مبادرة كلنتون العالمية للشرق األوسط وأفريقيا

 5-7ماي 2015

مراكش ،المغرب

يستضيف الرئيس بيل كلنتون وشلسي كلنتون أول اجتماع ملبادرة كلنتون العاملية للشرق األوسط وأفريقيا يف
مراكش ،املغرب بحضور قادة إقليميني وعامليني من مختلف القطاعات التخاذ إجراءات بشأن التحديات
االجتماعية واالقتصادية والبيئية امللحة.
وستقوم مبادرة كلنتون العاملية للشرق األوسط وأفريقيا بإلقاء الضوء على
النجاحات اإلقليمية و االستفاذة نفوذ املشاركني وخبراتهم للتعامل مع
نطاق من القضايا املتصلة التي تتضمن :التعليم ونظم الصحة العامة
وتوظيف الشباب والبنية التحتية وإدارة املوارد الطبيعية .وسيتيح هذا
االجتماع الذي سيعقد على مدار يومني فرص ًا للمشاركني للتشبيك
وإقامة الشراكات وتقاسم أفضل املمارسات من أجل )(networking
التوصل إلى حلول دائمة من خالل منوذج مبادرة كلنتون العاملية لاللتزام
الفعلي بالعمل.
نموذج مبادرة كلنتون العالمية

من خالل مبادرة كلنتون العاملية ،يلتقي أبرز مفكري اليوم مع أكثر حلول
الغد ابتكاراً.

تأسست مبادرة كلنتون العاملية يف عام  ٢٠٠٥على يد الرئيس كلنتون
كمبادرة ملؤسسة كلنتونُ ،
وأنشئت املبادرة كنوع مختلف من امللتقيات.
ملتقى ال يتحدث فيه املشاركون فقط عن قضايا الساعة ،ولكنهم يقومون
فع ً
ال بالعمل .إن منبر مبادرة كلنتون العاملية يعزز النتائج االيجابية من
خالل االلتزامات الفعلية بالعمل – خطط جديدة ومحددة وقابلة للقياس
للتعامل مع التحديات املعقدة التي نواجهها اليوم .وتتيح اجتماعات
مبادرة كلنتون العاملية الفرص للمشاركني من مختلف القطاعات للتشبيك
وبناء الشراكات وتقاسم أفضل املمارسات للدفع بحلولهم قدماً.
وستبني مبادرة كلنتون العاملية للشرق األوسط وأفريقيا على النجاحات
التي حققتها املبادرة يف اجتماعاتها السنوية واإلقليمية السابقة – مبا يف
ذلك اجتماعات املبادرة يف أسيا يف عام  ٢٠٠٨ويف أمريكا الالتينية يف
عام  – ٢٠١٣والتي توجه االهتمام والعمل نحو إيجاد حلول للقضايا
املعاصرة.
معلومات االتصال
هاتف+1 646 778 5155 :

فاكس+1 888 511 1626 :

البريد االلكترونيCGIMEA@clintonglobalinitiative.org :
الموقع االلكترونيCGIMiddleEastandAfrica.org :

توجه مبادرة كلنتون العاملية العمل بني أعضائها من خالل األساليب
األربعة التالية:
اإللهام :يقوم قادة الفكر وأصحاب الرؤى – من كبار املديرين
التنفيذيني إلى رؤساء املؤسسات واملنظمات غير احلكومية – بتشجيع
املناقشات ،ملهمني جميع األعضاء كي يكونوا مبتكرين ومبدعني يف
عملهم اجلماعي.
التشبيك :تتيح اخلبرات املتنوعة ملبادرة كلنتون العاملية فرص ًا فريدة
للتفاعل مع القادة اإلقليميني من مختلف القطاعات والصناعات.
بناء املعرفة :يحلل القادة يف مجال الصناعة أكثر البرامج فعالية،
وتقدم األصوات اجلديدة املناهج املبتكرة ،ويناقش اخلبراء املتمرسون
املقترحات املختلفة.
التعاون :يعمل املشاركون يف مبادرة كلنتون العاملية مع ًا من أجل
االستخدام األمثل ملواردهم وخبراتهم ،وبناء الشراكات بشكل طبيعي
من خالل تتضمن املشاركة يف اجتماع مبادرة كلنتون العاملية للشرق
األوسط وأفريقيا :
• جلسات ابتكارية وتفاعلية
● إمكانية التواصل مع شبكة متنوعة من القادة االقليميني من مختلف
القطاعات
• خدمات تطوير االلتزام بالعمل
• مسؤول اتصال شخصي ملبادرة كلنتون العاملية
•التشبيك أو من خالل التسهيالت التي يقدمها العاملون باملبادرة .

