


The ILO Know About Business (KAB) Programme is an 
educational tool that helps young people develop an en-
trepreneurial mindset and gain the practical knowledge 
and creative skills needed to live and work productively 
in today’s knowledge economy. 
For young people to think and act in a more innovative 
manner, the transformation towards an “enterprising so-

Growing up with two highly educated 

and hard-working parents, Najib Tay-

yara has always known that in order to 

succeed in life, you have to work hard. 

A recent graduate from the Computer 

Technical Institute of Homs, the young 

engineer worked his way through his 

studies to support himself and acquire 

on-the-job experience in various com-

munication and networking compa-

nies.

In 2008, Najib became one of around 

20,000 young Syrians that partici-

pated in the ILO KAB Programme. 

Through the KAB training, participants 

learned about the decision-making 

process, what makes an entrepreneur, 

as well as how to manage time, identi-

fy opportunities and secure funding to 

start a business. Najib benefited from 

the guidance of his KAB teachers, who 

never failed to encourage him.

These skills, alongside his technical 

computer knowledge and a well-re-

searched market study, provided Najib 

with the incentive to set up his own 

business with a friend. They named it 

“Tayyara Internetworks Systems” – a 

business aimed at providing the grow-

ing number of companies in Homs with 

essential networking and communica-

tion services. Having identified a clear 

gap between supply and demand, Na-

jib was confident that he had found a 

good business opportunity.

The KAB Programme provided Najib 

Tayyara with both the practical knowl-

edge and the confidence to become an 

entrepreneur. In a short while Najib 

learned how to plan, establish and run 

his own business. 

Despite initial difficulties in securing 

start-up capital and in finding a suit-

“Know About Business”

Najib: Knowing about Business in Syria

able business location, Najib was able 

to borrow seed money from his par-

ents. He soon made a name for him-

self through the media and personal 

visits to companies and factories in 

the area. Today, “Tayyara Internet-

works Systems” is expanding by offer-

ing a more diverse set of information 

and telecommunication services.

ciety” must begin early and at all levels of the educa-
tional system.
The KAB Programme offers a student-oriented interac-
tive curriculum drawing on case studies, surveys, debate, 
simulations, game, and personal assessments. Students 
enjoy this dynamic teaching approach as they become 
personally involved in the teaching-learning process.
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يعمالن  متعّلَمني  والَدين  مع  كرب جنيب 

بجّد. ولطاملا عرف جنيب طّيارة �سنة اأّن 

من  �سوى  يتحّقق  ال  احلياة  يف  النجاح 

خالل العمل اجلّدي. وقد عمل املهند�س 

املعهد  من  حديثاً  تخّرج  الذي  ال�ساب 

جاهداً  حم�س،  يف  للكمبيوتر  التقني 

لدعم نف�سه واحل�سول على اخلربة اأثناء 

العمل يف �رشكات االإت�ساالت وال�سبكات 

املختلفة.

اإىل  جنيب  ان�سّم   ،2008 العام  ويف 

ناهز  ال�سوريني  ال�سباب  من  جمموعة 

عددهم الع�رشين األفاً �ساركوا يف برنامج 

»تعرف اإىل عامل االأعمال« التابع ملنظمة 

امل�ساركون  اّطلع  وقد  الدولية.  العمل 

من خالل دورات برنامج »تعرف اإىل عامل 

�سنع  عملية  على  التدريبية  االأعمال« 

ف�سالً  امل�ساريع،  تنظيم  وكيفية  القرار 

برنامج »تعرف اإىل عامل الأعمال«

عامل  �إىل  »تعرف  �لدولية  �لعمل  منظمة  برنامج  ي�شّكل 

عقلية  تطوير  على  �ل�شباب  ت�شاعد  تعليميًة  �أد�ةً  �لأعمال« 

�ملبادرة و�كت�شاب �ملعارف و�ملهار�ت �لعملية �لإبد�عية �لالزمة 

للعي�ش و�لعمل ب�شكل منتج يف �قت�شاد �ملعرفة �ليوم. فاإّن 

مبكر  وقت  يف  يبد�أ  �أن  يجب  مغامر«  »جمتمع  نحو  �لتحول 

�ل�شباب  مل�شاعدة  �لتعليمي  �لنظام  م�شتويات  جميع  وعلى 

على �لتفكري و�لت�رصف بطريقة �أكرث �بتكار�ً.

منهاجاً  �خلا�ش  �لأعمال«  عامل  �إىل  »تعرف  برنامج  ويقّدم 

تفاعلياً موّجهاً للتلميذ يرّكز على در��شات �حلالة و�لدر��شات 

و�لتقييمات  و�للعب  و�ملحاكاة  و�ملناق�شة  �لإ�شتق�شائية 

�لتدري�ش  بنهج  �لطالب  ي�شتمتع  بحيث  �ل�شخ�شية، 

�لديناميكي هذ� كما وي�شاركون �شخ�شياً يف عملية �لتعليم 

و�لتعّلم.

جنيب: »تعرف �إىل عامل �لأعمال« يف �شوريا

الفر�س  وحتديد  الوقت  اإدارة  كيفية  عن 

لبدء  الالزم  التمويل  وتوفري  املتاحة 

جنيب  وا�ستفاد  كما  التجاري.  الن�ساط 

اإىل  »تعرف  برنامج  معّلمي  توجيه  من 

عامل االأعمال« الذين مل يتوانوا يوماً عن 

ت�سجيعه. 

و�ساهمت هذه املهارات، اإىل جانب علمه 

ودرا�سة  الكمبيوتر  جمال  يف  الفني 

ال�سوق جيداً، يف حتفيز جنيب على اإن�ساء 

اأطلقا  له،  �سديق  مع  اخلا�سة  �رشكته 

عليها اإ�سم »طيارة لالأنظمة البينية« – 

الهادفة اإىل توفري �سبكة من االإت�ساالت 

واخلدمات االأ�سا�سية اإىل عدد متزايد من 

وجود  وبعد حتديد  ال�رشكات يف حم�س. 

فجوة وا�سحة بني العر�س والطلب، كان 

جنيب على ثقة من اإيجاده فر�سة عمل 

جيدة.

اإىل عامل االأعمال«  منح برنامج »تعرف 

ي�سبح  اأن  يف  والثقة  العملية  املعرفة 

فرتة  يف  جنيب  تعّلم  فقد  اأعمال.  رجل 

واإن�ساء  التخطيط  كيفية  ق�سرية 

وت�سغيل عمله اخلا�س. 

يف  االأولية  ال�سعوبات  من  الرغم  على 

اإىل جانب  املال لبدء العمل،  راأ�س  تاأمني 

لل�رشكة،  منا�سب  موقع  على  العثور 

متّكن جنيب من اقرتا�س املال من والديه. 

