
الـصمودتـعزيز الـقدرات الـمحلية من أجل 

والـتعافي في لـــيبيا 
2019آخر المستجدات لشهر يناير 

نظرة عامة

الطريقفيالسيرنحوبقوةيبيالدفععلىتُّركزمقاربة/نهجيتبنىاإلنمائيالُمتحدةاألممبرنامجفإنليبيافيالناسعامةيواجههاالتيالعديدةللتحدياتاستجابة  

.الُمجتمعياألمنوضمانالعيشُسبلفرصوخلقاألساسيةالخدماتتقديمتُؤمنلكيالمحليةالسلطاتمساعدةعبروذلكالتنموي

مبادرةوهي،"تعافيوالالصمودأجلمنالمحليةالقدراتتعزيز"باسمالمعروفالمشروعبتنفيذاإلنمائيالُمتحدةاألممبرنامجيقوماألوروبياإلتحادمنبتمويل

جمهوريةوتُساهم.والكفرةي،بنغازمرزق،سبها،صبراتة،طرابلس،ُمدنفيوالدوليينالمحليينالشركاءمعالوثيقبالتعاونتنفيذهايتمسنواتثالثةلفترةتمتد

.ليبياوشرقإجدابيامدينةفيالخدماتتقديمبرامجتحسينفيكوريا

:إلى تعزيز القدرات المحلية لخدمة عامة الناس في ليبيا وذلك من خالليهدف المشروع 

.  توفير الخدمات األساسية وتسهيلها للفئات الضعيفة❑

. تطبيق االستقرار المحلي واألمن المجتمعي❑

.    إنعاش االقتصاد المحلي بما يتضمن خلق الفرص الوظيفية وُسبل العيش❑

األمموبرنامجاألوروبياإلتحاد

عادةإعلىيشرفاناإلنمائيالمتحدة

والمعهدالصحيالمركزتأهيل

.راتةبصبوالتقنيةللعلومالعالي

فيالمتحدةاألممبرنامج:الصورة

ليبيا

بأصحامنليبيونشباب

حُمنيستلمونالمشاريع

.ةالتجاريأفكارهملتطوير

األممبرنامج:الصورة

ليبيافيالمتحدة
حوليالرئاسالمجلسمعواليونيسيفاإلنمائيالمتحدةاألمموبرنامجاألوروبيواإلتحادإيطالياتضمشراكةإرساء

فيالمتحدةاألممبرنامج:الصورة.ليبيةبلدية24فياألساسيةالخدماتتقديملدعمأمريكيدوالرمليون50بقيمةمشروع

ليبيا

.  وزارة الداخلية واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة يضعون حجر األساس ألول مركز شرطة نموذجي في ليبيا

