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اإلطار العام:
يأتــي هــذا الكتيــب كخالصــة عمل مشــاريع منظمــات المجتمــع المدني المنجــزة في الفتــرة ما 
بيــ�ن 2015 و2018- والمدعومــة مــن قبــل برنامــج دعــم الحكــم المحلــي واالســتقرار فــي ليبيــ�ا 
الــذي ينفــذه المركــز الدولــي للتنميــة المحليــة والحكــم الرشــيد CILG، مكتــب شــمال إفريقيــا 
 ،VNG International والشــرق األوســط لوكالــة التعــاون الدولــي لجمعيــة البلديــات الهولنديــة

بدعــم مــن االتحــاد األوروبــي ووزارة الخارجيــة الهولنديــة.
ــكان  ــه باإلم ــدأ أن ــن مب ــق م ــة، وينطل ــ�ة مختلف ــق ليبي ــن مناط ــة م ــج 23 بلدي ــي البرنام يغط
إحــداث تحــول علــى المســتوى المحلــي لتحســين الحوكمــة، وتحقيــق االســتقرار والتنميــة. 
ــالل  ــن خ ــ�ا م ــي ليبي ــي ف ــم المحل ــن الحك ــز وتمكي ــي تعزي ــاهمة ف ــى المس ــج ال ــدف البرنام يه
التركيــز علــى ثالثــة ابعــاد وهــي تحســين اإلدارة المحليــة وجــودة الخدمــات المقدمــة 
للمواطنيــ�ن وتوســيع دائــرة المشــاركة المجتمعيــة فــي الشــأن المحلــي والــي تنــ�درج ضمنهــا 

ــب.  ــذا الكتي ــي ه ــة ف ــاريع المقدم المش
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األهداف:
يهــدف برنامــج دعــم المشــاريع الجمعياتيــ�ة إلــى تحســين قــدرات منظمــات المجتمــع المدنــي 
فــي ليبيــ�ا وتطويــر أدائهــا مــن خــالل تدريبهــا علــى تخطيــط وانجــاز المشــاريع بالشــراكة مــع 
البلديــات، وذلــك تعزيــزا للعالقــة التشــاركية المنشــودة بيــ�ن هيــاكل الحكــم المحلي الرســمية 
والجمعيــات المدنيــ�ة فــي مســتوياتها المحليــة ممــا يجعــل مشــاركة الجمعيــات المحليــة في 
تصــور السياســات والمشــاريع أكثــر نجاعــة وفاعليــة باعتب�ارهــا ركيــزة أساســية فــي عمليــة 

صنــع القــرار وإرســاء حوكمــة محليــة تشــاركية رشــيدة.
كمــا يــريم دعــم المشــاريع الجمعياتيــ�ة إلــى تفعيــل دور المجتمــع المدنــي في تنفيذ مشــاريع 
ضمــن خطــة التنميــة المحليــة بمختلــف مجاالتهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 
والبيئيــ�ة، وفــي دعــم قدراتــه علــى المرافقــة والمتابعــة والتقييــم مــن جهــة ،وتفعيــل دوره 
الرقابــي فــي المســاءلة وطلــب المعلومــة وارســاء الشــفافية مــن جهــة اخــرى. كمــا يهــدف 
البرنامــج الــى تـــأمين التواصــل بيــ�ن المواطــن والبلديــة باعتبــ�ار التغيير مســارا جماعيــا تتظافر 

فيــه جهــود مختلــف الفاعليــن المحلييــ�ن.
ــاره  ــية وآث ــ�ة والتونس ــات الليبي ــ�ن البلدي ــدودي بي ــزي الح ــاون الالمرك ــة التع ــرا ألهمي ونظ
اإليجابيــ�ة علــى مســتوى التبــ�ادل والتعــاون البيــي فــي مختلــف المجــاالت تــم فتــح المجــال 
أمــام الجمعيــات التونســية الناشــطة فــي المناطــق البلديــة التونســية الحدوديــة للمشــاركة 
فــي هــذا البرنامــج مــن أجــل تطويــر األنشــطة التشــاركية بيــ�ن البلديــات والجمعيــات المدنيــ�ة 

الحدوديــة تثمينــ�ا للتبــ�ادل واقتســاما للتجــارب والخبــرات ودفعــا للعمــل التشــاركي.
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مسار اختي�ار وانجاز المشاريع الجمعياتي�ة:
ــة فــي  ــق مــن تحســين قــدرات منظمــات المجتمــع المدنــي الراغب ــم اعتمــاد مســار ينطل ت
 
ً
ــ�ا ــاريعها تقني ــم مش ــا ودع ــة منه ــ�ار باق ــى اختي  إل

ً
ــوال ــاريع، وص ــات مش ــدم بمقترح التق

 :
ً
ــتي�ا  ولوجس

ً
ــا ومالي

1.  األعمال التحضيرية:
ــاريع  ــة المش ــول صياغ ــب ح ــات تدري ــم 5 ورش ــم تنظي ــي؛ ت ــع المدن ــدرات المجتم ــم ق دع
ــاون  ــب التع ــي جان ــة ف ــة مختص ــا ورش ــن بينه ــات، م ــع البلدي ــتركة م ــ�ة المش الجمعياتي
ــال  ــي مج ــات ف ــدرات الجمعي ــم ق ــى تدعي ــدف إل ــب يه ــذا التدري ــد كان ه ــدودي. وق الح
ــاز  ــل لإلنج ــدي وقاب ــي، مج ــروع واقع ــرة مش ــى فك ــل إل ــي للتوص ــع المحل ــتقراء الواق اس

ــة. ــع البلدي ــراكة م بالش

2.  مرافقة عملية الصياغة:
علــى إثــر هــذا التدريــب المعمق، قامــت الجمعيــات المســتفيدة بصياغــة أفكار مشــاريعها: 
فحواهــا، أهدافهــا علــى المــدى الطويــل والقصيــر، الفئــات المســتفيدة، مجــال التعــاون 
ــات  ــ�ار الجمعي ــم اختي ــد ت ــاز... وق ــات اإلنج ــة ومتطلب ــن الكلف ــة ع ــرة أولي ــة، فك ــع البلدي م
ــة  ــة والنجاع ــر الجدي ــى معايي ــتجب إل ــي تس  وال

ً
ــا ــر وضوح ــاريع األكث ــت المش ــي قدم ال

للمشــاركة فــي ورشــة عمــل أخــرى بغايــة تدقيــق المخطــط المالــي والعملــي لــكل مشــروع.