جدول االجتماع

الثالثاء 5 ،ماي
حفالت )(networking

اخلميس 7 ،ماي
·

19:00–21:00

أماكن مختلفة

فتح باب التسجيل · 8:30
وجبة إفطار خفيفة

·

8:00–9:00

غرفة االستراحة الخاصة بالحضور

األربعاء 6 ،ماي

جلسة العامة ·

النساء في طليعة االبتكار

فتح باب التسجيل · 8:00
وجبة إفطار خفيفة

·

)(Ballroom

8:00–9:00

اإلنقسام إلى جلسات فرعية ·

غرفة االستراحة الخاصة بالحضور

إفتتاح الجلسة العامة

9:30–10:30

·

9:00–10:30

تحفيزالتواصل بين الناس من أجل النمو
)(Ballroom

·

اإلنقسام إلى جلسات فرعية

11:00–12:30

) ٤مجموعات في نفس الوقت(
●

االستثمار في الشباب:التعليم األساسي :سد الفجوات المتعلقة

●

مستقبل الطاقة والغذاء والمياه:تحقيق العدالة في الحصول

●

تشييد بنية تحتية للجميع :توسيع الخدمات األساسية من خالل

●

حوار مباشر )(Palmeraie

بإتاحة فرص التعليم األساسي وجودة التعليم )(Oliveraie
على الطاقة )(Roseraie

تكنولوجيا الهاتف النقال )(Orangeraie

غذاء أثناء الجلسة العامة

11:00–12:30

) ٤مجموعات في نفس الوقت(
●

االستثمار في الشباب :استخدام ريادة األعمال من أجل خلق

●

مستقبل الطاقة والغذاء والمياه :حلول مبتكرة في مجال

●

تشييد بنية تحتية للجميع :االستثمار في نظم أكثر قوة للرعاية

وظائف للشباب )(Oliveraie

استدامة المياه )(Roseraie
الصحية )(Orangeraie

●

حوار مباشر )(Palmeraie

وجبة غذاء ·

12:30–14:00

)(Hotel du Golf Restaurant

إختتام الجلسة العامة ·

15:30–16:00

الشرق األوسط وأفريقيا :قادة المستقبل من أجل خلق

·

13:00–14:00

تحديات البنية التحتية :مدن المستقبل
)(Ballroom

اإلنقسام إلى جلسات فرعية

·

الفرص )(Ballroom

الجدول عرضة للتغيير

14:30–16:00

) ٤مجموعات في نفس الوقت(

● االستثمار في الشباب :خلق مسارات للتوظيف )(Oliveraie
● مستقبل الطاقة والغذاء والمياه :إمكانية وصول صغار المالك
المزارعين للموارد واألسواق )(Roseraie
●

تشييد بنية تحتية للجميع :التقليل من مخاطر تمويل البنية

التحتية )(Orangeraie

جلسة عامة ·

16:30–17:30

العالقة بين الغذاء – الطاقة – المياه
)(Ballroom

فعاليات خاصة

·

19:30–22:30

حفل استقبال اجتماعي
)(Hotel Selman
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لقد حققت بلدان الشرق األوسط وأفريقيا منو ًا كبير ًا خالل العقود املاضية
مما أدى إلى حتسني مستويات املعيشة وانتشال املاليني من الفقر ،مع وجود
إمكانية كبيرة الستمرار هذا املسار .وميكن أن تساعد الشراكات بني
الناس والدول واالقاليم والقطاعات على زيادة هذا التقدم خللق منو أكبر
من ذلك و تشجيع االبتكار وحتقيق الرخاء للجميع .تضم هذه املجموعة
قيادات من الشركات واحلكومات واملجتمع املدني من أجل مناقشة
كيفية:
● الربط بني جميع العناصر الفاعلة ،مبا يف ذلك الشباب والنساء ،وفرص
ووظائف بناء املهارات
● استخدام التكنولوجيا – وبالتحديد الهواتف النقالة واالنترنت – من
أجل ربط مليار شخص يفتقرون إلى اخلدمات األساسية التي يحتاجون
إليها.
● تشجيع تطوير سالسل التوريد االقليمية والعاملية خاصة يف قطاعات
الغذاء والطاقة واملياه.
تحديات البنية التحتية  :مدن المستقبل

متثل مساحات شاسعة من الشرق األوسط وأفريقيا األجزاء األكثر حضرية
من العالم ،مع وجود ما يصل إلى  ٨٠باملائة من الناس يقيمون يف املدن.
ومع توقع استمرار عملية التحضر السريع خالل اخلمسني عام ًا القادمة،
يجب على املدن أن تستجيب للطلب املتزايد لتحسني البنى التحتية
املادية واالجتماعية ،مبا يف ذلك خدمات االسكان والرعاية الصحية
والطاقة والتعليم .وميثل ذلك فرصة للقادة من كافة القطاعات والصناعات
للعمل مع ًا من أجل تطبيق استراتيجيات لبناء مدن مستدامة وفرص
اقتصادية للماليني الذين يعيشون يف هذه املناطق احلضرية .تضم هذه
املجموعة قيادات من الشركات واحلكومات واملجتمع املدني من أجل
مناقشة كيفية:
● تطوير شراكات بني القطاعني العام واخلاص من أجل التخطيط
ملشروعات البنى التحتية ومتويلها وتنفيذها و خلق فرص للعمل.
● استخدام التكنولوجيا لتحسني تقدمي اخلدمات جلميع املواطنني ،مبا يف
ذلك إقامة شبكات فعالة ومستدامة للنقل والطاقة وشبكات املياه وحلول
مستدامة لالسكان.
● اشراك السكان املهمشني يف تطوير املدن من أجل تشجيع احلصول على
نتائج أكثر شمو ًال.

