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يُعد برنامج «بناء» مبادرة للمساهمة يف بناء الدول الهشة واملتعرضة
ألزم ــات ،هدفه دعــم الــدولــة الليبية والــبــلــدان األخ ــرى ذات البنية
املؤسسية الهشة واملتضررة من حالة النزاع ،والعمل على إعادة
بناء مؤسساتها وفق نظم محوكمة.
فقد مت إط ــاق الــبــرنــامــج عــام  2017مــن قبل البرنامج
الليبي لــإدمــاج والتنمية « ،»LPRDوالــبــنــك اإلســامــي
للتنمية « ،»IsDBومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية
واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية «.»SESRIC

كلمة

مؤسس
برنامج «بناء»

يشتمل برنامج «بناء» على ثالثة مشروعات رئيسية ،أولها مشروع
«بناء للبحوث» ،الذي اعتبر اجلانب البحثي مهماً لتحليل الوضع احلالي
يف ليبيا ،ودعــم صانع القرار بتوصيات وسياسات وحلول مقترحة
للتغلب على التحديات التي تقف يف وجه عملية بناء الدولة ،وكان
ثاني مشروعات برنامج «بناء» ،مشروع «بناء-للقدرات» ،حيث احتياج
الدول لقدرات وموارد بشرية قادرة على بناء املؤسسات وإدارتها بكفاءة
ورشد ،أما املشروع الثالث فهو حاضنة «بناء» لريادة األعمال ،وهو أكبر
مكونات برنامج «بناء» وأهمها ،فهو يُعنى بدعم املشروعات الصغيرة
واملتوسطة وريــادة األعمال ودعــم الشباب ومتكينهم اقتصادياً من
خالل التدريب والتوجيه واالحتضان ،ثم التشبيك مع اجلهات املمولة،
كالصناديق والبنوك واملستثمرين.
اهتمت رؤية «برنامج بناء» باحلالة الليبية كنموذج لبناء الدول الهشة
واملتعرضة لألزمات ،حيث ارتكزت هذه الرؤية على خارطة طريق
واضحة تبدأ بإعداد الــدراســات والبحوث لتشخيص الواقع ووضع
احللول لالنتقال من الهشاشة الى البناء والقوة ،ومن ثم إعداد الكوادر
القادرة على إعــادة بناء املؤسسات وإدارتها برشد مع دعم القطاع
اخلاص ،والتمكني االقتصادي للشباب ال سيما املشروعات الصغيرة
ورواد األعمال املبدعني.
فقد استطاع برنامج «بناء» يف سنوات معدودة ،النجاح يف تطبيق خطته
وحتقيق أهدافه ،من خالل دعم مؤسسيه LPRD, SESRIC, ISDB
حيث قام بإجناز أربعة بحوث هامة ،قامت بدراسة مجاالت حيوية يف
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دولة ليبيا ،وتشخيص حالها ومآالتها ،فضال عن وضعها حلوال وتوصيات لالنتقال
يف هذه املجاالت من الهشاشة والفشل إلى البناء والقوة ،وقد توزعت املجاالت
األربعة من خالل مشروع «بناء-للبحوث» بني بحث يف إصالح القطاع األمني ،وبحث
يف مكافحة التطرف العنيف ،وبحث يف اصالح القطاع احلكومي والقطاع الصحي،
واخيراً بحث يف دليل بناء األوطان.
فيما جنح مشروع «بناء-القدرات» يف تدريب وتطوير قدرات  256كادر و شاب ليبي
من مختلف املؤسسات الليبية ،يف مجاالت اإلدارة واحلوكمة الرشيدة وغيرها من
التخصصات التي تؤهل هؤالء الشباب ألن يكونوا بناة ملؤسسات الدولة.
أما حاضنة «بناء» لريادة األعمال فقد فاق جناحها وتطورها ما كان مخطط له،
حيث أجنزت خطتها يف ليبيا ،من خالل دعم عشرات املشاريع الشبابية وتوجيهها
واحتضانها وتقدمي أحدث التقنيات لها مع تشبيكها باملستثمرين الليبيني والدوليني،
كما قامت بتدريب و بناء قدرات أكثر من خمسني شاب ليبي ليكونوا مستشاري ريادة
أعمال ومشروعات صغيرة ومتوسطة ،هذا ولم ينحصر نشاط حاضنة «بناء» لريادة
األعمال يف ليبيا فحسب ،بل توسعت لتقدم خدماتها و تدريباتها وخبراتها للشباب
يف املجتمعات الهشة كالصومال وللجاليات العربية واملهاجرين السوريني يف تركيا من
خالل منصتها اإللكترونية للتدريب واإلحتضان والتوجيه عن بعد .e-BINA
متيز برنامج «بناء» ومشاريعه بكونه ش ّبك وربط بني اخلبرة والتجربة احمللية يف ليبيا،
وبني اخلبرات والتجارب الدولية يف تركيا ودول منظمة التعاون اإلسالمي واخلبرات
الدولية ،فكافة أنشطة «بناء» متت بتعاون بني اخلبراء والباحثني واإلستشاريني
الليبيني والدوليني من عديد الدول ،لنقل املعرفة والتقنية واخلبرة وتوطينها يف ليبيا
مبا يتناسب واحلالة الليبية واحتياجاتها الدقيقة.
نحن فخورون مبا أجنزناه يف «بناء» بتوفيق من اهلل ،وبدعم اجلهات املانحة واملؤسسة
للبرنامج ،ممتنون لفريق العمل الذي ثابر وعمل بجد وتفاني وحماس ،شاكرين كل من
ساهم و قدم العون ألجل إجناح برنامج «بناء».
يف ختام املرحلة األولى من برنامج «بناء» ،والتي تنتهي يف  ،2021/6/30وضعنا بني
ايديكم بكل شفافية تقريرنا املفصل ،الذي بني ووضح باألرقام والصور والرسوم
البيانية ،رحلة برنامج «بناء» ،شارحاً مشاريعه وما قام بإجنازه وإنفاقه من ميزانيات
خالل مرحلته األولى ،طامحني أن يقدم هذا التقرير شرحاً وافياً عن البرنامج نتلقى
من خالله وجهات نظركم ومقترحاتكم لتطوير برنامج «بناء» يف مرحلته القادمة التي
ستنطلق يف .2021/7/1
م .مصطفى الساقزلي
مؤسس برنامج «بناء»
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برنامج «بناء»
يعتبر برنامج «بناء» ،برنامجاً تنموياً دولياً ،يهدف إلى مساعدة الدول الهشة
والتغلب على التحديات التي تواجهها ،فضا عن إعادة بناء قدراتها البشرية
ومؤسساتها ،بأسس تعتمد االحترافية والكفاءة والشفافية واحلكامة الرشيدة،
كدولة ليبيا وغيرها من الدول التي تعيش حاالت التحرر والنهوض.
يقوم البرنامج على مبادرة ،بني البرنامج الليبي لإدماج والتنمية “،”LPRD
والبنك اإلسامي للتنمية “ ،”IsDBومركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية
واالجتماعية والتدريب للدول اإلسامية “.”SESRIC
توزعت جهود برنامج «بناء» على مجاالت ثاث ،البحوث ،وبناء القدرات ،وريادة
األعمال ،وهي املكونات الثاث للرؤية التي تبناها مؤسسوا البرنامج لإحاطة
بعمل متكامل عماده التنمية املستدامة التي تعد محوراً وأساساً لبناء الدول
واألوطان ،فكان مشروع «بناء» للبحوث مشروعا يستقرئ املستقبل بعد دراسة
الواقع ،ليشكل محورا مهماً لصناع القرار يف ليبيا من خال بحوثه التي اجنزها
يف وقت قياسي ،لتكون دليا ومنهاجاً يستدل بها يف ادارة شؤون الدولة الليبية
مبنهجية علمية وحضارية ،فيما كان مشروع برنامج «بناء» الثاني حتت مسمى
مشروع «بناء-للقدرات» ،الذي عمل على التعزيز والتمكني لقدرات ومؤهات
كثير من الفاعلني يف القطاعات احلكومية ومؤسسات املجتمع املدني الليبية
املختلفة من خال دورات وورش عمل حاضر فيها خبراء دوليون ومحليون،
وكان املشروع الثالث لبرنامج «بناء» ،وهو املشروع األكبر واألكثر عطاءاً واجنازاً
وانتشاراً من حيث االستهداف ،هو مشروع حاضنة «بناء» لريادة األعمال ،الذي
احتضن املئات من رواد األعمال يف ليبيا وتركيا تدريباً وتأهي ً
ا من خال برامج
تدريبية متخصصة يف التسويق واملبيعات واالستشارات املالية وادارة االعمال،
حيث عقد املشروع عديد املسابقات التي تقدم اليها املئات من الراغبني يف
إنشاء وتطوير مشاريعهم الصغيرة واملتوسطة ،وقد مت اختيار العشرات منهم
ضمن معايير مهنية عمدت الى اختيار املشاريع التقنية املميزة واالكثر قابلية
لاستمرار والنجاح واالستدامة.
ويتعرض التقرير يف الصفحات القادمة الى املشاريع الثاثة بشيﺊ من التفصيل،
لتبيان اجنازات هذه املشاريع ومخرجاتها.
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أهداف البرنامج

تتوزع أهــداف برنامج «بــنــاء» على عديد النقاط
الهامة يف تعزيز التنمية املستدامة عبر تطوير
القطاع اخلاص وبناء القدرات وأهمية البحوث لدى
صناع القرار ،وهي على النحو التالي :
• املساهمة يف تطوير القطاع اخلاص الليبي ،وإطالق
املشاريع الصغيرة واملتوسطة وربطها باملستثمرين
ورجال األعمال يف تركيا وبقية دول العالم.
• بناء القدرات البشرية للكوادر واملوظفني والقادة
يف القطاعات احلكومية واخلاصة من خالل التدريب
والتعرف على التجارب العاملية الناجحة ذات الصلة،
بالشراكة مع املؤسسات الليبية املعنية.
• ربط وإشراك صناع القرار واخلبراء يف مشاريع
«بناء».
• إطالق الــبــحــوث وال ــدراس ــات التحليلية حــول
حتديات بناء الدولة واملؤسسات ،ما يعطي صناع
القرار الرؤية الواضحة يف تقييم الواقع والتخطيط
للمستقبل.
• توفير احللول ورسم السياسات ملواجهة التحديات
ومتــتــن ومتــكــن القطاعات العاملة إلعـــادة بناء
مؤسسات الدولة.
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الشركاء

البرنامج الليبي لﻺدماج والتنمية

مؤسسة حكومية تُعنى بجميع املسلحني السابقني ومجموعاتهم
املسلحة وعامة الشباب الليبي ،دون أي متييز ،حيث تعمل على
إعادة إدماجهم وتأهيلهم وتقدمي الدعم واملساندة لهم من خال
برامج التعليم والتدريب والتمكني االقتصادي واالجتماعي ،فضا
عن اإلدماج يف املؤسسات األمنية والعسكرية ،ليصبحوا مواطنني
فاعلني ،وليساهموا يف بناء ليبيا بعدما ساهموا يف حتريرها.

