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  زـموج
  

استمدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) اھتمامھا بالتنمية المحلية بالمشاركة   
) 24) الصادر عن الدورة (475رقم (بما في ذلك القرار  من المواثيق والقرارات الدولية واإلقليمية،
وقد تجّسد اھتمام اإلسكوا المذكور أعاله في وضع   .)2004( لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب

برنامج عمل يتضمن سلسلة من المراجع والمواد الفنية واألنشطة التدريبية واالجتماعات وحلقات النقاش 
وخدمات الدعم الفني والمشورة الفنية والمشاريع الميدانية التي تساھم في تعزيز المشاركة بين الحكومات 

"تعزيز حول شبه اإلقليمي  مشروعبما فيھا ال مدني في عمليات السياسات العامة،ومنظمات المجتمع ال
ل من حساب األمم المتحدة  التنمية البشرية بالمشاركة في دول ما بعد النزاع في منطقة غرب آسيا" المموَّ

 للتنمية والذي يأتي ھذا االجتماع ضمن سلسلة نشاطاته.
 

بالتعاون بين اإلسكوا وجامعة  ،التنمية المحلية بالمشاركة تم تنظيم اجتماع فريق الخبراء بشأن  
تشرين  14- 12وذلك خالل الفترة  ،البحرينمملكة الدول العربية ووزارة التنمية االجتماعية في 

اجتماع الخبراء تعزيز قدرات  وقد استھدف  البحرين. ،ةفي المنام في فندق الخليج 2009األول/أكتوبر 
كما   ميم وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة بين قطاعات التنمية االجتماعية.الدول األعضاء على تص

استھدف تقويم منھج اإلسكوا للتنمية بالمشاركة بما أتاحه من خبرات معرفية وأساليب لتنظيم وإدارة التنمية 
حاتھم وقد استند تحقيق ھذه األھداف إلى نتائج حوار المشاركين ومقتر  وآليات المشاركة في عملياتھا.

 ،بشأن محاور االجتماع التي تناولت مفاھيم التنمية المحلية واتجاھاتھا الحديثة وتجاربھا في دول المنطقة
كما تناولت برامج ومشاريع التنمية المحلية بالتركيز على دليل توجيه عمليات التنمية ودليل توجيه عمليات 

 لفردية.البحث بالمشاركة واستراتيجية بناء القدرات المؤسسية وا
 

شارك في االجتماع مجموعة من الخبراء واالختصاصيين من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني   
 والمنظمات الدولية واإلقليمية باإلضافة إلى إعالميين وأكاديميين وموظفي اإلسكوا.



 -2-

  المحتويات
  

  الصفحة      الفقرات  
  

  3  5- 1    ...........................................................................................  مقدمة
  

  الفصل
  

  4  6    ......................................................  براءتوصيات اجتماع فريق الخ  -أوالً 
  

 ً   5  20- 7    ...........................................................  أھداف االجتماع ومحاوره  -ثانيا
  

  5  8    ......  منھج اإلسكوا في برامج ومشاريع التنمية المحلية والتنمية بالمشاركة  -ألف  
  5  12- 9    ...................................................  دليل تنمية المجتمع المحلي   -باء  
  7  14-13    .....................  دليل البحث بالمشاركة لتنمية المجتمع في دول اإلسكوا  -جيم  
  7  18-15    .......  لدولية واإلقليمية والوطنية بشأن التنمية المحليةخالصات التجارب ا  -دال  
  9  20-19    .......................  ستراتيجية بناء وتطوير القدرات المؤسسية والفرديةا  -ھاء  

  
ً ثا   10  27-21    ....................................................  الحضور وتنظيم أعمال االجتماع  -لثا
  

  10  24-21    ..........................................  افتتاح أعمال اجتماع فريق الخبراء   -ألف  
  11  25    .......................................................................  الحضور   -باء  
  11  26    .............................   اد اجتماع فريق الخبراء وتاريخ عقدهمكان انعق  -جيم  
  11  27    ..........................................................................  الوثائق  -دال  

  
  المرفقات

  
  12      .............................. ................................  قائمة المشاركين  -المرفق األول
  18      ....................................  تقويم المشاركين الجتماع فريق الخبراء  -المرفق الثاني
  22      .................................................................  ائمة الوثائقق  -المرفق الثالث

  



  -3-

  مقدمـة
  
بالتعاون مع جامعة الدول العربية ووزارة  ،)اإلسكواآسيا ( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي عقدت  - 1

وُعقد اجتماع  اجتماع فريق الخبراء لمناقشة التنمية المحلية بالمشاركة.  التنمية االجتماعية في مملكة البحرين،
وھذا .  2009تشرين األول/أكتوبر  14-12خالل الفترة  مملكة البحرين،، الخبراء في فندق الخليج في المنامة

ل من حساب األمم المتحدة بوثيقة مشروع  عمالً االجتماع ھو األول في سلسلة نشاطات تنفذھا اإلسكوا  مموَّ
  "تعزيز التنمية البشرية بالمشاركة في دول ما بعد النزاع في منطقة غرب آسيا".حول للتنمية 

  
مين التنفيذي عن أنشطة اإلسكوا ير األر) من البند السادس من تقأتى ھذا االجتماع في سياق الفقرة (  - 2

تنسيق و تعزيز االستفادة من تجارب وخبرات تنمية المجتمعات المحلية،في دورتھا الحادية والعشرين بشأن 
أتى في  لتنفيذ البرامج والمشاريع على المستوى الوطني.  لووضع منھج شام الجھود لتعميم الفائدة من نتائجھا،

الذي  ،)2004( ) لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب24عن الدورة ( ) الصادر475القرار رقم (سياق 
 اإلسكوابتنسيق مشاريع التنمية المحلية مع في جامعة الدول العربية كلف إدارة التنمية والسياسات االجتماعية 

   والعمل على تنفيذھا على نحو مشترك في الدول األعضاء.
  
واألمانة العامة لجامعة الدول  دية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)،والجدير بالذكر أن اللجنة االقتصا  - 3

العربية تھتمان بتعزيز قدرات الدول األعضاء على وضع وتنفيذ خطط وبرامج ومشاريع مشتركة بين قطاعات 
فترة طويلة بالتنمية المحلية منذ  من خالل برامجھما االقتصادية واالجتماعية، التنمية االجتماعية.  كما تھتمان،

إلى حّدة المشكالت االجتماعية في المجتمعات المحلية الناجمة  االھتمامتجاوزت السنوات العشر.  ويستند ھذا 
ً إلى مساعي معظم دول المنطقة لتطبيق الالمركزية اإلدارية  عن ضعف القدرات المؤسسية، ويستند أيضا

 تطبيقھا.بغض النظر عن األنماط واآلليات المتبعة في  والتنموية،
 
وقد عملت اإلسكوا على استثمار خبراتھا ونتائج نشاطھا الميداني في توثيق وتطوير مجموعة من   - 4

وھو منھج طبقته اإلسكوا بموجب نموذج متكامل لتنفيذ برامج  ،األدبيات التي تعنى بمنھج التنمية المحلية
وأبرزھا:  ،ن المراحل المتداخلة فيما بينھاومشاريع تنمية المجتمع المحلي.  وقد تضمن ھذا النموذج مجموعة م

مرحلة التعرف إلى المجتمع المحلي وتحديد مشكالت تنميته واالمكانيات المتاحة ومرحلة وضع خطة التنمية 
التي تشمل األولويات والبدائل والمشاريع والمھام والبرنامج الزمني ومرحلة تنفيذ الخطة واختيار البدائل 

وصوالً إلى مرحلة متابعة التقدم في تنفيذ  ،والقدرات والموارد اإلمكانياتالفنية وتعبئة واألدوار التنظيمية و
 الخطة وتقويم أدائھا ومدى تحقق أھدافھا.

 
ومدى اعتماد منھج تنمية المجتمع المحلي على  ،وبناًء على اختبارھا أھمية القدرات المؤسسية والفردية  - 5

دلّة وبرامج تدريبية خاصة ببناء القدرات وتطوير المعارف والمھارات عملت اإلسكوا على إعداد أ ،المشاركة
لقد استھدفت ھذه األدلة   وتعزيز االتجاھات االيجابية للعاملين والمدربين والباحثين في تنمية المجتمع المحلي.

