
 

تجدون يف هذه النسخة:

ملّخص املرشوع  
■  أين نحن اآلن؟

عملية اإلرشاد والدعم املستمرة

أول طلب منحة يف املرشوع 

التدريب الثالث: املتابعة والتقييم
■  منصة التعلم اإللكترونية الخاصة بنا: 

 learnatunitar.org
■  التدريب الثالث باألرقام

التوصيات

الخطوات التالية

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

مرحباً بكم!
يف هذه النسخة الرابعة من رسالتنا اإلخبارية، نطلعكم عىل أحدث التطّورات املرتبطة 

بأنشطة املرشوع التي جرت حتى نهاية آذار/ مارس 2021. وعىل غرار النسخ اإلخبارية 

السابقة، وإىل جانب إعالمكم بالتطّورات املستجّدة يف املرشوع، تسمح لنا هذه النسخة 

باطالعكم عىل الخطوات الرئيسية املتخذة. باإلضافة إىل ذلك، تسلّط هذه النسخة 

الضوء عىل الجهود املبذولة للتقّدم يف عملية تقديم الطلبات للمنحة األوىل. كام تتطرّق 

إىل دورة التدريب الثالثة حول بناء قدرات 21 منظمة غري حكومية يف مجال املتابعة 

والتقييم. كالعادة، يرسّنا أن نتعاون مع املنظامت غري الحكومية الرشيكة من املدن 

الليبية املختلفة الساعية إىل إرساء السالم مجدداً يف ربوع البالد، شاكرين لكم تخصيص 

الوقت لقراءة هذه الرسالة اإلخبارية وملشاركتكم يف املرشوع.
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رسالة إخبارية عن تقّدم املرشوع



ملّخص املرشوع
 

يهدف مرشوع صندوق دعم االستقرار يف ليبيا – أقوى من أجل ليبيا 

SFL2، إىل دعم الجهود التي تبذلها ليبيا للعبور من مرحلة اإلغاثة 

اإلنسانية االنتقالية إىل توفري الدعم الهيكيل والقطاعي متوسط إىل 

طويل األمد. جرى تصميم التدخالت عىل نحو يعزيز الوحدة الوطنية 

ويدعم السلطات الوطنية ملا فيه مصلحة جميع الليبيني، بدعٍم من 

ثالث مجموعات من األنشطة يُفيض كّل منها إىل ُمخرج محدد: 

املخرج 1: إعادة الخدمات األساسية والبنية التحتية الخفيفة 

املخرج 2: تقديم الدعم املبارش لبناء قدرات البلديات والرشكاء 

املحليني

املخرج 3: هيكليات سالم محلية وإدارة النزاع 
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الوضع الراهن؟ املخرج 3

يستمّر معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث )يونيتار( وبرنامج 

األمم املتحدة اإلمنايئ )UNDP( بدعم إجراء أنشطة املخرج 3 حول 

هيكليات سالم محلية وإدارة النزاع. تُحِدد األنشطة املُدرجة ضمن 

هذا املُخرج الجهود األولية إلرساء االستقرار وتساهم يف تطبيقها عىل 

املستوى املجتمعي من خالل توفري تحليل النزاع ورسم خرائط أطراف 

النزاع ورصد النزاع وإدارة النزاع والحّد من النزاع والخربة يف هيكلة 

السالم املحيل.

ما هو الوضع الحايل؟

العملية املستمرة لإلرشاد والدعم 
 

شّكلت عملية اإلرشاد والدعم املستمرّة للمنظامت الليبية 

الرشيكة ركناً أساسياً من أركان هذا املرشوع. ويشّكل هذا 

املسار، الذي يسعى إىل بناء القدرات الفردية لكل منظمة، 

منصة فّعالة ملنظامت املجتمع املدين املُشاركة من أجل التعبري 

عن احتياجاتها وتلّقي الدعم الرضوري. تلقي جلسات اإلرشاد 

الضوء عىل التحديات التي تواجه املنظامت الرشيكة واملشاريع 

التي تريد العمل عليها أو سبق لها أن بدأت بالعمل عليها 

والتوصيات الرئيسية بأفضل املامرسات خالل تنفيذ العمل. 

خالل جلسات اإلرشاد التي ُعقَدت خالل األشهر القليلة املاضية، 

تسّنى للمنظامت الليبية الرشيكة الرتكيز عىل تحليل النزاع ورسم 

خرائط أصحاب املصلحة املعنيني وتكوين فهم أعمق عن النزاع 

املحيل ووسائل تحديد أصحاب املصلحة املعنيني ورسم خرائطهم 

والتواصل معهم.