البنك اﻹسﻼمي للتنمية

بنك تنموي متعدد األطــــراف ،يعمل على حتسني حياة
أولئك الذين يخدمهم يف البلدان واملجتمعات اإلسامية
يف جميع أنحاء العالم ،من خال تعزيز التنمية االجتماعية
واالقتصادية وإحداث التأثير على نطاق واسع ،وهو يؤمن أن
كل الناس لديهم احلق يف العيش بكرامة وازدهار ،وأن تعهد
النمو االقتصادي هو أفضل طريق للخروج من الفقر ،ولذلك
فهو يعد مستهدفيه لدفع التقدم االقتصادي واالجتماعي اخلاص بهم على نطاق واسع ،ووضع البنية
التحتية الكفيلة بتمكينهم من حتقيق إمكاناتهم ،كما يقوم البنك بنسج شراكات تعاونية بني املجتمعات
والبلدان ،يف القطاعني العام واخلاص ،وتعزيز احللول املبتكرة واملستدامة ألكبر حتديات التنمية يف
العالم ،وصوال لتحقيق أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة.

مركز األبﺤاث اﻹحصاﺋية واﻻقتصادية واﻻﺟتماعية
والتدريﺐ للدول اﻹسﻼمية )سيسرك(

تأسس مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية
والتدريب للدول اإلسامية (سيسرك) كجهاز متفرع عن
منظمة التعاون اإلسامي مبوجب قــرار صــادر عن املؤمتر
اإلسامي الـ 8لوزراء اخلارجية الذي عقد يف مايو  1977يف
طرابلس ،ليبيا .وشرع سيسرك يف أداء مهامه يف غرة يونيو 1978
بأنقرة عاصمة اجلمهورية التركية.
وتتمثل املهام الرئيسة التي أُنيطت بـ «سيسرك» يف عام  1978يف ثاثة عناصر ،أوالها ،جمع ومعاجلة
ونشر إحصاءات ومعلومات اجتماعية واقتصادية حول البلدان األعضاء ولصاحلها ،وثانيها ،دراسة وتقييم
التطورات االقتصادية واالجتماعية يف البلدان األعضاء يف منظمة التعاون اإلسامي للمساعدة يف وضع
املقترحات التي من شأنها بدء وتعزيز التعاون فيما بينها ،وثالثها ،تنظيم برامج تدريبية يف مجاالت
مختارة موجهة لتلبية احتياجات البلدان األعضاء باإلضافة إلى حتقيق األهداف العامة ملنظمة التعاون
اإلسامي.
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الﻬيكل التنﻈيمي

الصرف و آليات املراقبة
اتبع مركز سيسريك بشكل شفاف اﻵليات والقواعد
املالية و الرقابية ملنظمة التعاون اإلسامي بإشراف
و مراقبة ومراجعة اللجنة املالية الدائمة ملنظمة
التعاون اإلســامــي OIC Permanent Finance
 Committee PFCومتابعة و رقابة مباشرة من
قبل إدارة التمكني االقتصادي بالبنك اإلسامي
للتنمية وبإشراف و توجيه اللجنة التوجيهية للبرنامج
.STEERING COMMITTEE
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فعاليات  -برنامج «بناء»

1

•1

2

5

3

6

4

7

افتتاح حاضنة بناء بحضور رئيس مجموعة البنك اإلسامي ومدير عام مركز سيسريك ووزير االتصال الليبي
ومحافﻆ مصرف ليبيا.
زيارة ومشاركة بحثية لوفد من البرنامج الليبي لإدماج والتنمية يف تركيا.
لقاء منتدى «بناء» للمستثمرين األول يف مقر حاضنة بناء ،لتشبيك املشاريع الريادية باملستثمرين.
ورشة عمل يف مشروع بناء القدرات.
لقاء حول االستثمار املائكي يف الشرق األوسط يف مقر حاضنة «بناء».
لقاء تشبيك أفضل املشاريع الريادية الليبية يف مسابقة «بناء» ليبيا يف اسطنبول.
عرض تقدميي ألحد مشاريع مسابقة مناء  1يف مقر حاضنة «بناء» لريادة األعمال.

•2
•3
•4
•5
•6
•7
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8

9

10

11

•8
•9
•10
•11
•12

12
احلفل اخلتامي ملسابقة املشاريع الفائزة يف مسابقة مناء األولى يف مقر حاضنة «بناء».
عرض تقدميي جتريبي للمشاريع املتنافسة يف مسابقة مناء الثانية يف مقر حاضنة «بناء».
احتفالية افضل املشاريع الريادية الليبية يف تركيا يف فندق هيلتون باسطنبول.
حفل توزيع الدعم البذري للمشاريع الريادية الفائزة يف مسابقة مناء األولى يف مقر حضانة «بناء».
ختام ورشة تدريبية حول استراتيجية املبيعات يف مقر حاضنة «بناء» لريادة األعمال.
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مشــاريــﻊ «بنــــاء»
املشروع األول

حاضنة «بناء» لريادة األعمال

مت إطاق حاضنة «بناء» لريادة األعمال يف إطار برنامج التمكني االقتصادي لرواد األعمال واملشروعات الناشئة
والصغيرة واملتوسطة ،من خال االحتضان والتشبيك وصوالً للنجاح واالستدامة بالشراكة مع منظومات دولية،
كمجموعة البنك اإلسامي للتنمية « ،”IsDBومركز األبحاث اإلحصائية واإلقتصادية واالجتماعية والتدريب
للدول اإلسامية “ ،”SESRICوالبرنامج الليبي لإدماج والتنمية “ ،”LPRDحيث يسعى البرنامج إلى بناء
قدرات الرياديني ورفع مهارات رواد األعمال واملشروعات الصغيرة واملتوسطة من خال االحتضان وتقدمي
االستشارات ،ونقل اخلبرات ،وخلق شراكات ذكية والتشبيك مع املستثمرين.
تقوم حاضنة «بناء» بدعم ومتكني رواد
األعمال وأصحاب املشروعات الناشئة
واملشروعات الصغيرة واملتوسطة ،من
خــال تسهيل إنــشــاء أعــمــال جديدة
مستدامة ومتطورة ،وتوفير خدمات
تــطــويــر األعــمــال املــتــكــامــلــة ،وتوفير
املرافق واخلدمات الازمة بالشراكة
مع املنظومة البيئية الدولية ،وتعمل
احلاضنة كذلك على بناء قدرات رياديي
األعــمــال ،وتعزيز مهاراتهم يف ادارة
املشروعات الصغيرة واملتوسطة ،عبر
دعم العاملني واملشتغلني يف تقدمي خدمات األعمال التجارية وتدريبهم ،من قبل خبراء ومختصني واكادمييني
و ّفرتهم احلاضنة ،مدعومني ببرامج تدريبية ،أُعدت خصيصاً للمحتضنني لتكون دلي ً
ا ومرجعاً مختصاً لهم،
وقد أشرف على اعدادها خبراء واكادمييون محترفون من فريق عمل احلاضنة.
وقد قامت حاضنة بناء لريادة األعمال بإطاق  4مسابقات ريادية للمشاريع الصغيرة واملتوسطة ابتدأتها
مبسابقة “بناء-ليبيا” لريادة األعمال ،والتي هدفت إلى متكني أكثر من  79مشروعاً ناشئاً يف ليبيا من إطاق
مشاريعهم الصغيرة واملتوسطة من خال التدريب املتقدم على ريادة األعمال واإلرشاد والتوجيه والوصول إلى
التمويل وبناء الشراكات الذكية ،حيث تَ َقدم  327من رواد األعمال الليبيني إلى املسابقة التي أطلقت بتاريخ 22
يوليو  2020وانتهت بتاريخ  10أبريل  2021بعد تشبيك املشاريع الناجحة مع رجال األعمال العرب واألتراك
يف تركيا ،تبعها مسابقتي «مناء» األولى والثانية واللتان استهدفتا رياديي األعمال العرب يف تركيا ،كما عملت
حاضنة «بناء» على تدريب واعتماد مستشاري االعمال يف ليبيا من خال البرنامج بالتعاون مع معهد القيادة
واإلدارة البريطاني .ILM
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أهداف الحاضنة
تتلخص أهداف حاضنة «بناء» لريادة األعمال فيما يلي:
• مت ــك ــن رواد األع ــم ــال
واملــــــشــــــاريــــــع الـــنـــاشـــئـــة
واملــــشــــروعــــات الــصــغــيــرة
واملـــتـــوســـطـــة ،مــــن خ ــال
مــســاعــدتــهــم عــلــى اط ــاق
مــشــاريــعــهــم والــعــمــل على
متابعتها وتطويرها.
• تــقــدمي خ ــدم ــات تطوير
األعــمــال ،وتسهيل الشراكة
مـــع ال ــن ــظ ــام االق ــت ــص ــادي
ل ــل ــم ــش ــروع ــات الــصــغــيــرة
واملــتــوســطــة ،والــعــمــل على
تــخــفــيــض نــســبــة الــبــطــالــة،
وخلق فرص عمل مستدامة
ج ــدي ــدة ،وبــالــتــالــي تــقــدمي
منتجات وخدمات جديدة .
• حتــفــيــز روح امل ــب ــادرة
والنمو يف الشركات الناشئة املبتكرة واملتناهية الصغر.
• تطوير املشروعات الصغيرة واملتوسطة من خالل توفير التوجيه والدعم االستشاري لهم ،لغاية إنشاء
مشاريع طويلة األمد ناجحة ومربحة ،والتركيز على القطاعات الواعدة ،مثل :التكنولوجيا والصناعة
واخلدمات.
• مساعدة رواد األعمال على إطالق مشاريعهم الريادية من خالل توفير التدريب واإلرشاد والتوجيه الفني
انتها ًء بالتشبيك مع مستثمرين ومؤسسات متويل ،لتأخذ بيد رائد األعمال وتساعده على إطالق مشروعه.
• تعتمد حاضنة «بناء» لريادة األعمال يف منهجيتها يف ريادة األعمال ،على وسائل وأدوات حديثة إلطالق
املشاريع الريادية التقنية والدولية ،والتي أثبتث جناعة وجناحاً يف وسط أسواق األعمال ،من خالل دورات
التدريب واإلرشاد املعتمدة يف احلاضنة والتي مت إعدادها من طرف خبراء لديهم اخلبرة والكفاءة يف شتى
مجاالت ومهارات ريادة األعمال.
• تركز احلاضنة بشكل أساسي على رعاية األفكار الفريدة واملبتكرة ،وإطالق املشاريع املبدعة واملتميزة،
حيث يتيح موقع احلاضنة للمحتضنني االستفادة من منصة ( )e-Binaالتي تعتبر واحة تقنية متميزة،
تضم عديد املوارد املعرفية ،مبا يساعد احملتضنني على تطوير مشاريعهم ومتابعة مراحلها وتطورها.
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ﺧدمات الحاضنة
تقوم حاضنة «بناء» لريادة األعمال بتقدمي عديد اخلدمات للمشاريع الصغيرة واملتوسطة ،وذلك وفق ما يلي:
• استقطاب أفضل املشاريع وتدريبها واحتضانها ،وتقدمي االستشارات واإلرشــادات الفنية لها ،فضا عن
متابعتها ورصد مخرجاتها وصوال لتشبيكها مع املستثمرين املهتمني ومن ثم متويلها.
• توفير مكاتب و مساحات مفتوحة للمحتضنني واملتدربني ،والذي يضم  30مكتباً مجهزاً جتهيزاً كام ً
ا ،وقاعة
تدريب ألكثر من  50مشاركاً ،وقاعة اجتماعات لـ  10مشاركني ،ومساحة مفتوحة لاجتماعات واملناقشات،
فضا عن مقهى ومكان مخصص للطعام  ،ومساحة لألنشطة الترفيهية والرياضية.
• منصة بناء الرقمية.
صممت إلدارة عملية االحتضان وتسريع األعمال ،توفر من خالها احلاضنة،
 - E-BINAوهي منصة تقنية ُ
أفضل املمارسات العاملية حملتضنيها ،وتقدم لهم خدمة احترافية بنظام رعاية افتراضي عبر اإلنترنت ،يتم من
خالها تقدمي الدعم والعديد من اخلدمات إلى ر ّواد األعمال وأصحاب الشركات الناشئة.