تھا مع تمكين مؤسسات المجتمع المحلي وجماعاته وأفراده من المشاركة في عملية التنمية وتنسيق فعاليا
المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.  وقد جاءت ھذه األدلّة والبرامج تجاوزاً للمعوقات التي واجھتھا 

وأبرزھا: قصور  ،الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة في تنمية المجتمع المحلي
ا ونقص األدبيات الشاملة باللغة العربية وندرة المعرفة بمفھوم التنمية المحلية ومرتكزات تنظيم مناھجھ

  الكفاءات المھيأة إلدارة البرامج والمشاريع التنموية بالمشاركة وضعف شبكات العمل وآليات التنسيق.
  توصيات اجتماع فريق الخبراء   -أوالً 
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  تركزت توصيات المشاركين على النقاط التالية:   - 6
  

 قرارات وعلى العرب االجتماعية الشؤون وزراء مجلس عن ةالصادر القرارات على التأكيد  (أ)  
 األدلة وتطوير المحلية التنمية برامج تفعيل بشأن ،)اإلسكوا( آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة

  ؛بھا الخاصة
  

 لةمواص ،)اإلسكوا( آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية واللجنة العربية الدول جامعة إلى الطلب  (ب)  
  ؛العربية الدول في تھاوأدل ھاومشروعات المحلية برامج التنمية تنفيذ في والتعاون الشراكة

  
 مواصلة إلى) اإلسكوا( آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية واللجنة العربية الدول جامعة دعوة  (ج)  
ً  العربية الدول فيوأدلتھا  المحلية التنمية برامج تطبيق   ؛المحلية التنمية مسارات تعزيز في الحتياجاتھا وفقا

  
ً  عتبارھااب المحلية التنمية لبرامج الالزمة التمويالت توفير على العمل  (د)   ً  شرطا  ھذه لتنفيذ ضروريا
  ؛الالزمة التمويل مصادر إيجاد في الخاص القطاع مشاركة وتحفيز البرامج

  
  )(  تطوير على والتأكيد ومناھجھا المحلية التنمية لبرامج الدعم تقديم على األعضاء الدول حث 
  ؛مستدامة أسس على وذلك ،وبرامجھا المحلية التنمية مجاالت في العاملين وقدرات المؤسسية القدرات

  
 الدول ودعوة ومشروعاتھا، المحلية التنمية برامج وتنفيذ تخطيط في الشراكة مبدأ على التأكيد  (و)  
  ؛الخاص والقطاع المحلي المجتمع وقوى المدني المجتمع تمنظما مع ھاوتعزيز ترسيخ الشراكة إلى األعضاء

  
 التأكيد مع ،للدولة العامة السياسات في المحلية التنمية برامج إدماج إلى األعضاء الدول دعوة  (ز)  

ً ا بوصفھا المحلية التنمية لبرامج الخاصة الطبيعة أھمية على ته اوإمكاني ،المحلي المجتمع حتياجاتال نعكاسا
بما يضمن تحقيقھا  لى وضع التشريعات والقوانين المالئمة لدعم برامج ومشاريع التنمية االجتماعية،والعمل ع

  بوصفھا حقاً من حقوق المواطنين؛
  

 بما ،واإلدارية التنموية الالمركزية وآليات نظم ترسيخ على التنمية وشركاء األعضاء الدول حث  (ح)  
ً  يدفع   ؛استدامتھا ويضمن المحلية ةالتنمي ومشروعات برامج تنفيذب قدما

  
 على التأكيد مع األعضاء الدول في القائمة الالمركزية ومعايير ونظم مؤسسات تفعيل على العمل  (ط)  
 اتخاذ في المحلي المستوى على العاملة المؤسسات من وغيرھا المحلي الحكم وإدارات البلديات دور توسيع
  ؛القرار

  
 إلى) اإلسكوا( آسيا لغربي واالجتماعية القتصاديةا واللجنة يةالعرب الدول جامعة إلى الطلب  (ي)  
 إمكانياتھا ورفع قدراتھا بناء على والعمل المدني المجتمع منظمات مع الشراكة لتفعيل المناسبة البرامج وضع
  ؛التنمية عملية تحقيق في دورھا يعزز بما ،الفنية

  
ً  بوصفھا المعرفة نشر على التأكيد  (ك)    وتوسيع العلمية المناھج إرساء على والتركيز للجميع حقا
 لصياغة مناسبة آليات بصفتھا المعرفة شبكات وتعزيز كافة، االجتماعيين الشركاء لدى منھا االستفادة فرص

  ؛نتائجھا أھم وتعميم المستفادة الخبرات وتبادل المتحققة، التنموية التجارب خالصات
والتأكيد على تعزيز  ث العلمي في مجاالت التنمية المحلية،دعوة الدول األعضاء إلى تطوير البح  (ل)  

الشراكة مع المؤسسات األكاديمية إلدماج برامج التنمية المحلية في مناھجھا العلمية وفي االختصاصات 
  التنموية كافة؛
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 ه،وتوعيت العام الرأي تحفيز بھدف التنموية العملية في اإلعالم إلشراك الالزمة اآلليات إيجاد  (م)  
ً شأن بصفتھا التنمية، بقضايا لالھتمام ودعوته   ؛اً◌ً عاماً اجتماعي ا

  
االستناد إلى دليل تنمية المجتمع المحلي و"دليل البحث بالمشاركة لتنمية المجتمع في دول   (ن)  

وتنفيذ سلسلة ورشات عمل وحلقات حوار بھدف تعزيز المشاركة بين  اإلسكوا" في تصميم البرامج التدريبية،
ومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تخطيط عمليات التنمية وتنفيذ ما ينبثق عنھا من الحك

  برامج ومشاريع.
  

 ً   أھداف االجتماع ومحاوره   -ثانيا
  

استھدف اجتماع الخبراء مناقشة التنمية المحلية بالمشاركة وذلك من خالل استعراض تقارير بشأن   - 7
ودليل البحث بالمشاركة لتنمية  ودليل تنمية المجتمع المحلي، اريع التنمية المحلية،منھج اإلسكوا في برامج ومش
واستھدف اجتماع الخبراء   وإستراتيجية بناء وتطوير القدرات المؤسسة والفردية. المجتمع في دول اإلسكوا،

رحات بشأن تعزيز كما استھدف تقديم مقت عرض خالصات تجارب دولية وإقليمية ووطنية في التنمية المحلية،
  وذلك وفق المحاور اآلتية: االستفادة من برامج بناء القدرات وتمكين المشاركة في عمليات التنمية،

  
  منھج اإلسكوا في برامج ومشاريع التنمية المحلية والتنمية بالمشاركة  -ألف

  
لدى اإلسكوا وجدوى تركز عرض ھذا المحور على السياق المنھجي لبرامج التنمية المحلية ومشاريعھا   - 8

 كما تركز ھذا العرض على نتائج تقويم القدرات المؤسسية والفردية في إدارة برامج ومشاريع التنمية،  تنفيذھا.
ً لوظائف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.   والتي تؤكد على ضرورة تكثيف التدريب والتأھيل دعما

ً إجراءات تنفيذ برامج اإلسك وا مع اإلشارة إلى أبرز إنجازاتھا والمجاالت المقترحة وتناول العرض أيضا
كما تضمن ھذا المحور مناقشة جدوى منھج اإلسكوا وبرامج بناء القدرات بصفتھا أساسا  لتعزيز ھذه البرامج،

باإلضافة إلى مقترحات وآليات تطوير ھذه البرامج وتفعيل االستفادة منھا  لعملية المشاركة في التنمية،
  لدعم لترويجھا. واستقطاب ا

  
  دليل تنمية المجتمع المحلي  -باء

  
بتعزيز قدرات الدول  ،يعكس ھذا الدليل اھتمام اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)  - 9

كما يعكس   األعضاء على وضع وتنفيذ خطط وبرامج ومشاريع مشتركة بين قطاعات التنمية االجتماعية.
بالتنمية المحلية منذ فترة طويلة تجاوزت السنوات  ،الل برامجھا االقتصادية واالجتماعيةمن خ ،اھتمام اللجنة

إلى حّدة المشكالت االجتماعية في المجتمعات المحلية وانعكاساتھا على تباطؤ  االھتمامالعشر.  ويستند ھذا 
وخاصة مجاالت التنمية الخلل في التوازن والتكامل بين مجاالت التنمية و ،مؤشرات التنمية االقتصادية

تنامي مظاھر و ،االستثماراتنقص و ،وضعف نظم اإلدارة العامة وآليات المشاركة ،االجتماعية واالقتصادية
فضالً عن مشكالت التعليم  ،وانتشار الفقر وتفاقم البطالة واتساع نطاق التھميش االجتماعي ،الالمساواة

 االجتماعيوكذلك مشكالت البيئة والنوع  ،االجتماعيوالمعرفة والرعاية الصحية وضعف شبكات األمان 
ً إلى مساعي  والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن.  ويستند اھتمام اإلسكوا بالتنمية المحلية أيضا

بغض النظر عن األنماط واآلليات المتبعة في  ،معظم دول المنطقة لتطبيق الالمركزية اإلدارية والتنموية
  تطبيقھا. 
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ً شامالً  ،عملت اإلسكوا على توثيق خبرات تعاملھا مع قضايا التنمية المحلية ،لذلك  -10 وتطبيقھا منھجا
وبناًء على اختبارھا   إلى ظروف المجتمع المحلي وتكاملھا مع عملية التنمية الوطنية. استناداً للتدخل التنموي 

عملت اإلسكوا  ،مع المحلي على المشاركةأھمية القدرات المؤسسية والفردية ومدى اعتماد منھج تنمية المجت
على إعداد ھذا الدليل وما يقتضي ترويجه من برامج تدريبية خاصة ببناء القدرات وتطوير المعارف 

وذلك بھدف تمكين مؤسسات  ،والمھارات وتعزيز االتجاھات االيجابية للعاملين في تنمية المجتمع المحلي
لمشاركة في عملية التنمية وتنسيق فعالياتھا مع المستويات الوطنية المجتمع المحلي وجماعاته وأفراده من ا

وقد جاء ھذا الدليل وما استتبعه من برامج تجاوزاً للمعوقات التي واجھت الحكومات   واإلقليمية والدولية.
ة وأبرزھا: قصور المعرف ،ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة في تنمية المجتمع المحلي

بمفھوم التنمية المحلية ومرتكزات تنظيم مناھجھا ونقص األدبيات الشاملة باللغة العربية وندرة الكفاءات المھيأة 
  إلدارة البرامج والمشاريع التنموية بالمشاركة وضعف شبكات العمل وآليات التنسيق. 

