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 مقدمة:

تقدم مؤسسةسم مت ل سالةسوم تنسية وم تققاال نانةسته الو نسافيم طا  اتف ناي تم نةؤسسةسم  ققست ت ققاال نانةسته  ت ت سم  

تنستي ق الم نسةسسيم   سسخ  امت سالققسستا  نف نسفةض  سسد نةخاص  اتف  طاذسك ت   مةتاقسسم نسفةض  سسد نةخاص  ت سسم طا مةتاا نس  ن  

 ت سم تاه نسفةض تةسي خ قت  نسفترسخ من سمةس بر نسلو  انفا نسوام نسفتةح وققاال نانةسته  ناف بر من كل  تم ت  25تبدا طا 

 طا  تةة
د
 تتدم رن

د
 تنسسسسي خنفن

د
ت نسوام  تمت  زيد من فجت م   سسسد نسءةسسستا تنسييوت  م سسسثل اقد اكار ننوقتكت  ققاال نانةسسسته ننر سسستفن

 نانوقتكت  اه مفظ ه ا  زنل غ ر مبالغ  ةه انفدنم نسفقتب تنسص ل تناقةتس  تسيقوحم تت  م نسفتف نملقوطم  ه. 

 مةتاا نس  ن   تطالب قتسم ققاال نةخاص طا
د
  تسغت

د
  نفألنقت من نسيئت  نألكار  خ سسسسسسه سالفةض  ج ول ارسسسسسسثتسه كانقت ا تقدف  ناي تمت

ق ل نسةسسسسسسسسسسسوي مل سسسسسسسسسسسثل نظتمح ةان أم نسفةض تمجتاقم كتفم ارسسسسسسسسسسسثتل نا يدنان  سسسسسسسسسسسسانا كتنل  دنوم نت سيظوم  ك ت انقت طا الو  

سةظخ  لا مةطقم نس سسسسسسخال نألتسسسسسسس  نجد طا كث ر من نألقوته تبت نةةتاا تثاه غ ر مةسسسسسسيقالم متس م تمأةوت م ت  جفالأت تتملفم سالخ ل

 سسسسسسسثل سل مةسسسسسسسبا سه مثول  نا نااوال طا مل  سسسسسسسد نةخاص نسفةضطا   كأقد مةتاا نس  ن   من نسدتل نستي رسسسسسسسأد  تزن د مطخس سوبوت اه

  نسدتسم محدتسص نسةثته  رتسفم نةةتقم  تةتمح الن نسفةض كته نروجم مبترخص سقفض نةؤسةت  نسالوبوم تنفيقتفات سالةوتسص

تب ه قثامم نسافتال نةد امم    الويم قيتر سسسسسسسسسسسسس ر  قوتسص نة  نسسسسسسسسسسسسسسي خنف نس  ن  نةةسسسسسسسسسسسسس     ه نو    نساا ي نسالو يطا ظل  سااةوم ن

  ن  ُمةسسسسسسسسسس   ك ت اا     سسسسسسسسسسفض طا او مجي ل   خ   خقالم ننيقتسوم نتنأل  قوتسص فتئز نسةسسسسسسسسسسخنر  تبت يبتف نسءةسسسسسسسسسستا من نسيئت   ام وت

مثل تالك نسظختف نةصستقبم سفدم نسسيقخنف نسدتسم نت يدفص مؤسسةستعقت  نا  ق ت م انيةسأن طا  نفا  قدفه نوقتل طا سوبوت  فأن 

 نحا  نصتفأن
د
   .نةض ي يدمت

نألفنضس ي  اضسقل قت تفتظل ستف نةوال سوت  تنو  ت ت  نةةس قم  نسالوبوم ننطويت من نسظختف نةصستقبم سفدم نسسيقخنف نسدتسم 

 د  نةخاص نسالوبوم نيةأت طا مان أم مبترخص مل تالك نةوال وت  نةة قم  ت من اةت     ئم  صبم ساليطخف تنافاتب نسالوبوم   ثت م

مت  فالأن  يفخ سسسسسسسن سثتفم ارسسسسسسسثتل نسفةض نة ة    تامةسسسسسسسل اكار  خ سسسسسسسم سيجتذ ت  نويوف نسةسسسسسسسوتزسسسسسسس ي   ه نسقات ه نةيةت   ه 

 .ت من نو  ت ت  نةانسوم ألاخنف نس  ن  نوقتلاسانا من نةيطخف ه ن

تمت  يقسس ةه الن نسفةض من ارسسثتل  د دص نسفةض نةت ن د  سسد نةخاص نسالوبوم   نفمن ثل تةطالا الو نسافيم من تةسسالو  نسقسساا  

فقسسسسو   ه نسةت قتتخنمح نسفةض طا مخو ت   نسقتناه تقتا  نا يطتف تنسقيل  تفر نطتال  نسسسسسس اه مثل نسفةض نو ءسسسسس ي طا 

نسسسسسسسي خنف نة تفسسسسسسست  نسفةويم  سسسسسسد نةخاص تا  رن ستف نمل ي ل نةدنح طا سوبوت طا نسقسسسسسسغ    نف ن اثخ نسيد و  نويتف وم طا سوبوت 

 .ااخنف نس  ن  نسةوتز ي انر تل نةخاص نسالوبوم م ت ا بحل  الوه  نف

 

 .في ليبيااإلطار القانوني لحماية النساء 
نةسسسدنو ه اثةسسستا نس  ن سسست  نةةسسسسسسسسسسسسس قسسسم   ن فلقل نسءةسسسسسسسسسسسسسسستا  سسست يبسسستفاسسست من نسيئسسست     نف ق سسست سسسمتةص كسسستفسسسم نةانثوا تنسفأاس نسسسسدتسوسسسم 

مل سثل  ت   سد  نةخاص سختفص ق ت م   نفمن نتيتيوم  ةوض نسخنملفم  (27)  قوث نصسل نةتسص نةةسوقدفم طا نس  ن ت  تنوقختب

   جتنب ذسك  يقسسسس ن نسفأد نسدتلا س ققاال  1ايك سفخ سسسسأننسد تفص  نت او   نفتناكخنو  ناغيصسسسستب او ن يدنا تاسسسسسو ت  سسسسد 

نستي ن ي د من يبل نو  فوم نسفتمم سألمل نةيحدص   نسفةض  سسسسسسسسسسد نةخاص  نفنألمل نةيحدص سالققسسسسسسسسسستا  تنةدنوم تإ وهنسةسسسسسسسسسسوتسسسسسسسسسسسوم 

 
   content/uploads/2014/04/J_4.pdf-https://www.ircs.org.iq/wpالرابط التالي:، على 27. أنظر: اتفاقية جنيف الرابعة، المادة  1
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فالن  يتفيخ  48/ 104  ا ب نسقخنف فيل 
ٌ
جخم   19932سمة بر  20نة

ُ
  ف   ر نا وه  نوقتكت  طا قا نةخاص ن نسقوتم  أو  نصا ت ت

رسسسسسسد دص نساان مقت ل نسفةض نسانيل    لا ملفض من فئت  نسءةسسسسسستاطا نسد ت م نويت سسسسسسم  ه  نسفتةح سالققسسسسسستا  نا نسفةض  سسسسسسد نةخاص

نسءةسسسسسسسسسسسسستا نةةي وست   لف نأليالوست   نةةحسدفن  من نألاستلا نأل سسسسسسسسسسسسسالو ه  تنسو ئست   تنةأست خن   تنسفست  سسسسسسسسسسسسست  طا  اللقن من   ه تالسك 

نةؤسسسسسسسسسسسسسسةسسسسسسسسسسسسسست  نا سسسسسسسسسسسسسوقوسم ات نسسسسسسسسسسسسسسس اه  تنألايستل  تنةفايست  تنةةسسسسسسسسسسسسسةست     تنةفا ن  تنزيو نمل ي فست  نسخييوسم ات نسةستئوسم  

( نويت   أرسسسسسسسسسسخن  نةخاص طا 1325  مل سسسسسسسسسسثل  يفتفا مل يخنف نامل نةيحدص  تسخيل )نةةسسسسسسسسسس قم  اسفت  سسسسسسسسسست  طا ا انا نس  ن ت  تن

   الوم  ةتا نسةالل تنامن سال جي فت .

