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 بليبياة أمرالتعليم للع قاو
 إعداد الدكتورة حميدة ميالد أبورونية

 

 المقـــدمة

وهرو . العنصرر البشرر  مستوى كفاءة وهو  يرتبط اليوم تقّدم الدول ورقّيها، بمؤشر أساسي أال

نجررد  ، حيرر  المشرترك  يرري العم يرر  االقتصرادي االقتصررادي   المروارد  أهررم أحرردكمرا هررو مع روم 

أن الكثيررر مررن دول العررالم ركررالس ث رر  االسررتثمار يرري رأ، المررال البشررر ، و لرر   نرر  يحقرر  

هررو مجررال  والتع رريم ثائرردار ربمررا يكررون أحيانررار أكبررر مررن االسررتثمار يرري رأ، المررال المرراد ،

ئ ررر  وأرررل أمرروال كثيررررة وترررويير المع مرررين يررري اانسررران وهرررو يحترراه امكانيررراس ها لالسررتثمار

مراجعررر  دور المؤسسررر  التع يميررر   وهررر ا مرررا يحرررتم ث ينرررا. ا كفررراء والمنررراها الدراسررري  المتطرررورة

والتدريبيررر ، والتركيرررال ث ررر  جهرررود هررراتين المؤسسرررتين يررري المسررراهم  الفاث ررر  لتحقيررر  التنميررر  

ثداد الكوادر المتاحر  أن نارام التع ريم يري  رالمصرادوتشرير . التي يحتاه اليهرا سرو  العمرل وا 

إل  الماليد من تحسين نوثيتر ،  ويحتاه ؛شهد تطورار هائالر ث   االقل من الناحي  الكمي ليبيا 

د ررال تعررديالس ج ريرر  يرري محترروا  ووسررائ   وأدواترر   وريررم مسررتوى جودترر ، واليررادة ياث يترر ، وا 

 . وأهدايرر ، إأرراي  إلررر  ربررط التع رريم برررالمجتمم وبمطالررد التنميرر  االقتصرررادي  واالجتماثيرر 

ونسرراءر ث رر   رجرراالر  بنرراء مجتمررم المعريرر  والمعريرر  ل جميررملالرر  االمررام  ةيررالتع يم يمثررل  طررو 

 . السواء

 
والتمييرال االيجرابي  مجرال التع ريم ، ية ال يبير  يرأتهدف ه   الورق  ال  استعراض ماحققت  المر 

ال   تحص س الير  مرن  رالل االطرار التشرريعي يري مجرال التع ريم والعمرل ، مرم االشرارة الر  
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لتحقير  هر ا الهردف   . 0232 - 3791 الل الفتررة معدالس االلتحا  والقيد بسن التمدر، 

ووأرعها التع يمري كميرار يري الماأري والحاأرر تع ريم المررأة واقرم ستحاول ه   الورقر  تح يرل 

والتردريد  والجرامعي( الت صصرياس)االساسي ، الثانو  : ونوثيار يي مراحل التع يم المعروي  

بنرراءر ث رر  مع ومرراس سرررد تح ي رري ثررن واقررم تع رريم المررراة ال يبيرر  سررتقدم هرر   الورقرر  . المهنرري

 . واحصائياس اقيمس من قبل جهاس مت ت ف 

 
  تعليم المراة الليبية في الماضي

و ل  جمم التبرثاس  يي االهاليوا    يي اوا ر الحكم العثمانيبدأس ااهرة االهتمام بالتع يم 

كما وجهتهم الوحيدة يي ت قي الع م حي  كانس تركيا ؛ الرسال ابنائهم ال  تركيا الجل التع م 

س، الحصول ث   التع يم يي م ت ف المجاركيا ل الويود ال  ت  ترسل كانس االدارة التركي  يي ليبيا 

ب ، ايتتاح أول مدرس  أه ي   اص  بالبناس يكان القادرون ام شهدس مدين  طر  3831ويي سن  

من نما كان يقدم موادها الدارسي  ثددا الدثم المالي، بي مماديار ر من المتع مين يقدمون له

يباتس الفتاة ال يبي  التي كانس تت ق  الدرو، . العربي  والتركي المتع مين ال ين يجيدون ال غتين 

سط  إحدى رباس البيوس يي الحساد والقراءة وحفا قصار السور من القرآن الكريم بوا

مل المنتام ثبر جمعي  أه ي  مستق   ، تشار  يي الع( بالعريف ) عرفالتي كانس تالمتطوثاس 

س المحتاج  كما تقوم بتدريد الفتياس وتع يمهن أصول التقوم بتقديم المساثداس العيني  ل عائ

 . الطهي والحياك  والقراءة والكتاب 

 

 وثندما . البالد دا ل االيطالي  بالمدار، يدرسون ليبي 600  إال يوجد لم 1921 ثام ييو 

 يي متمثال ، طفيفار  تحسنا إال التع يم يشهد لم الفرنسي البريطاني االنتداد تحس ليبيا صارس
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 ال غ  وصارس ، التع يم الكبمرا بااللتحا  لإلنا  يرص  أثطيس ، كماوركال  الدارسين ثدد اليادة

 أحوال يي وال ا مي  نسب  يي ثيراك يؤثر لم التحسن ه ا أن غير ، التع م لغ  هي العربي 

 ل كورقانون التع يم االلالامي صدر وحصول ليبيا ث    1951 ثام االنتداد انتهاءوب  ال يبيين،

 ( 3200 ) سوى المستوياس اي ك ث   ال يبيين التالمي  ثدد يكن لمواالنا  ث   السواء ، 

 .جامعي  شهاداس يحم ون ش صا ثشر أربع  إال البالد يوجد يي ولم ، ت مي ة 537  بينهم تقريبا

 3791ومن  ه ا العام وحت   . 1%72 تفو  إ  االنتشار واسع  يكانس ا مي  ي ص ييما إما

تطور التع يم اال ان  كان بطيئا من الناحيتين الكيفي  والكمي ، وكانس النسب  المئوي  ل بناس 

 . 3791مقارن  بال كور ثام % 9.1المسجالس يي المدار، ال تاليد ثن 

 
ة تاري يار كانس ل  انعكاساس ايجابي  اهمها بداي  النهأ  النسائي  ، رأتع يم الموه ا التقدم يي 

هر ثديد القياداس او ، 3798حي  تأسسس اول جمعي  ل نهأ  النسائي  يي طراب ، سن  

 . 2النسائي  يي االدد والصحاي  والحياة االجتماثي 

 الوضع الديمغرافي للمراة في ليبيا

ااهرررس النتررائا النهائيرر  ل تعررداد ،  0232ثررام يرري ليبيررا السرركان  لتقريررر الرروطني لحالرر طبقررار 

نسررم  مررن  059015012نسررم ، ثرردد  959995970ب رر  قررد العررام لسرركان المقيمررين يرري ليبيررا 

 159775299ارتفاثا م حوارا ليصرل الر  سكان الثدد سجل اجمالي  3779وثام . االنا  

نسرم  مرن  050795127نسم  ، وتشركل النسراء نصرف هر ا العردد تقريبرار، حير  ب ر  ثرددهن 

، وتشررير البيانرراس االحصررائي  الرر  ان النسرراء ال يبيرراس صررغيراس السررن % 17بنسررب   االنررا 
                                                             

1
 للتعليم العامة الشعبية اللجنةاعداد ( 2212)،  حياله المبذولة والجهود الكبار وتعليم األمية واقع حول للجماهيرية الوطني التقرير 

 .ليبيا –، طرابلس العلمي والبحث
2

 .طرابلس –، المراة والتنمية والعمل في ليبيا ، بناء مجتمع جديد، الجامعة المغربية ( 2222)علي الحوات ،  
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يشرك ن طي ر  العقررود الثالثر  الماأرري  اكثرر مرن نصررف مجمرو  النسرراء ، حيرر  سرن  يأقرل  31

 – 3791يررررم العمررررر  ل نسرررراء يرررري الهيكررررل السرررركاني ل سررررنواس يوأررررت التوال  3والجرررردول رقررررم 

0232   . 

