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خارطة طريق نحو تحقيق السالم املستدام يف ليبيا:
مقاربة نسوية لتحقيق السالم وبسط األمن يف مواجهة الثقافة الذكورية والعسكرة والتطرف الفكري

امللخص التنفيذي 

تقف ليبيا عىل عتبة مرحلة انتقالية، يف ظل طبيعة مركّبة لألزمة تتداخل وتتفاعل فيها أبعاد الثقافة الذكورية مع العسكرة، والتطرف الفكري 
ما يفرز عدة جهات سياسية ذات مصالح وأولويات وأجندات متفاوتة. هذا التداخل بني مختلف تلك العوامل من شأنه أن يعّمق ويرّسخ 

حدة إقصاء النساء ويعرقل مشاركتهن يف أي مسارات سياسية تفتقر مالمحها للوضوح فيام يخص وقف العنف، وبسط األمن وإحالل السالم 
املستدام. ولعل إقصائهن عن كل من املشهد السيايس الوطني وعن الحوار الدويل حول ليبيا، يُنتج بشكل تلقايئ تغييب لألصوات وللمشاركة 

النسائية ويحيّد مقاربتهن النسوية لألمن والسالم، كام يلغي خطابهن حول اآلثار الجندرية األزمة عليهن وتالياً يعيق إمكانية تضمني أولوياتهن 
وقضاياهن ضمن أية مسارات سالم أو اتفاقيات مستقبلية مرتقبة. لكن مثابرة النساء وصمودهن وإرصارهن عىل املشاركة، خلق مسارات 

بديلة أو موازية، ساهمت إىل حد بعيد مبنع العنف ووقف تصاعد حدته يف العديد من املناطق. لكن هذه املبادرات النسائية ستبقى ذات 
طابع فردي وميداين ورمبا مقترصة عىل املستويات املحلية، ما مل يتم تفعيل اإلرادة السياسية وترجمتها بخطوات عملية لتفعيل مشاركة النساء 
عىل كافة املستويات، ويف كافة املناطق للوصول إىل سالم مستدام يرتكز عىل األسس الحقوقية ويأخذ الخصوصيات املجتمعية وأولويات جميع 

فئات املواطنني واملواطنات بيعني االعتبار بشكل كاف. 

من هنا، وانطالقاً من إميانها برضورة لحظ أصوات وتجارب النساء املشاركات يف سياقات ومسارات وقف العنف يف ليبيا، ومن قناعتها برضورة 
االستفادة من تعددية خربات النساء وتجاربهن، حرصت رابطة النساء الدولية للسالم والحرية ومؤسسة »معاً نبنيها« عىل لحظ الخطاب 
النسوي لألزمة من خالل عقد ثالث استشارات وطنية مع مجموعات وممثالت للجمعيات والهيئات النسائية يف كل من سبها وطرابلس 
وبنغازي خالل شهر آب/أغسطس 2018 لضامن متثيل تجارب النساء من مختلف املناطق. قامت مؤسسة معاً نبنيها بعقد سلسلة هذه 

اللقاءات االستشارية بالتشارك والتعاون والتنسيق مع مختلف املنظامت والهيئات األهلية واملدنية. شارك يف مجموعة اللقاءات 33 امرأة 
و3 رجال ميثلون 20 جمعية مدنية وأهلية حقوقية ونسائية/نسوية. يرتكز هذا امللّخص السياسايت يف تحليل النتائج والحيثيات عىل الخطاب 

النسوي الذي تم جمعه من مخرجات هذه االستشارات املركزة الثالث.

 من املسؤول عن عرقلة مشاركة النساء يف مسار املرحلة 
االنتقالية؟

العسكرة واالقتتال السيايس بطابع ذكوري

تشري األدبيات1 إىل أن مفاوضات السالم، وبرامج حفظ األمن، وإعادة 
بناء الهيكلة الحكومية واالجتامعية، وإجراء االنتخابات وإعادة صياغة 
القوانني والدساتري هي أبرز مالمح وأدوات املرحلة االنتقالية. ال يزال 
العنف املسلّح والنزاع قامئني يف ليبيا بني مختلف الفصائل واألقطاب 

السياسية، بالرغم من الوعود السياسية والجهود األممية املختلفة 
إلجراء االنتخابات وتعديل الدستور ووضع مالمح وبرامج لحفظ األمن 

والسالم يف محاولة لنقل البالد من حالة النزاع املبارش إىل مرحلة ما 
بعد النزاع يف مرحلة انتقالية تدريجية نحو االستقرار وبسط األمن. 

وهكذا، فإن ليبيا ال تزال تقف عىل عتبة املرحلة االنتقالية ومل تخرج 
بعد من مرحلة النزاع املبارش.  

تشري األدبيات أيضاً إىل أنه وبالرغم مام قد تطرحه هذه املرحلة 
االنتقالية من تحديات يف الوصول إىل اتفاق وتسويات وعدالة انتقالية، 

مثة بعض الفرص املتاحة للنساء وللمجموعات النسائية )والشبابية( 
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للمشاركة يف سياق هذه املرحلة بفعالية عرب إعادة بناء وتشكيل 
الهيكلية املجتمعية restructuring of societies من خالل إعطاء 

األولوية لحقوق النساء وللقضاء عىل العنف الجندري، والسري قدماً يف 
دفع أجندة حقوق النساء ومتكينهن، واملشاركة بفعالية للوصول إىل 

السالم املستدام، والدميقراطية واالستقرار املبني عىل العدالة الجندرية، 
وللقضاء عىل ثقافة الحصانة واإلفالت من العقاب2. 

يف تطبيق هذه النظريات واألدبيات عىل أرض الواقع يف ليبيا وكون 
البالد تقف حالياً عىل عتبة مرحلة انتقالية، نجد أن السياقني السيايس 

واألمني العام لألزمة مركّب يف طبيعته نتيجة ارتباطه بشكل وثيق 
بالسياق الثقايف الذكوري ما يجعل مشاركة النساء ضعيفة االحتامل 

يف املرحلة االنتقالية من الحرب إىل السالم وضمن سياق االنتقال 
السيايس للبالد والتحول إىل نظام دميوقراطي تعددي. وقد استطاع 

الخطاب النسوي والنسايئ يف ليبيا تحديد أبرز األسباب الكامنة وراء 
إقصاء النساء من املشاركة السياسية والسياساتية بشكل فعال يف هذه 

املرحلة، معترباً أن الرتكيبة املؤلفة من الثقافة الذكورية والعسكرة 
والتطرف الفكري قد أفرزت بعض األدوات املمنهجة والهيكلية إلقصاء 

النساء عن املشاركة يف الشأنني العام والسيايس.  

