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Abstract 

Many women played important roles and contributed to the transitional stage 

in Libya today, including women deputies in the new parliament. Which calls for 

concrete steps to be taken urgently to ensure respect for the rights of women in the 

new Libya, and to absolutely and firmly reject discrimination based on gender. This 

paper reviews four key issues that Libya needs to address in order to help ensure 

women's rights. Failure to adequately deal with these issues will lead to a setback to 

the progress made by women over the past years and would impede respect for 

women's rights in the future. First, the Libyan Parliament must ensure that women can 

participate on an equal footing with men in the Constituent Assembly and the rest of 

the constitutional drafting process. Women's voices are very important in preparing a 

constitution that meets international standards for women's rights. Second, the future 

constitution must guarantee full equality between men and women with an explicit 

reference to gender equality in the text of the Constitution. The Constitution must 

clearly state in its articles that equality prevails over any law. The new Constitution 

must explicitly prohibit discrimination based on gender or social status among other 

categories. The legislator should also demand passage of laws that prevent 

discrimination by the state or non-state actors, while allowing courts to abolish 

discriminatory policies and to grant effective remedies and remedies to those affected. 

Fourthly, the Libyan government should work to end discrimination against women in 

all aspects of Libya's public and political life and to end impunity for domestic 

violence and violence against women. 
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Özet 

Pek çok kadın, yeni parlamentodaki kadın milletvekilleri de dahil olmak üzere 

bugün Libya'daki geçiş aşamasına önemli rol oynadı ve katkıda bulundu. Yeni 

Libya'da kadınların haklarına saygı duyulmasının sağlanması ve cinsiyete dayalı 

ayrımcılığın kesinlikle ve kesin olarak reddedilmesi için acil olarak somut adım 

atılması çağrısında bulunuluyor. Bu makale, Libya'nın kadın haklarını güvence altına 

almak için ele alması gereken dört önemli konuyu gözden geçirmektedir. Bu 

konularla yeterince ilgilenilememesi, kadınlar tarafından geçmiş yıllarda kaydedilen 

ilerlemenin durgunluğuna yol açacak ve gelecekte kadın haklarına saygı 

gösterilmesini engelleyecektir. Öncelikle, Libya Parlamentosu, kadınların Kurucu 

Meclis'te ve anayasa taslak hazırlama sürecinin geri kalanında erkeklerle eşit bir 

temele katılmalarını sağlamalıdır. Kadınların sesleri, kadın hakları için uluslararası 

standartları karşılayan bir anayasa hazırlamada çok önemlidir. İkincisi, gelecekteki 

anayasa, Anayasa metninde cinsiyet eşitliğine açıkça atıfta bulunarak, kadınlarla 

erkekler arasında tam eşitliği sağlamalıdır. Anayasa, maddelerinde eşitliğin herhangi 

bir yasa üzerinde hüküm sürdüğünü açıkça belirtmelidir. Yeni Anayasa, diğer 

kategoriler arasında cinsiyete veya sosyal duruma dayalı ayrımcılığı açıkça 

yasaklamalıdır. Yasa koyucu ayrıca, mahkemelerin ayrımcı politikaları ortadan 

kaldırmasına ve etkilenenlere etkili çözümler ve hukuk yolları sağlamasına izin 

verirken, devlet veya devlet dışı aktörler tarafından ayrımcılığı önleyen yasaların 

geçişini de talep etmelidir. Dördüncüsü, Libya hükümeti, Libya'nın kamusal ve politik 

yaşamının her alanında kadınlara yönelik ayrımcılığı sona erdirmek ve aile içi şiddete 

ve kadına yönelik şiddete karşı cezasızlığa son vermek için çalışmalıdır. 
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