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سلسلة إلقاء الضوء على قاعدة بيانات اتفاقات السالم PA-X
المقارنة ،يثيرها
تتناول سلسلة إلقاء الضوء على قاعدة بيانات اتفاقات السالم  PA-Xأسئلة تتعلق بعمليات السالم
َ
الساعون إلى التأثير على عمليات السالم واالنتقال لجعلها أكثر شموالً .تقدّم كل حلقة من سلسلة إلقاء الضوء مواد
ُمقارنة من اتفاقات السالم تتعلق بقضية رئيسية ،وفي بعض األحيان تشير إلى سياق محدد أُثير السؤال من خالله ،وفي
بعض األحيان توضع في إطار أع ّم .تتناول سلسلة النوع االجتماعي األسئلة التي يُثيرها نطاق من الجهات الفاعلة في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،مع اإلشارة إلى مشاركة المرأة ال ُمجدية وكذلك النُ ُهج المراعية للنوع االجتماعي
والمستجيبة له.
تتناول هذه الحلقة من سلسلة إلقاء الضوء األسئلة التالية:
كيف نصت وثائق اتفاقات السالم واالنتقال الموقعة في ليبيا ما بين عامي  2011و 2018على إدماج النساء والنوع
االجتماعي؟ متى وكيف ورد ذكر المرأة والنوع االجتماعي في االتفاقات ،وكيف جرى التعامل مع بعض المجاالت
الرئيسية ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين؟
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مقدمة
في هذه الحلقة من سلسلة إلقاء الضوء ،نستعرض  26اتفاقا ً من اتفاقات السالم واالنتقال الموقعة في ليبيا ما بين عامي
 2011و 2018لتقييم كيفية تضمينها إلدماج النساء والنوع االجتماعي 1.هناك مفاهيم مختلفة فيما يتعلق بكيفية تحليل
النوع االجتماعي في اتفاقات السالم وعمليات السالم (انظر المربع  2.)1ونستعرض هنا متى وكيف ورد ذكر النساء
والنوع االجتماعي صراحةً في االتفاقات ،وكيف جرى التعامل مع بعض المجاالت الرئيسية ذات الصلة بالمساواة بين
الجنسين.
يركز التحليل بصفة أساسية على وثيقتين هما اإلعالن الدستوري لعام  32011واالتفاق السياسي الليبي لعام .2015
وكان من المفترض أن تكون الوثيقتان معا ً بمثابة الدستور المؤقت لليبيا خالل الفترة االنتقالية .وبرغم عدم اعتماد
االتفاق السياسي الليبي رسميا ً من المؤسسات السياسية الليبية ،إال أن كلتا الوثيقتين تمثالن إطارا ً لمحادثات السالم
المستمرة .وتستمر هذه الحلقة من سلسلة إلقاء الضوء لتقدم نظرة عامة على ثمانية اتفاقات محلية بين الطوائف باإلضافة
إلى عشر اتفاقات لوقف إطالق النار (انظر ملخص االتفاقات في المرفق) .يَخلُص التحليل إلى أنه على الرغم من
زيادة اإلشارات إلى النساء ومشاركتهن في الوثائق االنتقالية األساسية في ليبيا بمرور الوقت ،إال أن النصوص المحددة
بالنسبة للمرأة تأتي كيفما اتفق عبر عمليات السالم المحلية والوطنية في ليبيا ،وال يوجد دليل يُذكر على اتباع نهج يُظهر
حساسية للنوع االجتماعي وال يعد أي من االتفاقات مستجيبا ً العتبارات النوع االجتماعي أو شامالً للنوع االجتماعي
4
بالكامل (انظر المربع  1لالطالع على التعريفات).

المربع  :1إطار منظور النوع االجتماعي (بيوكانون وترو )2018
تُظهر االتفاقات الحساسة للنوع االجتماعي وعيا ً مفاهيمياً/نظريا ً بأوجه عدم المساواة بين الجنسين ،ولكنها ال
تتوسع في تناولها بأكثر من ذلك.
وتستمد االتفاقات المتجاوبة مع اعتبارات النوع االجتماعي معلوماتها من تحليل يتسم بالحساسية تجاه النوع
االجتماعي و"تم ّكن القدرات التشغيلية والعملية [ ]...القابلة للتحقيق والقابلة للقياس".
تجمع االتفاقات الشاملة للنوع االجتماعي بين الحساسية تجاه النوع االجتماعي وبين االستجابة العتبارات النوع
االجتماعي من أجل "تحسين التمثيل الموضوعي والمشاركة المجدية للنساء في عمليات صنع القرار".
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اتفاقات الفترة االنتقالية الجارية في ليبيا :معلومات أساسية

صدرت عدة وثائق للتوسط في عملية االنتقال الليبية ولكن وثيقتين منهما كانت أساسيتين في العملية وهما :اإلعالن
الدستوري ( )2011واالتفاق السياسي الليبي ( .)2015ويبدأ التقرير بوصف موجز لهذين المستندين ثم ينتقل إلى
فحص محتواها المتعلق بالنوع االجتماعي ،مشيرا ً إلى المجاالت التي يمكن اعتماد فيها منظور النوع االجتماعي على
نحو أكثر تكامالً.
اإلعالن الدستوري2011 ،
صدر اإلعالن الدستوري في  3آب/أغسطس  ،2011من قِبل المجلس الوطني االنتقالي ،وهو عبارة عن حكومة ثورية
مؤقتة معارضة لنظام معمر القذافي .يحدد اإلعالن الدستوري المؤسسات األساسية في الحكومة (التي تستند إلى تمثيل
إقليمي) ،باإلضافة إلى تحديد وثيقة حقوق وخارطة طريق انتقالية تهدف إلى تيسير االنتقال السلمي للسلطة إلى نظام
ديمقراطي دستوري وحكومة منتخبة .من الناحية العملية ،فشلت االنتقال في إحراز تقدم نتيجة االنقسام السياسي في
البالد ،حيث ظهر معسكران في أعقاب رفض المؤتمر الوطني العام (المنتخب عام  )2012االعتراف بانتخابات مجلس
النواب التي أجريت عام  .2014وأدى هذا إلى وجود مجلسين تشريعيين متنافسين ،المؤتمر الوطني العام في طرابلس
ومجلس النواب في طبرق ،ونشر كال الجانبين جماعات مسلّحة لدعم غاياتهما السياسية في نزاع عام  .2014ويتناول
الجزء الثاني أدناه نصوص النوع االجتماعي الواردة في اإلعالن الدستوري.

تحليل النوع االجتماعي في اتفاقات السالم ووثائق المرحلة االنتقالية في ليبيا04 // 2018-2011 ،

