
 

تتوّفر يف هذه النسخة:
غاية املرشوع الرئيسية 

واملخرجات 1 و2 و3 

املرحلة الحالية؟ 
املخرج  3

فعالية إطالق املرشوع
■ الفعالية باألرقام

■ النتائج واملالحظات

■ ملّخص

ما هي الخطوات التالية؟

صندوق دعم االستقرار يف ليبيا
مخرج رقم 3: هيكلة السالم املحيل وإدارة النزاعات         

مرحباً بكم!
يرسّنا أن نرسل إليكم النسخة األوىل من الرسالة اإلخبارية الشهرية التي تهدف 

إىل إعالم جميع أصحاب املصلحة األساسيني يف هذا املرشوع، بالتقّدم الذي يُحرزه 

املرشوع الذي نطّوره سوياً. 

تطلعكم هذه الرسالة عىل أحدث التطّورات املُحرزة يف تنفيذ األنشطة املختلفة 

ورصد أثر املرشوع عىل األنشطة اليومية التي يؤّديها املشرتكون امللتزمون يف إطار 

املرشوع، كام تعطيكم معلومات عن أخبار املرشوع والفعاليات املقبلة. ويكمن 

هدفنا الرئييس يف تزويدكم باملعلومات والتطّورات بطريقة سهلة ومتوفّرة 

ورقمية.  

تركّز النسخة األوىل من الرسالة اإلخبارية عىل فعالية إطالق املرشوع- أي الفعالية 

األوىل التي جمعت منظامت املجتمع املدين الرشيكة يف املخرج  3،

 آملني أنها ستعود عليكم بالفائدة.
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الفعالية باألرقام: ُعقدت 11 جلسة إلكرتونية بني 2 و15 يوليو مبشاركة 32 منظمة مجتمع مدين تأيت من 13 مدينة
 ليبية. اجتمعت املنظامت للتفكري باملواضيع الرئيسية ومناقشتها:

■ املساعدة اإلنسانية ■ التامسك املجتمعي ■ بناء السالم/ الحوار■ التنمية البرشية ■ النساء والشباب ■ املجموعات اإلقليمية
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الوضع الراهن؟ 
 املخرج  3:

ينطلق املرشوع باملخرج 3. لضامن استدامة هيكلية السالم 

املحلية، يحتاج مرفق تحقيق االستقرار  يف ليبيا إىل رشكاء أقوياء 

من منظامت املجتمع املدين املحلية القادرة عىل تحليل النزاع 

ورسم خرائطه ورصده وإدارته والتي تتمتع بخربة يف الحّد من 

النزاع لدعم هيكلية السالم املحلية. يدعم معهد األمم املتحدة 

للتدريب والبحث )يونيتار( وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف إجراء 

أنشطة املخرج  3 حول هيكليات السالم املحلية وقدرة إدارة 

النزاع. تُحِدد األنشطة املُدرجة ضمن هذا املُخرج  جهود إرساء 

االستقرار األولية وتساهم يف تطبيقها عىل املستوى املجتمعي من 

خالل جمع السلطات املحلية الرسمية واملجتمع املدين. وترسم 

األولويات املحددة يف املستوى املحيل هذا أنشطة املرشوع كافة 

 والتي تتضمن تحليل النزاع الراعي للفوارق بني الجنسني

  لتكوين فهم أفضل عن أسباب التوتّر. 

فعالية إطالق املرشوع
تُعترب عملية تحقيق االستقرار املحيل إحدى الخصائص الرئيسية 

التي يتّسم بها دعم معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث  

وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ لعملية إرساء االستقرار. توخياً 

إليصال صوت املشاركني والتلبية الحتياجاتهم الفعلية يف إطار 

املرحلة األولية، جرى تصميم فعالية إطالق املرشوع للتعرّف عىل 

منظامت املجتمع املدين املحلية الرشيكة وتحليل احتياجاتها من 

حيث بناء القدرات وجمع املعلومات ووجهات النظر منها بهدف 

صياغة الرؤية االسرتاتيجية وخطة العمل للمخرج  3.  

