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انعدام األمن متعدد األبعاد وأثره على النساء في لیبیا  

خطي بیان  

فبرایر شباط/ 27ن م( 34مقدم إلى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في دورتھ رقم 
: المساعدة الفنیة وبناء القدرات والحوار التفاعلي بشأن 10مارس) ضمن البند رقم آذار/ 24 حتى

ع حقوق اإلنسان في لیبیاوض  

لبرھة لدى اللیبیین لإلطاحة بالقذافي، ساد  2011بعد الحملة العسكریة لحلف الناتو في عام 
أن لیبیا سرعان ما تحولت لیس فقط إلى حالة  بید .لكل أبنائھبلد جدید دیمقراطي ببناء أمل وجیزة 

ً إلى ھدف من الفوضى والشلل الداخلي،  من الطائرات  األمد طویلجوي لقصف بل أیضا
تنظیم ، وإلى مالذ للتطرف اإلسالمي وقاعدة لفرع 3وربما الفرنسیة 2، والمصریة1األمریكیة

، وممر لالتجار بالبشر ووجھة لالجئین والمھاجرین في الدولة اإلسالمیة في العراق والشام
ستقرار في زعزعت اال، ومصدر لتدفق األسلحة التي 4محاوالتھم الیائسة للھروب إلى أوروبا

. وال یزال استخدام األسلحة المتفجرة في 5الھدن المحلیة الھشة ودول الجوار واإلقلیم مناطق
من بالمئة  70سائر ھائلة، إذ أن المناطق المأھولة بالسكان، وبخاصة في القصف الجوي، یوقع خ

مكتب  حدثوت. 6كانوا من المدنیین 2011منذ عام  ةالمتفجر سلحةالقتلى والجرحى نتیجة األ
 عن المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان في تقریره إلى مجلس حقوق اإلنسان

"[استخدام] األسلحة الثقیلة كصواریخ غراد غیر المالئمة لالستخدام في المناطق السكنیة ذات 
.7الكثافة السكانیة العالیة ألنھا عاجزة عن إصابة الھدف بدقة كافیة"  

																																																													
كانون أغسطس حتى أواخر /) صادق الرئیس األمریكي السابق باراك أوباما على عملیة فجر األودیسة بدءاً من آب 1

.2016دیسمبر األول/  
.10)، البند رقم A/HRC/31/47) انظر التحقیق الذي أجراه مكتب المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان بشأن لیبیا ( 2  
سكان بنغازي یتھمون فرنسا بشن غارات جویة. ) انظر: لیبیا: 3  

 http://video.aljazeera.com/channels/eng/videos/libya%3A-benghazi-residents-accuse-france-
of-air-strikes/5050279388001. 

"، متوفر 2016، "لیبیا: أحداث عام 2017) انظر على سبیل المثال التقریر العالمي لمنظمة ھیومن رایتس ووتش لعام  4
على الرابط:  

https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/libya#1de7c4. 
حظراً مفتوحاً على إمدادات السالح والمعدات العسكریة من  2011تاریخ فبرایر  1970) فرض قرار مجلس األمن رقم  5

نفس، سمح القرار رقم لیبیا وإلیھا رداً على االنتھاكات الجسیمة والممنھجة لحقوق اإلنسان. وفي شھر سبتمبر من العام 
المعدات  بیع 2013لعام  2095بعض األسلحة الستخدامھا على نطاق ضیق ومحدد. وأجاز القرار رقم  ببیع 2009

موافقة لجنة العقوبات على عملیات  2014لعام  2174العسكریة غیر القاتلة لحمایة الطواقم اإلنسانیة، واشترط القرار رقم 
لعمل لجنة العقوبات داعیاً تأمین األسلحة غیر الخاضعة للسیطرة ومنع  2015لعام  2213م األسلحة، ومدد القرار رق بیع

ضمان تطبیق حظر األسلحة على لیبیا، والسیما التجارة  2016لعام  2292انتشار السالح، وكان الھدف من القرار رقم 
عبر البحر.  

