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وال�صومال، مبا فـي ذلك مكونات الإنعا�ش املبكر حتت اإدارة برنامج 
الأمم املتحدة الإمنائي. ومثل هذه املبادرة قابلة للتكرار من امل�صادر 
فـي  ال�صعودية  العربية  اململكة  التمويل من جانب  �صيما  ول  اخلليجية 
امل�صتقبل لأغرا�ش منع وقوع الأزمات وغريها من اأن�صطة ال�صتجابة/
الإنعا�ش. وميثل هذا النموذج مثاًل منا�صبًا للغاية لل�صراكة مع اإحدى 
منطقة  فـي  الر�صمية  الإمنائية  للم�صاعدة  املقدمة  اجلنوب  بلدان 
امل�صادر  بني  بلدان اجلنوب  بني  فيما  التعاون  لتعزيز  العربية  الدول 

الإقليمية.

تفا�سيل احلل: امليزة الن�سبية للحل:
املتحدة  الأمم  مراجعات  فـي  العربي  اخلليج  دور  يظهر  ما  نادرًا 
للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب. ويف الوقت نف�صه، يعد اخلليج العربي 
العاملية  الر�صمية  الإمنائية  للم�صاعدة  الرائدة  امل�صادر  من  واحدًا 
حالة  حتليل  وعند  اجلنوب.  بلدان  بني  فيما  نطاقًا  الأو�صع  واحللول 
التعاون  فـي  الرئي�صية  اجلهة  باعتبارها  ال�صعودية،  العربية  اململكة 
اإىل  ن�صل  اأن  ميكن  العربية،  املنطقة  من  اجلنوب  بلدان  بني  فيما 
اأف�صل لالجتاهات العامة لإمكانات اخلليج العربي فـي التعاون  فهم 
فيما  �صيما  ول  امل�صتقبلية،  الفر�ش  ونطاق  اجلنوب  بلدان  بني  فيما 
يتعلق بال�صتجابة لالأزمات النا�صئة واحتياجات الإنعا�ش املبكر داخل 

جماالت االهتمام املوا�سيعية / القطاعات/ 
املمار�سات التي يدعمها احلل:

 الهدف الثامن من الأهداف الإمنائية لالألفية ال�صراكات العاملية من 
اأجل التنمية

منع الأزمات والإنعا�ش - ال�صتجابة الفورية لالأزمات

تفا�سيل احلل: التحدي االإمنائي واملنجزات 
الرئي�سية:

و�صدتها.  الكوارث  تكرار  معدل  فـي  زيادة  الأخرية  الأعوام  �صهدت 
ومن بني احلالت املهمة، تلك الكوارث التي وقعت فـي ال�صني وهايتي 
اإقامة  توجب  املتزايدة،  التحديات  وملواجهة  وال�صومال.  وباك�صتان 
�صراكات عاملية اأو�صع نطاقًا. وقد بزغ جنم اململكة العربية ال�صعودية 
كواحدة من اأكرب بلدان اجلنوب املقدمة للم�صاعدة الإمنائية الر�صمية 
مليارات   3 اإىل   2 بني  ما  تقدم  حيث  والإنعا�ش،  لالأزمات  للت�صدي 
دولر فـي العام كم�صاعدة اإمنائية ر�صمية اإجمالية لكل من الأهداف 
جلهود  الدعم  من  مهمًا  م�صتوى  ذلك  وي�صمل  والإمنائية.  الإن�صانية 
دولر  مليون   183 الأخرية  الأعوام  فـي  قدمت  حيث  املتحدة،  الأمم 
وباك�صتان  وهايتي  ال�صني  فـي  املبادرات  اأجل  من  املتحدة  لالأمم 

اململكة العربية ال�سعودية كمقدم للم�ساعدة 
االإمنائية الر�سمية للت�سدي للأزمات 

واالإنعا�ش - اململكة العربية ال�سعودية
الرتكيز اجلغرافـي والبلدان الأخرى امل�صاركة: ال�صني، 

هايتي، باك�صتان، ال�صومال



م�سوؤول التن�سيق واالت�سال:  
اإبراهيم الزيق

ممثل مكتب اليوني�صف فـي منطقة اخلليج
رئي�ش فريق الأمم املوا�صيعي املعني بالتعاون 

فيما بني بلدان اجلنوب 
مقر الأمم املتحدة، احلي الدبلوما�صي، 

الريا�ش 11614
اململكة العربية ال�صعودية 

4885301-1-966+
ielziq@unicef.org

املنطقة العربية ذاتها. 

الدرو�ش امل�ستفادة:
اجلنوب  بلدان  دور  على  الهتمام  تركز  بو�صان،  بعد  ما  حقبة  فـي 
وباعتبارها  العاملية،  التنمية  فـي  جددًا  �صركاء  باعتبارها  النا�صئة 
من  الر�صمية  الإمنائية  للم�صاعدة  املقدمة  اجلهات  اأكرب  اإحدى 
بلدان اجلنوب. تظهر احلالة اجتاهات �صراكات ال�صعودية لأغرا�ش 
ال�صراكات  فـي  املتحدة  الأمم  ودور  والإنعا�ش،  لالأزمات  الت�صدي 
ال�صابقة  الدرو�ش  فـي  النظر  خالل  من  وميكن  التو�صع.  فـي  الآخذة 
امل�صتفادة من هذه احلالت حتديد النطاق امل�صتقبلي للتعاون. ويجب 
العمل على حت�صني التن�صيق فيما بني وكالت الأمم املتحدة، واإعالن 
لزم  متى  القدرات،  تطوير  فـي  الدعم  وتقدمي  كفء،  ب�صكل  النتائج 

الأمر.



احللول
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م�صتوى املديريات وقدم التدريب لكل من منظمات املجتمع املدين 
وامل�صوؤولني. 

تفا�سيل احلل: امليزة الن�سبية للحل:
اأ(  زيادة حت�صيل الإيرادات املحلية للمجال�ش املحلية فـي 24 مديرية 

من املحافظات الثنتي ع�صرة املختارة. 
حماربة  فـي  املدين  املجتمع  ومنظمات  ال�صحفيني  دور  ب(  زيادة 
الف�صاد فـي هذه املديريات املختارة. وا�صتنادًا اإىل اإطار التعاون 
املدين  املجتمع  منظمات  بني  فيما  اجلنوب  بلدان  بني  فيما 
ع�صو  و600  �صحفيًا   379 تدريب  مت  بالهند،   MKSSو اليمنية 
من املجال�ش املحلية ومنظمات املجتمع املدين على اأ�صاليب ر�صد 
مبا  الهندية  التجارب  على  املتدربون  اأطلع  حيث  العامة.  املوارد 
فـي ذلك احلملة الوطنية الهندية حلق ال�صعب فـي احل�صول على 
املدين،  املجتمع  منظمات  �صفافية  م�صروع  اأثناء  ويف  املعلومات. 
بداأت بع�ش املجال�ش املحلية التي ح�صلت على تدريب فـي تنفيذ 
اإجراء  اإىل  اأدى  مما  املحلي،  امل�صتوى  على  امليزانية  ومراقبة 
املجال�ش  بع�ش  فـي  املرافق  على  الإيرادات  لتح�صيل  ا�صتق�صاء 

املحلية. 

جماالت االهتمام املوا�سيعية / القطاعات/ 
املمار�سات التي يدعمها احلل:

واحلكومة  املعلومات  على  احل�صول  اإمكانية   - الدميقراطي    احلكم 
الإلكرتونية

  زيادة ال�صفافية واخل�صوع للم�صاءلة على م�صتويات املجال�ش املحلية.

تفا�سيل احلل: التحدي االإمنائي واملنجزات 
الرئي�سية:

اأ(  يتمثل التحدي الرئي�صي لإدارة احلكم الذي كانت تواجهه احلكومة 
على  احل�صول  على  والقدرة  اجتماعية  م�صاءلة  وجود  عدم  فـي 
على  احلكوميني  امل�صوؤولني  م�صاءلة  يقو�ش  ما  وهو  املعلومات؛ 

الإنفاق العام، مما يقو�ش بدوره جهود مكافحة الف�صاد. 
الجتماعية  باملوارد  الرتقاء  يريد  جمتمع  لأي  ب(  �صرورية 
فـي  ال�صعب  م�صاركة  التنمية  تتطلب  والب�صرية؛  والقت�صادية 
النواة  الدميقراطي  احلكم  ي�صكل  بحيث  التنمية،  دورة  جوانب 

لإن�صاء بيئة لتحقيق نتائج التنمية و�صمان قيمة النقود. 
على  الوطنية  امليزانية  تنفيذ  لر�صد  توجيهية  مبادئ  و�صع  ج(  مت 

ممار�سة ال�سغوط والتمكني من امل�ساركة 
فـي �سن قانون احلق فـي احل�سول على 

املعلومات- اليمن
الرتكيز اجلغرافـي:الهند



م�سوؤول التن�سيق واالت�سال:  
وليد باهارون

فريق اإدارة احلكم 
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي فـي �صنعاء، 

اليمن
712222302-967+

walid.baharoon@undp.org

مديرية   24 فـي  املحلية  املجال�ش  فـي  الرئي�صيون  ال�صركاء  ج(  متثل 
هذه  من  �صحفيًا   379 من  يقرب  وما  املدين  املجتمع  ومنظمات 
على  لحقة  مرحلة  فـي  تاأثريه  التدخل  لهذا  وكان  املديريات. 
اأقره  والذي  معلومات،  على  احل�صول  فـي  احلق  قانون  �صياغة 
ثورة  اأجندة  من  جزءًا  الف�صاد  حماربة  وكانت  موؤخرًا.  الربملان 

ال�صباب اأثناء الربيع العربي فـي اليمن فـي عام 2011.

