول تقييم 

�لأثر �لجتماعي 

و�لفقر

UNDP7-3 دي�سمرب
2007

2وطنية�ملغرب

�لبحرين 2008 :  بناء �لبحرين 808

�لقدر�ت �لإح�سائية 

ملنظمات �ملجتمع 

�ملدين و�لإعالميني

UNDP24-20 �أفريل
2008

6�قليمية�لبحرين

�لقاهرة 9

 08
�لقاهرة 2008 

: دورة تدريب 

�ملدربني ملنظمات 

�ملجتمع �ملدين 

و�لإعالميني 

Cawtar
UNDP

11-17
ماي

2008

8�قليميةم�رش

تون�س 10

– �ملغرب 
�لعربي 

08

تون�س 2008 

: دورة لدول 

�ملغرب �لعربي 

�لناطقة بالفرن�سية 

وجيبوتي عن 

تكييف �أهد�ف 

�لألفية

UNDP24-27
نوفمرب 

2008

4�قليميةتون�س

تون�س 11

– بلد�ن 
�لأزمات 

08

تون�س 2008: 

دورة لدول 

�ملنطقة �لعربية �لتي 

متر يف ظروف 

�أزمات )�ل�سود�ن، 

�ل�سومال، 

فل�سطني، �لعر�ق( 

عن تكييف 

�أهد�ف �لألفية

UNDP28نوفمرب  
1 دي�سمرب

2008

5�قليميةتون�س

�لرباط 12

�لثالثة 08

�لرباط – تدريب 

مدربني من  وز�رة 

�لتنمية و�ملجتمع 

�ملدين على تكييف 

�أهد�ف �لألفية

UNDP 7-6 دي�سمرب
2008

1وطنية�ملغرب
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ب- جدول الدورات التدريبية: امل�شاركون ح�شب اجلن�ص واملوؤ�ش�شة

رقم
�ل�سم 

�ملخت�رش

�ملوؤ�س�سات �مل�ساركة �مل�ساركون

 جمتمعن�ساءرجال�جمايل

مدين

جامعات �مم متحدةحكومة�عالم 

و�بحاث

�خرى

�حلمامات 1

�لأوىل 05

8522114

تون�س 2

�لأوىل 05

2920921215

2617921563 عمان 306

�لرباط 4

�لأوىل 06

30181215123

�لرباط 5

�لثانية 07

1515015

�حلمامات 6

�لثانية 07

1814413221

�لد�ر 7

�لبي�ساء 

07

171349125

�لبحرين 8

08
361620186615

1961369112�لقاهرة 08 9

تون�س 10

– �ملغرب 
�لعربي 08

17116611

تون�س 11

– بلد�ن 
�لأزمات 

08

1679961

�لرباط 12

�لثالثة 08

2412121932

255155100863166382613�ملجموع




