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تو ّلت مؤسسة ألتاي لالستشارات إعداد هذا التقرير لفائدة هيئة األمم املتحدة للمرأة.
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ّ
ملخص تنفيذي
يف الســنوات التــي تلــت ســقوط نظــام القــذايف ،انزلقــت ليبيــا إلــى احلــرب ،ووجــد مواطنوهــا أنفســهم أمــام حكومتــن متنافســتني
وحالــة مــن انتشــار التطــرف العنيــف والنشــاط اإلجرامــي والشــبكات اخلارجــة عــن نطــاق الســيطرة فيمــا يبــدو .وباإلضافــة إلــى حجــم
املعانــاة اإلنســانية الــذي يفــوق الوصــف ،فقــد أ ّثــر عــدم االســتقرار السياســي بشــكل كبيــر علــى االقتصــاد عمومــا :فعلــى ســبيل املثــال
تســبب التضخــم يف ارتفــاع أســعار املــواد الغذائيــة يف حــن أدى تراجــع حجــم الــواردات الغذائيــة والطبيــة إلــى نقــص الســلع األساســية
وازدهــار الســوق الســوداء .بالتــوازي مــع ذلــك  ،أخــذت بــوادر اقتصــاد احلــرب تبــرز للعيــان ،وذلــك مــن خــال إعــادة تخصيــص املــوارد
وترتيــب عالقــات القــوة بشــكل جديــد يقصــي املواطنــن ويخــدم الشــبكات اإلجراميــة واجلهــات الفاعلــة العســكرية .وتهــدف هــذه
الدراســة إلــى تســليط الضــوء علــى اآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة لألزمــة علــى النســاء والفتيــات والفــرص املتاحــة أمامهـ ّـن علــى
مســتوى ســوق العمــل ،وحتقيــق االنتعــاش االقتصــادي ،واملشــاركة والتمكــن .تعمــل الدراســة ً
أيضــا ،مــن خــال هــذا التنــاول ،علــى
إلقــاء نظــرة أع ـ ّم علــى تأثيــر النــزاع علــى النســاء الالتــي يعشــن يف ليبيــا والقوالــب النمط ّيــة للنــوع االجتماعــي احلاليــة واألعــراف
االجتماعيــة األبويــة التــي حتــدد أدوارهــن والفــرص املتاحــة لهـ ّـن .تعمــل هــذه الدراســة ،يف ســياق حــوار أممـ ّـي مدعــوم دولي ـاً حــول
مســتقبل ليبيــا ،علــى تســليط الضــوء وحتديــد الفــرص املتاحــة لوضــع إطــار لالنتعــاش يســتجيب العتبــارات النــوع االجتماعــي ويضــع
األســاس ملجتمــع يشــمل اجلميــع ويقتــرح توصيــات بشــأن االنتعــاش االقتصــادي ،واإلصــاح القانونــي و احلوكمــة لبنــاء ســام مــراع
ملنظــور النــوع االجتماعــي.

املنهج ّية

يســتند هــذا التقريــر إلــى التحقيقــات النوعيــة والكميــة التــي
أجرتهــا مؤسســة ألتــاي لالستشــارات يف ثمانيــة مواقــع مختلفــة
يف ليبيــا هــي :طرابلــس ،بنغــازي ،مصراتــة ،ســبها ،صبراتــة،
أجدابيــا ،ســرت وزوارة .يتض ّمــن هــذا البحــث مســحا لـــ 986
ليب ًيــا أجرتهــا مؤسســة االستشــاري لألبحــاث واالستشــارات بــن
بدايــات يوليــو وبدايــات أغســطس  ،2018شــملت العينــة 699
امــرأة و  287رجـ ً
ا مت اختيارهــم عشــوائ ّيا مــن املواقــع الثمانيــة.
تنــزع ع ّينــة املســتجيبني إلــى الفئــة ذات املســتوى العالــي مــن
التعليــم ( % 55يحملــون شــهادة جامعيــة) ،مــن أصــول عرب ّيــة
( % 93يزيــد عــدد املتزوجــن فيهــا عــن غيــر املتزوجــن بنســبة
ضئيلــة ( % 52و  % 42علــى التوالــي) .ويتض ّمــن اجلــزء
النوعــي مــن الدراســة  37مقابلــة مــع مق ّدمــي معلومــات رئيســيني
ومناقشــات ألربــع مجموعــات تركيــز و  16مقابلــة متعمقــة مــع
أصحــاب املصلحــة الرئيســيني وأفــراد مــن عامــة النــاس.

ويبحثــن بشــكل حثيــث عــن وظيفــة ( .)% 41وقــد أفــاد معظــم
الذكــور الوارديــن يف العينــة بأنهــم يعانــون مــن نقــص العمالــة،
حيــث تتــراوح مــن  % 72إلــى  % 85يف مختلــف املناطــق ،واألهــم
مــن ذلــك ،أن  60إلــى  % 70مــن املســتجيبني متفقــون علــى أن
البحــث عــن عمــل هــو أكثــر صعوبــة بعــد الثــورة ممــا كان عليــه
األمــر يف الســابق.

لــدى الرجــال والنســاء تصــورات مختلفــة للتحديــات التــي
تواجــه املــرأة يف الدخــول إلــى ســوق العمــل والبقــاء فيــه ،فلئــن
كانــت النســاء ميلــن إلــى اإللقــاء بالالئمــة علــى نقــص الوظائــف
الشــاغرة ،والصعوبــات  /احلواجــز الثقافيــة ،وانعــدام األمــن
فــإن الرجــال مييلــون أكثــر إلــى
بنســب متســاوية تقري ًبــا،
ّ
إلقــاء اللــوم علــى نقــص األمــن  -دون االعتــراف بــأن العوامــل
االجتماعيــة  -الثقافيــة أو التمييــز ميكــن أن يؤثــر علــى وصــول
املــرأة إلــى الفــرص االقتصاديــة ،وتشــير الدراســة أيضــا إلــى
أن النســاء يعتمــدن يف الغالــب علــى شــبكة العالقــات األســر ّية
للحصــول علــى عمــل ،يف حــن أن الرجــال يتمتعــون بحـ ّ
ـظ أكبــر
النتائج
خلصــت الدراســة إلــى أن األدوار والفــرص املتاحــة للرجــال مــن الفــرص للوصــول إلــى رأس املــال االجتماعــي والشــبكات
والنســاء يف ليبيــا ال تــزال محــددة ومهيكلــة باملعاييــر االجتماعيــة التــي تتجــاوز إطــار األســرة ،وهــو أمــر ميكــن إرجاعــه إلــى قضايــا
احملافظــة األبويــة (الباترياركيــة) .ويشــمل ذلــك الفــرص تتعلــق بحريــة حركــة املــرأة.
أن املــرأة الليبيــة تواجــه العديــد مــن التحديات
االقتصاديــة ،ذلــك ّ
التــي تعــوق مشــاركتها النشــطة يف ســوق العمــل ،وخــال فتــرة وجــدت الدراســة أن األزمــة قــد تســببت يف إعــادة هيكلــة األســرة
حكمــه شــجع القــذايف املــرأة علــى املشــاركة يف تو ّلــي الوظائــف ،ودفعــت باملزيــد مــن النســاء إلــى ســوق العمــل كوســيلة للمســاعدة
ولكــن يف أدوار تكــون "أكثــر مالءمــة لطبيعتهــا" (القــذايف  ،يف دعــم أســرهن اقتصاد ًيــا .وقــد أفــادت  % 40مــن النســاء
 ،)1979وهــو املنظــور الــذي ســاد بعــد ذلــك ،يُنظــر إلــى الرجــال الالتــي وردن يف الع ّينــة اخلاصــة بهــذه الدراســة بأنهــن يعلــن
علــى أنهــم معيلــون بينمــا ينظــر إلــى النســاء علــى أنهــن مربيــات أســرهن ،وهــو رقــم مرتفــع بشــكل غيــر عــادي ليــس فقط بالنســبة
أجيــال املســتقبل يف ليبيــا ،وكمــا هــو متو ّقــع يف مجتمــع يعتبــر إلــى املنطقــة بــل علــى املســتوى العاملــي . 1وأفــادت  % 35مــن
فــإن الرجــال يف العينــة النســاء يف العينــة أنهــن يعملــن ،مــع تســجيل ارتفــاع يف معــدالت
فيــه الرجــل العائــل الرئيســي لألســرةّ ،
حظــا يف احلصــول علــى وظائــف مــن النســاء ،ســواء التوظيــف يف بنغــازي ( % 26مــن العينــة التــي أبلغــت عــن
هــم أكثــر ّ
كان ذلــك يف املاضــي أو يف وقــت إجنــاز هــذه الدراســة ،كانــت حصولهــا علــى عمــل).
النســاء يف العينــة عرضــة أكثــر مــن  12مــرة لعــدم احلصــول
علــى وظيفــة مقابــل الرجــال (خمســة  %مــن الرجــال عاطلــون ومــن بــن الباحثــن عــن وظائــف حال ًيــا ،كان احتمــال أن تكــون
عــن العمــل مقابــل  % 61مــن النســاء عاطــات عــن العمــل) ،كمــا النســاء قــد مارســن عمــا يف الســابق أق ـ ّل بنســبة  ،% 25ممــا
أن مــا يقــرب مــن نصــف النســاء يف العينــة عاطــات عــن العمــل يشــير إلــى أن عــد ًدا كبيـ ًرا مــن النســاء دخلــن ســوق العمــل نتيجــة
ّ
1
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لألزمــة .ومــن بــن املســتجيبني العاملــن ،وجــدت الدراســة
ً
أن عــدد الرجــال الذيــن تدفعهــم ضــرورة احلصــول علــى
أيضــا ّ
املــال إلــى العمــل هــو أعلــى مــن عــدد النســاء (مقابــل البحــث
عــن حتقيــق الــذات) وذلــك بنســبة  % 67مقابــل  % 51علــى
التوالــي .وتعتبــر النســاء العامــات يف املناطــق التــي تعانــي مــن
تفاقــم انعــدام األمــن  -وال ســيما ســبها وســرت  -األكثــر احتمــاال
لإلفــادة بأ ّنهـ ّـن يعملــن بدافــع احلصــول علــى املــال.
ومــع ذلــك  ،فــإن النتائــج التــي توصلنــا إليهــا يف بنغــازي تبــرز أمــرا
أن  % 23مــن بــن العــدد اإلجمالــي
مختلفــا إلــى ح ـ ّد مــا ،ذلــك ّ
للنســاء العاطــات عــن العمــل الالئــي ســبق لهــن تو ّلــي أحــد
الوظائــف هـ ّـن مــن بنغــازي ،ممــا يشــير إلــى أن املخاطــر األمنيــة
واخلــوف مــن العنــف قــد يتســببان يف إحجــام النســاء عــن العمــل.
أن دخــل النســاء العامــات (العامــات
وكشــفت الدراســة أيضــا ّ
بشــكل كامــل وبشــكل جزئـ ّـي) هــو أق ـ ّل بثــاث مــرات تقريبــا مــن
أن
دخــل الرجــال العاملــن .فبينمــا صـ ّرح الرجــال املنتمــون للع ّينــة ّ
متوســط دخلهــم الشــهري يبلــغ  1783دينــا ًرا ليب ّيــا ( 1292دوال ًرا
أن متوســط دخلهـ ّـن الشــهري يبلــغ
ـإن النســاء أفــدن ّ
أمريك ًيــا) ،فـ ّ
 722دينــا ًرا ليب ّيــا ( 523دوال ًرا) .وإذا مــا جتاوزنــا االســتثناءات
فــإن متوســط الدخــل قــد انخفــض بالنســبة
يف عينــة الرجــالّ ،
ليبــي ( 1071دوال ًرا أمريك ّيــا) ،وهــو
للرجــال إلــى  1500دينــار
ّ
أعلــى بثالثــة أضعــاف مــن متوســط دخــل النســاء العامــات
املوحــدة
شــملتهن الدراســة ،وتعتبــر املداخيــل الشــهرية
الالتــي
ّ
ّ
للنســاء يف العينــة أقــل باســتمرار مــن دخــل الرجــال يف مختلــف
املســتويات التعليميــة والوظيف ّيــة (العمــل بــدوام جزئــي  /العمــل
بــدوام كامــل والتوظيــف اجلزئــي /العمــل بشــكل كامــل) ،وعلــى
فــإن
الرغــم مــن حصولهــم علــى متوســط دخــل شــهري أعلــىّ ،
الرجــال هــم أكثــر احتمــاال بنســبة  % 70مــن النســاء لإلفــادة
أن النســاء
بأ ّنهــم عاطلــون عــن العمــل بشــكل
جزئــي ،يف حــن ّ
ّ
ـأن عملهـ ّـن بــدوام جزئــي
هـ ّـن أكثــر احتمــاال مــن الرجــال لإلفــادة بـ ّ
يوفــر لهـ ّـن دخـ ً
ا مريحــا مــن أجــل العيــش ،وأشــارت الدراســة إلــى
أن الرجــال والنســاء كانــوا علــى األرجــح متســاوين يف تخصيــص
دخلهــم للتكاليــف اليوميــة املرتبطــة بــإدارة شــؤون األســرة ،حيــث
تنفــق النســاء أكثــر قليــ ً
ا (حوالــي واحــد  %مــن الرجــال يف
تكاليــف التعليــم والصحــة.
أن النســاء والرجــال علــى حــد ســواء
خلصــت الدراســة إلــى ّ
أن مشــاركة النســاء يف اتخــاذ القــرار داخــل األســرة
يعتبــرون ّ
أن
قــد أصبحــت أكبــر ممــا كان عليــه األمــر قبــل الثــورة ،رغــم ّ
هــذا األمــر ال يشــمل القــرارات املتعلقــة بالتمويــل األســري ،وأفــاد
 % 46مــن الرجــال بأنهــم يتخــذون القــرارات املتعلقــة باملســائل
ـردي ،مقارنــة بـــ  % 27مــن النســاء (الالتــي يعلــن
املاليــة بشــكل فـ ّ
ـرهن) .وقــد كانــت نســبة النســاء اللواتــي أفدن بأنهن يســاهمن
أسـ ّ
بأســرهن مــن
بشــكل متزايــد أو طفيــف يف القــرارات املتعلقــة
ّ
املقيمــات يف ســرت وســبها وبنغــازي ،وهــي مناطــق عانــت بش ـ ّدة
مــن الضــرر وعــدم االســتقرار بعــد الثــورة.