الدرو�ش امل�ستفادة:
عنه.  الناجمة  والوفورات  لتحقيقه  تخطط  مبا  الوعي  بزيادة  البدء 
مواءمة جتارب الآخرين وترجمتها اإىل ال�صياق املحلي، وتطبيق نهج 
هرمي مت�صاعد )من القاعدة اإىل القمة(، وكذلك العمل مع اجلهات 

املنا�صرة املعروفة ل�صمان ال�صتمرارية لعملية التغيري.

 امليزانية ال�سنوية االأخرية 
)بالدوالر االأمريكي(:200.000

 اإجمايل امليزانية )بالدوالر االأمريكي(:
150.000
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تفا�سيل احلل: امليزة الن�سبية للحل:
ال�صيول  مثل  الكوارث  خماطر  من  والبرتاء  العقبة  من  كل  عانت 
ممتلكاتهم،  مواطنوها  وفقد  املناخ.  وتغري  والزلزل،  املفاجئة؛ 
وحياتهم، والبنية التحتية التي ا�صتهلكت القدر الأكرب من امليزانيات 
البلدية، وحتدث هذه اخل�صائر نتيجة نق�ش اخلربة وغياب التن�صيق 

بني املوؤ�ص�صات فـي هذا اجلانب وعدم وجود اإدارة ملخاطر الكوارث. 
اإطار للحد من خماطر  اإىل امل�صاعدة فـي بناء  ويهدف هذا امل�صروع 
الكوارث بال�صرتاك مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، ومن ثم يتعني 
اإيجابًا  العمل من الأطراف �صاحبة امل�صلحة التي من �صاأنها التاأثري 
املجتمع  الرئي�صيني  امل�صلحة  اأ�صحاب  بني  من  امل�صروع.  على  و�صلبًا 
املحلي، والذي يتطلب التدريب ورفع الوعي والإ�صراك فـي املهمة، على 
�صبيل املثال، اأي حركة لت�صجيع التطوع فـي حالت الكوارث فـي احلي 

يجب تنفيذها من خالل نهجني: موؤ�ص�صيًا وحمليًا. 
مثل  للمخاطر  تعر�صًا  البلدان  اأكرث  من  تعد  التي  تركيا،  بداأت  وقد 
حيث  الكوارث؛  حالت  فـي  الأحياء  متطوعي  م�صروع  فـي  الزلزل، 
ح�صدت العديد من املتطوعني عن طريق تدريبهم وجتهيزهم ح�صب 
من  لأربعة  طيبة  فر�صة  تركيا  اإىل  الرحلة  وفرت  وهكذا،  ال�صرورة. 
لدرا�صة  والعقبة  البرتاء  من  الكوارث  من  احلد  جمال  فـي  العاملني 

جماالت االهتمام املوا�سيعية / القطاعات/ 
املمار�سات التي يدعمها احلل:

منع الأزمات والإنعا�ش - احلد من خماطر الكوارث واإدارة املخاطر 
املناخية

املوقع االإلكرتوين: 
http://www.magvakfi.org.tr/eng/default.asp

تفا�سيل احلل: التحدي االإمنائي واملنجزات 
الرئي�سية:

�صامل  م�صروع  فـي  بالأردن  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  �صرع 
تغري  واإدماج  الكوارث  خماطر  من  للحد  املوؤ�ص�صية  القدرات  »تعزيز 
املناخ فـي الأردن« يركز على �صلطتني حمليتني؛ �صلطة منطقة العقبة 
التنموي  البرتاء  اإقليم  و�صلطة   )ASEZA( اخلا�صة  القت�صادية 
اإقامة  امل�صروع  هذا  اأن�صطة  بني  ومن   .)PDTRA( ال�صياحي 
متطوعي الأحياء حلالت الكوارث فـي منطقتني. وكانت مهمة الرحلة 
اإ�صطنبول هي مراقبة تنفيذ م�صروع متطوعي الأحياء  اإىل  الدرا�صية 
حلالت الكوارث فـي اإ�صطنبول وبور�صة والتعلم وتبادل اخلربات بني 

الطرفني، بهدف اخلروج بخطة عمل من اأجل ال�صلطتني.

 ت�سجيع العمل التطوعي باالأردن فـي 
العقبة ووادي مو�سى والبرتاء- االأردن 

الرتكيز اجلغرافـي:تركيا 



قاعدة  واإن�صاء  املتطوعني،  ومقابلة  الطبيعة،  على  الرتكية  التجربة 
“موؤ�ص�صة  للحل  املقدمة  اجلهة  مع  الأجل  طويلة  ل�صراكة  �صلبة 

 .”MAG

الدرو�ش امل�ستفادة:
الأحياء  ملتطوعي  م�صروع  لإن�صاء  عمل  خطة  اإىل  الدرو�ش  حتويل  مت 
فـي حالت الكوارث فـي كل من العقبة والبرتاء. ويجري حاليًا تنفيذ 
الأمم  برنامج  ويوا�صل  املحلية،  احلكومات  طريق  عن  العمل  خطط 
التدريب  من  كل  فـي  امل�صاندة  تقدمي  الأردن  فـي  الإمنائي  املتحدة 

واملعدات. 
فـي  املماثلة  التجارب  من  التعلم  �صرورة  الأخرى  الدرو�ش  بني  ومن 
من  للحد  اآخر  جمتمعي  م�صروع  حتديد  مت  حيث  خمتلفة؛  مواقع 
فـي  املحلية  البيئة  اأكرب  املغرب، مياثل ب�صورة  فـي  الكوارث  خماطر 
مع  مقارنة  اإجراء  املهم  من  املحلي  لل�صياق  ونظرًا  البرتاء.  منطقة 

خمتلف التجارب الناجحة والعمل على تنفيذ اأوثقها �صلة.

رابط يوتيوب:
 http://www.magvakfi.org.tr/eng/default.asp

 امليزانية ال�سنوية االأخرية 
)بالدوالر االأمريكي(:15.000

 اإجمايل امليزانية 
)بالدوالر االأمريكي(:23.000

م�سوؤول التن�سيق واالت�سال:  
بيللي لوتكن

حملل برنامج احلد من خماطر الكوارث
 برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

�صارع امللكة رانيا، عمان 
الأردن

7656654 79 962+
pelle.lutken@undp.org



احللول
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تفا�سيل احلل: امليزة الن�سبية للحل:
تنفيذ  عن  ف�صاًل  وال�صودان،  م�صر  بني  التجارة  الطريق  اأ(  �صي�صهل 
املزيد من م�صاريع التنمية؛ مما ي�صهم فـي احلد من الفقر الذي 

ُيعد من الأولويات الإمنائية الوطنية الرئي�صية فـي ال�صودان؛
ال�صيا�صي  اللتزام  اإىل  اأي�صًا  امل�صروع  جناح  فـي  الف�صل  ب(  ويرجع 
الوا�صح من جانب امل�صتويات العليا فـي كال البلدين وو�صع غايات 

حمددة وحتديد الدور الذي يقوم به كل جانب. 
اإدراك  من  تعزز  اأن  التعاون  هذا  من  املكت�صبة  اخلربة  �صاأن  ج(  من 
املكا�صب الكامنة فـي التعاون فيما بني بلدان اجلنوب مع البلدان 
اأو  الأفريقية والعربية الأخرى التي تفتقر اإىل اخلربة ال�صرورية 

الكافية للتعامل مع مثل هذه ال�صواغل.

الدرو�ش امل�ستفادة:
اأ(  ميكن جتنب التاأخري فـي عملية التنفيذ من خالل الت�صال امل�صتمر 
واملتابعة فيما بني الأطراف �صاحبة امل�صلحة حلل اأي حتديات اأو 

م�صاكل قد تطراأ.