للخروج من المأزق ،قامت األمم المتحدة بجهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق السالم في ليبيا الذي وقعه ممثلون عن ك ٍل
مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام في  17كانون األول/ديسمبر  .2017افتتحت المفاوضات للتوصل إلى االتفاق
السياسي الليبي عام  2014متضمنةً مسارات متعددة :مسار للحوار السياسي الرئيسي تدعمه مسارات متوازية تضم
ممثلي األحزاب السياسية والقبائل والجماعات العسكرية ومنظمات المجتمع المدني والبلديات والمجالس المحلية .وفي
عام  2015أضيف مسار خاص بالمرأة.
ومن الناحية العملية ،لم تسر المحادثات بسالسة .وكان يُنظر إلى مشاركة الجهات الفاعلة السياسية في العملية باعتبارها
من األمور الرئيسية في سياق مقاطعة المؤتمر الوطني العام ،ولكن عملية متعددة المسارات أنشئت لضمان مشاركة
ضا ٍ
ت في المسار السياسي :نعيمة محمد جبريل ونهاد
منظمات المجتمع المدني وتواجدها 5.وشاركت امرأتان ك ُمفا ِو َ
عمرو معيتيق 6.طبقًا للمادة  65من االتفاق السياسي الليبي كان من المفترض تعديل اإلعالن الدستوري استجابةً
للتدابير المتفق عليها ،وهو ما كان سيُضفي الطابع الدستوري على االتفاق إلى ح ٍد ما .اعتمد مجلس النواب االتفاق
السياسي الليبي في كانون الثاني/يناير  ،2016ولكنه فشل في التصديق رسميا ً على االتفاق .ثم رفض مجلس النواب
تأييد الحكومة المقترحة من مجلس الرئاسة والتي تضمنت ممثلين لكبرى الدوائر التنظيمية في ليبيا .لذلك ،برغم تشكيل
حكومة الوفاق الوطني في كانون الثاني/يناير  ،2016لم يتحول المجلس األعلى للدولة (الذي يتألف في معظمه من
أعضاء سابقين في المؤتمر الوطني العام) ومجلس النواب تحوالً كامالً إلى هيئة استشارية وأخرى تشريعية على
الترتيب طبقا ً لرؤية االتفاق السياسي الليبي .جرت محاوالت متعددة لكسر الجمود منذ عام  .2016في كانون الثاني/
يناير  ،2017حددت األحزاب ست قضايا رئيسية شملها اتفاق الحمامات (انظر المرفق) .وتلت محاوالت الوساطة من
الرئيسي الفرنسي إيمانويل ماكرون للتوصل إلى جدول زمني انتخابي دَفعة من المبعوث الخاص الجديد لألمم المتحدة،
غسان سالمة ،إلطالق خارطة طريق (أو خطة عمل) صادرة عن األمم المتحدة أثناء "اجتماع رفيع المستوى بشأن
ليبيا" استُضيف على هامش الجمعيّة العا ّمة الثانية والسبعين في أيلول/سبتمبر .2017
كانت خطة عمل األمم المتحدة في ليبيا تهدف إلى :تعديل االتفاق السياسي الليبي بالتوافق؛ وعقد عملية تشاور وطني؛
7
وإجراء استفتاء على المقترح الدستوري (اعتمدت الجمعية التأسيسية المقترح الدستوري في تموز/يوليو )2017؛
وأخيراً ،تيسير االنتخابات 8.في صيف عام  ،2018جرى تنفيذ عملية تحضير للمشاورات الوطنية في صورة سلسلة
شملت  77اجتماعا ً جماهيريا ً في شتى أرجاء ليبيا 9.ومن بين المشاركين في المشاورات الوطنية ،التي يسَّرها مركز
الحوار اإلنساني ،بلغت نسبة النساء  20في المائة .وباإلضافة إلى ذلك ،نُظمت جلسات للنساء فقط لضمان مشاركة
أوسع من النساء في العملية .ويتناول الجزء الثالث أدناه نصوص النوع االجتماعي الواردة في االتفاق السياسي الليبي.
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االتفاقات المحلية
في الوقت ذاته ،أدى تفتت الدولة إلى العديد من محاوالت إقرار السالم على المستوى دون الوطني ،بين العديد من
الجماعات الرسمية وغير الرسمية ،استنادا ً إلى عدد من الروابط بين المنظمات أو روابط القرابة والروابط الجغرافية
والعرقية .وقد أدت هذه المحاوالت إلى عدد من االتفاقات بين الطوائف المختلفة 10.على سبيل المثال ،في مناسبات عديدة،
تفاوض عدد من الجماعات المسلحة للتوصل إلى اتفاقات لوقف إطالق النار في مناطق محدودة .وباإلضافة إلى ذلك،
تفاوضت مجموعات مختلفة للتوصل إلى اتفاقات تسعى إلى جبر الضرر أو المصالحة ،وتحدد مدونات سلوك .وقد جرى
التفاوض للتوصل إلى بعض هذه االتفاقات دعما ً لإلعالن الدستوري أو االتفاق السياسي الليبي ،بينما جرى التفاوض بالنسبة
للبعض اآلخر خارج هذا اإلطار .ويتضمن المرفق قائمة باتفاقات سالم من ليبيا نُشرت بصفة علنية ،إال أننا ال ندعي أن
هذه القائمة شاملة ،وتظل درجة تنفيذ العديد من االتفاقات المحلية غير واضحة 11.ويتناول الجزء الرابع أدناه نصوص النوع
االجتماعي الواردة في هذه االتفاقات.
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 .Iاإلعالن الدستوري2011 ،
اإلعالن الدستوري عبارة عن وثيقة قصيرة الغرض منها توفير إطار أساسي للحكومة أثناء الفترة االنتقالية .وهو يتكون
من خمسة أقسام باإلضافة إلى ديباجة بدون عنوان .تحدد الديباجة "المرحلة" اإليديولوجية للوثيقة ،وتؤكد على المبادئ
الثورية التي أدت إلى اإلطاحة بنظام القذافي ،باإلضافة إلى األهداف ومبادئ "الطمأنينة والعدالة" واالستقرار واإلسالم
وإنهاء الحكم الديكتاتوري .في الباب األول ،ينص اإلعالن على ستة مبادئ تحدد رموز الدولة وطبيعتها ،ومنها العلم
والنشيد الوطني واللغة (العربية) وهدف إنشاء ديمقراطية تعددية مع انتقال سلمي للسلطة (المواد  .)4-1وينص هذا
الباب أيضا ً على الحقوق ،ومنها حرية ممارسة الشعائر الدينية والمساواة بين الليبيين أمام القانون ،ولكن ال توجد عبارة
صريحة تتعلق بعدم التمييز على الرغم من اإلشارة العامة للمساواة التي تتضمنها المادة .1
يحتوي الباب الثاني من اإلعالن الدستوري على وثيقة حقوق تتناول :تكافؤ الفرص والمستوى المعيشي الالئق والحق
في العمل والتعليم واللجوء و ُحرمة المنازل وخصوصيتها والرعاية الصحية واألمن االجتماعي باإلضافة إلى حقوق
الملكية الفكرية وحقوق الملكية الفعلية (المواد  8و 13-10و )16تتضمن الحريات المدنية األخرى :حرية الرأي
والصحافة والتنقل لإلضراب أو التظاهر وحرية االجتماع وتشكيل الجمعيات (المادتان  .)15-14يحتوي الباب الرابع
من اإلعالن الدستوري على ضمانات قضائية تنص على الحق في المحاكمة العادلة وسيادة القانون واستقالل القضاء
وحق اللجوء للقضاء وحظر "المحاكم االستثنائية" (المواد  .)33-31تحظر المادة  33سن القوانين التي على تحظر
صدور أي أحكام قضائية ضد التشريعات المصدق عليها.
وبخالف المبادئ والحقوق ،يوجد الجزء الرئيسي من اإلعالن الدستوري في الباب الثالث الذي يتناول شكل الدولة
(المواد  .)30-17تنص المادة  30تحديدا ً على خارطة الطريق للمرحلة االنتقالية ،وتتضمن خطا ً زمنيا ً محددا ً يشمل
انتخاب مجلس تشريعي انتقالي (المؤتمر الوطني العام – الذي انتخبت لعضويته  33امرأة في عام ،)12 2012
وصياغة واعتماد دستور جديد .وأخيراً ،بعد وضع قانون االنتخابات وإجراء االنتخابات تحت إشراف األمم المتحدة،
تنتهي الفترة االنتقالية مع انعقاد الجلسة األولى للمجلس التشريعي الدائم الجديد .وتنص األحكام األخيرة من اإلعالن
الدستوري على إلغاء الدستور الحالي ،ولكن التشريعات القائمة التي ال تخالف اإلعالن تظل قائمة (المادتان .)35-34
وينص أيضا ً على إمكانية إجراء التعديالت بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الوطني االنتقالي.
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النصوص ذات الصلة بالنوع االجتماعي:
من منظور النوع االجتماعي ،تلقي الديباجة الضوء على الرغبة في تحقيق "العدالة" و"المساواة" باإلضافة إلى المثل
العليا مثل حقوق اإلنسان والحقوق الديمقراطية التي تتضمن مبادئ المساواة بين الجنسين .تنص المادة  5على أن
"األسرة هي الركن األساسي للمجتمع" ،وعلى أن "تحمي الدولة الزواج وتُشجع عليه "وأن األسرة وكذلك "األمومة"
يُكفل لهما الحماية من الدولة .وباستثناء "األمومة" ،ليس هناك ذكر صريح للمرأة 13.وال ترد تفاصيل أخرى بشأن كيفية
"تشجيع" الدولة على الزواج وهذا األمر متروك للتفسيرات .وتعكس هذه العبارات أن األسرة "هي المؤسسة األساسية
التي تجمع بين األفراد على القيم األساسية وتقاليد وثقافات المجتمع [الليبي] 14".وهناك عبارة أخرى تحظر على أزواج
أعضاء الحكومة شراء أو استئجار شيء من ممتلكات الدولة أثناء مدة عضويتهم في المنصب ،وهي تستخدم صيغة
المذكر لإلشارة إلى "عضو الحكومة" (المادة .)21
فجوات في االتفاق:
يتضمن اإلعالن مادة ً تختص بالمساواة (المادة  )6وهي ذات صياغة عامة دون النصر صراحة على المساواة للمرأة.
وال يستخدم النص لغة محايدة من ناحية النوع االجتماعي ،بل يستخدم ألقابا ً محددة النوع االجتماعي (للذكور) ،مثل
استخدام النوع المذكر للمناصب مثل الرئيس .ويمكن تفسير ذلك على أنه يشير إلى إقصاء النساء (حيث أن كلمة رئيسة
هي مؤنث رئيس) ويمكن صياغة النص باللغة العربية لكي يتضمن كال النوعين (رئيس أو رئيسة) .تحتوي وثيقة
الحقوق على نصوص لحماية بعض الحقوق الفئوية وتتحدث عن المساواة في الفرص في المادة  8ولكنها ال تذكر
أيضا ً النساء أو النوع االجتماعي على وجه التحديد .في عام  ،2017ذكر تقرير صادر عن وزارة الخارجية بالواليات
15
المتحدة أن المساواة وغيرها ومن الحقوق لم يتم إنفاذها بصورة مناسبة وتفتقر إلى تشريع للتنفيذ.
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ويغيب منظور النوع االجتماعي عن تشكيل المؤسسات االنتقالية المدرجة في اإلعالن الدستوري (المواد .)30-17
ع ِيّنوا في المجلس الوطني االنتقالي في شباط/فبراير  2011لم تكن هناك في البداية سوى امرأة
ومن بين األعضاء الذين ُ
واحدة (سلوى الدغيلي ،شؤون المرأة) 16.وانضمت المرأة الثانية بين  73عضوا ً في المجلس الوطني االنتقالي ،وهي
17
هنية القماطي (المسؤولة عن الرعاية االجتماعية) ،إلى اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني االنتقالي في أيار/مايو .2011
18
كما عُينت أربع نساء في مجلسي الوزراء ضمن الحكومتين المؤقتتين التاليتين برئاسة عبد الرحيم الكيب وعلى زيدان.
وينص القانون  59لعام  2012الخاص بانتخاب المجالس البلدية على ضرورة أن تكون إحدى أعضاء كل مجلس بلدي
من النساء 19.ويمكن أن يكون النص على مشاركة المرأة أمرا ً فعاالً في ضمان الظهور العام للمرأة في الهيئات االنتقالية
وقد يمتد ليشمل المعينين في المناصب الدبلوماسية وغيرها من المناصب .وقد أكدت على هذه النقطة مجموعة مكونة
من  35ناشطة ليبية في كانون الثاني/يناير  ،2015حيث طالبن بتمثيل النساء بنسبة  45في المائة في المجالس المنتخبة
و 33في المائة في المحكمة الدستورية 20.ويالحظ بصفة عامة غياب التدابير األمنية المؤقتة والترتيبات األمنية عن
اإلعالن ،ولذلك لم تكن المؤسسات مجهزة جيدا ً لمجابهة انتشار الجماعات المسلحة التي ظهرت مع استمرار النزاع في
21
التحول.
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االتفاق السياسي الليبي
يعد االتفاق السياسي الليبي أطول الوثائق االنتقالية في ليبيا وأكثرها شموالً .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن يستمر في وضع
إطار للعديد من أطراف النزاع في ليبيا ،وقد حظي بالثناء في مؤتمر باليرمو الذي عقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2018
باعتباره "اإلطار الوحيد القابل للتطبيق للسير في مسار شامل ومستدام نحو استقرار ليبيا" 22.ويستعرض هذا القسم
الهيكل العام لالتفاق :مبادئ الدولة وحقوق اإلنسان والمؤسسات والعمليات السياسية؛ والترتيبات األمنية.