  
 مستقبالً  تحديثه لتسھيل نفصلةم أجزاء وفق الدليل من المنقحة النسخة ھذه إصدار اإلسكوا ارتأتولقد   -11
 المجتمع لتنمية العام اإلطار الدليل من األول الجزء ويتناول.  منه المستفيدين وآراء العملي تطبيقه ضوء في

 الثالث الجزء ويبين وإمكانياته؛ المحلي المجتمع مشكالت إلى التعرف بأساليب الثاني الجزء ويھتم المحلي؛
 وتحفيز االتصال وسائل على الرابع الجزء ويركز دعمھا؛ وأدوات التنموية يعوالمشار البرامج إدارة منھج

 وأساليب التنمية وتنظيم الشعبية بالمشاركة فُيعنى الخامس الجزء أما التنموي؛ اإلعالم ودور المحلي المجتمع
  وتقويمھا. المحلي المجتمع تنمية عملية متابعة السادس الجزء ويتناول تمويلھا؛

  
  ركزت النقاشات على النقاط التالية:وقد ت  -12
  

تقدير إيجابي العتماد الدليل على توجھات مفتوحة تتيح فرص الحوار وتحفز المشاركة في   (أ)  
كما أن تجنب الصياغات الجاھزة وتفادي اعتماد النماذج  وتنفيذھا، تصميم وتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع

وبالتالي تعزيز  دليل مع الظروف القائمة في غالبية دول المنطقة العربية،الُمسقطة قد أّديا إلى تناسب توجھات ال
  مصداقية ما يوفره الدليل من أساس متين لبلورة السياسات التنموية؛

 
وتعزيز قدراتھم في عملية التنمية  االجتماعيينالدليل مرجعاً مناسباً لتطوير دور الفاعلين  اعتبار  (ب)  

 ؛المحلية وفق منھج المشاركة
  

مما يؤكد على ضرورة اإلسراع في إصداره وإنجاز المواد  وضوح لغة الدليل وسالسة أسلوبه،  (ج)  
ً أن تحديات جسيمة قد  لما توفره من حاجة لنشر المعرفة ومتابعة النشاط التدريبي، الفنية المرتبطة به، علما

كما أن ھناك تناقضات محتملة قد  قة،تواجه تحويل التوجھات التنموية للدليل إلى سياسات عامة في دول المنط
تثيرھا ھذه التوجھات بارتكازھا على الُبعدين الديمقراطي والتحديثي اللذين يتناقضان مع البنى االجتماعية 

 المحلية وطابعھا األھلي التقليدي.
  دليل البحث بالمشاركة لتنمية المجتمع في دول اإلسكوا  - جيم

  
اف الدليل في بلورة قاعدة معرفية تساعد قوى المجتمع وصانعي تركز عرض ھذا المحور على أھد  -13

وذلك في ضوء مقارنتھم بين منافع الخطط والبرامج والمشاريع  القرار على اختيار الخطط المناسبة للتنمية،
المتنوعة وأعباءھا.  كما تركز العرض على معنى ھذه القاعدة المعرفية بصفتھا ركيزة أساسية لتحديد مشكالت 

خاصة وأن التطبيق  تنمية وإمكانياتھا بصورة واقعية نظراً لما تشمله من معلومات وافية وبيانات موثوقة،ال
الميداني لبرامج ومشاريع التنمية المحلية قد أفاد بأن مرحلة التعرف إلى واقع المجتمع ھي مرحلة حاسمة في 
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نھا مرحلة تتناول فھم العالقات التي تحكم ذلك أ تخطيط برامج ومشاريع التنمية ونجاح أھدافھا، فيتأثيرھا 
جوانب التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية وكيفية تطويرھا وتنظيمھا ضمن المجتمع المستھدف بصفته 
اإلطار التفاعلي لھذه البرامج والمشاريع التنموية.  كما تركز عرض ھذا المحور على مناقشة منھجية البحث 

ھا ظروف تمكين القدرات في إدارة عملية التنمية استناداً إلى معرفة واقع المجتمع بالمشاركة ومدى توفير
ً في وضع البرامج والمشاريع المناسبة وتنفيذھا لتغيير ھذا الواقع نحو األفضل، وذلك في  ومشكالته وإسھاما

لمختلف مسارات ضوء الفرضية بأن المنھجية المبتكرة للبحث بالمشاركة تساھم في وضع التصورات الشاملة 
كما تساھم في تمكين القوى الفاعلة من اتخاذ القرارات المبنية على  إلى واقع المجتمع المستھدف، استناداالتنمية 

باإلضافة إلى مساھمتھا في تحفيز االھتمام  المعلومات والبيانات الواقعية والمعرفة الواضحة بالفرص المتاحة،
  .والتعبئة للمشاركة في عملية التنمية

  
  وقد تناولت المناقشات الخاصة بھذا المحور النقاط التالية:   -14
  

لما  ضرورة تعميم المعرفة بمضمون دليل البحث بالمشاركة وإنجاز المواد الفنية المستندة إليه،  (أ)  
  لذلك من أھمية في برامج بناء القدرات المؤسسية والفردية؛

  
ي التعرف إلى واقع المجتمع المستھدف وتوفير قاعدة االستفادة من منھجية البحث بالمشاركة ف  (ب)  

األمر الذي يؤدي إلى تخطيط برامج  معلومات بشأن المشكالت االجتماعية واإلمكانيات المتاحة لمواجھتھا،
 ويساھم بالتالي في اختيار المناھج والسياسات المالئمة؛ ومشاريع التنمية على قواعد سليمة،

  
مليات البحث بالمشاركة بھدف تفعيل وتطوير المشاركة بين المؤسسات إلى نتائج ع االستناد  (ج)  

  الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص واإلعالم في تحقيق التنمية المحلية واستدامتھا.
  

  خالصات التجارب الدولية واإلقليمية والوطنية بشأن التنمية المحلية  -دال
  

بعض تجارب وناقشة أبرز خالصات التجارب الدولية واإلقليمية تركز ھذا المحور على عرض وم  -15
مجاالت المشاركة وبناء القدرات ومكافحة الفقر والنھوض  فيمع إشارة خاصة إلى تأثيرھا  ،الدول العربية

  بمكانة المرأة وحماية البيئة.
  

ورقة بعنوان  المشوخي،ممثلة بمستشارھا السيد حمد  قّدمت جامعة الدول العربية، وضمن ھذا المحور،  -16
ركزت على ماھية التنمية المحلية وما شھده التطور الفكري في مجاالت  "التنمية المحلية: المفھوم والمضمون"

 وقد توقفت ھذه الورقة بصورة خاصة عند عالقة التنمية المحلية بعملية التخطيط المركزي الشامل،  دراستھا.
تغير دور الدولة  إليهوما أبرزته "عقود األمم المتحدة للتنمية" وما أدى  وموقع ھذه التنمية في الفكر الرأسمالي
كما تناولت الورقة مرتكزات التنمية المحلية لجھة توفير القدرة على   والنظم االقتصادية بتأثيرات العولمة.

مكانيات مواجھة تحديات التنمية وتصحيح االختالالت االقتصادية واالجتماعية ومواجھة التخلف وضعف اإل
بما  وركزت الورقة على أھمية وضع برامج التنمية المحلية وخططھا وسياساتھا،  وقلة الخبرات والكفاءات.

أّكدت  وبما يؤمن تحفيز الطاقات والموارد وتعبئتھا. وختاماً، يتيح الوضوح في تحديد األھداف واألولويات،
ع المدني في تفعيل التنمية المحلية بعيداً عن الورقة على أھمية المشاركة الشعبية ودور مؤسسات المجتم

  األمر الذي يتيح حشد الطاقات البشرية بدل تھميشھا الذي يتسبب بھجرتھا إلى الخارج. ،قراطيةوالبيرمعوقات 
ودعت الورقة في توصياتھا إلى ضرورة االھتمام بالخبرات وبناء الكفاءات وتفعيل مشاركتھا واالستناد إلى 

  بما يفّعل التنمية المحلية ويحقق أھدافھا في مختلف مجاالتھا. اإلدارة الحديثة،نتائج البحوث و
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  تركزت مناقشات المشاركين على النقاط اآلتية: وفي ھذا المضمار،  -17
  

إن تعزيز دور الشركاء االجتماعيين في مشروع التنمية يصطدم في معظم األحيان باألطر   (أ)  
كما أن الدور المستقل   خاصة وأن التنمية ليست شأناً نخبوياً. لصنع القرار، المتاحة على المستويات المركزية
ً على  للمجتمع المدني لم يتمأسس بعد، األمر الذي يطرح إشكالية الشراكات المطلوبة والنتائج المحتملة واقعيا

 ھذا الصعيد؛
  

ة ودورھا في إطار عملية الحاجة إلى دراسات تواكب النقاش العالمي حول قضايا التنمية المحلي  (ب)  
 وبخاصة في المرحلة الراھنة وما أطلقته األزمة المالية من تداعيات؛ العولمة،

  
الموارد  استخدامإيالء االھتمام بإعداد السياسات العامة والخطط التنموية ووسائل تنفيذھا وكفاءة   (ج)  

ولة على قاعدة إتاحة حريات أكبر أمام أدوار إضافة إلى االھتمام بخلق شراكات مع الد ،واإلمكانيات المتاحة لھا
وبما يتيح أفضل الظروف لمواجھة تأثيرات اإلمالءات الخارجية على الخيارات الوطنية  ،جمعيات التنمية

 ومشاريع التنمية.
  