الشراكات الخدمية
برنامج «أمازون» ﳋدمات اﻻنترنﺖ:
مت اعتماد حاضنة بناء من قبل منصة «أمازون» لتكون مزود خدمة للمشاريع احملتضنة ،بحيث
توفر ائتما ًنا مبا ال يقل عن  1000دوالر أمريكي كخدمات لرواد االعمال أصحاب الشركات
الناشئة.

ب ـ ـ ـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ـ ــج
«س ـ ـي ـ ـﺠ ـ ـم ـ ـنـ ــﺖ»
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــع
الناﺷئة:

هي مبادرة مخصصة للشركات
الــنــاشــئــة يف مــراحــلــهــا األولـــى
الستخدام قاعدة بيانات للوصول
إل ــى حــل منتج مــائــم للسوق.
البرنامج يقوم بتزويد الشركات
الــنــاشــئــة بــأكــثــر م ــن خمسني
ألــف دوالر رصيد الستخدامه
يف تقنيات الــتــســويــق و حتليل
البيانات مثل غوغل و خدمات
أمازون ويب.
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منصة بناء الرقمية e-BINA

منصة بناء الرقمية ( ،)E-BINAهي نظام الكتروني مؤمتت مت تطويره وفقاً ألعلى مقاييس ومعايير
حاضنات ومس ّرعات األعمال االفتراضية املتط ّورة ،حيث يجمع اخلبرات العاملية من مستثمرين
ورجال أعمال وأصحاب املشاريع ور ّواد أعمال وخبراء عبر اإلنترنت لربطهم وتشبيكهم وإتاحة
فرص جتارية غير محدودة للتعاون بينهم ،من خال توظيف أدوات تبادل احملتوى ومراقبة سير
العمل واملهام واإلجناز وكذلك إتاحة فرص حجز مواعيد االستشارات واللقاءات الثنائية بينهم،
وتشمل املنصة املزايا واخلدمات التالية:
• إدارة بيانات املستخدمني ،بتوزيع أصحاب املشاريع واالعمال واملنتسبني واملستفيدين من
خدمات احلاضنة وتصنيفهم إلى فئات وعناقيد حسب اهتماماتهم وتخصصاتهم.
• إدارة احلسابات وامللفات الشخصية لألعضاء وتطوير النماذج والواجهات جلمع البيانات
مخصص (مقدمو اخلدمة،
املطلوبة لكل مستخدم على حدة وإنشاء ملفات كاملة ورابــط
ّ
املستفيدون).
• إنشاء مناذج مشاريع مفصلة ألصحاب املشاريع الريادية ،حيث يديرون ويراقبون مشاريعهم
اخلاصة ،ويقومون مبزامنة امللفات ،ووصف املهام املطلوبة ،ومتابعة اجلدول الزمني ،واملخرجات
املطلوبة.
• إدارة نظام حجز املواعيد واللقاءات بني مق ّدمي اخلدمات واملستفيدين بطريقة احترافية
تراعي أوقــات التف ّرغ التي يحددها اخلبراء وفروقات التوقيت بني الــدول ،ومتصلة بنظام
إشعارات وتنبيه فوري حول املواعيد املجدولة.
• إدارة النماذج الدورية واالستبانات املستخدمة يف عملية متابعة التقدمي ،التقييم ،احلضور،
إلخ.
• إدارة جلان التحكيم والتقييم ،حيث يتم مراقبة النتائج من خال مناذج التقييم (التي وضعها
مديرو النظام) ،ويتم رصد النتائج لكل مشروع.
• تطوير واجهة التقارير للتعامل مع التقدم الناﰋ عن أعمال وأنشطة احلاضنة.
• تكامل النظام مع العديد من األدوات اخلارجية املستخدمة حاليا يف إدارة موارد احلاضنة
( )Google Forms, Zoom, Cal Friendlyبحيث تتم مراقبة هذه األدوات من خال النظام ،
وإرسال اإلخطارات والتقارير الدورية إلى ادارة احلاضنة.
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العضوية يف مﺠتمعات دولية لريادة األعمال
تتميز حاضنة «بناء» لريادة األعمال ،بكونها جــزءاً من مجتمع التعلم
التفاعلي العاملي ( )UBIوهي شبكة دولية فريدة من نوعها تضم 1200
حاضنة ومسرع أعمال يف  90دولة ،وبذلك تتيح حاضنة «بناء» للمشاريع
الريادية االستفادة من برامج الشراكة واالطاع على مصادر ودراسات
وبحوث وأوراق علمية واالستفادة منها ،كما أن حاضنة «بناء» مسجلة
ضمن شبكة حاضنات األعمال الدولية  ،INBIAالتي تساعد يف توجيه
وتطوير برامج دعم رواد األعمال يف كل صناعة وموقع حول العالم.

الشراكات

اتفاقيات تعاون :

= دور الحاضنة يف بيﺌة ريادة األعمال
تعتبر حاضنة «بناء» لريادة األعمال ،من أوئل احلاضنات العربية يف اسطنبول ،حيث تعمل على خلق
الفرص والشراكات بني مشاريعها احملتضنة ،واملستثمرين العرب واالتراك يف تركيا ،وقد سعت من خال
إنشاء منتدى «بناء» للمستثمرين ،لتكون على تواصل دائم ومستمر مع بيئة األعمال ورفدها وتشبيكها
بعديد املشاريع الريادية اإلبداعية ،والتي تستحق فرصة لعرض مشاريعها والتعريف بريادييها ،وقد عقدت
احلاضنة اكثر من لقاء جمع بني مستثمرين عرب وأتراك باحملتضنني أصحاب املشاريع الريادية ،خللق
اهتمامات وقواسم مشتركة ورفد بيئة األعمال بكل ما هو جديد من مشاريع تقنية وريادية متميزة.
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مراحل التقديم والقبول يف الحاضنة
تقوم حاضنة «بناء» لريادة األعمال ،بعقد مسابقات لعديد املشاريع الريادية ،وتختار املشاريع املؤهلة من
من خالل مراحل احتضان متر بها املشاريع املتقدمة ،ويف هذا النموذج توضيح منهجي لطبيعة االختيار
والقبول يف احلاضنة.
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مراحل االحتضان
تقوم حاضنة «بناء» لريادة األعمال ،باحتضان املشاريع التي اجتازت معايير القبول وتأهلت للتدريب،
بحيث يتم جدولة املراحل التي يتم من خاللها تدريب رواد املشاريع وتقدمي االستشارات لهم ،ومتابعة
مشاريعهم خطوة بخطوة ،وصوال الى تشبيكها وتيسير متويلها.
ويوضح الرسم ادناه منوذج هذه املراحل:

22
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فعاليات  /زمنية
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حقائق وأرقام  /حاضنة بناء لريادة األعمال
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منتدى بناء للمستثمرين Bina Investors Club
ومنتدى متخصصاً يف التشبيك بني رجال االعمال وأصحاب
يعتبر منتدى «بناء» للمستثمرين ،فكرة جامعة
ً
املشاريع الناشئة من جهة ،وبوابة للتشبيك بني رجال االعمال العرب واألتراك يف تركيا ورجال االعمال يف العالم
من جهة أخرى ،ما يفتح آفاقا كبيرة للتعاون وتبادل وتنويع اخلبرات.
وقد مت إطالق «منتدى بناء للمستثمرين» يف مقر احلاضنة يف اسطنبول يف الرابع من آذار  ،2021خللق فرص
استثمارية بني املشاريع الريادية الناشئة يف حاضنة «بناء» واملستثمرين العرب واألتراك ،بحيث يقوم املستثمرون
الراغبون يف الشراكة بتمويل املشاريع الصغيرة الناشئة ،وبناء شراكات قوية بني الطرفني ،وقد مت عرض أكثر
من أربعة عشر مشروعا رياديا ناشئا ،بحضور ثالثني مستثمرا من تركيا وليبيا والسعودية واليمن والعراق وسوريا
يف اللقاء األول للمنتدى.
يسعى املنتدى لتوعية املستثمرين بأهمية و جدوى اإلستثمار يف املشاريع الريادية سواء من الناحية الربحية أو
األثر اإليجابي لهذا االستثمار على شبابنا ومجتمعاتنا ،حيث تسعى احلاضنة لتفعيل هذه اللقاءات ملا تنقله من
خبرات وجتارب تعزز منهجية العمل الريادي مبهنية عالية ،وتسرع يف جتاوز كثير العقبات واألزمات املمكن ان
تواجه رياديي االعمال يف شركاتهم الناشئة ،ولهذا ،اخذت «بناء» على عاتقها ،واستكماال جلهدها يف تطوير
كفاءات احملتضنني وتأهيلهم وتشبيكهم مع املستثمرين من رجال االعمال ،عرض جتارب الشركات احملتضنة
الناجحة لتشبيكها وخلق فرص متجددة مع املستثمرين ،فضال عن استضافة العديد من اخلبراء واملتحدثني يف
ريادة االعمال واالستثمار.