المبادئ والحقوق
تردد ديباجة االتفاق السياسي الليبي ما ورد في اإلعالن الدستوري ،إذ تصف مسار السياسة الليبية ،وتشرح ظهور ثالثة
مجالس تشريعية (المجلس الوطني االنتقالي والمؤتمر الوطني العام) (ومؤخرا ً المجلس األعلى للدولة – انظر أدناه)،
ومجلس النواب (والذي سوف نستمر في وصفه بمجلس النواب على الرغم من تعديل وضعه بموجب االتفاق السياسي
الليبي) .كما تشرح أيضا ً عالقة هذه الهيئات ببعضها ،باإلضافة إلى اإلسهامات الهامة ألصحاب المصلحة اآلخرين،
ومنهم المنظمات النسائية .وفي الوقت ذاته ،تؤكد الديباجة على التزام األطراف بسيادة القانون وال ُمثل العليا للديمقراطية
واستقالل القضاء واحترام األحكام القانونية والمخاوف المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان والجماعات "اإلرهابية"،
باإلضافة إلى إدانة نظام القذافي السابق.
ثم ينتقل االتفاق إلى تغطية "المبادئ الحاكمة" ويؤكد مجددا ً على الجوانب التي تضمنتها الديباجة ويؤكد على االلتزام
باإلعالن الدستوري (المبادئ  2و 4و .)9ثم يلتزم بتفعيل تفعيل النظام الالمركزي للدولة وسيادة القانون والمؤسسات
المنشأة بموجب االتفاق السياسي الليبي (المبادئ  14-10و .)29وتؤكد المبادئ األخرى على :احتكار الدولة الستخدام
القوة والسيطرة على الجيش وقوات األمن؛ وتجريم استخدام العنف من الجهات غير التابعة للدولة واإلرهاب وبث
الكراهية؛ ومبادئ العدالة االنتقالية ومنها حق العودة والتعويضات والمساءلة وإطالق سراح السجناء؛ والموارد الثقافية
والطبيعية وموارد الدولة (المبادئ  27-15و.)32-30
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النصوص ذات الصلة بالنوع االجتماعي:
تحتوي العديد من النصوص في قسمي الديباجة والمبادئ على مكونات تتعلق بالنوع االجتماعي ،ومنها اإلقرار "بأهمية
دور المرأة "،و"مساهمتها المتكافئة" و"ضـرورة زيـادة دورهـا في صنـع القـرار المتعلـق بهذه الجهود ".وعلى الرغم
من أن اإلشارات إلى القانون اإلنساني الدولي والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها ليبيا كطرف وقرارات مجلس األمن
الدولي ذات الصلة و"االلتزامات الدولية" ،ال تذكر حقوق المرأة تحديداً ،إال أنها تبرز الحاجة لاللتزام بالتعهدات الدولية
التي تتضمن حقوق المرأة ،مثل قراري مجلس األمن الدولي رقم  1325ورقم  1820واتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) التي انضمت إليها ليبيا في عام .1989
في النصوص األخرى ،ال توجد إشارة صريحة إلى المرأة أو التمييز بنا ًء على الجنس ،على الرغم من وجود التزامات
عامة بحقوق اإلنسان والمساواة (المبادئ  4و 8و .)23ويؤكد المبدأ رقم  8على "مبدأ المساواة [ ]...في التمتع بالحقوق
المدنية والسياسية وتكافؤ الفرص ورفض أي تمييز [ ]...ألي سبب ".وال تحتوي النصوص المتعلقة بالعدالة االنتقالية
على أي إشارة للنساء أو للنوع االجتماعي ،ولكنها تتناول القضايا التي تؤثر على النساء ،ومنها التعويضات والعودة
الطوعية إلى منازلهن ،والمساءلة ،وإصالح مؤسسات الدولة واالتجار بالبشر (المبادئ .)28-26
فجوات في االتفاق:
يرد مبدأ المساواة بين الجنسين ضمنيا ً من خالل اإلشارة إلى حقوق اإلنسان وحقوق الليبيين .ولكن وجود نص صريح
يلزم بعدم التمييز على أساس النوع االجتماعي أو ،في الحالة المثلى ،على أي أساس للتمييز ،سيكون أكثر قوة .وبالمثل،
فإن استخدام اللغة المحددة بحسب النوع االجتماعي مثل "حقوق الليبيين من الرجال والنساء" يمكن أن يشير إلى أهمية
المساواة بين الجنسين .وكما ذكر بيوكانون وآخرون ،يمكن استخدام ضمائر الغائب المحايدة بالنسبة للنوع االجتماعي
"إلخفاء اإلقصاء 23".وفيما يتعلق بالدستور الليبي ،تضمنت مجموعة حقوق المرأة التي دعت إليها المجموعة المكونة
من  35امرأة ليبيا :الحق في التعليم المجاني حتى المستوى الثانوي؛ والحق في الجنسية؛ ونقل الملكية؛ وتجريم العنف
ضد النساء والفتيات والزواج القسري؛ والحق في "حياة الئقة للمتقاعدات والمطلقات واألرامل وربات األسر ،والنساء
24
الالتي لم يسبق لهن الزواج".
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تؤثر العدالة االنتقالية وجرائم ما بعد النزاع بصورة مختلفة على كل من النساء والرجال .وعلى الرغم من إبراز
االتفاق السياسي الليبي "للعودة الطوعية" لالجئين والنازحين ،إال أن النساء عادة يعُدن أوالً إلى مجتمعاتهن المحلية
بعد النزاع .25وكان من الممكن أن تكون النصوص المتعلقة بأمنهن وحقوقهن أكثر قوة إذا وضعت آليات محددة
بحسب النوع االجتماعي للوصول إليهن وأوكلت إليها مهمة تحديد أولويات إعادة البناء وتقديم الخدمات ،باإلضافة
26
إلى توفير آليات للمرافقة.
يؤكد المبدأ رقم  5من االتفاق السياسي الليبي ،النابع من المادة  1من اإلعالن الدستوري على "االلتزام بأن الشريعة
اإلسالمية هي مصدر كل تشريع وكل ما يخالفها [من قوانين] يعد باطالً" .يشيع استخدام "بنود السيادة" اإلسالمية
في الدساتير على مستوى العالم ،ويُدرج معظمها في الدساتير أثناء لحظات التحرر (مثل التفاوض من أجل اتفاقات
السالم) 27.وفي استعراضهما للدساتير ،وجد أحمد وغينسبرغ أن إدماج بنود السيادة اإلسالمية في الدساتير يرتبط
عادة ً بزيادة عدد نصوص حقوق اإلنسان 28.وفي سياق نصوص الشريعة التي ظهرت في نزاع آتشيه ،يذكر بيوكانون
وآخرون إمكانية زيادة تعزيز حقوق النوع االجتماعي من خالل إلقاء الضوء على االلتزامات الدولية المسبقة وتتفهم
المعايير القانونية الدولية أن معايير المساواة يجب أن تكون لها األسبقية على القوانين الوطنية أو المحلية أو الثقافية غير
المترابطة 29.وعند صياغة الدستور الليبي الجديد ،أكدت المشاورات مع  35من الناشطات الليبيات على مبدأ المساواة
بين الجنسين في اإلسالم ،باإلضافة إلى ضرورة التأكيد على "المبادئ اإلسالمية" باعتبارها من المصطلحات المحددة
30
التي "تتيح التفسير النشط للنصوص الدينية".
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المؤسسات السياسية
 .1حكومة الوفاق الوطني
كان من المفترض ،طبقا ً لما ورد في االتفاق السياسي الليبي ،أن تتكون حكومة الوفاق الوطني من هيئتين رئيسيتين
باإلضافة إلى لجان فرعية وأن تستمر فترة واليتها األولية لمدة  12شهراً ،ويمكن أن تمتد إلى  12شهرا ً أخرى .في
كانون األول/ديسمبر  ،2017أكد مجلس األمن على استمرار االتفاق السياسي الليبي على مدار الفترة االنتقالية .تتمثل
الهيئتان الرئيسيتان لحكومة الوفاق الوطني في مجلس الوزراء ومن داخله مجلس رئاسة مجلس الوزراء .يُش ّكل مجلس
الوزراء من رئيس للوزراء وخمسة نواب لرئيس الوزراء وثالثة وزراء (المادة  .)1.2يتكون مجلس الوزراء من تسع
أعضاء :رئيس الوزراء وخمسة نواب لرئيس الوزراء ،وثالثة وزراء آخرون .من بين هؤالء الوزراء الثالثة اآلخرون،
يتولى أحدهم شئون رئاسة مجلس الوزراء والتشريع؛ والثاني وزير شئون المجالس المتخصصة والثالث وزير شئون
المجتمع المدني (المادة  .)1.3وينص االتفاق على الواليات القانونية واألولويات لكل من حكومة الوفاق الوطني ومجلس
الوزراء (المواد  3و 7و )9وتعطي المادة المزيد من التفاصيل عن كيفية قيام مجلس النواب بسحب الثقة من حكومة
الوفاق الوطني (المادة  ،)1.5وكيف يمكن لرئيس الوزراء إعفاء الوزراء (المادة  )6ويحدد إجراءات التعامل مع
المناصب الخالية (المواد  4و5؛ واألحكام اإلضافية ،المواد .)10-9
يجب أن تتخذ القرارات باإلجماع ويشمل ذلك القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء ومجلس رئاسة مجلس الوزراء.
يقوم رئيس مجلس الوزراء ونوابه باختيار الوزراء اآلخرين استنادا ً إلى معايير التمثيل ومبدأ اإلجماع (أو أغلبية
األصوات) وبالتشاور مع أعضاء الحوار السياسي الليبي (المادة  .)2يجب أن توافق رئاسة مجلس الوزراء على جميع
التعيينات (المادة  .)2.3تش ّكل حكومة الوفاق الوطني أيضا ً لجنة مشتركة من مجلس الدولة (حكومة الوفاق الوطني)
ومجلس النواب للتوافق على صالحيات منصب القائد األعلى للجيش الليبي والمستويات القيادية األخرى (المادة .)10
وتضمن هذه الشروط ،في جوهرها ،عنصرا ً من عناصر تقاسم السلطة بين مختلف الوزارات والمصالح.
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النصوص ذات الصلة بالنوع االجتماعي:
عند إنشاء حكومة الوفاق الوطني ،استُخدم مبدأ تكافؤ الفرص (المادة  )1.2ثم تم التأكيد عليه في المادة  2.2والتي تنص
على أن تولي "حكومة الوفاق الوطني االعتبار الواجب للتمثيل العادل للمرأة والشباب" .وباإلضافة إلى ذلك ،وتعزيزا ً
إلدماج المرأة ،ألزمت حكومة الوفاق الوطني بتشكيل وحدة دعم وتمكين للمرأة تتبع رئاسة مجلس الوزراء (المادة .)11
31
كما يوجد قسم خاص بتمكين المرأة ضمن بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا.
فجوات في االتفاق:
على الرغم من الدعوة إلى تمثيل المرأة ،فإن الملحق  1من االتفاق السياسي الليبي الذي يتضمن قائمة بأعضاء مجلس
رئاسة الوزراء ال يذكر أي امرأة ولم تعين أي امرأة في المجلس منذ ذلك الحين .وتضمن أول مجلس وزراء شكلته
حكومة الوفاق الوطني في شباط/فبراير  2016ثالث نساء .فايدة منصور الشافعي (وزيرة الشؤون االجتماعية)؛
وأسماء مصطفى األسطى (وزيرة الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية)؛ وإيمان بن يونس (وزيرة الدولة لشؤون
هيكلة المؤسسات) 32.ويمكن في حكومة انتقالية معينة تخصيص مقاعد للجماعات غير المسلحة ومنظمات المجتمع
المدني لضمان اتساع قاعدة المشاركة باإلضافة إلى تحديد معايير االختيار .استُخدِم هذا النوع من النصوص للنص على
إدماج محدد للمرأة في حكومة الوفاق الوطني وحتى في مجلس الوزراء ومجلس رئاسته .وكان من الممكن إدراج التأكيد
على إدماج المرأة والتوازن بين الجنسين في الوالية القانونية لكل من مجلس الرئاسة وحكومة الوفاق الوطني كشرط
للتعيين في اللجان الفرعية وتشكيل مجلس الدفاع واألمن الوطني .وكان من بين اإلضافات القيمة أيضا ً النص على تمثيل
النساء عند اختيار مجلس رئاسة الوزراء للسفراء وممثلي ليبيا (انظر المادة .8.2ت) 33.وبالنظر إلى ما مضى ،كان
يمكن أن يتضمن االتفاق السياسي الليبي أيضا ً والية وتعهدا ً واضحين ومتفق عليهما بالتنوع الجغرافي والعُمري والقبلي
والسياسي في وحدة تمكين المرأة (التي كانت تعرف سابقا ً بوحدة تمكين ودعم المرأة) ،والتي أصابها الشلل نتيجة
34
الجمود السياسي ولم تُنفذ حتى  24تشرين األول/أكتوبر .2018
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 .2مجلس النواب والمجلس األعلى للدولة
يتولى مجلس النواب الوظائف التشريعية أثناء الفترة االنتقالية طبقا ً لإلعالن الدستوري (المادتان  .)13-12لضمان
االتفاق ،يكون لمجلس النواب حق الرقابة على حكومة الوفاق الوطني والتصويت على منحها الثقة ،باإلضافة إلى اعتماد
الميزانية العامة وإصدار التشريعات (المادتان  .)14-13ولكن االتفاق السياسي الليبي ينص أيضا ً على مؤسسة سياسية
جديدة هي "المجلس األعلى للدولة" .وهذه محاولة إلدماج أعضاء من المؤتمر الوطني العام ،وهو الهيئة التي حلت محل
المجلس الوطني االنتقالي ال ُمنشأ بموجب اإلعالن الدستوري بعد انتخابات عام  ،2012في الهيكل السياسي .ويتألف
المجلس األعلى للدولة من  134عضوا ً وعضوة منتخبين من المؤتمر الوطني العام ومن  11عضوا ً أيضا ً "من الذكور
واإلناث" كانوا على القوائم االنتخابية للمؤتمر الوطني العام 35.ويمثل المجلس األعلى للدولة من الناحية األساسية هيئة
تشريعية ثانية مقرها طرابلس.
يصدر المجلس األعلى للدولة ومجلس النواب قرارات "بالتوافق" ،ويُحل كال المجلسين بعد انعقاد الجلسة األولى للسلطة
التشريعية المنتخبة بموجب الدستور الجديد (المادتان  18و .)22.2يعمل المجلس األعلى للدولة كهيئة استشارية مستقلة
طبقا ً لإلعالن الدستوري المعدل ويجوز له تقديم آراء ُملزمة إلى حكومة الوفاق الوطني بشأن مشاريع القوانين يمكن
أن يأخذ بها مجلس النواب (المادة  36.)19ويتعين على مجلس الدولة الرد كتابيا ً على طلبات حكومة الوفاق الوطني
التي تطلب فيها المشورة بشأن أي موضوع في غضون ثالثة أسابيع (المادتان  19.4و .)25.1تلتزم جميع األطراف
بالتعاون فيما بينهما (المادة  .)23.2من خالل التعاون المشترك ،يقرر المجلس األعلى للدولة ومجلس النواب شاغلي
العديد من المناصب القيادية للدولة باإلضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بينهما مهمتها اقتراح مشروعي قانوني االستفتاء
واالنتخابات العامة طبقا ً للدستور (المادتان  15و.)23.1
النصوص ذات الصلة بالنوع االجتماعي:
تنص والية المجلس األعلى للدولة على اقتراح تشريع خاص بالتنمية االجتماعية وتشريع خاص بمكافحة اإلقصاء
باإلضافة إلى السياسات الخاصة بالعودة اآلمنة للمهجرين والنازحين .تأتي اللغة التي تتعلق بكل من مجلس النواب
والمجلس األعلى للدولة بلهجة محايدة بالنسبة للنوع االجتماعي ،ويشير الملحق  3الذي ينظم عمل المجلس األعلى
للدولة إلى "األعضاء والعضوات" .وباإلضافة إلى ذلك ،تبين إجراءات الشفافية الموضحة في المادة  8من الملحق 3
أن الجلسات يجب أن تكون علنية ومفتوحة لإلعالم ،ويعطي ذلك بعض الفرصة للنساء والمنظمات النسائية للبقاء على
اطالع ،والحشد استجابة للفعاليات وربما حتى تقديم التعليقات على قرارات المجلس األعلى للدولة من خالل استهداف
"الحلفاء" المتعاطفين أو االستراتيجيين داخل المجلس األعلى للدولة.
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فجوات في االتفاق:
ال تقدم النصوص المتعلقة بمجلس النواب والمجلس األعلى للدولة إال القليل لتعزيز مشاركة المرأة .فقد كان من الممكن
أن ت َض َمن بعض التدابير ،مثل اشتراط التوازن بين الجنسين أو تعيين النساء في عمليات االختيار واللجان الفرعية لكل
من المؤسستين ،قدرا ً من مشاركة النوع االجتماعي على هذا المستوى .كان من الممكن ،في الحالة ال ُمثلى ،أن تتضمن
المادة  15التي تخص اختيار المناصب القيادية لمؤسسات الدولة التزاما ً بإدماج النساء ،أو حتى تدابير خاصة مؤقتة
لضمان حد أدنى من أعداد النساء في هذه المناصب .وبالمثل ،كان من الممكن استخدام تشكيل اللجان الفرعية لكل من
مجلس النواب والمجلس األعلى للدولة لتعزيز المزيد من تمثيل النساء (المادتان  16.3و25.2؛ ملحق  ،3المادة .)6
وال تنص أي من المؤسستين على شغل النساء للمناصب العليا (المادة  :21ملحق  ،3المادة  .)3.2وفيما يتعلق بمجلس
النواب ،كان من الممكن إدراج نصوص تخصص أدوارا ً للنساء من خالل تعديالت طفيفة في اإلعالن الدستوري ،طبقا ً
لإلرادة السياسية .وبالمثل ،ال ينص االتفاق السياسي الليبي على مشاركة المرأة في اللجنة المشتركة بين مجلس النواب
والمجلس األعلى للدولة التي تختص باالستفتاءات والقوانين االنتخابية .وتتيح القوانين االنتخابية ،على وجه الخصوص،
فرصة إلدماج تدابير لضمان زيادة مستوى التمثيل ،وذلك من خالل اشتراط ترشيح النساء على القوائم االنتخابية 37.أما
فيما يتعلق بوالية المجلس األعلى للدولة ،فقد كان من الممكن استخدام لغة وأولويات محددة بحسب النوع االجتماعي مع
القضايا األساسية ،مثل مشروعات التنمية االقتصادية واالجتماعية أو تهجير األشخاص وإقصائهم.
 .3الهيئات والمجالس المتخصصة
يضم هذا القسم من االتفاق السياسي الليبي ثالثة مواد .تدعو المادة  53لتشكيل مجلس أعلى لإلدارة المحلية ،ليعمل طبقا ً
لتشريع قائم (القانون رقم  59لسنة  .)2012كما تدعو المادة  54إلى تشكيل هيئة إلعادة اإلعمار .وأخيرا ً تنص المادة
 55على قيام حكومة الوفاق الوطني ،خالل  45يوما ً من منحها الثقة من مجلس النواب ،بتقديم مشروع قانون بشأن
اختصاصات مجلس الدفاع واألمن القومي.
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فجوات في االتفاق:
كما هو الحال بالنسبة إلنشاء المجالس واللجان المنصوص عليه في أماكن أخرى من االتفاق السياسي الليبي ،كان من
الممكن النص على مشاركة النساء في المجالس الثالث كلها من خالل إدراج نصوص محددة إلنشاء أماكن للمرأة .كان
استخدام التشريع القائم بالفعل الخاص بالمجلس األعلى لإلدارة المحلية ،وهو القانون  59الصادر منذ عام  ،2012يعني
فوات فرصة تضمين مبادئ جديدة مثل المساواة ،سواء في معايير العضوية الخاصة بها أو في استخدام اللغة الشاملة
للنوع االجتماعي .وللتوضيح ،تنص المادة  8الخاصة بعضوية المجلس على" ،أن يقدم قبل مباشرة عضويته [،]...
إقرارا ً بما في ذمته المالية وذمة زوجته وأوالده 38."...وفيما يتعلق بمجلس إعادة اإلعمار ،ال يقدم االتفاق السياسي
الليبي تفاصيل عمله ،والتي تُقررها حكومة الوفاق الوطني .ويمكن أن يكون من المفيد إجراء عملية تقييم لالحتياجات
بقيادة الحكومة ،تستند إلى مشاورات واسعة مع المجتمع المحلي ،لتحديد القضايا ذات الصلة بالنوع االجتماعي وتعزيز
برامج إعادة البناء والمعونات 39.وأخيراً ،في جميع نصوص االتفاق السياسي الليبي ،يأتي إنشاء مجلس الدفاع واألمن
الوطني وواليته في نصوص عامة ويشوبها الغموض (انظر المادة  .)10كان من الممكن أن تتيح المادة  55التي تنص
على التزام حكومة الوفاق الوطني بتقديم مشروع قانون ،فرصةً لتقديم مبادئ أو مجاالت تركيز رئيسية للمجلس ،مما
يضمن االلتزام بمعايير حقوق اإلنسان الدولية .كما طالبت النساء الليبيات الالتي تم التشاور معهن فيما يتعلق بعضوية
40
عملية وضع الدستور بإنشاء المجلس األعلى للمرأة باإلضافة إلى صندوق خاص لتعزيز المرأة ،تموله موازنة الدولة.
 .4العملية الدستورية
كان المؤتمر الوطني العام مسؤوالً في بداية األمر عن تقرير كيفية صياغة الدستور ،وذلك من خالل صياغة فضفاضة
للغاية في المادة  30من اإلعالن الدستوري (ال تشير إلى المؤتمر الوطني العام على وجه التحديد ،بل إلى الهيئة
المنتخبة المستقبلية) .في االتفاق السياسي الليبي ،يركز القسم  9على العملية الدستورية ،ويؤكد التزام األطراف بالعملية
الدستورية وبدورهم في االنتهاء منها طبقا ً للحدود الزمنية المتفق عليها ،باإلضافة إلى استقالل الهيئة التأسيسية لصياغة
مشروع الدستور (المادتان  .)48-47تلتزم جميع األطراف بضمان أمن الهيئة التأسيسية وتوفير الموارد الالزمة لها
للقيام بواجبها (المادتان  .)49-48على الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أن تعلن عن جدول زمني واضح
وعن طريقة مناسبة لمشاركة "جميع المكونات الثقافية" (المادة  .)50يقدم مجلس النواب والمجلس األعلى للدولة رأييهما
خالل  30يوما ً من تلقي المسودة قبل إرسالها لالستفتاء عليها (المادة  .)51وأخيرا ً ينص االتفاق السياسي الليبي على
موعد نهائي لصياغة مشروع الدستور بعد  3أشهر وأسبوع من توقيعه – وقد حل هذا الموعد وانقضى – تُشكل بعده
لجنة من خمسة أشخاص تضم أعضا ًء من المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس األعلى للدولة "للتداول" في هذا
الشأن .كما أبرز اتفاق مدينة الحمامات ،الموقع في  24كانون الثاني/يناير  2017الحاجة إلى االنتهاء من الدستور.
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فجوات في االتفاق:
كان من الممكن أن يكون هذا القسم أكثر صراحةً بشأن الحاجة إلدماج النساء ،على الرغم من أنه ذكر "الوصول إلى
جميع فئات المجتمع الليبي ،في الداخل والخارج ،والتواصل معها" (المادة  .)48ترد اإلشارة الوحيدة األخرى إلى
اإلدماج ضمن اإلشارة إلى الحاجة "للعمل على إيجاد طريقة مناسبة لقيام جميع المكونات الثقافية بالمشاركة في أعمال
الهيئة" (المادة  .)50وكان من الممكن توسيع هذه اللغة لتذكر إدماج النساء على وجه التحديد.