3.  فتح باب الترشح للتمويالت والدعم:
ــل  ــن قب ــة م ــة الصياغ ــاريع كامل ــم مش ــق تقدي ــن طري ــاركة ع ــح للمش ــاب الترش ــح ب ــم فت ت
الجمعيــات الناشــطة فــي البلديــات المســتفيدة، ســواء تلــك الــي شــاركت فــي ورشــات 
التكويــن أو غيرهــا، وذلــك ضمــن كــراس شــروط فنيــ�ة.  طلــب مــن الجمعيــات المشــاركة 
تقديــم مقترحــات مشــاريع تنــ�درج ضمــن ثــالث مجــاالت تدخــل تهــم الشــراكة بيــ�ن المجتمــع 
المدنــي والبلديــات وتتمحــور حــول المســاهمة فــي تطويــر العمــل البلــدي وتحســين 
الخدمــات باإلضافــة إلــى تعزيــز مشــاركة وتفاعــل منظمــات المجتمــع المدنــي فــي شــؤون 
المجلــس البلــدي ومنــع الصراعــات. فــرز المشــاريع واختيــ�ار مجموعــة منهــا، حســب مــدى 

مطابقتهــا لمواصفــات كــراس الشــروط.

4.  دعم الجمعيات ومساندتها:
تلقــت الجمعيــات المختــارة تدريًبــ�ا مطــوال فــي مراحــل انجــاز المشــاريع التشــاركية، 
بإشــراف مجموعــة مــن الخبــراء، فضــال عــن توفيــر االمكانيــ�ات اللوجســتي�ة والماديــة 
ــة  ــة المرافق ــراء بمواصل ــن الخب ــة م ــف مجموع ــع تكلي ــاريع. م ــه المش  لهات

ً
ــا ــة، دعم الالزم

الفنيــ�ة للجمعيــات طيلــة مراحــل تنفيــذ مشــاريعها.
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دعم قدرات منظمات المجتمع المدني

مرافقة عملية الصياغة

دعم الجمعيات ومساندتها

فتح باب الترشح للتمويالت والدعم
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المساهمة في تطوير العمل البلدي

تحسين تقديم الخدمات من قبل المجالس البلدية

تعزيــز مشــاركة وتفاعــل منظمــات المجتمــع المدنــي فــي 
شــؤون المجلــس البلــدي ومنــع الصراعــات

مجاالت التدخل المطروحة لمقترحات المشاريع:

•  تطوير النظام االداري في المجالس البلدية.
•  تعزيز التخطيط البلدي.

•  تعزيز المساءلة والشفافية في المجالس البلدية.
•  مراجعة اإلطار القانوني للحكم المحلي.

•  تسهيل النفاذ إلى الخدمات المحلية.
•  تعزيز شفافية الخدمات المحلية. 

•  تعزيز التعاون عبر الحدود بي�ن البلديات الليبي�ة والتونسية.

•  تحسين قدرات منظمات المجتمع المدني المحلي للتفاعل مع البلديات.
•  تعزيز مشاركة الشباب في الشؤون المحلية.

•  تعزيز مشاركة المرأة في الشؤون المحلية.
ــع  ــات المجتم ــة ومنظم ــس البلدي ــاركة المجال ــة بمش ــل المحلي ــراءات التواص ــم إج •  تنظي

ــي. المدن
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البلدية 
المستفيدة

طرابلس المركز

طرابلس المركز

الخمس

غريان

وازن

براك الشاطئ

زوارة

زلطن بالشراكة 
مع بنقردان

طبرق

الجمعية الحاملة 
للمشروع

أكسيجين لحماية 
البيئ�ة

منظمة أجيال 
ليبي�ا للتنمية 

البشرية والتوعية

منظمة نقطة 
التغيير للتنمية 

البشرية

المحجة البيضاء 
التوعوية 

التثقيفية الخيرية

فوج كشاف وازن

مؤسسة العطاء 
لشؤون العمالة

منظمة المبادر 
لتنمية وبن�اء 

القدرات

اتحاد الشباب 
الليبي بزلطن –

ائت�الف جمعيات 
المجتمع المدني 

ببنقردان

جمعية فتاة ليبي�ا 
الحرة

الهدف العام من المشروع

منظمات مدني�ة وأجسام بلدية واعية ومدركة 
بمعىن وجوهر العمل المشترك

منظمات مدني�ة وأجسام بلدية واعية ومدركة 
بمعىن وجوهر العمل المشترك

التوعية والتثقيف والرفع من مهارات الشباب

الدعم النفيس واالجتماعي والتربوي للمرأة 
والشباب و األطفال وإدماجهم في الحياة 

المحلية من خالل تقديم تدريب�ات على يد مختصين

دعم قدرات الكادر الوظيفي بالبلدية ومكاتب 
التنفيذ التابعة لها الستعمال التقني�ات 

المعلوماتي�ة

أرشفة اإلدارة المحلية الكتروني�ا وتأهيل الكادر 
الوظيفي بالبلدية ومكاتب التنفيذ التابعة لها 

