
 

تجدون يف هذه النسخة:

■ ملّخص المشروع 
■ تقّدم عملية التنفيذ

■ عملية اإلرشاد والدعم المستمرة
■ مستجدات طلبات الحصول على 

)المنحة األولى الصغيرة( 
■ التدريب الرابع: تنفيذ المشروع 

وتقارير المشروع الفنية
■ منصة المقررات اإللكترونية 

  learnatunitar.org :الخاصة بنا
■ تعرّفوا على مدّربتنا الجديدة!

■ األنشطة المقبلة لشهر يونيو 2021

صندوق دعم االستقرار يف ليبيا
مخرج رقم 3: هيكليات سالم محلية وإدارة النزاع    

مرحباً بكم يف النسخة الخامسة من رسالتنا اإلخبارية 

لشهري أبريل ومايو 2021!
نشارك واياكم مسار تقدم املرشوع ونطلعكم عىل بعض املسائل الرئيسية، حيث تركّز 

هذه الرسالة اإلخبارية عىل نجاح استكامل التدريب الرابع بعنوان “تنفيذ املرشوع 

وتقارير املرشوع الفنية” . وعىل غرار أنشطة التدريب السابقة، وكام تعودنا من 

املشاركني، فان هذا النشاط القى قبوالً من قبل  املشاركني  يف التدريب باإلضافة اىل 

التزامهم بطيلة أيام التدريب الخمسة بالرغم من التحديات التي نتجت عن انقطاع 

التيار الكهربايئ واالنرتنت. كام تتضمن النرشة أيًضا نظرة عامة عىل ما تم إنجازه حتى 

اآلن وما هو مخطط له يف األشهر القليلة القادمة. وأخرياً، يرّحب فريق األمم املتحدة 

للتدريب والبحث )يونيتار( بالسيدة كارال بوخري والتي بدورها سوف تسعى لدعم 

منظامت املجتمع املدين الليبية الرشيكة يف إدارة املشاريع املمّولة من ِقبل برنامج األمم 

املتحدة اإلمنايئ. نتمنى لكم قراءة ممتعة!
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رسالة إخبارية عن تقّدم املرشوع



ملّخص املرشوع
 

 ،SFL2 يسعى صندوق دعم االستقرار يف ليبيا – أقوى من أجل ليبيا

إىل دعم الجهود التي تبذلها ليبيا للتجسري من الفرتة الحرجة وهي 

مرحلة اإلغاثة اإلنسانية إىل مرحلة توفري الدعم الهيكيل والقطاعي 

عىل املدى املتوسط واملدى بعيد األجل حيث جرى تصميم 

التدخالت عىل نحٍو تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز سلطة مؤسسات 

الدولة يف جميع أنحاء ليبيا. ويتم تحقيق هذا من خالل دعم ثالث 

مجموعات من األنشطة يُفيض كّل منها إىل ُمخرج محدد:

املخرج 1: إستعادة الخدمات األساسية والبنية التحتية األولية  

املخرج 2: الدعم املبارش لقدرات البلديات والرشكاء املحليني

املخرج 3: تعزيز القدرات عىل التحليل والحوار والوساطة يف النزاع 

)هيكليات سالم محلية وإدارة النزاعات(. 
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دعم يونيتار للمخرج 3

يستمر )يونيتار( بدعم جهود برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف املخرج 

الثالث )3( والذي يهدف إىل بناء قدرات منظامت املجتمع املدين 

الرشيكة تحديداً فيام يتعلق يف إدارة  النزاعات واملشاريع عىل نحٍو 

ُيّكُنها من املساهمة يف جهود إرساء اإلستقرار عىل املستوى املجتمعي. 

بلغنا هذه املرحلة            

عملية اإلرشاد والدعم املستمرة   
 

يعد دعم التدريب والتوجيه ملنظامت املجتمع املدين الرشيكة 

الليبية ركيزة أساسية مستمرة ملرشوعنا. حيث ركز مدربو معهد 

األمم املتحدة للتدريب والبحث )يونيتار( عىل تقديم الدعم 

املتعلق بصياغة مقرتحات تحليل النزاعات املحلية للمنحة األوىل 

الصغرية خالل شهري أبريل ومايو. فقد نفذ املدّربون سلسلة 

من جلسات اإلرشاد االفرتاضية وقّدموا مالحظات مكتوبة عىل 

مقرتحات املنظامت. باإلضافة إىل التدريب واإلرشاد، ُعقد يف 

الثامن من أبريل فَعالية لتقييم التقدم املحرز للمخرج رقم 3 

من مرشوع صندوق دعم االستقرار يف ليبيا حيث شارك فيه 13 

منظمة محلية ومتت مناقشة عدة جوانب مبا يشمل ايجابيات 

املرشوع ونواحي تنفيذ املرشوع التي يجب تحسينها.

