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  النھج ومجاالت التركيز: التنمية وتخفيف حدة النزاعات  -أوالً
  

  معلومات أساسية  -ألف
  

متكررة من االضطراب وعدم االستقرار، حاالت شھد منطقة غربي آسيا، منذ نشوء الدول الحديثة، ت  
على المدى ة فيھا تنميال وتعوقلمنطقة ا تضعف استقرار ،سياسية واجتماعية واقتصاديةتتنو�ع أسبابھا بين 

يؤدي إلى عواقب وخيمة على األقل  اًواحد اً كبيراًسنوات نزاعوالحق أن المنطقة تشھد كل عشر  . الطويل
  .ورفاه السكانالبلدان على الصعيدين الوطني والمحلي، فيتأثر استقرار 

  
تكون أسباب النزاع  ، حيث"لتقليديةا"إلى جانب حاالت النزاع الجدير بالذكر أن المنطقة تشھد، و  

رصد لم تُ ما نزاع مصدر إلىتتحو�ل  سرعان ما، التوتر وعدم االستقرار  كامنة منوعواقبه ظاھرة، أشكاالً
فالتوترات الطائفية مثالً، التي تنشأ عن التراكيب االجتماعية الثقافية  . وينزع فتيلھا في الوقت المناسب

تؤدي في بعض الحاالت إلى عدم االستقرار، وتضارب  يمكن أن ،الحاليةالمتنوعة في الدول القومية 
ة ال بد من معالجذلك ول . حقيقي صراع تتحول في مرحلة الحقة إلىال بل أن التجزئة، تكريس المصالح، و

بلدان التواجه  . تراعي األبعاد االجتماعية واالقتصادية والثقافية في البلد المعنيدقيقة بطريقة ھذه التوترات 
 الكافية، الخبرة التقنيةبناء الحكم السليم، وعقبات في استيفاء مقو�مات  يةمانالالتي تعاني من النزاعات والبلدان 

 سكانالعاجزة عن حل مشاكل ھذه العقبات تضعف مؤسسات الدولة، فتصبح و ،البنية األساسيةتطوير و
ألمن اإلنسان خدمات األساسية لھم، الضرورية المحليين السياسية واالجتماعية واالقتصادية أو تأمين ال

  .وتنميته
  

 منھا تعاني خمسةف ،(*))اإلسكوا(لغربي آسيا االجتماعية وصادية االقتاألعضاء في اللجنة بلدان ال أما  
 النزاعاتبالذكر أن  جديرالو . السودان والعراق وفلسطين ولبنان واليمن: أو عدم االستقرار ھي/النزاع و من
المعطيات التاريخية  اً يختلف باختالففريد يتخذ منحى البلدان ھذه كل من في االستقرار أو عدم/و

  .بلدكل واالجتماعية االقتصادية الخاصة ب
  

، وقد 1948في فلسطين، ال يزال الصراع الذي طال أمده مستمراً منذ إنشاء دولة إسرائيل في عام ف  
عام  في نظام صدام حسين إسقاط وفي العراق، أدى . نتجت عنه تداعيات خطيرة على المنطقة بكاملھا

.  ال تزال مستمرة بالرغم من التحسن النسبي في الوضع األمني إلى زج البالد في دوامة من العنف 2004
، ال تزال العالقة بين الفئات المختلفة في المؤسسات السياسي الشقاق محاولة استيعاب وفي لبنان، بالرغم من

في وتتحو�ل  ، يمكن أن تتأجج في أي وقت،توترات كامنةتنطوي على  المجتمع اللبنانيالتي تشكل تعددية 
التسلح انتشار وفي اليمن، أدت تركيبة المجتمع القبلية والطائفية، و . ةعسكري مواجھات بعض الحاالت إلى

عرقية والمذھبية وفي السودان، أدت التوترات ال . شمالالفي  ال سيماالتوتر في البلد، و حد�ة إلى ارتفاع
متقطعة من عدم حاالت إلى نشوء نزاع مستتر و المختلفة واالنقسام بين الحكومة المركزية والفصائل

  . االستقرار
  

                                                                    
اإلمارات العربية ، واألردن: حالياً أربعة عشرة دولةً عضواً ھي )اإلسكوا(االجتماعية لغربي آسيا االقتصادية واللجنة تشمل   (*)

ن، ومصر، والمملكة المتحدة، والبحرين، والجمھورية العربية السورية، والسودان، والعراق، وع�مان، وفلسطين، وقطر، والكويت، ولبنا
  .العربية السعودية، واليمن
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م به عموماً أن البلدان التي تعاني من حاالت عدم ، من المسلّحجمهوبصرف النظر عن نوع النزاع و  
ؤدي مباشرةً إلى إضعاف عمليات التنمية ومبادرات بناء تراجع، تالاالستقرار أو النزاع تدخل في دوامة من 

سيادة  زفال تمكن معالجته إال من خالل اتخاذ مبادرات إنمائية تعز� ،البلدان تلك فيالحكم  تعثر أما.  السالم
 ھما أساس ال بد� منه فالسالم واالستقرار . االقتصاديومؤاتية لإلنعاش االجتماعي  عامةالقانون وتنشئ بيئةً 

ذلك األھداف اإلنمائية  للوصول إلى التنمية البشرية المستدامة وتحقيق الفرص واإلمكانات البشرية، بما في
  .لأللفية

  
  اإلسكوا في والنزاعات الناشئة القضايا قسم  -باء

  
يناير /في كانون الثاني والنزاعات الناشئة القضايا األعضاء في اإلسكوا إنشاء قسم البلدانأيدت   

وترسيخ ممارسات الحكم تعميم النزاعات و آثار جھود اإلسكوا في تخفيفم�ته المساھمة في ومھ 2006
 ستراتيجية القسم استجابةاقد و�ضعت و . السليم، وذلك لدعم مبادرات بناء المؤسسات وبناء السالم في المنطقة

ار وما ينتج عنه من منطقة اإلسكوا غير المستكين ضد تداعيات عدم االستقر للصراع المرير الذي تعيشه
  .غير المباشرة لھذا الوضع على النحو المبي�ن فيما يلي قصور في التنمية، وھي تھدف إلى معالجة اآلثار

  
  

  
  

، متالزمة ھي عناصر النزاعات وبناء السالم والتنميةدرء فرضية أن  من ستراتيجية القسماتنطلق و  
ق ممارسات الحكم طب�يعام قوي  قطاع ج تحت قيادةتندر ويجب أن بمعزل عن اآلخر، اال يتحقق أي منھ