الستعمال التقني�ات المعلوماتي�ة الكتروني�ا

تحسين المشاركة الشبابي�ة للشباب في رسم 
وتطوير السياسات داخل البلدية

دعم األنشطة الثقافية واالجتماعية الحدودية 
المشتركة ببلديي زلطن و بنقردان

تعزيز ودعم السلم االجتماعي عن طريق نشر 
ثقافة السلم االجتماعي بي�ن كافة شرائح المجتمع 
والحد من العنف واالستخدام المفرط للسالح في 

الحياة المدني�ة واليومية وفي المناسبات

اسم المشروع

سالحف طرابلس

ايد بإيد للمشاركة 
المدني�ة والتنمية 

المحلية

سادة القرار 
لتنمية األفكار

مركز البسمة 
لالستشارات 

النفسية واألسرية

مركز البسمة 
لالستشارات 

النفسية واألسرية

نحو إدارة محلية 
مؤرشفة الكتروني�ا

جسر التواصل

المشروع النموذجي 
الجمعياتي للتعاون 

الحدودي: أخوتن�ا 
تجمعنا – مكتب 
األخوة الثقافي 

االجتماعي الليبي 
التونيس

حملة السالم من 
دار السالم

وقد تم اختي�ار 9مشاريع من 8 بلديات ليبي�ة منها مشروع تشاركي مع بلدية تونسية.
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طرابلس المركز

الخمس

وازنغريان

براك الشاطئ زلطن بالشراكة زوارة
مع بنقردان

ليبي�ا

تونس

بنقردان

طبرق
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الجمعية الحاملة للمشروعالمشروع

1.  سالحف طرابلس

"إن إدمــاج المعلمــات عمليــا فــي إنجــاز المشــروع ســوف يكــون لــه 
بصمــة بالغــة األثــر علــى المســتوى القريــب والبعيد...كمــا  تحســنت 
نظرتهــم  تغيــر  ومنهــا  البيئــ�ة،  علــى  للحفــاظ  المنتفعيــن  نظــرة 
لدورهــم الفعــال والحيــوي للتقليــل مــن مشــكله القمامــة ،وضــرورة 
الخدمــات  وشــركة  البلديــة  علــى  اللــوم  بالقــاء  االكتفــاء  عــدم 
العامــة... يمكــن فتــح آفــاق أوســع بالتواصــل مــع الجهــات المعنيــ�ة 
والوصــول إلــى مراحــل متقدمــة فــي إدارة تشــاركية ألحــد المكبــات 
بالعاصمة،إلعطــاء مثــال حــي وتخطــي مرحلــة الفــرز الــي تعتبــر 

ــا". ــىن عنه ــية ال غ ــة أساس مرحل
ثريا وهيب�ة، رئيسة جمعية أكسيجين لحماية البيئ�ة.

الهدف العام من المشروع: رفع الوعي البييئ حول 
فرز المخلفات انطالقا من الوسط المدريس ببلدية 

طرابلس المركز  .
بلدية: طرابلس المركز  .

الفئات المستهدفة من المشروع: المعلمات والتالميذ 
من الجنسين وأولياء األمور   .

ميزاني�ة المشروع: 5 آالف يورو.

النت�ائج المحققة من المشروع: 
-  امضاء اتفاقية تعاون مع بلدية طرابلس المركز في 

إطار المشروع.

-  توزيع حاويات فرز للبالستيك والورق داخل 
المدارس.

-  تنفيذ 5 ورشات تدريبي�ة حول التوعية البيئ�ة وفصل 
المخلفات لفائدة معلمات بخمس مدارس بنطاق 

بلدية طرابلس المركز  .

-  تنفيذ 5 ورشات توعية بيئي�ة لفائدة تالميذ داخل 
خمس مدارس بنطاق بلدية طرابلس المركز  .

-  تنظيم مسابقة بيئي�ة تحت عنوان "افرز اليوم...
لمدين�ة أجمل" بي�ن الخمس مدارس المستفيدة من 

الورشات التدريبي�ة حول التوعية البيئي�ة وفصل 
المخلفات.

أكسيجين لحماية البيئ�ة

جمعية أكسجين لحماية البيئ�ة، هي جمعية 
بيئي�ة تنشط باألساس ببلدية طرابلس المركز. 

تهتم بالتربي�ة البيئي�ة والتنمية المجتمعية بما 
يخدم البيئ�ة وصون التنوع الحيوي واألنواع 

المهددة باالنقراض.
ترتكز أنشطتها باألساس حول تنظيم حمالت 

توعوية وتنظيم زيارات ميداني�ة وتنفيذ 
تدريب�ات ومحاضرات وورش عمل والقيام 

بدراسات ميداني�ة عملية في المجال البييئ.

تاريخ تأسيس الجمعية: سنة 2012

رئيس)ة( الجمعية: ثريا وهيب�ة

لالتصال:
www.O2.ly :موقع الواب -

oxygengroup@ymail.com:البريد االلكتروني -
- الهاتف: 00218928418536
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الجمعية الحاملة للمشروعالمشروع

2.  ايد بإيد للمشاركة المدني�ة والتنمية المحلية
ــل  ــي تعم ــد ال ــص الجدي ــكار ذات التخص ــن األف ــروع م ــرة المش »فك
فيهــا المنظمــة ألول مــرة، و هــو جانــب الشــراكات المجتمعيــة بيــ�ن 
ــم  ــ�ار اس ــم اختي ــذا ت ــي و له ــع المدن ــات المجتم ــات و مؤسس البلدي
ــود  ــي ن ــة ال ــى النتيج ــا عل ــرا من ــك تعبي ــد«، و ذل ــد بإي ــروع »اي المش
ان نصــل اليهــا.  أضافــة هــذه التجربــة الكثيــر الــى الجانــب اإلنســاني 
التواصــل بيــ�ن  فــي بلديــة طرابلــس المركــز إذ أصبحــت قنــوات 
البلديــة و المواطنيــ�ن أكثــر ســهولة و علــى قــدر وافــر مــن الثقــة بيــ�ن 

ــن«. الطرفي
 محمــد صويــد، نائــب رئيــس مجلــس إدارة منظمــة أجيــال ليبيــ�ا للتنمية البشــرية 

والتوعية.

