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

مرحباً بكم يف النسخة السابعة من رسالتنا اإلخبارية!

تغطّي هذه النسخة شهرا يوليو وأغسطس 2021. يسعدنا مشاركتكم مبسار 
تقّدم املرشوع وإطالعكم عىل بعض املسائل الرئيسية. أبرز ما ميّيز هذه 
النسخة هو استكامل التدريب السابع حول “إدارة النزاعات”. وتتضمن 

النرشة أيًضا نظرة عامة عىل ما تّم إنجازه حتى اآلن وما هو مخطّط له يف 
األشهر القليلة القادمة.

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

يستمّر “يونيتار” بدعم جهود برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف املخرج 

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

الرشيكة تحديداً فيام يتعلّق بإدارة النزاعات واملشاريع عىل نحٍو ُيّكُنها 

من املساهمة يف جهود إرساء االستقرار األّوليّة عىل املستوى املجتمعي.

بلغنا هذه املرحلة            

عملية اإلرشاد والدعم املستمرة    
 

ما زالت عمليّة اإلرشاد والدعم ملنظامت املجتمع املدين الليبيّة 

الرشيكة تشّكل ركيزة أساسيّة ملرشوعنا. وخالل شهر يونيو، كان 

مدّربو “يونيتار” يستعّدون ملرحلة التنفيذ من خالل مراجعة 

مقرتحات تحليل النزاع التي قّدمتها منظامت املجتمع املدين 

إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ للحصول عىل منحة منخفضة 

القيمة حسب تعليامت األمم املتحدة. حصلت املنظامت 

السبعة عرش عىل الدعم يف تحضري ميزانية املقرتحات تليها 

مراجعة عرب الربيد اإللكرتوين عند الرضورة. وقّدمت أربعة عرش 

منظمة من أصل سبعة عرش مقرتحاتها إىل برنامج األمم املتحدة 

اإلمنايئ وقررت ثالث منظامت االنسحاب. 

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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التدريب السابع: إدارة النزاعات

هذه الدورة التدريبية حول إدارة النزاعات هي السابعة ضمن 

سلسلة دورات تدريبية لبناء القدرات وفًقا الحتياجات منظامت 

املجتمع املدين املحددة وأولوياتها بقيادة فريق يونيتار. وقد 

ركّز التدريب عىل بناء قدرات املنظامت الليبية املشارِكة يف فهم 

مقاربات إدارة النزاعات الثالثة وبناء قدراتها يف حّل النزاعات 

والوساطة يف النزاعات وتعزيز قدرتهم يف تحضري وتقديم دورات 

التدريب حول إدارة النزاعات. كام زّود التدريب الرشكاء بفرصة 

تشارك تجاربهم املهنية وسمح بالتشبيك بني املنظامت.

“لقد كان املدّربون ممتازين فعالً وهم متمرسون يف تقديم املعلومات بطريقة سهلة. وبفضلهم، شعرنا أن املادة 
التدريبية متكاملة وواضحة”.

“يتمتع املدّربون مبستوى حرفية ومهنية عاٍل جداً مام سمح للمشاركني بتكوين فهم أفضل حول املوضوع واملعلومات 
التي زّودوها كانت ممتازة أيضاً. ان الصعوبة الوحيدة التي واجهناها اننا لقد عانينا من صعوبة يف االستمرار بالرتكيز 

لساعات طويلة خالل التدريب اإللكرتوين عىل الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها املدّربون الستخدام وتطبيق 
أدوات املشاركة يف التدريب مثل أداة مانتي. آملني أن يكون التدريب املقبل وجهاً ولجه ليك نتمكن من التعرّف عىل 

بعضنا!”

مشاركون يف التدريب حول إدارة النزاعات. 

  التدريب السابع باألرقام:

10 إىل 14 يوليو 2021

حرض 14 ممثاًّل )7 ذكور، 7 إناث( التدريب 
من مختلف املدن الليبية رشقاً وغرباً.
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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 

دليل “البحث عن أرضية مشرتكة” )سورتش فور كومون غراوند( حول الوساطة والتدريب عىل الوساطة:  	

	 https://www.sfcg.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


 

: 2021

جلسات تدريب وإرشاد مستمرّة حول تنفيذ إدارة النزاعات  	

جلسات تدريب وإرشاد مستمرّة حول تنفيذ املرشوع والتقارير  	

الفنية

التدريب الثامن: التواصل االسرتاتيجي 	
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آملني تزويدكم باملزيد من األخبار يف شهر نوفمرب 2021!

 جدول األنشطة المقبلة في سبتمبر وأكتوبر


