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 كلمة
مؤسس

 برنامج »بناء«

واملتعرضة  الهشة  ــدول  ال بناء  يف  للمساهمة  مــبــادرة   »بــنــاء«  برنامج  يُعد 

البنية  ذات  األخـــرى  ــدان  ــل ــب وال الليبية  ــة  ــدول ال دعــم  هــدفــه  ــات،  ــ ألزم

ــادة  إع عــى  والعمل  ــزاع،  ــن ال حالة  مــن  ــررة  ــت وامل الهشة  املؤسسية 

بناء مؤسساتها وفق نظم محوكمة.

ــامــج  الــربن قــبــل  مــن  ــام 2017  عـ ــج  ــام ــربن ال ــالق  ــ إط تــم  فــقــد 

اإلســالمــي  ــنــك  ــب وال  ،»LPRD« والــتــنــمــيــة  لــإدمــاج  الليبي 

واإلقتصادية  اإلحصائية  ــحــاث  األب ومــركــز   ،»IsDB« للتنمية 

 .»SESRIC« واالجتامعية والتدريب للدول اإلسالمية

مرشوع  أولها  رئيسة،  مــرشوعــات  ثالثة  عى  »بــنــاء«  برنامج  يشتمل   

الحايل  الوضع  لتحليل  مهامً  البحثي  الجانب  اعترب  ــذي  ال للبحوث«،  »بناء 

مقرتحة  ــول  ــل وح ــاســات  وســي بــتــوصــيــات  ــرار  ــق ال صــانــع  ــم  ودعـ ليبيا،  يف 

وكــان  ــة،  ــدول ال بناء  عملية  ــه  وج يف  تقف  التي  التحديات  عــى  للتغلب 

احتياج  حيث  »بــنــاء-لــلــقــدرات«،  ــرشوع  م ــاء«،  ــن »ب برنامج  مــرشوعــات  ــاين  ث

بكفاءة  وإدارتــهــا  املؤسسات  بناء  عى  ــادرة  ق برشية  ــوارد  وم لقدرات  ــدول  ال

أكرب  وهــو  األعــامل،  لريادة  »بناء«  حاضنة  فهو  الثالث  ــرشوع  امل أمــا  ــد،  ورش

الصغرية  املــرشوعــات  بدعم  يُعنى  فهو  وأهمها،  »بــنــاء«  برنامج  مكونات 

من  اقــتــصــاديــاً  ومتكينهم  الــشــبــاب  ــم  ودعـ األعـــامل  ــادة  ــ وري واملــتــوســطــة 

املمولة،  الجهات  مع  التشبيك  ثم  واالحــتــضــان،  والتوجيه  التدريب  خــالل 

كالصناديق والبنوك واملستثمرين.

الهشة  ــدول  ال لبناء  كنموذج  الليبية  بالحالة  بناء«  »برنامج  ــة  رؤي اهتمت 

خــارطــة طريق  عــى  ــة  ــرؤي ال ــذه  ه ــزت  ــك ارت ــات، حيث  ــأزم ل واملــتــعــرضــة 

ووضــع  ــع  ــواق ال لتشخيص  ــبــحــوث  وال الـــدراســـات  ــداد  ــإع ب تــبــدأ  واضــحــة 

الكوادر  ــداد  إع ثم  ومــن  والــقــوة،  البناء  اىل  الهشاشة  من  لالنتقال  الحلول 

ــم القطاع  ــادة بــنــاء املــؤســســات وإدارتــهــا بــرشــد مــع دع ــادرة عــى إعـ ــق ال

الصغرية  املــرشوعــات  سيام  ال  للشباب  ــصــادي  ــت االق والتمكني  ــاص،  ــخ ال

ورواد األعامل املبدعني.

خطته  تطبيق  يف  النجاح  مــعــدودة،  سنوات  يف  »بناء«  برنامج  استطاع  فقد 

 LPRD, SESRIC, ISDB مؤسسيه  دعــم  خــالل  من  أهــدافــه،  وتحقيق 

يف  حيوية  مجاالت  بــدراســة  قامت  هامة،  بحوث  أربعة  بإنجاز  قــام  حيث 

تقرير برنامج »بناء« / مسيرة من العطاء4



5 تقرير برنامج »بناء« / مسيرة من العطاء

لالنتقال  وتــوصــيــات  حــلــوال  وضعها  عــن  فضال  ومــآالتــهــا،  حالها  وتشخيص  ليبيا،  دولـــة 

املــجــاالت  تــوزعــت  ــد  وق ــوة،  ــق وال البناء  إىل  والفشل  الهشاشة  ــن   م ــجــاالت  امل ــذه  ه يف 

وبحث  األمــنــي،  القطاع  ــالح  إص يف  بحث  بني  »بناء-للبحوث«  ــرشوع  م خــالل  من  األربــعــة 

الصحي،  والــقــطــاع  الحكومي  القطاع  اصــالح  يف  وبحث  العنيف،  التطرف  مكافحة  يف 

واخرياً بحث يف دليل بناء األوطان.

ليبي  شــاب  و  ــادر  ك  256 ــدرات  ق وتطوير  تدريب  يف  »بــنــاء-الــقــدرات«  ــرشوع  م نجح  فيام 

من  وغــريهــا  الــرشــيــدة  والحوكمة  اإلدارة  مــجــاالت  يف  الليبية،  املــؤســســات  مختلف  مــن 

التخصصات التي تؤهل هؤالء الشباب ألن يكونوا بناة ملؤسسات الدولة.

له،  مخطط  ــان  ك مــا  وتطورها  نجاحها  ــاق  ف فقد  ــامل   األعـ ــادة  ــري ل ــاء«  ــن »ب حاضنة  ــا  أم  

وتوجيهها  الشبابية  املــشــاريــع  عــرشات  ــم  دع ــالل  خ مــن  ليبيا،  يف  خطتها  أنــجــزت  حيث 

والدوليني،  الليبيني  باملستثمرين  تشبيكها  مع  لها  التقنيات  ــدث  أح وتقديم  واحتضانها 

ريــادة  مستشاري  ليكونوا  ليبي  شــاب  خمسني  من  أكــر  ــدرات  ق بناء  و  بتدريب  قامت  كام 

لريادة  ــاء«  ــن »ب حاضنة  نشاط  ينحرص  ومل  ــذا  ه ومتوسطة،  صغرية  ــات  ــرشوع وم أعــامل 

للشباب  وخرباتها  تدريباتها  و  خدماتها  لتقدم  توسعت  بــل  فحسب،  ليبيا  يف  األعـــامل 

من  تركيا  يف  السوريني  واملهاجرين  العربية  وللجاليات  كالصومال  الهشة  املجتمعات  يف 

.e-BINA خالل منصتها اإللكرتونية للتدريب واإلحتضان والتوجيه عن بعد

ليبيا،  يف  املحلية  والتجربة  الخربة  بني  وربــط  شبّك  بكونه  ومشاريعه  »بناء«  برنامج  متيز 

والــخــربات  اإلســالمــي  التعاون  منظمة  ودول  تركيا  يف  الدولية  والــتــجــارب  الــخــربات  ــني  وب

واإلســتــشــاريــني  والــبــاحــثــني  ــرباء  ــخ ال ــني  ب بــتــعــاون  متــت  ــاء«  ــن »ب أنشطة  فكافة  ــة،  ــي ــدول ال

ليبيا  يف  وتوطينها  والــخــربة  والتقنية  املعرفة  لنقل  الـــدول،  عديد  من  والدوليني  الليبيني 

مبا يتناسب والحالة الليبية واحتياجاتها الدقيقة.

واملؤسسة  املانحة  الجهات  وبدعم  الله،  من  بتوفيق  »بناء«  يف  أنجزناه  مبا  فخورون  نحن 

من  كل  شاكرين  ــامس،  وح وتفاين  بجد  وعمل  ثابر  ــذي  ال العمل  لفريق  ممتنون  للربنامج، 

ساهم و قدم العون ألجل إنجاح برنامج »بناء«. 

بني  وضعنا   ،2021/6/30 يف  تنتهي  والــتــي  ــاء«،  ــن »ب برنامج  مــن  األوىل  املرحلة  ختام  يف 

والــرســوم  ــصــور  وال ــام  ــاألرق ب ووضـــح  بــني  الـــذي  املفصل،  تقريرنا  شفافية  بكل  ايديكم 

ميزانيات  من  وإنفاقه  بإنجازه  قــام  ومــا  مشاريعه  شارحاً  »بــنــاء«،  برنامج  رحلة  البيانية،  

نتلقى  الربنامج  عــن  وافــيــاً  ــاً  رشح التقرير  هــذا  يقدم  أن  طامحني  األوىل،  مرحلته  خــالل 

التي  القادمة  مرحلته  يف  »بناء«  برنامج  لتطوير  ومقرتحاتكم  نظركم  وجهات  خالله  من 

ستنطلق يف 2021/7/1.
م. مصطفى الساقزيل

 مؤسس برنامج »بناء«
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برنامج »بناء«

الهشة  الـــدول  مساعدة  إىل  يهدف  ــاً،  ــي دول تنموياً  برنامجاً  ــاء«،  ــن »ب برنامج  يعترب 

البرشية  قدراتها  بناء  إعـــادة  عــن  فضال  تواجهها،  التي  التحديات  عــى  والتغلب 

الرشيدة،  والحكامة  والشفافية  والــكــفــاءة  اإلحــرتافــيــة  تعتمد  بأسس  ومؤسساتها، 

كدولة ليبيا وغريها من الدول التي تعيش حاالت التحرر والنهوض.

 ،”LPRD“ والتنمية  لــإدمــاج  الليبي  الربنامج  بــني  ــادرة،  مــب عــى  الربنامج   يقوم 

واالقتصادية  اإلحصائية  البحوث  ومــركــز   ،”IsDB“ للتنمية  اإلســالمــي  والبنك 

.”SESRIC“ واالجتامعية والتدريب للدول اإلسالمية

وريــادة  الــقــدرات،  وبناء  البحوث،  ثــالث،  مجاالت  عى  »بناء«  برنامج  جهود  توزعت 

لإحاطة  الربنامج  مؤسسوا  تبناها  التي  للرؤية  الــثــالث  املكونات  وهــي  ــامل،  األعـ

ــدول  ال لبناء  وأســاســاً  مــحــوراً  تعد  التي  املستدامة  التنمية  ــامده  ع متكامل  بعمل 

دراســة  بعد  املستقبل  يستقرئ  مرشوعا  للبحوث  »بــنــاء«  ــرشوع  م فكان  واألوطـــان، 

انجزها  التي  بحوثه  خــالل  من  ليبيا  يف  الــقــرار  لصناع  مهامً  محورا  ليشكل  الــواقــع، 

الليبية  الــدولــة  ــؤون  ش ادارة  يف  بها  يستدل  ومنهاجاً  دليال  لتكون  قيايس،  وقــت  يف 

مسمى  تحت  الــثــاين  »بــنــاء«  برنامج  ــرشوع  م كــان  فيام  وحــضــاريــة،  علمية  مبنهجية 

ومؤهالت  لــقــدرات  والتمكني  التعزيز  عــى  عمل  ــذي  ال »بــنــاء-لــلــقــدرات«،  ــرشوع  م

الليبية  املــدين  املجتمع  ومــؤســســات  الحكومية  القطاعات  يف  الفاعلني  مــن  كثري 

ومحليون،  ــون  ــي دول خـــرباء  فيها  ــارض  ح عمل  وورش  دورات  ــالل  خ مــن  املختلفة 

وانــجــازاً  عــطــاءاً  ــر  واألك ــرب  األك ــرشوع  امل وهــو  »بــنــاء«،  لربنامج  الثالث  ــرشوع  امل ــان  وك

الذي  األعـــامل،  لــريــادة  »بــنــاء«  حاضنة  مــرشوع  هو  االستهداف،  حيث  من  وانتشاراً 

برامج  خــالل  من  وتأهيالً  تدريباً  وتركيا  ليبيا  يف  ــامل  األع رواد  من  املئات  احتضن 

ــامل،  االع وادارة  املالية  واالســتــشــارات  واملبيعات  التسويق  يف  متخصصة  تدريبية 

يف  الــراغــبــني  مــن  املــئــات  اليها  تقدم  التي  املسابقات  عديد  املـــرشوع  عقد  حيث 

منهم  الــعــرشات  اختيار  تــم  ــد  وق واملتوسطة،  الصغرية  مشاريعهم  وتطوير  إنــشــاء 

قابلية  واالكـــر  املميزة  التقنية  املشاريع  اختيار  اىل  عمدت  مهنية  معايري  ضمن 

لالستمرار والنجاح واالستدامة. 

التفصيل،  من  بشيئ  الثالثة  املشاريع  اىل  القادمة  الصفحات  يف  التقرير  ويتعرض 

لتبيان انجازات هذه املشاريع ومخرجاتها.
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النقاط  عــديــد  عــى  ــاء«  ــن »ب بــرنــامــج  أهـــداف  ــوزع  ــت ت

تطوير  ــرب  ع املــســتــدامــة  التنمية  تــعــزيــز  يف  الــهــامــة 

لدى  البحوث  وأهمية  الــقــدرات  وبناء  الخاص  القطاع 

صناع القرار، وهي عى النحو التايل : 

واطــالق  الليبي،  الخاص  القطاع  تطوير  يف  • املساهمة 
باملستثمرين  وربطها  واملتوسطة  الصغرية  املــشــاريــع 

ورجال األعامل يف تركيا وبقية دول العامل.

والقادة  واملوظفني  للكوادر  البرشية  الــقــدرات  • بناء 
التدريب  خــالل  من  والخاصة  الحكومية  القطاعات  يف 

الصلة،  ذات  الناجحة  العاملية  التجارب  عى  والتعرف 

بالرشاكة مع املؤسسات الليبية املعنية.