الهدف العام من المشروع: منظمات مدني�ة وهياكل 
بلدية واعية ومدركة بمعىن وجوهر العمل المشترك 

بلدية: طرابلس المركز  .
الفئات المستهدفة من المشروع: موظفوا وأعضاء 

المجلس البلدي لبلدية طرابلس المركز وستة من 
منظمات المجتمع المدني الناشطة ببلدية طرابلس 

المركز  . 

النت�ائج المحققة من المشروع: 
-  تنفيذ دورات تدريبي�ة لفائدة 20 جمعية وممثلي 

بلدية طرابلس المركز، حول اليات انشاء الشراكات 
بي�ن المواطني�ن ونشطاء المجتمع المدني والسلطات 

المحلية من اجل تعزيز مفهوم السالم االجتماعي 
والتنمية المحلية.

-  تكوين شراكة مجتمعية توجت بت�أسيس منظمة 
»شراكة طرابلس المركز المحلية المجتمعية« الي 

تضم مجموعة من المواطني�ن ومنظمات المجتمع 
المدني والقطاع الحكويم والخاص وبلدية طرابلس 

المركز لتقديم مبادرات ومشاريع بشكل مشترك تهدف 
لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة لخدمة 

الصالح العام.

-  تنظيم مبادرة »يوم الفرح« تتمثل في تنظيم حملة 
تنظيف وتشجير لحديقة تخللها نشاط ترفيهي لألطفال 
بمشاركة مجموعة من المتساكني�ن ومنظمات المجتمع 

المدني وموظفي محلة الظهرة والهالل األحمر الليبي 
فرع مدين�ة طرابلس.

منظمة أجيال ليبي�ا للتنمية البشرية والتوعية

منظمة أجيال ليبي�ا للتنمية البشرية والتوعية، 
هي جمعية تنموية، وتنشط باألساس ببلدية 

طرابلس المركز.
تهتم بالتنمية البشرية والتوعية المجتمعية.

تاريخ تأسيس الجمعية: 12 مايو 2013

رئيس)ة( الجمعية: عبد السالم بن سعود

لالتصال:
ajyall.libya@gmail.com :البريد االلكتروني -

- الهاتف: 002180911317481
- صفحة الفيس بوك:

https://www.facebook.com/Ajyal.LY
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الجمعية الحاملة للمشروعالمشروع

3.  سادة القرار لتنمية األفكار 
ــط  ــوة و المخط ــار المرج ــن األث ــد م ــروع العدي ــق المش »)..( حق
لهــا، حيــث أن أنشــطة المشــروع تتمحــور حــول العديــد مــن 
التدريبــ�ات فــي مجــاالت هامــة، و كل تدريــب يقــوم برفــع وعــي، 
نشــر ثقافــة، عــالج قضايــا، بنــ�اء مهــارة لــدى المشــارك)ة( علــى 
ســبي�ل الذكــر ال الحصــر، ان المشــاركين فــي تدريــب إدارة و صياغــة 
المشــاريع اســتطاعوا القيــام بكتابــة مشــروع كامــل المواصفــات 
ــذه  ــدت ه ــة، و تعه ــة مانح ــا لجه ــوا بتقديمه ــر، و قام و المعايي
الجهــة بتقديــم منحــة لــه لتنفيــذ المشــروع، هــذه فــي حــد ذاتهــا  

تعتبــر قصــة نجــاح للمشــروع«.
عبد هللا الدهاش، نائب رئيس منظمة نقطة التغيير للتنمية البشرية.

الهدف العام من المشروع: التوعية والتثقيف والرفع 
من مهارات الشباب.

بلدية: الخمس.
الفئات المستهدفة من المشروع: الشباب من 

الجنسين الذين تتراوح أعمارهم بي�ن 18 و30 سنة 
ببلدية الخمس.

النت�ائج المحققة من المشروع: 
-  تنفيذ عدة ورشات تدريبي�ة في عدة مجاالت ببلدية 

الخمس: 
•تقني�ات المناظرة والحوار )13 مشارك ومشاركة(

•كتابة السيرة الذاتي�ة والمنافسة في سوق العمل 
)28 مشارك ومشاركة(

•المشاركة المدني�ة واحداث التغيير المبىن على 
الحقوق )20 مشارك ومشاركة(.

•التوعية والتثقيف في االزمات اإلنساني�ة )18 
مشارك(.

•ادارة وصياغة المشاريع )14 مشارك ومشاركة(.

-  إثر تدريب إدارة وصياغة المشاريع، استطاع 
مجموعة من الشباب المتدربي�ن كتابة مقترح مشروع 

متكامل للحصول على دعم. 

-  إثر تدريب التوعية والتثقيف في األزمات اإلنساني�ة، 
أصبح المتدربون قادرين على تنظيم جلسات تثقيفية 
وتوعوية للشباب بعد نشوب االزمات، وقادرين على 

كتابة اجندة جلسات تثقيفية واختي�ار المناسب من 
المواضيع للفئة المستهدفة.

