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 المستخلص
مكانية إضمان ، و البرامج التنمويةلتنمية أن نجاح ات اؤكد أدبيت المجتمع على نجاح ستدامتها وا 

كة العنصر البشري بمشار  وثيقا   رتباطا  إيرتبط  يجابيةإوالتفاعل معها بولمي لعا التطورمواجهة 
على أن هناك  للعلوم اإلجتماعيةكما يتفق بعض الدارسين  .أهيلهطبيعة تحسن إعداده و و 
مستدامة منذ نهاية القرن الالبشرية في التنمية  النوع اإلجتماعيتتناول قضايا إدماج ين تجاهإ

الذي يعني بتمكين جميع  البشرية المستدامة تجاه األول هو ما يسمى بنموذج التنميةاإل .العشرين
أقصى حد ممكن من خالل التعليم والتدريب  تنمية قدراتهم إلىو  رجاال  ونساء    فراد المجتمعأ
قتصاديا  وسياسيا   المرأة تجاه الثاني بتمكيناإليرتبط و  .خلق فرص العمل مناسبةو  ، إجتماعيا  وا 
 تضع التي التنموية النمذجة تصورات علىزئة للتج قابليته عدم خالل من مفهوم التمكين رتكزيو 

 من اهتمامها محور في ستراتيجيةاإل الخياراتالبدائل و و  والمؤسساتية المعيارية اإلشكاليات غالبا  
 على المرتكزة التحليليةة المقارب مرة ألولت الدراسة و عتمدإ .ل تحقيق شامل ومستدام لألهدافأج

 النوعبليبيا في مجال التعليم والعمل من منظور  ة واألطر التشريعيةالعمومي السياساتإبراز 
ستخدمت المنهج الوصفي التحليلي . االجتماعي للبيانات الخاصة بمؤشر التعليم لقياس مدى وا 

طر واألأ في ليبيا استراتيجية التنمية البشرية أن  الدراسةوتشير . إستجابته لمنظور النوع اإلجتماعي
ولتحيق األهداف تبعتها الدولة لمقاربة النوع االجتماعي التي إ ومنظومة التعليم لعمللالتشريعية 
أما من ناحية التطبيق . وتراكمات إيجابية ومبادرات سباقة؛ تطورا  هائال  نظريا   تشهدالتنموية 

، ا، ورفع مستوى جودتهاإلى المزيد من تحسين نوعيتهوخاصة نحن في األلفية الثانية  حتاجتف
دخال تعديالت جذرياة فاعليتهوزياد لإلطالع انظر )  التقليدية اوأدواته اووسائله افي محتواهة ، وا 

   (.3102مجلس التخطيط الوطني، 

mailto:haburounia@yahoo.com
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 المقـــدمة .1
الموجودة في  ستثمار في الموارد البشريةاإلترتكز في منطلقاتها على المستدامة التنمية الشاملة 

، أساسيا   جزاء   البرامج التنمويةالمرأة في دور هتمام باإلو  .المجتمع دون تمييز بين النساء والرجال
على المشاركة في  اوقدرته المرأةبمدى تقدم  صبح تقدم أي مجتمع مرتبطا  ارتباطا  وثيقا  أبل 

توقف على نظرة المجتمع قدرة المرأة على القيام بهذا الدور تو  ؛جتماعيةقتصادية واإلالتنمية اإل
 حقها بالتعليمتمتعها بحقوقها وخاصة ما مدى ، و يعتراف بقيمتها ودورها المجتمعإليها واإل

الوصفي تنتهج هذه الورقة المنهج . عمالسوق العمل وبيئة األوالولوج ل والتدريبتأهيل وال
التحليل االستقرائي باستخدام بإستخدام أساوب المقارنة والمقاربة الى جانب إستخدام المنهج 

 المبحثالمقدمة،  :االطار العام للدراسةشمل . لبيانات والجداول الواردة في الدراسةل الوصفي
لعالقة ثاني ، وتعرض المبحث الومفهوم التمكين المستدامةالبشرية بعاد التنمية مفهموم وأ :األول

جتماعي للوضع اإلالنوع اإلجتماعي بالتنمية البشرية المستدامة، أما المبحث الثالث فتطرق 
اربة النوع لمقالتشريعي  المجال الرابع التمكين في تم تناول المبحث ،رافي للمرأة الليبيةوالديمغ

 الخامس، أما المبحث التي صادقت عليهايق الدولية والمواثبليبيا للتعليم والعمل اإلجتماعي 
والمبحث  ،في القطاع التعليمي ومامدى إدماج النوع اإلجتماعيؤشر التعليم خصص لعرض م

القصور  لتعالج بعض جملة من الرؤىاءت بشكل جالتوصيات التي  جملة منتناول  السادس
ستراتيجيات إوقد عرضت في ثالث . التي قد غفل عنها المشرع أو أأهملت بحكم العرف والتقاليد

جتماعيا  وسايسيا ، :التمكين    .  والخالصة كانت الخاتمة لهذه الدراسة إقتصاديا  وا 

 والتمكين ـةالمستدامالبشرية لتنمية امفهوم : المبحث األول .2

 المستدامةة مفهوم التنمية البشري 2.1

المعنون  7891عام  والتنمية للبيئة العالمية اللجنة تقريرب مرة أول المستدامة التنمية مفهوم ورد
حسب تعريف هذه اللجنة تعمل على  المستدامة التنمية  ، WCED, 1987)) "بمستقبلنا المشترك"
قدرة األجيال القادمة في تلبية  حتياجات األجيال الحاضرة، دون أن تؤدي إلى تدميرتلبية إ"
المختص بدراسة  1992وحصر تقرير الموارد العالمية الذي نشر عام  ".حتياجاتها الخاصةإ

 .تعريف للتنمية المستدامة عن عشرونموضوع التنمية المستدامة ما يقارب 
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نتشارا  و  هتماما  إكتسب فإ البشريةمفهوم التنمية أما  عندما تبنى منذ التسعينيات واسعا  ا 
عتبار أن إب .يةز على دور األفراد في التنمبرنامج األمم اإلنمائي المفهوم بمعنى محدد، يرك

خيارات العملية توسيع : هي البشريةن التنمية ا  و ، (UN, 2000) لبشر هم الثروة الحقيقية لألمما
عملية التنمية  ويعني ذلك أن تتركزترفض التمييز ضدهم، و في المجتمع األفراد المتاحة لجميع 

يعني أيضا  حماية فرص الحياة لألجيال القادمة والنظم الطبيعية كما أنه . على الرجال والنساء
تقوم التي تعتمد عليها الحياة، وهذا يجعل الهدف المحوري للتنمية يتمثل في خلق بيئة تمكينية 

 .((UNDP, 1997 المجتمعد فراأللحياة جودة الرتقاء بنوعية اإلو واإلبداع على المشاركة الفاعلة 
 :مبادئ أساسيةثالث من ثم فهي ترتكز على و 

 الحقيقية  البيئة نتاج التنمية التي تعتبرا  تمع على صنع و المجاإليمان الراسخ بقدرة اإلنسان و  :أوال  
 .وتحقيق الرفاه لبناء النهضة

رف لة في المعاالمتطلبات المتمثبناء النهضة إلى إنتاج مجموعة من يحتاج إنتاج التنمية و  :ثانيا  
كذلك إلى القوانين والتشريعات التقنيات، واإلدارة الحديثة والمؤسسات الفاعلة، و والمهارات و  العلومو 

 .قيمالدوافع و الالمالئمة باإلضافة إلى 
والمجتمعية،  ن اإلصالح والتطوير آليات أساسية لضمان إنتاج متطلبات التنمية الفرديةإ: ثالثا  
 .ستدامتهاا  والموضوعية، وبقاء التنمية و  تيةالذا

ل فرد للحصول على تعني توفير اآلليات والوسائل واألساليب لكالبشرية المستدامة فالتنمية 
لثروات بين مختلف ال تحقق التوزيع العادل للموارد و إلرساء مجتمع أفض متكافئةفرص متساوية و 
 :وهناك خمس جوانب للتنمية البشريةفئات المجتمع 

