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 من الثورة
 إلى بناء الدولة

األهداف، الفرص، التحدّيات.

 مسيرتنا من العام 2011
إلى العام 2015.

معًا نبني وطنًا أقوى



 عندما تأّسس البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية وضع لنفسه هدفًا واحدًا ال غير:
أن ينهي وجوده.

ففي اليوم الذي نرى فيه أن كل شخص ساهم في تحرير ليبيا قد عاد من جديد إلى 
 مجتمعه، ليدير مهنته الخاصة، ويؤسس عائلته، ويساهم في بناء بلد آمن ومستقر،

تكون مهمتنا اكتملت.

منذ ثالث سنوات فقط انطلق برنامجنا، وفي هذه الفترة القياسّية، وبتكلفة 69 مليون 
دينار ليبّي، استطعنا أن نسّجل أكثر من 160 ألف منتسب من المحاربين السابقين، وأن 

نفتتح 31 فرعًا في مختلف المناطق الليبّية واضعين مئات المنتسبين في وظائف 
جديدة، ومقّدمين لشعبنا آالف فرص العمل ودورات التدريب والتعليم التي من شأنها 

أن تطّور إمكانيات شبابنا وتصقل قدراتهم ليعيدوا بناء وطننا من جديد.

 لم تكن المسيرة سهلة، لكننا تعّلمنا منها الكثير. فإعادة اإلدماج مهمة جّبارة تحتاج 
إلى جهود موّحدة من الشركاء المحّليين من القطاعين العام والخاص، باإلضافة إلى 

شركائنا في المجتمع الدولي.

 نعرف أن ذلك لن يتحّقق بين ليلة وضحاها. لكن متى وقفنا صفًا واحدًا من أجل وطننا، 
سنتغلب على الصعاب والتحدّيات التي نواجهها. وسنتمكن معًا من إدراك أهدافنا.

 من واجبنا أن نعمل من أجل وطن أقوى، وطن يستعيد فيه المحاربون السابقون 
حياتهم المدنّية، ليطلقوا قدراتهم ويصبحوا حجرًا متينًا في بناء مجتمع جديد 

يستحقه كل ليبي ناضل من أجل حرّيته.

معًا نبني وطنًا أقوى.
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بهدف تحقيق األمن واالستقرار في ليبيا، 
يتوّحد المجتمع الدولي خلف عملية السالم 

التي تسير فيها األمم المتحدة لالتفاق على 
حكومة وفاق وطني تقود البالد.

واليوم هو الوقت المناسب لمضاعفة 
 جهودنا لدعم وتشكيل حكومة الوفاق

من أجل إعادة بناء البالد.

أما محور هذه المهمة فهو تأهيل المحاربين 
السابقين وإدماجهم في المجتمع ليساهموا 

مباشرة في بناء ليبيا القوية والمزدهرة.

ويعمل البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية في 
ظروف صعبة للغاية لتحقيق ذلك الهدف 

السامي، غير أن النجاح ال يمكن تحقيقه إاّل 
من خالل انخراط جميع الليبيين في عملية 

السالم  للوصول إلى الوطن الذي يطمح إليه 
كل ليبي.

لذا، أدعم بشّدة جهود البرنامج الليبي 
لإلدماج والتنمية وأتمنى له النجاح في 

مهمته الوطنية.
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إن أخطر ما يهّدد األوطان بعد الثورات 
المسّلحة، هي مسألة تفكيك المجموعات 

المسّلحة واستيعاب المحاربين. 

فخالل الثورة الليبّية، انتشر السالح بين آالف 
المدنيين ممن قاموا بإنشاء المجموعات 

المسلحة من كتائب ومجالس عسكرية للدفاع 
عن حريتهم وأهلهم ومناطقهم.

بعد انتهاء الثورة مباشرة و تحديدًا بعد إعالن 
التحرير بأسبوع واحد تقدمت مع زمالئي 

ممن شعروا بأهمية إدماج المسلحين في 
الدولة الجديدة بمشروع إلنشاء هيئة تقوم 

بإعادة تأهيل وإدماج المسلحين واستيعابهم 
في قطاعات الدولة كافة بالتعاون مع 

المؤسسات األمنية والمدنية.

فتقدمنا بالمشروع لرئيس المجلس الوطني 
 االنتقالي و لرئيس المكتب التنفيذي في حينها

 وتمت الموافقة على المقترح وإصدار قرار
 بإنشاء “هيئة شؤون المحاربين” التي تحّولت

فيما بعد إلى “البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية”.

وبدأت المسيرة من خالل جمع بيانات 
المسلحين في كل أنحاء ليبيا وقمنا 

بتسجيلهم بحسب قوائم كتائبهم وأجرينا 
مقابالت شخصية مع كّل منهم بالتعاون مع 

اختصاصيين نفسيين واجتماعيين، وتعرّفنا 
إليهم وإلى ظروفهم واحتياجاتهم 

ورغباتهم، وأعددنا بذلك قاعدة بيانات هي 
األشمل واألدّق في تاريخ ليبيا إذ تشمل سجاّلً 

خاصًا بكل منتسب، وتضّم البيانات الشخصية 
والتعليمية والمهنّية واالجتماعية والنفسية 

ألكثر من 160 ألف محارب.

وحّددنا كذلك، مجاالت اإلدماج والفرص المتاحة 
الستيعابهم بناء على اتفاق مع الحكومة، 

سواء في المجال األمني والعسكري، أو 
االقتصادي من خالل المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة، أو التعليمي من خالل التعليم 
المهني والحرفي والتعليم العالي. وذلك 

لينتقلوا من السالح والفراغ والبطالة إلى 
بناء القدرات والمساهمة في نهضة ليبيا 

وتنميتها بالعلم والمعرفة والعمل.

بدأنا المسيرة بطموحات كبيرة لالرتقاء 
بالمسلحين وتوعيتهم ونقلهم من السالح 

الى البناء. فانطلقنا في بناء المؤسسة 
وافتتحنا المقر الرئيسي في بنغازي و31 
فرعًا في كل أنحاء ليبيا وبدأنا بتدريب 300 

مدرب من المنتسبين ذوي الشهادات العليا 
ليقوموا بتدريب اآلالف من زمالئهم في 

مجاالت التنمية البشرية والتوعية الدينية 
واألخالقية  والسياسية، وإقناعهم بأن مرحلة 

التغيير بالسالح انتهت وحان وقت التغيير 
 السلمي من خالل التسلح بالعلم والعمل

من أجل البناء والتنمية.

وبناء على قاعدة البيانات التي أعددناها، 
صممنا خمسة برامج طموحة وبدأنا بتنفيذها، 

إلدماج واستيعاب المسلحين في الجيش 
 والشرطة وفي المشاريع الصغيرة

والمتوسطة فضاًل عن مشاريع التعليم الداخلي 
والخارجي وتحويل الكتائب والمجموعات 

المسلحة ومقرّاتها إلى نواٍد رياضية وثقافية 
واجتماعية. هذا باإلضافة إلى مشاريع الدعم 
النفسي والزواج واإلدماج االجتماعي الكفيلة 

بتحويل المحاربين إلى مواطنين مدنيين 
فاعلين في المجتمع.

عندها القينا موافقة وتشجيعًا من الحكومة 
ووعودًا بالدعم، غير أننا لم نتلقَّ الميزانيات 
الالزمة إلطالق المشاريع. علمًا أننا لم نطلب 
تخصيص ميزانيات مباشرة للبرنامج بل أن يتم 
تمويل البرامج والمشاريع من خالل ميزانيات 

 الوزارات المعنية كالدفاع والداخلية
والعمل والتعليم. 

لكن رغم النقص الهائل في الميزانية، من 
الواضح أننا حققنا الكثير وفي ثالث سنوات 
فقط، ومع إنفاق لم يتخطَّ 69 مليون دينار 

ليبي- ما يمّثل 0.09٪ فقط مما أنفقته 
الحكومة – وهو مبلغ ال يقارن مع اإلنجازات 
الهائلة التي توصلنا إليها. مما يؤكد ضرورة 

حصول البرنامج على التمويل الذي يحتاجه 
ليتمكن من تحقيق كل ما يطمح إليه.

إن هذا التقرير موجه إلى الشعب الليبي 
وصّناع القرار، إذ نبّين فيه ما حصلنا عليه من 

ميزانيات وكيف تم إنفاقها، والنتائج التي 
تحّققت من ذلك. ونقول من خالله، إن الحلول 
موجودة وإن المسلحين يرغبون ومستعّدون 
لالنخراط في برامج البناء لو توفرت اإلمكانيات 

والدعم الالزم من الدولة وصّناع القرار 
والمجتمع واإلعالم. وهذا ما تثبته قصص 

النجاح التي نعرضها وآراء الخبراء الذين 
شاركونا في نجاحاتنا.

وفي التقرير أيضًا، نبّين التحديات والصعاب، 
لكّننا نضع أيضًا الحلول اآلمنة والناجحة لنشر 

السلم األهلي وجمع السالح وإدماج أبنائكم 
 المسّلحين واستيعابهم ليكونوا حماة

وبناة الوطن.

في خالل سنوات عملنا الثالث تعّلمنا الكثير 
عن عملية اإلدماج وتفكيك المجموعات 

المسّلحة وجمع السالح، وكيفية تطبيقها في 
جميع المناطق الليبية.

وحصلنا عل الخبرة األولية من خالل مؤسسات 
أكاديمية ومنظمات دولية لنضمن أن 

المنهجية والسياسات المطبقة تتناسب مع 
المجتمع الليبي، وترتقي في الوقت نفسه 

إلى أهم المعايير المعتمدة حول العالم.

واآلن حان وقت االستفادة من تلك المعرفة 
وتطبيقها على األرض، واستثمار خبراتنا 

وطاقاتنا في مسار السالم.

لكن علينا أن ندرك أن البيئة التي سنعمل 
فيها مستقباًل تختلف جذريًا عما واجهناه 

في السنوات الماضية. لذلك، علينا أن نعتمد 
مقاربة جديدة لنحاكي الواقع الجديد في 

البالد. وأن نطور اسلوب عملنا وأن نعيد تحديد 
مسؤولياتنا واألدوار التي يجب أن نقوم 

بها من  أجل تحقيق أهدافنا. وذلك من 
خالل الشراكة مع جميع الجهات التي لديها 

خبرة عملّية في عملية اإلدماج وتفكيك 
المجموعات المسلحة وجمع السالح، وعلى 

رأسها األمم المتحدة.

إن إدماج المنتسبين للمجموعات المسلحة، 
وإشراكهم كأفراد في عملية بناء البالد، 
يتطلب جهودًا متعددة األبعاد. وذلك لن 
يحصل بين ليلة وضحاها، وعلينا أن نكون 

مستعدين وجاهزين لذلك.

اليوم، تحتاج ليبيا إلى برنامج اإلدماج والتنمية 
أكثر من أي وقت مضى، ألني أرى بالدًا 
تملؤها الفرص، بالدًا تفيض أماًل وإلهامًا 

وأحالمًا بمستقبل مشرق.

وإذا أردنا أن ننجح غدًا، علينا اليوم أن نقف معًا.

معًا نبني وطنًا أقوى.

جوناثان باول
المبعوث الخاص للمملكة المتحدة في ليبيا

دعمًا لحكومة الوفاق الوطنيرسالة المدير العام

مصطفى الساقزلي
مدير عام البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية

ومتى تحقق الهدف، وتم 
التوّصل إلى اتفاق لوقف 

إطالق النار وتشكيل حكومة 
موّحدة، سيكون للبرنامج 

 دور أساسي في بناء
ليبيا الجديدة.



56

 = 162,000 مشارك مسّجل = 31 فرعًا في مختلف أنحاء الوطن

حتى العام 2015 تم تأسيس 31 فرعًا للبرنامج في مختلف أنحاء 
ليبيا. وجّهزت الفروع بفريق من 346 موّظفًا و800 خبير تقني 

وتقّدم المكاتب الدعم المباشر للمشاركين في كل منطقة، بغض 
النظر عن أي انتماء سياسي أو اجتماعي.

مجموع المبالغ الواردة 
من الحكومة:

187,989,000د.ل. 

مجموع اإلنفاق المباشر 
من قبل البرنامج:
69,745,000 د.ل.

المبلغ المخصص للمشاريع 
المتعاقد عليها

118,244,000 د.ل.

من أصل قاعدة بيانات تضّم أكثر من  700, 213 طلب قمنا بدراسة 
وتدقيق أكثر من 700 , 162 ملف لنؤسس قاعدة بيانات تشمل كل 

مدينة ومحافظة ومنطقة في ليبيا، وهذا ما يضمن أن يمّثل البرنامج 
كل البالد.

لمحة عن البرنامج

تأسس البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية من أجل هدف واضح وهو 
تحقيق الدمج في المجتمع للمحاربين واألشخاص الذين ثاروا من 

أجل حرّية ليبيا.

تاريخنا: رسمّيًا، كان البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية ُيعرف بـ »هيئة 
شؤون المحاربين« التي تّم تفويضها بمهمة تسجيل المحاربين 

ودمجهم في مؤسسات الدولة ومنحهم فرصة المساهمة في 
بناء وتنمية وطنهم.

رؤيتنا: تقوم رؤيتنا على أهمّية مساهمة الثوار في إعادة بناء 
ليبيا وتحقيق ازدهارها، ولتحقيق هذه المهّمة أنشأ البرنامج الليبي 

لإلدماج والتنمية برامج خاصة إلعادة تأهيلهم نفسّيًا واجتماعّيًا، 
ودمجهم اقتصادّيًا، ودعمهم مدنّيًا وأّكاديمّيًا، باإلضافة إلى 

المساهمة في جمع السالح عبر توفير فرص بديلة للمحاربين. 

أهدافنا: يسعى البرنامج إلى تحقيق مجموعة من األهداف 
إلعادة تأهيل المحاربين السابقين نفسّيًا واجتماعيًا إلدماجهم في 

مجتمعاتهم. وذلك من خالل رفع المستوى التعليمي والثقافي 
وبناء القدرات، وإيجاد فرص عمل مستدامة من خالل برامج للمشاريع 

الصغيرة والمتوّسطة. ويسعى كذلك إلى المساهمة في جمع 
السالح من خالل توفير فرص بديلة، وتحويل قادة الثّوار إلى قادة 
مدنيين في مختلف القطاعات، وتأهيلهم وإعدادهم ليساهموا 

في عملّية الحوار وفض النزاعات والمصالحة الوطنّية. ويهدف 
البرنامج كذلك إلى المساهمة في بناء الجيش والشرطة عبر إدماج 

الثّوار كأفراد في المؤسسات األمنّية.

قيمنا: نحن نعمل ضمن أربع قيم تشكل صلب منظمتنا وتحكم أداءنا 
في كل ما نقوم به، وهي:

 الفاعلية: نسعى إلى الفاعلية والتمّيز في جميع أعمالنا.
ونحن نتحّدى أنفسنا باستمرار من أجل تحقيق أفضل أداء ممكن، 

يؤدي إلى مضاعفة نتائج أعمالنا من خالل أفضل الوسائل المتاحة 
وبأقل تكلفة.

