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منذ عام 2020، وضع معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث "يونيتار" خبرته الواسعة في خدمة منظمات المجتمع المدني

الليبية، من خالل  تعزيز قدراتها في مختلف السياقات المتأثرة بالنزاع، وتتجسد هذه الخبرة من خالل دعم "يونيتار" لبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي في مبادراته المختلفة في ليبيا.1 

 
"نحو تحقيق االستقرار والمصالحة بقيادة محلية في ليبيا» هو مشروع قائم بالتعاون مع الحكومة اليابانية، ومصمم لدعم
الجهود الدولية والوطنية اآليلة إىل تحقيق االستقرار والمصالحة في ليبيا في الفترة االنتقالية الحالية وذلك من خالل تمكين

منظمات المجتمع المدني الليبية من ترجمة الجهود الوطنية الرامية إىل تحقيق السالم الدائم والمصالحة المستدامة

وتجسيدهما عىل المستوى المجتمعي المحلي. 

كما يعمل عىل تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وممثلي المجتمع المدني المحلي لتتوىل دورها القيادي في تعزيز حل

النزاعات والقدرة عىل الصمود والمصالحة - مع التركيز بشكل خاص عىل الشباب - حتى تتمكن من التأثير بشكل إيجابي عىل

النسيج المجتمعي الليبي وتعزيز الشعور باالنتماء إىل المجتمعات داخل أراضيها. 

  
يُعتبر هذا اإلصدار األول ضمن سلسلة من الرسائل اإلخبارية الدورية التي تهدف إىل مشاركة شركائنا مستجدات  المشروع

وإنجازاته. 

 
 نتمنى لكم قراءة ممتعة!

[1] لمعرفة المزيد عن هذه المبادرات، باإلمكان إلقاء نظرة عىل الصفحة الشبكية بشأن الدعم الذي يقدمه "يونيتار" لمشروع
األمم المتحدة:

https://unitar.org/sustainable-development-goals/peace/our-portfolio/reconciliation-and-
stabilization/stabilization-facility-libya  
 
 

مقدمة المشروع

UNITAR, Tunis July 2022

https://unitar.org/sustainable-development-goals/peace/our-portfolio/reconciliation-and-stabilization/stabilization-facility-libya
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مقدمة للشركاء المحليين
في منظمات المجتمع

المدني

نبذة عن منظمة تنمية 360

منظمة ممكن هي منظمة مجتمع مدني، تسعى ألن تصبح منصةمنظمة ممكن هي منظمة مجتمع مدني، تسعى ألن تصبح منصة

للشباب المبدع والنشط في ليبيا لالبتكار في مجال التوعية اإلعالمية عىلللشباب المبدع والنشط في ليبيا لالبتكار في مجال التوعية اإلعالمية عىل

مستوى المجتمع المدني، وتقديم أفكار إبداعية وملهمة من شأنها أنمستوى المجتمع المدني، وتقديم أفكار إبداعية وملهمة من شأنها أن

تضيف قيمة للمجتمع من خالل توفير بيئة تزدهر بالتميز واإلبداع.تضيف قيمة للمجتمع من خالل توفير بيئة تزدهر بالتميز واإلبداع.

نبذة عن منظمة ممكن

نبذة عن التجمع الوطني بفزان

https://www.tanmia360.org/
https://twitter.com/NCF96768210?s=09!~OMSelectionMarkerStart~!!~OMSelectionMarkerEnd~
https://moomken.org/ngo/
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مؤسسة السالم الدائم للتنمية هي منظمة ليبية غير حكومية تأسستمؤسسة السالم الدائم للتنمية هي منظمة ليبية غير حكومية تأسست

في يناير في يناير 20202020 ، وتسعى إىل بناء جيل جديد من منظمات المجتمع ، وتسعى إىل بناء جيل جديد من منظمات المجتمع

المدني في ليبيا، وتعمل عىل تشجيع ودعم أفكار التنمية في مختلفالمدني في ليبيا، وتعمل عىل تشجيع ودعم أفكار التنمية في مختلف

مجاالت الحياة لتحقيق االزدهار والتقدم وبناء مجتمع مدني قوي منمجاالت الحياة لتحقيق االزدهار والتقدم وبناء مجتمع مدني قوي من

خالل تنفيذ مشاريع تنموية.خالل تنفيذ مشاريع تنموية.

نبذة عن مؤسسة السالم الدائم

تضامن لدعم المرأة وتمكينها ، منظمة "تضامن" ، تركز عىل التمكينتضامن لدعم المرأة وتمكينها ، منظمة "تضامن" ، تركز عىل التمكين

وحل النزاعات والوساطة وبناء السالم. ويشمل ذلك إعادة تأهيلوحل النزاعات والوساطة وبناء السالم. ويشمل ذلك إعادة تأهيل

السجينات من خالل برامج التدريب. كما تركز المنظمة عىل رعاية المرأةالسجينات من خالل برامج التدريب. كما تركز المنظمة عىل رعاية المرأة

الصحية من خالل برامج التوعية، والتثقيف الصحي، والنهوض بالمرأةالصحية من خالل برامج التوعية، والتثقيف الصحي، والنهوض بالمرأة

لمتابعة شواغلها الصحية.لمتابعة شواغلها الصحية.