اإ�سم �رشكته من  عن  اأعلن  ما  و�رشعان 

خالل و�سائل االإعالم والزيارات ال�سخ�سية 

لل�رشكات وامل�سانع يف املنطقة. واليوم، 

البينية«  لالأنظمة  »طيارة  �رشكة  تقوم 

بالتو�ّسع من خالل تقدمي جمموعة اأكرث 

تنوعاً من خدمات املعلومات واالإت�ساالت 

ال�سلكية والال�سلكية.

ق�صة جناح



Women in Technical and Vocational Education 
and Training in Yemen

Gender equality outcomes figure prominently in the 
Yemen Decent Work Country Programme. The focus is to 
advance gender equality and access to income generat-
ing activities in the labour market for young unemployed 
women and rural women producers. 
Technical and Vocational Education and Training (TVET) 
can play a significant role in upgrading the skills of the 
female workforce in the labour market. 
However, women’s enrolment in TVET institutions in 
Yemen was estimated to be as low as 13 per cent in 
2007, predominantly concentrated in sectors tradition-
ally associated with gender roles. As part of a concerted 
effort to better integrate women in TVET institutions, the 

ILO has undertaken a situation and institutional assess-
ment, followed by national consultations and training 
and capacity development activities. 
In October 2009, a Girls’ Training and Education Depart-
ment was established in the Ministry of TVET in Yemen to 
strengthen government capacity in developing demand-
oriented training programmes in non-traditional skills 
areas and to promote entrepreneurship culture among 
young women. 
In 2010, the ILO produced six different TV spots and a 
30 minute documentary film to promote better integra-
tion of young women in TVET institutions.

In a society where women rarely seek 

employment in male-dominated sec-

tors such as carpentry, electricity or 

construction, Yemeni women have 

turned to acquiring new skills that 

meet labour market demand without 

challenging traditional norms. Yem-

en’s Ministry of Vocational Training, in 

partnership with the donor community, 

launched an initiative to identify op-

portunities for vocational training for 

women, providing training in desktop 

publishing and photography.

“I received a brochure about the course 

when I was in high school and decid-

ed to enrol for only one year. My real 

ambition was to become a physician 

but my family couldn’t afford to send 

me to medical school. So I thought it 

would be a good skill to have until my 

circumstances improved.”

The Institute was close to my house 

and the fees were affordable. My fami-

ly didn’t really know much about Desk-

top Publishing or Photography but they 

knew the course had something to do 

with computers, so they encouraged 

me to attend. I am now in the second 

year of study and no longer view this 

as a transitional career choice. I en-

Montaha: Photography and Desktop Publishing Graduate

joy discovering this field and I plan 

to make a career of it. I’ve forgotten 

about medical school because I feel 

satisfied with what I am doing. I would 

encourage many girls to enter this pro-

fession. 

The course is in English, which was 

difficult for us in the beginning. How-

ever we soon overcame the language 

barrier because we love the subject. 

Our teachers are very cooperative and 

helpful. 

We even have a subject in our curricu-

lum that teaches us how to find a job 

or how to run our own business. The 

course is as good as any you’ll find in 
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private institutions, only cheaper. In 

terms of job opportunities, I am opti-

mistic about finding work in advertis-

ing, the media, or teaching. I could 

even set up my own advertising firm, 

by taking our a loan or getting assist-

ance from the Women’s Department 

Personally, I feel comfortable that it 

is a girls-only course. We feel more at 

ease without boys in terms of asking 

questions and having open discus-

sions with teachers. I find this also en-

courages some families to allow their 

daughters to join the course.”

 

Samira, a widowed kindergarten teach-

er and law student, joined the Youth 

Leadership Programme soon after en-

rolling for an English course in Sanaa. 

She says she had always thought of 

starting her own business, but lacked 

the tools to act on her ambitions until 

she came across the Youth Leadership 

Development Centre.

‘I decided to take time off from univer-

sity to study English for ten months. 

At the English centre I heard that the 

Youth Leadership Development Foun-

dation was offering scholarships. I ap-

plied to study Youth Leadership and 

was successful. As part of the course, 

we were asked to present project 

proposals. My group prepared a pro-

posal for providing support to widows 

through literacy classes or vocational 

training such as sewing or making bah-

hur. We got start-up funding and I now 

head a small NGO that supports wid-

ows. I have since secured some more 

funds from the Saba Phone company 

to cover the rent of the premises.

The course gave me the tools to put 

my ideas into practice. It focused on 

analysing, problem-solving, manage-

ment, information gathering and fund-

raising. The course also taught me how 

to make use of my network of contacts. 

I now categorise networks and identify 

who can support me for which cause. 

My experience shows that NGOs are 

providing the best opportunities for 

youth in Yemen. Our NGO gives daily 

lectures on life-skills, like how to plan 

an income generating project, how to 

market your product, and how to cre-

ate a healthy work environment – that 

is what these women need. We have 

established relationships with some of 

the neediest widows in Yemen. We fo-

cus on traditional skills development 

for women such as sewing and embroi-

dery, this is a good start! If we taught 

something less traditional for women, 

like mechanics, they would not at-

tend! 

Samira: Youth Leadership Programme Graduate
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مدرّ�سًة  تعمل  )اأرملة  �سمرية  مت  ان�سّ

يف رو�سة االأطفال وطالبة يف القانون( 

القيادة  مهارات  تطوير  برنامج  اإىل 

دورة  ت�سّجلت يف  اأن  بعد  ال�سباب  لدى 

وتقول  �سنعاء.  يف  االإجنليزية  للغة 

اأعمالها  اإن�ساء  يف  حلمت  لطاملا  اأنّها 

تفتقر  كانت  ولكّنها  اخلا�سة،  التجارية 

طموحاتها  لرتجمة  الالزمة  االأدوات  اإىل 

مركز  اإىل  تعّرفت  اأن  اإىل  اأفعال،  اإىل 

ال�سباب. لدى  القيادة  مهارات   تنمية 

»قررت درا�سة اللغة االإجنليزية ملدة ع�رشة 

اأ�سهر. ف�سمعت خالل وجودي يف مركز 

تنمية  موؤ�س�سة  باأّن  االإجنليزية  اللغة 

مهارات القيادة لدى ال�سباب تقوم بتقدمي 

املنح الدرا�سية. فتقّدمت بطلب لدرا�سة 

لدى  القيادة  مهارات  تطوير  برنامج 

ال�سباب ومتّ قبويل. وكجزء من الربنامج 

�سمرية: متخّرجة من برنامج تطوير مهار�ت �لقيادة لدى �ل�شباب

مقرتحات  تقدمي  منا  طلب  الدرا�سي، 

حول امل�ساريع. فاأعّدت جمموعتي اقرتاحاً 

اإن�ساء  لالأرامل من خالل  الدعم  لتقدمي 

املهني  للتدريب  اأو  االأمية  ملحو  دورات 

على  ح�سلنا  وقد  اخلياطة.  جمال  يف 

اأتراأ�س  اليوم  واأنا  امل�رشوع.  لبدء  التمويل 

اإحدى املنظمات غري احلكومية ال�سغرية 

منذ  متّكنت  وقد  االأرامل.  تدعم  التي 

من  مزيد  على  احل�سول  من  احلني  ذلك 

امل�ساعدات املالية من قبل �رشكة �سابا 

 للهواتف لتغطية اإيجار مبنى املنظمة.