أدوات النظام الذكوري اإلقصائية

إن الطبيعة املركّبة واملعّقدة لكل من النظام السيايس واألمني 
والثقايف السائد ضمن الفضاء العام يف ليبيا جاءت بالعديد من اآلثار 
السلبية عىل مشاركة النساء الفعالة يف هذه املرحلة االنتقالية. لعل 

ارتفاع حدة النزاعات املناطقية، وانتشار التسلح وامليليشيات ودخول 
التعصب القبيل واملناطقي والعشائري يف معادلة النزاع والتناحر عىل 

السلطة أو املوارد يعد من أبرز التحديات التي تواجهها النساء يف 
ليبيا والتي تعرقل مشاركتهن السياسية. وقد تفاقمت أشكال النزاع 
هذه وتالياً حدة اإلقصاء السيايس للنساء، مع سيادة عقلية ذكورية 

وأبوية ال تثق بالنساء وال بقدراتهن. وتنعكس هذه النظرة الذكورية 
بنظرة النساء الدونية واملجحفة بحق أنفسهن وإىل مكانتهن، وتزداد 
حدتها من خالل الوصول غري املتكافئ للنساء للموارد املختلفة، سواًء 

الخدمات أو املعلومات أو القدرة عىل الحركة والسفر، فضالً عن 
أشكال العنف األرسي والجندري واستخدام العنف الجنيس كسالح 

حرب وارتفاع نسبة تزويج القارصات وغريها. 

ال ينحرص النهج الذكوري هذا مبامرسات األفراد واألحزاب املحافظة أو 
تلك املتعصبة بل يتجاوزها ليشمل السياسيني املنتمني إىل أحزاب أو 

مجموعات يسارية تقدمية؛ ليصبح معها إقصاء النساء من أية مسارات 
سياسية هو النهج السائد لجميع الفرقاء يف املشهدية السياسية مهام 

اختلف النهج األيديولوجي الخاص بهم. وقد نجد أن لهذه العقلية 
الذكورية آثاراً أيضاً يف مواقف ومامرسات األمم املتحدة وأجهزتها 
املختلفة والتي نتج عنها عدم إعطاء أولوية ملشاركة النساء يف أية 

جهود يتم القيام بها.

النساء يف الحيز العام يف ليبيا: مسار شائك 

ال ميكن النظر إىل آثار ونتائج إقصاء النساء بشكل هيكيل وممنهج 

يف املرحلة االنتقالية التي متر فيها ليبيا إال من خالل النظر إىل 

سياق حقوق النساء ومشاركتهن قبل مرحلة األزمة، وخالل املرحلة 

األوىل لألزمة )أي خالل الثورة الشعبية قبل أن تتحول إىل لحرب 

أهلية أوىل(، وخالل املرحلة الثانية التي ال تزال قامئة منذ العام 

2014، وصوالً إىل املرحلة التي تشهدها البالد حالياً من إمكانية 

نقل فعيل وحقيقي للبالد إىل مرحلة انتقالية من خالل إجراء 

االنتخابات وتعديل قوانني الدستور وقوانني االنتخابات مبا يضمن 

املساواة والعدالة الجندرية، ويكون قامئاً عىل مقاربة حقوقية 

ومجتمعية. 

يف املرحلة التي سبقت األزمة والحروب األهلية )قبل عام 2011(، 

كانت ليبيا وإن بشكل نسبي من بني البلدان العربية القليلة التي 

لحظت مكانة متساوية للنساء مع الرجال يف املجتمع ال سيام 

يف سوق العمل ويف بعض مراكز صنع القرار من مثل الجيش، 

والقضاء، والرشطة، والجامعات. ومع ذلك، بقيت التحديات 

الهيكلية موجودة يف الثقافة األبوية ويف النظرة الدونية للنساء . 

وقد ترُتجم هذه النظرة األبوية من خالل اعتبار النساء الراشدات 

قارصات قانونياً، حيث أنهن بحاجة إىل ويص ذكر، باإلضافة إىل 

ارتفاع معدالت العنف املنزيل واألرسي الذي مل يكن من املمكن، 

بحسب هيومن رايتس ووتش رصدها بسبب عدم اإلبالغ من قبل 

النساء، أو بسبب إجبارهن عىل التنازل عن أي دعاوى قضائية، 

حيث أشار أحد القضاة ملنظمة حقوق اإلنسان يف العام 2006 

بأن »99% من النساء ضحايا العنف يُجربن عىل سحب الدعاوى 

القضائية التي قمن برفعها«. 

وملا بدأت الثورة الشعبية يف شباط/فرباير 2011، شاركت النساء 

بفعالية يف األشهر األوىل للثورة قبل أن تتحول إىل حرب أهلية يف 

سياق أسمينه بـ«معركة الدميقراطية«. ووجدت النساء يف تلك 

الفرتة فرصة لوضع حقوق وقضايا النساء ضمن سلة األولويات 

التي قد يتم لحظها خالل مرحلة التغيري عرب إعادة التشكيل 

السيايس واالجتامعي الذي قد يتأىت نتيجة هذه االنتفاضة. لكن 

تدريجياً، مع ارتفاع حدة الحرب والنزاعات املناطقية، وانتشار 

التسلح وامليليشيات ودخول العصب القبيل واملناطقي يف معادلة 

النزاع والتناحر عىل السلطة أو املوارد، وانتشار التطرف الديني 

واألصولية الدينية، وجدت النساء أنفسهن ُمحيّدات وُمقصيات 

عن مسار املشاركة السياسية والسياساتية بشكل ممنهج يف الشأن 

العام أو يف الحيّز العام. 
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وهكذا، ساهم هذا الفضاء العام باملجمل والذي تتداخل فيه كل 
عوامل الذكورية للثقافة املجتمعية السائدة يف ليبيا مع األصولية 

والتطرف الفكري والتسلّح واالقتتال السيايس بإقصاء النساء بشكل 
ممنهج وهيكيل، ما زاد من حّدة إقصاء النساء عن املشاركة 

السياسية. 