 تحقيق بهدف تعني توفير الظروف المناسبة لرفع إنتاجية أفراد المجتمعو : اإلنتاجية 

 .نتاجاإل من قدر اكبر
 تساوي األفراد في الحصول على نفس الفرصأي : واإلنصاف العدالة االجتماعية 

اذ تعني العدالة اإلجتماعية  .واإلمكانيات ويعني ماهو أكثر من مجرد زيادة الدخل
تعليمي يمكن للجميع صحي يقدم خدمة للجميع، ونظام واإلنصاف مثال  وجود نظام 

 .(Aburounia, 2009) لتحاق بهإلا
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 فاألفراد بحاجة أن يتحرروا من . وبخاصة أمن المعيشة واألستقرار :األمن واألستقرار
الظواهر التي تهدد معيشتهم، مثل األمراض والقمع والحروب ومن الثقلبات المفاجئة في 

 (. 3102أبورونية و بعيرة، )المجتمع 
 الطبيعية واإلقتصادية في ارد للمو  الحاضرةستنزاف األجيال إضمان عدم  :ستدامةاإل

وتلبية  في ممارسة قدراتها األساسية على حساب حق األجيال القادمةتلبية إحتياجاتها 
 .Aburounia, 2009))إحتياجاتها هي األخرى والتحرر من الفقر والحرمان 

 توسيع القدرات والخيارات المتاحة للرجال والنساء يزيد من مقدرتهم على  :التمكين
بناء القدرات و والتعليمية توفير الوسائل المختلفة الثقافية كما أن . الخياراتممارسة تلك 

تخاذ القرار والتحكم في إلمجتمع من المشاركة الفاعلة في فراد افي خلق الفرص ألتساهم 
 .(UNDP, 1997) الموارد المتاحة في المجتمع

المستدامة مجموعة من المبادئ  البشرية وقد صنفت األدبيات والدراسات الخاصة بمفهوم التنمية 
    Partridge, 2005 ): )و  (Koning, 2001)التي  يتطلب تحقيقها 

 وذلك من خالل العدالة في ستقرار النمو السكاني ووقف تدفق األفراد على المدن إ
، التعليم الصحة،)سواء في األرياف أو المدن الحصول على الخدمات االجتماعية 

 ؛(المواصالت، السكن الالئق
 جتماعية؛قتصادية واإلالمساواة والجودة في الحصول على مخرجات التنمية اإل 
  توفير عيش كريم للمواطن والعدالة بتوزيع الدخل؛خلق فرص عمل و محاربة الفقر و 
  الجماعةالشعور بالمسئولية والمشاركة بصنع القرار وتحديد الحاجات التي تخدم صالح. 

لن يتحقق إال من خالل عملية تغيير شاملة البشرية المستدامة ن التنمية إوعلى هذا النحو ف
، تركز من خاللها على تحقيق أربع عناصر (UN, 2000) ومجتمعية  في ظل معطيات فردية

ستدامة الرزق وسبل العيش، وحماية البيئة : بالغة األهمية القضاء على الفقر، خلق الوظائف وا 
تصبح عملية بالتركيز على األخيرة و (. UNDP, 1997)وتجديدها، وتشجيع النهوض بالمرأة 
 .البشريةتمكين المرأة عملية أساسية في التنمية 
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 مفهوم التمكين  2.2

ه عرف بأنيأ و ، العشرين القرن تسعينات ايةنه في ظهر نسبيا   حديثا   مفهوما  تمكين اليعد مفهوم 
جتماعية واإل نشطة الثقافيةالمساهمة الفاعلة في األ اإلنتاج، أوستخدام القدرات البشرية في إ
فة تخاذ القرار المبني على المعر إالمقدرة المستمرة على  كما يعرف بأنه. قتصاديةاإلالسياسية و و 

 حالة المعيشيةتخاذ إستراتيجية تؤدي إلى تحسين الإينتج عنه من بين مجموعة خيارات متاحة و 
عتراف إلتصاقا   المفاهيم التمكين أكثرو  .(3102مجلس التخطيط اإلقتصادي، )  ألفراد المجتمع ا  وا 

 لتمييزا مظاهر كل على للقضاء يسعى فهو وبالتالي ،البشرية التنمية في فاعل كعنصر بالمرأة
 المرأة قوةإن  األدبيات وتكشف .تالذا على االعتماد على تعينها التي اآلليات خالل من ضدها
 اعتمادها فرص توافر وبمدى االختيار، في حقها وممارسة وفرصها ظروفها من بتمكينهاتتحقق 
ومن ثم ال تكون  (.3112البنك الدولي، ) والمادية المعيشية اأوضاعه تحسين في الذات على

نما للنساء اجتماعية رعاية مجرد التنمية  القوة عناصر امتالك من النساء تمكين إلى دفته وا 
 ،اتهحيا جوانب جميع تمس التي القرارات اتخاذ في والمشاركة ،والسياسية واالجتماعية االقتصادية
 المهارات تطوير على يعتمد والتفاعل للمشاركة موات   تنموي سياق خلق إلى يهدف فالتمكين
فيصبح التمكين في المجال التعليمي اإلعداد المعرفي الفعال ي، الحرف التطوير وفرص والقدرات
التدريب المتكافئ التأهيل و الثورة المعلوماتية، و   في مجال  بما يتالءم مع التطورات العالميةللمرأة 

على األمية ، مع القضاء بفعالية في مختلف قطاعات اإلنتاجالستثمار العنصر البشري النسائي 
لمام المرأة بالق  أما التمكين .القدراتيةالقرائية و  وانين في المجال التشريعي يعني توعية وا 

ا هي مقرة في الشرائع دعم حقوقها كمي تمسها مباشرة كقوانين األسرة والعمل و التشريعات التو 
كذلك األمر بالنسبة للتمكين في المجال السياسي المتمثل في دعم و . ساتير الوطنيةالدالسماوية و 

يعني و . المختلفةجاالت القيادية تفعيل مشاركتها في المو  نة المرأة في مراكز صنع القرارمكا
تاحة ا  تشجيع و المشاركة في المجاالت المهنية واإلنتاجية و  قتصادي تفعيلالتمكين في المجال اإل

ي المجال أما ف. رفع مساهمتها في قوة العمل وتوطين العمالةو  الفرص االستثمارية لها
دور المرأة في  تأكيدو  األسرةحماية ستقرار األسري و ن التمكين يتمثل في دعم اإلإجتماعي فاإل

 .جتماعيةعملية التنشئة اإل
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 عالقة النوع اإلجتماعي بالتنمية البشرية : المبحث الثاني .3

، بأنها عملية ربط البشرية جتماعي ضمن التيار الرئيسي للتنميةتعرف عملية إدماج النوع اإل
 الفقر، شح الغذاءالسكان والبيئة، ك، الشاملةفي قضايا التنمية  مبمساهماته أفراد المجتمعقدرات 
وهذا الربط يوفر التبرير المنطقي لالستفادة من الموارد المتوافرة على ، الطاقةإستخدامات ، والماء
كل ويشمل المصطلح ضمنا  السياسات والبرامج والمشاريع التي تأخذ بش. أوسع وأشملنطاق 
األساسية التي دفعت ّن األسباب إ .(3112البنك الدولي، )حتياجات المرأة في االعتبارإصريح 

دماجه في الساحات العلمية ترجع الى أهمية دور  من أجل النهوض بمفهوم النوع االجتماعي وا 
تها في كالمرأة ومشار بدأ االهتمام بمعالجة مشكلة تهميش دور  0792فمنذ . المرأة في التنمية
بصورة أفضل وتزداد فعالية تسير البشرية يقوم أساسا  على أن عمليات التنمية و . البرامج التنموية

هتم بما يقوم به النساء وي، ( (NGO, 2015 إذا قدرت مجهودات المرأة داخل البيت وخارجه
ويعتمد هذا . عالمجتمالنهوض بوالرجال مع االعتراف بذلك وتقدير مجهودات الجنسين في 

 . ةر عدالكثعلى جعل خطط التنمية أ المنهج
التخطيط  ذلكجتماعي يعني للنوع اإل المتجاهلالتخطيط الى أن ( 3112اليونيفيم، )شير وت

