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  والزوية التبوتفاق بين قبيلتي إمحضر 

 
 
 

 
 

 بسم هللا الرحمن  الرحيم
 

قُ )) ِ َجِميعًا َوََل تَفَره   ((ۚ   واَواْعتَِصُموا بَِحْبِل َّللاه
       

 صدق هللا العظيم        
 

 

 

 

 تمهيد 
 

في  موئاوال تأكيدا للدور الجوهري الذي يلعبه الجنوب في بناء االستقرار والسالم والمصالحة

 بالدنا.ليبيا، وألهمية االستراتيجية للكفرة في مستقبل 

 منذكفرة خ الواقتناعا منا بتقاليد الحوار والتعايش السلمي في الكفرة الضاربة في جذور تاري

 قرون.

مكونات لعي واالعميقة التي وحدت الرتق االجتما واالجتماعيةبالروابط التاريخية  اوايمانا من

 لكفرة.القبلية المختلفة ل

فكت ا انواستذكارا بان مكونات الكفرة جميعها كانت ضحية لسنوات من الصراع والتهميش، وم

 .تعاني من عواقب ذلك

دنا ية حدووحاجتنا إلى حمااإلقلمية والدولية وادراكا منا للمخاطر التي تثيرها التدخالت 

 الوطنية براً وجواً. وسيادتنا

 اعات.في تعزيز المصالحة ومنع الصرلجنوب الخاصة واستذكارا منا بمسؤولية كل مكونات ا

غير  ثيلهاللكفرة وتموالسياسي واالجتماعي  الحظ مع األسف استمرار التهميش االقتصادينوإذ 

 لخدمات العامة في المنطقة بأسرها.العادل في مؤسسات الدولة، فضال عن تدهور ا
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 ضرر ر الوجبي الحقائق والمساءلة بأهمية حل الصراعات ووضع آليات شاملة لتقص اوايمانا من

 وليات ووضع حد لإلفالت من العقاب.بغية تحديد المسؤ

عماء عض زوفيما يساورنا قلق عميق إزاء الصورة السلبية للكفرة في معظم وسائل اإلعالم وب

غض وزرع ثقافة الب االحساس السلبي والتهميش تنامييسهم في المكونات المحلية، مما 

 .والكراهية

 الكفرة، في ينمسالة حماية المجتمعات المحلية والقبائل للمجرم الحظ ببالغ القلق انتشارنوإذ 

جميع  قديمعلى ضرورة ت وإذ نشددمما يسهم في تهيئة مناخ من اإلفالت من العقاب واالنتقام، 

 .يشكل عادلمرتكبي الجرائم إلى العدالة 

سلبية ولة في الكفرة، واآلثار المؤسسات الدأسفنا للضعف الذي تعاني منه عرب عن نوإذ 

 ت المحلية واإلقليمية في المدينة.للسياسا

ق يي تحقف االساسيشيد بدورها المرأة في عمليات السالم، وإذ ن على أهميةمجددا ؤكد وإذ ن

ايا ضح ىتكون أول دائما ماان المرأة ا نضع في اعتباراالستقرار في مجتمعاتنا، وإذ ن

 صراعاتنا.

ة الخاضع ات المسلحة غيراستمرار انتشار األسلحة والجماعازاء  لقنا العميقنعرب عن قوإذ 

 للمساءلة.

الحؤول وابنا حماية شب بغيةتعزيز التنمية المستدامة والفرص االقتصادية  منا بضرورةواقتناعا 

 .المتشددةتجنيدهم من قبل الجماعات المسلحة أو الحركات  دون

سؤوليتها وم لئدور القبا علىالقبائل، فيما نؤكد  عملية تسيس وفيما نعرب عن قلقنا العميق إزاء

 لسلطةالنأي بالنفس عن الصراع على االرئيسية في تحقيق االستقرار في الكفرة من خالل 

 .ودوامة االنتقام

 ستمرار عزل الكفرة.وفيما نعرب عن اسفنا ال
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ائل القب حة التي وقعتهامن اتفاقات ومبادرات وقف إطالق النار والمصال نشيد بالعديدوإذ 

لك فيما ذطقة، في تحقيق االستقرار في المن اسهمتفي الكفرة، والتي  المكلفة المختلفة واللجان

 وتنفيذ هذه االتفاقات بشكل كامل. متابعةأيضا الشعب والسلطات إلى  ندعو

ي ف لحةالسالم والمصا الرامية لتحقيق جهودنا المشتركة متحدين فينحن الموقعين أدناه، 

اة، لمساووا والمواطنة والعدالة  التسامح، لنشر روح الحوار وفي كل ليبيا ومن ثم الكفرة،

 المبادئ األساسية التالية: نؤكد على

 حرية التنقل هي حق أساسي ينبغي ضمانه للجميع دون تمييز،• 

 ى،أخر ييرالسياسي أو أي معا االنتماءعلى أساس العرق أو القبيلة أو  التمييزينبغي  ال• 

لجميع  حقمؤسسات الدولة ويجب ان يكون الوصول الى الخدمات للجميع  يجب توفير• 

 المواطنين،

على  وتقعف المسؤولين عن القتل والتهريب واالختطا عدم التغطية على الجرائم لمعاقبةيجب • 

 ،مسؤولية ضمان تحقيق العدالةالقبائل عاتق 

 ،وينبغي حمايتها من قبل الجميع ،يين من الليب الكفرة ملك لجميع من يسكنوها• 

 ة،ندة عسكريأي موقف سياسي أو أج الناي بها عنوينبغي اجتماعية، مظلة القبائل ما هي اال • 