-  إثر تدريب المشاركة المدني�ة واحداث التغيير المبي 
على الحقوق، أصبح المتدربون قادرين على تحديد 
أولويات القضايا االجتماعية وتحليل هذه القضايا 

وكيفية وضع خطط عمل لعالجها.

منظمة نقطة التغيير للتنمية البشرية

منظمة نقطة التغيير للتنمية البشرية، هي 
جمعية تنموية وتنشط باألساس ببلدية 

الخمس. تهتم بالتنمية البشرية والتوعية 
المجتمعية وصناعة القيادات الشابة.

تاريخ تأسيس الجمعية: سنة 2013

رئيس)ة( الجمعية: عبد المالك فريوان

لالتصال:
abdoadahash@gmail.com:البريد االلكتروني -

- الهاتف: 00218926291016
- صفحة الفيس بوك

https://www.facebook.com/pg/DecisionMasters.P/
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الجمعية الحاملة للمشروعالمشروع

4.  مركز البسمة لالستشارات النفسية واألسرية 
»التجربــة كانــت رائعــة انســاني�ا فقــد قدمنــا خدمــات إرشــادية وعالجيــة 
ــي.  ــل الغرب ــي الجب ــص ف ــادي متخص ــز ارش ــزة كأول مرك ــ�ة متمي وتدريبي
لدينــ�ا زوار مــن خــارج غريــان مــن الجبــل وطرابلــس. )...( الــدورة التدريبيــ�ة 
للمــرأة القياديــة تجاوبــة معهــا المتدربــات وتعلمــن اشــياء لــم يكــن 
ــات  ــداد االجتماع ــة اع ــرار وكيفي ــع الق ــة صن ــزاع والي ــض الن ــا كف يعلمنه
ــعى  ــا )...( نس ــبل انجاحه ــها وس ــادة وأسس ــل والقي ــال والتواص واالتص
لتحقيــق آفــاق اوســع للمركــز بتوســيع خدماتــه لتشــمل خدمــات األطفال 
ــ�ة  ــة والمدني ــات الحكومي ــع الجه ــدوات م ــدورات والن ــم ال ــا تنظي وأيض

ــات«. ــاث والدراس ــر األبح ــرات وتطوي ــا بالخب ــة لمدن والدولي
البيضــاء  المحجــة  رئيســة جمعيــة  ابودينــ�ة،  إبراهيــم  خيريــة مفتــاح 

الخيريــة. التثقيفيــة  التوعويــة 

الهدف العام من المشروع: الدعم النفيس واالجتماعي 
والتربوي للمرأة والشباب واألطفال من الجنسين 
وادماجهم في المجتمع والحياة المحلية من خالل 

تقديم الخدمات التدريبي�ة والنفسية واألسرية 
والتربوية على يد مختصين.

بلدية: غريان.
الفئات المستهدفة من المشروع: المرأة والشباب 

واألطفال من الجنسين.
النت�ائج المحققة من المشروع: 

-  تم تأجير مقر لمركز البسمة لالستشارات النفسية 
واألسرية وتجهيزه بالفرش واالثاث والستائر وبعض 

معدات للمطبخ.
 

-  تم انشاء موقع الكتروني للمركز في إطار الحملة 
االعالمية للتعريف بمهام المركز داخل بلدية غريان 

)رابط الموقع: http://basma.ly//(  وبريد الكتروني 
خاص بالمركز :  info@basma.ly و صفحة على الفايس 

بوك.

-  تم توظيف 5 اخصائي�ات وموظفة استقبال بصفة 
قارة للعمل بالمركز، تم تدريبهم على مهامهم داخل 

المركز  .

-  تنظيم الندوة حول آليات إشراك المرأة في اإلدارة 
المحلية والتنمية المجتمعية.

-  تنظيم دورة تدريبي�ة حول المرأة القيادية )24 مشاركة(.

-  قدم المركز خدمات عالجية نفسية واستشارية ل26 
زائر من الجنسين وذلك خالل شهري ابريل ومايو 2018 

لطلب االستشارة.

المحجة البيضاء التوعوية التثقيفية الخيرية
تسعى الجمعية لتعريف المجتمع بقيم العدالة 

والمواطنة، وتعمل على تنمية العالقات والروابط 
االجتماعية السلمية لدى األسرة والمجتمع، 

وتعمل على الرفع من قدرات المرأة والشباب. 
كما تقدم الجمعية الدعم المادي والنفيس 

والتوعوي للمحتاجين واأليت�ام وذوي االحتي�اجات 
الخصوصية وكبار السن الفاقدين للسند.

تاريخ تأسيس الجمعية: سنة 2012

رئيس)ة( الجمعية: خيرية مفتاح إبراهيم ابودين�ة

لالتصال:- الهاتف: 00218924890721
almahajaalbayda@gmail.com :البريد االلكتروني -

- صفحة الفيس بوك:
www.facebook.com/almahaja.albayda/
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الجمعية الحاملة للمشروعالمشروع

5.  اإلدارة المحلية االلكتروني�ة
» بفضــل المشــروع أصبــح بمدينــ�ة وازن مركــز للتدريــب مقــر فــوج 
ــكان  ــي م ــ�ات ف ــام بالتدريب ــكل كاف للقي ــز بش ــاف وازن مجه كش
الئــق تتوفــر فيــه الشــروط المالئمــة لنجــاح الــدورات التدريبيــ�ة. 
كانــت الــدورة التدريبيــ�ة بعنــوان االدارة االلكترونيــ�ة مفيــدة، 
وقــد الحظنــا ان هنــاك نقلــة نوعيــة ورغبــة كبيــرة فــي المشــاركة 
ــة  ــن ناحي ــوب م ــاز الحاس ــع جه ــل م ــتفيد يتعام ــح المس إذ أصب
ــة  ــرعة و دق ــة و س ــه ثق ــت لدي ــث أصبح ــفة حي ــة واألرش الطباع

ــ�ة«. ــإلدارة االلكتروني ــال ل ــد االنتق ــر بع أكث
عمرو محمد مسعود الفقي، قائد فوج كشاف وازن.