جماالت االهتمام املوا�سيعية / القطاعات/ 
املمار�سات التي يدعمها احلل:

احلد من الفقر - التجارة وامللكية الفكرية والهجرة

تفا�سيل احلل: التحدي االإمنائي واملنجزات 
الرئي�سية:

امل�صاكل  من  ال�صودان  فـي  للطرق  التحتية  البنية  حالة  �صوء  يعد 
الرئي�صية التي تعيق التنمية بها. حيث تعيق كاًل من التجارة الداخلية 
اتفقت  ثم،  ومن  التنمية.  م�صاريع  تنفيذ  عن  ف�صاًل  واخلارجية، 
بطول  طريق  اإن�صاء  فـي  ال�صرتاك  على  وال�صودان  م�صر  حكومات 
امل�صرية  واحلدود  ال�صاحلي  ال�صوي�ش  طريق  بني  )يربط  كم   280
وبور�صودان(؛ فـي حني تق�صم اأعمال الإن�صاء والتمويل بالت�صاوي بني 

البلدين. 
ويف فرباير/�صباط 2009 اأجنزت احلكومة امل�صرية اجلزء اخلا�ش 
بها: اإن�صاء 140 كم، فـي حني انتهت احلكومة ال�صودانية من 70 كم 

حتى الآن وجتهز حاليًا الأموال الالزمة لإمتام امل�صروع.

ت�سهيل التجارة عن طريق اإن�ساء الطريق 
ال�ساحلي بني م�سر وال�سودان: 

وزارة التعاون الدويل، م�سر
الرتكيز اجلغرافـي:ال�صودان





خالل  من  اجلنوب  بلدان  بني  فيما  التعاون  فـي  البنوك  ب(  اإ�صراك 
تقدمي القرو�ش طويلة الأجل ميكن اأن يحل م�صكلة قيود التمويل.

التعاون  ت�صهل  وممار�صات  نظم  و�صع  اجلنوب  بلدان  على  ج(  يجب 
فيما بني بلدان اجلنوب.

 

 امليزانية ال�سنوية االأخرية )باجلنيه امل�سري(:
 270.000.000

م�سوؤول التن�سيق واالت�سال:  
غدير حجازي

وزارة التعاون الدويل، م�صر
8 �صارع عديل، و�صط البلد، القاهرة

م�صر
ghegazy@mic-eg.net



احللول

تخطيط اآليات التعاون واحللول فيما بني بلدان اجلنوب فـي الدول العربية

للمواطنني. وفـي الوقت نف�صه، كان م�صروع تكنولوجيا املعلومات 
والت�صالت من اأجل التنمية �صمن اأولويات »حوكمة ولمركزية 

الإر�صادات الإقليمية«: 
برجميات  تطوير  �صف�صاون؛  فـي  الأهمية  بالغة  الإدارات  حو�صبة  ج(   
تركيب  املحلية،  ال�صبكة  تركيب  للبلدية،  الرئي�صية  العمل  مل�صارات 
وامل�صتخدمني  امل�صوؤولني  جميع  تدريب  وال�صجالت،  ال�صجل  اإدارة 

للتطبيقات.
املعلومات  تكنولوجيا  حلول  من  املحلي  احلل  هذا  نطاق  د(  تو�صيع 
والت�صالت من وجدة، باملغرب، حيث مت تطويره للمرة الأوىل، اإىل 
ومايل من  فني  بدعم  كيهيدي، مبوريتانيا،  ثم  باملغرب،  �صف�صاون 
مالقة، من خالل اإطار مبادرة اآرت - جمتمع التكنولوجيا من اأجل 

املتو�صط.

تفا�سيل احلل: امليزة الن�سبية للحل:
امليزة الن�صبية للحل / العنا�صر املبتكرة / قابلية التكرار / تو�صيع النطاق:  
•���تولية ال�صلطات املحلية زمام الأمور فـي ت�صميم احللول لحتياجات 

التنمية املحلية لديهم وو�صع خططها.
العامة  الإدارة  فـي  والت�صالت  املعلومات  تكنولوجيا   •��ا�صتخدام 
اإىل  اأقرب  احلكومة  وجعل  احلوكمة  لدعم  كو�صيلة  املحلية 

احتياجات املواطنني من حيث الكفاءة واجلودة وال�صفافية.

جماالت االهتمام املوا�سيعية / القطاعات/ 
املمار�سات التي يدعمها احلل:

جمالت الهتمام املوا�صيعية / القطاعات/ املمار�صات التي يدعمها 
احلل:

واحلكومة  املعلومات  على  احل�صول  اإمكانية  الدميقراطي:  احلكم 
الإلكرتونية 

املوقع االإلكرتوين: 
http://web.undp.org/geneva/ART/isi_med/

تفا�سيل احلل: التحدي االإمنائي واملنجزات 
الرئي�سية:

يعيق  كان  مما  حمو�صبة،  �صف�صاون  فـي  الإدارات  جميع  تكن  اأ(  مل 
تقدمي اخلدمات العامة اإىل املواطنني بكفاءة.

والقت�صاد  املعلومات  ملجتمع  الوطنية  الإ�صرتاتيجية  اإطار  ب(  وفـي 
تكنولوجيا  مزايا  نطاق  لتو�صيع  جهودها  من  وكجزء  الرقمي، 
املغرب  حكومة  ا�صتعانت  الأقاليم،  اإىل  والت�صالت  املعلومات 
املتو�صط  اأجل  من  التكنولوجيا  جمتمع  ملبادرة  الفنية  بامل�صاندة 
اأجل  املغرب، من  فـي  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  من خالل 
ت�صميم وتنفيذ برنامج لتح�صني الإدارة العامة وتقدمي اخلدمات 

حت�سني تقدمي اخلدمات العامة اإىل املواطنني 
عن طريق ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات 

واالت�ساالت: بلدية �سف�ساون.املغرب
الرتكيز اجلغرافـي:بلدية وجدة، املغرب؛ بلدية مالقة، 

اإ�صبانيا؛ بلدية كيهيدي، موريتانيا 





 •���القيمة امل�صافة للتعاون الثالثي ال�صمايل - اجلنوبي - اجلنوبي: يركز 
الدعم املقدم من بلدية مالقة على بناء القدرات املحلية وتعزيز الدور 
حمِددة.  اإمنائية  اأطرافًا  باعتبارهم  املحليون  ال�صركاء  يلعبه  الذي 
وما اأن تتقوى املعرفة بتكنولوجيا املعلومات والت�صالت لدى بلدية 
وجدة، فـي املغرب فـي اإطار تلك ال�صراكة، تقرر نقلها من خالل هذه 
القدرات اجلديدة املعززة اإىل بلدية �صف�صاون، باملغرب، ثم اإىل بلدية 
كيهيدي، مبوريتانيا. وبهذه الطريقة، فاإن �صركاء التعاون الالمركزي 
مل يدعموا اإ�صرتاتيجية معينة ل�صالح جمتمع مغربي معني وح�صب، 
اإىل  اخلربات  تنقل  بحيث  القدرات  ببناء  كذلك  يقومون  ولكنهم 

بلديات اأخرى فـي البلد ذاتها ومدن اأخرى فـي بلدان املنطقة. 

ال�سركاء الرئي�سيون:
حمليًا: بلديتا وجدة و�صف�صاون باملغرب، بلدية كيهيدي فـي موريتانيا؛ 
العامة للمجتمعات املحلية، املغرب  وطنيًا: وزارة الداخلية - الإدارة 
املهني  والتكوين  الت�صغيل  ووزارة  والالمركزية  الداخلية  ووزارة 

والتقنيات اجلديدة، موريتانيا؛
الأمم  لربنامج  التابعة  اآرت  ومبادرة  اإ�صبانيا  مالقة،  بلدية  دوليًا: 

املتحدة الإمنائي بجنيف
تكنولوجيا  حلول  تنفيذ  من  مواطن   2000 من  اأكرث  ا�صتفاد  الأثر: 
املعلومات والت�صالت فـي �صف�صاون، واأكرث من 30 األفًا �صي�صتفيدون 

فـي كيهيدي

الدرو�ش امل�ستفادة:
من املهم تذكر ما يلي عند التكرار فـي مكان اآخر م�صتقباًل: 

اأ(  مواءمة تدخالت التعاون الدويل مع الحتياجات واخلطط الإمنائية 
املحلية على النحو امل�صاغ فـي وثائق التوجيهات الإ�صرتاتيجية 

ب(  تطوير قدرات امل�صتخدمني عن طريق ت�صجيع واعتماد وا�صتخدام 
ودمج تكنولوجيات املعلومات والت�صالت اجلديدة من اأجل التنمية

ج(  �صمان قابلية ا�صتمرار امل�صروع بعد خم�ص�صات التمويل املبدئي 
فـي  ال�صيانة  تكاليف  ت�صمني  طريق  عن  املثال،  �صبيل  )على 

التخطيط القيا�صي(
د(  توقع ا�صتمرارية امل�صروع )على �صبيل مثال، بعد الإدارة ال�صيا�صية 

احلالية(
بنجاح  نفذ  امل�صروع  كان  اإذا  ما  لر�صد  م�صتمرة  متابعة  هـ(  تقدمي 

وي�صتفاد منه على نحو مثمر 
من  والت�صالت  املعلومات  تكنولوجيا  من  ال�صتفادة  ميكن  و(  ل 
اأجل التنمية من خالل م�صاريع املرة الواحدة. فهي عملية معقدة 
تطور  مع  ا�صتجابة  امل�صاريع  وتتطور  م�صتمر.  لتح�صني  وتخ�صع 
املعلومات  تكنولوجيات  وتتكيف  املحلية،  التكنولوجية  الإمكانيات 

والت�صالت مع ال�صياق املحلي.