ستؤدي إلى الحد من  المتضر�رة النزاعات التي تستھدف البلدانأثر  أن تدابير تخفيف في وال شك . السليم
  . النزاع ومن تداعياته في المنطقة

  
ات االضطرابتصمد رغم مخططات إنمائية اجتماعية واقتصادية  وتنفيذ ويشمل عمل القسم تحديد  

  :التالية المبادرات االجتماعية والسياسية، وذلك من خالل
  

تحليل بالنزاعات وللمصالحة واإلنعاش  لدرء مساعدة البلدان األعضاء على وضع سياسات  )أ(  
باالستقرار وتضعف  سيما مصادر النزاع وأسبابه الرئيسية التي تخّل الديناميات االجتماعية االقتصادية، ال

  لمستدامة؛نمية ابناء السالم والت
  

  النزاعات والتوترات السياسية
  تراجع التنمية

  الحلقة المفرغة
  ضعف مؤسسات الدولة

ضعف األداء االقتصادي 
  سياسة النفوذ  واالجتماعي وعملية اإلصالح

  اآلثار غير المباشرة

  الالجئون/النازحون
  ازدياد النفقات العسكرية

  
  الھجرة غير الشرعية
  ھجرة األدمغة
  ھروب رأس المال
  النمو االقتصادي السالب

  

  التطرف
  التوترات اإلثنية والطائفية
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مساعدة البلدان األعضاء على تنمية قدرات القطاع العام من خالل تعميم ممارسات الحكم   )ب(  
  إنجاز المھام الحكومية األساسية، فيصبح القطاع العام أكثر قدرةً على قيادة جھود بناء السالم لتفعيل السليم 

  إلنمائية الوطنية، بما فيھا األھداف اإلنمائية لأللفية؛وإدارة النزاعات وتخفيف تأثيرھا على تحقيق األھداف ا
وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الكفيلة بمعالجة اآلثار الجانبية  فيمساعدة البلدان األعضاء   )ج(  
 ال سيماواإلسكوا،  في األعضاء البلدان االحتالل، وكذلك تأثير التحديات العالمية الناشئة على أو للنزاع
  نمواً؛ قلاأل البلدان

  
مارسات الحكم السليم متعزيز سياسات وآليات بناء السالم المستدام والقابلة للتنفيذ، بما فيھا   )د(  

المدنية والمؤسسات  الھيئات شراكات� إقليمية ودولية، وإطالق مبادرات لتعاونبناء الفضلى، وذلك من خالل 
  العامة بين بلدان الجنوب؛

  
ية في البلدان التي تعاني من النزاعات تشجع المصالحة والتماسك وضع وتنفيذ برامج إنمائ  )ھ(  

  االجتماعي واإلنعاش، وتخفف أثر النزاع على التنمية المستدامة؛
  

ستراتيجيات وبرامج إنمائية اوضع لالمحلية  اإلدارات تنمية قدرات فيمساعدة البلدان األعضاء   )و(  
  .الوطنيةعمليات بناء السالم والوحدة ل اًوتنفيذھا دعم

  
ز على تعزيز قدرات مؤسسات الدولة والجدير بالذكر أن النھج الذي يعتمده القسم في بناء السالم يركّ  

توصيات السياسة العامة وبناء القدرات في موازاة و . والمجتمع المدني على المستويين المركزي والمحلي
سياً يتعلق بتعزيز مبادرات الحكم المحلي القسم عنصراً رئي مبادرات ، تشملةعلى مستوى الحكومة المركزي

في مرحلة ما بعد النزاع وفترات عدم االستقرار، معتبراً السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني أطرافاً 
افة قائمة على ممارسات وعمليات الحكم السليم، ما يحس�ن الة وشفّفي استعادة سلطة الدولة وإنشاء إدارة� فع�

 األمم المتحدة منظمات القضايا بالتعاون معھذه ويعالج القسم  . ويعيد بناء سبل العيش الظروف اإلنسانية
في ھذا  المكتسبة الشراكات وتبادل الخبرات والدروس بناء على الصعيدين الدولي واإلقليمي من خالل العاملة
  . المجال

  
  والنزاعات الناشئة ياالقضا حجر أساس قسم: التنمية بالرغم من النزاع وعدم االستقرار  -جيم

  
األكثر  ستراتيجياتاالإطار  ضمنالتنمية  والنزاعات الناشئة القضايا وتحديداً قسم اإلسكوا أدرجت  
ر أساساً متيناً للتمكين فھي توفّ . النزاع في المنطقة أثر لسعي إلى بناء السالم وتخفيففي ا امةواستد فعالية

على تحقيق االستقرار  مصادر النزاع من خالل الحثّعلى  القضاء االقتصادي وتساھم فيواالجتماعي 
على القسم يعمل و.  االقتصادي والمؤسسي الذي يسھ�ل بدوره تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفيةواالجتماعي 

 من بالرغم التنمية لتحقيق الالفع� باعتباره النھج اتتعزيز الحكم السليم في البلدان التي تعاني من النزاع
  .مرحلة ما بعد النزاع في السالم بناء في وبالتالي ،الدولة بناءل أساسياً وشرطاً النزاع،

  
ظروف االجتماعية واالقتصادية اللى إ أضراره النزاع والحد منأثر تخفيف  وتستند رؤية القسم في  

وتعتبر جھود   .السالم واالستقرار في فترة ما بعد النزاع باستتباب مشروطة تعد لم التنمية مبادرات أن� إالّ
خاللھا من االنتقال من النزاع إلى مرحلة االستقرار والسالم التي يمكن  مسيرة في األساس اإلنعاش المبكر

من اعتبار التنمية إحدى األدوات الرئيسية في تحقيق السالم واالستقرار،  وال بد� . تحقيق التنمية المستدامة
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من المرتكزات و . ضمن القطاع العام والمجتمع المدني لتعميم مبادئ الحكم السليم وممارساته ووسيلة
تأثيرھا اإليجابي و المؤسسات/رؤية القسم عالقة التبادل والتكامل المباشرة بين السالم وبناء الدولةالرئيسية ل

  .لنزاعما بعد ا فترات على التنمية واالستقرار في
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ثالث مراحل على النزاعاتو الناشئة القضايا قسمتتوز�ع مبادرات   
  
لتحديد أسباب النزاع الرئيسية  إلنذار المبكرااستراتيجيات يتخلّلھا اعتماد مرحلة ما قبل النزاع، و  -1

ستبعاد بين واالم ومعالجتھا من خالل تقوية دور المؤسسات العامة وتشجيع الحوار الشامل للحد من االنقسا
  .المجموعات الطائفية

