
 

 

1 

 

 (IUCN) الطبيعة لصوناالتحاد الدولي 
 

 الشروط المرجعية
مجتمع المؤسسات لتوظيف مستشار مدرب في تدقيق الحسابات والتسيير اإلداري والمحاسبي لمشاريع 

 ليبيا.، شمال افريقيابالمبادرات الصغرى لمنظمات المجتمع المدني في إطار برنامج  مدنيال
 لصونيض المتوسط لالتحاد الدولي مركز التعاون للبحر األب جهة العمل

 (IUCN-Medالطبيعة )

مستشار مدرب في تدقيق الحسابات والتسيير اإلداري والمحاسبي  وظيفةعنوان ال

المبادرات في إطار برنامج  مدني مجتمع مؤسساتلمشاريع 

 شمال افريقيابالصغرى لمنظمات المجتمع المدني 

  ليبياطرابلس _  مقر الخدمة

 امأي 7 المدة

 2017يناير  األخير مناألسبوع  تاريخ التنفيذ

 

 افريقيا شمال في المدني المجتمع لمنظمات الصغرى المبادراتبرنامج  –( السياق 1
  ومقره  (IUCN-Med)مركز التعاون للبحر األبيض المتوسط لالتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة 

لمنظمات المجتمع المدني في شمال  صغرىبتنفيذ برنامج المبادرات ال مكلفمركز ملقا بإسبانيا هو 

( ومؤسسة مافا FFEM( الممول من الصندوق الفرنسي للبيئة العالمية )PPI-OSCANأفريقيا )

(MAVA.) 

في تعزيز القدرات الفنية واإلدارية والمالية لمنظمات  (PPI-OSCAN)برنامج العام من  الهدفيتمثل 

تكون قادرة لال أفريقيا )الجزائر، ليبيا، المغرب وتونس( من شم دولالمجتمع المدني الناشئة في أربع 

على المدى البعيد،  على المدى القصير وأن تكون قادرة الواقع أرض علىعلى تطوير مبادرات ملموسة 

واإلدارة  الحيويعلى المساهمة في تنفيذ إستراتيجيات وخطط عمل وطنية للحفاظ وإضفاء قيمة للتنوع 

 .والتغير المناخيبيعية المستدامة للموارد الط

 

 لتحقيق األهداف األربعة التالية: PPI-OSCANيسعى برنامج 

 

، اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية ومقاومة التغير الحيويتتعلق بالتنوع  ميدانيةدعم مشاريع أ( 

 المناخي

التي تعمل في سنوات(  5)أقل من منظمات المجتمع المدني الناشئة  قدراتتعزيز يهدف البرنامج إلى 

تصبح قادرة على التطور والتنظيم وتصبح منظمات مستقلة بذاتها ومستدامة قادرة على لمجال البيئة 

 أرض الواقع. علىتطوير مشاريع ملموسة 
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بدعم تنفيذ وتعزيز المشاريع حاليا هذا التعزيز يتحقق أساسا من خالل التطبيق الميداني، ويقوم البرنامج 

منظمة  37يورو مخصصة لعدد  30.000إلى  10.000تراوح بين دعم مالي ين خالل المبتكرة م

من هذا  ةجمعيات مستفيد 5ويوجد بليبيا  ممولة على أساس مشاريع موزعة في البلدان األربعة المستفيدة.

 البرنامج.

 
 ب( تعزيز القدرات اإلدارية والمالية والفنية لمنظمات المجتمع المدني

في إطار الهدف األول أدوات تعزز منظمات المجتمع  فعليا المالية الممنوحةالمنح  من أجل أن تكون

من تحسين قدراتها من حيث خاصة  تأهيل ومتابعة تمكنهاالمدني، من الضروري أن تقدم لها منظومة 

 والمعارف الفنية المتعلقة بمجاالت تشملها المشاريع المنفذة. وتسيير المنظماتإدارة المشاريع 

 
 شبكات ومشاركتها في منابر الحوار مع الحكوماتدخال منظمات المجتمع المدني في إلمساعدة ال ج(

 مختلف بينتعاونها ني من أجل أن تطور يتعلق األمر بتشجيع ثقافة التعاون بين منظمات المجتمع المد

