






حول هذا التقرير

يوجــز هــذا التقريــر حلقــات النقــاش و الماحظــات االفتتاحيــة  والتوصيــات الصــادرة خــال 
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الموجز التنفيذي 
تبدو احتماالت حســم الصراع الليبي بعد مرور عشــرة أعوام على نشــوبه واعدة بشــكل متزايد. يعتزم المراقبون بحذر بما فيهم 
المــرأة الليبيــة فــي أرجــاء البلــد عقــب انعقاد منتدى الحوار السياســي الليبي وتشــكيل حكومــة الوحدة الليبيــة المؤقتة، تحديد 
مســار مــراع لمتطلبات النوع االجتماعي يحقــق االســتقرار واالنتعــاش والوحــدة السياســية والمصالحــة االجتماعيــة واالزدهــار 
االقتصــادي. خلفــت ســنوات مــن الصــراع أثرًا كبيــرًا على المرأة والشــابات والشــباب والمهاجريــن والاجئين والنازحين والمشــردين 
داخليــًا واألطفــال الليبييــن علــى نحــو مختلــف. بالتالي، يتعيــن على القادة السياســيين حاليــًا أن يضعوا جدول أعمــال وطني جديد 
يعالــج هــذه االختافــات ويوفــق بينهــا. وفي هذا الصــدد، يتعين بأصحاب المصلحــة أن يعززوا ويدركوا القوة التــي تمثلها المرأة 
الليبيــة وفوائــد دمجهــا المجــدي وتمكينها من أجل إحال الســام على المدى الطويل وتحقيق المكاســب العامة التي يســعى 

البلــد إليها خال وبعد الفترة االنتقالية. 

وفــي هــذا الســياق، نظمــت هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة وشــركاءها مؤتمــر افتراضــي على مــدى أربعة أيــام لاحتفــاء باليوم 
العالمي للمرأة واإلنجازات التاريخية واألدوار الهامة التي أدتها المرأة الليبية في طليعة الجهود المبذولة لبناء الســام، وفي 
عمليات صنع القرار المحلية والوطنية، والعمل اإلنساني وحقوق االنسان واالستجابة لجائحة كوفيد، وتنظيم المشاريع والريادة 
التجاريــة، وفــي القطــاع اإلعامــي والصحفي واألمنــي والقانوني. يوجــز التقرير المداخات والمناقشــات ويقدم النتائج الرئيســية 
المنبثقــة عــن 12 حلقــة نقــاش شــارك فيهــا أكثــر مــن 60 امــرأة ليبيــة بشــأن تجاربهــن والتحديات التــي واجهتهن فــي عملهن 
والتوصيــات بشــأن المضــي قدمــًا. يســرت هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة المناقشــات ولكــن كافــة الماحظــات الموجــزة في هذا 
التقريــر تنســب إلــى المشــاركات الليبيــات. يختتــم التقريــر بالتوصيــات النهائيــة للمجتمــع الدولــي ومنظمــات المجتمــع المدنــي 

الليبيــة والســلطات الوطنيــة الليبيــة. 
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التقرير الموجز للندوة االفتراضية

مقدمة
لاحتفــال باليــوم العالمــي للمــرأة واألدوار الهامــة التــي تلعبها المــرأة الليبية في بناء األســس االنتقال الســلمي، عقدت هيئة 
األمــم المتحــدة للمــرأة وشــركاءها بدعــم مــن االتحــاد األوروبــي والســفارة الكنديــة المنتــدى االفتراضــي “ النســاء الليبيات في 
الطليعــة “. دعــم أمينــان عامــان مســاعدان لبعثــة األمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا و14 شــريكًا دوليــًا تنظيــم المنتــدى الــذي 
انعقــد مــا بيــن 8 و11 آذار/مــارس 2021. شــارك أكثــر مــن 60 امــرأة ليبيــة و350 شــخص و8 ســفراء فــي حلقــات النقــاش الـــ12 
فــي 5 مجــاالت مواضيعيــة رئيســية. انضم معظم المشــاركين إلى المناقشــات افتراضيــًا، لكن البعض اآلخــر كان حاضرًا في ثاثة 
أماكــن أعدتهــا هيئــة األمــم المتحــدة للمرأة في طرابلس وبنغازي وســبها. وفر المنتــدى منبرًا للمرأة الليبيــة القيادية لتقييم 
التحديات واإلنجازات، إلى جانب الفرص واألولويات لانتقال في ليبيا. شددت المناقشات على أن النهوض باألدوار القيادية للمرأة 

وحمايتها وحقوقها هو أمر أساســي لتحقيق أهداف التنمية واالســتقرار والســام الدائم في ليبيا.
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اليوم 1:

المرأة في طليعة القيادة 
وبناء السالم
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التقرير الموجز للندوة االفتراضية

ينبغــي االحتفــال بالتقــدم الــذي حققتــه المــرأة الليبيــة 
للحصــول عــى حقوقهــا وتــويل مناصــب قياديــة مركزيــة. 
للمــرأة الحــق بالحصــول عــى مقاعدها وأن تشــارك فعليًا 
فــي كافــة مجــاالت الحيــاة. تشــكل مســاهمات المــرأة 
النوعيــة فــي منتــدى الحــوار الســيايس الليــي وقيادتهــا 
لعمليــة بناء الســالم المحــي وأدوارها اإلنســانية إنجازات 
ــة  ــكل العملي ــا. تش ــاء عليه ــا والبن ــراف به ــي االع ينبغ
االنتخابيــة المقبلــة فرصــة لــكل مــن المــرأة والرجــل 
المناديــن بتحقيــق المســاواة بني الجنســني والــي ينبغي 
ــة  ــرأة المتكافئ ــاركة الم ــان مش ــا لضم ــتفادة منه االس
والفعليــة كوســيلة تقــدم نحــو تحقيــق مســتقبل ليبيــا. 
الساغاباســر،  بيغونيــا  االفتتاحيــة  بالمالحظــات  أدلــت 
ممثلــة هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة فــي ليبيــا وتونــس، 
والدكتورعمــاد الســايح، رئيــس المفوضيــة العليــا الوطنية 
ــا، وجورجــت غانيــون، مســاعدة  االنتخابيــة الوطنيــة العلي
األمني العام المقيمة ومنســقة الشــؤون اإلنســانية في 
ليبيــا، وخوســيه أنطونيو ســابادل، ســفري االتحــاد األوروبي 
فــي ليبيــا، وهيــالري تشــايلدس أدامس، ســفرية كندا في 

ــا. ليبي

تضمنت التوصيات الرئيسية للمالحظات 
االفتتاحية ما يي: 

كشــفت جائحــة كوفيــد-19 عــن أهميــة مشــاركة المــرأة  	
الليبيــة والعــبء غيــر المتناســب الــذي تحملــه، إذ تفاقمــت 
أوجــه  عــدم المســاواة القائمــة علــى النــوع االجتماعــي 
ــة، أدت  ــز القائم ــى هــذه الحواج ــة إل ــة. إضاف ــة الجائح نتيج
الجائحــة إلــى بــروز حواجــز جديــدة حالــت دون المشــاركة 
ــد ومســؤوليات  ــة للمــرأة،  كالعنــف األســري المتزاي الفعلي
الرعايــة غيــر المدفوعة األجر والبطالــة والفقر. رغم ذلك، كان 
للمرأة الليبية أدوار قيادية في االســتجابة لجائحة كوفيد-19 

كعاملــة فــي الرعايــة الصحيــة ومنظمــة مجتمعيــة.

ليبيــا فــي نقطــة تحــول وتتمتــع المــرأة الليبيــة بإمكانيــة  	
ــع مســتقبل متســاوي والمســاعدة فــي التعافــي مــن  صن

كوفيــد-19. بالتالــي، ينبغــي دعــم مشــاركتها وقيادتهــا.

تعــد مشــاركة المــرأة فــي العمليــة االنتخابيــة كمرشــحة  	
أو ناخبــة أو مراقبــة حيويــة إذ تقربهــا مــن أدوار صنــع القــرار. 
تعــود العقبة الرئيســية منــذ عام 2011 إلــى القانون الوطني 
مــن   المتزوجــة  الليبيــة  المــرأة  مشــاركة  يعيــق  الــذي 
ــة  ــات الكامن ــاة السياســية نتيجــة الصعوب أجنبــي فــي الحي
فــي الحصــول علــى رقــم وطنــي. ينبغــي اعتبــار االنتخابــات 
القادمــة فــي كانــون األول/ديســمبر فرصــة إلصاح التشــريع 

التمييــزي مــن أجــل تعزيز المشــاركة السياســية.

يعــد التضامــن بيــن القــادة النســاء ضــروري لهــن لبلــوغ  	
كتلــة حرجــة خــال العمليــة االنتخابيــة وضمان مســاهمتهن 

بعــد انتخابات كانون األول/ديســمبر.

التوصيات: 

ــات  	 ــة للنســاء والفتي ــن إدراج وجهــات النظرالمتنوع يتعي
الوطنيــة  السياســات  كافــة  وتنفيــذ  وضــع  عمليــة  فــي 

وبرامــج التعافــي مــن كوفيــد-19. 

ــزام باألطــر المعياريــة التــي تحمــي وتدعــم حقــوق  	 االلت
المــرأة، كقــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة 1325 ، 
واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة،  
كمــا ينبغــي تعزيــز العمــل علــى النهــوض بالمشــاركة 

للمــرأة.   المتســاوية 

يتعيــن معالجــة مــا تواجهــه المــرأة مــن عنــف جنســي  	
وقائــم علــى النــوع االجتماعــي ومضايقــة وتمييــز مــن أجــل 
تفعيل أدوارها في كافة المجاالت. كما ينبغي تعزيز التدابير 
الوقائيــة وإدانــة كافــة أشــكال العنــف الجنســي والمبنــي 

علــى النــوع االجتماعــي ومحاســبة المرتكبيــن.

ينبغــي أن تكــون جهــود اإلدمــاج شــاملة لألجيــال ويجــب  	
تشــجيع التضامــن العمــودي واألفقي بيــن النســاء القياديات. 
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المــرأة  	 بحقــوق  الخاصــة  التشــريعات  صياغــة  ينبغــي 
ومشــاركتها بوضــوح وبأســلوب ال يتــرك مجــااًل للغمــوض أو 
التفســير. كمــا يتعيــن�إصــاح�القوانيــن�التمييزية�مثــل قانون 
الجنســية الــذي يصــم ويعيــق مشــاركة المــرأة الليبيــة 
المتزوجــة مــن رجــل أجنبــي، فيمــا توفــر قوانيــن أخــرى 
أطــر تشــريعية وقائيــة لكنهــا تعانــي مــن أوجــه قصــور 
فــي التنفيــذ. لمعالجــة ذلــك، تســتطيع منظمــات المجتمــع 
المدنــي أن توفــر الدعــم مــن خــال تأديــة دور مراقــب 

وإشــرافي.

ــي كــي  	 ــز عمــل منظمــات المجتمــع المدن ينبغــي تعزي
تتمكــن مــن تأديــة دور رئيســي فــي إذكاء التوعيــة بشــأن 
معالجــة  وفــي  للمــرأة  السياســية  المشــاركة  أهميــة 
تعــد  الثقافيــة.  والممارســات  التمييزيــة  الذهنيــات 
التشــريعات ضروريــة لتنظيــم عمــل منظمــات المجتمــع 
ــًا،  ــرأة. مث ــدة للم ــاركة المتزاي ــزز المش ــذي يع ــي ال المدن
وجــدت المفوضيــة الوطنيــة العليــا لانتخابــات أن المــرأة 
الريفيــة�غيــر�مدركــة�ألهميــة�المشــاركة�السياســية�للمــرأة. 
تســتطيع منظمــات المجتمــع المدنــي فــي هــذا المجــال أن 
تدعــم فــي تعزيــز معرفتهــا بالمشــاركة ورغبتهــا بهــا مــن 

ــب سياســية. ــات ودورات تدري ــال أكاديمي خ

دورة النقاش 1: المرأة في مواقع 
صنع القرار

أثبتــت المــرأة كصانعــة للقــرار أنهــا أساســية وفاعلــة 
فــي التعبــري عــن احتياجــات المجتمــع المدنــي وتجاربه في 
ــاركات  ــاركون والمش ــن المش ــة. أمع ــات الليبي المؤسس
فــي هــذه الــدورة النظــر فــي قيمــة األدوار الــي تؤديهــا 
منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تعزيز وصــول المرأة إىل 
مناصــب صنــع القــرار من خــالل الرشــيح وحمــالت التوعية. 
ــى  ــي تبق ــة ال ــوات القانوني ــارة إىل الفج ــم االش ــا ت كم
دون معالجــة وإىل وجــوب منحهــا األولويــة لتعزيــز إدمــاج 
المــرأة فــي هيــاكل اإلدارة. أدارت دورة المناقشــة هــذه 
أمينــة الرشــيد، كبــرية مستشــاري شــؤون النــوع االجتمــاع  
ببعثــة األمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا وتحدثــت كل 
مــن إكــرام بــاش ايمــان، وزيــرة الســياحة الســابقة، وعبــري 
امنينه، أكاديمية ورئيســة هيئة المجتمع المدني، ولمياء 
أبــو ســدرة، نائبــة وزيــر اإلعــالم ســابقًا، ورباب حلــب، عضوة 

المفوضيــة الوطنيــة العليــا لالنتخابــات.  

تضمنت التوصيات الرئيسية للمالحظات 
االفتتاحية ما يي: 

القياديــات  	 النســاء  معظــم   2011 عــام  منــذ  تحالفــت 
والناشــطات الليبيــات مــع أصــوات المجتمــع المدنــي ومثلته. 
وتزايــدت تفاعاتهــن مــع الشــباب وشــرائح مهمشــة أخــرى 
علــى مــر الســنين. نتيجــة هــذه الجهــود، كان مــن المرجــح 
ترشــيح المزيــد مــن النســاء لمناصــب صنــع القــرار مــن جانــب 
ــداًل مــن قياديــي  منظمــات المجتمــع المدنــي والشــبكات ب

األحــزاب السياســية.

ينبغــي بنــاء بيئــة تكــون مواتيــة وداعمــة أكثــر لقيــادة  	
المــرأة كــي تصــل المــرأة إلــى القيــادة ومناصــب صنــع 
والمواطنــة  القانــون  ســيادة  ثقافــة  نشــر  يلــزم  القــرار. 
المتســاوية والتعليــم الواســع النطــاق والمتكافــئ وحمــات 
التوعيــة لخلــق هــذه البيئــة. كذلــك، ينبغــي توعيــة المــرأة 
بحقوقها وواجباتها كمواطنة على قدم المساواة مع الرجل 

ــا.  ــة بحقوقه ــى المطالب ــرأة عل ــز الم ــل تحفي ــن أج م

أثبتــت المــرأة معرفتهــا وصلتهــا الوثيقــة بالمجتمــع  	
المدنــي واحتياجاتــه ومفاهيمــه. تســتطيع المــرأة القياديــة 
ــل� ــال�العم ــن�خ ــي�السياســي�م ــر�االجتماع أن�تســهل�التغي
مــع�دوائــر�المجتمــع�المدنــي�االنتخابيــة�ودعمهــا.�كمــا�يمكن�
للمجتمــع�المدنــي�أيًضــا�أن�يســاعد�المــرأة�فــي�مناصــب�
ــع� ــال�العمــل�م ــداد�التشــريعات�مــن�خ ــي�إع ــرار�ف ــع�الق صن
الســلطتين�التشــريعية�والتنفيذيــة�الســتحداث��أطــر�قانونيــة�

أساســية.التوصيات: 
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التقرير الموجز للندوة االفتراضية

دورة النقاش 2: آراء النساء في 
منتدى الحوار السيايس الليي 

ال شــك أنــه كان للمــرأة أدوار حاســمة فــي ضمــان نزاهــة 
ومساءلة عملية منتدى الحوار السيايس الليي ونتائجه. 
تأملــت المتحدثــات بالمســائل المعالجــة فــي الحــوار 
وتعميــم حقــوق اإلنســان ومبــادئ الشــفافية بصفتهــن 
مشــاركات فــي منتدى الحوار الســيايس الليــي من خالل 
تجاربهــن ليــس فقــط من خــالل شــغلهن مقاعد، بــل أيضًا 
مــن خالل تأثريهن الملمــوس عى جدول أعمال المنتدى. 
اعتــر تمثيــل النســاء في منتــدى الحوار الســيايس الليي 
ــبة  ــن أرشن إىل أن نس ــارزًا، لكنه ــازًا ب )74/16 - 21%( إنج

18% مــن التمثيــل فــي حكومــة االتحــاد الوطــي المعينة 

حديثًا يشــكل انخفاضًا مثريًا للقلق، ما يشــري إىل أن هناك 
طريقــًا طويــاًل أمــام داعمــي المســاواة لتحقيــق اإلدمــاج 
الســيايس المجــدي للمــرأة. يــرت هــذه الــدورة خديجــة 
البوعــي، مستشــارة النوع االجتماعي فــي برنامج األمم 
االســتهاللية  بالمالحظــات  وأدىل  اإلنمائــي،  المتحــدة 
جــرياردو نوتــو، الممثــل المقيــم لرنامــج األمــم المتحــدة 
اإلنمائــي. كانــت المتكلمــات نســاء شــاركن فــي منتــدى 
الحــوار الســيايس الليــي وهــن الزهــراء لنقــي ، عضــوة 
مؤسســة  ورشيكــة  المنتــدى  فــي  القانونيــة  اللجنــة 
ــن  ــعودي م ــام س ــالم، وإله ــة للس ــرأة الليبي ــة الم لمنص
ــا ربيعــة  منظمــة المحامــني مــن أجــل العدالــة فــي ليبي
أبــوراس مــن مجلــس نــواب عــن دائــرة حــي األندلــس 
-طرابلــس، وماجــدة الفــالح مــن مجلــس الدولــة األعــى 

وعضــوة فــي اللجنة المعنية بكوفيــد-19 وعزة الصيد من 
جامعــة الــدول العربيــة.