األمن
 .1تدابير بناء الثقة
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سبالً لتعاون أطراف النزاع سعيا ً إلى تحقيق أهداف
تُقترح تدابير بناء الثقة بصفة أساسية في اتفاقات السالم باعتبارها ُ
مفيدة لجميع األطراف على المدى القصير نسبياً ،وإلى تيسير تحقيق مستويات أعلى من الثقة .وينص االتفاق السياسي
الليبي على تدابير بناء الثقة التي تتعلق بالمفقودين وإطالق سراح السجناء ومساعدة الالجئين ورفع الحصار وإنهاء
الحمالت اإلعالمية المعادية وحرية التنقل والشفافية في األمور المالية العامة (المواد  29-26و .)32-31وتيسيرا ً
لبعض هذه االلتزامات ،تلتزم األطراف بتشكيل هيئة مستقلة معنية بالمفقودين وهيئة تقصي الحقائق والمصالحة طبقا ً
للتشريع القائم بالفعل وبالمحافظة على استقالل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق اإلنسان (المادة .)26
فجوات في االتفاق:
يتمثل الهدف الرئيسي من تدابير بناء الثقة في "تقوية عملية السالم ونتائجها" 42ويعتمد هذا على القبول الجماهيري
من قطاعات المجتمع الكبرى ،ومنها النساء .ولكن باستثناء اللغة الشاملة التي تضمن حرية التنقل "للرجال والنساء"،
صر هذا القسم عن إدراج ذكر محدد للنساء .وقد أنشأ االتفاق العديد من المؤسسات الجديدة التي فوتت فرص
يق ُ
ضمان أن ينص التشريع على المشاركة المباشرة للمرأة وأعضاء المجتمع المدني في عضوية هذه المؤسسات .وال
يتضمن القانون رقم  29لعام  ،2013الذي ينص على إنشاء لجنة تقصي الحقائق والمصالحة ،أي معايير لعضويته
43
تتعلق بالنوع االجتماعي.
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المعلومات المتعلقة بعضوية المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق اإلنسان غير متاحة للجمهور .وكان من الممكن
لوجود نصوص محددة إلدماج المرأة أن يؤدي إلى تعزيز مشاركة المرأة .وال يذكر تشكيل هذه اللجان أيضا ً النوع
االجتماعي فيما يخص فروعها ،حيث يعد إدماج النساء هاما ً ألغراض التنفيذ .وفي لجنة تقصي الحقائق ،على سبيل
المثال ،تشير الخبرات المقارنة إلى أن ال ُمبلغات عن الحوادث قد يُحجمن عن مناقشة حوادث العنف الجنسي والعنف
القائم على النوع الجتماعي مع القائمين بإجراء المقابالت من الذكور .ويمكن أن يؤدي عدم وجود نساء للقيام بأدوار
تقصي الحقائق إلى زيادة احتمال عدم معالجة قضايا النوع االجتماعي .ومن السبل األخرى لتحسين مشاركة النساء
وتعزيز حقوقهن ،تخصيص مقاعد رسمية في اللجان المختصة بتعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة ،أو إنشاء
آليات تمكن منظمات المجتمع المدني من التعامل مع اللجان ،وبخاصة منظمات المجتمع المدني التي تركز على النساء
وتتضمن الحساسية للنوع االجتماعي ضمن واليتها.
ينتهج االتفاق السياسي الليبي منظورا ً كليا ً بشأن العديد من القضايا ،منها قضية ال ُمهجّرين وتوزيع المساعدات .ونادرا ً