يف حني متثل النساء نصف إجمالي عدد السكان يف مناطق الشرق
األوسط وافريقيا ،تبقى حظوظ دخولهن سوق العمل أقل من الرجال،
ومع ذلك فإن املشروعات الصغيرة واملتوسطة احلجم التي تقودها النساء
أثبتت يف جميع أنحاء العالم أنها تنمو بشكل أسرع وتخلق وظائف أكثر
يف املتوسط من تلك املشروعات التي يقودها الرجال ،و يعزز حضور
النساء يف سوق الشغل ابتكاره ومنوه .الرفع من حظوظ التمدرس
– والسيما العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات – والتدريب
والتمويل واالرشاد واألسواق ونظام اقتصادي ميكن فيه للنساء اقامة
املشروعات بشكل أكثر سهولة وميكن خلق الوظائف .تضم هذه
املجموعة قيادات من الشركات واحلكومات واملجتمع املدني من أجل
مناقشة كيفية:
● حتسني القدرة على احلصول على التمويل والتدريب على األعمال
واألسواق العاملية لدعم رواد األعمال من النساء.
● االستفادة من الزخم الناجت عن انتشار تكنوجليا الهواتف النقالة
واالنترنت يف كافة أنحاء املناطق لتحسني الفرص االقتصادية للنساء.
اختتام الجلسة االفتتاحية
الجيل القادم

حيث أن أكثر من نصف مواطني دول الشرق األوسط وأفريقيا أقل من
 ٢٥عام ًا من العمر ،فإن لدى هذه الدول سكان أعمارهم صغيرة .لقد
شهد العالم املخاطر واالمكانات الهائلة لهذا «التضخم الشبابي»
وميكن لهذا اجليل ،مع املهارات والفرص املناسبة أن يدفع النمو
واالبتكار وأن يسهم يف بناء مجتمعات صحية ومزدهرة وشاملة – محلي ًا
وعاملياً .تضم هذه املجموعة قيادات من الشركات واحلكومات واملجتمع
املدني من أجل مناقشة كيفية:
● حتسني البنية التحتية لتوفير املوارد الالزمة للسكان الشباب املتزايدة
أعدادهم من أجل وضع األسس ملستقبلهم االقتصادي .
● دمج الشباب يف قيادات املجتمع احمللي وصنع القرار على املستوى
الوطني.
● تشجيع االبتكار بدعم رواد األعمال من الشباب يف تنمية الشركات
القائمة وبدء شركات جديدة.

االرتباط بين الغذاء والطاقة والمياه

مع توقع منو إجمالي لعدد السكان يف الشرق األوسط وأفريقيا قد يصل إلى
 ٢٠٨مليار نسمة بحلول عام  ،٢٠٥٠تواجه الدول بكال املنطقتني حتدي
اطعام مواطنيها وسط تزايد تقلبات االسعار العاملية .وميكن لالستثمارات
يف املنتجات الزراعية املستدامة ،والتكامل األفضل مع سالسل التوريد
العاملية ،وسبل الوصول األكثر ابتكار ًا للمياه والطاقة تعزيز االنتاج من
أجل مواجهة الطلب املتزايد .تضم هذه املجموعة قيادات من الشركات
واحلكومات واملجتمع املدني من أجل مناقشة كيفية:
● ضمان امكانية حصول صغار املزارعني على التمويل كمصدر
ملدخالتهم ولتحسني اساليب االنتاج ،مبا يف ذلك االستخدام املستدام
للمياه والطاقة.
● حتسني تطبيق التكنولوجيا على الغذاء واملياه وسالسل قيمة الطاقة ،مبا
يف ذلك يف االنتاج والتصنيع والنقل والتسويق.
● التعاون عبر احلدود إليجاد سالسل متكاملة للتوريد من خالل
االستثمارات يف البنية التحتية وضمان الوصول إلى األسواق.
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وصف الجلسة العامة

افتتاح الجلسة العامة
التواصل بين الناس من أجل النمو

النساء في طليعة االبتكار

التعليم األساسي  :سد الفجوات المتعلقة بإتاحة فرص
التعليم األساسي وجودة التعليم

سد الفجوات املتعلقة بإتاحة فرص التعليم األساسي وجودة التعليم
حققت دول الشرق األوسط وأفريقيا تقدما كبير ًا يف توفير التعليم
األساسي للجميع خالل العقود املاضية ،حيث بلغت معدالت االلتحاق
بالتعليم األساسي أكثر من  ٨٠باملائة .غير أنه ال زالت هناك مشاكل
فيما يخص املعدالت املنخفضة الستكمال التعليم األساسي واملعدالت
املرتفعة إلعادة العام الدراسي وانعدام الفرص التعليمية النوعية .وكلها
تؤثر بشكل أكبر على الفتيات الالتي يعشن يف املنطقتني و متنع أجيال من
الطالب من حتقيق كامل أمكانياتهم.
إن تصميم ودعم النظم التعليمية التي تزود الطالب باملهارات األساسية
الالزمة للنجاح يف املجتمعات واالقتصادات املعاصرة التي تستند إلى
املعرفة أمنا هو أمر أساسي لتحقيق الرفاهية استدامتها يف كافة أنحاء
الشرق األوسط وأفريقيا .ويعد الشباب عنصر ًا هام ًا يف إحداث التغيير
.اإليجابي يف مجتمعاتهم احمللية ويف حتفيز منو األعمال التجارية واإلبداع
يناقش املشاركون يف هذه اجللسة كيفية حتقيق ما يلي:
● بناء أماكن للتعليم تتسم باألمان والصحة وتراعي الفتيات من أجل
اتاحة فرص االلتحاق بالتعليم األساسي للسكان األكثر تهميش ًا يف
املنطقتني.
● تدريب املدرسني على استخدام أساليب تعليمية فعالة من أجل تزويد
الطالب باملهارات األساسية يف احلساب والقراءة والكتابة والتفكير
املنطقي.
● تطوير مناهج دراسية تزود الطالب باملهارات الشخصية الالزمة لكي
يكونوا مواطنني ملتزمني وعمال منتجني.
الجيل القادم