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

برنامج تشبيك مشاريع مسابقة «بناء» ليبيا لريادة األعمال
بعد فترة احتضان استمرت  9أشهر
متــت عــبــر أقــامــة حــاضــنــة «بــنــاء»
لريادة األعمال مخيماً ريادياً لدعم
احملتضنني ووضع اللمسات األخيرة
على مناذج املشاريع وخطط العمل
والعروض التقدميية.
خــال املخيم الــريــادي مــرت جميع
املــشــاريــع الــريــاديــة الــلــيــبــيــة عبر
مــحــطــات مختلفة ألج ــل التقييم
مــن قــبــل خــبــراء يف مــجــال ري ــادة
األعمال للتأكد من جاهزية املشاريع
لالنطالق للمرحلة التالية ،حيث مت
ترشيح  40مشروعاً للمرحلة التالية والتي تشمل التشبيك مع مستثمرين و شركات دولية متقدمة يف
املجال ،وقد مت اختيار عشرة مشاريع فائزة.
انتقل رياديو املشاريع العشرة الفائزة يف مسابقة «بناء-ليبيا» برفقة مستشاري االعمال الليبيني يف شهر
ابريل احلالي ،الى مرحلة تشبيك أعمالهم مع شركات يف تركيا تعمل يف نفس مجال املشاريع احملتضنة
التي متلك خبرة طويلة ورغبة لالستثمار يف هذه املشاريع فضال عن االستثمار يف األسواق الليبية ،حيث
متت استضافتهم يف إسطنبول ملدة خمسة أيام يف برنامج تشبيك افضل املشاريع الريادية الليبية ،ليتم
استقبالهم يف مقر احلاضنة يف “تكنوبارك” التابع جلامعة يلدز التقنية ،بدأ لقاءهم االول مبحاضرة حول
التخطيط والتحليل املالي ،تبعه لقاء ثان حول مهارات العروض التقدمية.
وقد قام وفد مستشاري االعمال الليبيني واحملتضنني يف املشاريع العشرة ،بزيارة املقر الرئيسي جلامعة
يلدز التقنية فرع داوود باشا ،وحاضنة املعلومات التجارية ( )BTMلالطالع على جتارب الشركات
واخلبرات املكتسبة ،حيث مت عرض مشاريعهم الريادية ،بحضور مدير مكتب تطوير األعمال والعالقات
االستثمارية يف (“ )BTMهاكان اركا” ،الذي افادهم بعديد النصائح والتوصيات املتعلقة باستراتيجيات
االستثمار وكيفية مواجهة التحديات التي يتعرض لها املستثمرين واحملتضنني.
وتتويجا لكل ذلك ،قامت احلاضنة بفعالية يف فندق هيلتون ،بالتعاون مع جمعية االعمال الليبية التركية
(توليب) ،بهدف تشبيك املشاريع الريادية الليبية ،مع عديد املستثمرين ورجال االعمال العرب واألتراك،
حضرها خبراء ومستشارون ومهتمون بريادة االعمال يف تركيا ،فضال عن عديد القنوات واملواقع اإلخبارية
التي قامت بالتغطية اخلبرية واالعالمية.
وقد مت تكرمي الفائزين يف مسابقة «بناء» ليبيا بدروع تقديرية ،ومبالغ مالية تشجيعية لتسريع أعمالهم
وتعزيز حضورهم يف العالم الرقمي وامليداني ،لتبدا العروض التقدميية للمشاريع العشرة أمام املهتمني من
املستثمرين وإتاحه الفرصة لعقد الشراكات واالتفاقيات ،من خالل اللقاءات الثنائية.
26
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مشاريع  -مسابقة «مناء» األولى لريادة األعمال
أقيم حفل التخرج لـمسابقة «منــاء» األولى
لــريــادة األعــمــال يف  02م ــارس  2020يف
حاضنة بناء يف اسطنبول.
مشروعا محتضنًا خــال فترة
تنافس 15
ً
املسابقة ،بعد  120يوم من االحتضان ،تخللها
مسابقات وإرشادات وعروض املشاريع أمام
جلنة حتكيم خبراء وضيوف مميزين.
اختتم احلفل باإلعالن عن  3مشاريع فائزة
مت منحها أفضل  3جوائز قدمتها حاضنة
«بــنــاء» .عــاوة على ذلــك  ،اخــتــارت جلنة
التحكيم خمسة مشاريع فائزة إضافية مت منحها قرض أولي إجمالي قدره  150.000ليرة تركية من
جمعية  SEEDللتمويل والتمكني االقتصادي.

مشاريع  -مسابقة «مناء» الثانية لريادة األعمال
نظمت حاضنة بناء بتاريخ  26نوفمبر 2020
حفل التخرج ملسابقة «مناء» الثانية ،بحضور
ممثلني عن املؤسسات الشريكة واجلهات
الراعية ومجموعة من كبار الشخصيات،
حيث حصلت أفضل الشركات الناشئة يف
«مناء  »2على جوائز على النحو التالي:
 4000دوالر للفائزين الثالثة األوائ ــل،
و 1500دوالر للفائزين اخلمسة التاليني.
تضمن احلفل توقيع عقود اإلقــراض ألربع
شركات ناشئة من جمعية  ،SEEDحيث مت
اختيار الشركات الناشئة وف ًقا ملعايير اإلقراض والتمويل اخلاصة باملؤسسة بعد جلسات التقييم والفرز
للمشاريع.
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فعاليات  /حاضنة بناء لريادة األعمال

1

3

2

4

5

6

•1
•2
•3
•4
•5
•6

حفل تخرج مشاريع مسابقة مناء األولى.
مؤسس احلاضنة ،مصطفى الساقزلي يف كلمة افتتاحية يف فعالية تشبيك افضل املشاريع الريادية الليبية يف اسطنبول.
توزيع جوائز مالية على الفائزين يف افضل املشاريع الريادية الليبية يف فندق هيلتون باسطنبول.
تكرمي الفائزين يف افضل املشاريع الريادية الليبية يف فندق هيلتون باسطنبول.
زيارة ميدانية لطلبة مدارس يف تركيا يف شرح عن احلاضنة وريادة االعمال.
أحد لقاءات فعالية «دلوني على السوق» ضمن برنامج تعزيز ريادة االعمال.
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•7
•8
•9
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ختام فعالية الدورة التدريبية يف وقف أصيل.
وفد رياديي األعمال الليبيني أثناء زيارة حاضنة «تكنوبارك» لاعمال.
وفد رياديي األعمال الليبيني أثناء زيارة مركز  BTMللتكنولوجيا وريادة األعمال.
وفد مستشاري االعمال الليبني يف فعالية تشبيك افضل املشاريع الريادية الليبية يف اسطنبول.
إحدى الرياديات الليبيات وصاحبة مشروع «فهمني» يف مرحلة التشبيك مع املستثمرين يف اسطنبول.
حفل افتتاج مجتمع ديجيتال اسطنبول يف مركز احلاضنة.
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مسابقة «بناء-ليبيا» لريادة االعمال
الفئة املستهدفة :رواد األعمال وأصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة يف ليبيا.
املكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان :كافة املدن الليبية.
األه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف :اختيار وتدريب مجموعة من أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة و رياديي األعمال
ذوي األفكار اإلبداعية يف املجاالت املختلفة بغرض حتويلها إلى مشاريع ناجحة عن طريق تشبيكها
وربطها مع شركاء من البيئة االقتصادية الليبية وتشبيكها مع شركاء إقليميني من تركيا واملنطقة.
عدد املشاريع احملتضنة 79 :مشروعاً.
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حقائق وأرقام « /بناء» ليبيا
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أبرز املشاريع « /بناء»  -ليبيا

سبيتار

هو اول نظام صحي يوفر إمكانية احلصول على
رعــايــة صحية عالية اجل ــودة وسهلة املــنــال ،من
خال كسر احلواجز املادية واملكانية ا ّلتي كثيرا
مــا تقيد اخلــيــارات املتاحة للمرضى ،وذلــك من
خال االستفادة من تكنولوجيا السجات الصحية
الرقمية ،وخدمة التطبيب عن بعد القائمة على
تقنية احلوسبة السحابية.

حانوت

حــانــوت هــو متجر الكتروني شامل يوفر أغلب
احتياجات الزبائن األساسية مع توفير خدمة
التوصيل السريع وإتاحة الدفع بعديد الوسائل
االلكترونية والتقليدية ،مع توفر فريق متخصص
خلدمة العماء.

دورات

منصة «دورات» هي منصة تعليمية إلكترونية تهتم
بتقدمي دورات تدريبية باللغة العربية يف مختلف
املجاالت والتخصصات ،يقدمها مدربون متميزون
يتحدثون العربية من مختلف أنحاء العالم ،وهم
متحمسون ملشاركة علمهم وخبراتهم.

ﻓﻬمنﻲ

منصة تعليمية عبر اإلنترنت توفر محتوى تفاعل ًيا
يستهدف جميع أنواع املتعلمني ،تتضمن إختبارات
ذكية مدمجة ،مع إتاحة فرصة التعلم يف الوقت
واملكان الذي يناسب الدارس دون أي قيود ،فضا
عــن سهولة التسديد عبر الــطــرق االلكترونية
والتقليدية داخل وخارج ليبيا.