االبتكار: نلتزم بتطوير الحلول للتغلب على الظروف السائدة 
لدعم وإدماج المنتسبين إلى البرنامج، من خالل برامج بنيت على أهم 
األفكار العالمية في هذا المجال، وتم تصميم البرامج من قبل خبراء 

وطنيين ودوليين كل في مجال اختصاصه.

الشمولية: نؤمن بحقوق وقيم جميع أفراد المجتمع الليبي. 
كّل مواطن يريد أن يصبح فاعاًل ومساهمًا سيحصل على دعمنا، بغض 

النظر عن أي فروق شخصية أو اجتماعية وال ننحاز إلى أي فئة، 
وليس لدينا أي انتماء سياسي.

النزاهة: نعتمد النزاهة والمحاسبة في جميع أعمالنا، ملتزمين 
بسياسات وإجراءات واضحة. ونقّدم في تعامالتنا أقصى درجات 

الشفافية. األمر الذي نعتبره أساس أخالقياتنا المهنية.

مليون دينار187

المبالغ الواردة
2014  - 2012

تم إنفاقها
2014  - 2012

69مليون دينار 118مليون دينار
للمشاريع المتعاقد 

عليها
2016  - 2015

2014 2011

تمت مراجعة القرار األصلي الذي أنشئت به هيئة شؤون 
المحاربين فصدر القرار رقم 888 في العام 2014، الذي أعاد 

تسمية المؤسسة إلى البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية. 
وسيستمر عملها بالتعاون مع الوزارات في دعم الثوار 

السابقين من أجل بناء ليبيا جديدة.
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محارب

منتسب

مشارك

التسجيل والمقابالت
وإدخال المعلومات

توعية
وتثقيف

إرشاد ورعاية

تدريب
دعم الوظائف أو إنشاءوتعليم

المشاريع الصغيرة والمتوّسطة

مواطن
فاعل

نظريتنا للتغيير

ثورة ونزاع

سالم وازدهار

قّصة أشرف
من محارب إلى دبلوماسي

أشرف المير
رئيس الجهاز األمني

سفارة ليبيا في لندن

ولد أشرف في بنغازي ونشأ وترعرع في درنة. وبعد تخرّجه 
في االقتصاد شغل منصبًا إداريًا في مؤسسة تعمل في قطاع 

البناء في مدينة سرت. 

 بعد أن أصبح أشرف مهّددًا من النظام آنذاك، هرب من ليبيا
إلى السويد، حيث تمّكن مع الوقت من بناء حياة جديدة.

عندما سمع أشرف بأخبار الثورة في ليبيا، غمرته سعادة ال 
توصف، وانتظر أسابيع قليلة قبل أن يترك حياته المستقرّة 

ويعود إلى بالده ليدعم عائلته وأصدقاءه. فوصل إلى ليبيا 
في شهر مارس من العام 2011، ليجد نفسه مباشرة على 

الجبهة بعد أن انضّم إلى كتيبة 17 فبراير. قبل أن يتّم اختياره 
لمهمة حماية الشخصيات. ومع التدريب الذي حصل عليه من 

االختصاصيين األمنيين الفرنسيين والبريطانيين، قاد فريقًا توّلى 
حماية الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني فضاًل عن كبار 

المسؤولين الدوليين أثناء زيارتهم الى ليبيا.

وبعد انضمامه إلى هيئة شؤون المحاربين تم اختياره 
للمشاركة في دورات تدريب متقّدمة في األمن والدبلوماسية 

أجريت في المعهد الدبلوماسي. واليوم، غدا موظفًا رفيع 
المستوى في الجهاز األمني التابع للسفارة الليبية في لندن 

مع مسؤولية حماية أربعة مباٍن منفصلة فضاًل عن مسؤولية 
الحماية الشخصية للسفير.

ما إن ينتهي من المهمات الموكلة إليه في بريطانيا، يطمح 
أشرف إلى العودة إلى عائلته ووطنه، لينشئ مؤسسة تقّدم 

الخدمات األمنية للشركات الدولية العاملة في ليبيا.
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البرامج والمشاريعالمراحل

•  تأسيس 31 فرعًا في مختلف أنحاء 
البالد.

•  توظيف وتدريب 346 موظفًا 
بدوام كامل إلدارة الفروع وتسيير 

البرامج والمشاريع.

•  التأكد من أهلية وصالحية 
المتقدمين للتسجيل.

•  التدقيق في بيانات 162,702 
متقّدم، وتسجليها في قاعدة 

بيانات آمنة.

•  إجراء مقابالت لـ 162,702 
منتسب للبرنامج.

•  جمع معلومات مفّصلة ووافية 
عن المشاركين تضم 138 

معلومة عن كّل منهم بهدف 
وضع برامج مخّصصة تلّبي 
طموحاتهم واحتياجاتهم.

•  تحديد الدعم النفسي 
 واالجتماعي المطلوب

لكّل من المتقّدمين.

•  تحديد المعّوقات والموارد 
 المطلوبة، من قبل البرنامج

أو من خالل اإلحالة.

•  تقديم برامج الدعم الالزمة 
للمنتسبين كّل وفق حاجاته.

•  دورات توعية من أربعة أيام 
لـ 60,000 مشارك في جميع 

المناطق الليبية.

•  دورات تطّور لغة تواصل واضحة 
بين البرنامج والمشاركين.

•  نشر قيم األخالق، واالحترام، 
 واإلسالم المعتدل والتسامح

في المجتمع.

 •  نشر التربية المدنية
والوعي المدني.

 •  اختبارات لتحديد مستوى
اللغة اإلنجليزية.

 •  إرشاد ودعم نفسي
واجتماعي للمنتسبين.

•  بناء شراكات مع الوزارات المعنية 
وغيرها من المنّظمات.

•  إعادة المشاركين في البرنامج 
 إلى وظائفهم السابقة

وتطوير مهاراتهم.

• بناء قدرات المشاركين والسعي 
إلى إدخال غير العاملين منهم في 

الوظائف العامة والخاصة الجديدة.

•  تنفيذ برامج اإلدماج.

•  اإلشراف ومتابعة المنخرطين في 
برامج اإلدماج.

•  مشروع طموح للمشاريع 
الصغيرة والمتوسطة.

•  مشروع قادر للتأهيل 
والتدريب المهني.

 •  مشروع مراكز التوظيف
في البلديات.

•  مشروع إعداد القادة.

•  مشروع التوعية والتثقيف.

•  مشروع المجتمع المدني.

 •  مشروع مطمئن
للدعم النفسي.

•  مشروع موّدة للزواج.

•  مشروع الخدمات االجتماعية.

•  مشروع إيفاد للتعليم 
العالي.

 •  مشروع تعليم
اللغة اإلنجليزية.

• مشروع التعليم عن بعد.

•  مشروع اإلدماج في 
المؤسسات األمنية.

•  مشروع جمع السالح.

إعداد المنتسبين ليندمجوا في الحياة 
اإلنتاجية من خالل دورات تدريبية 

ذات جودة عالية تستجيب لمتطّلبات 
السوق، والتشجيع على تأسيس 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
فضالً عن تقديم الدعم واإلرشاد المهني.

يهدف إلى تعزيز المهارات القيادية 
للمنتسبين وتعزيز الوعي المدني، 

وحّثهم على المشاركة في بناء 
المجتمع الليبي.

المساهمة في الدعم النفسي 
واالجتماعي للمنتسبين وعائالتهم 

لتعزيز التماسك االجتماعي في 
أوساطهم.

 يهدف إلى رفع المستوى
التعليمي لدى المنتسبين وتعزيز 

مساهمتهم في القطاعين العام 
والخاص في ليبيا.

المساهمة في أمن واستقرار ليبيا 
ببناء المؤسسة األمنية والعسكرية  

من خالل إدماج المسلحين بالتعاون مع 
وزارتي الداخلية والدفاع.

 التسجيل والتدقيق
وجمع المعلومات

 المقابالت الشخصية
المشاريعالبرامجاإلدماج والمتابعةالتوعية والتثقيفوبناء قاعدة البيانات

برنامج اإلدماج 
االقتصادي

برنامج اإلدماج 
المدني

برنامج اإلدماج 
االجتماعي

البرنامج التعليمي

برنامج اإلدماج في 
المؤسسات األمنية 

وجمع السالح



1314

جمال المبروك
مدير إدارة الفروع

الدكتور المبروك بلحاج
نائب المدير العام للمنطقة الغربّية

المقابالت الشخصّيةتسجيل المشاركين

ليس هناك ما هو أفضل من العمل في خدمة ليبيا وأبنائها، وهذا ما سعينا للقيام به من خالل 
تأسيسنا الفروع في المناطق لنتمّكن من مساعدة الثوار في مختلف المناطق ليساهموا في 

بناء وطنهم بعدما ساهموا في تحريره.  

فقد تم إنشاء31 فرعًا في جميع أنحاء ليبيا، ولم تنحصر في المدن األساسية مثل طرابلس 
وبنغازي، بل شملت أيضًا مختلف المناطق، وذلك تماشيًا مع التزامنا بتقديم الدعم والتدريب 

والمساعدة لكل من يحتاج إليها من دون إقصاء أو تمييز.

ومع فريق عمل مدرّب من إداريين ومدخلي البيانات، تمّكنا من تسجيل أكثر من 162,000 
منتسب مؤهل، وتمت دعوة كل منهم إلى مقابلة شخصية في مبادرة هي األولى من نوعها 

في ليبيا.

وجمع فريقنا بيانات شخصية عن كل مشارك مع احترام كامل لسرية وخصوصية تلك المعلومات 
التي تضمنت المستوى التعليمي والخلفية المهنية للمشاركين فضاًل عن األدوار التي 

يطمحون إليها في المستقبل. وكذلك، تم جمع معلومات صحية عن المنتسبين من خالل 
معاينات طبية منفصلة. علمًا أن تلك المعلومات تم حفظها بشكل آمن واستخدمت لوضع كل 

منتسب في البرنامج الذي يناسبه. 

وتم تشخيص الوضع النفسي للمنتسبين بالتعاون مع عائالتهم، من قبل متخصصين دوليين. 
 وذلك لنضمن تقديم االستشارة والدعم النفسي الالزم إلى كل من يعاني من ضغط نفسي

ال سيما بسبب النزاعات والحروب، وذلك لمساعدتهم في العودة إلى حياتهم الطبيعية.

وتم تنظيم ورشات عمل للتوعية والتثقيف شارك فيها نحو 60,000 منتسب، وكانت متخصصة 
بالحفاظ على ثقافتنا وتراثنا والقيم االجتماعية والدينية للتأكد من أن عملنا يحقق نتائج تؤثر 

في المجتمع.

ومن الالفت أن كل تلك اإلنجازات تم تحقيقها في ظّل عدم االستقرار والظروف الصعبة التي 
يعاني منها وطننا. واآلن يتم تحضير 5000 منتسب للمشاركة في مشاريع مختلفة، سواًء أكان 

في ليبيا أو خارجها.

 فرغم ميزانيتنا المحدودة، نتعهد بمواصلة العمل من أجل تحقيق االستقرار واألمن
واإلزدهار لليبيا. 

تعتبر المقابالت الشخصية إحدى أهم المراحل في البرنامج، ألنها تعطي صورة كاملة عن 
المشاركين وأوضاعهم الحالية وحاجاتهم األساسية لتحقيق إدماجهم في المجتمع.

وتأتي مرحلة المقابالت مباشرة بعد مرحلة التسجيل التي تم فيها ملء استمارة تتضمن بعض 
البيانات األولية األساسية، وهي تهدف إلى إجراء المحارب مقابلة وجها لوجه مع اختصاصي 

نفسي الستكمال بياناته الشخصية والحصول على معلومات أكثر وأعمق، مما يمّكننا من تحديد 
رغباته واحتياجاته، وما إذا كان في حاجة إلى دعم نفسي أم ال. وتم الحصول في كل مقابلة 

على 138 معلومة تتعّلق بمختلف جوانب حياته.

ولما كان عدد المشاركين كبيرًا، وضعت إدارة الهيئة برنامج عمل متكامل مع فريق محترف 
الستيعاب هذا العدد الهائل في مدة قصيرة وتم ذلك من خالل التعاون مع أكثر من 500 
متخصص في الموارد البشرّية تم إعطاؤهم دورات تدريبية إلجراء هذه المقابالت بطريقة 

محترفة. ومن ثم تم توزيع المقابالت على عدد كبيرمن المراكز التي تم تأمينها من خالل وزارة 
التربية والتعليم، ووصلت في مدينة طرابلس وحدها إلى 20 مركزًا، اضطررنا إلى العمل في 

بعضها في فترتين صباحّية ومسائية. ليصل عدد المقابالت اليومية إلى 2000 مقابلة، أجريت 
بأسلوب سلس تكّلل بالنجاح التام.

وتم إنشاء منظومة اتصاالت خاصة بالمشروع، فكان المحاربون يبّلغون بمكان وموعد المقابلة 
من خالل رسالة تبعث إلى أرقام هواتفهم المحمولة المسّجلة لدينا في استمارة التسجيل، 

وعند حضورهم إلى المركز المحّدد كانوا يجدون أسماءهم في قوائم المقابالت.

واستمرت هذه المقابالت خمسة أسابيع مددت أسبوعين لمن تخلفوا، ومن  ثم مددت أسبوعا 
إضافّيًا لضمان أن كل مشارك حصل على مقابلته الخاصة. وانتهت هذه المرحلة في شهر يونيو 

2012 وتم إنجاز نحو 160000 مقابلة بشكل دقيق ومحترف.

تمّكنا من تسجيل أكثر من 162,000 منتسب مؤهل، وتمت 
دعوة كل منهم إلى مقابلة شخصية في مبادرة هي 

األولى من نوعها في ليبيا.

التعاون مع أكثر من 500 متخصص في الموارد البشرّية تم 
إعطاؤهم دورات تدريبية إلجراء 2000 مقابلة يومّيًا.
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قاعدة البيانات

 عند تسّجيل المتقّدمين إلى البرنامج، كان عليهم أن يقدموا الطلب
من خالل “الرقم الوطني”.

وبذلك يكون البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية الهيئة الحكومّية 
األولى التي تطّبق هذا األمر، ما أدى إلى تسجيل 162,000 رقم 

وطني. وتضّم بياناتنا اليوم 138 معلومة عن كل واحد من المنتسبين 
الـ 162,000 أي ما مجموعه 22,3 مليون معلومة. ما يشّكل صورة 

واضحة وغنّية عن شريحة هاّمة من الشعب الليبي.

ومن ناحية أخرى تثبت تلك البيانات قدرة البرنامج على الوصول إلى 
عمق المجتمع، وتمنح الحكومة واألوساط األكاديمية رؤية واضحة 
آلمال وتطّلعات مكّون أساسي من المجتمع ستؤثر حتمًا في نجاح 

وطن بكامله.

وهي تظهر كذلك، التزامنا الكامل باحترام حقوق كل إنسان في 
المجتمع الليبي بغض النظر عن انتمائه السياسي أو االجتماعي. 

فالليبيون الذين تتألف منهم قاعدة البيانات، ينتمون إلى مجموعات 
متباينة، سواًء على صعيد الفئات العمرية والمناطق التي ينتمون 

إليها، أو على صعيد المستوى األكاديمي والمهني.

وحين نفهم األشخاص الذين وجد البرنامج من أجلهم، نستطيع أن نضع 
برامج ومشاريع مصممة وفق حاجاتهم على تنوعها واختالفها.