تضمنت النتائج الرئيسية المنبثقة عن 
المناقشة ما يي:

ــي  	 ــائعة الت ــة الش ــة المحافظ ــورات األبوي ــة بالتص مقارن
تدعــي أن حركــة حقــوق المــرأة قائمــة على أجنــدات خارجية، 
شــددت المــرأة الليبيــة علــى ان إدماج المرأة مســتوحى في 
ــاركة  ــخ المش ــة وتاري ــة العريق ــد الليبي ــن التقالي ــع م الواق

ــن. ــة الميادي ــي كاف ــرأة ف ــة للم الفعلي

أدت المشــاركات فــي المنتــدى أدوارًا فاعلــة وأصــدرت  	
المجــدي  اإلدمــاج  ضمــان  إلــى  ســعت  وبيانــات  طلبــات 
للمــرأة، حيــث طالبــن بالحــد األدنى من التمثيل بنســبة %30 
فــي حكومــة الوحــدة الوطنيــة الجديــدة. كان مــن المخيــب 
لآلمــال ماحظة أن عدد المرشــحات لمنصــب رئيس الحكومة 
فــي المجلــس الرئاســي كان منخفضًا، لكن المشــاركات حثين 

الحكومــة المؤقتة علــى االلتزام بتعزيزاإلدمــاج. كما أصدرت 
النســاء المشــاركات في المنتدى بيانًا عالج أهمية مشــاركة 

المــراة في الفتــرة االنتقالية.

هنــاك محــور تركيــز أساســي علــى التمثيــل فيمــا ثمــة  	
ــازم  ــل ال ــأن شــكل التمثي ــر بش ــن التفكي ــد م ــة للمزي حاج
ومعنــى اإلدمــاج فــي الممارســة فــي عمليــات بنــاء الســام 
والعمليــات السياســية. الدعــوة إلــى الحصــول علــى مقعــد 
هــي غيــر كافيــة إذ يتعيــن بالمــرأة أن تركــز بشــكل جوهــري 
ــوار  ــال الح ــرأة خ ــارت الم ــه. أث ــا أن تفعل ــا يمكنه ــى م عل
مســائل تتعلــق بســيادة القانــون واإلدارة الجيدة والشــفافية 
التــي ســاهمت فــي خارطــة الطريق. كمــا عبرت المــرأة في 
المنتــدى عــن آراء وطلبــات المجتمعــات المحليــة وقدمــت 
مقترحــات تتعلــق بالمــرأة والشــباب. شــكل إدراج احتياجــات 
المجتمعــات المحليــة علــى جــدول أعمــال المنتــدى أهميــة 

للمــرأة.

عملــت النســاء المشــاركات علــى توثيــق تزويــر االنتخابــات  	
رغــم أعمال الترهيب والتهديدات واالغتياالت التي واجهنها، 
وكــن مــن بيــن األوئل  الذين اكتشــفن وتابعن هذه المســألة. 
لــذا، ســاهمت تلــك النســاء فــي وضــع اإلجــراءات الوقائيــة 
لمكافحة الفســاد وتعزيز الشــفافية في آلية الحوار. كما أن 
المشــاركات اعتمــدن علــى معرفتهــن وخبرتهــن القانونيــة 
للدفــع نحــو مراعــاة حقــوق اإلنســان فــي نتائــج المنتــدى. 
كذلــك، أشــارت القياديــات بقلق إلى أن أهلية المشــاركة في 
الفتــرة االنتقاليــة أخذت فــي االعتبار األبعاد السياســية فقط 

ونبــذت األبعاد القانونية.

التوصيات:

يجــب اســتخدام تطبيــق نظــام الحصــص لتحقيــق التمثيــل  	
ــي  ــن الحصــص ف ــق نســبة 30% م ــي تطبي ــم. ينبغ المائ
المؤسســات�التنفيذيــة�والتشــريعية�والقضائيــة.�يجــب�علــى�
أعضــاء�البرلمــان�الليبــي�دعــوة�الســلطات�لزيــادة�االدمــاج�

ــرأة. ــي�للم ــي�والنوع الكم

يجــب�تعزيــز�ثقافــة�المواطنــة�والثقــة العموديــة بيــن  	
المواطنيــن وصانعــي القــرار.
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دورة النقاش 3: القيادات النسائية 
في دعم وبناء السالم المحي  

 

شــكلت المــرأة أهميــة محوريــة عــى المســتوى المحــي 
فــي إبــراز مســألة الــزوح، حيــث أظهــرت تفهمــًا للمظالــم 
ــي  ــت ف ــي وعمل ــش االجتماع ــات التهمي ــة وطبق المحلي
ســياقات شــكلت تحديًا في غالب األحيان فيما كانت تبي 
التماســك االجتماعــي وتخــدم مجتمعاتها المحليــة. أدارت 
هــذه الدورة ســلمني أســعد الجوهــري، محللة المشــاركة 
السياســية للمــرأة فــي هيئــة األمــم المتحدة للمــرأة في 
ليبيــا وتضمنــت هــذه الــدورة متحدثــات ذوات خــرة قياديــة 
ــات  ــت المتحدث ــالم. تمثل ــاء الس ــة وبن ــي اإلدارة المحلي ف
بهنيــة أبــو خريــس، عضــوة مجلــس مدينــة رست المنتخبة، 
وناديــة  بورســويل، ممثلــة شــبكة النســاء المنتخبــات في 
البلديات، وليى بده  من شــبكة نســاء ليبيا لدعم الســالم 
، وحميــدة الزبــو مــن مبــادرة بنــاء الســالم فــي الجنــوب، 
وفريوزالنعــاس،  األمينــة العامة ونائبة رئيس حزب الجبهة 

الوطنية. 

تضمنت النتائج الرئيسية المنبثقة عن 
المناقشة ما يي:

رفعــت النســاء القياديــات الليبيــات الجنوبيــات قضيــة  	
النســاء النازحــات المهمشــات وأهميــة عودتهــن. دعــت 
النســاء المحليــات بنــاة الســام فــي مناطق مثل مــرزق حيث 
كانــت المجتمعــات المحليــات نازحــة بعد عــام 2015 إلى دعم 
ــاء  ــك، أدت النس ــة. كذل ــن اآلمن ــان عودته ــن وضم حقوقه
المسنات دورًا هامًا في مكافحة خطاب الكراهية في بعض 
ــات  ــي المجتمع ــنات ف ــات كمس ــن محترم المناطــق كونه

ــة.  المحلي

يعــد مــن المهــم  فهــم خصائص الجنــوب الليبــي المتنوع  	
وعــدم رفــض بعــض الهيــاكل مثــل الهيــكل القبلــي علــى 
أنــه مدمــر لقيــادة المــرأة منــذ البدايــة. حظيــت النســاء 
القياديــات المحليــة فــي ســرت علــى الثقــة المجتمعيــة 
واســتقطبن القيــادات القبليــة لتعزيــز مشــاركتهن علــى 
المســتوى المحلــي.  وفــي ســياق مــا بعــد تنظيــم الدولــة 
اإلسامية حيث كان التطرف ال يزال منتشرًا، استعانت المرأة 
بالقيادييــن القبلييــن للتوســط بين مختلف أصحــاب المصلحة. 
هكــذا وفــي بعــض الحاالت، تــم اســتخدم النســيج االجتماعي 

ــح المــرأة.  القبلــي لصال

شــكلت الحمــات النســائية والمناصــرة أمــرًا محوريــًا فــي  	
ــل المــرأة فــي المهــام الرفيعــة المســتوى.  تحقيــق تمثي
ــادة  ــورة” بقي ــن الص ــود م ــزء المفق ــة “الج وضغطــت حمل
منظمــات المجتمــع المدنــي الليبيــة خــال محادثــات باليرمو 
علــى األطــراف إلدارج المرأة فــي المحادثات السياســية على 

جانبــي طاولــة المفاوضــات.

وتواجــه المــرأة المنتخبــة لمنصــب مستشــارة بلديــة  	
العنــف ضــد المــرأة فــي السياســة.

التوصيات:

دورًا  	 تــؤدي  أن  المدنــي  المجتمــع  بمنظمــات  ينبغــي 
محوريــًا فــي رصــد تنفيــذ القوانيــن والسياســات.

يتعيــن بنــاء قــدرات المــرأة بشــأن أطــر قانونيــة محــددة  	
ــاء  ــت النس ــًا، أثن ــل.  مث ــث تعم ــن حي ــي الميادي ــة ف قائم
القياديــات المحليــات علــى الجهــود المبذولــة التــي توعيهن 

بشــأن القانــون 59 المتعلــق بــاإلدارة المحليــة فــي ليبيــا.

ينبغــي وضــع تشــريعات لحمايــة المــرأة مــن العنــف  	
السياســي.
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التقرير الموجز للندوة االفتراضية

دورة النقاش 1: المرأة في مواقع 
صنع القرار

دورة النقاش 2: آراء النساء في 
منتدى الحوار السيايس الليي 
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اليوم 2:

المرأة في طليعة االستجابة 
لكوفيد-19 والعمل اإلنساني 
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التقرير الموجز للندوة االفتراضية

فاقــم تفــي جائحــة كوفيــد-19 فــي ليبيــا، فــي ســياق 
الــزاع المتواصــل واالنقســام الســيايس وانعــدام األمــن 
عــدم المســاواة القائــم عــى النــوع االجتماعــي، الظــروف 
االجتماعيــة االقتصاديــة لجميــع الليبيــني. أدت المــرأة 
أدوارًا حاســمة ومنقــذة للحياة فــي غالبية األحيان موفرة 
ــش  ــبل العي ــي وس ــي  واالجتماع ــي والنف ــم الط الدع
للمجتمعــات المحليــة الضعيفــة فــي أرجــاء البلــد. ومــن 
خــالل التدريــب وحمــالت التوعيــة الصحية وبرامــج الخدمات 
الحيويــة، أظهــرت المــرأة فهمهــا الحتياجــات المجتمعــات 
المحليــة وســدت الفجــوة فــي تقديــم الخدمــات الوطنيــة. 
ــة إدراج  ــى أهمي ــوء ع ــرأة الض ــاهمات الم ــلطت مس س
ــع  ــات صن ــع وعملي ــانية وصن ــج اإلنس ــي الرام ــرأة ف الم
القــرار. ير الــدورات مصطفى عوض، محلــل برامج مراعاة 
منظــور النــوع االجتماعي في العمل اإلنســاني والتمكني 
االقتصــادي للمــرأة فــي هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة. 
أدلت بالمالحظات االفتتاحية بيغونيا الساغاباسر، ممثلة  
هيئة األمم المتحدة للمرأة في ليبيا وتونس،  ونيكوالس 
هوبتــون، الســفري الريطانــي  لــدى  ليبيــا، وجــويل بــروزان 
يورغنســن، ســفرية الدانمــارك لــدى ليبيــا، ويوغــي مارتيــز، 
منسق المجموعات الصحية في منظمة الصحة العالمية. 

تضمنت التوصيات الرئيسية للمالحظات 
االفتتاحية ما يي:

تواصــل المــرأة الليبيــة العمــل فــي ســياق صعــب وتعاني  	
أشــكال ظلــم متعــددة األوجــه وارتفــاع معــدالت  العنــف، بما 
فــي ذلــك العنــف الجنســي والقائــم علــى النــوع االجتماعــي، 
لكنهــا أظهــرت درجــة عاليــة مــن التمثيــل وأثبتــت قدراتهــا 
فــي االســتجابة لاحتياجــات الوطنيــة والمحلية فــي جهودها 

المبذولــة لمكافحة الجائحة.

يعــزز إشــراك المــرأة فــي التخطيــط اإلنمائــي واإلنســاني  	
واالســتجابة لألزمات الشــراكات المجتمعيــة ويزيد من فاعلية 

البرامج. وشمولية 
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دورة النقاش 1:  آراء من الميدان - 
الجهات الفاعلة اإلنسانية 

عملــت المــرأة الليبيــة فــي طليعــة العمــل اإلنســاني 
واالســتجابة لجائحــة كوفيــد-19، بحيــث مكنــت معرفتهــا 
وخرتهــا وإرادتهــا الموجهــة لخدمــة المجتمعــات المحلية 
لتلبيــة االحتياجــات المحليــة وتحســني ظــروف المجتمعات 
المحلية المهمشــة، من وضع حلــول رقمية إبداعية وفرت 
ــة.  ــات المحلي ــية للمجتمع ــات األساس ــة والخدم المعرف
تبادلــت المتحدثــات خراتهــن فــي قيــادة العمل اإلنســاني 
فــي الميــدان ونظــرن في التحديــات الي واجهتهــن. أدارت 
دورة النقاش مىن رسســق، رئيســة مكتب تنسيق الشؤون 
اإلنســانية في ســبها، وشملت المتحدثات برشى الحضريي 
ــن  ــي م ــة المرصات ــزان، وهال ــي ف ــا ف ــة ليبي ــن منظم م
منظمة التضامن، و اينور حســني و نورهان الطشــاني من 
الهالل األحمر الليي، وغالية صالح، رئيســة الحركة العامة 

ــافة والمرشدات. للكش

تضمنت النتائج الرئيسية المنبثقة عن 
المناقشة ما يي:

تزايــد عــدد العامــات فــي مجــال الصحــة على مر الســنين،  	
وأظهــرن فــي الميــدان حســنات مكنتهــن من دعــم التدخات 
في حاالت الطوارئ بشكل فاعل، لكنهن واجهن ايضًا تحديات 
ــات  ــدة أعاقــت دعمهــن الفاعــل. تضمنــت بعــض التحدي عدي
التــي ذكرتهــا العامــات فــي الرعايــة الصحيــة والعامات في 
اإلغاثــة االفتقار للموارد والتمويــل المائم وعنفًا متزايدًا ضد 
العامــات فــي الرعايــة الصحية وفــق ما بّينته دراســة أجرتها 

منظمــة الصحة العالميــة ووزارة الصحة الليبية.

البلديــات  	 مــع  الليبيــات  القياديــات  النســاء  تعاونــت 
المحليــة وســاعدن فــي إجــراء أعمــال تقييــم لاحتياجــات 
المراعيــة لاعتبــارات النــوع االجتماعــي ووضــع حلــول مراعية 
لمنظــوره. فــي ســبها مثــًا، خفــض تفشــي كوفيــد-19 
حركــة المــرأة وإمكانية وصولها إلى المرافــق الطبية نتيجة 
الوصمــة االجتماعيــة والقيــود المفروضــة عليها مــن زوجها. 
اســتجابت المــرأة القياديــة فــي الرعايــة الصحيــة مــن خــال 
إنشــاء خدمــات رعايــة صحيــة علــى اإلنترنــت تقيــم ظروفهــا 
الطبيــة وتمنــح المشــورة بشــأن كوفيــد-19. تمثلــت نســبة 
63% مــن المســتفيدين منهــا بنســاء تمكــن مــن الســعي 

ــت  ــة. وتضمن ــة الرقمي ــة الصحي ــى الرعاي ــى الحصــول عل إل
مبــادرات اخــرى بقيــادة المــرأة فــي الجنــوب حمــات توعيــة 

رقميــة وأعمــال تدريــب رقمية. 

ــي  	 ــباب ف ــأن أدوار الش ــة بش ــاب سياســة وطني ــي غي وف
ــي  ــًا ف ــي دورًا محوري ــباب الليب ــة، أدى الش ــود الوقائي الجه

اســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي إلذكاء الوعــي بشــأن 
التدابيرالوقائيــة والتباعــد االجتماعــي. تــم التأكيــد علــى أنــه 
يجــب تعزيــز مهــارات ومعــارف الشــباب فــي األدوات الرقمية 

ووســائل التواصــل االجتماعي.