تأثير  النوع اإلجتماعي يأخذ باالعتبار التخطيط على أساس أنو . تخطيط حياديكقدم الذي ال ي
يعني أن تشمل عملية التخطيط السياسات والبرامج على تحقيق التوازن بين الجنسين، وهذا 

تحديد المشكلة وتوجيه وذلك إبتداء  من مرحلة . ة المرأة في جميع مراحل التخطيطكمشار 
  .فاألهدا

 ما هو النوع االجتماعى؟  3.3

يختلـف مفهـوم النـوع عـن المفهـوم العـام للجـنس؛ فـالجنس يعنـى األحـوال البيولوجيـة والتـى تقود 
يعنـى النـوع االجتمـاعى الهويـة والكيـان إلى تحديد نوع أو جنس كل من المـرأة والرجـل، بينمـا 

، ويتـأثر بمـا يـم تحديـده بـاإلدراك الحسـي االجتمـاعي لآلثـار اإلنسـاني الـذي يـتم تشـكله اجتماعيـا  
ال ثابتا  وبينمـا يتصـف الجـنس بكونـه عنصـر (.  (NGO, 2015واألدوار الذكورية أو األنثوية

ـر مـن خـالل عمليـات التنشـئة عناصـر قابلـة للتغي ية االجتماعيـة هـالـدور والهويـ يتغيـر، فـإن
على القيام بها  مواألعمــال التــى يــتم تشجيعه جتماعيـة ، كمــا تــنعكس علــى األدوار والوظــائفإلا

ور المجتمــع، والصــ عند النضج، كما أنهـا تتـأثر أيضـا بواسـطة االنطبـاع العـام المكـون لـدى
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التقليديــة النمطيــة عــن المــرأة، والصــورة اإلعالميــة عــن المــرأة والرجــل حيــث تختلف من مجتمع 
 (.  (NGO, 2015إلى آخر، ومن ثقافة إلى أخرى 

مفهوم ومنهج من خالل مراقبة ومتابعة السياسات كظهرت أهمية دمج النوع اإلجتماعي لقد 
ستراتيجيات السابقة لدمج ن اإلأوقد توصل الباحثون والنشطاء الى التنموية التي تعتمدها الدول، 

المرأة في نظم التخطيط لم يستثمر التغيير المطلوب الذي من شأنه التقليل ومن ثّم القضاء على 
باالضافة الى هذا، فقد ظهر بشكل  .( (NGO, 2015 التباين المبني على النوع االجتماعي

واضح أن االستثمار في نظم البنى التحتية والوصول الى الخدمات ال يكفي في ظل استمرار 
السياسات والنظام المؤسسي والبرامج في تعزيز العالقات االجتماعية التقليدية والتباين المبني 

 :ولهذا تضع الدراسة جملة من األسئلة. (3112البنك الدولي، ) على النوع اإلجتماعي
 مامدى وعي المشرع الليبي بمنهج النوع اإلجتماعي؟: السؤال األول
 مامدى وعي واضعي السياسات بمنهج النوع اإلجتماعي؟: السؤال الثاني
 كيف إنعكس ذلك على السياسيات والبرامج التعليمية والتربوية للمراة الليبية؟: السؤال الثالث
وغيرها  واإلجتماعية ة اإلقتصادية والسياسيةكالمشار كيف إنعكس ذلك على : السؤال الرابع

 التنمية البشرية للمرأة الليبية؟محاور من 

 ة الليبية ألمرلوالديمغرافي جتماعي الوضع اإل: الثالثالمبحث  .4

، ليتم الماضيسيثم في هذا المبحث التطرق للوضع اإلجتماعي والديمغرافي للمرأة الليبية في 
؛ في الوقت الحاضربارزة مكتسبات معارف تراكمية و ماحققته من مقارنة  الرابعالحقا  وبالمبحث 

ة واألطر العمومي تقييم السياسات على المرتكزة التحليليةة المقارب مرة ألولت الدراسة و اعتمد إذ
 .االجتماعي النوعبليبيا في مجال التعليم والعمل من منظور  التشريعية

 
 ة الليبية في الماضيألمرجتماعي لالوضع اإل 3.4

فكان القادرون  ؛بالبنات فتتاح أول مدرسة أهلية خاصةإبلس ام شهدت مدينة طر  0801في سنة 
من المتعلمين  سية عددا  راالي، بينما كان يقدم موادها الدالدعم الم ممن المتعلمين يقدمون لهماديا    

الفتاة الليبية التي كانت تتلقى الدروس في  وشاركت. العربية والتركيةالذين يجيدون اللغتين 
سطة إحدى ربات البيوت المتطوعات الحساب والقراءة وحفظ قصار السور من القرآن الكريم بوا
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دات في العمل المنتظم عبر جمعية أهلية مستقلة تقوم بتقديم المساع( بالعريفة) عرفالتي كانت ت
هي والحياكة والقراءة كما تقوم بتدريب الفتيات وتعليمهن أصول الط ،المحتاجةت الالعينية للعائ

 التحسن هذا أن يرم، غالتعلي زكبمرا بااللتحاق لإلناث فرصة أعطيت 1921 عام فيو . والكتابة
 1951 عام االنتداب نتهاءإوب  ،جتماعيوضعها اإل في وال األمية نسبة في ثيرا  ك يؤثر لم

بارجتر، ) ناث على السواءواإل لذكورلزامي قانون التعليم اإلصدر  ستقاللاإل وحصول ليبيا على
  بينهم تقريبا  تلميذا   2311ت سوى مستوياال افةك على الليبيين التالميذ عدد يكن لم. (3117
 فيما ماأ .جامعية شهادات يحملون شخصا   عشر أربعة إال البالد يوجد في ولم ة،تلميذ  537
تطور  0792 وفي عام .(3101العلمي، ) %71 تفوق إذ نتشاراإل واسعة فكانت األمية يخص

له  كما كانمن الناحيتين الكيفية والكمية،  ال انه كان بطيئا  الليبية إجتماعي للمرأة الوضع اإل
ول جمعية للنهضة النسائية في أ، حيث تأسست النسائيةهمها بداية النهضة أيجابية إنعكاسات إ

  .جتماعيةدب والصحافة والحياة اإلهر عديد القيادات النسائية في األظو ، 0728طرابلس سنة 

 ة في ليبياأالوضع الديمغرافي للمر 2.4

ظهــرت النتــائج النهائيــة للتعــداد أ،  3101عــام فــي ليبيــا الســكان  لتقريــر الــوطني لحالــةطبقــا  
نســمة مــن  359325311نســمة، عــدد  259295973بلــ  قــد العــام لســكان المقيمــين فــي ليبيــا 

 159775192ليصل الـى  ملحوظا   رتفاعا  إسكان العدد جمالي إسجل  0772وعام . ناث اإل
نســمة مــن  353795217، وتشــكل النســاء نصــف هــذا العــدد تقريبــا ، حيــث بلــ  عــددهن نســمة
ن النســاء الليبيــات صــغيرات الســن ألــى حصــائية ا، وتشــير البيانــات اإل% 17بنســبة  نــاثاإل
، والجـدول كثر من نصف مجموع النسـاءألن طيلة العقود الثالثة الماضية سنة فأقل يشك 01
 . 3101 – 0792يوضح التوزيع العمري للنساء في الهيكل السكاني للسنوات  0رقم 

 
 في ليبيا 0212 – 1791للنساء في الهيكل السكاني للسنوات  العددي والنسبيالتوزيع  1جدول 

 
 السنوات

مجموع  من مجموع الســكان%  االعداد
 السكان

سنة   01
 فأقل

فما  92 91 -  02
 فوق

سنة   01
 فأقل

سنة  02
 فاكثر

فما  92
 فوق

X 1000 

1791 209999 199899 11712 20.7 18.0 1.00 3317 
1791 970121 988112 29798 29.0 17.7 2.90 2913 
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1771 828921 0217117 81021 27.91 91.1 2.71 1977 
0222 811812 0979713 018873 21.82 92.11 1.09 2929 
0212 -- -- -- 21.1 92.2 1.2 9227* 
االحصائية المستخلصة من النتائج االولية مجموعة المؤشرات والبيانات : 3101مصلحة  االحصاء والتعداد : المصدر