ُعرف مصطلحات أو يقوم بتضمين جوانب تتعلق بآليات التنفيذ أو تحددها .فيما يتعلق بالمهجرين ،يُشجع االتفاق
ما ي ِ ّ
السياسي الليبي على عودتهم الطوعية وكذلك تيسير التواصل الحر مع الوكاالت والمنظمات اإلنسانية (المادة .)27
يؤدي التهجير في بيئات النزاع إلى جعل النساء أكثر عُرضة للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي،
باإلضافة إلى مواجهة المزيد من العوائق في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والتدريب 44.قد تواجه ربات األسر
صعوبة في ضمان الحصول على المساعدات 45.وال يولي االتفاق السياسي الليبي اهتماما ً بهذه القضايا أو ينص على
جوانب أساسية من إعادة البناء في مرحلة ما بعد النزاع ،مثل الضمانات أو المالجئ أو تقديم االستشارات .وعلى وجه
التحديد ،تواجه الناجيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي في ليبيا وصمة العار ،ويتعرضن
لضغوط من أجل االستمرار في السكوت عن هذه القضية ،وقد ال يتلقين خدمات كافية 46.على الرغم من إصدار مجلس
الوزراء القرار رقم  )2012( 380بشأن "إنشاء مركز للدعم النفسي لضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على النوع
االجتماعي والتعذيب وغيرها من أساليب المعاملة المهينة أو ُمذلّة" ،إال أن تنفيذه كان يمكن أن ي ّ
ُعزز بإشارات محددة
47
في االتفاق.
أخيراً ،تنشئ اتفاقات السالم من سياقات نزاع أخرى ،في العادة ،مبادئ إنسانية وتعطي األولوية أحيانا ً إلطالق سراح
المعتقالت وبخاصة الحوامل منهن ،وكذلك األطفال وكبار السن والمرضى 48.وقد يكون إعطاء األولوية إلطالق
سراح النساء أمرا ً مفيدا ً لتقليل مخاطر زيادة االزدحام نتيجة المرافق غير المناسبة ،وعدم وجود مرافق صحية مناسبة
للنوع االجتماعي ،واالغتصاب ،والتحرش وغيرها من صور العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي التي
تواجهها السجينات.
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على النقيض من اإلعالن الدستوري ،يضم االتفاق السياسي الليبي عددا ً كبيرا ً من النصوص األمنية التي تنص على
إنشاء جيش وطني وقوات شرطة (المادة  ،)33وينص كذلك على ترتيبات أمنية مؤقتة (المواد  .)43-34تتولى تنفيذها
لجنة أمنية مؤقتة (المرفق  ،)6وتتضمن الترتيبات المؤقتة :وقف إطالق النار (المادة )38؛ سحب القوات وتمركزها
في معسكرات (المادتان )40-39؛ نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج (المواد  42-41و)45؛ التعامل مع اإلرهاب
(المادتان )36-35؛ المراقبة والتحقق (المواد .34.3هـ و 34.4وملحق )6؛ باإلضافة إلى طرائق اإلجراءات المؤسسية
(المادتان .)37-36
النصوص ذات الصلة بالنوع االجتماعي:
يعد استتباب األمن أمرا ً أساسيا ً إلعادة البناء في مرحلة ما بعد النزاع .ومن منظور النوع االجتماعي ،يعتبر األمن
أساسيا ً بالنسبة للنساء من أجل تيسير مشاركة النساء في الحياة العامة 50.يؤكد االتفاق السياسي الليبي على أن جميع
الترتيبات األمنية المؤقتة يجب أن تتم طبقا ً للتشريعات الليبية والقانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان
(المادتان  36و .)42يجري نزع السالح والتسريح وإعادة البناء "بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية"،
مما يعني ضمنيا ً إدماج الحساسية تجاه النوع االجتماعي ،وبالنسبة لنزع السالح والتسريح وإعادة البناء ،على وجه
التحديد "بما يتماشى مع مبادئ عدم التمييز" (األحكام اإلضافية ،المادتان  .)7-6يبرز االتفاق مشاركة المجتمع المحلي
في تنفيذ وقف إطالق النار ،ويتضمن ذكر "الرجال والنساء" عند النظر في تمثيل المجتمع المحلي في اللجان الفرعية
التابعة للجنة رصد تنفيذ الترتيبات األمنية المؤقتة (المادتان  37.1و.)37.4
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فجوات في االتفاق:
من منظور النوع االجتماعي ،تعد الضمانات األمنية والسيطرة على اإلفالت من العقوبة من األمور األساسية الستمرار
تواجد النساء في المجال العام .وال يعد هذا من األمور الهامة في الحياة العامة فحسب ،وإنما فيما يتعلق أيضا ً بزيادة
أدوار النساء في الحياة اليومية االقتصادية واالجتماعية ،وهي من األمور التي قد تظهر في بلدان النزاع وما بعد النزاع.
وهناك ثالثة مجاالت رئيسية يمكن لالتفاق السياسي الليبي فيها تحسين منظور النوع االجتماعي فيما يتعلق باألمن .أوالً،
من خالل النص على إدماج النساء في تشكيل خدمات األمن ونشرها ،باإلضافة إلى زيادة التأكيد على توظيف النساء في
هذه األدوار ،وكذلك من خالل إدماج التدريب على الحساسية للنوع االجتماعي في هذه المؤسسات .وهنا يجب اإلقرار
بالسياق التاريخي المعقد .فقد كانت النساء في وق ٍ
ت ما يعملن في مجال الخدمات األمنية في عصر القذافي ،بما في ذلك
العمل ضمن حرسه الخاص 51.وقد أثر هذا على المفاهيم الشائعة فيما يتعلق بعمل النساء في الخدمات األمنية .ويمكن أن
يُساعد استخدام اللغة المراعية للنوع االجتماعي في المواد التي تتناول نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج واإلصالح
األمني على التأكيد على إدماج المرأة بطريقة إيجابية.
ثانياً ،ال تذكر لجنة تنفيذ الترتيبات األمنية المؤقتة أي اشتراطات خاصة بالنوع االجتماعي في عضويتها ،مما يمكن
أن ي َّ
ُعزز من خالل طرائق إدماج أكثر قوة .على سبيل المثال ،تذكر المادة  37أهمية زعماء المجتمع المحلي بالنسبة
ً
لرصد التنفيذ ويمكن أن تتضمن تحديدا اإلشارة إلى الزعيمات والمنظمات النسائية .وال يوجد ذكر لتلقي األعضاء
النشطين للتدريب في مجال إدماج النساء أو العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي .ويمكن أن تؤدي
مثل هذه النصوص إلى توضيح كيفية تشاور هذه اآلليات مع النساء ومنظمات المجتمع المدني من أجل ضمان
قيامها بدور فعال في صنع القرار .باإلضافة لذلك ،فإن الكثير من العمليات التي تشرف عليها اللجنة ال تعزز حقوق
المرأة .وال يُقر االتفاق السياسي الليبي على وجه التحديد بدور النساء كمقاتالت ،أو كعضوات في أسر المقاتلين أو
المختطفين ،وال ينص على ضمانات محددة ألمن النساء في مناطق المعسكرات .وعلى الرغم وجوب التزام آليات
نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج المذكورة في المادتين  44و" 45بالمعايير الدولية" ،إال أن هذه الجوانب
يمكن تعزيزها من خالل تضمين إشارات محددة لمعايير محددة بحسب النوع االجتماعي مثل اتفاقية السيداو وقرار
مجلس األمن الدولي رقم  .1325ومن الممكن أيضا ً النص على وجود مستشار في النوع االجتماعي ضمن لجنة
تنفيذ الترتيبات األمنية المؤقتة ،لتقديم المشورة بشأن هذه القضايا ،باإلضافة إلى تدريب موظفي لجنة تنفيذ الترتيبات
األمنية المؤقتة على االحتياجات المختلفة للمرأة في عمليات نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وكيفية المشاركة
مع النساء في المجتمعات المحلية المختلفة.
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أخيراً ،على الرغم من أن الترتيبات األمنية المؤقتة تنص على "اتفاقات وقف إطالق النار" ،إال أن هذه الترتيبات غير
موسعة .فاتفاقات وقف إطالق النار تتضمن عادة قائمة بالقضايا التي تمثل انتهاكا ً لالتفاق 52.ويجب أن يُدرج العنف
الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي كأحد هذه االنتهاكات لألسباب التالية )1( :ضمان رصد الهجمات من
هذا النوع وتسجيلها والنظر إليها باعتبارها من انتهاكات وقف إطالق النار ،بل ويمكن استخدامها في محاكمات ما بعد
النزاع؛ ( )2المساعدة في فعالية االتفاق على أرض الواقع وبناء شرعية أوسع للعملية بأسرها؛ ( )3تعزيز التعافي
االقتصادي من خالل إتاحة حمايات إضافية للنساء والفتيات لكي يتمكن من القيام باألنشطة السوقية واالنتظام في
الدراسة 53.باإلضافة إلى ذلك ،وبالرغم من األدلة على استخدام األلغام األرضية في النزاع الليبي 54،ال يتضمن االتفاق
سِن الوضع األمني بالنسبة للرجال والنساء
السياسي الليبي أي نصوص ألنشطة إزالة األلغام التي من شأنها أن تُح ّ
واألطفال في األماكن الحضرية وعلى طول الطرق وفي األراضي الزراعية.