ال جهود أممية جدية إلرشاك النساء 

ساهم املوقف العام لألمم املتحدة وأجهزتها املختلفة بتفاقم الوضع 

وزاد من حدة إقصاء النساء عن املشاركة يف كل مسارات املرحلة 

االنتقالية من مفاوضات أو مشاركة باالستشارات بشكل فعال وحثيث، 

وترجم هذا املوقف بعدم إعطاء أولوية ملشاركة النساء يف أي من تلك 

املسارات. فقد أشارت النساء يف كل من طرابلس وبنغازي وسبها خالل 

سلسلة االستشارات الوطنية املشار اليها أعاله، بأن تحييدهن كان 

ممنهجاً، ومل تلحظ أي من جهود األمم املتحدة ال سيام تلك املرتبطة 

ببثعة األمم املتحدة الخاصة بدعم ليبيا رضورة مشاركتهن أو تحرص 

عىل متثيلهن. جاء ذلك بالرغم من اإلشارات الواضحة والرصيحة 

ضمن قرارات مجلس األمن 2376 الصادر عام 2017 والقرار 2323 

الصادر عام 2016 بالتأكيد عىل رضورة لحظ البعثة الخاصة بدعم 

ليبيا »مشاركة النساء الفعالة والكاملة واملتساوية يف جميع النشاطات 

املتعلقة باالنتقال الدميقراطي للبالد ووقف النزاع وحفظ وبناء السالم، 

باإلضافة إىل ]…[ تسهيل مشاركة أوسع قاعدة نسائية من جميع 

أطياف املجتمع الليبي يف املسار السيايس واملؤسسات الرسمية« 

وقد حدد الخطاب والوعي النسوي أشكال اإلقصاء املمنهج من قبل 

األمم املتحدة ومختلف هيكلياتها، إن كان من حيث إقصاء وعدم 

دعوة النساء للمشاركة يف مؤمتر باريس، أو من حيث التناقض الكبري 

والفاضح يف خطاب بعثة األمم املتحدة لليبيا، التي تحرص يف أدبياتها 

عىل تطبيق قرار مجلس األمن رقم 1325 من ناحية، وتقوم من ناحية 

أخرى بتجاهل األصوات النسائية يف ليبيا مبختلف أطيافها، حيث ال يتم 

لحظها بأية استشارات أو مفاوضات. كام حّمل الخطاب النسوي األمم 

املتحدة مسؤولية إحاطة املجموعات والهيئات واملنظامت النسائية 

بكل املعلومات والتطورات الحاصلة عىل مختلف املستويات الدولية 

واإلقليمية والوطنية فيام خص األمن والسالم.   

خارطة طريق نسوية لسالم مستدام 

املقاربة »النسوية« للسالم املستدام مقابل املقاربة »الذكورية« 

من يقرأ خطابات وبيانات األمم املتحدة من خالل بعثتها الخاصة 
بدعم ليبيا يجد أن مقاربتها ومفهومها لألمن يعكس حرصاً وقف 

االقتتال والنزاع ووقف إطالق النار. أما السالم املقرتح للمرحلة 
االنتقالية فريكز بحسب مقاربة األمم املتحدة عىل بناء املؤسسات 

األمنية والتصدي للتحديات االقتصادية واألمنية امللحة، وإجراء
االنتخابات ووضع األسس الدستورية. يف ظل أهمية هذه املقاربة 

لوقف العنف، إال أنها تأيت ضمن جهود قصرية األمد وأحياناً غري 
مستدامة إلحالل أسس الدميقراطية والعدالة االجتامعية والجندرية، 
كون هذه األطر بحاجة إىل مقاربة أكرث شموالً وذات بعد إسرتاتيجي 
وحقوقي. وعليه، بتحليل هذه املقاربة، نجد أنها تعكس إىل حد بعيد

األدوار الجندرية التقليدية املتوقعة من الرجال يف املجتمع ال سيام 
يف املجاالت االقتصادية والسياسية واألمنية، والتي تنحرص إىل حد 

بعيد »بالحيز العام« الذي يسيطر عليه الرجال.  ترتافق هذه املقاربة 
الرجولية واألحادية-الجانب لألمن، مع املفهوم الذكوري للعسكرة 

والتسلح والفكر امليليشيوي، كام هو متوقّع من الرجال يف فرتات النزاع 
من حيث اللجوء للقتال والعنف والسيطرة يف ظل املجتمعاتالذكورية 

والتقليدية. 

ويف مقابل هذه املقاربة، تطرح املنظامت والهيئات النسائية والنسوية 
مقاربة نسوية شمولية وبعيدة األمد، لديها حساسية جندرية لوقف 

العنف والنزاع وإحالل السالم. تجد الهيئات واملنظامت النسائية 
والنسوية أن السالم املستدام ووقف النزاع والقضاء عىل العنف 
لن يتم إال من خالل 1( إرشاك جميع فئات املجتمع، و2( تعزيز 

جهود التنسيق بني كافة القطاعات األمنية والسياسية واالجتامعية 
واالقتصادية، و3( لحظ آثار النزاع غري املتفاوت عىل كافة األطراف، 

مبا فيها النساء والرجال والفتيات والصبيان، وتالياً دينامية القوى غري 
املتكافئة، وذلك يف وعي جندري ونسوي برضورة لحظ االحتياجات 
واألولويات املختلفة ضمن الفئة الواحدة من النساء او الرجال )مبا 
فيها اختالف العوامل الدميوغرافية والثقافية واملناطقية والخلفيات 
التعليمية واالجتامعية واالقتصادية واإلثنية وغريها(. هذا باإلضافة 

إىل 4( تنزيه القوانني التمييزية بحق النساء، ومواجهة القرارات 
االستنسابية التي تكرّس النظرة الدونية للنساء.  

مثابرة وصمود النساء وإيجاد بدائل مجتمعية وقاعدية لوقف العنف 

أظهرت النساء مواقف وأفعال تعكس صموداً ومثابرة وإرصار لتفعيل 

جهودهن للمشاركة يف مسارات سالم بديلة أو موازية، واستطعن 

باملوارد املتاحة لديهن بالرغم من محدوديتها ومن التحديات الهيكلية، 

من اإلتيان بنتائج أولية لحفظ السالم ووقف النزاع، لكن جهودهن 

ستبقى مقترصة عىل املستويات القاعدية املناطقية ومحدودة نسبياً 

إذا مل يتم تأمني بيئة سياسية وثقافية منفتحة وتفعيل إرادة سياسية 

حقيقية من قبل جميع أطراف النزاع ومن قبل األمم املتحدة 

إلرشاكهن بشكل فعال يف جميع مسارات وسياقات حفظ األمن 

وإحالل السالم املستدام. 
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أسباب إقصاء النساء عن املشهد السيايس الوطني والدويل يف 
ليبيا 

العسكرة والتطرف الفكري، أدوات النظام الذكوري إلقصاء النساء 

وجدت الحركات واملجموعات النسائية نفسها معزولة بشكل 
ممنهج وكامل عن كافة جوانب املرحلة االنتقالية، ليتم بذلك 
تقويض أية فرص كانت لتكون متاحة يف املرحلة األوىل التي 

تلت الثورة الشعبية يف أوائل العام 2011.