محادثة عن مبادرة كلنتون العالمية تستضيفها كريستيان

أمانبور المذيعة بقناة )(CNN
أن أكثر من نصف مواطني دول الشرق األوسط وأفريقيا أقل من 25
عام ًا من العمر ،ويعد ذلك هو أكبر "تضخم شبابي" تشهده املنطقة يف
تاريخها .وميكن لهؤالء الشباب ،مع املهارات وفرص الشغل املناسبة
أن يسخروا االبتكار والريادة يف مختلف القطاعات وعبر األجيال لبناء
مسارات مستدامة لتحقيق الرفاهية .تضم هذه املجموعة قيادات من
الشركات واحلكومات واملجتمع املدني من أجل مناقشة كيفية:

● جتهيز الشباب للعمل عبر االختالفات العرقية والدينية واجلغرافية
السياسية واطالق الشركات واملنظمات غير احلكومية واملؤسسات
االجتماعية الرائدة.
● الربط بني النظم التعليمية والقطاع اخلاص من أجل توسيع التدريبات
اخلاصة باملهارات ذات الصلة وتوفير قنوات أفضل بني التعليم والتوظف.
● دمج الشباب يف قيادات املجتمع احمللي وفرص صنع القرار على املستوى
الوطني ،السيما الشباب والنساء يف املناطق الريفية.

رغم التنمية االقتصادية النسبية التي حققتها دول الشرق األوسط
وأفريقيا  ،إال أن أكثر من  ٢٠باملائة من الشباب يف املرحلة العمرية من
 15-24عام ًا يعانون من البطالة .وتتضاعف هذه النسبة لدى الشابات
يف الشرق األوسط لتصل إلى  ٤٠باملائة .ويف الوقت الذي توجد فيه
فرص للتوظيف يف قطاعات النمو يف الشرق االوسط وأفريقيا ،إال أن
 ٤٠باملائة من أرباب العمل يف املنطقتني مازالوا ينوهون إلى وجود نقص
يف املهارات و /أو عدم تناسب بني املهارات واألعمال كعوائق حتول دون
ملء هذه الوظائف اخلالية .وميكن الدماج التجربة العملية يف البرامج
التعليمية أن يساعد على وضع مناهج تتنبأ باحتياجات سوق العمل
احلالي واملستقبلي وبالتالي إلى إعداد الشباب للمساهمة يف االقتصاد،
وتعزيز التنمية االقتصادية والرفاهية .يناقش املشاركون يف هذه اجللسة
كيفية حتقيق ما يلي:
● توسيع الشراكات مع القطاع اخلاص ،وكذلك مؤسسات التعليم
الثانوي والعالي من أجل تصميم مناهج متناسقة مع حاجيات سوق
العمل يف التوظيف.
● ربط التدريبات الصناعية واملهنية باحتياجات األسواق القائمة وفرص
التوظيف على املدى البعيد.
● استخدام التكنولوجيا كوسيلة لتطوير املهارات القابلة للتسويق وتوفير
التدريب لتحسني فرص التوظيف.
جلسة نقاش لمبادرة كلنتون العالمية تستضيفها
زينب صلبي

تعقد زينب صلبي مجموعة واسعة من النقاشات مع بعض من أكثر رواد
األعمال واملناصرين تأثير ًا يف العالم العربي ،وتدعوهم إلى التعبير عن
آمالهم ورؤيتهم بالنسبة للمنطقة .لقد أمضت زينب صلبي ،وهي مقدمة
) (Nida’a Productionsالحد البرامج اجلديدة مع منظمة نداء برودكشن
أكثر من  20عام ًا تروي القصص القوية للنساء حول العالم .وهي أيض ًا
ِ
ومؤسسة منظمة "نساء من أجل النساء"
مؤلفة كتاب "بني عاملني"
الدولية ،وهي منظمة شعبية إنسانية تهدف إلى خدمة النساء الناجيات
من احلروب.