فضالً عن  ،تم تقديم تقرير بشأن أحد مشاريع التنمية المحلية في جنوب لبنان ،إطار ھذا المحورفي و  -18
ض بعض التجارب الوطنية التي قدمھا كل من ممثلي الحكومات في الجمھورية اللبنانية والمملكة استعرا

أما خالصات تجارب ھذه   األردنية الھاشمية ومملكة البحرين وجمھورية تونس وجمھورية مصر العربية.
   الدول فقد تلخصت باآلتي:

  
اصلة في أكثر من بلد عربي وتأثيراتھا التوقف عند المخاطر الناتجة عن تفاقم النزاعات الح  (أ)  

السلبية لجھة إفشال سياسات التنمية والعزوف عن المشاركة الشعبية وإضعاف قدرات الدول على تلبية حاجات 
  الناس؛

 
يؤدي الغياب المتفاوت للسياسات االجتماعية الوطنية إلى تضاؤل دور مراكز الخدمات   (ب)  

مقابل حضور خجول ودور ضعيف لمنظمات  سة الشديدة من القطاع األھلي،االجتماعية والتنموية نظراً للمناف
وھذا األمر يثير مشكالت تتعلّق بواقع ھذه المنظمات وأدوارھا المحتملة ومستقبل مشاركتھا   المجتمع المدني.

والتي  مما يؤكد على ضرورة إيالء مھمات تمكينھا وتعزيز قدراتھا األھمية التي تستحق مع الجھات الحكومية،
  تستجيب للحاجات االجتماعية على اختالفھا؛

وتقوية أواصر المشاركة بين المدني واألھلي  السياسي واالجتماعي، االستقرارضرورة تعزيز   (ج)  
باإلضافة إلى تفعيل الشراكة مع المنظمات اإلقليمية ومع  والرسمي في مواجھة أعباء التنمية الوطنية والمحلية،

ذلك من تعزيز اإلمكانيات وتطوير القدرات المؤسسية والفردية في سبيل تحقيق أھداف اإلسكوا لما يتيحه 
  التنمية المجتمعية.

  
  استراتيجية بناء وتطوير القدرات المؤسسة والفردية  -ھاء

  
تم في ھذا المحور عرض استراتيجية طورتھا اإلسكوا في ضوء تطبيقھا لمنھج التدخل بالمشاركة في   -19

لية. وتعود أھمية ھذه االستراتيجية إلى أھمية القدرات المؤسسية في القيام بالوظائف المجتمعية وفي التنمية المح
مواجھة المشكالت المتفاقمة واالستجابة للحاجات المتغيرة.  وتطرق عرض االستراتيجية إلى أبرز أھدافھا 
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افة إلى اإلنجازات المتوقعة جراء إض ،وعناصر تصميمھا وفحوى برنامجھا والفئات المستھدفة والمشاركة فيھا
وھي:  ،كما استعرض ھذا المحور أبرز المشكالت التي تواجه القدرات المؤسسية بين مستويات ثالثة تنفيذھا. 

واستعرض أيضاً أھداف إستراتيجية بناء القدرات  مستوى المجتمع ككل ومستوى الجماعات ومستوى األفراد. 
ساسية وآلية تنفيذھا وما تتضمنه من برامج تخدم مصالح الجھات المعنية وتطرق إلى عناصرھا األ ،وتطويرھا

بتنفيذھا وتلك المستفيدة منھا.  وأخيراً استعرض ھذا المحور إنجازات مباشرة يمكن تحقيقھا جراء تنفيذ 
  كشبكة نشر المعرفة والترويج لقضايا التنمية بالمشاركة.  ،اإلستراتيجية

  
  ل التي تركز عليھا النقاش في ھذا المحور: وفيما يلي أبرز المسائ  -20
  

ازات السياسية وسواھا،  (أ)   داً عن االنحي درات بعي اء وتطوير الق  من الضروري تنفيذ استراتيجية بن
  في مرحلة تشھد بلدان المنطقة مظاھر من االستقطابات الحادة في مجاالت مختلفة؛

  
لجھود في سياق تعزيز شروط التكامل بين على بذل المزيد من ا االجتماعيينحث الفاعلين   (ب)  

  االستراتيجية التي تعتمدھا اإلسكوا وبين الخطط الوطنية للدول العربية المعنية؛
  

ً للتغيير والتحديث في   (ج)   التدرج والمرونة في مواجھة مشكالت ضعف القدرات المؤسسية تبعا
وإيالء األھمية لمعرفة  بعد تحديثي وتغييري، بما ينسجم مع ما تحمله االستراتيجية من وظائف ھذه المؤسسات،

ً للتعارضات المحتملة على ھذا  ً لفاعلية برامج االستراتيجية ومنعا أوضاع المجتمعات المحلية وظروفھا توخيا
  الصعيد؛ 

  
إن نتائج إستراتيجيات بناء وتطوير القدرات المؤسسية والفردية ستكون عديمة الجدوى دون   (د)  

ويرتب ذلك على العاملين في   أن التنمية ھي التحديث والتطور والتقدم والخروج من التخلّف.ثقافة جديدة ترى 
  في عملھم وارتباطه بتعزيز المعرفة والثقافة التنموية؛ االستثنائيةالصعوبات والمعوقات  يالتنمية وع

  
 )(  ء القدرات التي تولتھا أھمية تفعيل الجھود الوطنية لمتابعة المتدربين الذين شاركوا في أنشطة بنا

وذلك بھدف االستفادة من خبراتھم المكتسبة  اإلسكوا بالتعاون مع برنامج الخليج العربي وجامعة الدول العربية،
  سواًء داخل بلدانھم أو على الصعيد اإلقليمي.  وتشجيعھم على نقل ھذه الخبرات،

  
  

 ً   الحضور وتنظيم أعمال االجتماع   -ثالثا
  

  مال اجتماع فريق الخبراءافتتاح أع  -ألف
  

تشرين األول/أكتوبر  12افُتتحت أعمال االجتماع في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم االثنين   -21
ممثل وزارة الشؤون  ،نالدي نصرألقاھا السيد عدنان وقد اسُتھلَّت الجلسة بكلمة الوفود العربية   .2009

ئيس الدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية االجتماعية في الجمھورية اللبنانية بصفتھا ر
ركز فيھا على تطلّع المشاركين من مختلف الدول العربية إلى االستفادة من المادة العلمية واألدلّة  العرب،

 قاءاالرتمما يعزز سبل  التطبيقية التي أعدتھا اإلسكوا ومن تبادل الخبرات والتجارب التي سيتيحھا االجتماع،
إلى البطء الشديد الذي تشھده  نالدي نصرھذا وأشار السيد   بالتنمية المحلية وتطوير وسائلھا وضمان استدامتھا.

يعود أبرزھا إلى معوقات  دول المنطقة العربية لجھة تقدمھا في مسار التنمية نتيجة مجموعة من المعوقات،
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عادل للثروة وغياب رؤية تنموية واضحة لدى صانعي داخلية تتمثل باألّمية وضعف التعليم وغياب التوزيع ال
فيما يعود القسم اآلخر من المعوقات إلى أسباب خارجية تتمثل في السياسات المعتمدة لدى دول الشمال  القرار،

واخُتِتَمت الكلمة بالتأكيد على أھمية الشراكة والتكامل بين الحكومات والمنظمات واألفراد   في ھذا المضمار.
باإلضافة إلى أھمية عملية بناء القدرات لتوفير الكوادر المؤھلة إلدارة عملية  واجھة أعباء التنمية،بغية م

  التنمية. 
  

رئيس قسم التنمية االجتماعية بالمشاركة  ،كلمة ألقاھا السيد وليد ھالل ،كلمة ممثل الوفود العربية تلت  -22
بالحضور وأكد على أن طرح قضايا التنمية بصفتھا شأناً رّحب فيھا  ،في شعبة التنمية االجتماعية في اإلسكوا

ً فقط ً وليس نخبويا ً ألطر المعرفة واالھتمام والتدخل في عمليات التنمية. ،عاما كما ركز على   يتطلب توسيعا
الدور الملحوظ الذي يضطلع به منھج التنمية المحلية بالمشاركة لجھة تعزيز الحوار االجتماعي بشأن قضايا 

ھذه النخب بين و ،القائمة بين نخب من صانعي القرار وعامة الشعب من جھة الفجوةسّد في  يساھممما  ،ةالتنمي
ھذا وسلط السيد ھالل الضوء على اإلنجازات   .من الجھة األخرى والمؤسسات المعنية بتنفيذ القرار التنموي

التنمية المحلية من حيث آليات التعاون  الملحوظة التي حصدتھا التجارب المحلية والوطنية واإلقليمية في مجال
كما أكد على اعتماد عدد متزايد من المؤسسات والمنظمات  ،والتنسيق ومن حيث المناھج التنموية المعتمدة

مما أدى إلى تعميق  ،اإلقليمية والدولية لمنھج التنمية المحلية وعلى بذلھا جھوداً حثيثة لتطويره وتعميم فوائده
والفاعلين االجتماعيين والمنظمات الدولية واإلقليمية بأن التنمية ھي شأن عام وأن المشاركة اقتناع الحكومات 
استند السيد ھالل إلى مجموعة من التعھدات والقرارات  ،وفي ھذا السياق  أمر مطلوب. يفي الشأن العام ھ

تقّرھا في النصوص أو ناھيك عن السياسات والتشريعات والنظم التي تتناول مفھوم المشاركة و ،الدولية
بحكم مواقعھم  ،االجتماعوختم السيد ھالل كلمته بدعوة المشاركين في   اإلجراءات التنظيمية واإلدارية.