اﺧدمنﻲ

الرحيﻖ

شركة ليبية متخصصة يف اعادة تدوير املخلفات
الــعــضــويــة لتصنيع الــســمــاد الــعــضــوي وإعــطــاء
التعليمات واإلرشادات الزراعية الصحيحة.

هي منصة الكترونية للعمل عبر االنترنت تقوم على
تقدمي عروض او خدمات من البائع بسعر يبدا من
 10دينار ليبي او اكثر ،ليقوم املستخدم بشرائها
وفق السعر املعروض ،حيث يوفر املوقع كل الوسائل
التي يحتاجها املستخدم المتام البيع والشراء.

ألفا

هــو عــبــارة عــن مــشــروع إنــتــاجــي خــدمــي ،ينتج
مادة تستخدم يف جميع أعمال التشييد والبناء،
يتم إضافتها بنسبة معينة ،وذلــك لــزيــادة قوة
اخلرسانة ،وتقليل العيوب الداخلية للخرسانة،
فضا عن االستفادة من مخلفات مصانع احلديد
وتقليل ظاهرة التلوث البيئي.
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النبتة البرية

مشروع ريادى مختص بالزيوت الطبيعية املستخلصة
من البذور والنباتات الطبية والعطرية ،عالية اجلودة
وبأسعار مناسبة ،حيث يهدف املــشــروع لتغطية
السوق احمللى والتصدير لألسواق اخلارجية.

تقرير برنامج «بناء»  /مسيرة عطاء ٢٠٢١ - ٢٠١٧

33

مسابقة «بناء» ليبيا  -تدريب املدربين

الفئة املستهدفة :املدربون وخبراء األعمال يف املشاريع الصغيرة واملتوسطة يف ليبيا.
املكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان :كافة املدن الليبية.
األه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف :متكني  30مدرباً وخبيراً يف ادارة املشاريع الصغيرة واملتوسطة ،وتدريبهم وتعزيز
قدراتهم على ريادة األعمال واإلرشاد ،ليساهموا يف تدريب احملتضنني يف املشاريع الريادية يف ليبيا.
عدد املدربيـ ـ ـ ـ ـ ــن 30 :متدرباً.

34
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مسابقة «بناء» ليبيا ملستشاري األعمال
الفئة املستهدفة :مستشاري األعمال يف املشاريع الصغيرة واملتوسطة يف ليبيا.
املكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان :كافة املدن الليبية.
األه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف :تدريب واعتماد أكثر من  25مستشاراً وخبيراً يف إدارة املشاريع الصغيرة واملتوسطة،
وتدريبهم وتعزيز قدراتهم على ريادة األعمال واإلرشاد واحتضانها .ليساهموا يف تدريب احملتضنني يف
املشاريع الريادية الليبية يف ليبيا ،وإتاحة الفرصة للتد ُرب مع خبراء دوليني واحلصول على التأهيل الالزم
ليكونوا مستشارين يف املشاريع الريادية.
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مسابقة نماء األولى لرواد األعمال العرب (تركيا)
الفئة املستهدفة :اجلاليات العربية اسطنبول.
املكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان :اسطنبول.
األه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف :تقدمي التدريب واالستشارات واملصاحبة للمشاريع الريادية ،سواء من خالل املصاحبة عن بعد
أو املباشرة من خالل بعض العمليات املباشرة ،لتقوم احلاضنة باحتضان رياديي هذه املشاريع الذين نحجوا يف
إعداد دراسات جدوى مهنية وحتويلها من أفكار إلى شركات حقيقية مسجلة قانونياً وتزاول عملها يف السوق .
فضال عن القيام بالتشبيك بني احملتضنني وكبرى الشركات يف السوق التركي ،وإتاحة الفرصة للقاء وتكوين
عالقات مثمرة بني احملتضنني وسوق العمل يف تركيا ،من خالل عرض املشاريع أمام املستثمرين وتوفير فرص
كبيرة يف احلصول على شراكات حتقق قفزة لهم ومنوا سريعا.

عدد املشاريع احملتضنة 15 :مشروعاً.
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أمثلة مشاريع  /نماء  - 1تركيا

ﺟملة اﻛس

ﺗرك اندرﱘ

تطبيق يتيح للمتسوقني يف اسطنبول رؤيــة
املتاجر التي تتيح تخفيضات تصل إلى .75%

روبوت اسﻄنبول

مركز متخصص يف التعليم اإلبداعي و االبتكاري
القائم بشكل رئيسي على مناهج علوم الروبوتكس
يقدم خدماته للمدارس واملراكز التدريبية.

TexKey
مشروع جهاز يقوم بتسخني املياه بشكل فوري
لاستخدام يف البيوت ومكاتب العمل والــذي
يعمل على توفير مياه ساخنة للمستخدم بطرق
أكثر أمــانـاً باالعتماد على تكنولوجيا موفرة
للطاقة مدعومة بأنظمة حتكم ذكية.

ﻃيﻒ

دمــيــة تفاعلية صــديــقــة ألطــفــال الــتــوحــد و
لذوي صعوبات التعلم تساعد على دمجهم يف
املجتمع.
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مشروع يعنى يف ربــط الشركات املصنعة
التركية بالشركات املوردة يف ليبيا ويهدف
خللق اقتصاد وتبادل جتاري بني الدولتني.

ﻛوالي

تطبيق كــوالي هو مشروع ريــادي تنموي معني
بتأمني احلاجات األساسية للبيت بسعر السوق
احمللي.

Su&Su
موقع جتــارة الكترونية يختص مبجال املــواد
املنزلية واللوازم الفندقية واملفروشات.

ShutterSuite
منصة تقدم خدماتها للربط بــني العميل
واملستقبل يف خدمات التصوير أو الترويج
باإلضافة لتأجير املعدات وأماكن التصوير.

فعاليات /نماء  - 1تركيا
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مسابقة نماء الثانية لرواد األعمال (تركيا)
الفئة املستهدفة :اجلاليات العربية يف تركيا.
املكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان :تركيا.
األه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف :اختيار وتدريب مجموعة من أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة ورياديي األعمال من
اجلالیات العربیة يف تركیا من ذوي األفكار اإلبداعية يف مجال التكنولوجيا ،بغرض حتويلها إلى مشروع
ناجح عن طريق تشبيكها وربطها مع شركاء من البيئة االقتصادية التركية وفتح آفاق جديدة خللق فرص
العمل لر ّواد األعمال من خالل تقدمي كامل اخلدمات االستشارية واللوجستية والفنية والقانونية يف أروقة
احلاضنة أو من خالل احلاضنة الرقمية التفاعلية (.)E-BINA
تلقت املشاريع الدعم من خالل تقدمي احلاضنة تدريب وظيفي واستشارات دورية وتدريب مستمر من
طرف متخصصني وخبراء وعقد لقاءات لتبادل املعرفة يف القطاعات املختلفة وعقد لقاءات ثنائية بني
الشركات احملتضنة ونظرائهم من املنظومة االقتصادية والتكنولوجية.

عدد املشاريع احملتضنة 33 :مشروعاً.
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حقائق وأرقـــام نماء  - ٢تركيا

برعاية:
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أمثلة مشاريع /نماء  - 2تركيا

منصة تــزود املتاجر اإللكترونية ورواد األعمال
بالبضائع عن طريق ربط املنصة مبواقعهم بشكل
آلي وتسهيل عملية التجارة اإللكترونية.

Cargoers
من خال هذا التطبيق يستطيع املستخدم العثور على
مسافر ميكنه حمل بضائعه التي يريدها أو التسوق
من أجله ثم إرسالها إلى الوجهة التي يريدها.

Usta Ol
منصة لتوصيل مكونات الوجبات املنزلية قبل طهيها،
من خال اشتراك شهري ،حيث يوفر استخدام
التطبيق وقت التحضير ومهارة اعداد الوجبات.

Evangeline
إيفاجنلني هي دار أزياء نسائية تركية تهدف إلى أن
تكون معروفة عامل ًيا وتستخدم اللون األســود كلون
أساسي يف تصميماتها الفريدة من نوعها.

الشﺠرة االلكترونية

Eco’O

فكرة مبتكرة لتوفير املاء بنسبة تفوق السبعني باملئة،
حيث مت تطوير مشروع الكتروني يختص باحملاصيل
الكبيرة ،يعتمد على السقي الذكي بإستغال الظواهر
الطبيعية التي تستخدمها النبتة يف احلالة الطبيعية.

Isalata

هو عبارة عن وحــدة زراعــة مائية الكترونيه توضع يف
البيت ،تستخدم إنترنت األشياء والذكاء االصطناعي،
بحيث تضمن االستخدام األمثل للموارد ،كاملياه واملغذيات
والطاقة واألرض لدعم الــزراعــة احلضرية وحتقيق
االكتفاء الذاتي من الفاكهة واخلضار للفرد واألسرة.

E-Commerce

متجر أسوم سراي هو نتيجة الجتماع خبرة طويلة جتارية
وتقنية وإداريــة يف األسواق الدولية لتسويق منتجات تركية
يف الديكور املنزلي واملابس واالكسسوارات وملحقاتها من
موردينموثوقني،حيثيقدماملشروععديداخلدماتاملتميزة
باإلضافة إلى خدمة الشحن املجاني إلى أي مكان يف العالم.
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iRemote

هو مشروع توظيف عبر اإلنترنت يربط بني الباحثني
عن عمل عن بُعد بدوام كامل ،مع مزودي الوظائف
الذين يتطلعون إلى توظيف املواهب عن بعد.

