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Capacity development
for women leaders

أمتن نحو تعزيز  يهدف مشروعا "فاعلة" و "أسس 
في المساهمة  إلى  ليبيا"  في  النساء   مشاركة 
المشاركة الفعالة للنساء في الحياة العامة في ليبيا

2020 ويستمر 15 يونيو   انطلق مشروع "فاعلة" في 
 إلى غاية 14 ديسمبر 2022، وهو مشروع ممول من
 قبل االتحاد األوروبي والسفارة الكندية، ويتم تنفيذه
أما والتنمية.  للدراسات  جسور  مركز  مع   بالشراكة 
 مشروع "أسس أمتن نحو تعزيز مشاركة النساء في
إلى ويستمر   2021 أكتوبر   15 في  انطلق  الذي   ليبيا" 
قبل من  ممول  مشروع  فهو   2022 مايو   15  غاية 

وزارة الخارجية والتنمية البريطانية

في هذا العدد:

إنجازات مشروعي فاعلة
و أسس أمتن نحو تعزيز مشاركة 

النساء في ليبيا 

قصة التغيير في تحالف تضامن 

قصص التغيير للمنح الفرعية
لمشروعي فاعلة و أسس أمتن 

نحو تعزيز مشاركة النساء في ليبيا 

.

.

.

قصص التغيير من مشروع فاعلة

.

النشره الثالثة



تحالف تضامن اإلقليمي
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النسائية والقيادات  المحلي  المدني  المجتمع  من  كل  مع  ثقة  لعالقات  بربطه  "فاعلة"  مشروع   يفتخر 

والناشطات في ليبيا

 عمل فريق مشروع "فاعلة" بشكل مباشر مع أكثر من 36 منظمة من منظمات المجتمع المدني المحلية

وأكثر من 40 قيادية من جميع أنحاء ليبيا

وزيادة المشروع،  شبكة  تنامي  خالل  من  "فاعلة"  مشروع  حققه  الذي  والنجاح  الحقيقي  التأثير   يبرز 

المشاركة من قبل الفئات المستهدفة، وإبداء االهتمام بالمشاركة في األنشطة المستقبلية

النسائية فرصا للتواصل مع أعضاء الشبكة من منطقة الشرق األوسط  أتاح تحالف "تضامن" للقيادات 

 وشمال إفريقيا، وتمكنت النساء الليبيات من المشاركة في الفعاليات اإلقليمية التي نظمتها المنظمات

اإلقليمية

 13 البريطانية لمشروع "فاعلة"، تم إكمال  الخارجية والتنمية  التمويل المشترك من قبل وزارة   بدعم من 

 مشروع منحة فرعية بنجاح من قبل منظمات حقوق المرأة المعنية. وقام فريق مشروع "فاعلة" بتوفير

 تسهيالت لمنظمات حقوق المرأة في عملية تنفيذ مشاريعها داخل مجتمعاتها المحلية (4 مشاريع في

 الجنوب، 5 في الشرق، و4 في الغرب بما في ذلك المنطقة الوسطى). وكنتيجة لذلك، استفاد ما مجموعه

727 فرًدا (99 بالمئة منهم نساء) من هذه المشاريع في جميع أنحاء ليبيا

إنجازات مشروعي "فاعلة" و "أسس أمتن نحو
تعزيز مشاركة النساء في ليبيا" بشكل عام 

.

قصص التغيير من مشروع فاعلة

النشره الثالثة

 نجح تحالف "تضامن" في ربط عالقات بين 25 من الناشطات الليبيات وممثالت منظمات المجتمع المدني

 من جميع المناطق الليبية بخمس ممثالت لمنظمات نسائية من دول أخرى في منطقة الشرق األوسط