  
 ،ز على المصالحةاستراتيجيات بناء السالم وتسوية النزاعات التي تركّ مرحلة ، وھيمرحلة النزاع  -2

 القائم في على مستوى المؤسسات لتحسين تقديم الخدمات األساسية بالرغم من النزاعقوياً ب تدخالً وتتطلّ
  .االقتصاديةواالجتماعية  المناعة ييقو�على نحو الواقع، 

  
تحديث القطاع العام و مستوى اإلنعاش والمصالحة على لالتدخّ مرحلة مرحلة ما بعد النزاع، وھي  -3

أو  - وتعتبر مراحل اإلنعاش األولى التي تلي النزاع  . ممارسات الحكم السليمتعميم  على من خالل الحثّ
ن اإلنمائية التي يمك المبادرات إلدراجفرصة  – السلم التي تتخلل النزاع الطويل األمدو الھدوء حتى فترات

عيد البلدان ، فتب على آثار النزاعع مشاركة أصحاب المصلحة الوطنيين وتمكنھم من التغلّأن تشج�
زودھا باألدوات الالزمة لتجنب الشقاق في تو ،منتجةالقتصادية واالجتماعية الحياة اال دورة والمجتمعات في

  .المستقبل
  

ستراتيجية اية الشاملة التي تشكل عصب وال بد من اإلشارة في ھذا الصدد إلى المجاالت ذات األولو  
وتنطبق المجاالت ذات األولوية الشاملة على مراحل  . القسم والشرط األساسي للتنمية بالرغم من حالة النزاع

  :التاليعلى النحو  النزاع الثالث
  

  :مرحلة ما بعد النزاعات
اإلصالح االجتماعي 

  االقتصادي؛و
  المصالحة؛

التنمية اإلدارية؛ وتحديث 
  القطاع العام؛
  الحكم السليم

  :مرحلة النزاعات
  بناء السالم وحل النزاع؛
الصمود على الصعيدين 
  االجتماعي واالقتصادي؛

  المصالحة؛
بناء المؤسسات لتقديم 
  الخدمات األساسية

  :مرحلة ما قبل النزاعات
  األسباب الرئيسية للنزاع؛

  بناء القدرات على إدارة النزاع؛
إجراء حوار شامل؛ تحديث 

 القطاع العام؛
 الحكم السليم

  :المجاالت العامة ذات األولوية في المراحل الثالث للنزاعات

  األسباب الرئيسية، والتأثيرات غير المباشرة والتحديات العالمية؛  -
 ؛الحكم السليم، وبناء المؤسسات وتحديث القطاع العام  -
 .م الخاص بأقل البلدان نمواًاالھتما  -

  مبادرات قسم القضايا الناشئة والنزاعاتمخطط 
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  .األسباب الجذرية، واآلثار الجانبية، والتحديات العالمية -1
  .حديث القطاع العامالحكم السليم، وبناء المؤسسات، وت -2
  .إيالء اھتمام خاص ألقل البلدان نمواً -3

  المنھجيات  -دال
  

يستند النھج الذي يعتمده القسم إلى العالقة بين تخفيف   
 . االقتصادية والترابط بينھماوالنزاع والتنمية االجتماعية أثر 

ومن خالل تحديد األسباب الرئيسية للنزاع والمساھمة من خالل 
التحليلية في تحديد اإلستراتيجيات الممكنة واألنشطة  األنشطة

طويلة المدى، يعمل الالعملية الھادفة إلى تخفيف آثاره المباشرة و
القسم على توفير العناصر الالزمة للتنمية االجتماعية 

 االقتصادية ويساھم في تحسين القدرات الوطنية واإلقليميةو
  .في المستقبل محتملة نزاعاتأي  لتجنّب

  
مشاريع عملية تھدف إلى  المستخلصة منھا تستخدم في تصميم نتائج األنشطة التحليلية والتوصياتو  

في  ندرجالعمل يھذا و . االستقرار وعدم لنزاعآثار االصمود في مواجھة  ية علىالقدرات الوطنية والمحلّبناء 
وبالتالي لتحسين تقديم الخدمات،  القطاع العامترسيخ سياسات وممارسات الحكم السليم في  السعي إلى إطار

  .االقتصادية على المستوى الوطنيوالتنمية االجتماعية تعزيز 
  

القسم  عملتشكل مجاالت و األخرى إلى ثالث ركائز تدعم كل منھا وفي ھذا الصدد، تستند المنھجية  
  :الرئيسية

  
  :عدم االستقرار في ظروفتحديد الوجھات الناشئة وأثر النزاع   -1
  

  رصد الوجھات االجتماعية واالقتصادية والسياسية لتحديد مصادر النزاع المحتملة؛  )أ(  
  

  تحليل الديناميات الداخلية للوجھات االجتماعية واالقتصادية والسياسية ووقعھا على التنمية؛   )ب(  
  

  توجيه إنذار مبكر بالوجھات الناشئة ووقعھا المحتمل؛   )ج(  
  

ھم فيما يتعلق بالممارسات الفضلى في ضمان التنمية االجتماعية تطوير بحوث الخبراء ورؤيت  )د(  
  .من حالة النزاع وعدم االستقرار االقتصادية بالرغمو
  
  :النھج الوقائي: النزاعأثر خفيف ت  -2
  

  االقتصادية؛ومعالجة مصادر عدم االستقرار االجتماعية   )أ(  
  

المحتملة في  تخفيف أثر األزماتتحسين القدرات المحلية على زيادة التأھب المحلي و  )ب(  
  ؛المستقبل

األنشطة 
 التحليلية

الدروس 
الممارسات /المكتسبة
 لفضلىا

 التوصيات/النتائج

األنشطة 
 العملية
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  تحديد مصادر النزاع المحتملة؛ فيتطوير القدرات المحلية   )ج(  

  
  .تشجيع الشراكات الشاملة التي تدعم السالم واالستقرار والحد من إمكانيات نشوء النزاعات  )د(  

  :النھج القائم على رد الفعل: التنمية في ظروف األزمة  -3
  

  النزاع على سبل العيش من خالل عدد من األنشطة العملية المحددة؛ أثر تخفيف  )أ(  
  

نھج بناء السالم في البلدان التي تعاني من تعزيز تلبية االحتياجات اإلنمائية الطويلة األمد و  )ب(  
  نزاعات؛ ال
  

  ؛ النزاع وبناء قدرة السكان الداخلية على الصمود أثر بناء القدرات المحلية على تخفيف  )ج(  
  