بترجمة ھذه النصوص إلى وقائع عملية وبتعزيز التعھدات والقرارات باآلليات والمناھج المناسبة  ،واھتماماتھم
  لتفعيل المشاركة في عملية التنمية. 

  
 ألقى السيد إبراھيم السوري ممثل األمانة العامة لجامعة الدول العربية، وفي إطار جلسة االفتتاح أيضاً،  -23

اإلدارة العامة للشؤون االجتماعية والثقافية لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية  مدير إدارة التنمية االجتماعية،
وھي البرامج التي حظيت بدعم  منھج التنمية المحلية، كلمة نّوه فيھا ببرامج اإلسكوا لبناء القدرات في العرب،

دعت إلى تعزيز التنسيق  وتأييده بموجب قرارات صادرة عنه، مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب،
بما يمّكن من اكتساب  والتعاون بين األمانة الفنية للمجلس واإلسكوا لجھة تنفيذ ھذه البرامج ومتابعة العمل فيھا،

وفي معرض كالمه عن األزمة المالية   المطلوبة لتخطيط عملية التنمية المحلية وتنفيذھا وتقويمھا.المھارات 
التنموي الجديد  االتجاهركز السيد السوري على  العالمية وتداعياتھا على عملية التنمية ومساراتھا الراھنة،

االجتماعية المعقود في والُمعتمد لدى الدول العربية والذي أكد عليه مؤتمر القمة العربية االقتصادية والتنموية 
والذي تضمن مجموعة من االلتزامات الخاصة بمكافحة الفقر والجوع  ،2009الكويت في كانون الثاني/يناير 

من وفيات األمھات واألطفال وتأمين استدامة البيئة. كما أولى ممثل والبطالة واألوبئة وتعزيز التعليم والحد 
ً لمنھج تنمية المجتمع المحلي بصفته يرتكز على قاعدة الشراكة والمسؤولية بين  ً ملحوظا األمانة العامة اھتماما

العربية مما يعزز تماسك المجتمعات  مختلف قوى المجتمع في تخطيط البرامج والمشاريع التنموية وتنفيذھا،
أكد السيد السوري على  ويضمن وحدة نسيجھا تمھيداً لتحقيق نھضة تنموية شاملة في الدول العربية. وأخيراً،

األھمية التي يضطلع بھا االجتماع من حيث تعزيز الحوار والمعرفة والمھارات لدى المسؤولين الحكوميين 
كما أثنى على الشراكة الوطيدة القائمة مع  وغير الحكوميين حول منھج تنمية المجتمع المحلي وبرامجه،

  حيث يأتي ھذا االجتماع ليكلل ھذا التعاون على أمل ضمان استمراريته. اإلسكوا،
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السيدة  معالي وزيرة التنمية االجتماعية في مملكة البحرين، اختتم حفل االفتتاح بكلمة راعي االجتماع،  -24
أن يكون ھذا االجتماع محطة حوارية بناءة تعكس التحديات وقد أِملت السيدة البلوشي   فاطمة البلوشي.

والتي تتركز بصورة خاصة على الباحثين في تنمية المجتمعات  واإلنجازات والخبرات واألھداف المرجوة منه،
كما أكدت معاليھا على الدور المميز الذي تؤديه مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات األھلية   المحلية.

أشارت إلى تضافر جھود وزارة التنمية  وفي ھذا السياق،  الخاصة في مواجھة أعباء ھذه التنمية.والحكومية و
االجتماعية في سبيل تمكين المنظمات األھلية في مملكة البحرين بغية تحويل نطاق عملھا من العمل الخيري 

ع المدني التي تشھد تنامياً كما أكدت على ضرورة إدارة مؤسسات المجتم الرعوي إلى العمل التنموي الشامل،
وختمت معالي السيدة البلوشي   بصورة مھنية ووفق منھجية علمية محددة. في عددھا وأدوارھا، ملحوظاً،

وتقديم الشكر إلى جامعة الدول العربية على جھودھا  كلمتھا بتأكيد الحرص على إرساء سبل الحوار والشراكة،
ً للحوار بشأن مسائل التنمية االجتماعية  واإلسكوا على تنفيذ مثل ھذه االجتماعات التي تشكل منبراً مھما

  وقضاياھا.
  

  الحضور   -باء
  

وغيرھا من دول المنطقة  ،شارك في االجتماع خبراء واختصاصيون من حكومات الدول األعضاء  -25
ئات أكاديمية باإلضافة إلى اختصاصيين ومسؤولين من منظمات المجتمع المدني وھيئات إقليمية وھي ،العربية

وموظفي اإلسكوا.  وترد قائمة المشاركين في مرفق ھذا  ،إضافة لممثلي وكاالت األمم المتحدة ،وإعالمية
  التقرير. 

  
  مكان انعقاد اجتماع فريق الخبراء وتاريخ عقده   - جيم

  
تشرين  14-12خالل الفترة  مملكة البحرين،، فندق الخليج في المنامةنعقد اجتماع فريق الخبراء في ا  -26

  . 2009األول/أكتوبر 
  

  الوثائق  -دال
  

  اجتماع فريق الخبراء. في ترد في المرفق الثالث لھذا التقرير قائمة بالوثائق التي قُّدَمت   -27
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  (*)األولالمرفق 
  

  قائمة المشاركين 
  

  الدول األعضاء في اإلسكوا  - ألف
  

  المملكة األردنية الھاشمية
  

  شناق السيد بركات محمود حسن
  وزارة التنمية االجتماعية، مدير مديرية التنمية االجتماعية

  962- 799038233 ھاتف: (خليوي)
  962-27383183(عمل)         
  962-27383184فاكس: 

 Barakat.shanag@gmail.comبريد إلكتروني: 
 www.mosd.gov.joالموقع اإللكتروني: 

  
  السيد زياد أحمد عبد ربه البدور
  وزارة التنمية ، الشوبك –مدير مديرية التنمية االجتماعية 

  االجتماعية   
  962- 799038238ھاتف: (خليوي) 

  962-32165189(عمل)          
  962-32164108فاكس: 

 bdourz@yahoo.comبريد إلكتروني: 
 www.mosd.gov.joالموقع اإللكتروني: 

 
  اإلمارات العربية المتحدة

  السيدة رقية علي أھلي
  وزارة الشؤون، مدير مكتب الشؤون االجتماعية

  االجتماعية   
  971- 506454122ھاتف: (خليوي) 

  971- 42875093 (عمل)          
 Rokiga.ahli@msa.gov.aeبريد إلكتروني: 

  
  السيدة خولة علي آل علي

  وزارة الشؤون، نائب مدير مكتب الشؤون االجتماعية
  االجتماعية    

  971- 503503333ھاتف: (خليوي) 
  971-505660076(عمل)          

 Khawla.alali@msa.gov.aeبريد إلكتروني: 
 

  مملكة البحرين
  

  السيد باقر النجار
  جامعة البحرين، كلية اآلداب، أستاذ محاضر

  973- 39402068(خليوي)  ھاتف:
  973-17438438(عمل)         

  973-17681835فاكس: 
  drbaqer@gmail.comبريد إلكتروني: 

 bsalman@arts.uob.bhالموقع اإللكتروني: 
  

  السيد سعيد أحمد فاضل
  وزارة التنمية االجتماعية، رئيس قسم شؤون المنظمات

  973-39906656ھاتف: (عمل) 
 Saeed.fff@gmail.com بريد الكتروني:

  Saeed.fadhal@social.gov.hhع اإللكتروني: الموق
  

  السيدة لطيفة علي المناعي
  خبيرة المركز الوطني لدعم المنظمات األھلية في إدارة 

  وزارة التنمية االجتماعية، المنظمات األھلية    
  973- 39449835(خليوي)  ھاتف:
  973-17877546 (عمل)        
  973-17784607فاكس: 

 latifam@batelco.com.bhبريد إلكتروني: 
 Latifa.almannai@social.gov.bhالموقع اإللكتروني: 

 
  السيدة لبنى جاسم السندي

  وزارة التنمية االجتماعية، يةباحثة اجتماع
  973- 36855553(خليوي)  ھاتف:

 Lbnbeno@hotmail.comبريد إلكتروني: 
 

  السيدة أسمھان علي الماجد
  وزارة التنمية االجتماعية، مشرفة مساعدات اجتماعية

  973- 39005508ھاتف: (خليوي) 
  973- 17101704(عمل)           

 danadhim@hotmail.comبريد إلكتروني: 
 Ismahan.majed@social.gov.bhالموقع اإللكتروني: 

  
  
  
 

________________  
 كما ورد القسم المعني. ھذا المرفق (*) صدر
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  (تابع) مملكة البحرين
  

  السيدة ھدى حمود المحمود
  وزارة التنمية االجتماعية، المجتمعيةرئيسة قسم األنشطة 

  973- 39621821(خليوي)  ھاتف:
  973- 17101886(عمل)           

  
  السيدة مريم محمد الجودر

  وزارة التنمية االجتماعية باحثة اجتماعية
  973- 39252577ھاتف: (خليوي) 
 ve.comMariam.mohd@liبريد إلكتروني: 

