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الفــرص الناشــئة وا2ثــار المترتبــة علــى ذلــك
بالنســبة للمرأة الليبيــة والمجتمع المدني



شكر وتقدير
تــم إعــداد هــذا التقريــر مــن قبــل مؤسســة بنــدا 
لالستشــارات الدوليــة المحــدودة (BCI) بمشــاركة 
ــووت (REBOOT) التــي ســاهمت فــي  مؤسســة ريب
للتقريــر  الفنــي  واNخــراج  البحــث  منهجيــة  إعــداد 
خبيرتــي  إلــى  بالشــكر  نتوجــه  أن  نــود  اNنجليــزي. 
والمحاميــة  خفاجــي  فاطمــة  الجندريــة  الشــؤون 

التقريــر. مســودة  لمراجعتهمــا  محاديــن  إســراء 

معــاذ  العربيــة  اللغــة  إلــى  التقريــر  بترجمــة  قــام 
ــره باللغــة  ــة، ومراجعتــه وتحري ــو وعلــي عبابن ــو دل أب
العربيــة هــاال الحديــدي. كمــا شــارك محمــد خصاونة 
ــدا فــي التصميــم واNخــراج الفنــي  مــن مؤسســة بن

ــر. للتقري

البحــث  فريــق  iعضــاء  الخــاص  بالشــكر  ونتوجــه 
المجتهديــن، الذيــن قامــوا بتحــدي الظــروف الصعبة 
نظــر  ووجهــات  قصــص  ونقــل  البيانــات  لجمــع 
العاملــة  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  وحقائــق 
مــن  خصاونــة  محمــد  الفريــق  تــرأس  ليبيــا.  فــي 
مؤسســة بنــدا لالستشــارات فــي اiردن والــذي ضــم 
ــان أ، إينــاس م، زورغ م،  ــا هــم: إمتين باحثيــن مــن ليبي
محمــد ح، محمــد ز، ويوســف ز. وقــام بدعــم فريــق 

ــدا لالستشــارات الدوليــة  ــه مؤسســة بن ــر هــو نتيجــة لبحــث أجرت هــذا التقري
صحافــة  ومعهــد   (Binda Consulting International - BCI) المحــدودة 
الحــرب والســلم (IWPR) ومؤسســة ريبــووت (Reboot) ضمــن مشــروع أنــِت 
رائــدة. ويســتند البحــث إلــى مقابــالت أجريــت مــع مواطنيــن ومواطنــات 
ليبييــن مــن مناطــق مختلفــة مــن ليبيــا فــي عامــي 2017 و 2018. التحليــالت 
ــل بالضــرورة رأي  ــن وال تمث ــر هــي آراء المؤلفي ــذا التقري ــواردة فــي ه وا~راء ال

ــدا الشــمالية. ــا العظمــى وأيرلن ــة المملكــة المتحــدة لبريطاني حكوم

ــري  ــل وأوكســانا كاميلي ــو لوي ــن ماثي البحــث كل م
مــن مؤسســة بنــدا لالستشــارات فــي مالطــا.

والســلم  الحــرب  صحافــة  معهــد  فريــق  وعمــل 
(IWPR) دون كلــٍل مــن أجــل إطــالق هــذا المشــروع. 
منظمــات  مــع  التواصــل  فــي  دعمهــم  وكان 
المجتمــع المدنــي، والمســاعدة فــي جمــع البيانــات 
وتحليلهــا، وجهــود التنســيق الشــاملة قيمــة للغاية. 
شــكر خــاص لــكل مــن ســاث ميكســنر، ناديــا صامت، 

ــدا زيمانســكي. ــرزوق، ويوالن ــان، أروى م ــي تيلم آب

هــذا المشــروع ممــول مــن قبــل حكومــة المملكــة 
الشــمالية،  وأيرلنــدا  العظمــى  لبريطانيــا  المتحــدة 
واســتفاد مــن الدعــم المســتمر مــن قبــل موظفــي 

ــا. ســفارة المملكــة المتحــدة فــي ليبي

واخيــر� واiهــم، نــود أن نشــكر العديــد مــن نشــطاء 
فــي  ورجــاًال،  نســاًء  الليبييــن،  المحلــي  المجتمــع 
لبنــاء  بالعمــل  اللتزامهــم  البــالد  أنحــاء  جميــع 
بلدهــم  ومجتمعــات  وأحيــاء  أســر  واســتدامة 

بأكملــه.
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النســاء  مــن  كبيــر  عــدد  يــزال  ال  اليــوم  «حتــى 
راضيــات عــن وضعهــن فــي المجتمــع، والنســاء 
فــي  البقــاء  عليهــن  بــأن  مقتنعــات  زلــن  مــا 
منازلهــن، أو العمــل كمعلمــات فــي المــدارس، 
مســؤوليتهن  مــن  ليــس  أنــه  يعتقــدن  وهــن 
مواجهــة الصعوبــات والظــروف بــل تــرك هــذه 
ــن  ــاك نســاء ال يري ــك هن اbمــور للرجــال، ومــع ذل
أنفســهن أقــل مــن الرجــال فــي أي شــيء، وإنمــا 
أكثــر قــدرة مــن الرجــال، وعلــى اســتعداد لتحمــل 
الــى  الوصــول  أجــل  مــن  والعمــل  المســؤولية، 

المســاواة».

—امرأة، عضوة مجتمع محلي، جنوب ليبيا.



الملخص التنفيذي
يواجــه  الليبــي  المجتمــع  أن  مــن  الرغــم  علــى 
تحديــات حرجــة فــي الفتــرة االنتقاليــة التــي يمــر بهــا 
حاليــ�، إال أنــه وفقــ� لبحثنــا هــذا، فــإن هنــاك نموذجــ� 
جديــد� مــن التنميــة المجتمعيــة فــي طــور النشــوء، 
وذلــك مــع وجــود مؤسســات المجتمــع المدنــي 
وأعضــاء  اiعمــال  ورجــال  المحليــة  والمجالــس 
يعملــون  الذيــن  الوطنــي  و  المحلــي  المجتمــع 
بتعــاون وثيــق مــن أجــل اســتقرار المــدن والبلــدات 
والقــرى. وممــا يعمــل علــى إنجــاح هــذا النمــوذج هــو 
والتقاليــد  والعــادات  والقبيلــة  العائلــة  أن  حقيقــة 
ــة  ــن غالبي ــة بي ــة للهوي ــا عوامــل مهم ــن كله والدي

الليبييــن. 

إن نشــوة الثــورة أحدثــت تغييــر� جذري� فــي المجتمع، 
وأدخلــت أفــكار� وخطابــات وتجــارب جديــدة داخــل 
المجتمــع الليبــي تتجلــى آثاُرهــا فــي تغيــر الحيــاة 
السياســية واالقتصاديــة والقانونيــة فــي ليبيــا. وعلى 
الرغــم مــن جميــع اiســباب المذكــورة ســابق�، إال أن 
المجتمــع المدنــي ينمــو ويســاهم فــي بنــاء نســيج 
ــة، ويتشــارك  ــة وفاعل ــا بطــرق مهم ــا وإصالحه ليبي
الناشــطون مــع المجالــس المحليــة وقطــاع اiعمال 
الذيــن يعتبــرون مؤثريــن فــي المجتمــع لمســاندة 
السياســية.  باالضطرابــات  المحاصــرة  الحكومــة 
وللتكيــف مــع تطــور الظــروف قامــت مؤسســات 
التكنولوجيــا  وســائل  بتبنــي  المدنــي  المجتمــع 
الحديثــة واكتســبت مهــارات جديــدة فــي عملهــا 
المجتمعــات  اســتقرار  اســتعادة  فــي  لتســاعد 

ــات. ــع تحــت فــك الصراع ــي تقب ــة الت المحلي

التــي  والمعلومــات  البيانــات  التقريــر  هــذا  يجمــع 
تــم الحصــول عليهــا خــالل مقابــالت مــع 73 مــن 
المســتجيبين، 52 فــي المائــة منهــم مــن النســاء، 
ــات  ــون و مواطن ــع المســتجيبين هــم مواطن وجمي
إمــا  يقومــون  ليبيــا  أنحــاء  مختلــف  مــن  ليبيــون 
أو  الجنســين،  بيــن  المســاواة  مشــروعات  بتنفيــذ 
أو  برامجهــم،  ضمــن  المشــروعات  هــذه  بــإدراج 
هــم مــن المؤثريــن أو مــن اiعضــاء البارزيــن فــي 

المجتمــع المحلــي. وقــد تــم إجــراء هــذه المقابــالت 
عــام 2018. وأوائــل   2017 عــام  نهايــة  فــي 

الفــرص  فهــم  هــي  البحــث  هــذا  مــن  الغايــة  إن 
التنظيميــة والبرامجيــة الموجــودة لتقويــة وتعزيــز 
وعليــه،  ليبيــا،  فــي  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات 
فقــد خلــص البحــث إلــى أن التنفيــذ الفعــال لبرامــج 
المجتمــع المدنــي ال يعتمــد بالضــرورة علــى حجــم 
المؤسســات، أو هيكلهــا التنظيمــي بــل علــى قدرتهــا 
ــداع وهّمتهــا والتفاهــم والشــعور بمهمــة  علــى اNب
وواجــب اiعضــاء و/أو الناشــطين المتطوعيــن. وعلــى 
أرض الواقــع يمكــن أن يكــون لمجموعات متماســكة 
ومختّصــة مــن الناشــطين تأثيــر بقــدر المؤسســات 
تنظيميــة  وهيــاكل  بأطــر  تعمــل  التــي  المهنيــة 

رســمية وموظفيــن مدفوعــي اiجــر.

المجتمــع  مؤسســات  علــى  البحــث  يركــز  وبينمــا 
حــول  ونشــاطها  عملهــا  يتمحــور  التــي  المدنــي 
المــرأة، فــإن العديــد مــن النتائــج والتحليــالت ذات 
صلــة بالمجتمــع المحيــط ككل الــذي بــدوره يدعــم 
التنميــة والمشــاركة المدنيــة، ممــا يــدل علــى التــزام 

الليبييــن الثابــت بإصــالح مجتمعهــم الهــش.

مــن  العديــد  ليبيــا  غــادر  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
اiمنــي  بالوضــع  تتعلــق  iســباب  الناشــطين 
والخــوف مــن عــدم القــدرة علــى حمايــة أنفســهم 
مــن الخطــر المحيــط، ولكــن العديــد مــن التدريبــات 
واiعمــال  المجتمعــي  العمــل  علــى  بدأوهــا  التــي 
الخيريــة واNنســانية، ومبــادرات كســب التأييــد يجــري 
ــل  ــالد مــن قب تنفيذهــا فــي كل ركــن مــن أركان الب
اiشــخاص القادريــن علــى ذلــك والذيــن يهتمــون 
مؤسســات  وتنفــذ  عاليــة.  بدرجــة  بمجتمعاتهــم 
مــن  وشــراكة  بدعــم  أنشــطة  المدنــي  المجتمــع 
والحكومــات  المتطوعيــن  مثــل  مختلفــة  جهــات 
الدعــم  وآليــات  الخاصــة  والشــركات  المحليــة 
المقدمــة مــن المجتمــع الدولــي. وفيمــا يلــي النتائــج 

والتوصيــات الرئيســية التــي توصــل إليهــا البحــث:
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فــي  • المشــاركين  معظــم  أن  البحــث  يظهــر 
ــا  ــرأة فــي ليبي ــأن وضــع الم الدراســة يشــعرون ب
ــرأة  ــت، فالم ــرور الوق آخــذ فــي التحســن مــع م
بالمقارنــة مــع الوضــع فــي ليبيــا قبــل عــام 2011 
أصبحــت قــادرة علــى المشــاركة بحريــة أكبــر في 
المجــاالت االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة، 
ــوا أيضــ� عــن اعترافهــم  غيــر أن المشــاركين أعرب
ــد أوجــدت  ــرة ق ــات السياســية اiخي ــأن الصراع ب
بيئــة غيــر صحيــة تتعــرض فيهــا المــرأة للتهميــش 
أو تجعلهــا تختــار هــي نفســها عــدم المشــاركة. 
كبيــر  تأثيــر  المحافظــة  االجتماعيــة  وللقيــم 
ــة بهــذه  علــى مــدى قــدرة المــرأة علــى المطالب
والتهديــدات  العنــف  أن  حيــن  ففــي  الحقــوق، 
ــى مســتوى  ــران ســلب� عل ــة المســتمرة يؤث اiمني
حقــوق جميــع الليبييــن، فإنهمــا يؤثــران علــى 

ــر. المــرأة بصــورة أكب

يعــرب العديــد مــن المشــاركين عــن قلقهــم  •
ــة المحافظــة جــد� والتــي  مــن أن اiفــكار الديني
فــي غالــب اiحيــان تكــون مســتوردة مــن الخــارج 
والحقــوق  للمــرأة  الممنوحــة  الحقــوق  تهــدد 
القانونيــة، وتســعى إلــى التقليــل إلــى أدنــى حــد 
عــادل  صــوت  Nعطــاء  ممكنــة  فــرص  أي  مــن 

ــذه المخــاوف. ــن ه ــر ع للتعبي

يعــد الوصــول إلــى المــوارد عبــر اNنترنــت وســيلة  •
فضــًال  التدريــب  وتنفيــذ  لتقديــم  أساســية 
حــول  للمناقشــات  ا~منــة  المســاحات  عــن 
الموضوعــات الحساســة. إن اiزمــة االقتصاديــة 
مــن  العديــد  تشــكيل  فــي  واضــح  دور  لهــا 
ــن  ــات ولكنهــا أتاحــت أيضــ� فرصــة لليبيي التحدي
القطــاع  فــي  العمــل  فــرص  الستكشــاف 
الخــاص، بمــا فــي ذلــك النســاء اللواتــي يدَعمــن 
ُأســرهن التــي تعانــي بشــكل كبيــر مــن أزمــة 
االقتصــادي  التمكيــن  وســيتيح  الســيولة.  شــح 
للمــرأة فرصــة Nحــداث أثــر طويــل اiمــد علــى 
السياســة االقتصاديــة، ممــا ســيؤدي إلــى تمكيــن 

النهايــة. فــي  وسياســي  اجتماعــي 

أمــام  • حيــز�  أيضــ�  والصراعــات  اiزمــات  فتحــت 
النزاعــات  حــل  فــي  تنخــرط  لكــي  المــرأة 
ومفاوضــات الســالم علــى المســتويات المحليــة، 
حيــث كان هــذا المجــال محصــور� فقــط فــي 

الرجــال.

فــي  • حتــى  الواضــح،  النجــاح  مــن  الرغــم  علــى 

البيئــة  تكــون  أن  يمكــن  العصيبــة،  اiوقــات 
وخاصــة  وهشــة  خطــرة  ليبيــا  فــي  الحاليــة 
بالنســبة iولئــك الذيــن يعملــون فــي مجــاالت 
وبســبب  ذلــك  علــى  وعــالوة  اNنســان،  حقــوق 
هشاشــة الوضــع داخــل المجتمــع، فــإن الحــوار 
ولكــن  والمجتمعيــة،  الذاتيــة  للرقابــة  يخضــع 
الحساســة  المناقشــات  فــإن  ذلــك  مــع  حتــى 
تأخــذ طريقهــا بيــن الليبييــن علــى المســتويات 

اNنترنــت. منصــات  خــالل  ومــن  المحليــة 

تقــدم المؤسســات الخيريــة واNنســانية خدمــات  •
إلــى  المماثلــة  المجموعــات  وتدعــو  مهمــة، 
دعــم المجتمعــات المحليــة. ويدعــم نشــطاء 
أن  غيــر  المحليــة،  التنميــة  المدنــي  المجتمــع 
ــي مــن محــاوالت  ــي ككل يعان المجتمــع المدن
أن  تتعمــد  التــي  الفئــات  بعــض  وتصــورات 
تســيء إلــى نوايــا هــذه المؤسســات، وبالمثــل 
فــإن التخــوف فــي بعــض الدوائــر مــن غايــات 
االفتراضــات. هــذه  مــن  يزيــد  الدولــي  المجتمــع 

المختلطــة  • التصــورات  مــن  الرغــم  علــى 
أعربــت  ليبيــا،  فــي  الدوليــة  المشــاركة  حــول 
ُأجريــت  التــي  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات 
المجتمــع  بــأن  يقينهــا  عــن  معهــا  مقابــالت 
الدولــي يقــدم الدعــم اiساســي لليبيــا ككل، 
ويســهل مبــادرات الســالم، ويقــدم المســاعدات 
المجتمــع  عمــل  ويدعــم  الالزمــة،  اNنســانية 
المدنــي فــي جميــع أركان البــالد. وفــي حيــن أن 
العديــد مــن المواطنيــن ال يفهمــون الدافــع وراء 
ــه مــن الواضــح أن الجهــات  ــي، إال أن الدعــم الدول
الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي تقــدر مســاهمة 
تنميــة  يدعمــون  الذيــن  الدولييــن  المانحيــن 

واســتقراره. المجتمــع 

غايــة  • هــو  ليبيــا  تطــور  المطــاف،  نهايــة  فــي 
يظهــر  وكمــا  والليبيــات،  الليبييــن  جميــع 
ظــل  فــي  الليبيــات  و  الليبيــون  يقــوم  البحــث، 
ــن، واالنقســام  ــن انعــدام اiم ــي م ــاخ الحال المن
بتطويــر  االقتصاديــة،  واالضطرابــات  السياســي، 
اســتدامتها  علــى  والعمــل  مجتمعاتهــم 
وحمايتهــا وكســب التأييــد والدعــم لهــا، كمــا 
يظهــرون القــدرة علــى الصمــود والبراعــة فــي 
دعــم المبــادرات المجتمعيــة الصعبــة. وحتــى 
فــي اiوقــات الحرجــة عمــل الناشــطون الليبيــون 
علــى إقامــة تعــاون وشــراكات مجتمعيــة تخدم 

المســتقبلية.  للتنميــة  كنمــاذج 
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ــرة مــن الحــروب  «فشــل الرجــال خــالل هــذه الفت
ــق الســالم  ــات واالنقســامات فــي تحقي والصراع
الدائــم، وربمــا حــان الوقت للمرأة التخــاذ الخطوة 
اbولــى نحــو الطريــق الصحيــح vخراجنــا مــن هــذه 

اbزمــات». 