التنفيذ
 .1الدعم الدولي

55

يبين هذا القسم من االتفاق السياسي الليبي أنه يجوز لحكومة الوفاق الوطني أن تطلب من مجلس األمن الدولي إصدار
قرار يدعم االتفاق .وإذا صدر القرار بموجب الفصل السابع ،إن القرار الذي يدعم هذا االتفاق سوف يوفر سندا ً قانونيا ً
إضافيا ً لالتفاق السياسي الليبي (المادة  .)56ويستمر هذا القسم ليبين في القسم الخاص بحكومة الوفاق الوطني أن
حكومة الوفاق الوطني يمكنها أن تطلب من بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا وضع خطة للحصول على المزيد من الدعم
الدولي وخصوصا االستقرار المالي واالقتصادي (المادة  .)57أخيراً ،تنص المادة  58على أن تتولى حكومة الوفاق
الوطني وبعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا والمنظمات اإلقليمية ،تنظيم مؤتمر للجهات المانحة.
فجوات في االتفاق:
يمكن تعزيز إدماج النوع االجتماعي وحقوق المرأة من خالل النص على تحديد دعم مجلس النواب والمجلس األعلى
للدولة لقرارات مجلس األمن الدولي السابقة ذات الصلة والتي تشمل القرار  .1325وباإلضافة إلى ذلك ،يمكن أن
تناصر الجهات المانحة الدولية بالنيابة عن النساء وأن تشارك مع المنظمات النسائية المحلية والمجتمع المدني المحلي
وتقدم لهما التمويل ،باإلضافة إلى تمويل برامج تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
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تركز األحكام الختامية في االتفاق السياسي الليبي على تيسير التنفيذ من خالل تأمين طرابلس وحل القضايا األمنية في
بنغازي (المادة  .)59باإلضافة إلى ذلك ،تلتزم األطراف باالمتناع عن اتخاذ أية إجراءات تتعارض مع االتفاق وتلتزم
"بدعم هذا االتفاق بكافة الوسائل والسبل الممكنة" (المادة  .)60تلتزم حكومة الوفاق الوطني باستعادة األرصدة الليبية
المفقودة وإنشاء لجنة خبراء للتوفيق بين التشريعات التي أصدرها كل من مجلس النواب وحكومة الوفاق الوطني ك ٌل
في مجاله ( 62و63؛ أحكام إضافية ،المادة 15؛ ملحق  .)5يُلغى أي تشريع صدر ما بين  4آب/أغسطس 2014
و 17كانون األول/ديسمبر  2015يناقض االتفاق السياسي الليبي (أحكام إضافية ،المادة  .)14يدخل االتفاق السياسي
الليبي حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليه ويُعدل اإلعالن الدستوري وفقا ً له (المادتان  65و67؛ ملحق  .)4يجب إجراء
أي تعديالت الحقة لإلعالن الدستوري ،أو االتفاق السياسي الليبي أو أي من المؤسسات ال ُمنشأة بموجب االتفاق السياسي
الليبي من خالل التوافق بين مجلس النواب والمجلس األعلى للدولة (أحكام إضافية ،المادة  .)12في حالة حدوث خرق
جسيم ،يمكن للحوار السياسي الليبي أن ينعقد للنظر فيه (المادة  .)64يُحال أي خالف ينشأ بشأن تفسير االتفاق إلى لجنة
مكونة من  2+2من ك ٍل من المجلس األعلى للدولة ومجلس النواب باإلضافة إلى مستشار من المحكمة العليا (أحكام
إضافية ،المادة .)13
فجوات في االتفاق الحالي:
بشكل عام ،يمكن لطرائق التنفيذ التي يتضمنها االتفاق السياسي الليبي أن تكون أكثر قوة .ويمكن تحسين التنفيذ من خالل
إدماج ضامنين ،وإنشاء لجان الرصد والتحقق باإلضافة إلى هيئات تقصي الحقائق ،باإلضافة إلى إدماج أطراف ثالثة
محايدة ،مثل المراقبين الدوليين أو منظمات المجتمع المدني التي خضعت للتدقيق أو الجهات األكاديمية أو "الشخصيات
البارزة" من ليبيا .وتعد هذه الجهات جميعا ً أدوات مفيدة لضمان مستوى أعلى من إدماج المرأة في عملية بناء السالم،
باإلضافة إلى توزيع السلطة بعيدا ً عن النخبة السياسية والفصائل المسلحة التي تهيمن حاليا ً على العملية.
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 .IIIاالتفاقات بين الطوائف
باإلضافة إلى الوثائق االنتقالية الوطنية واالتفاقات التي تتناول التسوية السياسية على مستوى ليبيا بأسرهاُ ،و ِقّعَت
أيضا ً سلسلة من االتفاقات بين الطوائف سواء بين المجتمعات المحلية أو بين الجماعات المسلحة وغيرها .وتشكل
هذه االتفاقات نسيجا ً متباينا ً من جهود صنع السالم والتحالفات .تغطي االتفاقات بين الطوائف نطاقا ً واسعا ً من القضايا
يشمل المصالحة وإنهاء دورات العنف المحلية وتهيئة تنفيذ االتفاقات على المستوى الوطني .ومن المعروف عن النساء
نشاطهن في التفاوض بشأن االتفاقات بين الطوائف وتنفيذها .قامت شبكات النشاطات بالوساطة بين الميليشيات اإلسالمية
وزعماء المجتمع المحلي في بنغازي خالل الفترة ما بين  2012و ،2014وما بين المؤتمر الوطني العام والجماعات
المسلحة في جبل نفوسة عام  57.2014ولكن النغي يصف الكيفية التي جرى بها تهميش النساء في جهود الوساطة في
العمليات األخرى التي جرت بين الطوائف ،مثل الجهود بين مصراته وتاورغاء ،وكيف غابت عن عملية السالم بين
التبو وأوالد سليمان التي جرت في آذار/مارس ( 2017النظر الملحق) 58.ويذكر آلوني وكالدر وكابلر أن النساء يمنحن
دائما ً دورا ً صغيرا ً في الوساطة الرسمية ،مع وجود بعض االستثناءات ،ولكن يُنظر إليهن ،برغم ذلك ،باعتبارهن ذوات
أهمية حاسمة للتماسك االجتماعي وجهود الحوار التي تحيط باالتفاقات 59.ويظهر هذا التهميش في نصوص االتفاقات
التي نشأت من هذه العمليات ،والتي ال يرد فيها ذكر النساء وال النوع االجتماعي .باإلضافة إلى ذلك ،ال يبدو أن النساء
متضمنات كموقعات أو حتى كإحدى الجماعات ذات النفوذ.
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النصوص ذات الصلة بالنوع االجتماعي:
ليس هناك سوى نداءين إنسانيين بين الطوائف ،هما النداء اإلنساني لبنغازي 16 ،آذار/مارس  ،2016واتفاق فزان
اإلنساني 16 ،حزيران/يونيو  ،2016ورد فيهما ذكر الحاجة لتوصيل المعونات وغيرها من أنواع اإلغاثة إلى الفئات
األكثر ضعفاً ،ومنها النساء .وهناك ثالثة اتفاقات أخرى تذكر أو تنص على تقديم الدعم لألسر ،في نصوص يبدو أنها
كانت تستهدف النساء 60.ويتضمن االتفاق بين مصراته وتاورغاء ،الموقّع في  31آب/أغسطس  ،2016العديد من مثل
هذه القضايا ،وبصفة خاصة ما يتعلق بإعادة البناء .ينص االتفاق على إزالة األلغام وإصالح المدارس والمستشفيات/
مراكز الرعاية الصحية ،باإلضافة إلى مراكز العناية باألسرة وإنشاء منازل متنقلة ألصحاب المنازل المدمرة (المادة
الثامنة) .وفيما يتعلق بالتعويضات ،يُصرف ألسر األفراد غير المتزوجين الذين قتلوا أو فُقِدوا مبلغ  70,000دينار
ليبي (ما يقرب من  50,000دوالر أمريكي) من صندوق خاص تابع للدولة – وذلك أقل بمبلغ  30,000دينار ليبي
(ما يقرب من  21,000دوالر أمريكي) مما يصرف بالنسبة لألفراد المتزوجين (المادة الرابعة) .ولتنفيذ االتفاق،
تعتبر الدولة الليبية مسؤولة عن إنشاء لجنة مستقلة يُشارك فيها ُم َ
مثلن من لجنة مصراته – تاورغاء لضمان "الشفافية
والمصداقية ومتطلبات الضحايا باإلضافة إلى احترام األرواح البشرية" (المادة العاشرة).
يؤ ّكد اتفاق الصلح بين قبيلتي الزنتان والمشاشية ،الموقّع في  18أيار/مايو  ،2017على عودة المهجرين إلى مناطقهم
األصلية وتأمين الطرق (النقاط  2-1و .)4يُحمل االتفاق مجلس المصالحة مسؤولية تنفيذ المهام التالية :الوساطة العامة
في االتفاق؛ تيسير الخدمات العامة وصيانتها؛ والتعويضات؛ وإزالة المخلفات؛ والتحكيم في قضايا المنازعات؛ والتحقيق
في "المسائل المتعلقة بالدم والمظالم والمفقودين" (النقاط  .)9-7في المقابل ،يتعهد ميثاق الشرف االجتماعي لقبائل
ترهونة وقبائل غريان والمشاشية والقلعة ويفرن وجادو وكاباو ونالوت ووزان ،الموقّع في  8شباط/فبراير ،2017
بتجريم االتجار في البشر ،باإلضافة إلى احترام غير الليبيين والحفاظ على كرامتهم ،كما يتعهد بالعمل على تحقيق
العودة غير المشروطة للمهاجرين والنازحين 61.تظهر المساواة أيضا ً كأحد الموضوعات البارزة في بعض االتفاقات،
مثل اتفاق المصالحة بين قبائل التبو وأوالد سليمان ،الموقع عام  2017بما في ذلك اإلشارة إلى إتاحة الوظائف العامة
62
ومعالجة الشهداء.
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فجوات في االتفاقات:
وتركز معظم االتفاقات بين الطوائف على العناصر المتعلقة باألمن .وكثيرا ً ما تضع االتفاقات التي تتناول طبيعة الدولة
إطارا َ المبادئ والقيم من خالل االستشهاد بآيات من القرآن وأحاديث نبوية توفر المرجعية الدينية لتحريم العنف والوفاء
بالعهود وفوائد التعاون 63.وال تتضمن االتفاقات ضمانات لمنع التحرش أو نبذ الصور األخرى من العنف الجنسي
والعنف القائم على النوع االجتماعي ضد المرأة .وبالمثل ،ال يدعو أي من هذه االتفاقات إلى نزع السالح ،على الرغم
من أنه من المعلوم أن وجود األسلحة النارية له دور في العنف المحلي بعد النزاع ،وفي غيره من أنواع العنف .وبصفة
أعم ،على الرغم من إتاحة بعض الفرص لتوفير قدر أكبر من إدماج النساء والشباب وغيرهما من الجماعات في لجان
التنفيذ – إال أن االتفاقات المحلية ال توزع المقاعد إال استنادا ً إلى االنتماء السياسي وليس على أساس النوع االجتماعي
صر االتفاقات عن تقديم آليات لضمان
أو غيره من خصائص الهوية .وأخيراً ،بالنسبة للمسائل المتعلقة بإعادة البناء ،تق ُ
إتاحة المعونات والتعويضات للنساء على قدم المساواة – وهو أمر ضروري بالنظر إلى زيادة حاالت تولي النساء
مسئولية أرباب األسر أثناء مرحلة ما بعد النزاع.
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 .IVاتفاقات وقف إطالق النار "المحلية"
جرى التوصل إلى العديد من اتفاقات وقف إطالق النار من خالل محاوالت ومفاوضات جرت أثناء النزاع الجاري،
وبخاصة في طرابلس وفي الجنوب .وتتشابه هذه االتفاقات في األسلوب والمحتوى ،والذي يشمل إيقاف األعمال العدائية
وسحب القوات وتشكيل لجان رصد مشتركة .وال يبدو أن هذه االتفاقات تُدمج منظور النوع االجتماعي ،على الرغم من
دور المرأة في التفاوض للتوصل إلى بعض منها من خالل منظمات مثل الحركة الوطنية 64.ومعظم هذه االتفاقات ليس
مفصالً بالقدر الكافي ونادرا ً ما تتضمن قائمة بالممارسات المقبولة أو المرفوضة أثناء فترة وقف إطالق النار .ويمثل
إدراج قائمة باألمور التي تمثل خرقا ً لالتفاق قوة دافعة لرصد هذه األنشطة من خالل الهيئات شبه الرسمية ،بما في ذلك
لجان رصد وقف إطالق النار ومنظمات المجتمع المدني .وتتضمن األمور الجديرة بالنظر من منظور النوع االجتماعي،
65
على سبيل المثال ال الحصر ،ما يلي:
	إدماج نصوص حقوق اإلنسان وبخاصة طرائق الحماية للمدنيين واألشخاص الضعفاء ،ومنهم النساء .ويمكن أن
تتضمن طرائق الحماية اإلقرار بحقوق النساء كسجينات ومدنيات ومقاتالت ،إلى غير ذلك من األدوار المعترف
بها في القانون الدولي.
	إدراج عبارات عدم التمييز بصفة عامة ،وتحديدا ً العبارات المصممة للنساء ،عند النص على إتاحة المساعدة
اإلنسانية والخدمات.
 النص على فتح "ممرات إنسانية" وتيسير تقديم المساعدات والخدمات اإلنسانية.
	النص بأسلوب أكثر وضوحا ً على أن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي يمثل خرقا ً لوقف إطالق
النار وبالتالي يشكل أساسا ً لقيام لجان الرصد بتسجيل الحوادث التي تنطوي على مثل هذه الجرائم ،باإلضافة إلى
التصدي لمشكلة اإلفالت من العقوبة للجرائم القائمة على النوع االجتماعي.
باإلضافة إلى ذلك ،يمكن تعزيز منظور النوع االجتماعي التفاقات وقف إطالق النار من خالل اشتراط إدماج النساء
في لجان الرصد وغيرها من هيئات تقصي الحقائق ،وربما من خالل اشتراط نسبة محددة من النساء المشاركات .يزيد
احتمال إدماج النساء بصفتهن ممثالت لمنظمات المجتمع المدني ،وناشطات لحقوق اإلنسان وممثالت للدولة .وبرغم
ذلك ،تعد الجماعات المسلحة النساء عضوا ٍ
ت فيها ويمكن أن ترشح النساء لمناصب في صفوف هذه الهيئات األمنية.
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المرفق :التسلسل الزمني لالتفاقات ووثائق المرحلة االنتقالية
من النزاع الليبي

