اآلثار االقتصادية واالجتماعية للنزاع على املرأة
الليبية

مقدمة
ّ
منــذ عــام  2011انزلقــت ليبيــا يف أتــون حــرب تســب ّبت يف معانــاة انســانية ال ميكــن
وصفهــا ويف حالــة مــن عــدم االســتقرار السياســي ومــن االنهيــار االقتصــادي .ومــع
ـهن مــن أجــل
تزايــد عــدد النســاء اللواتــي أجبرهــن النــزاع علــى التعويــل علــى انفسـ ّ
البقــاء علــى قيــد احليــاة ،فقــد أثــر العنــف القائــم علــى ال ّنــوع االجتماعــي وغيــاب
لهــن مــن الناحيــة
األمــن ســلباً علــى أســس عيشــهن الكــرمي وبالفــرص املتاحــة ّ
االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة ،علــى محدود ّيتهــا ،مــا قــد ينطــوي علــى
عواقــب وخيمــة علــى مســتقبل ليبيــا.
لقــد م ّكنــت الدراســة البحثيــة التــي أجريــت بتكليــف مــن هيئــة األمم املتّحــدة
للمــرأة حتــت عنــوان اآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة لل ّنــزاع علــى املــرأة الليبيــة
الضــوء علــى آثــار األزمــة علــى النّســاء والفتيــات وعلــى آفــاق توليــد
مــن تســليط ّ
ّ
فــرص العمــل والتعــايف االقتصــادي واملشــاركة السياســية والتمكــن ،كمــا مكنــت مــن
حتديــد الفــرص املتعلّقــة بإعــداد إطــار يراعــي النــوع االجتماعــي ويرســي أســس
مجتمــع شــامل للجميــع .وقــد ّ
مت إجــراء هــذا البحــث ذي البعديــن النوعــي والكمــي
يف ثمانيــة مواقــع يف أرجــاء البــاد وشــمل ذلــك القيــام بدراســة اســتقصائية علــى
عينــة عشــوائية مــن  699امــرأة و 287رجــا.

الرئيسية
االستنتاجات ّ
الوضع االقتصادي للمرأة الليبية ودورها يف سوق العمل
•
•

•

•

ـملتهن ال ّدراســة هـ ّـن ر ّبــات لعائالتهـ ّـن وهــو رقــم
 %40مــن النســاء اللواتــي شـ
ّ
مرتفــع بشــكل اســتثنائي ،ليــس فقــط يف املنطقــة ولكــن علــى مســتوى العالــم.
أغلــب النســاء الليبيــات هـ ّـن عاطــات عــن العمل ( %61من النســاء املشــاركات
يف ال ّدراســة) .وقــد ب ّينــت الدراســة أن فــرص النســاء يف احلصــول علــى عمــل
أقــل مــن مثيالتهــا عنــد ال ّرجــال .ذلــك أنّ  %90مــن الرجــال و %35مــن
النســاء لديهــم عمــل .وتظهــر األرقــام أنّ  %41مــن بــن النســاء العاطــات عــن
العمــل تبحثــن عــن عمــل بشــكل نشــط بينمــا تو ّقفــت  %23منهـ ّـن عــن البحــث
عــن عمــل.
ّ
اخلــاص تقــل عــن مثيلتهــا لــدى ال ّرجــال
امكانيــة عمــل النســاء يف القطــاع
ّ
بشــكل كبيــر .فمــن بــن  %35مــن النســاء العامــات ،ال تتجــاوز نســبة أولئــك
ـاص أو صاحبــات األعمــال األربعــة باملئــة .كمــا تقـ ّل
العامــات حلســابهن اخلـ ّ
امكانيــة شــغل النســاء ملناصــب يف مســتوى اإلدارة ب %15مقارنــة بالرجــال.
تعتمــد النســاء الليبيــات بشــكل أساســي علــى الشــبكات العائليــة للحصــول على
عمــل يف حــن ميكــن لل ّرجــال التعويــل بشــكل أكبــر علــى رأس املــال االجتماعــي
وعلــى شــبكات العالقــات خــارج إطــار العائلــة .وعــاوة علــى ذلــك ،فــإنّ دخــل
النســاء اللواتــي شــملتهن الدراســة االســتقصائية واللواتــي تعملــن أساســا يف
الصحــة والتّعليــم ،يق ـ ّل بثالثــة أمثالــه
القطــاع العــا ّم ،وخصوصــا يف قطاعــي
ّ
عــن دخــل الرجــال .ويظهــر التّمثيــل غيــر املتناســب للنســاء يف القطاعــن
الصــورة النمطيــة للمــرأة باعتبارهــا مق ّدمــة للرعايــة ممــا يحـ ّد مــن
املذكوريــن ّ
ـاص.
ـ
اخل
ـاع
ـ
القط
يف
ـن
ـ
انخراطه
فــرص
ّ