—امرأة، عضوة مجتمع محلي، جنوب ليبيا.



صوتــ�  تعطــي  حكوميــة  غيــر  منظمــة  هــي 
ــة للصــراع والمراحــل  ــاس فــي الخطــوط اiمامي للن
ــر.  ــة التغيي ــع دف ــى دف ــة لمســاعدتهم عل االنتقالي
فــي  ويعمــل   1992 عــام  فــي  المعهــد  تأســس 
ــا  ــد� وإقليمــ� فــي أوروب ــر مــن أربعــة وعشــرين بل أكث
وآســيا وأفريقيــا وأمريــكا الالتينيــة والشــرق اiوســط 
النشــطاء  المعهــد  ويدعــم  أفريقيــا،  وشــمال 
والمــرأة  اNنســان  حقــوق  عــن  والمدافعيــن 
والصحفييــن والمواطنيــن الصحفييــن فــي العديــد 
والمراحــل  واiزمــات  النزاعــات  فــي  البلــدان  مــن 
يســهم  العالــم.  أنحــاء  جميــع  فــي  االنتقاليــة 
المعهــد فــي تحقيــق الســالم والحكــم الرشــيد 
مــن خــالل تعزيــز قــدرة اNعــالم والمجتمــع المدنــي 
علــى التعبيــر عــن رأيهــم، ويتــم ذلــك مــن خــالل 
التدريــب والتوجيــه وتوفيــر المنصــات وبنــاء القــدرات 
المؤسســية لوســائل اNعــالم والمجموعــات المدنية، 
والرســميين  المســتقلين  الشــركاء  مــع  والعمــل 
Nزالــة الحواجــز التــي تعيــق حريــة التعبيــر وتعزيــز 

المواطنيــن. ومشــاركة  العامــة  المناقشــات 

معهــد صحافــة الحــرب والســلم يدافــع بشــدة عــن 
حقــوق المــرأة: يعمــل المعهــد علــى الدفــاع عــن 
قضايــا حقــوق المــرأة فــي جميــع أنحــاء العالــم، 
ــي  ــالت ف ــات والمراِس ــم الناشــطات المدني ــع دع م
البيئــات الصعبــة، ويقــوم عمــل المعهــد فــي جميــع 
النســائية  المؤسســات  دعــم  علــى  العالــم  أنحــاء 

ــرأة. ــة للم ــز المشــاركة الفاعل الناشــئة، وتعزي

المدنــي  المجتمــع  مــن  المعهــد  شــركاء  إن 
ووســائل اNعــالم ال يســلطون الضــوء علــى أوجــه 
عــدم المســاواة واNســاءات فحســب، بــل يحتفلــون 
فــي  التغييــر  تقــود  التــي  المــرأة  بإنجــازات  أيضــ� 
مجتمعاتهــا، ويركــز جــزٌء كبيــر مــن عمــل المعهــد 
يكــون  ال  قــد  الذيــن  iولئــك  صــوت  إعطــاء  علــى 
صوتهــم مســموع�، وترويــج البرامــج الهادفــة Nعــالء 
أصــوات النســاء فــي مناطــق النــزاع مــن خــالل تدريــب 
الصحفيــات وتزويدهــن بمنصــات ومنتديــات إعالميــة 

فعالــة فــي المناطــق المتأثــرة باالنقســامات والنــزاع، 
ــز حيــوي لمشــاركة المــرأة فــي عمليــات  ــر حي وتوفي
ــة،  ــاء الســالم والمشــاركة السياســية واالقتصادي بن
ــوق  ــن حق ــات ع ــع المدافع ــك تتمت ــى ذل ــالوة عل ع
البيئــات  فــي  اiمــان  مــن  أعلــى  بدرجــة  اNنســان 
برامــج  بفضــل  اiحيــان  مــن  كثيــر  فــي  العدائيــة 
بالســالمة  الوعــي  تعزيــز  إلــى  الهادفــة  المعهــد 

والرقميــة. الشــخصية 

الشــرق  فــي  والســلم  الحــرب  صحافــة  معهــد 
فــي  المعهــد  يعمــل  أفريقيــا:  وشــمال  اiوســط 
iكثــر  أفريقيــا  وشــمال  اiوســط  الشــرق  منطقــة 
مــن عقــد مــن الزمــن، ويســاعد عمــل المعهــد علــى 
ــات  ــاة، ومجموع ــض بالحي ــالم مســتقل وناب ــاء إع بن
ومؤسســات  نشــطة،  ومجتمعيــة  مدنيــة 
الشــرق  منطقــة  أنحــاء  جميــع  فــي  ديمقراطيــة 
المبــادرات  عــززت  وقــد  أفريقيــا،  وشــمال  اiوســط 
المؤسســات  عمــل  مــن  المنطقــة  فــي  المنفــذة 
بطــرق  المدنــي  المجتمــع  ومؤسســات  الصحفيــة 
ــادة  ــي وإع ــن دعــم اNصــالح القانون ــة م شــتى، بداي
هيكلــة السياســات التــي تشــمل فــي عملهــا زيــادة 
مســتوى حريــة اNعــالم وحقــوق المــرأة والمشــاركة 
السياســية وصــوًال إلــى إدارة الوقــت الفعــال وتنفيــذ 
مســتدامة.  مؤسســات  لبنــاء  الهادفــة  البرامــج 
وليبيــا  تونــس  فــي  وحضــور  مكاتــب  وللمعهــد 
ومصــر ولبنــان والعــراق وســوريا وتركيــا باNضافــة إلى 
البرامــج اNقليميــة فــي جميــع أنحــاء منطقة الشــرق 

أفريقيــا. وشــمال  اiوســط 

تبــوأ خريجــو برامــج معهــد صحافــة الحرب والســلم 
أدوار� قياديــة فــي الحكومــة والمجتمــع المدنــي 
بعــض  وفــي  واNعالميــة،  اiكاديميــة  واiوســاط 
ويقــوم  كمــا  الســلمية.  المعارضــة  فــي  الحــاالت 
بلدانهــم  مــن  الفــرار  علــى  أجبــروا  ممــن  آخــرون 
بالدعــوة والعمــل بطــرق أخــرى لدعــم مبادئهــم 
وأهدافهــم، والمســاعدة فــي تخطيــط المرحلــة 

االنتقاليــة وتنظيــم الدعــم لالجئيــن. 

(IWPR) معهد صحافة الحرب والسلم

6  رائدات ما بعد الثورة

فريق المشروع



المحــدودة  الدوليــة  لالستشــارات  بنــدا  مؤسســة 
يقــع  سياســية  استشــارات  مؤسســة  هــي   (BCI)
ــر خدمــات التدريــب  ــا، تقــوم بتوفي مقرهــا فــي أوروب
خبــرة  ولديهــا  السياســي،  والتحليــل  والبحــوث 
خدمــات  وتوفيــر  البرامــج،  تصميــم  فــي  عميقــة 
ــرأي العــام، والمشــاركة السياســية للمــرأة،  أبحــاث ال
واالســتراتيجيات السياســية، ومهــارات التواصــل خــالل 
اiزمــات، وتقنيــات التدريــب لبنــاء القــدرات التنظيميــة.

ويتمتــع   ،2014 عــام  فــي  بنــدا  مؤسســة  تأسســت 
كبــار االستشــاريين فيهــا بالخبــرة الطويلــة والعميقــة 
فــي مجــال الديمقراطيــة والتنميــة الدوليــة. ولــدى 
المؤسســة المزيــج المناســب مــن المواهــب والفهــم 
الــالزم لتقديــم المشــورة وإجــراءات العمــل، وذلــك 
مــن خــالل خبــرات العمــل التي تمتد لعشــرات الســنين 
فــي بعــض أكثــر البيئــات السياســية تحديــ� وصعوبــة. 

ــم  ــى بتصمي ــووت هــي مؤسســة تعن مؤسســة ريب
العدالــة  لدعــم  عملهــا  وتكــرس  االبتــكارات 
الرائــدة  المؤسســات  مــع  وبالشــراكة  االجتماعيــة. 
وبرامــج  سياســات  تقديــم  علــى  ريبــووت  تعمــل 
شــموًال  أكثــر  منهــج  نحــو  التنميــة  عجلــة  تدفــع 

مســاءلة. أكثــر  وحكومــات 

مــن  العديــد   2010 عــام  منــذ  المؤسســة  ونفــذت 
بيئــات  ضمــن  بلــد�   30 مــن  أكثــر  فــي  التعاقــدات 
التحديــات  بطابــع  تتســم  مختلفــة  وأوضــاع 
المتضــررة  والبيئــات  المــوارد،  ونقــص  السياســية، 
ــووت  ــالء وشــركاء ريب ــات. ويشــمل عم نتيجــة النزاع
الدوليــة،  والمؤسســات  المؤثــرة،  المؤسســات 
ــي،  والحكومــات علــى المســتويين المحلــي والوطن
ووســائل اNعــالم ومؤسســات المجتمــع المدنــي. 
وتجمــع ريبــووت هــذه المجموعــات المتنوعــة معــ� 
للتحديــات  حلــول  وتقديــم  إيجــاد  فــي  لتشــارك 
ــة مجــاالت: جعــل  ــز علــى ثالث المعقــدة، مــع التركي
للمســاءلة،  وخضوعــ�  تشــاركية  أكثــر  الحكومــات 
االبتــكار  ووضــع  الصحــي،  اNعــالم  بيئــة  وتعزيــز 

الرائــدة. المؤسســات  فــي  التنفيــذ  موضــع 

وكخبــراء فــي التصميــم مــن أجــل تحقيــق الصالــح 

منهجيــة  بتدريــس  المؤسســة  قامــت  العــام، 
عملهــا فــي عــدد مــن الجامعــات هــي: جامعــة 
هارفــارد، وجامعــة كولومبيــا، وجامعــة نيويــورك، 
وقدمــت منهجيــة العمــل هــذه لكبــار المديريــن 
ــة مهمــة  ــر حكومي ــن فــي مؤسســات غي التنفيذيي
نشــر  وتــم   ،500 فورتشــن  شــركات  ومجموعــة 
المؤسســة  نفذتهــا  التــي  اiعمــال  مــن  العديــد 
صحيفــة  مثــل:  رئيســية  ومحطــات  صحــف  فــي 
فــي  االبتــكار  ومجلــة  والجزيــرة،  تايمــز،  نيويــورك 
ــا، وســتانفورد  معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجي
الســتعراض االبتــكار االجتماعــي، ومجلــة اiطلســي.

هــو  المؤسســة  تتبعــه  الــذي  العمــل  وأســاس 
المؤسســة  وتشــدد  القويــة،  التطبيقيــة  البحــوث 
ــى  ــوم عل ــي تق ــة الت ــة اiولي ــى البحــوث الميداني عل
منهجــ�  تتبــع  أنهــا  حيــث  اNثنولوجيــة،  اiســاليب 
هــم  والمؤسســات  المســتخدمين  أن  يعتبــر 
أيضــ�  المؤسســة  وتعمــل  عملهــم،  ســياق  نتــاج 
والثقافيــة  االجتماعيــة  العوامــل  معرفــة  علــى 
والسياســية واالقتصاديــة التــي تشــكل تصوراتهــم 
دقيقــة  رؤى  يخلــق  الــذي  اiمــر  وســلوكياتهم، 
االســتراتيجي  العمــل  تدعــم  للتنفيــذ  وقابلــة 

والتطويــر.  والتصميــم 

لالســتجابة  العاليــة  المهــارة  المؤسســة  وتمتلــك 
ــدى  ــا وشــركائها، ول ــات عمالئه ــى احتياج بســرعة إل
مؤسســة بنــدا شــبكة عالميــة مــن الخبــراء الذيــن 
للقيــام  الالزمــة  والخبــرات  بالمواهــب  يتمتعــون 
بتصميــم وتنفيــذ المشــروعات والبرامــج المتنوعــة.

تطويــر  علــى  المؤسســة  مستشــاري  كبــار  عمــل 
الفاعلــة  السياســية  والعناصــر  الجهــات  قــدرات 
ــرة فــي العديــد مــن الديمقراطيــات الناشــئة  والمؤث
والمجتمعــات التقليديــة، وذلــك مــن أجل االســتجابة 
بشــكل أفضــل للتحديــات الكامنــة وراء التغييــرات 
ــك مستشــارو المؤسســة  ــة. ويمتل ــرة والجذري الكبي
تواجــه  التــي  للعقبــات  العالــي  والفهــم  الدرايــة 
وفيمــا  المجتمعــات  داخــل  المصالحــة  عمليــات 
ــة فــي  ــرات طويل ــوا لفت بينهــا، iنهــم عاشــوا وعمل

ــزاع. ــا بعــد الن ــات م ــزاع وبيئ ــات ن بيئ

(BCI) مؤسسة بندا لالستشارات الدولية المحدودة

(Reboot) مؤسسة ريبووت
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 (IWPR) يقــوم معهــد صحافــة الحــرب والســلم
تمولــه  الــذي  رائــدة»  «أنــِت  مشــروع  خــالل  مــن 
مؤسســات  وتهيئــة  ببنــاء  البريطانيــة،  الحكومــة 
علــى  لمســاعدتها  النســائية  المدنــي  المجتمــع 
ــز  ــن خــالل تعزي ــا م ــرأة فــي ليبي تحســين وضــع الم
السياســات  ودعــم  المؤسســات  قــدرات  وبنــاء 
الفعالــة، واســتناد� إلــى الــدروس المســتفادة مــن 
البرامــج الحاليــة والســابقة التــي نظمهــا المعهــد 
فــي ليبيــا ومنطقــة الشــرق اiوســط وشــمال أفريقيا 
والمناطــق اiخــرى. يشــترك مشــروع» أنــِت رائــدة» مــع 
علــى  تعمــل  التــي  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات 
تمكيــن المــرأة والمســاواة بيــن الجنســين فــي جميع 
ــز القــدرات  ــا، ويهــدف المشــروع إلــى تعزي أنحــاء ليبي
االســتدامة  وتحقيــق  للمؤسســات  التشــغيلية 
فــي عمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي، وتعزيــز 
قدراتهــا مــن الناحيــة التنظيميــة، والحشــد وكســب 
ــاة النســاء  ــد، وتمكينهــا مــن أجــل تحســين حي التأيي

وإبرازهــن. الليبيــات 

ــع كل  ــة الحــرب والســلم م ــد صحاف ــاون معه تع
ــووت،  ــة وريب ــدا لالستشــارات الدولي مــن مؤسســة بن
لتنفيــذ عمليــة تحديــد االحتياجــات واiهــداف، ممــا 
ســمح لفريقهــا بتحليــل الوضــع العــام لمؤسســات 
ــرأة واحتياجاتهــا  ــل الم ــي تمث ــي الت المجتمــع المدن
فــي ليبيــا وذلــك مــن خــالل أكثــر مــن 70 مقابلــة 
ــا مــع قــادة مــن مؤسســات  ــع أنحــاء ليبي فــي جمي

ــي. ــراد فــي المجتمــع الليب ــي وأف المجتمــع المدن

قــام الفريــق بتقييــم مؤسســات المجتمــع المدنــي 
النســائية مــن حيــث قدراتهــا التنظيمية والتشــغيلية 
االســتراتيجي،  والتخطيــط  القائــم،  ووضعهــا 
التحالفــات  وتشــكيل  التشــبيك  علــى  وقدرتهــا 
والدعــوة  المــرأة،  بحقــوق  النهــوض  علــى  للعمــل 
لزيــادة مســؤولية الحكومــة تجــاه شــؤون المــرأة. 
المجموعــات  مــن  كًال  المعهــد  شــركاء  ويتضمــن 
النســائية القائمــة والناشــئة، ومؤسســات المجتمــع 
عــن  فضــًال  النســاء،  تقودهــا  التــي  المدنــي 
ــي اiخــرى التــي تعمــل  مؤسســات المجتمــع المدن
بالنــوع  المتعلقــة  القضايــا  مــن  مجموعــة  علــى 

االجتماعــي فــي جميــع أنحــاء ليبيــا.

المعلومــات  إلــى  اســتناد�  تمــت  التقييمــات  هــذه 
المجتمــع  مؤسســات  مــن  مباشــرة  المقدمــة 
المدنــي، لتحديــد آليــات توجيــه الدعــم لمســاعدتها 
المتعلقــة  ل�عمــال  الفعلــي  اiثــر  زيــادة  علــى 

ليبيــا. فــي  المــرأة  بحقــوق 

جميــع الجهــود لبنــاء القــدرات التــي تنفــذ خــالل 
ر، وسُتســتخدم البيانات  عمــر هــذا المشــروع سُتَســخَّ
التــي تــم جمعهــا أثنــاء عمليــة تحديــد االحتياجــات 
الحــرب  صحافــة  معهــد  ليتمكــن  واiهــداف، 
والســلم مــن تصميــم وتهيئــة التدخــالت المناســبة 
لمؤسســات  المحــددة  االحتياجــات  تلبــي  التــي 

المجتمــع المدنــي كٍل علــى حــدة.

أنِت رائدة: العمل الرائد في المشاركة المدنية
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المقدمة
ــة المعاصــرة  ــة الليبي ــدت المؤسســات المجتمعي ول
أو مؤسســات المجتمــع المدنــي مــن رحــم ثــورة 
2011. وقــام الرجــال والنســاء بتنظيــم مجموعــات 
لدعــم الثــوار، وحمايــة اiحيــاء، وتقديم المســاعدات 
الخدمــات  وتقديــم  واالســتجابة  اNنســانية، 
للمجتمعــات المحليــة، غيــر أن هــذه المجموعــات 
هوياتهــا  تكويــن  مــع  تكافــح  كانــت  الخاصــة 

واالســتنزاف فــي فتــرة مــا بعــد الثــورة.