  38قوسسث تةص نةسستسص    نا  يخنف نوق سست سسم نسثسستفوسسم سال خاص 3(58. 38مانسو تتحسسد سسدن نةانس )ك سست  ةص نسسسدسسسسسسسسسسسسسسياف نسالو ي طا ملفض 

 نف ستف نسدتسم طا ق ت م قا كتفم نةاناة ه   ت فلقل نسءةسستا طا نوقصسسال  نا قوتص   2016نسدسسسياف نساا ي نسالو ي نسصسستسف  تم 

نستي تةص  نف اه نسءةسسسسستا رسسسسسقتئا نسخ تل  تتالت م  58 آمةم تتاف ر نوق ت م نسثتفوم سالءةسسسسستا  نف كتفم افنضسسسسس ي نسدتسم  تكلن نةتسص

م  د ل تف ت م نةخاص تسسسسسسسسسسسن نسقانن ه نستي تايل ق ت وقت تففل مثتنوقت طا نمل ي ل تنسققسسسسسسسسسستا  نف نسثقتفم نسةسسسسسسسسسسالبوم تنسفتسن   نسدتس

نا ي ست وسم نستي تءيقص من كخنموقست تمةل نسي و    سسسسسسسسسسسسسداست تإتستقسم نسيخ  امستمأست طا نمل ستا  كستفسم. تتيخسل نسيسدن  ر نسو مسم سسد ل 

 .ققايأت نةارةبم"

سالءةسسسسسسستا  صسسسسسسسيم  تمم   ن فلقن نسءةسسسسسسستا نسالوبوت    تاُيل نوق ت م نسثتمالمت تاياله نةفتادن  تنةانثوا نسدتسوم من مانس تبخغل م 

  ست طا ذسسك نتيستيوسم نسققسسسسسسسسسسسسسستا  نف   4نةايفسم  نف كستفسم نسفأاس تنةانثوا نسسدتسوسم ذن  نسصسسسسسسسسسسسسسالسم  حقاال نةخاص كاه سوبوست من نسسدتل 

مالزمم  إ وه نو  فوم نسفتمم سألمل نةيحدص مل سسسسسسسأه نسققسسسسسسستا  نف نسفةض  سسسسسسسد نةخاص.   انقت ك ت  ول ارسسسسسسسثتل نسي و    سسسسسسسد نةخاص  

تنسفأد ن نسدتسو ه )نسفأد نسدتلا س ققاال نسةسسسسسسسسسسسسسوتسسسسسسسسسسسسسسوم   نسيفل ب   ول ارسسسسسسسسسسسسسثتل   نففقسسسسسسسسسسسسسو  ن ناتيتيوم نسدتسوم سالققسسسسسسسسسسسسستا 

تطا تيل ا سسسسيا فوه ناسسسسسيقطتب نسةسسسسوتزسسسس ي   سان قت  نآله نسفأد نسدتلا س ققاال ناييصسسسستس م تنا ي ت وم تنسثقتفوم( تنةدنوم 

نصسسسسسسسسسسسسسا  طا يسسستناه ت اس  ظسسسل كسسستطا طامل سسسسسسسسسسسسسثسسسل  تييقخ سوبوسسست  لف نآلسوسسست  نستي ت ا قسسست من ق سسست سسسم نةخاص تنسفةض نةةسسسسسسسسسسسسس   طا ذفتتسسسه

من يسستناه   5"424"سةصسسسسسسسسسسسسسا  نةسستسص من   ه اسسلو ننسسسدتسوسسم نةانثوا    سستاسستةحأسست تابسسل مثسسل اسسلو نوققاال نستي ت  نسفقابسست  نسالو ي

ةسسسسسسسسق  نو خي م نو ةتئوم  ن نةفيدو  ءةسسسسسسسسوت  نا او 
ُ
نستي تخيض  373تكلن نةتسص  نسزتنر اقت يخف قتسم  طا امخاونسفقابت  نستي ت

 قابم نوقبس  نا نسخ ل نسلو  قيل  ت يه طا قتسم فؤيوقت تختاب  خي م ذن   ويم  تس سسسسسسسسسسسسسخف تييةسسسسسسسسسسسسسخ نسقتناه ذسك  أنه من  

حوقست   ستاست  ةسوبوست فغل مست م سسسسسسسسسسسسسست ض من مفستنستص نةخاص طا  سسلسسك فا اس مثسل اسلو نةانس  سالخ سل تنسقبوالسم مةطالا  سسسسسسسسسسسسسوستنسم نسفخا

  ه يان  قثامسسسم نسافسسستال   2014نسثافن  نسفخبوسسسم طا نسيفب ر  ن مسسست  جال  خسسستاخاسسست  حخيسسسم يبسسسل ننسسسدا  نس  ن  نةةسسسسسسسسسسسسس   طا مسسست ا 

  نساا ي تنو  ت ت  نةة قم نةانسوم سه تيان  نو    نساا ي نسالو ي  قوتسص نة  ر  الويم قيتر. 

 

 وغياب التشريعات الوطنية. االنتهاكات ضد النساء في ليبيا
 ت يبتفات    مةل  دن م نس  ن  نةة     ه يان  نو    نساا ي نسالو ي تقثامم نسافتال نساا ي من تةتمح نسفةض   تفتنح نةخاص طا سوبوت

 م ة  نسايسسست ل من مةطالا نسنوقالقسسسم نأل سسسسسسسسسسسسسفض تا  صسسسسسسسسسسسسسةض نسفةض نسانيل  اللقسسست 
د
طا ظسسسل قسسستسسسسم نسياضسسسسسسسسسسسسس    يخس سسسم  ساةسسسه  ةيسسست

 
  https://bit.ly/37ZE6VK . أنظر، إعالن األمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة: 2
  https://bit.ly/35RYdU1للمزيد على الرابط التالي:   2016الدستور الوطني الليبي لعام .  3
   https://bit.ly/33Moy4iات حقوق اإلنسان، للمزيد على الرابط التالي:أنظر، قاعدة بيانات األمم المتحدة الخاصة بالهيئات المنشأة بموجب معاهد 4
  https://bit.ly/2Ydyzqn، على الرابط التالي: 103، ص424. انظر قانون العقوبات الليبي، المادة  5

https://bit.ly/37ZE6VK
https://bit.ly/35RYdU1
https://bit.ly/33Moy4i
https://bit.ly/2Ydyzqn


4 

تنا سسسسطخنب نسةسسسسوتزسسسس ي تننر سسسستف نو خي م نةةظ م ألغخنا  د دص من  و قت نةثتسسسسسب نةتسوم ت دمم اادنف نو  ت ت  نافات وم  

تي ان   تنفيقتف نسدتسم ألستن  نسقسسسب  نألم ي تنا ي ت ا نستي تةسسساس طا ظل ظختف  دم ناسسسسيقخنف نسةسسسوتزسسس ي نةصسسستقب سالدتل 

سسسسسسسانا طا  انان ه تيفخا سه نةخاص كةروجم مبترسسسسسسخص سال  ن   لف  دص ارسسسسسسثتل من  و قت نسفةض نو ءسسسسسسس ي  ج ول  تصسسسسسسءوض نسفةض نستي

  تيبقح نسفةض   ه نألاخنف نةيةت  م نت   ه نةوال سسسسسسسسسسسسسوت  تتالك نألاخنف نسسسسسسسسسسسسسسس اه  نمليو ت   نت  ةد نس  تي من امتكن نةفتف 

   ستي تيفخا سه نةخاص.ن نو ءس ي نسةالا  نألتل نةاليصا  تس  ن ت  نةة قم

قتسم نغيصسسسسسستب تن يدنا   150تثقل نس  ةم نسااةوم وققاال نانةسسسسسسته طا سوبوت نحا ، العنف الجنسييييييال في ال ييييييجو  ب فو ت  يفالا

نسو ح  ؤيده   زا كب ر من نةفيدو  اللقن كن من  2014 تم  نةةسسس   دن م نسفةض  ءسسسس ي  نف نسءةسسستا طا نسسسسس اه نسالوبوم مةل 

نةوال سسسسسسوت  نةةسسسسسس قم تقام   ةسسسسسستتمم   الوفثتنل   6ن سوغيصسسسسسستب  نا  د نةوال سسسسسسوت  نةةسسسسسس قممف خ نسقلنطا قوث تفخ سسسسسس  قال

تصسسسسايخ م سسسستاد نا يدنا نو ءسسسس ي  من  تنب ا خنت  تاايتسألنسءةسسسستا مقت ل نا يدنا نو ءسسسسس ي  اللقن سالةسسسس تي سأن  خؤيم نألال 

 نةتل.  نف تئوعقل س قصال   نفنسييوت  من ا ل نسقغ    نف

فاس  ت نفنسسسسسسسي خ  نسييوت  تنسءةسسسسسستا مل سسسسسسثل  تم نسيئم نألكار  خ سسسسسسه و  ول انان  نسفةض   التعرض لالغتصيييييابتبخصسسسسسسا  

طا تقخيخات   سوبوتمل سسسسسثل اكدته ملفثم نألمل نةيحدص نسفتمالم طا نو ءسسسسسس ي   نا يدناتكتفم ارسسسسسثتل  الو نألرسسسسسثتل نسيفخا سوغيصسسسسستب

  نةة قم وم سالفةض نو ءس ي من يبل نو  ت ت  من نسءةتا نسالانتح تيفن ضق صقوث   فل رأتسن   د د   2019نأل  ر سفتم 

نسسسسيغول تالك نةوال سسسوت      مت  ؤكدنساا ي تبفض نافخنس نةانس ه سقان  قثامم نسافتال   ت  ت ت  نو خي م نةةظ م تنةأخب ه

