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

مرحباً بكم يف النسخة السادسة من رسالتنا اإلخباريّة! 

تتحدث هذه النسخة اإلخبارية عن نشاط شهر يونيو 2021. يسعدنا مشاركتكم مسار 

تقّدم املرشوع واطالعكم عىل بعض املسائل الرئيسية. من أبرز ما ميّيز هذه النسخة 

اكتامل التدريب الخامس بنجاح حول “تصميم اسرتاتيجية الحّد من النزاعات تدريب 

املدّربني” باإلضافة إىل اكتامل التدريب السادس حول “اإلدارة املالية وإعداد التقارير 

املالية”. كام تتضمن النرشة نظرة عامة عام تّم إنجازه حتى اآلن وما هو مخطّط له يف 

األشهر القليلة القادمة. وأخرياً، يرّحب فريق األمم املتحدة للتدريب والبحث )يونيتار( 

بالسيد عيل شاهني الذي سوف يسعى لدعم منظامت املجتمع املدين الليبية الرشيكة 

من حيث املحتوى التقني للمشاريع املمّولة من ِقبل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ حول 

تحليل النزاع. نتمّنى 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    
 

ما زالت عمليّة اإلرشاد والدعم ملنظامت املجتمع املدين الليبيّة 

الرشيكة تشّكل ركيزة أساسيّة ملرشوعنا. واستعداداً ملرحلة 

التنفيذ، قام مدربون “يونيتار” مبراجعة مقرتحات تحليل النزاع 

التي قّدمتها منظامت املجتمع املدين إىل برنامج األمم املتحدة 

اإلمنايئ للحصول عىل )املنحة األوىل الصغرية(.

 learnatunitar.org منصة املقررات اإللكرتونية الخاصة بنا
مستمرّة بقّوة!

ال يزال معظم املشاركني يواجهون صعوبات عديدة يف الحفاظ عىل 

اتصال ثابت بشبكة اإلنرتنت طوال مدة التدريبات.  لذلك، يواصل 

فريق “يونيتار” تحميل املواد التدريبية باللغة العربية عىل منصته 

لضامن تبادل املعرفة بني املنظامت الرشيكة وتسهيل املشاركة 

والتشبيك قدر اإلمكان.

فعالية إطالق 

املرشوع
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التدريب رقم 5: تصميم اسرتاتيجية الحّد من النزاع
تدريب املدّربني

هذه الدورة التدريبية حول “تصميم اسرتاتيجية الحّد من 

النزاع” التي نظمها “يونيتار” هي الخامسة ضمن سلسلة من 

مثاين دورات تدريبية لبناء القدرات وفًقا الحتياجات منظامت 

املجتمع املدين املحددة وأولوياتها. وقد تّم متثيل كّل منظمة 

مجتمع مدين مبشارك)ة( واحد)ة( طوال التدريب. وقد ركّز 

التدريب عىل بناء قدرات املشاركني يف فهم وتصميم وتطبيق 

اسرتاتيجيات وأساليب الحد من النزاعات. وتم تقديم الدورات 

واملواد باللغة العربية عرب تطبيق زوم.

  التدريب السادس باألرقام:

10 إىل 17 يونيو 2021
حرض 13 ممثاًّل )6 ذكور، 7 إناث( التدريب. 

3

التدريب رقم 6: اإلدارة املالية وإعداد التقارير املالية

هذه الدورة التدريبية هي السادسة ضمن سلسلة التدريبات 

عىل بناء القدرات التي ينظّمها “يونيتار”. وقد ركّز التدريب عىل 

بناء قدرات منظامت املجتمع املدين الليبية املشاركة يف فهم 

مبادئ اإلدارة املالية والرقابة الداخلية، وتعزيز مهارات املشاركني 

وتقنياتهم يف إعداد امليزانيات والتقارير املالية، وإطالق عملية 

وضع السياسات واإلجراءات املالية ملنظامت املجتمع املدين.
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“كان تدريًبا رائًعا بالفعل، وما ميزه املدربني واملتدربني، 
وقد حصلنا عىل قدر كبري من املعلومات التي كنا 
متعطشني لها والتي شجعتنا بااللتزام طيلة ايام 

التدريب”.