ــن، أصبــح مــن الممكــن  وiول مــرة علــى مــدى جيلي
لمجموعــات مــن الليبييــن أن تجتمــع بشــكل علنــي، 
وأن تجلــب قضايــا إلــى النقــاش كان قــد تــم قمعها 
ســابق�، ولــم يكــن لــدى هــذه المجموعــات أي خبــرة 
فــي عمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي، أو كســب 
التأييــد، أو بنــاء القــدرات، ولكــن الكثيريــن ســعوا إلــى 
ــت، أو  الحصــول علــى المعلومــات عــن طريــق اNنترن
مــن المجتمــع الدولــي، أو مــن خــالل التعلــم مــن 

عمليــة التجربــة والخطــأ.

وأماكــن  الجامعــات  فتــح  إعــادة  ومــع  وتدريجيــا 
أعــداد  انخفضــت  المؤسســات،  وإنشــاء  العمــل 
الناشــطين والناشــطات ونســبة مشــاركتهم فــي 
مجموعاتهــم، أو حتــى تخلــوا عنهــا تمامــ�، وفــي 
ــد مــن المؤسســات  ــة المطــاف اختفــت العدي نهاي
التــي تخللــت المشــهد أو أصبحــت غيــر فاعلــة، وقــد 
المختلفــة  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  عانــت 
فــي  أو  لعملهــا  اiساســية  المهــام  تحديــد  فــي 
تأميــن مــوارد ثابتــة لمواصلــة عملهــا. وأشــار العديــد 
ــرة  ــذه الفت ــى أن ه ــي البحــث إل ــن المشــاركين ف م
ــن  شــهدت أيضــ� ظهــور مجموعــات مــن المتطفلي
المهتمــة بالوصــول إلــى مصــادر التمويــل بشــقيه 
العــام والدولــي. ومــع ذلــك، وضمــن هــذا المنظــور 
كبيــرة  أعــداد  انتشــرت  والمهمــات،  الدوافــع  مــن 
مــن المؤسســات، وقامــت ببنــاء كيــان عميــق مــن 

الشــراكات  وتطويــر  الخيــري،  والعمــل  التنميــة 
ــل  ــد مــن قب ــا، وكســب التأيي ــوق به ــة والموث الدائم

المختلفــة. مجتمعاتهــا 

ال يتشــارك جميــع الليبييــن نفــس المنظــور للــدور 
نابــض  مدنــي  مجتمــع  بــه  يقــوم  الــذي  الحيــوي 
ونتيجــة  المختلفــة،  الديمقراطيــات  فــي  بالحيــاة 
مــن  العديــد  تعــرض  الســنين،  مــر  وعلــى  لذلــك، 
النشــطاء للمضايقــات والعنــف وحتــى االغتيــال، كما 
أدت  التــي  واNقليميــة  السياســية  االنقســامات  أن 
ــا  ــام 2014 ألقــت بظالله ــزاع فــي ع ــى نشــوب الن إل
علــى عمــل هــذه المؤسســات التــي غــادر العديــد 
منهــا ليبيــا، أو حــدت مــن نشــاطاتها للتخفيــف مــن 
تعرضهــا للمخاطــر، ومــع ذلــك هنــاك عــدد كبيــر 
مــن المؤسســات التــي ال تــزال تعمــل بأنحــاء ليبيــا 
إلــى  باNضافــة  وإنســانية  خيريــة  بأعمــال  وتقــوم 

عمليــات كســب التأييــد.

أدى الوضــع اiمنــي المتقلــب فــي ليبيــا إلــى ظهــور 
تحديــات، وفــرص كبيــرة أمــام نشــطاء المجتمــع 
االنقســامات  حالــت  وقــد  الملتزميــن،  المدنــي 
فــي  واالســتمرار  االتســاق  وانعــدام  السياســية 
العمــل المؤسســي مــن التقــدم والنهــوض بســيادة 
علــى  المجتمــع  الحتياجــات  واالســتجابة  القانــون 
والصراعــات  اiســلحة  انتشــار  وأدى  فعــال.  نحــو 
وعــدم  النقديــة  الســيولة  شــح  وأزمــة  العنيفــة 
فــي  خلــل  إحــداث  إلــى  اiساســية  الســلع  وجــود 
الحيــاة اليوميــة لليبييــن، وفــي حيــن أن المجتمــع 
الــذي يخــرج عــن نطــاق الســيطرة لــه آثــاٌر كبيــرة علــى 
البرامــج المنفــذة ومؤسســات المجتمــع المدنــي، 
أيضــ�  المجــال  وفــر  الوقــت  نفــس  فــي  ولكنــه 
للناشــطين للتواصــل مــع الشــركاء المؤثريــن فــي 
المجتمــع لمــلء الفــراغ الــذي ينتــج عــن غيــاب نظــام 

المركــزي. الحكــم 

ليبيا - نظرة عامة على السياق
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10  رائدات ما بعد الثورة
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ملخص النتائج
حسب الجهة

حسب الدور

حسب النوع االجتماعي

نساءرجال

مؤسسة
مجتمع مدني

أفرادمؤثرون
المجتمع المحلي

طرابلس وشرق ليبيا
مصراتة بنغازي

سبها وجنوب ليبيا

 مؤسسو ومديرو وموظفو
 البرامج في مؤسسات

 المجتمع المدني الذين هم
 في طليعة تعزيز حقوق

المرأة

 الذين يعيشون في
 المجتمعات التي تعمل فيها

 مؤسسات المجتمع المدني أو
 يدعمون أو لديهم القدرة على
 دعم عمل مؤسسات المجتمع

المدني

 الذين لديهم القدرة على
 التأثير على معتقدات

 وسلوكيات مجتمعاتهم.
 ويشمل ذلك اAكاديميين،

 ورجال اAعمال البارزين، والقادة
 الدينيين، واKعالميين



منهجية البحث
ــات  ــات والمعلوم ــل البيان ــر ويحل ــذا التقري يجمــع ه
التــي تــم الحصــول عليهــا خــالل المقابــالت التــي 
أجريــت مــع 73 مشــارك�، 52.1 فــي المائــة منهــم 
مــن النســاء. وجميــع المشــاركين هــم مواطنــون 
ليبيــون مــن مختلــف أنحــاء ليبيــا يقومــون بتنفيــذ 
وجــه  علــى  المــرأة  مســاواة  تدعــم  مشــروعات 
فــي  المشــروعات  هــذه  يدرجــون  أو  الحصــر 
برامجهــم المختلفــة، أو هــم مــن المؤثريــن أو مــن 
ــت  ــي، وأجري ــن فــي المجتمــع المحل اiعضــاء البارزي
المقابــالت فــي نهايــة عــام 2017 وأوائــل عــام 2018.

تــم تقســيم المســتجيبين إلــى ثــالث مجموعــات 
موســعة:

ــي، الذيــن  ممثلــو مؤسســات المجتمــع المدن  .1
يعملــون فــي الطليعــة لتعزيــز حقــوق المــرأة.

المؤثــرون، الذيــن لديهــم القــدرة علــى التأثيــر   .2
مجتمعاتهــم.  وســلوكيات  معتقــدات  علــى 
اiعمــال  ورجــال  اiكاديمييــن،  ذلــك  ويشــمل 
والشــخصيات  الدينييــن،  والقــادة  البارزيــن، 

اNعالميــة.
فــي  يعيشــون  ممــن  محلــي  مجتمــع  أفــراد   .3
مؤسســات  فيهــا  تعمــل  التــي  المجتمعــات 
المجتمــع المدنــي أو يدعمــون عمــل مؤسســات 

المدنــي. المجتمــع 

مــن  أو  المحلــي  المجتمــع  مــن  اiعضــاء  ل  وشــكَّ
المؤثريــن فــي المجتمــع مــا نســبته 53.4% مــن أفــراد 
العينــة، تــم اختيارهــم عشــوائي� مــن قبــل الباحثيــن 
المتوفــرة  المعلومــات  إلــى  اســتناد�  الميدانييــن 
ل الممثلــون لمؤسســات المجتمــع  عنهــم، وشــكَّ
المدنــي التــي تعمــل علــى قضايــا النــوع االجتماعــي 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، مــا نســبته 46.6% مــن 

المشــاركين.

الدوليــة  لالستشــارات  بنــدا  مؤسســة  قامــت 
المحــدودة بتصميــم أدوات البحــث، بالشــراكة مــع 
ــووت كجــزء  معهــد صحافــة الحــرب والســلم و ريب

القــدرات  تقييــم  إلــى  يهــدف  أكبــر  مشــروع  مــن 
البيئــة  ودراســة  العاملــة  للمؤسســات  التنظيميــة 
التــي تعمــل ضمنهــا مؤسســات المجتمــع المدنــي. 
ــن وأعضــاء  ــالت مــع المؤثري ــة المقاب اســتمرت غالبي
واســتمرت  الســاعة،  عــن  تزيــد  لمــدة  المجتمــع 
المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  مــع  المقابــالت 
بيــن ســاعتين وثــالث ســاعات، وأجريــت المقابــالت 
ــي، وفــي  ــب مؤسســات المجتمــع المدن فــي مكات
النــاس،  بيــوت  وفــي  الفنــادق،  وفــي  المقاهــي، 
وعــن طريــق اNنترنــت مــن خــالل برنامــج االتصــال 

(ســكايب).

الفــرص  فهــم  هــو  البحــث  هــذا  مــن  الغــرض  إن 
مؤسســات  لتعزيــز  القائمــة  والبرامــج  التنظيميــة 
المجتمــع المدنــي فــي ليبيــا، وخلــص البحــث إلــى أن 
التنفيــذ الفعــال لبرامــج المجتمــع المدنــي ال يعتمــد 
بالضــرورة علــى حجــم المؤسســات أو هيكلهــا، بــل 
علــى قدرتهــا علــى اNبــداع، والعطــاء، والتفاهــم، 
الناشــطين  و/أو  اiعضــاء  بمهمــة  والشــعور 
لمجموعــات  يكــون  أن  ويمكــن  المتطوعيــن، 
متماســكة ومختصــة مــن الناشــطين تأثيــر بقــدر 
المؤسســات المهنيــة التــي تعمــل بأطــر وهيــاكل 

اiجــر. مدفوعــي  وموظفيــن  رســمية  تنظيميــة 

بشــكل  الباحثــون  ناقــش  ذلــك،  إلــى  وباNضافــة 
معمــق المشــاركين فــي المقابــالت مجموعــة مــن 
القضايــا المهمــة بالنســبة للنســاء فــي ليبيــا، والتــي 
يعتبــر الكثيــر منهــا حساســة فــي المجتمــع الليبــي 
ــرأة  ــى وضــع الم ــة البحــث عل المحافــظ، وركــزت آلي
ومــا هــي المواقــف الســائدة تجاههــا، ومــا هــي 
ــة التقــدم فيمــا يتعلــق  العوامــل التــي تدفــع عجل
بقضايــا المــرأة باNضافــة إلــى الســياقات االجتماعيــة 
والسياســية واالقتصاديــة، حيــث تطرقــوا إلــى بعــض 
تــم  التــي  الموضوعــات  مــن  كل  فــي  االعتبــارات 
مناقشــتها والتــي تؤثــر علــى وضــع المــرأة، فضــًال 
ــر  عــن ماهيــة الجهــات السياســية الفاعلــة التــي تؤث

ــرأة. ــى وضــع الم ــ� عل ــر الحق أو يمكــن أن تؤث
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النشاط المجتمعي في ليبيا
يظهــر البحــث أن العديــد مــن مؤسســات المجتمــع 
مــع  العمــل  مــن  بالكثيــر  تقــوم  الليبيــة  المدنــي 
ــات  ــر مــن التحدي ــل مــن المــوارد والكثي وجــود القلي
الرئيســية التــي يجــب التغلــب عليهــا، وتتمتــع العديد 
مــن المؤسســات بوجــود عناصــر اNبــداع والعطــاء 
Nنجــاز  مبتكــرة  طــرق  إيجــاد  بأهميــة  والشــعور 
ــة  ــة، فالمؤسســات الليبي المهــام الحرجــة أو الصعب
تتجــه بصــورة متزايــدة وممنهجــة إلــى اســتخدام 
المــرأة  إشــراك  زيــادة  علــى  للعمــل  التكنولوجيــا 
وتنفيــذ اiنشــطة المختلفــة، وفــي غيــاب مقدمــي 
ســواًء  الحكوميــة  القطاعــات  مــن  الخدمــات 
الوطنيــة أو المحليــة، تقــدم مؤسســات المجتمــع 
المدنــي دعمــ� حاســم� للمجتمعــات المســتضعفة 
لمعالجــة  جديــدة  طــرق  إيجــاد  علــى  وتعمــل 

المجتمــع. فــي  والمحرمــة  الحساســة  القضايــا 

تطور العمل التطوعي في ليبيا

يكشــف البحــث أن العمــل التطوعــي مــا يــزال نابضــ� 
بالحيــاة وبشــكل جيــد فــي ليبيــا، وتتألــف مؤسســات 
مــن  فــرق  مــن  بالكامــل  المدنــي  المجتمــع 
ــن يقــودون برامــج ناجحــة تقــدم  ــن، الذي المتطوعي
الحاليــة  الظــروف  ظــل  فــي  الحيويــة  المســاعدة 
ومبــادئ  فضيلــة  عــن  النظــر  وبصــرف  الصعبــة، 
والمســاعدة،  العطــاء  تقديــم  فــي  المجتمــع 
المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  مــع  التطــوع  فــإن 
آمنــة  مســاحة  يوفــر  الخيريــة  المؤسســات  أو 
لمســاعدتهن  للنســاء  بالنســبة  خاصــة  ومقبولــة 
خــارج  اiنشــطة  فــي  والمشــاركة  االنخــراط  علــى 
المتطوعــون  يكتســب  مــا  وغالبــ�  المنــزل،  محيــط 
للعمــل  وطاقتهــم  وقتهــم  يقدمــون  الذيــن 
المهــارات  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  مــع 
فــرص  إيجــاد  علــى  تســاعدهم  التــي  والخبــرات 
عمــل فــي المســتقبل. لكــن مؤسســات المجتمــع 
المدنــي تشــير إلــى انخفــاض ملحــوظ فــي قــدرة 
المتطوعيــن علــى االنخــراط بشــكل متزايــد، حيــث 
لجــذب  بينهــا  فيمــا  الليبيــة  المؤسســات  تتنافــس 

اهتمــام المتطوعيــن وحثهــم علــى تقديــم الوقــت 
للتطــوع، إذ يطلــب مــن المتطوعيــن تكريــس المزيــد 
الروتينيــة  المهــام  Nنجــاز  اليومــي  وقتهــم  مــن 

البقــاء. أجــل  مــن  منهــم  المطلوبــة 

وفــرة  فــي  والتفــاوت  النقديــة،  الســيولة  أزمــة  إن   
الســلع االســتهالكية اiساســية، باNضافــة إلــى وضع 
المواطنيــن  أن  تعنــي  المتدهــورة،  التحتيــة  البنيــة 
االنتظــار  خطــوط  فــي  بالوقــوف  مشــغولون 
ــة  ــر صعب ــي تعتب ــة أو البحــث عــن الســلع الت الطويل
المنــال، ممــا يؤثــر علــى قدرتهــم علــى منــح المزيــد 
المجتمــع  مؤسســات  مــع  للتطــوع  الوقــت  مــن 
القــدرة  عــدم  فــإن  ذلــك  إلــى  باNضافــة  المدنــي، 
يجعــل  المحيطــة  اiمنيــة  باiوضــاع  التنبــؤ  علــى 
ــردد� فــي الســفر والمشــاركة. ــر حــذر� وت النــاس أكث

التفاعل عبر اvنترنت

ــي  ــد مــن مؤسســات المجتمــع المدن تعمــل العدي
اNلكترونيــة  المســاحات  مــن  االســتفادة  علــى 
المتاحــة عبــر اNنترنــت لتعويــض محدوديــة الوصــول 
ــث  ــع، حي ــى أرض الواق ــة عل ــى المســاحات الفعلي إل
يمكــن للمــرأة التواصل لتبــادل الخبــرات وا~راء ووضع 
ــذه المســاحات  ــن خــالل ه ــل م ــتراتيجيات للعم اس
اNلكترونيــة، فعلــى ســبيل المثــال، إحــدى النســاء 
مجموعــة  تســتخدم  المجتمــع  فــي  المؤثــرات 
فيســبوك خاصــة للتواصــل مــع النســاء فــي جنــوب 
مختلفــة  موضوعــات  المجموعــة  وتناقــش  ليبيــا، 
والقضايــا  الطبيــة  الخدمــات  إلــى  االفتقــار  مثــل 
اiمنيــة، وفــي بعــض اiحيــان يتــم تبــادل ا~راء حــول 

للمــرأة. السياســية  المشــاركة 

وتســتخدم منظمــة أخــرى مجموعــات فيســبوك 
العنــف  مناقشــات  فــي  النســاء  Nشــراك  مغلقــة 
القائــم علــى النــوع االجتماعــي، ممــا يوفــر منبــر� 
بينهــن،  فيمــا  المشــتركة  التجــارب  لمشــاركة 
فــإن  واNذاعــة،  التلفــزة  محطــات  مــن  وبالعكــس 
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االســتفادة تكــون مــن وســائل التواصــل االجتماعــي 
كونهــا فــي الغالــب غيــر مــدارة وال مراقبــة، إذ أفــاد 
ــر ثقــة  ــأن النســاء أكث ــالت ب المشــاركون فــي المقاب
ــع  ــر عــن آرائهــن عندمــا يســتطعن التمت فــي التعبي
بمســتوى معيــن مــن الخصوصيــة وعــدم كشــف 

هويتهــن.