عــن عمــل يف القطــاع العــام هــو يف نهايــة املطــاف نتيجــة للرعايــة
غيــر مدفوعــة األجــر واألعبــاء املنزليــة التــي يتح ّملنهــا داخــل
أن القطــاع العــام يوفــر ســاعات عمــل أكثــر مرونــة
املنــزل يف حــن ّ
(يتو ّقــف العمــل يف الوظائــف احلكوم ّيــة يف ليبيــا قرابــة الســاعة
أن عقــود العمــل واملزايــا هــي أكثــر اســتقرا ًرا ممــا
 3مســا ًء ) كمــا ّ
يســمح للنســاء باالضطــاع مبســؤولياتهن األســر ّية واالجتماعيــة.
وحتتــوي الع ّينــة علــى عــدد قليــل جـ ًدا مــن النســاء الالتــي حصلــن
علــى وظيفــة يف القطــاع اخلــاص  % 4 -فقــط مــن بــن % 35
مــن النســاء النشــيطات ،يعملــن حلســابهن اخلــاص أو كأربــاب
هــن أكثــر حظــا مــن
عمــل ،باإلضافــة إلــى ذلــكّ ،
فــإن النســاء ّ
ـتهن ( % 63و
الرجــال يف احلصــول علــى عمــل يف مجــال دراسـ ّ
 % 33علــى التوالــي).
إن إدراك الــدور الــذي يلعبــه النــوع االجتماعــي يف حتديــد شــعور
ّ
الفــرد بحريــة احلركــة عامــل وثيــق الصلــة بقــدرة املــرأة علــى
الدخــول إلــى ســوق العمــل ،ذلــك أ ّنــه مرتبــط باملعاييــر الثقاف ّيــة
شــملتهن
باإلضافــة إلــى املعاييــر األمن ّيــة .فالنســاء الالتــي
ّ
الدراســة هـ ّـن أكثــر عرضــة مــن الرجــال بأربعــة أضعــاف لعــدم
القــدرة علــى مغــادرة منازلهـ ّـن مبفردهـ ّـن ،وبأربعــة أضعــاف علــى
األرجــح يف عــدم التن ّقــل بــن املــدن أو األحيــاء وحدهـ ّـن ،وبثالثــة
قدرتهــن علــى الســفر خــارج ليبيــا دون
أضعــاف علــى مســتوى
ّ
مرافقــة .وتعتبــر إمكان ّيــة التنقّــل خــارج البيــت أو بــن األحيــاء
عنــد النســاء يف بنغــازي هــي األعلــى وذلــك بنســبة كبيــرة مقارنــة
بالنســاء يف صبراتــة الالتــي يعتبــرن األق ـ ّل ّ
حظــا ،ورغــم الفجــوة
فــإن
بــن الرجــال والنســاء علــى مســتوى التنقّــل دون مرافقــةّ ،
هــن أكثــر ميــا مــن الرجــال
النســاء الالئــي متــت مقابلتهــن ّ
ـإن
العتبــار الســفر مبفردهـ ّـن مقبــوال اجتماع ًيــا ،ويف الواقــع ،فـ ّ
ً
مقبــول
عــدد النســاء الالتــي يعتبــرن ســفر املــرأة بــن املــدن
اجتماع ًيــا هــو ضعــف عــدد الرجــال ،أ ّمــا بالنســبة إلــى إمكان ّيــة
ـفرهن خــارج ليبيــا دون مرافقــة فيقـ ّدر بثالثــة أضعــاف تقري ًبــا،
سـ
ّ
أن القضايــا املتعلقــة باملعاييــر االجتماعيــة تســاهم ً
أيضــا يف
كمــا ّ
اتخــاذ املــرأة قــرار الدخــول إلــى ســوق العمــل  -حيــث ذكــرت
 % 52مــن النســاء العامــات أن أســرهن إمــا إ ّنهــا قــد ع ّبــرت
عــن موافقتهــا علــى قــرار العمــل أو اتخــذت موقفــا محايــدا إزاءه،
بينمــا بلغــت النســبة لــدى الرجــال .% 86
كثيــرا مــا اعتبــرت الشــواغل األمنيــة يف الدراســة مبثابــة العقبــات
الرئيســية أمــام زيــادة مشــاركة املــرأة ،ال ســيما يف النشــاط
واملشــاركة املجتمع ّيــة ،ومــع ذلــك كانــت الفــروق بــن اجلنســن
أن الرجــال يبــدون أكثــر تفــاؤالً بشــأن التطــورات
واضحــة  -ذلــك ّ
أن
يف الوضــع األمنــي يف مناطقهــم ،2حيــث ص ـ ّرح  % 48منهــم ّ
حتســن مقارنــة بـــ  % 31مــن النســاء وشــعرت
هــذا الوضــع قــد
ّ
غالبيــة النســاء ( % 66أن الوضــع األمنــي إمــا قــد بقــي كمــا هــو
أو ســاء ،ممــا يبــرز االختالفــات احملتملــة يف املخاطــر والتهديدات
إن التصــور العــام
األمنيــة التــي يواجههــا الرجــال والنســاءّ ،
للمســتجيبني يف الدراســة هــو أن االعتــداءات علــى النســاء كانــت
علــى األرجــح حتــدث يف األماكــن العامــة علــى أيــدي جماعــات
إجرام ّيــة محليــة ،ولكنّهــا حتــدث أيضــا علــى يــد أفــراد األســرة أو
األصدقــاء يف فضــاءات داخل ّيــة.

وتأكيــدا ملــا ورد يف أحــد املؤلفــات حــول ســوق العمــل الليبــي
أن احتمــال
فــإن الدراســة ب ّينــت ّ
(البوهــدرة والعجالــي ّ ،)2014
عمــل النســاء يف القطــاع العــام هــو أعلــى مــن مثيلــه لــدى الرجــال،
وميكــن االســتدالل علــى ذلــك بقطاعــي التعليــم والصحــة ( % 40ولئــن كان التحقــق مــن املفاهيــم املتعلقــة بالعنــف األســري والعنــف
و  % 15مــن النســاء العامــات ،علــى التوالــي) ،وهــو مــا قــد يكــون اجلنســي ميثــل حتد ًيــا بســبب الطبيعــة اخلاصــة لهــذه املواضيــع
لــه أثــر يف انخفــاض دخــل املــرأة .إن ميــل النســاء إلــى البحــث واحملظــورات احمليطــة بهــا ،فقــد أشــارت نتائــج الدراســة إلــى
2
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أن املناطــق التــي ّ
مت فيهــا اإلبــاغ عــن أكبــر عــدد مــن حــوادث
االعتــداء اجلنســي هــي تلــك املناطــق التــي شــهدت بعــض أشــكال
النــزاع ،مثــل ســبها وســرت ،وكلّمــا ّ
مت التطـ ّرق إلــى حــوادث مع ّينــة
ـإن  % 18مــن
يُشــار فيهــا إلــى وقــوع اعتــداءات حلقــت النســاء ،فـ ّ
أن
املســتجيبات أفــدن أ ّنهــا اعتــداءات ذات طبيعــة جنســية ،ورغــم ّ
هــذا ال ّرقــم قــد ال يبــدو للوهلــة األولــى مرتف ًعــا بشــكل خــاص ،إال
أن التحفظــات احمليطــة مبناقشــة حــوادث االعتــداء  -وخاصــة
منهــا االعتــداء اجلنســي  -جتعــل منــه رقمــا مقل ًقــا ألن األرقــام
احلقيقيــة قــد تكــون أعلــى مــن ذلــك بكثيــر ،وبعيــدا عــن االعتــداء
اجلنســي ،فقــد شــهدت ســبها وســرت وأجدابيــا أعلــى معــدالت
ـجلت زوارة ،بفــارق كبيــر ،أعلــى نســبة
االختطــاف والقتــل ،و سـ ّ
ّ
مبلّــغ عنهــا لالعتــداءات البدنيــة غيــر املس ـلحة.
ص ّرحــت النســاء مــن جميــع املواقــع الثمانيــة التــي شــملها املســح
أ ّنهـ ّـن يلجــأن أكثــر مــن الرجــال إلــى أفــراد األســرة حلــل النزاعــات
العنيفــة وغيــر العنيفــة ،ممــا يشــير إلــى غيــاب اخليــارات املناســبة
أمــام املــرأة الليب ّيــة لتســوية هــذه النزاعــات .وعلــى العكــس
ـإن الرجــال هــم أكثــر جلــوءا إلــى األجهــزة األمنيــة
مــن ذلــك ،فـ ّ
احملليــة حلــل النزاعــات العنيفــة وإلــى القضــاء والشــخصيات
احملل ّيــة البــارزة حلــل النزاعــات غيــر العنيفــة ،اهتمــت الدراســة
بالتصــورات املتعلقــة باملؤسســات واخلدمــات االجتماعيــة
والوصــول إليهــا .وال يــزال جلــوء النســاء بشــكل عــام إلــى أجهــزة
أن مــا يقــرب
األمــن متدنيــا للغايــة يف جميــع أنحــاء البــاد ،حيــث ّ
مــن ثلثــي النســاء لــم يتعاملــن مطل ًقــا مــع هــذه األجهــزة ،وإن قمــن
ـبتهن هــي أقـ ّل ب  % 25مــن نســبة الرجــال .ومــع
بذلــك فـ ّ
ـإن نسـ ّ
ذلــك  ،أبلغــت النســاء يف ســبعة مــن املواقــع الثمانيــة عــن جلوئهـ ّـن
3
بشــكل متكــرر إلــى أجهــزة األمــن أكثــر مــن فتــرة مــا قبــل الثــورة
(مــع تســجيل بلد ّيــة زوارة فقــط انخفاضــا يف اللجــوء إلــى هــذه
أن يكــون إبــاغ أجهــزة األمــن احملليــة عــن
رجــح ّ
األجهــزة) .ويُ ّ
اجلرائــم املرتكبــة ضــد النســاء خــارج املنــزل قــد ارتفــع مقارنــة
مبــا كان األمــر عليــه قبــل الثــورة ،يف حــن أن اجلرائــم التــي
يرتكبهــا أفــراد األســرة داخــل املنــزل تبقــى طـ ّـي الكتمــان ويت ـ ّم
حلهــا علــى األرجــح داخــل األســرة.