مشارك من التدريب الخاّص بتصميم اسرتاتيجية الحّد 
من النزاعات.  

  التدريب الخامس باألرقام:

30 مايو إىل 3 يونيو 2021
حرض 15 ممثاًّل )8 ذكور، 7 إناث( التدريب.
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“شكًرا للمدربني عىل ابداء اهتاممهم بالتدريب عن بعد 
وصربهم بالرغم من الظروف الصعبة للتدريب عن بعد 
واالنقطاع املتكّرر لإلنرتنت. نأمل أن تُنظَّم التدريبات 

القادمة حضوريًّا حتى تكون النتائج أفضل “.

مشارك من التدريب حول اإلدارة املالية وإعداد التقارير 
املالية.

مصادر إضافّية ملزيد من املواد حول إدارة النزاع: 

	 https://berghof-foundation.org/library?q=&lang=65 :إصدارات بريغوف باللغة العربية حول إدارة النزاع

“البحث عن أرضية مشرتكة” )سورتش فور كومون غراوند( حول تصميم الحوار املجتمعي: 	

https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2017/07/CGI-Arabe-version-L-interactive-1.pdf 

	 https://www.sfcg. :دليل “البحث عن أرضية مشرتكة” )سورتش فور كومون غراوند( حول الوساطة والتدريب عىل الوساطة

org/wp-content/uploads/2014/02/mediation-training-manual-arabic.pdf

https://berghof-foundation.org/library?q=&lang=65
https://berghof-foundation.org/library?q=&lang=65
https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2017/07/CGI-Arabe-version-L-interactive-1.pdf
https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2017/07/CGI-Arabe-version-L-interactive-1.pdf
https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2014/02/mediation-training-manual-arabic.pdf


 

تعرّفوا عىل مدّربنا الجديد! 

عيل شاهني هو استشاري مستقل وميسـّر 

متخصص يف مجال بناء القدرات وحّل 

النزاعات يف منطقة الرشق األوسط منذ 

1997. لقد شارك عيل يف تصميم وتنفيذ 

مشاريع متعلّقة ببناء السالم وبناء القدرات 

والتطوير التنظيمي يف لبنان، وسوريا، وتونس، واليمن، وليبيا، 

ودول البلقان، تستهدف املجتمع املدين والرشكات واملؤسسات 

الحكومية والهيئات املنتخبة.  قام بالعديد من املهام ملنظامت 

غري حكومية دوليّة، ووكاالت األمم املتحدة، واملعاهد 

الحكومية يف الرشق األوسط وأوروبا، وعمل كمدير برامج يف 

العراق ولبنان واألردن. شارك يف العديد من التدخالت الخاّصة 

بالوساطة واملصالحة يف كل من لبنان و اليمن وليبيا وسوريا 

والعراق. وعمل مع العديد من وكاالت األمم املتحدة يف 

منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا. عمل بني عامي 2000 

و2005 كمندوب للجنة الدولية للصليب األحمر يف كوسوفو، 

والصومال، وزيبابوي. وهو حائز عىل شهادة ماجستري يف إدارة 

األعامل وبكالوريوس هندسة من الجامعة األمريكية يف بريوت. 

جدول األنشطة املقبلة يف يوليو 2021:

دورات إرشاد مستمرّة حول تنفيذ “تحليل النزاع”. 	

دورات إرشاد مستمرّة حول تنفيذ املرشوع والتقارير الفنية. 	

التدريب السابع: إدارة النزاع: منع النزاعات وحلّها وتحويلها. 	
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آملني تزويدكم باملزيد من األخبار يف شهر سبتمرب 2021!