  . محلية لالحتياجات واألولويات المحلية حلول إطالق  )د(  
  

  مجاالت التركيز  - ھاء
  

  معالجة األسباب الرئيسية للنزاع وعدم االستقرار ووقعھا  -1
  

على ضوء تنوع خصائص النزاع وأشكاله ومصادر عدم االستقرار في غربي آسيا، يسعى القسم   
لھذه الغاية، و . ومتطلباتھا وخصائصھا المستھدفة البلدان سب ظروفح ج اإلنمائيةھ�جاھداً إلى تكييف النُ

لنزاعات محتملة  التي يمكن أن تكون مصدراً عمل تحليلي يھدف إلى إبراز أوجه القصورب ميضطلع القس
أكثر السيناريوھات قابليةً للتطبيق لتجنب اآلثار المباشرة يضع على أساسه حاالت عدم االستقرار، ولو

  .النزاعاتمن ھذه  ألي المدىوالطويلة 
  

 تحديد األطر المفھومية والعملية الجديدة التي تؤدي إلىالقسم  ينطلق منه األساس الذي شكل التحليليو  
أما  . فة تھدف إلى تخفيف أثر النزاع وعدم االستقرار وتعزيز مبادرات بناء السالمزة ومكي�عملية مركّ حلول

إستراتيجيات  لوضع االقتصادية وتحليلھا فھو األساسوية واالجتماعية رصد الديناميات واالتجاھات السياس
بشأن األعضاء  البلدان التي تقد�م إلى التوصياتعمالً بفي السياسات الوطنية ودمجھا النزاعات  أثر تخفيف

التي  المشورة والتوصيات التقنية التي يعد�ھا القسم تتضمن والجدير بالذكر أن التقارير  .العامةالسياسة 
 احتياجات تلب�ي لسياسات التيا ةفي صياغ أن تسترشد بھا األعضاء والمنظمات غير الحكومية تستطيع البلدان

  .الشعوب االجتماعية واالقتصادية
  

  تعزيز ممارسات الحكم السليم من خالل بناء القدرات البشرية والمؤسسية  -2
  

 السبلمن أكثر  ھي في مجال بناء القدرات الشاملةالمبادرات النھج و أن أثبتت التجارب العملية  
ممارسات ومبادئ الحكم السليم في مؤسسات القطاع العام على المستويين المركزي  ترسيخ لضمان مالءمة
  . والمحلي

  
القسم ألھمية ممارسات الحكم السليم وعالقتھا الوطيدة ببناء المؤسسات وبناء السالم، نشط إدراكاً و  

ويستند ھذا  . إلى تطبيق مبادئ الحكم السليم في القطاع العامتھدف لبناء القدرات  في وضع وتنفيذ مشاريع
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 تحسين مستوىو من الخدمات األساسية،يلزم ما  تقديم ناضملتحسين الحكم في القطاع العام  منطقالنھج إلى 
قة بالحكم في الة المتعلّع�والواقع أن الترتيبات الف . من حاالت النزاع وعدم االستقرار حد�الو ،معيشة المواطنين

  للمساءلة،  يةوقابل يةوشفاف يةفعالبالعامة  الموارد القطاع العام تضمن تقديم الخدمات وإدارة
  . ما يسمح أيضاً بتحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية وبإحالل السالم واالستقرار

  
  

أنشطة بناء القدرات، وھو نھج يعتمد على أربع  تصميم في" لقاتالنھج المتكامل الح"وقد ابتكر القسم   
ھذا النھج جميع عناصر التنمية يتناول  . ركائز مترابطة في التنمية المؤسسية والبشرية كما يظھر في الشكل

ى وتستند مشاريع القسم في مجال بناء القدرات إل.  إلى نتائج مستدامةمبادرة شاملة تؤدي عتبر المؤسسية، وي�
السياسات والدعوة إلى اإلصالح على المستوى المركزي، وإلى ثالثة مجاالت  العالقة المتبادلة بين تطوير

بنية (البنية األساسية تطوير ، ويةتنمية البشرالھي التنمية المؤسسية، و ،ز على تنمية المؤسساتل تركّللتدخّ
  ). المعدات والبرامج: تكنولوجيا المعلومات

  
  ة المجتمعات المحليةتعزيز تنمي  -3

  
كمل القسم مبادراته في مجال الحكم بأنشطة تنمية ستفي إطار اعتماد نھجٍ شامل لعملية التنمية، ي  

تعزيز صمودھا في مواجھة تداعيات النزاعات والفترات التي وز على تمكين المجتمعات المحلية محلية تركّ
تحسين االقتصادات المحلية والوطنية، وھي تؤدي  فيي ولمشاريع تنمية المجتمع المحلي تأثير إيجاب . تليھا

وھذا النھج مفيد ألقل البلدان نمواً في المنطقة، حيث كان للتدخالت  . إلى تطوير ممارسات الحكم المحلي
  .عيشالوخطط التنمية على صعيد المجتمع المحلي أثر إيجابي على سبل 

  
للمنطقة  الميزة النسبية) 1: (معيارين رئيسيين ھمامشاريع التنمية المجتمعية باالستناد إلى  وتصاغ  

ھي " النسبية الميزة"ونظرية .  المشاريع قدرة المستفيدين على ضمان استدامة) 2(المستھدفة وسكانھا؛ و
ويشكل التحليل الدقيق للقدرات المحلية .  المستوى المحلي ىعل المشاريع أي من صياغةالعنصر الرئيسي في 

 حيث من النسبية، ومن شأن الميزة . عملية االختيار يوج�ه الطبيعية المتوفرة المبدأ الذي الحالية والموارد
الثاني وھو قدرة المستفيدين على ضمان  المعيار أما . المبدأ، الحد من التنافس وتحسين نوعية المنتج األخير

في تصميم األنشطة العملية  إشراك المستفيدين النھائيينيتوقف تحقيقه على االستدامة ورغبتھم في ذلك، ف

 

   
    

  تنمية المؤس
  ن األفراد
لمھارات    
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بمثابة مؤشر إلى عزم السلطات ھو لمشروع، وبا المحلي والوطني االلتزام ويضمن ھذا النھج.  وتنفيذھا
  .المحلية على تأمين االستدامة

  
  
  

  والنزاعات الناشئة القضايا أبرز إنجازات قسم  - ثانياً
  

يات إنمائية مكي�فة ومستدامة وقابلة للتنفيذ، في وضع إستراتيج ،2006منذ إنشائه في عام ينشط القسم،   
اقتصادية في ظروف النزاع وعدم االستقرار بھدف الحد من مصادر وإلى مشاريع إنمائية اجتماعية وتحويلھا 