وقد زّودتني هذه الدورة باالأدوات الالزمة 

ورّكزت على  اأفعال.  اإىل  اأفكاري  لتحويل 

وجمع  واالإدارة  امل�ساكل  وحل  التحليل 

بطبيعة  وعّلمتني  واالأموال.  املعلومات 

�سبكة  من  االإ�ستفادة  كيفية  احلال 

اليوم  اأنا  وها  بي.  اخلا�سة  االإت�ساالت 

تلك  وحتديد  ال�سبكات  بت�سنيف  اأقوم 

وتوؤّكد  هذا  الدعم.  تقدمي  على  القادرة 

جتربتي على دور املنظمات غري احلكومية 

يف  لل�سباب  الفر�س  اأف�سل  تقدمي  يف 

اليمن. فاإّن هذه املنظمات غري احلكومية 

مهارات  حول  حما�رشات  يومياً  تقّدم 

احلياة مثل كيفية و�سع خطة م�رشوع 

املنتج  ت�سويق  وكيفية  الدخل،  لتوليد 

عمل  بيئة  خلق  وكيفية  بك،  اخلا�س 

الن�ساء  اإليه  حتتاج  ما  وهذا  �سحية، 

اأنّنا بنينا عالقات مع بع�س  اليوم. كما 

نرّكز  اليمن. ونحن  املحتاجة يف  االأرامل 

للمراأة  التقليدية  املهارات  تطوير  على 

مثل اخلياطة والتطريز، مما ي�سّكل بدايًة 

جيدةً! فالن�ساء لن ت�ساركن يف �سفوف 

تعليم مهارات غري تقليدية كامليكانيك 

مثالً.

ق�صة جناح



دور الن�صاء يف التعليم الفني والتدريب املهني 

يف اليمن

�لربنامج  يف  بارز  ب�شكل  �جلن�شني  بني  �مل�شاو�ة  نتائج  تربز 

تعزيز  على  �لرتكيز  يتم  �إذ  �ليمن  يف  �لالئق  للعمل  �لقطري 

�لعمل  عن  �لعاطالت  �ل�شابات  وولوج  �جلن�شني  بني  �مل�شاو�ة 

�ملدرة  �لأن�شطة  يف  �لريفية  �ملناطق  يف  �ملنتجات  و�لن�شاء 

و�لتدريب  �لفني  للتعليم  وميكن  �لعمل.  �شوق  يف  للدخل 

�لقوى  مهار�ت  م�شتوى  رفع  يف  هاماً  دور�ً  يلعب  �أن  �ملهني 

ن�شبة  قّدرت  ذلك،  ومع  �لعمل.  �شوق  يف  �لن�شائية  �لعاملة 

�ملهني  و�لتدريب  �لفني  �لتعليم  موؤ�ش�شات  يف  �ملر�أة  �لتحاق 

يف  معظمها  ترّكز   ،2007 �لعام  يف   %13 من  باأقل  �ليمن  يف 

�لقطاعات �ملرتبطة تقليدياً باأدو�ر �جلن�شني. وكجزء من �جلهود 

�ملت�شافرة لتح�شني عملية �إدماج �ملر�أة يف موؤ�ش�شات �لتعليم 

�لفني و�لتدريب �ملهني، قامت منظمة �لعمل �لدولية بتقييم 

�لو�شع و�ملوؤ�ش�شة، و�أتبعته ب�شل�شلة من �مل�شاور�ت �لوطنية 

�لأول/ ت�رصين  ويف  �لقدر�ت.  لتنمية  �لتدريبية  و�لأن�شطة 

و�لتعليم يف  للتدريب  �لبنات  تاأ�شي�ش ق�شم  متّ  �أكتوبر 2009، 

قدرة  لتعزيز  �ليمن  يف  �ملهني  و�لتدريب  �لفني  �لتعليم  وز�رة 

�حلكومة على و�شع بر�مج تدريبية موجهة نحو تلبية �لطلب 

�ملبادرة  روح  ثقافة  وتعزيز  �لتقليدية  غري  �ملهار�ت  جمالت  يف 

بني �ل�شابات. ويف �لعام 2010، �أ�شدرت منظمة �لعمل �لدولية 

�شتة حمالت تلفزيونية وفيلم وثائقي مّدته 30 دقيقة لتعزيز 

�لفني  �لتعليم  موؤ�ش�شات  يف  �ل�شابات  �لن�شاء  دمج  عملية 

و�لتدريب �ملهني يف �ليمن ب�شكل �أف�شل.

تعمد الن�ساء اليمنيات اليوم يف جمتمع 

الن�سائية  العاملة  اليد  ت�سعى  ما  نادراً 

يهيمن  قطاعات  يف  العمل  اإىل  فيه 

والكهرباء  كالنجارة  الرجال  عليها 

جديدة  مهارات  اكت�ساب  اإىل  والبناء 

دون  من  العمل  �سوق  الطلب يف  تلّبي 

حتّدي املعايري التقليدية. من هنا، عملت 

اإطار  يف  اليمنية،  املهني  التدريب  وزارة 

ال�رشاكة مع جمتمع اجلهات املانحة، اإىل 

التدريب  فر�س  لتحديد  مبادرة  اإطالق 

املهني للن�ساء وتوفري التدريب يف جمال 

الن�رش املكتبي والت�سوير الفوتوغرايف.

االإخت�سا�س  هذا  عن  كتيباً  »تلّقيت 

عندما كنت يف املدر�سة الثانوية وقّررت 

االإلتحاق فيه ل�سنة واحدة فقط. وكان 

طبيبًة  اأ�سبح  اأن  احلقيقي  طموحي 

منتهى: در��شات عليا يف �لت�شوير �لفوتوغر�يف و�لن�رص �ملكتبي

لكّن عائلتي مل تكن قادرة على اإر�سايل 

اإىل املدر�سة الطبية. فوجدت هذا اخليار 

منا�سباً ريثما تتح�ّسن ظرويف.«

ور�سوم  منزيل  من  قريباً  املعهد  وكان 

عائلتي  تكن  ومل  معقولة.  الت�سجيل 

اأو  املكتبي  الن�رش  مبو�سوع  كثرياً  تلّم 

له  اأّن  تعلم  كانت  لكنها  الت�سوير 

�سّجعتني  وقد  احلا�سوب  بجهاز  عالقة 

اليوم  اأنا  وها  ال�سفوف.  ح�سور  على 

يف ال�سنة الثانية من الدرا�سة ومل اأعد 

اأعترب هذه املرحلة خياراً وظيفياً انتقالياً. 