مشاريع  يف  والــخــرباء  ــرار  ــق ال صــنــاع  وارشاك  ربــط   •
»بناء«.

حــول  التحليلية  ــات  ــ ــدراس ــ وال ــحــوث  ــب ال • اطالق 
صناع  يعطي  مــا  واملــؤســســات،  ــة  ــدول ال بــنــاء  تحديات 

والتخطيط  الــواقــع  تقييم  يف  الواضحة  الــرؤيــة  الــقــرار 

للمستقبل.

التحديات  ملواجهة  السياسات  ورســم  الحلول  توفري    •
بناء  الــعــامــلــة إلعــــادة  ــات  ــطــاع ــق ال ــني  ــك ــني ومت ــت ومت

مؤسسات الدولة.

  أهداف البرنامج 
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الربنامج الليبي لإدماج والتنمية 
ومجموعاتهم  السابقني  املسلحني  بجميع  تُعنى  حكومية  مؤسسة 

عى  تعمل  حيث  متييز،  أي  دون  الليبي،  الشباب  وعــامــة  املسلحة 

خالل  من  لهم  واملساندة  الدعم  وتقديم  وتأهيلهم  إدماجهم  ــادة  إع

فضال  واالجــتــامعــي،  االقــتــصــادي  والتمكني  والــتــدريــب  التعليم  بــرامــج 

مواطنني  ليصبحوا  والعسكرية،  األمنية  املؤسسات  يف  ــاج  اإلدمـ عــن 

فاعلني، وليساهموا يف بناء ليبيا بعدما ساهموا يف تحريرها.

البنك اإلسالمي للتنمية 
حياة  تحسني  ــى  ع يعمل  األطـــــراف،  مــتــعــدد  تــنــمــوي  بــنــك 

اإلسالمية  واملجتمعات  ــبــلــدان  ال يف  يخدمهم  ــن  ــذي ال ــك  ــئ أول

االجتامعية  التنمية  تعزيز  خــالل  مــن  ــعــامل،  ال أنــحــاء  جميع  يف 

أن  يؤمن  وهــو  ــع،  واس نطاق  عى  التأثري  وإحـــداث  واالقتصادية 

تعهد  وأن  ــار،  وازدهـ بكرامة  العيش  يف  الحق  لديهم  الناس  كل 

ولذلك  الفقر،  مــن  للخروج  طريق  أفضل  هــو  االقــتــصــادي  النمو 

البنية  ووضــع  ــع،  واسـ نطاق  عــى  بهم  الــخــاص  واالجــتــامعــي  االقــتــصــادي  التقدم  لدفع  مستهدفيه  يعد  فهو 

املجتمعات  بني  تعاونية  ــات  رشاك بنسج  البنك  يقوم  كام  إمكاناتهم،  تحقيق  من  بتمكينهم  الكفيلة  التحتية 

يف  التنمية  تحديات  ــرب  ألك واملستدامة  املبتكرة  الحلول  وتعزيز  ــاص،  ــخ وال الــعــام  القطاعني  يف  ــدان،  ــل ــب وال

العامل، وصوال لتحقيق أهداف التنمية املستدامة لأمم املتحدة.

ــة واالجــتــامعــيــة  ــصــادي ــت ــاث اإلحــصــائــيــة واالق ــح مــركــز األب
والتدريب للدول اإلسالمية )سيرسك( 

واالجتامعية  ــة  ــصــادي ــت واالق اإلحــصــائــيــة  ــاث  ــح األب مــركــز  تــأســس 

ــة )ســيــرسك( كــجــهــاز مــتــفــرع عن  ــي ــدول اإلســالم ــل ــب ل ــدري ــت وال

املــؤمتــر  ــن  ع صـــادر  قـــرار  مبــوجــب  اإلســالمــي  ــاون  ــع ــت ال منظمة 

يف   1977 مــايــو  يف  عقد  الـــذي  الخارجية  لـــوزراء  الــــ8  ــي  اإلســالم

 1978 يونيو  ــرة  غ يف  مهامه  أداء  يف  ســيــرسك  ورشع  ليبيا.  طــرابــلــس، 

بأنقرة عاصمة الجمهورية الرتكية.

ومعالجة  جمع  ــا،  أوالهـ عــنــارص،  ثالثة  يف   1978 ــام  ع يف  »ســيــرسك«  بـــ  أُنيطت  التي  الرئيسة  املــهــام  وتتمثل 

وتقييم  ــة  دراس وثانيها،  ولصالحها،  األعــضــاء  البلدان  حــول  واقتصادية  اجتامعية  ومعلومات  إحــصــاءات  ونــرش 

وضع  يف  للمساعدة  اإلســالمــي  التعاون  منظمة  يف  األعــضــاء  البلدان  يف  واالجتامعية  االقتصادية  الــتــطــورات 

مجاالت  يف  تدريبية  بــرامــج  تنظيم  وثالثها،  بينها،  فيام  الــتــعــاون  وتعزيز  ــدء  ب شأنها  مــن  التي  املــقــرتحــات 

التعاون  ملنظمة  العامة  ــداف  األهـ تحقيق  إىل  باإلضافة  األعــضــاء  البلدان  احتياجات  لتلبية  موجهة  مختارة 

اإلسالمي.

الشركاء
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الهيكل التنظيمي

الصرف و آليات املراقبة
والقواعد  ــيــات  األل شفاف  بشكل  سيرسيك  مركز  اتبع 

ــإرشاف  ب اإلســالمــي  التعاون  ملنظمة  الرقابية  و  املالية 

ملنظمة  ــة  ــدامئ ال امللية  اللجنة  مــراجــعــة  و  مــراقــبــة  و 

 OIC Permanent Finance ــي  ــالم اإلس ــعــاون  ــت ال

قبل  من  مبارشة  رقابة  و  ومتابعة   Committee PFC

للتنمية  ــي  اإلســالم بالبنك  اإلقــتــصــادي  التمكني  إدارة 

للربنامج  التوجيهية  اللجنة  تــوجــيــه  و  ــإرشاف  ــ ب و 

.STEERING COMMITTEE

توزيع امليزانية حسب املشروعات
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  حقائق وأرقام / برنامج بناء
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افتتاح حاضنة بناء بحضور رئيس مجموعة البنك اإلسالمي ومدير عام مركز سيرسيك ووزير االتصال الليبي    •1
ومحافظ مرصف ليبيا.  

زيارة ومشاركة بحثية لوفد من الربنامج الليبي لإدماج والتنمية يف تركيا.   •2
لقاء منتدى »بناء« للمستثمرين األول يف مقر حاضنة بناء، لتشبيك املشاريع الريادية باملستثمرين.   •3

ورشة عمل يف مرشوع بناء القدرات.   •4
لقاء حول االستثامر املالئيك يف الرشق األوسط يف مقر حاضنة »بناء«.    •5

6•  لقاء تشبيك افضل املشاريع الريادية الليبية يف مسابقة »بناء« ليبيا يف اسطنبول.
عرض تقدميي ألحد مشاريع مسابقة مناء 1 يف مقر حاضنة »بناء« لريادة األعامل.  •7

فعاليات - برنامج »بناء« 
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8

9

10

1112

الحفل الختامي ملسابقة املشاريع الفائزة يف مسابقة مناء األوىل يف مقر حاضنة »بناء«.    •8

عرض تقدميي تجريبي للمشاريع املتنافسة يف مسابقة مناء الثانية يف مقر حاضنة »بناء«.   •9

احتفالية افضل املشاريع الريادية الليبية يف تركيا يف فندق هيلتون باسطنبول.   •10

حفل توزيع الدعم البذري للمشاريع الريادية الفائزة يف مسابقة مناء األوىل يف مقر حضانة »بناء«.    •11

12•  ختام ورشة تدريبية حول اسرتاتيجية املبيعات يف مقر حاضنة »بناء« لريادة األعامل. 
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املرشوع األول

حاضنة »بناء« لريادة األعامل
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الناشئة  واملــرشوعــات  ــامل  األع ــرواد  ل اإلقتصادي  التمكني  برنامج  ــار  إط يف  ــامل  األع لــريــادة  »بــنــاء«  حاضنة  إطــالق  تم 

دولية،  منظومات  مع  بالرشاكة  واالســتــدامــة  للنجاح  وصــوالً  والتشبيك  االحتضان  خــالل  من  واملتوسطة،  والصغرية 

والتدريب  واالجتامعية  واإلقتصادية  اإلحصائية  األبــحــاث  ومــركــز   ،”IsDB« للتنمية  اإلســالمــي  البنك  كمجموعة 

بناء  إىل  الربنامج  يسعى  حيث   ،”LPRD“ والتنمية  لــإدمــاج  الليبي  والربنامج    ،”SESRIC“ اإلسالمية  للدول 

وتقديم  االحــتــضــان  ــالل  خ مــن  واملتوسطة  الصغرية  ــات  ــرشوع وامل ــامل  األعـ رواد  ــارات  مــه ورفــع  الــريــاديــني  ــدرات  قـ

اإلستشارات، ونقل الخربات، وخلق رشاكات ذكية والتشبيك مع املستثمرين.

رواد  ومتكني  بدعم  »بــنــاء«  حاضنة  تقوم 

الناشئة  ــات  ــرشوع امل ــاب  ــح وأص ــامل  األعـ

واملـــرشوعـــات الــصــغــرية واملــتــوســطــة، من 

جــديــدة  ــامل  ــ أع إنــشــاء  تسهيل  ــالل  خـ

ــري خــدمــات  ــوف ــورة، وت ــط ــت مــســتــدامــة وم

ــري  ــوف ــة، وت ــل ــام ــك ــت ــامل امل ــ ــر األعـ ــطــوي ت

بالرشاكة  ــة  ــالزم ال ــات  ــخــدم وال ــق  ــراف امل

وتعمل  الــدولــيــة،  البيئية  املنظومة  مــع 

رياديي  ــدرات  ق بناء  عى  كذلك  الحاضنة 

ادارة  يف  مــهــاراتــهــم  وتــعــزيــز  األعــــامل، 

املـــرشوعـــات الــصــغــرية واملــتــوســطــة، عرب 

واكادمييني  ومختصني  ــرباء  خ قبل  مــن  وتدريبهم،  التجارية  األعـــامل  خــدمــات  تقديم  يف  واملشتغلني  العاملني  دعــم 

لهم،  مختصاً  ومرجعاً  دلــيــالً  لتكون  للمحتضنني  خصيصاً  أُعـــدت  تدريبية،  بــربامــج  مدعومني  الحاضنة،  وفّرتهم 

وقد أرشف عى اعدادها خرباء واكادمييون محرتفون من فريق عمل الحاضنة. 

ابتدأتها  واملتوسطة  الصغرية  للمشاريع  ــة  ــادي ري مسابقات   4 بــإطــالق  األعـــامل  ــادة  ــري ل بناء  حاضنة  قامت  ــد  وق

اطــالق  مــن  ليبيا  يف  ناشئاً  مــرشوعــاً   79 مــن  أكــر  متكني  إىل  هدفت  والــتــي  ــامل،  األعـ لــريــادة  “بناء-ليبيا”  مبسابقة 

إىل  والــوصــول  والتوجيه  ــاد  واإلرشـ األعــامل  ريــادة  عى  املتقدم  التدريب  خــالل  من  واملتوسطة  الصغرية  مشاريعهم 

 22 بتاريخ  أطلقت  التي  املسابقة  إىل  الليبيني  ــامل  األع رواد  من   327 تََقدم  حيث  الذكية،  الــرشاكــات  وبناء  التمويل 

واألتــراك  العرب  األعــامل  ــال  رج مع  الناجحة  املشاريع  تشبيك  بعد   2021 أبريل   10 بتاريخ  وانتهت   2020 يوليو 

عملت  كــام  تركيا،  يف  الــعــرب  األعـــامل  ريـــادي  استهدفتا  واللتان  والثانية  األوىل  »منـــاء«  مسابقتي  تبعها  تركيا،  يف 

القيادة  معهد  مع  بالتعاون  الربنامج  خــالل  من  ليبيا  يف  االعــامل  مستشاري  واعــتــامد  تدريب  عى  »بــنــاء«  حاضنة 

.ILM واالدارة الربيطاين

املرشوع األول

حاضنة »بناء« لريادة األعامل

مشــاريــع »بنــــاء«
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تتلخص أهداف حاضنة »بناء« لريادة األعامل فيام ييل: 
 

األعـــــامل  رواد  متـــكـــني   •
ــع الـــنـــاشـــئـــة  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ واملـ

واملــــــرشوعــــــات الـــصـــغـــرية 

ــن خـــالل  ــ واملـــتـــوســـطـــة، م

ــم عـــى اطـــالق  ــه ــدت ــاع ــس م

ــل عى  ــم ــع وال ــم  ــه ــع ــشــاري م

متابعتها وتطويرها.

تطوير  خـــدمـــات  ــم  ــقــدي ت  •
ــة  ــرشاك ــامل، وتــســهــيــل ال ــ األعـ

مـــع الـــنـــظـــام االقـــتـــصـــادي 

لـــلـــمـــرشوعـــات الـــصـــغـــرية 

ــل عى  ــم ــع وال ــة،  ــط ــوس ــت وامل

ــة،  ــطــال ــب ــة ال ــســب تــخــفــيــض ن

مستدامة  عمل  ــرص  ف وخــلــق 

تقديم  وبــالــتــايل  ــدة،  ــديـ جـ

منتجات وخدمات جديدة .

ــادرة  ــبـ املـ روح   •  تــحــفــيــز 

والنمو يف الرشكات الناشئة املبتكرة واملتناهية الصغر.