استخدام ريادة األعمال من أجل خلق وظائف للشباب

سيكون هناك احتياج إلى  ١٨٠مليون وظيفة جديدة على األقل يف دول
الشرق األوسط وأفريقيا بحلول عام  ٢٠٢٠الستيعاب العاطلني حالي ًا
واخلريجني اجلدد الذين سينضمون إلى قوة العمل خالل السنوات
اخلمس القادمة .فمع معدالت بطالة الشباب التي تصل إلى  28باملائة
يف الشرق األوسط و  ١٤باملائة يف أفريقيا ،يستطيع رواد األعمال الشباب
خلق الوظائف ليس فقط ألنفسهم ولكن كذلك للموظفني الذين يقومون
بتعيينهم .وتعتبر الشركات الصغيرة واملتوسطة هامة للغاية لألسراع
بخلق الوظائف ،حيث متثل هذه الشركات حالي ًا أكثر من  ٦٧باملائة من
التوظيف االجمالي يف القطاع اخلاص يف الشرق األوسط وأكثر من ٧٥
باملائة يف أفريقيا.
ويعتبر التمويل العائق األساسي ألكثر من  ٦٠باملائة من الشركات
الصغيرة واملتوسطة  ،مما يزيد من أهمية تسهيل الدعم الهيكلي واملالي
لهذه الشركات لتحفيز النمو وخلق وفرص التوظيف.
يناقش املشاركون يف هذه اجللسة كيفية حتقيق ما يلي:
● تزويد رواد األعمال الشباب باملهارات التقنية ومهارات القيادة،
باإلضافة إلى شبكات تربط بينهم  ،من أجل بناء مشاريع مستدامة
وربطهم باألسواق.
● توسيع إمكانية الوصول إلى التمويل ورأس املال من أجل دعم خلق
الوظائف والشركات الصغيرة واملتوسطة التي يديرها الشباب.
● استخدام التكنولوجيا خللق مجتمعات محلية يستطيع فيها رواد
األعمال الشباب تبادل األفكار والتواصل مع املوجهني واملستثمرين.
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اإلستثمار في الشباب

خلق مسارات للتوظيف

تحقيق العدالة في الحصول على مصادر الطاقة

ال يتوفر  ٨٠باملائة من السكان يف أفريقيا جنوب الصحراء على الكهرباء
ويعتمدون يف الطهي على املواد النباتية واحليوانية مثل األخشاب والفحم
وروث احليوانات مما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة تؤثر بشكل أكبر
على النساء واألطفال  .ويف نفس الوقت ،متثل تكاليف الطاقة لدى دول
الشرق األوسط وشمال أفريقيا بدون موارد محلية  ١٠باملائة من الناجت
احمللي اإلجمالي.
واستجابة لتلك التحديات ،يعمل رواد القطاعني العام واخلاص باملنطقتني
باختيار موارد للطاقة أكثر استدامة .ويف الوقت الذي تستخدم فيه الدول
يف الشرق األوسط وشمال أفريقيا املوارد الطبيعية لتوليد الطاقة املائية
والشمسية وطاقة الرياح ،فإنه من املقدر أن حتصل أفريقيا جنوب الصحراء
بحلول عام  ٢٠٤٠على  ٥٠باملائة من طاقتها عن طريق الطاقات املتجددة.
ويف نفس الوقت ،تظل إدارة املصادر التقليدية للطاقة بحكمة أمر يف غاية
األهمية.
يناقش املشاركون يف هذه اجللسة كيفية حتقيق ما يلي:
● بناء مناذج اقتصادية إلنتاج الطاقة الشمسية واملائية وطاقة الرياح.
● توسيع مصادر متويل من أجل التوصل إلى حلول مستدامة للطاقة
خلفض التكاليف وربط املستهلكني خارج الشبكة مبصادر الطاقة.
● حتسني توزيع منتجات الطاقة النظيفة ،مثل املصابيح التي تعتمد على
الطاقة الشمسية ومواقد الطهي النظيفة.
حلول مبتكرة في مجال استدامة المياه

من املتوقع أن يحدث انخفاض بنسبة  ٥٠باملائة يف املياه العذبة املتاحة يف
الشرق األوسط وشمال أفريقيا بحلول عام  ٢٠٥٠وذلك يف مناطق تعتبر
بالفعل من أكثر مناطق العالم جفافاً .ويف نفس الوقت ،تواجه الدول
األفريقية جنوب الصحراء حتديات مائية مختلفة ،مبا يف ذلك احلاجة
املاسة لتحسني الصرف الصحي والنظافة ،مع وجود  ٤٠باملائة من السكان
.ال يتوفرون على مصدر للمياه النظيفة
وسيظل النمو االقتصادي والتزايد السكني يف كافة أنحاء مناطق الشرق
األوسط وشمال أفريقيا يؤدي إلى زيادة الطلب على املياه والطاقة الالزمة
للحصول عليها ،يف الوقت الذي تخفي عمليات الدعم يف الكثير من
األحيان التكلفة احلقيقية لتلك املوارد النادرة .ومع تزايد تكلفة املياه
النظيفة وصعوبة احلصول عليها ،تسعى الكثير من اجلهات الفاعلة من
كافة القطاعات للتوصل إلى حلول مبتكرة إلدارة املخاطر لتحسني إدارة
املياه من أجل البيئة واملجتمع احمللي.
يناقش املشاركون يف هذه اجللسة كيفية حتقيق ما يلي:
● تطوير أهداف مستدامة لالستخدام الزراعي والصناعي واملنزلي من
أجل ضمان تأمني املياه للجميع.
● تهيئة التكنولوجيات القائمة واجلديدة للري والتنقية والصرف الصحي
والتوزيع وترشيد االستهالك من أجل زيادة إمكانية حصول املجتمعات
املهمشة على املياه.
● تعليم وتدريب املجتمعات احمللية على ترشيد استهالك املياه والصرف
الصحي وأساليب الري األكثر فعالية.