•

مشاركة النساء يف احلياة السياسية

•
•

•

•

ـملتهن
علــى وجــه العمــوم فــإنّ مــا بــن  %35و %61مــن النّســاء اللّواتــي شـ
ّ
املؤسســات احمللّيــة
هــن مم ّثــات يف
ال ّدراســة االســتقصائ ّية ال تشــعرن بأ ّن ّ
ّ
والوطن ّيــة.
ذكــرت مــا بــن  %57و %73مــن النســاء يف العينــة االســتقصائية أ ّنهـ ّـن لــم
حتضــرن أ ّيــة لقــاءات مجتمع ّيــة قـ ّ
ـط .كمــا ذكــرت أغلب ّيــة مــن بينهـ ّـن أنهـ ّـن لــم
تشــاركن بتا ًتــا يف ا ّيــة لقــاءات مجتمع ّيــة ســواء كان ذلــك قبــل شــهر يوليــو 2014
أو بعــده.

االصالح القانوني والوصول إلى العدالة

•

ال يو ّفــر النّظــام القانونــي الليبــي حمايــة كافيــة للنّســاء ض ـ ّد العنــف األســري
أو جرائــم ّ
الشــرف أو االغتصــاب .ويرتفــع احتمــال اعتمــاد النّســاء علــى
عائالتهـ ّـن وعلــى شــبكاتهن األســرية يف حـ ّل املســائل املتعلّقــة باجلرائــم العنيفــة
إلــى ضعفــي مثيلــه لــدى ال ّرجــل وهــو مــا يشــير إلــى أنّ النّظــام القانونــي ســاري
املفعــول يف البــاد ال يتيــح للنســاء امكانيــة اتبــاع ســبل االنتصــاف القانونــي
بــل إ ّنــه يدفــع بهـ ّـن إلــى اللّجــوء الــى اســتخدام األدوات غيــر ال ّرســمية لتســوية
املنازعــات.

توصيات

•

•

•

والصــور النمط ّيــة املرتبطــة
ح ّريــة احلركــة ،املعاييــر االجتماع ّيــة ّ
بال ّنــوع االجتماعي
توصلــت الدراســة إلــى أن ح ّريــة احلركــة لــدى النّســاء أقــ ّل كثيــراً مقارنــة
ّ
الصــور النمط ّيــة املتعلّقــة بالنّــوع
مبثيلتهــا لــدى ال ّرجــال ،كمــا أظهــرت أنّ ّ
االجتماعــي ال تــزال حت ـ ّد مــن املســاواة بــن اجلنســن .وقــد تبـ ّـن مــن خــال
البحــث االســتقصائي أنّ احتمــال أن ال تكــون املــرأة قــد غــادرت بيتهــا دون
مرافــق أو تنقّلــت بــن مــدن أو أحيــاء مبفردهــا أعلــى بأربــع م ـ ّرات مقارنــة
بال ّرجــال ،كمــا أنّ احتمــال ســفر املــرأة الليبيــة خــارج البــاد مبفردهــا يق ـ ّل
بثــاث مــ ّرات مقارنــة بال ّرجــل الليبــي.
ال تــزال املعاييــر االجتماعيــة والصــور النمط ّيــة اجلنســان ّية تش ـ ّكل املــدركات
املتعلّقــة باملشــاركة املدن ّيــة للمــرأة .فعلــى ســبيل املثــال ،يرتفــع احتمــال أن ال
تتعامــل النســاء مــع مــز ّود خلدمــات األمــن بنســبة  %25مقارنــة بال ّرجــال كمــا
يزيــد احتمــال أن ال تكــون املــرأة الليبيــة قــد حضــرت فعاليــات للمجتمــع املدنــي
بنســبة  %18ويق ـ ّل احتمــال أن تســاهم املــرأة الليبيــة يف اتخــاذ القــرارات يف
مســتوى املجتمــع احمللــي بنســبة  %15كمــا يقـ ّل احتمــال أن تكــون النســاء قــد
حضــرن لقــاءات مجتمعيــة بنســبة  %20مقارنــة بال ّرجــال.