وباNضافــة إلــى ذلــك، تســاعد التكنولوجيــا ووســائل 
التواصــل االجتماعــي مؤسســات المجتمــع المدنــي 
المحليــة  المجتمعــات  إلــى  برامــج  تقديــم  علــى 
ــى اiشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة  ــة، وإل النائي
فــي  وأيضــ�  اجتماعيــة،  أم  كانــت  جســدية  ســواًء 
الحــاالت التــي يمنــع فيهــا الوضــع اiمنــي الســفر 
المجتمــع  مؤسســات  إحــدى  وأفــادت  والتنقــل، 
مســجل  فيديــو  إنتــاج  إلــى  تلجــأ  بأنهــا  المدنــي 
ــا  ــن تنفيذه ــم تتمكــن م ــي ل ــات الت ــدى التدريب Nح
علــى أرض الواقــع، وأشــارت عــدة مؤسســات إلــى 
فــي  الموجــود  النقــص  لســد  اNنترنــت  اســتخدام 
المعلومــات، للعمــل علــى زيــادة المعرفــة والوعــي 
فــي نطــاق واســع مــن القضايــا، كالصحــة والحقــوق 

القانونيــة للمــرأة.

مــن ناحيــة أخــرى، هنــاك بالطبــع حــدود علــى قــدرة 
وقــوة وســائل التواصــل االجتماعــي، فضــًال عــن ا~ثــار 
المترتبــة علــى االعتمــاد المفــرط علــى اســتخدامها 
وعلــى  المدنــي،  المجتمــع  مؤسســات  قبــل  مــن 
عــن  موثوقــة  بيانــات  وجــود  عــدم  مــن  الرغــم 
ليبيــا، فــإن المعرفــة الرقميــة والتكنولوجيــة فــي 

ســن�  اiكبــر  والســكان  التقليديــة  المجتمعــات 
ــر مــن  ــزال كثي ــى أن تكــون منخفضــة، وال ي ــل إل تمي
المواطنيــن يتلقــون معلومــات مــن منافــذ وأســاليب 
مؤسســات  نشــطاء  أن  البحــث  ويظهــر  تقليديــة. 
المجتمــع المدنــي وأعضــاء المجتمــع يعتقــدون أن 
وســائل اNعــالم التقليديــة وخاصــة اNذاعــة لهــا دور 

ــرأة. ــن الم ــة تمكي ــي عملي مهــم ومســتمر ف

وسائل اvعالم التقليدية

المجتمــع  مؤسســات  مــن  المشــاركون  يشــير 
المدنــي إلــى أن بنــاء عالقــات إيجابيــة مــع وســائل 
اNعــالم المحليــة يمكــن أن يســاعد فــي بنــاء الثقــة 
فيهــا،  يعملــون  التــي  المجتمعــات  فــي  والدعــم 
إذ تعتبــر محطــات اNذاعــة وســيلة موثوقــة لــدى 
النــاس، ويرجــع ذلــك بشــكل مــا إلــى التصــور الواســع 
سياســي�،  محايــدة  قنــوات  بأنهــا  المجتمــع  لــدى 
والــذي نشــأ خــالل الثــورة، وأوضــح مســؤول إعالمــي 
مــن جنــوب ليبيــا: «اNذاعــة ال تتدخــل فــي السياســة، 
وهــذا مــا جعــل أثرهــا أعمــق لــدى النــاس، ومكنهــا 
مــن بنــاء عالقــات جيــدة مــع النــاس ووســائل اNعــالم 

ــا. ــوب ليبي ــع، جن ــر فــي المجتم ــر، مؤث اiخــرى». ذك

فــي بعــض الحــاالت، تــم اســتخدام اNذاعــة بنجــاح 
ســبيل  علــى  حساســة،  موضوعــات  لمناقشــة 
المثــال، أحــد البرامــج اNذاعيــة الشــعبية فــي الجنــوب 
يضــم امرأتيــن تناقشــان، وتطرحــان مجموعــة مــن 
ــا مــن ضمنهــا العنــف ضــد المــرأة والطــالق. القضاي
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سد الثغرات

مســتوى  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  ترفــع   
ال  الموجــودة،  الثغــرات  ســد  مــن  لتتمكــن  عملهــا 
ــد مــن  ســيما فــي قطــاع الخدمــات. وتقــدم العدي
اiماميــة  الخطــوط  فــي  المســاعدة  المؤسســات 
مــن  يعانــون  الذيــن  واiطفــال  والنســاء  للنازحيــن 
صدمــات بســبب النــزاع، وأيضــ� الذيــن يحتاجــون إلــى 

الدعــم الطبــي أو العــالج.

وأشــار العديــد مــن المشــاركين فــي الدراســة إلــى أن 
غيــاب المؤسســات العاملــة، وعــدم رغبة المســؤولين 
الحكومييــن أو عجزهــم أحيانــ� عــن االنخــراط فــي 
قضايــا مثيــرة للجــدل، قــد خلــق فراغــ�، وهنــا قامــت 
هــذه  بتغطيــة  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات 
الثغــرات، وتعتمــد المؤسســات التــي تقــدم الدعــم 
خبــرة  علــى  المســتضعفة  للمجتمعــات  المباشــر 
المســاعدة  يقدمــون  الذيــن  والمعلميــن  اiطبــاء 
بشــكل تطوعــي فــي المــدارس والمراكــز الطبيــة.

معالجة القضايا الحساسة

حــول  الــرأي  فــي  اختالفــات  عــن  البحــث  يكشــف 
كيفيــة التعامــل مــع القضايــا التــي تعتبــر حساســة 
ليبيــا،  مثــل  محافــظ  مجتمــع  فــي  مــة  محرَّ أو 
يقــارب  بشــكل  المجتمــع  أعضــاء  يعتقــد  حيــث 
علــى اNجمــاع أن المناقشــة العامــة للموضوعــات 
المحرمــة ليســت ممكنــة، بالرغــم مــن ذلــك عندمــا 
يتــم طــرح هــذه القضايــا، فــإن النــاس ينخرطــون في 
النقــاش، وذكــر أحــد المشــاركين علــى ســبيل المثــال 

غضــب النــاس عــام 2016 علــى شــريط فيديــو يظهــر 
اغتصــاب امــرأة علــى يــد أفــراد ميليشــيات، حيــث 
وســائل  علــى  واســع  نطــاق  علــى  الفيديــو  انتشــر 

االجتماعــي. التواصــل 

التــي  والمناقشــات  العامــة  المظاهــرات  أثبتــت 
تطــرح فــي المقاهــي أن الليبييــن يســتجيبون عنــد 
ــاش والتحــدي،  ــام النق ــا الحساســة أم طــرح القضاي
ــا  ــد� مناقشــة قضاي ــه مــن الصعــب ج ــن أن فــي حي
مثــل العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع 
حيــث  المحافظــة،  المجتمعــات  فــي  االجتماعــي 
يبــدو أن بعــض الممانعــة ترتبــط بالرقابــة الذاتيــة على 
النفــس، والمحافظــة علــى العــادات التــي تطــورت 
ــى  ــود� عل ــي تضــع قي ــن والت ــن الزم ــود م خــالل عق
حريــة التعبيــر والوصــول إلــى معلومــات موثوقــة.

التــي  المؤسســات  فــإن  ذكــر،  ممــا  بالرغــم 
شــملتها الدراســة توفــر بــدون أدنــى شــك مســاحة 
فــي  الحساســة  القضايــا  ومعالجــة  لمناقشــة 
برامجهــا المنفــذة فــي المجتمعــات الليبيــة، ويشــير 
المشــاركون مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي إلــى 
أن القضايــا الحساســة كثيــر� مــا تثــار وتناقــش تحــت 
مظلــة أنشــطة أقــل حساســية، علــى ســبيل المثــال 
تقــدم  التــي  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  فــإن 
مســاعدات نفســية واجتماعيــة ل�طفــال والنســاء 
مقبولــة  خدمــة  باعتبارهــا  بالصدمــة  المصابيــن 
وتســتجيب  تتصــدى  نفســها  تجــد  بهــا،  ومرحبــ� 
لعواقــب العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي 
إلــى  باNضافــة  ل�طفــال  الجنســي  واالنتهــاك 

جنســي�. المنقولــة  اiمــراض 
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وجهــات النظــر تجــاه مؤسســات المجتمــع 
المدني

مختلفــة  نظــر  وجهــات  عــن  البحــث  كشــف 
ومتناقضــة لمؤسســات المجتمــع المدنــي وتأثيــر 
عملهــا فــي ليبيــا. إن ظاهــرة مؤسســات المجتمــع 
العهــد  حديثــة  تعتبــر  الحكوميــة  غيــر  المدنــي 
ــام 2011  ــل ع ــا قب ــا م ــورة، أم ــث نشــأت بعــد الث حي
فلــم تتــم الموافقــة إال علــى المشــروعات الخيريــة 
أو  القذافــي  عائلــة  أو  الحكومــة  ترعاهــا  التــي 
اiنشــطة  جميــع  ذاك  آن  واعُتبــرت  الكّشــافة، 
اiخــرى تخريبيــة، وبالتالــي فمــن المرجــح ان يســىء 
المجتمــع  مؤسســات  دور  فهــم  المواطنــون 
المدنــي فــي مجتمعهــم و تراودهــم الشــكوك 

أنشــطتها. حــول 

يســتطيع المؤثــرون داخــل المجتمعــات المحليــة 
تبايــن  مــع  المختلفــة  المؤسســات  بيــن  التمييــز 
واضــح فــي ا~راء بشــأن فعاليــة اiنشــطة المنفــذة، 
ويشــير المشــاركون إلــى أن العديــد مــن مؤسســات 
المجتمــع المدنــي الليبيــة عبــارة عــن شــخص (رجــًال 
والخطابــات  المحاضــرات  يقــدم  امــرأة)  أو  كان 
تنجــح  ال  وبالتالــي  محــددة،  رؤيــة  وجــود  دون 
ــد أشــارت  ــي، وق ــر فعل ــق أي تغيي ــا فــي تحقي دائم
إحــدى المشــاركات فــي الشــرق إلــى أن «معظــم 
ولكــن  جيــدة،  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات 
المناســبة  اiهــداف  تحديــد  فــي  صعوبــة  لديهــا 

للمجتمــع». امــرأة، عضــوة مجتمــع محلــي، شــرق 
ليبيــا.

ــر  ــن تأثي ــوب ع ــن الجن ــد المشــاركين م  يتســاءل أح
برامــج التدريــب أو حمــالت التوعيــة التــي تنفــذ، حيــث 
ــر  ــات غي ــى معلوم ــا تســتند إل ــ� م ــا غالب ــد أنه يعتق
عبــر  المشــاركين  فأحــد  دقيقــة.  غيــر  أو  مكتملــة 
ــة  ــات عــدم وجــود أهــداف ورؤي ــًال «إن مــن تداعي قائ
هــو  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  لــدى  واضحــة 
الفشــل فــي جــذب اهتمــام اiشــخاص المؤثريــن أو 
صنــاع القــرار للعمــل علــى تنفيــذ التوصيــات أو التأثيــر 

ــي». ــر الفعل ــة التغيي ــى عملي عل

كمــا وتشــير المقابــالت التــي أجريــت مــع نشــطاء 
الســلبية  التصــورات  أن  إلــى  المدنــي  المجتمــع 
ــأت مــن العــدم، فبعــض  ــم ي ــالط فــي ا~راء ل واالخت
المؤسســات تســتخدم عدد ورشــات العمــل المنفذة 
كمؤشــر للنجــاح وليــس اiثــر الفعلــي لهــذه الورشــات 
مؤسســات  فــي  ناشــطون  ويعتقــد  التدريبيــة، 
ذاتــه  حــد  فــي  الوعــي  مســتوى  رفــع  أن  أخــرى 
ــر� دون الحاجــة لتحليــل أو توضيــح كيفيــة  ــر تأثي يعتب
تطبيــق واســتخدام المعرفــة الجديــدة مــن قبــل 
المشــتركين، كمــا ويعتقــد العديــد مــن المشــاركين 
ــي أن الفجــوة فــي  مــن مؤسســات المجتمــع المدن
وجهــات النظــر تعنــي أنهــم يقومون بعمــل ضعيف 
فيمــا يتعلــق بالتواصــل مــع المواطنيــن بشــكل عــام 

وصنــاع القــرار المؤثريــن بشــكل خــاص.
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ــوار كأبطــال  ــا الث ــر فيه ــي اعُتب بنفــس الطريقــة الت
ليبيــا بعــد القذافــي، فــإن المتطوعيــن هــم أبطــال 
المجتمعــات التــي غرقــت فــي الصــراع والفوضــى، 
والمؤثريــن  الليبييــن  الناشــطين  علــى  ويجــب 
مــن  التطــوع  ثقافــة  تعزيــز  المجتمــع  وأعضــاء 
ــزام جهــود  ــراف واالحتفــال بتفانــي والت خــالل االعت

المتطوعيــن.

توســيع  المدنــي  المجتمــع  لمؤسســات  يمكــن 
ــة للنســاء، والتوســع فــي  ــة الرقمي المســاحات ا~من
كأداة  اNنترنــت  باســتخدام  المنفــذة  اiنشــطة 
للوصــول إلــى المجتمعــات الريفيــة والنائيــة واiقــل 
حظــ�، ومــع زيــادة التواصــل بيــن النــاس وتحســن 
ــي  ــإن مؤسســات المجتمــع المدن ــة ف ــة التحتي البني
ــر  ــات عــن بعــد عب ــذ تدريب ــر وتنفي قــادرة علــى تطوي

حينمــا تتحســن اiوضــاع االقتصاديــة واiمنيــة فــي 
ليبيــا فــإن مؤسســات المجتمــع المدنــي ســتكافح 
مــن أجــل إبقــاء اهتمــام المتطوعيــن، وســتحتاج 
التحضيــر  إلــى  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات 
يقضــي  حيــث  الجديــدة،  اiوضــاع  مــع  والتكيــف 
المواطنــون وقتــ� أطــول فــي إعــادة بنــاء حياتهــم 
وقــت  لديهــم  يكــون  لذلــك  ونتيجــة  وعملهــم، 

المحليــة. مجتمعاتهــم  لمســاعدة  أقــل 

اNعــالم  وســائل  اســتخدام  فــي  التوســع  إن   

اNنترنــت تتجــاوز حــدود المســاحات الفعليــة لتوفيــر 
فــرص تعليميــة هادفــة.

بــأن  واضــح  فهــم  لديهــم  الذيــن  النشــطاء  أمــا 
العديــد مــن المواطنيــن الليبييــن يشــككون فــي 
عمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي، وليــس لديهــم 
الفهــم والوضــوح الكافــي لــدور المجتمــع المدنــي 
فــي اiنظمــة الديمقراطيــة، فإنــه يمكنهــم العمــل 
لتطويــر  وخبراتهــم  قصصهــم  ومشــاركة  معــ� 
واضــح  بشــكل  والتواصــل  منهجيــة،  اســتراتيجيات 
المجتمــع،  فــي  ودورهــم  أنفســهم  وتقديــم 
لتتمكــن مؤسســات المجتمــع المدنــي مــن أن تعــزز 
ــن مــن  ــة مــن اiبطــال المجتمعي وتصقــل مجموع
المؤثريــن فــي المجتمــع للمســاعدة فــي مشــاركة 

قصصهــم.

مؤسســات  يعــرض  واالجتماعيــة  الرقميــة 
ويذكــر  جديــدة،  لتحديــات  المدنــي  المجتمــع 
والتحــرش  التســلط  حــوادث  تزايــد  الناشــطون 
فــي  العامليــن  وضــد  النســاء  ضــد  والتخويــف 
علــى  وعــالوة  الجنســين،  بيــن  المســاواة  قضايــا 
بشــكل  الكهربائــي  التيــار  انقطــاع  فــإن  ذلــك، 
ــى اNنترنــت  ــة الوصــول إل مســتمر واختــالف إمكاني
هــي مــن التحديــات التــي تؤثــر علــى إمكانــات وأثــر 

اNنترنــت. عبــر  المبــادرات 

الفرص

التبعات المترتبة على مؤسسات المجتمع المدني
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التقــدم  مــدى  حــول  متباينــة  آراء  هنــاك 
الليبيــة المــرأة  حققتــه  الــذي 

أن  يعتقــدون  النــاس  معظــم  أن  البحــث  يظهــر 
الثــورة  منــذ  تحســن  قــد  ليبيــا  فــي  المــرأة  وضــع 
وللوضــع  الماضــي.  العــام  فــي  أهــم  وبشــكل 
حيــث  المــرأة،  تصــورات  علــى  كبيــر  تأثيــر  اiمنــي 
تشــير النســاء باســتمرار إلــى أن انعــدام اiمــن هــو 
أحــد المخــاوف الرئيســية وإن لــم يكــن اiكبــر الــذي 
أمثلــة  المجتمــع  أعضــاء  وقــدم  المــرأة،  تواجهــه 
مــن النســاء الناشــطات والمنتخبــات فــي مواقــع 
اiعمــال  قطــاع  فــي  يعملــن  وقياديــة  سياســية 
كدليــل  المجتمعــي،  النشــاط  فــي  ويشــاركن 
علــى زيــادة مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة الليبيــة، 

المــرأة. بمكانــة  والنهــوض 

فــي حيــن يــدرك الناشــطون العاملــون فــي مجــال 
لتنفيــذ  الحاليــة  المســاحة  أن  المــرأة  تمكيــن 
ازدادت  قــد  المجتمعيــة  والمبــادرات  اiنشــطة 
خــالل العــام الماضــي، إال أنهــم يشــعرون بالقلــق 
حيــث  وضعيفــة،  هشــة  المســاحة  هــذه  أن  مــن 
ازدادت المواقــف المحافظــة تجــاه المــرأة والقيــود 
اiمنيــة علــى التنقــل والعمــل، واiهــم مــن ذلــك 
ــة  ــذي ال يعطــي اiولوي ــار النظــام السياســي ال انهي
ل¤صالحــات. وهــذه كلهــا عوامــل تؤثــر وتهــدد هــذه 

الضعيفــة. المســاحة 

االتجاهــات المحافظة المتشــددة المتزايدة 
تؤثــر علــى وضــع المرأة

نظرهــم  وجهــات  المجيبيــن  معظــم  يؤطــر 
أبــوي  ســلطوي  إطــار  فــي  المــرأة  وضــع  حــول 
محافــظ ثقافيــ� يحــد مــن مشــاركة المــرأة فــي 
المجــاالت السياســية واالجتماعيــة. وتعتبــر المعاييــر 
مهمــة  عوامــل  ليبيــا  فــي  اجتماعيــ�  المحافظــة 
العائلــة  داخــل  والمــرأة  الرجــل  أدوار  تحديــد  فــي 
والمجتمــع. وعلــى الرغــم مــن هــذه المعاييــر، فــإن 
العديــد مــن المؤسســات تدعــو إلــى الحصــول علــى 
وفــي  الديناميكيــة،  هــذه  ضمــن  حتــى  الحقــوق 
نهايــة المطــاف حتــى فــي المجتمعــات المحافظــة، 
ــج لهــا،  ــة حقــوق المواطــن والتروي ــه يتــم حماي فإن
الحقــوق  لحمايــة  بالترويــج  الحكومــات  وتســمح 

مقبولــة. حــدود  ضمــن 

فضــًال  الحاليــة،  السياســية  االنقســامات  وبســبب 
عــن وجهــات النظــر المحافظــة المتشــددة لحقــوق 
مــن  كثيــر  فــي  الليبيــة  المؤسســات  فــإن  المــرأة، 
اiحيــان ال تحتــرم اNطــار القانونــي الحالــي. وبصــرف 
بعدالــة  يتعلــق  فيمــا  النظــر  وجهــات  عــن  النظــر 
ينــص  إذ  المثــال،  ســبيل  علــى  الميــراث  قوانيــن 
القانــون علــى إعطــاء النســاء الوارثــات ثلث العقــارات، 
ومــع ذلــك، ففــي البيئــة الحاليــة تحــرم النســاء مــن 
أي ميــراث وال يحصلــن إال علــى القليــل. وتذكــر ســيدة 

وضعية المرأة



أعمــال فــي شــرق ليبيــا كيــف يتقاضــى أفراد أســرتها 
الذكــور إيجــار متجرهــا الموجــود فــي مبنــى مــوروث 

مــن والدهــا.

