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ورشة التدريب األوىل- تحليل النزاع 
ورسم خرائط أصحاب املصلحة

■  ورشة العمل باألرقام
■  ديناميكيات ورشة العمل

■  آراء المشاركين
■  توصيات

أين نحن اآلن؟
■  نتائج وتأمالت لورشة العمل

■  التحضير لورشة العمل التالية 
■  التدريب والدعم 

األنشطة املقبلة

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

مرحباً بكم!
يرسّنا أن نرسل إليكم النسخة الثانية من الرسالة اإلخبارية الشهرية التي تهدف إىل إعالم جميع 

أصحاب املصلحة األساسيني يف هذا املرشوع، بالتقّدم الذي أًنجز.  

تطلعكم هذه الرسالة اإلخبارية عىل أحدث التطّورات املُحرزة يف تنفيذ األنشطة املختلفة 

التي جرت يف شهر سبتمرب وأكتوبر 2020. كام تسلّط الضوء عىل الفعاليات املقبلة املحورية 

لضامن نجاح هذا املرشوع. و يسعدنا دامئاً أن نزودكم باملعلومات والتطّورات املُحرزة يف 

هذا املرشوع والخطط التي وضعناها للمرحلة املقبلة. 

تركّز النسخة الثانية من الرسالة اإلخبارية عىل التدريب األول الذي جرى والذي متحور حول 

تحليل النزاع ورسم خرائط أصحاب املصلحة. وقد استغلّت هذه الورشة اإللكرتونية القدرات 

التكنولوجية فجمعت يف الفضاء اإلفرتايض رشكاء املرشوع يف املخرج 3. وشاركت يف هذا التدريب 

وساهمت يف نجاحه  منظمة مجتمع مدين عىل امتداد املناطق الليبية من رشقها إىل غربها ومن 

شاملها إىل جنوبها. آملني أن تعود عليكم هذه الرسالة اإلخبارية بالفائدة وبقراءة ممتعة. 
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رسالة إخبارية عن تقّدم املرشوع



ديناميكيات ورشة العمل 
 

سمحت املنهجية املعتمدة يف ورشة العمل للمشاركني بالتعبري عن نفسهم وعرض أفكارهم يف بيئة آمنة. فكان هناك مشاركة تعكس 

العديد من وجهات النظر سلّطت الضوء عىل خلفيات املشاركني املتنوعة وفهمهم للمواضيع املطروحة. لقد كانت  النقاشات العامة  

واملجموعات الصغرية غنيّة مام جعل  ورشة العمل أكرث تفاعليًة. وكان التحدي الوحيد الذي حّد هذا الجو املشجع هو املشاكل 

التقنية الناتجة عن انقطاع الكهرباء أو االتصال باالنرتنت.

أكتوبر 2020 | النسخة 2

ورشة التدريب األوىل- تحليل النزاع ورسم 
خرائط أصحاب املصلحة

ُعقد التدريب األول بني 20 و 24 سبتمرب 2020 

20 ساعة تدريبيّة بشكل أسايس  الذي شمل  وركّز املحتوى 

التعرّف عىل  فرصة  للمشاركني  فتّسنى  النزاعات.  تحليل  عىل 

به  املعنية  النزاع واألطراف  لفهم سياق  املختلفة  األدوات 

األخرى  والعوامل  النزاع  وديناميكيات  له  الكامنة  واألسباب 

باإلضافة إىل ذلك، تطرّق  النزاع وانعكاساته.  املحددة ملسار 

التدريب إىل رسم خرائط أصحاب املصلحة وسلّط الضوء عىل 

وامللكية  واملحاسبة  الشمولية  فيها  مبا  املختلفة  التدخل  معايري 

الوطنية.

 

التحضري للتدريب وإستقطاب املشاركني
 

انطلقت يف شهر سبتمرب)أيلول( عجلة تنفيذ مرشوع “صندوق دعم 

االستقرار يف ليبيا- مخرج رقم 3” وبدأت مرحلة التنفيذ. وبُذلت 

جهود جدية لتنفيذ العمل وتم استقدام خرباء للميّض بتنفيذ 

أنشطة املرشوع. انضوى النشاط األول عىل عقد ورشة تدريبية 

حول “تحليل النزاعات ورسم خرائط أصحاب املصلحة”. وأفضت 

الجهود الحثيثة إىل تصميم محتوى التدريب وإعداد منهجيته التي 

تتامىش مع تحديات الواقع الليبي وتحديات التدريب عن بعد عرب 

اإلنرتنت. مبوازاة ذلك، كان هناك عمالً ملحوظاً إلستقطاب منظامت 

املجتمع املدين الليبية للمشاركة يف التدريب والتعبري عن رأيهم يف 

تطويره وتنفيذه. يف هذا اإلطار، ُعقد اجتامع إلكرتوين يف العارش من 

سبتمرب للتعريف بالتدريب وإدارة توقعات كافة األطراف املعنية 

بهذا املرشوع. 

ورشة العمل باألرقام

بني 20 و24 سبتمرب مع ممثيل 25 منظمة 
مجتمع مدين يأتون من 13 مدينة ليبية
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آراء املشاركني

لقي التدريب استحساناً لدى املشاركني الذين عرّبوا عن رضاهم  

فيام خص املحتوى واملنهجية املعتمدة. واعتربوا أن التعامل مع 

انعكاسات إجراء تدريب إلكرتوين يف ليبيا هو التحدي األكرب نظراً 

النقطاع الكهرباء وضعف االتصال باالنرتنت يف الدولة.  ويف ما 

ييل بعضاً من مالحظات املشاركني التي وردتنا يف التقييم النهايئ:

 
■ “ ساد اإلحرتام خالل التفاعل مع جميع املدّربني ووفّروا لنا 

املعلومات بطريقة رائعة ومثرية لالهتامم. وكانت إجاباتهم 

عىل أسئلة املشاركني وافية أيضاً “.