 تذ م سألن نسةا  من  ستي اضقل فلقت سوبوت   ئم سو يدنا  نف نسءةتا طا ظل غوتب تتم سالدتسم تطا نسايل ننةة قم وقتا  نس  ن  

الل  د نسدتسم نسالوبوم مل سسسسسسسسسسسسسثل ا سسسسسسسسسسسسسبحل فوه غ ر يتسفص ت تمت  نا مان أم مثل الو نو خنئل نانوقتكت 
ُ

 ل طا ملفض   ملفد اه رسسسسسسسسسسسسس

 طا مثل الو نا يدنان  سيحقوا مثتسسسسسسسب سسسسسسسوتسسسسسسسوم تإ خنا مةسسسسسستتمت  
د
 فئ ةسسسسسست

د
مثل نألقوته تثاه نةؤسسسسسسسةسسسسسست  نسخسسسسسسسو م رسسسسسسخيثت

تمن   ه امل سسسسسل قانست ناغيصسسسسستب نستي تفخ سسسسسل سأت     الوم تبتسل نملييطي ه تنسقسسسسسغ   نا اسسسسسسخ ضسسسسسقت ت نسفةض  سسسسسد نسءةسسسسستا

تل نسر اوك طا نني تاات سقان  نو    نساا ي نسالو ي من يبل  7نسءةتا طا سوبوت  ا قتسم ناغيصتب نستي تفخ ل سأت سودص سوبوم

تسسسسسسسسسسسسسس وو مخئوسست   2016  سستمنةانسوسسم وقثامسسم نسافسستال نساا ي طا اتن خ كي بسسم "ثانف اخن الس"   قوسسث ن سسسسسسسسسسسسسخ كي بسسم ثانف اخن الس 

  قام   سسسسسسسسسسسسس   ظأخ
د
نةقخب  كي بم نسيخيم نسةتسسم "نفول نسف و ي"  قتئدس تتملفم طا نسترنقم  تسيةتتب  اللقتف تل  3سودص  تفيم ت تمت

 ا أته  ي مت مفخف   جالس رسسسسسسافة مد ةم  ةغت و تسفنم نسالل ن اقد اال سن ممن فتئز نسةسسسسسسخنر  فئ س قثامم نسافتال نساا ي ت 

 نو    نساا ي.  يان 

ك ت تثقل ملفثم نألمل نةيحدص طا سوبوت  تسيفتته مل نةيا سسسسسسسسسوم نسةسسسسسسسسستموم س سسسسسسسسسؤته نسو ئ ه قتا   ةض تن يدنا  ءسسسسسسسسسس ي سءةسسسسسسسسستا  

  طا سسسسسس ن نو د دص تسسسسسس ن نو ايم 2019سمةسسسسس بر  تقت  2016اسسسسسستس عقل  ةتئوم مةل سمةسسسسس بر   نفسوبوت  تا ئت  نقيجزه 

طا قثامم نسافتال نساا ي   ول الو نسيترص تثقل ملفثم نألمل نةيحدص طا سوبوت ن يدنان   ءةسسسسسسسسسسسسسوم تتفل ب   8نسيتملل سا نفص نسفدل

   .ناقيجت  تنسس اه تإستاص مفتمالم من يبل قخنس مخنكز 

فالةم سيوقم طا ظل تفخا ملفد نسءةسسسسسسسستا نة سسسسسسسسخس ن الن نس  ن  طا  سسسسسسسساانانوقتكت  نستي تجخو  الو طا ظل
ُ
  9نسقتئل ا تفد نألفيتم نة

تاخنف مثسل اسلو   لتمقوسث انسه ملةسسسسسسسسسسسسسبسب نةفستف  نسقستئ سم طا مسده سوبوسم مخياليسم  لف   الوسم نا يطستف تنا يسدنا نو ءسسسسسسسسسسسسسس ي  اللقن  
 

  https://bit.ly/2RdoUyC، على الرابط التالي: 2017فبراير  13، موقع دويتش فيله اإلليكتروني، ليبياعندما يتحول االغتصاب إلى أداةٍ للحرب في .  6
   https://cnn.it/35W1ce8التالي:الرابط   على ،2016ديسمبر  10 بالعربية،إن إن سي  ،بالقصاصغضب في ليبيا بسبب انتشار فيديو يّوثق اغتصاب مسلحين المرأة.. ومطالب   7
   https://bit.ly/384EHWj، على الرابط التالي:2019، مارس 8. أنظر، التقرير السنوي للمفوضية السامية لألمم المتحدة، ص  8
  https://bit.ly/2r5IUs7، على الرابط التالي: 2018يونية  18. تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان للمشردين داخليا في زيارتها إلى ليبيا ، 9

https://bit.ly/2RdoUyC
https://cnn.it/35W1ce8
https://bit.ly/384EHWj
https://bit.ly/2r5IUs7
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 نا يسسسدنان  
د
  من نسةظخصا  يل نا وه  ن اسسسلو نوقسسستا  ملةسسسسسسسسسسسسسبسسسب  سسسدم فغبسسسم نةفيسسسدو  اللقسسست  سسستسباي   ثسسسل اسسسلن نانوقسسست   افسسست

  تغوتب م ن ن يدو  اللقت  نوياف نةةسسسسسسسسسسسسسي خ من نانيقتمت  تت سسسسسسسسسسسسس م نسفتف نستي يد تطتسأت اانل قوتعقت نمتم يبوالوقت  نا ي ت وم

 نآلسوت  نسااةوم نستي   ان اه ت ثنسر خيفت  ت 
د
 نسقتئ  ه اقلو نانوقتكت .  دل فنس ت

 تس سسسسسسسسسثل نسلو اغيل ستف   نسالوبوم  نةؤسسسسسسسسسسةسسسسسسسسست  نقةسسسسسسسسستمن نروجمفقد  نس ، والقتل خارج نطاق القانو   االحتجاز التعسيييييييي ي امت

 سسسسسسفيت تاتلا بصسسسسسسافص ادس  قوتص نسيئت  نألكار ت مت ن دص   طخيقم تةتمح نسفةضت   نسدتسم طا نسقوتم  تسدتف نةةاط اقت نه ت تفسسسسسسسه

سال وال سسسسسسسسسسوت  نةةسسسسسسسسسس قم   سسسسسسسسسسسأالم اؤاا ان نسءةسسسسسسسسسستا نسالانتح ت سسسسسسسسسسفن طا  تنم نسيجتذ ت  نسةسسسسسسسسسسوتسسسسسسسسسسسوم تا سسسسسسسسسسيا نسةول م قن تسسسسسسسسسسسوالم

سسسسسسسسسسسسسسالاو  "ت  ي نةستل   ؤكسد ذسسك قستسثسم نغيوستل نسةسترسسسسسسسسسسسسسطسم نوققايوسم  نةةسسسسسسسسسسسسستتمست  نسةسسسسسسسسسسسسسوستسسسسسسسسسسسسسسوسمتس   ست ست  نافاست وسم من ا سل 

فد   ثت م  سسسسسا  قخ طا مجي ل مغالا  ت يبتفات نتئب فئ س  2014طا  انوا  " ايفوقص
ُ
طا م  سأت طا مد ةم   ي غت و تنستي كتنل ت

قم اتس   حوتعقت طا ظل نسفةض نس  ةم نسيحقسسسسسسسسسس ر م س قانف نساا ي تاقد مؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ي مةبر نةخاص نسالوبوم   سان نةال  سسسسسسسسسسوت  نةةسسسسسسسسسس 

 نةيةتمح ملفد ننةدنس نأل مم نسةوتسوم تتةتمح نس  ن    ه نو    نساا ي نسالو ي من نتقوم تيان  قثامم نسافتال من نتقوم ا خو.