إنشاء  لغاية  لهم،  االســتــشــاري  والــدعــم  التوجيه  توفري  خــالل  مــن  واملتوسطة  الصغرية  ــات  املــرشوع تطوير   •  

والصناعة  التكنولوجيا  مــثــل:  الــواعــدة،  القطاعات  عــى  والــرتكــيــز  ومــربــحــة،  ناجحة  األمـــد  طويلة  مشاريع 

والخدمات.

الفني  والتوجيه  واإلرشـــاد  التدريب  توفري  خــالل  من  الريادية  مشاريعهم  إطــالق  عى  ــامل  األع رواد  مساعدة   •  

إنتهاًء بالتشبيك مع مستثمرين ومؤسسات متويل، لتأخذ بيد رائد األعامل وتساعده عى إطالق مرشوعه.

إلطالق  حديثة  وأدوات  وسائل  عى  األعـــامل،  ــادة  ري يف  منهجيتها  يف  ــامل  األع لــريــادة  »بــنــاء«  حاضنة  تعتمد   •  

دورات  خــالل  من  األعـــامل،  ــواق  أس وســط  يف  ونجاحاً  نجاعة  أثبتث  والتي  والدولية،  التقنية  الريادية  املشاريع 

شتى  يف  والكفاءة  الخربة  لديهم  خــرباء  طــرف  من  إعــدادهــا  تم  والتي  الحاضنة  يف  املعتمدة  ــاد  واإلرشـ التدريب 

مجاالت ومهارات ريادة األعامل.

واملتميزة،  املبدعة  املشاريع  وإطــالق  واملبتكرة،  الفريدة  األفــكــار  رعاية  عى  ــايس  أس بشكل  الحاضنة  تركز   •  

متميزة،  تقنية  ــة  واح تعترب  التي   )e-Bina( منصة  مــن  اإلســتــفــادة  للمحتضنني  الحاضنة  موقع  يتيح  حيث 

تضم عديد املوارد املعرفية، مبا يساعد املحتضنني عى تطوير مشاريعهم ومتابعة مراحلها وتطورها. 

  أهداف الحاضنة
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تقوم حاضنة »بناء« لريادة األعامل بتقديم عديد الخدمات للمشاريع الصغرية واملتوسطة، وذلك وفق ما ييل:

عن  فضال  لــهــا،  الفنية  ــادات  ــ واالرشـ ــشــارات  االســت وتــقــديــم  واحتضانها،  وتدريبها  املــشــاريــع  أفــضــل  استقطاب   •
متابعتها ورصد مخرجاتها وصوال لتشبيكها مع املستثمرين املهتمني ومن ثم متويلها.

كامالً، وقاعة  تجهيزاً  مجهزاً  مكتباً   30 يضم  والــذي  واملــتــدربــني،  للمحتضنني  مفتوحة  مساحات  و  مكاتب  توفري   •
واملناقشات،  لالجتامعات  مفتوحة  ومساحة  مــشــاركــني،   10 لـــ  اجــتــامعــات  وقــاعــة  مــشــاركــاً،   50 مــن  ــر  ألك تــدريــب 

فضال عن مقهى ومكان مخصص للطعام ، ومساحة لأنشطة الرتفيهية والرياضية.

• منصة بناء الرقمية.
الحاضنة،  خاللها  مــن  توفر  ــامل،  األعـ وتــرسيــع  االحــتــضــان  عملية  إلدارة  ُصممت  تقنية  منصة  ــي  وه  -  E-BINA
من  يتم  ــت،  ــرتن اإلن عــرب  افـــرتايض  رعــايــة  بنظام  احرتافية  خدمة  لهم  وتــقــدم  ملحتضنيها،  العاملية  ــات  ــامرس امل أفضل 

خاللها تقديم الدعم والعديد من الخدمات إىل رّواد األعامل وأصحاب الرشكات الناشئة. 

  الشراكات الخدمية

برنامج »أمازون« لخدمات االنرتنت:

بحيث  املحتضنة،  للمشاريع  خدمة  مــزود  لتكون  ــازون«  »أمـ منصة  قبل  من  بناء  حاضنة  اعتامد  تم 

الــرشكــات  أصــحــاب  ــامل  االعـ ــرواد  لـ كــخــدمــات  أمــريــيك  دوالر   1000 عــن  يقل  ال  مبــا  ائــتــامنًــا  تــوفــر 

الناشئة.

بـــــرنـــــامـــــج 
ــت«  ــن ــم ــج ــي »س
لـــلـــمـــشـــاريـــع 

الناشئة:   
للرشكات  مخصصة  ــادرة  ــب م ــي  ه

األوىل  ــا  ــه ــل ــراح م يف  ــة  ــئ ــاش ــن ال

للوصول  بيانات  قاعدة  الستخدام 

لــلــســوق.  ــم  ــالئ م مــنــتــج  حـــل  إىل 

الــربنــامــج يــقــوم بــتــزويــد الــرشكــات 

خمسني  مـــن  ــأكـــر  بـ ــة  ــئ ــاش ــن ال

الســتــخــدامــه  ــد  ــي رص دوالر  ــف  الـ

تحليل  و  الــتــســويــق  تقنيات  يف 

خدمات  و  غــوغــل  مثل  البيانات 

أمازون ويب. 

خدمات الحاضنة
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e-BINA منصة بناء الرقمية   

ومعايري  مقاييس  ألعــى  وفقاً  تطويره  تم  مؤمتت  الكرتوين  نظام  هي   ،)E-BINA( الرقمية  بناء  منصة 

مستثمرين  مــن  العاملية  الــخــربات  يجمع  حيث  املــتــطــّورة،  االفــرتاضــيــة  األعـــامل  ومــرّسعــات  حاضنات 

واتاحة  وتشبيكهم  لربطهم  اإلنــرتنــت  عــرب  وخـــرباء  ــامل  أع ورّواد  املشاريع  وأصــحــاب  ــامل  أع ورجـــال 

سري  ومراقبة  املحتوى  تبادل  أدوات  توظيف  خــالل  من  بينهم،  للتعاون  مــحــدودة  غري  تجارية  فــرص 

بينهم،  الثنائية  والــلــقــاءات  االســتــشــارات  مواعيد  حجز  فــرص  اتاحة  وكذلك  واالنــجــاز  واملــهــام  العمل 

وتشمل املنصة املزايا والخدمات التالية:

من  واملستفيدين  واملنتسبني  ــامل  واالعـ املشاريع  أصــحــاب  بتوزيع  املستخدمني،  بيانات  إدارة   •
خدمات الحاضنة وتصنيفهم إىل فئات وعناقيد حسب اهتامماتهم وتخصصاتهم.

البيانات  لجمع  والــواجــهــات  ــنــامذج  ال وتطوير  لأعضاء  الشخصية  واملــلــفــات  الحسابات  إدارة   •
الخدمة،  )مــقــدمــو  مخّصص  ــط  ورابـ كــامــل  ملفات  ــاء  ــش وإن ــدى  ح عــى  مستخدم  لكل  املطلوبة 

املستفيدون(.

مشاريعهم  ويراقبون  يــديــرون  حيث  الــريــاديــة،  املشاريع  ألصحاب  مفصلة  مشاريع  ــاذج  من إنشاء   •
واملخرجات  الزمني،  الجدول  ومتابعة  املطلوبة،  املهام  ووصــف  امللفات،  مبزامنة  ويقومون  الخاصة، 

املطلوبة.

احرتافية  بطريقة  واملستفيدين  الخدمات  مقّدمي  بــني  والــلــقــاءات  املواعيد  حجز  نظام  إدارة   •
بنظام  ومتصلة  الـــدول،  بــني  التوقيت  ــات  ــروق وف ــخــرباء  ال يحددها  الــتــي  الــتــفــّرغ  ــات  أوقـ تــراعــي 

اشعارات وتنبيه فوري حول املواعيد املجدولة.

الحضور،  التقييم،  التقديم،  متابعة  عملية  يف  املستخدمة  واالستبانات  الــدوريــة  الــنــامذج  إدارة   •
إلخ.

وضعها  )التي  التقييم  منــاذج  خــالل  من  النتائج  مراقبة  يتم  حيث  والتقييم،  التحكيم  لجان  إدارة   •
مديرو النظام(، ويتم رصد النتائج لكل مرشوع.

• تطوير واجهة التقارير للتعامل مع التقدم الناتج عن أعامل وأنشطة الحاضنة.

الحاضنة  مـــوارد  إدارة  يف  حاليا  املستخدمة  الخارجية  األدوات  مــن  العديد  مــع  النظام  تكامل   •
 ، النظام  خــالل  من  األدوات  هــذه  مراقبة  تتم  بحيث   )Google Forms, Zoom, Cal Friendly(

وإرسال اإلخطارات والتقارير الدورية إىل  ادارة الحاضنة.
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 الشراكات

 اتفاقيات تعاون :

= دور الحاضنة يف بيئة ريادة األعمال

 العضوية يف مجتمعات دولية لريادة األعمال

خلق  عــى  تعمل  حيث  اسطنبول،  يف  العربية  الحاضنات  أوئــل  مــن  ــامل،  األعـ ــادة  ــري ل ــاء«  ــن »ب حاضنة  تعترب 

خالل  مــن  سعت  وقــد  تركيا،  يف  واالتـــراك  الــعــرب  واملستثمرين  املحتضنة،  مشاريعها  بــني  ــات  ــرشاك وال الــفــرص 

وتشبيكها  ورفــدهــا  األعــامل  بيئة  مع  ومستمر  ــم  دائ تواصل  عى  لتكون  للمستثمرين،  »بــنــاء«  منتدى  انشاء 

عقدت  وقــد  بريادييها،  والتعريف  مشاريعها  لعرض  فرصة  تستحق  والتي  االبداعية،  الريادية  املشاريع  بعديد 

لخلق  الــريــاديــة،  املشاريع  أصــحــاب  باملحتضنني  ــراك  واتـ ــرب  ع مستثمرين  بــني  جمع  لقاء  مــن  ــر  اك الحاضنة 

اهتاممات وقواسم مشرتكة ورفد بيئة األعامل بكل ما هو جديد من مشاريع تقنية وريادية متميزة. 

التعلم  مجتمع  مــن  ــزءاً  جـ بكونها  ــامل،  األعـ ــادة  ــري ل ــاء«  ــن »ب حاضنة  تتميز 

 1200 تضم  نوعها  مــن  فــريــدة  دولــيــة  شبكة  وهــي   )UBI( العاملي  التفاعيل 

للمشاريع  »بــنــاء«  حاضنة  تتيح  وبذلك  ــة،  دول  90 يف  ــامل  أع ومــرسع  حاضنة 

ــات  ــاديــة  االســتــفــادة مــن بــرامــج الــرشاكــة واالطـــالع عــى مــصــادر ودراسـ ــري ال

مسجلة  »بــنــاء«  حاضنة  أن  كــام  منها،  واالســتــفــادة  علمية  وأوراق  وبــحــوث 

توجيه  يف  تساعد  الــتــي   ،INBIA الــدولــيــة  ــامل  األعـ حــاضــنــات  شبكة  ضمن 

وتطوير برامج دعم رواد األعامل يف كل صناعة وموقع حول العامل.
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  مراحل التقديم والقبول يف الحاضنة 

من  املؤهلة  املشاريع  وتختار  الريادية،  املشاريع  لعديد  مسابقات  بعقد  ــامل،  األع لريادة  »بناء«  حاضنة  تقوم 

االختيار  لطبيعة  منهجي  توضيح  النموذج  هــذا  ويف  املتقدمة،  املشاريع  بها  متــر  احتضان  مــراحــل  خــالل  مــن 

والقبول يف الحاضنة.
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  مراحل االحتضان 

للتدريب،  وتأهلت  القبول  معايري  اجــتــازت  التي  املشاريع  باحتضان  ــامل،  األعـ لــريــادة  »بــنــاء«  حاضنة  تقوم 

ومتابعة  لهم،  االســتــشــارات  وتقديم  املشاريع  رواد  تدريب  خاللها  من  يتم  التي  املــراحــل  جدولة  يتم  بحيث 

مشاريعهم خطوة بخطوة، وصوال اىل تشبيكها وتيسري متويلها.

ويوضح الرسم ادناه منوذج هذه املراحل:
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 فعاليات / زمنية
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حقائق وأرقام / حاضنة بناء لريادة األعمال
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واصــحــاب  ــامل  االعـ رجـــال  بــني  التشبيك  يف  متخصصاً  ومــنــتــدًى  جامعة  فــكــرة  للمستثمرين،  ــاء«  ــن »ب منتدى  يعترب 

العامل  يف  االعــامل  ورجــال  تركيا  يف  ــراك  واألتـ العرب  االعــامل  ــال  رج بني  للتشبيك  وبــوابــة  جهة،  من  الناشئة  املشاريع 

من جهة أخرى، ما يفتح افاقا كبرية للتعاون وتبادل وتنويع الخربات.

فرص  لخلق   ،2021 آذار  مــن  الــرابــع  يف  اسطنبول  يف  الحاضنة  مقر  يف  للمستثمرين«  بناء  »منتدى  ــالق  اط تــم  ــد  وق

املستثمرين  يقوم  بحيث  ــراك،  واألتـ العرب  واملستثمرين  »بناء«  حاضنة  يف  الناشئة  الريادية  املشاريع  بني  استثامرية 

من  اكــر  عــرض  تــم   وقــد  الطرفني،  بني  قوية  رشاكــات  وبناء  الناشئة،  الصغرية  املشاريع  بتمويل  الــرشاكــة  يف  الراغبني 

وسوريا  ــعــراق  وال واليمن  والسعودية  وليبيا  تركيا  من  مستثمرا  ثالثني  بحضور  ناشئا،  ريــاديــا  مرشوعا  عــرشة  أربعة 

يف اللقاء األول للمنتدى.