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

 
 السنوات

مجموع  من مجموع الســكان%  االعداد
 السكان

سن    31
 يأقل

يما  99 91 -  39
 يو 

سن    31
 يأقل

سن   39
 ياكثر

يما  99
 يو 

X 1000 

1791 939999 199899 12721 93.7 18.3 1.33 0017 
1791 973191 988211 99798 99.3 17.7 1.93 1910 
1771 898911 3127127 81311 17.92 92.1 1.72 1977 
0222 821829 3979710 328870 12.81 99.22 1.39 9999 
0212 -- -- -- 12.1 99.1 1.1 9997* 
مجموث  المؤشراس والبياناس االحصائي  المست  ص  من النتائا االولي  : 0232مص ح   االحصاء والتعداد : المصدر

  .ل تعداد العام ل سكان
 .0229الواردة يي تعداد  ليبيا، أهم المؤشراس التح ي ي  ثن السكان المقيمين يي 0230سالم الصدي  ، *

 المرأة في المجتمع الليبي لتعليماالطار التشريعي 

ني يتكون ااطار القانو لم تتم صياغ  الدستور ب يبيا؛ و   0231مار،  الوقس الحاأرحت  

تساو  بين ال كور يي العموم التشريعاس ال يبي  . وساري  المفعول سابق  د من س س   قوانينل بال

واالنا  يي الحقو  والواجباس اال ييما يتع   بطبيع  المرأة كأنث ، او تحدد  الشريع  االسالمي  

 3792لسن   11يع   سبيل المثال قانون التربي  رقم ، التي هي قاثدة ثريأ  لتشريعاس ال يبي  

بشأن تعاليال الحري   3773 لسن  02يساو  بين ال كور واالنا  يي الحقو ، وك ل  القانون رقم 

ينص يي مادت  االول  ث   ان المواطنين  كورار واناثار يي ليبيا متساوون يي الحقو  وال يجوال 
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ه ا ويمكن القاء نارة . 3المسا، بحقوقهم بما يي  ل  ح  التع يم والعمل ويرص الحصول ث ي 

 :بينها من وكان القراراس من جم   الحكوم  السابق  ات  س يقد، ب يبياث   تطور التشريعاس 

لم ي ّص النساء  0233الدستور المؤقس الصادر ثن المج ، الوطني االنتقالي ثام  .3

يهم يتمتعون . ال يبيين متساوون أمام القانون"ث   أّن  9تنص المادة ولكن . بال كر

بحقو  مدني  وسياسي  متساوي  ويم كون الفرص  اتها وي أعون ل واجباس وااللتالاماس 

ها بدون أ  تمييال بسبد الدين أو العقيدة أو ال غ  أو الثروة أو العر  أو النسد أو  ات

ولكنها التالمس بحالم بالرأ  التق يد  بشأن ". اآلراء السياسي  أو القبي   أو ا مان  العائ ي 

إّن العائ   هي أسا، المجتمم : "ث   ما ي ي 9وتنص المادة . العالقاس بين الجنسين

ث يها . وث   الدول  أيأار أن تحمي الالواه وتشّجع . ن تتمّتم بحماي  الدول ويحّ  لها أ

كما ث يها أن تهتّم با والد والشباد . أن تأمن حماي  ا موم  والطفول  والشي و  

 ."والمعّوقين

 ح  التع يم أن ث   مواد  إحدى يي نص ال   1969 ثام الدستور  ااثالن دورص .0

 الدول  وتك يف ااثدادي ، المرح   نهاي  حت  إلالامي وهو جميعا، ال يبيين ث   وواجد

 ييها التع يم ويكون والتربوي ، الثقايي  والمؤسساس والجامعاس والمعاهد المدار، بإنشاء

 .بالمجان

 الدراسي  المراحل بم ت ف المدرسين جميم بإلالام 1970 ثام والار  قرار إصدار .1

  اتيا تسير البراما جعل مما ، مهني  كأريب  ا مي  لمحو متتاليتين دورتين بالتدري،

 .ا مي  محو مجال يي تدري، ث   النفقاس تكاليف من ق ل ومما

                                                             
3

 .طرابلس –، المراة والتنمية والعمل في ليبيا ، بناء مجتمع جديد، الجامعة المغربية ( 2222)علي الحوات ،  
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 ا مي  محو براما يي بالمشارك  المثقفين بإلالام 1972 لعام الوالراء مج ، قرار صدر .1

 .ا قل ث   واحدة دورة بالتدري،

 مادت  يي جاء وال   ب يبيا الكبار وتع يم ا مي  محو و طط براما بتنفي  والار  قرار .9

 واناثا،  كورا ا ميين المواطنين تع يم تستهدف قومي  مسؤولي  ا مي  محو بأن ا ول 

 الدول  وت تالم ، والثقايي الع مي بمستواهم والنهوض ، والحساد والكتاب  والقراءة الدين

 .ا مي  لمحو الموأوث  وال طط البراما انجاح اامكاناس وتويير ، الجهود بتعبئ 

 يي ل تدري، ل مثقفين التطوثي االشترا  تنايم شأن يي 1972 لعام الوالراء مج ، قرار .9

 .ا مي  محو حمالس

 والقطاثين الحكوم  يي الم تص  الجهاس تك يف بشأن 1974 لعام الوالراء مج ، قرار .9

 والبياناس بااحصاءاس الكبار وتع يم ا مي  لمحو الع يا ال جن  بمد وال اص العام

 .لها الالالم 

 إشعا  مركال ليكون المنتجين لتثقيف العالي المعهد بإنشاء 1980 لسن  والار  قرار .8

 .وتثقيفهم المنتجين تع يم يي يسهم ويكر  وثقايي ث مي

 المرأة في المجتمع الليبي لعملاالطار التشريعي 

 الل الفترة من %  0.7أوأت تقرير ليبي أن المعدل السنو  لنمو القوة العام   يي ليبيا قد ب   

، مؤكدا أن ه ا المعدل يعد من فأا بالمقارن  مم مثيالت  ث   المستوى العالمي، 3779-0232

بيا ب غس مشارك  المرأة يي القوة العام   يي ليإن وبّين التقرير الصادر ثن مص ح  العمل ال يبي  

 ، يقد ب غس نسب  النساء يي القوىوتبعار لمنام  العمل الدولي ، %19نحو  0232ثام 
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م ثا %  23.9و 2004 لسن  % 25.6 ، أث   من2007  يي ثام % 27.3 العام  