عمل القسم في ويستند  . ما بعد النزاع فترة النزاع وعدم االستقرار والحث على بناء المؤسسات والسالم في
كما يستند  ،ھا الدراسات التحليلية التي يجريھايلإ تخلص إلى النتائج والتوصيات التيعملية وضع مبادرات 

  . الوطنيين والمستفيدين النھائيين المعنييند بالتشاور مع إلى االحتياجات واألولويات التي تحد�
  

  معالجة األسباب الرئيسية للنزاع وآثارھا الجانبية: األنشطة التحليلية  -ألف
  

لرصد  سم من خالل أنشطته التحليلية إلى تحديد واقتراح استراتيجيات ونھج إقليميةيسعى الق  
االقتصادية في البلدان التي تعاني من والتنمية االجتماعية  تخفيف عوائقو، وانعكاساتھا السائدة االتجاھات

حدود بلد معي�ن،  ما تنحصر ضمنعدم االستقرار في غربي آسيا قلّحاالت والواقع أن النزاعات و . نزاعاتال
على مستوى سيما  تأثير كبير على عمل القسم، الة الظاھرذه ولھ . في المنطقة وغالباً ما تمتد آثارھا الجانبية

ويتناول القسم تصميم نماذج البحث أو السياسات أو البرامج على المستويين الوطني  . صنع السياسات
وبالنظر إلى آثار  . االقتصادية والسياسيةونزاع االجتماعية واإلقليمي بسبب الترابط الوثيق بين ديناميات ال

بعاد ومن منظور األ متعدد نھجٍ باعتماد عالجح�لّل النزاع وي�ية المتنوعة والكثيرة في المنطقة، ي�بالنزاع الجان
  .إقليمي

  
وعقد اجتماعات وحلقات تشاورية لفرق الخبراء، متكررة  متكررة وغير ومن خالل نشر مطبوعات  

في المنطقة، ويعمل على تحديد الوجھات المزمنة ينشط القسم في مجال رصد تطورات النزاعات الكامنة و
ويسعى القسم إلى  . نزاعاتالالسائدة والقضايا الناشئة التي تضعف أسس التنمية في البلدان التي تعاني من 

للنزاع غير المباشرة وضع وتنفيذ السياسات والبرامج التي تعالج اآلثار  فيمساعدة البلدان األعضاء 
في اإلسكوا انكشافاً على  األعضاءالبلدان  تأثير التحديات العالمية الناشئة على أكثرتتناول واالحتالل، و

  .نمواً البلدان المخاطر، وبالتحديد أقل
  

القضايا تتناول مختلف التي  وثائقالدراسات والتقارير والمن  عرض لمجموعة وفي ما يلي  
  :القسم ز عليھا عمليركّ والمواضيع التي

  
  :غير المباشرة وآثارھااالتجاھات رصد   -1
  

االنعكاسات "إلى األمين العام حول  الذي ي�قد�م السنوي رصد للتطورات باالستناد إلى التقرير - 
عيشية للشعب الفلسطيني في االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي على األحوال الم



  

  

 -9 -

األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيھا القدس الشرقية والسكان العرب في الجوالن السوري 
  ؛"المحتل

حول رصد وتحليل التطورات السياسية واالجتماعية  النصف السنويإصدار التقرير   -   
لحالية السياسية واالقتصادية في البلدان المتضررة من النزاعات، الذي يحلل االتجاھات ا

االقتصادية التي قد تكون ذات أھمية في صنع السياسات وبناء السالم والمبادرات وواالجتماعية 
  .اإلنسانية واإلنمائية

  :النزوح واللجوء بفعل النزاعات في منطقة اإلسكواآثار   -2
  

الجتماعية التداعيات ا: االتجاھات السائدة في أثناء النزاعات وتداعياتھا حول دراسة إصدار - 
أن  التركيز على، الھدف منھا واالقتصادية للنزوح واللجوء بفعل النزاعات في منطقة اإلسكوا

  . قةقليمية، وأن الحلول تتطلب إستراتيجيات إقليمية منس�اإلقضايا ال من ھما النزوح واللجوء
  
  :دور القطاع الخاص في ظروف ما بعد النزاع وصموده في مواجھة النزاعات  -3
  

ز على نھج التنمية المستدامة في ظروف النزاعات، ركّ حول اجتماع خبراء استشاري عقد - 
وقد  . العبر المستخلصة والطريق إلى األمام: تعزيز صمود القطاع الخاص في ظل النزاعات

وممثلين عن  ،النزاعاتو القطاع الخاص في قضايا خبيراً إقليمياً ودولياً 25ضم االجتماع 
  تحديد سياسات لتنمية قطاع األعمال في بلدان المنطقة؛توصل إلى لخاص، والقطاعين العام وا

االقتصادية الناشئة في ظل النزاع أو عدم ووثائق للمناقشة حول القضايا االجتماعية إصدار  - 
القطاع الخاص في البلدان المتضررة من النزاعات، إمكانياته ودوره في : االستقرار السياسي

محركاً  ي�عتبر ، الذيھذا القطاع تعزيز قدراتل الالزمة سياساتوالالسالم سياسات التنمية وبناء 
قدرته على العمل والنمو والبقاء في البلدان المتضررة من د االقتناع بايزدللسالم والتنمية، و

  .النزاعات
  
  :األسباب الرئيسية والتحديات: التوترات العرقية والطائفية  -4
  

تحليل لوجھات نظر الشباب في لبنان بناء� : الطائفية وتراتديناميات التحول دراسة إصدار  - 
ديناميات التوترات الطائفية والعداء والنزاع تناولت  ،على استنتاجات سلسلة من حلقات النقاش

 متفوقاً نسبياً لبعد الطائفي في أوساط الشبابا ، حيث يبدوحالة كدراسة من خالل استخدام لبنان
  . أخرى ھوياتب مقارنة

  
  :احتياجات وأولويات التنمية في البلدان المتضررة من النزاعات  -5
  

االقتصادية في البلدان التي وف وقائع عن احتياجات وأولويات التنمية االجتماعية صحإصدار  - 
زت على القضايا المتعلقة بالنزوح واللجوء بفعل النزاعات في منطقة نزاعات، ركّالتعاني من 

  ؛البلداناالقتصادي على الشعوب ووھما االجتماعي اإلسكوا وسلطت الضوء على أثر

مشاريع التنمية االجتماعية /فيلم وثائقي عن الممارسات الفضلى في تنفيذ برامجإعداد  - 
االقتصادية في المناطق التي تعاني من النزاعات بھدف نشر الممارسات الفضلى لتعزيز و