أو  الربحية  الناحية  من  ســواء  الريادية  املشاريع  يف  اإلستثامر  جــدوى  و  بأهمية  املستثمرين  لتوعية  املنتدى  يسعى 

من  تنقله  ملا  اللقاءات  هــذه  لتفعيل  الحاضنة  تسعى  حيث  ومجتمعاتنا،  شبابنا  عى  االستثامر  لهذا  اإليــجــايب  ــر  األث

ان  املمكن  ــات  واألزمـ العقبات  كثري  تجاوز  يف  ــرسع  وت عالية،  مبهنية  ــريــادي  ال العمل  منهجية  تعزز  وتــجــارب  ــربات  خ

تطوير  يف  لجهدها  واســتــكــامال  عاتقها،  عــى  ــاء«  ــن »ب اخـــذت  ــذا،  ــه ول الناشئة،  رشكاتهم  يف  ــامل  االعـ ــي  ــادي ري تــواجــه 

املحتضنة  الــرشكــات  تــجــارب  ــرض  ع االعـــامل،  رجــال  مــن  املستثمرين  مــع  وتشبيكهم  وتأهيلهم  املحتضنني  ــفــاءات  ك

يف  واملتحدثني  الــخــرباء  مــن  العديد  استضافة  عــن  فضال  املستثمرين،  مــع  متجددة  ــرص  ف وخلق  لتشبيكها  الناجحة 

ريادة االعامل واالستثامر.

Bina Investors Club منتدى بناء للمستثمرين  

• جانب من فعاليات منتدى »بناء« للمستثمرين يف مقر الحاضنة باسطنبول.
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فعاليات - حاضنة بناء لريادة األعمال

برنامج تشبيك مشاريع مسابقة »بناء« ليبيا لريادة األعامل

أشهر   9 استمرت  احتضان  ــرتة  ف بعد 

ــاء«  ــن ــة »ب متــت عــرب أقــامــت حــاضــن

لدعم  ــاً  ــادي ري مخيامً  األعـــامل  لــريــادة 

ــرية  األخ اللمسات  ووضـــع  املحتضنني 

العمل  وخطط  املــشــاريــع  منــاذج  عــى 

والعروض التقدميية.

جميع  مــرت  الــريــادي  املخيم  خــالل 

ــع الـــريـــاديـــة الــلــيــبــيــة عرب  ــاري ــش امل

التقييم  ــل  ألجـ مختلفة  مــحــطــات 

ــال ريـــادة  ــج ــل خــــرباء يف م ــب مـــن ق

املشاريع  جهوزية  من  للتأكد  ــامل  األع

تم  حيث  التالية،  للمرحلة  لالنطالق 

يف  متقدمة  دولــيــة  رشكــات  و  مستثمرين  مــع  التشبيك  تشمل  والــتــي  التالية  للمرحلة  ــاً   ــرشوع م  40 ترشيح 

املجال، وقد تم اختيار عرشة مشاريع فائزة.

شهر  يف  الليبيني  االعـــامل  مستشاري  برفقة  »بناء-ليبيا«  مسابقة  يف  الفائزة  الــعــرشة  املشاريع  ريــاديــو  انتقل 

املحتضنة  املــشــاريــع  مــجــال  نفس  يف  تعمل  تركيا  يف  رشكـــات  مــع  أعاملهم  تشبيك  مرحلة  اىل  ــحــايل،  ال ابــريــل 

حيث  الليبية،  ــواق  األسـ يف  االســتــثــامر  عــن  فضال  املــشــاريــع  ــذه  ه يف  لالستثامر  ورغــبــة  طويلة  ــربة  خ متلك  التي 

ليتم  الليبية،  الــريــاديــة  املشاريع  افضل  تشبيك  برنامج  يف  أيــام  خمسة  ــدة  مل إسطنبول  يف  استضافتهم  متــت 

حول  مبحارضة  االول  لقاءهم  بــدأ  التقنية،   يلدز  لجامعة  التابع  “تكنوبارك”  يف  الحاضنة  مقر  يف  استقبالهم 

التخطيط والتحليل املايل، تبعه لقاء ثان حول مهارات العروض التقدمية.

يلدز  لجامعة  الرئييس  امقر  بــزيــارة  الــعــرشة،  املشاريع  يف  واملحتضنني  الليبيني  ــامل  االع مستشاري  وفــد  قــام  وقــد 

والــخــربات  الــرشكــات  تــجــارب  عــى  لــالطــالع   )BTM( التجارية  املعلومات  وحاضنة  بــاشــا،  داوود  ــرع  ف التقنية 

االستثامرية  والعالقات  االعــامل  تطوير  مكتب  مدير  بحضور  الــريــاديــة،  مشاريعهم  عــرض  تم  حيث  املكتسبة، 

االستثامر  باسرتاتيجيات  املتعلقة  والتوصيات  النصائح  بعديد  افــادهــم  ــذي  ال اركا”،  “هاكان   )BTM( يف  

وكيفية مواجهة التحديات التي يتعرض لها املستثمرين واملحتضنني.

الرتكية  الليبية  االعــامل  جمعية  مع  بالتعاون  هيلتون،  فندق  يف  بفعالية  الحاضنة  قامت  ــك،  ذل لكل  وتتويجا 

واألتـــراك،  العرب  االعــامل  ورجــال  املستثمرين  عديد  مع  الليبية،  الريادية  املشاريع  تشبيك  بهدف  )توليب(، 

اإلخبارية  واملــواقــع  القنوات  عديد  عن  فضال  تركيا،  يف  االعــامل  بــريــادة  ومهتمون  ومستشارون  ــرباء  خ حرها 

التي قامت بالتغطية الخربية واالعالمية. 

أعاملهم  لترسيع  تشجيعية  مالية  ومبالغ  تقديرية،  بــدروع  ليبيا  »بــنــاء«  مسابقة  يف  الفائزين  تكريم  تم  وقــد 

من  املهتمني  ــام  ام العرشة  للمشاريع  التقدميية  الــعــروض  لتبدا  ــداين،  ــي وامل الرقمي  العامل  يف  حضورهم  وتعزيز 

املستثمرين واتاحه الفرصة لعقد الرشاكات واالتفاقيات، من خالل اللقاءات الثنائية.
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مشاريع - مسابقة »مناء« األوىل لريادة األعامل

األوىل  ــاء«  »منـ لـمسابقة  التخرج  حفل  أقــيــم 

يف   2020 مــــارس   02 يف  ــامل  ــ األعـ ــادة  ــريـ لـ

حاضنة بناء  يف اسطنبول.

فــرتة  ــالل  خـ محتضًنا  مـــرشوًعـــا   15 تــنــافــس 

تخللها  االحتضان،  من  يوم   120 بعد  املسابقة، 

أمــام  املشاريع  وعـــروض  ــادات  ــ وإرش مسابقات 

لجنة تحكيم خرباء وضيوف مميزين. 

فائزة  مشاريع   3 عــن  بــاإلعــالن  الحفل  اختتم 

حاضنة  قدمتها  ــز  جــوائ  3 أفــضــل  منحها  ــم  ت

لجنة  اخــتــارت   ، ذلـــك  ــى  ع عـــالوة  »بـــنـــاء«. 

من  تركية  ــرية  ل  150.000 قـــدره  إجـــاميل  أويل  ــرض  ق منحها  ــم  ت إضــافــيــة  ــزة  ــائ ف مــشــاريــع  خمسة  التحكيم 

جمعية SEED للتمويل والتمكني االقتصادي. 

مشاريع - مسابقة »مناء« الثانية لريادة األعامل

 2020 نوفمرب   26 بتاريخ  بناء  حاضنة  نظمت 

بحضور  الثانية،  ــاء«   »من ملسابقة  التخرج   حفل 

والجهات  الــرشيــكــة  املــؤســســات  ــن  ع ممثلني 

الشخصيات،  كــبــار  ــن  م ومــجــمــوعــة  ــة  ــراعــي ال

يف  الــنــاشــئــة  الــرشكــات  أفــضــل  حصلت  حــيــث 

»مناء 2« عى جوائز عى النحو التايل:

ــل،  األوائــ ــة  ــالث ــث ال لــلــفــائــزيــن  دوالر   4000  

و1500 دوالر للفائزين الخمسة التاليني.

ــع  ألرب ــراض  ــ اإلق عــقــود  توقيع  الحفل  تضمن 

تم  حيث   ،SEED جمعية  مــن  ناشئة  ــات  رشك

والفرز  التقييم  جلسات  بعد  باملؤسسة  الخاصة  والتمويل  اإلقـــراض  ملعايري  وفــًقــا  الناشئة  الــرشكــات  اختيار 

للمشاريع.
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فعاليات / حاضنة بناء لريادة األعمال

حفل تخرج مشاريع مسابقة مناء األوىل.   •1

مؤسس الحاضنة، مصطفى الساقزيل يف كلمة افتتاحية يف فعالية تشبيك افضل املشاريع الريادية الليبية يف اسطنبول.  •2

توزيع جوائز مالية عى الفائزين يف افضل املشاريع الريادية الليبية يف  فندق هيلتون باسطنبول.   •3

تكريم الفائزين يف افضل املشاريع الريادية الليبية يف  فندق هيلتون باسطنبول.   •4

زيارة ميدانية لطلبة مدارس يف تركيا يف رشح عن الحاضنة وريادة االعامل.    •5

أحد لقاءات فعالية »دلوين عى السوق« ضمن برنامج تعزيز ريادة االعامل.  •6

1

4 3

25

6
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ختام فعالية الدورة التدريبية يف وقف أصيل.  •7

وفد رياديي االعامل الليبيني اثناء زيارة حاضنة »تكنوبارك« لالعامل.    •8

وفد رياديي االعامل الليبيني اثناء زيارة مركز BTM للتكنولوجيا وريادة األعامل.   •9

وفد مستشاري االعامل الليبني يف فعالية تشبيك افضل املشاريع الريادية الليبية يف اسطنبول.   •10

احدى الرياديات الليبيات وصاحبة مرشوع »فهمني« يف مرحلة التشبيك مع املستثمرين يف اسطنبول.    •11

12•  حفل افتتاج مجتمع ديجيتال اسطنبول يف مركز الحاضنة.

7
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6< أحد لقاءات فعالية دلوين عى السوق

-7 ختام فعالية الدورة التدريبية يف وقف أصيل

-9 وفد رياديي االعامل الليبيني اثناء زيارة مركز BTM للتكنولوجيا وريادة األعامل

-12عقد اجتامع افتتاح مجتمع ديجيتال اسطنبول يف مركز الحاضنة
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الفئة املستهدفة: رواد األعامل وأصحاب املشاريع الصغرية واملتوسطة يف ليبيا.

املكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان: كافة املدن الليبية.

األهـــــــــــــــــــــــــــــــــــداف: اختيار وتدريب مجموعة من أصحاب املشاريع الصغرية واملتوسطة و رياديي األعامل 

تشبيكها  طــريــق  عــن  ناجحة  مشاريع  إىل  تحويلها  بــغــرض  املختلفة  ــجــاالت  امل يف  االبــداعــيــة  ــار  ــك األف ذوي 

وربطها مع رشكاء من البيئة االقتصادية الليبية وتشبيكها مع رشكاء إقليميني من تركيا واملنطقة. 

عدد املشاريع املحتضنة: 79 مرشوعاً.

مسابقة »بناء-ليبيا« لريادة االعمال
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 حقائق وأرقام / »بناء« ليبيا
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أبرز املشاريع /  »بناء«  - ليبيا

سبيتار 
عى  الــحــصــول  إمكانية  يــوفــر  صحي  نــظــام  اول  هــو 
من  املــنــال،  وســهــلــة  الــجــودة  عــالــيــة  صحية  ــة  ــاي رع
ــي كثريا  ــت ــة واملــكــانــيــة الّ ــادي ــالل كــرس الــحــواجــز امل خ
من  وذلـــك  ــلــمــرىض،  ل ــاحــة  املــت ــارات  ــي ــخ ال تقيد  ــا  م
الصحية  السجالت  تكنولوجيا  مــن  االســتــفــادة  ــالل  خ
عى  الــقــامئــة  بعد  عــن  التطبيب  ــة  وخــدم الــرقــمــيــة، 

تقنية الحوسبة السحابية.

دورات
تهتم  إلكرتونية  تعليمية  منصة  هي  »دورات«  منصة 
مختلف  يف  العربية  باللغة  تدريبية  دورات  بتقديم 
متميزون  مــدربــون  يقدمها  والتخصصات،  املــجــاالت 
وهم  الــعــامل،  أنحاء  مختلف  من  العربية  يتحدثون 

متحمسون ملشاركة علمهم وخرباتهم. 

فهمني
تفاعليًا  محتوى  توفر  اإلنــرتنــت  عرب  تعليمية  منصة 
إختبارات  تتضمن  املتعلمني،  ــواع  أن جميع  يستهدف 
الوقت  يف  التعلم  فرصة  اتــاحــة  مــع  مدمجة،  ذكية 
فضال  قيود،  اي  دون  الــدارس  يناسب  ــذي  ال واملكان 
ــرق االلــكــرتونــيــة  ــط ــن ســهــولــة الــتــســديــد عـــرب  ال ع

والتقليدية داخل وخارج ليبيا.

حانوت
اغلب  ــر  ــوف ي ــل  شــام الــكــرتوين  متجر  ــو  ه ــوت  ــان ح
ــوفــري خدمة  ت ــع  ــة م ــي ــن االســاس ــائ ــزب ال احــتــيــاجــات 
الوسائل  بعديد  ــدفــع  ال ــة  ــاح وات الــرسيــع  التوصيل 
متخصص  فريق  توفر  مــع  والتقليدية،  االلكرتونية 

لخدمة العمالء.