في البداية، ومع انطالق عمليات التسجيل، حصلنا على بيانات موزّعة 
على 138 معلومة، وتم تصنيفها الحقًا من خالل المقابالت الفردية 

التي أجريت مع كل متقّدم إلى البرنامج.

وكانت تلك المعلومات شاملة لتغطي كل الجوانب الحياتية للمتقدمين 
فضاًل عن الخلفيات التي أتوا منها. وتضّم:

•   التفاصيل الشخصية.

•   البيانات التعليمية والمهنية.

•   المجموعات المسّلحة التي ينتمون إليها.

•   اإلصابات الجسدية.

•   تقويم مفّصل للصحة النفسية.

أنتجت تلك المعلومات قاعدة بيانات استثنائية في غناها وفاعليتها. 
ما يؤهلها لتكون نموذجًا تتبعه الحكومة مع المنظمات األخرى.

فعلى سبيل المثال، أظهرت البيانات أن عددًا كبيرًا من المنتسبين هم 
من الشباب )53% أقل من 31 عامًا(، وأن 10% منهم يزيد عمرهم عن 

45 عامًا. ما يعني أن البرنامج يمنح الدعم والتدريب للذين هم في بداية 
حياتهم المهنية وللمنخرطين مسبقًا في المجتمع على السواء. 

ومما تبين أيضًا أن نحو 41 % من المنتسبين هم من غير العاملين 
و65% منهم ليست لديهم أي شهادة جامعّية. ما يعني أن إيجاد 

الفرص المناسبة للمنتسبين هو من أهم واجبات البرنامج.

وكان الفتًا أيضًا، ما أظهرته البيانات عن كون معظم المنتسبين 
يعتبرون أن هدفهم النهائي هو أن يصبحوا أعضاء منتجين في 
مجتمع مستقر اقتصاديًا. وتبين أن 43% منهم يفّضلون تأسيس 

أعمالهم الخاصة من خالل دورات تدريبية حول المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة، فيما يفضل أكثر من 18% منهم استكمال تحصيلهم 

األكاديمي في الخارج من خالل ِمَنح لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراه.

ومن ناحية أخرى َعبََّر البعض عن رغبته في االنضمام إلى مؤسسات 
الدولة، أو تطوير كفاياته المهنية. ويظهر هذا التنوع الكبير بين 

خيارات المنتسبين الغنى والتنوع الذي يمكن أن يدركهما االقتصاد 
الليبي مستقباًل وبمساهمة من المنتسبين إلى البرنامج الليبي 

لإلدماج والتنمية.

إن هذه األرقام المبنية على حقائق، هي أساسية في تحديد 
مستقبل المنتسبين إلى البرنامج، بل ومستقبل ليبيا بكاملها، ألنهم 

يشّكلون عينة حقيقية ومصّغرة عن المجتمع.

 إن فهمنا العميق لحاجات من نعمل من أجلهم يساعدنا حتمًا في
بناء مستقبل مشرق لهم ولعائالتهم، ويمّكننا من العمل الفعلي 

لخدمة الوطن.

حين نفهم األشخاص الذين وجد البرنامج 
من أجلهم، نستطيع أن نضع برامج 

ومشاريع مصممة وفق حاجاتهم على 
تنوعها واختالفها.

توزيع المسّجلين بحسب الفئة العمرية

 توزيع المسّجلين بحسب
الحالة االجتماعية

توزيع المسّجلين بحسب 
المستوى التعليمي

 توزيع المسّجلين
بحسب الطموحات

 توزيع المسّجلين بحسب
الوضع الوظيفي
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إحصاءات البرنامج

أقل من 25 سنة

من 25 إلى 31 سنة

من 32 إلى 38 سنة

من 39 إلى 45 سنة

من 46 إلى 53 سنة

أكبر من 53 سنة

أعزب %61,08

مشاريع صغيرة ومتوسطة 42,9%غير متعّلم %1,16

موّظف %35

متزّوج %38,5

التوّظف في وزارة الداخلية 8,5%يقرأ ويكتب %1,26

أعمال حرّة %7,14

خاطب %0,21

التوّظف في وزارة الدفاع 6,5%تعليم أساسي %23,08

 موّظف حاليًا، وأطمح
إلى تطوير مؤهالتي %10,9

عاطل عن العمل %40,7

أرمل %0,03

تعليم متوّسط %39,5

طالب %16,84

مطّلق %0,12

تعليم جامعي %33

متقاعد %0,07
غير مبّين %0,06

ماجستير أو دكتوراه %2

غير مبّين %0,25

متابعة الدراسات العليا في الخارج %18,3

التعليم التقني %3

التوّظف في القطاع الحكومي %9,3

تعّلم مهنة حرفّية %0,5

غير مبّين %0,1
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التوعية والتثقيف

18

تمّثلت المرحلة الثالثة من البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية بالتوعية 
والتثقيف. وتهدف هذه العملية إلى تعزيز العالقة بين المحاربين 
والمجتمع المدني. وذلك من خالل تطوير الوعي والمعرفة حول 
أشكال األنظمة وأنواعها، واألعمدة األساسية التي تقوم عليها 
الدول العصرية والديمقراطية والتي تشمل الدستور واالنتخابات 

وعملية التحول السلمي وتسليم السلطة. 

وبالنسبة إلى الكثيرين كانت هذه المرّة األولى التي يتعرّفون فيها 
إلى المبادئ األساسية والبديهّية لبناء مجتمع ديمقراطي ومستقّر.

وباإلضافة إلى المسار السياسي، كان ال بد من التطّرق إلى أهمية 
تبّني األفكار الدينّية المعتدلة، ومقاومة التطرف في مجتمعنا وتعزيز 

مبادئ التسامح مع اآلخرين وآرائهم.

وحرصنا كذلك على دعم طاقات المشاركين في حياتهم المهنية 
والشخصية على أمل المساهمة في بناء مستقبل إيجابي لليبيا.

وفي الوقت الذي كانت ُتجرى فيه المقابالت الشخصية، قمنا بتكليف 
خبراء محليين في التعليم، لوضع مجموعة من الدورات التي تغّطي 

ثالثة مواضيع أساسية وهي السياسة، الدين، والتنمية البشرية.

واعتمادًا على قاعدة البيانات التي كانت قد تشّكلت حديثًا، بدأنا 
بتوظيف وتدريب 300 من المحاربين السابقين ليصبحوا مدربين 

 ومنّشطين في الدورات، ليقدموا بدورهم المناهج المعتمدة
إلى المشاركين اآلخرين.

علمًا أن هؤالء المدربين تم انتقاؤهم بعناية كبيرة من بين مئات 
المتقّدمين إلى البرنامج، وتّم تدريبهم من خالل خبراء عالميين 

ليقدموا دورات توعية في كل من طرابلس، بنغازي، الزاوية، غريان، 
سبها، سوسة وصواًل إلى درنة. وحصل كلٌّ من المدربين الجدد على 

شهادة تدريب مدّربين معترف بها دولّيًا.

 وبعد تعميم هذه الدورات على مكاتب الفروع قمنا بتقديمها
إلى نحو 60,000 مشارك. وتم تحديد 1000 مشترك إضافي ليصبحوا 

 مدربين في المستقبل، لنضمن تقديم تلك الدورات إلى
بقّية المشاركين.

ال يمكن أن نحّقق التغيير ما لم نغّير البيئة التي 
 نعيش فيها. فليبيا هي مثل الحديقة، ولكي نتمكن
من أن نزرع أشجارًا وأزهارًا جديدة فيها، علينا أن 

نغّير تربتها وأن نحرثها لنجعلها خصبة ومثمرة.

لذلك، أسعى إلى استخدام دورات البرنامج 
الليبي لإلدماج والتنمية، وغيرها من الدورات، 
الستثمر في قدرات زمالئي سعيًا نحو إطالق 

الحوار الجدّي في المجتمع.

 وفي البداية علينا أن نبدأ بتعليم أنفسنا،
علينا أن نقرأ، وأن نبحث. علينا أن نتعمق في 

المشكالت التي نواجهها. ولهذا بالتحديد نحن 
موجودون في هذه الدورات، فنحن بحاجة إلى 

تطوير أنفسنا.

وعلينا جميعًا أن نقف معًا، فوحدهم الليبيون 
قادرون على حّل مشكالت ليبيا.

 حسن المقرحي
مشارك من بنغازي

في محاولة لبناء قاعدة صلبة للتدريب، قررنا 
االعتماد على المشاركين من داخل البرنامج 

الليبي لإلدماج والتنمية بدال من االّتكال على 
المدربين المكلفين من الخارج. فتم اختيار 300 

مرشح من مختلف أنحاء ليبيا لحضور دورات 
في تدريب المدربين. واليوم من المفترض أن 
يتم التعاقد معهم باستمرار من قبل مختلف 
المؤسسات الحكومية ليقدموا التدريب في 

جميع أنحاء ليبيا.

 فتحية علي
مديرة مشروع التوعية والتثقيف

وباإلضافة إلى المسار السياسي، كان ال 
بد من التطّرق إلى أهمية تبّني األفكار 

الدينّية المعتدلة، ومقاومة التطرف في 
مجتمعنا وتعزيز مبادئ التسامح مع 

اآلخرين وآرائهم.
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نظرة عامة

يخضع المشاركون في البرنامج الليبي لإلدماج 
والتنمية لمسار تدريجي ينقلهم من محاربين 

إلى مدنيين.

 ففي البداية يتم تسجيل المتقدمين إلى 
البرنامج كمنتسبين محتملين، ومن ثم 

ينضّمون إلى برنامج واحد أو أكثر ليصبحوا 
مشاركين فعليين في مسار ينقلهم إلى 

مواطنين مندمجين ومنتجين في المجتمع 
المدني الليبي، ما يمّكنهم من بناء حياتهم 

المهنية، ومساعدة وطنهم في تخطي 
التحديات االقتصادية الكبيرة التي يواجهها.

ويتألف البرنامج من خمسة برامج محددة هي: 
اإلدماج االقتصادي، اإلدماج المدني، اإلدماج 
االجتماعي، اإلدماج التعليمي واإلدماج في 
المؤسسات األمنية وجمع السالح. وُوضعت 

هذه البرامج بالتعاون مع خبراء محليين 
 وعالميين لتقديم الدعم والمشورة

 لـ 162،000 منتسب في كل مرحلة من
مسار اإلدماج.

قبل دخوله في أي من البرامج، يحصل كل 
منتسب على تشخيص لوضعه النفسي، وهو 

أمر يحصل للمرة األولى في ليبيا. إذ درّب 
البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية، وبالتعاون 
مع شركائنا الدوليين، 453 اختصاصيًا نفسّيًا، 

لمعاينة الصحة النفسّية لكل منتسب من أجل 
تحديد الدعم النفسي الذي يحتاجه، وتستفيد 

من هذا الدعم عائالت المنتسبين أيضًا مما 
يساعد في إعادة التأهيل بالكامل.

وبعد التسجيل وإجراء المقابلة والمعاينة 
النفسية، ينضّم كل منتسب إلى البرنامج 

الذي يناسبه. فالمشاريع الموضوعة ُصّممت 
لمنح المنتسبين مهارات يحتاجها االقتصاد 

الليبي مثل تقنّية المعلومات، الرعاية الصحية. 
وتترافق البرامج الموضوعة مع مجموعة 

كاملة من المشاريع التي تضمن أن يطّور كل 
منتسب قدراته الكاملة ليصبح مندمجًا ومنتجًا 

في المجتمع.

ولتشجيع الحوار في مختلف المناطق 
الليبية، نّظم البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية 

مجموعة من ورشات العمل التعليمية 
والتثقيفية في مختلف أنحاء البالد. وحتى 

اليوم استفاد من ورشات العمل هذه أكثر من 
60،000 ليبي، وشملت دورات حول تطوير 

الذات والتفكير اإليجابي من أجل تحقيق 
التنمية البشرّية في ليبيا. 

وخالل البرنامج خضع جميع المشاركين إلى 
اختبار لتحديد مستوى اللغة اإلنجليزية وتم 

إجراء عدد من دورات تعليم هذه اللغة 
لمساعدة المشاركين على الدراسة خارج البالد 

والعمل في األسواق العالمية. 

وبهذه الطريقة، يضمن البرنامج أن عددًا كبيرًا 
من المنتسبين يكملون مسيرة انتقالهم من 

محاربين إلى مواطنين مدنيين، ليساعدوا ليبيا 
في مسيرتها للتحول من وطن تهدده الحرب 

والفوضى إلى وطن ينعم بالسالم واالزدهار.

3
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ّ
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على مدى السنوات القليلة الماضية دعمت 
»سبارك« البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية - 
هيئة شؤون المحاربين سابقًا - في مجالي 

 التدريب وبناء القدرات. 
فمن خالل عدد من البرامج الريادّية يسعى 
البرنامج إلى تمكين المواطنين واالقتصاد 

الليبي على السواء، وذلك من خالل بناء السلم 
األهلي ودعم قطاع األعمال في البالد.

فالبرنامج يدعم بشكل واضح مسار السالم 
الذي تحتاج إليه ليبيا اليوم أكثر من أي وقت 

مضى. لذلك سنستمر في دعمنا للبرنامج بأي 
وسيلة ممكنة، إذ أن نجاح البرنامج ضروري 

لنجاح عملية السالم في ليبيا.

 يانيك دو بون
مدير سبارك.

اإلدماج االقتصادي

يهدف البرنامج إلى إنشاء فرص عمل في االقتصاد الليبي وتأهيل 
الثوار السابقين من أجل تسهيل إدماجهم في الحياة االقتصادية من 

خالل ثالثة مشاريع رائدة تهدف إلى تقديم دورات تدريبية تتناسب 
مع احتياجات السوق، وتشّجعهم على إنشاء المشاريع الصغيرة 

والمتوّسطة، فضاًل عن تقديم االستشارة المهنّية لدعم مسيرتهم 
اإلنتاجية.

مشروع قادر للتدريب المهني والتقني

يهدف هذا المشروع إلى دعم المشاركين العاطلين عن العمل  
بمجموعة من المهارات التقنية التي تمكنهم من الحصول على 

وظائف أو إقامة مشاريعهم الخاصة. وصمم هذا المشروع لتقديم 
تدريب تقني ومهني يتناسب مع متطّلبات االقتصاد الليبي، وهو يضّم 

كذلك دورات في اللغة اإلنجليزية وتقنّية المعلومات.

مشروع طموح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

َم هذا المشروع بهدف تمكين المشاركين ومساعدتهم في إنشاء  ُصمِّ
مشاريع صغيرة ومتوّسطة الحجم أو االلتحاق بالمؤسسات العاملة 
في ليبيا، وذلك من خالل دورات تدريب في إدارة األعمال، واإلدارة 

المالية للمشاريع، والتسويق والتخطيط، واألحكام القانونية ذات الصلة 
وغيرها من المهارات الالزمة إلنشاء وتشغيل األعمال االقتصادية الناجحة.