 .ب يبياوهنا نستعرض اهم التشريعاس لعمل المرأة . 0222
 

 بشأن ال دم  الوطني  3799لسن   19، وقانون رقم 3792لسن   98قانون العمل رقم  .3

ث   أن  ال يجوال تشغيل النساء يي ا ثمال الشاق  أو ال طرة، كما ال ينص   ال 

ساث  يي ا سبو  بما يي  ل   48 ، تشغيل النساء أكثر من 96 يجوال، بموجد المادة

ساثاس العمل ااأايي ، وال يجوال تشغي هن ييما بين الساث  الثامن  مساء والسابع  

،  4لتدريد والشئون االجتماثي ل قوى العام   وا والار ما لم يأ ن ب ل  أمر  صباحار 

ونتيج   ل  قيام بعض المستشفياس والعياداس بتوايف أجنبياس ال ت طب  ث يهن مثل 

  .ه   ا حكام

ال اص   التشريعاس وهي إحدى أهم 3783لسن   31قانون الأمان االجتماثي رقم  .0

مثل واجباس ا من  مجاالس المساواة يي الحقو  بين الرجال والنساء ييب أحكامار  المرأةب

الوطني والالواه والطال  وحأان  الطفل والح  يي العمل والأمان االجتماثي 

 .ي واالستقالل المال

 .بشأن ناام المرتباس 3783لسن   39قانون رقم  .1

 :ال اأعين لالحكامل اص بقواثد تعيين العام ين ا 3783لسن   311قرار والار  رقم  .1

  بشأن ناام  3783لسن   39بتعديل بعض احكام القانون رقم  3789لسن   9قانون رقم

 .المرتباس

                                                             

4
  .باحث  أول  مشارك  يي قسم السياس  والدراساس الدولي  يي جامع  كمبرده ، ليبيا. 50227  أليسون بارجتر 
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  بشأن  3783لسن   39بتعديل بعض احكام القانون رقم  3789لسن   31قانون رقم

 .ناام المرتباس

  ي ث   أن العمل واجد ث   كل امرأة قادرة ث ، 3788لسن   391قرار والار  رقم. 

  بشأن  3788لسن   391بتعديل بعض احكام القرار  3788لسن   192قرار والار  رقم

 . تشغيل المرأة

  ينص ، جي  بشأن ح  المرأة بتولي الواائف العام  3787لسن   098قرار والار  رقم

ويجيال ل مرأة أن تتول  وايف  القأاء والنياب  العام  ، كما اجاال ل مرأة تولي االماكن 

ب يبيا وأأحس المرأة  .القيادي  و االداري  الع يا يي مؤسساس العمل بالمجتمم والواائف 

، ويقدر ثدد القاأياس 1991 مؤه    ن تكون قاأي  ، لقد ثينس أول قاأي  يي سن 

كما أن المرأة حرة يي العمل بوصفها محامي  ومدثي  ثام  .  قاأي 50 حاليا بحوالي

داري  قانوني ، وتمثي ها يي     .المهن القانوني  يتالايدوا 

يي ا تيار العمل ال   يناسد الرجل   بشأن تعاليال الحري 3773لسن   02قانون رقم  .9

 .والمراة

يح  ل مرأة الحامل إجاالة مدتها شهر واحد بمرتد كامل قبل موثد وأعها المحدد  .9

 دم  من قانون العمل، يح  ل مرأة العام   التي أمأس يي  43 ل طفل، وبموجد المادة

صاحد العمل ست  شهور متص   أن تحصل ث   إجاالة وأم بنصف أجر مدتها 

 . مسون يومار 

وتتمتم المرأة يي ليبيا ب اس الحقو  التي يتمتم بها الرجل يي تم   ا راأي وا مال ،  .9

االحتفاا بثروتها ال اص  ثند  كما أن لديها ح   .ولها ح  حري  شرائها وبيعها معار 

   .الالواه
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ن ل مرأة حري  الحصول ث   القروض المصريي  واالئتمان المالي، وال تط د كما أ .8

منت المصرف  2007 يفي سن   .المصارف إ ن الالوه لمنت الالوج  قرأار 

 .ل نساء 4,502 نهامقرأا،  19,558 الريفي

 االعالنات الرسمية وحقوق المراة 

جميم أشكال التمييال أد المرأة يي انأمس ليبيا إل  اتفاقي  ا مم المتحدة بشأن القأاء ث   

، ييما يتع   بالحقو  16و 2 وأبدس يي  ل  الوقس تحفااتها ث   المادتين 1989 ثام

والمسؤولياس يي الالواه والطال  وا بوة، ث   أسا، وجود تطبي  هاتين المادتين من دون 

، مع ن  أن  ال  1995 وقدمس ليبيا تحفاا ثامار آ ر يي سن   .المسا، بالشريع  ااسالمي 

يمكن    جاند من جواند االنأمام أن يتعارض مم قوانين ا حوال الش صي  المستمدة من 

 . ي الشريع  ااسالم

أشكال التمييال اتفاقي  القأاء ث   جميم  وّقم ثربي، أصبحس ليبيا أول ب د 2004 ويي يونيو 

( الميرا )، ث   الرغم من تحفااتها حول أجالاء منها تشير إل  المساواة أمام القانون أد المرأة

اتفاقي  منام  العمل  كانس ليبيا واحدة من بين ثدة دول ثربي  وّقعس. والالواه والعالقاس العائ ي 

 .الدولي  بشأن المساواة يي ا جور

 السياق المجتمعي للمراة

 .نستعرض أهم التشريعاس والقوانين التي تنام االحوال الش صي  ل مراة ال يبي  ةيي ه   الفقر 

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
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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 الزواج 

  القانون  من 6 أه ي  الالواه ب وغ سن العشرين كما تنص المادةيشترط يي

كما يعد باطالر الواه الفتاة الصغيرة قبل الب وغ وب ل  ريم الحد ، 1984  لسن  (10) رقم

 .االدني لسن الالواه ل فتاة من سن ست  ثشر ال  سن العشرين

 ولي أن يجبر ل جوالال ي  ث   أن 1984 لسن  (10) من القانون رقم 8 المادة تنص 

يمكن  ال  وتنص المادة نفسها ث   أن . إرادتهماالفت  أو الفتاة ث   الالواه رغم 

وث   االولياء استشارة ، المول  ث يها من الالواه بمن ترأا  الوجار لها يمنمأن  ل ولي

ن منعها الفتاة يي أمر الوجها يإن وايقس صت العقد واال يال يكون ه ا العقد اال باطالر، و  ا 

 .تريم ا مر إل  المحكم  ا أنييمكنه قانوني مقبول من دون سبد الولي من الالواه

 الالواه الح  لكل من الالوجين االشتراط يي ثقد  1984 من قانون 3 تعطي المادة رقم 

مثل ه   الشروط   .بما يرا  من الشروط التي ال تتنايي مم غاياس الالواه ومقاصد 

يمكن ان تشتمل، ث   سبيل المثال، ح  الالوج  يي العمل  اره المنالل أو استكمال 

 .تع يمها، لكن ثددار ق يالر من النساء يصرن ث   إدراه شروط  اص  يي ثقود الواجهن

  الرجل المتالوه الالواه بامرأة ا رى اال بعد الحصول ث   موايق   القانون ال يبيحار

، إ  يجوال ل رجل أن يتالوه بامرأة أ رى إ ا أث نس الوجت  موايقتها كتابي  من الالوج  

غير واأت بعد أصبت ه ا القانون  مم  ل   .نس المحكم ث    ل  يي المحكم  وأ 

يقد اث ن رئي، المج ، الوطني   ،0233اكتوبر أثالن التحرير بمدين  بنغاال  

ويقار لشريع   ل بتعدد الالوجاسل رج االنتقالي ان ا  المستشار مصطف  ثبدالج يل السماح