اخدمني
عى  تقوم  االنــرتنــت  عرب  للعمل  الكرتونية  منصة  هي 
من  يبدا  بسعر  البائع  من  خدمات  او  عــروض  تقديم 
برشائها  املستخدم   ليقوم  اكــر،  او  ليبي  ديــنــار   10
الوسائل  كل  املوقع  يوفر  حيث  املعروض،  السعر  وفق 

التي يحتاجها املستخدم المتام البيع والرشاء.

الرحيق
املخلفات  تــدويــر  ــادة  اعـ يف  متخصصة  ليبية  ــة  رشك

ــاء  ــط وإع ــوي  ــض ــع ال الـــســـامد  لتصنيع  ــة  ــعــضــوي ال

التعليامت واإلرشادات الزراعية الصحيحة.

ألفا
ــي، ينتج  ــدم ــاجــي خ ــت ــن مـــرشوع إن ــارة ع ــب ــو ع ه
والبناء،  التشييد  ــامل  أع جميع  يف  تستخدم  ــادة  م
قوة  ــادة  ــزي ل وذلـــك  معينة،  بنسبة  إضافتها  يتم 
للخرسانة،  الداخلية  العيوب  وتقليل  الخرسانة، 
الحديد  مصانع  مخلفات  مــن  اإلســتــفــادة  عــن  فضال 

وتقليل ظاهرة التلوث البيئي. 

 النبتة الربية
املستخلصة  الطبيعية  بالزيوت  مختص  ــادى  ري مــرشوع 
الجودة  عالية  والعطرية،  الطبية  والنباتات  البذور  من 
لتغطية  املـــرشوع  يــهــدف  حيث  مناسبة،  وبــاســعــار 

السوق املحى والتصدير لأسواق الخارجية.
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مسابقة »بناء« ليبيا - تدريب املدربين

الفئة املستهدفة: املدربون وخرباء األعامل يف املشاريع الصغرية واملتوسطة يف ليبيا.

املكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان: كافة املدن الليبية.

وتعزيز  وتدريبهم  واملتوسطة،  الصغرية  املشاريع  ادارة  يف  وخبرياً  مدرباً   30 متكني  األهـــــــــــــــــــــــــــــــــــداف: 

قدراتهم عى ريادة األعامل واإلرشاد، ليساهموا يف تدريب املحتضنني يف املشاريع الريادية يف ليبيا.

عدد املدربيــــــــــــن: 30 متدرباً.
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= حقائق وأرقام / »بناء« ليبيا/ تدريب املدربين
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مسابقة »بناء« ليبيا ملستشاري األعمال

الفئة املستهدفة: مستشاري األعامل يف املشاريع الصغرية واملتوسطة يف ليبيا.

املكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان: كافة املدن الليبية.

واملتوسطة،  الصغرية  املشاريع  ادارة  يف  وخبرياً  مستشاراً   25 من  أكر  واعتامد  تدريب  األهـــــــــــــــــــــــــــــــــــداف: 

يف  املحتضنني  تــدريــب  يف  ليساهموا  واحتضانها.  واإلرشـــاد  األعـــامل  ريـــادة  عــى  قدراتهم  وتعزيز  وتدريبهم 

الــالزم  التأهيل  عى  والحصول  دوليني  خــرباء  مع  للتدرُب  الفرصة  واتــاحــة  ليبيا،  يف  الليبية  الريادية  املشاريع 

ليكونوا مستشارين يف املشاريع الريادية.
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= حقائق وأرقام / »بناء« ليبيا ملستشاري األعمال
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مسابقة نماء األولى لرواد األعمال العرب )تركيا(

الفئة املستهدفة: الجاليات العربية اسطنبول.

املكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان: اسطنبول.

األهـــــــــــــــــــــــــــــــــــداف: تقديم التدريب واالستشارات واملصاحبة للمشاريع الريادية، سواء من خالل املصاحبة عن بعد 
يف  نحجوا  التي  املشاريع  هــذه  ريــاديــي  باحتضان  الحاضنة  لتقوم  ــارشة،  ــب امل العمليات  بعض  خــالل  مــن  املــبــارشة  أو 

اعداد دراسات جدوى مهنية وتحولها من أفكار إىل رشكات حقيقية مسجلة قانونياً وتزاول عملها يف السوق .

وتكوين  للقاء  الــفــرصــة  ــة  ــاح وات ــرتيك،  الـ ــســوق  ال يف  ــات  ــرشك ال وكـــربى  املحتضنني  بــني  بالتشبيك  الــقــيــام  عــن  فضال 
فرص  وتــوفــري   املستثمرين  ــام  أم املشاريع  ــرض  ع خــالل  مــن  تركيا،  يف  العمل  ــوق  وس املحتضنني  بــني  مثمرة  عــالقــات 

كبرية يف الحصول عى رشاكات تحقق قفزة لهم ومنوا رسيع.

عدد املشاريع املحتضنة: 15 مرشوعاً.
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  حقائق وأرقام / نماء ١ - تركيا
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طيف
ــوحــد و  ــت ــة تــفــاعــلــيــة صــديــقــة ألطــفــال ال ــي دم

يف  دمجهم  عــى  تساعد  التعلم  صعوبات  ــذوي  ل

املجتمع. 

ترك اندريم
ــة  رؤي اســطــنــبــول  يف  للمتسوقني  يتيح  تطبيق 

املتاجر التي تتيح تخفيضات تصل إىل 75%.

أمثلة مشاريع / نماء 1 - تركيا

جملة اكس
املصنعة  الــرشكــات  ربـــط  يف  يعنى  مـــرشوع   

ويهدف  ليبيا  يف  املـــوردة  بــالــرشكــات  الــرتكــيــة  

لخلق اقتصاد وتبادل تجاري بني الدولتني.

كوالي
معني  تنموي  ــادي  ريـ مــرشوع  هــو  كــوالي  تطبيق 

السوق  بسعر  للبيت  األساسية  الحاجات  بتأمني 

املحيل.

روبوت اسطنبول
االبتكاري  و  ــي  ــداع االب التعليم  يف  متخصص  مركز 

الروبوتكس  علوم  مناهج  عى  رئييس  بشكل  القائم 

يقدم خدماته للمدارس واملراكز التدريبية.

 TexKey
فــوري  بشكل  املــيــاه  بتسخني  يقوم  جهاز  مــرشوع 
والــذي  العمل  ومــكــاتــب  الــبــيــوت  يف  لــالســتــخــدام 
بطرق  للمستخدم  ساخنة  مياه  توفري  عــى  يعمل 
مــوفــرة  تكنولوجيا  ــى  ع ــامد  ــت ــاالع ب أمــانــاً  أكـــر 

للطاقة مدعومة بأنظمة تحكم ذكية.

ShutterSuite
العميل  ــني  ب لــلــربــط  خــدمــاتــهــا  ــقــدم  ت منصة 

الــرتويــج  أو  التصوير  خــدمــات  يف  واملستقبل 

باإلضافة لتأجري املعدات وأماكن التصوير.

Su&Su
املـــواد  مبــجــال  يختص  الــكــرتونــيــة  ــارة  ــج ت مــوقــع 

املنزلية واللوازم الفندقية واملفروشات.
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فعاليات/ نماء 1 - تركيا
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مسابقة نماء الثانية لرواد االعمال )تركيا(

الفئة املستهدفة: الجاليات العربية يف تركيا.

املكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان: تركيا.

األهـــــــــــــــــــــــــــــــــــداف: اختيار وتدريب مجموعة من أصحاب املشاريع الصغرية واملتوسطة ورياديي األعامل من 
مــرشوع  إىل  تحويلها  بغرض  التكنولوجيا،   مجال  يف  االبــداعــيــة  األفــكــار  ذوي  مــن  تركیا  يف  العربیة  الجالیات 

فرص  لخلق  جــديــدة  ــاق  آف وفتح  الرتكية  االقتصادية  البيئة  مــن  ــاء  رشك مــع  وربطها  تشبيكها  طريق  عــن  ناجح 

أروقــة  يف  والقانونية  والفنية  واللوجستية  االستشارية  الخدمات  كامل  تقديم  خــالل  من  ــامل  األع لـــرّواد  العمل 

 .)E-BINA( الحاضنة أو من خالل الحاضنة الرقمية التفاعلية

من  مستمر  وتــدريــب  دوريــة  واســتــشــارات  وظيفي  تدريب  الحاضنة  تقديم  ــالل   خ من  الدعم  املشاريع  تلقت 

بني  ثنائية  ــاءات  ــق ل وعــقــد  املختلفة  القطاعات  يف  املعرفة  لتبادل  ــاءات  ــق ل وعــقــد  ــرباء  وخـ متخصصني  ــرف  ط

الرشكات املحتضنة ونظرائهم من املنظومة االقتصادية والتكنولوجية.

عدد املشاريع املحتضنة: 33 مرشوعاً.
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حقائق وأرقـــام نماء ٢ - تركيا

برعاية:
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أمثلة مشاريع/ نماء 2 - تركيا

الشجرة االلكرتونية
األعـــامل  ورواد  ــيــة  ــكــرتون اإلل املــتــاجــر  ــزود  تـ منصة 
بشكل  مبواقعهم  املنصة  ــط  رب طريق  عــن  بالبضائع 

آيل وتسهيل عملية التجارة اإللكرتونية.

Cargoers
عى  العثور  املستخدم  يستطيع  التطبيق  هــذا  خــالل  من 
التسوق  أو  يريدها  التي  بضائعه  حمل  ميكنه  مسافر 

من أجله ثم إرسالها إىل الوجهة التي يريدها. 

Usta Ol
طهيها،  قبل  املنزلية  الوجبات  مكونات  لتوصيل  منصة 
ــر اســتــخــدام  ــوف ــري، حــيــث ي ــه ــرتاك ش ــ ــن خـــالل اش م

التطبيق وقت التحضري ومهارة اعداد الوجبات.

 Isalata
يف  تــوضــع  الكرتونيه  مائية  زراعـــة  وحـــدة  عــن  ــارة  عــب هــو 
االصطناعي،  والــذكــاء  ــاء  ــي األش ــت  ــرتن إن تستخدم  الــبــيــت، 
واملغذيات  كاملياه  للموارد،  األمثل  االستخدام  تضمن  بحيث 
وتحقيق  ــة  ــحــري ال ــة  ــزراعـ الـ ــم  ــدع ل واألرض  ــة  ــاق ــط وال

االكتفاء الذايت من الفاكهة والخضار للفرد واألرسة.

Eco’O
باملئة،  السبعني  تفوق  بنسبة  ــاء   امل لتوفري  مبتكرة  فكرة 
باملحاصيل  يختص  ــكــرتوين  ال مـــرشوع  تطوير  تــم  حيث 
الظواهر  بإستغالل  ــذيك  ال السقي  عــى  يعتمد  الكبرية، 

الطبيعية التي تستخدمها النبتة يف الحالة الطبيعية.

E-Commerce
تجارية  طويلة  ــربة  خ الجــتــامع  نتيجة  هــو  رساي  أســوم  متجر 

تركية  منتجات  لتسويق  الدولية  ــواق  األسـ يف  وإداريـــة  وتقنية 

من  وملحقاتها  ــســســوارات  واالك واملــالبــس  املــنــزيل  الديكور  يف 

املتميزة  الخدمات  عديد  املــرشوع  يقدم  حيث  موثوقني،  موردين 

باإلضافة إىل خدمة الشحن املجاين إىل أي مكان يف العامل. 

iRemote
الباحثني  بــني  يربط  ــرتنــت  اإلن عــرب  توظيف  مــرشوع  هــو 

الوظائف  مــزودي  مع  كامل،  بــدوام  بُعد  عن  عمل  عن 

الذين يتطلعون إىل توظيف املواهب عن بعد. 

أن  إىل  تهدف  تركية  نسائية  أزيـــاء  دار  هي  إيفانجلني 
كلون  ــود  األسـ الــلــون  وتستخدم  عامليًا  معروفة  تكون 

أسايس يف تصميامتها الفريدة من نوعها.

Evangeline
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فعاليات/ نماء 2 - تركيا
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املرشوع الثاين

»بناء« للبحوث
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للبحـــــوث

واملتررة  الهشة  املؤسسية  البنية  ذات  البلدان   دعــم  إىل  تهدف  الــدولــة،  لبناء  مبـادرة  بأنه  »بــنــاء«  برنامج  يعرف 

تطوير  هــو  أحــدهــا  رئيسية،  مكونات  ــالث  ث عــى  بناء  برنامج  ويشتمل  مؤسساتها،  بناء  إعـــادة  يف  الــنــزاع  حالة  مــن 

الــقــرار  صــانــع  ودعـــم  الــهــشــة،  الــبــلــدان  يف  الــحــايل  الــوضـــــع  لتحليل  مــهــامً  البحثـي  الــجــانــب  يعترب  حيث  ــاث،  ــح األب

بتوصيات وسياسات وحلول مقرتحة للتغلب عى التحديات التي تقف يف وجـه عملية بناء الدولة. 

بتحليل  ــحــوث  ــب ال ــذه  هـ ــت  ــام ق

ــة،  ــدولـ ــات الـ ــس ــؤس ــة م ــاش ــش ه

بناء  ــادة  إع تواجه  التي  والعقبات 

قامت  ثــم  ــن  وم الــجــديــدة،  ليبيا 

ليك  الحلول  مــن  مجموعة  بطرح 

حيث  بتطبيقها،  الليبيون  يقوم 

زال،  ومـــا  الــرئــيــس  ــدف  ــه ال كـــان 

يف  وشعبها  ليبيا  مــســاعــدة  ــو  ه

تواجهها  التي  التحديات  مواجهة 

يف بنـاء دولة قوية ومزدهرة.