نھج واألنشطة الرامية إلى بناء القدرات ط الفيلم الضوء على الوسلّ . التنمية بالرغم من النزاع
  السالم الدائم والتنمية؛ لترسيخ البشرية والمؤسسية وتنميتھا كشرط أساسي
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مواد إعالمية حول التنمية المستدامة في ظروف األزمات أو عدم االستقرار السياسي  إصدار - 
  .المكتسبة باالستناد إلى التجارب والدروس

  
  :خاص والعام من أجل الحكم السليم واإلنعاش االقتصاديالشراكة بين القطاعين ال  -6
  

القسم ورشة عمل حول الشراكات بين القطاعين الخاص والعام في مجال الحكم والتنمية نظم   
زت وركّ.  كبار المسؤولين في الحكومة والبرلمان العراقيين وكبار رجال األعمال ، حضرھااالقتصادية

الجتماعية للشركات في القطاع الخاص، وربطتھا بأھداف اإلنعاش الوطني ورشة العمل على دور المسؤولية ا
ورشة العمل إجماع المشاركين على تنفيذ السياسات خلصت إليه ومن أبرز ما .  ن اإلدارة وبناء السالميوتحس

وقدمت الورشة توصيات .  والممارسات المحس�نة في مجال الحكم لتعزيز عمليتي الخصخصة والشراكة
  . إلى البرلمان العراقيمحددة 

  
  :لتخفيف حدة النزاع وبناء السالم ممارسات الحكم السليم باعتبارھا وسيلةً  -7
  

عقد القسم اجتماعاً لفريق الخبراء حول الحكم السليم وإدارة الخدمات العامة، تناول خيارات  - 
والتي تعمل على  والتوترات السياسية، اتالتنمية بالرغم من النزاع زتعز� السياسة العامة التي
وفي ھذا الصدد، تمحور التركيز على .  على جھود التنمية الوطنية اتتخفيف أثر النزاع

تعزيز القطاع العام وتحديداً تقديم الخدمات السياسية من خالل الترويج لممارسات الحكم السليم 
وبلدان اإلسكوا األعضاء في المشاركون من البلدان  نزاعات، وقدمالفي البلدان التي تعاني من 

خبراء تعليقات إيجابية على الصلة الوثيقة بين المواضيع التي الو العربيةالدول جامعة من 
  السياسة العامة؛على صعيد تناولھا النقاش والتوصيات المقدمة 

عقد القسم اجتماعاً لفريق خبراء حول سياسات بناء السالم ومنع النزاعات في غربي آسيا ضم  - 
مؤسسات الفكر، والمؤسسات األكاديمية، ووكاالت األمم المتحدة،  خبراء بارزين من

والمنظمات المتعددة األطراف األخرى، باإلضافة إلى مجموعة من صانعي القرارات 
 درء ونجح االجتماع في النظر في السياسات الموجھة نحو . وشخصيات من المجتمع المدني

وتناول المظالم االجتماعية .  صى باعتمادھافي المنطقة، وأو الدائم سالمالالنزاعات وبناء 
باعتبارھا سبباً رئيسياً للنزاع، واستعرض أھمية القطاع العام من خالل ممارسات الحكم السليم 

  النزاعات؛درء باعتبارھا سبيالً يؤدي إلى بناء السالم و

 مرجعياً وضع القسم بالتعاون مع معھد باسل فليحان التابع لوزارة المالية في لبنان دليالً - 
ويعر�ف الدليل بالتوجھات الحالية في إدارة .  للممارسات النموذجية في إدارة المالية العامة

المالية العامة، والموازنة، والنظم الضريبية، وإدارة اإليرادات والنفقات، والتخطيط للميزانية 
ومن .  داخليةالعامة وتطبيقھا، باإلضافة إلى الممارسات الفضلى في مراجعة الحسابات ال

  . ل خارطة طريق لتحسين أداء اإلدارات العامةالمتوقع أن يشكّ
  

  :أنشطته لتشمل المواضيع التالية القسم نطاق عيوس�سو  
  

  األزمة الغذائية واألمن الغذائي؛ •
  تحديث اإلدارة العامة باعتبارھا أداةً لتعميم ممارسات الحكم السليم؛ •
  .ألمة وبناء الدولةالتربية المدنية كشرط أساسي لبناء ا •
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  تعزيز الحكم السليم من خالل بناء القدرات البشرية والمؤسسية  -باء

  
لبناء مؤسسات الدولة  ةأساسيكمبادرة اعتمد القسم مبادرات بناء القدرات البشرية والمؤسسية   

وامل وتحويلھا إلى ع األعضاء البلدان في البشري المال وتعزيزھا بھدف تحسين مؤھالت وقدرات رأس
  .تنميةالتغيير ولل

حافظة ( قضايا الناشئة والنزاعاتالجدول التالي لمحة عامة عن مشاريع اضطلع بھا قسم اليتضمن و  
  ):مشاريع القسم

  

  الشركاء في التنفيذ  الجھة المانحة  الھدف  اسم المشروع

الموازنة 
بالدوالر (

  )كيياألمر
 أنظمة أكاديميات مشروع
 في اإللكترونية الشبكات

  عراقال

دعم الجامعات العراقية إلنشاء 
قطاع تعليم قوي لتكنولوجيا 

  المعلومات واالتصاالت

الصندوق االستئماني 
العراقي التابع 

لمجموعة األمم 
  المتحدة اإلنمائية

وزارة التعليم العالي، 
شركة سيسكو، الجامعة 

اللبنانية األميركية، منظمة 
األمم المتحدة للتربية 

  )ليونسكوا(والعلم والثقافة 

000 870 3  

مشروع إدخال تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 
  في التعليم في العراق

تحسين مناھج تكنولوجيا 
  المعلومات واالتصاالت

المفوضية األوروبية، 
من خالل الصندوق 
  االستئماني العراقي

وزارة التعليم العالي 
  واليونسكو

606 000 4  

بناء قدرات وزارة 
ال البلديات واألشغ
  العامة، العراق

بناء قدرات صانعي القرار 
والموظفين على تحسين عمليات 
  تقديم الخدمات وتحسين أدائھم