مشروع مراكز التوظيف في البلدّيات

 توّفر مراكز التوظيف في البلديات خدمات االستشارة والنصح للمنتسبين
إلى البرنامج لمساعدتهم على اتخاذ القرارات الصائبة بشأن مستقبلهم 

المهني. فيتم توجيههم نحو الوظائف أو األعمال الحرة أو البرامج 
التعليمية، أكان ذلك من خالل البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية أو من 

خالل الخدمات االجتماعّية المتاحة في مناطقهم. وينّفذ هذا المشروع 
بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المعنّية المحلّية، التي يسعى 
البرنامج إلى تسليمها تلك المراكز تدريجّيًا بعد إطالقها وتشغيلها.

مراكز التوظيف 
في البلدّيات
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إن هدفنا في مشروع قادر، وفي جميع 
 مشاريع البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية،

هو منح المشاركين المهارات المهنية 
والتعليمية واللغوية الالزمة. وتسعى دوراتنا 

إلى مساعدتهم في بناء الحوار، ومنحهم 
المهارات اإلدارية والتنظيمية، ليتمكّنوا من 

العمل مع اآلخرين وفي بيئة تعددية.

 د. حسام األحمد
محاضر في مشروع قادر.
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1230700
 منتسب حصلوا

 علــى تدريب مهني
في ليبيا

 توقيع
 مذّكرات تفاهم

مــع مراكز تدريب من 
 أوروبا وآسيا

من المشــاركين تم تدريبهم كمستشــارين ومدّربين والشرق األوسط
ــطة  ــرة والمتوســــ ــع الصغيــــ ــال المشاريـــ ــي مجــ فـ

مســـتشـــارًا 
مهنّيًا

طالبًا أرســلوا إلى الخارج ليتعلموا 
اللغــة اإلنجليزيــة وتقنية المعلومات 

في مؤسســات تعليمية دولية

وضع دراســة شاملة 
للفرص االقتصادية 
المتاحــة في جميع 
 أنحــاء ليبيا بالتعاون
مــع المركز الليبي 
لألبحاث االقتصادية

 توقيع اتفاقية شــراكة

مع البنك اإلســامي للتنمية 

لتزويــد البرنامــج بالخبرات التقنية 

واإلشــراف عليــها

22

 بناء شــراكة مع البنك اإلســالمي للتنمية

 لتقديــــم الخبــرات التقنّيــة
لـ 7000 مشـــروع خـــالل 3 سنـــوات

مشاركًا حصلوا 
على دورات في 
اللغة اإلنجليزّية 

وتقنية المعلومات
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مشروع طموح للمشاريع الصغيرة والمتوسطةمشروع قادر للتدريب المهني والتقني

تم إطالق مشروع قادر في العام 2013 بهدف منح المشاركين قدرات 
تمّكنهم من الحصول على وظائف أو حتى إقامة مشاريعهم الخاصة.

ينّفذ المشروع من خالل مراكز متخصصة في ليبيا وخارجها، ويحصل 
المشاركون على تدريب تطبيقي ونظري يغّطي مجموعة متنوعة من 

المهارات المهنية التي يحتاجون إليها.

ولضمان تقديم تدريب محترف، تم توزيع فريق متخصص من 50 موظفًا 
على جميع أنحاء البالد من خالل 4 مراكز رئيسية في المناطق.

 ويتألف الفريق من مستشارين فنيين ومرشدين في مجاالت عدة هي
التخطيط واإلدارة، التدريب الخارجي، والتدريب المحلي، ومراقبة الجودة.

ومن أصل 37,800 مشارك أعربوا عن اهتمامهم بهذا المشروع الرائد، 
تبّين أن 3,585 منهم فقط مؤهلون لالنضمام إليه، وذلك بناء على 

ثالثة معايير أساسية:

1- أن يكون لديهم تعليم متوسط.

2- أن يكونوا من غير الحاصلين على العمل.

3- أن تكون أعمارهم بين 25 و40 سنة.

وبعد التأكد من مطابقتهم لهذه المعايير، يحصل المشاركون 
المقبولون على دورة تستمر شهرين في اللغة اإلنجليزية وتقنّية 

المعلومات، فضاًل عن معلومات عن قوانين وأنظمة الدولة التي 
سيتابعون تدريبهم فيها. وبعد اختبار لتحديد المستوى يخضعون 

الختبار كشف تعاطي المخّدرات، ليتم تسفيرهم إلى الخارج للحصول 
على دورات تستمر 12 شهرًا.

وبعد أن يصلوا إلى مراكز التدريب الدولية يتابع المشاركون دراستهم 
في اللغة اإلنجليزية والكمبيوتر قبل االنتقال الى التدريب التطبيقي 

والنظري في التخصص الذي تم اختياره. في نهاية السنة، يتم اختبار 
قدراتهم في تلك االختصاصات للحصول على شهادات معترف بها 

ليتمكنوا من العمل في ليبيا.

يهدف مشروع طموح إلى تقديم  فرص عمل لنحو 70,000 مشارك 
من خالل دعم مشاريع قائمة أو ناشئة، ضمن ما يعرف بالمشاريع 

الصغيرة والمتوّسطة. ويمكن لهذه المشاريع أن تشّكل نقطة انطالق 
القتصاد بديل في ليبيا، ما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل الوطني بداًل 

من االعتماد فقط على إنتاج النفط والغاز.

إلطالق هذا المشروع قّسم البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية العملية 
إلى ثالث خطوات:

1- إعداد دراسة للفرص االقتصادية المتاحة في السوق الليبي.

2- التدريب والتأهيل وبناء القدرات.

3- إطالق المشاريع الصغيرة والمتوّسطة.

وتعاقد البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية مع خبراء محليين ودوليين 
إلجراء دراسة اقتصادية شاملة للفرص االستثمارية المتاحة في كافة 

القطاعات والمناطق على مستوى ليبيا، بهدف تحديد أفضل المشاريع 
في كل منطقة ومنح المشاركين مشاريع اقتصادية مدروسة مسبقًا 

ومحدودة المخاطر.

 وكذلك، برزت قضية التنمية المستدامة. إذ أراد البرنامج تقديم الدعم
المستمر والتوجيه الالزم لجميع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الجديدة، وذلك لضمان استدامتها ونجاحها في المستقبل.

فكان واضحًا أن هناك حاجة إلنشاء فريق دعم من المستشارين لتقديم 
التوجيه والدعم لّرواد األعمال الجدد في حياتهم المهنية.

فتمت العودة إلى قاعدة البيانات الختيار 80 متخرجًا منها من ذوي 
االختصاصات التي تتعّلق بقطاع األعمال، وذلك بهدف تدريبهم 

وتأهيلهم كمستشارين. ومع االستعانة بخبراء إقليميين، حصل هؤالء 
المستشارون على التدريب المكثف على المبادئ العامة لقطاع 

األعمال، كالتسويق والمبيعات، وإدارة المشاريع، وتخطيط األعمال 
وغيرها، وتطّلب ذلك أكثر من 228 ساعة، من التدريب المحلي فقط. 

وسيحصل هؤالء على تدريب متقّدم في الخارج يشمل مختلف 
قطاعات األعمال.

وأطلقت إدارة البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية 4 مراكز لألعمال 
في المدن الليبية الكبرى، وتسعى اآلن إلى إضافة مركزين جديدين. 

وستكون بمثابة مراكز استشارية تستضيف الخبراء الثمانين لتقديم 
التدريب والمشورة في مجال إدارة األعمال والمشاريع الجديدة.

وإلطالق مشروع طموح، سعى البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية 
إلى بناء شراكة مع البنك اإلسالمي للتنمية لتقديم الخبرات الفنية 
واإلشراف عليها بهدف تأسيس نحو 7,000 مشروع في السنوات 

الثالث القادمة، مع تحديد ميزانية بنحو 100,000 دينار لكل مشروع.

وإذا تمكّنا من ضخ هذا العدد من المشاريع في االقتصاد الليبي، 
فسنساهم في إحداث تغيير جوهري فيه يساعد في تخفيف االعتماد 

على قطاعي النفط والغاز وفي بناء اقتصاد متنوع من خالل تطوير 
القطاع الخاص.

يختص مشروع قادر في تدريب المحاربين من 
أصحاب المؤهالت المتوسطة، الذين ال يمتلكون 

مهنة أو شهادة تساعدهم على ترك السالح 
واالنخراط في الحياة اإلنتاجية. لهذا ندعمهم 

في بناء مستقبلهم ومستقبل وطنهم.

أنا أومن بأن مشاريع كهذه هي القادرة على 
بناء األوطان من خالل االستثمار في قدرات 

الشباب، فبمجرد عودتهم إلى ليبيا من الدول 
التي يتدربون فيها، ستكون لديهم شهادات 
قّيمة، تساعدهم على تحقيق النجاح والتمّيز 

في سوق العمل الليبي.

  أحمد الغول
مدير مشروع قادر
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اإلدماج المدني

تهدف االستراتيجية العامة لبرنامج اإلدماج المدني إلى تعزيز 
المهارات القيادية لدى المنتسبين وتعزيز الوعي والمشاركة في 

المجتمع المدني.

مشروع إعداد القادة:

يساعد هذا المشروع في إعداد القادة الذين شاركوا في الثورة 
ليمارسوا أدوارًا قيادية مدنّية في مختلف قطاعات المجتمع الليبي، 

كما يسعى لالستفادة  من قدراتهم الحالية لدعم الحوار والمساهمة 
في بناء الدولة.

وتم اختيار 2000 من قادة الثوار السابقين من مختلف المناطق الليبية 
وتلّقوا دورات تدريبية من قبل خبراء معتمدين عالميًا.

مشروع التوعية والتثقيف:

يتألف من سلسلة من ورشات العمل التدريبية التي تقام في مختلف 
 البلدات والمدن الليبّية، ويهدف المشروع إلى توعية المشاركين

من خالل معلومات ثقافية واجتماعية ودينية.

 ويسعى المشروع كذلك، من خالل ورشات عمل تستمر ثالثة أيام،
إلى تشجيع التواصل والتعاون بين مختلف فئات الوطن، إذ يتم اختيار 

المشاركين من فئات عمرية واجتماعية ومناطقية مختلفة لتعزيز 
الحوار بينهم.

مشروع المجتمع المدني:

يهدف هذا المشروع إلى تمكين المنتسبين للمساهمة في مسار بناء 
المؤسسات المدنية في ليبيا بصفتهم ممثلين عن المجتمع المدني.

إذ يقوم المشروع على االنخراط في المجتمع المدني الليبي، من 
خالل تأسيس منظمات مجتمع مدني جديدة، أو دعم منظمات قائمة 

بالفعل وتضم عددًا من الثوار السابقين. 

ويقّدم المشروع للمنتسبين تدريبًا متقّدمًا حول المجتمع المدني، 
ويتم التركيز على المشاركين الناشطين في مجاالت اإلصالح والحوار 

وفّض النزاعات، فضاًل عن حقوق اإلنسان وحقوق المرأة.

 ويشمل التدريب جميع جوانب عمل منظمات المجتمع المدني، بما
في ذلك التسجيل والمحاسبة واإلدارة والتمويل والنواحي القانونية.

م أيضًا المساعدة العملية مثل تأمين المكاتب والتمويل وإنشاء  وتقدَّ
منظمات مجتمع مدني جديدة. والهدف من ذلك هو نقل المقاتلين 

السابقين من المعسكرات والثكنات إلى النوادي والمراكز المدنية . 

المجتمع المدني

ت عمل 
شا

ور

ت توعية
ودورا

دة
قيا
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مشارك300
متخّرجين من الدورات 
المتقّدمة يعملون 
 كخبراء في الحوار
 وفّض النزاعات مع

لجنة المصالحة الوطنية 
التابعة لرئاسة الحكومة.

290120

 تم تأســيس 4 منّظمات
مجتمــع مدني تعنى باإلصالح 

اإلداري والحوار

تــــــم اختيــــــار قيادييــــن 
مــن مختلف المناطق 

وإشــراكهم في البرامج  

 مشـــــــــــــــــــارك
في البرنامج 60000 

خضعــــوا لورشــــات عمــــل تثقيفيــة

تــم إنجاز دورتيــن متقّدمتين حول الحوار 
 والمصالحــة، تــم تصميمها وتقديمها

لـ 50 من المشــاركين القياديين

 8 دورات متخصصــة
 في الحوار وفّض النزاعات شــارك فيها

 280 من قادة
الـــــثـــــّوار

10

مشارك300
إلعطائهــم دوارت في إعداد 
المدّربين ليطبقوا بأنفســهم 
ورشــات عمل ودورات توعية

تــــــم اختيــــار

 تــم تدريبهم على
إدارة القطاع العام في كلّية 

دبــي لإلدارة الحكومية

مشاركًا تم إرسالهم
تم تدريبهم في 

المعهد الدبلوماسي
 إلى كوسوفو لالّطالع على تجربتها
في إحالل الســالم وبناء الدولة

 وتوظيفهـــــــــــــــم كدبلوماسييـــــــــــــــن
فــــــــــي وزارة الخارجّيـــــــــــــة



مشروع إعداد القادة

اســتطاعت الـثــورة اللـيبّيـة أن تصـنع جـياًل جـديدًا من القادة المؤثرين 
في المـجـتـمــع الليبـي بسـبـب تنـامي نفـوذهم على األرض، بغـض 

النـظر عن وضعهم االقتصادي واالجتماعي أو مدى خبرتهم القيادية 
في السابق.

وتبّين أن الكثيرين منهم لديهم القدرة الحقيقية ليصبحوا من القادة 
 المدنيين في مختلف مجاالت المجتمع، وهم مؤهلون للمساهمة في
 بناء مجتمع ليبي جديد من خالل حصولهم على التدريب الصحيح والدعم
الالزم. ويساهم المشروع في إنجاح هدف البرنامج الرئيسي المتمّثل 

في عملية “اإلدماج وتفكيك المجموعات المسلحة وجمع السالح”.

ويتم اختيار القادة المرّشحين من قاعدة البيانات الخاصة بالبرنامج، 
فيتم جمعهم من مختلف المناطق الليبية ليشاركوا في المشروع 

 الذي صّمم وفق أهم المعايير العالمية من أجل توجيه نفوذهم
 نحو االتجاه الصحيح، وبالتالي منعهم من أن يشّكلوا عائقًا أمام

عملية بناء الدولة.

 ويسعى هذا المشروع إلى إعداد قادة الثوار السابقين ليقوموا
بدور بنَّاء في المجتمع الليبي الجديد، وتحديدًا في مجموعة من 

المجاالت وهي:

•   السياسة والديبلوماسّية واإلدارة العاّمة.

•   التنمية االقتصادية.

•   المصالحة الوطنية والحوار.

•   إدارة المؤسسات اإلعالمية والمتخصصة في إعالم السالم اإليجابي.

•   إدارة منّظمات المجتمع المدني.

•    ولتحقيق أهدافه وضع البرنامج مجموعة من دورات التدريب التي 
تلّبي تطّلعات المنتسبين وحاجات المجتمع الليبي على السواء. 

وهو يحرص على تعريف المشاركين على الثقافات األخرى، من أجل 
دعم قيم االنفتاح وتقّبل اآلخر. ويسمح للمتفّوقين كذلك بتطوير 

أنفسهم، فتنظم لهم لقاءات مع أهم الخبراء العالميين لالستفادة 
من خبراتهم.