  .للتعداد العام للسكان
 .3119الواردة في تعداد  ليبيا، أهم المؤشرات التحليلية عن السكان المقيمين في 3103،  خليفةسالم *

  بليبيا لمقاربة النوع االجتماعيالتشريعي  المجالالتمكين في : الرابعالمبحث  .5

ن ليبيا كانت رائدة في مجال المساواة جتماعي سيالحظ أبالنوع اإلالمطلع للتشريعات الخاصة 
دماج حقوق المرأة في السياسات العامة والبرامج أشكال التمييز وفي إوالقضاء على كافة 

وسارية  سابقة من سلسلة قوانين بالوقت الحاضر لدولة المنهجييتكون اإلطار ؛ و التنموية
تساوي بين الذكور واالناث في الحقوق والواجبات اال فيما في العموم التشريعات الليبية . المفعول

هي قاعدة عريضة لتشريعات سالمية التي علق بطبيعة المرأة كأنثى، أو تحدده الشريعة اإليت
ناث في يساوي بين الذكور واإل 0791لسنة  21فعلى سبيل المثال قانون التربية رقم ، الليبية

بشأن تعزيز الحرية ينص في مادته االولى على  0770لسنة  31م الحقوق، وكذلك القانون رق
ن المواطنين ذكورا  واناثا  في ليبيا متساوون في الحقوق وال يجوز المساس بحقوقهم بما في ذلك أ

مؤقت الصادر عن المجلس الوطني الدستور ال. حق التعليم والعمل وفرص الحصول عليه
الليبيين متساوون "على أّن  9تنص المادة ولكن  ؛بالذكرلم يخّص النساء  3100نتقالي عام اإل

لفرص ذاتها ويخضعون فهم يتمتعون بحقوق مدنية وسياسية متساوية ويملكون ا. أمام القانون
لتزامات ذاتها بدون أي تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو اللغة أو الثروة أو العرق أو للواجبات واإل

ولكنها التزمت بحزم بالرأي التقليدي ". القبيلة أو األمانة العائليةالنسب أو اآلراء السياسية أو 
إّن العائلة هي أساس المجتمع : "على ما يلي 2وتنص المادة . بشأن العالقات بين الجنسين

عليها أن . وعلى الدولة أيضا  أن تحمي الزواج وتشّجعه. ويحّق لها أن تتمّتع بحماية الدولة
هذا  ".نهتّم باألوالد والشباب والمعّوقيكما عليها أن ت. فولة والشيخوخةتضمن حماية األمومة والط

 :ويمكن إلقاء نظرة على االنجازات التشريعية والقانونية لمقاربة النوع االجتماعي بليبيا
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بين والتكافؤ وة حق التمدرس ومأسسة المسامنظور النوع و 3.5

 بليبيا جنسينال

 وواجب حق التعليم أن على مواده إحدى في نص الذي 1969 عام الدستوري اإلعالن دورص
 المدارس بإنشاء الدولة وتكليف اإلعدادية، المرحلة نهاية حتى إلزامي وهو ،جميعا   الليبيين على

 :بالمجان فيها التعليم ويكون والتربوية، الثقافية والمؤسسات والجامعات والمعاهد
 الدراسية المراحل بمختلف المدرسين جميع بإلزام 1970 عام وزاري قرار إصدار .0

 ذاتيا   تسير البرامج جعل مما مهنية، كضريبة األمية لمحو متتاليتين دورتين بالتدريس
 .األمية محو مجال في تدريس على النفقات تكاليف من قلل ومما

 األمية محو برامج في بالمشاركة المثقفين بإلزام 1972 لعام الوزراء مجلس قرار صدر .3
 .األقل على واحدة دورة بالتدريس

 مادته في جاء والذي بليبيا الكبار وتعليم األمية محو وخطط برامج بتنفيذ وزاري قرار .2
 ،ناثا  ا  و  ذكورا   األميين المواطنين تعليم تستهدف قومية مسؤولية األمية محو بأن األولى
 الدولة وتلتزم ،يوالثقاف العلمي بمستواهم والنهوض ب،والحسا والكتابة والقراءة الدين
 .األمية لمحو الموضوعة والخطط البرامج إلنجاح اإلمكانات وتوفير ،دالجهو  بتعبئة

 في للتدريس للمثقفين التطوعي االشتراك تنظيم شأن في 1972 لعام الوزراء مجلس قرار .1
 .األمية محو حمالت

 والقطاعين الحكومة في المختصة الجهات تكليف بشأن 1974 لعام الوزراء مجلس قرار .2
 والبيانات باإلحصاءات الكبار وتعليم األمية لمحو العليا اللجنة بمد والخاص العام

 .لها الالزمة
 إشعاع مركز ليكون المنتجين لتثقيف العالي المعهد بإنشاء 1980 لسنة وزاري قرار .9

 .وتثقيفهم المنتجين تعليم في يسهم وفكري وثقافي علمي

 بين والتكافؤ ل ومأسسة المساوة ـحق العممنظور النوع و 0.1
  بليبيا الجنسين

 بشأن الخدمة الوطنية 0799لسنة  22، وقانون رقم 0791لسنة  28قانون العمل رقم  .0
على أنه ال يجوز تشغيل النساء في األعمال الشاقة أو الخطرة، كما ال ينص  يالذ
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ساعة في األسبوع بما في ذلك  48 ، تشغيل النساء أكثر من 96 يجوز، بموجب المادة
ساعات العمل اإلضافية، وال يجوز تشغيلهن فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة 

بارجتر، )للقوى العاملة والتدريب والشئون االجتماعية وزاريصباحا  ما لم يأذن بذلك أمر 
لعيادات بتوظيف أجنبيات ال تأطبق ونتيجة ذلك قيام بعض المستشفيات وا، (3117

  .عليهن مثل هذه األحكام
الخاصة  التشريعات وهي إحدى أهم 0780لسنة  02جتماعي رقم قانون الضمان اإل .3

مثل  مجاالت لمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء فيلجتماعي والداعمة بالنوع اإل
والحق في العمل والضمان فل واجبات األمن الوطني والزواج والطالق وحضانة الط

 .ي ستقالل المالجتماعي واإلاإل
 .والمرأةختيار العمل الذي يناسب الرجل إعزيز الحرية في ي 0770لسنة  31قانون رقم  .2
يحق للمرأة الحامل إجازة مدتها شهر واحد بمرتب كامل قبل موعد وضعها المحدد  .1

العاملة التي أمضت في خدمة من قانون العمل، يحق للمرأة  43 للطفل، وبموجب المادة
صاحب العمل ستة شهور متصلة أن تحصل على إجازة وضع بنصف أجر مدتها 

 .خمسون يوما  
 :لخاص بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لالحكاما 0780لسنة  021قرار رقم  .2
  بشأن نظام  0780لسنة  02بتعديل بعض احكام القانون رقم  0782لسنة  2قانون رقم

 .المرتبات
 بشأن  0780لسنة  02بتعديل بعض احكام القانون رقم  0789لسنة  02انون رقم ق

 .نظام المرتبات
  على أن العمل واجب على كل امرأة قادرة عليه، 0788لسنة  091قرار رقم. 
  بشأن تشغيل  0788لسنة  091بتعديل بعض احكام القرار  0788لسنة  191قرار رقم

 . المرأة
  ينص ويجيز يث ، حبشأن حق المرأة بتولي الوظائف العامة 0787لسنة  328قرار رقم

ولي االماكن والوظائف للمرأة أن تتولى وظيفة القضاء والنيابة العامة ، كما اجاز للمرأة ت
مؤهلة ألن بليبيا وأضحت المرأة  .االدارية العليا في مؤسسات العمل بالمجتمع القيادية و 

، ويقدر عدد القاضيات حاليا 1991 سنةتكون قاضية ، لقد عينت أول قاضية في 
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دارية . ةقاضي 50 بحوالي كما أن المرأة حرة في العمل بوصفها محامية ومدعية عامة وا 
   .قانونية، وتمثيلها في المهن القانونية يتزايد