 ار  نف  ثم نسصسسسسسسقيوم " نصسسسسسس ب موالاس كخفتنم " مقياسم طا مد ةم سسسسسسساقت  ةاب سوبوت ا قسسسسسست مل ت اس  ومت    2015مت ا 29طا 

فو ت اكد   دص مةظ ت   تمالم طا نمل ي ل نةدنح نسالو ي اه نصسسسسسس ب  سه تظأخ ح ل نسفةض نستي تفخ سسسسسسل  ل ب  نف  ةسسسسسسداتتف

تالقل  ا ت ت أت عقد دن   تسقيل يبل نسانيفم سصسسسسسسسالوقت  ةظتم نسفقود مف خ نسقلنطا تنسقان  نةانسوم سه. تا  زنل مصسسسسسسس ر نو ةتص 

ةظتم نسفدنسم طا سوبوت تطا نسايل نستي تيانائي فوه يان  نس سخام تنةؤسسةست  نسخسس وم مل  غ ر مفالام  لف نآله طا ظل غوتب تتم س

 نملقتك م.  لفذسك  دم تقد ل او من افخنس تالك نو  ت ت    نفنو  ت ت  نةة قم تنسدسول 

تل نقيجت ات سفدص ا تم طا مخكز نقيجت    " فقسسسالل  دم ذكخ اسسسس أت " انه من   خات  نسثوثوءوت طا ذن  نسةسسسوتال ذكخ  نمخاص طا 

مخنكز    نفت تفخ سسسسسسسسسسسل سالييي   تمن ثل تجخيدات من موملةسسسسسسسسسسسأت من يبل قخنس ذكاف م سسسسسسسسسسسخفاه   انق2015 نقت م  تممفوروقم طا  

بري تت سسسس ر  لف انه  ةدمت يتتمل ذسك  ناقيجت 
ُ
طا اتنئل  تم   سسسسدفات تافسنفأت.  خخاام تت ل  اتنوقت تةس  تفخ سسسسل سالقسسسسخب نة

 نساا ي نسيتملفم وقثامم نسافتال  "نسخس  نويت سسسسسم"نةأت خن  نسالانتح ن يقالن طا  دس من نةدنا ت  نستي نيلعقت ياص    فت 2017

موملةسسسسسسسأن   نف  الل  تا بره   تسسسسسسسس  سوبوت تفخ سسسسسسسن سالييي   من يبل نوقخنس نسلكاف طا مفوروقم  أنقن طا حا يخيتفش  طخن الس

 .يبل   قت أن سف الوت  تيي   ألمتكن قةتسم انحةتاتن تنسل ن ا برتان  الل موملةأن

  2018 اسوه  17طا 
د
قت  نآله ن يطيل   ت م مةسسس قم  قسسسا مجالس نسةانب نةةيخب "سسسسلقتم سسسس رياو " تمت نل مصسسس رات مجأاا

يالل ملفد تفخ أت ساليفل ب ك ت تؤكد  تئالوقت.
ُ
 ملفد ننقطت  او تستئل ساليان ل مفأت  تيفيقد انقت ي

تنسلو  طا مل سسسسسسسسسسأه سوبوت  10قت سبفثم نألمل نةيحدص طا سوبوت طا تقخيخات ن سسسسسسسسسسست قه من نأل انم قوث رسسسسسسسسسسأد تف 2019سل  خيالض  تم 

 184امخنو م قن  278نحا   تنستي تبالغ  طخال غ ر يسسستنانوسسسم نسالانتح نقيجزه نسءةسسسسسسسسسسسسسسستا من نانوقسسستكسسست  نستي نفتابسسسل  حا  سسسدس  تثا

ذتن   ءةسوت  ا خو غ ر سوبوم  مفظل اؤاا نسءةستا تفخ سن ةفتمالم يتسسوم ت ةويم ت سالل قد نا يدنان  نو ءةسوم من يبل 

 نسالوبوم. افخنس طا نس خام نةدنوم نسيتملفم وقثامم نسافتال

 6.3نسةسسسسسسسسسسسسسثستنح  تا سد مست  قستفب من نصسسسسسسسسسسسسسض مالواه نست ي طا سوبوست طا ستسسم تفسدنساس فو، مخيميات النيازح   في العنفيتعلق بي  تفو ست

مأستص  نةتنوم طا نمليو ت  تمفةاخن  نسو ئ ه تغ رات من نةفةاخن     اه مالواه فق   مت م  ر  أه  دس نسةت ق ه طا سوبت   ثال

تتر  اسلو نأل سدنس نسمسسسسسسسسسسسسسي سم مسأسسسسسسسسسسسسسسستص  نةسسسسسسسسسسسسسستنوسم طا قا غ ر نسقستسفين  نا ق ست سم   نسيستملفسم ألقسد نسقات ه نةيةست  ي ه  نف نألفا 

 
  https://bit.ly/387XOP5: التالي الرابط على ،9 ص ،2019 لعام العام األمين تقرير: ليبيا في للدعم المتحدة  ألمما بعثة أنظر،.  10

https://bit.ly/387XOP5
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  قوث ا سه من ات ست  غ ر اسمومكيئم مةسيقسفيم طا مجي ل نسةت ق ه طا ظل مت تيفخ   انيةسأل تمن   ه اؤاا نسءةستا  تسطبل

  من يبل نسءةسسسسسسستا تنسييوت  نسو ئت  مياخفص تن يدنان   دنوم   ت سسسسسسسم نغيصسسسسسسستب قتا و اه نسءةسسسسسسستا طا الو نمليو ت   خ سسسسسسسم

   وتص  نا ذسك  خالض ت سسسسسسساوو  مت مةيخس ن ات طا  نةوال سسسسسسسوت  نةةسسسسسسس قم طا مخنكز ناقيجت  غ ر نسخسسسسسسسسو م نت رسسسسسسسبه نوقثاموم

 ا خ  نا نسءةسستا نملقيجزن  طا نقبتط مدفن
د
ا اؤاا نةخنكز تنة سسخف ه  اللقت تنسيقالبت  نسواموم نسل ن  يفخ سساه  سلقت تأث رن سسسالبوت

. طا قسستا  مفوةسسم من نمليو سست   من نةفختف اه نسءةسسسسسسسسسسسسسستا  تبفسست وقسستسوقل نسةيةسسسسسسسسسسسسسوسسم  فسستيبسسم نو ةسستص  تالسسك نةخنكز  قوسسث  قاماه 

 نا  سسسسسسسسفود ا خ طا سسسسسسسسساا    من ا ل تجةب نا يدنا نو ءسسسسسسسسس ي. 11 د الن مت مةسسسسسسسسم   سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس   يجت  نوق ت م  ت ت ت تنسييوت  غ ر نة

     ت طا ذسك نا يدنا نو ءس ي  سن ل نألسخص. قبتط طا نألسخص  لف ؤسو ت  ان اه  ات ت  تالك نمليو ت 

سسسسس ي فاف ت سسسسالاال من يبل قخنس الو  م سسسس ر تقخيخ و ةم نسو ئ ه نسءةسسسستئوم  لف نمليو ت   يفخ سسسساه سوغيصسسسستب تنا يدنا نو ء

من ا سل نةستل تاه ففض  ااستلا اؤاا نسةست ق ه  مةسسسسسسسسسسسسستتمسمطا محستتسسم سالقسسسسسسسسسسسسسغ   اللقن تن ت ن ان ملفسد ذسسك  ن اخيا  12نمليو ست 

تؤكد ذسك فتن ت  نسو ئت  نسةت وت  من الو نمليو ت     .13نسافتص مبترسسسسسسسسخص  لفنألاتلا سفل نةتل  يل  اوال نسةتف  اللقن مت  ؤسو 

   حقسسسسسسسسسسسسسخ ملفض من نو ةاس نةةسسسسسسسسسسسسس ق ه سوسسأ سسلتن مفأل نسءةسسسسسسسسسسسسسستا تنسييوسست  نسسسلو ا  يفسسدة 14قوسسث  ختين انسسه  ةسسد يسسدتم نسالوسسل

 تمن ثل مفدته طا نسوام نسيتلا ملفد نا يدنا  اللقن  ءةسسسسسسسسسوت تطا قتسم ففقسسسسسسسسسأن ٌ برق
د
 نت ن  سسسسسسسسس أا  تفان نوي ةسسسسسسسسسم   سسسسسسسسسخ  تمت

د
خبت

 ن  تسقيل.ايقدس

 خبت   ايم ا ت ل    لفنسءةتا طا مخنكز   انا نةأت خين  ل تفدعقت سيصل   نفسل تيايض مةأسم نسفةض  ةد نا يدنا نو ءس ي  

  50مت  قتفب 
د
سسسسسسسسسسسودص طا  سسسسسسسسسسخب  ايم  نا مخول تت افنا ا انا نةأت خين  ةاب  15من نأليل فني ضسسسسسسسسسسقووقت اكار   نفشسسسسسسسسسسيصسسسسسسسسسست

 نسفت س م اخن الس  نعقل  نا اثخو نو    نسالو ي موال سوت  مةس قم  رةيول نسقسخبت  نو ايم اعقتم نو     تفتثتب الو نو خي م

 دنس اكبر  اث ر من نةفالن   اقد نةأت خين نسةت  ه من نسقسسسسسسسسسسخبم نو ايم  نا نةفةسسسسسسسسسساخ " ففض ذكخ اسسسسسسسسسسس ه " يتل اه نأل نسةاخنا

 .15ييول  مفظ أل من نسءةتا تنألايتل 120تناو  لا انقت تخطل نحا 

نةانثوا نسدتسوم اضسسسقل ظتاخص نسيفل ب تيي سسس   سن ل  نغالبتبخغل من اه سوبوت من نسدتل نةايفم  نف  التعذيبفو ت  خص و

 س   ت ت  نةةسسسسسسس قم اقيجت  سيوض من نسءةسسسسسسستا مل سسسسسسسثل تفةسسسسسسسيح تمن ثل  رسسسسسسسثلنانقةسسسسسسستم  الن  نةةقةسسسسسسسلنمل ي ل نسالو ي 
د
مد و