 امليزانية ال�سنوية االأخرية 
)بالدوالر االأمريكي(:81.000

 اإجمايل امليزانية 
)بالدوالر االأمريكي(:134.000

م�سوؤول التن�سيق واالت�سال:  
اأرتورو رودريغيز مينيديز 

من�صق العالقات الدولية
 ،3  Calle Munoz Cervan، no

 del complejo de  4  Edificio
Tabacalera

Malaga Municipality، Malaga
اإ�صبانيا 

34629505467+
arodriguez@malaga.eu

 



احللول

تخطيط اآليات التعاون واحللول فيما بني بلدان اجلنوب فـي الدول العربية

على  الزراعيني  والوكالء  الزراعي  الإر�صاد  وموظفي  للمزارعني، 
املحا�صيل  اإدخال  و�صاند  واإدارتها،  املياه  على  احلفاظ  ممار�صات 
ذات القيمة النقدية العالية، زراعة الزيتون وح�صاده، حت�صني ت�صويق 
املعي�صية  لالأ�صر  اإر�صادًا  اأي�صًا  امل�صروع  قدم  كما  الزراعية.  املنتجات 

من مالك املوا�صي. 
املزارعني  �صغار  الربنامج  من  الرئي�صيون  امل�صتفيدون  وكان 
فـي  والإنتاج  الإنتاج  تكثيف  من  املزارعون  متكن  حيث  وامل�صتهلكني. 
غري املو�صم، و�صمنوا توافر اإمداد منتظم فـي الأ�صواق، مما اأدى اإىل 
الإمدادات  توافر  من  امل�صتهلكون  واأفاد  الدخل.  فـي  زيادات  حتقيق 

بانتظام وحت�صن املعايري ونوعية الطعام.

رابط اإلكرتوين:
http://www.fao.org/news/story/en/item/115538/

 /icode

تفا�سيل احلل: امليزة الن�سبية للحل:
مكن امل�صروع من ت�صغيل اأربعة فنيني من الأردن ميدانيًا ملدة عامني 

فـي جمالت اخلربة التالية: 
اأ( اإنتاج املحا�صيل

ب( الري

جماالت االهتمام املوا�سيعية / القطاعات/ 
املمار�سات التي يدعمها احلل:

الزراعة، الأمن الغذائي من خالل اإجراء حت�صينات على التحكم فـي 
املياه وتكثيف املحا�صيل وتنويعها 

املوقع االإلكرتوين:
http://www.fao.org/spfs/South-South-spfs/ssc-

/spfs/en

تفا�سيل احلل: التحدي االإمنائي واملنجزات 
الرئي�سية:

 / اأغ�صط�ش/اآب  من  عامني،  ملدة  ميدانيني  فنيني  اأربعة  ت�صغيل 
�صبتمرب/اأيلول 2006 اإىل اأغ�صط�ش/اآب / �صبتمرب/اأيلول 2008، اأدى 
حت�صن قدرات الفنيني واملزارعني الوطنيني واأ�صهم فـي زيادة الإنتاج 
الزراعي والأمن الغذائي بالبلد. و�صملت اأن�صطة الإنتاج بع�ش مكونات 
وتكثيف  املياه  فـي  التحكم  مثل  الغذائي،  لالأمن  اخلا�ش  الربنامج 
املحا�صيل والت�صويق والتنويع، مبا فـي ذلك اإنتاج احليوانات ال�صغرية 

ف�صاًل عن جمالت اأولوية اأخرى ذات اأهمية للبلد.
لتح�صني  الري  لأ�صاليب  متكاملة  مناذج  اإن�صاء  فـي  امل�صروع  و�صاعد 
م�صاندة  وقدمت  تدريب  اأي�صًا  اأُجري  كما  املياه.  ا�صتخدام  كفاءة 

امل�ساعدة الفنية فـي اإطار التعاون فيما بني 
بلدان اجلنوب مع االأردن دعمًا للربنامج 

اخلا�ش للأمن الغذائي )SPFS( - االأردن
الرتكيز اجلغرافـي: اليمن حيث تتم تغطية بع�ض 

املحافظات، مثل �صنعاء وتعز وذمار وعدن.





م�سوؤول التن�سيق واالت�سال:  
فتحي ح�صري

م�صوؤول التعاون بني بلدان اجلنوب
 FAO، HQ

 ،Viale delle Terme di Caracalla 
Rome ،00153

 Italy
Fathi.Hadhri@fao.org

ج( الت�صويق
د( املا�صية

هيئة  على  والأردن  اليمن  بني  بلدان اجلنوب  بني  فيما  التعاون  وكان 
م�صاعدة فنية عملية، �صهلت منظمة الأغذية والزراعة )الفاو( على 
ب�صورة  للفاو  الن�صبية  امليزة  وانعك�صت  والتنفيذ.  الإعداد  م�صتويي 
اأ�صا�صية فـي اإطار التعاون فيما بني بلدان اجلنوب القانوين والتنفيذي 
بدءًا  املتلقي  للبلد  النوعية  الحتياجات  اإىل  وال�صتجابة  والفني، 
الفاو  ممثلة  خالل  من  التعاون  اأن�صطة  ومتابعة  امل�صروع  �صياغة  من 
من  ونظرائهم  املزارعني  مع  مبا�صرة  التعاون  �صركاء  وعمل  والدعم 

الفنيني الوطنيني.

 اأحدث ميزانية �سنوية 
)بالدوالر االأمريكي(:350.000

 اإجمايل امليزانية 
)بالدوالر االأمريكي(: 350.000



احللول

تخطيط اآليات التعاون واحللول فيما بني بلدان اجلنوب فـي الدول العربية

املدربني، قام املدربون بتدريب 55 موظفًا من وزارة البلديات والأ�صغال 
العامة ووزارة التخطيط والتعاون الإمنائي فـي بغداد واإربيل. 

اإ�صافيًا  تدريبًا  العراقيون  النظراء  طلب  التعاون،  اتفاق  اإمتام  وبعد 
املتحدة  الأمم  برنامج  ووقع  العمراين.  للتخطيط  العامة  الهيئة  مع 
للتخطيط  العامة  الهيئة  ثانيًا مع  اتفاق تعاون  الب�صرية  للم�صتوطنات 
العمراين لتقدمي اأن�صطة تدريب اإ�صافية واإن�صاء بوابة تعلم اإلكرتوين 
من قبل الهيئة، وت�صليمها اإىل جلنة توجيهية ميثل فيها كل من وزارة 
البلديات والأ�صغال العامة ووزارة التخطيط والتعاون الإمنائي ووزارة 

البلديات وال�صياحة فـي حكومة اإقليم كرد�صتان وجامعة بغداد.

 اإجمايل امليزانية 
)بالدوالر االأمريكي(:599.601

جماالت االهتمام املوا�سيعية / القطاعات/ 
املمار�سات التي يدعمها احلل:

تخطيط املناطق احل�صرية - بناء القدرات

تفا�سيل احلل: التحدي االإمنائي واملنجزات 
الرئي�سية:

ح�صل 250 خمططًا على التدريب فـي جمالت التخطيط العمراين 
القت�صادية  للتنمية  والتخطيط  التطوير  اأعمال  وتنظيم  والإعمار 
املحلية. وكان املتدربون ينتمون اإىل وزارة البلديات والأ�صغال العامة 
ووزارة التخطيط والتعاون الإمنائي ووزارة التخطيط وجامعة بغداد 

والبلديات وال�صياحة فـي حكومة اإقليم كرد�صتان. 