ألمر بمشاريع أو نطاق متوسط أو كبير، سواء تعلق امبادرات وأن تكون قادرة على تنفيذ مبادرات ذات ال

 أو غيرها، معتمدة على قدراتها الخاصة. اتسياسفي الإجراءات تأثر 

 
  لمستوى الوطني واإلقليمياونشر التجارب على جمع د( 

يتعلق األمر بتطوير إستراتيجية تواصل مميزة معتمدة على مجموعة من الوسائل )تنظيم مؤتمرات، 

رنت واإلدراج في الشبكات مع صفحات إنترنت أخرى، شراكات إعالمية، إنشاء صفحة في شبكة اإلنت

إنشاء مطويات ومنشورات(. كما سيتم أيضا جذب وسائل اإلعالم التي لها اهتمام بمنظمات المجتمع 

لالتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة المدني والمواضيع التي تعالجها فضال عن اللجان الوطنية 

(IUCN.) 

 

 ياليبفي  OSCAN-PPIبرنامج ( 2
 الطبيعة لصون الدولي لالتحاد المتوسط األبيض للبحر التعاون مركزبعد التشاور والتواصل بين 

(IUCN-Med ) وبين الهيئة العامة للبيئة في ليبيا، انطلقت أولى جوالت التنسيق لتنفيذ البرنامج في ليبيا

 استفادت من ي ليبيامجموعة من مؤسسات المجتمع المدني ف. 2013 أكتوبر 10 إلى 8في الفترة من 

من  (IUCN-Med) الطبيعة على للحفاظ الدولي لالتحاد المتوسط األبيض للبحر التعاون مركز دعم

( PPI-OSCANلمنظمات المجتمع المدني في شمال أفريقيا ) رىبرنامج المبادرات الصغخالل 

ات المعنية تنفيذها من طرف الجمعي مدن، ويجري 3على  مشاريع موزعة 5تمويل بالحصول على 

 .2017إلى  2014لفترة تمتد من 

ومن أجل متابعة تنفيذ المشاريع في أفضل  PPI-OSCANمن برنامج  (2)من أجل تحقيق الهدف 

 تقريرهالالمشاريع وتقديم الجمعيات المستفيدة تنفيذ انطالق  لىحوالي سنة ع الظروف، خاصة بعد مرور

مركز التعاون للبحر األبيض  يوجه التمويل،فاقيات طبقا الت طرفها من المنفذة عمالعن األ األول

-PPI( الجهة المسيرة لبرنامج IUCN-Medالمتوسط لالتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة )



 

 

3 

 

OSCAN مدرب في تدقيق الحسابات والتسيير المالي لمشاريع  –، دعوة للترشح لتوظيف مستشار

وسيتم توفير كل  اإلجراءات السارية المفعول. الجمعيات، خاصة التسيير اإلداري والمحاسبي في إطار

المستندات المفيدة لهذه الخدمة للمستشار / المدرب )معلومات حول البرنامج، شروط المشاركة، جمعيات 

المجتمع المدني المقبولة والمشاريع الممولة، حالة تنفيذ المشاريع، التقارير األولى لألعمال المنفذة(. علماً 

وتقارير األعمال المنفذة األولى تم ، 2015تم توقيعها في نوفمبر مويل للمشاريع بأن اتفاقيات الت

  .2017تمتد مرحلة تنفيذ المشاريع إلى أبريل  .2016يونيو إصدارها مع نهاية شهر 
  

 المدرب –( مهام ومسؤوليات المستشار 3
ن للبحر األبيض المتوسط مركز التعاوالموجود مقره في  للبرنامجهو تحت مسؤولية المنسق اإلقليمي 

( في ملقا، وبالتعاون مع المنسق الوطني للبرنامج IUCN-Medلالتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة )

 . ليبيافي 

 

 المدرب تتعلق بما يلي: –وصف المهام المسندة إلى المستشار 

 أ( وصف العمل
من حيث تدقيق  ليبيافي  PPI-OSCANتعزيز قدرات الجمعيات المستفيدة من برنامج الهدف العام: 

 .PPI-OSCANالحسابات، التسيير اإلداري والمحاسبي وإدارة المشروع الممول في إطار برنامج 

 

 بعد إتمام عملية التدريب:األهداف الخاصة: 