كذلــك تمكنــت المــرأة مــن وضــع حلــول بديلــة وابتكاريــة  	
لمعالجــة مشــكات االتصــال فــي مبادراتهــا بشــأن الرعايــة 
الصحيــة الرقميــة. أتيحــت مــوارد رعايــة صحيــة إرشــادية دون 
أن تتطلــب االتصــال باإلنترنــت وجــرى تســجيل أعمــال التدريــب 
وتبادلها مع المســتفيدين الذين عجزوا عن االتصال باإلنترنت. 
ــرص  ــاريع زادت ف ــذ المش ــت لتنفي ــيلة اإلنترن ــأن وس ــد ب أفي
مشــاركة المــرأة فــي المشــاريع المنفــذة فــي أرجــاء ليبيــا. 
كمــا أفيــد ايضــًا بــأن مشــاركة المــرأة تزايــدت بنســبة %80 
تقريبــًا فيمــا كانــت تبلــغ هــذه النســبة 30% فــي األنشــطة 

المنفــذة وجهًا لوجه.

التوصيات: 

ينبغــي منــح المزيــد مــن االعتــراف بــأدوار الرعايــة الصحية  	
الحيويــة واإلنســانية التــي أدتهــا المرأة الليبية فــي الميدان، 
ولخصوصيــة تجــارب المــرأة خــال الجائحــة. كانــت المــرأة 
معرضــة أكثــر لإلصابــة بالجائحــة مــع وجودهــا فــي الخطــوط 
األماميــة. مثــًا تــم الحديــث عــن طبيبــة أطفــال تعمــل فــي 
مركــز ســبها الطبــي توفيت نتيجــة إصابتهــا بكوفيد-19 في 
مركــز الحجــر الصحــي فــي ســبها، وأفيــد بأنهــا كانــت حامــًا 
فــي الشــهر الســابع. بالنظــر للتدابيــر الوقائيــة المقيدة مثل 
فتــرات اإلقفــال التــام والتباعــد االجتماعــي، عانت المــرأة من 
عنــف أســري متزايــد وتردي في الصحة النفســية. لذا، ينبغي 
تصميم برامج الحماية من منظور النوع االجتماعي لاستجابة 

لاحتياجــات المــرأة .

منظمــات  	 مســاهمات  تعــزز  أن  بالحكومــة  ينبغــي 
ــات  ــي األزم ــة ف ــتجابة الفاعل ــي االس ــي ف ــع المدن المجتم
والقوانين التشــريعية التي تنظم وتضفي الطابع المؤسسي 
ــز آليــات  ــك، ينبغــي تعزي علــى عمــل هــذه المنظمــات. كذل
التشــاور بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي والســلطات علــى 
المســتويين المحلــي والوطنــي، ال ســيما فــي مجــال الرعاية 
الصحية األساســي. يجب إعداد إطار قانوني وقائي الحتياجات 
مشــاركة منظمــات المجتمــع المدني من أجــل تنمية وتعزيز 

المبــادرات المدنيــة وأدوار المــرأة فيها.

يجــب ان تدعــم المنظمــات الدوليــة والمؤسســات الوطنية  	
أكثــر التخصــص والخبــرات بيــن كــوادر الرعايــة الصحية.

ــع  	 ــا م ــي ليبي ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــم دور منظم دع
التركيــز علــى دور المــرأة فــي تولــي مناصــب قياديــة فــي 

ــات. ــذه المنظم ه
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التقرير الموجز للندوة االفتراضية

دورة النقاش 2: آراء من الميدان 
- التصدي للكوفيد من الجهات 

الفاعلة اإلنسانية 

لــم تكــن المــرأة الليبيــة مقدمــة للمعونــة فــي الخطــوط 
األماميــة وعاملــة فــي الرعايــة الصحية فحســب، بل كانت 
رائــدة ايضــًا فــي البحــوث العلميــة لتوفــر بيانــات أساســية 
بشــأن الجائحة وأثرهــا االجتماعي واالقتصــادي، إىل جانب 
ــت  ــخيص. كان ــية للتش ــة األساس ــة والبني ــة الطبي المعرف
العاملــة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة المهاجــرة ضعيفــة 
بشــكل خــاص، لكنهــا بقيــت فــي الخطــوط األماميــة 
لنظــام الرعايــة الصحيــة تعمــل فــي ظــروف صعبــة دون 
معــدات حمايــة شــخصية وبــدون أجــر فــي غالبيــة األحيــان. 
دعمــت أكــر من ألفيّ ممرضــة فلبينية االســتجابة لجائحة 
كوفيــد-19 وعانــت تميــزًا غــري متناســب ومضايقــات. أدىل 
بالمالحظــات االفتتاحيــة لحلقــة النقــاش هذه إلمــر كاتو، 
ســفري الفليبني لدى ليبيا. أدارت دورة النقاش رواد الحلي 
المديرة القطرية لرنامج األغذية العالمي. وتحدثت فتحية 
المعداني من منظمة “نتاج”، ومريم األسود من مجموعة 
ــي  ــد ف ــاعدة رص ــميلة، مس ــون ش ــا”، وميس ــك ليبي “ألجل

برنامج األغذية العالمي، وبنجامني كيي، محارض وممرض 
ممارس من مجتمع المهاجرين، وإناس الحضريي، أخصائية 
رسطــان الثــدي وتفاعــل البوليمــرياز التسلســي، وعائشــة 
شــباط عضوة في الشبكة النســائية الليبية لبناء السالم. 

تضمنت النتائج الرئيسية المنبثقة عن 
المناقشة ما يي:

كثفــت الجائحــة مواطــن الضعــف التــي عانــت منهــا  	
الشــرائح االجتماعية المحرومة مثل المهاجرات، والمطلقات، 
واألرامل والنســاء ذوات اإلعاقة. وعقب إقفال المدارس، كان 
علــى المــرأة أن تضطلــع بالتعليــم المنزلــي ألطفالهــا. كمــا 
عبــرت المــرأة الليبيــة عــن أنهــا تأثــرت بشــكل غيــر متناســب 

بالعواقــب االقتصاديــة الســلبية للجائحة. 

ــات  	 ــي دراس ــع المدن ــي المجتم ــادة ف ــاء الق ــرت النس أج
األثــر  بشــأن  المحليــة  المجتمعــات  مفاهيــم  لتقييــم 
االجتماعــي واالقتصــادي للجائحــة وأثــر المعاييــر االجتماعيــة 
القائمــة علــى الجهــود الوقائيــة. تضمنــت نتائــج الدراســات 
أن المــرأة تتمتــع بإمكانيــة أقــل فــي الحصــول علــى الرعايــة 
الصحيــة وقــدرة المــرأة فــي العمــل محــدودة واالســتغال 
االقتصــادي واإليــذاء النفســي تزايــدا. أفــادت الدراســات بــأن 
التدابيــر الوقائيــة الخاصة مثل إنشــاء خطوط مســاعدة للدعم 
الصحــي والنفســي أو الماجــئ للناجيــات مــن العنــف لــم يتم 

تنفيذهــا مــن جانــب الســلطات المركزيــة. فــي هــذا الســياق، 
المجتمــع  منظمــات  أن  المســتجيبين  غالبيــة  رأي  كان 
ــد-19 نظــرًا  المدنــي ســدت الفجــوة فــي االســتجابة لكوفي
إلــى انعــدام سياســات ومبــادرات االســتجابة المركزيــة لألزمــة. 

أدت المــرأة دورًا قياديــًا فــي رصــد وتكييــف إجــراءات  	
الرعايــة  فــي  خبيــرات  وضعــت  كمــا  والوقايــة.  الحمايــة 
الصحيــة جــداول باالحتياجات في مجال شــراء المعدات وقادت 
أعمــال التدريــب فــي تقنيــات تفاعــل البوليميــراز التسلســلي 
ــع  ــاء الطاب ــي إضف ــة ف ــرأة القيادي ــاهمت الم )PCR(.  وس

ــراز التسلســلي باالنتســاخ  ــة تفاعــل البوليمي ــي لتقني المحل
العكســي )RT-PCR( فــي ليبيــا، مــا زاد مــن عــدد مختبــرات 
تشــخيص كوفيد-19 في ليبيا من 3 إلى 15 مختبرًا وإجمالي 

عــدد أطباء التشــخيص في أرجــاء ليبيا. 

التوصيات: 

ــادل أفضــل الممارســات للدعــم النفســي  	 ــز تب يجــب تعزي
والســلطات  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  بيــن  الرقمــي 

والوطنيــة.  المحليــة 

ينبغــي زيــادة التعــاون بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي  	
ووســائط اإلعــام مــن أجــل إذكاء الوعــي، ال ســيما فــي مــا 

يتعلــق باحتياجــات المــرأة والشــباب. 

ــي  	 ــدة ف ــة الجدي ــدة الوطني ــة الوح ــم حكوم ــي دع ينبغ
لوضــع  االجتماعــي  للنــوع  والمراعيــة  الشــاملة  القيــادة 

السياســات العامــة. 

الجديــدة  	 الوطنيــة  الوحــدة  حكومــة  تشــجيع  ينبغــي 
لتخصيــص ميزانيــات للبحــوث العلميــة ودعــم تطويــر مراكــز 

البحــوث. 

يتعيــن تشــجيع التطــوع بيــن الشــابات وبنــاء ثقــة المــرأة  	
وإذكاء الوعــي بشــأن حقــوق اإلنســان. 
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دورة النقاش 3: االستجابة للعنف 
الجني والقائم عى النوع 

االجتماعي في ليبيا

ــارب  ــة والتج ــة الليبي ــدات األزم ــد-19 تعقي ــة كوفي زادت جائح
ذات األبعــاد القائمــة علــى النــوع االجتماعي للليبييــن. فاقمت 
الجائحــة معانــاة المــرأة مــن العنــف الجنســي والقائــم علــى 
ــر وفــي  ــوع االجتماعــي فــي كا مســاحتها الخاصــة للحج الن
المجــاالت الرقميــة. لكــن المــرأة كانــت فاعلــة ايضــًا في فهم 
ومعالجــة العنــف الجنســي والقائم على النــوع االجتماعي من 
خــال عــدة مبادرات في أرجاء ليبيا.  ســلطت المناقشــة الضوء 
على الفجوات التشــريعية والمجال للتطوير واإلصاح القانوني 
ــف  ــد للعن ــة البل ــي مكافح ــًا ف ــون حيوي ــن أن يك ــذي يمك ال
الجنســي والقائــم علــى النــوع االجتماعــي. أدارت الــدورة زينــب 
رجــب خضراوي، المســاعدة لشــؤون البرامج فــي صندوق األمم 
المتحــدة للســكان. وتحدثت إناس عريبي مــن منظمة “حقي”،  
وهالة بوقعيقيص، باحثة وشريكة من الفريق العامل المعني 
بالقطاعــات الفرعيــة بشــأن العنف الجنســي والقائم على النوع 
االجتماعــي، و الدكتــور عمــر الفــاروق، وإبتســام  القصبــي، و 
الدكتــورة فايــزة السنوســي ، األســتاذة عفــاف فــرج الولــوال ; 

ورقيــة قليصــة ورجــاء أبــو رويس.

تضمنت النتائج الرئيسية المنبثقة عن 
المناقشة ما يي:

فــي  	 أساســيًا  دورًا  نســائية  بقيــادة  المنظمــات  أدت 
التواصــل مــع النســاء فــي مخيمــات النازحيــن وبنشــر الوعــي 
ــة بشــأن  ــى المواقــف االجتماعي ــا عل ــة وأثره بشــأن الجائح

ــوع االجتماعــي. الن

ــزد معــدالت العنــف الجنســي والقائــم علــى النــوع  	 لــم ت
االجتماعي خال الجائحة فحسب، بل أصبحت إمكانية الوصول 
إلــى العدالــة والخدمــات القانونيــة أكثــر صعوبــة إذ ابقيــت 
ــن  المحاكــم مغلقــة لبعــض الوقــت، مــا زاد حــس المرتكبي
باإلفــات. وجــدت دراســة أجرتهــا منظمــة “حقــي” أن %89 
مــن النســاء عانيــن مــن العنــف. وزاد إقفــال األماكــن العامــة 
ــوع االجتماعــي  ــى الن ــم عل ــر العنــف الجنســي والقائ والحج
وســوء المعاملة على اإلنترنت إذ اســتغل المرتكبون المجال 

الرقمي. 

ــم  	 ــف الجنســي والقائ ــة للعن ــتجابة فاعل ــل اس ــن أج وم
علــى النــوع االجتماعي، يجــب تحديد األســباب الجذرية للعنف 
الهيكلــي ومعالجتهــا. يشــكل النســيج االجتماعــي األبــوي 
للمجتمــع الليبــي وانعــدام تشــريعات أو أطــر الحمايــة التــي 
والوضــع  العامــة  الحيــاة  فــي  المــرأة  مشــاركة  تحمــي 
األمنــي غيــر المســتقر، عوامــل تســاهم فــي انتشــار أعمــال 
العنــف الجنســي والقائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي 
ليبيــا. لكــن ليبيا ال تزال تفتقد لخطة اســتجابة وطنية للعنف 

الجنســي والقائــم علــى النــوع االجتماعي.

تبادلــت النســاء القياديــات التجــارب الناجحــة حيــث تــم  	
توفير األنشــطة المدرة للدخل للنســاء من خلفيات منخفضة 
المســتوى االجتماعــي واالقتصــادي األكثرعرضــة لســوء 
المعاملــة. حصــل العديــد منهــن علــى الدعــم مــن مبــادرات 
ــي وشــرعن بمتابعــة تعليمهــن  منظمــات المجتمــع المدن

العالــي وتخصصهــن. 

ورغــم وضــع وحــدة تمكيــن المــرأة لخطــة شــاملة لدعــم  	
المــرأة خــال الجائحــة، لــم يوافــق المجلــس الرئاســي علــى 
الخطــة وظلــت عــدة لجــان استشــارية يهيمــن عليهــا الرجــال 
والمعنيــون بوضــع السياســات غيــر المراعين العتبــارات النوع 
االجتماعي. وأفيد أن على جميع النســاء والرجال المتحالفين 
أن يضغطــوا نحــو مشــاركة المرأة الفاعلة فــي عمليات صنع 
القــرار مــن أجــل ضمــان تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي 

والسياســات المراعية له. 

التوصيات:

ــة  	 ــط وقاي ــع خط ــة لوض ــود المبذول ــف الجه ــب تكثي يج
النــوع  علــى  والقائــم  الجنســي  العنــف  مــن  وحمايــة 
االجتماعــي واالســتراتيجيات الوطنيــة والمحليــة لمواجهــة 

العنــف الجنســي والقائــم علــى النــوع االجتماعــي.

ينبغــي وضــع تشــريعات لحمايــة المــرأة مــن إســاءة  	
اســتعمال اإلنترنــت والجريمــة الســيبيرانية.

يجــب وضــع تشــريعات لحمايــة المــرأة مــن جميــع اشــكال  	
العنــف تماشــيًا مــع المعاييــر الدوليــة.
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دورة النقاش 3 :االستجابة للعنف 
الجني والقائم عى النوع 

االجتماعي في ليبيا

دورة النقاش 1: آراء من الميدان - 
الجهات الفاعلة اإلنسانية 
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اليوم 3:

المرأة في طليعة تعزيز األمن 
وحقوق اإلنسان-  المرأة في 

طليعة و اإلعالم وتمكني الشباب
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تســتمر المــرأة الليبيــة فــي كونهــا الضحيــة األولــى النعــدام 
األمن والهجمات المهددة للحياة وخطاب الكراهية والتشهير. 
زاد انتشــار األســلحة الصغيرة وانتشــار الجماعات المســلحة عبر 
الســنين العنــف االجتماعــي الــذي امتــد إلى األســر. ورغم ذلك، 
دافعــت المــرأة الليبيــة عــن األمــن البشــري مــن خــال توفيــر 
ــا،  الخدمــات األساســية للمجتمعــات المحليــة فــي أرجــاء ليبي
مســهلة المصالحــة المحليــة والتماســك االجتماعــي. تضفــي 
مشــاركة المــرأة وتجاربهــا أفــكارًا قيمــة على القطــاع األمني 
وتجعلــه أكثــر فاعليــة. أدلــت بالماحظــات االفتتاحيــة ســوكي 
نجرا، ممثلة المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، وبيكا هوكا، 

ســفير فنلندا فــي ليبيا. 

