
 

 
ي تجربة النساء الليبيات

 
 تأمالت ف

ي الحوار السياسي 
 
 ف

 
  وارحآلية ال 

 
 

 (سيدات 3) مسار األحزاب
 (ال يوجد) مسار البلديات

 المسار غير الرسم  
 مسار النساء

 (سيدة 40)

   ةالمرأمثيل ت
 والمجتمع المدن 

  المسار األساس   2
 
 سيدات ف

)  )الحوار السياس  الليب  
 المسار الرسم  

 اللون  الضاغط
من أجل وصول 
النساء إىل 
مواقع صنع 

 القرار
 (سيدة 20)

 ملتقى النساء
الهدف: لتعزيز دور 
  بناء السالم 

 
المرأة ف

والسلم المجتمع  
مجموعة من النساء 
لتوحيد قواهن من 
أجل السالم وأطلقوا 

وثيقة المرأة الليبية )
لبناء السالم والسلم 

 (المجتمع  

 
 
 

 
 
 

 السياس  الليب   االتفاق 
 
 

وحدة تمكير  المرأة وه  وحدة   
   متخصصةاستشارية  فنية

 
ف

 شؤون المرأة
 تتبع المجلس الرئاس   -1

 شخصية اعتبارية -2

انية مستقل -3  ةمير 

تنظيم مؤسس  يعد المرجع  -4

 لجميع مؤسسات الدولة

رسم السياسات العامة  -5

  
 
  ف

وتوفير الدعم التقب 

مجال إدماج احتياجات 

  السياسات 
 
النساء ف

اتيجيات   وخططواالسيى

 العمل

 



 
 

 
 
 منظور النساء عىل طاولة المفاوضات موجودا

 تأسس بناء عىل ةبقوة وفاعلي
 مقاربة ثالثة عنارص 

 
 

 عنارص 3بة مقار  
 

 

   
المشاركة الكاملة للمرأة ليست مسألة 
  بناء السالم وإنما ه  

 
حقوق فقط ف

اعات وتسويتها    حل الي  
 
يك ف  وأنشر

  
 طالق النار إوقف  السالم ال يعب 

ام ةشامل ةالعنف بل عملي وغياب  واليى 
  بحقوق األنسان 
 
ة ما بعد ا ف لحرب فيى

 والمصالحة العدالةمع قضايا  وتعامل
 

اتيجيات بناء السالم ال يمكن   اسيى
امتالكها بالكامل إذا كان نصف 

   ةالمجتمع ال يشارك بفاعلي
 
ف

وتنفيذها ومن ثم فإن تصميمها 
عية السالم واستدامتها تكون  شر

  خطر
 
 ف

 
 
 

هيكلية بناء السالم يجب أن 
ع مسألة تمكير  المرأة صنت

  الحقوق 
 
والمساواة ف

والمسؤوليات وتكافؤ الفرص 
والوصول إىل الموارد لك  

 تتحقق التنمية

 

 
 
 
 

  

 
نساء وقعن عىل االتفاق  3 ●

ات)السياس    (أتفاق الصخير

مرة مبادرة مشاركة المرأة ألول  ●

  الحوار عىل مستوى العالم 
 
ف

  العرن   
 
اع  ف   الي  

 الوطب 

 

 
 
  مشارك

 
   ةفعال ةتبلور ف

 
 ف

 السياس  وضع بنود االتفاق 
 نجاحات واخفاقات

 
 
 

 
  تم توسيع مشاركة النساء 
 
 ف

 3 بإضافة الرسم  المسار 
سيدات من مسار النساء غير 

 االتفاقبعد توقيع  الرسم  
  
 المبدن 

 

 



 

 

 حملة ليبيا للسالم
 

اجتماعين 2  
و/س ا، تونسويس مونيى  

 

سيدة 70  

  بناء السالم وأطلقن 7/11/2015تنادت نساء من أرجاء الوطن بتاري    خ 
 
وثيقة  لتوحيد قواهن ف

 تنموية ةحقوقي ةالمرأة الليبية لبناء السالم والسلم المجتمع  وقد بنيت عىل مقارب
 

  

 

اعات المسلحة  .1   ومعالجة مخاطر الي  
 
وانتشار الفكر المتطرف الذي يعيق بناء  رهابواإللتالف

 األمن؛ ابأسس الديمقراطية والسلم واستب المدنية عىلالدولة 

2.  
 
  حقوق النساء وفقا

 
اجع الكبير ف

   للمعايير الدوليةاليى
 
 ؛ليبيا  ف

 إلقصاء النساء من مواقع صنع القرار؛ .3

 النتشار ثقافة التميير  ضد النساء؛ .4

؛ .5  
 
 انخفاض معدالت مشاركة النساء عىل المستوى السياس  واالقتصادي واالجتماع  والثقاف

  بناء السالم ومشاركة النساء الفاعلة.  .6
 
 لتعزيز الثوابت ف

   

 
 التحديات

 

 : رئيسيةمواضيع  8 عىلتشتمل 
 

 
 األهداف

 1-   
 الوضع األمب 

 قضايا النازحير  والمهجرين -2
 العنف ضد المرأة -3
 الوضع االقتصادي -4
  الدستور -5

 
 حقوق المرأة ف

 المشاركة السياسية -6
ة العدالة االنتقالية والمصالح -7

 الوطنية
 اإلعالم -8

 

 
 
اتيجية وخطة العمل العامة ➢  االسيى
 مطالب النساء من صانع  القرار والمجتمع الدوىل   ➢

 
 

 لماذا؟

 الوثيقة

 ةملتقى المرأة الليبي
 النساء



 

                            

 تحليل اإلنجازات: 