برنامج األمم المتحدة 
  العراق -اإلنمائي 

وزارة البلديات واألشغال 
  العامة

167 375 1  

 قطاع قدرات تعزيز
  الثانية المرحلة اإلسكان،

تنمية قدرات وزارة اإلعمار 
تمكينھا من تمويل واإلسكان ل
  اإلسكان

 المتحدة األمم برنامج
  البشرية للمستوطنات

  228 000  وزارة اإلعمار واإلسكان

 القطاع إدارة قدرات بناء
 المركز( العراقي العام

 لالستشارات الوطني
  )اإلداري والتطوير

دعم عمليات اإلصالح اإلداري 
المحلية في المؤسسات العامة 

شاء العراقية للمساھمة في إن
قطاع عام يتميز بالفعالية والكفاءة 

  والشفافية ويلبي االحتياجات 

برنامج األمم المتحدة 
  العراق -اإلنمائي 

المركز الوطني 
لالستشارات والتطوير 

  اإلداري

581 872  

 القطاعين بين الشراكات
 الحكم في والخاص العام

  االقتصاد بناء وإعادة

تقديم توصيات لتحسين الشراكات 
قطاعين العام والخاص في بين ال

الحكم وإعادة بناء االقتصاد في 
  العراق

برنامج األمم المتحدة 
  العراق -اإلنمائي 

المنتدى اإلنساني لألعمال، 
 المتحدة األمم جامعة

 الواليات للسالم، معھد
  للسالم المتحدة

210 96  

 والحكم الالمركزية دعم
 تقديم مجال في المحلي
  العراق في الخدمات

حقيق الحكم الالمركزي في دعم ت
  العراق

برنامج األمم المتحدة 
  العراق -اإلنمائي 

المركز الوطني 
لالستشارات والتطوير 

اإلداري، الجھاز المركزي 
لإلحصاء وتكنولوجيا 

  المعلومات، بيت الحكمة

354 646  

 مجال في القدرات بناء
 في االستراتيجي التخطيط
 وفلسطين السودان
  واليمن

ت المسؤولين الكبار تحسين مھارا
والمتوسطين في القطاع العام في 

مجال التخطيط االستراتيجي 
وتحسين قدرة مؤسسات القطاع 

  العام على التخطيط 

التعاون التقني الذي 
  تقدمه اإلسكوا

وزارة التخطيط والتنمية 
زارة ، و)فلسطين(اإلدارية 

، )السودان(التعاون الدولي 
وزارة التخطيط والتعاون 

  )اليمن( الدولي

000 180  

  
  :وقد أثمرت أنشطة بناء القدرات الموجھة إلى ممثلي القطاع العام والمجتمع المدني النتائج التالية  
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متدرباً في مواضيع  429تحسين مھارات أسھمت في دورة لتدريب المدربين،  32تنظيم   -   

  متعددة تندرج في إطار بناء القدرات؛

  لقطاع العام والمجتمع المدني؛ا عنممثالً  4228منھا ورشة عمل استفاد  370إجراء   -   

مسؤوالً في القطاع العام تناولت استراتيجيات  69حلقات وجوالت دراسية استفاد منھا  5تنظيم   -   
  .ومنھجيات تحديث القطاع العام

  
  التنمية البشرية  -1

  
الحتياجات ل فقاًو ، ص�م�متالمدربينعمل وحلقات دراسية ودورات لتدريب  اتالقسم ورش نفّذ كذلك  

أما المواضيع التي   .نزاعاتالالقطاع العام في البلدان التي تعاني من العاملون في المحلية ليستفيد منھا 
  :تناولھا فھي التالية

  
  المھارات اإلدارية؛ - 
  التخطيط اإلستراتيجي؛ - 
  إدارة المكاتب؛ - 
  تخطيط األعمال التجارية وإدارة األداء؛  - 
  تقديم الخدمات في ظل األزمات؛إدارة  - 
  إدارة الموارد البشرية؛ - 
  تقنيات التدريب؛ - 
  مھارات القيادة والقضايا المتعلقة بالجنسين؛ - 
  اإلدارة المالية ومراجعة الحسابات الداخلية؛ - 
  مھارات التقييم؛ - 
  الشراكات بين القطاعين الخاص والعام؛ - 
  اإللكترونية؛ الحوكمة - 
  تنمية القطاع العام؛ - 

  أنشطة القسم في بناء القدرات

  المستفيدون  العدد

الجوالت /الحلقات
  الدراسية

  
  
  

  ورشات العمل
  
  
  

  تدريب المدر�بين

69  

5

4216  

369  

377  

29  
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  كة سيسكو في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛شھادات شر - 
  المشتريات العامة؛ - 
  .نزاعاتال من ممارسات الحكم السليم في البلدان التي تعاني - 

  
القطاع العام في كل من السودان والعراق وفلسطين واليمن  شخصاً من العاملين في 642وقد تلقى   

  .المواضيع مختلف من التدريب في المستفيدينعدد ي التالالشكل يبي�ن و  .المذكورة تدريباً في المواضيع
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  )2009-2007(ن من أنشطة بناء القدرات حسب الموضوع يتوزيع المستفيد
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  تعزيز المؤسسات  -2
  

شارك  ،في القطاع العامإلى جانب تمكين مسؤولي القطاع العام سعياً إلى تحسين قدرات الموظفين   
ومن   .خالل تحديث وتنفيذ استراتيجيات وأنشطة لتحديث القطاع العام القسم في بناء قدرات المؤسسات من

  :على ھذا الصعيد المبادرات الرئيسية التي اتخذت
  

بناء المعرفة والقدرات الوطنية في مجال تقنيات ومنھجيات التخطيط اإلستراتيجي في العراق  •
  ات القطاع العام؛منھجيات التخطيط اإلستراتيجي في مؤسس تعميم وفلسطين واليمن بھدف

دعم المركز الوطني لالستشارات والتطوير اإلداري في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في  •
  اإلصالح؛يكون الھدف منه دفع عملية العراق، لوضع إطار لتطوير اإلدارة في القطاع العام 

لوطني دمج ممارسات الحوكمة اإللكترونية في الخدمات االستشارية التي يقدمھا المركز ا •
  لالستشارات والتطوير اإلداري إلى مؤسسات القطاع العام في العراق؛

وضع مجموعة أدوات في مجال التنمية المؤسسية تتضمن وحدات بناء القدرات البشرية  •
  النزاع وبناء الدولة في فترة ما بعد النزاع؛أثر والمؤسسية لتخفيف 

عريف المندوبين العراقيين على ممارسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتأنماط تعزيز  •
  .الحكم السليم وفعالية أنشطة إعادة بناء االقتصاد

  
  توصيات في السياسة العامة لتحديث القطاع العام  -3

  
السياسة  إصالح للمباشرة في دة في مجال تحديث القطاع العام إلى المعنيينقُدمت توصيات محد�  
  :ما يليب اتويمكن تلخيص أبرز اإلنجاز . العامة