تضمنت النتائج الرئيسية المنبثقة عن 
المناقشة ما يي:

تضفــي بيئــة اإلفــات الشــرعية علــى العنــف ضــد المــرأة  	
والمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان والناشــطين فيهــا يعيــق 
ذلــك بــدوره مشــاركة المرأة كدافــع للتغيير ويجــب معالجته. 
شــكلت اإلمكانيــة غيــر المائمــة للوصــول إلــى العدالــة في 
نظــام عدالــة يحــرم المرأة مــن العدالة عائقًا أساســيًا تواجهه 
الناشــطات الليبيــات، كما يعانين من انعــدام الحماية والخوف 
من االنتقام. تحقق بعض التقدم في هذا المجال إذ أنشــئت 
محكمتــان فــي طرابلــس وبنغــازي لمعالجــة قضايــا العنــف 
المرتكــب ضــد المــرأة والطفــل. لكــن، إضافــة إلــى تحســين 
الحقــوق القانونيــة للمــرأة ومعالجــة التمييــز الهيكلــي، 
ــون  يجــب أن يتحســن تمثيــل المــرأة فــي نظــام إنفــاذ القان
كقضــاء ومحاميــن، ويجــب إنشــاء بيئــة حاميــة للناجيــات مــن 

العنــف. 

المنتــدى  	 فــي  للمــرأة  الفاعلــة  المشــاركة  ضمنــت 
إدراج مبــادئ عدالــة مثــل حقــوق اإلنســان والمســاواة بيــن 
ــد الســام واألمــن لاتفــاق  الجنســين. ولكــن لتحقيــق فوائ
السياســي وتوجيــه ليبيــا إلــى العملية االنتقالية، يجب شــمل 
المــرأة بصــورة مجديــة فــي كافــة البرامــج األمنيــة والعدالة 
االنتقاليــة والقانونية واألمنية مثل نزع الســاح وإعادة إدماج 

المقاتلين.
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المرأة في طليعة تعزيز األمن 
وحقوق اإلنسان

دورة النقاش 1:  جلسة النساء 
والقانون

تشــكل األطــر القانونيــة الــي تنظم العالقــات االجتماعية 
محــورًا حيويــًا لحمايــة الحقــوق ومعاقبــة مرتكــي الجرائم 
وضمــان الفــرص المتكافئــة لجميع المواطنــني. في هذه 
ــني  ــني الليبي ــراء القانوني ــن الخ ــق م ــش فري ــدورة، ناق ال
التحديــات الــي تواجــه المــرأة واإلصالحــات الــي يمكــن 
تطبيقهــا لرســيخ حقوقهــا القانونيــة بشــكل افضــل، 
وعالجــوا التحديــات المتعــددة األوجــه الــي تواجــه المــرأة 
في ميادين مختلفة وشددوا عى الحاجة إلعداد ترشيعات 
وطنيــة بشــأن العنف ضــد المرأة. كان من بــني المتحدثني 
قضــاة نســاء بــارزات، نســاء عملــن عــى قوانــني الحبــس 
والصكــوك القانونيــة لمكافحــة التعذيــب وآليــات قانونية 
وقائيــة اخــرى. أدار النقــاش خالــد م أحمــد، مســؤول عــن 
ــم  ــدة للدع ــم المتح ــة األم ــن بعث ــة م ــدة القانوني القاع
فــي ليبيــا. وتحدثت القاضية آســيا الرشيــف، ونيفني الباح، 
ــرام  ــان، وم ــوق اإلنس ــال حق ــي مج ــطة ف ــة وناش محامي
العكروت، ونرين عامر وفاطمة شــنيب، محامية وعضوة 
في شبكة المساعدة القانونية وفي شبكة المرأة الليبية 

لبناء الســالم. 

تضمنت النتائج الرئيسية المنبثقة عن 
المناقشة ما يي:

فــي  	 النســاء  تكــون  ومحاميــات،  قاضيــات  بصفتهــن 
طليعــة عمليــة مكافحــة العنــف ضــد المــرأة. يشــكل إنشــاء 
ــدة تســعى إلــى معالجــة العنــف ضــد  ــة جدي محاكــم محلي
المــرأة خطــوة مرحــب بهــا لكنهــا تتطلــب المزيــد مــن 
ــة  ــاغ فعال ــات إب ــم آللي ــر المحاك ــل. تفتق ــر والتفعي التطوي
وللدعــم النفســي للناجيــات مــن العنــف ضــد المــرأة. كذلــك، 
تتطلــب بعــض النصــوص القانونيــة أعمــال تنقيــح وتعديــل. 
مثــًا، غالبــًا مــا يتــم الحكــم على اإلســاءة الزوجية ضــد المرأة 
علــى انهــا جنحــة بــداًل مــن جــرم مــا يوفــر التســامح للمرتكب 
ويخفــف مــن خطــورة الجريمــة. كــون قانــون اإلجــراءات يصدر 
واليــة القضــاة الليبييــن، ال يســتطيع القضــاة معالجــة الجنحة 
كونهــا غيــر محــددة كجريمــة. كمــا أفيــد بــأن المــرأة تواجــه 
ضغطــًا اجتماعيــًا لســحب الشــكاوى وعــدم اإلبــاغ عن إســاءة 

المعاملة.

أشــارت الخبيــرات القانونيــات إلــى األحــكام التمييزيــة فــي  	
بعــض القوانيــن مثــل القانــون رقــم 10، حيــث إذا أســاء رجــل 
معاملة زوجته لكنه ال يترك أثرًا ظاهرًا وتتركه زوجته، يتمتع 
ــة  ــى المحكم ــكوى إل ــم ش ــي لتقدي ــق القانون ــزوج بالح ال
للمطالبــة بعودتهــا. هكــذا، يعتبــر الرجــل وصيــًا علــى المــرأة 
بموجــب بعــض األحــكام. وبمــا أن معظــم قضايــا العنــف 
ــوع االجتماعــي يرتكبهــا  ــى الن ــك القائمــة عل الجنســي وتل
أقــارب ذكــور للمــرأة، مــن الضــروري تنقيــح قوانيــن األحــوال 
الشــخصية والقانــون الجزائــي لضمــان عــدم حصــول األقــارب 
الذكــور علــى اليد العليــا. كما ينبغي إضفاء الطابع الرســمي 
على أعمال التحقيق بالجرائم. يشــكل إصدار مرســوم إلنشــاء 
مكتــب مدعــي عــام خــاص يحقــق بقضايــا العنــف ضــد المرأة 

ــة. خطــوة ايجابي

حصــل تدهــور فــي البيئــة القانونيــة منــذ عــام 2012 مــع  	
ــون آخــر  ــزواج الفتيــات القاصــرات وقان ــون يســمح ب ســن قان

يمنــع المــرأة مــن إقامــة مراســم الــزواج. 

جــرى عــرض تجــارب مختلفــة تظهــر أن انعــدام التشــريعات  	
بشــأن العنــف ضــد المــرأة يــؤدي إلــى وجــود ثغــرات خطيــرة 
فــي آليــات الحمايــة. أثنــت دورة النقــاش علــى الجهــود 
المتواصلــة التــي يبذلهــا خبــراء ليبيــون بالتعــاون مــع بعثــة 
األمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا وهيئــة األمــم المتحــدة 
للمــرأة وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان لتنقيــح مشــروع 
القانــون الحالــي واقترحــت أن يغطــي مشــروع القانــون أيضــًا 
العنــف الســيبيراني ضــد المــرأة. واقترحــت منظمــات أخــرى 
تابعــة لألمــم المتحــدة مثــل اليونيســف أن يتم توســيع نطاق 
مشــروع القانــون بشــأن العنــف ضــد المــرأة ليشــمل العنــف 

ضــد  الفتيــات والصبيــان.

التوصيات:

ينبغــي بمنظمــات المجتمــع المدنــي أن تســاهم بتوفيــر  	
التدريــب األمنــي المائــم للمــرأة، تعزيــز الحمايــة القانونيــة 
لموظفــي إنفــاذ القانــون، والعمــل معهــم لضمــان أال ُتمنــح 
المــرأة أدوار ثانوية كحارســة فحســب، بل مناصــب قيادية أيضًا. 

ينبغــي تدريــب موظفــي إنفــاذ القانــون بشــأن العنــف ضد  	
المــرأة وينبغــي تعزيــز حمــات التعليــم مــن أجــل اســتهداف 

وإدماج المرأة بشــكل أفضل.
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ــرأة  	 ــة حقــوق الم ــة فــي حماي ــز نظــام العدال يشــكل تعزي
النــوع  علــى  والقائــم  الجنســي  العنــف  مــن  والناجيــات 
االجتماعــي أمــرًا بالــغ األهمية؛ لكن يجب قيــادة الجهود لوضع 
تدابيــر وقائيــة تعالــج األســباب الجذريــة للعنــف بشــكل متــواز. 
ويمكــن لتفعيــل دور القضــاء أن يــؤدي دورًا وقائيًا أساســيًا في 
ذلــك. مثــًا، ينبغــي إنشــاء محاكــم لمعالجــة الجرائــم المصنفة 
جنحــة. ينبغــي إنشــاء قنــوات تواصــل بيــن منظمــات المجتمــع 

ــاء.  ــن والقض ــراء القانونيي ــائية والخب ــي النس المدن

يجــب وضــع  مســار لمشــروع قانــون بشــأن العنــف ضــد  	
المــرأة  تدعمــه هيئة األمــم المتحدة للمــرأة ومفوضية األمم 
المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان وصنــدوق األمــم المتحــدة 
ــم  ــراء القانونييــن فــي تقدي للســكان. كمــا ينبغــي دعــم الخب

ــرأة. ــة الم ــدة بشــأن حماي ــات جدي مقترح
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ويجــب رصــد تنفيــذ القوانيــن الوقائيــة التــي تضمــن  	
للمــرأة.  المتكافئــة  والحقــوق  المشــاركة 

ينبغــي تنســيق القوانيــن الوطنيــة الليبيــة مــع المبــادئ  	
الــواردة فــي االتفاقيــات الدوليــة التي صدقــت عليها ليبيا. 

يجــب إعــداد نظــام شــامل يتضمــن تدابيــر حاميــة ووقائيــة  	
لمكافحــة العنــف ضــد المــرأة. 

ويجــب إنشــاء ماجــئ آمنــة للناجيات من العنــف في أرجاء  	
ليبيا.

ينبغــي تنقيــح قانــون األحــوال الشــخصية وإجــراء المزيــد  	
مــن الدراســات لمعالجــة وفهم األســباب الجذريــة للعنف ضد 

المرأة.
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دورة النقاش 2:  جلسة المرأة 
واألمن

 ســلط قــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة  1325 

الضــوء عــى أهمية مشــاركة المرأة في عمليات الســالم 
واألمــن والحمايــة في الزاعــات المســلحة وأدوار الوقاية 
وبنــاء الســالم، إىل جانــب تأثري إدماج المرأة عى اســتدامة 
الســالم. قطعــت المــرأة الليبيــة أشــواطًا فــي المطالبــة 
بالمناصــب القياديــة المحقــة وســاهمت بفاعلية في بناء 
الســالم المحي وفي تشــكيل النتائج السياســية الرئيسية 
ــي.  ــيايس اللي ــوار الس ــدى الح ــق منت ــة طري ــل خريط مث
تتمتــع ليبيــا بتاريــخ طويل للمــرأة في إنفــاذ القانون؛ لكن 
المعايــري االجتماعيــة التميزيــة واالفتقــار إىل خطــة عمــل 
وطنيــة لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325 همــا مــن 
ــاج  ــان إدم ــا لضم ــي معالجته ــي ينبغ ــات ال ــني التحدي ب
المــرأة ومســاهمتها الفعليــة فــي عمليــة إصــالح قطــاع 
األمــن. أدلــت بالمالحظــات االفتتاحيــة ناتالينا يس، رئيســة 
بعثــة االتحــاد األوروبــي لتقديــم المســاعدة الحدوديــة 
واألمنيــة فــي ليبيــا. ويــرت دورة النقــاش أمينة الرشــيد، 
كبــرية مستشــاري شــؤون النــوع االجتماعــي لــدى بعثــة 
األمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا ، وتحدثت  جازية شــعير، 
ورانيــا زيــد، ونريــن عامــر وخديجــة البوعــي، مستشــارة 

النــوع االجتماعــي فــي برنامج األمــم المتحــدة اإلنمائي. 

تضمنت النتائج الرئيسية المنبثقة عن 
المناقشة ما يي: 

ينبغــي تعزيــز الجهــود المبذولــة لضمــان تمثيــل المــرأة  	
ــدان  ــد البل ــا هــي أح ــي. ليبي ــاع األمن فــي مؤسســات القط
األربعــة التــي لديها أكاديميات لضابطــات األمن. ينبغي إعادة 
فتــح األكاديميــات كي تســتهدف المــرأة بفاعلية وتشــملها. 
ــة  ــة اجتماعي ــات توعي ــادة حم ــي قي ــواز، ينبغ ــكل مت وبش
لمعالجــة مفاهيــم النــوع االجتماعــي الخاطئــة التــي تفيــد 
ــأن المــرأة ليســت صالحــة لقطــاع األمــن. وتواجــه المــرأة  ب
مجموعــة تحديــات مختلفة ولديها تجــارب مختلفة في قطاع 
األمن، لذا ينبغي أن تســتجيب برامج األمن الذاتي لاحتياجات 

المتعلقــة بالنــوع االجتماعي.

ــى  	 ــط عل ــوم فق ــن ال يق ــاع األم ــي قط ــرأة ف ــاج الم إدم
الحقــوق وليس مســألة مبــدأ، بل هو لمصلحــة جميع أصحاب 
المصلحــة ولفاعليــة القطاع. وأثبتت التجــارب أن المرأة تفهم 
وتحســن  أفضــل  بشــكل  المحليــة  المجتمعــات  احتياجــات 
ــات  ــل العملي ــون وتجع ــاذ القان ــى إنف ــول إل ــة الوص إمكاني
األمنيــة مســؤولة أكثــر. تتعــاون بعثــة االتحــاد األوروبــي 
لتقديــم المســاعدة الحدوديــة واألمنيــة فــي ليبيا مــع وزيري 
الداخلية والعدل في مجال تعميم المنظور النوع االجتماعي 
فــي وكاالت إنفــاذ القانــون وتعتمــد نهجــًا مماثــًا فــي دعــم 

المؤسســات الليبيــة المعنيــة بمراقبــة الحــود وإدارتها. 

واضحــة  	 لتعاريــف  الليبــي  الجزائــي  القانــون  يفتقــر 
وغالبــًا مــا يخضــع للتفســير. ســوف تعــزز الجهــود المبذولــة 
لتوضيــح نصــوص التشــريعات المعنيــة باألمن فاعليــة القطاع 

ــاكات.  ــض االنته وتخف

التوصيات:

يجــب إدراج منظــور وأولويــات المرأة بمختلــف تنوعها في  	
االستراتيجيات الوطنية الموضوعة خال الفترة االنتقالية في 
ليبيــا. يتضمــن ذلك إعادة تقييــم المناهج المدرســية وضمان 
اإلشارة إلى القرار 1325 واتفاقية القضاء على جميع اشكال 
التمييــز ضــد المرأة وقوانين أخرى واالتفاقيات الدولية بشــأن 
حقــوق المــرأة. ينبغــي تعزيــز الحــوار والتعــاون بيــن المــرأة 
الريفيــة والحضريــة. تســتطيع منظمــات المجتمــع المدنــي 
أن تــؤدي دورًا رياديــًا فــي تســهيل ذلــك إذ غالبــًا مــا تتمكــن 

مــن الوصــول إلــى المناطــق النائيــة المهمشــة.

ينبغــي بالــدول ومنظمــات المجتمــع المدنــي الليبيــة أن  	
تدعــم ليبيــا فــي وضــع وتنفيــذ خارطــة طريــق خطــة العمــل 
ــرات. يجــب أن تنشــئ  ــي وخب ــم تقن ــة 1325 مــع دع الوطني
شــبكات بنــاء الســام النســائية ومنظمــات المجتمــع المدني 
قنــوات تشــاور مــع وزارتــي العــدل والشــؤون الداخليــة بشــأن 

الخطة واآلليــات لتنفيذها.

ويشــكل دعــم إعــادة دمــج المــرأة فــي قــوات الشــرطة  	
النســاء  عــدد  لتقييــم  لجنــة  أنشــئت  اساســية.  أولويــة 
العائــدات. يجــب إعــادة فتــح مــدارس الشــرطة التــي أقفلــت 
ألســباب أمنيــة وينبغــي الســعي إلــى تقديــم تدريــب شــامل 
ومســتهدف للمــرأة. وينبغــي بعمليــات التوظيــف ان تهدف 
إلــى اســتهداف المــرأة وشــمل المــرأة فــي لجــان العمالــة. 
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التقرير الموجز للندوة االفتراضية

يجــب ان تســتخدم الحكومــة الليبيــة الجديــدة اإلعــام  	
ومنظمــات المجتمع المدني لمواجهــة الخطابات المهيمنة 

واألبويــة بشــأن أدوار المــرأة فــي قطــاع األمن. 

االجتماعــي  	 القطاعيــن  بيــن  التعــاون  تعزيــز  وينبغــي 
واألمنــي. ينبغــي أن يســتخدموا اإلعــام ويصممــوا حمــات 

توعيــة تواجــه المعاييــر التقليديــة للنــوع االجتماعــي. 