تفا�سيل احلل: امليزة الن�سبية للحل:
فـي عام 2009 وقع برنامج الأمم املتحدة للم�صتوطنات الب�صرية اتفاق 
تعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراين، موؤ�ص�صة تخطيط املناطق 
احل�صرية  املناطق  خمططي  قدرات  لبناء  م�صر،  فـي  احل�صرية 
لعملية  كنتيجة  التعاون  اتفاق  وياأتي  العراق.  فـي  الفنيني  واملوظفني 
اتفاق  ومبوجب   .2008 عام  نهاية  فـي  اأجريت  التي  البيانات  جمع 
على  احل�صرية  للمناطق  عراقيني  خمططني   10 ح�صل  التعاون، 
الإ�صرتاتيجي  التخطيط  من  متنوعة  جوانب  �صمل  للمدربني  تدريب 
اأعقاب تدريب  واإدارة املناطق احل�صرية والتنمية القت�صادية. وفـي 

تدريب خمططي املناطق احل�سرية - التبادل 
بني الهيئة العامة للتخطيط العمراين لكل 

من م�سر واحلكومة العراقية
الرتكيز اجلغرافـي:املدن احل�صرية على م�صتوى العراق



م�سوؤول التن�سيق واالت�سال:  
نهال كنعان

عالقات املانحني، اأخ�صائية الر�صد والتقييم 
والتقارير،

برنامج الأمم املتحدة للم�صتوطنات الب�صرية، العراق 
�ش.ب: 941864

4 �صارع عبد اهلل اجلزار، عبدون، عمان 
الأردن 

962797501071+
nihal.kanaan@unhabitat.org



احللول

تخطيط اآليات التعاون واحللول فيما بني بلدان اجلنوب فـي الدول العربية



قام برنامج الأمم املتحدة الإمنائي بت�صهيل قيام �صراكة بني حكومة 
تعد  التي  الهيئة،  وتتمتع هذه  الأردين.  العامة  الإدارة  الإقليم ومعهد 
القطاع  تطوير  وزارة  فـي  ممثلة  الأردنية  للحكومة  التدريبي  الذراع 
العام، بالقدرة على الو�صول اإىل خربات هائلة داخل وزارات الأردن 
وموؤ�ص�صاته. وي�صتهدف امل�صروع عدة وزارات رئي�صية ونظرياتها داخل 
اإقليم  حلكومة  العامة  امليزانية  اإعداد  فـي  امل�صاركة  الإقليم،  حكومة 

كرد�صتان وتنفيذها ور�صدها.
ويعاين العديد من الوزارات والكيانات الرئي�صية فـي حكومة الإقليم 
من حمدودية القدرات الفنية فـي جمال الإدارة املالية العامة. ويعد 
املعهد واحدًا من قليل من املوؤ�ص�صات املوجودة باملنطقة القادرة على 
املعرفتني  من  كل  لنقل  حكومية،  كيانات  عدة  من  باخلرباء  التزويد 
النظرية والعملية، وخا�صة من خالل الرحالت الدرا�صية كمبادرات 

لتنمية القدرات. 
اللغة  عقبتني:  على  التغلب  مت  اخلربات،  نقل  لإمكانية  و�صمانًا 
وال�صياق. حيث كانت اللغة عقبة جلية فـي بناء قدرات موؤ�ص�صة حكومة 
التي يتحدث بها املدربون من  العربية  اللغة  اإقليم كرد�صتان، فكانت 
فـي  الفقد  من  احلد  فـي  خا�ش  ب�صكل  مفيدة  العامة  الإدارة  معهد 
املنافع جراء عوائق اللغة. وعالوة على ذلك، فاإن ال�صراكة مع معهد 
والعملية،  ال�صيا�صية  بالناحية  ال�صلة  لوثاقة  املنطقة كان �صمانًا  من 

جماالت االهتمام املوا�سيعية / القطاعات/ 
املمار�سات التي يدعمها احلل:

اإدارة احلكم، �صيادة القانون وتنمية القدرات 

تفا�سيل احلل: التحدي االإمنائي واملنجزات 
الرئي�سية:

فـي اأغ�صط�ش/اآب 2012 قام برنامج الأمم املتحدة الإمنائي بالعراق 
بت�صهيل مبادرة تواأمة مهمة بني وزارتي التخطيط فـي الأردن والعراق. 
بعد �صنوات عديدة من الإعداد، قامت احلكومة الأردنية بتنفيذ نظام 
فـي  املتكاملة  التنمية  اإدارة  لنظام  مماثل  املعونات،  معلومات  لإدارة 
العراق. ومن خالل هذه املبادرة، ا�صتطاعت وزارة التخطيط الأردنية 
اأن ت�صارك مع نظريتها العراقية جتربتها العملية القيمة. ومن املتوقع 
اأن يوؤدي ذلك اإىل حت�صني معرفة الوزارة العراقية بالتخطيط الوطني 
عن  التقارير  واإعداد  الر�صد  اأعمال  ذلك  فـي  مبا  الإ�صرتاتيجي، 
-2013( املنقحة  الوطنية  التنمية  خطة  تنفيذ  فـي  املحرز  التقدم 

2017( للعراق.

تفا�سيل احلل: امليزة الن�سبية للحل:
بالن�صبة مل�صروع دعم تنفيذ امليزانية حلكومة اإقليم كرد�صتان العراق، 

بناء القدرات من اأجل توفري جمموعة 
نتائج متاآزرة لتحقيق الوعود الواردة فـي 

امليزانية- العراق



حكومة  تواجهها  التي  التحديات  العامة  الإدارة  معهد  يتفهم  حيث 
اإقليم كرد�صتان، نظرًا لنتماء الكيانني اإىل ظروف اإقليمية م�صابهة. 

 اأحدث ميزانية �سنوية 
)بالدوالر االأمريكي(:900.000

 اإجمايل امليزانية 
)بالدوالر االأمريكي(:4.000.000

م�سوؤول التن�سيق واالت�سال:  
�صوديبتو موكريجي

مدير جمموعة، وحدة الإنعا�ش القت�صادي وتخفيف 
حدة الفقر

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي بالعراق
sudipto.mukerjee@undp.org



احللول

تخطيط اآليات التعاون واحللول فيما بني بلدان اجلنوب فـي الدول العربية



تفا�سيل احلل: امليزة الن�سبية للحل:
م�صتدامة  جهود  توفري  فـي  الربنامج  هذا  من  العام  الهدف  يتمثل 
التكلفة  ومي�صورة  واآمنة  كافية  م�صاكن  توافر  ل�صمان  ومتوا�صلة 
لالإ�صهام  ال�صرقية،  القد�ش  فـي  املتهدمة  املنازل  جتديد  خالل  من 
تاأهيل  اإعادة  م�صاندة  طريق  على  القت�صادية  الأعباء  تخفيف  فـي 
التاأهيل  اإعادة  اأعمال  وتنفذ  عمل.  فر�ش  واإيجاد  ال�صكنية  الوحدات 
من خالل ا�صتخدام طريقة امل�صاعدة الذاتية، حيث يقوم امل�صتفيدون 
بتنفيذها حتت اإ�صراف فريق من برنامج م�صاعدة ال�صعب الفل�صطيني 
الأوىل  املرحلة  فـي  مت  وقد  الإمنائي.  املتحدة  الأمم  لربنامج  التابع 

النتهاء من80 منزًل.

 الدرو�ش امل�صتفادة:
قرر  ملحوظًا؛  للربنامج  الكبري  والقت�صادي  الجتماعي  الأثر  كان 
البنك الإ�صالمي للتنمية تنفيذ املرحلة الثانية، مببلغ 3 ماليني دولر 
اأمريكي اإ�صافية، عالوة على عدة التزامات من �صركاء اآخرين للتعاون 

فيما بني بلدان اجلنوب، مثل عمان و�صندوق اأوبك.

جماالت االهتمام املوا�سيعية / القطاعات/ 
املمار�سات التي يدعمها احلل:

منع الأزمات والإنعا�ش - و�صائل ك�صب العي�ش والإنعا�ش القت�صادي. 

تفا�سيل احلل: التحدي االإمنائي واملنجزات 
الرئي�سية:

من  يقرب  ما  اإىل  ال�صرقية  القد�ش  فـي  الفل�صطيني  املجتمع  يحتاج 
لإ�صرائيل،  التابعة  القد�ش  بلدية  ولكن  عام.  كل  بناء  ت�صريح   1500
ا�صطرار  يعني  مما  ت�صريح،   200 �صوى  ت�صدر  ل  الأ�صف،  مع 
ال�صلطات  تقوم  قانونية،  غري  �صكنية  وحدات  بناء  اإىل  الفل�صطينيني 
الوحدات  واآلف  املحكمة،  من  باأوامر  بتدمريها  لحقًا  الإ�صرائيلية 
للتجديد  ملحة  تدخالت  اإىل  وحتتاج  متدهورة،  حالة  فـي  ال�صكنية 
واإعادة التاأهيل لتمكني العائالت املقد�صية من احلفاظ على احلقوق 
الأ�صا�صية لوجودها والإ�صهام فـي توفري م�صاكن كافية. وعالوة على 
هذه  جتعل  املقد�صية  للعائالت  الراهنة  املالية  الظروف  فاإن  ذلك، 
جمتمع  قبل  من  عاجاًل  دعمًا  يتطلب  مما  م�صتحيلة،  �صبه  اجلهود 

اجلهات املانحة ومنظماتها.