 
  السيدة زھرة حسن خميس

  وزارة التنمية االجتماعية، باحثة اجتماعية
  973- 39256875ھاتف: (خليوي) 

  973-17552803(عمل)          
 Zahra.hammadi@social.gov.bhبريد إلكتروني: 

 
  السيدة نجوى عبد اللطيف

  وزارة التنمية االجتماعية، المنظمات األھليةمديرة إدارة 
  973- 39682433ھاتف: (خليوي) 

  973- 17101839(عمل)           
  973-17104942فاكس: 

 najanahi@gmail.comبريد إلكتروني: 
 

  السيدة أسماء عبد الكريم علي سليمان
  ةجمعية الشباب والبني، معلمة

  973- 39153809ھاتف: (خليوي) 
  973-17422503 (عمل)         

  
  السيدة مھرة سالم الغنيم

  القائمة بأعمال رئيسة دار بنك البحرين الوطني لتأھيل
  وزارة التنمية االجتماعية، األطفال المعوقين   

  973- 39641372ھاتف: (خليوي) 
  973-17686250(عمل)          
  973-17680379فاكس: 

  
  سيد عباس نعمة خليلال

  نائب رئيس صندوق المرخ الخيري
  973- 39955191ھاتف: (خليوي) 
 sayabazool@hotmail.comبريد إلكتروني: 

  
  السيدة فلایر علي الصيوفي

  اإلتحاد النسائي البحريني، مدرسة
  973- 39463254ھاتف: (خليوي) 

  973-17141180)  (عمل        
  973-17141168فاكس: 

 Al_anam2000@yahoo.comبريد إلكتروني: 
 Bahwu@batelcom.com: يالموقع اإللكترون

  
  السيد حسن محمد بوھزاع

  بةجمعية الكلمة الطي، رئيس مجلس اإلدارة
  973- 36399937(خليوي)  ھاتف:
  973-17333115(عمل)         
  973-17333117فاكس: 

  
  الجمھورية العربية السورية

  
  السيدة ريمه الحجار

  وزارة، CBRالمكلفة بإدارة مشروع التأھيل المجمعي 
  الشؤون االجتماعية والعمل   

  96300933756159ھاتف: (خليوي) 
  963001102247304(عمل)            

 hajjarrima@yahoo.comبريد إلكتروني: 
  

  السيد عزت الصالح
  وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، مدير التدريب والبحوث

  963- 955296735ھاتف: (خليوي) 
  963-112455767(عمل)          

  963-112455143فاكس: 
  

  جمھورية السودان
  

  إحسان علي أحمد السيد
  وزارة الرعاية وشؤون المرأة ، مساعد مدير للتخطيط

  والطفل  
  249- 122034988ھاتف: (خليوي) 

  
  جمھورية العراق

  
  السيدة إنتصار فاضل جبار

  وزارة العمل والشؤون االجتماعية، مساعد رئيس أبحاث
  964-7803112153(خليوي)  ھاتف:
  964-5210166(عمل)          
 Enam.abadry@yahoo.comروني: بريد إلكت

  
   عبد الرزاق السيد عماد داوود

  جامعة النھرين، مدير الشؤون اإلدارية
  964-7901591218 ھاتف:

  7709851362-964  
   Emad.phd@gmail.comبريد إلكتروني: 

  
  
  
  
  

  مانسلطنة عُ 
  

  السيد علي بن سالم بن مسلم العلوي
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  جامع بيانات
  968- 99046666ھاتف: (خليوي) 

  968-2412122(عمل)          
  968-24699256فاكس: 

 Magzy316@hotmail.comبريد إلكتروني: 
 

  السيدة محفوظة بنت أحمد بن علي القاسمي
  ة قسم اإلرشاد واالستشارات األسريةرئيس

  968- 99223118ھاتف: (خليوي) 
  968-26840924(عمل)          
  968-26840924فاكس: 

  
  السيدة حنان بنت خميس بن عايل الحمادية

  رئيس قسم الرعاية البديلة
  968- 99834555ھاتف: (خليوي) 

  968- 24696632(عمل)           
  968-24699256فاكس: 
 Hanoon5.@hotmail.comروني: بريد إلكت

 
  لسطينف
 

  السيد محمود فتحي محمود عودة
اإلدارة العامة للجمعيات  - مدير دائرة الترخيص والمتابعة 

  وزارة الشؤون االجتماعية، الخيرية والمجتمع المحلي
  972-5- 99706047(خليوي)  ھاتف:

  970-22405641(عمل)         
  970-22405632فاكس: 

 oudeh62@hotmail.com-mبريد إلكتروني: 
  ahrd@masa.gov.psالموقع االلكتروني: 

  
  السيد أمين عنابي 

  وزارة الشؤون، هللامدير عام مديرية الشؤون في رام 
 االجتماعية    

  972-5- 99842119ھاتف: (خليوي) 
 956277، 2986306(عمل)          
 2956277: فاكس
   amininabi@hotmail.com لكتروني:بريد إ

  
  الجمھورية اللبنانية

  
  السيد منير مھنا

  جتماعيةوزارة الشؤون اال، مدير مركز الخدمات اإلنمائية
  961-3- 250851(خليوي)  ھاتف:
   961- 8-591106(عادي)        

  961- 8-591106فاكس: 
   mounir064@hotmail.comبريد إلكتروني: 
  السيد خالد غزال

  باحث وكاتب سياسي
  961-70- 846378(خليوي)  ھاتف:

  961- 1-738268(عادي)         
  961- 1-705742كس: فا

    khaghazal@hotmail.comبريد إلكتروني:
 

  السيد مظھر حركة 
  مستشار
  961-3- 164112(خليوي)  ھاتف:

 961- 1-273177(عادي)         
  +1-450-8126226(كندا) جوال: 

  + 1- 514-6909694منزل:       
    rakeh@yahoo.camizohaبريد إلكتروني: 

  
  السيد أحمد عبد الكريم جابر 

   وباحث كاتب
  للدراسات اللبناني المركز
  03-231566ھاتف: 
  01-705742فاكس: 

  ahmedjaber25@hotmail.comبريد إلكتروني: 
  

  السيد عدنان نصرالدين
  وزارة الشؤون االجتماعية، رئيس دائرة شؤون المراكز

  961-3- 202680(خليوي)  ھاتف:
  961- 1-612858(عمل)        

  961- 1-612858فاكس: 
 adonnsd@hotmail.com  بريد إلكتروني:

    www.adansd@hotmail.com   
  

  جمھورية مصر العربية
  

  الدكتورة رباب الحسيني حسن العوضي 
  وزارة التضامن، زير التضامن االجتماعيمستشار و

  االجتماعي   
  0127408577ھاتف: (خليوي) 
 rabahusseiny@yahoo.frبريد إلكتروني: 

  
  السيدة ماجدة عبد العزيز مدني

  كبير أخصائيين مدير عام باإلدارة العامة لتنمية المجتمعات 
  وزارة التضامن االجتماعي، المحلية   

  0104673326ھاتف: (خليوي) 
  0227948257(عمل)          

  227957868فاكس: .
  Magamadany2010@hotmail.comبريد إلكتروني: 

  
  (تابع) جمھورية مصر العربية

  
  السيد حمد سليمان المشوخي

  استشاري خبير –أستاذ جامعي 
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  0105884884ھاتف: (خليوي) 
 Hamad1945@hotmail.comبريد إلكتروني: 

 
  لمملكة العربية السعوديةا

  
  السيدة نادين حاساسيان

  مديرة مركز دعم المشاريع 
  مؤسسة الملك خالد الخيرية 

  966- 530189028(خليوي)  :ھاتف
   966-12765933 (عمل)       

  966-12765947فاكس: 
   n.hassassian@kkf.org.saبريد إلكتروني: 

 
  السيد صالح حمود الوشيح

  وزارة الشؤون، مدير مركز التنمية االجتماعية بالقريات
  االجتماعية   

  966- 505391655(خليوي)  ھاتف:
  966-46415463(عمل)          

  966-46416167فاكس: 
  www.mosa.com.saالموقع اإللكتروني: 

  
  السيد فالح حجي العنزي

وزارة ، مدير مركز التنمية االجتماعية بالمدينة المنورة
  الشؤون االجتماعية

  966- 505711902ھاتف: (خليوي) 
  966-48224735(عمل)          

  966-48224735اكس: ف
   www.mosa.com.saالموقع اإللكتروني: 

  
  السيد فھد بن عبدهللا المعيقل
  وزارة الشؤون االجتماعية، مدير إدارة شؤون المراكز

  966- 500001129ھاتف: (خليوي) 
  966-14778888(عمل)         
  966-14785038فاكس: 

  www.mosa.com.saلكتروني: الموقع اإل
  

  السيد سالم محمد الشراري
  وزارة، مدير مركز التنمية االجتماعية بحفر الباطن

  الشؤون االجتماعية   
  966- 556424432ھاتف: (خليوي) 

  966-37235412(عمل)        
  966-37235412فاكس: 

 Salim_m_r17@hotmail.comلكتروني: إبريد 
 www.mosa.com.saالموقع اإللكتروني: 

  السيدة لمعة علي حسن السنان
  وزارة الشؤون االجتماعية، اجتماعيةأخصائية 

  966- 506803130ھاتف: (خليوي) 
  966-38526831(عمل)        