.برنامج األمم المتحدة في ليبيا: الصورة



(01)الُمخرج رقم 

م القُدرة المحلية الُمعززة لتقدي

الخدمات

البنية التحتية 

االنتهاء من 

األعمال في 

موقع11 ل بطاقة استيعابية تص

طالب كل 600إلى 

عام، يُعتبر هذا المرفق

أحد المعاهد الرئيسية 

في المدينة من حيث 

الدراسة المتخصصة 

تسليم موقعين.في مجال الهندسة

صبراتة

تسليم المعهد العالي

بنغازي
تعمل عيادة 

صبراتة 

المركزية على 

210خدمة 

مواطن كل يوم

طالب 450يتلقى 

محاضرات 

ودروس في معهد 

صبراتة العالي 

للمهن الشاملة

جاري العمل على 

إعادة تأهيل مدرسة 

المجاهد التي يوجد بها 

تلميذ ُمسجل500

:الرجاء متابعتنا على

جاري العمل على إعادة 

تأهيل الحرم الجامعي 

وتم تركيب معداتللطالبات

جديدة في المستشفى العام

مرزق
أُعيد تأهيل مستشفى

علي الكاسح العام

سيتم إعادة تأهيل الحرم 

الجامعي وخمسة بلديات 

مجاورة وبتركيز خاص 

على صيانة مرافق 

دورات المياه

د سوف تستفي

فتاة 216

بشكل مباشر

وصل إلى المستشفى عدد

سرائر خاصة بقسم 2

النساء والوالدة

امرأة 300ستتمكن 

من الحصول على هذه 

الرعاية الطبية

هذا هو المستشفى العام 

الوحيد في جنوب شرق 

ليبيا ويقع في مدينة 

ية الكفرة بقدرة استيعاب

سرير120تبلغ 

الكفرة 

قدّم المستشفى 

الخدمات 

الطبية لــ 

128,680

مواطن

ة مــشروع بـــرنــامــج األمـــــم /مــــدير

.  الـــمتحدة اإلنــــمائي

السيدة دوينـــــا مونتينــــــو 

doina.munteanu@undp.org

21627572948+: نقّال

األمــــــــمبرنامــــجلدىالتـــواصلة/مـــوظف

.اإلنـــــمائيالــــمتحدة

ايســـبينهــــيالرياالسيدة

Halaria.espin@undp.org

21653733600+:نقّال

ضىالمرعلىبالفائدةالتأهيلإعادةأعمالستعود

ددالُمجالصحيصبراتةمركزسيعمل.والطلبة

ةصبراتمنليسالمواطنينخدمةعلىحديثا  

.المجاورةالمدنوحتىبلفحسب،

رشنيالبمفتاحالسيدصبراتةبلديةعميدعلّق

فُرصعلىالحصولمنشبابُناسيتمكن"قائل  

."جيدةعمل

mailto:doina.munteanu@undp.org
mailto:Halaria.espin@undp.org


:لجديداباسمه  )الشاملةللمهنالعاليصبراتةمعهدتسليمتم

3بتاريخالمركزيةصبراتةوعيادة(والتقنيةالعلوممعهد

لتعليماوزارتيعنممثلينالتسليممراسمحضروقد.ديسمبر

إلىافةباإلضصبراتةبمدينةالبلديالمجلسوأعضاءوالصحة

.والعيادةالمعهدإدارةعلىالقائمين

صبراتة

ية عيادة صبراتة المركز

تم تشطيبها

المعدات الطبية 

العمل مستمر

قسم اإلسعاف 

ليمي بالمستشفى التع

العمل مستمر

المعهد العالي للمهن 

الشاملة 

تم تشطيبه

أثاث المعهد 

سيتم تحديده

ملعب كرة السلة 

العمل مستمر

رفع قدرة محطات 

الضغط 

العمل مستمر

سبها

مجمع عيادات 

القرضة 

تم تشطيبه

خط تصريف 

المجاري 

العمل مستمر

أبار مياه 8

سيتم تحديدها

معدات خاصة بالهيئة

الوطنية للسالمة 

العمل مستمر

إضاءة الشوارع 

سيتم تحديدها

منتزه العائالت 

العمل مستمر

بنغازي 

عيادة قاريونس

تم تشطيبها