: وتعهد رئي، المج ، الوطني االنتقالي باحترام الشريع  ااسالمي ، وقال. االسالمي 
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نحن كدول  إسالمي  ات  نا الشريع  ااسالمي  المصدر ا ساسي ل تشريم، ومن ثم يإن »

 .أ  قانون يعارض المبادئ ااسالمي  ل شريع  ااسالمي  يهو معطل قانونا

 الوجها ا جنبي  إل  ايي نقل جنسيته الح م   ال ت، الرجل ال يبي المرأة ال يبي  ، ب الف

بمستطا  أصدرس الحكوم  مرسومار يقأي بأن  لي،  2007 ويي سن  .هاأو إل  أبنائ

رسمار قدر   يديعوا لم االلتحا  بالمدار، العام  إ ا المتالوجاس من أجاند اسيبيال  أطفال

 . يليب دينار 822

 وهي العائ  كتيدالمراة ال يبي  المتالوج  من غير ال يبي من الحصول ث    حرمان  

تقدمها الدول  مثل المواد  ت ول صاحبها بالحصول ث   معوناس معين  رسمي  يق وث

كما أن ه   ا سر  ،والمنت المالي  من ح  الحصول ث   قروضو  الغ ائي  المدثوم 

 .لها عد والدة طفلب مستثناة مما تديع  الدول  ثادة لألسرة

 الطالق

  إن القانون ال يبي يرى أن  يجد ث   الرجل أن يقدم،  ط بار إل  المحكم  بالتط ي  لكي

ويشترط لثبوس الطال  صدور حكم من المحكم  الم تص  ، وحأور . ار يصبت ناي 

 .الالوج  او وليها، ولها الح  التعويض إ ا ما ط قس دون رغبتها

  جعل القانون لالرم   والمط ق  التي ال ولي لها ح  و  أبنائها حأان  الح  يي لألم

  .يجد ث   ا د أن يقدم دثما ماليار  والد االقام  ببيس الالوجي  

  1984 لسن  10 من القانون رقم 48 بمقتأ  المادة ال  م كما أن ل مرأة ال يبي  ح  ،

تكون ث   استعداد  وهي ثم ي  تسمت ل الوج  بتط ي  الوجها  سباد أ رى، شريط  أن

 .ل ت  ي ثن الحقو  المالي  بما يي  ل  أوا ر الصدا  والنفق 
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 االعالة 
 1980  لسن   13 رقم يمن قانون الأمان االجتماث 25 تت ق  المرأة، بموجد المادة  ،

كما يأمن لها القانون الحماي    .د  ها كامالر طوال ثالث  أشهر شام   من إجاالة الوأم

االجتماثي  سواء اثناء العمل او اثناء حدو  اروف طارئ  كإصاباس العمل او العجال 

 . او المرض او ثند نهاي  ال دم  والوصول لسن التقاثد

  كما أن ث   صاحد العمل ال   يست دم  مسين ثام   أو أكثر ت صيص أماكن

 .الال ينار إل  رثاي  ا طفال بوصف  شأنار أسريار رغم  ل  يما ال ي . لحأان  أطفالهن

 طفل وي  قانون اصدر  المؤتمر الوطني لكل  تقدم الدول  إثان  بقيم  مائ  دينار ليبي

 . 0230العام لعام 

  واثان  وأم تحدد ب وائت تصدر من جهاس اال تصاص تمنت المرأة اثان  حمل . 

  وبمقتأ   . غيرهن ل فقر نتيج  ل ل والمط قاس وا رامل من النساء أكثر ثرأ  من

قانون الأمان االجتماثي يح  لألرامل ت قي إثان  ث   شكل نسب  مئوي  من معاش 

   .الوجها المتوي 

 المهر ح   الص ل الوج   تنّص ث   أن 1984 لسن  10 من القانون رقم 17 المادة

 .معنويار ث   الالوه أال ي ح  أررا بالالوج ، ماديار كان أو  كما اكد 

  حقو  المرأة يي الميرا  تتبم مبادئ الشريع  ااسالمي  التي ال تر  ييها ا نث  سوى

  .ال كرنصف ما يرث  

 



 حميدة أبورونية. د                         4102بليبيا ، ة أمرالتعليم للواقع 

 
 

13 

 اهم الخصائص التعليمية للمراة بليبيا

 الل السنواس محل الدراس ،  حققس المراة ال يبي  جم   من المكاسد التع يمي  ، التي شك س 

االداء التنمو  لالقتصاد الوطني طي   ت   الفترة كما تشهد ث    ل  تقارير احد اهم معالم 

ال  الوقس  3772التنمي  البشري  الدولي  الصادرة ثن برناما االمم المتحدة االنمائي من  

 . الحالي

 االميــــة 

المرض ماهرا من مااهر الت  ف و ل  باثتبارها احدى ح قات  الثال ؛ وهي الفقر و تمثل االمي  

ان ه   . وهي ايأا تمثل شكالر من اشكال الحرمان البشر  يي ميدان المعري  والتع يم . والجهل 

ويي اطار تتبم . الااهرة وثندما تتواجد ويي ا  مستو  تشكل ثائقار امام رقي وتقدم المجتمم 

ئي  المتاح   الل العقود ال م، الماأي  ، يان البياناس االحصا ميدان الالجهد الوطني يي ه ا 

توأت ان ه ا الجهد انط     0232 – 3791من نتائا التعداداس العام  ل سكان  الل الفترة 

بشكل يع ي وجاد من  بداي  ثقد السبعيناس من القرن الماأي وكان جهدا ث   قدر كبير من 

قد ان فاس وب يبيا وبشكل ثام يقد بينس النتائا ان نسب  االمي  . االهمي  و ا ياث ي  ثالي  جدا

أ  أن اكثر من نصف السكان  0229يي ثام % 33.9ال   3791يي ثام %  92.7من 

ان فاس ه   النسب  ال  حوالي ثشر السكان بح ول ثام  3791يي ثام  ال يبيين كام اميار 

حيس توأت ومن الواأت ان نسب  االمي  كانس اث   بكثير بين النساء من الرجال؛ . 0229

م حواار من   قد سج س ان فاأار ( سن  يأكثر 32) لالنا   ن معدالس االمي  البياناس المتاح  ا

، وان فاس ال  % 90.9كانس معدالس االمي  بين االنا   3791يفي ثام . ثقد السبعيناس 

يي ثام % 09.0يي ثقد التسعيناس ، وال  % 17.8يي ثقد الثمانيناس ثم ال  % 99.9
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وي  احصائياس برناما االمم المتحدة  0232بين االنا  يي ، ووصل نسب  االمي  0229

الي يبين ثدد ونسب  االمي  لالنا  ب يبيا يي ثوالجدول ال. %  03.1ال   0230االنمائي 

 .0232 – 3791السنواس 

 0212 - 1791ين االناث خالل السنوات توزيع عدد السكان واالمي 2جدول 

 12)اجمالي االناث  السنوات
 (سنوات فما فوق

سنوات  12)االناث االميون 
 (فما فوق 

 %  *نسبة االمية

1791 921973 118937 90.9 
1791 988211 191299 99.9 
1771 3920990 119388 17.8 
0222 3111917 113791 09.0 
0212 0233009 112120 03.1 
، الهيئ  العام  0229- 3791 الديموغرايي  واالجتماثي  ل سكان ال يبين، التغيراس 0227سالم   يف ، : المصدر