  966-38551463فاكس: 

 Sinan2492@hotmail.comبريد إلكتروني: 
 

  حسين آل ناصر عبد هللالسيدة أسماء 
   وزارة الشؤون االجتماعية، اجتماعيةخصائية ا

  0503954183ھاتف: (خليوي) 
  038351582(عمل)         
  038338399فاكس: 
 nasser@hotmail.com-A.ALروني: بريد إلكت

 sh.mosa.gov.sa-sowSالموقع اإللكتروني: 
 

  السيد عطية علي عبدهللا حمدي
  وزارة التنمية االجتماعية، اجتماعيباحث 

  966- 501662762 ھاتف: (خليوي)
  1379-4778888(عمل)        

  4785038فاكس: 
 a1a3e9g99@hotmail.comإلكتروني:  بريد

 www.mosa.com.saالموقع اإللكتروني: 
  

  السيد صالح بن عبد العزيز بن صالح السدداني
  وزارة الشؤون االجتماعية، مساعد اجتماعيباحث 

  966- 555172281ھاتف: (خليوي) 
  966-14778888(عمل)         
  966-14785038فاكس: 

 Saleh366@hotmail.comبريد إلكتروني: 
 www.mosa.com.saالموقع اإللكتروني: 

 
  السيدة ريم عبد المحسن إبراھيم التميمي

  وزارة الشؤون االجتماعية، اجتماعيةة أخصائي
  966- 555038333ھاتف: (خليوي) 

  966-38351582(عمل)         
  966-38338399فاكس: 

 Am_fhd@hotmail.com  بريد إلكتروني:
    sh@mosa.gov.sa-Altammim_r_swso 

 sh.mosa.gov.sa-Swsoالموقع اإللكتروني: 
  

 السيدة ربى دباغ 
 خبيرة في التنمية المحلية

 Cordoba Oasis Villageقرية أوازيس فيالج  ،169فيال 
  المملكة العربية  ،11575الرياض  – 61834: .ص.ب

  السعودية  
   966-2483471ھاتف (مكتب) 

  966-553124309(جوال)        
  roubadabbagh@yahoo.com بريد إلكتروني:

  الجمھورية اليمنية
  

  السيد محمد الحمادي
  وزارة اإلدارة المحلية، وكيل مساعد للتنمية المحلية

  967- 733766202ھاتف: (خليوي) 
  967- 1-222939(عمل)          
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  967- 1-251513: فاكس
 mhammadi@maktoob.com  :كترونيالبريد 

  m.alhammadi@yahoo.com 
  السيد عبدهللا محسن السراجي

  وزارة ، مدير عام مكتب الشؤون االجتماعية والعمل
  اإلدارة المحلية   

  967-33850054(خليوي)   ھاتف:
  967-682681(عمل)         
  967-682680فاكس: 

  

  
  الدول غير األعضاء في اإلسكوا  -باء

  
  جمھورية جيبوتي

  
  السيد عمر أحمد أره

  مستشار وزارة ترقية المرأة ورعاية األسرة والشؤون
  االجتماعية   

  253- 831452ھاتف: (خليوي) 
  253- 353409(عمل)           
  253-350439فاكس: 

 arreh2004@yahoo.comيد إلكتروني: بر
  

  الجمھورية اإلسالمية الموريتانية
  

  السيد أحمدو ولد حدامين
وزارة الشؤون ، مدير الدراسات والتعاون والمتابعة

  االجتماعية والطفولة واألسرة
  222- 6605768) ھاتف: (خليوي

               2305768-222  
  222-5243960 (عمل)       

                235768-222  
  222-2305768فاكس: 

 hademinej@yahoo.frبريد إلكتروني: 
  www.promotonbeminine.gov.mrالموقع اإللكتروني: 

  

  ورية التونسيةالجمھ
  

  السيد لطفي الھذيلي
  وزارة الشؤون، مدير الدراسات والتخطيط والبرمجة

  االجتماعية والتضامن مع التونسيين بالخارج   
  216- 98432307ھاتف: (خليوي) 

  216- 71282105(عمل)           
  216-7128210فاكس: 

  L.hdhili@rnas.gov.tnبريد إلكتروني: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  المنظمات األخرى  -جيم

  
  المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليجي

  
  السيد محمود علي حافظ

  المكتب التنفيذي لمجلس، مدير إدارة الشؤون االجتماعية
  وزراء الشؤون االجتماعية العرب    

  39682666ھاتف: (خليوي) 
  17530202(عمل)          
  17530753فاكس: 

  Mahmood.hafud@gcclsa.orgبريد إلكتروني: 
  

  منظمة أوكسفام بريطانيا 

  

  السيدة ماجدة السنوسي 
  مديرة إقليمية 

  برامج الشراكة (الشرق األوسط) 
  الشرق األوسط وشرق أوروبا والكومنولث 

  961- 1-319366(عمل)  ھاتف
  961- 3-815636(خليوي)       

  981- 1-815636فاكس: 
  melsanousi@oxfam.org.ukبريد إلكتروني: 
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  الجھات المنظمة لالجتماع  -دال
  

  (اإلسكوا) واالجتماعية لغربي آسيا االقتصاديةاللجنة 
  

  السيد وليد ھالل
  سم التنمية االجتماعية بالمشاركة رئيس ق

  شعبة التنمية االجتماعية 
  961- 3-371115ھاتف (خليوي) 

  961- 1-978406(عمل)        
  961- 1-511/981510فاكس: 

    hilalw@un.orgبريد إلكتروني: 
  

  السيدة أمل أبو رافع 
  مسؤول أول في الشؤون االجتماعية

  سم التنمية االجتماعية بالمشاركة ق
  شعبة التنمية االجتماعية 

  961-3- 692744  ھاتف (خليوي)
  961- 1-978426(عمل)        

  961- 1-511/981510فاكس: 
 aburafeh@un.orgبريد إلكتروني: 

  
  السيد شفيق شعيب 

  مسؤول أول في الشؤون االجتماعية
  التنمية االجتماعية بالمشاركة  قسم

  شعبة التنمية االجتماعية 
  961-3- 959872  ھاتف (خليوي)

  961- 1-978423  (عمل)       
  961- 1-511/981510فاكس: 

 ccheaib@hotmail.comبريد إلكتروني: 
  

  األمانة العامة لجامعة الدول العربية
  

  ابراھيم جعفر السوريالسيد 
  األمانة الفنية ،مدير إدارة التنمية والسياسات االجتماعية

  لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب    
  جمھورية مصر العربية ،جامعة الدول العربية

  00202-33357853ھاتف: (عمل) 
  00202-37612984فاكس: 

 socialdev.dept@las.intبريد إلكتروني: 
 

  السيد طارق نبيل النابلسي
  رئيس قسم اللجنة االجتماعية للمجلس اإلقتصادي 

  إدارة التنمية والسياسات االجتماعية، واإلجتماعي   
  جمھورية مصر العربية ،جامعة الدول العربية

  00202-33357853ھاتف: (عمل) 
  00202-37612984فاكس: 

  socialdev.dept@las.int: بريد إلكتروني
  

  السيد محمد الشحات محمد
  سكرتارية األمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية

  العرب   
  جمھورية مصر العربية ،جامعة الدول العربية

  00202-33357853ھاتف: (عمل) 
  00202-37612984فاكس: 
socialdev.dept@las.intروني: بريد إلكت
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  الثانيالمرفق 
 

  الجتماع فريق الخبراء تقويم المشاركين
  

التنمية المحلية وتقويم منھج اإلسكوا للتنمية بالمشاركة بما أتاحه من  منھجمناقشة  لجھة أھدافهاجتماع الخبراء  حقق  
من خالل استعراض برامج ومشاريع اإلسكوا في  ليب لتنظيم وإدارة التنمية وآليات المشاركة في عملياتھا،خبرات معرفية وأسا

التنمية المحلية بالتركيز على دليل توجيه عمليات التنمية ودليل توجيه عمليات البحث بالمشاركة واستراتيجية بناء القدرات 
االجتماع التي تناولت مفاھيم التنمية  محاور مختلفاھتمام الخبراء بشأن  إثارة فياالجتماع  نجح كما  المؤسسية والفردية.