•    علمًا أن البرنامج يعمل مع مختلف الوزارات والدوائر الحكومية 
لتوظيف قادة الثورة في القطاع العام ضمن الفرص المتاحة ال 

سيما اننا نهدف إلى تقديم استراتيجية واضحة لخريجينا تمكنهم 
من تحديد مسار حياتهم المهنّية.

ومن خالل مشروع إعداد القادة نعمل على تدريب مدّربين قادرين على 
نقل خبراتهم لغيرهم من المواطنين والثوار السابقين في كل أنحاء 

ليبيا. وذلك عبر تخريج عدد من المنتسبين وفق التقسيم التالي:

•    800 قائد مدرّب على السياسة، الديبلوماسّية واإلدارة العاّمة.

•    500 قائد مدرّب على التنمية والتجديد االقتصادي.

•    300 قائد مدرّب على المصالحة الوطنية والحوار.

•    200 قائد مدرّب على إدارة المؤسسات اإلعالمية والمتخصصة في 
إعالم السالم اإليجابي.

•    100 قائد مدرّب على إدارة منّظمات المجتمع المدني.

•   100 متدّربة لدعم القيادة النسائية.

•    وتمت مساعدة جميع المتخرّجين في الحصول على مواقع قيادية 
في المجتمع المدني، والقطاعين العام والخاص.
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تكمن قيمة المشروع في كونه عمليًا وتطبيقيًا، 
إذ قام بتقديمه عدد من أهم الشخصيات 

القيادية وعلى رأسهم حاكم دبي ورئيس وزارة 
دولة اإلمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

واطلع المشاركون على طريقة عمل اإلدارة 
الناجحة وعلى آلية االستفادة من المواهب 

وتوظيفها في مكانها الصحيح. وهم حريصون 
على تسخير معرفتهم المكتسبة لخدمة ليبيا.

 رفعت حداقة
مستشار للبرنامج الليبي لإلدماج والتنمية



الحوار والمصالحة

من أهم ما يسعى إليه 
البرنامج، هو إرساء ثقافة 

الحوار واالنفتاح في 
المجتمع الليبي، ال سيما بعد 

االنقسامات واألزمات التي 
نعاني منها.

وأنا فخور جدًا بأن المشاركين 
في المشروع استطاعوا 

حتى اآلن تأسيس منظمتي 
مجتمع مدني، للعمل في 

مجال المصالحة الوطنية 
والحوار. وهذا ما يجعلنا 

مقتنعين بأن للمشروع دورًا 
كبيرًا في مستقبل ليبيا.

 زهير باكير
مدير مشروع إعداد القادة

تعلمت كيف أدير حوارًا، 
وكيف تكون “جلسة الحوار”. 

وأنا متأكد بأنني سأطبق 
التقنيات التي اكتسبتها 

عندما أعود إلى طرابلس. وال 
بّد من تعميم هذه الدورات 
في جميع أنحاء ليبيا ألنها 

تشكل وسيلة تساهم عملّيًا 
 في بناء وطننا. فليبيا تحتاج

إلى حوار حقيقي مع الثوار 
ال سيما أن الكثيرين منهم 

لم يتخّلوا بعد عن السالح.

  عبد المنعم المزوغي
مشارك من طرابلس

إن إشراك القياديين المدنيين والقادة 
السابقين للمجموعات العسكرية في عملية 

الحوار والمصالحة هو العنصر الحاسم في 
بناء االستقرار في ليبيا.

على مدى ثالث سنوات، طّور البرنامج الليبي 
لإلدماج والتنمية قدرات 240 من قادة الثوار 

 السابقين والقادة المدنيين اآلخرين عبر
8 ورشات عمل تدريبية مدة كل منها ستة 

أيام أجريت في مواقع مختلفة في جميع 
أنحاء ليبيا.

تركز هذه الدورات على مهارات فّض النزاعات 
والتواصل الالعنفي وتقنيات التواصل. 

وذلك بهدف تعزيز الحوار واالستفادة من 
المهارات القيادية في تحويل الصراع فيصبح 

المشاركون، بعد اكمال ورشات العمل، 
المنّشطين المعتمدين في مبادرات الحوار 

والمصالحة. ومما حصل عليه المشاركون:

•    فهم أفضل لنظريات تحويل النزاعات 
وتحليلها.

•    تعزيز مهارات التواصل، تنشيط الحوار في 
المجموعات، والمهارات القيادّية.

•    تطوير وسائل تحليل النزاعات من أجل 
التحضير للحوار.

•    ترسيخ العالقات والتفاهم بين القادة في 
جميع المناطق والقبائل الليبية.

وللمتابعة، تم إطالق مستوى متقدم 
من التدريب حصل عليه المنّشطون لتعزيز 

 قدراتهم. ما أدى إلى إنشاء مجموعة من
المشاركين القادرين على تنشيط الحوار والقيام 

بدور الوساطة في عملية فّض النزاعات.

ومن بعد دورات التدريب أّسس المشاركون 
عددًا من مؤسسات المجتمع المدني التي 

باشرت في الحوار الداخلي، فيما شارك 
بعضهم في المجموعة التي تم اختيارها 

لالنضمام إلى لجنة المصالحة الوطنية التابعة 
لمكتب رئيس مجلس الوزراء.

ومن خالل دعم القدرات الفردية ودعم قادة 
المجتمع المحلي، ساهم البرنامج الليبي 

 لإلدماج والتنمية في كامل عملية
المصالحة الوطنية.

وفي إطار مشروع إعداد القادة في برنامج 
الدعم المدني، أثبتت هذه الدورات أنها 

من أنجح الوسائل إلحداث تغيير إيجابي في 
وجهات نظر المسؤولين. وتم البحث في 

قضايا مهمة مثل التطرف الديني والعدالة 
والعصبية القبلية من خالل ما يعرف بتقنيات 

تقمّص األدوار.

واستخدمت األلعاب والتمارين التي يقوم 
عليها المسرح التجريبي لتفعيل التبادل في 

األفكار والتجارب بين مختلف المشاركين. 
مما يساعدهم جسديًا ونفسيًا على تحسين 

اإلنتاجية والفاعلية.

 وجمعت الدورات الثوار السابقين وغيرهم
من القادة المدنيين في المجموعات 

المتنازعة في ليبيا، ومن بينها مجموعات 
 مصراته وتاورغاء. وبحثت الدورات في بعض

 األمثلة الواقعية، فتبادل المشاركون األدوار
 وتقمص كل منهم دور خصمه، ما أدى إلى
 ردود فعل إيجابية، أسست حالة من التفّهم

 والصداقة بين مختلف المشاركين. وما هذا إال
مثال عن أهمية اجتماع القادة من المجموعات 
المختلفة وبناء جسور التواصل في ما بينهم.

30 29

على مدى ثالث سنوات، 
طّور البرنامج الليبي لإلدماج 

والتنمية قدرات 240 من 
قادة الثوار السابقين 

والقادة المدنيين اآلخرين 
عبر 8 ورشات عمل تدريبية 

مدة كل منها ستة أيام 
أجريت في مواقع مختلفة 

في جميع أنحاء ليبيا.
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اإلدماج االجتماعي

يساهم هذا البرنامج في تقديم الدعم النفسي واالجتماعي 
للمنتسبين ولعائالتهم.

مشروع الدعم النفسي واالجتماعي

غالبًا ما تخّلف النزاعات المسّلحة أضرارًا مادية ونفسية لدى المحاربين 
وعائالتهم. وكثيراً ما تظهر لديهم حاالت ُتعرف بـ”اضطراب ما بعد الصدمة”. 

وخالل المقابلة الشخصية والنفسية لكل متقدم، تمكن البرنامج الليبي 
لإلدماج والتنمية من تشخيص 17,000 حالة تحتاج إلى العالج. لذلك 

افتتح عددًا من العيادات النفسية في طرابلس وبنغازي وشحات 
ودرنة. وتم تجهيز تلك العيادات بفريق عمل من األطباء والمتخصصين 

.WHO النفسيين تحت إشراف منظمة الصحة العالمية

وكذلك، تّم تنظيم دورات تدريبية متقدمة شملت 78 اختصاصيًا، فضاًل 
عن 30 من ذوي التخصص المتقّدم في األمراض النفسية.

وتم اعتبار جميع المنتسبين مؤهلين للحصول على المعاينة والعالج 
النفسي إذا دعت الحاجة. ويتم إعطاء العالج لمن يحتاجه في جو من 

السرية التامة، لتمكينهم من االندماج في المجتمع والتمتع بحياة 
كريمة ومنتجة.

وبالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة، يسعى القائمون على البرنامج 
إلى افتتاح 12 مركزًا للدعم النفسي حول البالد، ليقدموا عالجات 
مجانية وسرّية لمن يحتاجها. وفي نهاية المشروع سيتم تحويل 

المراكز بالكامل إلى وزارة الصحة، التي ستتابع تقديم الدعم النفسي 
والعالجات لمن يحتاج إليها.

مشروع موّدة

بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية، أطلق البرنامج الليبي لإلدماج 
والتنمية مشروعًا لدعم االستقرار االجتماعي يساعد المحاربين 

السابقين الذين تخطوا سّن األربعين، في أن يتزوجوا ويؤسسوا عائلة.

وبتمويل من الوزارة، يحصل المؤهلون غير المتزوجين على مساعدة 
مالية لتأمين ترتيبات الزفاف واألساسيات التي يحتاجون إليها.

وباستخدام قاعدة البيانات التي تضم 162,000 مشارك تمت 
الموافقة على 4,500 طلب من جميع أنحاء البالد مع االلتزام التام 

بالمعايير المحددة من قبل وزارة الشؤون االجتماعية، ونحن اآلن في 
انتظار الموافقة النهائية للوزارة.

أما الميزانية فتخضع لتدابير وإجراءات صارمة تضمن اإلنفاق السليم 
والمدروس للمساعدات المالية. غير أن البرنامج هو معّلق حاليا بسبب 

الوضع السياسي المضطرب في البالد.

مشروع الخدمات االجتماعية

يهدف مشروع الخدمات االجتماعية إلى تعزيز مشاركة المحاربين 
السابقين في المجتمع، من خالل مشروع المركزّي رائد يساهم في 

تعزيز التماسك االجتماعي في مختلف المناطق الليبية. وصّمم 
المشروع ليكون مرنًا وعملّيًا إذ يقوم على مجموعة من النشاطات 

الثقافية والرياضّية، فضاًل عن تنظيم جلسات للحوار وغيرها من 
النشاطات التي تساهم في دعم السلم األهلي. ويتم تنفيذ 

المشروع من خالل منظمات المجتمع المدني، وبالتعاون مع الجهات 
الرسمية المحلّية.

نشاطات في 
المجتمعات
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س

م النف
الدع

اج
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ال

منذ تأسيسه، أدرك البرنامج الليبي لإلدماج 
والتنمية أهمّية التأهيل النفسي للمشاركين، 
فوضع مشروعًا لتقديم الدعم النفسي الذي 

قد يحتاج إليه المحاربون السابقون وعائالتهم.

وتبين أن عددًا ملحوظًا كان في حاجة فعلّية 
لهذا الدعم بسبب انخراطهم في األعمال 

العسكرية على الجبهات حيث واجهوا مخاطر 
جدّية هددت صّحتهم النفسية والجسدّية.

 د. عبد الرحيم حسين هويدي
مستشار نفسي
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 مشــاركًا إضافيًا تم تســجيلهم250
ليتلقــوا العــالج في مراكز الدعم النفســي

 إطالق العديد
من النشــاطات الرياضية 

والثقافية

 إطالق مشــاريع للتوعية
حــول العمل في مجالي 

الثقافة والتراث

 78 اختصاصّيــًا
و30 معالجًا نفســّيًا 
محترفــًا يعملون 
تحت إشــراف منّظمة 
الصّحــة العالمّية 
لتقديــم الدعم 
النفســي للمشاركين

 مراكـز للدعم النفسي
تــــــم إطالقــــــها وتشغيلــــها 4

700 

أكثر 
مـــن

منتســب أكملوا 
عالجهـــم بنجـاح
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البرنامج التعليمي

يهدف البرنامج إلى رفع مستوى التعليم، وسد الفجوة التعليمية 
الناتجة عن عقود من ضعف التعليم أبان مرحلة النظام السابق. ولتمكين 
المنتسبين من المساهمة في تطوير القطاعين العام والخاص، وتعزيز 

قدرات ليبيا في التنافس االقتصادي على الساحة الدولية.

دورات تعليم اللغة االنجليزية

من أجل تعزيز حضور الليبيين في المجتمعات حول العالم، يحصل كل 
مشارك في البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية على دورات في اللغة 

االنجليزية التي تشمل المستويات  كافة . وهذا ما يزيد من فرصهم 
في الدراسة والتوظيف، ويعزز مهارات العاملين الحاليين. ويخضع 

جميع المشاركين في المشروع الختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية 
كجزء من عملية التقويم، ومن بعدها يتم تحديد الدورة المناسبة لكل 

مشارك بحسب مستواه.

التعليم عن بعد

للمساعدة في توفير فرص التعليم، أنشأ البرنامج الليبي لإلدماج 
والتنمية مركزين دائمين للتعليم عن بعد الذي يعرف بالتعليم 

اإللكتروني. ومن المتوقع أن يتم تبني هذين المركزين في المستقبل 
وتسليمهما للقطاع الخاص في وقت الحق.

مشروع إيفاد للتعليم العالي

يقدم مشروع إيفاد للمنتسبين فرصة متابعة تعليمهم العالي من 
خالل منح تقدم بقرار من الحكومة. وبخالف المشاريع األخرى، ال يتولى 

البرنامج  إدارة الميزانية المخصصة لهذا المشروع، بل تحفظ األموال 
لدى وزارة التعليم العالي التي تتولى إدارة اإلنفاق فيه.

دورات اللغة 
اإلنجليزية

ي 
م العال

التعلي

)إيفاد(

عد
ن ب

 ع
م

علي
الت

يقّدم البرنامج التعليمي وسيلة فاعلة 
للمشاركين تمّكنهم من المساهمة في إعادة 

بناء ليبيا، األمر الذي ينعكس إيجابًا عليهم 
وعلى عائالتهم وعلى كامل بيئتهم. فانفتاح 

ليبيا على العالم قد ال يكون يسيرًا، لكن الخبرة 
والمهارات التي سيجلبها المشاركون إلى ليبيا 

ستكون ذات قيمة ال تقّدر بثمن.

 لذلك، أشعر بالفخر لكوني في صلب هذه
المهّمة، وأشارك في تعليم شبابنا وفي 

المساهمة في بناء قدراتهم.