الهدف العام من المشروع: الدعم النفيس واالجتماعي 
والتربوي للمرأة والشباب واألطفال من الجنسين 
وادماجهم في المجتمع والحياة المحلية من خالل 

تقديم الخدمات التدريبي�ة والنفسية واألسرية 
والتربوية على يد مختصين.

بلدية: غريان.
الفئات المستهدفة من المشروع: المرأة والشباب 

واألطفال من الجنسين.
النت�ائج المحققة من المشروع: 

-  تم تأجير مقر لمركز البسمة لالستشارات النفسية 
واألسرية وتجهيزه بالفرش واالثاث والستائر وبعض 

معدات للمطبخ.
 

-  تم انشاء موقع الكتروني للمركز في إطار الحملة 
االعالمية للتعريف بمهام المركز داخل بلدية غريان 

)رابط الموقع: http://basma.ly//(  وبريد الكتروني 
خاص بالمركز :  info@basma.ly و صفحة على الفايس 

بوك.

-  تم توظيف 5 اخصائي�ات وموظفة استقبال بصفة 
قارة للعمل بالمركز حيث تم تدريبهم على مهامهم داخل 

المركز  .

-  تنظيم الندوة حول آليات إشراك المرأة في اإلدارة 
المحلية والتنمية المجتمعية.

-  تنظيم دورة تدريبي�ة حول المرأة القيادية )24 مشاركة(.

-  قدم المركز خدمات عالجية نفسية واستشارية ل26 
زائر من الجنسين وذلك خالل شهري أبريل ومايو 2018 

لطلب االستشارة.

المحجة البيضاء التوعوية التثقيفية الخيرية
تسعى الجمعية لتعريف المجتمع بقيم العدالة 

والمواطنة، وتعمل على تنمية العالقات والروابط 
االجتماعية السلمية لدى األسرة والمجتمع، 

وتعمل على الرفع من قدرات المرأة والشباب. 
كما تقدم الجمعية الدعم المادي والنفيس 

والتوعوي للمحتاجين واأليت�ام وذوي االحتي�اجات 
الخصوصية وكبار السن الفاقدين للسند.

تاريخ تأسيس الجمعية: سنة 2012

رئيس)ة( الجمعية: خيرية مفتاح إبراهيم ابودين�ة

لالتصال:
- الهاتف: 00218924890721

almahajaalbayda@gmail.com :البريد االلكتروني -
- صفحة الفيس بوك:

www.facebook.com/almahaja.albayda/
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الجمعية الحاملة للمشروعالمشروع

6.  حول إدارة محلية مؤرشفة الكتروني�ا
ــ�ة فرصــة لجمــع العديــد مــن موظفــي  »كانــت الــدورات التدريبي
المكاتــب التنفيذيــة فــي بلديــة بــراك الشــاطئ األمــر الــذي قــرب 
الجميــع مــن بعضهــم البعــض وقــرب وجهــات النظــر بينهــم ممــا 
وضــع أساســا للتواصــل الفعــال فيمــا بينهــم وبيــ�ن المكاتــب 
األخــرى و التعــرف علــى مهامهــم و الصعوبــات و التحديــات الــي 
ــ�ا  ــدورات فرصــة لمنظمتن ــا كانــت هــذه ال . كم

ً
ــا يواجهونهــا يومي

ــة و  ــب التنفيذي ــ�ن المكات ــ�ا و بي ــة بينن ــدة و ثق ــات جي ــ�اء عالق لبن
ــاطئ«. ــراك الش ــدي بب ــس البل المجل

كمال الزياني، رئيس منظمة العطاء لشؤون العمالة.

الهدف العام من المشروع: أرشفة اإلدارة المحلية 
إلكتروني�ا وتأهيل الكادر الوظيفي ببلدية براك الشاطئ 

ومكاتب التنفيذ التابعة لها الستعمال التقني�ات 
المعلوماتي�ة إلكتروني�ا.

بلدية: براك الشاطئ
الفئات المستهدفة من المشروع: موظفو ديوان 

المجلس البلدي والمكاتب التنفيذية التابعة لبلدية 
براك الشاطئ

النت�ائج المحققة من المشروع: 
- ندوة حول أهمية األرشفة االلكتروني�ة في اإلدارة 

المحلية، تم خاللها إحداث بريد الكتروني لكل موظف، 
والتدريب على استعمال الماسح الضوئي وكذلك إنشاء 

برنامج مبسط لألرشفة االلكتروني�ة باستخدام برنامج 
ميكروسوفت أكسس MICROSOFT ACCESS لقواعد 

البي�انات. )21 مشارك ومشاركة(
 - تدريب حول كيفية استخدام الجداول االلكتروني�ة 

ميكروسوفت اكسل Microsoft Excelللتدرب على 
رصد المرتب�ات والمكافآت والخصومات الخ ...... )25 

مشارك ومشاركة(
- تم تدريب عدد 02 من النساء عن كل مكتب من 

المكاتب ذات الصلة بالطباعة والمحفوظات ليتمكن 
من تدريب بقية الموظفات 

- أصبحت المراسالت الواردة على اإلدارة البلدية ببلدية 
براك الشاطئ والمكاتب التنفيذية التابعة لها، تحفظ 
الكتروني�ا من قبل الموظفين واالستغناء تدريجيا على 

األرشفة الورقية وعدم االقتصار عليها فقط.
- تفعيل موقع واب بلدية براك الشاطئ

- تم اقتن�اء وحدة تخزين )Server( لفائدة ديوان بلدية 
براك الشاطئ. 