 جمعية طبقا ليتم تدريب ممثلي الجمعيات المستفيدة في مجال التسيير اإلداري والمحاسبي ل

 بها العمل بليبيا، للقوانين والضوابط الجاري

  مؤسسة يتم تدريب ممثلي الجمعيات المستفيدة في مجال التسيير اإلداري والمحاسبي لمشروع

شركاء ، مع تمويل مشترك من طرف اإلتحاد الدولي لصون الطبيعةممول من  غير حكومية

 .ليبياوالتشريعات سارية المفعول في  PPI-OSCAN، وفقا لشروط برنامج محليين

 
 والمالحظات المقدمة من البرنامج، يطلب من المستشار القيام بما يلي: الجمعياتس تقارير على أسا

 .دراسة نقاط القوة ونقاط الضعف في تقارير الجمعيات بالتشاور مع المنسق الوطني 

  إعداد برنامج تدريب عملي وواقعي يستجيب للحاجيات الخاصة لمنظمات المجتمع المدني

الجمعيات وعلى  لعملالمنظمة البرنامج، في إطار التشريعات ف المعنية، ويستجيب لظرو

  ليبيافي  الجمعياتمشاريع 

  .تنشيط عملية تدريب منظمات المجتمع المدني المستفيدة، تقدم من خاللها نتائج دراسة التقارير 

 منسق مع بالتشاور الخبير قبل من التدريب برنامج إعداد يتم PPI ليبيا في.  
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 وةالنتائج المرج
  سبي، )اإلداري، المحا ةإلجرائياالتحديد الدقيق لحاجيات التدريب الخاصة في تدقيق الحسابات

 إدارة الجمعيات حولسئلتهم ألجابات المجتمع المدني على إالمالي، الخ(، وحصول جمعيات 

 الجمعيات. لعمل المنصوص عليهاواإلجراءات  يةاالدارلقواعد لطبقا 

 في مجال التسيير اإلداري  الصحيحةشاريع والممارسات إدارة الم فهم الجمعيات للروابط بين

 والمحاسبي.

 تقديم وثائق إدارية ومحاسبية تبرر كل العمليات اإلدارية والمحاسبية والمالية من لجمعيات تمكن ا

، بالمراعاة PPI-OSCANالمنجزة من أجل تنفيذ مشاريعها الخاصة الممولة في إطار برنامج 

 الصارمة لبنود العقد المنصوص عليها في اتفاقيات التمويل.

  اكتساب جمعيات المجتمع المدني لألدوات الضرورية والطرق والممارسات الصحيحة في مجال

 التسيير اإلداري والمحاسبي لمشاريعها.
 

 المستفيدين من دورة التدريب
ق عمل فرهي مخصصة ل PPIشروع في إطار برنامج دورة التدريب في التسيير اإلداري والمحاسبي لم

الجمعيات من نهم بشكل رسمي لكل جمعية يتم تعيي مرشحين( 03) ()ثالثةالجمعيات بمعدل مشاريع 

 ، مع إعطاء أولوية لكل من:المستفيدة

 منسق المشروع. 

 اإلداري والمحاسبي للجمعية وللمشروع، المسؤول 

محليا، وخبرة وجيزة في تسيير  معياتدين خبرة بسيطة في مجال تسيير أنشطة الجيكون ألغلبية المستفي

المدرب تقرير مالئمة االعتماد على مكاسبهم للذهاب بعيدا في تدريبهم  –جمعية. سيعود للمستشار 

من المهم بالنسبة . لذلك PPI-OSCANوالتركيز على حاجياتهم وعلى األهداف اإلستراتيجية لبرنامج 

لمحتوى مع تطلعات وتوقعات المشاركين واللغة التي خالل عملية التدريب، البنود وا للمدرب أن يكيف

 يتحدث بها المعنيين )العربية(.
 

 ب( المنهجية
األعمال التي انطالقا من التجربة األولى لمنظمات المجتمع المدني إلصدار تقرير أول فني ومالي يعكس 

اعلي إلى العناصر ، يجب أن تتطرق طرق التدريب التفمن مشاريعهاخالل الستة أشهر األولى  نفذتها

الواجب اعتمادها واألخطاء المشتركة الواجب الرئيسية من خالل تقديم أمثلة واقعية للممارسات الجيدة 

 تصحيحها.