Photo:�Magenta

وفــي قطــاع األمــن، ينبغي بعمليــات التوظيــف أن تهدف  	
إلى اســتهداف المرأة وشــمل المرأة في لجان العمالة.
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المرأة في طليعة واإلعالم 
وتمكني الشباب

دورة النقاش 1: الصحافيات في 
طليعة اإلعالم

يمكــن  حديــن  ذو  ســيفًا  اإلعــالم  دور  يعتــر  مــا  غالبــًا 
استخدامه لنرش معلومات مضللة واالنقسام أو لمكافحة 
المنظــورات االجتماعيــة الســلبية والوصمــات وكقنــاة 
فاعلــة للوصــول إىل المواطنــني، ال ســيما فــي األوقــات 
ــام 2011، كان  ــذ ع ــة. ومن ــالل الجائح ــاًل خ ــمة، مث الحاس
للصحفيــات والناشــطات في وســائل التواصــل االجتماعي 
الليبيــات أدوار رياديــة في تغطية حمــالت المصالحة لتعزيز 
الســالم، فــي مكافحــة خطــاب الكراهيــة، وإذكاء الوعــي 
بشــأن الحقــوق المدنية والحريــات، ومكافحة المعلومات 
المضللــة، ونــرش المعلومــات بشــأن كوفيــد-19 والوقايــة 
منــه. شــدد فريــق النقــاش فــي هــذه الــدورة عــى األدوار 
الحيوية للصحافيني ومســؤولياتهم في معالجة وتخفيف 
خطــاب الكراهيــة واالنقســامات فــي الفــرة االنتقاليــة. 
أدىل بالمالحظــات االفتتاحيــة عبــد الفتــاح جمــي، رئيــس 
اللجنــة الوطنيــة للشــباب والرياضة، وأرس احمد  طوســون 
مــن صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان و آنــا بلــوك مازوير، 
ســفرية الســويد لــدى ليبيــا. وأدارت النقــاش ليبيــا إدريس، 
صحافيــة العمــل اإلعالمــي فــي بــي بي يس ميديا أكشــن 
وتحــدث الصحافيــون غــادة  الرشيــف، وفاطمــة العمراني، 
وعبــد المنعــم الجهمــي، ولميــس الغبــالوي ووانســا 

البهلول.

 

تضمنت النتائج الرئيسية المنبثقة عن 
المناقشة ما يي: 

غالبــًا مــا تعالــج الصحافيــات الليبيــات المســائل االجتماعية  	
الكامنــة التــي نــادرًا مــا تتــم تغطيتهــا وغالبــًا مــا يهمشــها 
ــة  ــة، المضايق ــة اإلنجابي ــن الصح ــدي وتتضم ــام التقلي اإلع
واإلعاقــات التــي غالبــًا مــا تتحــدى خطــوط التحريــر التقييدية، 
كمــا تثيــر مســائل المحرمــات مثــل االعتــداء الجنســي علــى 
الفتيــات. فكــرت المــرأة القيادية بأنه يمكن اســتخدام اإلعام 
لتصليح أو تعميق االنقســامات االجتماعية والسياســية. بدأت 
العديد من الصحافيات في بداية نشــوب النزاع تفادي تغطية 
التطــورات السياســية وانتقلــن إلــى التركيــز علــى المســائل 
االجتماعيــة والمتعلقــة بالنــوع االجتماعــي، مــا مكــن المــرأة 

مــن تســليط الضــوء علــى المظالــم المجتمعيــة والتعبير عن 
ــزاع.  ــي الن ــا ف ــات المهمشــة وتجاربه ــف المجموع مختل

عانــت الصحافيــات التمييــز فــي الميــدان إذ الحــظ العديــد  	
منهــن أن أجرهــن كان أقــل من أجر نظرائهــن الذكور وحصلن 

علــى فرص تدريب أقل. 

يبــرز التواصــل االجتماعــي كمنصة وســيلة إعاميــة بديلة  	
وينبغــي تعزيــز الجهود المبذولة لمســاواة إمكانية الوصول 
إلــى وســائل التواصــل االجتماعــي وخبراتهــا. تختبــر المــرأة 
بشــكل غيــر متناســب انعــدام األمــن وخطــاب الكراهيــة على 
منصــات التواصــل االجتماعــي، الهجــوم علــى المــرأة متزايــد 
والتأثيــر النفســي للتنمــر علــى اإلنترنــت والمضايقــة أثقــل 

ــات.  ــطات والصحافي ــل الناش كاه

كمــا تدعــو المــرأة القياديــة الليبيــة وســائل اإلعــام  	
إلــى تحــدي أنماط النــوع االجتماعــي من خال تشــجيع الصور 
والقصــص غيــر المعياريــة للمــرأة التــي ال تحصرها فــي أدوار 

ــا. ــا وقيادته ــر إنجازاته ــل تظه ــة ب تقييدي

الجنســين  	 بيــن  المســاواة  تحقيــق  إلــى  الدعــاة  أدى 
فــي اإلعــام والصحافــة الليبيــة دورًا هامــًا فــي إظهــار تنوع 
تجــارب المــرأة والفروقات بيــن المناطق الليبيــة وخصوصيات 
احتياجاتهــا وظروفهــا. مثــًا، عانــت المــرأة فــي الجنــوب مــن 
توفير الخدمات الضرورية، األموال والتدفق النقدي المحدود 
ــارت الصحافيــات الشــابات  والنــزوح مــن بيــن أمــور اخــرى. أث
الليبيــات هــذه المســائل للعامــة ووفــرن مكانــًا لهــؤالء 
النســاء للتعبيــر عــن مظالمهــن كــي تصــل معاناتهــن إلــى 
صانعــي القــرار وتضغــط عليهــم لمعالجتهــا. كمــا أظهــرت 
ــة قصــص  ــال تغطي ــن خ ــرأة م ــوع أدوار الم ــات تن الصحافي
النســاء فــي مناصــب مختلفة، مثــل العمل في وحــدات إنتاج 
ــا  ــيات، م ــات وسياس ــه وكطبيب ــة الترفي ــي صناع ــم، ف الفح
ــول  ــدي للمــرأة وزاد القب ــدور التقلي ــم عــن ال ــه مفاهي واج

االجتماعــي للمــرأة المؤديــة ألدوار مختلفــة.
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التوصيات: 

ينبغــي توحيــد مدونــة الســلوك الصحافيــة والنزاهــة  	
الصحافيــة واألخاقيــات. ويجــب إضفــاء الطابــع المؤسســاتي 
علــى آليــات اإلبــاغ لمنع العنف الجنســي والقائــم على النوع 

االجتماعــي فــي القطــاع اإلعامــي. 

قطــاع  	 لتنظيــم  الوقائيــة  القوانيــن  تشــريع  وينبغــي 
ــة  ــن بالهيئ ــا يتعي ــة. كم ــوء المعامل ــة س ــة ومعالج الحاف
التشــريعية أن تعمــل مــع منظمــات المجتمــع المدنــي 
وقطــاع الحافــة لســن قوانيــن ســيبيرانية تنظــم المحتــوى 
ــة وتحمــي الليبييــن مــن التنمــر  اإللكترونــي بصــورة وقائي

الســيبيراني وســوء المعاملــة.

كمــا يجــب تعزيــز إمكانيــة الوصــول واســعة النطاق إلى  	
األدوات والقنوات اإلعامية كمورد اســتخدمته الصحافيات 
الشــابت الليبيــات لنشــر المعلومــات بشــأن العنــف األســري 
خال الجائحة. وأفيد أن نصف مليون مشــاهد تقريبًا شــاهد 
الفيديوهــات اإلعاميــة بشــأن مكافحــة العنف ضــد المرأة 
علــى منصــة أنشــئت لمعالجــة العنــف األســري والتبريــرات 
التــي قدمهــا مرتكبــو العنــف. ينبغي أن تشــجع الســلطات 

الوطنيــة والدوليــة هــذه الجهــود وتدعمهــا. 

وينبغي باإلعام الوطني والمســتقل الليبيين أن يواصل  	
تأديــة الــدور فــي تحدي الصــور النمطيــة للنــوع االجتماعي 

وتشــجيع القبول االجتماعــي ألدوار المرأة الفاعلة.
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دورة النقاش 2:  ناشطات شابات 
في طليعة السالم واألمن

 

ــة  ــة االنتقالي ــات للعملي ــكات هام ــابات رشي ــكل الش تش
فــي ليبيــا ويتمتعــن بتجــارب فريــدة فــي عــدم المســاواة 
والــزاع. تبــادل المشــاركون فــي هــذه الــدورة بعــض نتائج 
موجــز سياســاتي مشــرك أعدتــه هيئــة األمــم المتحــدة 
للمــرأة وصنــدوق األمــم المتحدة للســكان ويحمــل عنوان 
“تعميــق االســتقرار فــي ليبيــا: التغلب عــى التحديات الي 
تواجــه مشــاركة الشــابات فــي عمليــة بنــاء الســالم” 
ناقــش المشــاركون والمشــاركات خاصيــة الحواجــز الــي 
تواجــه الشــابات في مجــايلّ األمن وبناء الســالم، وكيفية 
دعــم المــرأة فــي مناصــب صنــع القــرار للشــابات ومركزيــة 
الرابــط بــني التمكــني االقتصــادي للشــابات وقيادتهن في 
ــكاري ،  ــاش رسور  ع ــن. أدارت النق ــالم واألم ــايلّ الس مج
آكاديميــة “دويتشــه  فيللــه”. وكانــت المتحدثــات مــن 
بنــاة الســالم البــارزات كبســمة خليفــة، ومروكــة عبد هللا، 

ومــارح زمــول ولبــىن  البحــري.

تضمنت النتائج الرئيسية المنبثقة عن 
المناقشة ما يي: 

ــابة  	 ــيما الش ــرأة، ال س ــع الم ــة تمن ــز هيكلي ــاك حواج هن
من الوصول إلى قطاع األمن واكتســاب الخبرات. أدرج انعدام 
القبــول االجتماعــي علــى أنــه التحدي الرئيســي الــذي يواجه 
المــرأة فــي مجالــّي الســام واألمــن. يشــكل الرجــال حــراس 
القطاع وتواجه المرأة حواجز أعلى تحول دون دخولها. ولوحظ 
أن الرجال غالبًا ما اعتمدوا نهجًا دوالنيًا وعسكريًا فيما تدخل 
المــرأة نظــرة أمــن بشــرية إلــى القطــاع. تمكنــت العديــد من 
الشــابات الليبيــات مــن الوصــول إلى القطاع من خــال البحوث 
واألوساط األكاديمية، لكن ونتيجة الحواجز االجتماعية تطلبن 

دعــم الباحثين الذكور لتســهيل عملهــن الميداني. 

التوقعــات االجتماعيــة والحواجــز هي أعلــى في مواجهة  	
الشــابات وعتبــة القبــول االجتماعي هي أعلــى من تلك التي 
بعملهــا� تقــوم� ألن� � النســاء� تحتــاج� ال� الشــبان.� يواجههــا�
بأنهــن  للمجتمــع� يثبتــن� أن� يتعيــن�عليهــن� بــل� فحســب،�

ــادرة. ــة ق ــات فاعل ــكلن جه يش

تفتــح زيــادة االســتقالية االقتصاديــة للمــرأة األبــواب لهــا  	
للعمــل فــي كافة القطاعــات وتخفف مخاطــر التعرض للعنف. 

التوصيات: 

يجــب معالجــة دور المناهــج المدرســية فــي تعزيــز الصــور  	
النمطيــة للنــوع االجتماعــي إذ غالبــًا مــا يتــم تذكيــر المــرأة 
فــي المناهج التعليمية بواجباتهــا بداًل من حقوقها. ينبغي 
إصــاح المنهــج الوطنــي لتعــزز مشــاركة الشــابات وبالتالــي 

تعزيــز دورهن في كافــة القطاعات.

التمكيــن  	 علــى  مركــز  ايجابــي  بعمــل  القيــام  يجــب 
االقتصادي للمرأة. وينبغي توزيع فرص العمل بين الشبكات 
النســائية وينبغــي زيــادة التعــاون بيــن منظمــات المجتمــع 
المدنــي والكيانــات الحكوميــة بشــأن التمكيــن االقتصــادي 

للمرأة. 

يجــب أن تتمســك الشــابات بحقهــن وإصرارهــن علــى  	
المشــاركة والمســاهمة فــي مجالــّي الســلم واألمــن.

يجــب أن تطالــب الشــاباب بفاليــة للحصــول علــى المدخات  	
ويجب أن تكون أولوياتهن مدرجة في العملية االنتقالية. كما 
يتعيــن تعزيز التواصل بين الشــابات وعضــوات البرلمان. وخال 
االنتخابــات، ينبغــي إنشــاء دورات تشــاور كي تتمكن الشــابات 

من تبادل تجاربهن ومفاهيمهن مع عضوات البرلمان.
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اليوم 4:

المرأة في طليعة التمكني 
االقتصادي
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ــني  ــة إىل التمك ــادرات الهادف ــات والمب ــكل السياس تش
االقتصــادي للمــرأة وزيــادة مســاهمتها الرســمية فــي 
االقتصــاد عامــاًل جوهريــًا للتنميــة االقتصاديــة واالزدهار. 
المــرأة  إمكانيــة  يعــزز  ممكــن  ســياق  توحيــد  يجــب 
ومســاهماتها الرســمية في االقتصاد كي تؤتي العوائد 
االقتصادية لسياق ما بعد الزاع في ليبيا ثمارها. يرت 
المالحظات االفتتاحية بيغونيا الساغاباسر، ممثلة هيئة 
األمــم المتحــدة للمــرأة وأدىل بهــا رتشــارد بــي نورالنــد، 
ســفري الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي ليبيــا، وخافيــري 
غارســيا  الراش، ســفري إســبانيا فــي ليبيــا، وبياتريــس لــو 
فرابي دو هيلني،  الســفرية الفرنســية في ليبيا، وقودزي 
افيــي، نائبــة الممثــل المقيــم لرنامــج األمــم المتحدة 

اإلنمائي. 

 

تضمنت النتائج الرئيسية للمالحظات 
االفتتاحية ما يي: 

ال يمكــن تجاهــل المســاهمات النوعيــة للمرأة في مســار  	
االنتقــال السياســي فــي ليبيــا. ورغــم كون عــدد النســاء أقل، 
وجهــت النســاء الـ17 المشــاركات في المنتدى إلى المســائل 
الرئيســية وشــكلن المحــرك الــذي أدى إلــى المضــي قدمــًا 
ــي  ــة ف ــن مســاهمتهن المجدي ــب تأمي ــا يج ــة. كم بالعملي
القطــاع االقتصادي من خال تمكين المرأة لتأدية دور حاســم 
فــي االقتصــاد الليبــي، بحيــث تكــون هــذه الجهــود مكملــة 

ألهــداف التنــوع االقتصادي. 

ومــن خــال وكاالتهــا اإلنمائيــة، شــددت الواليــات المتحدة  	
األمريكية وفرنسا وإسبانيا على دعم تنظيم المرأة للمشاريع 
فــي ليبيــا مــن خــال توفيــر إمكانيــة الحصــول علــى التمويل 
وبرامــج متعــددة مثــل التدريــب الرقمــي ومبــادرات التبــادل 
التمكيــن  آثــار  امتــداد  تجســيد  أجــل  ومــن  التعليمــي. 
االقتصادي للمرأة على االســتجابة لاحتياجات الوطنية، أشــير 
إلــى أن أحــد المســتفيدين مــن برنامــج تبــادل وكالــة الواليــات 
المتحــدة للتنميــة الدولية أنشــأ أول مركــز لمرض التوحد في 
طرابلــس ووفــر التدريــب لـــ21 مدربيــن آخريــن فــي مــدن خارج 

طرابلــس. 

ــة تكافــح العنــف ضــد  	 ــة ممكن ــة وقائي ــزم ايجــاد بيئ ويل
المــرأة وتوفــر الفرص االقتصاديــة المتكافئة من أجل تفعيل 
األدوار االقتصادية للمرأة. أواًل وقبل كل شــيء، يجب تشــجيع 
المــرأة علــى التكلــم والتمكــن مــن اإلبــاغ عــن العنــف مــن 

خــال خطــوط مســاعدة وطنية إذا مــا قررت ذلك.
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ــي  	 ــن ينبغ ــة لك ــرأة باألهمي ــن الم ــاب تمكي ــع خط يتمت
اســتثمار المزيــد مــن الجهــود لجعله محــددًا. وتشــكل القوة 
الماديــة والتحكــم بالمــوارد الماليــة والثــروة مكونــًا أساســيًا 
للمــرأة كــي تكتســب التأثيــر وتشــعر بالتمكيــن. كذلــك، قيــل 
ــة للمــرأة مــن  ــر الفــرص االقتصادي ــل توفي ــه يجــب تكمي أن
خــال تعميــم منظورهــا فــي التنميــة االقتصاديــة الشــاملة.