نبذة عن منظمة تضامن

UNITAR, Tunis, July 2022

https://perpetualpf.org/about/
https://www.facebook.com/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-Solidarity-SWSE-100178908215796/?ref=page_internal


تم تنظيم هذا الحدث في  21 و22 يوليو 2022 ،

 في تونس "من قبل فريق "يونيتار"، وقد حضرها
 ممثلين من السفارة اليابانية، ومنظمات

المجتمع المدني الخمسة الشريكة بهدف البدء

في تطوير الملكية المحلية للمبادرة. وخالل يومي

الحدث، ُعرضت المبادرة بكاملها وأعقبتها

مناقشة للتحديات، وأفضل الممارسات،

واحتياجات الشركاء المحليين من منظمات

المجتمع المدني وما يلزمهم في مرحلة تطبيق

التدريبات

  
في اليوم األول، تمت استضافة  القائم بأعمال

سفارة اليابان  في تونس والمنسق الخاص لليبيا،

سعادة السيد "مساكي أماديرا" ، كضيف فخري

إللقاء الكلمة الرئيسية، والذي أعرب فيها عن

تضامنه الكامل مع الشعب الليبي. أما في اليوم

الثاني، فقد حضر نائب رئيس بعثة السفارة

الدكتور "امان كوباياشي"، وقد أدىل السيد "امان"

بمالحظات ختامية وأعرب عن إعجابه بالتعاون

 بين منظمات المجتمع المدني المختارة
  

أما بالنسبة لنتائج مناقشات االجتماع ، فسيتم

االسترشاد بها في وضع المناهج التدريبية

ً لهذا الغرض  المصممة خصيصا
 

 اطالق المبادرة

"سمح هذا الحدث
لمنظمات المجتمع
المدني بااللتقاء»

 
محمد الكبير، منظمة ممكن
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UNITAR, Tunis, July 2022
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األحداث القادمة

سيعقد المعهد حلقة عمل تدريب المدربين  بين

أيلول/سبتمبر وتشرين األول/أكتوبر لعام 2022

لممثلين اثنين من كل منظمة من  منظمات

المجتمع المدني الخمسة المختارة، و بالتالي

سيجري التدريب لما يقارب العشرة مشاركين من

المهنيين أصحاب االختصاص. 

  
ويشكل "تدريب المدربين" جزءاً أساسياً من النهج

الذي يتبعه "يونيتار"، والذي يكفل استدامة

مشاريعه عىل المدى الطويل.  

 ستبدأ كّل منظمة من المنظمات الخمسة الشريكة،
بعد انتهاء هذا الحدث، بتدريب  20 شابًا وشابة من

مجتمعاتهم المحلية لتصل إىل ما مجموعه 100 شاب

في جميع أنحاء ليبيا. وسيقدم هذه الدورات التدريبية

مدربون سبق اختيارهم وتدريبهم من منظمات

المجتمع المدني في شهر سبتمبر- أكتوبر 2022. 

  
سيدعم "يونيتار" دورات التدريبات التي ستقوم

بتنفيذها المنظمات من خالل رصد تنفيذ األنشطة

 وتقييمها

UNITAR, Tunis, July 2022

UNITAR, Tunis, July 2022
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الجدول الزمني
للمشروع

مارس 2022

اختيار 5 من منظمات

المجتمع المدني المحلية 

أبريل 2022

االجتماع االفتراضي األول عبر

منصة "زووم" مع منظمات

المجتمع المدني 

يوليو 2022
حدث إطالق المبادرة 

أغسطس سبتمبر 2022 

تصميم التدريب

سبتمبر - أكتوبر 2022

 تدريب المدربين
 اإلنشاء الرسمي لشبكة     
 التواصل بين المنظمات
الخمسة في المجتمع المدني

أكتوبر 2022 - يناير 2023

فبراير 2023
اكتمال المشروع وعملية التقييم 

دورات التدريب

المضاعفة التي

ستنفذها منظمات

المجتمع المدني

أنشطة توعوية عىل نطاق     

واسع في النسيج المجتمعي
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كلمة من شريكنا

 

 

 

لمزيد من المعلومات حول المشروع، يرجى زيارة موقعنا عىل اإلنترنت

https://www.unitar.org/sustainable-development-goals/peace/our-portfolio/reconciliation-and-stabilization/mhd-alamm-almthdt-lltdryb-walbhth-unitar-ytlq-mbadrt-nhw-thqyq-alastqrar-walmsalht-bqyadt-mhlyt-fy