املجال،  هذا  باكت�ساف  اأ�ستمتع  واأنا 

واأخطط المتهانه. لقد ن�سيت مو�سوع 

املدر�سة الطبية اإذ اأرتاح ملا اأقوم به. واأود 

اأن اأ�سجع الفتيات الختيار هذه املهنة.

يف  ال�سعوبات  بع�س  واجهت  لقد 

باللغة  ال�سفوف  تُعطى  اإذ  البداية 

االإجنليزية. ولكن �رشعان ما تغّلبت على 

كثرياً،  املو�سوع  اأحببت  اإذ  اللغة  حاجز 

اإىل  معنا  تعاونوا  االأ�ساتذة  واأّن  كما 

اق�سى حدود.

وي�سمل املنهاج الدرا�سي كيفية العثور 

على وظيفة اأو كيفية بدء عملنا اخلا�س. 

تفوق  ال�سفوف  هذه  اأّن  يف  �سّك  وال 

وهي  اأهميًة،  اخلا�سة  املوؤ�س�سات  دورات 

غري مكلفة. اأّما من حيث فر�س العمل، 

على  العثور  اإيجاد  جلهة  متفائلًة  فاأنا 

عمل يف جمال االإعالن وو�سائل االإعالم 

اأو التعليم. كما وميكنني اإن�ساء �رشكتي 

التقّدم  طريق  عن  اخلا�سة  االإعالنية 

لطلب قر�س اأو احل�سول على امل�ساعدة 

من اإدارة �سوؤون املراأة.

ق�صة جناح



Construction Sector in South Lebanon

Since 2008, the Skills Development Project in South 
Lebanon has contributed to employment generation 
and socio-economic recovery by providing employment-
oriented skills training programmes to serve the labour 
market needs of the construction sector. The Project pro-
vides capacity building and interventions to support small 
business development. It has also made breakthroughs 
in attracting unemployed people to the construction 
sector and actively advocating for the inclusion of both 
women and people with disabilities in skills development 
activities - more than 25 of whom have joined courses in 
painting, mosaic production and electrical training.
More than three hundred Lebanese trainees received a 

proficiency certificate after completing a six-month vo-
cational training course in electrical, painting, plumbing, 
aluminum, carpentty and mosaic décor at various techni-
cal schools partnered with the ILO. 
The courses were offered as part of a two million euro 
project on skills development, employment services and 
local economic recovery for the construction sector funded 
by the Italian Development Cooperation - Embassy of Italy 
in Beirut. Launched in 2008, the project is implemented 
by the ILO in partnership with the Ministry of Labour and 
the Ministry of Education, as well as with municipalities 
and vocational training schools in Bint Jbeil, Hasbaya, 
Marjayoun, Nabatiyeh, Tyre, Sarafand and Saida. 

Women face numerous gender-specific 

challenges to working in construction 

a traditionally male-dominated sec-

tor. However, many women from South 

Lebanon expressed an interest in the 

Skills Development Project,- an ini-

tiative forged in association with local 

communities to promote equal access 

for young male and female participants 

to the various vocational educational 

initiatives.

25-year-old Hajar comes from a mod-

est economic background and lives 

with a minor disability. Since her ado-

lescent years, Hajar has made fishing 

nets to provide herself with a meagre 

income that is supplemented with sup-

port from family members. Before she 

left school, Hajar’s dream was to be-

come an electrical engineer. Her par-

ents dubbed her “the electrician” as 

she performed minor electric repairs 

in the house. When Hajar heard about 

the skills programme, she enrolled 

in the electrical sessions despite her 

parents’ protestations that it was not a 

suitable profession for a woman.

In summer 2010, Hajar graduated from 

a vocational training school, becoming 

the first skilled female specialised in 

electrical work in South Lebanon. Her 

technical school colleagues, all men, 

were impressed by her performance 

and confidence in class. Her trainer 

rated her among the best trainees in 

the class. Reflecting on her experi-

First Female Electrician in South Lebanon

ence, Hajar said: “I thank the ILO and 

the technical school of Sarafand who 

gave me a chance to help my family 

and my country through the skills I am 

learning. However, I worry that I may 

not be able to handle all the work as-

signed to me.” Hajar realizes that she 

must continue to navigate cultural and 

societal norms in her chosen profes-

sion but refuses to be discouraged 

and is planning to start a full time job 

soon. 

Success story 



قطاع البناء يف جنوب لبنان

�لعام  منذ  لبنان  جنوب  يف  �ملهار�ت  تنمية  م�رصوع  �شاهم 

�لإجتماعي  �لإنتعا�ش  وتعزيز  �لعمل  فر�ش  توفري  يف   2008

مهار�ت  على  �لتدريب  بر�مج  توفري  خالل  من  و�لإقت�شادي 

�ل�شتخد�م �ملوجهة خلدمة �حتياجات �شوق �لعمل يف قطاع 

�لبناء. ويوّفر �مل�رصوع بناء �لقدر�ت و�لتدخالت �لر�مية �إىل دعم 

تنمية �مل�شاريع �ل�شغرية.

وقد حقق هذ� �مل�رصوع �خرت�قات على �شعيد جذب �لعاطلني 

وذوي  �لن�شاء  �إدر�ج  �إىل  و�لدعوة  �لبناء  قطاع  �إىل  �لعمل  عن 

فان�شّمت  �ملهار�ت.  تنمية  �أن�شطة  يف  �خلا�شة  �لإحتياجات 

�لر�شم  دور�ت  �إىل  �لربنامج  �نخرطن يف  ممّن  �إمر�أة   25 �أكرث من 

و�شناعة �لف�شيف�شاء و�لتدريب �لكهربائي. 