  
في واإلنشاءات  لبناءمواد ا صناعة وضع مخطط يتضمن توصيات محددة لقطاع اإلسكان حول •

  العراق؛

خالل ورشة العمل الرفيعة المستوى حول الشراكة بين القطاعين الخاص والعام إلعادة إرساء  •
زيز سياسات مت توصيات محددة في السياسة العامة لتعد�االقتصاد في العراق، قُإحياء الحكم و

الحكم وممارساته بھدف تحسين عمليات الخصخصة والشراكة وتحسين التدابير القانونية 
كما قدم أعضاء في البرلمان العراقي توصيات محددة على أثر مشاركتھم  . وتدابير منع الفساد
  في ورشة العمل؛

لى اعتماد مبادئ وضع دليل بالتوجھات والممارسات الحديثة في إدارة المالية العامة يشجع ع •
  الحكم السليم في المالية العامة؛

الالمركزية في تقديم الخدمات في العراق لعرضھا على مجلس الوزراء  بشأن إعداد توصيات •
  والوزارات المعنية؛
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  تنمية المجتمع المحلي لتحقيق اإلنعاش االقتصادي والتنمية  -جيم
  

 يذ مشاريع عملية تھدف إلى تمكين المجتمعات المحليةتنفقام القسم بتنمية المجتمع المحلي في إطار   
تتنوع ھذه و . االقتصاديةوعلى البنى االجتماعية  ات ومواجھة تأثيرھاالنزاع الصمود في ظروف من
تھدف إلى إعادة إحياء االقتصاد  ،لتنمية االقتصاديةلأنشطة ولبناء القدرات والمھارات، بين مبادرات  مشاريعال

  . النزاع في مرحلة ما بعد
  

  . تنمية المجتمع المحليفي يتضمن الجدول التالي لمحة عامة عن المشاريع التي اضطلع بھا القسم و  
  

  الجھة المانحة  ھدفه  اسم المشروع
الشركاء في 

  التنفيذ

الموازنة 
بالدوالر (

  )كيياألمر
مشروع القروض البالغة 
الصغر الدو�ارة للزراعة 

واألعمال التجارية 
  الزراعية

م المشاريع الصغرى دع
  والصغيرة في جنوب لبنان

الھيئة العربية 
لالستثمار واإلنماء 

  الزراعي

جمعية التنمية 
  الريفية

000 250  

 العربة مشروع
  اإللكترونية

مدرسة متنقلة لتعليم 
الكمبيوتر واإلنترنت تھدف 
إلى تحسين المجتمع المحلي 

عبر مھارات الكمبيوتر 
  وتكنولوجيا المعلومات

  275 000  مؤسسة سرادار  الت الدوليةالوكا

مشروع المجتمع الذكي 
  في العراق

بناء القدرات لمكافحة البطالة 
والفقر عبر التكنولوجيا 

  الحديثة

الصندوق االستئماني 
للعراق التابع لمجموعة 
  األمم المتحدة اإلنمائية

وزارة البلديات 
واألشغال العامة، 

البلديات 
ومؤسسات التعليم 

  العالي

202 703 2  

الحكم السليم الداعم لخلق 
  فرص عمل

خلق فرص عمل من خالل 
  إنشاء ثالث حاضنات أعمال

مكتب األمم المتحدة 
  لخدمات المشاريع

  470 450  

  
  مبادرات بناء القدرات والمھارات على المستوى المحلي  -1

  
محو  دورات بين نشطةوقد تنو�عت ھذه األ. شخصاً  4020 القدرات استفاد من أنشطة القسم في بناء   
يدين عدد المستف لمحة إحصائية عن الجدول التالييتضمن و  .المشاريع الصغرى والصغيرةتصميم و ،األمية
  .أنواع التدريب مختلف من
  

  عدد المستفيدين  الموضوع
  500  التنمية البشرية ومحو األمية

  1003  برنامج تقنيات محو األمية ومھارات الحياة األساسية
  146  المدربين على التنمية البشرية ومحو األمية تدريب

  31  تدريب المدربين على تعليم المحاسبة باالستناد إلى الحاسوب في الجامعات العراقية
  2000  سيسكو شركة شھادات التدريب على

  340  أنشطة تدريبية على تطوير المشاريع الصغيرة والصغرى
  4020  المجموع
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  القتصاديةأنشطة التنمية ا  -2
  

 القسم مشاريع للتنمية االقتصادية في جنوب لبنان وفي العراق، جرى تحديدھا على أساس الميزةنفّذ   
تحسين الدورة أسھمت في أدت المشاريع إلى نتائج إيجابية و ،البلدينكال وفي  . للمناطق المستھدفة النسبية

  .ينخل المنتجين الصغار والمتوسطاالقتصادية المحلية وزيادة د
  

  :وفي ما يلي أبرز إنجازات مبادرات التنمية االقتصادية  
  

  إدخال زراعة محصول عالي المردود ھو الصعتر في جنوب لبنان كبديل عن زراعة التبغ؛ •

يناير /حتى كانون الثاني(كي في جنوب لبنان يدوالر أمر 200000منح قروض صغيرة بقيمة  •
  ؛ةالصغيرة والمتوسط األعمال أصحاب لدعم) 2008

  وظيفة؛ 97فرصة عمل جديدة في جنوب لبنان والعمل على المحافظة على  37خلق  •

كوبري وسيد دخيل في  إنشاء مركزين محليين للتكنولوجيا المتعددة األغراض في ألتون •
  العراق؛

  تشغيل مصنعين لمنتجات األلبان في دبس وسي�د دخيل في العراق؛ •

ل في العراق لمعالجة األغذية الزراعية إنشاء وحدة متعددة األغراض في جامعة الموص •
  ألھداف تعليمية؛

  إنشاء مختبرين لألغذية الزراعية في جامعتي ذي قار وصالح الدين في العراق؛ •

سط اإنشاء ست وحدات للتنمية المجتمعية في جامعات صالح الدين وذي قار والموصل وو •
  والقادسية وبغداد؛

  .رية في محافظة البصرة في العراقإنشاء ثالثة مراكز لتنمية األعمال التجا •

  المستفيدون من التدريب حسب الموضوع

  التنمية البشرية ومحو األمية

أساليب محو األمية وبرنامج مھارات 
  الحياة األساسية

تدريب المدربين في التنمية البشرية 
  محو األميةو

تدريب المدربين على تعليم المحاسبة 
باستخدام الحاسوب في الجامعات 

  العراقية
  التدريب على شھادات سيسكو

المشاريع أنشطة تدريبية على تطوير 
  الصغيرة والصغرى