أن  إلــى  الناشــطين  مــن  العديــد  يشــير  وبالمثــل، 
المواقــف االجتماعيــة مــن العنــف الجنســي، إلــى 
جانــب انهيــار ســيادة القانــون، تمنــع النســاء مــن 
إبــالغ الســلطات عــن حــاالت العنــف القائــم علــى 
النــوع االجتماعــي خوفــ� مــن إلحــاق العــار باiســر أو 

المعنفــات. الضحايــا  تعذيــب 

غيــر  ا~بــاء  أبنــاء  تمنــع  التــي  الجنســية  قوانيــن  إن 
الليبييــن (المتزوجيــن مــن نســاء ليبيــات) مــن التمتــع 
غيــر  بشــكل  تؤثــر  الكاملــة،  المواطنــة  بامتيــازات 
ولكنهــا  ليبيــا،  جنــوب  فــي  اiســر  علــى  متناســب 

فــي  الناشــطين  مــن  لكثيــر  قلــق  مصــدر  تشــكل 
ــدة مؤسســات  ــا وتدافــع ع ــا. كم ــع أنحــاء ليبي جمي
علــى  للحصــول  تســعى  التــي  اiســر  عــن  بالنيابــة 

الحكوميــة. والخدمــات  المســاعدة 

خــاص  بشــكل  معرضــات  واiرامــل  والمطلقــات 
Nمــالءات عائالتهــن المتأثــرة بتزايد اiعــراف والعادات 
المحليــة،  المجتمعــات  بعــض  فــي  المحافظــة. 
تفيــد مؤسســات المجتمــع المدنــي بــأن العائــالت 
تمنــع المطلقــات واiرامــل مــن اســتخدام الهواتــف 
الســيارات.  قيــادة  أو  الفيســبوك  أو  المحمولــة 
وتتعــرض النســاء فــي المجتمعــات الريفيــة والنائيــة 
لهــذه الديناميكيــات االجتماعيــة بشــكل أكثــر حــدة 
ممــا هــو عليــه فــي المراكــز الحضريــة اiكبــر حجمــ�.

شــغل  عــدم  النســاء  مــن  المجتمــع  «يتطلــب 
الحكوميــة،  الدوائــر  فــي  الســيادية  المناصــب 
ــام  ــ� القي ــه يحــق لهــن قانون علــى الرغــم مــن أن
الســفر  المــرأة  تســتطيع  ال  وبالمثــل،  بذلــك. 
خــارج البــالد بــدون محــرم، حتــى وإن كان الســفر 

صحيــة».  bســباب 

—امرأة، قيادية في مؤسسة مجتمع مدني، جنوب ليبيا.



ســيادة  تحتــرم  التــي  المســائل  مــن  عــدد  هنــاك 
للمؤسســات  الفرصــة  تتيــح  والتــي  القانــون 
ــن الوطنــي  ــد علــى الصعيدي ــام بكســب التأيي للقي
نطــاق  علــى  الليبيــون  ويتعاطــف  واNقليمــي. 
القانونيــة  الحقــوق  احتــرام  دعــوات  مــع  واســع 
ومــع  والتعليمــات.  للقوانيــن  العــادل  والتطبيــق 
ظهــور االنتخابــات والتطــورات الدســتورية، تكــون 
القانونيــة،  اiطــر  علــى  تؤثــر  نافــذة  للمؤسســات 
التــي تؤثــر علــى الحقــوق السياســية واالقتصاديــة، 
وفــي نهايــة المطــاف علــى النظــم التــي تحــدد 

المــرأة. وضــع  نوعيــة 

ــا المســاواة  ــون فــي قضاي ــن يعمل ــى الذي يجــب عل
يراعــوا  أن  (الجنــدر)  االجتماعــي  النــوع  وقضايــا 
المعاييــر المقبولــة فــي المجتمــع ككل. ومــع ذلــك 
ــة iن وجهــات النظــر  ــر صعوب ــح أكث ــذا يصب ــإن ه ف

المحافظــة لديهــا صــوت وشــرعية فــي ليبيــا.

ومــا دامــت الحالــة اiمنيــة ال تــزال غامضــة وغيــر 
الحمايــة  بداعــي  اiســر  فستســتمر  مؤكــدة، 
اNنــاث  ســفر  علــى  القيــود  نطــاق  توســيع  فــي 

المجتمــع. فــي  ومشــاركتهن 

الفرص

التبعات المترتبة على مؤسسات المجتمع المدني
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اbمن
أنشــطة  علــى  والصــراع  العنــف  يؤثــر 
التنقــل والبرامــج وخصوصــ� فــي المناطــق 

والنائيــة الريفيــة 

يقــر معظــم الذيــن أجريــت معهــم المقابــالت بــأن 
الوضــع اiمنــي لــه تأثيــر واســع فــي ليبيــا، ولكنــه يؤثر 
علــى النســاء والمؤسســات التــي تضــم أعضــاًء مــن 
النســاء والبرامــج الموجهــة للنســاء بشــكل متفــاوت. 
التفتيــش  ونقــاط  المتصاعــدة  التوتــرات  أن  حيــث 
والجرائــم  واNشــكاليات  والحساســيات  المســلحة 
لهــا آثــار تقييديــة علــى كيفيــة ومتــى يمكــن للمــرأة 
الســفر والتنقــل. كمــا ويصبــح التخطيــط للنشــاطات 
أكثــر  العمــل  ورشــات  أو  الخيريــة  اiعمــال  مثــل 
صعوبــة خصوصــ� عندمــا تتطلــب المشــاركة الســفر 
القيــود  وهــذه  بعيــدة.  لمســافات  الطــرق  علــى 

ــة. ــة والنائي ــر فــي المناطــق الريفي ــة أكث تكــون جلي

يتعــرض الحلفــاء المحتملــون الرئيســيون 
قضايــا  علنــ�  دعمــوا  إذا  العنــف  لخطــر 

اvنســان حقــوق 

ــي وقــادة مؤسســات  ــراد المجتمــع المحل يشــير أف
لمبــادرات  الحلفــاء  أن  إلــى  المدنــي  المجتمــع 
ــا يدعمــون بشــكل  ــي هــم أقــل م المجتمــع المدن
ــادرات التــي تركــز علــى حقــوق اNنســان،  علنــي المب

واالســتهداف  الشــجب  يخشــون  iنهــم  وذلــك 
ــب أو ذاك.  ــاز سياســي� لهــذا الجان ووصفهــم باالنحي
ويعتقــد عــدد قليــل مــن الذيــن أجريــت معهــم 
ــن  ــون صامتي ــة ال يزال ــن اiئم ــد م ــالت أن العدي مقاب

وال ينخرطــون خوفــ� مــن االنتقــام.

يتعــرض المدافعــون عــن حقــوق اvنســان 
للخطــر اbكبــر فــي البيئــة الحاليــة

علــى  دعوتهــا  تركــز  التــي  المؤسســات  وتتعــرض 
مــن  العنــف  أو  االنتقــام  لخطــر  اNنســان  حقــوق 
المجموعــات  أو  المســلحة  المجموعــات  جانــب 
المقاتلــة. وفــي حيــن أن العديــد مــن المدافعيــن 
ــا  ــادروا ليبي ــد غ ــن ق ــوق اNنســان المعروفي ــن حق ع
مــن أجــل ســالمتهم خــالل هــذه الفتــرة، فــإن أولئــك 
فــي  حذريــن  يكونــون  ليبيــا  فــي  يزالــون  ال  الذيــن 
مالحظــة االنتهــاكات الموجــودة لحقــوق اNنســان. 
ــد مــن المشــاركين فــي البحــث  وقــد ناقــش العدي
أخطــار تســليط الضــوء علــى االنتهــاكات فــي غيــاب 
ــام.  ــن االنتق ــة الناشــطين م ــون لحماي ــيادة القان س
اNنســان  حقــوق  عــن  المدافعيــن  فــإن  وبالتالــي 
المشــروعة  اNنســان  حقــوق  قضايــا  يتجاهلــون 
أو  الشــخصية  ســالمتهم  علــى  خوفــ�  والعاجلــة 

مجتمعهــم. أو  عائالتهــم  ســالمة 
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«هنــاك أئمــة قتلــوا لمجــرد ترويجهــم ودعوتهم 
للسالم».

—رجل، عضو مجتمع محلي، غرب ليبيا.



بتخفيــف  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  تقــوم 
التواصــل  وســائل  باســتخدام  المخاطــر  بعــض 
االجتماعــي والتخطيــط اNبداعــي للطــوارئ. وتذكــر 
لورشــة  بالتخطيــط  قيامهــا  المؤسســات  إحــدى 
عمــل عــن مهــارات اiعمــال والمشــروعات الصغيــرة، 
ــه، قــام  ــي. وعلي ــزاع المحل ــت بســبب الن ــي ُألغي والت
المنظمــون بتســجيل فيديــو وتحميــل التدريــب علــى 
ــع  ــن المتوق ــة، كان م ــي البداي ــت. وف شــبكة اNنترن
أن تقــدم المؤسســة التدريــب إلــى حوالــي عشــرين 
النســاء  مــن  مئــات  عــدة  فــإن  ذلــك،  ومــع  امــرأة، 
تمكنــت مــن الوصــول إلــى التدريــب عبــر اNنترنــت 

ــي وقــت الحــق. ف

ــى أنهــا قــد  ــل مــن المؤسســات إل ــدد قلي ويشــير ع
تعاملــت بنجــاح مــع الجماعــات المســلحة المحليــة، 
ــى  ــا ســاعد عل ــا مم ــوات االتصــال معه وفتحــت قن

والمجموعــات  المســلحة  الجماعــات  تصــف 
المدفوعــة سياســي� مؤسســات المجتمــع المدنــي 
«جواســيس»  بأنهــا  التأييــد  كســب  ومؤسســات 
أو مدفوعــة بدوافــع شــخصية مــن أجــل الســفر 
الدائــم وحضــور ورشــات العمــل، وهــذا التوصيــف 
ضــد  المتوقــع  العنــف  مــن  يزيــد  مناخــ�  يخلــق 

لناشــطين. ا

زيــادة فهــم العمــل القائــم علــى المجتمــع المحلي. 
لديهــم  الذيــن  اiشــخاص  بعــض  أن  حيــن  وفــي 
تصويــر  يحاولــون  سياســية  أو  إجراميــة  دوافــع 
ــي» بصــورة ســيئة، فــإن مؤسســات  «المجتمــع المدن
المجتمــع المدنــي لديهــا الفرصة Nشــراك المواطنين 
فــي المناقشــات حــول تنــوع المؤسســات والمبــادرات 
الخيريــة  واiعمــال  التأييــد  وكســب  المجتمعيــة 
القــدرات  وبنــاء  والتمكيــن  والتعليميــة  واNنســانية 

ــوق اNنســان. ــن حق ــاع ع ــن الدف فضــًال ع

الدولــي  والمجتمــع  الليبيــون  المغتربــون  يواجــه 
انتهــاكات  نحــو  االنتبــاه  توجيــه  فــي  أقــل  خطــر� 
حقــوق اNنســان مــن أولئــك الذيــن يعيشــون فــي 
ــا، ولذلــك فــإن اســتمرار يقظتهــم فــي تســليط  ليبي
نطــاق  يوســع  والحــوادث  المخاطــر  علــى  الضــوء 

والضحايــا. المســتضعفة  الفئــات  إلــى  الحمايــة 

الفرص
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التعاون والشراكات
والوطنيــة  المحليــة  الشــراكات  تســاعد 

البرامــج تنفيــذ  علــى 

المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  معظــم  تتحــدث 
التــي تمــت مقابلتهــا عــن شــراكات رســمية وغيــر 
إلــى  وبالنظــر  الشــعبي.  المســتوى  علــى  رســمية 
االقتصاديــة  واiزمــات  الحوكمــة  فــي  الفــراغ 
واiمنيــة، فــإن المجتمعــات المحليــة تمــ� الفراغــات 
التــي خلفتهــا الدولــة. وباNضافــة إلــى ذلــك، وبالنظــر 
إلــى الصعوبــات فــي التنقــل والتوتــرات مــن منطقــة 
إلــى أخــرى، بــدأت مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي 
إقامــة عالقــات تعــاون. علــى ســبيل المثــال، ســيكون 
تنفيــذ برنامــج وطنــي صعبــ� لمؤسســة واحــدة، وقــد 
ــة، أو  ــاء فــي المجتمعــات النائي يكــون أعضاؤهــا غرب
ُينظــر إليهــا علــى أنهــا علــى الطــرف ا~خــر سياســي�. 
وتتواصــل مؤسســات المجتمــع المدني مــع بعضها 
البعــض علــى نحــو متزايــد فــي جميــع أنحــاء البــالد، 
وتقــوم بتحديــد الشــركاء المماثليــن والمتقاربيــن 
ــى نطــاق  ــج عل ــذ البرام ــي تنفي ــا للمشــاركة ف منه

أوســع.

المخاطــر  بتحديــد  الشــراكات  هــذه  تســمح  وال 
ــة فقــط، ولكنهــا  ــة اiمني ــادة الحماي المشــتركة وزي
أيضــ� تســمح بتقاســم المــوارد والمهــارات والمعــارف 
التــي  المؤسســات  بعــض  بــدأت  وقــد  والخبــرات. 
بتبــادل  المــوارد  علــى  الحصــول  أجــل  مــن  تكافــح 
ــج. ويصــف  ــف البرام ــرات فــي مختل ــارات والخب المه
أحــد قــادة مؤسســات المجتمــع المدنــي مــن غــرب 
ليبيــا التعــاون مــع المؤسســات فــي كل مــن جنــوب 
ــة الوصــول  ــا، بأنهــم يتقاســمون إمكاني وشــرق ليبي
إلــى منصــات االتصــاالت والتدريــب الخاصــة ببعضهم 
البعــض. ويظهــر البحــث أيضــ� أن المؤسســات التــي 

شــبكات  إلــى  تنضــم  أو  شــريكة  تكــون  أن  يرجــح 
التعــاون، هــي تلــك التــي تركــز علــى تمكيــن المــرأة، 
فــي حيــن أن المؤسســات التــي تركــز علــى الشــباب 
ــاد  ــر عرضــة لالعتم ــة هــي أكث أو المؤسســات الخيري
المجتمــع  فــي  والمؤثــرة  الفاعلــة  الجهــات  علــى 

المحلــي بــدًال مــن الشــبكات المنتشــرة.

ازدهار الشراكات المجتمعية 

المجالــس  تظهــر  التطوعــي،  العمــل  ازدهــار  مــع 
بالتنميــة  التزامــ�  اiعمــال  ومجتمــع  المحليــة 
االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي آن واحــد. فالشــراكات 
الناجــم  اNداري  الفــراغ  تمــ�  التنميــة  أجــل  مــن 
عــن اiزمــة السياســية الراهنــة. ففــي ليبيــا، لعبــت 
الجمعيــات الدينيــة دائمــ� دور� فــي العمــل والعطــاء 
المركزيــة  الحكومــات  تكافــح  وبينمــا  الخيــري. 
فــإن  المحليــة،  القضايــا  ومعالجــة  أشــغالها  مــع 
الشــراكات القائمــة علــى المجتمــع المحلــي تنخــرط 
المــادي  الدعــم  تقديــم  فــي  حاســم  بشــكل 
والمعنــوي للبرامــج الخيريــة واNنســانية والمجتمعية.