بعد  �لكفاءة  �شهادة  لبناين  متدرب   300 من  �أكرث  وتلقى 

�إنهاء �لدورة �لتدريبية �لتي �متّدت على �شتة �أ�شهر و�شملت 

و�لأملنيوم  و�ل�شباكة  و�لر�شم  �لكهرباء  �لتالية:  �ملجالت 

خمتلفة  فنية  مد�ر�ش  يف  بالف�شيف�شاء  و�لتزيني  و�لنجارة 

تقدمي  متّ  وقد  �لدولية.  �لعمل  منظمة  مع  بال�رص�كة  تعمل 

يهدف  يورو  مليوين  بقيمة  م�رصوع  من  كجزء  �لدور�ت  هذه 

�إىل تطوير �ملهار�ت وخدمات �لتوظيف و�لإنتعا�ش �لإقت�شادي 

�ملحلي لقطاع �لبناء بتمويل من �لوكالة �ليطالية للتنمية 

- �ل�شفارة �لإيطالية يف بريوت. ومتّ تنفيذ �مل�رصوع �لذي �أطلقته 

وز�رة  مع  بال�رص�كة   2008 �لعام  يف  �لدولية  �لعمل  منظمة 

�لتدريب  ومد�ر�ش  و�لبلديات  و�لتعليم  �لرتبية  ووز�رة  �لعمل 

�ملهني يف كل من بنت جبيل وحا�شبيا ومرجعيون و�لنبطية 

و�شور و�ل�رصفند و�شيد�.

التحديات  من  العديد  الن�ساء  تواجه 

يف  العمل  عند  اجلن�س  بنوع  املتعلقة 

قطاع البناء الذي تهيمن عليه تقليدياً 

ذلك،  ومع  الذكورية.  العاملة  اليد 

جنوب  يف  الن�ساء  من  العديد  اأعرب 

لبنان عن اهتمامهّن يف م�رشوع تنمية 

باالإ�سرتاك  قائمة  مبادرة  وهي  املهارات، 

فر�س  لتعزيز  املحلية  املجتمعات  مع 

واإناث - يف  ذكوراً  لل�سباب -  مت�ساوية 

خمتلف املبادرات التعليمية املهنية.

العمر 25 �سنة  البالغة من  تاأتي هاجر 

من خلفية اقت�سادية متوا�سعة وتعاين 

هاجر  عملت  فقد  طفيفة.  اإعاقة  من 

�سباك  �سناعة  يف  املراهقة  �سّن  منذ 

يُ�ستكَمل  �سئيل  دخل  لتوفري  ال�سيد 

بدعم من اأفراد اأ�رشتها.

�ول �مر�أة تعمل يف جمال �لكهرباء يف جنوب لبنان

وكانت هاجر قبل مغادرتها املدر�سة حتلم 

يف اأن ت�سبح مهند�سة كهربائية. وقد 

اأطلق عليها والداها ا�سم »الكهربائية« 

بت�سليحات  تقوم  ما  غالباً  كانت  اإذ 

كهربائية ب�سيطة يف املنزل.

تنمية  برنامج  عن  �سمعت  وعندما 

دورات  يف  هاجر  التحقت  املهارات، 

احتجاجات  من  الرغم  على  الكهرباء 

منا�سبة  غري  مهنة  كونها  والديها 

للن�ساء.

هاجر  تخّرجت  العام 2010،  ويف �سيف 

من مدر�سة التدريب املهني لت�سبح اأول 

االأعمال  يف  متخ�س�سة  ماهرة  امراأة 

الكهربائية يف جنوب لبنان. وقد اأعجب 

زمالوؤها يف املدر�سة التقنية، وجميعهم 

ال�سف.  وثقتها يف  باأدائها  الرجال،  من 

اأف�سل  بني  من  ف�سّنفها  مدربها  اأّما 

املتدربني.

هاجر:  تقول  جتربتها،  يف  التفكري  وعند 

»اأ�سكر منظمة العمل الدولية واملدر�سة 

الفنية يف ال�رشفند على اأتاحة الفر�سة 

خالل  من  وبلدي  عائلتي  مل�ساعدة  يل 

ذلك،  ومع  اكت�سبتها.  التي  املهارات 

اأخ�سى اأالّ اأمتّكن من التعامل مع جميع 

االأعمال املوكلة يل.«

ت�ستمر  اأن  يجب  اأنها  هاجر  وتدرك  هذا 

واملجتمعية  الثقافية  املعايري  اإدخال  يف 

ترف�س  لكّنها  املختارة  مهنتها  اإىل 

اإحباطها وتخطط الإيجاد وظيفة قريباً 

بدوام كامل.

ق�صة جناح



Green Jobs in Gaza: 
Turning a Crisis into an Opportunity

The ILO, in partnership with the Unit-
ed Nations Environment Programme, 
launched the concept of “green jobs” 
in 2008, in response to the challenge 
of climate and environmental change. 
The term “green jobs” refers to jobs 
in any sector that help to protect and 
restore ecosystems and biodiversity, 
reduce energy, de-carbonise the econ-
omy and minimise or altogether avoid 
generation of all forms of waste and 
pollution.

Green jobs seek to reduce the environ-

mental impact of enterprises and eco-

nomic sectors to levels that are sus-

tainable. They are jobs that conserve 

or rehabilitate the environment. 

Construction is one of the most attrac-

tive sectors for green jobs. Buildings 

are a major source of energy consump-

tion and emissions in most countries, 

providing leeway for technical solu-

tions that are economically viable for 

both retrofitting and new buildings. It 

was therefore this sector that piloted 

green jobs in the Arab states region.

Since early 2009, thousands of men, 

women and children in Gaza remained 

in broken or makeshift shelters, or un-

der tents. Since the construction sector 

alone employed one third of the private 

sector workforce prior to the blockade, 

unemployment has also significantly 

increased, with over 47 percent of the 

population in Gaza unemployed be-

tween July-September 2009. 

In response to this urgent need for 

rapid construction of temporary shel-

ters and winterization, the Interna-

tional Labour Organization (ILO) and 

the United Nations Relief and Works 

Agency for Palestine Refugees (UN-

RWA) worked together from 2009 to 

empower the local community to build 

their own “earth shelters.” The pro-

posed “earth shelters” entail the use 

of new construction material, replac-

ing conventional construction material 

with Compressed Earth Blocks (CEB). 

CEBs use less energy during the pro-

duction and transportation processes, 

and are recyclable and highly efficient 

in energy use both in summer and win-

ter seasons. They have thus led to a 

prototype for environmentally-friendly 

jobs, also known as “green jobs” in the 

local economy. 

The introduction of CEB has allowed 

local private contractors and commu-

nity members to build their own shel-

ters, while developing their skills in the 

local manufacture of the CEB presses, 

a highly labour-intensive procedure. 

This capacity development effort has 

in turn reactivated and expanded job 

creation for the local community; a 

target of at least 60,000 working days 

for the construction of 150 temporary 

housing shelters. 

The ILO has placed employment and 

securing green jobs for youth at the 

forefront of its livelihoods and recov-

ery response in Gaza. This green jobs 

initiative is part of a comprehensive 

programme that was designed to re-

spond to the crisis situation in Gaza, 

while addressing the Millennium De-

velopment Goals (MDGs), particularly 

MDG 1 (poverty reduction), MDG 3 

(gender), and MDG 7 (environmental 

sustainability). 