وشمال إفريقيا (األردن، ولبنان، والمغرب، وتونس)، وذلك لتبادل الخبرات مع نظيراتهن الليبيات
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 قام فريق مشروع "فاعلة" بتيسير عدة اجتماعات للعضوات كان أحدها لقاء مباشرا عقد بتونس في مارس
الثقافات ليبيا ومختلف  أنحاء  20 سيدة ليبية يمثلن جميع   2022. وجمع تحالف "تضامن" خالل هذا االجتماع 
 والخلفيات واالنتماءات السياسية في سياق االضطراب السياسي لما بعد الصراع. التقت هؤالء النسوة مًعا
أولوية ذات  رئيسيتين  مسألتين  على  تركزان  خطتين  وأعددن  ليبيا  في  ونضاالتها  المرأة  قضايا   وناقشن 

للعمل عليهما مًعا على مدار العام، كما قمن بإصدار البيان التأسيسي لتحالف تضامن

.

قصص التغيير من مشروع فاعلة

النشره الثالثة

 وقالت إحدى المشاركات: "عندما بدأنا العمل، الحظنا اختالفات سياسية كبيرة بيننا، وقررنا التغاضي عنها
تجاوز إلى  بحاجة  "نحن  قائلة:  أبعاد  منظمة  من  طالب  فاطمة  وأضافت  كأولوية".  المرأة  قضية   ووضع 

الخالفات السياسية والتركيز على ما يوحدنا

 في حين أن الفكرة األولية كانت إنشاء شبكة للنظراء يمكن من خاللها للمنظمات دعم بعضها البعض في
تحالف وإلى  أكبر،  كيان  إلى  تحول  األمر  أن  إال  المستفادة،  والدروس  التحديات  بشأن  المعلومات   تبادل 

يخطط للعمل مًعا في حمالت المناصرة
اجتماعات حالًيا  وتعقد  مستقل.  بشكل  العمل  نحو  تدريجياً  ويتجه  ليبية  بقيادة  كيانا  اآلن  التحالف   أصبح 
دستور ومجموعة  ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  مثل  الخارجية،  المعنية  الجهات  مع   ومناقشات 

القاهرة
 يعمل التحالف اآلن على االنتهاء من موقعه على شبكة اإلنترنت والذي يمثل أداة لدعمه في تعزيز عمله

وجهوده فيما يتعلق بالمناصرة وإبراز حضوره
 على الرغم من أن تحالف تضامن ال يعمل بكامل طاقته بعد، إال أنه ومع وجود أكثر من 25 عضوة محلية
 وإقليمية، فإن التقدم الملحوظ الذي أحرزه يمثل نجاحا في الجمع بين ناشطات المجتمع المدني وقياداته،

وضمان توفير األدوات المناسبة وإتاحة التوجيه المالئم

"
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محلية عامة  مكتبة  وترميم  إصالح  خالل  من  وذلك  سرت  في  المدني  المشهد  إحياء  المنظمة   أعادت 
 تعرضت للقصف أثناء حرب التحرير على داعش عام 2016 لتستخدمها الليبيات كفضاء خاص بالنساء حصرا.
 ويهدف مشروع "مناهل" التابع لمنظمة الفنار إلى خلق فضاء آمن للمرأة في سياق صعب للغاية، حيث
 ُتحرم النساء من الحق في التحدث مع بعضهن البعض والتواصل خارج السياق األسري. وقامت منظمة
مبينة العموم،  أمام  وفتحها  والروائية،  األكاديمية  بالكتب  رفوفها  تزويد  وإعادة  المكتبة،  بتجديد   الفنار 

للمجتمع من حولها كيف يمكن للمجتمع المدني أن يحسن حياة السكان المحليين

مشروع مناهل الذي نفذته منظمة الفنار
للتنمية والسالم 

.