]، على Action on Armed Violence for 2016 statistics on explosive violence in Libya) انظر: [ 6
الرابط:  

https://aoav.org.uk/2016/libya. 
  .19)، البند رقم A/HRC/31/47انظر تحقیق مكتب المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان بشأن لیبیا ()  7
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 تطرفلل متجدد خاضعفي ظل نظام أبوي وسحقھن  8تالشي سریع لحقوقھن نعوتتحدث النساء 
بسبب عدم قدرتھن على الوصول إلى مؤسسات المھول عبء الرعایة  فضًال عن ،اإلسالمي
.9وبنیة تحتیة فعالة مؤھلة  

یة لغایات سیاسیة محلیة ودولیة، واستمرار الجماعات اإلثن التمایزات واستغاللومع تفكك لیبیا 
اآلن، توقفت عملیات  على الرغم من إغالقھاسلحة المختلفة في العمل على الحدود وعبرھا الم

تتصاعد عملیات النزوح  ،تدھور الظروف معواإلصالح الوطني بما فیھا إصالح الجیش. 
 .11اممیتً  اعامً  اوعنفً بل  ،وتواجھ النساء القیادیات تھدیدات. 10تھجیر األقلیات ، بما فیھاالداخلي

لالقتصاد  من انھیار وشیكالبنك الدولي  ویحذرانتھاكات حقوق اإلنسان األخرى.  ل تفاقمیتواصو
ً مصدر الدخل الوحید في البالد ،ظل إنتاج النفط والغازو .12اللیبي ً حتى بدایة  ،وھو عملیا متذبذبا
یع. كما أن النظم القضائیة والصحیة والتعلیمیة ممزقة والبنى التحتیة في تراجع سر. 2017عام 
 ارتفع ھرجح أنیو 2014في عام بالمئة  48.9 بلغ اقیاسیً  ىمعدل البطالة بین الشباب مستو سجلو

وبات كثیر من الشباب مدجج بالسالح. .13الحقًا  

تحاول حكومة الوفاق الوطني المدعومة من األمم المتحدة فرض سیطرتھا على طرابلس، بینما و
بشكل جرامیة والمسلحین المحلیین لیة والشبكات اإلالكثیر من المیلیشیات الدینیة والقب صطفی

التحالف الذي یقوده اللواء خلیفة حفتر المناوئ  تشملمعارضة فكریاً، خلف سلطات فضفاض 
وتمارس سلطة األمر  ،ا جیش ورئیس وزراءمولكل سلطة منھلإلسالمیین في الشرق (طبرق). 
المناطق الساحلیة. نطاق محدودة خارج  اسیطرتھمإال أن  .الواقع على الموارد والبنى التحتیة

میلیشیات محلیة على السیطرة على  ، تتصارعحقول النفطفي صحاري الجنوب حیث تقع و
األرض والموارد والحدود. ویبدو أن ھذه الفوضى السیاسیة الداخلیة تغذي االنقسام في المجتمع 

																																																													
.36)، البند رقم A/HRC/31/47اإلنسان بشأن لیبیا ( ) انظر تحقیق مكتب المفوضیة السامیة لحقوق 8  
على الرابط:، Women face setbacks in new Libya.” Al-Monitor“) انظر: مصطفي الفیتوري:  9  

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/03/libya-women-murder-situation-gaddafi-
regime-militias.html. 

ملیون شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانیة، ویصعب الوصول إلیھم بسبب  1.3أن  ACAPS مؤسسة ) ذكر تقریر 10
. انظر الرابط:2014انسحاب الوكاالت اإلنسانیة في عام   

https://www.acaps.org/country/libya. 
) انظر على سبیل المثال: "اغتیال ناشطة حقوق اإلنسان اللیبیة سلوى بوقعقیص في بنغازي"، على الرابط: 11  

https://www.theguardian.com/world/2014/jun/26/salwa-bugaighis-libyan-shot-dead-benghazi 
(2014), 

"اغتیال الناشطة النسائیة انتصار الحصاري في طرابلس"، أمبرتو باتشي، على الرابط:  
http://www.ibtimes.co.uk/libya-female-activist-intissar-al-hasaari-shot-dead-tripoli-1489296 
(2015), 

"الھجوم على المدافعین عن حقوق اإلنسان"، مكتب المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان، على الرابط:  
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15752&LangID=
E, 

) انظر:  12  
http://www.worldbank.org/en/country/libya/overview. 