غاية املرشوع الرئيسية
 واملخرجات 1 و2 و3

يهدف مرشوع مرفق تحقيق االستقرار ليبيا – أقوى من

  أجل ليبيا ” SFL2، إىل دعم الجهود التي تبذلها ليبيا للعبور

  من مرحلة اإلغاثة اإلنسانية االنتقالية إىل توفري الدعم

 الهيكيل والقطاعي متوسط إىل طويل األمد. جرى تصميم 

التدخالت عىل نحو تعزيز الوحدة الوطنية ودعم السلطات 

الوطنية ملا فيه مصلحة جميع الليبيني، بدعم من ثالث 

مجموعات أنشطة يُفيض كّل منها إىل ُمخرج محدد: 

 مخرج 1: إعادة الخدمات األساسية والبنية
 التحتية الخفيفة 

 املخرج  2: تقديم الدعم املبارش لبناء قدرات
 البلديات والرشكاء املحليني

 املخرج  3: تحليل النزاع املحيل وتقوية قدرات
  الحوار والوساطة جرى ذلك بفضل توفّر هيكلية

 محلية للسالم تشّكل منتدًى يجري فيه االتفاق عىل 
 تحقيق االستقرار املحيل واملصادقة عىل خطة

 العمل لتحقيق هذا االستقرار. 



 

أزجر 
انرتبيس

Better Africa
تنمية 360 

رشاكة املجتمعية درنة
رشاكة اوباري املحلية 

Jusoor Center
جمعية السالم بنى وليد لألعامل الخريية 

جمعية الليبية للمصالحة الوطنية واألعامل الخريية
جمعية الليبية ملعلمي اللغة اإلنجليزية

جمعية ليبية وابني غريب للعمل االهيل والخريي 
 rugby 2018

قدرايت الدراة املوارد البرشية
LIBYAN FOUNDATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

جمعية  حامة الديار للتوعي
منظمة أثر للتنمية و التمكني

منظمة الجنوب للسالم من أجل التنمية
منظمة إرث الجبال للرتاث والثقافة والفنون

منظمة التضامن ملنارصة قصايا املرأة
منظمة الوطنية لصوت الشباب الليبي 

منظمة دهيا للتنمية
منظمة فزان ليبيا

منظمة مقاس لدعم الشباب والتنمية
منظمة نبض هوية وتراث تنمية وتطوير من مدينة درنة 

مؤسسة آفاق الحوار
مؤسسة الحوار واملناظرة 

مؤسسة نقطة انطالقة للتنمية واألعامل الخريية 
ميزان للتنمية والتطوير

Nana Marin organization
نادي املناظر 

 الهالل األحمر الليبي بدرنة 
الهالل األحمر الليبي اجدابيا

النتائج واملالحظات:
خالل الجلسات املختلفة وانطالقاً من تجاربهم الخاصة، عرّب 

املشاركون عن وجهات نظرهم حيال الفرص املُتاحة والتحديات 

والعوائق التي تواجهها منظامت املجتمع املدين الليبية يف 

أداء عملها اليومّي. باإلضافة إىل ذلك، متّكن املشاركون بفضل 

تعاونهم من تحديد فرص التعلّم واحتياجات التدريب لتعميق 

معرفتهم وتحسني مهاراتهم التقنية ال سيام يف تحليل النزاع 

وإدارة املرشوع. نستعرض تالياً بعض املعلومات التي 

جمعها ميّسونا خالل الجلسات: 

هناك صعوبات حالياً يف: 
■“كتابة املشاريع وطلب منح من  الجهات املانحة الدولية ال 

سيام يف إعداد تقدير امليزانية ومتابعة النفقات”

■“يطرح غياب املهارات التقنية مشاكل يف تحويل فكرة

 مرشوع إىل عرض مرشوع ُمقنع”

■“فهم عملية منح الهبات التي تعتمدها الجهات املانحة ال 

سيام مناذج وإجراءات الهبات التي يقّدمها برنامج

 األمم املتحدة اإلمنايئ”

■“مواجهة الصعوبات مبا فيها انقطاع الكهرباء واالنرتنت و 

صعوبة التنقل  والنقل والسيولة وارتفاع األسعار”

■“االستمرار بالعمل يف األزمات ومناطق الرصاع والحرب”

نحتاج إىل تدريب يف ...
■“مهارات االتصاالت   االسرتاتيجية”

 ■“تنفيذ املشاريع  واإلدارة املالية وكتابة التقارير

 الرسدية واملالية وتقارير رصد النتائج”

■“الرصد والتقييم”