مــشــاورات  بعد  ــرشوع  املـ انطلق 

الرئييس  الجهد  تسخري  يتم  أن  عــى  مشاورتهم  متــت  مــن  اتفق  ــد  وق ــات،  ــ دراس ومــراكــز  ــني،  ــي ودول ليبيني  خــرباء  مــع 

العنيف،  التطرف  مكافحة  األمــنــي،  القطاع  ــالح  إص لليبيا:  بالنسبة  أولــويــة  متثل  التي  املــجــاالت  يف  بحثية  ملشاريع 

وإصالح اإلدارة العامة.

كدولة  ليبيا  تواجهها  التي  القامئة  التحديات  تحليل  عى  تعمل  علمية،  بحثية  دراســـات  إجــراء  إىل  املــرشوع  يهدف 

العنيف  التطرف  ومكافحة   ،)SSR( األمــن  قطاع  ــالح  إص مــجــاالت  يف  الرئيسية  للتحديات  الحلول  وتقديم  هشة، 

واقتصادي  وســيــايس  اجتامعي  إصـــالح  ــرتة  ف حاليا  ليبيا  تعيش  حيث   ،)PAR( العامة  اإلدارة  ــالح  وإصـ  ،)CVE(

السياسات  هــذه  تستند  بحيث  األهمية،  غاية  يف  أمــرا  السليمة  السياسات  صنع  عملية  من  يجعل  ما  للغاية،  حساسة 

أن  شأنها  من  التي  التدخالت  وتنفيذ  لتطوير  سعياً  والكفاءة،  الــجــودة  عالية  وعلمية  مهنية  أبحاث  عى  ــرارات  ــق وال

تؤدي إىل مجتمع ليبي مزدهر.

االستقرار  تحقيق  تواجه  التي  والعقبات  االزمـــات  عديد  تعالج  بحوث  اصــدار  عى   ، البحثي  املــرشوع  حــرص  ولــهــذا، 

وتحقيق  املستدامة،  التنمية  تعزيز  اطــار  يف  واملــقــرتحــات  الحلول  ووضــع  ــواقــع  ال تشخيص  عــرب  ليبيا،  يف  والتنمية 

أسس االستقرار للدولة الليبية وشعبها.

املرشوع الثاين

»بناء« للبحوث
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الــقــطــاع  “إصالح  عــى  الــبــحــث  ــذا  هـ ــز  ركـ

تحقيق  يف  أهــمــيــة  مــن  لــه  ملــا  األمني”، 

ليبيا،  يف  ــالم  ــس ال ــاء  ــن ب ــني  ــأم وت ــرار  ــق ــت االس

العمل  يف  واملنخرطون  الباحثون  نقل  لقد 

الليبي  الواقع  صــورة  الليبي  الطرف  قبل  من 

خالل  ــن  م قــدراتــهــم  بــنــوا  ــام  ك األرض،  عــى 

ــيــني،  ــراك والــدول ــ ــرباء األت ــخ ــع ال االنــخــراط م

وذلك بهدف االستفادة من خرباتهـم.

ــة،  اإلداريـ تحدياته  النموذج  لهذا  كــان  لقد   

عى  ــدرة  ــق وال بــالــخــربة  متتعه  أثــبــت  ــه  أن اال 

للمسألة  عملية  وحلول  دقيق  تحليل  تقديم 

اذ  شاملة،  مقاربة  اتباع  عرب  ــك  وذل الليبية، 

ــايل لكل  ــح ــع ال ــوض ــة ال ــدراس قـــام الــبــحــث ب

الرشطة،  ــك  ذل يف  مبــا  الليبي،  األمــنــي  القطاع 

االستخبارات،  أجــهــزة  الداخلية،  وزارة  قــوى 

واملجموعات  املسلحة،  والــقــوات  الجيش 

املسلحة التي تشكلت بعد ثورة فرباير.

العمل  ــن  م أشــهــر  تسعة  ــن  م أكـــر  ــعــد  وب  

املقابالت  من  العديد  تضمنت  والتي  الشاق، 

ــرباء  ــخ ــني وال ــع املــســؤول وورشــــات الــعــمــل م

الــواقــع  تحليل  مهمة  ــجــاز  إن ــم  ت الليبيني، 

ــقــطــاع األمــنــي  ــحــلــول إلصـــالح ال واقــــرتاح ال

والحلــول  البحث  نتائج  ونــرش  ليبيا،  يف 

القرار،  ولصانعي  الليبي  للجمهور  املقرتحـة 

البحث  عن  أهمية  تقل  ال  املهمة  هذه  ان  حيث 

مساعدة  هــو  الرئيس  الــهــدف  لكون  نفسه، 

من  مؤسساتهم  بــنــاء  إعـــادة  عــى  الليبيني 

ــالل خــارطــة طــريــق واضــحــة وحــلــول ميكن  خ

الليبي  الــشــعــب  بــــإرادة  تطبيقها  ــجــب  وي

وصناع القرار. 

البحث األول: اصالح القطاع األمني يف ليبيا
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الذي  واإلرهــاب  العنف  من  تعاين  املنطقة  دول  من  العديد  كام  ليبيا   

فإن  السبب  ولهذا  ــش،  داع كتنظيم  املتطرفة  املجموعات  به  تتسبب 

مكافحة  ــول  ح البحثي  مــرشوعــه  أطــلــق  قــد  ــان  ك »بــنــاء«،   بــرنــامــج 

التطرف العنيف يف اطار من املعالجة املوضوعية واملهنية.

تحليل  هــو  العنيف  التطرف  مكافحة  ــرشوع  مل الرئييس  الــهــدف  كــان 

ايجاد  عــى  والعمل  ليبيا  يف  العنيف  للتطرف  الــجــذريــة  ــاب  ــب األس

البحث  قــام  وقــد  ليبيا،   عموم  يف  انتشـاره  ومكافحة  ملواجهته  حلول 

وكيفية  ليبيا،  يف  العنيف  التطرف  جــذور  ــوار  أغـ ســرب  عــى  بالعمل 

التغلب عى مسبباته.

والتي  السالم  بناء  منهجية  البحث  هــذا  اعتمد   

املحلية  الفاعلة  الجهات  مشاركة  لتعزيز  تهدف 

جاء  ــد  وق املجتمعية،  واملــنــاعــة  ــة  املــرون وتقوية 

تبناه  الـــذي  العنيف  التطرف  مكافحة  برنامج 

يف  »بــنــاء«  برنامج  ــة  رؤي مــع  متسقا  البحث  هــذا 

الدولة،  وبناء  الســالم،  بناء  مقاربات  بني  الجمع 

وبناء األمة.

»بــنــاء«  ملـــرشوع  األخـــرى  املهمة  ــداف  ـــ األه مــن 

ــى نــقــل املــعــرفــة وأفــضــل  لــلــبــحــوث، الــعــمــل ع

وقع  ــد  وق الليبي،  للطرف  الــدولــيــة  ــات  ــامرس امل

األبحـاث  ملركز  للبحوث،  “بنـاء”  مــرشوع  اختيـار 

»ستا«   واالجــتــامعــيــة  ــة  ــصــادي ــت واالق السياسية 

التجربة  نقل  بــهــدف  البحث  هــذا  يف  كــرشيــك 

العنيف  التطرف  معالجة  يف  والــدولــيــة  الرتكية 

من خالل التعامل مع جذوره ومسبباته.

بطريقة  البحثي  املــرشوع  فريق  تشكيل  تم  وقــد 

الليبيني،  الباحثني  بــني  الجمع  خــالل  مــن  فــريــدة 

ــى مــدى  ــني الــدولــيــني، وعـ ــاحــث ــب ــراك وال ــ ــ واألت

عالية  ــودة  ج ذو  بحث  إلجـــراء  ــك  وذل أشهر  عــدة 

واضحة  مقرتحة  وســيــاســات  بتوصيات  ــروج  ــخ وال

هذا  يف  والــدولــيــة  الرتكية  التجارب  مــن  تستفيد 

الشأن.

ومشاركة  والتنسيق  ــحــامس  ال أدى  وقــد  هــذا   

البحثي  الفريق  أعضاء  بني  واملعلومات  الــخــربات 

املتنوعة  والجنسيات  الخلفيات  من  الرغم  عى  ــرشوع  امل هـذا  لنجاح 

للباحثني املشـاركني.

البحث الثاني: مكافحة التطرف العنيف يف ليبيا
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التوصيات  عديد  البحث  ــذا  ه ــدم  ق انتقالية،  مبرحلة  متــر  والــتــي  الهشة  ــرى  األخـ الــبــلــدان  يف  ــخــربات  ال عــى  بــاالعــتــامد 

خالية  ومهنية  خبرية  وإدارة  وشاملة،  وكفؤة  فعالة  سياسات  تصميم  عى  أكــد  بحيث  ليبيا،  يف  العامة  اإلدارة  ــالح  إلص

وتقديم  والشفافية،  واملساءلة  املسؤولية  تحقيق  ضمن  املؤسسات  عمل  رضورة  عى  أكــد  كذلك  السيايس،  التأثري  من 

املواطن  ثقة  واستعادة  العامة،  اإلدارة  تسييس  وعــدم  إليها،  الوصول  يسهل  وبسيطة،  رسيعة  بطريقة  العامة  الخدمات 

يف  التنمية  تضمن  محسنة  سياسات  وتعزيز  الــقــانــون،  وســيــادة  وظيفية،  قانونية  ــة  دول ــود  وج وتعزيز  املــؤســســات،  يف 

املؤسيس  التنظيم  ــادة  وإعـ الليبي،  الشعب  تخدم  التي  اإلداريـــة  ــدرات  ــق وال الهياكل  وبــنــاء  املجتمع،  مــجــاالت  جميع 

لتقنيات  فعالية  ــر  وأك مبسط  تطبيق  وإيــجــاد  ــدد،   ج وأكــفــاء  مهنيني  إداريـــني  مبوظفني  بدعمها  العامة،  اإلدارة  وتحسني 

املعلومات الحديثة.

مبرحلة  متر  والتي  األخــرى  والهشة  النامية  البلدان  يف  اإلداري  اإلصــالح  جهود  وتــجــارب  ــيــات  األدب مراجعة  عى  بناًء 

ليبيا،  يف  العامة  اإلدارة  ــالح  إلص ــويــة  األول تحديد  ــار  اط يف  والتوصيات  املقرتحات  من  جملة  كانت   ، الــرصاع  بعد  ما 

السياسات  صــيــاغــة  تحسني  ــى  ع تعمل  بحيث 

التنظيمي  الــهــيــكــل  ــالح  ــ وإصـ ــقــات،  ــســي ــن ــت وال

محرتفة  مدنية  خدمة  وإنشاء  املركزية،  للحكومة 

وتعزيز  العموميني،  املوظفني  واســتــثــامر  إلدارة 

األداء  وتحسني  الــفــســاد،  ومــنــع  العامة  الــنــزاهــة 

واالستخدام  الجديدة،  اإلدارة  تقنيات  خــالل  من 

وتطوير  ــصــاالت  واالت املعلومات  لتقنيات  املكثف 

املــدين  املجتمع  ومتــكــني  ــيــة،  ــكــرتون اإلل الحكومة 

تصميم  يف  املـــدين  املجتمع  منظامت  ــك  ذل يف  مبــا 

ــادة  وإع بالالمركزية،  والعمل  العامة،  السياسة 

تقديم  يف  املحلية  الــحــكــومــة  دور  يف  التفكري 

ــاذج  ــن تــطــويــر من ــة، فــضــال ع ــام ــع ــات ال ــدم ــخ ال

وتحسني  ــخــاص،  وال الــعــام  القطاعني  بــني  الــرشاكــة 

تقديم الخدمات.

تم  الــتــي  ــل  ــاك ــش امل االعـــتـــبـــار  األخــــذ يف  مـــع 

ــالح ،  ــ ــتــي تــعــرتض اإلص ــق ال ــوائ ــع تــحــديــدهــا، وال

وتجارب  ليبيا،  يف  مدينة  بكل  الخاصة  والعوامل 

تطوير  تم  فقد  األخـــرى،  والهشة  النامية  البلدان 

ــاجــات  ــي ــاســب االحــت ــن ــالح أصـــيل ي ــ ــج إص ــام ــرن ب

الخامس  الــفــصــل  يف  ــه  ــرض وع للبلد  الحقيقية 

عى  الــســادس  الفصل  ركــز  فيام  البحث،  هــذا  من 

لربنامج  الــفــعــال  للتنفيذ  الرئيسية  الــتــوصــيــات 

السابقة  اإلصـــالح  جهود  مــن  املستفادة  ــدروس  الـ مــراعــاة  مــع  وتسلسله،  وتوقيته  تنفيذه  طــرق  ــك  ذل يف  مبــا  ــالح،  اإلصـ

يف  ــودة  ــوج امل تلك  سيام  وال  الــعــامــة،  اإلدارة  إلصـــالح  الــدولــيــة  ــربات  ــخ ال و  ــالح،  ــ اإلص مــقــرتحــات  وطبيعة  ليبيا،  يف 

البلدان الهشة األخرى التي مرت بعد الرصاع والبلدان النامية ذات السامت املامثلة.

البحث  الثالث: اصالح اإلدارة العامة يف ليبيا
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البحث  الخامس: اصالح القطاع الصحي

يهدف  حيث  الليبي،  الصحي  النظام  يف  املطلوبة  واألولــويــات  اإلصـــالح  مقرتحات  مــن  مجموعة  البحث  ــذا  ه يقرتح 

الدولية  والــتــجــارب  التطبيقات  أفضل  مــن  االســتــفــادة  خــالل  مــن  الصلة  ذات  اإلصـــالح  مقرتحات  مــن  املــزيــد  تطوير  إىل 

وكذلك بناء مقرتحات اإلصالح للمشاكل الحالية والعقبات التي تواجه النظام الصحي الليبي.