Fostering Partnerships

Through partnering with the Corpo-

rate Housing Foundation (CHF) and 

the Gaza shelter cluster, the ILO was 

able to identify the key challenges fac-

ing the reconstruction sector. The ILO 

strategy to address these shortfalls fo-

cused on (i) developing the capacity of 

vocational trainers in the construction 

sector to upgrade their learning meth-

ods and curricula, (ii) developing the 

business management skills of con-

tractors, and (iii) improving the recon-

struction skills in various construction-

centred activities including carpentry, 

steel reinforcement, masonry, plaster-

ing, tiling and painting.

A dynamic partnership in the imple-

mentation of this Programme between 

the ILO and CHF has allowed for an 

integrated response to the Gaza cri-

sis.  On the one hand, CHF utilized 

ILO’s roster of contractors and work-

ers to implement the rehabilitation/

winterization program; while ILO back-

stopped CHF in the provision of train-

ings in business management skills to 

contractors and workers. UNRWA also 

collaborated, supporting ILO fundrais-

ing efforts that will directly bolster UN-

RWA’s educational reform process and 

provide vocational training opportuni-

ties to over-aged UNRWA students.  

Green Business Incubators

The ILO also partnered with Sharek 

Youth Forum, an independent and 

award-winning non-governmental or-

ganization that promotes youth devel-

opment, to enable youth entrepreneurs 

to identify green business start ups and 

incubators in non-conventional ways. 

The ILO and Sharek, in partnership 

with UN-HABITAT, the United Nations 

Development Programme (UNDP) and 

the Food and Agriculture Organiza-

tion (FAO) are working to establish an 

information centre with capacities to 

empower the start up of green busi-

ness incubators to encourage youth 

and female entrepreneurship. This will 

in turn create a better understanding 

of the youth labour market in green 

businesses. Young entrepreneurs will 

receive from this centre technical and 

business assistance to start and im-

prove their green businesses. 



حا�شنات �لوظائف �خل�رص�ء تعزيز �ل�رص�كات

من  الدولية  العمل  منظمة  متّكنت 

االإ�سكان  موؤ�س�سة  مع  ال�رشاكة  خالل 

ت�سليط  املالجئ يف غزة من  بناء  كتلة 

التي  الرئي�سية  التحديات  على  ال�سوء 

ا�سرتاتيجية  اأّما  البناء.  قطاع  تواجه 

هذا  ملعاجلة  الدولية  العمل  منظمة 

قدرات  تطوير   )i( على  فرّكزت  النق�س 

املدربني املهنيني يف قطاع البناء لتطوير 

الدرا�سية؛  واملناهج  التعلم  اأ�ساليب 

عند  االأعمال  اإدارة  مهارات  تطوير   )ii(
اإعادة  مهارات  حت�سني   )iii(و املقاولني، 

االإعمار يف خمتلف اأن�سطة البناء مبا يف 

ذلك النجارة واحلديد والبناء والتج�سي�س 

والتبليط والدهان.

الديناميكية  ال�رشاكة  �سمحت  وقد 

الدولية  العمل  منظمة  بني  القائمة 

الدولية  العمل  منظمة  وعملت  هذا 

�سارك  منتدى  مع  بال�رشاكة  اأي�ساً 

غري  م�ستقلة  منظمة  وهي  ال�سبابي، 

حكومية حائزة على جائزة ت�سجع على 

االأعمال  رجال  ومتكني  ال�سباب  تنمية 

ال�سباب من حتديد عمليات بدء االأعمال 

واحلا�سنات بطرق غري  التجارية اخل�رشاء 

العمل  منظمة  وتعمل  كما  تقليدية. 

مع  بال�رشاكة  �سارك،  ومنتدى  الدولية 

للم�ستوطنات  املتحدة  االأمم  برنامج 

االإمنائي  املتحدة  االأمم  وبرنامج  الب�رشية 

ومنظمة االأغذية والزراعة )الفاو( على 

اإن�ساء مركز املعلومات مع قدرات لتمكني 

عملية اإن�ساء حا�سنات االأعمال اخل�رشاء 

و�ساحبات  اأ�سحاب  ت�سجيع  بهدف 

بدوره  وهذا  االأعمال.  بدء  على  امل�ساريع 

�سي�ساهم يف فهم �سوق عمل ال�سباب 

اخل�رشاء  التجارية  االأعمال  حيث  من 

رجال  يتلقى  و�سوف  اأف�سل.  ب�سكل 

االأعمال ال�سباب امل�ساعدة من هذا املركز 

االأعمال  بد  على  �سي�ساعد  مما  التقني، 

التجارية وحت�سني االأعمال اخل�رشاء.

هذا  لتنفيذ  االإ�سكان  وموؤ�س�سة 

الربنامج  من و�سع ا�ستجابة متكاملة 

موؤ�س�سة  ا�ستخدمت  فقد  غزة.  الأزمة 

االإ�سكان قائمة منظمة العمل الدولية 

باملقاولني والعمال لتنفيذ برنامج اإعادة 

التاأهيل/االإ�ستعداد لف�سل ال�ستاء، يف 

الدولية  العمل  منظمة  دعمت  حني 

توفري  حيث  من  االإ�سكان  موؤ�س�سة 

االأعمال  اإدارة  مهارات  على  التدريب 

تعاونت  بدورها،  والعمال.  للمقاولني 

منظمة االأونروا فدعمت جهود منظمة 

من  التي  االأموال  جلمع  الدولية  العمل 

االأونروا  منظمة  عملية  تعزيز  �ساأنها 

التدريب  فر�س  وتوفري  التعليم  الإ�سالح 

املهني لطالب االأونروا الذين جتاوزوا احلد 

االأدنى لل�سن.



الوظائف اخل�رضاء يف قطاع غزة: 

حتويل االأزمة اإىل فر�سة للعمل

�لعام  يف  �لدولية  �لعمل  منظمة  قامت 

�ملتحدة  �لأمم  برنامج  مع  بال�رص�كة   2008

للبيئة باإطالق مفهوم »�لوظائف �خل�رص�ء«، 

�لتغري�ت  فر�شته  �لذي  للتحدي  ��شتجابًة 

م�شطلح  وي�شري  و�لبيئية.  �ملناخية 

�لهادفة  �لوظائف  �إىل  �خل�رص�ء«  »�لوظائف 

�شمن خمتلف �لقطاعات �إىل حماية وتعزيز 

�لبيولوجي،  و�لتنوع  �لإيكولوجية  �لأنظمة 

�لطاقة  ��شتخد�م  من  �حلد  �إىل  بالإ�شافة 

قد  مما  �لطاقة  نظم  من  �لكربون  و�إز�لة 

يعني ذلك تقّل�ش �لأ�شو�ق و�لأرباح بالن�شبة 

لل�شناعات �لتي تركز �لآن على �إنتاج �لوقود 

�ملفيدة  �لطاقة  من  �أ�شكال  �إىل  وحتويلها 

وجعلها  عليها  �لطلب  مر�كز  �إىل  ونقلها 

خماطر  من  و�حلد  م�شتعمليها،  متناول  يف 

كافة �أ�شكال �لنفايات و�لتلّوث على �لأجيال 

�لقادمة �أو حّتى تفاديها. 