 الدولية الرسمية  المواثيقمنظور النوع وموقف ليبيا من  3.5

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في تفاقية األمم المتحدة بشأن إنضمت ليبيا إلى إ
، فيما يتعلق بالحقوق 16و 2 وأبدت في ذلك الوقت تحفظاتها على المادتين 1989 عام

والمسؤوليات في الزواج والطالق واألبوة، على أساس وجوب تطبيق هاتين المادتين من دون 
معلنة أنه ال يمكن  ، 0772 ي سنةوقدمت ليبيا تحفظا عاما  آخر ف .الشريعة اإلسالميةالمساس ب

نضمام أن يتعارض مع قوانين األحوال الشخصية المستمدة من الشريعة ألي جانب من جوانب اإل
 . يةاإلسالم

على جميع أشكال اتفاقية القضاء  وّقع عربي، أصبحت ليبيا أول بلد 2004 وفي يونيو 
، على الرغم من تحفظاتها حول أجزاء منها تشير إلى المساواة أمام (سيداو) التمييز ضد المرأة

كانت ليبيا واحدة من بين عدة دول عربية كما . والزواج والعالقات العائلية( الميراث)القانون 
 .اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في األجور وّقعت

  بليبيا والتربوي التعليمي القطاعفي  إلجتماعيإدماج النوع ا: الخامسالمبحث  .6

 والسيما من النســـــــــــاء التعليم والتدريب والتأهيل المهني لتتالءم مخرجاتها ، هميةإدراك أالبد من 
 على واقع النساء، وعامال   رئيسا   يعتبر التعليم مؤشرا  و . المستدامة البشرية مع متطلبات التنمية

تخاذ إ القدرة علىفيه، الن الوصول إلى المستويات العالية للتعليم ســــوف يزيد بشكل عام  حاسما  
تخاذ إأكبر في قوة العمل، ويمكّنهن من القرار التي تضطلع بها النساء، ويجعلهن مرشحات 

اسي لزيادة وعي كما أن التعليم يعتبر أســـــــ. قرارات متنوعة بشــــــــــأن الخصوبة والرعاية الصـحية
خالل معرفة إن  وتبرز هذه الحقيقة من. جتماعيةقتصادية والسياسية واإلإلالنساء بحقوقهن ا

التعليم قد زاد من نـــسبة مساهمة النساء في قوة العمل، إذ ترتفع المشاركة مع زيادة مستويات 
 .التعليم

وكانت أبرز المساهمين والمشاركين في ، جملة من المكاسب التعليميةحققت ة الليبية أالمر 
ادرة عن برنامج االمم الدولية الصكما تشهد على ذلك تقارير التنمية البشرية البرامج التنموية، 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C100
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C100
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وسوف يتم شرح مفصل بالبيانات عن وضع . الى الوقت الحالي 0771نمائي منذ المتحدة اإل
 :ريب والتأهيلدمية الى برامج التاألمحو المرأة الليبية في منظومة التعليم بدأ من 

 االميــــة محو  3.6

حدى حلقاته الثالث؛ وهي الفقر والمرض إمن مظاهر التخلف وذلك باعتبارها  مظهرا  مية تمثل األ
ن هذه إ. وهي ايضا تمثل شكال  من اشكال الحرمان البشري في ميدان المعرفة والتعليم  ،والجهل

طار تتبع إوفي . ل عائقا  امام رقي وتقدم المجتمعالظاهرة وعندما تتواجد وفي اي مستوي تشك
، فان البيانات االحصائية المتاحة الماضيةخالل العقود الخمس  ميدان الالجهد الوطني في هذا 

توضح ان هذا الجهد انطلق   3101 – 0792من نتائج التعدادات العامة للسكان خالل الفترة 
على قدر كبير من  بشكل فعلي وجاد منذ بداية عقد السبعينات من القرن الماضي وكان جهدا  

ان نسبة االمية  خالل التحليل يتضحومن . (3101الشريف، ) االهمية وذا فاعلية عالية جدا
 ن معدالت االمية إالبيانات المتاحة حيت توضح على بكثير بين النساء من الرجال؛ أكانت 

كانت معدالت االمية  0792 ففي عام ت،السبعينا ملحوظا  منذ عقد نخفاضا  إقد سجلت ناث لإل
في عقد % 27.8في عقد الثمانينات ثم الى % 29.9، وانخفظت الى % 93.9ناث بين اإل

وفق  3101ناث في بين اإل، ووصل نسبة االمية 3119في عام % 39.3التسعينات ، والى 
يبين عدد ونسبة  2رقم والجدول . %  30.1الى  ت برنامج االمم المتحدة االنمائياحصائيا

 .3101 – 0792ناث بليبيا في السنوات مية لإلاأل
 0212 - 1791ين االناث خالل السنوات واالمي االناثتوزيع عدد  2جدول 
 %  *نسبة االمية سنوات  12)االناث االميون  اجمالي االناث  السنوات
1791 912270 128907 93.9 
1791 988112 121192 29.9 
1771 0913993 129088 27.8 
0222 0221927 120722 39.3 
0212 3100339 121113 30.1 
، الهيئة 3119- 0792 ، التغيرات الديموغرافية واالجتماعية للسكان الليبين3117، الصديقسالم : المصدر

 .العامة للمعلومات والثوتيق
*UNDP ،3102  ،http://www.arabstats.org ] Access time 3/3/2014 [ 
 

http://www.arabstats.org/
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) هذا وتجدر االشارة الى ان التعريف المعمول به في االحصاءات السكانية الوطنية هو
وال يشمل هذه الفئة الذين (. يعتبر اميا كل من ال يعرف قراءة وكتابة جملة بسيطة ويفهم معناها

يعرفون كتابة اسمائهم فقط او قراءة االرقام فقط، علما بان هذا التعريف يشمل جميع السكان في 
 . سنة فأكثر 02ئة العمر ف

ان . بشأن األمية في السياسة التربوية الوطنية ةمن خالل ما تقدم يمكن ايجاز مالحظ
سنة فأقل يعود  11الفضل الكبير في القضاء على االمية بين السكان من فئات السن الصغيرة 

الى التعليم النظامي وذلك بفضل االسثمارات الضخمة التي انفقت من ميزانية الحكومة في هذا 
ستويين االفقي والرأسي مما ، مما أدى الى توسيع مرافقه على الم (UNESCO, 2013)القطاع 

 . واناثا   جعل الخدمات التعليمية في متناول الجميع ذكورا  

  مرحلة التعليم االساسي 2.6

الف طالب  229ارتفع عدد طالب مرحلة التعليم االساسي من  0781 -0792في الفترة 
الف طالب وطالبة وتطور بمعدل نمو سنوي يصل الى  0122.9الى  0792عام وطالبة 

 % . 19.2الى %  23.8، وارتفعت نسبة االناث من % 9.1
الف  0122.9تزايد عدد طالب المرحلة التعليم االساسي من  0772 – 0781وفي الفترة 

بمعدل نمو  وتطور 0772عام الف طالب وطالبة  0219.2الى  0781طالب وطالبة في عام 
 % .17الى % 19.2وارتفعت نسبة االناث من % 2.1سنوي بل  

ا  شهد عدد الملتحقين بمرحلة التعليم االساسي انخفاض 3119 – 0772فترة من وفي ال
بل   3119الف طالب وطالبة بينما عام  02192الى   0772ن عدد الطالب عام حيت كا

وكان هذا % . 0.9وبالتالي سجل معدل نمو بالسالب بل  طالبا  وطالبة  0183219عددهم الى 
، كما 3119 – 0781االنخفاض نتيجة للتباطؤ في معدالت السكاني التي سجلت خالل الفترة 

مقارنة  3119عام %  18.9حلة لتسجل نسبة انخفظت قليال  االهمية النسبية لالناث بهذه المر 
 3117تحقين بمرحلة التعليم االساسي لعام وانخفض عدد الطالب المل .0772عام % 17بنسبة 

  .(3117للمعلومات، )الف طالبا  وطالبة 210999ليصل الى  3101 –
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     مرحلة التعليم المتوسط 1.2
طالبا  وطالبة  7217ارتفع عدد طالب مرحلة التعليم المتوسط من  0781 -0792في الفترة 