 تفريغ يلي وفيما  وتجاربھا الوطنية مع التركيز على أبرز النجاحات واإلخفاقات والدروس المستفادة. واتجاھاتھا الحديثة، المحلية،
   :التالية واألسئلة األبواب وفق موزعة ومالحظاتھم شاركينالم آراء تضمنت التي اإلسكوا، لدىالتقويم المعتمدة  استمارة معلومات

  
  نوعية اجتماع الخبراء  )1(
  

  ن نوعية اجتماع فريق الخبراء وبشكل عام؟مووكيف تقالسؤال األول:   
  

  سيء جداً   سيء  متوسط  جيد  جيد جداً 
  0  0  )في المائة 9.09( 1  )في المائة 63.64( 7  )في المائة 27.27( 3

  
  لمشاركينتوقعات ا  )2(
  

 ماذا كانت توقعاتكم من االجتماع؟السؤال الثاني:   
  
  تبادل اآلراء والتجارب والخبرات بشأن تطبيق منھج التنمية المحلية وإرساء قاعدة للتفاعل والتواصل المستقبلي ما بين

 المشاركين؛ 
 تعزيز المعرفة والحوار بشان التنمية بالمشاركة وفق منھجية اإلسكوا؛ 
 ترحات والمالحظات التي تغني مسودة دليل تنمية المجتمع المحلي. تقديم المق 
  

  ھل تحققت توقعاتكم؟السؤال الثالث:   
  

ً   ال  نعم    جزئيا
  )في المائة 54.55( 6  0  )في المائة 45.45( 5

  
  فائدة وجدوى اجتماع فريق الخبراء  )3(
  

  ية:ما ھو تقويمكم لجدوى االجتماع من الجوانب التال :الرابع السؤال  
    
  أھمية الموضوع بالنسبة لمجال العمل والخبرة أ:–4سؤال   

  
  ال إجابة  سيء جداً   سيء  متوسط  جيد  جيد جداً 

  )في المائة 9.09( 1  0  0  0  )في المائة 63.64( 7  )في المائة 27.27( 3
  

 ب: المعلومات والمھارات المكتسبة التي تساعدكم/تساعدكن في عملكم مستقبال–4سؤال   
  

  ال إجابة  سيء جداً   سيء  متوسط  جيد  جيد جداً 
  )في المائة 18.18( 2  0  0  )في المائة 36.36( 4  )في المائة 27.27( 3  )في المائة 18.18( 2
  

  ج: إتاحة المجال لتبادل المعلومات مع المشاركين/المشاركات اآلخرين/األخريات في االجتماع–4سؤال   
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  ال إجابة  سيء جداً   سيء  متوسط  جيد  جيد جداً 
  )في المائة 9.09( 1  0  0  0  )في المائة 36.36( 4  )في المائة 54.55( 6

  
  د: إتاحة الفرصة إلقامة اتصاالت عمل جديدة ومفيدة–4سؤال   

  
  ال إجابة  سيء جداً   سيء  متوسط  جيد  جيد جداً 

  )في المائة 9.09( 1  0  0  )في المائة 9.09( 1  )في المائة 18.18( 2  )في المائة 63.64( 7
  

  مدى االستفادة من تبادل الخبرات والتجارب في ما بين المشاركين/المشاركات :–4سؤال   
  

  ال إجابة سيء جداً  سيء  متوسط  جيد  جيد جداً 
  )في المائة 09,.9( 1  0  0  )في المائة 18.18( 2  )في المائة 45.45( 5  )في المائة 27.27( 3

  
  والوسائل المتوفرة االجتماعتنظيم   )4(
  

  كيف تقّومون جدوى اجتماع فريق الخبراء من الجوانب التالية: :الخامس السؤال  
     

  المقدمة العروض وضوح مدىأ: –5سؤال   
  

  
  وزعھا المنظمون التي المكتوبة المادة نوعيةب: –5سؤال   

  

  
  موعد انعقاده وأثناء قبل التنظيمية الجتماع الخبراء الترتيباتج: –5سؤال   

  

  
 اجتماع فريق الخبراءمدة   )5(
  

  كان ينبغي أن تكون: السادس: مدة االجتماع، السؤال  
  

  أطول  كما ھي  أقصر
  )في المائة 36.36( 4  )في المائة 63.64( 7  0

  
 تقصيرھا ينبغي التي كان الجلسات أو الجلسة بالتحديد ھي ما أقصر، أو أطول االجتماع مدة كونت بأن اإلجابة كانت إذا  

  :إطالتھا في االجتماع أو
 
 ،ال سيما الجلسة الخاصة بتجارب الدول.  إطالة جلسات النقاش لكافة جلسات االجتماع 

  ال إجابة  سيء جداً   سيء  متوسط  جيد  جيد جداً 
  )في المائة 9.09( 1  0  0  )في المائة 18.18( 2  )في المائة 54.55( 6  )في المائة 18.18( 2

  ال إجابة  سيء جداً   سيء  متوسط  جيد  جيد جداً 
  )في المائة 9.09( 1  0  0  )في المائة 18.18( 2  )في المائة 36.36( 4  )في المائة 36.36( 4

  إجابةال   سيء جداً   سيء  متوسط  جيد  جيد جداً
  )في المائة 9.09( 1  0  0  )في المائة 18.18( 2  )في المائة 36.36( 4  )في المائة 36.36( 4
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  الُمكتسبة المعارف  )6(
  

جتماع في عملكم أو تقديم ھذه المعلومات االة من المعلومات المكتسبة من السابع: ھل سيكون بمقدوركم االستفاد السؤال  
  إلى اختصاصيين آخرين ضمن بلدكم أو مجتمعكم؟

  
  نعم  كال  إلى حد ما

  )في المائة 100( 11  0  0 
  

إذا تم  ھل توصون بحضور اختصاصيين آخرين من بلدكم أو مھنتكم لحضور ورشات عمل مماثلة، :الثامن السؤال  
  يمھا في المستقبل؟تنظ
  

  نعم  كال  إلى حد ما
  )في المائة 81.82( 9   0  )في المائة 18.18( 2
  
  االجتماعات في المشاركة  )7(
  

  لدى منظمات أخرى؟عينه عن الموضوع  نشطةأھل شاركتم في  :التاسع السؤال  
  

  نعم  كال

  )في المائة 54.55( 6  )في المائة 45.45( 5
  

  ومتى: أين، ما ھي المنظمة، ھو الموضوع، فما إذا كانت اإلجابة نعم،
  
  تنمية المجتمع المحلي في اليمن؛ في المشاركة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني 

 ؛2005 بيروت، البنك الدولي ورئاسة مجلس الوزراء، تحديات التنمية المحلية في لبنان،
 ،اإلسكوا؛ مفھوم التنمية بالمشاركة 
 ؛2005بيروت  -  اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة  -  ي تنمية المجتمعدور المنظمات األھلية ف 
 2009 /يونيوحزيران – بيروت – اإلسكوا – التنمية المحلية بالمشاركة في دول ما بعد النزاع. 
  

  السؤال العاشر: ھل تريدون أنشطة متابعة الجتماع الخبراء ھذا؟  
  

  نعم  كال
  )في المائة 100( 11  0

  
  .بة "نعم" فالرجاء تحديد نوع النشاطإذا كانت اإلجا

  
 التواصل المستمر ورصد ما تم تنفيذه من توصيات باإلضافة إلى متابعة تطبيق الدروس المستفادة؛ 
 استكمال تنفيذ إستراتيجية بناء القدرات المؤسسية والفردية في الدول األعضاء؛ 
 مناقشة أوسع لدليل تنمية المجتمع المحلي بالمشاركة؛ 
  تعكس  من خالل عقد ورش مصغرة بھدف عرض تجارب الدول األعضاء في مجال التنمية المحلية،التواصل

 بما فيھا معايير التقويم المستخدمة؛ المشكالت والمعوقات واإلنجازات الُمحرزة،
 مي والدولي)؛عقد اجتماعات للخبراء تركز أكثر على التقنيات الحديثة لتنفيذ منھج التنمية المحلية (على الصعيدين اإلقلي 
 ،واالستفادة من تبادل تجارب الدول األعضاء في ھذا المضمار.  التركيز على بناء القدرات وتعزيز المشاركة 
  

  السؤال الحادي عشر: ھل لديكم أي اقتراحات لتحسين وتطوير اجتماعات مماثلة في المستقبل؟  
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 ،وتجنب  المجال لقراءتھا وتحضير نقاط النقاش بشأنھا،بغية إتاحة  تحضير وتوزيع أوراق العمل مسبقاً على المشاركين
 التكرار والخروج عن الموضوع المتداول؛

 تخصيص وقت أوفر للنقاش؛ 
  لتدريب الباحثين والتركيز على التجارب اإلقليمية؛ إقليميةعقد ورش 
 ،في اجتماعات مماثلة. بما فيھم القادة المحليين، مشاركة عاملين اجتماعيين 
  

  سكوا بشأن االجتماع؟إلأسئلة ل، تعليقات، اني عشر: ھل لديكم أي مالحظاتالسؤال الث  
  
  على جھودھا المبذولة لجھة تقديم الدعم الفني وخدمات المشورة للدول األعضاء، لإلسكواتوجيه الشكر والتقدير 

 ولتوظيف خبرتھا بعناية لتحقيق أھداف االجتماع؛
 يع المشاركين في أعماله؛ التنويه بجودة التنظيم وبالترحيب بآراء جم 
 .الحرص على االستفادة من برامج اإلسكوا لجھة تعزيز قدرات المشاركة وتطوير اآلليات المعنية بتطبيقھا 
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  المرفق الثالث
  

  قائمة الوثائق
 

  عنوان ال

  جدول أعمال االجتماع

  مذكرة توضيحية 

  مسودة "دليل تنمية المجتمع المحلي"

  اإلسكوالتنمية المجتمع في دول دليل البحث بالمشاركة 

  ورقة خلفية بعنوان "استراتيجية بناء وتطوير القدرات الفردية والمؤسسية"

  تقرير حول منھج اإلسكوا في برامج ومشاريع التنمية المحلية 

  إنجازات وتحديات دراسة خلفية حول برنامج "شروق": البرنامج القومي للتنمية الريفية المتكاملة في جمھورية مصر العربية،

  ورقة خلفية بعنوان "بناء قدرات العاملين في مراكز الخدمات اإلنمائية في لبنان"

Social Development Bulletin: “Setting the Scene making the case”

  بيان صحفي

  السيد وليد ھالل كلمة افتتاح رئيس قسم التنمية االجتماعية بالمشاركة،

  ماع فريق الخبراءاستمارة تقويم اجت

  
  