التصــور الســائد لــدى املســتجيبني هــو ازدياد النشــاط بني النســاء
منــذ عــام  .2014فعلــى ســبيل املثــال ،يــرى  % 38مــن ســكان
طرابلــس و % 45مــن ســكان بنغــازي الذيــن شــملتهم الع ّينــة أن
عــدد الناشــطات اليــوم قــد ارتفــع مقارن ـ ًة بشــهر يوليــو .2014
وقــد كانــت النســاء الليبيــات األصغــر ســناً يف املواقــع الثمانيــة
التــي شــملها املســح أكثــر عرضــة لإلبــاغ عــن ذلــك (% 66
ممــن تتــراوح أعمارهــم بــن  18عا ًمــا و  25و  % 67مــن الفئــة
العمريــة  26إلــى  ،)35مقارنــة بالنســاء الليبيــات األكبــر ســنا (51
 %مــن الفئــة العمريــة  36-45و % 44مــن الفئــة العمريــة .)46+
وقــد أفــادت النســاء املســتجيبات مــن زوارة عــن زيــادة يف عــدد
الناشــطات أكثــر مــن النســاء يف املواقــع الســبعة األخــرى (الرســم
ـاركتهن يبقــى منخفضــا
البيانــي  .)48ولكـ ّـن حجــم التزامهـ ّـن ومشـ
ّ
هــن أكثــر احتمــاال لعــدم
مقارنــة بالرجــال ،حيــث ّ
أن النســاء ّ
حضــور لقــاءات املجتمــع املدنــي بنســبة  ،% 18و عــدم املســاهمة
يف اتخــاذ القــرارات املجتمعيــة بنســبة  % 15وعــدم املشــاركة
يف اللقــاءات املجتمع ّيــة بنســبة  .% 20يف حــن أن مــا يقــرب
مــن نصــف املســتجيبني يف إطــار هــذه الدراســة  -بغــض النظــر
عــن النــوع االجتماعــي  -يــرون أن األشــكال املقترحــة للمشــاركة
املدنيــة هــي أنشــطة مقبولــة للنســاء ،فيمــا يــرى عــدد مســاو
أن األمــر ليــس كذلــك.
تقريبــا ّ

قامــت الدراســة بقيــاس تصــورات املســتجيبني بشــأن مختلــف
املؤسســات السياســية احملليــة والوطنيــة التــي حصلــت فيهــا
املــرأة علــى متثيــل منــذ انتخابــات  .2012وقــد ع ّبــر مــا يقــرب
مــن نصــف املســتجيبني مــن اجلنســن عــن شــعورهم بــأن املــرأة
كانــت ممثلــة يف هــذه الهيئــات ،مــع ميــل أكثــر مــن قبــل الرجــال
لإلقــرار بهــذا األمــر ،مــن ناحيــة أخــرى ،فــإن مــا بــن  53و % 61
مــن النســاء الالتــي شــملهن املســح ال يشــعرن بأنهــن ممثــات
يف املؤسســات احملليــة والوطنيــة .ومــع ذلــك ،فمــن املرجــح أن
تشــعر النســاء يف جميــع املواقــع الثمانيــة بالتمثيــل يف الهيئــات
احلكوميــة احملليــة والوطنيــة اليــوم مقارنــ ًة بالفتــرة الســابقة
للثــورة ،مــع نظــرة إيجاب ّيــة أكثــر مــن النســاء األصغــر ســناً والنســاء
مــن بنغــازي بشــأن مســتويات التمثيــل مقارنــة بالفئــات الســكانية
األخــرى.
ّ
الحظــت الدراســة تدنــي مســتوى مشــاركة املــرأة يف املجتمعــات
احملل ّيــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي ،وأ ّكــدت مــا بــن  57و % 73
مجتمعــي .ورغــم
مــن املســتجيبات أنهــن لــم يحضــرن أي لقــاء
ّ
فــإن
عــدم مشــاركة النســاء الالتــي
شــملتهن الع ّينــة املدروســةّ ،
ّ

3

مت طرح السؤال كالتالي "مقارن ًة مبا قبل يوليو  ، 2014كم مرة ستص ّرح أنك  ...تعاملت مع مزود خدمات أمن محلي؟ "
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النتائج الرئيسية
النتائج الرئيسية

النتيجة الرئيسية : 1

غالب ّية النساء املستجوبات عاطالت عن العمل ()% 61

النتيجة الرئيسية : 2
خيــارات التوظيــف املتاحــة للمســتجوبني علــى درجــة عاليــة مــن التمييــز بــن اجلنســن :أكثــر مــن  % 50مــن النســاء العامــات
يف العينــة املدروســة ينشــطن يف مجــال التعليــم والصحــة ،مقارنــة بنســبة  % 7لــدى الرجــال

النتيجة الرئيسية : 3
هن يعملن بدافع الضرورة املالية
هن يعلن
أسرهن و % 51من النساء العامالت أ ّن ّ
ّ
أفادت  % 40من النساء املستجيبات أ ّن ّ

النتيجة الرئيسية : 4
مســتويات منخفضــة مــن العمــل للحســاب
اخلــاص بــن املســتجيبني العاملــن ( % 2مــن النســاء العامــات و % 29مــن
ّ
الرجــال العاملــن)

اإلصالح القانوني والوصول إلى العدالة

النتيجة الرئيسية :

النســاء أكثــر احتمــاال مــن الرجــال بنســبة الضعــف يف مــا يتعلّــق باالعتمــاد علــى آليــات العدالــة غيــر الرســمية لتســوية اجلرائــم
العنيفة

األعراف االجتماعية والقوالب النمط ّية للنوع االجتماعي

النتيجة الرئيسية :

ال تــزال القوالــب النمط ّيــة للنــوع االجتماعــي الســلب ّية واألعــراف االجتماعيــة تقلّــص مــن حقــوق املــرأة وحت ـ ّد مــن حريــة
تنقّلهــا ،ممــا أ ّدى إلــى تراجــع حر ّيتهــا يف التن ّقــل إلــى حــد كبيــر مقارنــة بالرجــال

مشاركة املرأة يف العمل السياسي وسالمتها وأمنها
النتيجة الرئيسية : 1
النظرة السلب ّية للهيئات الوطن ّية فيما يتعلّق بتمثيل ّية املرأة

النتيجة الرئيسية : 2
املشاركة املجتمع ّية والسياسية أقل بكثير بني النساء مقارنة مبثيلتها عند الرجال
12
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مق ّدمة
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0.1

مق ّدمة

بعــد مــرور ثمانــي ســنوات علــى ســقوط نظــام القــذايف ،أصبــح
التف ّتــت والتنافــس احلــا ّد بــن املصالــح السياســية واالقتصاديــة
وتصاعــد النــزاع ســمة مم ّيــزة للمشــهد السياســي يف ليبيــا،
وقــد أدى انعــدام األمــن والفــراغ يف احلكــم إلــى تراجــع قــدرة
الدولــة علــى إســداء اخلدمــات أو إدارة حدودهــا وإلــى تقويــض
ســيادة القانــون ،فم ّثــل ذلــك أرض ّيــة خصبــة الســتفحال االنقســام
الداخلــي والصــراع والتطــرف العنيــف ،ومــا فتــئ الصــراع العنيــف
وتداعياتــه ،باإلضافــة إلــى التهديــد الــذي مي ّثلــه هــذا الشــكل مــن
الصــراع ،يؤ ّثــر يف حيــاة الكثيريــن ،ممــا أ ّدى إلــى اســتمرار حالــة
انعــدام األمــن ،والتشــرد الداخلــي وتعطيــل االقتصــاد والبنيــة
التحتيــة.
وعلــى مــدى الســنوات األربعــن املاضيــة ،حققــت املــرأة يف
ليبيــا مكاســب كبيــرة يف اجتــاه املســاواة بــن اجلنســن ،حيــث
ضمنــت لهــا التشــريعات عــددا مــن احلقــوق واســتفادت مــن
زيــادة االســتثمارات يف هيــاكل التعليــم الوطنــي ،ومــع ذلــك فقــد
أصبــح مــن الواضــح أن النســاء الالئــي شــاركن يف املطالبــة
بالدميقراطيــة  -مبــا يف ذلــك خــال ثــورة  - 2011قــد وجــدن
أنفســهن مســتبعدات إلــى حــد كبيــر مــن عمل ّيــة صنــع القــرار
السياســي واالقتصــادي علــى املســتوى الوطنــي ،وذلــك رغــم الدور
احلاســم الــذي تلعبــه املــرأة بشــكل فعلـ ّـي يف املجتمــع الليبــي ،مــن
خــال اســتمرارها يف حت ّمــل أعبــاء األســر واملجتمعــات احملل ّيــة
إن
معــا يف مواجهــة الصــراع الدائــر والتدهــور االقتصــاديّ ،
قــدرة املــرأة علــى ضمــان حقوقهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة
والسياســية والثقافيــة يتشـ ّكل بقـ ّوة مــن خــال القوالــب النمط ّيــة
للنــوع االجتماعــي واملعاييــر االجتماعيــة.
كان تأثيــر النــزاع علــى حيــاة النســاء والفتيــات يف ليبيــا شــدي ًدا
ومفرطــا ومتنوعــا ،خاصــة بــن الفئــات الســكان ّية واملجتمعــات
احملل ّيــة املســتضعفة ،وتتض ّمــن اآلثــار احملتملــة للنزاع على النســاء
الفقــر ،خاصــة بــن األرامــل واملطلقــات ،أو تطويــر آليــات تك ّيــف
محفوفــة باملخاطــر تشــمل العمــل يف القطــاع غيــر الرســمي ،ويف
الوقــت نفســه ،قــد تــؤدي اقتصــادات احلــرب إلــى حتــول يف أدوار
اجلنســن داخــل األســرة باإلضافــة إلــى إشــراك أكبــر للنســاء يف
املجتمــع ألنهــن غال ًبــا مــا يكـ ّـن أول املســتجيبات أثنــاء األزمــات،
لذلــك فــإن اآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة للنــزاع علــى املــرأة
الليبيــة متعــددة األوجــه ،ممــا يؤثــر علــى الفــرص املتاحــة أمامهــا
للحصــول علــى عمــل وحتقيــق االنتعــاش االقتصــادي واملشــاركة
والتمكــن.
كلّفــت هيئــة األمم املتحــدة للمســاواة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة
(هيئــة األمم املتحــدة للمــرأة) مؤسســة ألتــاي لالستشــارات يف
مايــو  2018بإجــراء دراســة تتعلّــق بإدمــاج املــرأة يف االقتصــاد
والقــوى العاملــة يف ليبيــا ،يقــوم البحــث بدعــم عمل ّيــة انتــاج
للمعرفــة حــول آثــار الصــراع علــى املــرأة يف ليبيــا ومشــاركتها
يف االقتصــاد املدفــوع األجــر ،وذلــك مــن خــال جمــع البيانــات
الكميــة والنوعيــة األوليــة والثانويــة مبــا يف ذلــك إجــراء مقابــات
ـخصا ( 699امــرأة و 287رجـ ًـا) .كمــا يتنــاول البحــث
مــع  986شـ ً
فــرص دعــم املشــاركة السياســية واملدنيــة للمــرأة باإلضافــة إلــى
مشــاركتها يف عمليــة االنتعــاش واالنتقــال.
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ينطلــق التقريــر بتقــدمي النتائــج املتعلقــة باملشــاركة االقتصاديــة
للمــرأة متع ّرضــا يف ذلــك إلــى ديناميــات ســوق العمــل واالجتاهــات
االجتماعيــة واالقتصاديــة ،واعتبــارا حلاجــة التمكــن االقتصــادي
للمــرأة إلــى بيئــة مواتيــة ومجموعــة متكاملــة مــن احلقــوق
ـإن التقريــر يعــرض ً
أيضــا حتليـ ًـا للحقــوق القانونيــة
والدعــم ،فـ ّ
للمــرأة يف ليبيــا ويحــ ّدد نتائــج الدراســة حــول قضايــا احلريــة
اجلســد ّية واألمــن واملشــاركة املجتمعيــة والعدالــة ،ويف إطــار كل
مــا ســبق ،تفحــص الدراســة الوضــع احلالــي للقوالــب النمط ّيــة
للنــوع االجتماعــي واألعــراف االجتماعيــة األبويــة يف ليبيــا وكيف ّية
تأثيرهــا علــى األدوار والفــرص املتاحــة للمــرأة ،ويخلــص التقريــر
يف النهايــة إلــى وضــع توصيــات بشــأن االنتعــاش االقتصــادي
واإلصــاح القانونــي واحلوكمــة لبنــاء ســام مــراع ملنظــور النــوع
االجتماعــي.