، %  01.7طالبا  وطالبة وتطور بمعدل نمو سنوي يصل الى  99711الى  0792عام 
 % . 11.0الى %  09.9وارتفعت نسبة االناث من 

طالبا   99711تزايد عدد طالب المرحلة التعليم المتوسط من  0772 – 0781وفي الفترة 
% 00.2طالبا  وطالبة وتطور بمعدل نمو سنوي بل   331173الى  0781بة في عام وطال

 .0772عام % 19.0الى % 11.0وارتفعت نسبة االناث من 
تفاعا  ر شهد عدد الملتحقين بمرحلة التعليم المتوسط ا 3119 – 0772وفي الفترة من 

وطالبة ليصل الى  طالبا   331173من متواصال  طيلة الفترة ، حيث ارتفع عدد الطالب 
  .% 1تطور معدل النمو السنوي ليبل  و   3119طالبا  وطالبة في عام  222173

وسجل طالبا  وطالبة  097772ليصل الى سجل عدد الطالب انخفاضا   3101في عام 
 قليال  االهمية ارتفعتكما ،  3101 – 3112خالل الفترة % 3.1معدل نمو بالسالب يصل الى 

، 3119عام % 22.9بنسبة و  0772عام %  19.0بهذه المرحلة لتسجل نسبة النسبية لالناث 
 .  3101عام  %21صل الى لت و

     مرحلة التعليم الجامعي 1.2
طالبا  وطالبة  2993من  الجامعيارتفع عدد طالب مرحلة التعليم  0781 -0792في الفترة 

سنوي يصل الى وتطور بمعدل نمو ،  0781عام طالبا  وطالبة  23991الى  0792عام 
 .بنهاية الفترة% 21الى %  00.1، وارتفعت نسبة االناث من %  02.9

طالبا   23991من  العاليتزايد عدد طالب المرحلة التعليم  0772 – 0781وفي الفترة 
وتطور بمعدل نمو سنوي بل  ،  0772عام طالبا  وطالبة  021103الى  0781وطالبة في عام 

 .0772عام % 21.2الى % 21وارتفعت نسبة االناث من % 02.3
طالبا  وطالبة في عام  021103ارتفع عدد الطالب من  3118 – 0772وفي الفترة 

% 1.7وتطور بمعدل نمو سنوي بل   3101طالبا  وطالبة في عام  229283الى  0772
 . خالل نفس الفترة  %91.8الى % 21.2وارتفعت نسبة االناث من 
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توضح نتائج التعدادات العامة للسكان ، ان عدد االناث ممن يحملون الشهادة كما 
 0792عام  121فقد ارتفع هذا العدد من االناث  . الجامعية فما فوق ، قد ارتفع بشكل كبير 

 . 3101عام  097917الى 
 

 0232 - 3791جامعي من الفترة تطور عدد ونسبة التحاق االناث بالتعليم العالي و ال 3 جدول

 % التحاق االناث مجموع االلتحاق السنة الدراسية
1791 2993 101 00.3 
1791 23991 00013 21.1 
1771 021103 99891 21.2 
0222* 372217 088929 92.8 
0212* 229283 311992 91.8 
 . طرابلس –، المراة والتنمية والعمل في ليبيا ، بناء مجتمع جديد، الجامعة المغربية ( 2119)علي الحوات ، : المصدر

 .2111احصائيات ومؤشرات،  ليبياالتعليم في  *

 
من مجموع حملة الشهادة % 9.28يالحظ من هذه االرقام أن نسبة االناث كانت ال تتعدى 

مما يشير الى مستوى  3101عام %  91ارتفعت هذه النسبة الى  0792الجامعية فما فوق عام 
 دناهأالمتوفرة لبيانات يالحظ من ا كما.  (3101الشريف، )عال من حالة االنصاف بين الجنسين

ن معدل التحاق الفتيات تطور بنحو ثالثة مرات في اقل من اربعة عقود من أ 1بالجدول رقم 
حسب النوع في والمساواه مما يؤكد على مستوى عال من االنصاف  (3117الحوات، ) الزمن

ويزداد مستوى الداللة بهذا الصدد اذا نظرنا الى ماتحقق بشأن فجوة . االنتفاع بالخدمات التعليمية
االلتحاق حسب الجنس ، فقد تم القضاء شبه الكامل على تلك الفجوة ، وتعدت ذلك في بعض 

فقد تساوت معدالت التحاق البنين والبنات في مرحلة التعليم  . اثل لتصبح لصالح االنالمراح
% 10.9للبنات مقابل %  91.9لكل منهما وبلغت لمرحلة التعليم العالي % 79االساسي بنحو 

رغم تدني نوعية التعليم وغياب تنمية المهارات في مناهج التعليم وعدم تنوع . 3119للبنين عام 
دولة في مجال  000من ضمن  001التعليمية الجادة حتى وصلت ليبيا الى المرتبة االنظمة 

 . (3101االقتصادي، ) مهارات مخرجات التعليم
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 0232 - 3791تطور عدد المسجلين من االناث حسب المراحل التعليمية للفترة   4 جدول

 المجموع تعليم جامعي تعليم متوسط تعليم اساسي السنوات 
1791 - 1791     397827 2827 121 392291 
1791- 1791 180803 21811 00013 232978 
1771- 1772  911189 012929 99891 839109 
0221 - 0221 239129 071128 018990 798709 
0227 - 0212 210999 108223 097917 0187709* 

 . طرابلس –، السكان والتعليم والقوى العاملة في ليبيا، الجامعة المغربية (3101) ،علي الشريف: المصدر 
 .   ليبيا –، الكتاب االحصائي ، طرابلس  (3101) ، الهيئة العامة للمعلومات* 

من المالحظ من االحصائيات المتوفرة ان التحاق االناث حسب مراحل التعليم وعالقتها 
ق من الذكور واالناث معا  حسب كل مرحلة ، تؤكد إن الحالة التعليمية للمرأة باجمالي االلتحا

ن  وارتفاع معدالت التحاقها  كان يتنامى في نفس االتجاه على مستوى التجمعات السكانية، وا 
المكاسب التي حققتها المرأة الليبية لم تكن مقتصرة على نساء المدن فقط ، وانما حتى النساء 

فقد تقاربت معدالت التحاق االناث فيما . لهن نصيبهن في التمتع بتلك المكاسبالريفيات كان 
 بين الريف والحضر، فقد شهد االلفية الثالثة ارتفاع في معدل التحاق فتيات الريف ليصل الى

وهكذا تشير هذه المعدالت الى نمو سريع في مجال . لفتيات الحضر% 99مقارنة بـ % 91
 .بين كل من الحضر والريفتضييق فجوة االلتحاق 

 المهني التكوين التعليم الفني و 5.6

عندما توسعت المعاهد الصحية ومدارس التمريض، وكذلك  تطور كبيرا  عقد السبعينات شهد 
كما توسعت . الثالثة والتي غطت جميع مناطق ليبيامعاهد اعداد المعلمين والمعلمات بمستوياتها 

في اواخر ذلك العقد انشئت معاهد العلوم االدارية والمالية دورات الطباعة وأعمال السكرتارية، و 
 001والتي بدأت بمعهدين احدهما بطرابلس واالخر ببنغازي لتصل في الثمانينات الى اكثر من 

 . معهدا في جميع مناطق ليبيا

وفي عقد التسعينات اعتمدت الدولة على توسيع قاعدة التدريب فأدخلت انماطا  جديدة 
تي من ضمنها وال( اساسي، متوسط، متقدم) تكوين المهني في مستوياته الثالثة للتدريب وال

اصبحت مرحلة التعليم المتوسط بليبيا تتكون من  3112عام  وفي. ةمؤسسات للتدريب المرأ
، والتي تضم لتخصصي والتدريب المهني المتوسطمسارين اثنين فقط هما ؛ التعليم الثانوي ا
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مجاالت التعليم الفني والمهني في القطاعات الصناعية والزراعية والصحية والمالية والتجارية 
%  09شكل التدريب المهني المتوسط مانسبته  3119وفي عام ، واالدارية والهندسية التطبيقية