 :   الدوىل 
عية الحوار(السياق القانون   )شر

امها بالقرار  والية ومهام بعثة األمم المتحدة  والقرارات المعيارية الالحقة 1325ومدى اليى 

الذي يؤكد عىل  2009/2011صدرت عدة قرارات من مجلس األمن بشأن ليبيا ومن أهمها قرار  -

 وادان العنف الجنس  خاصة ضد النساء والفتيات؛ 1325قرار 

  العملية السياسية؛ -
 
 أكد عىل أهمية تعزيز مشاركة المرأة كاملة ف

  ومساعدتها كلف البعثة بتقديم المشورة ودعم الجهود الليبية   2040/2012قرار  -
 
بما يتفق تماما

  تحديد األولويات واالحتياجات لتعزيز تمكير  المرأة ومشاركتها  مبادئمع 
 
الملكية الوطنية ف

امات ليبيا الدولية   للمعايير الدولية؛ –السياسية بما يتفق مع اليى 
 
 ووفقا

-   
  بذلت جهود مكثفة إلضافة مهمة جديدة للبعثة وه  دعم المؤسسات والمجتمع المدن 

 النسان 

   لتعزيز مشاركة النساء
 
 خفاق(. إ) السياسية المشاركةبناء السالم و  ف

 

 األثر اإليجان   للمشاركة: 

  أقل الظروف  -
 
استند عىل الفاعلية وليس االدماج وكانت مشاركتنا انتصار كبير لما يمكن تحقيقه ف

ات مالئمة للتمكير  السياس  للمرأة   األ  –الحضور : من حيث مؤشر
 
 –النقاشات  –داء الجدية ف

 المخرجات الخاصة بالنساء

  أسهمنا  -
 
  ل والحوار مالئمه للتقارب  بيئةخلق  ف

  لمض 
 
 بالمحادثات قدما

 لتسليط الضوء عىل مسار جوالت الحوار الموضوعية اإلعالمية المشاركة -

 انشاء شبكة عالقات مع المحيطير  اثناء الحوار لنجاحه -

  التعبير عن مصالح المجموع  عىل قدرتنا  -
   الوطب 

 
ة تقريب وجهات  والتحىل  تحقيق الوفاق  ف بمير 

 للوصول اىل اتفاق الفعلية والرغبة االختالفالنظر عند 

 

  )مسار النساء( المسار غير الرسم  
  : الثان 

  الحراك السياس   -
 
   - كان قويا

ولكن لم يحرر النساء من دائرة  - خاصة حراك المجتمع المدن 

ت والتجاذبات السياسية واالنقسامات المناطقية والجهوية والعرقية إىل دائرة التعامل مع الرصاعا

  
  سالم دائم وتحقيق األمن اإلنسان 

 
  )النساء( ف

 ؛احتياجات المجتمع المدن 

  جمعيات تعمل عىل نسر مفاهيم السالم والحوار وبناء القدرات -
 ؛انطلقت من المسار النسان 

 ؛وصول النساء إىل مواقع صنع القرار )تشكيل الحكومة(اللون   الضاغط من أجل  -



لتعيير  سيدات  الرئاسيبالضغط عىل المجلس  من النساء قمن ةعن مشاركة مجموع ةعبار  اللوبي -

  
 
   الحكومة ف

ا
 القرار؛اىل صنع  كوزيرات وصول

اك النساء  وإقناعهم الرئاس  تم عقد عدة لقاءات مع أعضاء المجلس  -   باشر
 
كحقهن   القرار صنع  ف

 . كمواطنات

 

 فجوات االنجاز: 

 غياب األعداد الجيد )الشفافية والشمولية(؛ -

ام البعثة بها وانما كانت مجموعة مؤسس اختيارها عىل استجابات يتطلبها  - غياب المعايير واليى 

 السياق العام؛

 مشاركة النازحات والمهجرات؛ -

كير   -
كير  عىل المسار الرسم  دون اليى

  المجتمعات المحلية؛تم اليى
 
  ودوره ف

 عىل المسار الثان 

اتيجية وخ -   عملية بناء طعدم وضع اسيى
 
ة عمل لدعم بناء قدرات الشبكات النسائية للمشاركة ف

  بناء التحالفات؛
 
 السالم، غياب تدريب النساء ف

 حمالت التوعية كانت ضعيفة وغير مرئية؛ -

   عن ي   كثير من النساء قمن بجهود الوساطة وغ -
 ؛المسار الثان 

بسبب الوالء  جماع  تفتقر اىل صوت و  الرئيسيةحول القضايا  ةمنقسم النسائية الفاعلةالجهات  -

  و  الجهويأو  الحربي
 الحوار؛ألنه أقوى أثناء مسارات  المناطقى

  المفاوضات  -
 العقلية تتم خلف الستار أو المناقشات بعد جوالت الحوار ال يتم مشاركتنا فيها  البى

 الذكورية

 

  مشاركة المجتمع 
 : المدن 

   1325شبكة  -
 
انطلقت من منظمة  ،ةليبيا تجمع منظمات وأفراد من الجنسير  للمنارص  ف

" 
 
 2012سنة  "نبنيها معا

   والفعال المحوريودورها  "من أجلك ليبيا"مجموعة  -
 
 تاورغابير  مرصاته و  المصالحة ف

وع صانعات السالم  -   مسر
 
 غريان  ف

 للسالم الليبية المرأةوسيطات السالم مني   -

 المرأةتقى النساء للعمل عىل تحقيق أهداف أجندة لمن م وانطلقتحملة ليبيا للسالم  -

 للسالم الليبية

 ةسيد ةبها عضو  الوطنية للمصالحة االستشارية اللجنة -

 أوالد سليمان بواسطة سيدات من الجنوبو  ةبير  قبائل القذاذف المصالحة -

 

 

 