قصص التغيير من مشروع فاعلة
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منظمة عملت  المكتبة،  تجديد  عملية  مع   وبالتوازي 
 الفنار على إنشاء ناٍد صغير للكتاب، حيث أعلنت أولى
ثماني عقدت  فيما  المكتبة،  افتتاح  عن   جلساته 
منذ مختلفة  كتب  حول  إضافية  مناقشة   جلسات 
 ذلك الحين. وتتواصل الفعاليات رغم التصعيد الذي
المقلقة اإلعالمية  والحملة  األمني  الوضع   يشهده 
عبر حيث  سرت،  في  المدني  المجتمع  عمل   ضد 
 الحضور عن استلهامهم واهتمامهم باالجتماع في

إطار نادي الكتاب حتى بعد انتهاء المشروع

سرت نساء  بجميع  وترحب  والموارد،  بالكتب  غنية  وهي  هذا،  يومنا  حتى  مفتوحة  المكتبة  أبواب  تزال   ال 
اللواتي يرغبن في الحصول على مساحة آمنة للقراءة والمحادثة وتبادل األفكار
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 بدأ المشروع بورشة عمل حول مجموعة المهارات األولية لمدة أربعة أيام، تلتها دورة تدريبية سياسية
التركيز القرار. وتم  التمثيل وصنع  السياسية ومهارات  المشاركة  يوًما غطت أساسيات   12  مكثفة لمدة 
 بشكل خاص على تعزيز التبادل والتعّلم من النظراء. أفاد المشاركون في جلسات المحاكاة أن هذه كانت
 خطوة ناجحة بشكل خاص نحو خلق نخبة سياسية أكثر وعياً في ليبيا. وشارك في هذا النشاط شخصيات
 سياسية عامة وخبراء أكاديميون كضيوف، باإلضافة إلى أعضاء المجلس األعلى للدولة وأعضاء سابقين

في المؤتمر الوطني وأعضاء حاليين في البرلما

الجلسات في  واضًحا  التدريبية  الدورة  تأثير   كان 
 حيث قدم المتدربون أداء مذهال خالل جلسات
وخاضوا والتفاوض  والعرض   المحاكاة 
من كل  ويشعر  واحتراف.  بشغف   النقاشات 
بالحماس التنفيذ  وفريق  والمتدربين   الحضور 
التدريب أثر  أثبت  ألنه  المشروع  هذا   لتكرار 
جانب إلى  النسائية،  القيادات  على   المطلوب 
المرشحين من  العديد  قبل  من  الطلب   ارتفاع 
 (رجال ونساء) الذين يرغبون في المشاركة في

مشاريع مستقبلية مماثلة

مشروع "برلماني قادر" الذي نفذه منتدى
المرأة للتنمية 

.

قصص التغيير من مشروع فاعلة

النشره الثالثة
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مشروع "راسلة" الذي نفذته مؤسسة السالم
الدائم للتنمية 

الجلسات من  العديد  المؤسسة   أجرت 
 والمناقشات والدراسات االستقصائية والدورات
 التدريبية التي استهدفت المجتمع الذي تعمل به،
 وذلك الستكشاف األسباب الكامنة وراء صعوبة
أو  / و  السياسية  الحياة  في  للنساء  تمثيل   إيجاد 
أن يصبحن سياسيات، التي تحول دون   الصعوبة 
 ولماذا يرفض المجتمع وجود النساء في المناصب

السياسية

 ونتيجة لذلك، تم إعداد العديد من التقارير والتوصل إلى العديد من التوصيات والنتائج، حيث تم تسليط .
 الضوء على جملة من المهارات باعتبارها ضرورية لتمكين المرأة من المشاركة السياسية، مثل مهارات
بانتظام النقاش  جلسات  بعقد  بشدة  العمل  هذا  نتائج  وتوصي  والتواصل.  القيادة  ومهارات   التفاوض 
أكبر من  واحدة  باعتبارها  االجتماعية  للعوائق  اإلشارة  تمت  حيث  المحادثات،  استمرارية  على   للحفاظ 
 التحديات التي تواجهها السياسيات الليبيات. ومع ذلك، فقد كان واضًحا أيًضا من النتائج أن هناك حاجة
المشاركة أو تعيق  تدعم  أن  التي يمكن  االجتماعية واالقتصادية  العوامل  البحث الستكشاف   لمزيد من 
المشروع فرصة تدريب للتنمية، فقد مثل  الدائم  بالنسبة لفريق مؤسسة السالم  أما  للمرأة.   السياسية 
منذ المشروع  في  مًعا  عملوا  والذين  الجدد،  الموظفين  بتوجيه  خبرة  األكثر  الموظفون  خاللها  من   قام 
 بدايته. وذكرت المؤسسة أن هذه الفرصة كانت خطوة أساسية في طريق نموهم الشخصي، كما قررت
الجدد الموظفين  تدريب  عملية  على  المؤسسي  الطابع  إلضفاء  وذلك  تنظيمية  سياسة  على   العمل 