رغــم انّ ال ّدراســة أظهــرت أنّ النّســاء وال ّرجــال علــى حــ ّد ســواء يــرون أنّ
النّســاء تشــاركن بقــدر أكبــر يف اتّخــاذ القــرارات العائل ّيــة مقارنــة مبــا كان عليــه
األمــر قبــل ال ّثــورة فــإنّ تعزيــز دور املــرأة يف البيــت لــم ميتـ ّد ليشــمل القــرارات
املتعلّقــة ّ
بالشــؤون املال ّيــة لألســرة .فقــد ذكــر  %46مــن ال ّرجــال أن هــذه
القــرارات تظـ ّل مــن مســؤولياتهم يف حــن أشــارت  %27مــن النّســاء أنّ لهـ ّـن
القــول الفصــل يف مــا يتعلّــق بالقــرارات املاليــة األســرية (يرتبــط هــذا األمــر
ـرهن).
بدورهــن كر ّبــات ألسـ ّ

•

•

ينبغــي التّأكيــد علــى ضــرورة أن يحظــى التعــايف االقتصــادي املراعــي لل ّنــوع
الســام وعلــى أن يتــ ّم اشــراك
االجتماعــي باألولويــة يف ك ّل نشــاطات بنــاء ّ
السياس ـ ّية ومفاوضــات
ـوارات
النّســاء يف املســتويني احمللّــي والوطنــي يف احلـ
ّ
الســام املســتقبل ّية كمــا يف املراحــل األولــى للتخطيــط لتعــايف البــاد.
ّ
اخلــاص
حلســابهن
وضــع برامــج تر ّكــز علــى تشــجيع النســاء علــى العمــل
ّ
ّ
وانشــاء مؤسســاتهن مــع العمــل علــى مكافحــة الصــور النّمطيــة التــي تضــع
النســاء يف أدوار محـ ّددة اجتماع ّيـاً وذلــك لتعزيــز مشــاركة املــرأة يف القطــاع
اخلــاص ويف «القطاعــات غيــر التقليديــة».
ّ
ـص اتفاقيــة
ـ
يخ
ـا
ـ
م
يف
ـا
ـ
أبدته
ـي
ينبغــي أن تتخلّــى ليبيــا عــن التحفّظــات التـ
ّ
األمم املتحــدة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التّمييــز ض ـ ّد املــرأة كمــا ينبغــي
الصكــوك ال ّدوليــة التــي حتظــر
أن تضمــن انســجام قانونهــا اجلزائــي مــع ّ
التمييــز القائــم علــى ال ّنــوع االجتماعــي وأن تن ّفــذ القــرارات الدوليــة املتعلقــة
بالقضــاء علــى العنــف القائــم علــى ال ّنــوع االجتماعــي ،الســيما العنــف اجلنســي
وانتهــاكات حقــوق االنســان للنســاء يف الســياقات املتصلــة بالنــزاع .ويف غيــاب
ذلــك ،فــإنّ الكثيــر مــن اجلرائــم القائمــة علــى النــوع االجتماعــي يف العدالــة
االنتقاليــة و/أو ســياقات النــزاع لــن يت ـ ّم توثيقهــا أو التّعاطــي معهــا ّ
بالشــكل
املناســب ولــن حتصــل النّاجيــات علــى التّعويــض.
ينبغــي التّأ ّكــد مــن أنّ املشــاريع واملســارات واملبــادرات املســتقبل ّية الهادفــة إلــى
إحــال االســتقرار يف البــاد تعمــل علــى تعميــم مراعــاة املســاواة بــن اجلنســن
ومتكــن املــرأة مــن خــال تســليط الضــوء علــى األفــكار النّمط ّيــة املتعلّقــة
باملــرأة والتّقييــدات التــي حتــول دون أن حتقٌّ ــق النســاء الليبيــات امكاناتهــم يف
الســام واألمــن يف ليبيــا.
املســاهمة يف حتقيــق ّ
املؤسســات الوطن ّيــة مــن خــال إقــرار
يف
ّســاء
ن
لل
الــة
تعزيــز املشــاركة الف ّع
ّ
حصة/كوتــا ب %30وهــو املســتوى املوصــى بــه ،وأيضــا تعزيــز مشــاركة املــرأة
ّ
الف ّعالــة يف جميــع عمليــات الســام والعمــل علــى إعــداد امليزانيــات بطريقــة
تراعــي منظــور النــوع اإلجتماعــي.