 .ل مع وماس والثوتي 
*UNDP ،0231  ،http://www.arabstats.org ] Access time 3/3/2014 [ 

يعتبر ) الوطني  هوه ا وتجدر االشارة ال  ان التعريف المعمول ب  يي االحصاءاس السكاني  

وال يشمل ه   الفئ  ال ين يعريون (. اميا كل من ال يعرف قراءة وكتاب  جم   بسيط  ويفهم معناها

كتاب  اسمائهم يقط او قراءة االرقام يقط، ث ما بان ه ا التعريف يشمل جميم السكان يي يئ  

  .سن  يأكثر 39العمر 

 
 يي المسئول  الجهاس ثن الصادرة وااحصاءاس والبياناس ، الدولي  المناماس تقارير  الل من

 ما  0227ان فاس ثام  ا مي  أن تبين والبياناس الميداني  الدراساس  الل ومن ، ال يبي  الدول 

 .015- 9العمري   الشريح  من هم هؤالء غالبي  وان% 30 دون

، يالبياناس التفصي ي  توأت ان انا  سن   01 – 9معدالس االمي  ل فئاس العمري   ويي حال 

كانس  3791يفي ثام . مستوى االمي  له   الفئ  العمري  من االنا  قد سجل ان فاأا كبيرار 
                                                             

5
، اعداد وزارة التعليم العالي والبحث 2212التقرير الوطني للجماهيرية حول واقع االمية وتعليم الكبار والجهوذ المبذولة حياله،  

 . ليبيا –العلمي، طرابلس 

http://www.arabstats.org/
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%  2.8تم ال   3779ثام % 1.9ال  ان فاس و % 11.9نسب  االمي  بين االنا  تصل ال  

  .  6 0229 ثام

 0222 - 1791 سنة للفترة 01- 2ن الدراسية سفي المعدالت االمية لالناث  1جدول 

 %معدالت االمية  االميون من االناث مجموع االناث السنوات
1791 091021 308919 11.3  
1791 997918  -- --
1771 809919 12988 1.9 
0222 813929 9191 2.8 
 . طراب ، -الجامع  المغاربي ، ليبياوالقوى العام   يي  السكان والتع يم، (0232)، ث ي الشريف: المصدر

 
ويي مقابل  ل  االن فاض يي معدالس االمي  بين سكان البالغين، كان هنا  ارتفا  يي النسب  

واالثداد المط ق  ل حاص ين ث   مؤهالس تع يمي  يي مستوى اتمام شهادة مرح   التع يم 

 .االساسي يما يو 

 
ان الفأل . بشأن ا مي  يي السياس  التربوي  الوطني   من  الل ما تقدم يمكن ايجاال مالحا

سن  يأقل يعود ال   12الكبير يي القأاء ث   االمي  بين السكان من يئاس السن الصغيرة 

التع يم الناامي و ل  بفأل االسثماراس الأ م  التي انفقس من ميالاني  الحكوم  يي ه ا 

ويين االيقي والرأسي مما جعل ال دماس التع يمي  القطا  ، مما أدى ال  توسيم مرايق  ث   المست

 . يي متناول الجميم  كورا واناثا

                                                             
6

 .، مجلس التطوير االقتصادي ، مكتب الدراسات والسياسات السكانية( 2212)بيا التقرير الوطني االول لحالة السكان بلي 
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  0212-1791خالل الفترة ( معدالت القيد) االلتحاق المدرسي

ال  حد ( سن  01 - 9)ل سكان يي السن الدراسي  معدالس االلتحا  والقيد بالمدار،  سثكس

معدالس القيد يي ه   الشريح   إن ارتفا . المجتمملجميم شرائت كبير اتاح  ال دماس التع يمي  

 . العمري  من شأن  أن يساثد ث   محارب  االمي  ويؤد  ال  ماليد من التحصيل التع مي

 
ان البياناس االحصائي  المتاح  من نتائا العام  ل سكان واالحصاءاس التربوي  الصادرة ثن 

يترة حيس سج س االداء الوطني يي ميدان االلتحا  المدرسي قطا  التع يم والتدريد ، تاهر 

 3779ثام % 91.7ال   ليصل 3791ثام % 90.3  معدل االلتحا  من االسبعيناس ارتف

  .0229تقريبا ثام % 83.7وال  

 
% 91.0ثم ال   3791ثام % 92.3وث   مستوى الجن، ارتفم معدل القيد لالنا  ليصل ال  

ثام %  77.7ووصل ال   0229ثام % 80.9ثم ال   3779ثام % 91.0و  3781ثام 

0232 7. 

 
 0212 - 1791للفترة من ( 01 – 2)تطور معدالت االلتحاق المدرسي لالناث في سن الدراسة  4جدول 

 معدالت االلتحاق الملتحقات منهن االناث في سن الدراسة السنوات
1791 112917 002089 92.3 
1791 997918 189021 91.0 
1771 3291989 993919 91.0 
0222 3218907 898111 80.9 
0212 -- -- 77.7* 
 .طراب ، –، السكان والتع يم والقوى العام   يي ليبيا، الجامع  المغربي  (0232)5 ث ي الشريف : المصدر

   edu.jpg-ar/educationjpg/general-unesco.org/documents-http://libya، ( 1302)  مؤشرات االلتحاق بالتعليم*
 

                                                             
7

  edu.jpg-ar/educationjpg/general-unesco.org/documents-http://libya (2213)مؤشرات االلتحاق بالتعليم   

http://libya-unesco.org/documents-ar/educationjpg/general-edu.jpg
http://libya-unesco.org/documents-ar/educationjpg/general-edu.jpg
http://libya-unesco.org/documents-ar/educationjpg/general-edu.jpg
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 مرحلة التعليم االساسي 

الف طالد  199ارتفم ثدد طالد مرح   التع يم االساسي من  3781 -3791يي الفترة 

الف طالد وطالب  وتطور بمعدل نمو سنو  يصل ال   3219.9ال   3791ثام وطالب  

 % . 19.9ال  %  10.8، وارتفعس نسب  االنا  من % 9.1

الف  3219.9تالايد ثدد طالد المرح   التع يم االساسي من  3779 – 3781ويي الفترة 

بمعدل نمو  وتطور 3779ثام الف طالد وطالب   3129.1ال   3781طالد وطالب  يي ثام 

 % .17ال  % 19.9وارتفعس نسب  االنا  من % 1.1سنو  ب   

حيس ار شهد ثدد الم تحقين بمرح   التع يم االساسي ان فاأ 0229 – 3779ويي الفترة من 

ب   ثددهم  0229الف طالد وطالب  بينما ثام  31291ال    3779ن ثدد الطالد ثام كا

وكان ه ا % . 3.9جل معدل نمو بالسالد ب   وبالتالي سطالبار وطالب   3280119ال  

، كما 0229 – 3781االن فاض نتيج  ل تباطؤ يي معدالس السكاني التي سج س  الل الفترة 

مقارن   0229ثام %  18.9ح   لتسجل نسب  ان فاس ق يالر االهمي  النسبي  لالنا  به   المر 

 .3779ثام % 17بنسب  

ليصل ال   0232 – 0227وان فض ثدد الطالد الم تحقين بمرح   التع يم االساسي لعام 

  8.الف طالبار وطالب  923999

 