27

دورة النقاش 1: جلسة سيدات 
األعمال والرشكات الناشئة

ــزاع  ــرة ال ــي ف ــام 2011 ف ــذ ع ــة من ــرأة الليبي ــت الم برع
ــف  ــات تكي ــع آلي ــي وض ــة ف ــة االقتصادي ــلح واألزم المس
دعمــًا ألرستهــا وتمكنــت مــن خــرق ســوق العمــل بقليــل 
مــن الدعــم وبوجــود حواجــز اجتماعيــة اقتصاديــة عاليــة. 
النســاء  مــن  العديــد  ثابــرت  الجائحــة،  انتشــار  وعقــب 
صاحبــات األعمــال وتمكــن مــن إدامة ســبل كســب رزقهن 
ومنشــآتهن الصغــرية والمتوســطة ودخلــن المنافســات 
ــي  ــرص ال ــن الف ــتفدن م ــن واس ــا تكيف ــة، كم االفراضي
تكمــن فــي الرقمنــة وســاهمن فــي تخفيــض معــدالت 
البطالــة. أدارت الــدورة  هالــة بوقعيقيــص ، باحثة، وكانت 
المتحدثــات منيــة عتيقــة، وســاره الــزوي، وهــدى  ســالم 
، وونســة الحضــريي، موظفــة معنيــة برامــج احتضــان 
األعمال، وإيناس العلمني، مؤسســة مشاركة في رشكة 

“ياقــوت”، ومريــم عشــيي، صناعــة الروبوتــات. 

تضمنت النتائج الرئيسية للمالحظات 
االفتتاحية ما يي: 

تشــكل أوجــه التقــدم التكنولوجــي ووســائل التواصــل  	
االجتماعــي واألدوات الرقميــة أصواًل تســاعد صاحبات األعمال 
فــي توســيع نطــاق الوصــول إلــى جماعاتهــن المســتهدفة. 
ويتمتــع ســد الفجــوة الرقميــة وتحســين الوصــول إلــى 
اإلنترنــت وتوفيــر أعمــال التدريــب علــى التســويق الرقمــي 
والخدمــات اإللكترونــي بقيمة في تعزيز التمكين االقتصادي 
للمــرأة. كذلــك، أشــير إلــى أن الرقمنــة توفــر فــرص تعليميــة 
جديدة وتتيح اكتساب الخبرات وتبادل المعارف عن بعد وتوفر 

التكاليف. 

ــذي  	 ــادي ال ــار االقتص ــد-19 واالنهي ــة كوفي أرغمــت جائح
رافقهــا العديــد مــن األعمــال التجاريــة بقيــادة نســائية علــى 
تقليص حجم هذه األعمال والتكيف مع الصدمات االقتصادية. 
مع ذلك، كان من المثير لإلعجاب ماحظة أنه ورغم التحديات، 
تمكنــت بعــض األعمــال التجارية بقيادة نســائية مــن المثابرة 

واإلبقــاء علــى أعمالهــن مفتوحة. 

ومــن الضــروري تعميــم مبــدأ عــدم تــرك أحــد خلــف  	
الركــب فــي تصميــم البرنامــج وتنفيــذه ورصــده. يجــب منــح 
األولوية للمرأة الريفية المحرومة والمرأة ذات إعاقة وفئات 
ــات المســتهدفة.  مهمشــة أخــرى وشــملهن فــي الجماع
كذلــك، تســتطيع الــوكاالت الدوليــة المســاعدة فــي ضمــان 
توفيــر قنــوات تواصــل بيــن أصحــاب المصلحــة األكثــر ضعفــًا 
والســلطات الوطنيــة. أشــارت هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة 
إلــى أن الوكالــة غالبــًا مــا تعمــل كوســيط لضمــان اســتجابة 

الســلطات المعنيــة لطلبــات المــرأة فــي المناطــق النائية. 

فــي ســبها، أشــارت صاحبــة أعمــال إلــى أن الطالبــات  	
الشــابات الجامعيــات ذوات اإلمكانيــات الهائلــة شــعرن بخيبة 
أمــل وعــدم تمكيــن فــي مــا يتعلــق بدخــول ســوق العمــل. 
الذيــن  والتهميــش  لإلهمــال  ومدركــة  لذلــك،  اســتجابة 
تعانيهــا المجتمعــات المحليــة الجنوبيــة، ســعت المــرأة إلــى 
أن تصبــح قــدوة ومثــااًل للنجاح لتمكين الشــابات. أجرت المرأة 
بحــوث ســوقية مكثفــة لتحديــد الفجــوات فــي اإلنتــاج. مثــًا، 
أنشــأت امرأة في ســبها أول عمل إنتاج للصابون في الجنوب 
ــه فــي  ــًا دور رئيســي تؤدي ــات أيض ــا أن للجامع ــي. كم الليب
تحفيــز الشــابات وإذكاء الوعــي بشــأن الفــرص المتوفــرة 

والمحاضــن.

ــة األمــم  	 ــي وهيئ ــدة اإلنمائ ــج األمــم المتح ــر برنام وعب
المتحــدة للمــرأة ووكاالت أخــرى عــن أن انعــدام البيانــات 
المصنفــة حســب النــوع االجتماعــي بشــأن المســاهمات 
االقتصاديــة للمــرأة يشــكل عائقــًا جديــًا أمــام وضــع تدخــات 

فاعلــة لتمكيــن المــرأة. 

األدوار  	 تعزيــز  دعــم  فــي  المنظمــات  بــدور  ينبغــي 
االقتصاديــة للمــرأة أن يكــون شــامًا فــي معالجــة التحديــات 
التــي تواجــه المرأة. وينبغي عــدم حصر الدعم بالدعم المالي 
وأعمــال التدريــب لكن واألكثــر أهمية، يجب أن يتمضن تنمية 
مؤسســية مثــل المعرفــة بشــأن تســجيل الشــركة وتوســيع 
النطــاق واألبعــاد القانونيــة للتنميــة التجاريــة. أشــير إلــى أن 
لــدى هيئــة األمــم المتحدة للمــرأة برامج توفــر منحًا صغيرة 
لتعزيــز القــدرات المؤسســية. وأفيــد بــأن بنــاء قــدرات المرأة 
ومعرفتهــا بتطويــر األعمــال التجاريــة وإدارتهــا قبــل توجيــه 

ــاريعها. ــد اســتدامة مش ــه أن يزي ــي يمكن ــم المال الدع
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التقرير الموجز للندوة االفتراضية

التوصيات:

يجــب وضــع اســتراتيجيات شــاملة علــى الصعيــد الوطنــي  	
لدعــم النســاء والشــابات الداخات إلى قطاع األعمــال التجارية 
بطريقــة مســتدامة. كمــا يمكن تعميم مراعــاة منظور النوع 
االجتماعي في السياســات الضريبيــة واإلدارة المالية العامة. 
وينبغــي اعتمــاد ميزنــة مراعيــة العتبــارات النــوع االجتماعي 
والحكومــي  المركــزي  الحكومــي  المســتويين  كا  علــى 

المحلــي. 

ــة  	 ــب القانوني ــز معــارف المــرأة بشــأن الجوان ويجــب تعزي
ــًا قوانيــن تســجيل الشــركات  ــة، مث لتنميــة األعمــال التجاري
وأهميــة التســجيل للتعــاون الرســمي بيــن األعمــال التجاريــة.  

ينبغــي أن تتخطــى المنظمــات الدوليــة والوطنيــة دعــم  	
األنشــطة الصغيــرة المــدرة للدخل للمــرأة لبنــاء قدراتها في 

قيادة األعمــال التجارية.

ويتعيــن أن تقــود منظمات المجتمع المدنــي والحكومات  	
والمنظمــات الدوليــة الوطنيــة بــذل جهــود مكثفــة لتوعيــة 
الحكومــة الليبيــة والهيئــة التشــريعية بشــأن القيمــة التــي 
تضيفهــا المــرأة إلــى التنميــة االقتصاديــة للبلــد، ما ســيحفز 
بــدوره الحكومــة الليبية على اإلقــرار بأدوارها الحيوية واتخاذ 

إجراءات ايجابية. 
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المكتــب  	 مثــل  الوطنيــة  المؤسســات  دعــم  وينبغــي 
المركــزي لإلحصــاءات فــي توفيــر بيانات مصنفة حســب النوع 
االجتماعــي التي يمكنها أن تشــكل قاعــدة للجهود الوطنية 
والدوليــة قائمــة علــى األدلــة لدعــم المســاهمات المجديــة 
للمــرأة لاقتصــاد الليبــي. يتعيــن بالبحــث الــذي أجرتــه جهات 
فاعلــة مختلفــة توســيع التركيــز مــن ســوق العمــل وشــمل 

المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة. 

ــي  	 ــوع االجتماع ــأن الن ــوث بش ــز بح ــاء مرك ــي إنش وينبغ
يجمــع كافــة المعارف والبيانات بشــأن مواضيــع مختلفة، بما 
فــي ذلك التمكين االقتصادي للمرأة وذلك كإرشــاد ومصرف 

للمــوارد.

غالبــًا مــا يتــم تجاهــل االقتصــاد الخــاص بالرعايــة وأهميته  	
ويتطلــب المزيــد مــن االهتمــام. يجب شــمل نمــوذج اإلنجابية 
االجتماعيــة فــي التحليــل االقتصــادي عنــد وضــع السياســات 
االقتصاديــة، مــا يعنــي أنــه يجــب األخــذ فــي االعتبــار العــبء 
اإلنجابــي اإلضافــي الــذي تتحملــه المــرأة والدعــم ألســرتها 
والمســنين واألطفال. يهيمن الرجــل على المجال االقتصادي 
بما أن دخوله إلى العمل الرسمي المدفوع األجر أكثر سهولة 
لكن ايضًا بسبب العمل غير الرسمي غير المدفوع األجر الذي 
تقــوم بــه المــرأة بشــكل غيــر متناســب نتيجــة معاييــر النــوع 
االجتماعــي المقيــدة والــذي نــادرًا ما يؤخذ فــي االعتبار وهو 
منقــوص القيمة. ينبغــي اإلقرار بكا النظاميــن االقتصاديين 

المدفوعــي األجــر وغير مدفوعي األجر وتســويتهما.
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دورة النقاش 2: المنظمات 
العاملة في مجال التمكني 

االقتصادي للمرأة 

 المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة ال تشــكل حقــًا أساســيًا 
للمــرأة الليبية فحســب، بل تتمتــع بأثر اجتماعي اقتصادي 
والتماســك  الليــي  المجتمــع  عــى  النطــاق  واســع 
االجتماعــي. تظهــر الدراســات أن االســتقاللية الماليــة 
للمــرأة تخفــض نســبة العنــف ضــد المــرأة وتعــزز إجمــايل 
ــش  ــة. ناق ــادات المحلي ــش االقتص ــي وتنع ــج المح النات
الفريــق أهميــة تســليط الضــوء عــى هــذا األثــر والتقــدم 
الــذي أحرزتــه المــرأة كقياديــة فــي التمكــني االقتصــادي 
للمــرأة ورضورة االعتمــاد عــى هــذا التقــدم كــي تتمكــن 
المــرأة مــن المســاهمة بفاعليــة فــي الجهــود المبذولــة 
لالنتعــاش وإعــادة اإلعمار في ليبيــا. أدارت حلقة النقاش 
إنعــام البصــري مــن هيئــة األمم المتحــدة للمــرأة. وتحدثت 
ــكاري،  ــة الع ــككي، وفاطم ــة ال ــي، وراوي ــار الرجبان إنتص
المديــرة التنفيذيــة فــي “تكويــن”، وفدوى عامــر، وإنتصار 
الجريــو  و زاهيــة عــي، ممثلــة منظمــة المجتمــع المدني 
“لمــاذا أنــا”، وحنــان الفخاخــري ، نائبــة رئيســة وحــدة 

تمكــني المــرأة.

تضمنت النتائج الرئيسية للمالحظات 
االفتتاحية ما يي: 

يمهــد التمكيــن االقتصــادي الطريق للتمكيــن االجتماعي  	
والسياسي للمرأة ويمكنها من المطالبة بمناصبها المحقة 

كصانعة قرارات مستقلة. 

تعتمــد المــرأة الليبيــة فــي مجــال التمكيــن االقتصــادي  	
بشــدة على الدعم والتمويل األجنبيين وأشــارت إلى أن الدعم 

المقــدم من البلديات المحلية وكبار المســؤولين ضئيل.

كانــت المــرأة الليبيــة فــي طليعــة بــروز الثقافــة وحركــة  	
تنظيــم المشــاريع فــي ليبيــا منــذ عــام 2007. تضمنــت 
ــذا  ــي ه ــارب ف ــن التج ــوام م ــن أع ــتفادة م ــدروس المس ال
المجــال أهميــة التشــديد علــى أنــه ال يمكن تحقيــق االزدهار 
االقتصادي دون المشاركة الكاملة للمرأة وأن القطاع الخاص 

سيســتفيد كثيــرًا مــن جهود اإلدمــاج المجدية.

تتمتــع المــرأة الليبيــة بــاإلرادة والمهــارات والقــدرات  	
لتفعيل أدوارها االقتصادية ومنحها الطابع الرســمي. فخال 
فتــرة ثاثــة أعــوام، كانــت نســبة 80% مــن المســتفيدين من 
أعمــال التدريــب فــي التنميــة التجاريــة والتســويق الرقمــي 
بقيــادة “تكويــن للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة” مــن 
اإلنــاث. تبيــن هذه األرقام الرغبة الشــديدة للمرأة للعمل في 
األنشــطة االقتصاديــة، لكــن لديهــا الكثيــر مــن اإلمكانات غير 

المستغلة.

منــذ عــام 2014، لوحــظ أن هنــاك قبــول اجتماعــي أكبــر  	
لتفعيــل األدوار االقتصاديــة للمــرأة واقتنــاع بفوائــد التمكين 
ــر  ــى األث ــرة إل ــة كبي ــك بدرج ــود ذل ــرأة ويع االقتصــادي للم

االقتصــادي الشــديد للحــرب واألزمــة الماليــة. 

التوصيات: 

يجــب أن تمنــح منظمــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات  	
الدوليــة األولويــة الســتهداف القطــاع الخــاص فــي جهودهــا 
الداعيــة إلــى التمكين االقتصــادي للمرأة، وينبغي أن تشــجع 
أعمــال  كشــريكة  المــرأة  إشــراك  علــى  الخــاص  القطــاع 

ــة رئيســية.  تجاري

فــي  	 اســتثماره  يكثــف  أن  الخــاص  بالقطــاع  ينبغــي 
التمكيــن االقتصادي للمرأة واالســتفادة مــن الفوائد المالية 
واالجتماعيــة الناجمــة عنــه. يســتطيع القطاع الخــاص التعاون 
مــع  الــوكاالت الحكوميــة وغيــر الحكوميــة فــي هــذا الصــدد. 

ــي  	 ــادي وإذكاء الوع ــن االقتص ــبكات األم ــز ش ــب تعزي يج
بشــأن الحقــوق القانونيــة فــي مــكان العمــل وبنــاء القــدرات 
بشــأن تقنيــات التفــاوض على األجــر للمرأة من أجل اســتيعاب 
قيمتهــا والمجازفــة ماليــًا. قيــل ان فــي بعــض الحــاالت 
غالبًا ما يفضل أصحاب األعمال التجارية استخدام المرأة على 
اســتخدام الرجــل ألن تفــاوض المــرأة علــى األجــور أقــل احتمااًل. 

ينبغــي بالســلطات الوطنيــة أن تضفي الطابع المؤسســي  	
علــى وجــود محاضــن تجاريــة فــي البلديــات المحلية. 

يجــب توفيــر دعــم التمكيــن االقتصــادي المســتدام للمرأة  	
الريفيــة يتخطــى فترة الحضانة إذ أشــير إلــى أنها أبدعت في 
تطوير مشــاريع صغيرة لكنها عانت في مراحل توســيع نطاق 
ــن االقتصــادي  ــة للتمكي نمــو المشــروع. والجهــود المبذول
الطويل األجل الزمة، ال ســيما في المناطق الريفية إذ هناك 
انعــدام للموارد األساســية والهياكل وينبغي االســتفادة من 

الموارد البشرية. 
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ينبغــي منــح األولويــة لألســر المعيشــية بقيــادة المــرأة  	
في برامج التمكين االقتصادي، ال ســيما الناجيات من العنف 
كونهــن أكثــر ضعفــًا ويفتقــدن للمــوارد الحيويــة وإمكانيــة 
للدخــل  المــدرة  واألنشــطة  المــال  رأس  علــى  الحصــول 
الرســمي. كما ينبغي اســتهداف شــرائح اجتماعية مهمشة 

أخــرى مثــل المهاجــرات غيــر الليبيــات فــي هــذه الجهود.

