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

مرحباً بكم يف النسخة الثامنة من رسالتنا اإلخبارية!

تغطّي هذه النسخة شهر سبتمرب وشهر أكتوبر 2021. يسعدنا مشاركتكم مبسار 
تقّدم املرشوع واطالعكم عىل بعض املسائل الرئيسية. أبرز ما ميّيز هذه النرشة 

اإلخبارية هو استكامل التدريب الثامن حول التواصل االسرتاتيجي بني 4 و8 
من شهر أكتوبر واللقاء الجامعي يف 21 أكتوبر مع منظامت املجتمع املدين 

إلثراء املنظامت باألدوات والوسائل الرضورية لتنفيذ مترين تحليل النزاع. 

وتتضمن النرشة أيًضا نظرة عامة عن ما تّم إنجازه حتى اآلن وما هو مخطّط له 
يف األشهر القليلة القادمة. وأخرياً، يرّحب فريق األمم املتحدة للتدريب والبحث 

)يونيتار( بالسيد خالد الرشمان الذي سوف يسعى لدعم منظامت املجتمع 
املدين الليبية الرشيكة يف الجانب التقني من املشاريع 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(. 

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 بتحليل النزاع وإدارة املشاريع عىل نحٍو 

ُيّكُنها من املساهمة يف إرساء جهود االستقرار األّوليّة عىل املستوى 

املجتمعي.

بلغنا هذه املرحلة            

لقاء جامعي     
 

ُعقد االجتامع يف 21 أكتوبر بني الثالثة والخامسة بعد الظهر 

بتوقيت طرابلس مبشاركة وحضور ممثلني عن 14 منظمة 

مجتمع مدين حصلوا عىل املوافقة عىل املنحة األوىل الصغرية. 

إن الهدف من هذا االجتامع هو تزويد منظامت املجتمع 

املدين بنظرة عامة عن أفضل املامرسات والتي تشمل استخدام 

والتحقق من أدوات البحث، والنهج املتبع يف إدارة حساسية 

النزاع عليها باإلضافة إىل تنفيذ املرشوع ويشمل )استكامل كل 

من اإلطار املنطقي، والرصد والتقييم، و كتابة التقارير الرسدية 

واملالية(. قدم فريق يونيتار للمنظامت الرشيكة نظرة عامة عن 

أنشطة التدريب واإلرشاد الفردية والجامعية والجدول الزمني 

لتلك األنشطة املقّدمة ما بني شهر أكتوبر وحتى شهر ديسمرب. 

يف الجلسة األوىل، قدم فريق يونيتار الخطوط العريضة لكيفية 

كتابة تقرير تحليل النزاع واستعرض أدوات تحليل النزاع والتي 

تم التدريب عليها من قبل فريق يونيتار مسبقاً. أما الجلسة 

الثانية فركّزت عىل أهمية تحديث اإلطار املنطقي وأهمية الرصد 

والتقييم وإعطاء نظرة شاملة عن التقارير الرسدية واملالية الخاصة 

بربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ. 

فعالية إطالق 

املرشوع

التدريب 
5: تصميم 

اسرتاتيجية الحد 
من النزاعات
يونيو 2021

التدريب 4: 
تنفيذ املرشوع 
وإعداد التقارير 

الفنيّة )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  

ديسمبر 2021
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التدريب الثامن: التواصل االسرتاتيجي

هذه الدورة التدريبية حول التواصل االسرتاتيجي هي الثامنة 

ضمن سلسلة دورات تدريبية لبناء القدرات وفقاً الحتياجات 

منظامت املجتمع املدين املحددة وأولوياتها بقيادة فريق يونيتار. 