وتتيــح الشــراكات مع المجالــس المحلية والشــركات 
الخاصــة للمؤسســات المجتمعيــة ســلطة وجــزاءات 
ورجــال  المجتمــع  أعضــاء  ويولــي  البرامــج.  لتنفيــذ 
ــادرات،  ــة للمناقشــات والمب ــرون أهمي اiعمــال المؤث
ــة الرســمية، وإن  ــس المحلي ــر المجال ــن توف فــي حي
كان ذلــك علــى المســتوى المحلــي الضيــق، اقتســام 
ونشــر المخاطــر عبــر سلســلة واســعة. وباNضافــة 
ــك، فــإن هــذه الشــراكات تجلــب تنوعــ� مــن  إلــى ذل
تشــكيل  علــى  تســاعد  التــي  والتأثيــرات  الخبــرات 

ــة فــي المجتمــع. الخطــاب بطــرق مقبول



ينظــرون  المجيبيــن  معظــم  أن  البحــث  ويظهــر 
فــي  مهميــن  كشــركاء  المحليــة  المجالــس  إلــى 
المجالــس  أن  مــن  بالرغــم  المجتمعيــة.  التنميــة 
تفتقــر إلــى ســلطة رســمية كبيــرة، فإنهــا تتمتــع 
معظــم  وتتحــدث  ودعمهــم.  المواطنيــن  بثقــة 
الحكومــة  مــع  تعاملــت  التــي  المؤسســات، 
مــا  كثيــر�  حيــث  إيجابيــة،  تجــارب  عــن  المحليــة، 
تســهل المجالــس المحليــة المبــادرات مــن خــالل 
ــة) والمــوارد  ــر اiماكــن (مثــل القاعــات التدريبي توفي

اiخــرى. الماديــة 

التعزيز من قبل فروع الوزارات

فــي حيــن يعتقــد معظــم الذيــن أجريــت معهــم 

الحكومــة  علــى  الصعــب  مــن  أنــه  المقابــالت 
الوطنيــة تأديــة مهامهــا بســبب اiزمــات السياســية، 
ــوزارات  ــأن المكاتــب الفرعيــة لل ــر منهــم ب ُيقــر الكثي
مــن  وليــس  المجتمعيــة.  التنميــة  فــي  تشــارك 
المســتغرب، ال ســيما فــي المناطــق الريفيــة والنائيــة، 
أن يكــون العاملــون علــى مســتوى الفــروع هــم أيض� 
أعضــاء فــي المجتمــع - وغالبــ� مــا يكونــون مؤثريــن 
ــن يتطوعــون بأنفســهم أو ينشــطون  - وهــم الذي
فــي مبــادرات التنميــة المحليــة. وكثيــر� مــا تصاحــب 
المــوارد التــي تدعــم المبــادرات المجتمعيــة إشــراك 
مســؤولي الــوزارات علــى مســتوى الفــروع مــن خــالل 
والمــواد،  اiنشــطة،  Nقامــة  iماكــن  تقديمهــم 

ــادة البرامــج. ــرة Nف والخب

والبلديــات  النــاس  مــع  ممتــاز  «التواصــل 
والداعميــن. هنــاك ثقــة متبادلــة بيــن المؤسســة 

المجموعــات». وهــذه 

—امرأة، عضوة مؤسسة مجتمع مدني، غرب ليبيا.



يتيــح التعــاون والشــراكات بيــن مؤسســات المجتمــع 
أن  المؤثريــن،  المجتمــع  أعضــاء  ومــع  المدنــي، 
ــر البرنامــج أعمــق وأوســع نطاقــ�. وتوفــر  يكــون تأثي
اiمــن  مــن  درجــات  والقبليــة  العائليــة  االنتمــاءات 
الدولــة  انهيــار  أوقــات  فــي  ســيما  ال  المجتمعــي، 

القانــون. ســيادة  وغيــاب 

يمكــن أن تكــون المجتمعــات صغيــرة ومتشــابكة. 
ــة  ــراد العائل ــة، أو أف ــادة القبلي ــم القي ــد دع ويعتم
فيمــا  منظورهــم  علــى  البرامجيــة  للمبــادرات 
يتعلــق بقبــول هــذه المبــادرات. ومــن غيــر المرجــح 
أن تحظــى مبــادرات كســب التأييــد التــي تتطــرق 
إذا  بالدعــم  العائلــة)،  أو  (القبيلــة  إجــراءات  إلــى 
كانــت تتعــارض مــع اiولويــات العائليــة أو المعاييــر 

القبليــة.

الفرص
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ــم  ــره ولكــن ل ــه تقدي ــي، ل المجتمــع الدول
ــ� ُيفهــم تمام

ــن ال يفهمــون  ــى أن معظــم الليبيي يشــير البحــث إل
ويشــير  لبلدهــم.  الدولــي  الدعــم  وآليــات  دوافــع 
ــالت فــي هــذا  ــت معهــم مقاب ــد ممــن أجري العدي
البحــث إلــى أن الجماعــات المســلحة أو السياســية 
تشــكك فــي الليبييــن الذيــن يعملــون بدعــم مــن 
المجتمــع الدولــي. وإلــى حــد مــا، فــإن هــذا الشــك 
النظــام  الفــكار  النفســي  التاثيــر  الــى  يعــود  قــد 
ــع  ــى جمي ــن مــن خــالل النظــر إل الســابق فــي الليبي
وبســبب  نســبي�،  جواســيس  أنهــم  علــى  اiجانــب 
الصــورة المتدهــورة فــي السياســة الداخليــة مــن 
قبــل مختلــف الــدول. ويشــير العديــد مــن المجيبيــن 
مــن  تســتفيد  التــي  المســلحة  الجماعــات  أن  إلــى 
الغيــاب الحالــي لقانــون الدولــة، تصــور مؤسســات 
المجتمــع المدنــي علــى أنهــا متواطئــة مــع عمــالء 
محتمــل.  انتقــاد  أي  ســمعة  لتشــويه  أجانــب، 
غيــاب  إلــى  الفهــم  ســوء  البعــض  يعــزي  وأخيــرا، 
ــا، ومنعهــم مــن إجــراء  المجتمــع الدولــي فــي ليبي

التفاهــم. وتجســير  العامــة  الدبلوماســية 

ومــن الواضــح أن أغلبيــة المؤسســات المجتمعيــة 

المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  توصيــات 
الدولــي: للمجتمــع 

حيــث  • والريفيــة.  النائيــة  المناطــق  إلــى  االنتبــاه 
تواجــه النســاء فــي المجتمعــات النائيــة مزيــد� 
مــن انعــدام اiمــن الناجــم عــن النزاعــات القبليــة 
ــة. ــة التحتي ــن أوجــه القصــور فــي البني فضــًال ع

زيــادة الدعــم للمؤسســات العاملــة فــي قطــاع  •
الرعايــة الصحيــة.

فــي  • واالســتثمار  الشــباب  علــى  الدعــم  تركيــز 
الثقافــي. التبــادل 

تنفذهــا  • التــي  المشــروعات  اســتدامة  دعــم 
علــى  وينبغــي  المدنــي.  المجتمــع  مؤسســات 
المجتمــع الدولــي أن يتتبــع ويتابــع مــع النســاء أو 
المؤسســات بعــد أن يوفــر لهــن فــرص التدريــب 
ــق اiهــداف  ــى تحقي ــن أجــل مســاعدتهن عل م

ــا. ــي يســعين إليه الت
دعــم بنــاء قــدرات مؤسســات المجتمــع المدنــي،  •

وتوفيــر  المالــي،  الدعــم  توفيــر  إلــى  باNضافــة 
ــرات. الخب

تقــدر عالقــات عملهــا مــع المجتمــع الدولــي، وتقــدر 
ــد مــن  ــه. وتشــعر العدي الدعــم المقــدم مــن خالل
المؤسســات، الواقعــة فــي أقصــى الجنــوب أو فــي 
المناطــق الريفيــة أو النائيــة اiخــرى، بــأن مجتمــع 
ــه، حيــث  ــة ال يمكــن الوصــول إلي المســاعدات الدولي
للمراكــز  تقريبــ�  حصــري  بشــكل  الدعــم  يقــدم 

الحضريــة الرئيســية.

ويقــدر عــدد قليــل جــد� مــن المؤسســات التــي تمــت 
المســاعدات  تعقيــدات  البحــث  لهــذا  مقابلتهــا 
وتــرى  القــرار.  وصنــع  اiولويــات،  وتحديــد  الدوليــة، 
العديــد مــن المؤسســات أن احتياجــات المجتمــع 
ــن بعــض المؤسســات  ــى م ــة ال تصــل وال تلب الفعلي
الدوليــة، وأن المانحيــن ال يســعون إال إلــى التأكــد مــن 
قيامهــم بتطبيــق برامجهــم المرســومة مســبق� 
مــن قبلهــم. ويعــرب عــدد قليــل مــن المؤسســات 
فــي  المنفــذة  البرامــج  اســتدامة  إزاء  قلقــه  عــن 
المجتمعــات المحليــة؛ القلــق مــن أنــه عندمــا ينتهــي 
البرنامــج «فــإن المانحيــن الدولييــن» يغــادرون، وليــس 

ــاك متابعــة للبرامــج. هن

وقدمــت العديــد مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي 
توصيــات للمجتمــع الدولــي تتعلــق بالتعــاون والدعم.

زيــادة التدريبــات داخــل ليبيــا للوصــول إلــى النســاء  •
غيــر القــادرات علــى الســفر.

الفئــات  • ليشــمل  العمــل  نطــاق  توســيع 
. لمهمشــة ا

إدراك أن اiولويــات الدوليــة ليســت دائمــ� هــي  •
المحليــة. اiولويــات  نفــس 

فهــم  • علــى  تقــوم  التــي  المشــروعات  دعــم 
االحتياجــات الحقيقيــة للمــرأة الليبيــة، والتحديات 
التــي تواجههــا لتجنــب «مشــروعات البرشــوتات» 
تــم  التــي  المســتدامة)  غيــر  (المشــروعات 
تنفيذهــا فــي بلــدان أخــرى وببســاطة اســتيرادها 

ــا. ــى ليبي إل
توســيع عمليــة اختيــار المؤسســات التــي تركــز  •

علــى قضايــا المــرأة، واســتهداف النســاء اللواتــي 
ــة، وليــس الناشــطات  ــج تنموي ــى برام يحتجــن إل
دائمــ�  ُيدَعــون  الذيــن  أنفســهم  والناشــطين 

للمشــاركة فــي الفعاليــات واiنشــطة.
العمــل مــع اiشــخاص الذيــن لديهــم الخبــرة  •

والتأثيــر Nحــداث التغييــر.
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إن مــدى حســن النيــة تجــاه المجتمــع الدولــي كبيــر 
إلــى حــد معقــول، على الرغــم مــن أن دوافــع وآليات 
المســاعدة ليســت مفهومــة جيــد�. وهنــاك فرصــة 
وينبغــي  العامــة.  والدبلوماســية  للتوعيــة  كبيــرة 
الدبلوماســية  والبعثــات  الدولييــن  المانحيــن  علــى 
مناقشــات  فــي  المحليــة  المجتمعــات  إشــراك 
مدروســة وموزونــة بشــأن الدعــم والمســاعدة علــى 
أســاس احتــرام اiعــراف والتقاليــد والحاجــة الفعليــة 

ــي. ــع المحل ــة للمجتم والحقيقي

ومجتمــع  المحليــة  المجالــس  دعــم  ويعــد  كمــا 
اiعمــال أمــر� أساســي� فــي تقديــم البرامــج التــي 
حساســة  تكــون  أن  يحتمــل  موضوعــات  تتنــاول 
تتعلــق -علــى ســبيل المثــال- بالعنــف القائــم علــى 

النــوع االجتماعــي وا~ثــار الصحيــة الناتجــة عنــه.

فإنــه  الحاليــة،  السياســية  اiزمــات  عــن  وبعيــد� 
والمجالــس  اiعمــال  مجالــس  تنســحب  قــد 

ــ�  ــي تم ــة الت ــادرات المجتمعي ــح المب يجــب أال تصب
اiزمــات  خــالل  الحكومــات  تخلقــه  الــذي  الفــراغ 
هــو المتوقــع منهــا، فعلــى المؤسســات الوطنيــة 
وأن  أولوياتهــا،  ترتيــب  فــي  المجتمعــات  إشــراك 
ستســتمر  وإال  المحليــة،  لالحتياجــات  تســتجيب 
إلــى  إضافــة  العــام.  الــرأي  حســب  بالتخبــط 
الــذي  الحاســم  بالــدور  تعتــرف  أن  عليهــا  ذلــك، 
لعبــه موظفــو الســلطات المحليــة خــالل أزمــات 

الســابقة. الســنوات 

عــن  بنفســها  المحليــة  المجالــس  تنــأى  قــد 
التشــريع  قيــام  بعــد  المحلــي  المجتمــع 
الســلطة،  مــن  المزيــد  بإعطائهــا  المســتقبلي 
إيصــال  فــي  للمســاعدة  تحتــاج  ال  بأنهــا  شــاعرة 

ســلطتها. ضمــن  تنفيذهــا  أصبــح  برامــج 

الليبييــن  تجــاه  خطــرة  الشــر  قــوى  ســتكون 
ــي، ومــن المحتمــل  ــن مــع المجتمــع الدول العاملي
أن يتعــرض هــؤالء اiشــخاص للخطــر بســبب ذلــك.

المحليــة وتصبــح غيــر منخرطــة. ومــع ذلــك، فــإن 
Nدراك  الفرصــة  لديهــا  المجتمعيــة  المجموعــات 
ــن،  ــع أعضــاء مؤثري ــة الشــراكة م ــم منهجي وتنظي

المحلــي. المجتمــع  فــي  مؤثــرة  ومؤسســات 

فعالــة  المحليــة  التعاونيــات  هــذه  فــإن  وعمومــ�، 
فــي تحديــد المهــارات المطلوبــة والمــوارد المتاحــة، 
المواطنيــن.  الحتياجــات  االســتجابة  عــن  فضــًال 
وينبغــي أن تكــون نمــاذج التنميــة التعاونيــة المحليــة 
مســتمرة خــارج نطــاق اiزمــة الحاليــة، وأن تلهــم 
اiولويــات  وتحديــد  المحلــي،  المجتمــع  تنميــة 
المحلــي،  المجتمــع  أفــراد  قبــل  مــن  المحليــة 
وقــد  المواطنيــن.  دعــم  خــالل  مــن  ومعالجتهــا 
أهمــل صنــع القــرار المركــزي وعلــى مــدى عقــود 
دور المواطنيــن فــي تحديــد اiولويــات المجتمعيــة، 
ــة  ــة الماضي ــك، فــإن أزمــات الســنوات القليل ومــع ذل
وإمكانيــة انتقــال الســلطة، تنطويــان علــى إمكانيــة 

الســماح بمزيــد مــن التنميــة المجتمعيــة. 

الفرص

التبعات المترتبة على مؤسسات المجتمع المدني





اbولويات البرامجية
إن وضــع اقتصــاد ليبيــا الحالــي مؤلــم؛ حيــث تشــكل 
النقديــة  الســيولة  فــي  والشــح  التضخــم  أزمــات 
ــالت، خاصــة ضمــن المجتمعــات  ضغطــ� علــى العائ
مشــاكل  أن  إلــى  المســتجيبون  أشــار  إذ  الضيقــة، 
الســيولة وعــدم قــدرة المواطنيــن علــى الوصــول 
أعطــت  اiساســية،  المصرفيــة  الخدمــات  إلــى 
الخــاص  القطــاع  فــي  لالندمــاج  لهــم  الفرصــة 
واiعمــال التجاريــة النقديــة، ومــا بعــد ذلــك، أدت آثــار 
أزمــة الســيولة الــى لفــت انتبــاه الجهــات الخيريــة 
والمتطوعيــن الذيــن انشــغلوا بمواكبــة التحديــات 

اليوميــة. 

اiعمــال  فــي  العــام  القطــاع  موظفــو  ويشــترك 
عــدم  بســبب  متزايــد  بشــكل  النقديــة  التجاريــة 
للوصــول  قدرتهــم  عــدم  أو  رواتبهــم،  اســتالم 
االقتصاديــة  اiزمــة  خطــورة  وأدت  كمــا  إليهــا، 
فــي  للمشــاركة  للســيدات  المجــال  فتــح  إلــى 
االقتصــاد عــن طريــق تنفيــذ أعمــال غيــر تقليديــة، 
لتغيــر  واســتجابة  أعمــال.  رائــدات  يصبحــن  أن  أو 
الواقــع الحالــي، تركــز العديــد مــن المؤسســات ا~ن 
خــالل أنشــطتها البرامجيــة علــى تمكيــن النســاء 
لفتــح  الالزمــة  بالمهــارات  وتزويدهــن  اقتصاديــ� 
ــال  ــرة أو متوســطة وكســب الم ــال صغي وإدارة أعم
منهــا. مــع ذلــك، يشــير العديــد مــن أفــراد المجتمــع 
وممثلــي مؤسســات المجتمــع المدنــي أن التمكيــن 
االقتصــادي ال يعنــي االســتقالل المالــي للســيدات، 
طالمــا أن العائــالت تدعــي بملكيــة عمــل الســيدات، 
المطالبــة  مــن  يمنعهــن  والتمييــز  التعصــب  أن  أو 

الحقيقــة. الملكيــة  بحــق 

التمكين االقتصادي كمسار

ــن  ــم مقابلتهــم م ــن ت ــة م ــر البحــث أن غالبي يظه
النســاء والرجــال يؤمنــون أن برامــج التمكيــن التــي 

مقبولــة  أنشــطة  هــي  اiعمــال  ريــادة  تســتهدف 
الســيدات  مــن  العديــد  تدخــل  حيــث  للســيدات، 
القطاعــات  ضمــن  تكــون  التــي  اiعمــال  مجــال 
«النســائية»، مثــل خدمــات التجميــل ومنتجاتهــا، أو 
المطاعــم وخدمــات الطعــام، أو اiعمــال الحرفيــة، 
فــي  وتجارتهــا.  المالبــس  صناعــة  إلــى  باNضافــة 
حيــن يؤمــن أغلــب مــن تــم مقابلتهــم مــن النســاء 
مــن  تعانــي  النســاء  أن  البحــث  لهــذا  والرجــال 
ضمــن  عليــا  ومناصــب  مراكــز  إلــى  الوصــول  أجــل 
ــر  ــة، إال أن القطــاع الخــاص أكث المؤسســات الذكوري

الرياديــة. لمهاراتهــن  تقبــًال 

بتقديــم  المؤسســات  مــن  العديــد  وتقــوم  كمــا 
برامــج مصممــة مــن أجــل إعطــاء تدريبــات حــول 
المســتفيدات؛  مــن  واســع  لنطــاق  اiعمــال  ريــادة 
للوصــول  اNنترنــت  وســائل  يســتخدم  بعضهــا 

ليبيــا. فــي  والنائيــة  الريفيــة  للمجتمعــات 

يعتقــد أغلــب المشــاركين فــي هــذه الدراســة أن 
التمكيــن االقتصــادي هــو أيضــ� مســار نحــو التمكيــن 
ــي يشــاركن فــي  ــث أن النســاء اللوات السياســي، حي
ويظهــرن  الخبــرة،  يكتســبن  اقتصاديــة  أنشــطة 
ــي بإمكانهــن نقلهــا للقطــاع  القــدرة والكفــاءة الت
الحكومــي والسياســي. إضافــة إلــى ذلــك فــإن زيــادة 
االعمــال  لســيدات  واالجتماعيــة  السياســة  القــدرة 

ســتزيد مــن تأثيرهــن فــي السياســات العامــة.