عيادة البغدادي

تم تشطيبها

مدرسة قنفودة 

تم تشطيبها

المعهد العالي 

تم تشطيبه

مدرسة المجاهد 

تم تشطيبها

ساحة الركبي 

بالجامعة 

العمل مستمر

مختبر الطاقات 

المتجددة 

سيتم تحديده

حظيرة الحيوانات

سيتم تحديدها

مجمع المحاكم 

العمل مستمر

خزان مياه قنفودة 

تم تشطيبه

محطة لبنان 

ة الكهربائية الفرعي

تم تشطيبها

كورنيش بنغازي 

العمل مستمر

الكفرة 

اسح مستشفى علي الك

تم تشطيبه

ية عيادة المختار الطب

تم تشطيبها

اية سيارتي إسعاف عن

فائقة 

ُسلمت

الشورى غارفاي عيادة 

العمل مستمر

مدرسة القادسية 

سيتم تحديدها

10دورات مياه لـ

مدارس 

سيتم تحديدها

تجهيزات للجامعة

العمل مستمر

مولدات كهرباء 2

ُسلمت

شركة المياه 

والصرف الصحي

سيتم تحديدها

قسم مكافحة 

الحرائق 

سيتم تحديدها

مرزق 

المستشفى العام 

تم تشطيبه

ساء طاولتين لقسم الن

والوالدة 

ُسلمت

سيارتي إسعاف 

ُسلمت

الحرم الجامعي 

للطالبات 

العمل مستمر

300مولد بقوة 

كيلوفولت 

ُسلم

مضخات مياه 7

ُسلمت

شاحنة وجرار لنقل مياه 

المجاري 

ُسلمت

اجدابيا 

تشفى آلة التصوير المقطعي لمس

المقريف 

العمل مستمر

ائقة سيارتي إسعاف عناية ف

ُسلمت

خط أنابيب الصرف 

الصحي 

تم تشطيبه



(02)الـــُمخرج رقــم 

تــعزيز األمــن الُمـــجتمعي

األمــن/ ســيادة القــانون 1.2

حيلديةبفيأقيمرسمياحتفالضمنليبيافينموذجيشرطةمركزألولالبناءأعمالاليومالداخليةوزارةبدأت

اعيالمسإطارفيوذلكالمشروعهذاطليعةفيليكوناألندلسحيشرطةمركزاختيروقد.بطرابلساألندلس

المجتمعدعملىعترتكزالتيالخفارةمفهومفيالجيدةالممارساتودمجالليبيةاألمنيةالدوائرقدرةتعزيزإلىالرامية

.الوطنيةالحكومةلواليةالخاضعالشرطةلجهازالتنظيميةاإلدارةوتعزيزوالمواطن

بعثةورئيسدةالمتحلألممالعاملألمينالخاصالممثلبصحبةأغاباشافتحيالسيدالداخليةوزيرمعاليالحفلترأس

برنامجوممثلوغيجةبالينالسيدليبيافياألوربياالتحادسفيرمنكل  وبحضورسالمة،غسانالسيدليبيافيالدعم

.صالحمحمدالسيدليبيافيالمقيماإلنمائيالمتحدةاألمم

مــركز أول 

نموذجي شــرطة 

في ليبيا

بحثا  في مدينة بنغازي على المؤسسات المعنية بسيادة القانون وجاري التحضير( اكتيس ستراتيجي)أجرت منظمة 

.إلرسال بعثة من الخبراء الدوليين في مجال سيادة القانون



( 03)المخرج رقم 

انتعـــاش االقتصـــاد المحــلي

منظمة تطوير للبحوث ودعم المشاريع الحرة 1.3

المشاريعابأصحلتمكيناألنشطةهذهوتهدفبنغازيبمدينةالحرةالمشاريعلدعمللبحوثتطويرلمنظمةالجامعيالحرمفيأنشطةعدةتنظيمجاري

(41)لــموجهة  (ساعة1000)تدريبيةدوراتبتنظيمللبحوثتطويرمنظمةقامتفقد2018مارس24بتاريخأفتتحقدالجامعيالحرمأنوبما.الشباب

ملهوُوفراينكوبتيرتيكمنظمةقبلمنناشئةشركة(11)استضافةتم.(النسائيالعنصرمن%48بينهم)المشاريعأصحابمن(102)وعددناشئةشركة

والفنيةاريةالتجاألعمالعلىللتدريببرامجإلىباإلضافةالسرعة،عاليانترنتاجتماعات،قاعةالجماعي،للعملآمنفضاءعلىمشتملللعملمكان