فعاليات /نماء  - 2تركيا
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املشروع الثاني

«بناء» للبحوث

للبحـــــوث
يعرف برنامج «بناء» بأنه مبـادرة لبناء الدولة ،تهدف إلى دعم البلدان ذات البنية املؤسسية الهشة واملتضررة
من حالة النزاع يف إعادة بناء مؤسساتها ،ويشتمل برنامج بناء على ثاث مكونات رئيسية ،أحدها هو تطوير
األبحاث ،حيث يعتبر اجلانب البحثـي مهماً لتحليل الوضـع احلالي يف البلدان الهشة ،ودعم صانع القرار
بتوصيات وسياسات وحلول مقترحة للتغلب على التحديات التي تقف يف وجـه عملية بناء الدولة.
قــامــت ه ــذه الــبــحــوث بتحليل
هــشــاشــة مــؤســســات ال ــدول ــة،
والعقبات التي تواجه إعادة بناء
ليبيا اجلــديــدة ،ومــن ثم قامت
بطرح مجموعة من احللول لكي
يقوم الليبيون بتطبيقها ،حيث
كــان الهدف الرئيس ومــا زال،
هو مساعدة ليبيا وشعبها يف
مواجهة التحديات التي تواجهها
يف بنـاء دولة قوية ومزدهرة.
انطلق املشروع بعد مشاورات
مع خبراء ليبيني ودوليني ،ومراكز دراسات ،وقد اتفق من متت مشاورتهم على أن يتم تسخير اجلهد الرئيسي
ملشاريع بحثية يف املجاالت التي متثل أولوية بالنسبة لليبيا :إصاح القطاع األمني ،مكافحة التطرف العنيف،
وإصاح اإلدارة العامة.
يهدف املشروع إلى إجراء دراسات بحثية علمية ،تعمل على حتليل التحديات القائمة التي تواجهها ليبيا كدولة
هشة ،وتقدمي احللول للتحديات الرئيسية يف مجاالت إصاح قطاع األمن ( ،)SSRومكافحة التطرف العنيف
( ،)CVEوإصاح اإلدارة العامة ( ،)PARحيث تعيش ليبيا حاليا فترة إصاح اجتماعي وسياسي واقتصادي
حساسة للغاية ،ما يجعل من عملية صنع السياسات السليمة أمرا يف غاية األهمية ،بحيث تستند هذه السياسات
والقرارات على أبحاث مهنية وعلمية عالية اجلودة والكفاءة ،سعياً لتطوير وتنفيذ التدخات التي من شأنها أن
تؤدي إلى مجتمع ليبي مزدهر.
ولهذا ،حرص املشروع البحثي  ،على إصدار بحوث تعالج عديد األزمات والعقبات التي تواجه حتقيق االستقرار
والتنمية يف ليبيا ،عبر تشخيص الواقع ووضع احللول واملقترحات يف إطار تعزيز التنمية املستدامة ،وحتقيق
أسس االستقرار للدولة الليبية وشعبها.
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البحث األول :إصالح القطاع األمني يف ليبيا
ركــز هــذا البحث على “إصالح القطاع
األمني” ،ملــا لــه مــن أهــمــيــة يف حتقيق
االستقرار وتأمني بناء السالم يف ليبيا،
لقد نقل الباحثون واملنخرطون يف العمل
من قبل الطرف الليبي صورة الواقع الليبي
على األرض ،كما بنوا قدراتهم من خالل
االنخراط مع اخلبراء األتراك والدوليني،
وذلك بهدف االستفادة من خبراتهـم.
لقد كان لهذا النموذج حتدياته اإلدارية،
اال أنه أثبت متتعه باخلبرة والقدرة على
تقدمي حتليل دقيق وحلول عملية للمسألة
الليبية ،وذلك عبر اتباع مقاربة شاملة ،اذ
قــام البحث بدراسة الوضع احلالي لكل
القطاع األمني الليبي ،مبا يف ذلك الشرطة،
قوى وزارة الداخلية ،أجهزة االستخبارات،
اجليش والــقــوات املسلحة ،واملجموعات
املسلحة التي تشكلت بعد ثورة فبراير.
وبــعــد أكــثــر مــن تسعة أشــهــر مــن العمل
الشاق ،والتي تضمنت العديد من املقابالت
وورش ــات العمل مع املسؤولني واخلبراء
الليبيني ،مت إجنــاز مهمة حتليل الواقع
واقــتــراح احللول إلصــاح القطاع األمني
يف ليبيا ،ونشر نتائج البحث واحللــول
املقترحـة للجمهور الليبي ولصانعي القرار،
حيث ان هذه املهمة ال تقل أهمية عن البحث
نفسه ،لكون الهدف الرئيس هو مساعدة
الليبيني على إعــادة بناء مؤسساتهم من
خالل خارطة طريق واضحة وحلول ميكن
ويــجــب تطبيقها بـ ــإرادة الشعب الليبي
وصناع القرار.
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البحث الثاني :مكافحة التطرف العنيف يف ليبيا
ليبيا كما العديد من دول املنطقة تعاني من العنف واإلرهاب الذي
تتسبب به املجموعات املتطرفة كتنظيم داعش ،ولهذا السبب فإن
برنامج «بــنــاء» ،كان قد أطلق مشروعه البحثي حول مكافحة
التطرف العنيف يف إطار من املعاجلة املوضوعية واملهنية.
كان الهدف الرئيسي ملشروع مكافحة التطرف العنيف هو حتليل
األسباب اجلذرية للتطرف العنيف يف ليبيا والعمل على إيجاد
حلول ملواجهته ومكافحة انتشـاره يف عموم ليبيا ،وقد قام البحث
بالعمل على سبر أغوار جذور التطرف العنيف يف ليبيا ،وكيفية
التغلب على مسبباته.
اعتمد هذا البحث منهجية بناء السالم والتي
تهدف لتعزيز مشاركة اجلهات الفاعلة احمللية
وتقوية املرونة واملناعة املجتمعية ،وقد جاء
برنامج مكافحة التطرف العنيف الذي تبناه
هذا البحث متسقا مع رؤية برنامج «بناء» يف
اجلمع بني مقاربات بناء الســالم ،وبناء الدولة،
وبناء األمة.
من األهـــــداف املهمة األخــرى ملشروع «بناء»
للبحوث ،العمل على نقل املــعــرفــة وأفضل
املمارسات الدولية للطرف الليبي ،وقد وقع
اختيـار مشروع “بنـاء” للبحوث ،ملركز األبحـاث
السياسية واالقتصادية واالجتماعية «ستا»
كشريك يف هــذا البحث بهدف نقل التجربة
التركية والدولية يف معاجلة التطرف العنيف
من خالل التعامل مع جذوره ومسبباته.
وقد مت تشكيل فريق املشروع البحثي بطريقة
فريدة من خالل اجلمع بني الباحثني الليبيني،
واألتـ ــراك والباحثني الــدولــيــن ،وعــلــى مدى
عدة أشهر وذلك إلجراء بحث ذو جودة عالية
واخلروج بتوصيات وسياسات مقترحة واضحة
تستفيد من التجارب التركية والدولية يف هذا
الشأن.
هذا وقد أدى احلماس والتنسيق ومشاركة
اخلبرات واملعلومات بني أعضاء الفريق البحثي
لنجاح هـذا املشروع على الرغم من اخللفيات واجلنسيات املتنوعة
للباحثني املشـاركني.
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البحث الثالث :إصالح اإلدارة العامة يف ليبيا
باالعتماد على اخلبرات يف البلدان األخرى الهشة والتي متر مبرحلة انتقالية ،قدم هذا البحث عديد التوصيات
إلصالح اإلدارة العامة يف ليبيا ،بحيث أكد على تصميم سياسات فعالة وكفؤة وشاملة ،وإدارة خبيرة ومهنية خالية
من التأثير السياسي ،كذلك أكد على ضرورة عمل املؤسسات ضمن حتقيق املسؤولية واملساءلة والشفافية ،وتقدمي
اخلدمات العامة بطريقة سريعة وبسيطة ،يسهل الوصول إليها ،وعدم تسييس اإلدارة العامة ،واستعادة ثقة املواطن
يف املؤسسات ،وتعزيز وجود دولة قانونية وظيفية ،وسيادة القانون ،وتعزيز سياسات محسنة تضمن التنمية يف
جميع مجاالت املجتمع ،وبناء الهياكل والقدرات اإلداريــة التي تخدم الشعب الليبي ،وإعــادة التنظيم املؤسسي
وحتسني اإلدارة العامة ،بدعمها مبوظفني إداريني مهنيني وأكفاء جدد ،وإيجاد تطبيق مبسط وأكثر فعالية لتقنيات
املعلومات احلديثة.
بنا ًء على مراجعة األدبيات وجتارب جهود اإلصالح اإلداري يف البلدان النامية والهشة األخرى والتي متر مبرحلة
ما بعد الصراع  ،كانت جملة من املقترحات والتوصيات يف إطار حتديد األولوية إلصالح اإلدارة العامة يف ليبيا،
بحيث تعمل على حتسني صياغة السياسات
والــتــنــســيــقــات ،وإصــــاح الــهــيــكــل التنظيمي
للحكومة املركزية ،وإنشاء خدمة مدنية محترفة
إلدارة واستثمار املوظفني العموميني ،وتعزيز
النزاهة العامة ومنع الفساد ،وحتسني األداء
من خالل تقنيات اإلدارة اجلديدة ،واالستخدام
املكثف لتقنيات املعلومات واالتصاالت وتطوير
احلوكمة اإللكترونية ،ومتكني املجتمع املدني
مبا يف ذلك منظمات املجتمع املدني يف تصميم
السياسة العامة ،والعمل بالالمركزية ،وإعادة
التفكير يف دور احلكومة احمللية يف تقدمي
اخلــدمــات الــعــامــة ،فضال عــن تطوير منــاذج
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص ،وحتسني
تقدمي اخلدمات.
م ــع األخــــذ يف االعــتــبــار املــشــاكــل الــتــي مت
حتديدها ،والعوائق التي تعترض اإلصــاح ،
والعوامل اخلاصة بكل مدينة يف ليبيا ،وجتارب
البلدان النامية والهشة األخرى ،فقد مت تطوير
برنامج إص ــاح أصــلــي يناسب االحتياجات
احلقيقية للبلد وعرضه يف الفصل اخلامس
من هذا البحث ،فيما ركز الفصل السادس على
التوصيات الرئيسية للتنفيذ الفعال لبرنامج
اإلصالح ،مبا يف ذلك طرق تنفيذه وتوقيته وتسلسله ،مع مراعاة الدروس املستفادة من جهود اإلصالح السابقة
يف ليبيا ،وطبيعة مقترحات اإلصالح ،و اخلبرات الدولية إلصالح اإلدارة العامة ،وال سيما تلك املوجودة يف
البلدان الهشة األخرى التي مرت بعد الصراع والبلدان النامية ذات السمات املماثلة.
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البحث الخامس :إصالح القطاع الصحي
يقترح هذا البحث مجموعة من مقترحات اإلصالح واألولويات املطلوبة يف النظام الصحي الليبي ،حيث يهدف
إلى تطوير املزيد من مقترحات اإلصالح ذات الصلة من خالل االستفادة من أفضل التطبيقات والتجارب الدولية
وكذلك بناء مقترحات اإلصالح للمشاكل احلالية والعقبات التي تواجه النظام الصحي الليبي.
يهدف هذا التقرير أيضاً إلى الوصول إلى استنتاجات مفيدة الستخدامها من قبل احلكومة واملسؤولني الليبيني
مبا يف ذلك جميع الكيانات الوطنية واحمللية وكذلك القائمني على األعمال السابقة ،وذلك من خالل تقدمي مشورة
اخلبراء واإلرشادات يف تخطيط وتنسيق وتنفيذ ومتابعة النظام الصحي يف ليبيا.
مت حتديد األهداف لهذا التقرير بشأن حتسني النظام الصحي يف ليبيا كما يلي:
حتديد املشاكل والعقبات احلالية التي رصدها يف هذا البحث.
.1
اقــتــراح ومناقشة أنــســب إصــاحــات
.2
الرعاية الصحية يف ليبيا وفقاً لتجارب إصالح
النظام الصحي أو أفضل التطبيقات يف البلدان
األخرى.
أخــذ ال ــدروس والعبر من محاوالت
.3
اإلصالح السابقة يف ليبيا.
اق ــت ــراح حــلــول للتغلب عــلــى نــقــاط
.4
الضعف والقصور يف النظام الصحي الليبي
عبر االستعانة بتوجيهات اخلبراء يف التخطيط
والتنسيق وعملية التنفيذ ومــراقــبــة النظام
الصحي يف ليبيا.
النظر يف أحدث التطورات والتقنيات
.5
واالجتــاهــات الناشئة يف إصــاحــات النظام
الصحي وذلك لبناء نظام صحي قابل للمساءلة
 ،بحيث يكون أكثر فعالية وكــفــاءة وشفافية
واستجابة وأكثر سهولة للوصول ،و،اكثر قابلية
للتنفيذ وسهولة االستخدام يف ليبيا.
حتديد التغييرات القانونية والتنظيمية
.6
الالزمة إلصالح النظام الصحي يف ليبيا.
إع ــادة تعريف دور القطاع الصحي
.7
اخلاص يف ليبيا ،وذلك لزيادة كفاءة اخلدمات
الطبية وقــبــول الــنــظــام الصحي عبر متكني
املواطنني من استخدام مرافق الرعاية الصحية
اخلاصة.
زيادة القيمة املضافة مقارنة باملال املصروف على النظام الصحي من خالل حتديد اإلجراءات املناسبة
.8
أو إعادة تنظيم العديد من جوانب النظام الصحي مبا يف ذلك تقدمي اخلدمات الصحية واإلمدادات الطبية وكذلك
تغيير طريقة إنفاق املوارد املالية الشحيحة.
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البحث الرابع :دليل بناء األوطان
عمل برنامج «بناء» خالل الثالث سنوات املاضية على دعم الدول الهشة ومجتمعاتها،
املتعرضة لألزمات ،حتديدا فئة الشباب ،وقد اخذ برنامج بناء على عاتقه وضع رؤى
وخطط لبناء الدول الهشة من خالل مشروعي البحوث وبناء قدرات و كوادر شباب
هذه الدول من خالل مشروع بناء القدرات و التمكني االقتصادي من خالل حاضنة
«بناء».
وقد تركزت بحوث برنامج «بناء» على بناء الدولة ومؤسساتها ،بدءاً بإجناز بحث
إعادة بناء القطاع األمني يف ليبيا ،مرورا ببحث مكافحة التطرف العنيف يف ليبيا،
وبحث إعادة بناء وإصالح القطاع احلكومي يف ليبيا ،وأخيرا وليس آخرا بحث دليل
بناء األوطان ،وقد متت جميع هذه البحوث والدراسات عن طريق باحثني وفرق عمل
دولية ومحلية ،شملت أعداداً كبيرة من اخلبراء واملختصني واإلداريني يف مجاالت
مراكز الدراسات واألبحاث.
دليل بناء األوطــان استفاد من هــذه البحوث
ومــا طرحته مــن تقييم للمؤسسات وكيفية
اعــادة بنائها واصــاحــهــا ،كما متيز الدليل
بطرح فكري شامل يعتمد على مخطط ذهني
يرسم خارطة طريق فكرية لالنتقال من مرحلة
الــصــراع والــفــوضــى وال ــث ــورات املسلحة الى
مرحلة بناء السالم اإليجابي ،ثم مرحلة بناء
املؤسسات وصوال الى حتقيق أهداف التنمية
املستدامة السبعة عشر ،التي وضعتها األمم
املتحدة ،و اعتبرت حتقيقها ضامنا لالزدهار
والرفاه.
يعرض الدليل ،اخلــارطــة الذهنية فلسفيا،
وفكريا ،باالستنارة بالتجارب التي خاضتها
العديد من املجتمعات والدول ،وكذلك أفضل
املمارسات واملعايير الدولية ،لينقل هذا الدليل
األفــكــار واخلــارطــة الذهنية للشباب الليبي
الطامح لبناء دولة احلرية والعدل واملؤسسات
القوية واملزدهرة.
يسعى برنامج «بناء» ،ان يتحول هذا الدليل
الــى منهج فــكــري وتــدريــبــي لتوعية الشباب
وتدريبهم حول كيفية االنتقال ،من الصراع الى
بناء الدولة ،وصوال للمساهمة يف تطوير جيل يحقق حلم بناء دولة احلرية والعدل
والرفاه الذي ضحت من أجله الشعوب وقدمت فلذات أكبادها من أجل حتقيقه.