االقتصاديــة  المشــاركة  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
ــًال مــن اiنشــطة اiخــرى  ــر تقب ــر أكث للســيدات تعتب
يواجهــن  زلــن  مــا  النســاء  أن  إال  المجتمــع،  فــي 
إضافــة  المجتمــع  مــن  تنبثــق  كبيــرة  تحديــدات 
وجهــة  عــن  النظــر  وبصــرف  الدينيــة.  القيــود  إلــى 
نظــر المحافظيــن مــن أن مــكان المــرأة هــو فــي 
المنــزل (اiمــر الــذي أشــار إليــه أغلــب المشــاركين 

التمكين االقتصادي
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بــارز  توجــه  أنــه  علــى  الدراســة  فــي  والمشــاركات 
ــا، فــإن  ــا أشــار أحدهــم مــن غــرب ليبي وواضــح)، كم
نظــرة  ذوي  بيروقراطييــن  أحيانــ�  تواجــه  الســيدات 
مشــاريعهن  تســجيل  يرفضــون  جــد�  محافظــة 
التجاريــة باســمهن. ومــن أجــل تفــادي المضايقــات أو 
المزيــد مــن الصعوبــات، ينتهــي بهــن اiمــر بتســجيل 
مــن  الرجــال  أحــد  باســم  التجاريــة  مشــاريعهن 

ذاتــه. العائلــة  باســم  أو  العائلــة 

اbزمة تخلق فرص� لريادة اbعمال

فــي حيــن كانــت النســاء ناشــطات ضمــن القــوى 
كان  عملهــن  مجــال  أن  إال  الســابق،  فــي  العاملــة 
حيــث  والصحــة،  التعليــم  قطاعــات  فــي  محــدد� 
الثــورة،  بعــد  جديــدة  تعليميــة  فــرص  ظهــرت 
وجميــع  اNنترنــت  اســتخدام  زيــادة  إلــى  إضافــة 
االحتمــاالت التــي يقدمهــا. عــدا عــن ذلــك، يقــوم 
ــوى العالمــي  ــوع ذو المحت ــالم المتعــدد والمتن اNع

أمــام  وجاذبــة  جديــدة  اقتصاديــة  آفــاق  بكشــف 
ــر، أدت  ــرة، وبشــكل كبي ــة اiخي ــي ا~ون ــن. وف الليبيي
اiزمــة االقتصاديــة الحاصلــة فــي ليبيــا إلــى دفــع 
النــاس نحــو المشــروعات الخاصــة التــي توفــر فرصــ� 

للســيدات. ســيما  ال  جديــدة، 

تقــوم المزيــد مــن الســيدات بفتــح أعمــال تجاريــة 
صديقــة للنقــد (مــن حيــث ســهولة الحصــول علــى 
واiزمــة  الســيولة  أزمــة  بســبب  وذلــك  النقــود)، 
المصرفيــة، حيــث يبعــن منتجاتهــن عبــر اNنترنــت، 
أو مــن منازلهــن، أو مــن خــالل واجهــات المحــالت. 
المســتجيبون،  أخبــر  المتناقلــة،  الروايــات  حســب 
الباحثيــن أن المطاعــم توظــف النســاء بازديــاد. وفــي 
ــح المجــال  ــدرج بفت ــام القطــاع الخــاص بالت ــن ق حي
ــورة،  ــات، خاصــة بعــد الث ــر للنســاء الليبي بشــكل أكب
عجلــت اiزمــة االقتصاديــة خــالل الســنوات الســابقة 
ووفــرت  الخــاص،  القطــاع  إلــى  الدخــول  بزيــادة 

للنســاء بشــكل خــاص فرصــ� اقتصاديــة جديــدة.

«إن الفرصــة اقتصادية بحتة، فالدعم االقتصادي 
للســيدات هــو المفتــاح الــذي بإمكانهــن االعتماد 
عليــه حاليــ�. يجــب تزويــد الســيدات بالتمكيــن 
ــذي مــن  ــة) ال ــب وحمــالت التوعي ــي (التدري التقن
شــأنه أن يزيــد فرصهــن للنجــاح، خاصــة إذا مــا 

كــن رائــدات أعمــال أو صاحبــات أعمــال». 

—امرأة، قيادية في مؤسسة مجتمع مدني، جنوب ليبيا.



كان القطــاع الخــاص خــالل عهــد القذافــي متأخــر� 
بشــكل يرثــى لــه. إال أنــه ومنــذ انــدالع الثــورة، تخلــى 
النــاس عــن القطــاع العــام بشــكل متزايــد، أو قامــوا 
بزيــادة دخلهــم مــن خــالل العمــل فــي القطــاع 
ــدون بالفطــرة، وبإمكانهــم  ــن رائ الخــاص. إن الليبيي
تنميــة  دعــم  وإن  مزدهــر.  خــاص  قطــاع  تطويــر 
السياســات  خــالل  مــن  الخــاص  القطــاع  أعمــال 
العامــة والمحفــزات الحكوميــة والتدريبــات حــول 
هــذا  نمــو  يســرع  أن  يمكــن  الرياديــة  المهــارات 

القطــاع مــن االقتصــاد بشــكل كبيــر.

بشــكل عــام، يجــب علــى حمــالت كســب التأييــد 
وأن  اقتصاديــ�،  والرائــدات  النســاء  لحقــوق  الترويــج 
فــي  اiعمــال  بيئــة  تطويــر  اســتراتيجيات  ترافــق 
علــى  يجــب  ذلــك،  إلــى  إضافــة  الخــاص.  القطــاع 
النســاء، دعــم النســاء مــن خــالل توجيــه المرشــحات 
ضمــن  عليــا  ومناصــب  مراكــز  إلــى  يصلــن  حتــى 
القطــاع العــام، حيــث أن هنــاك قلــة مــن الســيدات 

فــي المراتــب العليــا.

االقتصاديــة  الحقــوق  إنفــاذ  يصاحــب  أن  ينبغــي 
مــن  المــرأة  حرمــان  فــإن  االقتصــادي،  التمكيــن 
يحــد  باســمها  التجاريــة  اiعمــال  تســجيل  حــق 
ــى المشــاركة  مــن قــدرة المطلقــات أو اiرامــل عل
ــة، كمــا أن حرمــان  ــاة االقتصادي الكاملــة فــي الحي
المــرأة مــن الفــرص االقتصاديــة لــه تأثيــر ضــار علــى 
ويمنعهــا  اiرملــة،  أو  المطلقــة  أو  العزبــاء  المــرأة 
مــن تحقيــق االكتفــاء الذاتــي االقتصــادي لنفســها 

وiطفالهــا.

ومــع دخــول الســيدات مجــال الوظائــف واiعمــال 
غيــر التقليديــة، يجــب تأكيــد أهميــة ضمــان تطبيــق 
االنتبــاه  تركيــز  ويجــب  العمــل،  مــكان  سياســات 
ــز،  ــة، والتميي ــازة اiموم ــور المتعلقــة بإج ــى اiم عل

والمضايقــات.

الفرص

التبعات المترتبة على مؤسسات المجتمع المدني



تقــوم المؤسســات بالترويــج لتمكيــن المرأة سياســي� 
بطــرق مختلفــة، ويقــوم عــدد قليــل مــن مؤسســات 
المجتمــع المدنــي باســتهداف المشــاركة المباشــرة 
بالعمليــات السياســية ومؤسســاتها، بينمــا يحــاول 
ــي  ــة والمشــاركة ف ــدرات القيادي ــادة الق البعــض زي
الدســتور  علــى  آخــرون  ويركــز  المحلــي،  الحكــم 
وحقــوق المــرأة كوســيلة لزيــادة مشــاركتها فــي 

ــة والسياســية. ــاة العام الحي

ــى عــدد  وتســعى بعــض المؤسســات للحصــول عل
مــن نقــاط الدخــول لتمكيــن المــرأة سياســي�. مــع 
ــي  ــب مؤسســات المجتمــع المدن ــك، تخطــو أغل ذل
ــد  ــردد العدي ــث تت ــق السياســة بحــذر، حي ــى طري عل
اiنشــطة  فــي  المشــاركة  فــي  المؤسســات  مــن 
السياســية عندمــا يعنــي تغييــر التحالفــات أن اختيــار 
الجانــب الخاطــئ قــد يــؤذي مكانتهــم (ومكانــة 

عائلتهــم) فــي المجتمــع.

ال يــزال يتعيــن بنــاء الجســور بيــن النشــاط 
المجتمعــي والسياســة

إن قلــة الكتــل أو اiحــزاب السياســية التــي تمّكــن 
وتؤيــد وضــع المــرأة، تثنــي النســاء الناشــطات مــن 
اتخــاذ خطــوة االنتقــال مــن المشــاركة المجتمعيــة 
مــن  العديــد  وفــي  السياســية.  المشــاركة  إلــى 
السياســية  اiحــزاب  تقــوم  اiخــرى،  المجتمعــات 
مهاراتهــن  لتطويــر  للســيدات  المجــال  بإفســاح 
وقدراتهــن علــى المشــاركة والمســاهمة فــي الحياة 
العامــة. ولكــن مــن دون وجــود مؤسســات سياســية 
الســيدات  مــن  العديــد  تــدرك  ال  قويــة،  رســمية 
حقوقهــن السياســية، أو يشــعرن بأنهــن ال يمتلكــن 
القــدرة علــى المشــاركة السياســية، فغيــاب اiحــزاب 

السياســية القويــة فــي ليبيــا يحــرم الســيدات مــن 
وجــود وســيلة مهمــة للمشــاركة السياســية.

المؤسســات  بغيــاب  الجنــوب  مناطــق  تشــعر 
ــث تســيطر العشــائر  الرســمية السياســية بحــق، حي
ــة وتحكــم  والميليشــيات علــى المؤسســات المحلي
ــاًء  ــاء علــى قوانينهــا وعاداتهــا الخاصــة، وليــس بن بن
علــى المعاييــر القانونيــة للدولــة وحتــى إن كانــت 
ضعيفــة. iفــراد المجتمــع والمؤثريــن مــن الجنــوب 
آراء ســلبية تجــاه الناشــطات السياســيات – خاصــة 

اللواتــي تــم انتخابهــن.

وقــد أشــارت إحــدى أفــراد المجتمــع قائلــة: «تــم 
حيــث  الوطنــي  المجلــس  بانتخابــات  التالعــب 
وتــم  جديــة،  سياســية  أدوار�  الســيدات  تعــط  لــم 
ــون  ــام فقــط لتتوافــق مــع قان اســتخدامهن كأرق
المــرأة  ثقــة  فقــدان  إلــى  أدى  ممــا  االنتخابــات، 
بالســيدات اiخريــات». أنثــى، عضــوة مجتمــع محلــي، 
جنــوب ليبيــا. خلقــت هــذه النظــرة الســلبية الســائدة 
تجــاه الســيدات المنتخبــات نقصــ� فــي الثقــة بيــن 
السياســيات  والنســاء  المدنــي  المجتمــع  ناشــطي 
اللواتــي غالبــ� مــا يفشــلن فــي دعــم بعضهــن فــي 
وتمكينهــا. السياســية  المــرأة  للمشــاركة  الترويــج 

يعلــم المؤثــرون وأفــراد المجتمــع أنــه حيــن تعمــل 
ناشــطات المجتمــع المدنــي والسياســيون ســوية، 
بإمكانهــم تحقيــق تغييــر تبعــي مــن أجــل تمكيــن 
المجتمــع  أعضــاء  إحــدى  أشــارت  وقــد  النســاء. 
ــالت  ــم أدراج التعدي ــة «ت ــوب قائل ــن الجن ــي م المحل
الضغوطــات  بســبب  الدســتور  فــي  والمقترحــات 
وكان  النســائية.  الحمــالت  بعــض  مارســتها  التــي 
لبعــض مؤسســات المجتمــع المدنــي دور مؤثــر فــي 

التمكين السياسي
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«أحيانــ� وفــي بعــض المناطــق، للنســاء الحــق فــي 
ــم قمعهــن  المشــاركة فــي السياســة، لكــن يت

بســبب العــادات والتقاليــد االجتماعيــة».

—رجل، عضو مؤسسة مجتمع مدني، غرب ليبيا.

«تخــاف النســاء مــن المشــاركة فــي السياســية 
bنهــا قــد تهــدد ســالمتهن».

—امرأة، مديرة مؤسسة مجتمع مدني، غرب ليبيا. 



ــارة المســألة وجمــع النســاء مــن أجلهــا، مــن ثــم  إث
رفــع مطالبهــن للمســؤولين «. أنثــى، مؤثــرة، جنــوب 

ــا. ليبي

بالرغــم مــن قلــة الســيدات اللواتــي يمثلــن قــدوًة 
المجتمــع  ناشــطات  مــن  العديــد  أن  إال  وطنيــة، 
المدنــي يشــاركن بقــوة فــي السياســات المحليــة 
المؤسســات  مســتوى  علــى  (السياســة  البســيطة 
والمكاتــب المحليــة)، حيــث أشــارت بعض الناشــطات 
إلــى  البحــث  أجــل  مــن  مقابلتهــن  تمــت  اللواتــي 
أن مشــاركتهن فــي العمــل المجتمعــي زودتهــن 
ــى مشــاركة  ــة للوصــول إل ــارات الالزم ــة والمه بالثق

سياســية أكبــر وأكثــر رســمية.

السيدات يشاركن في فض النزاعات

فــض  عمليــات  عــن  كبيــر  بشــكل  النســاء  تغيــب 
النزاعــات علــى المســتوى الوطنــي فــي ليبيــا، إال أنهن 
ــ� فــي جهــود المصالحــة والوســاطة  يحــرزن تقدم
فــي  الناشــطات  بعــض  تشــترك  حيــث  المحليــة، 
ــة؛ وهــو عمــل  لجــان الوســاطة والمصالحــة المحلي
ــه مشــاركة  ــع بأن ــراد المجتم ــرون وأف ــره المؤث يعتب
المؤثريــن  أحــد  أشــار  المثــال،  ســبيل  علــى  قيمــة. 
إلــى أن النســاء هــن «جــزء مــن الهــرم الــذي يشــتمل 
علــى الشــباب ومجالــس الحكمــاء، حيــث أن دورهــن 
ــر، عضــو مجتمــع  ــة الســالم». ذك مهــم فــي عملي

ــا. ــوب ليبي ــي، جن محل

متــرددات،  القياديــات  الســيدات  «هــؤالء 
ــه بعــض  ــال وضعت ومسيســات وراء جــدول أعم
ــاب  الجهــات السياســية. حصــل هــذا بســبب غي
قانــون سياســي ينظــم عمــل اbحــزاب السياســية 

فــي ليبيــا».

—امرأة، مؤثرة، جنوب ليبيا.
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يكشــف البحــث أن العديــد مــن النســاء الليبيــات ال 
يعلمــن حقوقهــن السياســية رغــم أن ليبيــا هــي 
أحــد الــدول الموقعــة (بتحفــظ) على اتفاقيــة اiمم 
المتحــدة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
ــون الوطنــي يعطــي النســاء  المــرأة (ســيداو)، والقان
حقوقــ� متســاوية فــي الحيــاة العامــة. وإن اتفاقيــة 
اiخــرى  الدوليــة  واالتفاقيــات  واiنظمــة  (ســيداو) 
ــة  ــة هــي أدوات قوي باNضافــة إلــى القوانيــن الوطني
للترويــج لمشــاركة النســاء وحمايــة حرياتهــن. ومــن 
الممكــن اســتخدامها للتثقيــف وممارســة الضغــط 
بإمــكان  إذ  القائمــة،  الحقــوق  تطبيــق  أجــل  مــن 
(ســيداو)  اتفاقيــة  مــن  كل  اســتخدام  النشــطاء 
فــي  عمــل  كإطــار  الوطنــي  الليبــي  والقانــون 
ــذ المشــروعات حــول حقــوق المــرأة  تصميــم وتنفي

ــاة العامــة. فــي الحي

ــي  ــي فــي الوقــت الحال إن الوضــع السياســي الليب
القيــام  يرغــب  شــخص  iي  صحــي  وغيــر  عدائــي 
ــر، وتبتعــد معظــم مؤسســات  بمســاهمات ذات أث
فــي  المشــاركة  عــن  قاصــدة  المدنــي  المجتمــع 
سياســي�.  للمــرأة  المباشــر  التمكيــن  أو  السياســة، 
وهنــا ال يعتبــر غيــاب اiصــوات والحلــول المنطقيــة 
عــدم  إن  بــل  فحســب،  التقــدم  أمــام  عائقــ� 
المشــاركة أيضــ� تهــدد بفقــدان فرصــة تشــكيل 
تســتقر  حيــن  بهــا  والتأثيــر  الديمقراطيــة  طريــق 

ليبيــا.