■ “مقاربة تدريبية ممتازة، اعتمدت منطاً متفهامً يف تكرار 

الرشوحات واملحافظة عىل الطاقة اإليجابية واملعنويات 

املرتفعة. جزيل الشكر لكّل من عيل وياسمني وفادي وعمر 

ولكل من ساهم يف هذا التدريب”.

■ “ الشكر الجزيل لجميع املدّربني عىل املعلومات القيّمة 

والتامرين املفيدة، وأمتنى لهم التوفيق”.

■ “ميتلك جميع املدّربني قدرات استثنائية وطالقة يف التدريب 

وتركيز عىل األهداف املرجّو تحقيقها، ماّم جعل التدريب 

واضحا وسهال”.

■ “تجربة ممتازة بيد أنني متنيت لو أنها جرت وجهاً لوجه 

عوضاً عن تدريب إلكرتوين ملا للموضوع من أهمية. 

فالورشة تتطلّب تواصالً ومناقشات وتفاعالً وجهاً لوجه بني 

املشاركني”.

التوصيات:

يف ضوء ورشة التدريب وأنشطتها، تم تحديد عدد من 

التوصيات، ومنها:

■ بناء قدرات منظامت املجتمع املدين لتسهيل عملها مع 

املنظامت الحكومية
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■ إجراء تدريب وجهاً لوجه للسامح للمشاركني بالتواصل 

والتفاعل يف التدريب عوضاً عن االكتفاء بتدريب إلكرتوين/ 

افرتايض بسبب الصعوبات الكبرية التي واجهها املشاركون يف 

ليبيا نتيجة النقطاع الكهرباء واالنرتنت

تأسيس بوابة إلكرتونية من شأنها أن تشّكل منّصة ملنظامت   ■

املجتمع املدين الليبي لتبادل املعرفة والخربات وتسهيل 

التشبيك الذي يتيح إجراء أنشطة تعاونية عىل مستوى 

املواضيع واملناطق الجغرافية.

أين نحن اآلن؟

 نتائج وتأمالت ورشة العمل
يقوم فريق معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث حالياً بعملية 

دراسة  لورشة التدريب ونتائجها. وهذا يتضمن البناء عىل ما تّم 

إنجازه وإستثامره يف أنشطة املرشوع األخرى. كام يويل انتباهاً 

إىل التحديات التي اعرتضت الورشة ويصمم آليات وتعديالت 

جديدة ملواجهة هذه التحديات، ويتم تجيري الدروس املستفادة 

للتحضري لورش تدريب أكرث فعالية ونجاحاً يف املستقبل. 

التحضري لورشة العمل التالية
بالتوازي مع ما سبق، بدأ الفريق مبناقشة محتوى ومنهجية التدريب 

املقبل وهو حول كتابة مقرتحات املشاريع، عىل أن يستكمل هذا 

العمل قريباً. وهذا يشمل ضامن تلبية احتياجات املشاركني ويخدم 

كوسيلة لتمكني املنظامت الرشيكة من االستعداد لجولة املنح املقبلة 

التي يقّدمها برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ. 

التدريب والدعم 
باإلضافة إىل ورشة العمل التي جرت يف سبتمرب والورشة التي 

ستجري قريباً، بدأ فريق يونيتار بتنفيذ نشاط تدريب ودعم 

يتامىش مع أهداف املرشوع ونطاقه. وسيعطي هذا األمر فرصًة 

ملنظامت املجتمع املدين املشارٍكة لتحديد احتياجاتها، وسيمّكن 

فريق ينونيتار من تصميم عملية الدعم والتدريب عىل نحٍو 

يتوافق مع هذه االحتياجات من أجل تحسني قدرات منظامت 

املجتمع املدين املستهدفة. 



 

األنشطة املقبلة
يقّدم معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث ورشة التدريب 

الثانية بالرشاكة مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ قريبا. تركّز 

ورشة التدريب الثاين عىل كتابة مقرتحات املشاريع وتستهدف 

منظامت املجتمع املدين املحلية الرشيكة يف ليبيا. وستكون 

مالحظات منظامت املجتمع املدين املشاركة التي جمعناها 

يف املرحلة األوىل أساسية للتدريب الجديد الذي سوف يُعقد 

إلكرتونياً بسبب القيود املفروضة نتيجة لوباء كورونا املستجد.

نوفمرب 2020:
تدريب باالتصال اإللكرتوين املبارش حول كتابة مقرتحات   ■

املشاريع: مقّدمة إىل املفاهيم األساسية للمشاريع 

نوفمرب- ديسمرب  2020: 
فرصة التمويل األوىل  ■

يناير  2021:
تنفيذ ا املشاريع واإلدارة املالية   ■

إطار الرصد والتقييم- اإلطار املنطقي   ■

آملني تزويدكم باملزيد من األخبار قريباً! 
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كام  تكتيس عملية التدريب والدعم قيمة إضافية يف تعزيز قدرات 

املنظامت الرشيكة يف مواضيع التدريب كونها تتيح فرصة تعلم 

لكّل منظمة عىل حدى. نتيجة لذلك، ترتجم املنظامت الرشيكة 

املعرفة واملهارات التي تكتسبها وتستخدمها بفعالية يف املجتمعات 

التي تخدمها. 