شهدت ليبيا يف السنوات السبع األخرية حربني أهليتني. بدأت الحرب 
األوىل بثورة وتحولت إىل حرب أهلية ونزاع مسلّح راح ضحيته أكرث من 

17،932 شخص3 ، 87.9% منهم رجال و12.1% نساء، ونتج عنه نزوح 
وتهجري حيث بلغ عدد النساء املهّجرات بسبب الحرب األهلية %68.2 
مقابل 31.7% من الرجال )منذ شباط 2011 وحتى شباط 2012(.  يف 

األشهر القليلة األوىل من الثورة، لعبت النساء الليبيات دوراً كبرياً ال 
سيام فيام أسمينه بـ »معركة الدميقراطية«4  إن من حيث التظاهر يف 

مختلف املدن والبلدات، باإلضافة إىل تقديم الخدمات للمترضرين/ات 
من النزاعات املسلّحة5، أو نقل الرسائل الرسية وإعداد الطعام لفصائل 
املعارضة واملتظاهرين. وهكذا، وجدت النساء الليبيات يف هذه الثورة 

فرصة كبرية للحصول عىل العديد من الحقوق واملستحقات التي مل 
تكن متاحة قبل العام 2011. فقد أعربت العديد من النساء الناشطات 

أن اإلطاحة بحكم القذايف ساعد العديد من النساء )والرجال( بطرح 
الكثري من القضايا التي مل يكن مسموحاً طرحها قبل الثورة. »لقد تم 

تأسيس العديد من املنظامت والهيئات حيث نشطت النساء وال يزلن 
يدرن أعاملهن حتى اليوم«.6

ومع مرور األشهر، زادت حدة النزاع املسلّح نتيجة دخول العنارص 
املتشددة لتصل ذروتها إىل حرب أهلية ثانية يف العام 2014 وال تزال 

مستمرة حتى اليوم. ولعل القطبني األساسيني للرصاع هام أقطاب 
السلطة يف رشقي وغريب البالد، باإلضافة إىل العديد من الفصائل 

واملجموعات الدينية والقبلية املسلّحة يف مختلف املدن والبلدات. 
ولعل تردي الوضع األمني والسيايس وما رافقه من عنف مسلح من 
قبل امليليشيات املتطرفة، ومامرسات اإلتجار بالبرش وخاصة النساء، 

قد ساهم بانتشار العنف والعنف الجندري والعنف الجنيس، ما عمل 
عىل إقصاء النساء بصورة أكرث حدة وبشكل ممنهج من املشهدية 

السياسية ومن املساحات العامة.7

ويف مقابل هذه املشهدية العامة لألزمة والتي يغلب عليها طابع 
التطرف الفكري والنزاعات املسلحة والحروب واالنقالبات، مثة 

مشهديه سياسية موازية يشكل أبرز سامتها االقتتال عىل مواقع 
السلطة والنفوذ والحكم، وتغذيها مصالح شخصية واقتصادية وقوى 

متطرفة. فبعد االنتخابات التي جرت يف حزيران/يونيو من العام 

2014، والبلد يف حالة تناحر سيايس بني قطبي السلطة األساسيني، 
مجلس النواب الليبي الذي تسلّم السلطة يف آب 2014، واملدعوم من 
قوات الجيش الوطني من جهة، واملؤمتر الوطني العام الذي مل يعرتف 

برشعية مجلس النواب، وحاول الطعن باالنتخابات التي جرت عام 
2014 من الجهة األخرى. 

ويف مقابل هذين املشهديتني السياسية-العامة الفكرية-املتطرفة وما 
أفرزته من عسكرة لألمن، مثة سياق عام من الثقافة الذكورية التي 
كانت سائدة منذ ما قبل األزمة، لكنها عادت وظهرت بشكل حاد 

ومتطرف. فمع العقلية الذكورية التي لطاملا كانت سائدة والتي ال تثق 
بالنساء وال بقدراتهن، والتي انعكست بنظرة النساء الدونية واملجحفة 

بحق أنفسهن ومكانتهن، عملت األزمة عىل رفع حدة هذا الخطاب 
الذكوري من خالل محدودية الوصول والسيطرة عىل الخدمات واملوارد 
املادية والقدرة اىل الوصول للمعلومات، باإلضافة إىل القيود املفروضة 
عىل حرية الحركة والسفر فضالً عن القرارات السياسية والدينية التي 
رّسخت ثقافة دونية النساء، وعززت أشكال العنف األرسي والجندري 

واستخدام العنف الجنيس كسالح حرب وارتفاع نسبة تزويج القارصات 
وغريها. 

»بعد عام 2011، أصدر املفتي فتوى بحيث ُتنع النساء من 
السفر من دون محرم، ما شّجع العديد من الجهات املتطرفة 

إسالمياً من اتخاذ القرارات يف املجتمع بناًء عىل مواقف 
واتجاهات شخصية محضة«.

– مجموعة من النساء يف طرابلس خالل جلسة اجتامع مركز عقد ضمن   

   سياق سلسلة استشارات وطنية حول النساء واألمن والسالم.

وعليه، ال ميكن النظر إىل املشهدية السياسية هذه دون النظر إىل 
الثقافة الذكورية وعالقتهام بتدهور الوضع األمني العام والسائد يف 

البالد. فاأليديولوجية الذكورية، من حيث هي نظام هرمي قائم عىل 
السيطرة والهيمنة الذكورية، تتفاقم يف أوقات النزاع وتفرز تضخيامً 
للمفهوم النمطي والتقليدي للسامت ولألدوار الجندرية - الرجولية، 
من حيث الرتكيز عىل القوة الجسدية وعىل العنف وعىل الجنسانية، 

باإلضافة إىل تضخيم أدوار الحامية واإلعالة االقتصادية واملشاركة 
السياسية. يرتافق ذلك مع السيطرة الذكورية للرجال التي كانت 

سائدة عىل مرافق الشأن العام )الشوارع والحارات واألحياء(، ما يجعل 
مفهوم الحامية واألمن ذكورياً بتجلياته. 

وهكذا، وجدت الحركات واملجموعات النسائية نفسها معزولة بشكل 
ممنهج وكامل عن كافة جوانب املرحلة االنتقالية واإلنتقال السيايس، 

ليتم بذلك تقويض أية فرص كانت لتكون متاحة يف املرحلة األوىل التي 
تلت الثورة الشعبية يف أوائل العام 2011. 
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األمم املتحدة: تجاهل ألصوات النساء يف مسارات السالم 
وحفظ األمن 

ترافق عدم جدية األمم املتحدة تجاه إرشاك النساء يف 
مسارات السالم ووقف العنف مع التناقض الصارخ بني 

املواقف واملامرسات حيال تعزيز مشاركة النساء )تحت مظلة 
األطر الدولية وقرارات مجلس األمن(، ليرتسخ إقصاء النساء 

أخرياً مع املقاربة املبّسطة واألحادية الجانب لألمن والتي 
تعكس وجهة نظر جندرية منطية وتقليدية تحرص الحلول 

باألدوار املتوقع من الرجال القيام بها وذلك بأن يكونوا 
معيلني اقتصاديني )الحل بالدور االقتصادي( وأن يسيطروا 

عىل مرافق الشأن العام )الحل بالدور السيايس(. 

عىل إثر تصاعد حدة العنف والنزاع املسلّح يف مختلف مدن وبلدات 
ليبيا، تدخلت األمم املتحدة وجمعت األطراف املتقاتلة يف مدينة 
الصخريات يف املغرب يف كانون األول/ديسمرب 2015 إلنهاء الحرب 

األهلية الثانية. نتج عن هذا االجتامع »اتفاق الصخريات« والذي ولّد 
االتفاق السيايس الليبي وحكومة الوفاق الوطني، واملجلس الرئايس 

واملجلس األعىل للدولة. وقد أوكل لألخري تنفيذ االتفاق السيايس ودعم 
الوحدة الوطنية. وبالرغم من انتخاب مؤسسات الحكم االنتقالية 

هذه، بقي الخالف السيايس حاداً وقامئاً بني قطبي السلطة واألقطاب 
السياسية املناطقية األخرى حيث يعتربها البعض مؤسسات غري رشعية 

وغري ممثلة، وبقيت البالد يف حالة من العنف والنزاع املسلّح. 