الفرص

التبعات المترتبة على مؤسسات المجتمع المدني





الخالصة
تنفــذ  التــي  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  إن 
حاليــ� برامــج فــي ليبيــا هــي ذات جهــود بطوليــة 
ــدرة  ــى عــدم الق ــة بالنظــر إل وتواجــه مخاطــر يومي
ينفــذون  فهــم  اiمنــي،  بالوضــع  التنبــؤ  علــى 
برامــج وينمــون مجتمعــات بشــكل كبيــر وبوجــود 
مــوارد قليلــة والعديــد مــن العوائــق. هــم الــرواد 
الحقيقيــون فــي ليبيــا، وبنــاء علــى ذلــك يســتحقون 
ــل  الدعــم، ليــس مــن المجتمــع الدولــي فحســب، ب
مــن بعضهــم البعــض أيضــ�. وفــي حيــن أن العديــد 
ــدة  ــِت رائ ــج «أن ــة فــي برنام مــن المؤسســات العامل
أنهــا  إال  ضعفهــا،  جوانــب  بعــض  حــول  «صادقــة 
تحتــاج إلــى أن تتعــاون فيمــا بينهــا بشــكل أكبــر مــن 
أجــل تبــادل الخبــرات والمعرفــة وتوفيــر المزيــد مــن 
الدعــم الوقائــي حيــن يلــزم. ولقــد تقبــل العديــد 
ــر. ــرة أعمــق وقــدرة أكب فكــرة أنهــم يحتاجــون خب

تعامــل  كيفيــة  هــو  للغايــة  المهــم  اiمــر  إن 
المشــروعات؛  مــع  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات 
ــ�  ــاج هــذه المؤسســات أن تظهــر اهتمام ــث تحت حي
العمــل  ورشــات  المؤثــرة.  البرامــج  بتصميــم  أكبــر 

وحدهــا لــن تحســن مــن وضــع النســاء، وحمــالت 
التوعيــة تكــون بــال معنــى مــن دون هــدف، أو تغييــر 
ــاك  ــم يكــن هن ــر مهمــة إذا ل ــات غي واضــح، والتدريب

المكتســبة.  المعرفــة  لتطبيــق  فرصــة 

نمــوذج  يوجــد  وال  اiشــكال،  مــن  العديــد  للنجــاح 
فــي  ناجحــة  مدنــي  مجتمــع  لمؤسســة  واحــد 
بتحــدي  المؤسســات  مــن  العديــد  وتقــوم  ليبيــا، 
ــاة  الوضــع الحالــي بشــجاعة مــن أجــل تحســين حي
المواطنيــن. وهنــاك العديــد مــن المعطيــات مــن 
جميــع  لكــن  فعالــة،  برامــج  إلــى  الوصــول  أجــل 
لديهــا  المزدهــرة  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات 
يعملــون  وطنيــون  فهــم   – مشــتركة  صفــات 
ــة  ــدون أن يشــاركوا فــي تشــكيل تنمي بشــغف ويري
ــذا،  ــون مــن التزامهــم ه ــا؛ وال يخاف ومســتقبل ليبي
عملهــم  فــي  ويســتمرون  لطاقاتهــم  حــدود  وال 
رغــم جميــع العوائــق أمامهــم. خيالهــم وتطبيــق 
علــى  قادريــن  كانــوا  ســواًء  عبقــري،  مهاراتهــم 
التعبيــر عنــه أم ال، فهــم يعلمــون مــا يريدونــه ومــا 

هــو المطلــوب مــن أجــل ليبيــا.
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التوصيات
فــي  • السياســيين  القــادة  وإعــداد  صقــل 

المســتقبل مــن خــالل تحديــد وتدريــب النشــطاء 
بالنفــوذ،  يتمتعــون  الذيــن  المجتمــع  وأعضــاء 
المناصــب  فــي  للعمــل  تعيينهــم  ويمكــن 
الوطنيــة  المســتويات؛  جميــع  علــى  السياســية 
والمحليــة وبالتالي، ســتزيد المشــاركة السياســية 
للمــرأة الليبيــة عندمــا تصبــح العمليــة السياســية 

الليبيــة أقــل عدائيــة.

عقــد جلســات حواريــة عامــة للمســاءلة ومراقبــة  •
ال  المواطنيــن  أن  ذلــك  السياســية  العمليــة 
فيهــا  تنظــر  التــي  المبــادرات  كثيــر�  يدركــون 
يمكــن  إذ  الحكوميــة،  أو  التشــريعية  الهيئــات 
لمؤسســات المجتمــع المدنــي أن توفــر محافــل 
ومســاحات لمناقشــة السياســات العامــة، ونشــر 
أمــام  والمبــادرات  القضايــا  حــول  المعلومــات 
ــر علــى  البرلمــان، أو الحكومــة المحليــة التــي تؤث
مصالــح المجموعــات المختلفــة، وخاصــة النســاء 
واiطفــال. تطبيــق آليــات رصــد العمليــات باNبــالغ 
السياســية  الفاعلــة  الجهــات  وتحمــل  الــدوري، 

المســؤولية عــن ســلوكها.

بنــاء قــدرات لمهــارات وتقنيــات االتصــال الفعالــة،  •
المباشــر  االتصــال  أســاليب  باســتخدام  وذلــك 
ــر المباشــر للتحــدث مــع بعضهــم البعــض  وغي
قصــص  وتقاســم  السياســة،  فــي  المــرأة  عــن 
النجــاح. يمكــن لمؤسســات المجتمــع المدنــي 
تنظيــم التجمعــات اNلكترونيــة (التــي تربــط عبــر 
المناطــق  فــي  وفايبــر)  فيســبوك  مجموعــات 
المســتوى  علــى  التجمــع  فيهــا  يصعــب  التــي 

الشــخصي.

القضايــا  • تحديــد  عمليــات  عــن  الغمــوض  إزالــة 
ــر السياســات. عــادة مــا تعتقــد الســيدات  وتطوي

اللواتــي يفتقــرن إلــى الخبــرة فــي الحيــاة العامــة 
ــس،  ــى التناف ــادرات عل ــر ق والسياســية أنهــن غي
حــول  المطلوبــة  المعرفــة  يمتلكــن  ال  iنهــن 
ــل االقتصــاد، أو  ــة» مث ــا السياســية «الثقيل القضاي
كتابــة الميزانيــات، أو الدفــاع واiمــن. وبإمــكان 
مســاعدة  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات 
السياســيات الطامحــات فــي فهــم الموضوعات 
السياســية المعقــدة، خاصــة المؤسســات التــي 
مراقبــة  أو  التأييــد  كســب  أو  بالبحــوث  تعمــل 

الحكومــة.

للمجموعــات  • ومناظــرات  حــوارات  تنظيــم 
يقــوم  مــا  عــادة  المرشــحين.  أو  المهمشــة 
منظمــو المناظــرات العامــة أو التــي تبــث عبــر 
ــن، أو  ــادة السياســيين المهمي ــوة الق ــاز بدع التلف
ــار القــادة الذكــور مــن المجتمــع للمشــاركة  كب
فــي الفعاليــات. بإمــكان مؤسســات المجتمــع 
المدنــي توفيــر المســاحات للســيدات، والمؤثــرات 
وغيرهــن مــن المجموعــات المهمشــة لُيســِمعن 

اهتماماتهــن. وتوضيــح  صوتهــن 

للســيدات  • بيانــات  وقاعــدة  شــبكة  تجهيــز 
ــن قــدوة علــى المســتوى المحلــي  ــي يمثل اللوات
المؤسســات  تدعــي  مــا  عــادة  الوطنــي.  أو 
ال  أو  مؤهــالت  غيــر  الســيدات  أن  السياســية 
السياســية  الحيــاة  فــي  المشــاركة  تهمهــن 
مــن  شــبكة  تجهيــز  فــإن  وعليــه  والعامــة. 
ــات حــول قدراتهــن،  ــع معلوم الســيدات وتجمي
ومجــاالت اهتماماتهــن، وقابليتهــن للمشــاركة 
لمؤسســات  تســمح  المنتديــات  مختلــف  فــي 
السياســيين  والناشــطين  المدنــي  المجتمــع 
بتحديــد الســيدات بســرعة مــن أجــل المشــاركة 
لهــن  الترويــج  ليتــم  العامــة  الفعاليــات  فــي 
المنتخبــة. أو  العامــة  الوظيفــة  فــي  كمرشــحات 

المواطنة الفاعلة والمشاركة السياسية للمرأة
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بنــاء القــدرات حــول المفاوضــات وفــض النزاعــات  •
الليبيــات  النســاء  لمهــارات  الترويــج  أجــل  مــن 
مبــادرات  فــي  بعضهــن  يشــارك  اللواتــي 
أجــل  ومــن  مناطقهــن،  فــي  المصالحــة 
المفاوضــات  فــي  المشــاركة  مــن  تمكينهــن 
مــن أجــل فــض النــزاع فــي مناطقهــم. بإمــكان 
ومناقشــة  تجاربهــن  مشــاركة  الســيدات 
ممارســاتهن فــي فــض النزاعــات. توســيع مجــال 
المناصــب  فــي  الســيدات  ليشــمل  المشــاركة 
ــن  ــي يســتفدن م ــة واللوات ــة والمنتخب الحكومي

المفاوضــات. مهــارات 

إشــراك القــادة الدينييــن (كمؤثريــن) فــي الحــوار  •

مهــارات  • حــول  العملــي  التوجيــه  توفيــر 
بإمــكان  والرياديــة.  اiساســية  اiعمــال  تطويــر 
مؤسســات المجتمــع المدنــي تزويــد المعلومات 
الريــادة  مثــل  موضوعــات  حــول  والتوجيهــات 
ــادة  ــرة والقي فــي اiعمــال وإدارة اiعمــال الصغي
تحتــاج  وقــد  والتســويق.  والمحاســبة  واNدارة 
بعــض الســيدات أيضــ� للتدريــب علــى مهــارات 
تســتخدم للحصــول علــى عمــل فــي قطاعــات 
صديقــة للمــرأة، مثــل اللغــة اNنجليزيــة، ومهارات 
الحاســوب، واiعمــال المنزليــة، والحــرف اليدويــة، 

التجميــل. ومهــارات 

تقديــم دعــم أكثــر تقدمــ� للســيدات اللواتــي  •
أسســن أعمــاًال تملكها نســاء، أو تديرها نســاء من 
أجــل تعزيــز شــبكتهن وتطويــر حلقــات التســويق 
أن  المتقدمــة  التدريبــات  بإمــكان  إذ  لديهــن. 
اNنترنــت،  تقنيــات  تطويــر  علــى  أيضــ�  تشــتمل 
ووســائل التواصــل االجتماعــي، والرســائل النصيــة 

مــع الســيدات مــن أجــل تبــادل الخبــرات وتثقيــف 
القــادة حــول أثــر النــزاع علــى الســيدات ودورهــن 

المحتمــل فــي المصالحــة.

علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي االســتمرار  •
فــي  النســاء  مشــاركة  وتشــجيع  الثقــة  ببنــاء 
علــى  النــزاع  ومنــع  الســالم  وجهــود  الحــوار 
ــات المصالحــة. إذ  المســتوى المحلــي فــي عملي
بإمــكان النســاء التأثيــر علــى النــاس مــن حولهــن 
وعائالتهــن ومجتمعاتهــن وقبيلتهــن. وباNمكان 
أيضــ�  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  اســتخدام 
لمشــاركة المعلومــات التــي قــد تكــون مفيــدة 

ل�نشــطة حــول المصالحــة مــا بيــن القبائــل.

واiعمــال  اNلكترونــي،  والتســويق  القصيــرة، 
زيــادة  وأدوات  الماليــة  والبرامــج  المســتدامة، 

واiســواق. الماليــة  للخدمــات  الوصــول 

توفيــر ودعــم برامــج توجيــه للرائــدات. بإمــكان  •
الســيدات اللواتــي ســبق وأن أسســن أعمالهــن 
توجيــه المبتدئــات عن طريــق مشــاركة خبراتهن، 
وتوفيــر الدعــم العملــي المســتمر، والمعلومــات 
الالزمــة للتنقــل عبــر النظــام المصرفــي، وفهــم 
للبضائــع  والطلــب  العــرض  مثــل  موضوعــات 
والعمــالت اiجنبيــة. وعلــى مؤسســات المجتمــع 
أخــذ  اiمنيــة  البيئــة  تحســن  حــال  المدنــي 
فــي  الســيدات  بنجــاح  عــام  بشــكل  االحتفــال 

أعمالهــن بعيــن االعتبــار.

ــن  • ــة م ــة والدولي ــوكاالت الوطني ــد ال كســب تأيي
لرائــدات  صغيــرة  تمويــل  فــرص  تطويــر  أجــل 

اiعمــال.

السيدات في مفاوضات السالم وفض النزاعات
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ــوق  • ــة الحق ــن شــأنها حماي ــم أنشــطة م تصمي
القائمــة للنســاء الليبيــات والترويــج لهــا. بإمــكان 
التأييــد  كســب  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات 
مــن أجــل زيــادة المســاواة بنــاء علــى القانــون 
والتطبيــق الســليم لالتفاقيــات الدوليــة والتــي 

صادقــت عليهــا ليبيــا، مثــل اتفاقيــة (ســيداو).

اiميــة  • ومحــو  للتعليــم  أنشــطة  تطويــر 
القانونيــة. مــن الممكــن إيصــال المعونــة ومحــو 
العمــل،  ورشــات  طريــق  عــن  القانونيــة  اiميــة 
والشــراكات  الهاتفيــة،  المســاعدة  وخطــوط 
اNنترنــت،  عبــر  والمحادثــة  الصحية/القانونيــة، 
مــن  تحميلهــا  الممكــن  المحاكــم  ونمــاذج 
االنشــطة  هــذه  شــأن  مــن  إن  اNنترنــت.  خــالل 
علــى  النــاس  مســاعدة  التعليميــة  واiدوات 
ومعرفــة  ومســؤولياتهم،  حقوقهــم  فهــم 
متــى تكــون الحاجــة للحصــول علــى المســاعدة 

إيجادهــا. الممكــن  مــن  وأيــن  القانونيــة، 

القانونــي  • اNصــالح  أجــل  مــن  التأييــد  كســب 

والرجــال  • للنســاء  ســاخنة  خطــوط  تأســيس 
المعرضيــن للعنــف. بإمــكان الخطــوط الســاخنة 
الحديــث  علــى  بالقــدرة  العنــف  ضحايــا  تزويــد 
لمتطوعيــن خبــراء قادريــن علــى توفيــر النصيحة، 
وتوجيــه الضحايــا نحــو خدمــات الدعــم. علــى 
تزويــد  أيضــ�  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات 
الذيــن  الرجــال  مــن  للضحايــا  الدعــم  خدمــات 
االغتصــاب  مثــل  الجنســي،  للعنــف  يتعرضــون 

الســجون. داخــل 

علــى  • المبنــي  العنــف  حــاالت  وتوثيــق  مراقبــة 
النــوع االجتماعــي. بإمــكان مؤسســات المجتمــع 
حــول  بالمعلومــات  الســلطات  تزويــد  المدنــي 
العنــف  علــى  المبنــي  العنــف  أنــواع  جميــع 
الجنســي  العنــف  ذلــك  فــي  بمــا  االجتماعــي، 
ممارســة  ويجــب  والمضايقــات.  واالختطــاف 

ــز المبنــي علــى النــوع  ــا لمعالجــة التميي فــي ليبي
االجتماعــي فــي القوانيــن. بإمــكان مؤسســات 
المجتمــع المدنــي إجــراء دراســات واســتخدام 
لتطويــر  المتوفــرة  والمعلومــات  المعرفــة 
ــر  ــي. يظه ــن أجــل اNصــالح القانون ــات م مقترح
المجتمــع  مؤسســات  مــن  عــدد�  أن  البحــث 
المدنــي تعلــم أن النســاء طالبــن بإصــالح قانــون 
الجنســية وقانــون اiحــوال الشــخصية وقوانيــن 
إن  االجتماعــي.  النــوع  علــى  المبنــي  العنــف 
ــد  ــي فــي وضــع جي مؤسســات المجتمــع المدن
لتنظيــم حمــالت تأييــد مــن أجــل إعــالم صانعــي 
االحتياجــات  حــول  والمشــرعين  السياســات 

والحلــول.

للنســاء  • القانونيــة  المســاعدة  وتعزيــز  توســعة 
مــن ذوات اNعاقــة. علــى مؤسســات المجتمــع 
اNعاقــة  ذوات  الســيدات  اســتهداف  المدنــي 
مــن  والمتزوجــات  والنازحــات  والســجينات 
المســاعدة  برامــج  تصميــم  عنــد  الليبييــن  غيــر 

القانونيــة.

القضائــي  والنظــام  الحكومــة  علــى  الضغــط 
النــوع  علــى  المبنــي  العنــف  لتوثيــق  أيضــ� 
الجنــاة. معاقبــة  ضمــان  أجــل  مــن  االجتماعــي 

العنــف.  • لضحايــا  ومراكــز  مالجــئ  تأســيس 
تقديــم  الطبييــن  المتطوعيــن  بإمــكان 
خدماتهــم للنســاء للشــفاء جســدي� ونفســي�، 
كمــا بإمكانهــم توفيــر اNرشــاد للعائــالت لكســر 

الضحايــا. علــى  اللــوم  إلقــاء  ثقافــة 

توســعة البرامــج التــي تعنــى بصحــة المــرأة، بمــا  •
فــي ذلــك الحقــوق اNنجابيــة، وحماية اiشــخاص 
المناعــة  نقــص  مــرض  مــن  يعانــون  الذيــن 
المكتســبة (HIV/AIDs) كنقطــة دخــول نحــو 
معالجــة موضوعــات أخــرى، مثــل العنــف المبنــي 

ــوع االجتماعــي. ــى الن عل

محو اfمية القانونية والمعونة واdصالح

التمكين االجتماعي للمرأة
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