 

أول طلب منحة يف املرشوع 
تعاونت املنظامت الرشيكة مع فريق الدعم والتدريب لتحضري 

طلبات املنح، ووفّرت جلسات اإلرشاد الفردية دعامً للمنظامت 

يف تحليل النزاع الذي خططت لتنفيذه. وساعدت املالحظات 

املقّدمة املنظامت الرشيكة يف تحسني هيكلية عروضها مبا يف 

ذلك تأطري النزاع واستخدام أدوات تحليل النزاع وخطة تحليل 

“تصميم النزاع” باإلضافة إىل وضع ميزانية فّعالة. 

التدريب الثالث: املتابعة والتقييم
كانت ورشة التدريب الثالثة التي قّدمها فريق يونيتار إىل 

املنظامت غري الحكومية يف إطار سلسلة من دورات بناء 

القدرات التي انطلقت يف شهر سبتمرب 2020 والتي ستستمر 

خالل سنة 2021. عىل غرار دورات التدريب التي سبقتها، 

طُلب من املنظامت تعيني ُمشارك واحد من كّل منظمة لحضور 

الدورة التدريبية. تضمنت دورة التدريب جلسات رئيسية عن 

املتابعة والتقييم واإلطار املنطقي. جرت الدورة والعروض عىل 

باوربوينت باللغة العربية عرب تطبيق زوم وُعقدت جلستان 

تدريبيتان ملدة أربعة أيام واعتمدت منهجية تشاركية وتعاونية. 
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منصة التعلم اإللكرتونية الخاصة بنا:
learnatunitar.org 

بهدف التكيّف مع تحديات االنرتنت والكهرباء، استخدم فريق 

يونيتار منصة التعلّم اإللكرتوين الخاصة باملعهد حيث تم توفري 

مواد التدريب ومحتوى وتسجيالت الدورات لجميع املشاركني 

بعد عقد كّل جلسة تدريبية. 

يتوفّر لكّل مشارك حساب فردي يخّوله الدخول إىل محتوى 

املنصة يف أي وقت بعد انتهاء الدورة. وبالتايل، يكون املحتوى 

متوفّر وُمتاح للمشاركني الذين مل يتمكنوا من حضور كّل 

الدورات، كام يسّهل تبادل املعرفة بني أعضاء املنظامت املشاركة 

املختلفة. 

أخرياً، أصبحت هذه املنصة أداة مفيدة ومورداً يلجأ إليه جميع 

املشاركني ملراجعة محتوى التدريب والعودة إليه عند الحاجة.

www.LearnAtUNITAR.org

التدريب الثالث باألرقام

2عقد التدريب يف الفرتة من 21 إىل 24 
فرباير 2021
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التوصيات
يف إطار عملية التقييم واملتابعة، حصل املشاركون عىل 

استبيان تقييم بعد اختتام التدريب. سمحت لنا املعلومات 

واملالحظات التي جمعناها من املشاركني بتكوين فهم موّسع 

عن أثر املرشوع واحتياجات التدريب الخاصة باملشاركني 

لنتمّكن من االستمرار بتحسني خدمات التدريب واإلرشاد التي 

نقّدمها. باإلضافة إىل ذلك، وبهدف مواجهة التحديات الناتجة 

عن ُضعف االتصال بشبكة االنرتنت وانقطاع التيار الكهربايئ، 

تم اقرتاح إدخال بعض التعديالت ليتمكن بعض املشاركني يف 

ليبيا من حضور التدريب والحصول عىل الدعم الرضوري يف 

بيئة مالمئة. 

آملين تزويدكم بالمزيد من األخبار قريباً!

الخطوات التالية 
■   قام برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف ليبيا مبراجعة 21 عرض 

تم تقدميهم بشأن تحليل النزاع.  وقريباً سوف نحصل عىل 

معلومات بشأن الطلبات الناجحة مبا فيها الطلبات التي 

ستحصل عىل املنحة التي تخّولها تنفيذ مبادرة تحليل النزاع يف 

مجتمعاتها بدعم من مدّريب يونيتار.   

■   سوف تُعقد دورتا تدريب يف األسابيع األخرية من شهر مايو 

وخالل شهر يونيو وسوف تركّزان عىل تنفيذ املشاريع والتقارير 

الفنية وإدارة النزاعات والحد منها، وتحويل النزاعات،واإلدارة 

املالية والتقارير املالية واإلدارة املالية والتقارير املالية.   

 

يف مايو ويونيو 2021: 
جلسات إرشاد حول تنفيذ تحليل النزاع   ■

التدريب 4: تنفيذ املشاريع وإعداد التقارير الفنية للمشاريع  ■

التدريب 5: إدارة النزاعات والحد منها، وتحويل النزاعات   ■

التدريب 6:  اإلدارة املالية والتقارير الفنية املالية  ■
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نتمنى لكم شهر رمضان مبارك!

فريق يونيتار