) انظر: 13  
http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS?locations=LY. 
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استراتیجیتھا بتقویض تغییر الذي یھدد  الدولي، وتزداد تعقیداً بفعل التغیر في إدارة األمم المتحدة
أكثر من ذي قبل.  14قدرة حكومة الوفاق الوطني  

المساعدة المالیة والتدریب وغیرھا لخفر من وقد وافق االتحاد األوروبي على خطة لمنح مزید 
السواحل والوكاالت األخرى ذات الصلة التابعة لحكومة الوفاق كإجراء للحد من تدفق المھاجرین 

األمم المتحدة ومحللو السیاسات الخاصة في جراءات اإل خبراء أثارقد والبحر المتوسط. عبر 
كما . 15ومنظمات حقوق اإلنسان مخاوف جدیة بشأن المقاربة المقترحة الدعمومجموعات 

ة باالتفاق مع االتحاد تقییم مدى نجاح ھذه المقاربة ألن الفصائل المتناحرة غیر مشمول یصعب
األوروبي.  

، بما في ذلك من أعضاء دائمین في " ُوجھت دعوات متكررةداعشسیاق "الحرب على وفي 
لرفع حظر السالح ووضع أنظمة تسلیح جدیدة في البالد "لتحسین الوضع  ،مجلس األمن

. وتعارض الناشطات بقوة ھذه 16أمراء الحرب الجدد في لیبیا بعضدعم بما في ذلك األمني"، 
فاقم المخاطر واألزمات الحالیة في یحقق األمن بل ی اإلجراء ال إلى أن ھذا یشرنالدعوات، إذ 

البلد. وفي ھذه األثناء، تسھل األسواق الناشئة عبر االنترنیت انتشار األسلحة الصغیرة والخفیفة 
.17غیر الشرعیة لدى الجماعات المسلحة المختلفة الخارجة عن سیطرة الدولة  

في النساء إلشراك  تذكر جھود ھ لم تُبذلأنبدولیون عامالت على األرض ومراقبون وتفید نساء 
بناء السالم في المجتمع، على الرغم من األدلة القویة التي قدمتھا رابطة النساء الدولیة  مساعي

للسالم والحریة والبحوث الدامغة األخرى التي تعترف بمساھمة النساء الممكنة في محاربة 
لعام  2178رقم الدولي دعوة قرار مجلس األمن رغم ، فضالً عن میادین أخرى، و18التطرف
إلى إشراك النساء في بناء استراتیجیات محاربة التطرف. ویفید شركاء الرابطة أن الممثل  2014

																																																													
) انظر المناقشات على الرابط: 14  

http://www.voanews.com/a/eu-malta-summit-libya/3706189.html and www.al-
monitor.com/pulse/originals/2017/01/us-strike-libya-obama-trump-plans.html. 

) انظر على سبیل المثال: قمة مالطا: "ھل لیبیا ھي نقطة اإلنزال الصحیحة للمھاجرین؟"  15 خبراء األمم المتحدة، على  –
الرابط:  

http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21140&LangID=E
. 

االعتراض الموسع لمنظمة أطباء بال حدود على السیاسیة األوروبیة بشأن الھجرة، على الرابط:  
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-medical-charity-msf-rejects-
funding-from-uk-and-other-eu-nations-over-shameful-a7087051.html. 

: السیاسة األوروبیة قصیرة النظر بشأن لیبیا، على الرابط:افي مالطقصر النظر   
https://www.irinnews.org/opinion/2017/02/07/myopic-malta-europe’s-short-sighted-
migration-policy-libya. 

" (النظر في إعفاءات من حظر السالح على Arms embargo exemption for Libya considered ) انظر " 16
لیبیا)، على الربط:  

http://www.rte.ie/news/2016/0517/788896-libya-sanctions/. 
17 " (The Online Trade of Light Weapons in Libya ،(االتجار باألسلحة الخفیفة عبر االنترنیت في لبیبا) "

، على الرابط:2016، نیشان 6مسح األسلحة الصغیرة، رسالة رقم   
ttp://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/R-SANA/SANA-Dispatch6-Online-trade.pdf . 

) انظر الرابط: 18  
http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/Open%20Briefing%20%20WILPF%20and%20GJC%
20Civil%20Society%20Intervention.pdf. 
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- الخاص لألمم المتحدة -على غرار سلفھ لم یفعل الكثیر لیضمن مشاركة النساء في أنشطة بناء  
لفظیة. یستحق أكثر من مجرد مداھنةوإشراكھن  .السالم  

التوصیات  
المراقبة في مجلس حقوق تحث رابطة النساء الدولیة للسالم والحریة الدول األعضاء والدول 

اإلنسان على:  

حمایة المدنیین والمھاجرین  

الدعوة إلى الوقف الفوري الستخدام األسلحة المتفجرة في المناطق المأھولة، بما في ذلك  •
وكما خلقت التدخالت العسكریة السابقة . وضواحیھاالقصف الجوي لداعش في سرت 