فعالية إطالق 

املرشوع

التدريب 
5: تصميم 

اسرتاتيجية الحد 
من النزاعات
يونيو 2021

التدريب 4: 
تنفيذ املرشوع 
ووضع التقارير

مايو 2021

عملية مراجعة  
املقرتحات

التدريب 3: 
الرصد والتقييم
فرباير 2021

أول طلب منحة 
يف املرشوع

التدريب 
2: كتابة  
املقرتحات 

ديسمرب 2020 

التدريب 1: 
تحليل النزاع 
ورسم خرائط 

أصحاب 
املصلحة

سبتمرب 2020

تطبيق خطة 
تحليل النزاع         

التدريب 8: 
التواصل 

االسرتاتيجي 

التدريب 7: 
إدارة النزاعات
يوليو 2021

التدريب 6: 
اإلدارة املالية 
وإعداد التقارير

يونيو 2021

يوليو 2020  بلغنا هذه المرحلة  سبتمبر 2021
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مستجدات طلبات الحصول عىل املنحة األوىل الصغرية
تعاونت املنظامت الرشيكة مع فريق األمم املتحدة للدعم 

والتدريب )يونيتار( يف تصميم مقرتحات تحليل النزاع، كام 

وفرت )يونيتار( جلسات اإلرشاد الفردية دعامً للمنظامت. 

وترتب عىل ذلك تحسني تصميم املقرتحات مبا يتضمن اإللتزام 

بنموذج التقديم الرسمي واستخدام أدوات تحليل النزاع 

باإلضافة إىل وضع ميزانية فاعلة. حالياً، يعمل برنامج األمم 

املتحدة اإلمنايئ يف ليبيا عىل مراجعة وتقييم املقرتحات آخذين 

بعني االعتبار أهلية املنظمة االدارية للحصول عىل املنحة.

منصة املقررات اإللكرتونية الخاصة بنا:
 learnatunitar.org مستمرّة

نظراً للعديد من الصعوبات التي تواجه بعض املشاركني يف 

حضور كافة املحارضات وللتأكد من نقل املعرفة بني اعضاء 

املنظامت الرشيكة قامت )يونيتار( بتوفري كافة املواد التدريبية 

باللغة العربية عرب منصة املقررات اإللكرتونية التي تتضمن مواد 

 التدريب الرابع باألرقام

18 ممثّل )9 ذكور، 9 إناث( من 18 منظمة 
غري حكومية من مختلف املدن الليبية من 

الرشق إىل الغرب.  

حقق 17 مشارك من أصل 18 الذين خضعوا 
لالختبار اإللكرتوين النتيجة الُدنيا للحصول 

عىل شهادة اإلنجاز.

3

ومحتوى املقرر وحيث يتم تحميل جميع الجلسات يف نهاية كّل 

يوم تدريب وقد اثبتت أنها مفيدة للغاية ليس فقط للمشاركني 

الراغبني مبراجعة محتوى التدريب بل من اجل مشاركة 

املعلومات ودعم التشبيك أيضاً.

التدريب الرابع: تنفيذ املرشوع وتقارير املرشوع الفنية 
جاء التدريب الرابع ضمن سلسلة من الدورات التدريبة لبناء 

ودعم القدرات املحلية الليبية التي ينظمها )يونيتار( بالتعاون 

مع مكتب األمم املتحدة اإلمنايئ يف ليبيا وفقاً الحتياجات 

وأولويات املنظامت الرشيكة. وجرى االتفاق عىل قيام كّل 

منظمة باختيار ُمشارٍك واحد لحضور الدورة التي ركّزت عىل 

مراحل املرشوع واإلطار املنطقي وخطة العمل مبا يف ذلك الرصد 

والتقييم ومبا يف ذلك تقارير املرشوع حيث تم تقديم الدورات 

واملواد باللغة العربية عرب تطبيق زوم. 

515
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لقد كان هذا التدريب فرصة ممتازة يل لتطوير مهارايت وبناء شخصيتي وتحسني مهارايت يف إدارة املرشوع وكتابة التقارير 
الفنية او التقنية. مل أتردد بطرح األسئلة ومل أشعر بالحرج وذلك من اجل اغتنام هذه الفرصة القّيمة قدر اإلمكان ألن 
التدريب نظّمه ويّسه أشخاص أكّفاء ومؤّهلني لديهم دراية ومعرفة واسعة يف املجاالت الفنية واإلنسانية”. تعليق من 

مشارك)ة( عىل التقييم اإللكرتوين.  



 

تعرّفوا عىل مدّربتنا الجديدة!

مرحباً. انا كارال بوخري، من اصول لبنانية 

ولدي خربة طويلة تزيد عن الخمسة عرش 

عاماً يف العمل يف منطقة الرشق األوسط 

وشامل إفريقيا وجنوب الصحراء الكربى يف 

افريقيا. ان مجاالت خربيت الرئيسية 

هي “جمع البيانات وتحليلها”؛ “التقييم والتدريب”؛ “املراقبة 

والتقييم”؛ “التدريب وبناء القدرات”؛

“التطوير التنظيمي املؤسيس والتخطيط االسرتاتيجي”؛ 

“تصميم املشاريع/الربامج” ومختصة يف “اإلدارة القامئة عىل 

النتائج/ البيانات” يف مجال القطاع االنساين. أشعر باالمتنان 

للفرصة التي أُتيحت يل للعمل مع منظامت املجتمع املدين 

الليبية لبناء دولة أقوى.  

جدول األنشطة املقبلة يف يونيو 2021:
■ دورات إرشاد مستمرّة حول “تحليل النزاع” 

■ دورات إرشاد مستمرّة حول تنفيذ املرشوع والتقارير الفنية

■ التدريب الخامس: اسرتاتيجية الحد من النزاع- تصميم تدريب 

املدّربني )األسبوع األول من يونيو(

■ التدريب السادس: اإلدارة املالية والتقارير املالية )األسبوع الثالث 

من يونيو(
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آملني تزويدكم باملزيد من األخبار قريباً يف شهر أغسطس!