يعتبر حتسني إنتاج املواد الغدائية أساسيا لتحقيق النمو االجتماعي
واالقتصادي لدول الشرق األوسط وأفريقيا .إذ ميكن أن يؤدي إنتاج
املزيد من املواد الغدائية بطريقة أكثر فعالية إلى خفض أسعار الغذاء
بالنسبة لسكان املنطقتني ،حيث يتم استيراد  ٥٠باملائة من جميع املواد
الغذائية .وتشكل الزراعة يف أفريقيا جنوب الصحراء  25باملئة من
الناجت احمللي اإلجمالي ،ويشكل صغار املالك املزارعني وأغلبيتهم من
النساء  ٨٠باملائة من عدد السكان .وعلى الرغم من ذلك ،يعاني حوالي
 ٣٠باملائة من األطفال من سوء التغذية .إن االستثمار يف صغار املالك
املزارعني ميكن أن يساهم يف حتقيق األمن الغذائي يف كل من الشرق
األوسط وأفريقيا.

يناقش املشاركون يف هذه اجللسة كيفية حتقيق ما يلي:
● تطوير مناذج االستثمار التي توفر التمويل للمشاريع الزراعية الصغيرة
وتقلل من املخاطر بالنسبة للبنوك احمللية واملستثمرين واملزارعني.
● توفير التكنولوجيا وطرق الري من أجل تعظيم االنتاج.
● حتسني إمكانية حصول صغار املالك من املزارعني ،السيما النساء على
التدريب وحقوق األرض وولوج االسواق.
تشييد بنية تحتية للجميع

توسيع اخلدمات األساسية من خالل تكنولوجيا الهاتف النقال
ُتدث تكنولوجيا الهاتف النقال ثورة يف كيفية توصيل كل أنواع
اخلدمات ،مبا يف ذلك التعليم والصحة والتمويل ،يف جميع دول الشرق
األوسط وأفريقيا .فبحلول عام  ٢٠١٧سيستخدم  ٨٠مليون شخص
يف كال املنطقتني الهواتف النقالة يف األعمال املصرفية مقارنة بـ ٢٠
ّ
سيمكن الكثيرون ألول مرة من ولوج مؤسسات الدفع
باملائة حاليا  ،مما
واالئتمان واالدخار .ويف حني أن من املفترض أن يؤدي ذلك إلى دعم
منو األعمال وخلق فرص الشغل ،فإن نسبة من ميلك هواتف نقالة اخلاصة
هي فقط  ٣٨باملائة ممن يعيشون يف أفريقيا جنوب الصحراء و ٥٣باملائة ممن
يعيشون يف الشرق األوسط وشمال أفريقيا .كما أن احتماالت امتالك
النساء للهواتف تقل بنسبة  ٢٣باملائة عن الرجال ،مما يحد من قدرتهن
على احلصول على املعلومات واخلدمات ألساسية.
يناقش املشاركون يف هذه اجللسة كيفية حتقيق ما يلي:

● زيادة إمكانية احلصول على الهواتف النقالة ،السيما يف املجتمعات
الريفية ولدى النساء.
● حتسني املعرفة بكيفية استخدام الهواتف النقالة ،السيما لدى النساء،
حتي يستطيع األفراد احلصول على اخلدمات األساسية عن طريق
هواتفهم النقالة.
● حتفيز مقدمي خدمات الهواتف النقالة لتصميم سمات مميزة تناسب
احتياجات املجتمعات املهمشة.
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مستقبل الطاقة والغذاء والمياه

إمكانية وصول صغار المالك المزارعين للموارد واألسواق

وصف جلسات المجموعات الفرعية

التقليل من مخاطر تمويل البنية التحتية

إن االستفادة من موارد القطاعني العام و اخلاص أمر أساسي ملعاجلة االحتياجات
املاسة يف متويل البنية التحتية يف الشرق األوسط وأفريقيا ،والتي تُقدر بحوالي ٢٠٠
مليار دوالر سنوي ًا للمنطقتني معاً .إذ ميكن ان يؤدي سد هذه الفجوة إلى ربط املاليني
من الشركات واألفراد باألسواق الرئيسية وتعزيز النمو االقتصادي وخلق الوظائف عن
طريق التخفيض الكبير لتكلفة النقل وشراء الطاقة واالسكان واالتصاالت .ومع ذلك،
فإن  ٩٠باملائة من االستثمارات القائمة ال تشمل اخلدمات األساسية بسبب طول املدة
الزمنية التي يستغرقها حتقيق االرباح واملخاطر املرتفعة .وإدراك ًا لهذا الطلب الذي لم
يتم تلبيته ،يستخدم عدد متزايد من املستثمرين أدوات لالستثمار ،مبا يف ذلك تأمني
املخاطر ،وضمانات القروض ،واالستثمارات يف رأس املال ،من أجل التعامل مع حتديات
التمويل.
يناقش املشاركون يف هذه اجللسة كيفية حتقيق ما يلي:
● حتفيزاستثمار القطاعني العام واخلاص و زيادة خيارات متويل املشاريع من أجل متويل بنية
حتتية اجتماعية ومستدامة.
● حتديد أدوات مبتكرة وناجحة لرفع املخاطر بالنسبة للمقترضني واملستثمرين الذين
يسعون إلى متويل مشاريع البنية التحتية الضرورية ،مبا يف ذلك تغطية اخلسائر الناجتة عن
ظروف سياسية معينة .وإدماج املجاالت األساسية ذات املوارد احملدودة مثل النقل وقطاع
اخلدمات اللوجستية واملرافق وخيارات االسكان االقتصادي يف خطط البنية التحتية
الشاملة.
االستثمار في نظم صحية أكثر فعالية