يجــب تعزيــز برامــج بنــاء القــدرات وشــمل تحليــل الجــدوى  	
االقتصادي والتســويق الرقمي للمرأة. 
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ينبغــي بمنظمــات المجتمــع المدنــي أن تقيــم االنجــازات  	
االقتصادية للمرأة من خال تبادل التجارب الناجحة مستخدمة 
المنصــات الرقميــة التــي سترشــد بدورهــا وتحفز نســاء أخرى 
شــبكات  إلقامــة  الفــرص  وتوفيــر  للمشــاركة  وشــابات 
والتواصــل. يجــب أن تدعــم المنظمــات الدوليــة منظمــات 
ــة إلنشــاء هــذه  ــي فــي جهودهــا المبذول المجتمــع المدن

المنصــات.
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االستنتاج والتوصيات النهائية: 

الختتــام المنتــدى، جــرى عــرض فيديــو أنتجتــه هيئــة األمــم 
المتحــدة للمــرأة بالشــراكة مــع قنــاة “الكل”. تضمــن الفيديو 
شــهادة مــن فتحية المعتمد، رئيســة لجنــة المجتمع المدني 
فــي ســرت، بشــأن أثــر النزاع المســلح علــى العنف ضــد المرأة، 
اإلفات من العقاب في معالجة االنتهاكات وانعدام الضمانات 
القانونيــة التــي تحمــي المــرأة والطفــل فــي النــزاع المســلح، 
إلــى جانــب دور االســتقالية االقتصاديــة للمــرأة فــي تفاقــم 
التحديــات التــي تواجهها. أدلــت بالماحظــات الختامية ريزدون 
زيننجــا، األميــن العام المســاعد ومنســق بعثة األمــم المتحدة 
للدعم في ليبيا، وهياري تشايلدس أدامس، سفيرة كندا في 
ليبيــا، ســندرا غوفــن، رئيســة العمليــات، وفــد االتحــاد األوروبي 
إلى ليبيا اللواتي أثنين  على المشــاركات والمشــاركين بشــأن 
التوصيات الغنية والمفيدة والهامة التي قدموها خال األيام 
الماضيــة والتزمــوا بمواصلــة تيســير هــذه الحــوارات، وأكــدن 
ــن  ــا بي ــت م ــي تراوح ــت والت ــي عولج ــائل الت ــة المس أن كاف
األمــن والسياســة والعدالة واإلعام واالقتصــاد هي مترابطة. 
اســتنتجت المناقشــات أن فــي جوهــر تحقيــق المســاواة بيــن 
ــم  ــز المنتظ ــاك التميي ــرأة هن ــوق الم ــون حق ــين وص الجنس
ــرًا  ــي تفاقمــت كثي ــوع االجتماعــي الســلبية الت ــر الن ومعايي
نتيجــة الجائحــة وأعــوام مــن النــواع المســلح. ينبغــي تعزيــز 
ــار  ــذ إط ــان تنفي ــة لضم ــع الجهــات الفاعل ــن جمي ــاون بي التع
ــى  ــن عل ــع المنفذي ــل م ــي والعم ــي وقائ ــي وقانون اجتماع

القيمــة الحقيقيــة لتمكيــن المــرأة وقيادتهــا. 
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ــو األمــم المتحــدة والمجتمــع الدبلوماســي  	 ــزم ممثل الت
بالتمــاس مدخــات المــرأة المتنوعــة باســتمرار مردديــن 
رســائلهم على الســلطات الوطنية ومشــجعين المرأة الليبية 
علــى اســتغال اإلنجــاز التاريخــي لتعييــن خمــس نســاء فــي 
مناصــب وزاريــة. وشــددوا علــى أنــه ينبغــي أن ُيســمع صــوت 
جميع النساء الليبيات ومواصلة مناصرة حقوقهن ومحاسبة 
كا الــوزراء اإلنــاث والذكــور. أخيــرًا، جــرى تهنئــة هيئــة األمم 
المتحدة للمرأة وشــركائها على تنظيم المنتدى في الوقت 
المناســب، وإجــراء مناقشــات بشــأن المســائل المهمــة التي 
ترســم مســتقبًا مشــرقًا لليبيا ومســارها نحو تحقيق السام 

واالســتقرار والمســاواة بين  الجنســين.

يجــب أن يعتــرف جميــع أصحــاب المصلحــة الوطنييــن  	
والدولييــن بقيمة اإلدمــاج المجدي للمرأة في كافة مجاالت 
الحيــاة، واالســتفادة مــن الفرصــة التــي تكمــن فــي انتقــال 
ليبيــا للنهــوض بالمســاواة بيــن الجنســين وتنفيــذ االلتزامــات 
الدوليــة، ال ســيما جــدول أعمــال المرأة والســام واألمن. في 
هــذا الصــدد، ينبغــي بليبيــا أن تكــون مدعومة في مســعاها 
لوضــع خطــة العمــل الوطنيــة اتنفيــذ قــرار 1325 تعالــج 

الركائــز األربعــة لجــدول أعمــال المــرأة والســام واألمن. 
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يجــب أن تســتثمر الحكومــات الوطنيــة والدوليــة فــي  	
المنظمــات النســائية وتجهيزهــا بــاألدوات واآلليــات الازمــة 
ــط  ــرار العــام والتخطي ــع الق ــات صن ــًا بعملي للمشــاركة فعلي
الوطنــي. كمــا يجــب الســعي بانتظــام إلــى الحصــول علــى 

منظــورات الشــباب والمجتمعــات المحليــة المهمشــة. 

ويجــب أن تحســن المؤسســات الوطنيــة بالشــراكة مــع  	
المصنفــة  البيانــات  توافــر  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 

حســب النــوع االجتماعــي.

ينبغــي أن تكــون االســتثمارات الماليــة مرنــة إلعــادة بنــاء  	
ليبيا وأن يكون السياق مراعيًا. يجب تعزيز الميزانية المراعية 
للنوع االجتماعي ومشــاركة المرأة في األنشــطة االقتصادية 
فــي جميع المؤسســات الوطنية والمحليــة. وينبغي بالقطاع 
الخــاص أن يعمــل مــع الجهــات الفاعلــة الدوليــة ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي الوطنيــة بشــأن أهميــة وفوائــد التمكيــن 

االقتصــادي للمــرأة. 

يشــكل اإلصــاح التشــريعي أولويــة رئيســية خــال وبعــد  	
الفتــرة االنتقاليــة. يجب تعديل القوانين التمييزية ويجب ســن 
قوانيــن وقائية مثل قانون لمعالجة العنف الجنســي والقائم 
علــى النــوع االجتماعــي والعنــف الســيبيراني ومنــح الطابــع 
المؤسســي آلليــات الرصــد إلنفاذ قوانين حمايــة حقوق المرأة. 

يجــب أن تبــذل جميــع الجهــات الفاعلــة جهــودًا منســقة  	
تعيــق  التــي  والهيكليــة  المنتظمــة  الحواجــز  لمعالجــة 
ــا. يجــب  ــال فــي ليبي ــن النســاء والرج ــق المســاواة بي تحقي
تمكيــن الناشــطات والصحافيــات وبانيــات الســام والراعيــات 
ونســاء أخــرى إلــى جانــب حلفائهــن الرجــال لمعالجــة الصــور 
النمطيــة والمعاييــر االجتماعيــة المقيدة وخطــاب الكراهية. 
ــا المعلومــات واالتصــاالت ووســائل  ــز تكنولوجي يمكــن تعزي
التواصــل االجتماعــي لمكافحــة العنــف ضد المــرأة ومعالجة 
المفاهيــم االجتماعيــة الخاطئــة وتعزيــز القيــادة النســائية. 

ــز أدوار منظمــات المجتمــع المدنــي لقيــادة  	 ويجــب تعزي
ــات  ــى االحتياج ــدرات القائمــة عل ــاء الق ــب وبن أعمــال التدري
موفــرة للمــرأة المهــارات والمعــارف الازمــة كــي تصل إلى 

ــات. ــع القطاع ــة فــي جمي المناصــب القيادي

يجــب عــدم خســارة المكاســب التــي تحققــت فــي المســار  	
السياســي وفيمــا يتعلق باإلدماج في مجالــس اإلدارة. وفي 
مــا يتعلــق بالتمثيــل، يجــب تأميــن حصــص بنســبة 30% كحد 
ــب أن  ــا. يج ــي ليبي ــة ف ــة مؤسســات الدول ــي كاف ــى ف أدن
تكــون مشــاركة المــرأة مجديــة وإدراج منظورهــا فــي وضــع 
السياســات وتنفيذهــا. يجــب أن تنشــئ المــرأة فــي مناصــب 
القيــادة آليــات تشــاور مــع مجموعــات نســائية ومــع الشــباب. 
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السلطات الليبية:

المــرأة  	 بحقــوق  الخاصــة  التشــريعات  كتابــة  ينبغــي 
محــدودًا  مجــااًل  يتــرك  وبأســلوب  بوضــوح  ومشــاركتها 
للغمــوض أو التفســير. يتعيــن إعــادة تقييــم بعــض القوانيــن 
المميــزة وتعديلهــا مثــل قانون الجنســية الذي يصــم ويعيق 
مشــاركة المــرأة الليبيــة المتزوجــة مــن رجــل أجنبــي، فيمــا 
توفــر قوانيــن أخــرى أطــر تشــريعية وقائيــة لكنهــا تعانــي 
ــك، تســتطيع  ــة ذل ــذ. لمعالج ــه قصــور فــي التنفي مــن أوج
منظمــات المجتمــع المدنــي أن توفــر الدعــم مــن خــال تأدية 

دور مراقــب وإشــرافي.

ينبغــي وضــع تشــريعات لحمايــة المــرأة مــن العنــف  	
السياســي. 

ينبغــي وضــع تشــريعات لحمايــة المــرأة مــن إســاءة  	
اســتعمال اإلنترنــت والجريمــة الســيبيرانية.

يجــب وضــع تشــريعات لحمايــة المــرأة مــن جميــع اشــكال  	
العنــف تماشــيًا مــع المعاييــر الدوليــة.

قطــاع  	 لتنظيــم  الوقائيــة  القوانيــن  تشــريع  وينبغــي 
الصحافــة ومعالجــة ســوء المعاملــة. كمــا يتعيــن بالهيئــة 
التشــريعية أن تعمــل مــع منظمــات المجتمــع المدنــي 
وقطــاع الصحافــة لســن قوانيــن ســيبيرانية تنظــم المحتــوى 
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اإللكترونــي بصــورة وقائيــة وتحمــي مــن التنمــر الســيبيراني 
وســوء المعاملة.

يجــب وضــع الصيغــة النهائيــة لمســار مشــروع قانــون  	
ــدة  ــم المتح ــة األم ــه هيئ ــرأة تدعم ــد الم ــف ض ــأن العن بش
للمــرأة ومفوضيــة األمــم المتحدة الســامية لحقوق اإلنســان 
وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان.  كما ينبغي دعــم الخبراء 
القانونييــن فــي تقديــم مقترحــات جديدة بشــأن حمايــة المرأة.

تضمــن  	 التــي  الوقائيــة  القوانيــن  تنفيــذ  رصــد  يجــب 
للمــرأة.  المتكافئــة  والحقــوق  المشــاركة 

ينبغــي تنســيق القوانيــن الوطنيــة الليبيــة مــع المبــادئ  	
الــواردة فــي االتفاقيــات الدوليــة التــي  صادقــت عليهــا ليبيا. 

ينبغــي تنقيــح قانون األحوال الشــخصية وإجــراء المزيد من  	
الدراسات لمعالجة وفهم األسباب الجذرية للعنف ضد المرأة.

يتعيــن أن تقــود منظمــات المجتمــع المدنــي والحكومــات  	
والمنظمــات الدوليــة الوطنيــة بــذل جهــود مكثفــة لتوعيــة 
الحكومــة الليبيــة والهيئــة التشــريعية بشــأن القيمــة التــي 
تضيفهــا المــرأة إلــى التنميــة االقتصاديــة للبلــد، مــا ســيحفز 
بــدوره الحكومــة الليبية علــى اإلقرار بأدوارهــا الحيوية واتخاذ 

إيجابية. إجراءات 
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التقرير الموجز للندوة االفتراضية

منظمــات  	 مســاهمات  تعــزز  أن  بالحكومــة  ينبغــي 
ــات  ــي األزم ــة ف ــتجابة الفاعل ــي االس ــي ف ــع المدن المجتم
والقوانين التشــريعية التي تنظم وتضفي الطابع المؤسسي 
ــز آليــات  ــك، ينبغــي تعزي علــى عمــل هــذه المنظمــات. كذل
التشــاور بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي والســلطات علــى 
المســتويين المحلــي والوطنــي، ال ســيما فــي مجــال الرعاية 
الصحية األساســي. يجب إعداد إطار قانوني وقائي الحتياجات 
مشــاركة منظمــات المجتمــع المدني من اجــل تنمية وتعزيز 

المبــادرات المدنيــة وأدوار المــرأة فيها.

يجــب تكثيــف الجهــود المبذولــة لوضــع خطــط وقايــة  	
النــوع  علــى  والقائــم  الجنســي  العنــف  مــن  وحمايــة 
ــه. ــة لمواجهت ــة والمحلي االجتماعــي واالســتراتيجيات الوطني

يجــب اســتخدام تطبيــق نظــام الحصــص لتحقيــق التمثيــل  	
ــي  ــن الحصــص ف ــبة 30% م ــق نس ــي تطبي ــم. ينبغ المائ
ينبغــي  والقضائيــة.  والتشــريعية  التنفيذيــة  المؤسســات 
بأعضــاء�البرلمــان�الليبــي�أن�يدعــوا�الســلطات�لزيــادة�اإلدمــاج�

الكمــي والنوعــي للمــرأة. 

ينبغــي بالســلطات الوطنيــة أن تضفي الطابع المؤسســي  	
علــى وجــود محاضــن تجاريــة فــي البلديــات المحلية. 

يجــب أن تطالــب الشــابات بالحصــول علــى المدخــات ويجب  	
أن تكــون أولوياتهــن مدرجــة فــي العمليــة االنتقاليــة. كمــا 
يتعيــن تعزيــز التواصل بين الشــابات وعضــوات البرلمان. وخال 
االنتخابات، ينبغي إنشاء دورات تشاور كي تتمكن الشابات من 

تبــادل تجاربهن ومفاهيمهن مــع عضوات البرلمان.

يجــب وضــع اســتراتيجيات شــاملة علــى الصعيــد الوطنــي  	
لدعــم النســاء والشــابات الداخات إلى قطاع األعمــال التجارية 
بطريقــة مســتدامة. كمــا يمكــن تعميم مرعاة منظــور النوع 
االجتماعي في السياســات الضريبيــة واإلدارة المالية العامة. 
ينبغــي اعتمــاد ميزانيــة مراعيــة العتبــارات النــوع االجتماعي 
والحكومــي  المركــزي  الحكومــي  المســتويين  كا  علــى 

ــي.  المحل

وينبغــي باإلعــام الوطني والمســتقل فــي ليبيا أن يواصا  	
تأديــة الــدور فــي تحــدي الصــور النمطيــة للنــوع االجتماعــي 

وتشــجيع القبــول االجتماعــي ألدوار المــرأة الفاعلة.

يجــب معالجــة دور المناهــج المدرســية فــي تعزيــز الصــور  	
النمطيــة إذ غالبــًا مــا يتــم تذكيــر المــرأة فــي المناهــج 
التعليميــة بواجباتهــا بــداًل مــن حقوقهــا. ينبغــي إصــاح 
المنهــج الوطنــي بطريقــة تعــزز مشــاركة الشــابات وبالتالــي 

تعزيــز دورهــن فــي كافــة القطاعات.

التمكيــن  	 علــى  مركــز  ايجابــي  بعمــل  القيــام  يجــب 
االقتصادي للمرأة. وينبغي توزيع فرص العمل بين الشــبكات 
ــادة التعــاون بيــن منظمــات المجتمــع  النســائية وينبغــي زي
المدنــي والكيانــات الحكوميــة بشــأن التمكيــن االقتصــادي 

للمرأة. 

يجــب أن تســتخدم الحكومــة الليبيــة الجديــدة اإلعــام  	
ومنظمــات المجتمع المدني لمواجهــة الخطابات المهيمنة 

واألبويــة بشــأن أدوار المــرأة فــي قطــاع األمن. 

االجتماعــي  	 القطاعيــن  بيــن  التعــاون  تعزيــز  وينبغــي 
واألمنــي. ينبغــي أن يســتخدموا اإلعــام ويصممــوا حمــات 
توعيــة تواجــه المعاييرالنمطيــة التقليديــة للنــوع االجتماعــي. 

أن  	 التوظيــف  بعمليــات  ينبغــي  األمــن،  قطــاع  وفــي 
تســتهدف المــرأة وتشــمل المــرأة فــي لجــان العمالــة.

