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Capacity development
for women leaders

 يهدف مشروع فاعلة و أسس أمتن إلى المساهمة
في مشاركة فعالة للنساء في الحياة العامة في ليبيا

 ر
ديسمبــــــر  14 وحتى   2020 يونيو   15) فاعلة   مشروع 
 2022) هو مشروع ممول من االتحــــاد األوروبـــــي
 وسفارة كندا ، بالشراكة مع مركز جسور للدراسات

والتنمية
  مشروع أسس أمتن (15 أكتوبر  2021\15 ماي 2022) 
 هو مشروع ممول من وزارة الخارجية والكومنولث

والتنمية

في هذا العدد:

لماذا فاعلة و أسس أمتن

 منح فاعلة و أسس
أمتن الصغرى

تدريبات القيادات النسائية 

بناء القدرات

تحالف تضامن

مشاريع المنح الصغرى
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مشروعان النساء  لمشاركة  أمتن  وأسس   فاِعلة 

 مستوحان من الحاجة الواضحة لعملّيات التغيير التي

ترتكز على النساء الليبيات وتقودها النساء الليبيات

 يركز كال المشروعيــــــــن على تزويــــــد النســـــــــــــاء

مًعا وربطهن  والقدرات  بالمهارات   ومنظماتهن 

 لزيادة مشاركة المرأة الفعالة في الحياة العامة في

ليبيا.ؤ

 تلقت فاعلة و أسس أمتن أكثــــــر من 40 مقتـــــرحاً
النساء في مدن ومناطق الضوء على قضايا   سلط 
 مختلفة في ليبيا ، حيـــــث تم اختيار 13 منظمة مــــن
مقترحاتـــــها لتنفيذ  المدنـــــــي  المجتمع   منظمات 
المنظمـــــات هذه  اختيـــــار  وتم  المنح،   واستالم 
 باستخدام معايير تشمل على سبيل الذكر ال الحصر:
تنفيذ على  المنظمة  قدرة  المقّدم،  المقترح   جودة 
يغطيـــه الذي  النشاط  مجال  المقترح،   المشروع 

والجنوبية والغربية  الشرقية  المناطق  من  الجغرافي  والتمثيل  التنوع  ضمان  مع  المقترح,  المشروع 
 هذه المنح  ، التي بدأت في يناير 2022 مّكنت 13 منظمة مجتمع مدني من تنفيذ 13 مشروًعا في جميع أنحاء

 ليبيا حيث عملت المشاريع على تحسين حياة النساء.ر

 لماذا فاعلة و أسس أمتن

منح فاعلة و أسس أمتن الصغرى
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 خالل شهري فبراير ومارس  للعام 2022 - تم إجراء 4 دورات تدريبية مع 25 من القيادات النسائية
خالل 17 يوًما من التدريبات، حوالي 75 ساعة من التدريب.ر

 استجابًة الحتياجات وطلبات القيادات النسائية والتي ُطرحت خالل ندوة المرأة وصنع القرار في ليبيا،
النسائية القيادات  تستهدف  التي  الجماعية  والجلسات  التدريبات  من  سلسلة  فاعلة   قدمت 
، و زودتهن بمجموعة من المهارات التي كثيرا ما توصف بأنها غائبة وحيوية للقيادات  والناشطات 

النسائية في ليبيا
أعضاء ودور   ، السياسية  ،والمفاوضات  التشاركية  القيادة  التدريبية  الجلسات  هذه   تشمل 
، وإدارة األزمات.  حيث سلطت  وعضوات البرلمان مقابل أعضاء وعضوات المجلس البلدي 
 هذه الدورات التدريبية و التي عقدت في جلسات جماعية الضوء على المفاهيم األساسية للمشاركة
الواقع و  العملية  السياسات  في  وكذلك  النظرية  الناحية  من  شرحها  وتم   ، التغيير  وصنع   المدنية 
عن المشاركات  أعربت   ، والممارسة  المعرفة  إلى  باإلضافة  وقضاياها.  النساء  بحقوق   المتعلق 
ليبيا. النسائية من جميع مناطق  القيادات  التواصل مع  التي وفرت لهن فرصة   امتنانهن للجلسات 
 وعبرن  عن فرحهن  يالمبادرات المشتركة للعمل جنًبا إلى جنب مع النساء الليبيات من جميع أنحاء
التي سوف تمكنهن من التدريبات  التي اكتسبنها من  أيًضا ممتنات للمعارف الجديدة   ليبيا. لقد كّن 
 تنفيذ هذه األفكار في المستقبل ،  وشّددت القيادات النسائية عن الحاجة لتكرار هذه التدريبات في

مجتمعاتهن حيُث بدأت بعضهن في التخطيط لذلك.ر

تدريبات القيادات النسائية
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فإن  ، التغيير  قيادة  على  المحلية  المجتمعات  بقدرة   إيماًنا 
أسس و  فاعلة  مشروع  أطلقه  الذي  القدرات  تنمية   برنامج 
20 تستهدف  ومكثفة  طويلة  تعليمية  تجربة  هو   أمتن 
على تعمل   التي  المدني  المجتمع  منظمات  من    منظمة 
التركيز مع   ، المجتمعية  والتنمية  االجتماعية  القضايا   مختلف 

