
 

 

 

 

  

 بيــان صحــفي 
 

 

 بشأن مستقبل البالد هنموقف تبلورن ، ناشطات من ليبيافي بيان رائد
 

جميع مناطق  أتين منمن خلفيات متنوعة  تليبياالناشطات من ال 53فقت مجموعة من تا - 0202يناير  02تونس، 

م سالتنعم باليبيا أجل بناء ل نيؤكد مطالبه، على بيان مشترك اليبيالنزاع الدائر في ليبيا، ألول مرة في سياق 

 (.أدناه مرفقبيان ال)وحدة الديمقراطية والو

 

 ،في العاصمة التونسية تونس( 0293يناير  02-91)  يومين على مدىوجاء البيان في ختام ورشة عمل عقدت 

. دعم الحوار السياسي الليبي في جنيفمن أجل من والسالم في ليبيا األالقضايا المتعلقة ب أهم ناشطاتخاللها ال ناقشت

 من أجل السالم هنأصوات إيصال لضمانالمختلفة في محاولة  نوجهات نظرهلتوفيق  اتالمشاركناشطات إجتهدت ال

 .المستويات الوطنية واإلقليمية و الدولية كافة الجهات على جيدًا هاتسمع بشكل جماعي لكي

 

لحل العديد من المشاكل التي تواجه ليبيا اليوم و " فرصة أخيرة " الناشطات أن عملية الحوار الحالية تمثل  إعتبرت

 .حالل السالم في البالدإل

 

 هيئة األمم، و( UNDP)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، و( UNSMIL) تعاونت بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا 

على (  IFES)والمؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية ( UN-Women)تمكين المرأة نسين والمتحدة للمساواة بين الج

 .(سيدا)للتعاون اإلنمائي الدولي والوكالة السويدية (  EU)بدعم من االتحاد األوروبي  ،لقاءال عقد وتسهيل هذا

 

### 

 

 :لمزيد من المعلومات رجاء االتصال بــ
 

 بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبياالمرأة ب ، رئيسة قسم تمكينماجدة السنوسي

   216+97 408 126: هاتف خلوي  elsanousim@un.org: بريد إلكتروني
 

 ليبيا برنامج األمم المتحدة اإلنمائيب" دعم بناء الدستور"مدير مشروع  ،ريكوفسكي –آدم ستايب 

  780 210 52 216+: هاتف خلوي  rekowski@undp.org-adam.styp: بريد إلكتروني
 

 تمكين المرأةالمتحدة للمساواة بين الجنسين و هيئة األمم -، مستشارة السياسات بالمكتب اإلقليمي للدول العربية سالي المهدي

  0114 2663 10 20+: هاتف خلوي  sally.elmahdy@unwomen.org: بريد إلكتروني
 

 بليبياالمؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية مكتب مدير  ،سامية محجوب

  216+ 477 018 28: هاتف خلوي    smahgoub@ifes.org:بريد إلكتروني
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 بيان 

 ليبيات من أجل السالم
 0202ينايـــر  20-01تونس، 

 
 

نحن نساء ليبيات داعمات للسالم والحوار والسلم االجتماعي من اجل بناء دولة ليبيا الديموقراطية، ننتهز هذه 

الى الحوار باعتباره المالذ الفرصة التاريخية للحوار الوطني الليبي لتوجيه انظار الليبيات والليبيين والعالم اجمع 

 .الى السالم االخير للخروج بالوطن من االزمة والوصول بليبا

 

 منا بالخطر الذي يهدد وحدة البالد وأمن مواطنيها وإهدار ثرواتها  واستشعارا

 فبراير وإرساء مبادئها  91منا بالدور الذي لعبته النساء الليبيات في ثورة  وإيمانا

 على ان النزاع المسلح كان له أكبر االثر على النساء تشريدا ونزوحا وتهجيرا وعنفا  وتأكيدا

من مبدا المواطنة وشراكة النساء في بلورة مسيرة السالم وبناء دولة ليبيا الديمقراطية، دولة المؤسسات  وانطالقا

 والقانون وإحترام حقوق االنسان

 

 :من هذه المنطلقات نطالب باالتي و ،عليه

 

  اإلنسانيوقف اطالق النار والدفع بالحوار السلمي وعملية السالم وتحسين الوضع  : أواًل

مناشدة االطراف المختلفة علي احترام قواعد القانون الدولي االنساني لتخفيف المعاناة وحماية ضحايا   :ثانيًا

 .النزعات المسلحة وخاصة النساء واالطفال

في وضع استراتيجية لتفعيل تدابير الثقة التي توصلت اليها الجولة االولي للحوار ووضع االليات  المساهمة  :ثالثًا

 .الالزمة والبرامج التنفيذية على كافة المستويات

زام األطراف المشاركة باشراك المرأة في الحوار لحل النزاع وإعادة البناء في الفترة االنتقالية وبعدها، الت : رابعًا

والقاضية بتمثيل  0900  0929  9192  9221  9222  9202 9503رارات مجلس االمن وتفعيل ق

النساء في جميع مستويات صنع القرار وادارة وحل النزاعات وحمايتهن، وتمكين وتأهيل ناشطات 

 . المجتمع المدني من مهارات التفاوض وبناء السالم وتنفيذ جميع تدابير بناء الثقة المتفق عليها

 . وفك أسر المعتقالت والمعتقلين بشكل غير شرعي، واعتماد التدابير الالزمة لضمان ذلك  :خامسًا

لبدء عمليات العدالة االنتقالية لتعزيز المصالحة وإحالل السلم  التدابير الالزمةاصدار القوانين واتخاذ   :سادسًا

 . االجتماعي والحفاظ عليه مع ضمان المشاركة الكاملة للنساء

عدم تقويض جهود مشاركة النساء، و ضمانالديني المعتدل للخطاب او اإلعالميالخطاب  توظيف  :سابعًا

المصالحة، ولترسيخ قيم التسامح والوحدة الوطنية ونبذ الفرقة، وتعزيز جهود القضاء على العنف ضد 

 .المرأة ودورها في احالل السالم واشراكها في الحوار

فة جهود أعضائها الالزمة والفعالة لدعم الحوار الوطني الليبي، ولضمان مشاركة حشد الجامعة العربية لكا : ثامنًا

النساء الليبيات في كل مراحل الحوار وبناء الدولة واحالل السالم، وتعزيز قدراتهن وجهودهن في دعم 

 .ونشر ثقافة الحوار والعدالة االنتقالية والمصالحة

 ودعم تحاد األفريقي بمساندة اعادة بناء وتأسيس السالم في ليبيا مطالبة مجلس السالم واألمن في اإل  :تاسعًا

 .الحوار

السالم في دول  دعممطالبة اتحاد المغرب العربي في دعم الحوار والسالم في ليبيا بناء على اهم مبادئه   :عاشرًا

 .المغرب العربي