 أحمد البنوني،
رئيس البرنامج التعليمي
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60
تـــــم اعتمادهـــــم للتعليـــــم

 مدّرسًا
للغة 

اإلنجليزية

تــم رصــد الكثيــر من الوظائــف بالتعاون 
مــع عــدد من المؤسســات األجنبّية

 تــم إطالق دورات
فــي الكفايــة اللغوية 

للمــرة األولى

60000
مشتــــــرك

 أجــروا اختبار
 تحديد مســتوى
اللغــة اإلنجليزية

18000 
 منحــة تعليمية

 تم إقرارها
من قبــل الحكومة

 مشـــارك مؤهـل
 تــم تحديــد مســتواهم األكاديمي
مــن بينهــم 150 مــن ذوي اإلعاقة

منحــة تعليميــة
للدراســة فــي الخــارج يتــم تنفيذها 

مــن خــالل وزارة التعليــم العالي

 مشارك أرسلـــــوا
 إلى الخــــــارج

للتعّلم في آســيا وأوروبا والشــرق 
األوســط وأميركا الشــمالية

5000

5000
2000
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مشروع إيفاد للتعليم العالي

في البداية، عندما ذهبت للتسجيل في هيئة 
شؤون المحاربين – التي أصبحت اآلن البرنامج 

الليبي لإلدماج والتنمية – كنت متوترًا بعض 
الشيء، لم تكن لدي أي توّقعات. ولكني 

فوجئت بالطريقة التي كانت تجرى فيها 
العملية بكاملها. كان الناس ودودين للغاية. 
وعدد األسئلة التي طرحت علّي فاق التصّور 
- ال أحد خارج عائلتي أعطاني كّل هذا الوقت 

ليستمع إلّي. 

عندها فقط بدأت في التفكير في كيفية 
 استغالل قدراتي واهتماماتي للمساهمة

في بناء مستقبل وطني. اآلن أرغب في 
تأسيس مشروعي الخاص لتثقيف الشباب 
في مجال تقنّية المعلومات وفي وسائل 

االستفادة من الكمبيوتر.

 سليمان الميالدي
مشارك في إيفاد

إن تطوير القدرات التعليمية لشعبنا، هو أحد 
أكبر التحدّيات التي يواجهها الوطن.

لذلك يقّدم البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية 
مساهمة جّبارة لتحقيق هذا الهدف، من خالل 

مقاربة مبتكرة من شأنها أن تشّكل نموذجًا 
يحتذى في ليبيا.

لذلك، أقّدر كثيرًا نشاط وطموح فريق عمل 
البرنامج في سعيهم لبلوغ أهدافهم السامية.

 د. محمد حسن
وزير التربية والتعليم األسبق

أعرب نحو 18٪ من المحاربين المسّجلين في البرنامج عن رغبتهم في 
متابعة تعليمهم العالي، سواء في الماجستير أو الدكتوراه. 

لذلك حرص فريق إيفاد، ومنذ األشهر األولى لبدء عمله، على إتمام 
المفاوضات الالزمة مع الحكومة الليبية ووضع اآلليات العملّية لتقديم 

منٍح لنحو 18,000 منتسب ليتابعوا تعليمهم العالي في أفضل 
الجامعات والمؤسسات التعليمية في الخارج. وسيتم تقسيم هذا 

العدد إلى 4 سنوات، بدأت في العام 2013 وتنتهي في العام 
2016 مع إعطاء نحو 5،000 طالب منحة دراسية كاملة في كل عام. 

لكن العملّية تأخرّت بكاملها، بسبب اإلجراءات الشاقة التي تشوب 
عملية تسييل المنح، وتفرض على البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية 

سلوك مسار بيروقراطي في غاية التعقيد.

فثمة حاجة إلى موافقة مسبقة من 4 مؤسسات حكومية مختلفة 
قبل أن يتمكن المنتسبون من بدء دراساتهم. فضاًل عن عدد من 

العوامل األخرى كإجراءات الحصول على التأشيرة وتغيير الوضع 
العائلي للمنتسبين، األمر الذي يشّكل عائقًا إضافيًا في وجه المشروع.

وبعد جهد جهيد، حصلنا اآلن على قرار باإلفراج عن ميزانية لنحو 5،000 
منحة لطالب إما يدرسون حاليًا في الخارج أو ممن تقّدموا بطلبات 

التأشيرة. علمًا أن هؤالء تم اختيارهم وفق ثالثة معايير بسيطة:

1.  أن تكون أعمارهم بين 22 و50 سنة.

2.  أن تكون لديهم شهادة جامعية أو ما يعادلها.

3.   أن ال يكونوا ممن استفادوا من المشاريع األخرى للبرنامج الليبي 
لإلدماج والتنمية.

4.   أن تتم تسمية الطالب والموافقة عليه من قبل الفروع في 
المناطق، وذلك من ضمن الحصة المحددة سلفًا، وفق الكثافة 

السكانية، لكل من المجتمعات المحّلية وأن يعتمد هذا االختيار من 
المجلس البلدي.
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 المشاركون في مشروع إيفاد بحسب توزّعهم
حول العالم:

المملكة المّتحدة

تركيا

ماليزيا

فرنسامصر

مالطاالواليات المّتحدة

إيرلنداآلمانيا

جنوب أفريقيا

.3.2.1

المساهمة في بناء الجيش والشرطة

إن جزءًا أساسيًا من سياسيات البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية يقوم 
على توجيه المنتسبين نحو مؤسسات الدولة، وأن تقّدم لهم فرصة 

االنضمام إلى المؤسسات األمنية الرسمية فيها.

بعد تحليل البيانات التي ُجِمعت من طلبات التسجيل وقاعدة البيانات، 
 توصل البرنامج الستراتيجية مع القوى األمنية الرسمية ال سيما

الجيش والشرطة. 

بعد التأكد من مطابقتهم للشروط والمواصفات المطلوبة، أجري 
كشف طبّي للمتقدّمين المؤهلين، وتم إجراء تدقيق شامل في 

 بياناتهم بناء على التوجيهات والمعايير الصارمة لوزارتي
الدفاع والداخلية. 

وتبّين أن نحو 15% من المتقّدمين عّبروا عن رغبتهم في االنضمام 
إلى القوى األمنية الرسمية  ومن بينها الجيش والشرطة.

لكن اإلدماج في المؤسسات األمنية لم يتحقق بعد رغم اتفاقيات 
التفاهم التي تم توقيعها مع الجهات المعنية، وذلك بسبب النقص 

الكبير في الموارد.

فعلى الرغم من أهمية هذه الفرصة في تحقيق اإلدماج في 
المؤسسات األمنية وجمع السالح، فإن الوزارات ما زالت غير قادرة 
على استيعاب هذا العدد الكبير من المتقّدمين بسبب النقص في 

المعسكرات ووسائل التدريب، وحتى في اللباس العسكري.

لكن بصرف النظر عن هذه الفرصة الضائعة، سنكمل مسيرتنا بقوة 
 وإصرار من أجل مستقبل المنتسبين إلى البرنامج ومستقبل ليبيا

على السواء.
مذّكرات التفاهم الموّقعة مع وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والقوات 

المسّلحة إلدماج 38,000 منتسب في المؤسسات األمنية على أن يّتم 
توظيفهم كأفراد ال كمجموعات مسّلحة.

5,000 منتسب مؤّهل لالنضمام إلى الجيش   .1 
8,055 منتسبًا مؤّهاًل لالنضمام إلى حرس الحدود والمنشآت النفطّية   .2 

25,000 منتسب مؤّهل لالنضمام إلى وزارة الداخلّية   .3

مذّكرات التفاهم
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اإلدماج في المؤسسات األمنية وجمع السالح

يهدف هذا البرنامج إلى المساهمة في تحقيق األمن واالستقرار في 
ليبيا، من خالل اختيار المشاركين المؤهلين وإدماجهم في المؤسسات 

األمنية الرسمية كأفراد. وكذلك، من خالل تعزيز الوعي حول مخاطر 
األسلحة الخفيفة والصغيرة في مختلف المناطق الليبية.

 اإلدماج األمني والعسكري

يختار المشروع المشاركين الراغبين ويقوم بتدربيهم، ويسعى إلى 
إدخال المؤهلين منهم في الجيش والمؤسسات األمنية الجديدة 
كأفراد وليس كمجموعات. السيما أن الكثيرين منهم يملكون خبرة 

واسعة في الحياة العسكرية.

إن الهدف المعلن لهذا المشروع هو االستفادة من خبرات المشاركين 
في المؤسسات األمنية الرسمية وبطريقة شرعية، فيضعهم 

 المشروع في مواقعهم الصحيحة ليساهموا في حفظ أمن
واستقرار ليبيا.

جمع السالح

يهدف المشروع في األساس إلى جمع السالح من المشاركين في 
البرنامج. وإلى بلورة نموذج لجمع السالح وتخزينه ضمن المعايير 

اآلمنة والعملّية، تعزيز الوعي حول مخاطر انتشار السالح في مختلف 
المناطق الليبية والسعي لوضع الخطط لتنظيم وجمع السالح بالتعاون 

مع الوزارات المختصة كالدفاع والداخلية.

جمع السالح

 اإلدماج األمني 
والعسكري

 مشـــارك تخطـــوا بنجـــاح االختبارات 5300
الصّحية وفق معايير المؤسســات 

األمنية

 التعـــــاون مـــــع
 خبــــراء دولييــــن

لتقديــم أداء محتــرف وفق 
المعاييــر العالمّيــة 

 توقيع مذّكرات تفاهم مع
 وزارتي الداخلّية والدفاع

 والقّوات المسّلحة
إلدماج 38000 مشارك

اختيار المشــاركين وتدريبهم وإجراء كشــف صحّي لهم

عندما انطلق البرنامج، نّفذ حملة إعالمية 
واسعة تضّمنت وضع لوحات في مختلف المدن 

لزيادة الوعي والتشجيع على االنخراط في 
 البرنامج، فضاًل عن بث فيلم قصير فى عدد

من القنوات.

 DDR وشارك البرنامج كذلك بفاعلية مع مكتب
التابع لبعثة االمم المتحدة في ليبيا والذي 

ُيعنى بعمليات اإلدماج وجمع السالح.

ونّظم البرنامج دورات للراغبين في االنخراط 
في الجيش والشرطة، في الداخل والخارج 

حيث ثم إدماج 5300 منتسب في المجال 
االمني والعسكري. وساهم البرنامج كذلك 

في وضع خطة إستراتجية إلدماج الثوار وجمع 
السالح بمساعدة من ضباط الجيش والخبراء 

المتخصصين في هذا المجال.

 األمين أشتيوي أبو المغاير
نائب المدير العام للمنطقة الجنوبية

 ليس هناك ما هو أصعب من أن تقنع الثوار
أو العسكريين بإلقاء السالح واالندماج في 

الدولة ال سيما بعد شعورهم باالنتصار. لذلك 
كان علينا أن نتخذ قرارًا صعبًا إنما أساسيًا ينقلنا 

من ثقافة المجموعات المسلحة إلى ثقافة بناء 
دولة المؤسسات.

لذلك عملنا على إدماج الثوار في المؤسسات 
العسكرية التي تعاني أصاًل من الشيخوخة 

وتحتاج إلى دم جديد من الشباب. لكننا واجهنا 
الكثير من الصعوبات في المؤسسات المعنية 

ألسباب سياسية ولوجستية.

اليوم نحن نعرف أن ليبيا تحتاج إلى إعادة 
التأهيل بالكامل في المجاالت العسكرية 

والمدنية، وهذا يشمل الثوار والكوادر الموجودة 
في الدولة أيضًا، وهذا ال يمكن تحقيقه ما 

لم تتبَنّ الحكومات المتعاقبة برامج مشاريع 
البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية بالكامل.

 محمد رمضان شعيتر
 نائب المدير العام، المشرف على برنامج
اإلدماج في المؤسسات األمنية وجمع السالح

 تدريــب مئات المحاربين الســابقين
خــارج البــالد تمهيدًا إلدماجهم



تسييل التمويل

اقتراح الميزانية

 موافقة وزارتي
التخطيط والمالية

اعتماد ديوان رئاسة الوزراء

موافقة السلطة التشريعية 
على ميزانية الدولة

 موافقة مجلس الوزراء
على العقود

اإلحالة الى وزارتي التخطيط 
والمالية إلصدار إذن بالدفع

موافقة ديوان المحاسبة

هر
ش

8 أ
ى 

 إل
6 
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من أجل ليبيا آمنة ومستقّرةاإلجراءات المالية

ُيعـتبر الــبرنامج الليـبي لإلدمــاج والتنـمـية مؤسـســة حكـومـية تابعـة 
لديــوان مجـلــس الــوزراء، لـذلك تنطـبق عليه كـل التـشريعات النافـذة 

المتعّلقة بإعداد تقديرات المـيزانيـة، وكيـفـية اعتماد المخّصصات 
وإصدار التفويضات.

ويقّسم القانون المالي الليبي أبواب الميزانية العامة للدولة إلى 
ثالثة أبواب رئيسة هي:

الباب األول: يختص باألجور والمرتبات وأحكامها.

الباب الثاني: يختص بالمصاريف العامة والتسييرية وهي المصاريف 
الالزمة لتسّير أي مؤسسة أعمالها.

الباب الثالث: ُيعرف بميزانية التحول وهي التي تتعلق عادة ببرامج 
التنمية، وتستمر عادة ألكثر من سنة مالية.

تمر اإلجراءات المالية بعدة مراحل مضنية على النحو التالي:

1.   يرفع البرنامج تقديراته عن كل سنة مالية في شهر نوفمبر من 
السنة التي تسبقها، وتقّدم تقديرات الباب األول والثاني إلى وزارة 
المالية بينما تقّدم تقديرات الباب الثالث التي تتعّلق ببرامج اإلدماج 

إلى وزارة التخطيط.

 2.   تتم مناقشة تلك التقديرات لتصاغ في شكل ميزانية عامة وُترفع إلى
السلطة التشريعية ليصدر بها قانون يسّمى “قانون الميزانية”.

3.   تقوم وزارة المالية بإصدار تفويضات مالية ربع سنوية للبابين األول 
والثاني، وتحال إلى مصرف ليبيا المركزي. أما فيما يخص ميزانية 

التحول فتبدأ، بعد اعتماد المخصصات، رحلة إصدار تفويضاتها المالية 
التي تتضمن الكثير من التعقيدات اإلدارية واإلجراءات البيروقراطية. 
إذ نّصت التشريعات على أن التعاقدات التي تزيد قيمتها عن خمسة 

ماليين دينار ليبي تحتاج إلى إذن من مجلس الوزراء.

4.   ومن ثم يعاد الطلب إلى وزارة التخطيط لتقوم بإصدار تفويض 
مالي بقيمة التعاقد قبل أن يحال إلدارة الخزانة في وزارة المالية 

التي تقوم بإصدار إذن دفع موجه إلى مصرف ليبيا المركزي ليقوم 
بإيداع القيمة في حساب البرنامج.

5.   ومن ثم، ُتدرس التعاقدات من قبل ديوان المحاسبة المالية إلعطاء 
الموافقة النهائية على جميع العقود المدرجة.

تستغرق هذه اإلجراءات المرهقة أشهرًا عّدة مما يؤّخر ويعّطل تنفيذ 
الكثير من المشاريع التي ال تحتمل التأخير في ظّل مرحلة انتقالية حرجة 

ينتشر فيها السالح وتتململ فيها المجموعات المسلحة وأفرادها.

ُيعـتبر الــبرنامج الليـبي لإلدمــاج والتنـمـية 
مؤسـســة حكـومـية تابعـة لديــوان مجـلــس 
الــوزراء، لـذلك تنطبق عليه كل التشريعات 

النافذة المتعّلقة بإعداد تقديرات 
الميزانية، وكيفية اعتماد المخّصصات 

وإصدار التفويضات.

 المراحل الثماني
للموافقة على الميزانية
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طارق يوسف المقريف
عضو في مجلس اإلدارة، مصرف ليبيا المركزي

حتى قبل ثورة 17 فبراير العام 2011، واجهت ليبيا تحديات كبيرة في تأمين فرص جيدة للشباب 
الليبي. غير أن الصراع الحالي في ليبيا وعدم االستقرار الحكومي زادا من التحديات االجتماعية 

واالقتصادية التي يواجهها شبابنا.