وت�سعى الوظائف اخل�رشاء اإىل احلد من 

والقطاعات  لل�رشكات  البيئي  التاأثري 

االإقت�سادية على امل�ستويات امل�ستدامة، 

كونها تهدف اإىل احلفاظ على البيئة اأو 

اإعادة تاأهيلها. 

هذا ويُعترب قطاع البناء من القطاعات 

االأكرث جذباً للوظائف اخل�رشاء. فت�سّكل 

ال�ستهالك  رئي�سياً  م�سدراً  املباين 

الدول،  معظم  يف  ولالإنبعاثات  الطاقة 

املجدية  التقنية  للحلول  ف�سحة  وتوّفر 

املباين  ولبناء  التهيئة  الإعادة  اقت�سادياً 

اجلديدة. ولذلك، اعترُبَ هذا القطاع رائداً 

يف توليد الوظائف اخل�رشاء يف منطقة 

الدول العربية.

والن�ساء  الرجال  من  االآالف  عا�س  لقد 

واالأطفال يف غزة منذ اأوائل العام 2009 

حتت  اأو  مدمرة،  اأو  موؤقتة  مالجئ  يف 

اخليام. ومع ا�ستخدام قطاع البناء وحده 

اخلا�س  القطاع  العاملة يف  القوة  ثلث 

معدالت  ارتفعت  احل�سار،  فر�س  قبل 

على  يزيد  ما  ملحوظ  ب�سكل  البطالة 

47% من ال�سكان العاطلني عن العمل 

واأيلول/ متوز/يوليو  بني  غزة  قطاع  يف 

�سبتمرب من العام 2009.

وا�ستجابة لهذه احلاجة امللحة املتمثلة 

املوؤقتة  للمالجئ  ال�رشيع  البناء  يف 

عملت  ال�ستاء،  لف�سل  ا�ستعداداً 

ومنظمة  الدولية  العمل  منظمة 

الالجئني  وت�سغيل  الإغاثة  املتحدة  االأمم 

العام  يف  معاً  )االأونروا(  الفل�سطينيني 

من  املحلي  املجتمع  لتمكني   2009

به.  اخلا�سة  االأر�سية«  »املالجئ  بناء 

املقرتحة  االأر�سية«  »املالجئ  وتنطوي 

حتل  جديدة  بناء  مواد  ا�ستخدام  على 

كتل  على  تقوم  التقليدية  املواد  حمل 

اأر�سية م�سغوطة. فاإّن الكتل االأر�سية 

من  اأقل  كميات  ت�ستلزم  امل�سغوطة 

والنقل،  االإنتاج  عمليات  خالل  الطاقة 

ذات  وهي  تدويرها.  اإعادة  بالتايل  وميكن 

كفاءة عالية من حيث ا�ستخدام الطاقة 

وبذلك،  وال�ستاء.  ال�سيف  ف�سلّي  يف 

و�سع  اإىل  االأر�سية  الكتل  هذه  اأدت 

ال�سديقة  الوظائف  عن  اأولياً  منوذجاً 

با�سم »الوظائف  اأي�ساً  للبيئة املعروفة 

اخل�رشاء« يف االإقت�ساد املحلي.

وقد �سمحت الكتل االأر�سية امل�سغوطة 

والأفراد  املحلي  اخلا�س  القطاع  ملقاويل 

املجتمع من بناء م�ساكنهم اخلا�سة مع 

املحلي  الت�سنيع  يف  مهاراتهم  تطوير 

ي�ستلزم  اإجراء  وهو  الكتل،  ل�سغط 

ا�ستخدام يد عاملة كثيفة. وكان لهذا 

دوراً  القدرات  تنمية  اإىل  الهادف  اجلهد 

يف تن�سيط وتو�سيع نطاق فر�س العمل 

عملية  حتتاج  بحيث  املحلي  للمجتمع 

بناء 150 ملجاأً موؤقتاً اإىل ما ال يقّل عن 

60 األف يوم عمل.

العمل  منظمة  اعتربت  جهتها،  من 

ال�سباب  ا�ستخدام  م�ساألة  الدولية 

اأولويات  من  اخل�رشاء  الوظائف  و�سمان 

العي�س  �سبل  لتاأمني  االإ�ستجابة 

واالإنتعا�س يف قطاع غزة. وت�سكل مبادرة 

الوظائف اخل�رشاء هذه جزءاً من برنامج 

َم للرد على الو�سع املتاأزم يف  �سامل �ُسِمّ

التنموية  االأهداف  القطاع، مع معاجلة 

من  االأول  الهدف  �سيما  وال  لالألفية، 

االأهداف االإمنائية لالألفية )الق�ساء على 

الثالث  والهدف  واجلوع(،  املدقع  الفقر 

والهدف  اجلن�سني(،  بني  امل�ساواة  )تعزيز 

ال�سابع )كفالة االإ�ستدامة البيئية(. 



Loans for Micro and Small Businesses 
in Iraq

Ongoing instability and violence in Iraq have left the 
country socially and economically devastated. Local gov-
ernment is weak and lacks the capacity and resources 
to deliver services and to maintain basic infrastructure. 
Vulnerable groups – including minorities, women, youth, 
internally displaced persons, the disabled and the poor 
– are marginalised. Social problems such as unemploy-
ment, gender inequality and sectarian conflict are wide-
spread. The Local Area Development Programme (LADP) 
is a joint United Nations programme that mobilises the 
capacities of seven UN agencies to provide a multi-sec-

toral integrated response in three selected areas in Iraq, 
namely Sulaimaniyah, Babel and the southern Marsh-
lands. The key objective of the LADP is to improve liv-
ing conditions and to contribute to sustainable poverty 
reduction in Iraq. As part of its activities, the LADP pro-
vides access to financial services. This micro-loan inter-
vention has created opportunities for more than 700 mi-
cro- and small businesses, one fifth of which are owned 
by women. More than 350 existing enterprises have been 
supported through the Programme, while 150 new jobs 
have been created.

29-year-old Namaa Baseem Hasan lives 

in Hilla with his wife and two children. 

Although Namaa never completed his 

formal school education, he worked at 

an internet café for five years, where 

he learned to operate computers and 

to manage a business.