52

تقرير برنامج «بناء»  /مسيرة عطاء ٢٠٢١ - ٢٠١٧

حقائق وارقام  /بناء للبحوث

تقرير برنامج «بناء»  /مسيرة عطاء ٢٠٢١ - ٢٠١٧

53

54

تقرير برنامج «بناء»  /مسيرة عطاء ٢٠٢١ - ٢٠١٧

املشروع الثالث

«بناء» القدرات

القـــــدرات
يهدف املشروع إلى تلبية االحتياجات األساسية للمؤسسات الليبية ذات الصلة من خال توفير التدريب لبناء
القدرات والزيارات الدراسية وورش العمل التدريبية ومن خال تقدمي املمارسات الفضلى والدراية الفنية يف
املجاالت املطلوبة ،ويستهدف املشروع العاملني يف القطاع العام والدبلوماسيني واألعضاء يف املنظمات غير
احلكومية وغيرهم من الشباب الليبي القيادي ومنظمات املجتمع املدني.
ضمن نطاق املشروع ،يتلقى املستفيدون تدريبات على أفضل املمارسات ،بحيث تغطي الدورات التدريبية ستة
مسارات مختلفة تتوزع على :
• اإلعاميني والصحفيني.
• قـ ــادة املــنــظــمــات غــيــر احلكومية
واملجتمع املدني.
• موظفي االدارة احلكومية.
• القادة االجتماعيني من أجل السام.
• القيادات الدينية.
• منسقي التواصل املجتمعي.
كما ويوفر املشروع ،املعرفة واملهارات
الــشــامــلــة لــلــمــشــاركــني ،فــبــاإلضــافــة
إلى األنشطة التدريبية ،تتم زيــارات
دراسية للجهات املستهدفة يف ليبيا،
حيث يتم تعريف املشاركني من ليبيا
على املؤسسات العامة واخلاصة ذات الصلة يف بعض الدول األعضاء األخرى يف منظمة التعاون اإلسامي
للسماح بنقل املعرفة واخلبرة واملهارات.

األهداف الرﺋيسية للمشروع هي:
• حتديد االحتياجات األساسية لبناء قدرات املوارد البشرية يف املؤسسات الليبية.
• بناء قدرات الكوادر من خال سلسلة تدريبية متخصصة.
• االستفادة من التجارب العاملية الناجحة يف التنمية.
• تدريب عالي اجلودة للمشاركني من القطاعات احلكومية وغير احلكومية.
• إرسال اخلبراء إلى املؤسسات لتوجيه وتعزيز كفاءة الكوادر.
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«بناء-القدرات»  /مراحل العمل :
املرحلة األولى :املؤسسات
• نظم برنامج «بناء» بالتعاون مع إدارة التدريب والتعاون الفني يف «سيسرك» زيارات دراسية لكادر البرنامج
الليبي لإلدماج والتنمية ،حيث شملت تلك الزيارات مؤسسات مختلفة يف تركيا مبا يف ذلك مجلس البحوث
العلمية والتكنولوجية  ،TUBITAKووقــف أبحاث السياسات االقتصادية التركية  ،TEPAVووكالة التعاون
والتنسيق التركية  ،TIKAومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية
، SESRICوالبنك اإلسالمي للتنمية  ،IsDBومعهد اإلدارة العامة يف تركيا والشرق األوسط  ،TODAIEومؤسسة
البحوث السياسية واالقتصادية واالجتماعية  ،SETAوهيئة اإلغاثة اإلنسانية وحقوق اإلنسان واحلريات IHH
وذلك لتحقيق االستفادة املمكنة من التجارب الدولية.
• مت إجراء تدريب على اإلصالح املؤسسي لـ  60مسؤوالً من وزارة اخلارجية الليبية يف الفترة من يونيو 2017
إلى مارس  2018يف ليبيا.
ً
مسؤول ليب ًيا من وزارة اخلارجية الليبية تدريبات حول “اجلغرافيا السياسية والتاريخ االستراتيجي
• تلقى 60
يف ليبيا” يف الفترة من أكتوبر  2017إلى أبريل .2018
• تلقى  21مسؤوالً من ديوان احملاسبة الليبي يف ليبيا تدريباً حول “إدارة التغيير والبناء املؤسسي” يف الفترة
من يوليو  2017إلى أغسطس .2017
• تلقى  55مسؤوالً من موظفي البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية ،برنامجاً تدريبياً يف “البناء اإلداري واملؤسسي”
منذ بداية عام .2018
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املرحلة الثانية  :املسارات املتخصصة
املسارات الستة التخصصية:
		
• اإلعالميون والصحفيون.
		
• موظفو االدارة احلكومية.
			
• القيادات الدينية.

• قادة املنظمات غير احلكومية واملجتمع املدني.
• القادة االجتماعيون من أجل السالم.
• منسقو التواصل املجتمعي.