2
املنهج ّية

أفكار رئيس ّية
•

•

ّ
مت جتميــع البيانــات الكم ّيــة مــن خــال مســح شــارك فيــه
ّ
 986مســتجيب ،وقــد مت اســتهداف النســاء يف املقــام األ ّول،
يف ثمانــي مناطــق يف ليبيــا ،مثلــت النســاء  % 75مــن
أعمارهــن بــن  18و 95ســنة).
املســتجيبني ( تتــراوح
ّ
ّ
مت جتميــع البيانــات النوع ّيــة كذلــك مــن خــال إجــراء
رئيســي ،و 14مقابلــة
مقابــات مــع  37مقــ ّدم معلومــات
ّ
شــخص ّية متع ّمقــة و مناقشــات مــع أربــع مجموعــات تركيــز.
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0.2

املنهج ّية

.1.2
األهداف والنهج العام

ســعت الدراســة إلى تقدمي فهم شــامل إلدماج املرأة يف االقتصاد
والقــوة العاملــة يف ليبيــا ،باإلضافــة إلــى عالقــة ذلــك باحلر ّيــة
اجلســد ّية واألمــن واملشــاركة املجتمعيــة والعدالــة ،كمــا تط ّرقــت
إلــى التحديــات والفــرص املتاحــة لتمكــن املــرأة اقتصاد ّيــا وســعت
إلــى الوصــول إلــى فهــم أفضــل لتأثيــر األزمــة احلاليــة علــى
الفــرص املتاحــة للمــرأة يف ســوق العمــل ومشــاركتها فيــه.
ولبلــوغ هــذه األهــداف ،أجنــز فريــق البحــث سلســلة مــن األنشــطة
البحثيــة الكميــة والنوعيــة يف ثمانيــة مواقــع يف ليبيــا هــي:
طرابلــس ،بنغــازي ،مصراتــة ،ســبها ،صبراتــة ،أجدابيــا ،ســرت
وزوارة ،و ّ
مت جمــع البيانــات بــن شــهري يوليــو وأكتوبــر /تشــرين
ـخصا اســتهدف
األول  .2018وتض ّمــن ذلــك مســحا شــمل  986شـ ً
النســاء بوجــه خــاص ،و  37مقابلــة مــع مق ّدمــي معلومــات
رئيســيني مــن املســؤولني املركزيــن واحملليــن ،ومنظمــات املجتمــع
املدنــي ،وقــادة املجتمعــات احملل ّيــة وممثلــي القطــاع اخلــاص،
باإلضافــة إلــى  10مقابــات متعمقــة مــع املواطنــن الليبيــن وأربع
مجموعــات تركيــز وأربــع مقابــات متعمقــة مــع نســاء مهاجــرات.

.3.2
الكمي
البحث
ّ

أجــرى فريــق البحــث مقابــات مــع  986مشــاركا يعيشــون يف
املواقــع الثمانيــة املســتهدفة (أكثــر مــن  100مقابلــة لــكل موقــع)
بــن  11يوليــو  2018و  5أغســطس  ،2018أمــا املجموعــة التــي
شــملتها العينــة املســتهدفة فكانــت تعـ ّد  800مســتجيب ،وقــد كان
احلصــول علــى املزيــد مــن الع ّينــات أمــرا متاحــا نتيجــة االعتمــاد
علــى عمليــة جمــع سلســة يف العديــد مــن املواقــع .4ومت إجــراء
املســح مــن خــال مركــزي اتصــال يف طرابلــس تابعــن ملؤسســتي
االستشــاري وألتــاي ،حيــث أجريــت  % 75مــن املقابــات يف كل
موقــع مــع نســاء و  % 25مــع رجــال باعتبارهــا مجموعــة مرجع ّيــة
(كمــا هــو موضــح يف الرســم البيانــي .)1أمــا اختيــار مجموعــة
العينــة فــكان بشــكل عشــوائي ميثــل الســكان الليبيــن.
تضمــن النهــج املقتــرح يف البدايــة مســحا يقتصــر علــى اإلنــاث
فقــط مــع منهجيــة مقســمة إلــى :اولــى مخصصــة للمقابــات
الهاتفيــة مبســاعدة احلاســوب مــن خــال مركــز االتصــال
التابــع ملؤسســة ألتــاي ،وثانيــة تعتمــد علــى املقابــات الشــخصية
املباشــرة مــع املســتجيبني مبســاعدة احلاســوب.

ومــع ذلــك ،قــررت هيئــة األمم املتحدة للمــرأة وألتاي خالل مرحلة
.2.2
البــدء إدراج مجموعــة فرعيــة مــن الذكــور يف العينــة باعتبــار ذلــك
البحث النوعي
مفيــدا مــن حيــث توفيــره مجموعــة مقارنــة تســاعد علــى التحليــل.
مقدمي املعلومات الرئيسيني
 .1.2.2املقابالت مع ّ
مت إجــراء  37مقابلــة مــع مق ّدمــي معلومــات رئيســيني مــن ونظــرا ملــا يفرضــه ذلــك مــن تقســيم إضــا ّ
يف ملجموعــة العينــة،
ّ
أعضــاء منظمــات املجتمــع املدنــي ،وقــادة املجتمعــات احملل ّيــة ،اقترحــت التــاي منهجيــة مراكــز االتصــال الكاملــة للمســح مــن
وأعضــاء مــن املؤسســات احملليــة والوطنيــة ونســاء وفتيــات أجــل ضمــان الدقــة املنهجيــة و القــدرة علــى املقارنــة ،مــع مــا
ليبيــات مت اختيارهــن مــن املواقــع الثمانيــة املســتهدفة ،وقــد مت يتطلبــه ذلــك مــن زيــادة يف املــوارد الالزمــة الســتكمال حصــة
اختيــار إجــراء املقابــات مــع هــذه الشــخصيات بنــاء علــى النــوع املســح يف بعــض البلديــات مثــل ســرت وصبراتــة مقارنــة بالنهــج
االجتماعــي والعمــر واملهنــة (مثــل اجلهــات الفاعلــة يف املجتمــع القائــم علــى املنهج ّيــة املختلطــة.
املدنــي ،ورجــال األعمــال ،وموظفــي احلكومات احملليــة والطالب)
أن نهــج مراكــز االتصــال يو ّفــر إجابــات صريحــة
تبــن ّ
مت إجــراء مقابــات مــع وقــد ّ
وقطاعــات العمــل (اخلــاص والعــام) ،كمــا ّ
نســاء مهاجــرات ،وميكــن االطــاع علــى قائمــة مق ّدمــي املعلومــات لألســباب التاليــة:
• ميكــن الوصــول إلــى النســاء يف منازلهـ ّـن ،طــوال اليــوم ،ويف
الرئيســ ّيني الذيــن متــت مقابلتهــم يف القســم .11
العمل (ال تتيح عملية املســح املباشــر لألســر مقابلة الليب ّيني
أن إجــراء هــذه
يف بيوتهــم إال خــال ســاعات النهــار ،ذلــك ّ
 .2.2.2مناقشات مجموعات التركيز
العمليــة خــال املســاء يش ـ ّكل خط ـ ًرا أمن ّيــا كبي ـ ًرا للغايــة).
مت تنظيــم مناقشــات يف إطــار أربــع مجموعــات تركيــز  -واحــدة
يف كل مــن طرابلــس وبنغــازي وســبها  -مــع أفــراد يف املجتمــع • إمكان ّيــة إجابــة النســاء علــى الهاتــف أعلــى بكثيــر مــن
إمكانيــة االجابــة أمــام بــاب البيــت ،ممــا يتيــح الوصــول إلــى
مــن النّســاء مت اختيارهــن لتجســيد التنـ ّوع علــى مســتوى املالمــح
املزيــد مــن املشــاركات.
االجتماعيــة واالقتصاديــة والدميغرافيــة ،أمــا املناقشــة الرابعــة
يف إطــار مجموعــة التركيــز فعقــدت يف طرابلــس مــع مســتجيبني • مركــز االتصــال التابــع لنــا يف طرابلــس مجهــز بالكامــل
مــن الذكــور.
مبوظفــات مراكــز اتصــال ،ممــا يزيــد مــن فــرص إقامــة
عالقــة مباشــرة مــع املســتجيبات.
 .3.2.2مقابالت متعمقة
ّ
مت إجــراء  14مقابلــة متعمقــة خــال هــذه الدراســة ،ثمانــي منهــا
مــع نســاء وفتيــات ليبيــات مــن املواقــع املســتهدفة ،ومقابلتــان
مــع رجــال ليبيــن ،وأُجريــت أربــع مقابــات متعمقــة مــع نســاء
مهاجــرات يعشــن يف ليبيــا.
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ألغراض تتعلق بالتحليل ،مت ترجيح البيانات لتعكس التوازن بني الفئات العمرية واملواقع

السكانية
 .1.3.2التركيبة
ّ
الرسم البياني :1
النوع االجتماعي ،املوقع ،العمر ،العرق ،املستوى التعليمي واحلالة االجتماعية

النوع االجتماعي واملوقع (ن = العدد)
699

29 83

86

Zuwara
n=112

Sirte
n=113

29 91

28 86

30 94

37 82

47 84

60 93

Ajdabiya
n=120

Sabratha
n=114

Sabha
n=124

Misrata
n=119

Benghazi
n=131

Tripoli
n=153

27

إناث

28%

24%

23%

28%

العمر

31%
20%
18%

46+

36-45

أنثى

26-35

• 18-25
• 26-35
• 36-45
• 46+

19%

29%

27%

25%

18-25

ذكر

العرق حسب النوع االجتماعي

العرق
1%

92% 93%

2% 2%

0% 1%

4% 4%

Tuareg

Tebu

Amazigh

أنثى

Total

ذكور

العمر حسب النوع االجتماعي
28%

287

2%

• عرب
• امازيغ
•تبو
• طوارق

4%

93%

Arab

ذكر
17

56% 54%

أعلى مستوى تعليمي حسب النوع االجتماعي
• من األم ّية إلى مستوى االبتدائي
• متوسط
• الثانوية العامة أو املهنية
• اجلامعة