ً مأله داع في سوریة والعراق، فإن التدخالت العسكریة  ما حصل على غرار ش،فراغا
الراھنة من شأنھا تقویة داعش وتعمیق مأساة المدنیین الذین یشكلون األغلبیة الساحقة من 

نیة.ضحایا القصف الجوي وھم أكثر من یعاني من تدمیر البنى التحتیة المد  
بة داعش" عسكر وعملیات "محاربة اإلرھاب" أو "محاروقف المساعدات المالیة إلى ال •

التي من شأنھا فقط أن تعزز انتشار السالح، بینما الحاجة ماسة إلى ھذه األموال في 
العملیات اإلنسانیة.  

ما انفكوا یتعرضون  نمعالجة كارثة حقوق اإلنسان التي یواجھھا المھاجرون الذی •
ا من أشكال سوء المعاملة والقتل خارج القانون مقال التعسفي والتعذیب وغیرھلالعت

واالستغالل الجنسي.  

السیطرة على السالح  

األسلحة وقرارات مجلس األمن  تجارة، إذ تذكر بمعاھدة للسالم والحریة إن رابطة النساء الدولیة
األسلحة، تدعو إلى: بیعي من بشأن المرأة والسالم واألمن والموقف المشترك لالتحاد األوروب  

مواصلة الحظر األممي على كافة مبیعات السالح إلى لیبیا، بما في ذلك التحقیق في  •
عبر االنترنیت.شرائھا   

النظر في فرض عقوبات على الدول التي تنتھك حظر السالح. •  
تقویض سلطة حكومة الوفاق الوطني والتغاضي عن زیادة الجھود التي تؤدي إلى منع  •

عات السالح المخالفة للحظر إلى أمراء الحرب اللیبیین، بما في ذلك العروض العلنیة مبی
من أجل "الدعم الفني" العسكري أو "المعدات األمنیة" لخلیفة حفتر الذي ال یزال عقبة 

التاریخ یبین أن األسلحة تتحول واحترام حقوق اإلنسان في لیبیا. فأمام توحید نظام الحكم 
ي میلیشیات ناشئة والسیما في ظل فراغ الحكم.بسھولة إلى أید  

مشاركة النساء في عملیات الوساطة وبناء السالم  

 وفیر مكان محایدعبر ت المنطقةدعم الجھود التونسیة والجزائریة للمحافظة على استقرار  •
وفي ھذا اإلطار: تأمین عقد اجتماعات وأنشطة بناء قدرات بین  قاء األطراف اللیبیة؛لل

.اتاللیبیالنساء النسائیة التونسیة القویة والحركة   
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ضمان اتفاق األطراف على حل توافقي للمأزق السیاسي الذي یضعف سلطة حكومة  •
لنساء تقدیمھا، وذلك بتشجیع ا تستطیعاإلسھامات التي  ستفادة منواال ،الوفاق الوطني

اشتراكھن في عملیة وساطة وعملیة سیاسیة متالزمتین.   
إشراك المرأة "إلى  2016لعام  2323ت قرار مجلس األمن رقم ضمان تطبیق دعوا •

ي وبحل الدیمقراط جمیع األنشطة المتعلقة بالتحولمتساویة وفاعلة في كاملة و بصورة
النزاع وبناء السالم"، ودعوة "السلطات اللیبیة إلى منع العنف الجنسي في حاالت النزاع 

والتصدي لھ".  
ھناك مجموعة من  :في كافة مراحل صنع القرارالنساء احترام االلتزامات بإشراك  •

، لكن ال لحرب بال نھایةالنساء اللیبیات الملتزمات والمؤھالت جاھزة لتقدیم حلول بدیلة 
یعزز المجتمع الدولي بإقصائھن، و في صنع القرار بشأن مستقبل لیبیا؛یتم إشراكھن 

ة عن الحیاة السیاسیة.ة لإلسالم التي تقصي المرأة بالقوفالتأویالت المتطر  
 نساء عنالسیاسات التي أدت إلى اإلقصاء الفعلي لل عكسدعوة األمم المتحدة إلى  •

عملیات السالم لألمم المتحدة.  
كجزء من النوع االجتماعي ضمان تمثیل رفیع المستوى لمستشارین بارزین في قضایا  •

تحدة في لیبیا.األمم المتواجد المراجعة التقییمیة االستراتیجیة المقترحة ل  