وف ًقا خلطة مشروع بناء القدرات لبرنامج «بناء»  ،مت تطوير وتنظيم  6مسارات تدريبية تغطي مجموعة متنوعة
من املجاالت ،حيث مت حتديد املسارات كنتيجة للمناقشات بني مركز «سيسريك» والبرنامج الليبي لإلدماج
والتنمية  ،LPRDحيث مت البناء على التجارب السابقة يف مجاالت التدريب ،أخذاً باالعتبار احتياجات ليبيا يف
وضعها احلالي.
كان الهدف العام من هذا املشروع ،هو تأهيل األفراد واملنظمات الليبية يف مختلف املجاالت ليكون لهم دور
مؤثر يف إصالح العديد من القطاعات الليبية ،حيث كان الغرض الرئيس هو بناء وتعزيز قدرات القادة الشباب
والتشبيك باملنظمات والكوادر ذات التأثير على املستوى اإلقليمي والدولي.
يتكون كل مسار من  4مراحل ،تبدأ بالتدريب الداخلي ،ثم التدريب «أونالين» ومن ثم الزيارة «أونالين» ،لينتهي
التدريب باملرحلة الرابعة وهي التدريب اخلارجي ،حيث مت إجراء تدريب محلي ملدة أسبوعني لـ  20مشار ًكا يف
كل مسار كشرط ضروري قبل البدء باملسارات ،ويف املرحلة التالية ،مت توفير تدريب متقدم عبر اإلنترنت ،من
قبل خبراء دوليني يف كل مجال ،حيث كان عدد الذين شاركوا يف إجمالي التدريبات  120متدرب.
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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
توضح النقاط التالية بعض التحديات
الرئيسية التي تؤثر على تنفيذ املشروع
بدرجات متفاوتة:
• رغم اضطرابات احلرب التي أدت إلى
إبطاء تنفيذ بعض مشاريع البرنامج ،إال
أننا استطعنا جتاوز املراحل احلرجة
يف بناء هــذه املشاريع بهمة الفريق،
حيث جنحنا يف إجنــاز كافة األنشطة
املخطط لها.
• أدت ظ ــروف االتــصــاالت السلكية
والالسلكية يف أوقات معينة إلى صعوبة التواصل إدارة املخاطر
مع الشركاء وأصحاب املصلحة احملليني  ،ما اضطر
إدارة املشروع الى متديد بعض االنشطة و توفير • التدابير االحترازية الالزمة التي يجب أن يتخذها
البرنامج هي ضمان التشاور الفعال مع أصحاب
طرق اتصال بديلة.
املصلحة يف ليبيا لتعزيز احلــوارات املستمرة بني
• أدت حالة عــدم االستقرار إلــى مــغــادرة عديد مختلف الشركاء باستخدام منصات التنسيق،
األف ــراد املؤهلني ذوي املــهــارات والــقــدرات ذات وإشراك الشخصيات العامة املؤثرة باإلضافة إلى
الصلة ،حيث كان لهذه املشكلة تأثير مباشر على ذلك  ،يراقب فريق البرنامج الوضع األمنيلتجنب
قــدرة البرنامج على التنفيذ بكفاءة ،ورغــم ذلك تلك املواقع املعرضة للخطر.
متكن املشروع من النهوض وحتقيق أهدافه وفق
• قــد يقترح فريق البرنامج إج ــراء حتــوالت يف
اخلطط املوضوعة بجهود مضاعفة.
الزيارات والعمل امليداني يف ليبيا بنا ًء على مشورة
• كان من أكبر التحديات التي مر بها البرنامج ،النظراء الليبيني على األرض.
ومتــكــن مــن جت ــاوزه ــا ووضـــع اخلــطــط البديلة
واملالئمة ،هو حتدي جائحة كورونا  ،Covid-19الشراكات والتشبيك
الــتــي أث ــرت على كــافــة مناحي احلــيــاة وخاصة
االجتماعية واالقتصادية منها ،حيث استطاعت أدى تعاون الشركاء الرئيسيني إلى حتسني إدارة
«بناء» توفير منصة «بناء» الرقمية  e-Binaالتي املــشــروع  ،حيث كــان للدور الــذي لعبه البرنامج
كــانــت حــا عمليا كوسيط رقــمــي للتواصل مع الليبي لالدماج والتنمية كنقطة تنسيق محورية يف
احملتضنني والتفاعل معهم ضمن أمتتة املعلومات ليبيا بالغ األثر يف إجناح املشروع بجهود متضافرة
والبيانات واملواد التدريبية وجدولتها وخلق التفاعل من مختلف الشركاء.
املطلوب بني املدربني واخلبراء وجموع احملتضنني
لالستفادة من موارد املشروع بكفاءة  ،مت إشراك
يف مسابقات «بناء» املخلتفة.

•

•
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الــبــرنــامــج الليبي لــادمــاج والتنمية
بشكل استباقي مع شركاء املشروع ،
وتوفير االتصال والتنسيق للمشروع
مــع املــؤســســات الليبية ،فعلى سبيل
املثال ،ساعد البرنامج الليبي لالدماج
والــتــنــمــيــة يف االت ــص ــال بــاملــســؤولــن
العاملني يف تقارير  SSRو .CVE
وبنفس اإلجراء  ،دعمت ً LPRD
أيضا
أن يكون لها صلة مباشرة باملؤسسات
الليبية كالبرنامج الوطني للمشروعات
الصغيرة و املتوسطة وهي الكيان احلكومي املسؤول التطرف العنيف  ،CVEوإصــاح اإلدارة العامة
عن تنمية الشركات الصغيرة واملتوسطة يف ليبيا ،PAR .وإصالح قطاع الصحة.
باإلضافة إلى ذلك ،سعى برنامج «بناء» إلى بناء
واصلت إدارة البرنامج التعاون مع مختلف الشركاء قدرات مختلف املؤسسات العامة ومؤسسات املجتمع
مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر ،كمركز سيتا املدني الليبية لتطوير اإلدارة العامة واحلوكمة من
 SETAالذي يعد من أكبر املراكز البحثية التركية خالل نقل املعرفة واملهارات من املؤسسات األخرى
و مكتب دعم السياسات التابع للحكومة الليبية ذات الباع الطويل يف اإلدارة والقيادة ،وقد ساعدت
ومنتدى الشباب ملنظمة التعاون اإلسالمي  ،ICYFأنشطة بناء يف هــذا املــجــال على تعزيز قــدرات
املؤسسات العامة واملجتمع املدني الليبي واألفراد
وذلك لضمان التنفيذ الفعال للنتائج املرجوة.
وتطوير مهاراتهم.
أق ــام الــبــرنــامــج اجــتــمــاعــات تنسيق منتظمة مع ساهم برنامج «بناء» يف رفع قدرة القطاع اخلاص
الشركاء ،بحيث تكون هذه االجتماعات كمنتدى يتم الليبي على استدامة وخلق فرص العمل ،والتمكني
فيه إطالع الشركاء وأصحاب املصلحة على التقدم االقتصادي للشباب  ،وإدخال التنويع االقتصادي
احمل َرز باإلضافة إلى منصة للتعاون وتبادل األفكار .املعزز من خالل إدارة االبتكار ،ودعم ريادة األعمال،
وتنمية الشركات الصغيرة واملتوسطة ،وقد أدى
ذلك إلى :
أداء املشروع :

•

املالءمة والفعالية والكفاءة واالستدامة

• تطوير قدرات وإمكانيات النظام البيئي للشركات
يهدف البرنامج إلى تطوير أطر عمل مفاهيمية الصغيرة واملتوسطة وريادة األعمال يف ليبيا.
يتم من خاللها حتديد وصقل انتقال ليبيا إلى
مرحلة التعايف والتنمية بالتعاون مع مجموعات • إطالق  89شركة ليبية صغيرة وناشئة وتزويدها
فكرية بارزة  ،وبالتالي أصبح البرنامج قادرا على بالتدريب واالحتضان والتوجيه.
ً
تقدمي بحوث وأطــر مفاهيمية ملساعدة صانعي • توفير فرص التوافق والشراكات مع املستثمرين
القرار بشأن إصالح قطاع األمن ( )SSRو مكافحة الليبيني والشركات التركية والدولية لنقل املعرفة.
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«بناء» رؤية مستقبلية ..
بناء على النجاح الذي حققته مشروعات برنامج «بناء» البحثية والتدريبية يف دعم
ريادة األعمال وبدعم من املؤسسني والشركاء ،سيتم توسيع نطاق املستفيدين من
مشروعات البرنامج ليشمل تقدمي خدماته للمزيد من املجتمعات الهشة واملتعرضة
ألزمات يف املنطقة.
برنامج بناء يف استراتيجيته للسنوات القادمة و بدعم من شركائه و مانحيه سيطلق عدة
مبادرات لبناء قدرات الشباب واملؤسسات ودعم رواد األعمال والتمكني االقتصادي يف
ليبيا والصومال وأماكن تواجد الالجئني السوريني يف تركيا.
سيعمل البرنامج من خالل حاضنة «بناء» بإسطنبول على توسيع نشاطاته عن بعد
من خالل منصته اإللكترونية  EBINAلتشمل كافة الدول واملجتمعات الهشة يف
املنطقة بغرض دعم شبابها و انتقالها من مرحلة الهشاشة و النزاع الى مرحلة السالم
و االستقرار و بناء املؤسسات والتنمية املستدامة.
كما سيسعى البرنامج يف مرحلته القادمة لتوطني مشاريعه يف الدول املستفيدة من
خالل إنشاء حاضنة «بناء» يف ليبيا وحاضنة «بناء» يف الصومال و ذلك بغرض نقل
املعرفة و اخلبرة للشباب يف هذه الدول.
نتطلع يف املرحلة القادمة الى توسيع نشاطاتنا مع املؤسسات الداعمة واملانحة
اإلقليمية والدولية بغرض توسيع مبادراتنا ومشاريعنا لدعم وبناء قدرات شريحة
أكبر من شباب ورواد أعمال املنطقة ذكوراً وإناثاً.
هذه هي خططنا املستقبلية التي سنسعى لتطبيقها و اجناحها بدعم شركائنا و شبكة
داعمينا واملنتسبني وفريق برنامج «بناء» وقبل ذلك كله بتوفيق من اهلل تعالى.
						
م .مصطفى الساقزل ـ ـ ــي
							
مؤسـ ـ ـ ـ ـ ــس برنامج «بناء»
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