ل نسبة لتصارتفعت هذه ال. 5كما جاء بالجدول رقم  من مجموع االلتحاق بمرحلة التعليم المتوسط
 .3117لعام %  20.0الى 

 
 0229التوزيع العددي والنسبي لخريجي التدريب المهني المتوسط حسب الجنس والمهن لسنة  5 جدول

 % مجموع اثإن ذكور المهن 
 3.9 201 99 111 االذاعة 
 19.3 8722 9330 0903 حاسوب

 00.3 3039 902 0200 بناء وتشييد
 09.0 2121 02 2127 كهرباء
 2.2 927 29 933 صناعة
 1.1 91 30 17 فندقة 

 0.0 301 1 301 انتاج زراعي
 3.7 222 1 222 نجارة

 3.0 270 071 079 حياكة 
  . طرابلس –ة والتنمية والعمل في ليبيا ، بناء مجتمع جديد، الجامعة المغربية أ، المر( 2119)علي الحوات ،  :المصدر

  
 التوصيات: السادسالمبحث  .7

بالمرأة الليبية خطوات الى  الدفعنها أتشمل هذه الفقرة عدد من التوصيات واالجراءات التي من ش
إال  .للمرأة الليبية سواء في مجال التعليم والعمل ةالتشريعيالمكتسبات ضافة الى تعزيز باإل االمام

الولوج ن فاعلية إن هناك بعض الجوانب التي  يجب التركيز عليها لتمكين المرأة وضما
المرأة الليبية من خالل الدراسة نستنتج أن و  .الوطنية في البرامج التنموية بإيجابيةوالمشاركة 

التي اكتسبتها من المشرع القانوني والمؤسساتي بشكل عام تمتلك مجموعة من عناصر القوة 
فالمطلع للتشريعات الخاصة بالنوع اإلجتماعي سيالحظ أن ليبيا . 9كما هو بجدول  والمجتمعي

كانت رائدة في مجال المساواة والقضاء على كافة أشكال التمييز وفي إدماج حقوق المرأة في 
لمام و توعابرازه من خالل برامج ودورات  يحتاج الى ولكنالسياسات العامة والبرامج التنموية؛  ية وا 

ا هي مقرة دعم حقوقها كمي تمسها مباشرة كقوانين األسرة والعمل و ريعات التالتشالمرأة بالقوانين و 
للعالج ونقاط الضعف تحتاج ولكن هناك بعض القصور . ساتير الوطنيةالدفي الشرائع السماوية و 
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نة لتمكين في المجال السياسي المتمثل في دعم مكافي فعلى سبيل الذكر ا. والعمل على تقويتها
 كذلك األمرو . جاالت القيادية المختلفةتفعيل مشاركتها في المو  صنع القرار المرأة في مراكز

ت المهنية واإلنتاجية و المشاركة في المجاال تفعيلاذ يعني قتصادي التمكين في المجال اإل
وعيتها بأهمية ترشيد االستهالك وتعزيز ثقافة ، مع تتاحة الفرص االستثمارية لهاا  تشجيع و 

ن إجتماعي في المجال اإلأما ف. اهمتها في قوة العمل وتوطين العمالةمع رفع مس دخارإلا
دور المرأة في عملية التنشئة  تأكيدو  األسرةحماية ستقرار األسري و التمكين يتمثل في دعم اإل

مختلف مؤسسات المجتمع جتماعية في القطاع غير الحكومي و جتماعية مع تقوية المشاركة اإلاإل
 .سرحه بالتفصيل الحقا  ، وهذا ماسيتم المدني

وقد عرضت الدراسة مجموعة من الرؤى والتوصيات ترتكز على ثالث إستراتيجيات التمكين 
 . تمكين المرأة إجتماعيا  وثقافيا ، تمكين المرأة إقتصاديا  واخيرا  تمكين المرأة سياسيا  : هي

 

 عناصر القوة والضعف التي تتميز بها المرأة الليبية 6 جدول

 عناصر القوة عناصر الضعف

 

 العادات والتقاليد  امامتردد  

  المطالبة بتطبيق القوانين التي تنصفها فيالتردد  

تشغيل المرأة في قطاعي الصحة والتعليم  

 والسكرتارية 

عزوفها عن العمل المهني  في القطاع العام  

 .والخاص

 .المختلفة اواستعداداته التنمية قدراتهعجز  

التجارية صغيرة الحجم، وغالبها  هنمعظم أعمال 

مدارس خاصة أو ورش خياطة ومعامل لطبخ، أو 

 .روكاالت استيراد وتصدي

 

 وشروط القبول غير ذات طابع تمييزيحق الدراسة  

 .الرعاية الصحية مجانية لجميع المواطنين 

 .حرية اختيار المهنة 

على قطاع االعمال إبرام العقود التجارية ودخول  

  .جميع المستويات

  .األمومة ورعاية الطفل حق 

اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي  لشبكة الولوج 

  .ووسائل اإلعالم

 .المشاركة في اتخاد القرارات 

 .األراضي واألمالكبيع وشراء تملك حق  

واالئتمان حرية الحصول على القروض المصرفية  

 .المالي

 

 الباحث: إعداد 

 

 جتماعياً وثقافياً إلمرأة تمكين ا 3.7

لتوعية الجيل وتربيته التربية الصحيحة، و أكثر فاعلية للمرأة الليبية في الواقع االجتماعي  لدور
بداعا فساح المجال لطاقات المرأة وا  ر لدفع عجلة التطوي تها وخوض معترك البناء االجتماعيوا 

 :التركيز على اآلتي يجب فكر وثقافة المجتمعوالتقدم في 
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مكاناتها الجبِّارة  .0  دعم المؤسسات المجتمعية للمرأة كي تسهم وتبدع من قدراتها وطاقاتها وا 
 لمسلحات بالعلم في مردود اقتصاديالعمل على إستثمار سنين الدراسة والجهد للفتيات ا .3

ير فرص عمل تخلقها الدولة والعمل على توف ،جتماعي يعود بالنفع الخاص والعاموا
 .والقطاع الخاص والقطاع الثالث ألالف من النساء العاطالت عن العمل

التأهيل والتدريب واالهتمام بقضايا المرأة العاملة وربات البيوت وتذليل الصعاب كافة  .2
من العمل واإلسهام في النشاطات  ن، لتمكينههنمامها من خالل تقديم التسهيالت لأ

 .االجتماعية
البحت عن آلية تتناسب والوقت المتاح للمرأة العاملة وبين دورها كأم ورعاية األطفال فهو  .1

أمر في غاية األهمية إذا أردنا تفعيل مشاركة المرأة باتخاذ القرار وهنا يأتي دور الدولة 
 :والمنظمات غير الحكومية في

  واقع قراءة ءة البموضوعية وبقرا( الوظائف)نشر ثقافة توزيع أو إستبدال األدوار
قتباس نماذج دخيلة عن ثقافتنا المحلية واإليدلوجيةمتوازنة بعيدا  عن  ، التنظير وا 

عن العمل وتتقاضى ( ة)الباحثمع  (الوظيفة) بحيت يصبح مجديا  تبادل األدوار
 خرى تختار ممارسة دور األمومةأأ و  ؛ستثماريةمستفيدة من المحافظ اإلمرتبا  كامال  
خيرة أسوة باالولى ليس دعم األ ، ويتملدين كما ينص ديننا الحنيفأو رعاية الوا

نما يحترم إب الدولة  مع إيجاد وخلق نص قانوني يلزم ،ختيارهاإجازة بدون مرتب وا 
 .نأقاربها المسنيي وأعالة والديها إو أمومة ألختارت دور اإبدفع راتب العاملة التي 

 جتماعية والمراكز الصحية والعلمية كزيادة اإلنفاق الحكومي على الخدمات اإل زيادة
دور الحضانة ورياض االطفال ومراكز رعاية األمومة والطفولة والمراكز الثقافية 

 .والترفيهية
     تحديث نظام التربية والتعليم وتطويره بحيث يتضمن القدوات والرموز البارزة تاريخيا

 .وخاصة العاملة ماألوالبحث عن آلية لطرق التعليم بما تخفف العبء عن 
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 تمكين المرأة اقتصادياً  2.7