.التجاريةلألعمالخصيصا  ُمصمموتوجيهلتدريبوتلقيهم

(التمويلصندوق)فاندايمبكت

ماألموبرنامجاألوروبياالتحادأعلن

تطويرومنظمةاإلنمائيالمتحدة

صندوقبرنامجإطارفيللبحوث

بقيمةُمنحةتقديمعنالتمويل

كاتشرستةإلىليبيدينار400,000

يقومشركتينضمنهامنناشئة،ليبية

.بإداراتهماالنسائيالعُنصر

(الفنيالحديث)طوكتيك

وكاندرنةمدينةفيجلسةُعقدت

الختباركيف"الحلقةموضوع

."معللمجتمفيدا  يكونأنالبرمجيات

.درنةجامعةهيالجلسةانعقادمكان

(الفنيةالحاضنة)اينكوبتيرتيك

خاللتيراينكوبتيكلدىالمتدربينتلقى

حولتدريبيةدورات2018ينايرشهر

وحولةالناشئبالشركاتالخاصةالقوانين

يةالتجاراألنشطةتأسيسنحوالخطوات

.ليبيافي

(التقنيةصانعي)ميكيرزتيك

تيكهعليتُشرفالذيالتدريببدأ

فينوفمبر12بتاريخميكيرز

موأُختتالعامةليبيازهرةمدرسة

مدرسةفيديسمبر13بتاريخ

.بطرابلسالسالم

واإلتحادإلنمائياالمتحدةاألمموبرنامجالحرةالمشاريعلدعمتطويرمشروعبرعايةطرابلسمدينةفيُعقدتيومينلمدةمكثفةتدريبيةدورةهيميكيرزتيك

التدريبكان.لسطرابوبلديةشيبيرزغلوبيلمنظمةمعوبالشراكةوالدراسةالمعرفةلتبادلالشبابومبادرةاألمريكيةالخارجيةوزارةإلىباإلضافةاألوروبي

لعلوم،ا)فيمهاراتهمتطويرمنالطلبةتمكن.المشاكلحلوآلياتالبرمجةبمبادئالمشاركونُعرفّ حيثطرابلسمدينةفيإعداديةمدارس(6)لــموجها  

نهايةوعند.تفاعليةالاألدواتباستخدام(آليينرجال)روبوتاتلبناءتنافسيةبيئةفيتعملجماعيةفرقفياالنخراطخاللمن(الرياضياتالهندسة،التقنية،

.معينةومساراتطرقوتتبعالعقباتتفاديعلىقادرةذكيةروبوتاتوبناءبعضمعالمهاراتهذهدمجفيالفرقكافةنجحتالتدريب



آخــر الــمستجدات الــمالية 

الموارد المتاحة  بما في ذلك )الُمنفق 

(الُمخصص

دوالر7,538,915.9

11,521,197.19

دوالر 

دوالر أمريكي19,060,113.08: اإلجمالي

1الُمخرج  2الُمخرج 

9,233,200.00

دوالر 

1,928,000.00

دوالر 

5,914,043.72

دوالر

1,654,237.83

دوالر 

3الُمخرج 

3,920,000.00

دوالر 

1,942,013.93

دوالر 

(الشفافية)إدارة المشاريع وإبراز مكانتها 

3,978,913.08

دوالر 

2,010,901.71

دوالر 

الموارد الُمتاحة (يشمل الُمخصص)الُمنفق  الموارد الُمتاحة (يشمل الُمخصص)الُمنفق 

الموارد الُمتاحة (يشمل الُمخصص)الُمنفق  الموارد الُمتاحة (يشمل الُمخصص)الُمنفق 



تـــــنفيذ خـــطة الـــشفافية والــتواصل

اإلعلموسائلفيالتغطية

فيالبدءحدثوكاناآلن،حدإلى2017سبتمبرشهرمنذصحفيا  مقاال  115فيبارزا  (والتعافيالصمودأجلمنالمحليةالقدراتتعزيز)مشروعظهر

.مقال19فيذكرهتمحيثاإلعالميةالتغطيةفياألسدنصيبنالقد2019يناير14بتاريخليبيافينموذجيشرطةمركزأولتأهيلإعادةأعمال