     مرحلة التعليم المتوسط
طالبار وطالب   7917ارتفم ثدد طالد مرح   التع يم المتوسط من  3781 -3791يي الفترة 

، %  31.7طالبار وطالب  وتطور بمعدل نمو سنو  يصل ال   99711ال   3791ثام 

 % . 12.3ال  %  39.9وارتفعس نسب  االنا  من 
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 . ليبيا –، الكتاب االحصائي ، طرابلس  2222الهيئة العامة للمعلومات ،  
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طالبار  99711تالايد ثدد طالد المرح   التع يم المتوسط من  3779 – 3781ويي الفترة 

% 33.1طالبار وطالب  وتطور بمعدل نمو سنو  ب    001270ال   3781ب  يي ثام وطال

 .3779ثام % 19.3ال  % 12.3وارتفعس نسب  االنا  من 

تفاثار متواصالر ر شهد ثدد الم تحقين بمرح   التع يم المتوسط ا 0229 – 3779ويي الفترة من 

طالبار  111270وطالب  ليصل ال   طالبار  001270من طي   الفترة ، حي  ارتفم ثدد الطالد 

  .% 1تطور معدل النمو السنو  ليب   و  . 0229وطالب  يي ثام 

وسجل معدل طالبار وطالب   397771ليصل ال  سجل ثدد الطالد ان فاأار  0232يي ثام 

 ق يالر االهمي  ارتفعسكما ،  0232 – 0229 الل الفترة % 0.1نمو بالسالد يصل ال  

، 0229ثام % 99.9بنسب  و  3779ثام %  19.3به   المرح   لتسجل نسب  النسبي  لالنا  

 .  02329ثام  %92صل ال  لت و

     مرحلة التعليم الجامعي
طالبار وطالب   1990من  الجامعيارتفم ثدد طالد مرح   التع يم  3781 -3791يي الفترة 

سنو  يصل ال   وتطور بمعدل نمو،  3781ثام طالبار وطالب   10992ال   3791ثام 

 .بنهاي  الفترة% 11ال  %  33.1، وارتفعس نسب  االنا  من %  39.9

طالبار وطالب   10992من  العاليتالايد ثدد طالد المرح   التع يم  3779 – 3781ويي الفترة 

وتطور بمعدل نمو سنو  ب   ،  3779ثام طالبار وطالب   311130ال   3781يي ثام 

 .3779ثام % 92.9ال  % 11وارتفعس نسب  االنا  من % 39.0
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 . 2212التعليم في الجماهيرية احصائيات ومؤشرات،  
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 3779طالبار وطالب  يي ثام  311130ارتفم ثدد الطالد من  0228 – 3779ويي الفترة 

وارتفعس % 1.7وتطور بمعدل نمو سنو  ب    0232طالبار وطالب  يي ثام  119980ال  

 .   الل نف، الفترة  %92.8ال  % 92.9نسب  االنا  من 
 

 0232 - 3791تطور عدد ونسبة التحاق االناث بالتعليم العالي و الجامعي من الفترة  5 جدول

 % التحاق االناث مجموع االلتحاق السنة الدراسية
1791 1990 132 33.0 
1791 10992 33310 11.2 
1771 311130 99891 92.9 
0222* 079927 388919 91.8 
0212* 119980 021999 92.8 
 . طرابلس –، المراة والتنمية والعمل في ليبيا ، بناء مجتمع جديد، الجامعة المغربية ( 2222)علي الحوات ، : المصدر

 .2211التعليم في الجماهيرية احصائيات ومؤشرات،  *

 

يما كما توأت نتائا التعداداس العام  ل سكان ، ان ثدد االنا  ممن يحم ون الشهادة الجامعي  

 397927ال   3791ثام  111يقد ارتفم ه ا العدد من االنا   . يو  ، قد ارتفم بشكل كبير 

من مجمو  حم   % 9.98يالحا من ه   االرقام أن نسب  االنا  كانس ال تتعدى . 0232ثام 

مما يشير  0232ثام %  92ارتفعس ه   النسب  ال   3791الشهادة الجامعي  يما يو  ثام 

ان  المتويرة ادنا لبياناس يالحا من ا كما.  10ال من حال  االنصاف بين الجنسينال  مستوى ث

مما يؤكد ث    11معدل التحا  الفتياس تطور بنحو ثالث  مراس يي اقل من اربع  ثقود من الالمن

ويالداد مستوى الدالل  . مستوى ثال من االنصاف حسد النو  يي االنتفا  بال دماس التع يمي 

ا نارنا ال  ماتحق  بشأن يجوة االلتحا  حسد الجن، ، يقد تم القأاء شب  به ا الصدد ا 

يقد تساوس  . ا الكامل ث   ت   الفجوة ، وتعدس  ل  يي بعض المراحل لتصبت لصالت االن

                                                             
10

 .2211التعليم في الجماهيرية احصائيات ومؤشرات،  
11

 . طرابلس –، المراة والتنمية والعمل في ليبيا ، بناء مجتمع جديد، الجامعة المغربية ( 2222)علي الحوات ، 
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لكل منهما وب غس لمرح   % 79معدالس التحا  البنين والبناس يي مرح   التع يم االساسي بنحو 

رغم تدني نوثي  التع يم . 0229ل بنين ثام % 13.9ل بناس مقابل %  92.9التع يم العالي 

وغياد تنمي  المهاراس يي مناها التع يم وثدم تنو  االنام  التع يمي  الجادة حت  وص س ليبيا 

 . 12دول  يي مجال مهاراس م رجاس التع يم 333من أمن  332ال  المرتب  

 0232 - 3791لين من االناث حسب المراحل التعليمية للفترة  تطور عدد المسج 6 جدول

 المجموع تعليم جامعي تعليم متوسط تعليم اساسي السنوات 
1791 - 1791     097817 1817 111 099992 
1791- 1791 183830 12811 33310 901978 
1771- 1772  912289 329919 99891 809139 
0221 - 0221 909119 372298 318993 798739 
0227 - 0212 923999 138910 397927 3287739* 

 . طراب ، –، السكان والتع يم والقوى العام   يي ليبيا، الجامع  المغربي  (0232)5 ث ي الشريف : المصدر 
 .   ليبيا –، الكتاد االحصائي ، طراب ،  (0232) الهيئ  العام  ل مع وماس ، * 

 

ال  ان فاض كبير يي ثدد ونسب  النساء االمياس من يئ  العمر  9كما تشير بياناس الجدول رقم 

سنواس يأكثر ، حي  ان فاس نسب  االمي  ال  ال م، ماكانس ث ي  يي بداي  الفترة ، ويي  32

مقابل االن فاض يي االمي  ، هنا  نمو مطرد يي االثداد المط ق  والتركيد النسبي لالنا  

وبالنسب  ل تع يم تحصالس ث   مؤهالس تع يمي  من مستوى الشهادة االبتدائي  يمل يو ، الم

 .الثانو  يهو شهد نموار مأطردار وب غس يي  البناس نسب  كبيرة تطورس  الل العقود اال يرة

 
ومن المالحا من االحصائياس المتويرة ان التحا  االنا  حسد مراحل التع يم وثالقتها باجمالي 

لتحا  من ال كور واالنا  معار حسد كل مرح   ، تؤكد إن الحال  التع يمي  ل مرأة وارتفا  اال