32% 30%

7% 7%

اجلامعة

أعلى مستوى تعليمي

متوسط

الثانوية العامة أو
املهنية

ذكر

أنثى

7%

7%

55%

31%

5% 8%

من األم ّية إلى
مستوى
االبتدائي

احلالة االجتماعية

احلالة االجتماعية حسب النوع االجتماعي

3%
49%

2% 4%

0% 4%

مطلق

ارمل

أنثى

3%

59%

متزوج

44%

39%

42%
52%

اعزب

ذكر
•

 .2.3.2جودة البيانات
تتم ّتــع البيانــات املج ّمعــة بجــودة عاليــة حيــث مت جمعهــا يف بيئــة
مراقبــة داخــل مركــز اتصــال .وقــد مت تطبيــق آليــات ضمــان جــودة
البيانــات التاليــة:
• يخصــص مركــز االتصــال أكثــر مــن  30امــرأة مســتجوِ بة •
لــكل مشــروع ،بحيــث ال تكــون املوظفــة الواحــدة مســؤولة
عــن أكثــر مــن  % 10مــن مجموعــة البيانــات.
صباحــا إلــى
• يتــم االتصــال بــدوام كامــل مــن الســاعة 8
ً
الســاعة  5مســا ًء لضمــان متثيل ّيــة البيانــات جلميــع الســكان
وحتقيــق أقصــى درجــة مــن فــرص اســتجابة األفــراد •
للمكاملــات.
• محاولــة االتصــال مــع كل شــخص بالــغ ينتمــي للع ّينــة مرتــن
علــى األقــل أثنــاء العمــل امليدانــي ،مــع توزيــع محــاوالت
االتصــال يف أوقــات مختلفــة مــن اليــوم وأيــام األســبوع• .
• تقلــل برامــج احلاســوب يف مركــز االتصــال مــن األخطــاء
ألنهــا ال تســمح إال بإدخــال القيــم املتوقعــة.
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• اعزب
• متزوج
• ارمل
• مطلق

املشــرفون علــى مركــز االتصــال :يوجــد مشــرفان علــى
مركــز االتصــال يســتمعان بشــكل عشــوائي للمكاملــات،
ولالستفســارات التــي متــت اإلجابــة عليهــا ،إلــخ .ويعمــل
مخصــص للمشــروع.
هــذان املشــرفان حتــت مراقبــة مديــر
ّ
تأكيــد الــرد الصريــح :تُختتــم جميــع االســتبيانات بأســئلة
موجهــة ملوظــف التعــداد ،مبــا يف ذلــك ســؤال يتعلــق بتصـ ّوره
ّ
ملــدى صراحــة وأريح ّيــة املســتجيب .ومــن شــأن هــذا الســؤال
أن يســاعد يف حتديــد األشــخاص الذيــن قــد ال تكــون
إجاباتهــم صادقــة.
الفحوصــات اإلحصائيــة :مت االستفســار عــن جميــع
املقابــات التــي كانــت أقصــر مــن املتوســط ،ومت إجــراء
فحوصــات إحصائيــة كل يومــن ملقارنــة كل موظــف لتحديــد
أي عمل ّيــات غــش ممكنــة.
ً
ً
حتليــا لعــدم
أيضــا
تضمنــت عمليــة إدارة اجلــودة
ا ال ســتجا بة .

3
السياق القانوني  :املساواة
بني اجلنسني والقانون يف
ليبيا
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0.3

السياق القانوني  :املساواة بني
اجلنسني والقانون يف ليبيا
تعتبــر ليبيــا طرفــا يف العديــد مــن الصكــوك الدوليــة التــي تنــص
علــى املســاواة بــن اجلنســن مبوجــب القانــون ،مبــا يف ذلــك
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،التــي
صدقــت عليهــا ليبيــا يف عــام (5 1989برنامــج األمم املتحــدة
القانونــي للمــرأة  -مــن
أن الوضــع
اإلمنائــي .)2015 ،غيــر ّ
ّ
الناحيــة العمل ّيــة  -قــد ّ
مت حتديــد جوانــب عديــدة منــه مــن خــال
قانــون األســرة واألحــوال الشــخصية الــذي ســنّه القــذايف وهــو العنف ضد املرأة
مســتلهم جزئيــاً مــن املذهــب املالكــي ويتض ّمــن أحكامــاً تتعلــق احملافظــة والتقاليــد البدويــة جتعــل الشــرف مركــزا للعالقــات
بالــزواج والطــاق واإلرث.
االجتماعيــة ،وينظــر قانــون العقوبــات احلالــي إلــى العنــف ضــد
املــرأة باعتبــاره انتهــا ًكا لشــرف املــرأة وليــس ســامتها اجلســدية،
يف عــام  ،2009وجــدت جلنــة ســيداو (جلنــة القضــاء علــى جميــع
أن
إن التركيــز علــى شــرف الضحيــة متجــ ّذر يف فكــرة مفادهــا ّ
ّ
أن القانــون الليبــي قــد فشــل يف الناجيــات مــن العنــف اجلنســي قــد فقــدن قيمتهـ ّـن ،ممــا يــؤدي
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة) إلــى ّ
حمايــة النســاء بشــكل كاف مــن التمييــز وحثــت الدولــة على تثبيت يف كثيــر مــن األحيــان باحملاكــم إلــى التحقيــق يف ماضــي املــرأة
آليــات مؤسســية لالعتــراف بالطبيعــة احملــددة للتمييــز ضد املرأة اجلنســي بــدالً مــن التحقيــق يف تصرفــات املتهــم ،وقــد اعتبــرت
أن التطــ ّرق
وضمــان التنفيــذ الفعــال لالتفاقيــة .ويف الوقــت احلاضــر ،يخضــع بعــض الشــخصيات املتشــددة مثــل املفتــي األكبــرّ 10
القانــون الليبــي للدســتور ولوثيقــة احلقــوق الــواردة يف اإلعــان ملثــل هــذه القضايــا بشــكل علنـ ّـي أمــر مخالــف لإلســام وأ ّنــه جــزء
إن
الدســتوري االنتقالــي الــذي أصــدره املجلــس الوطنــي االنتقالــي مــن أجنــدة غربيــة واســعة النطــاق للمجتمــع الليبــي . 11ثــ ّم ّ
لعــام  .2011ويف عــام  ،2017أقــرت هيئــة صياغــة الدســتور القانــون رقــم  - )1973( 70املعــروف ً
أيضــا باســم قانــون الزنــا -
املكونــة مــن  60عضـ ًوا مشــروع الدســتور النهائــي ،والــذي ســيتم يجــرم ممارســة اجلنــس خــارج إطــار الــزواج ويتجاهــل الفــرق بــن
عرضــه علــى الشــعب الليبــي عبــر اســتفتاء .6ومتثــل املــادة  7مــن اجلمــاع بالتراضــي وغيــر التراضــي.
مشــروع الدســتور لعــام  2017خطــوة قويــة إلــى األمــام مــن أجــل
حتقيــق املســاواة بــن اجلنســن يف ليبيــا:
إذا ســعت املــرأة إلــى توجيــه اتهــام ضــد املعتــدي عليهــا ،فــإن
قوانــن الزنــا تضــع عــبء اإلثبــات عليهــا لتقــدمي دليــل علــى أن
املواطنــون واملواطنــات ســواء يف القانــون وأمامــه ،ال متييــز بينهــم .العالقــات اجلنســية كانــت بغيــر التراضــي .ولذلــك ،فــإن إمكانيــة
ألي ســبب كالعــرق ،أو اللــون ،أو مقاضــاة ضحايــا العنــف اجلنســي بتهمــة الزنــا أو الدعــارة
وحتظــر أشــكال التمييــز كافــة ّ
اللغــة ،أو اجلنــس ،أو امليــاد ،أو الــرأي السياســي ،أو اإلعاقــة ،جتعلهـ ّـن يحجمــن عــن الســعي للتقاضــي عبــر الســبل الرســمية،
أو األصــل ،أو االنتمــاء اجلغــرايف؛ وفــق أحــكام هــذا الدســتور ".بــدالً مــن ذلــك ولتجنــب اإلهانــة العلن ّيــة كثيــراً مــا تلجأ األســر إلى
ترتيباتهــا اخلاصــة ،وقــد تشــمل املوافقــة علــى الــزواج باإلكــراه
يتضمــن مشــروع الدســتور لعــام  2017أحكا ًمــا إضافيــة حتــدد بــن املغتصــب وضحيتــه ،وبالتالــي ميكــن ملرتكبــي االغتصــاب
بشــكل واضــح مبــدأ املســاواة بــن اجلنســن (وحتديــداً املــواد جتنــب املالحقــة القضائيــة مــن خــال الــزواج مــن ضحاياهــم
 7 7و  8 16و  .)9 185ورغــم إدمــاج هــذه األحــكام ،فإنــه لــم يتــم مبوافقــة األســرة (هيومــن رايتــس ووتــش .)2013 ،فضــا عــن
ـإن االغتصــاب داخــل إطــار
موحــدة للجنســن بشــكل شــامل يف جميــع املــواد ،ذلــك ،ومبوجــب القوانــن احلاليــة ،فـ ّ
اســتخدام لغــة ّ
ّ
وعندمــا يت ـ ّم التط ـ ّرق حلقــوق املــرأة ،فإنــه غال ًبــا مــا تتــم إعــادة الــزواج ال يعتبــر جرميــة.
صياغــة حقــوق محــددة دون إعــادة النظــر بشــكل كامــل يف نهــج
شــامل قائــم علــى احلقــوق (رابطــة احملامــن األمريكيــة.)2018 ،
فعلــى ســبيل املثــال ،ال تتنــاول املــادة  ،10املتعلقــة باجلنســية،
صراحــة قضايــا التمييــز احلاليــة ضــد املــرأة املوجــودة يف قانــون
اجلنســية احلالــي (برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي 2018 ،ب).

 5مت إجراء هذه الدراسة قبل االرتفاع احلالي ملنسوب العنف وانعدام األمن يف جميع أنحاء ليبيا
6
ـمي
ال يــزال وضــع اإلعــان الدســتوري االنتقالــي غيــر واضــح .وقــد كان الهــدف مــن االتفــاق السياســي الليبــي هــو تعديــل هــذا اإلعــان ،ومــع ذلــك  ،فقــد أدى عــدم اعتمــاد مجلــس النــواب بشــكل رسـ ّ
لالتفــاق السياســي الليبــي إلــى شــيء مــن الغمــوض القانونــي .و متــت صياغــة مســودة دســتور جديــد مــن قبــل الهيئــة التأسيسـ ّية لصياغــة مشــروع الدســتور املنتخبــة شــعبيا ويتعـ ّـن عرضــه علــى الشــعب
الليبــي مــن خــال اســتفتاء .يف تشــرين الثانــي  /نوفمبــر  ، 2018وافــق مجلــس النــواب علــى قانــون االســتفتاء علــى الدســتور الدائــم  ،وبذلــك يفــي بأحــد واجبــات الهيئــة علــى النحــو املبــن يف اإلعــان
الدســتوري االنتقالــي املعــدل  ،والــذي كان مبثابــة الدســتور املؤقــت لليبيــا (زابيتــا )2019 ،
 7تضمن املادة  7من مشروع الدستور حق املرأة يف املساواة وعدم التمييز (برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  2018 ،ب).
 8تضمن املادة  16من مسودة الدستور تكافؤ الفرص بالنسبة للمواطنني ذكورا كانوا أم إناثا (برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  2018 ،ب).
 9تضمن املادة  185من مشروع الدستور متثيل املرأة يف النظم االنتخابية  ،مع تخصيص  25٪من املقاعد يف مجلس النواب واملجالس احمللية للنساء (برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  2018 ،ب)
 10يف عام  ، 2013أصدر املفتي األكبر يف ليبيا  ،الشيخ صادق الغرياني  ،فتوى ضد تقرير صادر عن جلنة وضع املرأة التابعة لألمم املتحدة ألنه دعا احلكومات إلى حماية النساء والفتيات
مــن العنــف .وقــد خرجــت مظاهــرات ضــد التقريــر ودفاعــا عــن الشــريعة اإلســامية .وأصــدرت جلنــة الشــؤون اإلســامية باملؤمتــر الوطنــي العــام بيانــا قالــت فيــه إن التقريــر ال يأخــذ بعــن االعتبــار
اخلصائــص الثقافيــة أو الدينيــة للشــعوب العربيــة .كمــا نُظمــت بعــض املظاهــرات يف مكتــب مجلــس الــوزراء لدعــم التقريــر.
 11ع ّبرت منظمة صوت املرأة الليبية ،وهي منظمة من منظمات املجتمع املدني ،عن "قلقها بشأن اعتبار قضية العنف األسري قيمة "غربية "يف ليبيا والنظر إليها بالتالي بعني الريبة".
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حتظــر املــادة  375مــن القانــون رقــم  10مــن قانــون األحــوال
الشــخصية ( )1984علــى الوصــي الذكــر رفــض الســماح للمــرأة
بالــزواج ،وتطالــب ً
أيضــا بفــرض عقوبــات أقــل شــدة علــى مرتكبي
"جرائــم الشــرف" ،ولئــن كانــت عقوبــة القتــل غيــر العمــد ألحــد
ـإن احلــد األقصــى للعقوبــة
أفــراد األســرة هــي الســجن املؤبــد ،فـ ّ
بالنســبة للرجــل الــذي يقتــل امــرأة مــن أفــراد أســرته بعــد أن
شــاهدها وهــي متــارس اجلنــس خــارج نطــاق الــزواج غيــر محــدد،
ومبوجــب املــادة  ،375ال يعاقــب الرجــل الــذي "يقتصــر" علــى
ضــرب زوجتــه ،أو أختــه ،أو ابنتــه أو والدتــه بعــد ضبطهــا متل ّبســة
بفعــل الزنــا أو الدعــارة (هيومــن رايتــس ووتــش .)2013 ،