الجدول  :1تعريف درجة إدماج النوع االجتماعي في اتفاقات السالم الليبية والوثائق االنتقالية المدرجة أدناه:

إشارات محدودة للنوع
االجتماعي

تذكر النصوص صراحةً المرأة/النوع االجتماعي ،ولكن اإلشارات محدودة
المحتوى (هناك ثالثة اتفاقات فقط تتضمن مثل هذه اإلشارة الصريحة للنساء أو
النوع االجتماعي).

ال يتضمن إشارات
صريحة للنوع
االجتماعي

ال يتضمن نصوصا ً تذكر النساء/النوع االجتماعي بصورة مباشرة ،ولكن
النصوص قد تتضمن إشارات غير مباشرة للعناصر التي لها بعد قوي يتعلق
بالنوع االجتماعي (مع عدم ذكره) ،ومنها الحقوق التنموية والمساواة واألسرة
والهجرة والقضايا األمنية المحددة وما إلى ذلك.

ال يتضمن إشارات
للنوع االجتماعي

ال تشير النصوص إلى النوع االجتماعي/النساء بصورة مباشرة وال تذكر
مكون يتعلق بالنوع االجتماعي.
عناصر لها ّ

االتفاقات التي تتماشى مع اإلعالن الدستوري واالتفاق السياسي الليبي:

 3أغسطس/آب  :2011مسودة الميثاق الدستوري للمرحلة االنتقالية :اإلعالن الدستوري
 دستور مؤقت (إشارات محدودة للنوع االجتماعي).
	أصدره المجلس الوطني االنتقالي في األشهر التي سبقت القبض على معمر القذافي ووفاته ،ويركز االتفاق على

تقديم وثيقة حقوق باإلضافة إلى آلية انتقالية ،تتضمن تشكيل مؤسسات الدولة االنتقالية وخطة زمنية لالنتهاء من
دستور جديد.
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 2تموز/يوليو  :2015بيان صادر عن المشاركين في الحوار السياسي الليبي:
 اتفاق ما قبل المفاوضات (ال يتضمن إشارات للنوع االجتماعي).
	دعوة من المشاركين في الحوار الليبي في مدينة الصخيرات ،المغرب ،إلى جميع األطراف للتوقيع على االتفاق

السياسي الليبي .وقع على االتفاق السياسي الليبي في البداية أعضاء مجلس النواب المشاركين في الحوار في
تموز/يوليو 2015؛ قبل أن يُعاد التفاوض عليه ويوقع عليه المشاركون في الحوار السياسي في  17كانون
األول/ديسمبر .2015
 17كانون األول/ديسمبر  :2015االتفاق السياسي الليبي:
 اتفاق شامل (إشارات محدودة للنوع االجتماعي).
	وقع أعضاء الحوار السياسي الليبي (ومنهم أعضاء في مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام) على االتفاق

السياسي الليبي ،وكان من المفترض أن يصبح جز ًءا ال يتجزأ من اإلعالن الدستوري من خالل إدخال تعديل على
هذه الوثيقة .وعلى الرغم من دعم األمم المتحدة لتشكيل حكومة الوفاق الوطني في كانون الثاني/يناير ،2016
إال أن حكومة الوفاق الوطني لم تحصل أبدا ً على التصويت بالثقة من مجلس النواب طبقا ً لما ينص عليه االتفاق
السياسي الليبي ،وكذلك لم يصدر مجلس النواب تعديالً لإلعالن الدستوري.
 21إبريل/نيسان  :2016اإلعالن المشترك لممثلي قبائل الطوارق والتبو من  4نقاط لدعم مجلس رئاسة حكومة الوفاق
الوطني التي تولت مهامها مؤخرا ً في طرابلس:
 اتفاق لدعم العملية (ال يتضمن إشارات للنوع االجتماعي).
	اتفاق موقع بين الحركة الوطنية لشباب الطوارق والمجلس الثوري األعلى لقبائل التبو في الجنوب نيابةً عن قبائل

التبو والطوارق ،إلعالن دعم حكومة الوفاق الوطني وعملية السالم على المستوى الوطني المدعومة من بعثة األمم
المتحدة للدعم في ليبيا.
 31أغسطس/آب  :2016محضر اتفاق مصراته وتاورغاء بشأن عودة النازحين وتعويض المتضررين:
 اتفاق موضوعي/قضايا متعددة (ال يتضمن إشارات صريحة للنوع االجتماعي).
	اتفاق بين لجنتي حوار مدينتي مصراته وتاورغاء يؤكد على أساليب التعويض عن األضرار .يسعى الحوار إلى إنهاء

الحمالت اإلعالمية المعادية ،ويوفر تعويضات مادية محددة عن األرواح واألشخاص المفقودين ووقت االحتجاز
واألضرار الصحية والتعويض عن المنقوالت خالل فترة القتال ما بين  17شباط/فبراير  2011و 11آب/أغسطس
 .2011تصرف التعويضات من صندوق تنشئه الدولة الليبية ،باإلضافة إلى تعجيل إطالق سراح السجناء أو تقديمهم
للمحاكمة ،وإنشاء غرفة عمليات مشتركة لتنفيذ الترتيبات األمنية الالزمة (غير المحددة) ،وأولويات إعادة البناء.
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 24يناير /كانون الثاني  :2017اللقاء التشاوري للحوار السياسي الليبي (اتفاق مدينة الحمامات):
 اتفاق للتنفيذ/إعادة التفاوض (ال يتضمن إشارات للنوع االجتماعي ،ولكنه تضمن نساء بين الموقعين عليه ،مثل
فيروز عبد الرحيم النعّاس).
	اتفاق يحدد الحواجز الستة األكثر إثارة للجدل التي تحول دون تنفيذ االتفاق السياسي الليبي ومنها )1( :أعادة هيكلة

تشكيل المجلس الرئاسي؛ ( )2اختيار رئيس لحكومة الوفاق الوطني؛ ( )3تعيين القائد األعلى للجيش الليبي؛ ()4
التزام مجلس النواب بتطبيق المادتين  16-17من االتفاق السياسي الليبي واآللية المنصوص عليها في القانون
بشأن عضوية مجلس النواب؛ ( )5توسيع عضوية المجلس األعلى للدولة وفق نتائج انتخابات تموز/يوليو ،2012
( )6تفعيل المادة  52من االتفاق السياسي الليبي لالنتهاء من الدستور.

 25شباط/فبراير  :2017بنود االتفاق المبدئي (وقف إطالق النار في أبو سالم):
 اتفاق/يتعلق باتفاق لوقف إطالق النار (ال يتضمن إشارات للنوع االجتماعي).
	الدعوة إلى وقف إلطالق النار يبدأ في 11.30م بين حرس المنشآت وقوات األمن المركزي وانسحابهما من

األماكن المتنازع عليها .إنشاء خط تماس تشغله وحدات من وزارتي الدفاع والداخلية وتشكيل لجنة للمراقبة .اتفق
الطرفان أيضا ً على احترام ُحرمة المستشفيات.
 15آذار/مارس  :2017بيان بشأن األحداث الراهنة بالعاصمة طرابلس:
 اتفاق/يتعلق باتفاق لوقف إطالق النار (ال يتضمن إشارات للنوع االجتماعي).
	دعوة للوقف الفوري إلطالق النار ،ورحيل جميع الجماعات المسلحة من طرابلس .وباإلضافة إلى ذلك ،يخصص

ً
االتفاق أماكن انتشار جديدة للكتيبة  ،301والفرقة األمنية  ،17وقيادة الحرس الرئاسي ،وأخيرا إنشاء لجنة خالل
 30يوما ً لتنسيق اإلجراءات بين وزارتي الدفاع والداخلية.
 27تموز/يوليو  :2017اإلعالن المشترك ،باريس:
 اتفاق لوقف إطالق النار/مختلط (ال يتضمن إشارات للنوع االجتماعي).
صب نفسه) ورئيس الوزراء فائز السراج

	إعالن مشترك من الجنرال خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي (كما ن َّ
من حكومة الوفاق الوطني يتضمن االلتزام بما يلي :وقف إطالق النار؛ تنفيذ المادة  34من االتفاق السياسي الليبي؛
سيادة القانون؛ استمرار الحوار السياسي؛ اإلعداد لالنتخابات المقبلة؛ إدماج جميع المقاتلين وغيرهم من آليات نزع
السالح والتسريح وإعادة اإلدماج؛ إنشاء خطة عمل لتحقيق األمن في ليبيا؛ طلب الدعم من مجلس األمن الدولي.
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 29أيار/مايو  :2018بيان سياسي بشأن مسألة ليبيا:
 ما قبل المفاوضات/العملية (ال يتضمن إشارات للنوع االجتماعي).
	اتفاق بين أطراف النزاع الرئيسية ينص على إجراء انتخابات بدعم من بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا .ينص

ً
االتفاق أيضا على إصالح محدود للقطاع األمني.
 4أيلول/سبتمبر  :2018اتفاق وقف إطالق النار (طرابلس):
 اتفاق لوقف إطالق النار/مختلط (ال يتضمن إشارات للنوع االجتماعي).
	اتفاق بين الجماعات المسلحة والدولة إلنهاء القتال في طرابلس العاصمة ،بوساطة من بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا.