الهدف من تمكين المرأة اقتصاديا  هو المساهمة في إدماج ومشاركة المرأة في برامج التنمية 
المستدامة وتمكينها من الحصول على فرص المشاركة في مختلف المجاالت بما يؤدي إلى 

 : التحسين المستمر ألوضاع المرأة وأوضاع أسرتها، ولتعزيز مشاركة المرأة اقتصاديا  يقتضي
ت النساء عن طريق مساعدتهن على امتالك المهارات والقدرات الالزمة في بناء قدرا .0

من أجل  اإلبتكاري وغيرها، من خالل التعليم النوعي اإلبداعي التخطيط واإلدارة والتفكير
 .اإلنخراط في سوق العمل بصورة إحترافية

االهتمام بفئة ذوي االحتياجات الخاصة من خالل توفير مراكز متخصصة تعمل على  .3
إيجاد وتطبيق برامج عملية تساعد في تحقيق تطلعات المرأة ذات االحتياجات الخاصة 
وتدريبها على إكتساب مهارات تمكنهن من االندماج في مؤسسات الدولة و أداء أعمال 

 .  تعود عليهن بالنفع والفائدة
راك المرأة في رسم السياسات والخطط التنموية لضمان تحقيق منفعة عادلة للمختلف إش .2

وضرورة تكاثف جهودهن من أجل التأثير على السياسات االقتصادية الوطنية . الشرائح 
بداء الرأي وتقديم التصورات حول مختلف التشريعات والقوانين المحلية ذات الصلة  وا 

 .ل التجاريبمشاركة وممارسة المرأة للعم
االهتمام ببرامج التدريب للصناعات التقليدية لرفع مستوى أداء المرأة في هذا المجال  .1

والحياء هذه الصناعات وللمحافظة عليها من االندثار، واالستمرار بها لضمان ديمومة 
وتشجيع  لتمسك بثقافة وهوية وقيم المجتمعالعطاء وكي ال تنقطع الصلة بين األجيال وا

 . جمعيات التعاونية والتسويقية للصناعات التقليديةتأسيس ال
إنشاء صندوق لربات البيوت لغرض االدخار واإلقراض بدون فوائد ويتم تطويره إلى بنك  .2

تمويل اسالمي من أجل توفير مصادر التمويل لتصميم وتنفيذ البرامج والمشاريع الصغيرة 
 .بها المدرة للدخل وتحفيزهن على خلق فرص عمل بدال  من طل

إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض والفعاليات االقتصادية في الداخل والخارج  .9
ومشاركة المرأة مع الهيئات والمنظمات والمؤسسات اإلقليمية والدولية العازمة على 

 .المشاركة في بناء ليبيا



22 
 

 تمكين المرأة سياسياً  3.7

عملية بناء الدستور وبنسبة الهيئة التشريعية و إن تعزيز مشاركة المرأة في إدارة الشأن العام وفي 
تمثيل عادلة في جميع هياكل و آليات السلطة ومواقع صنع القرار يعد هدفا  من بين األهداف 

 :لذا فإن برنامج التمكين السياسي يتم على مراحل هي ،المستدامةوية االجتماعية التنم
على مبدأ العدالة والمساوة بين الذكور تحديث وتطوير القوانين والتشريعات التي تؤكد  .0

ذكر "ن و المواطن"واإلناث بما ال يتنافى مع النصوص الصريحة بالقرأن الكريم والسنة اي 
جميعهم سواسية أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة وال تمييز " وانثى

بسبب الجنس أو اللون أو األصل أو اللغة أو المهنة أو المركز  بينهم في ذلك
 . "االجتماعي أو العقيدة

أي تخصيص ( الكوتا)مبدأ  يجب تبنيتحقيا  لمبدأ تكافؤ في النتائج وليس في الفرص  .3
ببكين لمشاركة  0772أدنى وفقا  التفاقية سيداو سنة  كحد  % 21حصص للنساء بنسبة 

 :المرأة الفعالة في هياكل الدولة وآليات السلطة ومواقع صنع القرار منها
  السعي إلى عقد مؤتمر وطني للمرأة تشارك فيه النساء من مختلف االنتماءات السياسية

جلس وطني يختص مثال وزارة خاصة بشؤون المرأة او موالفكرية ، يهدف إلى تشكيل 
بالمرأة تناط به مهمة ضمان مشاركة المرأة في البرامج التنموية االقتصادية واالجتماعية، 

وضمان فرص متكافئة للمرأة لتولي المناصب التنفيذية والتمثيلية العليا في مختلف 
عتبار مؤهالتها وكفاءتها المعيار االساسي لتولي المناصب على كافة  إدارات الدولة وا 

 .ستويات المحلية والدوليةالم
  تعزيز الجهود الداعمة لخلق نماذج من القيادات النسائية العالية الكفاءة والتأهيل

والمساهمة بفاعلية في " الحوار الوطني"للمشاركة في ترميم البيت الليبي من الداخل 
 .المؤتمرات الدولية واالقليمية بالخارج

ضمان اندماج و والمشاركة الفعالة قع المرأة الليبية من اجل تطوير والتحقيق تلكم الطموحات و 
 :البد من ايجاد خطة شاملة تعتمد علىة المستدام البشريةالمرأة بالتنمية 

  التقليدية التصدي لعودة االمية بين النساء واستحدات برامج لتعليم الكبار، وتغيير الصورة
الكتب والمناهج المدرسية، ودمج منهج النوع اإلجتماعي في ، للمرأة في أذهان الناس
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التعليم العمل  وزارةيجب على  وتطوير التعليم المهني للمرأة وبرامج التدريب اثناء الخدمة
أة بوصفهن ناشطات مدرسية جديدة تعزز الصورة اإليجابية للمر  مناهجتطوير على 

جتماعياتوزعيمات سياسيا  .ت وا 
 المساوة مع الرجلو قية في التطور وتأكيد ذاتها والرغبة الحقي بقضية المرأة يماناال ،

، ومما يعزز تأكيد المرأة لذاتها يواالبتعاد عن االزدواجية في التفكير والسلوك االجتماع
هو مشاركتها في الحياة االجتماعية ونشاطها عبر المنظمات الغير حكومية والمساهمة 

تمكين المرأة وتبادل التجارب والخبرات المحلية في برامج المنظمات الدولية المعنية ب
 .واالقليمية والدولية 

  لتقديم استشارة قانونية والمناطق الريفية في جميع المدن ة المرأبإقامة مراكز دعم مختصة
 .مجانية للنساء

 في إقامة مشاريع تجارية  وضع برنامج وطني لتشجيع وتدريب ودعم النساء الالتي يرغبن
 .يجب تشجيع المصارف على تقديم القروض التجارية التفضيلية للمرأةكما  .خاصة

 تطبيق سياسات التمييز اإليجابي الرامية إلى ترقية النساء المؤهالت في ميادين رئيسية 
 .، السياحة وغيرهاوالصحة ،التعليم المتوسط والعاليقطاع  مثلومراكز صنع القرار 

 الخالصة .9

، كما تطرقت من منظور النوع اإلجتماعيمفهومي التنمية البشرية استعرضت هذه الورقة 
 مؤشرمقاربة لنوع اإلجتماعي، مع التركيز على التي أسهمت في  والتشريعيةالتاريخية  للمراحل

كما تطرقت الدراسة لبعض . في المجتمع البشريةكأحد معايير اإلستدامة  الليبية،التعليم للمرأة 
لتمكين المرأة الجوانب التي تحتاج مزيد من الدعم من قبل المشرع الليبي والمؤسسي والمجتمعي 

كما  .الفعالة في التنمية البشرية المستدامة لضمان مساهمتها اجتماعيا  واقتصاديا  وسياسيا  
لداعمة للمساواة بين الجنسين تفتقر لمنهجية خلصت الدراسة إن التشريعات والقوانيين الداعية وا

ن المرأة الليبية تعاني من الظلم الهيكلي والتمييز الواسع النطاق  مما الوعي بها والتطبيق لها، وا 
  .المجتمع الطامح للرفاهفي بلورة مستقبل  كامال   اإلسهام إسهاما   في دورهايحد ويعرقل 
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