»مل يتم تثيل النساء بشكل كامل يف الحوار السيايس الذي عقد 
يف الصخريات. كانت مشاركة نسائية شكلية، حيث ال ميكن حرص 

تثيل كافة النساء بشخص امرأتني خالل مؤتر الصخريات« 

– مجموعة نسائية من بنغازي خالل سلسلة االستشارات الوطنية حول 

   النساء واألمن والسالم.

ويف كانون األول/ديسمرب 2016، كلّف مجلس األمن بعثة األمم املتحدة 
للدعم يف ليبيا »مبامرسة الوساطة واملساعي لدعم تنفيذ االتفاق 
السيايس الليبي، وتعزيز الحكم الرشيد واألمن والرتتيبات األمنية 

لحكومة الوفاق الوطني واملراحل الالحقة يف عملية االنتقال الليبي8«.  
قد تكون هذه البعثة قد شّكلت فرصة للكثري من النساء الاليت أردن 
املشاركة بفعالية يف رسم خارطة طريق خروج ليبيا من النزاع املسلّح 
نحو الدميقراطية والسالم. لكن، عىل عكس اآلمال، ويف ظل ما تواجهه 
من تحديات أمنية وسياسية، مل تقم هذه البعثة، بحسب املجموعات 

النسائية، بجهود جديّة وحثيثة إلرشاك النساء يف أية مرحلة من مراحل 
املفاوضات، كام تم تجاوزهن يف أية استشارات تم القيام بها مع 

مختلف الفصائل واملجموعات من مختلف املناطق واملدن يف ليبيا.

مل يتوقف النزاع املسلّح واالقتتال بني مختلف الفصائل يف ليبيا منذ 
عدة سنوات، لكن وترية االشتباكات كانت قد ارتفعت يف األشهر 

األخرية. فمنذ عدة أشهر والنزاع والقتال املسلّح مستمراً يف مختلف 
املدن الليبية، ومساعي البعثة أيضاً مستمرة وإن متعرّثة بالوساطة 
لوقت إطالق النار. يستمر هذا النزاع بالرغم من موافقة األطراف 

الليبية عىل وقف إطالق النار يف 4 أيلول2018  بوساطة من البعثة. 
وبعيداً عن ساحات القتال، مثة معارك أخرى تُدار بني السياسيني يف 
مجلس النواب، حيث أنه، وبحسب التقارير الصحفية، مثة مامطلة 
وتعطيل من قبل أعضاء يف مجلس النواب للوصول إىل اتفاق حول 

وضع األسس الدستورية لالنتخابات واعتامد القوانني االنتخابية 
الرضورية. يحدث هذا بعد عدة أشهر من اجتامع األطراف الليبية يف 

مؤمتر باريس وموافقتها عىل إجراء انتخابات ترشيعية ورئاسية بحلول 
10 ديسمرب/كانون األول، عىل أن يسبقها وضع األسس الدستورية 

لالنتخابات واعتامد القوانني االنتخابية الرضورية9. 

مقاربة جندرية منطية - تقليدية ملفهومي األمن والسالم من 
قبل األطراف السياسية واألمم املتحدة

يتبني مام تقدم أنه مثة غياب إلرادة سياسية حقيقية يف وقف االقتتال. 
ومبقابل هذا الواقع السيايس واألمني، نجد أن مقاربة األمم املتحدة 

للسالم وبسط األمن تأيت أحادية الجانب، وضمن خطط قصرية األمد. 
فبمراجعة أدبيات بعثة األمم املتحدة الخاصة بدعم ليبيا، نجد أن 
خطابها يرتكز وقد يقترص عىل أدبيات من مثل: وقف إطالق النار، 
اتخاذ خطوات متوازنة لبناء املؤسسات األمنية يف الدولة، مراجعة 

الرتتيبات األمنية يف طرابلس، التصدي للتحديات االقتصادية واألمنية 
امللّحة، إجراء انتخابات ترشيعية ورئاسية، وضع األسس الدستورية 

لالنتخابات، اعتامد القوانني االنتخابية الرضورية. قد تكون هذه 
األدبيات مهمة جداً لبسط االستقرار واألمن خالل مرحلة الحكم 
االنتقايل التي متر فيها البالد. لكن تغيب عن هذه األدبيات أية 

مفاهيم أو برامج أو مصطلحات من شأنها املساهمة يف وضع بوادر 
السالم املستدام للبالد، حيث يكون الخطابني النسوي والحقوقي أساساً 

يف وضع األسس الدستورية وحيث يكون للنساء والشباب ومختلف 
فئات املجتمع رأي ومشاركة فعالة يف تشكيل أوارص الحكم عىل قاعدة 

الحقوق والحريات والدميقراطية والحكم الرشيد. 

وعليه، قد يظهر التحليل الجندري ملقاربة السالم وبسط األمن 
املقرتحة من قبل األمم املتحدة، أنها مقاربة رجولية، تعكس األدوار 
الجندرية التقليدية التي يقوم بها الرجال بحسب األمناط الجندرية 
التقليدية. نجد يف الخطاب األممي األولويات االقتصادية والسياسية 

واألمنية عىل رأس أولويات الجهود لوقف االقتتال وحفظ األمن 
والسالم. ترتافق هذه املقاربة الرجولية واألحادية-الجانب لألمن، مع 
مفهوم العسكرة والتسلح والفكر امليليشيوي والتي تستمد وجودها 

واستمراريتها من الفكر الذكوري، فضالً عن املصالح االقتصادية واملادية 
ألقطاب النزاع واملتأتية من استمرار النزاع والحرب.  كام هو متوقّع 
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من الرجال يف فرتات النزاع من حيث اللجوء للقتال والعنف والسيطرة 
يف ظل املجتمعات الذكورية والتقليدية، كذلك يُتوقع من الرجال القيام 

بالدورين االقتصادي والسيايس يف الفرتات االنتقالية أو فرتات السالم. 
وهكذا، يأيت الحل األممي مرتكزاً إىل الدور التقليدي املتوقع من 

الرجال وذلك بأن يكونوا معيلني اقتصاديني )الحل بالدور االقتصادي( 
وأن يسيطروا عىل مرافق الشأن العام )الحل بالدور السيايس(. 