المستفيدة من برنامج  (5الخمسة )ن الجمعيات ع الصادرو لألعمال المنفذة رير األولبعد تحليل التق

PPI-OSCAN  القوة، والممارسات الجيدة المطابقة للشروط وإعداد تشخيص يبين نقاط الضعف ونقاط

، اتجمعيالع يراتسيير مشو إدارةفي مجال ليبيا في بها ول معللبرنامج وللتشريعات السارية المالتعاقدية 

على المستشار المدرب الكشف على نقاط الضعف الواجب تحسينها خالل التدريب فضال عن نقاط القوة. 



 

 

5 

 

يستعمل كأداة عمل خالل ورشة التدريب )مثال الصياغة هذه العناصر يتطلب إدراجها في تشخيص س

، حاالت مخاطر تعارض لمبالغا، االستعمال السيئ لإليصاالت واتيروفلالصحيحة وغير الصحيحة ل

 المصالح، شكل ومحتوى التقارير الواجب تقديمها إلى الممولين، الخ(.

يب، وسيشكل استجابة لتطلعات هذا التشخيص يبين حاجيات التدريب للمستفيدين خالل ورشة التدر

 البرنامج وسيسمح بتنقيح الحاجيات الفعلية في التدريب العملي.

  لالستجابة لتطلعات أكبر.وضرورية اإلسهام من المدرب بوسائل داعمة، ونماذج مطلوبة 

ت ، انطالقا من المبدأ الذي مفاده أن الحاجيامنه سيكون التدريب معتمدا على تفاعلية مع المستفيدين

 ريع.االمختلفة للجمعيات في مجال الدعم هي متنوعة وخاصة بتنوع المواضيع وطبيعة أنشطة المش

 

 اسية الواجب أخذها بعين االعتبار( األدوات والمعلومات األسج
. مكونات البرنامج، حالة التنفيذ، االتفاقيات الموقعة مع الجمعيات PPI-OSCANوثائق برنامج 

ا(، تقارير األنشطة الصادرة والمالحظات المقدمة من البرنامج )التي سيتم المستفيدة )مع كل مالحقه

 (.PPI-OSCANمن برنامج  المدرب –وضعها تحت تصرف المستشار 

 على الروابط التالية: ةعلى اإلنترنت متوفر PPI-OSCANوثيقة برنامج 

  دات الدعوة للمشاركة في المشاريعمستن
5/5http://www.uicnmed.org/projects/documentationplatform     

 PPI :http://www.iucn.org/es/node/5649تقديم برنامج  

 PPI :www.facebook.com/ppioscanفايبسوك برنامج  

-https://www.facebook.com/PPI-OSCAN-in يبيالفي  PPIبرنامج فايسبوك           

Libya-300646596803340/?ref=bookmarks 

 الجمعيات التي تم اختيارها:

http://iucn.org/about/union/secretariat/offices/iucnmed/communication/news/?220/70/37- 
projects-ready-to-go-in-North-Africa 

 

 مطويات حول البرنامج:
http://www.uicnmed.org/projects/documentationplatform/uploads/1415356376629_PPI_OSCAN_ar_web.pdf 

https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/cuadriptico_ppi_oscan_v8.pdf 

 فيديو تقديم البرنامج
 https://www.youtube.com/watch?v=exZ6VjHTVzs :عربي

 

مؤسسات المجتمع ، وخاصة البنود المتعلقة بتنظيم وعمل ليبياالجمعيات في  تنظمن التي كل القواني

 ، الموارد والذمة المالية وكل األحكام المتعلقة بهذه الخدمة.المدني

 

http://www.uicnmed.org/projects/documentationplatform/55
http://www.uicnmed.org/projects/documentationplatform/55
http://www.uicnmed.org/projects/documentationplatform/uploads/1415356376629_PPI_OSCAN_ar_web.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/cuadriptico_ppi_oscan_v8.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=exZ6VjHTVzs
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 ( النتائج الرئيسية المتوقعة4
، تقرير تقييمي للتدريب، يتضمن توصيات خاصة لكل جمعية فيما يتعلق بالممارسات المعتمدة

التصحيحات مع مقترحات التحسين لممارسات جمعيات المجتمع المدني في مجال التسيير اإلداري 

 والمحاسبي.