ن المكاسد  معدالس التحاقها  كان يتنام  يي نف، االتجا  ث   مستوى التجمعاس السكاني ، وا 
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 . ، مجلس التطوير االقتصادي ، مكتب الدراسات والسياسات السكانية( 2212)التقرير الوطني االول لحالة السكان بليبيا  
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كان التي حققتها المرأة ال يبي  لم تكن مقتصرة ث   نساء المدن يقط ، وانما حت  النساء الريفياس 

يقد تقاربس معدالس التحا  االنا  ييما بين الريف . لهن نصيبهن يي التمتم بت   المكاسد

مقارن  % 91والحأر، يقد شهد االلفي  الثالث  ارتفا  يي معدل التحا  يتياس الريف ليصل ال  

وهك ا تشير ه   المعدالس ال  نمو سريم يي مجال تأيي  يجوة . لفتياس الحأر % 99بر 

 .ا  بين كل من الحأر والريفااللتح

 
 0222 - 1791االلتحاق المدرسي والحالة التعليمية لالناث بليبيا خالل الفترة  9جدول 
 0229 3779 3781 3791 البيان

 3218907 3291989 998918 112917 االنا  يي السن المدرسي 
 898111 993919 189021 002089 الم تحقون منهم بالمدرس 

 80.9 91.0 91.0 92.3 معدل االلتحا  
 انا  انا  انا  انا  سنواس يما يو   32الحال  التع يمي  لالنا  

 33.9 09.0 99.9 90.8 أمي
 32.1 39.1 32.9 02.9 يقرأ ويكتد

 39.9 02.9 31.8 1.1 الشهادة االبتدائي 
  الشهادة االثدادي 

0.3 
32.9 37.1 00.7 

 00.3 31.9 9 الثانوي  الشهادة
 31.7 3.7 2.9 2.3 الشهادة الجامعي  يما يو 

، مجلس التطوير االقتصادي ، مكتب الدراسات ( 2212)التقرير الوطني االول لحالة السكان بليبيا : المصدر

 .والسياسات السكانية

 

 المهني التكوين التعليم الفني و

شهد تطور كبيرا ثندما توسعس المعاهد الصحي  ومدار، التمريض، وك ل  ثقد السبعيناس 

كما توسعس . الثالث  والتي غطس جميم مناط  ليبيامعاهد اثداد المع مين والمع ماس بمستوياتها 

دوراس الطباث  وأثمال السكرتاري ، ويي اوا ر  ل  العقد انشئس معاهد الع وم االداري  والمالي  

 331هدين احدهما بطراب ، واال ر ببنغاال  لتصل يي الثمانيناس ال  اكثر من والتي بدأس بمع

 . معهدا يي جميم مناط  ليبيا
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ويي ثقد التسعيناس اثتمدس الدول  ث   توسيم قاثدة التدريد يأد  س انماطار جديدة ل تدريد 

مؤسساس  والتي من أمنها( اساسي، متوسط، متقدم) والتكوين المهني يي مستويات  الثالث  

اصبحس مرح   التع يم المتوسط ب يبيا تتكون من مسارين اثنين  0221ثام  ويي. ل تدريد المراة

، والتي تأم مجاالس التع يم لت صصي والتدريد المهني المتوسطيقط هما ؛ التع يم الثانو  ا

ري  والهندسي  الفني والمهني يي القطاثاس الصناثي  والالراثي  والصحي  والمالي  والتجاري  واالدا

من مجمو  %  39شكل التدريد المهني المتوسط مانسبت   0229ويي ثام التطبيقي  ، 

 . 0227لعام %  13.3ارتفعس ه   النسب  لتصل ال  . االلتحا  بمرح   التع يم المتوسط

 
الع يا ويي مرح   التع يم الجامعي يقد ارتفعس االهمي  النسبي  ل دارسين بالمعاهد التقني  والمهني  

، اال 0223ثام % 11وتطورس ليصل ال   3779ثام % 33.1ال   3781ثام % 2.29من 

  %.39.9لتصل ال   0227انها ان فاس ال  حد النصف تقريبا ثام 

 0229التوزيع العددي والنسبي لخريجي التدريب المهني المتوسط حسب الجنس والمهن لسنة  8 جدول

 % مجموع اناث ذكور المهن 
 0.9 932 99 111 االذاعة 
 19.0 8711 9003 3930 حاسوب

 33.0 0309 939 3933 بناء وتشييد
 39.3 1291 39 1217 كهرباء
 1.9 997 19 900 صناعة
 2.1 92 03 17 فندقة 

 3.3 032 2 032 انتاج زراعي
 0.7 991 2 991 نجارة

 0.3 173 371 379 حياكة 
  . طرابلس –، المراة والتنمية والعمل في ليبيا ، بناء مجتمع جديد، الجامعة المغربية ( 2222)علي الحوات ،  :المصدر
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 الفاقد والتسرب من مراحل التعليم المختلفة

 حجم اليادة إل  تؤد  والتي التع يمي  ا نام  من الكثير لدى ومألوي  معروي  ااهرة التسرد

 لسياس  وبإتباثها محدد وقس يي ا مي  ث   القأاء ث   بتصميمهاوليبيا  ، واستمرارها ا مي 

 والتالام ، التع يم إلالامي  لقانون بتنفي ها التسرد منبم سد ث   ثم س يإنها ا مي  منابم سد

 الااهرة ه   ث   التغ د تم وب ل  بتنفي   والمجتمم والدول  ا مر وولي الطالد ييهم بمن الجميم

 .  13%0.007 ا لف من سبع  ث   تاليد ال ا ساسي التع يم من التسرد نسب  وأن تماما،

شهد ارتفاثا بسيطا ، وبالرغم من ان  ال تتوير دراساس  المحت ف التع يم  لحاالفاقد والتسرد من مر 

 :حول ه ا الموأو  لكن يمكن ان يعالى االمر ال 

التوسم يي النشاط االقتصاد  وان فاض مستوياس د ول االسر محدودة الد ل ، قد  .3

يؤد  ال  ثدم مقدرة بعض االسر ث   تأمين مصاريف الدراس  البنائها يي ه   

 . المرح   مما يأطرهم ل د ول يي دنيا العمل ل مساثدة اسرهم 

د يكون ثامال ا ر يي كما ان انتشار المدار، ال اص  التي ال تتوير ثنها بياناس ق .0

 . ه ا االن ايض او مايعرف بالفاقد او التسرد

 الليبيةالمرأة  واقعلخطط المستقبلية لتطوير ا

 :تطوير واقم المرأة ال يبي  البد من ايجاد  ط  شام   تعتمد ث  من اجل 

  دور الدول  نحو المرأة ويتمثل يي التصد  لعودة االمي  بين النساء واستحداس براما

لتع يم الكبار، وتغيير الصورة التق يدي  ل مرأة يي أ هان النا، ، وال  حد ما من الكتد 

يجد  والمناها المدرسي ، وتطوير التع يم المهني ل مرأة وبراما التدريد اثناء ال دم 

                                                             
،  التطوير استراتيجي  اا فا ، مواطن التح يل، ثناصر، التع يمي  يي ليبيا المناوم ،  0230القاللي،  السالم ثبد 13

 ليبيا - الوطني لتع يم ، طراب ، المؤتمر إل  مقدم  ورق 
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ث   أمان  التع يم العمل تطوير كتد مدرسي  جديدة تعالال الصورة اايجابي  ل مرأة 

