
 
  
 
 

Initiators Organization for Human Rights & Democracy 
 

1 
Initiators Organization for Human Rights & Democracy   (IOHRD)  
KVK  nu.:69645892 
www.iohrd.nl   info@iohrd.nl                   

 مبادرة شبكة مدافعات عن حقوق المرأة أول شبكة نسوية معنية بحقوق المرأة بليبيا
 

اجتماعاً تقابلياً موسعاً ضم عدد من  وبدعوة من األستاذة نسرين عامر الناشطة الحقوقية  بمدينة البيضاء  بفندق مرحبا  2016يناير 4في 
السياسية( والذي خصص كاجتماع تأسيسي لشبكة خاصة  -المدنية -االعالمية -التربوية -االجتماعية -الناشطات في مختلف المجاالت )القانونية

 بحماية حقوق المرأة
 

وق المرأة الليبية األمر الذي يختلف عن المبادرات الفردية تكمن في كون الشبكة تعد أول شبكة نسوية للدفاع عن حق الطبيعة المبتكرة للشبكة 
وي السابقة، لكنه يسهم في البناء عليها وتوحيدها وبناء استراتيجيات موحدة لدى الناشطات والمنظمات من خالل تحسين العمل الجماعي والوحد

 االنتقاليةة وغير ذلك وضمان مشاركتها في مرحلة العدالة الذي يهدف لصون حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجاالت السياسية والمجتمعي
 التي تمر بها البالد.

 
لبناء المواقف الجماعية والبناء  المرأةعالقات وثيقة مع مختلفة الناشطات والمنظمات النسوية العاملة في مجال حقوق  الشبكة نسجت 

لية من خالل التعامل مع هيئات األمم المتحدة والمقررين الخاصين اسهامات تلك الجهات، وطور ت عملها للدخول الى الساحة الدو عل 
ولي، واالجراءات، توثق انتهاكات حقوق المرأة وتستخدم المعلومات كتقديم التقارير للهيئات التعاقدية ومناصرة حقوق المرأة على المستوى الد

نية والدولية، وبالتأكيد الشبكة التعاون االستراتيجي الى تكامل في وتشكل المناصرة المستوحاة من مواقف جماعية اثر كبير على الساحة الوط
 العمل يقوي األداء ويحافظ على التنوع في العمل القانوني والحقوقي الخاص بالنساء.

 يهو  الخاصة بالشبكة الرؤية   والجدير بالذكر بأن للشبكة رؤيتها ورسالتها واهدافها المتمثلة في
  ((   لمجتمع سوي االرتقاء بحقوق المرأة وصوال)) 
 
  ةلاسرلاو
 
 ((لست وحدك نحن معك فالدفاع عن حقوقك واجبنا كلنا ))
 

  شبكة مدافعات ل ةيسيئراألهداف ال
 
 توفير الحماية للمدافعات عن حقوق اإلنسان -1
  بناء قدرات وتنمية مهارات المدافعات عن حقوق اإلنسان-2
 تقديم االستشارات والمساعدة القانونية للمرأة المعنفة-3
  الرؤي والتصورات الكفيلة باالرتقاء بحقوق المرأة اعداد-4
 رفع مستوى الوعي لدي المجتمع بحقوق المرأة -5
 

  ةصاخاألهداف ال
 
  رفع مستوى الوعي للطالبات داخل المدارس الحكومية  -1
  رفع مستوى الوعي من خالل الفن -2
  رفع مستوى الوعي من خالل اإلعالم والصحافة -3
 اإلصالحالنزيالت في مؤسسات  االهتمام بحقوق-4
 

كذلك قامت بالعديد  . ومن خالل الشبكة صدرت صحيفة مدافعات المعنية بحقوق المرأة ودوامت علي صدورها وهيا االن بالعدد الخامس منها
النزاع علي واقع  وكذلك دراسات ميدانية عن اثر. من الدراسات واألبحاث الخاصة بالمرأة بليبيا ومنها دراسة عن زواج الصغيرات بليبيا

وكما   وكذلك قامت بتدريبات عدة للناشطات بمجال حقوق االنسان والمرأة. عائلة بالمدينة 400االسرة في مدينة بنغازي واستهدفت خاللها 
ً ضياتقوم الشبكة و.  تقوم الشبكة بزيارات منتظمة لسجن النساء لتقديم المساعدة القانونية والطبية والنفسية للسجينات ب مأمورات الضبط بتدري ا
سيدة ومنظمة  89الشبكة االن تضم اكثر من .. القضائي والهجرة الغير شرعية حول قانون السجون وكذلك المعايير الدنيا لمعاملة السجناء

بكل  تعمل بشكل جدي من أجل االرتقاء بحقوق المرأة بليبيا وتعمل جاهدة رئيسة الشبكة نسرين عامر مع أعضاء الشبكة من اجل المساعدة
 .تاردابملا نم اهريغو ةردابملا هذه ةيطارقميدلاو ناسنالا قوقحل نوردابم ةمظنم معدتو , األوقات
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