- تم إعداد دليل عملي حول اإلدارة اإللكتروني�ة ودورها 
في تطوير وتحسين عمل اإلدارة المحلية. 

مؤسسة العطاء لشؤون العمالة

مؤسسة العطاء لشؤون العمالة، هي جمعية 
تنموية واجتماعية وتنشط باألساس ببلدية 

براك الشاطئ. تهتم بالشأن االجتماعي والتنموي 
بمنطقة الشاطئ بجنوب ليبي�ا.

تاريخ تأسيس الجمعية: سنة 2012

رئيس)ة( الجمعية: كمال الزياني

لالتصال:
- الهاتف: 00218925342951

alzeane2015@gmail.com :البريد االلكتروني -
/www.facebook.com:صفحة الفيس بوك -
مؤسسة-العطاء152847968782352-/
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الجمعية الحاملة للمشروعالمشروع

7.  حملة السالم من دار السالم

ــت فرصــة تعــارف وتعــاون بيــ�ن 
ّ
»دورة اعــداد المدربيــ�ن مثل

ــ�ا  ــا إيجابي ــرق، وكان اثره ــ�ة طب ــباب بمدين ــطاء ش ــن نش ــدد م ع
جــدا. كمــا بــرزت ابداعــات كثيــرة مــن الشــباب وخاصــة مــن خــالل 
ــدث  ــذي تح ــي« وال ــلم االجتماع ــبكة الس ــي »ش ــج اإلذاع البرنام
فيــه المدربــون الشــباب عــن تجاربهــم مــع المســتهدفين مــن 

الحملــة«.
عليا ادريس، نائب لرئيس مجلس اإلدارة لجمعية فتاة ليبي�ا الحرة.

الهدف العام من المشروع: تعزيز ودعم السلم 
االجتماعي وذلك عن طريق نشر ثقافة السلم 

االجتماعي بي�ن كافة شرائح المجتمع والحد من العنف 
واالستخدام المفرط للسالح في الحياة المدني�ة 

واليومية وفي المناسبات.
بلدية: طبرق. 

الفئات المستهدفة من المشروع: كافة متساكي 
مدين�ة طبرق خاصة فئة الشباب من الجنسين. 

النت�ائج المحققة من المشروع: 
- تم اعداد 24 مدرب ومدربة في مجال السلم 

االجتماعي من خالل دورة تدريب مدربي�ن )TOT( دامت 
لمدة 10 أيام. 

- إعداد وبث برنامج إذاعي مباشر في راديو دار السالم 
تحت اسم »شبكة السلم االجتماعي« بطبرق لمدة 12 
 لمدة 

ً
حلقة، يبث كل يوم سبت على الساعة 11 صباحا

ساعة خالل 3 أشهر.
- تنظيم ورشة عمل حول السلم االجتماعي: أهدافه 

وآلياته خصصت لكل من المجلس البلدي ومؤسسات 
المجتمع المدني ومجلس الحكماء واألمن والقيادة 

العامة واإلعالم والمأذون الشرعي بمدين�ة طبرق.
- كتابة »ميث�اق السالم لدار السالم« بطريقة تشاركية 
مع كل المتدخلين المحليي�ن بمدين�ة طبرق من المجلس 
البلدي ومؤسسات المجتمع المدني ومجلس الحكماء 

واألمن والقيادة العامة واإلعالم والمأذون الشرعي. 
- اعداد واخراج شريط وثائقي توعوي حول السلم 

االجتماعي ومحتوى ميث�اق السالم لدار السالم.
- النجاح في استقطاب دعم فاعلين محليي�ن بطريقة 

،قام بعض مالكي قاعات األفراح بمدين�ة 
ً
عملية: مثال

طبرق بوضع ملصقات تمنع استخدام السالح وكذلك 
في شروط العقد مع زبائنها تمنع استخدام السالح 

خالل المناسبات االحتفالية.

جمعية فتاة ليبي�ا الحرة

جمعية فتاة ليبي�ا الحرة، هي جمعية أهلية 
خيرية وتنشط باألساس ببلدية طبرق، تهتم 

بالنهوض بشؤون األسرة اجتماعيا واقتصاديا 
ونفسيا وتوعية المرأة ثقافيا وسياسيا واجتماعيا 

وحمايتها من االضطهاد االجتماعي والعنف.

تاريخ تأسيس الجمعية: سنة 2011

رئيس)ة( الجمعية: حليمة رجب لياس

لالتصال:
- الهاتف: 00218927287358

fatat.libya17@gmail.com :البريد االلكتروني -
https://www.:صفحة الفيس بوك -

facebook.com/جمعية-فتاة-ليبي�ا-
الحرة163885684317414-/ /
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الجمعية الحاملة للمشروعالمشروع

8. جسر التواصل

ــرة  ــزوار الخب ــي ب ــع المدن ــطاء المجتم ــن نش ــدد م ــدى ع ــح ل »أصب
حــول مــا يتضمنــه قانــون اإلدارة المحليــة بمــا يخــص اآلليــات 
الرســمية المعنيــ�ة بمشــاركة المجتمــع المدنــي فــي صنــع القــرار.  
ــح  ــاح المشــروع اعتمــاد دليــل واض ــص نج ــن أهــم قص  م

ّ
ــر أن أعتب

ــة زواره«. ــي وبلدي ــع المدن ــ�ن المجتم ــة بي ــم العالق ينظ
وبنــ�اء  لتنميــة  المبــادر  منظمــة  رئيــس  الهنقــاري،  اإلســالم  ســيف 

القــدرات.