 ،اتالحوار هو السبيل الوحيد لحل النزاع• 

 للجميع، كفالتهالموارد حق أساسي ينبغي  والحصول علىالعدالة االجتماعية • 

 كفرة.الحالية التي تعاني منها ال االزمةفي معالجة متساوية يتحمل الجميع مسؤولية • 

ياتنا حة، في ، وكذلك الدول المجاورأال بالخير خارج الكفرة القبائل االخرىيجب أال تتدخل • 

 اليومية،

 ،قراطيةهي المصدر الوحيد للشرعية الديم المتاحة للجميعنزيهة والحرة والنتخابات اال• 

الكراهية والتحريض على  رفض الخطاب الذي يحض علىالفاعلة  على كل الجهاتيجب • 

 الحرب والعنف والتمييز،
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قة من بطريقبلي في الكفرة، وينبغي توفير األ مكونالمسلحة بأي  اال ترتبط الجماعاتيجب • 

 محايدة للجميع،

فق االمر ي البلديات والخدمات العامة مثل التعليم والصحة والنقل وغيرها منأن تنأيجب • 

 القبلية أو العرقية أو السياسية. عن االنتماءات العامة بنفسها

 سهم فيالمساجد والمدارس والجامعات أماكن عامة مفتوحة للجميع، حيث تينبغي أن تكون • 

 واحترام التنوع. االجتماعيبناء التماسك 

يع ملة جممعاوبالتالي ينبغي  توصم اي جماعة او قبيلة او عرق باي صفة معيبة،ينبغي أال • 

 ) وال تزر وازرة وزر أخرى (. الجرائم على أساس فردي فقط

 ضمانلللمرأة والشباب دور رئيسي في المصالحة ويتعين إشراكهما في أي عملية مصالحة • 

 .المستدام تحقيق السالم

 بلية.على أساس االنتماءات الق ةالمدني االدانة القوية لبناء المواقف السياسية أو• 

ول األصس الخبرة والكفاءة فقط، وليس على أسا ان تستند المناصب العامة بناء على ينبغي• 

 .ةالقبلي

 

 مسؤوليات الدولة 

لمضي ل، نوجه نداًء عاجالً إلى الحكومات ومؤسسات الدولة  نحن الموقعون أدناه

 :التدابير التاليةتحقيق قدماً في 
 

 ن تأميلو لحفظ األمنكونات الكفرة تدعمها جميع ممن خارج المنطقة قوة محايدة  أنشاء
ات في لجماعتقديم المجرمين للعدالة، وإنهاء أي تدخل من امؤسساتها والمدينة وطرقها و

 المناطق المجاورة أو األجنبية

 تفعيل قوات األمن والشرطة والجيش. 

 ،تفعيل النظام القضائي والتحقيقات الجنائية والشرطة القضائية 

 لة ومعالجة قضايا الفساد في الكفرة،التصدي لمسألة نقص السيو 
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 ى عاتق ها علتوفير الكهرباء للمدينة وضمان تقديم الخدمات األساسية التي تقع مسؤوليت

 الدولة وبشكل متساٍو،

 ،ام جميععة أمواألسراع في فتح أبواب الجام كفالة التعليم لجميع المواطنين في الكفرة 

 ة،علمين المؤهلين للعمل في المدينوضمان توافر الم الطلبة لمواصلة دراستهم.

 جراء تقديم تعويضات لضحايا الحرب بناء على عملية شاملة للتقصي عن الحقائق وإ

 ابقة.ت السالحكوماتحقيقات موسعة، بما في ذلك العمل الذي سبق وأن تم القيام به خالل 

 ،تنفيذ برامج التنمية ذات األولوية في المنطقة 

 ار.رة، بما في ذلك الطرق والمدارس والجامعة والمطتطوير البنى التحتية للكف 

 . إنشاء صندوق تنمية وأعمار الكفرة 
 

 

 ترتيبات مؤقتةال

ات مكونوتشكيل مفوضية عليا للسالم والمصالحة في الكفرة تضم على نحو متساو جميع أجزاء 

 والنساء مدنيالمدينة بما في ذلك أفراد قبيلتي الزوي والتبو والجهات الفاعلة في المجتمع ال

لخبرة وي اذوالشباب والشيوخ والجهات األمنية الفاعلة واألكاديميين واألعيان، وجميعهم من 

ت اورافي مجال المصالحة وممن يحظون باالحترام في مناطقهم، ويتم اختيارهم من خالل مش

 .واسعة وعبر عملية شفافة
 

 :لسالم والمصالحة في الكفرة العليا لمفوضية مهام ال
 

 الدعوة إلى السالم والمصالحة بين القبيلتين، -

 التواصل مع األطراف المتنازعة وسلطات الدولة، -

 تشجيع الجهات الفاعلة المدنية والعسكرية على المشاركة في عملية الحوار، -

 رصد تنفيذ االتفاقات السابقة، -

 توثيق الجرائم واالنتهاكات المرتكبة في النزاع، -
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 رديةتحديد الضحايا والتوصية باإلجراءات المتعلقة بالتعويضات الفتقييم األضرار و -
 والجماعية على هذا األساس،

خالل  ك منتعزيز مبدأ التالحم والتسامح االجتماعيين من خالل مختلف األنشطة، بما في ذل -

 برامج التوعية في المساجد ووسائل اإلعالم، ونشر رسائل السالم،

تحقيق لمحرز المتحدة للدعم في ليبيا بشأن جميع الجهود والتقدم الالتواصل مع بعثة األمم  -

 المصالحة في الكفرة.

 

 : آلية المتابعة

 عاله.أورة يعود الوفدان المشاركان إلى دوائرهما للدعوة إلى وضع التدابير والمبادئ المذك
 

 االطار الزمني :
 

   .خه أربعة أسابيع من تاريولي عما تم إنجازه من العمل خالل األيتم تقديم  التقرير 
 
 

 مرفق التوقيعات
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