Over time Namaaa developed a plan 

to establish his own business. He had 

saved money to purchase the necessary 

equipment, but did not have enough to 

rent an office space in the city centre. 

When Namaa learned about the LADP 

through some friends, he applied for 

a loan of US$1,800 over 12 months, 

which enabled him to rent a space in 

the heart of Hilla city.

Namaa Baseem Hasna:
Entrepreneurial success

Qasim Mahmoud Saeed: 
Small Retail Business Owner

Success story Success story 

Qasim Mahmoud Saeed owns a small 

men’s apparel retail business in Iraq. 

After seven years of work experience in 

this field, Qasim wanted to expand his 

business. He applied for a US$5,000 

loan to open a new outlet and to in-

crease the variety of merchandise in 

his shops. The LADP approved his loan. 

Access to credit provided Qasim with an 

additional source of capital, which al-

lowed him to increase his profit through 

the addition of men’s suits to his shops. 

With this success, Qasim plans to ex-

pand further, opening new branches in 

other areas to increase his income. He 

is also considering buying some land to 

build a home for his family. 

Namaa says his life has been com-

pletely transformed. He is now his own 

boss, managing his own project, and 

earning more than he ever has. He also 

plans to go back to school to complete 

his education.



تقدمي القرو�ض لل�رضكات ال�صغرية احلجم 

وال�ص���غرية جداً يف العراق

تدمري  �إىل  �لعر�ق  يف  و�لعنف  �لإ�شتقر�ر  عدم  ��شتمر�ر  �أّدى 

فاحلكومة  و�لإقت�شادي.  �لإجتماعي  �مل�شتويني  على  �لبالد 

�ملحلية �شعيفة وتفتقر �إىل �لقدر�ت و�ملو�رد لتقدمي �خلدمات 

و�حلفاظ على �لبنية �لتحتية �لأ�شا�شية.، فيما تعاين �لفئات 

�ل�شعيفة - مبا يف ذلك �لأقليات و�لن�شاء و�ل�شباب و�مل�رصدين 

�لتهمي�ش.  من   – و�لفقر�ء  �خلا�شة  �لإحتياجات  وذوي  د�خلياً 

من جهتها، تنت�رص �مل�شاكل �لإجتماعية مثل �لبطالة وعدم 

�مل�شاو�ة بني �جلن�شني و�ل�رص�ع �لطائفي على نطاق و��شع.

لالأمم  ي�شّكل برنامج تنمية �ملناطق �ملحلية برناجماً م�شرتكاً 

�ملتحدة، يهدف �إىل ح�شد قدر�ت وكالت �لأمم �ملتحدة �ل�شبع 

ثالث  يف  ومتكاملة  �لقطاعات  متعددة  ��شتجابة  لتوفري 

مناطق خمتارة يف �لعر�ق وحتديد�ً �ل�شليمانية وبابل ومناطق 

�لأهو�ر �جلنوبية. �أّما �لهدف �لرئي�شي لربنامج تنمية �ملناطق 

و�مل�شاهمة  �ملعي�شية  �لظروف  حت�شني  يف  فيتلّخ�ش  �ملحلية 

يف �حلد من �لفقر على نحو م�شتد�م يف �لعر�ق.

�ملحلية  �ملناطق  تنمية  برنامج  يوّفر  �أن�شطته،  من  وكجزء 

�لقرو�ش  تدّخل  خلق  وقد  �ملالية.  �خلدمات  �إىل  �لو�شول 

�حلجم  �شغرية  �رصكة   700 من  لأكرث  �لفر�ش  جد�ً  �ل�شغرية 

�لربنامج  ن�شاء. وقد دعم  و�شغرية جد�ً، خم�ش منها متلكها 

�أكرث من 350 موؤ�ش�شة قائمة، و�شاهم يف �إن�شاء 150 وظيفة 

جديدة.

ميلك قا�سم حممود �سعيد �رشكة �سغرية 

احلجم لبيع مالب�س الرجال بالتجزئة يف 

العراق. وبعد �سبع �سنوات من اخلربة يف 

العمل يف هذا املجال، اأراد قا�سم تو�سيع 

ن�ساطه. فتقدم بطلب للح�سول على 

قا�سم حممود �سعيد:

مالك �رصكة �شغرية

قر�س بقيمة 5 اآالف دوالر اأمريكي لفتح 

يف  الب�سائع  تنّوع  لزيادة  جديد  حمّل 

حمالته التجارية، وقد وافق برنامج تنمية 

 املناطق املحلية على منحه هذا القر�س.

اإ�سافياً  م�سدراً  لقا�سم  القر�س  قّدم 

من راأ�س املال مّكنه من زيادة اأرباحه من 

اإىل حمالته  اإ�سافة بدالت رجالية  خالل 

النجاح، خطط  هذا  ويف ظّل  التجارية. 

فروع  وفتح  اأعماله  لتو�سيع  قا�سم 

دخله.  لزيادة  اأخرى  مناطق  يف  جديدة 

اأر�س  بع�س  �رشاء  يف  اليوم  يفكر  وهو 

لبناء منزل الأ�رشته.

ق�صة جناح

يعي�س مناء ب�سيم ح�سنا البالغ من العمر 

وطفليه.  زوجته  مع  احلّلة  يف  �سنة   29

تعليمه  اأكماله  عدم  من  الرغم  وعلى 

املدر�سي الر�سمي، عمل مناء يف مقهى 

لالإنرتنت ملدة خم�س �سنوات حيث تعلم 

كيفية ت�سغيل اأجهزة الكمبيوتر واإدارة 

االأعمال.

الإن�ساء  خطة  مناء  و�سع  الوقت،  ومع 

عمله اخلا�س. فاّدخر املال ل�رشاء املعدات 

يكفي  ما  لديه  يبَق  مل  ولكن  الالزمة، 

ال�ستئجار مكتب يف و�سط املدينة. 

وبعد اأن �سمع عن برنامج تنمية املناطق 

االأ�سدقاء،  بع�س  طريق  عن  املحلية 

قر�س  على  للح�سول  بطلب  تقّدم 

 12 ملدة  اأمريكي  دوالر   1800 بقيمة 

ق�صة جناح

مناء ب�سيم ح�سنا

ق�شة ريادي

م�ساحة يف  ا�ستئجار  من  مّكنه  �سهراً 

قلب مدينة احللة.

يقول مناء اأّن حياته تبّدلت ب�سكل كامل. 

فهو اليوم �ساحب عمله يدير م�رشوعه 

اخلا�س ويك�سب من املال اأكرث مما ك�سبه 

يوماً. كما ويخطط للعودة اإىل املدر�سة 

ملتابعة حت�سيله العلمي.