ركز التدريب عىل تعزيز منظامت املجتمع املدين الليبية يف فهم 

دور االتصال يف تطوير منظامتهم وتعزيز قدراتهم عىل استخدام 

االتصال لخدمة أهدافهم املهنية ويف مامرسة التواصل الفعال 

والبناء واملراعي للنزاع ، باإلضافة إىل تزويد املشاركني بالتقنيات 

التي تساعدهم عىل تحسني االتصال الشخيص واملؤسيس ، وكذلك 

التواصل مع املانحني واملجتمع املحيل. ساهم التدريب ملنظامت 

املجتمع املدين بالتواصل مع بعضها البعض ، باإلضافة إىل تزويد 

الرشكاء بفرصة تبادل خرباتهم املهنية ومشاركتها.

  التدريب الثامن باألرقام: 

4- 8 أكتوبر 2021

حرض 14 ممثاًّل )5 إناث، 9 ذكور( التدريب 
من مختلف املدن الليبية.

3515

5 9

موارد إضافّية ملزيد من املواد حول التواصل االسرتاتيجي:  

	 https://www.youtube.com/watch?v=1aECm7le-NA :10 أرسار عن لغة الجسد , ستفضح أى شخص أمامك

	  https://www.youtube.com/watch?v=kGkSogVxqC4 :التواصل غري العنيف - كتاب مارشال روزنربج
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تعرّفوا عىل مدّربنا الجديد! 

خالد الرشمان مدرب ومستشار 

بخربة تزيد عن العرشين عاما 

يف مجاالت حل النزاعات وبناء 

القدرات املؤسسية للمنظامت 

غري الحكومية ومنظامت املجتمع 

املدين والجمعيات املحلية، يف 

االردن والرشق األوسط. أسس 

خالد مؤسسة غري حكومية حيث 

صمم ونفذ مجموعة من الربامج 

الوطنية واالقليمية حول مواضيع تتعلق بالنشاط الشبايب، املشاركة 

املجتمعية، الحوار، السالم والعيش املشرتك وتفعيل العمل 

املجتمعي. عمل يف مؤسسات وبرامج وطنية واقليمية ودولية 

يف االردن، سوريا، لبنان، فلسطني، اليمن والعراق. ما بني أعوام 

2012 و 2014، عمل خالد مع اإلتحاد اللوثري العاملي لتصميم 

وتنفيذ برنامج تدريب استمر لثالث سنوات حول تخفيف الرصاع 

والتامسك االجتامعي لالجئني السوريني واملجتمعات املضيفة يف 

االردن حيث استهدف الربنامج ناشطني وجمعيات محلية. كام 

شارك يف تصميم وإطالق عدد من مبادرات بناء السالم االقليمية 

بالتعاون مع الحكومة الدمنركية من خالل إرشاك النشطاء الشباب 

والشابات لخلق منصات حوار ومنارصة التغيري االجتامعي االيجايب. 

يف االعوام من 2007 حتى 2014، عمل خالد خبري اقليمي لربنامج 

اداة الجوار التابع لالتحاد  االورويب لبناء قدرات املؤسسات التي 

حصلت عىل متويل من االتحاد االورويب يف مجال ادارة وتنفيذ 

املشاريع املمولة. حصل خالد عىل درجة البكاوريوس يف اللغة 

االنجليزية وادابها ومجموعة من الشهادات يف مجال حل النزاعات 

من بينها شهادة من جامعة كمربيدج الربيطانية.

https://www.youtube.com/watch?v=1aECm7le-NA
https://www.youtube.com/watch?v=1aECm7le-NA
https://www.youtube.com/watch?v=kGkSogVxqC4
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جدول األنشطة املقبلة يف نوفمرب وديسمرب:

جلسات تدريب وإرشاد مستمرة حول تنفيذ مرشوع تحليل  	

النزاع وكتابة التقرير.

جلسات تدريب وإرشاد مستمرة حول تنفيذ املرشوع  	

وتقديم اإلرشاد حول كتابة التقارير الرسدية واملالية.

آملني تزويدكم باملزيد من األخبار يف شهر يناير 2022!