سلطت األزمة الصحية املتعلقة مبرض اإليبوال يف غرب أفريقيا الضوء على أهمية
االستثمار يف نظم الرعاية الصحية األولية يف كافة أنحاء أفريقيا والشرق األوسط من أجل
الوقاية من األمراض املعدية وغير املعدية وتشخيصها وعالجها ،وبالتالي التعامل بشكل
أفضل مع االزمات املستقبلية .إن ضمان حصول اجلميع على الرعاية الصحية سيؤدي إلى
حتسني األحوال الصحية وفرص التوظيفوكذلك سيعزز من سبل كسب العيش والنمو
االقتصادي واألمن.
يناقش املشاركون يف هذه اجللسة كيفية حتقيق ما يلي:
●

تعبئة التمويل الالزم للنهوض بالبنية التحتية للرعاية الصحية األولية.

●

استخدام التكنولوجيا لتسريع إيصال أدوات التشخيص والعالج.

● حتسني قدرة النظم الصحية على تدريب العاملني يف مجال الرعاية الصحية للتعامل مع
األزمات والوصول إلى املجتمعات املهمشة ومعاجلة من يعيشون فيها.
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● االستثمار يف الشباب :تتوفر للدول يف الشرق األوسط وأفريقيا فرصة
فريدة لضمان النمو املستدام عن طريق االستثمار يف قوة العمل الشابة
الكبيرة لديها ،فمن خالل تعميم فرص احلصول على التعليم األساسي
وإدماج املهارات املتصلة بالوظائف يف نظم التعليم والتدريب وتقدمي الدعم
إلى الشباب من رواد العمل ميكن لكال املنطقتني استخدام هذا املصدر
الهام من أجل النمو االقتصادي.
● مستقبل الطاقة والغذاء واملياه :ستخلق االبتكارات والشراكات التي
تعزز األمن الغذائي واحملافظة على املياه واحلصول على الطاقة وإنتاج
الطاقة املتجددة فرص ًا خالل العقود القادمة لتغذية النمو ودعم التزايد
السكاني .إن دول الشرق األوسط وأفريقيا التي تنعم بكميات وفيرة
من الرياح وضوء الشمس هي يف وضع يسمح لها باالستمرار يف تشجيع
التقنيات من أجل التنوع االقتصادي والنمو.
● تشييد بنية حتتية للجميع :ثالثون عام ًا من التقدم تنعكس يف حتسن
االنتاجية والصحة والتدابير األخرى يف الكثير من الدول يف الشرق
األوسط وافريقيا .ومن خالل مواصلة عمل استثمارات فعالة ومستدامة
ومنتقاة بعناية يف البنية التحتية – مبا يف ذلك الصحة واالسكان
واالتصاالت والنقل – ميكن للشركات واحلكومات واملجتمع املدني
دعم اقتصاداتها عن طريق زيادة التمكني االقتصادي وادماج املجتمعات
املعرضة للخطر ملكافحة الفقر وحتسني النتائج الصحية.

االلتزام الفعلي بالعمل – السمة املميزة ملبادرة كلنتون العاملية – هو
خطة للتعامل مع منطقة تواجه حتد كبير.
إن االلتزامات الفعلية بالعمل قد تكون صغيرة أو كبيرة ،مالية أو غير
نقدية يف طبيعتها .وتكون الكثير من االلتزامات هي نتاج شراكات
بني قطاعات متعددة ،مع قيام املشاركون مببادرة كلنتون العاملية بتوحيد
اجلهود من أجل توسيع نطاق تأثيرهم .وقد قام أعضاء مببادرة كلنتون
العاملية حتي اليوم بعمل أكثر من  ٣,٢٠٠التزام فعلي بالعمل ،أدت إلى
حتسني حياة ما يزيد على  ٤٣٠مليون شخص يف أكثر من  ١٨٠دولة.
وتدعم مبادرة كلنتون العاملية تطوير االلتزامات عن طريق تسهيل احلوار،
وتوفير الفرص لتحديد الشركاء ،والتعريف بالنتائج ،وتعمل مبادرة
كلنتون العاملية كمحفز للعمل ،ولكنها ال تشارك يف التنفيذ الفعلي
لاللتزامات.
يجب أن يفي كل التزام بثالثة معايير أساسية:
● فكرة جديدة :يجب أن يقدم االلتزام ملبادرة كلنتون فكرة جديدة أو
منهج جديد للتعامل مع أحد التحديات الرئيسية .ويف الوقت الذي ال
يكون فيه العمل اجلاري مؤه ً
ال كالتزام صحيح للعمل ،فإن التوسع يف
برنامج ناجح يكون مؤه ً
ال لذلك .وميكن للشركاء ،عالوة على ذلك ،أن
يصبحوا شركاء يف التزامات أخرى ملبادرة كلنتون العاملية مث ً
ال عن طريق
تقدمي دعم عيني أو خبرة فنية أو متويل.
● منهج محدد :يجب أن يقدم االلتزام ملبادرة كلنتون العاملية منهج ًا
محدد ًا للتعامل مع مشكلة ما ،على أن يكون لهذا املنهج أهداف ًا واضحة
وممكنة التحقق خالل فترة زمنية محددة ،ويوضح النتائج املرجوة من
وراء اجلهد املبذول.
● أهداف قابلة للقياس :يجب أن يكون االلتزام ملبادرة كلنتون العاملية
ذو أهداف كمية أو نوعية محددة ميكن أن يقوم صاحب االلتزام مبتابعتها
من أجل تقييم التقدم عبر فترة زمنية ،وبناء عليه ،يتم تنفيذ االلتزام،
وتقدمي تقرير عن التقدم السنوي إلى مبادرة كلنتون العاملية لبيان مدى
تأثيره.