ا وي  نةيحدص  فوا د طا س ن مؤسةم نسثتفم نرثتل نسيفل ب ت  ول  ختب نةفتمالم نسقتسوم تفقت سيقد خ نألمل تفخ أن 

 تناان   سسسوتسسسوم سسس وةم 372تنسيأاول 
د
تفخ سسن مفظ أن سثتفم ارسسثتل نسيفل ب ملفض من اؤاا نسسسس وةت  افخر   قن مؤ خن

 .نسيفل ب نسالانتح تفخ ن سه  لف

بض  اللقت  وق م ناني تا  “  سسسسسسالاة من   ه اؤاا نسسسسسسس وةت  امخنو تد ا "  
ُ
ملفد  أت  نوقخس نس سسسسسف ي نسيتملل سقان  نسقلنطا    لفي

ألنان  ذسك “  ثخ  نفتتفخ سسسسل نمل تسس تنسايتئب نسفةسسسساخيم مت   ه  اثخات  نفتةقالل   2011نسةسسسستملل   سسسسخ من فبرن خ  تم  ثافص

خ وص  قوت ص سسسسسوي  دته ت" وق م  2014مخياليم من نسفلنب تناغيصسسسستبب قةسسسسب ياسأت  يبل تحايالأت  لف سسسسس ن نو د دص  تم 

  ت ا كلسك تقال  أه عق أت “ تاالمب. قا ل نملقا م  نف سسسالاة  تسسسس ن افبفم "تح ز قخيم مانان تنسقوتم  ر سساول  صسست م

 
11 . Protecting Female Refugees against Sexual and Gender-based Violence in Camps، united nation university online ،Available at the following 
link،https://bit.ly/33Nm7hT      
12 Refugees report brutal and routine sexual violence in Libya،the guardian online ،Available at the following link ، https://bit.ly/2P9h1qZ  

  https://bit.ly/34KhNBx ، يورو نيوز، متاح على الرابط التالي:ليبياالنار على مهاجرين حاولوا الهرب من هجمات في   أطلقوا األمم المتحدة: حراس  13
   https://bit.ly/2Ydd4G2. محتجزون ومجردون من انسانيتهم: تقرير حول انتهاكات حقوق اإلنسان في ليبيا، بعثة األمم المتحدة في ليبيا، على الرابط التالي: 14
    https://bit.ly/37YQVQc، مهاجر نيوز، متاح على الرابط التالي:العشراتة في مركز احتجاز مهاجرين في تاجوراء.. غارة جوية تودي بحياة مجزر . 15

https://bit.ly/2P9h1qZ
https://bit.ly/34KhNBx
https://bit.ly/2Ydd4G2
https://bit.ly/37YQVQc
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 ود انه تبخغل   "تفخ سسسل  وسأت سالقسسسخب سن ل نسسسسس ن  ت خ ل ملفد ننوقتا ثوثم افبت  نةدص وقةسسسن نسةسسس رص تنسةسسسالا "سسسسةان  

 16تتف   طا مخول سالةت ق ه من سثته تتتفغتا مل اياللقت.ةد ةوقت   سل تةيطل نسفاسصسالاة   ختر

تزن د   الوت  نا يطتف سالءةسسسسسسسسسسسسستا طا رسسسسسسسسسسسسسخال سوبوت طا ظل نسيخنب نألم ي نسلو  الييه نةفتف    ه نسقات ه   نفنألمخ نيةسسسسسسسسسسسسسه  ةطنا 

 طا ا أزص نألمن 
د
  الن نسيخنب نألم ي  دتفو   تنسققسسسسستا نةلكافيننةيةت  ي ه طا سوبوت تغوتب نوققسسسسساف نةؤسسسسسسسسسسسس ي سالدتسم م ثو

د
سسسسسساليت

  نا يطستف تختسب  اللقست امست   الوست  تفسل سب  سدنفل نانيقستم تنسيخايض نت مان نةوال سسسسسسسسسسسسسوست  نةةسسسسسسسسسسسسس قسم من تةيوسل  سد سد من قستا 

 سقان  نستي تحستفب تالسك نةوال سسسسسسسسسسسسسوست  نةةسسسسسسسسسسسسس قسم تمن   ه نوقستا  نسسلو تثقوقست ملفثسم نألمل نةيحسدص طا سوبوستت س   الوست  ييسل ساليةاوسل 

نو    نسالو ي نستي تحسسستفب نسيةظول تنستي  نستي ن يطيأسسست تةظول سن   يبسسسل اه تي ان من نسأخب مل نيترنب يان  "امةسسسه  افنسسست"

امخنو نقيجزان تةظول سن   نافاتبح تتالق ه  نا ا د  ةت سسسسسسسسسسخ نسيةظول  23قال انقت مل مج ا م من نسءةسسسسسسسسسستا  بالغن  دسان 

نستاوسك  ن تفخا  زا كب ر م قل سالةسسسسسسسسسسسسس ي تنسبول ألفخنس ا خين ملفسد اه تل ايسك   امل سسسسسسسسسسسسسل انان  نسيفسل سب تايلسسسسسسسسسسسسس ي انان  نةفستمالسم

 .17  أن خ 

سةظتم تفقت سيقد خن  مفظ أن  نسالانتح  ءي  هسل تيايض   الوت  نسيفل ب ملةسسسسسسسسسبب نسيخنب نألم ي طا سوبوت  ةد نسءةسسسسسسسسستا نسالوبوت  

مف خ نسقلنطا تسان نسسسسسي خ  سر سسسس ل نسو ئت  تنةأت خن  قوث ارسسسستف  تقد خن  ميا سسسسوم نألمل نةيحدص س سسسسئاه نسو ئ ه  لا 

طا مفةسسسسسسساخن  فسسسسسسسس وم ت سسسسسسسخف  اللقت قثامم نسافتال  تتؤكد نةسسسسسسستا ا ئت  من   ه اؤاا نسل ن  محيجزن  6000انه مت  قدف ب 

ةفةسسسسسسسسسسسسساخن   يخالالأست نسفةض  ثستفسم انان    ست طا ذسسك نسيفسل سب تنا يسدنا نو ءسسسسسسسسسسسسسس ي تن ت ن   ت ان من نسأختب  لا   طستسوست اه اسلو ن

طالب من ايتفب اؤاا نسو ئت  ملفد تصسسسسسايخاننسو ئت  
ُ
طا محتتسم سالقسسسسسغ   نا ايتفاقل. تطا قتسم  18سالأختب نظ ر سفل امانل ت

  دم نةانفقم  يل مقت قتعقل نت ييالأل.

نةسسسسسسسستا تل ن يطتفأن طا  5امخات ه تب ه ملفد ذسك انقل سسسسسسسسساسننوت  مف  سسسسسسسسن طا سوبوت كتنان من   ه   ار  نف  ثي ه   2019طا اكيابخ

تسسسسسسسسس   ةغت و  تتدنتسل  سسسسسسسساف سأن ت نف ا ةسسسسسسسستسان  ومت  تفل ب تاالا نتفو طا نسخاس  نسةسسسسسسسسودص نألتلا تد ف   الوتنهمد ةم 

ته   الأت"  صسستساه سالءةسستا" طا رسستف  رسسخيض  تةد ةم  " يءب  نا" تل نييوتسات  لا مثته مجأال من يبل موال سسوت  مةسس قم من مث

اه نو ثم نسثتنوم سةسسودص سسساسننوم تد ف " ت  سسم  انس نسسس ت ول" من سسسثته نسةسسال تنح  ن يطيل  ام  نسلكخ  تا سستفلسسست قم 

تفو طا يخب مصسسسسسسسسسسسسسةل سألسسسسسسسسسسسسسس ةل   د ةم  بةغت و ت اللقت آثتف االا ن 2019اكيابخ  6ت ار  نف  ثوقت  ام  2019اكيابخ  3نوي  س 

غ ر مفختف قتي نآله. نسسسسسسيد ل  نف اثخات نوقثامم نسةسسسسساسننوم نسةسسسسسي ر   19نسخاس    ة ت ا زنل مصسسسسس ر نسءةسسسسستا نسثوثم نأل خيت 

 نسةاسننح سدو سوبوت.