م�سروع اإعادة تاأهيل امل�ساكن فـي القد�ش 
ال�سرقية - القد�ش؛ فل�سطني:

الرتكيز اجلغرافـي: البنك الإ�صالمي للتنمية )اململكة 
العربية ال�صعودية(



 امليزانية ال�سنوية االأخرية 
)بالدوالر االأمريكي(:3.000.000

 اإجمايل امليزانية 
)بالدوالر االأمريكي(:3.000.000 

م�سوؤول التن�سيق واالت�سال:  
جوين ثيودوري

وحدة البنية التحتية، برنامج م�صاعدة ال�صعب 
الفل�صطيني التابع لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي
القد�ش - الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة، 4اأ �صارع 

يعقوبي، القد�ش، 91191، �ش. ب. 51359
972548174148+

johny.theodory@undp.org



احللول

تخطيط اآليات التعاون واحللول فيما بني بلدان اجلنوب فـي الدول العربية



تفا�سيل احلل: امليزة الن�سبية للحل:
و�صوريا  ولبنان  وفل�صطني  وم�صر  ليبيا  من  امل�صاركة  املنظمات  كانت 
ال�صعودية  العربية  واململكة  وقطر  واليمن  والعراق  وتركيا  والأردن 

والكويت.
وحققت حلقة العمل جناحًا حيث �صاعدت على تعزيز الثقة فيما بني 
�صراكات  اإن�صاء  اإىل  الرامية  واجلهود  احلوار  خالل  من  املنظمات 
جمالت  فـي  التعاون  لتعزيز  رئي�صية  عمل  نقاط  و�صعت  كما  عملية. 
عام  فـي  اأخرى  عمل  حلقة  و�صتنظم  الثالثة،  الرئي�صية  املوا�صيعية 

2013 لر�صد التقدم املحرز وت�صهيل املزيد من التعاون الإقليمي.
 

جماالت االهتمام املوا�سيعية / القطاعات/ 
املمار�سات التي يدعمها احلل:

الطوارئ،  حلالت  ال�صتعداد  على  الرتكيز  مع  الإن�صانية  ال�صراكات 
وامل�صاءلة اأمام ال�صكان املت�صررين واإمكانية و�صول املعونات الإن�صانية. 

تفا�سيل احلل: التحدي االإمنائي واملنجزات 
الرئي�سية:

دي�صمرب/  6 اإىل   5 من  الفرتة  فـي  �صيا�صية  عمل  حلقة  تنظيم  مت 
كانون الأول 2012 من جانب الأطراف الفاعلة فـي جمال امل�صاعدات 
الهتمام  مع  اأفريقيا،  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  فـي  الإن�صانية 
اأكرث من  و�صاركت منظمات من  الوطنية.  باملنظمات غري احلكومية 
ب�صاأن  امل�صتفادة  والدرو�ش  والأفكار  املعلومات  تبادل  بهدف  بلدًا   12
واإمكانية  للم�صاءلة  )ال�صتعداد  بال�صيا�صات  تتعلق  نوعية  موا�صيع 
قيام  ت�صهيل  اإىل  اأي�صًا  العمل  حلقة  و�صعت  امل�صاعدات(.  و�صول 
�صراكات اأكرب فيما بني الأطراف الفاعلة الإقليمية فـي ت�صديها اإىل 
خمتلف الأزمات الإن�صانية. وكانت حلقة العمل جزءًا من عملية اأو�صع 
نطاقًا قادها املكتب الإقليمي لأوت�صا مبنطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال 
اأفريقيا واملنتدى الإن�صاين، بغر�ش بناء تفاهم وم�صاندة لتعاون اأكرب 

فيما بني الأطراف الفاعلة فـي املجال الإن�صاين باملنطقة.

التعاون االإن�ساين االإقليمي فـي منطقة 
ال�سرق االأو�سط

الرتكيز اجلغرافـي:منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا

م�سوؤول التن�سيق واالت�سال:  
�صمري الهواري

املكتب الإقليمي ملنطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال 
اأفريقيا

مكتب الأمم املتحدة لتن�صيق ال�صوؤون الإن�صانية 
)اأوت�صا(

2 �صارع احلجاز
 روك�صي، م�صر اجلديدة، القاهرة

 م�صر
201066650625+

elhawary@un.org



تخطيط اآليات التعاون واحللول فيما بني بلدان اجلنوب فـي الدول العربية

احللول املمكنة لتفعيل النقل فيما بني بلدان اجلنوب

تفا�سيل احلل: امليزة الن�سبية للحل:
 اأ( عوامل النجاح والعنا�صر املبتكرة:

كافة القيمة  �صل�صلة  اأع�صاء  يغطي  متكامل  •��مفهوم 
واملالية الفنية  امل�صاعدة  بني  •��املزج 

 ب(  ال�صركاء الرئي�صيون:

الزراعة. ووزارة  وال�صناعة  التجارة  •��وزارة 
الغذائية ال�صناعات  وغرفة  ال�صادرات  ت�صجيع  •��جمال�ش 

اأمام  املحتملة  العوائق  على  التغلب  اخلا�ش:  القطاع  •���تاأثري 
للمنتجات  امل�صرية  ال�صادرات  ا�صتمرار  ي�صمن  مما  التجارة، 
على  املخاطر  من  ويقلل  الطازجة(  )املنتجات  الغذائية 

موؤ�ص�صات الأعمال
امل�صغلني: م�صتوى  على  تطويرها  مت  التي  الفنية  •��القدرات 

التتبع  اأنظمة  فـي  م�صتقباًل  ال�صتثمار  فـي  امل�صغلون  -  يرغب 
وتو�صيع القائم منها.

ال�صادرات  على  للرقابة  العامة  الهيئة  مثل  احلكومية  -  الهيئات 
والواردات تتوىل م�صوؤولية تنفيذ التتبع على امل�صتوى الوطني. 

جماالت االهتمام املوا�سيعية / القطاعات/ 
املمار�سات التي يدعمها احلل:

احلد من الفقر - القطاع اخلا�ش

املوقع االإلكرتوين:
www.etrace-eg.org

ال�صناعية  للتنمية  املتحدة  الأمم  الرئي�صية ملنظمة  الأن�صطة  من بني 
فـي  القدرات  تعزيز  طريق  عن  التجارية  القدرات  بناء  )اليونيدو( 
املوؤ�ص�صات  واملطابقة، على م�صتوى  القيا�صي  والتوحيد  تقييم اجلودة 
�صال�صل  دخول  على  النامية  البلدان  قدرة  تعزيز  بغية  امل�صاريع،  و 
امل�صريني  املزارعني   ETRACE ت�صاعد  العاملية.  الغذائية  القيمة 
الغذائية  القيمة  التعبئة على طول �صل�صلة  ومنتجي الأغذية و�صركات 
على الوفاء باملعايري الأوروبية/الدولية للجودة وال�صالمة والتتبع، على 
التجارة.  فـي  عوائق  مواجهتها  وعدم  املنتجات  �صالمة  ي�صمن  نحو 
تعبئة  �صركة   200/90 اإىل  دعمًا   ETRACE قدمت  تاريخه،  وحتى 
اإجمايل  من  تقريبًا  املائة  فـي   85 ي�صكل  )ما  ومورديها  البلدان  فـي 
ال�صادرات( و�صاعدت املوؤ�ص�صات احلكومية وجهات تقدمي اخلدمات.

حماربة الفقر من خلل القطاع 
الزراعي: مركز التميز لل�سناعات 

الزراعية ATC/ETRACE-م�سر




الدرو�ش امل�ستفادة:
اأ( التمكني من الوفاء بالتزام احلكومة ورفع الوعي فيما بني اأ�صحاب 

امل�صلحة الرئي�صيني. 
ب( مفهوم متكامل ي�صمل امل�صاعدة الفنية ف�صاًل عن املالية بالإ�صافة 
اإىل ا�صتمال جميع اأع�صاء �صل�صلة القيمة والتنفيذ من خالل موظفني 
ال�صياق  مع  الدولية  املمار�صات  اأف�صل  ومواءمة  كامل  بدوام  وطنيني 

املحلي. 
ج( الأخطاء املحتملة التي ينبغي جتنبها: 

ومنظمات  الوطنيني  النظراء  عن  مبعزل  احلل  هذا  مثل     •���تنفيذ 
اأ�صحاب امل�صلحة الرئي�صيني؛ 

املواءمة  تتم  اأن  )يجب  ومالية جامد  فنية  م�صاعدة  نظام     •���وجود 
اأي�صًا بناء على حجم كل فئة من امل�صتفيدين وو�صعها(

رابط يوتيوب:
http://www.youtube.com/

watch?v=iM5MoHyICIE

 

 امليزانية ال�سنوية االأخرية 
)بالدوالر االأمريكي(:800.000

 اإجمايل امليزانية 
)بالدوالر االأمريكي(:3.000.000

م�سوؤول التن�سيق واالت�سال:  
عالء فهمي، 

مكتب القاهرة الإقليمي
 منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية )اليونيدو(