املقاربة النسوية لتحقيق السالم املستدام 

مقاربة نسوية حقوقية قوامها التشاركية ولحظ التعددية 
ووعي لآلثار الجندرية لألزمة ترمي إىل جعل العدالة 

الجندرية واالجتامعية أساساً للسالم املستدام  

»مشاركة النساء أساسية يف بناء السالم عىل كافة املستويات؛ 
لكن دورهن كان محدوداً عىل املستويات القاعدية، ألنهن أزحن 

جانباً خالل الحوارات أو االستشارات الوطنية«

– مجموعة من النساء يف بنغازي 

 
جاءت املجموعات النسائية والنسوية من مختلف مناطق النزاع 

لتقدم ضمن سياق استشاري وطني، مقاربة حقوقية وجندرية 
وميدانية طويلة األمد لوقف النزاع وبناء السالم وبسط األمن، بالتناغم 

مع أدبيات أجندة النساء واألمن والسالم، وذلك يف مقابل النظرة 
الذكورية التقليدية ملسارات السالم وحفظ األمن. قد ال تكون النساء 
التي شاركن بسلسلة االجتامعات الوطنية، عىل دراية بأجندة النساء 

والسالم واألمن، أو مبصطلحات السالم املستدام أو السالم النسوي، 
لكنهن قّدمن مقاربة قامئة عىل التحليل الجندري، وعىل الخطاب 

الحقوقي وذلك القائم عىل مشاركة املجتمعات املحلية يف قناعة منها 
بأن أي خطاب أو مبادرات أخرى لن تفدي إىل حل شامل ومستدام. 
ويف اقرتاحها لبدائل سياسياتية إلحالل السالم املستدام ووقف النزاع، 
ترى املنظامت واملجموعات النسائية أن تحقيق العوامل التالية يعد 

ركيزة أساسية. وتشكل هذه العوامل ما ييل:

اعتامد مقاربة شمولية، حساسة جندرياً، متعددة     .1

القطاعات وطويلة األمد لوقف العنف وإحالل السالم   

إن تعرث مسار املفاوضات يف السنوات املاضية وعدم وقف العنف 

واالقتتال يؤكد أن مساراً آخر يجب أن يعتمد بعيداً عن املسارات 

التقليدية ورمبا الذكورية التي تم اعتامدها. وعليه، ترى املنظامت 

والهيئات النسائية والنسوية أن إحالل السالم ووقف العنف لن يتم 

إال من خالل إرشاك وإشامل كافة فئات املجتمع يف التوصل إىل حل 

6

ال سيام مع النساء والرجال والشبان والشابات واملقاتلني، والهيئات 

السياسية وهيئات الحكم املحلية، وممثيل/ات الحكومات، واألمم 

املتحدة.  وترى املنظامت والهيئات النسائية أن العمل مع األجهزة 

األمنية والقضائية من شأنه أن يساهم يف وضع خطط طويلة األمد 

للقضاء عىل العنف بشكل جذري، باإلضافة إىل استهداف الفئات 

الشابة ومتكينها وتوعيتها عىل مخاطر العنف عىل املجتمع.

»رضورة إرشاك الرجال يف جهود القضاء عىل العنف«

 – املجموعة  النسائية يف سبها

»رضورة تكني النساء عىل كافة املستويات ويف كافة املناطق« 

– املجموعة  النسائية يف بنغازي

»رضورة استهداف األجيال الشابة وتثقيفها حول مخاطر 
استخدام العنف«

 – املجموعة  النسائية يف طرابلس

»رضورة العمل عىل التعليم الرسمي وغري الرسمي للقضاء عىل 
العنف بشكل جذري يف املجتمع«

– املجموعة  النسائية يف بنغازي

»رضورة العمل مع القطاع األمني ومؤسساته وتوعية رجال 
الرشطة والقوى األمنية والقضاة«

 – املجموعة  النسائية يف بنغازي

لحظ التنوع والتعددية diversity ضمن كافة     .2

فئات املجتمع يف ليبيا وأخذ التقاطعات بني مختلف    

العوامل intersectionality بعني االعتبار  

أظهرت النساء عن وعي جندري ونسوي برضورة لحظ التعددية ضمن 

فئات املجتمع، حيث ال ميكن النظر إىل الفئة الواحدة باعتبارها كتلة 

متجانسة، بل لألفراد ضمنها احتياجات وتجارب وأولويات مختلفة. من 

شأن هذه املقاربة أن تساهم يف خلق ثقافة سالم نسوي له بعد طويل 

األمد حيث يكون قوامه العدالة الجندرية عرب لحظ وتلبية االحتياجات 
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املختلفة واخذ األولويات املختلفة ضمن الفئة الواحدة من النساء 

او الرجال بعني االعتبار يف أوقات النزاع والعنف املسلح. كام أشارت 

النساء إىل رضورة لحظ التقاطعات بني مختلف العوامل مبا فيها 

الدميوغرافية والثقافية واملناطقية والخلفيات التعليمية واالجتامعية 

واالقتصادية واإلثنية وغريها، ال سيام من حيث تأثري هذه العوامل 

عىل تكريس حدة وآثار النزاع عىل مختلف الفئات. »يجب أخذ 

الخصوصيات الثقافية وكيفية تأثريها عىل وصول النساء للحقوق بعني 

االعتبار؛ يف املناطق الرشعية، مثة ما يُعرف بامللكية القبلية، ومن شأن 

هذه امللكية أن تحرم النساء من التمتع بحقوقهن« )مجموعة النساء 

ضمن اجتامع سبها االستشاري(.  

لحظ أسباب النزاع وآثاره من منظور تحليل جندري    .3

لدينامية القوى غري املتكافئة بني النساء والرجال  

ترى املقاربة النسوية لألزمة أن الحلول املستدامة لوقف العنف 

وتحقيق السالم لن تتأىت إال من خالل إجراء تحليل جندري آلثار 

األزمة غري املتكافئة عىل النساء والرجال واألوالد والبنات، مع لحظهن 

الختالف تجارب النساء والرجال املختلفة يف مختلف املناطق وآثار 

األزمة والحروب عليهم/هن. وهكذا، فإن هذه املقاربة النسوية قامت 

بتحديد الكلفة الجندرية لألزمة من حيث تفاعل عدة عوامل ابرزها: 

األصولية والتطرف الذكوري مع الثقافة الجندرية     

التقليدية ذات الطابع الذكوري للمجتمع؛  

نظرة النساء »الدونية« ألنفسهن مبا يتامىش مع نظرة    

املجتمع الدونية لهن، وعدم ثقتهن بقدراتهن وبدورهن    

ما من شأنه أن يؤثر عىل اختالل ديناميات القوى بني    

النساء والرجال ورجاحتها لصالح الرجال؛   

آثار األزمة عىل األدوار الجندرية لكل من الرجال     

والنساء، مع لحظ اختالف هذه األدوار باختالف تجارب    

النساء والخلفيات املناطقية والتعليمية والثقافية لهن؛    

  أثار األزمة عىل وصول النساء ملختلف املوارد )القيود  

عىل حرية الحركة، املوارد املادية، واملعلومات، واملعارف    

والخدمات، وغريها( وتفاوت قدرة النساء عىل السيطرة    

عليها؛   

آثار األزمة عىل السياق القانوين من حيث استنساب    

بعض القوانني أو القرارات السياسية او العسكرية التي    

من شأنها أن تكرس دونية النساء وتقصيهن     

عن االنخراط بالشأن العام واملجتمعي؛   

   