 كل من نو    نساا ي تقثامم نسافتال نساا ي مةسسؤتسوم نو خي م نستي قدثل  سان طا تنيل نألمخ انه ُمفيقد  أه  ةت سسخ  
د
تتبتسا

يمي سالافتال نساا ي ال من نفتابان الو نو خي م اسصسسسسستيأت  تو    نساا ي نسالو ي  تسان تبغض نسةظخ  ن نةةسسسسسؤتل  ن تالك تء

 تنقدص اه نسفةض  سسد نسءةسستا طا سوبوت ا سسيا   ثت م فتت ه  امح ت تفسسسه نةوال سسوت  نةةسس قم ألغخنا تخدم 
د
نو خي م تؤكد رسس ئت

 تا طا سوبوت قت   يل  سثتعقن تيباسأن  تألمخ نسانيل.مصتوقأت نسةوتسوم تافاتب  تقا نسءة 

  تيقتالظل نسي خنف قتسم نس  ن  نة تف  سوه   ه قثامم نسافتال تيان  نو    نساا ي نسالو ي  طات الزواج القسري. تبخصا 

تتةهي كتفم ارسثتل نسفةض نة تفس  اللقت   ه  ققايأت   نفت اب قصسال نةخاص اا وم ت سل يانن ه تت سخيفت  طا سوبوت تفز  من 
 

  https://bit.ly/2qX5uTVاإلليكتروني، على الرابط التالي:  218. ما يحدث في الداخل الليبي: قصص سجينات ليبيات، موقع  16
  https://bit.ly/2P9cs01 الرابط التالي:  على ،2016نوفمبر  7اآلن، أخبار ، قصة امنة وشمعي بين االغتصاب والبيع.  17
   https://bit.ly/2RcM5cjفيلة، على الرابط التالي: ;في ليبيا، دويتشه ن. تفاصيل مرعبة عن العنف الجنسي: مأساة الالجئي 18
  https://bit.ly/2P7Vq2k: التالي  الرابط على ،2019 أكتوبر 14 السودانية، صحيفة حدث، ما أسوء تفاصيل ليبيا، في السودانيات قتل . 19

https://bit.ly/2qX5uTV
https://bit.ly/2P9cs01
https://bit.ly/2RcM5cj
https://bit.ly/2P7Vq2k
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تت ةل نسسسسسسسسسسسسسسي خنف نانوقسستكسست  نستي تختاسسب  حقأسست طا ظسسل  سسدم ت اس يانن ه فنس سسم تمن   ه نسيحسسد سست  نستي تان سسه  فئسست  نمل ي ل 

ةضسسسسس ي يدمت نحا نسدتسم نسااةوم طا سوبوت  نقتا قتا  نسزتنر نسقةسسسسسخو ت تنر نألايتل تإيخنف يانن ه تت سسسسسخيفت  ت ان نةخاص من ن

 نوقصال  نف تسا  زا  ئول من ققايأت.

 سسسسسسسسسثل مةسسسسسسسسسأسم
ُ
سته تد ل نوقثامم نسالوبوم ايخنف   تزن د ا دنس نةت ت  ه يةسسسسسسسسسخيتنسزتنر نسقةسسسسسسسسسخو  طافص  تسغم طا سوبوت طا ظل  ت

 2014طا نسايل نستي تقالصسسسسسسسسسسسسل فوه  د نسدتسم اسسسسسسسسسسسسسو ت ملفد نندا  نس  ن  نةةسسسسسسسسسسسس   طا مت ا ت سسسسسسسسسسسسخيفت  نت تفد ل نسقانن ه نسقتئ م 

تنسغوستب نسيستم سال ؤسسسسسسسسسسسسسسةسسسسسسسسسسسسست  نسخيست وسم تنسيسأس بوسم طا سوبوست قوسث سسسسسسسسسسسسسس السل قستا  نسزتنر نةباخ نت مست مفخف  ستسزتنر نسقةسسسسسسسسسسسسسخو طا 

قسستسسسم  36قةسسسسسسسسسسسسسب سست اكسسد مج ل محسستكل اخن الس  من   ه تالسسك نوقسستا   2017قسستسسسم طا  سستم  117خن الس تقسسداسست مسست  قسستفب من ا 

 
د
 سالييتص 14سال سسسستب ت 16سطيال ه ا  يجتت  سسسسس قل نسةسسسستسسسسسسم   سسسسخ  تمت

د
  م سسسسثل الن نسخيل  دس نوقتا  نةدف م فق  طا 20 تمت

  نسزتنر نسقةسخو طا نةده نسالوبوم نمليياليم مت  قسل  نا كتال مؤسسةست   اخن الس نسفت س م طا ظل غوتب افيتم محدسص  ن قتا 

 مثل مجالس نسةانب طا ابرال مل سسسسسسسسسسخال سوبوت نوم  يخنف ت سسسسسسسسسسخيفوت  من  
د
 ت سسسسسسسسسسخيفوت

د
نسدتسم نسقتئ م طا سوبوت قتي نآله تنستي ت تفس ستفن

. 18رأنقت مةل قتا  نسزتنر نسقةخو ت تنر نألايتل تففل سن نسزتنر  لا 
د
  تمت

 نيةوم ت ةد م  تسغم ملفض نسييوت  نستي سل 
د
 ا خنفن

د
 ت م طا ظل تاثوا قتا   ن اابتا طا سوبوت تيود  أه نسزتنر نةباخ سببت

 الو نا سسسسسخنف يد تصسسسسسل سالافتص  16 يجتت    خان 
د
ف ةسسسسسأسم  تنر نسقت سسسسسخن  ا تيايض  نف نة سسسسستكل نسقتنانوم تقةسسسسسب  ل  تمت

 سسد نسييوت  نسالوبوت    تمن   ه تالك نمليتاخ نسبتسغم نستي مةسسباقت   تنسةيةسسوم تنو ةسسد م نسبتسغمت يد سر سس ل نة سستكل نسصسسقوم 

 سلسك نوق ل نسزتنر نةباخ مةأسم نا أتا نةبا
د
خ سالييتص نةت ت م فتوق ل نةباخ سيالك نسييتص  ترتب  الوه  صافص كب رص   أت ت

  ن
د
ا نسيح ل  مل سسسسثل يد  ترتب  الوه طا كث ر من نألقوته قتا  تفتص مباخص  أله  ةسسسسل نسييتص سل  اي ل ن او مل سسسسثل  جفاله يتسفن

ر قسستا  نسافسستص نةباخص مسست   ه نسييوسست  طا   خ 
ُ
   نألمخ نسسسلو مفاس  لا  سسدم مقسسدفص تالسسك نألمأسست  طا تالسسك  19 – 15قوسسث تاا

د
 سستمسست

 21نةخقالم نسف خيم نةباخص من تح ل نألثتف نو تنبوم س ق ل تنسااسص

 

 .، ودورها في زيادة معدالت العنف ضد املرأةت الخارجيةالتداخال 
 2015سمةسس بر  17مةل ننقوتف ناتيتال نسةسسوتزسس ي نةفختف  تتيتال نسصسسي رن  تنةايل طا سوبوتتؤثخ نسيدن و  نويتف وم طا رسسؤته 

نسسسيقخنف تالك نسدتل فهي ا تةسستال طا نسا سسال سصسسوغم سسسال وم  قدف مت تخيد تخ و     نفتنسلو رسس ل كتفم ااخنف نس  ن  طا سوبوت 

 نأل خة. ا خ من ا ل تحقوا مثتسب سوتسم تنثت م طا قاليتئقت من نسدتل   نفكيم اخف 

   مةسيايت  مخياليم  نف تتةتمح نسصسخن  طا نس سأه نسالو ي اا نأل خ  تنسلو سستال طا تأ وا نسفةض التركي القطري تيظل نسيد ل  

مت  زيد  ن ثوثم مالوتفن  ستاف طا   الوم ت ايل نألس قم نةأخبم   22تننيقل يطخ 2014ف ةل اه  دا    الوت  فجخ سوبوت طا  تم 

تنسسسسسسسسسسسسسسيخدمل سيحقوا الن نسغخا نةةسسسسسسسسسسسسست دن    نسلو  حصسسسسسسسسسسسسسل  اللقت يان  قثامم نسافتال تنةوال سسسسسسسسسسسسسوت  نةةسسسسسسسسسسسسس قم نةانسوم سأت

 سي ايل نةوال سسسسسوت  نةةسسسسس قم  من  سيفطح غطتاد نانةسسسسستنوم  ن اخيا نسسسسسسيخدنم نو  فوت  نوي ر م 
د
    ه الو نو  فوت رسسسسسخ وت

  فوم نس سسسسسسسسوخ ثتنح  ن  بدت س يدمت  نانةسسسسسسسستنوم نستي نسسسسسسسسسيخدموقت نسدتقم سي ايل نةوال سسسسسسسسوت  نةةسسسسسسسس قم  ن اخيا نمدنسات  

طا تةتمح ظتاخص نسفةض  سسسد نسءةسسستا   تألمانل نسو مم سد ل نو  ت ت  نافات وم  تألسسسس قم تكتفم نةفدن  نسالا ةسسسروم م ت سسسستال 

 
  https://bit.ly/2rIlau5، على الرابط التالي: 2018نوفمبر  3. زواج قًصر ليبا، العربي الجديد،  20
   https://bit.ly/361r886، على الرابط التالي:2012أكتوبر  4المخاطر الصحية للزواج المبكر، .  21
   https://bit.ly/2rNOVd0على الرابط التالي: 2019إبريل   18. قطر الوجه األخر لميلشيات التطرف في ليبيا، العربية نت،   22

https://bit.ly/2rIlau5
https://bit.ly/361r886
https://bit.ly/2rNOVd0
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طا نةده نسالوبوم. قوث س  ل يطخ مل سثل مبترسخ مت  تتزن د   الوت  نس  تي نسدن نا نسفةض نو ءسس ي   ل   الوت   ت طا ذسك تشس و

