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وفبراير 2022

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

مرحباً بكم يف النسخة التاسعة من رسالتنا اإلخبارية!

تغطّي هذه النسخة شهر نوفمرب وشهر ديسمرب 2021. انه ليسعدنا مشاركتكم 
مسار تقّدم املرشوع والتنويه لبعض املسائل الرئيسية. أبرز ما ميّيز هذه 

النسخة هو إطالق عملية تنفيذ مرشوع تحليل النزاع من ِقبل العديد من 
منظامت املجتمع املدين. وتتضمن النرشة أيًضا نظرة عامة حول 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

مناقشة جامعية مركزة )فوكس جروب( ضمن مرشوع جمعية ازجر بعنوان جذور للتامسك املجتمعي يف اوباري



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 بإدارة النزاعات واملشاريع عىل نحٍو 

ُيّكُنها من املساهمة يف إرساء جهود  االستقرار األّوليّة عىل املستوى 

املجتمعي.

بلغنا هذه املرحلة            

عملية اإلرشاد والدعم املستمرّة      
 

يف شهري نوفمرب وديسمرب 2021، تعاون مدّربو يونيتار بشكل 

مكثّف مع منظامت املجتمع املدين التي اختارها برنامج األمم 

املتحدة اإلمنايئ يف ليبيا للمشاركة يف برنامج اإلرشاد، يف إطار 

صندوق دعم االستقرار يف ليبيا، املخرج رقم 3. 

يف هذه املرحلة، يتضمن اإلرشاد تقديم تعليامت مستمرّة 

حول إدارة املرشوع، الرصد والتقييم، التقارير الرسدية 

واملالية، باإلضافة إىل التدريب واإلرشاد حول أدوات تحليل 

النزاع والبحوث املستخدمة، وأفضل املامرسات يف هذا املجال 

واسرتاتيجيات الحّد من النزاع التي ينبغي عىل املنظامت 

استخدامها أثناء تنفيذ أنشطة تحليل النزاع يف املجتمعات 

املحددة. 

خالل هذا النشاط، قام مدّربو يونيتار بعقد خمس جلسات إرشاد 

فردية للمنظامت الليبية الرشيكة وجلستني مشرتكتني تالهام 

مالحظات خطية. 

باإلضافة إىل ذلك، تعاونت املنظامت الرشيكة مع مدّربني 

يونيتار لتحضري تقارير تحليل النزاع. فزّودت جلسات اإلرشاد 

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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الفردية املنظامت باإلرشاد حول أنشطة تحليل النزاع التي 

أجرتها والتقارير التي كتبتها. كام ساعدت املالحظات هذه 

املنظامت الرشيكة يف تحسني عملها لتلبية متطلّبات صندوق 

دعم االستقرار لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، وتحديد النزاع، 

واستخدام أدوات تحليل النزاع وتصميم خطة تحليل النزاع 

باإلضافة إىل تصميم امليزانية بشكل فعال. 

تنفيذ مشاريع تحليل النزاع      
 

ين، أطلقت سّت منظامت ليبية رشيكة  بدعم وإرشاد مستمرَّ

عملية تنفيذ مشاريع تحليل النزاع التي صممتها. كام بدأت 

بصياغة تقرير تحليل النزاع والتقرير الرسدي واملايل وأرفقت 

املستندات الرضورية. 

جدول األنشطة املقبلة يف يناير وفرباير 
:2022

جلسات تدريب وإرشاد مستمرّة حول تنفيذ تحليل النزاع  	

وإعداد التقارير. 

جلسات تدريب وإرشاد مستمرة حول تنفيذ املرشوع بشكل  	

عام وكتابة التقارير الرسدية واملالية.

14 فرباير 2022: ورشة تقييم االحتياجات بالتعاون مع  	

املنظامت الليبية الرشيكة. 

آملني تزويدكم باملزيد من األخبار يف شهر مارس 2022!

رشكاؤنا من منظامت املجتمع املدين الليبية يف العمل: 

مرشوع ميزان الذي يستهدف النزاع بني نازحي تاورغاء 

والجهات املضيفة ملدينة بنغازي