2 �صارع اأمريكا الالتينية، جاردن �صيتي
 القاهرة

201000397575+
a.fahmy@unido.org



تخطيط اآليات التعاون واحللول فيما بني بلدان اجلنوب فـي الدول العربية

الربنامج  �صينق�صم  الوطنية.  الكهرباء  �صبكة  على  احلمل  د(  خف�ش 
املقرتح اإىل ثالث حزم كما يلي

مدار�ش. لأربع  �صم�صية  خاليا  •�اإن�صاء 
مغمورة. مل�صخة  �صم�صية  خاليا  •�اإن�صاء 

�صحية. رعاية  لعيادتي  �صم�صية  خاليا  •�اإن�صاء 
هـ(  خمرجات امل�صروع: �صت�صتخدم خاليا �صم�صية PV فـي القطاعات 
والتكلفة  الطاقة  وتوفري  الكهرباء،  ا�صتهالك  من  للحد  العامة 
ف�صاًل عن احلفاظ على بيئة خ�صراء فـي اأربع مدار�ش وعيادتي 

توليد وبئر مياه.
للبنية  فرعية  قطاعات  ثالثة  فـي  املتجددة  الطاقة  مفهوم  تعميم  مت 
التحتية الرئي�صية، حيث يتم توفري اأكرث من 50 فـي املائة فـي املتو�صط 

من ا�صتهالك الطاقة فـي كل اإجراء تدخلي.

تفا�سيل احلل: امليزة الن�سبية للحل:
والتكلفة  للمن�صاآت  الطاقة  اإمدادات  فـي  الهائل  النق�ش  اأ(  معاجلة 
املرتفعة للتزويد بالطاقة من خالل ا�صتخدام الوقود الأحفوري مع 
ما ي�صاحب ذلك من حوادث وفاة نتيجة اإ�صاءة ا�صتعمال املولدات 

ال�صغرية.



جماالت االهتمام املوا�سيعية / القطاعات/ 
املمار�سات التي يدعمها احلل:

البيئة والطاقة - الطاقة امل�صتدامة

املوقع االإلكرتوين:  
http://arabstates.undp.org/content/rbas/en/

/30/11/home/presscenter/pressreleases/2012
increasing-access-to-sustainable-energy-

ofid-contributes-to-undp-s-initiative-on-
/renewable-energy-in-gaza

تفا�سيل احلل: التحدي االإمنائي واملنجزات 
الرئي�سية:

والزراعة  وال�صحة  التعليم  قطاعات  م�صاندة  اإىل  امل�صروع  يهدف 
بحلول بديلة ل�صتخدام الطاقة املتجددة )وحدات PV( عن طريق:

اأ(  توفري الطاقة البديلة اأثناء انقطاع الكهرباء فـي قطاع غزة.
اأثناء  الوقود  وا�صتهالك  الكربون  اأك�صيد  ثاين  انبعاث  ب(  خف�ش 

ت�صغيل املولدات فـي حالت انقطاع الكهرباء.
ج(  رفع م�صتوى معي�صة ال�صعب فـي بيئة خ�صراء دون تلوث

توليد الطاقة املتجددة من خلل 
االألواح ال�سم�سية ملرافق التعليم العام، 

وال�سحة واملياه فـي قطاع غزة - 
فل�سطني:

احللول املمكنة لتفعيل النقل فيما بني بلدان اجلنوب



ب(  نظافة وعدم وجود �صو�صاء بف�صل ا�صتخدام خاليا PV لتزويد 
العيادات واملدار�ش بالطاقة

ج( خف�ش فاتورة الكهرباء مبقدار يزيد على 50 فـي املائة.
ي�صرتك برنامج الأمم املتحدة الإمنائي فـي هذا امل�صروع مع وزارات 
التعليم والتعليم العايل وال�صحة و�صلطة املياه الفل�صطينية و"جمعية 
متالزمة داون لالأطفال"، واجلهة التنظيمية للقطاع "�صلطة الطاقة 
واملوارد الطبيعية الفل�صطينية" ك�صريك اأول. وقد التزم هوؤلء ال�صركاء 
ا�صتخدام  مفهوم  تعميم  ومت  و�صونها؛  ال�صم�صية  اخلاليا  ب�صيانة 
اخلاليا ال�صم�صية والطاقة اخل�صراء واأ�صبح طالب املدار�ش معتادين 

على هذه املفاهيم وا�صتخدامها.

الدرو�ش امل�ستفادة:
هذه  عمل  بكيفية  والإملام  التعلم  على  الرتكيز  يكون  اأن  يجب 
املتجددة  الطاقة  ا�صتخدام  يكون  اأن  ويجب  اجلديدة  التكنولوجيا 
جزءًا من الإ�صرتاتيجية العامة للمنطقة التي تنفذ فيها، ومن خالل 
 PV ال�صتق�صاء ال�صوقي، حتديد الأماكن التي ميكن ا�صتخدام خاليا
فيها وعالقتها باملباين املحتملة التي قد حتجب ال�صم�ش عن اخلاليا 

فـي امل�صتقبل )تخطيط دقيق(.

 امليزانية ال�سنوية االأخرية 
م�سوؤول التن�سيق واالت�سال:  )بالدوالر االأمريكي(:1.000.000

ماجد غنام
البنية التحتية، برنامج م�صاعدة ال�صعب الفل�صطيني 

التابع لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي 
�صارع عمر بن عبد العزيز، الرمال

غزة،
972595606346+

majed.ghannam@undp.org



تخطيط اآليات التعاون واحللول فيما بني بلدان اجلنوب فـي الدول العربية

البناء الذي يهيمن عليه �صركات  و(  نق�ش روؤو�ش الأموال فـي قطاع 
عامة منخف�صة الإنتاج. 

ز(  عدم وجود اإجراءات را�صخة لتح�صني اأو اإعادة تطوير الع�صوائيات.
لت�صهيل قدرة العراقيني جميعًا على احل�صول على م�صاكن لئقة: تعني 
الكافية  واحلماية  امل�صاحة،  من  كاٍف  قدر  وجود  الالئقة«  »امل�صاكن 
من اأي عنا�صر خارجية، والقدرة على احل�صول على البنية التحتية 

ال�صرورية، واخلدمات الجتماعية، والو�صول اإىل اأماكن الت�صغيل.
اأ(  زيادة الكفاءة فـي اإنتاج امل�صاكن.

ب(  لزيادة قدرة احلكومة على التعامل مع احتياجات الفئات اخلا�صة 
وغري القادرين على حتمل تكلفة امل�صاكن املنا�صبة.

الطاقة  كفاءة  ذلك  فـي  مبا  اجلديدة،  امل�صاكن  نوعية  ج(  لتح�صني 
واآثارها البيئية.

النتائج الرئي�سية:
تن�ش  الوطنية.  الإ�صكان  �صيا�صة  وثيقة  على  الوزراء  جمل�ش  �صادق 
والتطوير  الرئي�صية  لالإ�صرتاتيجيات  طريق  خارطة  على  الوثيقة 

امل�صتقبلي فـي قطاع الإ�صكان بالعراق.

جماالت االهتمام املوا�سيعية / القطاعات/ 
املمار�سات التي يدعمها احلل:

تطوير القدرات - اإ�صرتاتيجيات تطوير القدرات الوطنية والقطاعية؛ 
احلد من الفقر 

تفا�سيل احلل: التحدي االإمنائي واملنجزات 
الرئي�سية:

مليوين  من  يقرب  ما  اإىل  احلاجة  اإىل  احلالية  التقديرات  اأ(   ت�صري 
وحدة �صكنية فـي املناطق احل�صرية بالعراق بحلول عام 2016. 

احل�صرية  املناطق  فـي  للبناء  القابلة  الأرا�صي  فـي  حاد  ب(  نق�ش 
و�صبه غياب للتمويل الر�صمي لالإ�صكان. 

القطاع  ل�صتثمار  والتنظيمية  القانونية  املنظومة  اكتمال  ج(  عدم 
اخلا�ش فـي جمال الإ�صكان.

م�صتويات خدمة  وتدين  التحتية  البنية  فـي  املنجزة  د(  الأعمال غري 
البنية التحتية نظرًا لعدم كفاية ال�صيانة. 

هـ(  عدم قدرة العديد من الأ�صر املعي�صية على �صراء م�صاكن لئقة. 
والأ�صر  الأفراد  النطاق جتعل من هوؤلء  وا�صعة  ول توجد برامج 

م�صتهلكني حمتملني للم�صاكن فـي منظومة ال�صوق. 