الليبيني  واملــســؤولــني  الحكومة  قبل  مــن  الستخدامها  مفيدة  استنتاجات  إىل  الــوصــول  إىل  أيــضــاً  التقرير  هــذا  يهدف 

مشورة  تقديم  خــالل  من  ــك  وذل السابقة،  ــامل  األع عى  القامئني  وكذلك  واملحلية  الوطنية  الكيانات  جميع  ذلــك  يف  مبا 

الخرباء واإلرشادات يف تخطيط وتنسيق وتنفيذ ومتابعة النظام الصحي يف ليبيا.

تم تحديد األهداف لهذا التقرير بشأن تحسني النظام الصحي يف ليبيا كام ييل:

تحديد املشاكل والعقبات الحالية التي رصدها يف هذا البحث.  .1

ــات  ــالح ــب إص ــس ــاقــشــة أن ــرتاح ومــن ــ اقـ  .2

إصــالح  لتجارب  وفــقــاً  ليبيا  يف  الصحية  الــرعــايــة 

البلدان  يف  التطبيقات  أفضل  أو  الصحي  النظام 

األخرى. 

ــن مــحــاوالت  أخـــذ الــــدروس والــعــرب  م  .3

اإلصالح السابقة يف ليبيا.

اقـــــرتاح حــلــول لــلــتــغــلــب عـــى نــقــاط   .4

الليبي  الــصــحــي  الــنــظــام  يف  ــقــصــور  وال الــضــعــف 

التخطيط  يف  ــخــرباء  ال بتوجيهات  االستعانة  عــرب 

النظام  ــة  ــب ــراق وم التنفيذ  وعملية  والتنسيق 

الصحي يف ليبيا.

والتقنيات  الــتــطــورات  أحــدث  يف  النظر   .5

الــنــظــام  ــاشــئــة يف إصـــالحـــات  ــن ال واالتـــجـــاهـــات 

للمساءلة  قابل  صحي  نظام  لبناء  ــك  وذل الصحي 

وشفافية  ــاءة  ــف وك فعالية  أكــر  يــكــون  بحيث   ،

قابلية  و،اكـــر  للوصول،  سهولة  ــر  وأك واستجابة 

للتنفيذ وسهولة االستخدام يف ليبيا.

والتنظيمية  القانونية  التغيريات  تحديد   .6

الالزمة إلصالح النظام الصحي يف ليبيا.

الصحي  الــقــطــاع  دور  تــعــريــف  ــادة  ــ إع  .7

الخدمات  كــفــاءة  لــزيــادة  ــك  وذل ليبيا،  يف  الــخــاص 

ــصــحــي عـــرب متكني  ــام ال ــظ ــن ال الــطــبــيــة وقـــبـــول 

الصحية  الرعاية  مــرافــق  استخدام  مــن  املواطنني 

الخاصة.

املناسبة  ــراءات  ــ اإلج تحديد  خــالل  مــن  الصحي  النظام  عــى   املـــرصوف  بــاملــال  مقارنة  املضافة  القيمة  زيـــادة   .8

وكذلك  الطبية  واإلمـــدادات  الصحية  الخدمات  تقديم  ذلــك  يف  مبا  الصحي  النظام  جوانب  من  العديد  تنظيم  ــادة  إع أو 

تغيري طريقة إنفاق املوارد املالية الشحيحة.
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ومجتمعاتها،  الهشة  الــدول  دعــم  عى  املاضية  سنوات  الثالث  خــالل  »بــنــاء«  برنامج  عمل 

رؤى  وضــع  عاتقه  عــى  بناء  برنامج  اخــذ  ــد  وق الشباب،  فئة  تحديدا  ــأزمــات،  ل املتعرضة 

شباب  كـــوادر  و  قـــدرات  وبــنــاء  البحوث  مــرشوعــي  خــالل  مــن  الهشة  الـــدول  لبناء  وخطط 

حاضنة  ــالل  خ مــن  االقــتــصــادي  التمكني  و  ــدرات  ــق ال بناء  مــرشوع  ــالل  خ مــن  الـــدول  ــذه  ه

»بناء«. 

بحث  بإنجاز  بـــدءاً  ومؤسساتها،   الــدولــة  بناء  عــى  »بناء«  برنامج  بحوث  تــركــزت  ــد  وق

ليبيا،  يف  العنيف  التطرف  مكافحة  ببحث  مـــرورا  ليبيا،   يف  األمــنــي  القطاع  بناء  اعـــادة 

دليل  بحث  آخــرا  وليس  وأخـــريا  ليبيا،  يف  الحكومي  القطاع  واصـــالح  بناء  اعـــادة  وبحث 

عمل  ــرق  وف باحثني  طريق  عــن  ــات  ــدراس وال البحوث  هــذ  جميع  متــت  ــد  وق األوطـــان،  بناء 

مجاالت  يف  واالداريــــني  واملختصني  ــخــرباء  ال مــن  كــبــرية  أعــــداداً   شملت  ومحلية،  ــيــة  دول

مراكز الدراسات واألبحاث.

البحوث  ــذه  ه مــن  استفاد  األوطـــان  بــنــاء  دلــيــل 

وكيفية  للمؤسسات  تقييم  ــن  م طــرحــتــه  ومـــا 

الدليل  متــيــز  ــام  ك واصــالحــهــا،   بــنــائــهــا  اعــــادة 

ذهني  مخطط  عــى  يعتمد  شامل  فكري  بطرح 

مرحلة  من  لالنتقال  فكرية  طريق  خارطة  يرسم 

ــورات املــســلــحــة اىل  ــ ــث ــ ــوىض وال ــفـ الـــــرصاع والـ

بناء  مرحلة  ــم  ث ــايب،  ــج اإلي ــســالم  ال بــنــاء  مرحلة 

التنمية  ــداف  أهـ تحقيق  اىل  وصـــوال  املــؤســســات 

األمــم  وضعتها  الــتــي  عـــرش،   السبعة  املستدامة 

ــالزدهــار  ل ضامنا  تحقيقها  اعــتــربت  و  املــتــحــدة، 

والرفاه.

فلسفيا،   الــذهــنــيــة  ــة  ــارط ــخ ال ــل،  ــي ــدل ال ــعــرض  ي

خاضتها  الــتــي  بــالــتــجــارب  بــاالســتــنــارة  ــا،   ــكــري وف

افضل  وكــذلــك  والـــدول،  املجتمعات  مــن  العديد 

الدليل  هــذا  لينقل  الدولية،  واملعايري  املــامرســات 

الليبي  للشباب  الــذهــنــيــة  ــة  ــارط ــخ وال ــار  ــك األف

واملؤسسات  والــعــدل  الحرية  ــة  دول لبناء  الطامح 

القوية واملزدهرة.

الدليل  هــذا  يتحول  ان  »بناء«،  برنامج  يسعى 

الشباب  لتوعية  ــي  ــب ــدري وت ــكــري  ف منهج  اىل 

اىل  الــرصاع  من  االنتقال،  كيفية  حــول  وتدريبهم 

والعدل  الحرية  ــة  دول بناء  حلم  يحقق  جيل  تطوير  يف  للمساهمة  ــوال  وص ــة،  ــدول ال بناء 

والرفاه الذي ضحت من أجله الشعوب وقدمت فلذات أكبادها من أجل تحقيقه.

البحث الرابع: دليل بناء األوطان



53 تقرير برنامج »بناء« / مسيرة من العطاء

حقائق وارقام / بناء للبحوث
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املرشوع الثالث

»بناء« القدرات
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القـــــدرات

لبناء  التدريب  توفري  خــالل  مــن  الصلة  ذات  الليبية  للمؤسسات  األساسية  االحتياجات  تلبية  إىل  املـــرشوع  يهدف 

يف  الفنية  ــة  ــدراي وال الفضى  املــامرســات  تقديم  خــالل  ومــن  التدريبية  العمل  وورش  الــدراســيــة  ــارات  ــزي وال ــقــدرات  ال

غري  املنظامت  يف  ــاء  ــض واألع والدبلوماسيني  الــعــام  القطاع  يف  العاملني  ــرشوع  املـ ويستهدف  املطلوبة،  ــجــاالت  امل

الحكومية وغريهم من الشباب الليبي القيادي ومنظامت املجتمع املدين.

ستة  التدريبية  ــدورات  الـ تغطي  بحيث  املــامرســات،  أفضل  عى  تدريبات  املستفيدون  يتلقى  املـــرشوع،  نطاق  ضمن 

مسارات مختلفة تتوزع عى : 

• االعالميني والصحفيني.
الــحــكــومــيــة  غـــري  ــامت  ــظ ــن امل قــــادة   •

واملجتمع املدين.

• موظفي االدارة الحكومية.
• القادة االجتامعيون من أجل السالم.

• القيادات الدينية.
• منسقي التواصل املجتمعي.

واملــهــارات  املعرفة  املـــرشوع،  ويوفر  كام 

ــة  ــاإلضــاف ــب ــني، ف ــارك ــش ــم ــل ــة ل ــل ــام ــش ال

ــارات  زيـ تتم  الــتــدريــبــيــة،  األنــشــطــة  إىل 

ليبيا،  يف  املستهدفة  للجهات  ــة  ــي دراس

ليبيا  مــن  املشاركني  تعريف  يتم  حيث 

اإلســالمــي  الــتــعــاون  منظمة  يف  األخـــرى  ــاء  ــض األع الـــدول  بعض  يف  الصلة  ذات  والــخــاصــة  الــعــامــة  املــؤســســات  عــى 

للسامح بنقل املعرفة والخربة واملهارات.

األهداف الرئيسية للمرشوع هي:

• تحديد االحتياجات األساسية لبناء قدرات املوارد البرشية يف املؤسسات الليبية.
• بناء قدرات الكوادر من خالل سلسلة تدريبية متخصصة.

• االستفادة من التجارب العاملية الناجحة يف التنمية.
• تدريب عايل الجودة للمشاركني من القطاعات الحكومية وغري الحكومية.

• إرسال الخرباء إىل املؤسسات لتوجيه وتعزيز كفاءة الكوادر.

املرشوع الثالث

»بناء« القدرات
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املرحلة األوىل: املؤسسات

الربنامج  لكادر  دراســيــة  زيـــارات  »ســيــرسك«  يف  الفني  والتعاون  التدريب  إدارة  مع  بالتعاون  »بــنــاء«  برنامج  نظم   •
البحوث  مجلس  ــك  ذل يف  مبــا  تركيا  يف  مختلفة  مؤسسات  ــارات  ــزي ال تلك  شملت  حيث  والتنمية،  ــالدمــاج  ل الليبي 

التعاون  ــة  ووكــال  ،TEPAV الرتكية  اإلقتصادية  السياسات  أبــحــاث  ووقــف   ،TUBITAK والتكنولوجية  العلمية 

اإلسالمية  ــلــدول  ل ــتــدريــب  وال واالجــتــامعــيــة  واالقــتــصــاديــة  اإلحصائية  ــاث  ــح األب ومــركــز   ،TIKA الــرتكــيــة  والتنسيق 

ومؤسسة   ،TODAIE ــط  األوس ــرشق  وال تركيا  يف  العامة  اإلدارة  ومعهد   ،IsDB للتنمية  اإلســالمــي  ،والبنك   SESRIC
 IHH والحريات  اإلنــســان  وحقوق  اإلنسانية  اإلغــاثــة  وهيئة   ،SETA واالجتامعية    واالقتصادية  السياسية  البحوث 

وذلك لتحقيق االستفادة املمكنة من التجارب الدولية.

 2017 يونيو  مــن  الــفــرتة  يف  الليبية  الخارجية  وزارة  مــن  مــســؤوالً   60 لـــ  املــؤســيس  اإلصـــالح  عــى  تــدريــب  إجـــراء  تــم   •
إىل مارس 2018 يف ليبيا.

االسرتاتيجي  والتاريخ  السياسية  “الجغرافيا  حــول  تدريبات  الليبية  الخارجية  وزارة  من  ليبيًا  مــســؤواًل   60 تلقى    •
يف ليبيا” يف الفرتة من أكتوبر 2017 إىل أبريل 2018.

الفرتة  يف  املؤسيس”  والبناء  التغيري  “إدارة  حــول  تدريباً  ليبيا  يف  الليبي  املحاسبة  ديــوان  من  مــســؤوالً   21 تلقى   •
من يوليو 2017 إىل أغسطس 2017.

واملؤسيس”  اإلداري  “البناء  يف  تدريبياً  برنامجاً  والتنمية،  لالدماج  الليبي  الربنامج  موظفي  من  مسؤوالً   55 تلقى   •
منذ بداية عام 2018.

    »بناء-القدرات« / مراحل العمل :
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املرحلة الثانية : املسارات املتخصصة 

املسارات الستة التخصصية:

• قادة املنظامت غري الحكومية واملجتمع املدين. • االعالميون والصحفيون.  
• القادة االجتامعيون من أجل السالم. • موظفي االدارة الحكومية.  

• منسقي التواصل املجتمعي. • القيادات الدينية.   

متنوعة  مجموعة  تغطي  تدريبية  مسارات   6 وتنظيم  تطوير  تم   ، »بناء«  لربنامج  الــقــدرات  بناء  مــرشوع  لخطة  وفًقا 

لإدماج  الليبي  والــربنــامــج  »ســيــرسيــك«  مركز  بــني  للمناقشات  كنتيجة  ــارات  ــس امل تحديد  تــم  حيث  ــاالت،  ــج امل مــن 

يف  ليبيا  احتياجات  باالعتبار  ــذاً  أخ التدريب،  مجاالت  يف  السابقة  التجارب  عى  البناء  تم  حيث   ،LPRD والتنمية 

وضعها الحايل.