على تمكين النساء
 يبدأ برنامج تنمية القدرات بتقييم ذاتي موجه ، وهو عنصر  تم
منظمات الحتياجات  ليستجيب  خصيصا  تصميمه  و   تطويره 
كانت  ، البرنامج  هذا  إطار  في  الليبية.  المدني   المجتمع 
 المنظمات قادرة على التفكير وتقييم وإعادة النظر في قيمها
التي المواضيع  و  المجاالت  وتحديد   ، كمنظمة   وعملها 
 تستدعي تنمية قدراتها. و قد أرشد هذا التقييم جلسات تنمية
حسب تصميمها  تم  والتي  الفردية  المؤسسية   القدرات 
 احتياجات كّل منظمة باالضافة الى الجلسات التدريبية النوعية

الجماعية حول ريادة و تمكين النساء.ؤ

بناء القدرات

 أكثر من 240 جلسة مع 20 منظمة مجتمع
مدني من غرب وشرق وجنوب ليبيا.ؤ

 أكثر من 380 ساعة من التوجيه الفردي
وجلسات التأمل والتحليل الذاتي.ر

     مشارًكا (86٪ نساء) من 20 منظمة. 
 انخرطو في التفكير االستراتيجي حول

احتياجاتهم وقدراتهم.ر
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والقيادات واإلقليمية  المحلية  الحكومية  غير  المنظمات  من  عضوة   25 اجتمعت   ، مارس   12-11  في 
 النسائية الليبية في تونس العاصمة للمشاركة في حفل إطالق تحالف تضامن . هذا  التحالف هو
 عبارة عن تحالف لــلنظراء الذي يهدف إلى ربط منظمات المجتمع المدني الليبية والقيادات النسائية
 بمنظمات المجتمع المدني اإلقليمية التي تقودها النساء بناء على خبرتهن في العمل على المشاريع

التي تؤثر على النساء في ليبيا.ؤ

مختلف إلى  الرسائل  هذه  العضوات   نقلة 
حكومة ذلك  في  بما  السياسيين   الفاعلين 
ومجلس الرئاسي  والمجلس  الوطنية   الوحدة 

النواب
بعثة مع  التحالف  اجتمع  ذلك،  إلى   باإلضافة 
مع وبحث  ليبيا  في  للدعم  المتحدة   األمم 
قبل المتحدة  لألمم  العام  األمين   مستشارة 

اجتماعات مصر في أبريل الماضي.ؤ

حول تحالف تضامن

مشتركا بيانا  التحالف   أصدر 
الثالث النقاط  على   شدد 

التالية:ء

الخبيــــــرات من تشريــــــــك   ز1- 
 النـــــساء في لجنـــــــــــة مراجعة

 الدستور.

 ء2- ضرورة مراجعـــــة قانــــــون
 االنتخابــــات التشريعية الصـادر

عن مجلس النواب رقم (02).ؤ

في النــــــساء  إشراك  دعم   ء3- 
 العمليـــــــة السياسيــــة الحالية
والقاعدة الدستورية الجديدة.ؤ

تحالف تضامن
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مشاريع المنح الصغرى

 لضمان استمراريــــة التغيير الذي نؤمن به، مكـــن
 برنامج فاعلة و  أسس أمتن الـ 13 منظمة مجتمع
 مدنــــي المختــــارة من برنـــــامج تنمية قدرات اعد

خصيصا لها .
لتحديد منــــــها  كل  احتياجـــــات  بتقييــــم  بدأ  قد   و 

المواضيع االساسية لتنمية المؤسسات و التعلم.
المدى طويل  أثراً  القدرات  تنمية  برنامج   ضمن 
 لمجهودات المشروع في تقوية المجتمع المدني

بليبيا.ؤ

تثبت نجاح  قصة  بمثابة  كانت  الصغري   المنح 
 الحاجـــــة إلى تمكيـــــن النـــــساء والمنظمـــــات
 المجتمعية من العمل على أولويات واحتياجات

النساء المحلّية التي يرونها مناسبة.
من إيجابية  فعل  ردود  المشاريع  فريق   تلقى 
المبادرات بهذه  المستهدفين   المشاركين 
  المحلية ، والذين يتفقون جميًعا على أنه و اخيرا
القضايا مع  والتعامل  ألصواتهم  االستماع   تم 

التي تهّمهم.
 تناولت المشاريع مواضيع متنوعة بما في ذلك
واالجتماعية والسياسية  االقتصادية   القضايا 
 وقضايا المجتمع المدني حيث أعادت المشاريع
  تأهيل األماكن العامة وعقدت جلسات نقاش
القيادات لقدرات  تنمية  جلسات  نظمت   و 
من جزًءا  تكون  أن  إلى  تطمحد  التي   الشابة 

التغيير الذي يريدون رؤيته في ليبيا.ؤ
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