 .يماس سياسياسبوصفهن ناشطاس والث

  دور الدول  نحو المرأة ويتمثل يي التصد  لعودة االمي  بين النساء واستحداس براما

تطوير كتد من  الل لتع يم الكبار، وتغيير الصورة التق يدي  ل مرأة يي أ هان النا، 

 .مدرسي  جديدة تعالال الصورة اايجابي  ل مرأة بوصفهن ناشطاس والثيماس سياسياس

 ييبدأ اساسار من ايمانها بقأيتها وتأكيد  اتها والرغب  الحقيقي  يي جا  نفسها دور المرأة ت

 14يالتطور ةالمساوة مم الرجل ، واالبتعاد ثن االالدواجي  يي التفكير والس و  االجتماث

، ومما يعالال تأكيد المرأة ل اتها هو مشاركتها يي الحياة االجتماثي  ونشاطها ثبر 

المساهم  يي براما المناماس الدولي  المعني  بتمكين المرأة المناماس الغير حكومي  و 

 .وتبادل التجارد وال براس المح ي  واالق يمي  والدولي  

   لتقديم استشارة قانوني  والمناط  الريفي  يي جميم المدن المراة بإقام  مراكال دثم م تص

 .مجاني  ل نساء

  مواطن ، ولها  اس الحقو  التي يتمتم ل مرأة الح  بوأم قانوني كامل ومتساو بوصفها

، أو استبدال جنسي  هاأو االحتفاا ب هاأو تغيير  الجنسي  باكتساد بها الرجل المتص  

 .ا جنبي  جنسي  الوجها ثتمادرغبس يي ا وال تفقد ح  المواطن  إال إ ا ،أ رى بها

   مشاريم تجاري  وأم برناما وطني لتشجيم وتدريد ودثم النساء الالتي يرغبن يي إقام

كما يجد ث يها تشجيم المصارف ث   تقديم القروض التجاري  التفأي ي    . اص  بهن

 .ل مرأة

                                                             
14

 . طرابلس –، المراة والتنمية والعمل في ليبيا ، بناء مجتمع جديد، الجامعة المغربية ( 2226)علي الحوات ،  
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  تطبي  سياساس التمييال اايجابي الرامي  إل  ترقي  النساء المؤهالس يي ميادين رئيسي 

والصح  ،  ،التع يم المتوسط والعاليقطا   مثلا، ومراكال صنم القرار إل  المناصد الع ي

 .السياح  وغيرها

 عناصر الضعف 

   تردد المرأة وال وف من العاداس والتقاليد مما جع ها يي كثير من االحيان غير واثق

 . من نفسها ومن حقها يي المساوة مم الرجل وتكايؤ الفرص مع 

   االمي   وجودقصور يي ثدال  تواليم ال دماس التع يمي  بين المدن ال يبي  مما ادى ال

 .ببعض المدن

  يررري غيررراد تطبيرررر  قرررانون الالاميررر  التع رررريم ، كررران هنرررا  تسرررررد مرررن التع ررريم االساسرررري
وبرراال ص يرري السررنواس االولرر  منرر  ممررا يشرركل اأرراياس الرر  اثررداد االميررين مررن كبررار 

 .السن
  وثالويها ثن العمرل والسكرتاري  صعوب  تشغيل المرأة يي غير قطاثي الصح  والتع يم

 .وال اصالقطا  العام المهني  يي 
   ثجرررال مؤسسررراس إثرررداد المع رررم الحاليررر  ثرررن ااثرررداد الجيرررد ل مع مررراس بأسررراليد التربيررر

الحديث  التي تعّدها ل تعامل مم المتع م تربويار ونفسيار ومعرييار؛ لتنمي  قدرات  واسرتعدادات  
 .الم ت ف 

 قبرول ثقاييرا ل حصرول بعض المع مراس د  روا مهنر  التع ريم باثتبارهرا المرد ل الوحيرد والم
 .ث   العمل
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  القوةعناصر 

  أما  .يسمت ل مرأة بد ول جميم الحقول الدراسي ، وشروط القبول غير  اس طابم تمييال

 .المدار، والجامعاس ي يسس مفصول  بحسد نو  الجن،

  ،  ل مرأة حري  ا تيار المهن ، إ  يعمل الناام ث   تشجيعها لالن راط يي القوى العام

 .مثول بعض القيود القائم  ث   أسا، النو  االجتماثيرغم 

  المرأة حرة يي إبرام العقود التجاري  ود ول ميدان ا نشط  االقتصادي  ث   جميم

المستوياس، إ  تنامس مشاركتهن تناميار متالايدار يي قطا  ا ثمال رغم استمرار هيمن  

الحجم، وغالبها مدار،  اص  أو ومعام أثمال النساء التجاري  صغيرة   .الرجال ث ي 

 .، أو وكاالس استيراد وتصديرومعامل لطبل ورش  ياط 

  حقوقا محددة وأماناس يي ما يتع   با موم  ورثاي  الطفلال يبي  ل مرأة.  

 وسائل ااثالم و  االجتماثي التواصلومواقم  م اانترنساست دقادرة ث   إ باتس المرأة

بشكل متالايد بوصفها مصدرار ل مع وماس، وهنال  ثدد متالايد من المدوناس  المح ي 

وقد أدى  ل  ك   إل  اليادة الوثي ، والصحفياس ومقدماس براما مرئي  ومسموث 

 .بقأايا المرأة ووسم مساح  النقاش

  الرثاي  الصحي  مجاني  لجميم المواطنين، وال ير  بين النساء والرجال يي الحصول

الحكوم  حمالس إثالمي  وطني  ثن الصح  كما ترث   .  ب يبياماس الصحيث   ال د

 .لتجند االمراضوالوسائل الحديث  

  وتحا  النساء الكبيراس يي السن، تق يديار، بماليد من االحترام وتجر  مشاورتهن

 .بالقراراس التي لها تأثير ث   حياة ا سرة، مثل الالواه وغير  من الشؤون الدا  ي 
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 الخالصة

استعرأس ه   الورق  االبعاد القانوني  واالجتماثي  والتع يمي  ل مرأة بالمجتمم ال يبي ، وما تحق  

و الدول  ال يبي  بالماأي    من بياناس إناستعراأماثم يي ه ا المجال ، ويالحا من  الل 

االنأمام إل  القوى العام   االلتحا  بركد التع م و ث    المرأةث   تشجيم  صممس حديثار 

، يقد نما التع يميمكاسد ث   المستوى  المراة ال يبي حققس  ولقد . واجتماثيار  ار اقتصادي اوتمكينه

واتأت من ه ا  ، بم ت ف المستوياسوالمعاهد التدريبي  والجامعاس بالمدار، ثدد الطالباس 

 :االستعراض ماي ي

  المرأة ال يبي  ونسب  االمي  الموجودة االن أئي   جدار لم تعد االمي  تشكل ا  ثقب  امام

 .وتتركال يي االثمار الكبيرة من النساء

  ان نسب  تسجيل االنا  يي م ت ف مراحل التع يم متساوي  مم ال كور ، يالمرأة تمثل

 .نصف التسجيل المدرسي بكل المراحل

  أن تمثي هن، مم كل ه ا، ما إال أدى تع يم المراة ال  مشاركتها يي التنمي  وسو  العمل

ناقصار يي سو  العمل، والعامالس منهن ينالثن إل  العمل يي ميادين اقترنس بالمرأة  الال

  .م والصح  والسكرتاري كالتع ي
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