تطوير القدرات فـي جمال اإ�سرتاتيجيات 
البناء للتعامل مع �سيا�سة االإ�سكان 

الوطنية للعراق - العراق


احللول املمكنة لتفعيل النقل فيما بني بلدان اجلنوب



تفا�سيل احلل: امليزة الن�سبية للحل:
مت ح�صد فريق من اخلرباء الدوليني من ذوي اخلربة الوا�صعة للعمل 
فـي هذه املهمة اإىل جانب ال�صت�صاريني الوطنيني من جانب احلكومة. 
ال�صركاء الرئي�صيون: وزارة الإعمار والإ�صكان؛ وزارة البلديات؛ اأمانة 

بغداد وغريها من الوزارات �صاحبة امل�صلحة.
قطاع  لتدعيم  طريق  خارطة  الإ�صكان  �صيا�صة  ت�صع  ال�صتدامة: 
الإ�صكان فـي العراق من خالل اإيجاد بيئة مواتية لتوفري امل�صاكن عن 

طريق جمموعة من ال�صيا�صات املقرتحة حتت كل جمال مو�صوعي.
قابلية املحاكاة: �صارت وثيقة �صيا�صة الإ�صكان العراقية مرجعًا فيما 
يتعلق باملبادئ الواجب اتباعها فـي تطوير قطاع الإ�صكان وحل م�صاكله 
ودون  الوطنية  امل�صتويات  على  امل�صتقبلية  الإ�صرتاتيجيات  و�صياغة 

الوطنية واملحلية فـي العراق. 

الدرو�ش امل�ستفادة:
قطاعات  جميع  فـي  اأ�صا�صية  اإ�صالحات  اإجراء  ال�صيا�صة  ت�صتدعي 
الإ�صكان الفرعية: اإدارة الأرا�صي، متويل الإ�صكان، اإلخ. كما ت�صتدعي 
الإ�صكان.  قطاع  فـي  مواتيًا  دورًا  احلكومية  املوؤ�ص�صات  لعب  اأي�صًا 
من  كثريًا  واأ�صعب  للتحديات  مثرية  املطلوبة  التغيريات  و�صتكون 
الأعوام  فـي  �صيما  ول  الإ�صكان،  م�صاريع  وتنفيذ  املادي  التخطيط 
هذا  فـي  الفنية،  امل�صاعدة  وتعد  ال�صيا�صة.  تنفيذ  ملرحلة  الأوىل 

ال�صدد، حيوية ل�صمان تنفيذ ال�صيا�صة.

رابط يوتيوب:
http://www.unhabitat.org.jo/en/inp/

view.asp?ID=207

 اإجمايل امليزانية 
)بالدوالر االأمريكي(:320.000

م�سوؤول التن�سيق واالت�سال:  
مها ثابت

برنامج الأمم املتحدة للم�صتوطنات الب�صرية، العراق
�ش.ب: 941864

4 �صارع عبد اهلل اجلزار، عمان، 11194
الأردن

 +96265924889 داخلي 110
maha.thabit@unhabitat.org



تخطيط اآليات التعاون واحللول فيما بني بلدان اجلنوب فـي الدول العربية

تبلغ  م�صاحة  باإجمايل  �صم�صي،  مياه  �صخان  األف   119 من  اأكرث 
-2005( للتحليل  اخلا�صع  الزمني  الإطار  مدى  على  355350م2 
2010(. وفـي ظل زيادة معدل النت�صار ال�صنوي للتكنولوجيا مبقدار 
ا�صتحدثها  التي  الإجراءات  جمموعة  اأثبتت  فقد  اأمثال،  خم�صة 
الربنامج كفاءتها فـي الت�صدي للمعوقات احلرجة على جانب الطلب 
التي كانت حتول دون ن�صر اإحدى تكنولوجيات الطاقة املتجددة القابلة 
التي مت  ال�صم�صية  املياه  �صخانات  ترجمة  وميكن  لال�صتمرار جتاريًا. 
تركيبها اإىل توفري مبقدار 251 كيلو طن مكافئ من النفط من الطاقة 
و715 كيلو طن من ثاين اأك�صيد الكربون مت جتنب انبعاثها، ونتج عن 
ذلك توفري فـي دعم غاز البرتول امل�صال ي�صل اإىل 101 مليون دولر 

اأمريكي على مدى عمر النظام.
وقد �صجع التمويل احلكومي على قيام ا�صتثمارات خا�صة بلغت 110.2 
مليون دولر اأمريكي، مما اأتاح لالأ�صر املعي�صية توفري ما بني 605 اإىل 
�صم�صي.  مياه  �صخان  لكل  الطاقة،  فاتورة  من  اأمريكيًا  دولرًا   1325
وقد منا جتمع ال�صناعات احلرارية بالطاقة ال�صم�صية حمليًا ب�صورة 
كبرية؛ كما ت�صري التقديرات اإىل خلق ما يقرب من 3000 فر�صة عمل 

جديدة.
مي�صورة  ال�صم�صية  املياه  �صخانات  جعل  على  الربنامج  �صاعد  وقد 

جماالت االهتمام املوا�سيعية / القطاعات/ 
املمار�سات التي يدعمها احلل:

�صيا�صة مناخية وطاقة متجددة وكفاءة ا�صتخدام الطاقة 

املوقع االإلكرتوين: 
http://climatepolicyinitiative.org/wp-content/

Prosol-Tunisia-SGG-Case-/06/uploads/2012
Study.pdf

تفا�سيل احلل: التحدي االإمنائي واملنجزات 
الرئي�سية:

يعد الت�صهيل التمويلي برو�صول تون�ش اأحد النماذج على كيفية ت�صدي 
امل�صاندة العامة الدولية واملحلية للمعوقات احلرجة على جانب الطلب 
التي حتول دون النت�صار الوا�صع لتكنولوجيا الطاقة املتجددة القابلة 

لال�صتمرار جتاريًا فـي البلدان النامية.
الطاقة  ا�صتثمارات  مل�صاندة  العامة  املوارد  على  الرتكيز  طريق  فعن 
الوقود  عن  بكفاءة  الطلب  نحول  اأن  ميكن  مبا�صر،  ب�صكل  املتجددة 
الأحفوري، حتى ولو كان مدعمًا. حيث ي�صجع الربنامج على تركيب 

اآلية التمويل PROSOL )برنامج 
الطاقة ال�سم�سية “برو�سول”( من اأجل 

�سوق تدفئة املياه بالطاقة ال�سم�سية 
ذاتية اال�ستدامة - تون�ش



احللول املمكنة لتفعيل النقل فيما بني بلدان اجلنوب



مقدمًا  املدفوعة  ال�صتثمارات  متطلبات  خف�ش  طريق  عن  التكلفة 
وحث البنوك على تقدمي متويل مي�صر.

تفا�سيل احلل: امليزة الن�سبية للحل:
كاآلية  املي�صرة  والقرو�ش  الراأ�صمالية  التكاليف  بني  املبتكر  اأ(  اجلمع 
متويل للتغلب على عوائق التكاليف وامل�صاركة املبا�صرة للقطاع املايل 
اخلا�ش والإجراءات املب�صطة للم�صتخدمني النهائيني والإجراءات 
�صمانًا  والأجهزة  والرتكيب  اخلدمة  تقدمي  جهات  لتاأهل  املوحدة 

للجودة وبناء القدرات ب�صكل مكثف على جميع امل�صتويات.
ب(  احلكومة التون�صية: وزارة ال�صناعة والطاقة واملوؤ�ص�صات ال�صغرى 
 ،)ANME( الطاقة  فـي  للتحكم  الوطنية  الوكالة  واملتو�صطة، 
املتحدة  وال�صناعة والقت�صاد بربنامج الأمم  التكنولوجيا  ق�صم 
اإيطاليا،  برئا�صة  املتجددة  للطاقة  املتو�صطي  الربنامج  للبيئة، 
للكهرباء  التون�صية  ال�صركة  املتجددة،  للطاقة  املتو�صطي  املركز 

والغاز: املرفق اململوك للدولة املحتكر ل�صوق الطاقة املحلية. 
ج(  حّفز برنامج برو�صول للوحدات ال�صكنية على اإن�صاء جتمع حملي 
الأطراف  فيه  تلعب  ال�صم�صية،  بالطاقة  احلرارية  لل�صناعات 
الرئي�صي. ويجري تطويرالقيادة بالقدرات  الدور  الفاعلة املحلية 
ت�صديرية  فر�ش  واإن�صاء  نطاقها،  وتو�صيع  املحلية  الت�صنيعية 

حمتملة ف�صاًل عن ت�صجيع املناف�صة فـي ال�صوق وتنويعها. 

الدرو�ش امل�ستفادة:
م�صاكل الوعي والتكنولوجيا والتخفيف من املخاطر الئتمانية، ف�صاًل 

عن املناف�صة فـي مواجهة دعم الوقود الأحفوري.

 اإجمايل امليزانية 
)بالدوالر االأمريكي(:134.000

م�سوؤول التن�سيق واالت�سال:  
Wafa KRIAA

املركز املتو�صطي للطاقة املتجددة
1 �صارع �صط مرمي 

216+ 71 477 904 
Wafa.kriaa@medrec.org

 