ينبغــي تدريــب موظفــي إنفــاذ القانــون بشــأن العنــف ضد  	
المــرأة وينبغــي تعزيــز حمــات التعليــم مــن أجــل اســتهداف 

وإدماج المرأة بشــكل أفضل.

يشــكل تعزيــز نظــام العدالــة فــي حمايــة حقــوق المــرأة  	
النــوع  علــى  القائــم  و  الجنســي  العنــف  مــن  والناجيــات 
اإلجتماعي أمرًا بالغ األهمية؛ لكن يجب قيادة الجهود لوضع 
تدابيــر وقائيــة تعالــج األســباب الجذريــة للعنف بشــكل متواز. 
ويمكن لتفعيل دور القضاء أن يؤدي دورًا وقائيًا أساسيًا في 
ذلــك. مثــًا، ينبغي إنشــاء محاكم لمعالجــة الجرائم المصنفة 
منظمــات  بيــن  تواصــل  قنــوات  إنشــاء  ينبغــي  جنحــة. 
ــن والقضــاء.  ــراء القانونيي ــي النســائية والخب المجتمــع المدن

يجــب إعــداد نظــام شــامل يتضمــن تدابيــر حاميــة ووقائيــة  	
لمكافحــة العنــف ضــد المــرأة. 

ويجــب إنشــاء ماجــئ آمنــة للناجيات من العنــف في ارجاء  	
ليبيا.

يجــب إدراج منظــور وأولويــات المرأة بمختلــف تنوعها في  	
االســتراتيجيات الوطنيــة الموضوعــة خــال الفتــرة االنتقاليــة 
فــي ليبيــا. يتضمــن ذلــك إعــادة تقييــم المناهــج المدرســية 
وضمــان الرجــوع إلــى القــرار 1325 واتفاقيــة القضــاء علــى 
ــة  ــات الدولي ــرأة واالتفاقي ــد الم ــز ض ــكال التميي ــع اش جمي
ــز الحــوار والتعــاون بيــن  بشــأن حقــوق المــرأة. ينبغــي تعزي
ــع  ــات المجتم ــتطيع منظم ــة. تس ــة والحضري ــرأة الريفي الم
ــًا  ــك إذ غالب ــًا فــي تســهيل ذل ــؤدي دورًا ريادي ــي أن ت المدن
مــا تتمكــن مــن الوصــول إلــى المناطــق النائيــة المهمشــة.

ينبغــي بحكومــة الوحــدة الوطنيــة الجديــدة أن تقــود  	
صنــع سياســات عامــة شــاملة ومراعيــة لمنظــور النــوع 

االجتماعــي. 
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يجــب أن تخصــص حكومــة الوحــدة الوطنيــة الجديــدة  	
ميزانيــات للبحــوث العلميــة ودعــم إنشــاء مراكــز بحــوث. 

ويشــكل دعــم إعــادة دمــج المــرأة فــي قــوات الشــرطة  	
النســاء  عــدد  لتقييــم  لجنــة  أنشــئت  أساســية.  أولويــة 
العائــدات. يجــب إعــادة فتــح مــدارس الشــرطة التــي أقفلــت 
ألســباب أمنيــة وينبغــي الســعي إلــى تقديــم تدريــب شــامل 
أن  التوظيــف  بعمليــات  وينبغــي  للمــرأة.  ومســتهدف 

ــة.  ــان العمال ــي لج ــرأة ف ــمل الم ــرأة وش ــتهدف الم تس

كمــا يجــب تعزيــز إمكانيــة الوصول الواســعة النطــاق إلى  	
األدوات والقنــوات اإلعاميــة كمــورد اســتخدمته الصحافيــات 
الشــابات الليبيــات لنشــر المعلومــات بشــأن العنــف الســري 
خــال الجائحــة. وأفيــد أن نصف مليون مشــاهد تقريبًا شــاهد 
الفيديوهــات اإلعاميــة بشــأن مكافحــة العنــف ضــد المــرأة 
ــرات  علــى منصــة أنشــئت لمعالجــة العنــف األســري والتبري
التــي قدمهــا مرتكبــو العنــف. ينبغــي أن تشــجع الســلطات 

ــا.  ــذه الجهــود وتدعمه ــة ه ــة والدولي الوطني

ــاة  	 ــرأة والفت ــة للم ــر المتنوع ــات النظ ــن إدراج وجه يتعي
الوطنيــة  السياســات  كافــة  وتنفيــذ  وضــع  عمليــة  فــي 

وبرامــج التعافــي مــن كوفيــد-19. 

ــة التــي تحمــي وتدعــم حقــوق  	 ــزام باألطــر المعياري االلت
المــرأة، مثــًا قــرار مجلــس األمــن التابــع لألمم المتحــدة رقم 
1325، واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 

المــرأة. وينبغــي تعزيــز العمــل علــى النهــوض بالمشــاركة 
المتســاوية للمــرأة. 

يتعيــن معالجــة مــا تواجهــه المــرأة مــن عنــف جنســي  	
وقائــم علــى النــوع االجتماعــي ومضايقــة وتمييــز مــن أجــل 
تفعيــل أدوارهــا فــي كافــة المجــاالت. وينبغي تعزيــز التدابير 
الوقائيــة ويتعيــن إدانــة كافــة أشــكال العنــف الجنســي 

ــن. ــوع االجتماعــي ومحاســبة المرتكبي ــم علــى الن والقائ

ينبغــي أن تكــون جهــود اإلدمــاج شــاملة لألجيال وتشــجيع  	
التضامن العمودي واألفقي بين النســاء القياديات. 

منظمات المجتمع المدني الليبية:

يتعيــن بنــاء قــدرات المــرأة بشــأن أطــر قانونيــة محــددة  	
قائمــة فــي المياديــن حيــث تعمــل. مثــًا، أثنــت النســاء 
القياديــات المحليــات علــى الجهــود المبذولــة التــي توعيهن 
ــا. ــاإلدارة المحليــة فــي ليبي ــون 59 المتعلــق ب بشــأن القان

ــن  	 ــة بي ــة العمودي ــة والثق ــة المواطن ــز ثقاف ــب تعزي يج
المواطنيــن وصانعــي القــرار.

دورًا  	 تــؤدي  أن  المدنــي  المجتمــع  بمنظمــات  ينبغــي 
محوريــًا فــي رصــد تنفيــذ القوانيــن والسياســات.

ينبغــي تعزيزعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي كــي  	
ــة بشــأن  ــة دور رئيســي فــي إذكاء التوعي تتمكــن مــن تأدي
معالجــة  وفــي  للمــرأة  السياســية  المشــاركة  أهميــة 
الذهنيــات التمييزيــة والممارســات الثقافيــة. التشــريعات 
ضروريــة لتنظيــم عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي الــذي 
يعــزز المشــاركة المتزايــدة للمــرأة. مثــًا، وجــدت المفوضيــة 
الوطنيــة العليــا لانتخابــات أن المــرأة الريفيــة غيــر مدركــة 
بالعمليــة االنتخابيــة وبالتالــي غيــر مهتمــة بهــا. تســتطيع 
منظمــات المجتمــع المدنــي في هذا المجــال أن تدعم تعزيز 
معرفتهــا بالمشــاركة ورغبتهــا بهــا مــن خــال أكاديميــات 

ودورات تدريــب سياســية.

تعزيــز تبــادل أفضــل الممارســات للدعــم النفســي الرقمي  	
المحليــة  والســلطات  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  بيــن 

ــة.  والوطني

ينبغــي أن تتخطــى المنظمــات الدوليــة والوطنيــة دعــم  	
األنشــطة الصغيــرة المــدرة للدخل للمــرأة لبنــاء قدراتها في 

قيادة األعمــال التجارية.

ــي  	 ــع المدن ــات المجتم ــن منظم ــاون بي ــادة التع ــب زي يج
واإلعــام المحلــي إلذكاء الوعــي ال ســيما فــي مــا يتعلــق 

باحتياجــات المــرأة والشــباب. 

ــاء  	 ــابات وبن ــن الش ــي بي ــل التطوع ــجيع العم ــي تش ينبغ
ــان.  ــوق اإلنس ــأن حق ــي بش ــرأة وإذكاء الوع ــة الم ثق

ينبغــي بمنظمــات المجتمــع المدنــي أن تســاهم لتوفيــر  	
ــز الحمايــة القانونيــة  التدريــب المنــي المائــم للمــرأة، تعزي
لموظفــي إنفــاذ القانــون، والعمــل معهــم لضمــان أال ُتمنــح 
المــرأة أدوار ثانويــة كحارســة فحســب، بــل مناصــب قياديــة 

أيضــًا. 

ينبغــي توحيــد مدونــة الســلوك الصحافيــة والنزاهــة  	
الصحافيــة واألخاقيــات. ويجــب إضفــاء الطابــع المؤسســاتي 
علــى آليــات اإلبــاغ لمنع العنف الجنســي والقائــم على النوع 

االجتماعــي فــي القطــاع اإلعامــي. 

علــى  	 وإصرارهــا  بحقهــا  الشــابات  تتمســك  ان  يجــب 
واألمــن. الســلم  مجالــّي  فــي  والمســاهمة  المشــاركة 

ــة  	 ــب القانوني ــز معــارف المــرأة بشــأن الجوان ويجــب تعزي
ــًا قوانيــن تســجيل الشــركات  ــة، مث لتنميــة األعمــال التجاري
وأهميــة التســجيل للتعــاون الرســمي بيــن األعمــال التجاريــة.  
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يجــب تعزيــز برامــج بنــاء القــدرات وشــمل تحليــل الجــدوى  	
االقتصادي والتســويق الرقمي للمرأة. 

ينبغــي بمنظمــات المجتمــع المدنــي أن تقيــم االنجــازات  	
االقتصادية للمرأة من خال تبادل التجارب الناجحة مستخدمة 
المنصــات الرقميــة التــي سترشــد بدورهــا وتحفز نســاء أخرى 
شــبكات  إلقامــة  الفــرص  وتوفيــر  للمشــاركة  وشــابات 
والتواصــل. يجــب ان تدعــم المنظمــات الدوليــة منظمــات 
ــة إلنشــاء هــذه  ــي فــي جهودهــا المبذول المجتمــع المدن

المنصــات.

ــي  	 ــادي وإذكاء الوع ــن االقتص ــبكات األم ــز ش ــب تعزي يج
بشــأن الحقــوق القانونيــة فــي مــكان العمــل وبنــاء القــدرات 
بشــأن تقنيــات التفــاوض على األجــر للمرأة من أجل اســتيعاب 
قيمتهــا والمجازفــة ماليــًا. قيــل أن فــي بعــض الحــاالت 
غالبًا ما يفضل أصحاب األعمال التجارية استخدام المرأة على 
اســتخدام الرجــل ألن تفــاوض المــرأة علــى األجــور أقــل احتمااًل. 

توصيات عامة:

يجــب أن تمنــح منظمــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات  	
الدوليــة األولويــة الســتهداف القطــاع الخــاص فــي جهودهــا 
الداعيــة إلــى التمكين االقتصــادي للمرأة، وينبغي أن تشــجع 
أعمــال  كشــريكة  المــرأة  إشــراك  علــى  الخــاص  القطــاع 

ــة رئيســية.  تجاري

ينبغــي منــح المزيــد مــن االعتــراف بــأدوار الرعايــة الصحية  	
الحيويــة واإلنســانية التــي أدتهــا المرأة الليبية فــي الميدان، 
ولخصوصية تجارب المرأة خال الجائحة. كانت المرأة معرضة 
أكثــر لإلصابــة بالجائحــة مــع وجودها فــي الخطــوط األمامية. 
تــم ذكــر طبيبة أطفال تعمل في مركز ســبها الطبي توفيت 
نتيجــة إصابتهــا بكوفيــد-19 فــي مركــز الحجــر الصحــي فــي 
ســبها. وأفيــد بأنهــا كانــت حامــًا في الشــهر الســابع. بالنظر 
للتدابيــر الوقائيــة المقيدة مثل فتــرات اإلقفال التام والتباعد 
االجتماعــي، عانــت المــرأة مــن عنــف اســري متزايــد وتــردي 
الصحــة الذهنيــة. لــذا، ينبغــي تصميــم برامــج الحمايــة مــن 

منظــور النــوع االجتماعــي لاســتجابة الحتياجــات المرأة.

ــع  	 ــا م ــي ليبي ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــم دور منظم دع
التركيــز علــى دور المــرأة فــي تولــي مناصــب قياديــة فــي 

ــات. ــذه المنظم ه

يجــب أن تدعــم المنظمــات الدوليــة والمؤسســات الوطنية  	
أكثــر التخصــص والخبــرات بيــن كــوادر الرعايــة الصحية.

ينبغــي بالــدول ومنظمــات المجتمــع المدنــي الليبيــة أن  	
تدعــم ليبيــا فــي وضــع وتنفيــذ خارطــة طريــق خطــة عمــل 
وطنيــة لتنفيــذ قــرار رقــم 1325 مــع دعــم تقنــي وخبــرات. 
يجــب أن تنشــئ شــبكات بنــاء الســام النســائية ومنظمــات 
المجتمــع المدني قنوات تشــاور مع وزارتي العدل والشــؤون 

الداخلية بشــأن الخطة واآلليــات لتنفيذها.

المكتــب  	 مثــل  الوطنيــة  المؤسســات  دعــم  وينبغــي 
المركــزي لإلحصــاءات فــي توفيــر بيانات مصنفة حســب النوع 
االجتماعــي التي يمكنها أن تشــكل قاعــدة للجهود الوطنية 
والدوليــة قائمــة علــى األدلــة لدعــم المســاهمات المجديــة 
للمرأة لاقتصاد الليبي. يتعين بالحث الذي اجرته جهات فاعلة 
مختلفة توسيع التركيز من سوق العمل وشمل المؤسسات 

ــرة والمتوســطة.  الصغي

وينبغــي إنشــاء مركــز بحــوث معنــي بالنــوع االجتماعــي  	
يجمــع كافــة المعارف والبيانات بشــأن مواضيــع مختلفة، بما 
فــي ذلك التمكين االقتصادي للمرأة وذلك كإرشــاد ومصرف 

للمــوارد.

غالبــًا مــا يتــم تجاهــل االقتصــاد الخــاص بالرعايــة وأهميته  	
ويتطلــب المزيــد مــن االهتمــام. يجب شــمل نمــوذج اإلنجابية 
االجتماعيــة فــي التحليــل االقتصــادي عنــد وضــع السياســات 
االقتصاديــة، مــا يعنــي أنــه يجــب األخــذ فــي االعتبــار العــبء 
اإلنجابــي اإلضافــي الــذي تتحملــه المــرأة والدعــم ألســرتها 
والمســنين واألطفال. يهيمن الرجــل على المجال االقتصادي 
بما أن دخوله إلى العمل الرسمي المدفوع األجر أكثر سهولة 
لكن أيضًا بسبب العمل غير الرسمي غير المدفوع األجر الذي 
تقــوم بــه المــرأة بشــكل غيــر متناســب نتيجــة معاييــر النــوع 
االجتماعــي المقيــدة والــذي نــادرًا ما يؤخذ فــي االعتبار وهو 
منقــوص القيمة. ينبغــي اإلقرار بكا النظاميــن االقتصاديين 

المدفوعــي األجــر وغير مدفوعي األجر وتســويتهما.

يجــب توفيــر دعــم التمكيــن االقتصــادي المســتدام للمرأة  	
الريفيــة يتخطــى فترة الحضانة إذ أشــير إلــى أنها أبدعت في 
تطوير مشــاريع صغيرة لكنها عانت في مراحل توســيع نطاق 
ــن االقتصــادي  ــة للتمكي نمــو المشــروع. والجهــود المبذول
الطويــل األجل الزمة ال ســيما في المناطــق الريفية إذ هناك 
انعــدام للموارد األساســية والهياكل وينبغي االســتفادة من 

الموارد البشرية. 
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ينبغــي منــح األولويــة لألســر المعيشــية بقيــادة المــرأة  	
في برامج التمكين االقتصادي، ال ســيما الناجيات من العنف 
كونهــن أكثــر ضعفــًا ويفتقــدن للمــوارد الحيويــة وإمكانيــة 
للدخــل  المــدرة  واألنشــطة  المــال  رأس  علــى  الحصــول 
الرســمي. كما ينبغي اســتهداف شــرائح اجتماعية مهمشة 

أخــرى مثــل المهاجــرات غيــر الليبيــات فــي هــذه الجهــود.

فــي  	 اســتثماره  يكثــف  أن  الخــاص  بالقطــاع  ينبغــي 
التمكيــن االقتصادي للمرأة واالســتفادة مــن الفوائد المالية 
واالجتماعيــة الناجمــة عنه. يســتطيع القطاع الخــاص التعاون 
مــع كا الــوكاالت الحكوميــة وغير الحكومية فــي هذا الصدد. 
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تعزيــز�المســاواة�بيــن�الجنســين.

هيئة األمم المتحدة للمرأة بليبيا 

unwomenlibya