الزواج والطالق

ـص املــادة  17مــن القانــون رقــم  10علــى املســؤوليات أثنــاء فتــرة
تنـ ّ
الــزواج وفســخه ،فخــال الــزواج تُكلّــف النســاء بضمــان الراحــة
اجلســدية والنفســية ألزواجهــن والقيــام باملســؤوليات املنزليــة
وتلــك املتعلقــة بتربيــة األطفــال ،ويف املقابــل ميكــن للمــرأة أن
تضمــن حمايــة زوجهــا لهــا مــن العنــف البدنــي والنفســي وأن
يو ّفــر لهــا الدعــم املالــي مــع احلفــاظ علــى ســيطرته التا ّمــة علــى
دخلهــا واألصــول الراجعــة إليهــا ،وينــص القانــون رقــم ً 10
أيضــا
علــى أنــه "يحــق للمــرأة علــى زوجهــا  ...عــدم إحلــاق ضــرر بهــا
ماد ّيــا كان أو معنو ّيــا" (هيومــن رايتــس ووتــش  .)2013 ،ومــع ذلــك
ـإن آليــات التنفيــذ ال تــزال غائبــة بشــكل واضــح.
فـ ّ
تختلــف شــروط الطــاق بــن الرجــال والنســاء ،فلئــن كان الرجــل
قــادرا علــى طلــب الطــاق ألي ســبب مــن األســباب ،فــإن املــرأة
التــي تطلــب الطــاق ألســباب أخــرى غيــر هجــر زوجهــا لهــا
أو عــدم اإلنفــاق عليهــا ال ميكنهــا القيــام بذلــك إال مــن خــال
خســارة مهرهــا وفقــدان بعــض اســتقالليتها املاليــة.
متثــل الواليــة األبو ّيــة مظهــرا آخــر مــن مظاهــر الفجــوة بــن
أن الشــريعة اإلســام ّية تعتبــر األب وص ّيــا
اجلنســن ،ذلــك ّ
شــرع ّيا علــى الطفــل واألم بصفتــه العائــل املــادي ،باإلضافــة إلــى
ذلــك ال تتمتــع املــرأة الليبيــة حال ًيــا بنفــس حقــوق الســفر إلــى
اخلــارج صحبــة أطفالهــا مثــل الرجــال ،ويف حــاالت الطــاق ُتنــح
حضانــة البنــات عمو ًمــا لألمهــات حتــى تتز ّوجــن ،يف حــن ُتنــح
حضانــة األبنــاء لألمهــات إلــى أن يبلــغ الصبــي ســن البلــوغ.
أتــاح قانــون األســرة الليبــي ممارســة عــادة تعــدد الزوجــات منــذ
عــام  ،2013وقــد ســاهمت املــادة  1مــن الدســتور الليبــي املؤقــت
نصــت علــى
الصــادر يف عــام  2011يف ذلــك إلــى حــد كبيــر ،إذ ّ
أن الشــريعة اإلســامية هــي املصــدر الرئيســي للتشــريع ،هــذا
باإلضافــة إلــى إلغــاء احلكــم الصــادر عــن احملكمــة العليــا رقــم
 30/59الصــادر يف  2013فقــرة يف قانــون األســرة الليبــي،
مبــا يســمح بتعــدد الزوجــات (برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي
.)2018 ،

والكومنولــث .)2014 ،ومــع ذلــك فقــد أفــادت التقاريــر أنــه مــع
تصاعــد الصــراع ومــا تر ّتــب عــن ذلــك مــن انعــدام لألمــن وفقــر
ـجلت حــاالت الــزواج القســري والــزواج املبكــر
مرتبــط بالنــزاع ،سـ ّ
12
ارتفاع ـاً (برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي . )2018 ،وقــد يعــود
ارتفــاع عــدد حــاالت الــزواج املبكــر إلــى اعتمــاده كآليــة تك ّيــف
ماليــة ،ال ســيما داخــل مجتمعــات النازحــن واملهاجريــن ،وتعتبــره
األســر وســيلة لضمــان احلمايــة يف أوقــات عــدم االســتقرار،
أن االعتــداء البدنــي شــائع أو شــائع جــ ًدا
واجلديــر باملالحظــة ّ
ســن مب ّكــرة (صنــدوق األمم
يف  % 34مــن حــاالت الــزواج يف ّ
املتحــدة للســكان.)2017 ،

حقوق اجلنسية

ينص القانون رقم  18لعام  13 1980على أن يحمل الطفل جنس ّية
أن انتقــال جنسـ ّية األم الليب ّيــة املتز ّوجــة مــن
والــده الليبيــة ،غيــر ّ
رجــل غيــر ليبــي إلــى أطفالهــا أمــر يكتنفــه الغمــوض مــن الناحيــة
القضائيــة ،حيــث تنــص املــادة  3مــن قانــون اجلنســية ()2010
علــى أنــه يجــوز لــأم الليبيــة نقــل جنســيتها إلــى طفلهــا إذا كانــت
متزوجــة مــن رجــل عــدمي اجلنســية أو مجهــول اجلنســية ،ويعـ ّرف
املواطــن الليبــي بأنــه فــرد مولــود ألب ليبــي أو المــرأة ليبيــة
متزوجــة مــن رجــل عــدمي اجلنســية أو رجــل ليــس لــه جنســية
معروفــة ،وتنــص املــادة  10مــن مســودة الدســتور لعــام 2017
علــى مــا يلــيّ :
"تنظــم أحــكام اجلنســية الليب ّيــة وكيف ّيــة اكتســابها
وســحبها بقانــون ،يراعــى فيــه اعتبــارات املصلحــة العامــة واألمــن
الوطنــي واحملافظــة علــى التركيبــة الســكانية وســهولة االندمــاج
نــص قــد فشــل يف معاجلــة الطبيعــة
يف املجتمــع الليبــي" ،وهــو ّ
التمييز ّيــة لقانــون اجلنس ـ ّية الليبـ ّـي.

التشريعات املتعلقة باملرأة يف مكان العمل

رغــم وجــود تعــارض بــن القانــون وتطبيقــه ،فــإن قانــون العمــل
الليبــي يضمــن للمــرأة بعــض احلقــوق يف مــكان العمــل مبــا يف
ذلــك عــدم التعــ ّرض إلــى التمييــز ،واحلــق يف إجــازة األمومــة
واحلــق يف العمــل ،وتضمــن املــادة  31مــن قانــون العمــل رقــم 58
أن قانــون
( )1970التعويــض للنســاء عــن التمييــز يف العمــل ،كمــا ّ
س ـلّم األجــور املعتمــد لفائــدة العمــال الوطنيــن رقــم )1981( 15
نصــت
مصمــم حلمايــة النســاء مــن التمييــز يف األجــور ،ولئــن ّ
املــادة  43مــن قانــون العمــل علــى منــح إجــازة أمومــة ملــدة  50يو ًمــا
للنســاء مــع ضمــان حصولهـ ّـن علــى  % 50مــن أجرهـ ّـن الشــهري
خــال هــذه الفتــرة ،فقــد متــت زيــادة فتــرة إجــازة األمومــة إلــى
ثالثــة أشــهر براتــب كامــل مبوجــب املــادة  25مــن قانــون الضمــان
االجتماعــي لعــام .1980

أكــدت املــادة  2مــن قــرار اللجنــة الشــعبية العامــة رقــم 1964
( )1988بشــأن توظيــف املــرأة العربيــة الليبيــة أن "العمــل هــو
واجــب املــرأة القديــرة جتــاه املجتمــع ،ويحــق للمــرأة العمــل يف
مختلــف وظائــف النشــاط االقتصــادي واالجتماعــي علــى امليــدان
ولهــا احلــق يف الوصــول إلــى جميــع فــرص التدريــب املهنــي والفنّي
فــإن
رغــم ّ
أن الــزواج املب ّكــر (أقــل مــن  20عا ًمــا) ال يــزال ممارســة التــي تتطلبهــا هــذه املهــن والوظائــف " عــاوة علــى ذلــكّ ،
ميكــن أن يســمح بهــا أحــد القضــاة ،فــإن البيانــات املتاحــة اللجنــة الشــعبية العامــة رقــم  )1989( 258اخلاصــة بتأهيــل
حــول الفتــرة الســابقة للنــزاع تشــير إلــى أن الزيجــات املبكــرة وتدريــب النســاء الليبيــات قــد ســمحت للمــرأة بالســعي للحصــول
ســجلت تراجعــا فعل ًيــا :يف عــام  2006كان أقــل مــن  % 3مــن علــى فــرص العمــل يف املجــاالت التــي كانــت مفتوحــة يف الســابق
ّ
النســاء دون ســن  20عا ًمــا متزوجــات أو مطلقــات أو أرامــل ،للرجــال فقــط ،مبــا يف ذلــك الشــرطة والتعليــم (احلــداد ،2015 ،
مقارنــة مبــا يقــرب مــن  % 40يف عــام ( 1973وزارة اخلارجيــة بريســلني .)2010 ،ويف عــام  ،1989أتــاح القانــون رقــم  8للمــرأة
12
13

وفقًا للتقييم القطري املشترك لألمم املتحدة يف ليبيا  ، 2018أبلغت اجلمعيات احملل ّية والقضاة مؤخ ًرا عن زيادة يف زواج األطفال رغم كونه محظورا قانون ًيا.
انظر أيضاً القانون رقم  24لسنة  2010بشأن اجلنسية الليبية؛ والقانون رقم ( )15لسنة  1984بشأن أحكام الزواج من غير الليبيني
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احلــقّ يف تولــي الوظائــف يف املجــال القضائــي ممــا م ّكنهــا كذلــك
مــن ممارســة مهــن القضــاء واحملامــاة.
أدى غيــاب التنفيــذ والطبيعــة احملافظــة للمجتمــع الليبــي ونظــام
القــذايف االســتبدادي إلــى عــدم بلــوغ املســتوى الــذي يتيــح
لقوانــن العمــل الليبيــة ضمــان املســاواة للمــرأة يف مــكان العمــل،
وجتــدر اإلشــارة إلــى أن التمييــز يتفاقــم بســبب عوامــل أخــرى،
مثــل وصــول املــرأة الليبيــة احملــدود إلــى فــرص العمــل  -مثلمــا
هــو احلــال يف كثيــر مــن البلــدان حــول العالــم  -بســبب تأثيــر
املرئــي" الــذي يق ّيدهــا يف وظائــف ذات مســتوى
"احلاجــز غيــر
ّ
منخفــض (بريســلني .)2010 ،
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4
الوضع االقتصادي
للمرأة الليبية ودورها يف
سوق العمل