دور  لهم  ليكون  املــجــاالت  مختلف  يف  الليبية  واملنظامت  ــراد  األفـ تأهيل  هــو  ــرشوع،  املـ هــذا  مــن  الــعــام  الــهــدف  ــان  ك

الشباب  الــقــادة  ــدرات  ق وتعزيز  بناء  هو  الرئيس  الغرض  كــان  حيث  الليبية،  القطاعات  من  العديد  ــالح  إص يف  مؤثر 

والتشبيك باملنظامت والكوادر ذات التأثري عى املستوى اإلقليمي والدويل. 

لينتهي  »أونــاليــن«،  الــزيــارة  ثم  ومــن  »أونــاليــن«  التدريب  ثم  الــداخــيل،  بالتدريب  تبدأ  مراحل،   4 من  مسار  كل  يتكون 

يف  مشاركًا    20 لـ  أسبوعني  ملــدة  محيل  تدريب  ــراء  إج تم  حيث  الخارجي،  التدريب  وهــي   الرابعة  باملرحلة  التدريب 

من  ــت،  ــرتن اإلن عــرب  متقدم  تــدريــب  توفري  تــم  التالية،  املرحلة  ويف  ــاملــســارات،   ب الــبــدء  قبل  رضوي  كــرشط  مسار  كــل 

قبل خرباء دوليني يف كل مجال، حيث كان عدد الذين شاركوا يف اجاميل التدريبات 120 متدرب.
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 حقائق وأرقام
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فعاليات / »بناء-القدرات«
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فعاليات زمنية
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التحديات والفرص

و رؤية بناء املستقبلية
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التحديات والفرص 

التحديات  بعض  التالية  النقاط  توضح 

املــرشوع  تنفيذ  عى  تؤثر  التي  الرئيسية 

بدرجات متفاوتة:

إىل  أدت  التي  الحرب  اضطرابات  رغــم   •
إال  الربنامج،  مشاريع  بعض  تنفيذ  ابطاء 

الحرجة  ــل  ــراح امل ــجــاوز  ت استطعنا  أنــنــا 

الفريق،  بهمة  املــشــاريــع  ــذه  ه بــنــاء  يف 

األنشطة  كــافــة  ــجــاز  ان يف  نجحنا  حيث 

املخطط لها.

السلكية  ــاالت  ــصـ االتـ ــروف  ــ ظ أدت   •
التواصل  صعوبة  إىل  معينة  ــات  أوقـ يف  والالسلكية 

اضطر  مــا   ، املحليني  املصلحة  وأصــحــاب  الــرشكــاء  مــع 

توفري  و  االنــشــطــة  بعض  متــديــد  اىل  ــرشوع   ــ امل ادارة 

طرق اتصال بديلة.

عديد  ــادرة  ــغ م إىل  ــرار  ــق ــت االس عـــدم  ــة  حــال أدت   •
ذات  ــقـــدرات  والـ املـــهـــارات  ذوي  املــؤهــلــني  األفــــراد 

عى  مــبــارش  تــأثــري  املشكلة  لــهــذه  ــان  ك حيث  الصلة، 

ذلك  ــم  ورغـ بــكــفــاءة،  التنفيذ  عــى  الــربنــامــج  ــدرة  قـ

وفق  ــه  أهــداف وتحقيق  النهوض  مــن  ــرشوع  املـ متكن 

الخطط املوضوعة بجهود مضاعفة.

الربنامج،  بها  مــر  الــتــي  التحديات  ــرب  أك مــن  ــان  ك  •
ــخــطــط الــبــديــلــة  ــع ال ــ ــا ووض ــاوزه ــج ــن مـــن ت ــك ومت

 ،Covid-19 ــا  ــورون ك جائحة  تــحــدي  هــو  واملــالمئــة، 

ــاة وخــاصــة  ــي ــح ــة مــنــاحــي ال ــاف ــرت عــى ك ــ ــي أث ــت ال

استطاعت  حــيــث  مــنــهــا،  ــة  ــصــادي ــت واالق االجــتــامعــيــة 

التي   e-Bina الرقمية   »بــنــاء«  منصة  توفري  »بــنــاء« 

مع  لــلــتــواصــل  ــي  ــم رق كــوســيــط  عمليا  ــال  ح ــت  ــان ك

املعلومات  أمتتة  ضمن  معهم  والتفاعل  املحتضنني 

التفاعل  وخلق  وجدولتها  التدريبية  ــواد  وامل والبيانات 

املحتضنني  وجــمــوع  ــرباء  ــخ وال ــني  املــدرب بــني  املطلوب 

يف مسابقات »بناء« املخلتفة.

• إدارة املخاطر
يتخذها  أن  يجب  التي  الــالزمــة  ــة  االحــرتازي التدابري   •
الــفــعــال مــع أصحاب  الــتــشــاور  ــامن  الــربنــامــج هــي ض

بني  املستمرة  الــحــوارات  لتعزيز  ليبيا  يف  املصلحة 

التنسيق،  مــنــصــات  ــخــدام  ــاســت ب الـــرشكـــاء  مختلف 

إىل  بــاإلضــافــة  ــرة  ــؤث امل الــعــامــة  الشخصيات  وإرشاك 

لتجنب  األمــنــي    الــوضــع  الربنامج  فريق  يــراقــب   ، ــك  ذل

تلك املواقع املعرضة للخطر.

ــوالت يف  ــح ــج إجــــراء ت ــام ــربن ــق ال ــري ــرتح ف ــق ــد ي • ق
مشورة  عى  بناًء  ليبيا  يف  املــيــداين  والعمل  ــارات  ــزي ال

النظراء الليبيني عى األرض.

• الرشاكات والتشبيك
ادارة  تحسني  إىل  الرئيسيني  ــاء  ــرشك ال ــاون  ــع ت أدى 

الربنامج  لعبه  ــذي  الـ ــدور  ــل ل كــان  حيث   ، املـــرشوع 

يف  محورية  تنسيق  كنقطة  والتنمية  لــالدمــاج  الليبي 

متضافرة  بجهود  املـــرشوع  انــجــاح  يف  ــر  األث بالغ  ليبيا 

من مختلف الرشكاء.

إرشاك  تــم   ، بكفاءة  ــرشوع  املـ ــوارد  مـ مــن  لالستفادة 
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والتنمية  لـــالدمـــاج  الــلــيــبــي  ــج  ــام ــربن ال

 ، املـــرشوع  ــاء  رشكـ ــع  م استباقي  بشكل 

للمرشوع  والتنسيق  ــال  ــص االت ــري  ــوف وت

سبيل  فــعــى  الــلــيــبــيــة،  ــات  ــس ــؤس امل ــع  م

لــالدمــاج  الليبي  الــربنــامــج  ســاعــد  ــال،  ــث امل

ــني  ــاملــســؤول ب االتـــصـــال  يف  ــة  ــمــي ــن ــت وال

 .CVE و   SSR تــقــاريــر  يف  العاملني 

أيًضا   LPRD دعمت   ، ــراء  اإلج وبنفس 

باملؤسسات  مــبــارشة  صلة  لها  يكون  أن 

للمرشوعات  الوطني  كالربنامج  الليبية 

املسؤول  الحكومي  الكيان  وهــي  املتوسطة  و  الصغرية 

عن تنمية الرشكات الصغرية واملتوسطة يف ليبيا.

الرشكاء  مختلف  مع  التعاون  الربنامج  إدارة  واصلت 

سيتا  كمركز  الــحــرص،  ال  املــثــال  سبيل  عــى  ــك  ذل يف  مبــا 

الرتكية  البحثية  ــز  ــراك امل ــرب  أك مــن  يعد  الـــذي   SETA

الليبية  للحكومة  التابع  السياسات  ــم  دع مكتب  و 

 ،ICYF اإلســالمــي  الــتــعــاون  ملنظمة  الشباب  ومنتدى 

وذلك  لضامن التنفيذ الفعال للنتائج املرجوة.

مع  منتظمة  تنسيق  ــات  ــامع ــت اج ــج  ــام ــربن ال ــام  ــ أق

يتم  كمنتدى  االجتامعات  هــذه  تكون  بحيث  الــرشكــاء، 

التقدم  عــى  املصلحة  وأصــحــاب  ــاء  ــرشك ال إطــالع  فيه 

املحَرز باإلضافة إىل منصة للتعاون وتبادل األفكار.

• أداء املرشوع :
 املالءمة والفعالية والكفاءة واالستدامة

مفاهيمية  عمل  أطــر  تطوير  إىل  ــامــج  ــربن ال يــهــدف 

إىل  ليبيا  انــتــقــال  وصــقــل  تــحــديــد  خــاللــهــا  ــن  م يــتــم 

مجموعات  مــع  بالتعاون  والتنمية  التعايف  مرحلة 

عى  قـــادًرا  الــربنــامــج  أصــبــح  وبــالــتــايل   ، ــارزة  بـ فكرية 

صانعي  ملــســاعــدة  مفاهيمية  ــر  وأطـ بــحــوث  تقديم 

مكافحة  و   )SSR( ــن  األم قطاع  ــالح  إص بشأن  ــقــرار  ال

العامة  اإلدارة  ــالح  ــ وإص  ،CVE العنيف  الــتــطــرف 

PAR، وإصالح قطاع الصحة.

بناء  إىل  ــاء«  ــن »ب بــرنــامــج  سعى  ذلـــك،  إىل  بــاإلضــافــة 

املجتمع  ومؤسسات  العامة  املؤسسات  مختلف  قــدرات 

من  والحوكمة  العامة  اإلدارة  لتطوير  الليبية  ــدين  امل

األخــرى  املؤسسات  من  ــارات  ــه وامل املعرفة  نقل  خــالل 

ساعدت  وقــد  والقيادة،  اإلدارة  يف  الطويل  الباع  ذات 

ــى تــعــزيــز قـــدرات  ــال ع ــج ــاء يف هـــذا امل ــن أنــشــطــة ب

واألفـــراد  الليبي  ــدين  امل واملجتمع  العامة  املؤسسات 

وتطوير مهاراتهم.

الخاص  القطاع  ــدرة  ق ــع  رف يف  »بــنــاء«  برنامج  ساهم 

والتمكني  العمل،  فــرص  وخلق  استدامة  عــى  الليبي 

االقتصادي  التنويع  وإدخـــال   ، للشباب  االقــتــصــادي 

األعــامل،  ــادة  ري ودعــم  االبتكار،  إدارة  خالل  من  املعزز 

أدى  وقــد  واملــتــوســطــة،  الــصــغــرية  ــات  ــرشك ال وتنمية 

ذلك إىل :

للرشكات  البيئي  النظام  وإمكانيات  ــدرات  ق تطوير   •
الصغرية واملتوسطة وريادة األعامل يف ليبيا.

وتزويدها  وناشئة  صغرية  ليبية  ــة  رشك  89 إطــالق   •
بالتدريب واالحتضان والتوجيه.

املستثمرين  مــع  ــات  ــرشاك وال الــتــوافــق  ــرص  ف توفري   •
الليبيني والرشكات الرتكية والدولية لنقل املعرفة.
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»بناء« رؤية مستقبلية ..

دعم  يف  والتدريبية  البحثية  »بــنــاء«  برنامج  مــرشوعــات  حققته  ــذي  ال النجاح  عــى  بناء 

من  املستفيدين  نطاق  توسيع  سيتم  ــاء،  ــرشك وال املؤسسني  مــن  وبــدعــم  ــامل  األعـ ــادة  ريـ

واملتعرضة  الهشة  املجتمعات  مــن  للمزيد  خدماته  تقديم  ليشمل  الربنامج  مــرشوعــات 

ألزمات يف املنطقة.

عدة  سيطلق  مانحيه  و  رشكائه  من  بدعم  و  القادمة  للسنوات  اسرتاتيجيته  يف  بناء  برنامج 

يف  االقتصادي  والتمكني  ــامل  األع رواد  ــم  ودع واملؤسسات  الشباب  ــدرات  ق لبناء  مــبــادرات 

ليبيا والصومال واماكن تواجد الالجئني السوريني يف تركيا.

بعد  عــن  نشاطاته  توسيع  عــى  بإسطنبول  »بــنــاء«  حاضنة  خــالل  مــن  الربنامج  سيعمل   

يف  الهشة  واملجتمعات  الـــدول  كافة  لتشمل   EBINA اإللكرتونية   منصته  خــالل  مــن 

السالم  مرحلة  اىل  الــنــزاع  و  الهشاشة  مرحلة  من  انتقالها  و  شبابها  دعــم  بغرض  املنطقة 

و االستقرار و بناء املؤسسات والتنمية املستدامة.

من  املستفيدة  الـــدول  يف  مشاريعه  لتوطني  القادمة  مرحلته  يف  الربنامج  سيسعى  كــام   

نقل  بغرض  ــك  ذل و  الصومال  يف  ــنــاء«  »ب وحاضنة  ليبيا  يف  ــنــاء«  »ب حاضنة  إنــشــاء  خــالل 

املعرفة و الخربة للشباب يف هذه الدول. 

واملانحة  الــداعــمــة  املــؤســســات  مــع  نشاطاتنا  توسيع  اىل  الــقــادمــة  املــرحــلــة  يف  نتطلع 

رشيحة   ــدرات  قـ وبــنــاء  لدعم  ومشاريعنا  مبادراتنا  توسيع  بغرض  والــدولــيــة  اإلقليمية 

أكرب من شباب ورواد أعامل املنطقة ذكوراً وإناثاً. 

شبكة  و  رشكائنا  بدعم  انجاحها  و  لتطبيقها  سنسعى  التي  املستقبلية  خططنا  هي  هــذه 

داعمينا واملنتسبني وفريق برنامج »بناء« وقبل ذلك كله بتوفيق من الله تعاىل.

      

م. مصطفى الساقزلـــــــي        

مؤســــــــــــس برنامج »بناء«        