الهدف العام من المشروع: تحسين المشاركة الشبابي�ة 
في رسم وتطوير السياسات داخل البلدية.

بلدية: زوارة.

الفئات المستهدفة من المشروع: الشباب من 
الجنسين والمجلس البلدي ببلدية زوارة.

النت�ائج المحققة من المشروع: 
- تنظيم ورشة عمل ودورة تدريبي�ة حول مشاركة 

الشبـاب في الشــأن المحــــــــلي: تطلعاته، حاجياته، 
وآليـات إشراكه بمشاركة ممثلين عن منظمات 

المجتمع المدني وممثلين عن المجلس البلدي بزوارة. 

- اعداد دليل حول آليات مشاركة المجتمع المدني 
في العمل البلدي واعتماده من طرف المجلس البلدي 

بزوارة ومستقبال سوف يقع اعتماده من قبل وزارة 
الحكم المحلي ومن ثم تعميم اعتماده من قبل كافة 

البلديات الليبي�ة.

منظمة المبادر لتنمية وبن�اء القدرات

منظمة المبادر لتنمية وبن�اء القدرات، تنشط 
باألساس ببلدية الزاوية، تسعى الجمعية لتعريف 

المجتمع بقيم العدالة والمواطنة، وتعمل على 
تنمية العالقات والروابط االجتماعية السلمية 
لدى األسرة والمجتمع، وتعمل على الرفع من 

قدرات المرأة والشباب. كما تقدم الجمعية الدعم 
المادي والنفيس والتوعوي للمحتاجين واأليت�ام 

وذوي االحتي�اجات الخصوصية وكبار السن 
الفاقدين  للسند.

تاريخ تأسيس الجمعية: سنة 2015

رئيس)ة( الجمعية: سيف اإلسالم الهنقاري

لالتصال:
- الهاتف: 218923411727

Almobader.orgnization@ :البريد االلكتروني -
gmail.com

https://www.facebook.:صفحة الفيس بوك -
com/Almobadr
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الجمعية الحاملة للمشروعالمشروع

9. مكتب األخوة الثقافي االجتماعي الليبي التونيس

مشــروع  حــول  بنقــردان  بلديــة  مــع   
ً
ســويا اليــوم  »نشــتغل 

بيــ�ن  تشــبيك  فيــه  يكــون  أن  نهــدف  ثقافــي،  و  إجتماعــي 
 
ً
 رويــدا

ً
البلديتيــ�ن و المجتمــع المدنــي الناشــط بهمــا، يتطــور رويــدا

ــي  ــدي و الجمعيات ــل البل  للعم
ً
ــا ــون دفع ــة تك ــة حقيقي ــو لحم نح

المشــترك«. الحــدودي 
 فايزة الحمدي، عضوة مجلس بلدي بزلطن.

الهدف العام من المشروع: تشجيع وتسهيل األنشطة 
الثقافية واالجتماعية الرياضية المشتركة بي�ن تونس 

وليبي�ا بداية من بنقردان وزلطن.
بلدية: زلطن )ليبي�ا( - بنقردان )تونس(.

الفئات المستهدفة من المشروع: المجتمع المدني 
والبلديات في المدينتي�ن.

النت�ائج المحققة من المشروع: 
- تنظيم الملتقى الثقافي التونيس الليبي »اخوتن�ا 

تجمعنا« ببنقردان:
•  معرض للتراث ومسابقة في األكالت الشعبي�ة 

وعرض للباس التقليدي.
•  ورشة تب�ادل التجارب بي�ن الجمعيات.

•  مباراة كرة قدم بي�ن قدماء اإلتحاد الريايض ببنقردان 
وإتحاد السكة الحديدية بزلطن.

•  سهرة شعرية وفني�ة أثثها مجموعة من الفناني�ن. 
والشعراء من تونس وليبي�ا.

•  حملة تشجير في وسط مدين�ة بنقردان.
- إمضاء اتفاقيات شراكة وتعاون بي�ن الجمعيات 

التونسية والجمعيات الليبي�ة إلنشاء نواة للتشبيك 
الدائم:

•  اتفاقية بي�ن جمعية بنقردان الغد لالستثمار والتنمية 
ببنقردان واتحاد الشباب الليبي بزلطن.

•  اتفاقية بي�ن جمعية أجيال للثقافة والبيئ�ة وجمعية 
التراث الليبي. 

•  اتفاقية بي�ن جمعية إرادة بنقردان ومركز تنمية 
قدرات المرأة والطفل بزلطن.

- اعداد صفحة واب خاصة بمشروع »أخوتن�ا تجمعنا« 
مندمج بموقع الواب الخاص بمكتب التعاون الحدودي 

التونيس الليبي )www.tunlib-cbc.net( وتصميم 
مطوية اتصالية خاصة بالمشروع والنشاط النموذجي 

الثقافي االجتماعي.

اتحادا لشباب الليبي بزلطن وائت�الف جمعيات 
المجتمع المدني ببنقردان

•  اتحاد الشباب الليبي بزلطن:

رئيس)ة( الجمعية: رياض المصلوب

- الهاتف: 00218922369008
reiadalmsloub@gmail.com:البريدااللكتروني -

- صفحة الفيسبوك:
/www.facebook.com/riadmohammed55 

 •  ائت�الف جمعيات المجتمع المدني ببنقردان:

رئيس)ة( الجمعية: زهير مبارك

- الهاتف: 216-93-440364+/-216-97+
 005821

- البريدااللكتروني:
coalition.benguerdene@gmail.com

- صفحة الفيسبوك:
www.facebook.com/AytlafJmyatAlmjtmAlmd- 

/nyBbnqrdan
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