2017/2018/2019عدد المقاالت خلل 

التغطية الوصف اإلعالموسيلة  التاريخ

وضع حجر األساس ألول مركز شرطة 

لساالحتفال في طراب–نموذجي في ليبيا 

صحيفة ليبية الكترونية  ليبيا اوبزيرفير  2019يناير 15

وضع حجر األساس ألول مركز شرطة 

لساالحتفال في طراب–نموذجي في ليبيا 

صحيفة صينية الكترونية  اكسينوا  2019يناير 15

/حدث نظمه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

نح لــ منظمة تطوير للبحوث تم خالله تقديم م  

من أصحاب المشاريع6

ة صحيفة ليبية الكترونية باللغ

االنجليزية 

ليبيا هيرالد  2018نوفمبر 8

تسليم مولد كهرباء لبلدية مرزق صحيفة ليبية الكترونية  عين ليبيا  2018يونيو 14



:التغطية في وسائط التواصل االجتماعي

ى ، قامت وحدة التواصل التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بوضع منشورات منتظمة حول المشروع عل2019إلى غاية يناير 2017اعتبارا  من شهر سبتمبر 

.منابرها في وسائط التواصل االجتماعي

حولالفيسبوكيةصفحتهعلىمرة(29)بالنشرليبيافياإلنمائيالمتحدةاألممبرنامجقام

نُشردقالمستخدمينمنعددأكبرمعهتفاعلالذيالمقالكان.المرصودةالفترةخاللالمشروع

لجديداالصمودلبرنامجالتسييريةاللجنةأعمالانطالقالمقالهذاوتناول،2018نوفمبرشهرفي

المقالهذامعنالمتفاعليعددوصل.واليونيسيفاإلنمائيالمتحدةاألممبرنامجتنفيذهعلىالقائم

.مشاركات(10)وإعجاب(81)نالأنهُ حينفيشخص،(4,541)

تويتر،شبكةعلىصفحتهفيالمشروعحولمرة(99)اإلنمائيالمتحدةاألممبرنامجغّرد

منداألسنصيب)الشهريةاألولىالمرتبةإلىبالمشروعالمتعلقةالتغريداتإحدىووصلت

خاللنجاحا  األكثرالتغريدةكانت.العامنفسمنونوفمبروأكتوبر2018يونيوعن(المتفاعلين

.رد(44)وإعجابا  (86)نالتأنهاحينفيمتفاعل،(27,593)إلىوصلتقدالمرصودةالفترة

لحومراتثمانيةاإلنمائيالمتحدةاألممبرنامجنشرفقد(إنلينكد)الوظائفموقعفيأما

تأهيلإعادةبخصوصوكانإعجاب(17)نالقدنجاحا  األكثرالمنشوركانحيثالمشروع

.بنغازيفيالمجاهدمدرسة

المنشوروكانمنشور،(30)بينمنمناشيرثمانيةفيالمشروعإلىالتطرقتماالنستغرام،على

.2018لعاماألفضلوكانإعجاب(15)نالقدنجاحا  األكثر

.وعوعلى اليوتيوب، قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ليبيا بنشر فيديوين متعلقين بالمشر

:اإلنمائيالمتحدةاألمملبرنامجااللكترونيالموقعفيالتغطية

د،الجديالمشروععنفيهاإلعالنتموالذيالموقععلىنشرالذيالصحفيالبيانبقراءةشخص(184)وقامزيارة،(1,319)اآلنحتىالمشروعصفحةتلقت

المتعلقالصحفيالبيانأما.2018نوفمبرشهرفيُوقعالذيالمشروعفيالجديدةالمساهمةتناولالذيالصحفيالبيانبقراءةشخص(269)أيضا  قاموقد

.ليبيافيللدعمالمتحدةاألمملبعثةااللكترونيالموقعفيأيضا  نُشرفقدليبيافينموذجيشرطةمركزأوللبناءالتسليمبمراسم