العنف الجندري والجنيس وأشكال العنف التي تتعرض    

لها النساء والفتيات نتيجة األزمة، سواًء العنف املنزيل    

أو التزويج املبكر أو مختلف أشكال العنف الجنيس   

لحظ أهمية متكني النساء وتعزيز مشاركتهن وتزويدهن    .4

باملوارد واملعلومات والتطورات   

بالرغم من كون مشاركة النساء السياسية واملجتمعية مساراً حديثاً 

انبثق بعد الثورة الشعبية، إال أن النساء واملجموعات النسائية يف 

ليبيا استطعن خالل هذه الفرتة القصرية من تشكيل وعي نسوي 

وجندري قوامه الخطاب الحقوقي. وبالرغم من الجهود التي تقوم 

بها هذه املجموعات النسائية بشكل فطري وبجهد شخيص للتصدي 

للعنف وتقديم الخدمات واإلغاثة، إال أنها ترى أن مأسسة الدعم من 

شأنه أن يساهم يف تعزيز جهود متكني النساء من قبل النساء. ولعل 

سياقات التدريب والتمكني وتزويد النساء باملعلومات وإحاطتهن علامً 

بالتطورات وبالسياقات املختلفة واملنبثقة عن الجهود الدولية، من 

شأنها أن تشكل أحد مسارات استدامة هذه الجهود. »يجب أن نقوم 

بتلقي الدعم واملعرفة لتعزيز الوعي لدى النساء يف ليبيا، مع تأكدنا 

بأن الحركة النسوية لن تأيت بثامرها إال عىل املدى البعيد« )سبها(. 

مثابرة وصمود النساء وإيجاد بدائل مجتمعية وقاعدية 
لوقف العنف 

صمود وإرصار النساء عىل املشاركة يف مسارات سالم بديلة 
عىل املستويات املجتمعية والقاعدية برغم من التحديات 

الهيكلية 

بالرغم من التحديات التي ملستها النساء عىل كافة مستويات القانونية 

واالجتامعية والثقافية واملواقف الشعبية واملجتمعية، والعسكرية 

واألمنية والسياسية، والتي تطرحها املرحلة، وما نتج عنها من إقصاء 

ممنهج وهيكيل للنساء ال سيام عىل املستويات الوطنية، ثابرت النساء 

ومل يقفن مكتوفات األيدي ومل ينصعن لهذا اإلقصاء، حيث وجدن طرقاً 

بديلة للمشاركة، عرب تفعيل املشاركة املجتمعية والقاعدية وتنظيم 

أنفسهن بشكل فطري لوقف العنف والنزاع واملساهمة يف مسارات 

حفظ األمن. وذلك عرب التفاوض مع امليليشيات لفتح بعض املدارس، 

أو التواصل مع األمهات بحيث يراقنب أية تغريات عىل أوالدهن الشبان 

وتالياً درء خطر التجنيد واالنخراط بالنزاع املسلح قبل حصوله. لقد 

جاءت مشاركة النساء املجتمعية هذه بآثار ونتائج إيجابية وإن 

انحرصت عىل املستويات القاعدية. وهكذا، أظهرت النساء مواقف 

وأفعال تعكس صموداً ومثابرة وإرصار لتفعيل جهودهن للمشاركة 
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يف مسارات سالم بديلة أو موازية، واستطعن باملوارد املتاحة لديهن 

بالرغم من محدوديتها ومن التحديات الهيكلية، من اإلتيان بنتائج 

أولوية لحفظ السالم ووقف النزاع، لكن جهودهن ستبقى مقترصة 

عىل املستويات القاعدية املناطقية ومحدودة نسبياً إذا مل يتم تأمني 

بيئة سياسية وثقافية منفتحة وتفعيل إرادة سياسية حقيقية من قبل 

جميع أطراف النزاع ومن قبل األمم املتحدة إلرشاكهن بشكل فعال يف 

جميع مسارات وسياقات حفظ األمن وإحالل السالم املستدام.

»كنا نتظاهر باملئات ونطلب من امليليشيا مغادرة طرالبس، كام 
كنا نطالب بتوحيد الجيش وبناء دولة املؤسسات«

»مشاركة النساء أساسية لبناء السالم وعىل كافة املستويات. لكن 
دورنا بقي مقترصاً عىل املستويات املحلية، حيث تم دفعنا جانباً 

خالل االستشارات والحوارات الوطنية«
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توصية عامة:

 رضورة تعزيز تفعيل التنسيق بني مختلف القطاعات )الحكومية 
واألمنية والقضائية وهيئات الحكم املحلية، واملنظامت النسائية 
ورجال الدين( وذلك للوصول لتحقيق السالم املستدام والقضاء 

عىل العنف والنزاع وبسط األمن؛ 

حث القوى السياسية واملجلس الرئايس عىل: 

تعديل وتنزيه الترشيعات والقوانني التمييزية بحق النساء وتجريم 
العنف ضد النساء، وإلغاء الحصانة عن مرتكبي العنف، وإقرار 
مبدأ الكوتا بنسبة 30% كحد أدىن لضامن تويل النساء املناصب 

السياسية؛

إعادة تأكيد التزامها بضامن مشاركة كاملة وفعالة للنساء يف 
مسارات السالم ضمن االتفاق السيايس الليبي؛ 

تفعيل التزاماتها بتنفيذ بنود اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال 
التمييز ضد النساء والفتيات؛ وتطبيق مفاعيل قرار مجلس األمن 

1325 يف ليبيا، عرب البدء بوضع خطة عمل وطنية للقرار لفرض 
األمن وتشجيع مشاركة النساء يف املرحلة االنتقالية واالنتقال 

السيايس؛ 

نزع السالح عن القوات غري النظامية وإيجاد برامج لتأهيل 
املقاتلني؛ 

حث مجلس األمن عىل: 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضامن تطبيق مفاعيل قرار مجلس األمن 
1325 يف ليبيا، والبدء بوضع خطة عمل وطنية للقرار لفرض األمن 

وتشجيع مشاركة النساء يف املرحلة االنتقالية؛ 

الضغط عىل الحكومة الليبية بأن تلتزم بتطبيق كافة االتفاقيات 
والقرارات الدولية امللتزمة بها؛

بذل جهود أكرث جدية لنزع التسلح والسيطرة عىل تفلت السالح 
والتحقيق يف أسواق بيع األسلحة غري املرشوعة عرب اإلنرتنت؛ 

التأكيد عىل ارشاك النساء منهجيا يف كافة مراحل عمليات نزع 
السالح والترسيح وإعادة اإلدماج؛

