
 مرشوع فاعلة لدعم المشاركة الفعالة للنساء يف جهود بناء
الدولة يف ليبيا

 مرشوع أسس أمنت لتحسني مشاركة النساء يف ليبيا
نرشة ربع سنوية

نظرية التغيير

 إطالق شبكة التضامن للنظراء

تقرير كوفيد 19 

نتائج بحثية في مشروع فاعلة 

 البدء في جهود تطوير قدرات
منظمات المجتمع المدني

النسائية في ليبيا 

إعالنات

أبرز محاور النرشة

النساء  أجرى فريق مشروع فاعلة ثالثة أبحاث حول تقييم وضع 
 في ليبيا، وتأثير جائحة كوفيد 19- عليهَن والفرص والعقبات التي

تواجه عضوات المجالس البلدَية والمترشحات

 بعض ما يمكن استخالصه من هذه األبحاث هو أن هناك حاجة إلبراز 
 نجاحات النساء في القيادة، وذلك من أجل إظهار أن المرأة بإمكانها

أن تضطلع بمناصب قيادية
  

 أعربت المشاركات في األبحاث عن حرصهن على العمل وأن يكن
واسعة مجموعة  على  بالعمل  مهتمات  وأَنهن  القيادة  من   جزء 
 من القضايا، وهو ما يختلف عن األدوار التقليدية التي يتم فرضها

على النساء

وقيادات ليبية  نسائية  مدني  مجتمع  منظمة   28 جمعت   وقد 
نسائية تمثل المناطق الليبية الثالث

 الهدف من الشبكة هو دعم جهود منظمات المجتمع المدني 
األوسط الشرق  ومنطقة  ليبيا  في  النساء  قضايا  على   العاملة 

وشمال أفريقيا لتبادل الخبرات والتعلم

 اتفقت عضوات الشبكة على عقد اجتماع متابعة من أجل وضع
استراتيجية ألهداف الشبكة واألولويات الحالية

تم إطالق شبكة تضامن للنظراء
يوم اإلثنني 13 سبتمرب 2021 

نتائج بحثية يف مرشوع فاعلة

 على غرار العديد من البلدان األخرى حول العالم، فقد ضربت
جائحة كوفيد 19 ليبيا بشدة

 لكن ما مدى تأثير الجائحة على المرأة الليبية على وجه 
الخصوص؟

 أجرت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية ومركز جسور
 للدراسات والتنمية مقابالت معمقة مع منظمات المجتمع
 المدني النسائية والقيادات النسائية لجمع إسهاماتهَن حول

تأثير جائحة كوفيد 19 على حياة النساء في ليبيا

اكتشف نتائج البحث في هذا التقرير

https://bit.ly/2X8lIJQ

تقرير كوفيد 19

تنمية قدرات منظمات المجتمع المدين التي تقودها النساء

لبعض تقديرهن  عن  المنظمات  عضوات  بعض  أعربت   كما 
 المعارف الجديدة التي تعَلمنها من ورش العمل مثل التمارين
 حول أهمية عمل مسوحات للمانحين من أجل عمليات تعبئة

الموارد، وأهمية المتابعة والتقييم والتعلم

 كما ساعدت ورشات العمل المنظمات على تحديد احتياجاتها
بعض في  جديدات  عضوات  أعربت  كما  بوضوح.   وقدراتها 
 المنظمات عن تقديرهن لكونهن جزًءا من مثل هذا األنشطة
والرؤى المؤسسية  لالستراتيجيات  كلية  نظرة  لهن  وفر   ألنه 

والرسائل واألدوار، وكيفية تحسين عملهن

ورشة عمل عشر  ثالثة  بتنفيذ  فاعلة  فريق  قام  لذلك،   نتيجة 
 للتقييم الذاتي الموجه مع منظمات تقودها النساء في ليبيا.
على أمتن  وأسس  فاعلة  فريق  تعرف  الورش،  هذه   وبفضل 
 المنظمات بشكل أفضل وساعدت الورش المنظمات في تأمل
من وإنجازاتهم  عملهم  في  للتعمق  فرصة  وأخذوا   خبراتهم 

أجل تشكيل مستقبلهم

الذاتي هي تمرين مهم يدعم من خالله فريق التقييم   ورش 
حيث النساء.  تقودها  منظمة  عشرين  أمتن  وأسس   فاعلة 
الذاتي، التقييم  لورشات عمل  تقديرها  المنظمات عن   أعربت 
 وللمحتوى، ولفرصة التفكير التي أتاحتها والنهج المتبع في
 التيسير. وذكرت جميع المنظمات كيف ساعدتها ورشات العمل

على التفكير بصوت عاٍل وبطريقة نقدية في عملها

تشاركية موجه  ذاتي  تقييم  منهجية  فاعلة  فريق   طور 
هذه من  وكجزء  والتأمل.  التفكير  على  وقائمة   وشاملة 
بحيث الذاتي  التقييم  لعملية  أدوات  تطوير  تم   المنهجية، 
فعال، بشكل  واحتياجاتها  قدراتها  تقييم  للمنظمات   يمكن 
 وذلك بدعم من فريق التيسير في مشروع فاعلة ومشروع أسس