تمتفسسسسسسل امل سسسسسل نانوقتكت   سسسسسد نسءةسسسسستا نسالوبوت      23تمأدو قخنتح  قتر   بد نوقاولنستي اسسسسسسةسسسسسأت اخن الس  خف  اي بم ثانف 

. قوث متفسسل الو نةال  سوت    الوم نويطض تنا يدنا نو ءسس ي فبرن خ ح م انقن  ءي  ه سفصسخ مت يبل ثافص نسةستملل   سخ من 

تنستي ا الةل تالك  2016طا مخنكز ناقيجت   سسسد نسءةسسستا نسالوبوت   تا خ  تالك نوقانست  ا قتسثم نغيصسسستب نسييتص نسالوبوم طا  تم 

نسالو ي تمجالس نسةانب طا ابرال  نساي بم نستي ت اسأت يطخ مةسسسسسسسسسسسسؤتسووقت  ن نو خي م ملغخا تخايض انصسسسسسسسسسسسستف يان  نو    نساا ي 

 مل خال سوبوت.

 طا سوبوتتخكوت  ا نأل خة متفسسل 
د
 تخخيبوت

د
  اكدو نسقصسض نو او تنسقلنئض نسصستفت وم من يت دص مصسخنته نو ايم وقثامم ستفن

ئخن   نسافتال  نا نةدنو ه تقتا  نسي   ر نسقةسسسسسسسسسسسسخو سال ده  ح م انقت مةتاا  ةسسسسسسسسسسسساخيم  نتاوك  ن نسقسسسسسسسسسسسسخبت  نستي تقام نسطت

 طا  نسسلو سلطا سوبوست تاا نألمخ  24" سدته اوستف " نستركوسم
د
 ةاخو نسخئ س نستركح ف سب اوسب افستغسته  كسته سأسلن نسقصسسسسسسسسسسسسسض ستفن  ستسغست

ا سسسسسسسخنف  ةسسسسسسسو م  نا نسءةسسسسسسستا طا سوبوت س س فق   ن اخيا ييل الو نسغتفن  سأن تسان  زا كب ر من نسءةسسسسسسستا  يل ت سسسسسسسخيدو ملفد 

 تنو زا نأل خ  قل فاوةم ناقيجت  ةوال وت  مانسوم وقثامم نسافتال نساا ي. خب نةده  تسطتئخن  نستركوم 

 

 .في حماية النساء الليبيات ملجتمع الدوليفشل ا
  ملفد  ختر يان  قالض رسسس تل نألاالسسسس ي من سوبوتتايض ستف نمل ي ل نسدتلا تقخيبت طا سوبوت مةل نااتقم  ةظتم "مف خ نسقلنطا " 

مل سسسسسسسسسثل اثخ  نا نسيئت      تسسسسسسسسسسياةتا ملفض نسف الوت  نملقدتسص نسفةسسسسسسسسساخيم سالقان  نألمخياوم  سسسسسسسسسد مفتيل سيةظول سن   طا سوبوت

 من تانال نمل ي ل نسدتلا طا سوبوت مفزت  لا  تل نا ي ت وم نسقسسسسسسسسسسفويم كتسءةسسسسسسسسسستا تنألاي
د
 فئ ةسسسسسسسسسست

د
سان ا د من نسيةايه  لا اه  تمو

 سسدم فغبسسم ستل ناتحسستس نألتفبح طا تخ و  كيسسم اخف  نا نأل خ ف ن  أسسم تسسد ل ستل ناتحسستس مل سسسسسسسسسسسسسثسسل فسسسسسسسسسسسسسسمي قثامسسم نسافسستال 

مثل فخنةسسسسسسسسست تإ طتسوت ذن   سسسسسسسسسالم تثوقم  قتئد نو     نسدتل نألتفبوم نسابرة  نسالو ي ساننساا ي  تتخفض ففل نوقظخ  ن نو    

 .نسالو ي

فاسسسسسسسسسسسسسسأل نسءةسسسسسسسسسسسسستا نسالوبوست    ت نف يجنف تانال نمل ي ل نسسدتلا فو ست  يفالا  ستسفةض  سسسسسسسسسسسسسد نسيئست  نةأ  سسسسسسسسسسسسسم تنسقسسسسسسسسسسسسسفويسم طا سوبوست 

تب ه قثامسم نسافستال نساا ي تنةوال  سسسسسسسسسسسسسوست  نةؤيسدص  نألتفبوسم نسسدتل  تنةأست خن  تنسو ئست  تاستسبان نس  اا طا نسيفستته نساثوا   ه

تستملفسم وقثامسم نسافستال نساا ي  تالسك نةفةسسسسسسسسسسسسساخن  ُ  ستفس فلقست ارسسسسسسسسسسسسسسد انان   25تسلاسب ةفةسسسسسسسسسسسسساخن  ؤكسد ذسسك نسي ايو  نستي  سأست 

 تنةأت خن   نف نطتال اتسل. نسالوبوت   تنسو ئت ب  د نسءةتا نسيفل 

تةسسسيخدم الو نةةسسست دن   صسسسافص اسسسستسسسسوم طا  يتمم نةفةسسساخن  تمخنكز نسو ئ ه تنةأت خين ةةل ت سسساسأل  لف اتفبت تنسبقتا يود 

تمن ثل تثاه  أل  ا الو نةفةسسسساخن الو نةفةسسسساخن   سته نسةظخ  لف نانوقتكت  نو ةسسسسو م نستي تقل  نف نألفخنس نسل ن ا  د ل س

مد ل فئ س سالفةض  د نسءةتا  قوث تاثا رتادن   د دص مأستص نوقوتص سن ل الو نةفةاخن   تسءةبم سالءةتا كانقت نسيئم 

 نف    يفخ سسسسسسن فلقت نسءةسسسسسستا ألمل سسسسسسل انان  نسفةض طا مقدميه نا يدنا نو ءسسسسسسس ي  امخات طا ظل قتا  نس  ن  تنوقختب  نفنةغالابم 

.
د
 نسءةتا طا الو نةخنكز من يبل قخنسأت تمن يبل نةةؤتس ه   قت اقوتنت

 
  https://bit.ly/33LYerh التالي:الرابط   على ،2019إبريل   18 نت،العربية  ،ليبياناشط ليبي: قدمنا لألمم المتحدة قائمة بانتهاكات قطر في  .  23
   https://bit.ly/33Lah8jالتالي:الرابط  على ،2019يونيو  2، العين اإلخبارية، الليبيانتهاكات "مليشيا السراج".. "جرائم حرب" بالغرب   . 24
  https://bit.ly/2ONcv2Gالرابط التالي  على ، 2019مارس  9 اإلليكتروني،، دويتشه فيله ليبيا في الالجئين مأساة..  الجنسي العنف عن مرعبة تفاصيل.  25

https://bit.ly/33LYerh
https://bit.ly/33Lah8j
https://bit.ly/2ONcv2G
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دف  من يبل ملفض مةظ ت  نمل ي ل نةدنح ب 
ُ
مالواه ستاف سل  يل   ل  202نو د خ  تسلكخ اه نةةت دن  نانةتنوم طا سوبوت ي

طا ق ه ف سسسسسسالل نةؤسسسسسسسةسسسسسست    2019سوبوت سفتم   من نةبالغ نةطالاب طا  اتف  طم ناسسسسسسسيجت م نانةسسسسسستنوم طا 26%20سسسسسسساو مت مفتسل 

تفايقسسسسسسسسسسسسأل  ن ااانل نوقخب تنسقسسسسسسسسسسسسخبت  نو ايم نستي  فالوقل  ن اخيا تنسأوئت  نألم وم طا تاف ر موذ امن سال يقسسسسسسسسسسسسخفين قت   

 م خس ن طا نةده نسالوبوم نمليياليم تبتسيبفوم  فالوقل  ود سأل سال يطخف ه تنو  ت ت  نةة قم.