مبادرة كلينتون العالمية هي مبادرة لمؤسسة كلينتون • CGIMiddleEastandAfrica.org

7

مبادرة كلنتون العالمية للشرق األوسط وأفريقيا

مجاالت العمل

ستلتقي املجموعات الصغيرة يف جلسات تنعقد مرات عديدة خالل مدة
االجتماع ،ويتم اختيار مجال فعلي للعمل يقدم االطار العام لكل جلسة
متتد إلى  ٩٠دقيقة:

االلتزامات

وأفريقيا

اإللتزام من قبل :التعليم من أجل التوظف )( Education for Employment؛
ذي ماستر كارد فونديشن)(The MasterCard Foundation؛ شركاء.

التزمت مؤسسة «التعليم من أجل التوظيف» يف عام  ٢٠١١بدعم أكثر من ١٣,٠٠٠من
شباب الرجال والنساء يف الشرق األوسط وشمال أفريقيا لبناء مستقبلهم من خالل
التدريب على االستعداد للتوظف واألعمال التجارية واملبيعات والتدريب الفني .وقد
أثرت مؤسسة «التعليم من أجل التوظيف» حتي اليوم على حياة  14,8١5شاب ًا يف جميع
أنحاء املنطقة بشكل مباشر ،وذلك بتعيني  ٣,٠٥٩خريج ًا من برامجها يف وظائف لدى
أصحاب أعمال شركاء محليني .ومت عالوة على ذلك ربط  1,٨٧٧شاب ًا من خريجي برامج
التدريب على ريادة األعمال ملؤسسة «التعليم من أجل التوظيف» بالدعم الذي يقدم
لبدء مشاريع جديدة ،أو أصبح هؤالء الشباب األن يعملون حلسابهم اخلاص .اقرأ املزيد
الربط بين حماية الحياة البرية والتعليم األساسي في أفريقيا

اإللتزام من قبل :مؤسسة أفريكان ويلد اليف )(African Wildlife Foundation؛
شركاء.
التزمت مؤسسة ويلد اليف فوينديشن يف عام  ٢٠٠٨ببناء خمسة مدارس حلماية مناطق
احلياة البرية ذات األولوية يف كافة أنحاء الصحراء الكبرى يف أفريقيا ،مقدمة بذلك
جزء من منهج الدراسة
جتربة تعليمية عميقة ،حيث تشكل احملافظة على احلياة البرية ً
األساسي .وسيتم استكمال بناء مدرسة جديدة لعدد  ٢٥٠طالب ًا يف جمهورية الكونغو
الدميقراطية بنهاية عام  .٢٠١٤ويتم عالوة على ذلك إنهاء التصميمات اخلاصة بتحسني
املدرسة املوجودة حالي ًا يف تنزانيا لتفي مبعايير احملافظة على احلياة البرية ،ومت النظر يف
إمكانية القيام بنفس األعمال يف رواندا وأثيوبيا .اقرأ املزيد
صني موني )(SUNNY MONEY

اإللتزام من قبل )(SolarAid

التزمت شركة «صولر إيد» يف عام  ٢٠٠٩ببناء شبكة «صني موني» وهي شبكة
لالمتيازات متناهية الصغر املستدامة والقابلة للتطوير يف جميع أنحاء شرق أفريقيا،
تقدم حلو ًال متعلقة بالطاقة الشمسية قليلة التكلفة وعالية اجلودة لفقراء الريف .ويتم
من خالل هذه االمتيازات حتويل مصابيح الكيروسني أو استبدالها مبصابيح تعمل بالطاقة
الشمسية ،ويحقق رواد األعمال املشاركني دخو ًال عن طريق املشروعات املستدامة،
ويتمتع املستهلكون باألسعار االقتصادية للطاقة من خالل التحول إلى استخدام الطاقة
الشمسية .ولقد اصبحت «صولر أيد» اآلن هي أكبر بائع يف أفريقيا للمصابيح التي
تعمل بالطاقة الشمسية من خالل «صني موني» حيث باعت الشبكة أكثر من ٣١٠,٠٠٠
وحدة موفرة بذلك حلو ًال للطاقة النظيفة لفقراء الريف يف كينيا ومالوي وتنزانيا وزامبيا
والسنغال.
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أبرز االلتزامات

أوال الوظائف ،ثم المستقبل من أجل شباب الشرق األوسط
ً