أمتن

ندوة القيادات النسائية الليبية - بحُث عن التغيير  يوم 29 ديسمرب

األحداث القادمة 

تابعنا
@Faelaproject

Fae’la - فاعلة

اإلعالنات

 ال تفّوتوا لقاءنا المباشر مع القيادات النسائية الليبية حول المرأة و صنع القرار في ليبيا يوم
29 ديسمبر 2021

المزيد من التفاصيل في حساباِتنا على مواقع التواصل االجتماعي

ج: التوعيةب: الشبكات ا: القدرات

المؤسســية قدراتهــن   ســتكون 
مــن ســيتمكّن  و  أقــوى   والفنيــة 
 االســتجابة بشــكل أفضــل الحتياجــات
 النســاء وأولوياتهــن فــي المجتمعــات

المحلية

يستطعن التنسيق بشكل أفضل

فبالتالي

في حالة

المجتمــع منظمــات  قــدرات   تطويــر 
والقياديــات النســائية   المدنــي 

مؤسسيا وفنيا

النســاء احتياجــات  تمثيــل   يمكنهــن 
 وأولوياتهن بشكل أفضل

المجتمــع منظمــات  قــدرة   تســتزداد 
مواجهــة علــى  النســائية   المدنــي 

التحديات والتغلب عليها

أفضــل بفــرص  النســاء   ســتتمّتع 
 للوصول لمواقع صنع القرار

فبالتالي

في حالة

 تفاعــل القياديــات النســائية ومنظمــات
مــع النســائية  المدنــي   المجتمــع 
 نظرائهــن مــن خــالل شــبكة التضامــن
للنظراء ومن خالل المبادرات المشتركة

 ســتكون النســاء السياســيات ومنظمات
 المجتمع المدني النسائية على اتصال

  أفضل ويدعمن بعضهن البعض

النســاء قضايــا  مناقشــة   ســيتم 
فــي ومعالجتهــا   المســتضعفات 

 المجتمعات المحلية

اإلنترنــت (عبــر  مســاحات  فتــح   يتــم 
 وخارجها) للدعوة إلى مشــاركة النســاء

في الحياة العامة

فبالتالي

في حالة

الليبيــات السياســيات   حصــول 
 والمؤثريــن والمؤثــرات فــي المجتمــع
 علــى الدعــم مــن خــالل وســائل اإلعــالم

والحمالت

 سنضمن زيادة الوعي بأهمية مشاركة
 النســاء فــي الحيــاة العامــة (السياســية

واالقتصادية واالجتماعية

  ه - المشاركة الفعالة للنساء في الحياة العامة

وبالتالي

األهداف القصيرة المدى
 

تعزيز القدرات التنظيمية لمنظمات المجتمع المدني النسائية 
 معالجة قضايا النساء المستضعفات في المجتمعات المحلية 
 تعزيز القدرات الفنية للقياديات الليبيات 
  مناقشات حول مشاركة النساء في الحياة العامة 
دعم منظمات المجتمع المدني النسائية والقياديات الليبيات من خالل تبادل الخبرات مع نظرائهن 

مجاالت التدخل:
1 - تطوير القدرات المؤسسية والفنية لمنظمات المجتمع المدني النسائية. 

2 - شبكة للنظراء.
3 - حملة إعالمية لدعم القياديات الليبيات والمؤثرات والمؤثرين في المجتمع.

 تســتند رؤيــة "فاعلــة" ومشــروع ”أســس أمتــن“ علىأنــه فــي حالــة تطويــر قــدرات منظمــات المجتمــع المدنــي النســائية ،
 وتوثيــق ارتباطهــا وتنســيقها مــع منظمــات المجتمــع المدنــي األخــرى وصانعــات القــرار، إضافــة إلــى تلَقــي الدعــم مــن
 قبــل شــخصيات ليبيــة مؤثــرة  ســتنخرط المنظمــات والقياديــات بشــكل أكبــر فــي الحيــاة العامــة وســتحَفز النســاء األخريــات

 على الحذو حذوهَن.  وهذا سيساهم في المشاركة الفعالة للنساء في الحياة العامة في ليبيا

مرحلة النضج

مرحلة التطورمرحلة الظهور

مرحلة النشأةمرحلة النمو
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نظرية التغيري

مقدمة

تقديم المشاريع

 
الممــول فاعلــة  مشــروع   يعمــل 
ــفارة ــي والس ــاد األوروب ــن االتح  م
أمــنت أســس  ومشــروع   الكنديــة 
الخارجيــة مكتــب  مــن   الممــول 
علــى والتنميــة   والكومنولــث 
 المســاهمة فــي تعزيــز المشــاركة
الحيــاة فــي  للنســاء   الفعالــة 
فاعلــة بــدأ  ليبيــا.  فــي   العامــة 
 العمــل فــي منتصــف يونيو 2020
 ويســتمر إلــى 14 ديســمبر 2022
مــع بالشــراكة  تنفيــذه   ويتــم 
 مركــز جســور للدراســات والتنميــة
 في حين بدأ مشروع أسس أمنت في
2021 ويســتمر  منتصــف أكتوبــر 
في العمل إلي نهاية مارس 2022
 

https://twitter.com/faelaproject

https://www.facebook.com/FaelaProject
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