 

 .في حماية النساء املجتمع املدني الليبلدور غياب 

 اه  الفب نسءةسستئوم  نا نمل ي ل نةدنح طا سوبوت ت ت سسم نةةظ ت  نستي تف ي طا نألسسستس  تسققسست ت 
د
 ساليخيوض من قدص  ستفن

د
محافيت

بفثسسسم  اغسسستثوسسسم تنسنسيفسسستته مل نةةظ سسست  ن نألتلا  سالغسسست سسسم نسفةض نستي  ختاسسسب  سسسسسسسسسسسسسسسد نةخاص طا قسسستسسسسم نس  ن  من  ول امخين اسسستم ه 

نألم وم نةا اسص طا سوبوت سالا سسسسسسسال وقالال غ ر تقالود م من ا ل  نقتا نسفةض  سسسسسسسد نةخاص مثل  يتمم مةتاا م  ت م نسةسسسسسسسوي  نف 

تخكح  تيقسسسس ن الو نةةتاا نسيئت  نألكار  خ سسسسم س يطخ مثل نسءةسسسستا تنألايتل تغ رال   –غخنف مت  خو طا سسسسسافيت  تتيتال فتزسسسس ي 

 آسوت  تيتئوم من رسسسسسسسسسسسسأنقت تقد ل نسفاه   ر   تا سسسسسسسسسسسستفم  لا تةيول تفش   ل ستفيم  ثاه نسأدف م قت نويخت يممن نسيئت  نسقسسسسسسسسسسسسفو

 سوبوت.سالءةتا تنسيئت  نةيقخفص من نس  ن  نةةي خ طا 

  ن نسصسسسسسسسسخن ت  نسثةتئوم   ه نألاخنف نةيةت  م طا سوبوت تنسقسسسسسسسسغ   نف نةؤسسسسسسسسسةسسسسسسسست    نسثتنح
د
اا محتتسم تحوود ستف نسءةسسسسسسسستا ملفودن

نوقثاموم من ا ل  يخنف ت سسسسسخيفت  من رسسسسسأنقت ت ا ه نةخاص نسالوبوم قت  ا تقل فاوةم نسظختف ناييصسسسسستس م تنا ي ت وم نسةسسسسس ئم  

ةسس  
ُ
سالفتسن  تنسيقتسود تسسسرةهي فاخص نسزتنر نةباخ    الن نسي ا ه سن  جفل نةخاص نسالوبوم فخيةسسم نستي تترتب  نف قتا  نس  ن  نة

 تمتس ت
د
 .من ا ل نا ي تس  نف نسخ ل نييصتس ت

طا نس قت م  ا ن تد ل نمل ي ل نةدنح سةسسد نسيجاص نستي تختبل  نف نس  ن  نسقتئل نوقتلا تإمثتنوم تد ل تالك نةةظ ت   نف نأليل 

  ست سسسسسسسسسسسسسسم انسه تمن نةيترا اه ت ستفس تالسك نةةظ ست  نوقوستس   ه نسيخيستا كانقست ا ت السك سسسسسسسسسسسسسسالطسم  27ةستاا نسةستئوسمطا نة
د
نألكار تاتخن

الزم  فيد و  نمل ي ل نةدنح نروجم ا دنا نسةص  تنة افص تنارتفص  لف نانوقتكت   ثتفم ارثتسأت.
ُ
   دنا نسخاو نة

 

 الخاتمة والتوصيات.
 ت سسم اه ملفض نوقتا  نستي   طا اتاه نس  ن  نوقتلا من نسءةسستا طا سوبوت    قتل قصسسخ نوقتا  نستي تيفخا سالفةض   ان  أو ا

فصسسسسسسسل نسفةض نة ة      ان تانا يدنان  نو ءةسسسسسسسوم ا  يقسسسسسسسالن نوقد ث  افت من نسةول م قن مثل تيفخا ألنان  من نسفةض 

ةقةسسسسسس م  نا ذنعقت تكلن نةا أت  نةةسسسسسس قم   ه  م سسسسسسد نةخاص نسالوبوم  ن نسيجتذ ت  نسةسسسسسسوتسسسسسسسوم نسقتئ 
ُ
  ه نةؤسسسسسسسةسسسسسست  نسالوبوم نة

ت سدم فست الوسم نو أسد نسيسدن و  نويستف وسم   جستنسب  من نستقوسم ا خو  نساا ي يان  نو    نساا ي نسالو ي تيان  قثامسم نسافستال

اا نروجم قي وم سصسسسسسسسسخن  نةصسسسسسسسستو  تنألاانا  سلسك   ان نسقال اه نسفةض نسانيل  نا نةخاص طا سوبوت   نسدتلا طا ت سسسسسسسسل قد سال  ن  

 سسسسفض نسدتسم نسالوبوم نيةسسسسأت طا نويختر من    تنسدتف نملقدتس سال جي ل نسدتلا ملفد نييو  نظتم نسقلنطا   تا سسسستفم  لا نسةسسسسوتسسسسسوم

 فةض نةترنمح نألفكسسسته  قالال سسسسسسسسسسسسسسال وسسسم سال ت ا قسسست من ن جسسستس  ااقسسسم نسطخف ه نةيةسسست   ه
ُ
جةسسسب نمل ي ل نسالو ي تطا مقسسسدموقل نةخاص  ت

 طا  ةتا نمل ي لنسالوبوم 
د
 نستسوت

د
 قك  كتفم ارثتل نسفةض تتجفالأت رخيثت

ُ
 .نسالو ي نة

 
    https://bit.ly/2sD8GUX التالي:الرابط  على 20ص  ذكره، . مرجع سابق  26
  https://brook.gs/2qmLbik التالي:الرابط  على ،31مركز بروكنجز للدراسات، ص  الوطنية،تحقيق االستقرار من خالل المصالحة  ليبيا:إعمار  ة. إعاد 27

https://bit.ly/2sD8GUX
https://brook.gs/2qmLbik
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 :توصال مؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق اإلنسا  بما يلي ،وعليه

تسوان تحل  رسسسسسخنف نةيا سسسسسوم نسةسسسسستموم وققاال اه تثاه كتفم مخنكز ناقيجت  نسخسسسسسس وم تغ ر نسخسسسسسس وم تحل ف ت م ام وم   ▪

 نسو ئ ه  ت يتسص نمليصصت  ةخنكز   انا نسةت ق ه تنة خس ن سن الوت طا سوبوت.

 طا ت سسسسسسسسسسسال نسيخيتا سوبوت اه ت تفس ستل نةغخب نسفخبح تمصسسسسسسسسسسسخ نسل ن تحدال قدتسن  خيم تنقدص مل  ▪
د
 فت و

د
وقل  نسالوبو هستفن

 .نتيتال نسصي رن  الن ناتيتال طا مق انه ض نةقتس   تثلةفسمن نسيدااف  نسفةض تن سوتز ي  جةب نسدتسم نسالوبوم مزيد

 من يتناه نسفقابت  نستي تفطح نوقا سال غيصب طا نسزتنر  تمل  ي  اللقت قتسم يخف نسزتنر اقت. 424 سغتا نةتسص فيل  ▪

سالفةض طا قتا  نس  ن  مثل نسءةسسسسسسسسسسسسستا تنألايتل  ةقل  سلقت نسيئت  نسقسسسسسسسسسسسسسفويم تنألكار  خ سسسسسسسسسسسسسم ت يتمم مةتاا م  ت م نسةسسسسسسسسسسسسسوي  ▪

 تنس واخ.

ففض كتفم ارسسسسسسسسسسسثتل نسيد ل نويتفلا طا رسسسسسسسسسسسؤته سوبوت    ت طا ذسك نةةسسسسسسسسسسست دن  نسالا ةسسسسسسسسسسسروم نستي تقدمأت تخكوت تيطخ سبفض  ▪

 تنستي تةتال طا نريفتل فيول نأل مم.نو  ت ت  نةانسوم سقان  قثامم نسافتال 

 .نسالوبوت  سال حتك مصتب تنسيفل ب تنسقيل  تفر نطتال نسقتناه  د نسءةتا تقد ل كتفم مختا ي  خنئل ناغي ▪

اه  يقسسس ن او نتيتال سسسسوتزسسس ي يتسم ت ثول نةخاص  تس سسسثل نسلو  قسسس ن سأت ققايأت كتمالم سسسسانا طا نةؤسسسسةسسست  نسر سسسخيفوم نت   ▪

 نسيةيول م نت نسققتئوم.

 سيجةب نمليتاخ نسصقوم نسةت  م  ن نسزتنر نةباخ. 18  لفففل سن نسزتنر سالييوت  نسالوبوت   ▪
د
  تمت

نسصسسسسسسسسسسسسستسف  ن نمل الس فخا  قابست  محسدسص  نف  1970 نف و ةسم نسفقابست  نسيستملفسم مل الس نألمن تنةء سسسسسسسسسسسسسأص   ا سب نسقخنف  ▪

سوبوسست  ا سسسسسسسسسسسسسسو سست نةةسسسسسسسسسسسسسؤتس ه  ن نفتثسستب ا  سستل تةوقسسك نسقسستناه نسسسدتلا وققاال نانةسسسسسسسسسسسسسسته نةةطبا نسقسستناه نسسسدتلا نانةسسسسسسسسسسسسسستنح طا 

 .نسالوبوت  تنةأت خن  نانوقتكت  سن ل مخنكز ناقيجت   د نسءةتا

 طا سوبوت. 2019 يتسص نمليصصت  نةتسوم نة ةاقم سال جي ل نةدنح طا سوبوت طا  اتف  طم ناسيجت م نانةتنوم سفتم  ▪