والناشطين األقل خبرة، مما يمنحهم فرصة للتعلم والنمو

.

قصص التغيير من مشروع فاعلة

النشره الثالثة
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مشروع ريادة األعمال والتنمية المجتمعية
والسالم الذي نفذه اتحاد سيدات 

األعمال بالجنوب 

قصص التغيير من مشروع فاعلة

النشره الثالثة

المجتمعية والتنمية  األعمال  ريادة  مشروع  خالل   من 
اللواتي النساء  من  عدد  بتدريب  المنظمة  قامت   والسالم، 
ليبيا من  الجنوبية  المنطقة  في  صغرى  مؤسسات   يمتلكن 
محرز، عائشة  وكانت  األخرى.  المعنية  بالجهات   وربطهن 
َسة التي أسست ناٍد يقيم بازاًرا أسبوعًيا للحرف اليدوية  الُمدرِّ
ريادة مشروع  من  المستفيدات  إحدى  سبها،  في   النسائية 
إلى انضمامها  وقبل  والسالم.  المجتمعية  والتنمية   األعمال 
 المشروع، استخدمت عائشة ناديها كشبكة لتعزيز مهارات

النساء في الحرف اليدوية ودعم مؤسساتهن الصغرى

التدريب شبكتها  وأعضاء  عائشة  تلقت  والسالم،  المجتمعية  والتنمية  األعمال  ريادة  مشروع  خالل   من 
قام كما  الصغرى.  مؤسساتهن  لفائدة  الموارد  تعبئة  كيفية  حول  ومهاراتهن  معارفهن  لتعزيز   والدعم 
اإلعالم وسائل  إلى  الوصول  على  مساعدتهن  خالل  من  وذلك  ترويجية  بأنشطة  بدعمهن   المشروع 

والتواصل مع المؤسسات األخرى التي تقودها النساء

 من خالل الدورات التدريبية، اكتسبت عضوات الشبكة فكرة أوضح عن أهدافهن، وكيفية تحقيقها، وكيفية
تنظيم عملهن بشكل أفضل. كما تمكنَّ من تسجيل البعض من مؤسساتهن بغرفة التجارة والصناعة

 اكتسبت عائشة المهارات والمعرفة حول كيفية تطوير خطة استراتيجية عامة للشبكة وخطط استراتيجية
 محددة للمشاريع / المؤسسات الصغرى. كما اكتسبت أيًضا المعرفة والمهارات الالزمة لتطوير خطة عمل

عامة وخطة تسويق ساعدتها في تنظيم عملها بشكل أفضل
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مشروع اإلعالمية الجديدة الذي نفذته المنظمة
الدولية لحماية الطفولة وذوي اإلعاقة 

قصص التغيير من مشروع فاعلة

النشره الثالثة

لهذا تصور  وضع  وتم  ليبيا.  في  النساء  قصص  على  الضوء  المنظمة  سلطت  المشروع،  هذا  خالل   من 
النساء من  للعديد  تتوفر  ال  حيث  اإلعالمي  المشهد  في  فجوة  بوجود  القائلة  الحجة  إلى  استنادا   المشروع 
من تم  أسبوعين،  لمدة  تدريبية  دورة  المشروع  تضمن  والقصص.  األخبار  إلنتاج  الخبرة  أو  الوصول   إمكانية 
 خاللها بناء قدرات اإلعالميات وتزويدهن بالمهارات الالزمة التي من شأنها توسيع خياراتهن المهنية، كما تم
 تزويد المشاركات باألدوات الالزمة للنفاذ إلى المشهد اإلعالمي في ليبيا وتعزيز تمثيل المرأة. وفي المرحلة
واختارت ومصورة،  مكتوبة  قصص  إلنتاج  مجموعات  في  المشاركات  عملت  التدريبية،  الدورة  من   األخيرة 
يرجى تم نسيانهن.  اللواتي  النساء  أو  الملهمات  النساء  الخاصة وقصص عن  تروين قصصهن  أن   الكثيرات 