 وفقا للتقييم. PPIدعم التكوين الخاص ببرنامج 

 

 ( سير مهمة الخبير5
مع منظمات المجتمع المدني، سيتم تنفيذ المعلومات تبادل مشاركة من خالل من أجل تحقيق أكثر فعالية و

 وهي: PPIمس جمعيات المستفيدة من برنامج في مجموعة واحدة للخالمهمة 

 _ طرابلس. أكسجين لحماية البيئةجمعية ( 1

 .شحات_  التطوعي للعمل المدينة تنسيق جمعية( 2

 جمعية أصدقاء الشجرة _ طرابلس.( 3

 _ طرابلس. البرية الحياة لحماية الليبية الجمعية( 4

 شحات. _ الزيتونة للبيئة والتطوير العلميمؤسسة أصدقاء ( 5
 

 تسير عملية التدريب وفقا للطرق التالية:

 التواريخ عدد األيام وصف المهمة 

اجتماع مع المنسق الوطني ومناقشة عامة للمهمة 

-PPIوتسليم الوثائق الرئيسية المتعلقة ببرنامج 

OSCAN 

 2017 يناير 15، 14 2

 

 2017يناير  28 إلى 26 3 تنفيذ دورة التدريب 

م لدورة اعرض النتائج والتقرير العاجتماع تحليلي و

التدريب، بيان الوضعية، تقييم جمعيات المجتمع 

 المدني، توصيات(

 2017 يناير 30،29 2

 
 في الخبرة المحاسبية، يجب أن يكون المستشار حائزا على: ةعالي شهادةعلى  صولهباإلضافة إلى ح

  والفرص التي يقدمها. وأهم التحديات في ليبيا المجتمع المدنينسيج لمعرفة جيدة 

 خاصة في مجال مؤسسات المجتمع المدنيي مجال التدريب ومتابعة وتقييم مشاريع خبرة ف ،

التسيير اإلداري والمحاسبي ومراجعة الحسابات، بشكل خاص المشاريع الممولة من ممولي 

 الصناديق الدولية.

 ل خاص تلك المتعلقة بالحفاظ بشكو، ليبيافي  معرفة بالوسط والدعم المؤسسي لمشاريع الجمعيات

 على الطبيعة وحماية البيئة.
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 وكتابة. وقراءةليزية خطابا ن العربية واإلنجإتقان العمل باللغتي 
 

 من المستشار ا( المستندات الواجب تقديمه7
 يجب أن يتضمن ملف الترشح ما يلي:

 طلب كتابي (motivation letter)  بيض المتوسط مركز التعاون للبحر األموجهة إلى مدير

يعبر من خاللها المستشار عن رغبته في  (.IUCN-Medلالتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة )

  ذا العمل.المشاركة في ه

 في مجاالت مشابهة لهذا الترشح هموقعة من المعني، يفصل فيها خبراتو حديثةذاتية  ةسير. 

 المتعلقة بموضوع هذه االستشارة الشهادات المرجعية. 

  إليه إلنجاز المهام المسندةالمستشار  سيتبعهاالتي  تبين بالتفصيل الطريقة وضيحيةتمذكرة 

 .لتحقيق النتائج المرجوة من هذه االستشارة

  أو بالعملة المحلية  )باليورو للبرنامج التدريبيالالزمة ة ليامالمكافأة القيمة عرض مالي يحدد

 شامال كل الضرائب(.
 

 ( تقديم العرض8
أعاله يجب أن يرسل بالبريد اإللكتروني إلى المنسق  7في الفقرة  العرض المتضمن للوثائق المشار إليها

  maher.mahjoub@iucn.orgبالعنوان التالي:  OSCAN-PPIاإلقليمي لبرنامج 

ضها . العروض التي تصل بعد هذا التاريخ سيتم رف2016 ديسمبر 29 هو العروض لتقديم موعدآخر 

 .اً تلقائي

 218913700747+هاتف  ielkahwage@gmail.comعنوان منسق البرنامج في ليبيا 

+218926683150  

mailto:maher.mahjoub@iucn.org
mailto:ielkahwage@gmail.com