23

0.4

الوضع االقتصادي للمرأة الليب ّية
ودورها يف سوق العمل
ملخص لنتائج الدراسة:
.1.4
ذكــرت  % 40مــن النســاء املشــموالت باملســح أنهــن يعلــن التوظيف ،البطالة والتوظيف األدنى

أن أغلــب النســاء املســتجيبات ( )% 65عاطــات
ـرهن ،كمــا ّ
أسـ ّ
عــن العمــل ،ويبحــث مــا يقــرب مــن نصفهـ ّـن ( )% 41عــن وظيفــة
 وهــو أمــر يــدل علــى حاجــة املــرأة الليبيــة ورغبتهــا يف احلصــولعلــى عمــل مدفــوع األجــر ،مت حتديــد  % 23مــن النســاء الالتــي
شــملتهن العينــة علــى أنهــن غيــر ناشــطات اقتصاد ًيــا يف فتــرة
ّ
جمــع البيانــات % 35 ،مــن النســاء املشــموالت باملســح يعملــن ،و
أفــاد نصفهـ ّـن بأ ّنهــن يعملــن بدافــع الضــرورة املاليــة ال باختيــار
ـخصي ،تعتبــر املداخيــل الشــهرية للنســاء يف العينــة أقــل بثالثــة
شـ
ّ
أضعــاف مــن مثيالتهــا لــدى الرجــال ،كمــا أشــارت الدراســة إلــى
أن النســاء يعانــن مــن التمييــز املهنــي :فقــد أفــاد  % 45مــن
النســاء املشــموالت بالدراســة أنهــن يعملــن يف قطاعــي التعليــم
والصحــة مقارنــة بـــ  % 7فقــط مــن الذكــور املســتجيبني ،كمــا
أن الرجــال والنســاء علــى حــ ّد ســواء
كشــفت الدراســة أيضــا ّ
ال ميلكــون مــا يكفــي مــن ســبل املســاعدة علــى مســتوى آليــات
التك ّيــف ملواجهــة البطالــة.

ّ
ّ
حــظ
حــظ النســاء يف التوظيــف أقــ ّل مــن
ب ّينــت الدراســة أن
أن  % 90مــن الرجــال
الرجــال ،إذ ب ّينــت الع ّينــة املدروســة ّ
يشــغلون وظيفــة أو يعملــون حلســابهم اخلــاص مقابــل  % 35مــن
ـإن  % 5فقــط
النســاء ،وكمــا هــو موضــح يف الرســم البيانــي  2فـ ّ
مــن املســتجيبني الذكــور أشــاروا إلــى أنهــم عاطلــون عــن العمــل
مقارنــة بـــ  % 61مــن املســتجيبات ،ومــن بــن النســاء العاطــات
عــن العمــل  % 41فقــط يســعِ ّن بنشــاط للحصــول علــى وظيفــة
بينمــا تو ّقــف  % 23منهـ ّـن عــن البحــث عــن عمــل ،وتك ـ ّرر نتائــج
الدراســة حــول هــذه الفجــوة بــن اجلنســن مــا ورد يف بعــض
أن توزيــع نســب الناشــطني اقتصاد ّيــا
املؤلفــات التــي تشــير إلــى ّ
يف ليبيــا عــام  ،2015كان  % 61بالنســبة إلــى الرجــال و % 34
للنســاء (منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي،
.)2016

الرسم البياني :2
حالة العمالة وأنواع العقود (حسب النوع االجتماعي)
أنواع العقود حسب
النوع االجتماعي
4
10

الوضع الوظيفي حسب
النوع االجتماعي

أي من احلاالت التالية يصف بشكل أفضل
وضعك الوظيفي احلالي؟

19
5
19

23

47

3
61

22
41

39

40

إناث

ذكور

• مشغل
• غير رسمي /دون عقد
• مدة محددة
• غير محدد

24

4

75
3
2

16

•
•
•
•

29

20

20

إناث

ذكور

عاطل عن العمل وغير باحث عن وظيفة
عاطل عن العمل و باحث عن وظيفة
بطالة جزئ ّية
عمل بدوام كامل

57

31

إناث

ذكور

• املوظف
• صاحب العمل
• عامل حلسابه اخلاص
• عاطل عن العمل
• متقاعد

أ ّنهـ ّـن يعملــن بدافــع الضــرورة (مقارنــة بـــ  % 67مــن الرجــال)،
ويبــرز ذلــك باخلصــوص يف املناطــق التــي عانــت مــن تصاعــد
العنــف يف الســنوات األخيــرة (أي ســرت وســبها) (الرســم البيانــي
ّ
أن األزمــة كانــت دافعــا للنســاء
.)3
وتــدل هــذه النتيجــة علــى ّ
لدخــول ســوق العمــل.

ال تــزال نســبة توظيــف النســاء منخفضــة يف مختلــف املناطــق،
حيــث تتــراوح بــن  56و  % 68مــن املســتجيبات ،ويبــدو أن
بنغــازي متتلــك أعلــى معــدل توظيــف بالنســبة إلــى اإلنــاث ،حيــث
أفــادت  % 26مــن العينــة املذكــورة بأنهــن يعملــن بــدوام كامــل،
ولئــن كان الرجــال أكثــر ّ
حظــا يف العمــل مــن النســاء ،فإ ّنهــم كانــوا
األكثــر إبالغــا عــن بطالتهــم اجلزئ ّيــة التــي تتــراوح بــن % 72
ومــع ذلــك  ،فــإن النتائــج احلاصلــة يف بنغــازي  -وهــي منطقــة
إلــى  % 85حســب املناطــق.
ً
ذات دخــل مرتفــع  -تقـ ّدم وضعــا مختلفــا قليـا ،فمــن بــن النســاء
انطالقــا مــن دوره التقليــدي يف املجتمــع الليبــي كعائــل ألســرته ،العاطــات عــن العمــل الالتــي ســبق لهــن العمــل ،كانــت  % 23مــن
ـظ الرجــل يف العمــل هــو أكثــر مــن حـ ّ
ـإن حـ ّ
أن املخاطــر األمنيــة واخلــوف مــن العنــف
ـظ املــرأة ،ســواء كان بنغــازي ،ممــا يشــير إلــى ّ
فـ ّ
ذلــك قبــل األزمــة أو بعدهــا ،وتشــير الدراســة إلــى أن الذكــور قــد دفــع النســاء املوظفــات يف الســابق إلــى التخلّــي عــن عملهـ ّـن
الذيــن شــملهم املســح كانــوا أكثــر ّ
أن النســاء العامــات
إن حقيقــة ّ
حظــا بنســبة  % 25مــن النســاء يف مواجهــة التهديــدات املتو ّقعــةّ ،
ً
يف تو ّلــي وظائــف يف املاضــي (الرســم البيانــي  ،)4وهــو مــا يـ ّ
ـدل يف بنغــازي هـ ّـن مــن بــن األقــل احتمــاال للعمــل بدافــع الضــرورة
ـأن الظــروف االقتصاديــة واألمنيــة هــي
أن حصــول املــرأة علــى فــرص عمــل كان أكثــر صعوبــة و  /أو املاليــة ميكــن أن يوحــي بـ ّ
علــى ّ
أقــل شــيوعا قبــل األزمــة ،ولكـ ّـن األمــر األكثــر إثــارة للدهشــة هــو التــي جتعــل النســاء يتّجهــن إلــى العمــل بدافــع حتقيــق الــذات
مــا أشــارت إليــه  % 51مــن النســاء املوظفــات املســتجيبات مــن بــدالً مــن الضــرورة املاليــة.
الرسم البياني :3
الدافع للعمل (حسب النوع االجتماعي ،ردود اإلناث مصنفة حسب املوقع)
ما هو السبب الرئيسي الذي دفعك إلى العمل
28
67

19

46

29
77

14

37

42

10

53

27
25
15

44

23

40

39

41

23

املوقع

58

النوع
االجتماعي

• أحتاج إلى املال
أحب عملي
• ّ
• أحتاج إلى أن أشغل نفسي
• أحتاج إلى اخلبرة
• أسباب أخرى
• ال أعرف
• يرفض اإلجابة

51

أنثى
ذكر
زوارة
سرت
أجدابيا
صبراتة
سبها
مصراتة
بنغازي
طرابلس

الرسم البياني :4
حالة البطالة والتوظيف السابق (حسب النوع االجتماعي)
هل سبق لك أن مارست عمال مبقابل يف املاضي

12
• ال جواب
• ال أعرف
• ال
• نعم

68
14

أنثى

19
42
39

ذكر
25

كان الرجــال أكثــر احتمــاال بنســبة  % 70لالبــاغ عــن بطالتهــم
مقارنــة بالنســاء ،وأقــل بنســبة  % 30علــى مســتوى التوظيــف يف
مجــال اختصاصهــم الدراســي (حيــث أفــادت  % 63مــن النســاء
اختصاصهــن الدراســي مقابــل % 33
بأنهــن يعملــن يف مجــال
ّ
فقــط مــن الرجــال) .وقــد كان أصغــر الرجــال والنســاء س ـنّا يف
العينــة (تتــراوح أعمارهــم بــن  )18-25األقـ ّل احتمــاال للعمــل يف
مجــال دراســتهم.

وجتــدر اإلشــارة إلــى أن هــؤالء املســتجيبني كانــوا ســينضمون إلــى
ســوق العمــل مباشــرة بعــد الثــورة عندمــا كانــت فــرص العمــل
ويوضــح الرســم البيانــي ً 5
أن النســاء كــن
اجلديــدة أقــل،
ّ
أيضــا ّ
أكثــر احتمــاال مــن الرجــال للعثــور علــى عمــل بــدوام جزئــي ألنــهّ
يو ّفــر لهـ ّـن دخــا مي ّكنهـ ّـن مــن عيــش حيــاة مريحــة.