نداء لألمم املتحدة واملجتمع الدويل ممثلني ببعثة األمم املتحدة الخاصة 
لدعم ليبيا: 

دعم جهود املنظامت والهيئات النسائية والنسوية عىل كافة 
املستويات يف مسارات السالم وحفظ األمن ووقف النزاع لضامن 

االستقرار السيايس؛ 

الضغط عىل أطراف النزاع إلنهاء االنقسام السيايس وااللتزام 
بالقوانني الدولية ؛

 

إشامل جميع فئات املجتمع الليبي ال سيام النساء وعىل كافة 
املستويات الوطنية واإلقليمية والقاعدية يف مسار املفاوضات 
والحوارات الوطنية ولحظ االحتياجات والهواجس واألولويات 

املختلفة ملختلف هذه الفئات واألخذ باملقاربة النسوية إلحالل 
السالم املستدام أثناء صياغة الربامج وأطر التدخل املستقبلية 

ولضامن تحقيق السالم املستدام؛ 

الضغط عىل الحكومة يف ليبيا وعىل صناع القرار للقيام بتعديالت 
قانونية وإدماج الكوتا النسائية بنسبة 30% عىل األقل يف سياق 
تعديل قانون االنتخاب لضامن متثيل النساء املتكافئ والعادل 

والفعال؛ 

مشاركة مختلف املوارد واملعلومات مع قطاع املجتمع املدين عموماً 
واملنظامت والهيئات النسائية والنسوية بشكل محدد حول كل 

وكافة مسارات األمن والتطورات السياسية وعىل كافة املستويات، 
ال سيام الدولية، مبا فيها األدوات والتدريبات واملعلومات؛ 

أن تهتم منظامت املجتمع املدين الدولية واألممية بتدريب 
املنظامت املحلية لتعزيز مفهوم األمن اإلنساين لديها  ولتضغط 

عىل الحكومة لتضع األمن اإلنساين من أولوياتها؛  

أن تحث جميع األحزاب السياسية عىل أن تكون النساء ممثالت 
وحارضات يف كافة االجتامعات والسياقات االستشارية تناغامً مع 

قرار مجلس األمن 2376؛ 

تداعي للمنظامت والهيئات النسائية والنسوية من أجل: 

تعزيز جهود التنسيق والتشبيك للقضاء عىل العنف والنزاع يف 
املجتمع )املجتمعات( الليبية؛

الرتكيز عىل برامج التوعية والتثقيف للنساء )والرجال( حول قضايا 
العنف الجندري والعنف الجنيس؛

تعزيز جهود الضغط واملنارصة عىل الحكومة ومراقبة تطبيق 
الحكومة اللتزاماتها الدولية فيام خص اتفاقيات ومعاهدات حقوق 

اإلنسان وحقوق النساء؛ 

تطوير دراسات مجتمعية علمية لتوثيق االنتهاكات الحقوقية 
الحاصلة ال سيام بخصوص حقوق النساء وأوضاعهن والتغريات 

التي يشهدها املجتمع؛

تعزيز التضامن النسوي والنسايئ عرب دعم ومتكني النساء الليبيات 
لتقوية الحركة النسائية بشكل ينمي التكافل والتضامن بينهن؛ 

تقديم الدعم التقني للحكومة عىل املستوى الوطني عن طريق 
تقديم االستشارات الالزمة للحكومة وتقديم التدريبات لعنارص 
األجهزة األمنية والقضائية لبناء قدراتهم وتأهيلهم للتعامل مع 

قضايا العنف الجندري؛ 

الضغط عىل الحكومة وتذكريها مبسؤوليتها الدولية تجاه تنفيذ 
القرارات واالتفاقيات الدولية.

ملّخص سياسايت - ترشين الثاين/نوفمرب 2018 

التوصيات



10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Bouta and Frerks, 2002; Moser, 2007

Ditto

Libyan Armed Conflict 2011: Mortality, Injury, and Population Displacement, AFJEM, May 2015 

Libyan Women: Their Role in Conflict Resolution and Peace Building, The Voice of Libyan Women Organization  )publication( 

Ditto 

  Activist Fayza Ramadan, The New Arab Newspaper, https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2017/9/15/life-for-libyan-women-six-years-after-
the-revolution September 2017 

  Ditto

https://unsmil.unmissions.org/ar/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9, last 
access on October 30, 2018

https://bit.ly/2zK6nCS, last accessed on October 30, 2018 
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رابطة النساء الدولية للسالم والحرية

منذ تأسيسها يف عام 1915، جمعت رابطة النساء الدولية للسالم والحرية نساء من جميع أنحاء العامل 

ليتحدن يف العمل من أجل السالم من خالل وسائل غري عنيفة وتعزيز العدالة السياسية واالقتصادية 

واالجتامعية للجميع. تتصدى الرابطة لألسباب الجذرية للحرب والعنف من خالل عدسة نسوية وتتحدى 

أنظمة القمع، العسكرة، األبوية والنيوليربالية.

www.wilpf.org

منظمة معا نبنيها

معا نبنيها هي منظمة غري ربحية أسست وبدأت عملها يف عام 2011لغرض دعم النقل السلمي 

والدميقراطي للسلطة يف ليبيا. وذلك عن طريق دعم املرأة والشباب للمشاركة عىل الصعيدين، العام 

والسيايس. أيضا والرتكيز عىل الدور املهم للمرأة والشباب يف عملية بناء السالم.

www.togetherwebuildit.org

تم إعداد هذا املوجز السيايس والربنامج بدعم من مكتب األمم املتحدة للمرأة يف ليبيا، التي تدعم املجتمع املدين يف ليبيا كجزء من 

الجهود املبذولة لتعزيز دور املرأة يف بناء السالم والعملية السياسية. اآلراء الواردة يف هذا املوجز السيايس هي آراء املؤلفني.



www.wilpf.org www.togetherwebuildit.org

اجتمعت رابطة النساء الدولية للسالم والحرية ومنظمة »معاً نبنيها« للعمل عىل تعزيز أهمية االعرتاف 

بالخطاب النسوي الليبي حول األزمة املستمرة.

 

يهدف هذا امللّخص السياسايت إىل تحليل نتائج ثالث استشارات وطنية أقامتها املؤسستني مع مجموعات 

وممثالت للجمعيات والهيئات النسائية الليبية، والتي عقدت يف كل من سبها وطرابلس وبنغازي خالل شهر 

آب/أغسطس 2018.

 

نسعى عرب هذا امللّخص السياسايت اىل تقديم رؤية محلية عرب منظور نسوي يعيل الحقوق ويسعى نحو 

املساواة الجندرية ويتبع نهج طويل األجل إلنهاء العنف وتحقيق السالم واألمن يف ليبيا. نأمل ان نكون 

قد متكننا من تسليط الضوء عىل أهمية إرشاك النساء الفعال يف عمليات السالم مع االعرتاف باحتياجاتهن 

وتجاربهن وأصواتهن املتنوعة.