زيارة هذا الرابط لالطالع على جميع مقاطع الفيديو التي أنتجتها المتدربات

التزاًما بعناية  اختيارهن  تم  الالتي  المتدربات   أظهرت 
خالل حتى  استمرت  التي  التدريبية  بالدورة   كبيًرا 
الكهربائي التيار  انقطاع  مع  الصعبة   األوقات 
ويواصل  .19 كوفيد  بجائحة  الخاصة   واالحتياطات 
مقابالت فرص  الواعدات  المشاركات  منح   المشروع 
التلفزيونية والقنوات  اإلعالمية  الشركات  في   عمل 

المحلية
 وقالت العديد من المشاركات أنهن لسن سعيدات إلتاحة الفرصة لهن للمضي قدًما في الوظائف التي
 يحببنها ويستمتعن بها فحسب، بل يشعرن كذلك بالفخر للتعبير عن وجهات نظر النساء الليبيات وكتابة

قصصهن الخاصة
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مشروع االستحقاقات السياسية الذي نفذته
جمعية شباب وعطاء 

قصص التغيير من مشروع فاعلة

النشره الثالثة

معرفة المرشحات  اكتسبت  حيث  للمشروع،  كبيرا  نجاحا  البرلمانيات  للمرشحات  النشطة  المشاركة   مثلت 
 ومهارات جديدة وأعربت بعضهن عن استعدادهن للمشاركة في أنشطة جمعية شباب وعطاء وعمليات
من المستفيدات  جميع  إليها  أضافت  "واتساب"  تطبيق  على  مجموعة  الجمعية  أنشأت  االنتخابات.   مراقبة 
والهيئة المحلية  المجتمعات  بين  المستقبلي  والتنسيق  للتواصل  مهمة  منصة  بالتالي،  وخلقت،   المشروع 
عمل لمراقبة  مدني  مجتمع  كمنظمة  دورها  أداء  في  الجمعية  تساعد  المجموعة  هذه  أن  كما   التشريعية. 

الهيئة التشريعية بشكل أفضل
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قصص التغيير من مشروع فاعلة

النشره الثالثة

اقتباسات منقولة عن المشاركات

 جمعت الجلسات [التي أجرتها جمعية شباب وعطاء] نساء فاعالت ومؤثرات مما يساعد على تعزيز تبادل

الخبرات والمعلومات بين النساء

الحقائق لتغيير  مجتمعي  في  والتطوع  المشاركة  على  وعطاء  شباب  جمعية  مع  مشاركتي  حفزتني   لقد 

الصعبة التي نعيشها، ألن النساء يلعبن دوًرا مهًما في تحقيق عمليات التغيير

 قالت جمعية شباب وعطاء أنه نتيجة للعمل مع مشروع فاعلة، فقد تمكنت من الترويج لعملها في التمكين
التي القدرات  تنمية  عمليات  أن  الجمعية  ذكرت  كما  أجله.  من  عملت  ما  دائًما  شيء  وهو  للمرأة   السياسي 
 وفرها مشروع فاعلة قد أثرت بشكل إيجابي على طريقة تنفيذها لألنشطة وأتاحت لها فرصة للتواصل مع

المنظمات األخرى، كما ترى الجمعية أن إمكانية إقامة شراكات مستقبلية أمر متاح أيًضا

تابعونا
@Faelaproject Fae’la - فاعلةhttps://twitter.com/faelaproject https://www.facebook.com/FaelaProject