 9أيلول/سبتمبر  :2018اتفاق لتوطيد وقف إطالق النار (طرابلس):
 اتفاق وقف إطالق النار/مختلط (ال يتضمن إشارات للنوع االجتماعي).
	اتفاق بين الجماعات المسلحة والدولة من أجل تنفيذ اتفاق طرابلس لوقف إطالق النار الذي جرى بوساطة بعثة

األمم المتحدة للدعم في ليبيا.
 28أيلول/سبتمبر  :2018وقف إطالق النار في جنوب طرابلس:
 اتفاق لوقف إطالق النار/مختلط (ال يتضمن إشارات للنوع االجتماعي).
	اتفاق بين الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة على وقف إطالق النار في "المناطق الوسطى والغربية" ،باإلضافة

إلى استالم الصليب األحمر لجثث القتلى من الطرفين.
 13تشرين الثاني/نوفمبر  :2018مؤتمر باليرمو من أجل ليبيا :االستنتاجات:
 ما قبل المفاوضات/العملية (يتضمن إشارات محدودة للنوع االجتماعي).
	ترتبط اإلشارة إلى النوع االجتماعي بحث المشاركين على "دعم مبدأ الشمول الكامل لجميع األطراف ،ومنهم

النساء المشاركات [هكذا] ،في المؤتمر الوطني ،دون حق النقض (الفيتو)" (صفحة  .)2يؤكد المشاركون على
وحدة الدولة ويكررون دعمهم لالتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق التي وضعها غسان سالمة عام  ،2017بما
في ذلك االنتهاء من العملية الدستورية وعملية االنتخابات ،وإنهاء المؤسسات الموازية ،ودعم نواتج عملية التشاور
الوطني .يجب على المشاركين االلتزام باعتماد قانون لالستفتاء؛ ويجب أن يلتزموا ،عند عقد االنتخابات ،باحترام
النتائج وكذلك وضع أحكام تتعلق بقضايا األمن واالقتصاد.
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اتفاقات أخرى:

 19آذار/مارس  :2015البيان الختامي :حوار التهدئة الشاملة وإحالل السالم بجبل نفوسة:
 ما قبل المفاوضات /مبادئ (ال يتضمن إشارات للنوع االجتماعي).
	ينص البيان على :عودة األشخاص المشردين داخليًا؛ رفع الغطاء االجتماعي عن الجناة؛ عودة المؤسسات األمنية

لممارسة عملها؛ إتاحة المساعدات اإلنسانية ،تعزيز ثقافة التسامح .كما يتعهد البيان باآلتي :العمل على تجنيب
مناطق ومدن جبال نفوسة الصراعات ،والتواصل مع أطراف النزاع وتخصيص المسؤوليات بينهم؛ وإنشاء آلية
للتنفيذ؛ ودعم البلديات ولجان األزمة في تقديم حلول لألزمة.
 26إبريل/نيسان  :2015بيان لواء شهداء زاوية المحجوب بخصوص اتفاق وقف إطالق النار في العزيزية ومستجدات
المشهد في طرابلس وجوارها:
 اتفاق/يتعلق باتفاق لوقف إطالق النار (ال يتضمن إشارات للنوع االجتماعي).
	بيان من لواء الشهداء يعلن فيه دعمه التفاق وقف إطالق النار الذي توصل إليه المرابطون في الخطوط األمامية

بالتفاوض .يدعو البيان إلى دعم قوات األمن في طرابلس.
 12تشرين الثاني/نوفمبر  :2015النص الكامل التفاق وقف االشتباك والهدنة بين منطقتي ورشفانة والزاوية:
 اتفاق/يتعلق باتفاق لوقف إطالق النار (ال يتضمن إشارات للنوع االجتماعي).
	وقف إلطالق النار بين لجنة الرجبان واألصابعة ولجنة منطقة ورشفانة بالقرب من طرابلس ،ينص على :وقف

إطالق النار؛ وتبادل السجناء؛ وتشكيل لجنة من الطرفين لحل مشكلة الطريق الساحلي وموضوع المفقودين؛ الدعوة
إلى وقف الحمالت اإلعالمية المعادية؛ كما يتضمن أحكاما ً إلنشاء لجنة للتحقيق في إسقاط طائرة عمودية ،قتل فيها
عدد من كبار القادة – وهي الحادثة التي أدت إلى تجدد القتال.
 16آذار/مارس  :2016النداء اإلنساني لبنغازي:
 ما قبل المفاوضات/العملية (يتضمن إشارات محدودة للنوع االجتماعي).
	وثيقة للمرحلة السابقة لما قبل المفاوضات ،تنص على تحديد موقف موحّد بين منظمات المجتمع المدني في

بنغازي ،وتلقي الضوء على أهمية االلتزام بالقانون الدولي ،والحصول على المساعدة اإلنسانية للمحتاجين ،والحث
على أهمية حق العودة للنازحين والعمل بمقتضى تعاليم اإلسالم ،من بين أمور أخرى.
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 16حزيران/يونيو  :2016اتفاق فزان اإلنساني:
 ما قبل المفاوضات/العملية (ال يتضمن إشارات صريحة للنوع االجتماعي).
	يؤكد على أهمية تأمين إتاحة المساعدات اإلنسانية ،وبخاصة المراكز الصحية في المدن الثمان ،ويستغل هذه

الحاجة كأحد تدابير بناء الثقة بين الجهات الموقعة على االتفاق .تم بواسطة جمعية سانت إيديغيو.
 31أكتوبر/تشرين األول :2016مسودة اتفاق حكماء القبائل الغربية بشأن معركة الزاوية:
 اتفاق/يتعلق باتفاق لوقف إطالق النار (ال يتضمن إشارات للنوع االجتماعي).
	اتفاق لوقف إطالق النار يتكون من أربع نقاط بين مجالس المصالحة المحلية يدعو إلي :إنهاء األعمال العدائية؛

تسليم "المطلوبين" ورفع "الغطاء االجتماعي" عن القتلة؛ باإلضافة إلى إنشاء لجنة للتنفيذ.
 4كانون األول/ديسمبر  :2016وثيقة الوفاق والتعايش السلمي بين قبيلة القذاذفة وقبيلة أوالد سليمان:
 اتفاق/يتعلق باتفاق لوقف إطالق النار (ال يتضمن إشارات للنوع االجتماعي).
	اتفاق يتكون من  12نقطة ينص على :وقف إطالق النار؛ ورفع الغطاء االجتماعي عن كل من يخالف االتفاق؛

والتأكيد على أن العقوبات تكون لألفراد وليس لمجتمعاتهم المحلية؛ وإزالة الحواجز من الطرق وإنهاء ظاهرة تعتيم
زجاج السيارات؛ وانسحاب الجماعات المسلحة من المواقع التي سبق أن احتلتها؛ وتعهد الميليشيات بعدم المشاركة
في النزاعات القبلية؛ والتأكيد على مسؤولية لجنة فض النزاع عن تنفيذ االتفاق وتسوية النزاعات.
 8شباط/فبراير  :2017ميثاق الشرف االجتماعي لقبائل ترهونة وقبائل غريان والمشاشية والقلعة ويفرن وجادو وكاباو
ونالوت ووزان:
 اتفاق موضوعي /قضايا متعددة (ال يتضمن إشارات صريحة للنوع االجتماعي).
	عقد اجتماعي بين القبائل شهدته مجالس المدن في المنطقة .يؤكد العقد على محورية اإلسالم وعلى احترام الدولة

الليبية الجديدة .وباإلضافة إلى ذلك ،تنأى القبائل بنفسها عن التوترات السياسية الجارية وتلتزم بالشريعة التي تحظر
الشقاق بين المسلمين .تدعو األطراف أيضا ً إلى رفع "الغطاء االجتماعي" عن الجناة ،وتجريم االتجار في البشر،
واحترام غير الليبيين ،والعمل على عودة المهاجرين ،مع إدانة اإلجراءات التي يقوم بها المجتمع الدولي من أجل
توطين المهاجرين في ليبيا .وأخيراً ،ينص االتفاق على تشكيل لجنة للتنفيذ.
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 29آذار/مارس  :2017اتفاق الصلح بين قبيلتي التبو وأوالد سليمان:
 اتفاق موضوعي /قضايا متعددة (ال يتضمن إشارات صريحة للنوع االجتماعي).
	يدعو االتفاق ،الذي تضمنه دولة إيطاليا إلى ما يلي :المصالحة والتعويضات بين الجانبين؛ انسحاب جميع

التشكيالت المسلحة من الممرات واألماكن العامة؛ الحق في العمل؛ إعادة فتح مطار سبها الدولي؛ عالج الجرحى
واعتبار جميع القتلى شهداء ،ورفع الحماية االجتماعية عن المطلوبين وتشكيل لجنة للتنفيذ .ويحتوي االتفاق على
ملحق لم يُنشر للجمهور.
 18أيار/مايو  :2017اتفاق الصلح بين قبيلتي الزنتان والمشاشية:
 اتفاق موضوعي /قضايا متعددة (ال يتضمن إشارات صريحة للنوع االجتماعي).
	ينص االتفاق على ما يلي :عودة الالجئين من العوينية وزاوية الباقول وعومر إلى أماكنهم األصلية؛ وعودة

المهجّرين من مدينة مزدة إلى الزنتان والقنطرار والمشاشية وغيرها؛ إنهاء التواجد المسلح في مناطق النزاع
وتأمين الطرق وضمان عدم وضع نقاط تفتيش؛ وتسليم الجناة بدالً من السعي لالنتقام الجماعي؛ وإلى أن يتولى
مجلس المصالحة مهام الحكم؛ وفض النزاع على األراضي بما يتوافق مع الشرع/العرف؛ وإلى أن يتولى المجلس
التحقيق في المسائل التي يثيرها الطرفان.
 7إبريل/نيسان  :2018المجلس األعلى لقبائل ومدن فزان يدعو إلى وقف إطالق النار:
 يتعلق باتفاق لوقف إطالق النار (ال يتضمن إشارات للنوع االجتماعي).
	يدعو البيان إلى وقف إطالق النار وفتح الطرق والنأي بمرافق الدولة عن النزاع وإعادة تشغيلها .ويدعو

البيان أيضا ً إلى عودة قوات األمن للعمل ،وإلى عودة الممثلين السياسيين من أبناء فزان في مؤسسات الحكومة
المركزية إلى المنطقة لتيسير إنهاء النزاع .وقد استجاب للدعوة مجلس قبائل تبو لتنسيق وإنهاء األزمة في سبها
بعد يومين في  9نيسان/إبريل .وجرى تجديد وقف إطالق النار في الفترة التي سبقت الحوار الوطني في 5
تموز/يوليو .2018
 13أيار/مايو  :2018اتفاق للتعايش السلمي بين التبو وأوالد سليمان في سبها:
 ما قبل المفاوضات/العملية (ال يتضمن إشارات للنوع االجتماعي).
	ينص االتفاق على وقف االعتداء على األفراد والممتلكات .ويدعو إلى رفع الحماية االجتماعية عن المعتدين ،وإلى

أن تكون مسؤولية االعتداء فردية باإلضافة إلى تشكيل لجنة للتنفيذ.
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َمن نحن
يهتم برنامج أبحاث التسويات السياسية بصورة محورية بكيفية جعل التسويات السياسية أكثر
استقرارا ً وأكثر شموالً للمتضررين منها بعيدا ً عن النخبة السياسية .وعلى وجه الخصوص،
يفحص البرنامج العالقة بين االستقرار واإلدماج ،التي تُفهم في بعض األحيان على أنها
عالقة بين صنع السالم والعدالة.
يُعالج البرنامج ثالثة أسئلة بحثية واسعة النطاق تتعلق بالتسويات السياسية:
	.1كيف تظهر األنواع المختلفة من التسويات السياسية ،وما هي الجهات الفاعلة
والمؤسسات والموارد والممارسات التي تُش ّكِلها؟
	.2كيف يمكن تحسين التسويات السياسية من خالل مبادرات تتم بدافع داخلي ،بما في
ذلك أثر العمليات التي تدمج النوع االجتماعي ومؤسسات سيادة القانون؟
	.3كيف يمكن للجهات الفاعلة الخارجية تغيير التسويات السياسية ،ومن خالل أي
التدخالت؟
تعد أكاديمية العدالة العالمية بجامعة إدنبرة هي المنظمة الرائدة .ويشمل شركاء برنامج
أبحاث التسويات السياسية :مركز الدراسات النمساوي للسالم وتسوية النزاعات ومنظمة
موارد المصالحة ( )Conciliation Resourcesومنظمة إنترناشيونال آيديا ومعهد
الدراسات األمنية ومعهد ريفت فالي ومعهد العدالة االنتقالية
(جامعة أولستر).
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