 ■“تدريب يف إدارة املوارد البرشية وبخاصة إدارة

  املتطّوعني واألفراد: التوظيف والتشجيع والتدريب

 وبناء القدرات وتوزيع املهام واألدوار”

■“تحليل النزاع وأدواته”

■“ تحليل ورسم خرائط عن أصحاب املصلحة”

■“إدارة النزاع: منع النزاعات والتخفيف من آثارها وتسوية 

النزاعات وتحّولها”

■“كيفية تصميم وتيسري الحوار املجتمعي”

■“كيفية إدارة األثر السلبي لوسائل التواصل االجتامعي وتعلّم 

مهارات ملكافحة خطاب الكراهية ونرش الشائعات”
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ما هي الخطوات التالية؟
سوف يقّدم معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث  بدءاً 

من سبتمرب 2020، ورش عمل تدريبية مواضيعية مصممة 

باالشرتاك مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف ليبيا ومنظامت 

املجتمع املدين املحلية الرشيكة. جرى تصميم التدريب انطالقاً 

من املدخالت واملعلومات التي زودتنا بها منظامت املجتمع 

املدين يف املرحلة األولية. سوف متتد كّل ورشة عمل بني 3 

إىل 5 أيام. ونظراً للقيود التي فرضتها جائحة كوفيد19- هذه 

السنة، سوف تجري ورش العمل باالتصال االلكرتوين املبارش  

وتتضمن أنشطة التعلّم عن بُعد. 

نقّدم تالياً الفعاليات املقبلة يف 2020

سبتمرب 2020:
■ تدريب باالتصال االلكرتوين املبارش حول تحليل النزاعات 

ورسم خرائط عن أصحاب املصلحة 

أكتوبر 2020:
■ تدريب باالتصال االلكرتوين املبارش حول كتابة العروض: 

مقّدمة إىل املفاهيم األساسية للمشاريع

نوفمرب- ديسمرب 2020: 
■ فرصة التمويل األوىل

سّهل التعلّم وفتح فرص جديدة لهم كمتخصصني وأفراداً ومجتمعٍ. 

يف هذه املرحلة من تاريخ ليبيا التي تفرتض باملزيد من القادة 

واملنظامت العمل سوياً إلحقاق السالم واملصلحة، تكتيس جهود 

منظامت املجتمع املدين الليبي ومعلوماتهم أهمية حاسمة. 

آملني تزويدكم باملزيد من األخبار قريباً! 

مرحباً! اسمي ياسمني رفعت وأنا مواطنة مرصية-

إيطالية، لدي خربة 12 سنة يف إدارة املشاريع مع 

األمم املتحدة والحركة الدولية للصليب األحمر 

والهالل األحمر واملنظامت غري الحكومية الدولية 

يف دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا مبا فيها 

ليبيا. بصفتي مدّربة يف إدارة دورة املشاريع ، أتطلّع للعمل معكم 

ولدعمكم يف األنشطة الهامة التي تبادرون إىل تنفيذها. 

مرحباً! اسمي محمد “عمر” متويل ولدي خربة 

تفوق 8 سنوات يف تصميم وتنفيذ وإدارة الحوار 

املجتمعي وبرامج الوقاية من النزاع. أتخصص يف 

تحليل النزاع وتحّوله وتصميم الحوار املجتمعي. 

سوف أعمل معكم بصفتي مدرباً يف إدارة دورة 

املرشوع وتحليل النزاع. 

مرحباً! اسمي فادي الحجار. خالل السنوات

 الخمس وعرشين املنرصمة، عملت يف دول 

معرّضة للنزاع مثل أفغانستان وهايتي والسودان 

وجنوب السودان وسوريا واليمن ومرص والعراق 

وليبيا وغريها. سوف أكون مدرباً يف تحليل النزاع 

واسرتاتيجيات الحّد من النزاع وأتطلّع للعمل معكم. 

تعرّفوا عىل املدّربني
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ملّخص
لقيت املواضيع واملنهجيات املعتمدة يف فعالية إطالق املرشوع 

استحساناً لدى املشاركني الذين انخرطوا بالنقاشات املعّمقة 

املختلفة. فقد سمحت ورش العمل التفاعلية واملمتعة 

للمشاركني بالتعبري عن آرائهم وأفكارهم ورغباتهم، األمر الذي 

رسالة إخبارية شهرية عن تقّدم املرشوع