في هذه البيئة المعقدة، كان البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية قادرًا على إحداث فارق في 
حياة الشباب الليبيين، ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم وإيجاد فرص العمل. األهم من ذلك، 
استطاع البرنامج أن يثبت حياده رغم االنقسامات السياسية الكبيرة، ونجح في خدمة الليبيين من 

جميع أنحاء البالد، وفي إدارة ميزانيته بطريقة مدروسة وشفافة.

لكن االختبار الحقيقي الذي نواجهه جميعًا يتمّثل في بدء تخلي المجموعات المتنازعة عن 
السالح وأن نصل إلى حكومة موّحدة تتولى مهمة إدماج عدد أكبر من الشباب، ما يشكل 

األساس المتين الذي يبنى عليه مستقبل ليبيا اآلمنة والمستقرة.
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الشفافية وآلية المراقبةالتحدّيات والفرص

ال شك أن األرقام المالية في حّد ذاتها 
تستهوي المهتمين في تدقيق حسابات 

المنّظمات الحكومية. 

لكن التقرير يقّدم إحصاءات أساسية تستحق 
أن تنال اهتمام شريحة أوسع من الجمهور.

فبداية، نحن نعتقد أن حجم التحديات التي 
تواجه ليبيا هي غير عادية وغير مسبوقة. 

ولكي ننجح في تخطيها، يجب أن تكون الحلول 
المقّدمة متوازنة من حيث تكلفتها ونتائجها. 

هكذا كانت رؤيتنا عندما انطلقنا، وهكذا ستبقى.

منذ تأسيسه وضع البرنامج الليبي لإلدماج 
والتنمية آلية متكاملة للمحاسبة والمساءلة 

معتمدًا على استراتيجية “الباب المفتوح”، 
وذلك إمعانًا في الشفافية، ورغبة في أن 
يكون نموذجًا يحتذى به في ليبيا الجديدة.

أواًل، يخضع البرنامج  لمجموعة متنوعة من 
الضوابط والسياسات واإلجراءات، بدأت منذ 
انطالقته من خالل االتفاقية الموّقعة مع 

المنظمة الليبّية للشفافية ومحاربة الفساد. 
ما يسمح لها بالتدقيق المستقل في جميع 

إدارات البرنامج، وتعامالته المادّية، وحتى في 
سجاّلته المالية المفصلة، ومن دون إشعار 
مسبق - األمر الذي لم تّتبعه أي مؤسسة 

حكومية ليبّية من قبل.

ثانيًا، وبكونه مؤسسة حكومية، ويتبع 
مباشرة إلى ديوان مجلس الوزراء، يخضع 
البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية لقوانين 

وإجراءات التدقيق المتّبعة في جميع الوزارات 
والمؤسسات الحكومية، ما يفرض وجود 

مراقب مالي معين من وزارة المالية ومراجع 
داخلي. فال يتم صرف أي مبالغ مالية إاّل بعد 
توقيع األول وباعتماد الثاني بعد التأكد من 

االلتزام الكامل بالقوانين واللوائح المالية للدولة.

وإذا أردنا أن نضع األرقام تحت المجهر، نرى أن 
ما حصل عليه البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية 
في ثالث سنوات يبلغ 187 مليون دينار ليبي، 

وهو أقّل من 0.09% من الموازنة اإلجمالية 
 لليبيا. وهي نسبة إنفاق ال تكفي إلنجاز ما هو
 ضروري وما يمكن تحقيقه. فالبرنامج يحتاج إلى

دعم مالي أكبر بكثير ليتناسب مع طموحاته.

ومن ناحية أخرى، نرى أن ما أنفقه البرنامج 
من تلك األموال في السنوات الثالث هو أقّل 

من 70 مليون دينار ليبي. وهو إنفاق يعّد 
أيضًا أقل من الالزم.

وحتى اليوم ما زال البرنامج غير قادر على 
توظيف التمويل بالشكل المطلوب. إذ نجد 
أن 118 مليون دينار موجودة في عهدة 
 البرنامج لكنها لم تصرف بعد ألسباب خارجة

عن إرادته. رغم اإلنجازات التي تحّققت 
من خالل البرامج والمشاريع، ورغم النتائج 

الممتازة التي وصل إليها في وقت قياسي.

ثالثًا، يخضع البرنامج لرقابة ديوان المحاسبة 
وجهاز الرقابة اإلدارية في الدولة، وكلف 

ديوان المحاسبة فريق عمل للقيام بالرقابة 
المصاحبة وأطلع من خالله على جميع 

المستندات والقرارات ودقق في جميع 
األنشطة المالية والتشغيلية.

ففي بعض األحيان كان األمر بديهّيًا، إذ أن 
الظروف السياسية واألمنية التي تعيشها 
 البالد تجعل صرف تلك األموال غير منطقي

إن لم يكن مستحياًل.

وإذا كانت هذه المشكلة يمكن تفاديها 
مستقباًل فهناك مشكلة أخرى باتت تشّكل أكبر 

التحديات التي نواجهها.

وهي تتمثل بالتعقيدات البيروقراطية، 
والتشريعات المعقدة التي وضعها النظام 

السابق، وهي تشريعات تهدر الكثير من 
الجهد والوقت. هذا باإلضافة إلى إجراءات 

الموافقة غير العملية التي تفرض على 
البرنامج صعوبات جّمة.

فالتمويل الحكومي، على سبيل المثال 
ال الحصر، يتم تسييله في نهاية السنة 

المالية، ما يترك فترة محدودة جدًا لتفعيل 
العقود ناهيك عن غيرها من الصعوبات التي 

يواجهها البرنامج.

لذلك، بات واضحًا أن على اإلجراءات واآلليات 
المتبعة أن تكون مبّسطة ومرنة إلنجاح البرامج 
الريادية. وبات من الضروري أن ُتجرى مراجعة 

شاملة للقوانين والتشريعات ذات الصلة. وكذلك 
ال بد من تصحيح الخلل الكبير المتمثل في عدم 

إدراك الحكومات المتعاقبة ألهمية ما يقوم 
به البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية، مما 

يؤدي إلى تخصيص ميزانيات متواضعة له ما 
يضيع على المجتمع الليبي الكثير من الفرص.

رابعًا، يخضع البرنامج لجميع مسارات التدقيق 
والمساءلة الحكومية المّتبعة، مع االلتزام 

بمواعيد تقديم التقارير والبيانات المالية 
للسلطات المعنية، ومنها مكتب التخطيط 

في ديوان رئاسة الوزراء، وزارة المالية، وزارة 
التخطيط وديوان المحاسبة.

وأخيرًا، تبّنى البرنامج سياسة التعاقد مع 
مؤسسات حكومية، فأكثر من 95٪ من 

العقود تّمت مع مؤسسات حكومية محلّية 
ودولية تخضع آلليات ومعايير رقابية عالية.

وتشمل العقود القائمة حالّيًا:

•    البنك اإلسالمي للتنمية )يتبع منظمة 
التعاون اإلسالمي(

•    كلية دبي لإلدارة الحكومية )تتبع حكومة 
دولة اإلمارات العربية المتحدة(

•    منظمة الصحة العالمية )تتبع األمم المتحدة(

 •    معهد الدراسات الحكومية واألمنية
)يتبع حكومة جمهورية كوسوفو(

•    شركة تطوير للبحوث )تتبع لصندوق 
االستثمار الداخلي - الحكومة الليبية(

وأخيرًا، وبما أن البرنامج هو منظمة حكومية، 
ويخضع بالتالي للشروط واإلجراءات المالية 
التي تخضع لها أي مؤسسة عامة، علينا أن 

نحرص دائمًا على التعامل مع أفضل المورّدين 
والشركاء لتحقيق أفضل النتائج المطلوبة 

وبأقّل تكلفة ممكنة. وهذا أمر يتطّلب الكثير 
من الوقت والجهد ويحتاج إلى دراسة متأنية 

وتخطيط صحيح.

اليوم، باتت لدينا رؤية واضحة عن النتائج التي 
تحققت بالشكل المطلوب وعن التغييرات التي 

يجب أن نقوم بها من أجل نتائج أفضل، غير 
أن الفرصة الكبيرة التي أمامنا تفرض علينا أال 
نكتفي بمعرفة اإلنجازات التي تحققت، بل أن 

نعرف أيضًا ما الذي يمكننا تحقيقه مستقباًل 
من خالل الدعم الذي نحتاجه.

لذا، نحّث الشعب الليبي وصّناع القرار في 
البالد على تقديم الدعم الكامل الذي يحتاج 
إليه البرنامج، لما فيه من خير لجميع الليبيين.

فإذا أردنا أن نعيد بناء وطن يستحّقه أبناؤنا، 
علينا أن نطلق قدرات شبابنا، وأن نستبدل سالح 
العنف والحرب بسالح المعرفة والعلم واألمل. بات واضحًا أن على 

اإلجراءات واآلليات المتبعة 
أن تكون مبّسطة ومرنة. 

وبات من الضروري أن 
ُتجرى مراجعة شاملة 

للقوانين والتشريعات 
ذات الصلة. وكذلك ال بد 
من تصحيح الخلل الكبير 

المتمثل في عدم إدراك 
الحكومات المتعاقبة 
ألهمية ما يقوم به 

فإذا أردنا أن نعيد بناء وطن البرنامج.
يستحّقه أبناؤنا، علينا أن 
نطلق قدرات شبابنا، وأن 

 نستبدل سالح العنف
والحرب بسالح المعرفة 

والعلم واألمل.

يخضع البرنامج لرقابة 
ديوان المحاسبة وجهاز 

الرقابة اإلدارية في 
الدولة، وكلف ديوان 

المحاسبة فريق عمل 
للقيام بالرقابة المصاحبة 

وأطلع من خالله على 
جميع المستندات والقرارات 
ودقق في جميع األنشطة 

المالية والتشغيلية. مفتاح البرغثي
مدير العمليات، البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية

منذ انطالقته وّقع البرنامج 
اتفاقية مع المنظمة 

الليبّية للشفافية ومحاربة 
 الفساد. ما يسمح لها

بالتدقيق المستقل في 
جميع إدارات البرنامج، 

ومن دون إشعار مسبق - 
األمر الذي لم تّتبعه أي 

 مؤسسة حكومية ليبّية
من قبل.
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البرامجالتكلفة العامة

 الباب األولتاريخ االستالم
)المرّتبات(

 الباب الثاني
)المصروفات التسييرّية(

 الباب الثالث
)ميزانية التحول(

رقم اإلذن

12/01/20122,248,0001579

06/02/20128,000,000120039

05/06/2012 5,200,000120785

03/10/2012 6,600,000121610

2011 - 2012 5,388,000

20/12/20129,148,00051767

20/12/20122,500,000130461

30/04/20132,500,000131049

20/05/20132,500,000130591

20133,400,000

07/07/201313,767,50051173

26/11/2013123,337,50052249

20143,400,000

12,188,00029,548,000146,253,000اإلجمالي

12,188,000 دينار ليبي في ثالث سنوات، هي قيمة المرتبات والمكافآت لـ 346 موّظفًا و800 اختصاصي ومدخل بيانات، موزّعة على 31 فرعًا 
في جميع أنحاء البالد.

20
13

20
12

0            11,733,400            5,388,000    

7,122,365            15,557,414            3,400,000    

20,886,635            2,257,186            3,400,000    

TO
TA

L
20

14

االستالمات مقابل اإلنفاق كشف تفصيلي بالمبالغ المستلمة واإلنفاق 2012 - 2014

102030405060708090100110120130140150160
مليون د.ل

170180190

  استالمات         الباب األول - المرّتبات         الباب الثاني - المصروفات التسييرّية         الباب الثالث - ميزانية التحول

المبالغ المتبقية غير المصروفة 118,244,000

مدفوعات 26,079,779

مدفوعات 17,121,400

استالمات 39,084,000

استالمات 000 ,145,505

استالمات 3,400,000

مدفوعات 26,543,821

كشف تفصيلي بما تّم إنفاقه 2012 - 2014

كشف تفصيلي بالمبالغ المستلمة من الحكومة 2012 - 2014

جميع األرقام الواردة أعاله هي بالدينار الليبي

 الباب األولالسنة
)المرّتبات(

 الباب الثاني
)المصروفات التسييرّية(

 الباب الثالث
)ميزانية التحول(

20125,388,00011,733,4000

20133,400,00015,557,4147,122,365

20143,400,000 2,257,18620,886,635

12,188,00029,548,00028,009,000 المجموع اإلجمالي

69,745,000اإلجمالي

28,009,000            29,548,000        12,188,000    
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ملّخص الوضع المالي للبرنامج مجموع إنفاق البرنامج في مقابل إنفاق الحكومة

جميع األرقام الواردة أعاله هي بالدينار الليبي
 المصادر:

1- قانون اعتماد الميزانية للعام 2012.
2- التقرير العام لسنة 2014، ديوان المحاسبة.

مجموع المبالغ الواردة 
من الحكومة:

187,989.000د.ل. 

مجموع اإلنفاق المباشر 
من قبل البرنامج:
69,745,000 د.ل.

المبلغ المخصص للمشاريع 
المتعاقد عليها

118,244,000 د.ل.

118مليون دينار
للمشاريع المتعاقد 

عليها
2016  - 2015

مليون دينار187

المبالغ الواردة
2014  - 2012

تم إنفاقها
2014  - 2012

69مليون دينار

اإلنفاق بحسب المراحل والبرامج 2012 - 2014  قيمة المشاريع قيد التنفيذ

10.00
مليون دينار

118مليون دينار
لم تنفق بعد

2016  - 2015

تم استالم مبلغ 118 مليون دينار من الحكومة لتنفيذ مجموعة من البرامج 
والمشاريع، لكن تقنّيًا ال يمكن تصنيفها من ضمن اإلنفاق، ألنها لم تنفق.

لذلك وحتى صرف قيمة تلك العقود سيتم اعتبارها “أموااًل لم تنفق بعد”. علمًا 
بأن هذه األموال تّمت تعليتها لحساب مصرفي خاص يسّمى “حساب األمانات” 

وهو قابل للتدقيق والمراجعة في أي وقت، تماشيًا مع سياسة الشفافية 
7.25التي يعتمدها البرنامج.

مليون دينار

 التسجيل
 التدقيق

 بناء قاعدة البيانات
وبناء المؤسسة

 المقابالت الشخصية
 إدخال البيانات

التوعية والتثقيف

40.31
مليون دينار

البرامج والمشاريع
 اإلدماج المدني 14.00 مليون د.ل.

 مطمئن 1.55 مليون د.ل.
 قادر 16.00 مليون د.ل.

 طموح 8.75 مليون د.ل.

69.74
مليون دينار

مليون د.ل. قيمة مرتبات وأجور الموظفين واالختصاصيين والخبراء  12.18

0.057%0.208%0.006%0.096%

الميزانية

المجموع 2014 2013 2012

195,409,693,030.00 56,952,029,280.00 69,935,059,000.00 68,522,604,750.00 الحكومة

187,989,000.00 3,400,000.00 145,505,000.00 39,084,000.00 البرنامج

0.096% 0.006% 0.208% 0.057% النسبة بين البرنامج والحكومة
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رسالة من البنك اإلسالمي للتنمية

إن البنك اإلسالمي للتنمية هو منظمة دولية تكرّس وجودها 
لمساعدة الدول األعضاء في مسيرة التنمية االقتصادية. أما عدوها 

الوحيد، فهو الفقر الذي يتحّكم بأبنائنا.

فنحن نحاربه أينما وجد، وأّيًا كانت أشكاله. ونسعى إلى اقتحام أسواره 
سواء في الدول المحرومة أو في الدول األفضل منها حااًل.

ومن الواضح، أن هناك الكثير من األهداف التي نتشارك فيها مع 
البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية. فال يمكن االستهانة بما عاشته ليبيا، 

عندما تم تسليح الشباب ليحملوه في وجه أقرانهم، واليوم بات 
من واجبنا أن نعيد تسليحهم من جديد، إنما بالمهارات االقتصادية 

والعلمية ليحملوا مهّمة بناء وطنهم ومستقبله.

إن هذا التحول المطلوب، هو أعظم تحد لكل مؤمن بليبيا. ال سيما أن 
حماسة الشباب وطاقاتهم هي الوقود الذي يسّير التطور التنموي 

واالقتصادي في كل وطن. خصوصًا إذا اقترن باإلدارة الصحيحة القائمة 
على الشفافية والمحاسبة، فبذلك نطلق قدرات ليبيا ونسير بشبابنا 

نحو مستقبل يستحقونه.

فمن الطبيعي إذن أن نلتقي مع البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية 
لندعم االستقرار السياسي. ال سيما أن بذور هذا االستقرار تكمن في 

شعب ليبيا.

وما علينا اال أن نهتم بها، وأن نمنحها الفرصة التي تستحقها لتزهر.

 موقفنا اليوم يجب أن يكون حاسمًا. علينا أن نتحدث عن البناء بداًل من 
الدمار. علينا أن نسعى إلى معادلة الفوز للجميع، بداًل من معادالت 
الربح والخسارة. يجب أن نفكر كيف نقف مع أهلنا وجيراننا بداًل من أن 

نفكر كيف نقف في وجههم. ومن حسن حظنا، وحظ ليبيا، أن هذه 
القيم متأّصلة في قيادة هذا البرنامج.

إن البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية يقوم على المبادئ األساسية 
ألي عمل ريادي وناجح، وأهمها النزاهة وتحّمل المسؤولية في مجال 

التمويل وحسن إدارته. وفي السعي الدائم البتكار حلول عملية من 
حيث النوعية والتكلفة مع الخبراء واالستشاريين. 

إن البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية 
يقوم على المبادئ األساسية ألي عمل 

ريادي وناجح، وأهمها النزاهة وتحّمل 
المسؤولية في مجال التمويل وحسن 

إدارته. وفي السعي الدائم البتكار حلول 
فاعلة من حيث النوعية والتكلفة مع 

الخبراء واالستشاريين.

إن البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية، 
يتطلع إلى أبعد بكثير من األزمة التي 

تعصف بليبيا، إنه يرى المستقبل ويعمل 
 من أجله، ويفتح للوطن بوابة العبور

نحو غد أفضل.

 المنصور بن فتى

مدير صناديق االئتمان في البنك اإلسالمي للتنمية

ولعل أهم ما تتمتع به قيادة هذا البرنامج، أنها محايدة في مواقفها، 
وغير متحيزة في أهدافها. ونحن نثق تمامًا بأنها تسير على الخط 

الصحيح الستعادة ثروات ليبيا الوفيرة.

إن البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية، يتطلع إلى أبعد بكثير من األزمة 
التي تعصف بليبيا، إنه يرى المستقبل ويعمل من أجله، ويفتح للوطن 

بوابة العبور نحو غد أفضل.

 فهل يعقل إذن أن نرفض العمل مع برنامج كهذا؟

 شهادة
عبد القادر

عندما تخرّجت من الجامعة، أردت 
العمل في القطاع العام، وكنت 

مؤهاًل  للحصول على وظيفة ولكني 
لألسف، لم أحقق أي إنجاز يذكر.

فأدركت أن في إمكان البرنامج الليبي 
لإلدماج والتنمية مساعدتي في 

الحصول على التدريب الذي أحتاجه 
لدعم مسيرتي.

 عندما تسّجلت في البرنامج طلبت 
االنضمام إلى مشروع قادر، ومن ثم 

درست اللغة اإلنجليزية في تونس 
وفي أنقرة حيث بدأت التدرّب على 

مهارات تقنّية المعلومات.

وهنا، في أنقرة،، تلقيت دورات 
تثقيفّية حول العادات والثقافة 

المحلية قبل البدء بالدورة التدريبية 
في جامعة الشرق األوسط التقنية.

كانت لغتي اإلنجليزية ضعيفة في 
البداية، لكنها تتحّسن يومّيًا بفضل 

التدريب الذي أتلقاه. 

اليوم، أنا أتوق إلى العودة إلى 
ليبيا، وأن أستخدم المهارات التي 

اكتسبتها ألساعد زمالئي وأبني 
حياتي من جديد.

 عبد القادر الفيتوري
 مشارك في قادر،

مشروع التدريب المهني
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اإلدماج وتفكيك المجموعات المسلحة )DDR(شركاؤنا
من وجهة نظر محترفة

إن إدماج 162،000 ليبي في المجتمع ليس بالمهمة السهلة. بل يتطلب مساعدة ودعمًا من شركاء ليبيين ودوليين وعدد كبير من المنظمات 
والخبراء.

لكن لحسن الحظ، ألهمت قضيتنا الكثير من المنظمات واألشخاص الذين وقفوا إلى جانبنا وآمنوا بعملنا. ولذلك نشكرهم على مساهمتهم 
الحقيقية في بناء ليبيا القوية.

الجهات الحكومية الليبية:

مكتب رئيس مجلس الوزراء.

وزارة التعليم العالي.

وزارة العمل والتأهيل.

وزارة الدفاع.

وزارة الداخلية.

وزارة الصحة.

مشروع الرقم الوطني.

مصرف ليبيا المركزي.

الصندوق الليبي لالستثمار الداخلي. 

مركز تطوير لألبحاث.

الجهات غير الليبية:

البنك اإلسالمي للتنمية.

الوكالة االميركية للتنمية الدولية.

منظمة الصحة العالمية.

الهيئة الطبّية الدولّية.

سبارك.

المركز الدولي للتحّول الديمقراطي.

برنامج األمم المّتحدة اإلنمائي.

يونيسكو.

كلية دبي لإلدارة الحكومية.

معهد الدراسات الدستورية، كوسوفو.

على مدى السنوات الثالث الماضية، وضع البرنامج الليبي لإلدماج 
 والتنمية مجموعة من البرامج والمشاريع الشاملة التي شاركت فيها

مجموعة تمّثل مختلف األعمار والتوجهات السياسية والقبلية في 
ليبيا. وبذلك، استطاع البرنامج أن يثبت نفسه كمؤسسة حكومية محترفة.

في الواقع، إن البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية هو منظمة حكومية 
ناجحة، توفر نموذجًا لتطوير المؤسسات األخرى التي سيتم بناؤها 

في ليبيا الجديدة. واألهم من ذلك، أن البرنامج تمّكن من الحفاظ على 
حياده التام بعيدًا عن الصراعات التي تعصف بليبيا.

وبعد التحّول الناجح من “هيئة شؤون المحاربين” إلى “البرنامج الليبي 
لإلدماج والتنمية” بات في إمكان البرنامج- بل من واجبه- مساعدة 

الحكومة الوطنية في تطبيق مقاربة “اإلدماج وتفكيك المجموعات 
المسّلحة، وجمع السالح”.

وفي مقارنة مع البرامج المماثلة التي طّبقت حول العالم، نجد أن البرنامج 
يقّدم تجربة مسؤولة وشاملة وعملية.

لقد دعم مركز التحول الديمقراطي البرنامج مع فريق من المستشارين 
الدوليين في السنوات الثالث األخيرة، وعمل معه في كل زاوية من 
ليبيا. ووجد أنه يمّثل جميع االتجاهات الفكرية في البالد لكنه يعمل 

في اتجاه واحد وهو إعادة بناء ليبيا التي يندمج فيها الجميع، والتي 
تنقل المحاربين السابقين إلى المكان الذي يجب أن يكونوا فيه.

نحن مقتنعون بأن البرنامج، إذا حصل على الدعم المناسب من الحكومة 
الليبية والشركاء الخارجيين، يستطيع أن يكون مساهمًا اساسيًا في 

عملية الحوار وبناء السالم والتنمية في ليبيا.

 إرما سبكت

المركز الدولي للتحول الديمقراطي

من المستحيل أن يفهم أي إنسان أثر الحروب 
على األشخاص ما لم يختبرها بنفسه. فقد 

يسمع البعض عن الحرب، أو يراها في األفالم، 
أو قد يعرف عن اضطراب ما بعد الصدمة. لكن 

الواقع فهو أصعب بكثير.

ففي الحروب معظم الناس يريدون أن 
يحافظوا على حياتهم، وأن يتمكنوا من 

االستيقاظ في الصباح التالي، يريدون أن 
يتأملوا عائالتهم، وأن يعرفوا أن مستقباًل جيدًا 

ينتظرهم. أنا اعتقد، أن برامج كهذه تسمح 
للناس بالعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعّية 

في المجتمع.

 كيفن نون
 المدير اإلداري،
الهيئة الطبّية الدولية
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من الهيئة الى البرنامج

 في العام 2013، حقق البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية، عملية
تحّول مبتكرة. 

فبدعم من مجموعة محلية ودولية من المتخصصين، وبقيادة ورؤية 
من اإلدارة، أجري تقويم منهجي تحددت من خالله نقاط القوة 

والضعف، وذلك في مكاتب بنغازي وطرابلس وغيرهما من المناطق.

وبناء على ذلك، انطلقت عملية تحّول في البرنامج تمكّنه من تحقيق 
أهدافه بشكل أفضل، فيساعد في إدماج المسلحين السابقين في 

المجتمع الليبي، ويساهم في تنمية البالد.

وتم تصميم خطة شاملة وضعت قيد التنفيذ باستخدام مجموعة من 
 المشاريع الملموسة التي يمكن تحقيقها، على أن تكون نتائجها

قابلة للقياس.

وبالتزامن، قام القائمون على البرنامج بمراجعة الهيكل التنظيمي 
للوصول إلى إدارة ترّكز على تحقيق النتائج، مع معايير واضحة للمساءلة.

ووفقًا للقرار الحكومي رقم 888، بات يشرف على البرنامج مجلس 
إدارة يشمل ممثّلي عن وزارة العمل، وزارة التربية والتعليم ووزارة 
االقتصاد بصفتهم شركاء في البرنامج. ويهدف وجود الوزارات في 

المجلس إلى تعزيز الشراكة وتسهيل وتسريع تنفيذ برامج ومشاريع 
البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية.

 ونّفذت عملية التحول هذه بدقة تامة، وتم تطبيقها من قبل عدد
 من المستشارين المستقلين، الذين عملوا مع كل فرد في البرنامج

من موظفين وإداريين.

 

لجنة اإلشراف والمراقبةمجلس اإلدارة

اإلدارة العامة
المقر الرئيسي في بنغازي

فريق مكتب التواصل في طرابلس

الوحدة القانونية

وحدة المراقبة

إدارة الّدعم

وحدة الموارد البشرية
وحدة الشؤون المالية

وحدة تقنّية المعلومات
وحدة الخدمات العامة

وحدة االتصاالت

لجان تسيير البرامج

وحدة إدارة
الجودة والمتابعة

بناء األعمال
التدريب

الصّحة النفسية
التعليم عن بعد

مراكز المنّظمات غير الحكومية

إدارة البرامج

برنامج اإلدماج االقتصادي
برنامج اإلدماج المدني

برنامج اإلدماج االجتماعي
البرنامج التعليمي

برنامج اإلدماج في المؤسسات األمنية
وجمع السالح

موازنات البرامج والفريق المالي
فريق برامج الشراكة

فريق المعلومات حول سوق العمل

مكاتب الفروع

الهيكل التنظيمي الجديد
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نحن، في البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية، ندرك بأن الحّل األفضل، بل والوحيد، لمشكلة 
 المجموعات المسّلحة واالنتشار الكبير لألسلحة، هو المضي بسياسة ثابتة إلعادة اإلدماج،

األمر الذي بات واضحًا من خالل البرامج المختبرة عملّيًا والتي يعرضها هذا التقرير. قريبًا، سننشر 
المزيد من التفاصيل عن استراتيجيتنا المستقبلية، التي تتناسب مع آخر التطورات على األرض. 

وستشمل الطريقة التي سيساهم فيها البرنامج في دعم حكومة الوفاق الوطني، على أن 
توضع االستراتيجية وفق أهم المعايير المعتمدة في اإلدماج وتفكيك المجموعات المسلحة 
وجمع السالح. وهو ما يشّكل بداية تطبيق هذه المقاربة في ليبيا، وذلك بالتعاون الوثيق مع 

األمم المتحدة وغيرها من الجهات المحلية والدولية المعنية.

وحتى نشر تلك الخطة، وانطالقًا مما تم إنجازه حتى اليوم، نقترح أن يتم العمل على خمس نقاط:

1- إصدار قانون ُيعطي الصالحيات الكافية للبرنامج لكي ينجح في تنفيذ برامجه وفي تذليل 
العراقيل البيروقراطية والتشريعّية.

2-  تفعيل صناديق المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمنح بناة المستقبل الوسيلة التي 
يحتاجون إليها لبناء مسيرتهم المهنّية وتطوير مستوى حياتهم وحياة عائالتهم المادّية مما 

يؤثر إيجابًا على كل ليبيا.

3-  توفير الميزانيات الالزمة لمساعدة البرنامج في تحقيق أهدافه وطموحاته. وفي المقابل 
نتعّهد بالحفاظ على الشفافية التامة من خالل نظام محاسبة وتدقيق حازم، مما يحقق أكبر 

قدر ممكن من المرونة والفاعلية.

4- وضع آلية آمنة لجمع وتخزين السالح، يجب توسيع دائرة المنتسبين إلى البرنامج وقاعدة البيانات 
لديه، لتشمل أكبر عدد ممكن من الشباب الليبي، فال ينحصر عملها بالمجموعات المسّلحة 

والمسّلحين بل ليشمل كافة الشباب الليبي أيضًا.

5- تتبّنى الدولة هذه البرامج وأن تضعها على قائمة أولوّياتها.

عندما أنظر إلى ما تّم إنجازه حتى يومنا هذا، أرى أدلة كثيرة  تؤّكد أنه ال غنى عن البرنامج الليبي 
لإلدماج والتنمية للوصول إلى التغيير الذي تحتاجه ليبيا. وعندما أنظر إلى المستقبل، أعرف أن برامج 
اإلدماج والتنمية ستكون حجر األساس في بناء وطن موّحد ينعم باألمن والسالم. وطن يمنح أطفالنا 

األمل الذي يحتاجون إليه ليضمنوا مستقبلهم ومستقبل ليبيا.

 مصطفى الساقزلي
المدير العام، البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية
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