الرسم البياني :5
التوظيــف األدنــى القائــم علــى املســتوى التعليمــي /التدريــب والدخــل) حســب النــوع االجتماعــي ،العمــر وردود اإلنــاث مصنفــة حســب
املوقع)
جزئي ما يكفي من الدخل
هل يو ّفر لك عملك بدوام
ّ
لتعيش حياة مريحة
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املوقع
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العمر
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النوع
االجتماعي
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24

76

النوع
االجتماعي
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65

أنثى
ذكر
زوارة
سرت
أجدابيا
صبراتة
سبها
مصراتة
بنغازي
طرابلس

أي من احلاالت التالية يصف بشكل أفضل وضعك
الوظيفي احلالي؟

العــام الليبــي ً
أيضــا بدرجــة كبيــرة مــن " الرفــاه الوظيفــي" ،حيــث
.2.4
يتم ّتــع جــزء كبيــر مــن املوظفــن يف الوظائــف احلكوميــة برواتبهــم
سوق العمل
بــأي نشــاط ،كمــا يجمــع العديــد مــن الليبيــن بــن
وف ًقــا للمؤلفــات الصــادرة يف هــذا الشــأن ،فــإن معظــم القــوى دون القيــام ّ
ـاص ،وهــو
العاملــة يف ليبيــا تعمــل يف مؤسســات حكوميــة أو مؤسســات وظيفــة حكوميــة ،تق ـ ّدم لهــم مزايــا أكبــر ،ونشــاط خـ ّ
مملوكــة للدولــة ،وقــد توصلــت دراســة أجرتهــا مؤسســة التدريــب أمــر يحــدث بشــكل متزايــد مــع منــو القطــاع غيــر الرســمي.
أن مــا يقــارب  % 70مــن بــن جميــع
األوروبيــة عــام  2014إلــى ّ
العاملــن بأجــر يف ليبيــا ينشــطون يف القطــاع العــام ( أبوهــدرة و خــال فتــرة حكــم القــذايف ،مت تشــجيع النســاء علــى العمــل يف
العجالــي  .)2014يُع ـ ّد احلجــم الضخــم للقطــاع العــام مــن بقايــا بعــض املهــن مثــل التعليــم والصحــة ،أل ّنهــا اعتبــرت أكثــر انســجاما
منــوذج إعــادة توزيــع الثــروة الــذي اعتمدتــه الدولــة يف أواخــر مــع "طبيعــة املــرأة" (مختــار وآخــرون  .)2010 ،وأدت اإلصالحــات
الســتينيات والســبعينيات ،وهــو مــا أدى إلــى حت ـ ّول الدولــة إلــى التــي ّ
مت تنفيذهــا يف التســعينيات لدعــم املشــاركة االقتصاديــة
صاحــب العمــل الرئيســي ،ممــا م ّكــن قاعــدة عريضــة مــن القــوى للمــرأة إلــى توظيــف عــدد كبيــر منهـ ّـن مــن قبــل مقدمــي اخلدمــات
اخلاصــن ،كمــا أ ّدى ذلــك إلــى منــو العمــل
العاملــة الليبيــة مــن احلصــول علــى أمــن وظيفـ ّـي غيــر مســبوق ،الصحيــة والتعليــم
ّ
ومنافــع الضمــان االجتماعــي ،وأجــور مرتفعــة ،ومســاعدات املنزلــي غيــر الرســمي يف القطاعــات النســائية التقليديــة (مثــل
عائليــة ،وعمليــات فصــل منظمــة بإحــكام وســاعات عمــل منتجــات األزيــاء والتجميــل ،والطعــام والتمويــن) .وتشــير نتائــج
الدراســة إلــى أن هــذا التمييــز املهنــي اســتمر بعــد الثــورة ،وكمــا
منخفضــة.
فــإن النتائــج تشــير إلــى أن
هــو موضــح يف الرســم البيانــي ّ ، 6
هــن ميارســن وظيفــة يعملــن أكثــر مــن
يف القطــاع العــام ،ترتفــع إمكان ّيــة عمــل النســاء كمدرســات أو النســاء الالتــي أفــدن بأ ّن ّ
طبيبــات أو ممرضــات ،وينطبــق الشــيء نفســه علــى القطــاع  % 40يف قطــاع التعليــم و  % 15يف القطــاع الصحــي (العــام
أن
أن الوظائــف التــي واخلــاص) .وهــو أمــر يتوافــق مــع النتيجــة التــي تشــير إلــى ّ
أن ذلــك يعــود إلــى ّ
اخلــاص ،وإ ّنــي أعتقــد ّ
ذكرتهــا تتناســب مــع احليــاة االجتماعيــة للمــرأة - .ســالم ن 34 ، .النســاء كـ ّـن بنســبة  % 24أكثــر ّ
حظــا مــن الرجــال يف احلصــول
علــى عقــود غيــر محــددة املــدة أو محــددة املــدة (حيــث ميلــن إلــى
عامــا ،رجــل أعمــال ،بنغــازي
العمــل يف القطــاع العــام لتحقيــق اســتقرار وظيفــي أكبــر ،وإن كان
وأن الرجــال كانــوا أكثــر ميــا مــن النســاء بنســبة
أ ّثــرت األجــور وفوائــد العمــل يف القطــاع العــام تأثيــراً كبيــراً علــى أجــره أقــل)ّ ،
التفضيــات التعليميــة لليبيــن لعــدة أجيــال ،ممــا دفــع بالعديــد  % 9للعمــل بشــكل غيــر رســمي (الرســم البيانــي .)2
إلــى اتخــاذ مواقــف ســلبية جتــاه األعمــال اليدو ّية ،ويتميــز القطاع
26

أن
وتشــير تقديــرات منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة إلــى ّ
القطــاع اخلــاص ال ميثــل ســوى  % 14مــن العمالــة يف ليبيــا
( % 2.5مــن النســاء و  % 11مــن الرجــال) ،مبــا يف ذلــك
 % 9مــن العاملــن حلســابهم اخلــاص ،كمــا اصطــدم تطويــر
املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة بالقيــود القو ّيــة علــى الوصــول
إلــى رأس املــال والتمويــل ،فضـ ً
ا عــن األعبــاء اإلداريــة املســتمرة
ّ
احملطــة الواحــدة لإلجــراءات 14منــذ
التــي عجزعلــى حلهــا نظــام
عــام  .15 2013ومــن بــن التحديــات اإلضافيــة التــي تواجــه تطوير
ريــادة األعمــال ،نقــص التعليــم والدعــم الفنــي ،وغيــاب فــرص
النمــو ،وتعقيــدات التــوازن بــن احليــاة العمل ّيــة واالجتماع ّيــة،
وعمــل املؤسســات اخلاصــة يف إطــار نظــام ريعــوي حتكمــه
امليليشــيات ،ولئــن َرفــع االقتصــاد يف زمــن احلــرب مــن حجــم
الطلــب علــى اخلدمــات املقدمــة مــن القطــاع اخلــاص ،فإ ّنــه لــم
ان
يــؤ ّد إلــى النمــو علــى مســتوى االقتصــاد الرســمي ،نتيجــة ذلــك ّ
القطــاع اخلــاص وإن كان قــد حقّــق منــ ّوه بســبب الفــراغ الــذي
خلفتــه الدولــة فمــن احملتمــل أن يكــون قــد ح ّقــق ذلــك يف إطــار
االقتصــاد غيــر الرســمي وهــو أمــر ســيكون مــن الصعــب قيــاس
أثــره.

اإلطار 1
األمهــات ،املعلمــات واملمرضــات :الــدور املتصــور للمــرأة يف ليبيــا
(مقابــات مــع أصحــاب املصلحــة)
"مــن منظــور األســرة ،املــرأة هــي األم ،املربيــة ،األخــت ،الزوجــة
والبنــت .أمــا داخــل املجتمــع الليبــي ،فهــي تلعــب دور املعلمــة
واملمرضــة والطبيبــة واحملاميــة " - .نرجــس و 43 ، .ســنة ،
عضــو مجلــس بلــدي ،صبراتــة
عندمــا طلــب منهــم إبــداء رأيهــم يف دور املــرأة يف املجتمــع،
أجمــع أصحــاب املصلحــة علــى اختــاف أعمارهــم ونوعهــم
االجتماعــي واملناطــق التــي ينتمــون إليهــا علــى أن املــرأة الليبيــة
تلعــب دو ًرا مه ًمــا يف املجتمــع .ومييــل أصحــاب املصلحــة إلــى
تص ـ ّور الــدور األساســي للمــرأة كأ ّم ومر ّبيــة ومق ّدمــة رعايــة،
ورغــم تذكيرهــم بــاألدوار واملهــن املمكنــة األخــرى للمــرأة ،
ـإن أصحــاب املصلحــة مــن كبــار الســن مييلــون إلــى اعتبارهــا
فـ ّ
ثانويــة بالنســبة للــدور التقليــدي للمــرأة ويرونهــا نتيجــة
للتغيــرات املجتمعيــة التــي حدثــت خــال األزمــة.
اعتــرف أصحــاب املصلحــة األكبــر ســناً واحملافظــون مبــا
اعتبــروه مســاهمة املــرأة الليبيــة الرئيســية يف املجتمــع
واعتبروهــا ضروريــة ومحــددة يف التعليــم وتربيــة األطفــال

كان حـ ّ
ـاص أق ـ ّل مقارنــة
ـظ النســاء يف التوظيــف يف القطــاع اخلـ ّ
بالرجــال فمــن بــن  % 35مــن النســاء العامــات الالتــي شــملهن
املســح ،كانــت أربعــة  %فقــط منهـ ّـن إمــا يعملن حلســابهن اخلاص
أو كر ّبــات عمــل ،كمــا كانــت النســاء العامــات أقــل بنســبة % 15
مــن الرجــال يف تو ّلــي وظائــف علــى مســتوى ّ
خطــة مديــر ،وعلــى
النقيــض مــن ذلــك أشــار  % 33مــن املســتجيبني الذكــور العاملــن
إلــى أنهــم يعملــون حلســابهم اخلــاص أو كأربــاب عمــل (الرســم
البيانــي  .)2وتشــير املؤلفــات الصــادرة يف مجــال ســوق العمــل
الليبــي إلــى أن النســاء أقــل ّ
حظــا مــن الرجــال مبعــ ّدل عشــرة
أضعــاف يف مجــال ريــادة األعمــال  -عــام  ،2012كانــت حوالــي
 % 1فقــط مــن النســاء العامــات مــن صاحبــات األعمــال ،مقارنة
بـــ  % 10.5مــن الرجــال العاملــن (اجلـزّار وآخــرون.)2015 ،

ورعايتهــم ،وورد رأي محمــد ب ، .الشــيخ القبلــي مــن بنغــازي
البالــغ مــن العمــر  65عا ًمــاً ،
أيضــا ترديــدا للفكــرة التــي تــرى
أن أدوار املــرأة  -مهمــا كانــت أهميتهــا  -يجــب أال تخــرج
ّ
عــن حــدود األعــراف االجتماعيــة الليبيــة .وقــد صــرح خــال
ـتجدهن يف املجتمــع الليبــي كقضــاة ،ومهندســات،
مقابلتــه" :سـ
ّ
وطبيبــات ومعلمــات لألجيــال القادمــة .وال يقـ ّل دورهـ ّـن أهميــة
أي رجــل ولهـ ّـن دور ِ
نشــط يف املجتمــع الليبــي ،ولكــن
عــن دور ّ
هــذا الــدور يجــب أن ينــدرج ضمــن إطــار اجتماعــي مقبــول
ومشــترك ألننــا مجتمــع محافــظ ".
متيــل النســاء اللواتــي متــت مقابلتهــن إلــى وصــف دور املــرأة
الليبيــة علــى أنــه دور األم واملعلمــة واملمرضــة يف املقــام األول،
وجتمــع النســاء صاحبــات املصلحــة تقريبــا علــى أن واجبــات
املــرأة الليبيــة ال تعتبــر عائ ًقــا أمــام حياتهــا املهنيــة ،وحســب
ـإن "دور املــرأة يف
حميــدة س  ،موظفــة حكوميــة يف بنغــازي ،فـ ّ
املجتمــع يتم ّثــل يف الدرجــة األولــى يف تربيــة األطفــال وتلبيــة
احتياجــات األســرة ،ولكـ ّـن هــذا األمــر ال مينعهــا مــن ممارســة
جميــع أنــواع العمــل األخــرى كموظفــة أو طبيبــة أو مهندســة
أو حتــى معلمــة " .باإلضافــة إلــى ذلــك ،ب ّينــت إنتصــار ز،.
أن النســاء رغــم قدرتهـ ّـن علــى
عاملــة يف مصنــع مــن مصراتــةّ ،
احلصــول علــى وظائــف ،فــإن معظمهــن "معلمــات يف مســتويات
تعليميــة مختلفــة ،أو ممرضــات يف العيــادات واملستشــفيات
 ...وقلــة قليلــة منهــن يلعــن دو ًرا يف املجــال االقتصــادي أو
السياســي ".

ّ
ّ
للتجــار الدوليــن (عابــري احلــدود) تقــدمي وثائــق
احملطــة الواحــدة لإلجــراءات هــو مفهــوم مــن مفاهيــم تيســير التجــارة .ومــن الناحيــة النظريــة  ،يتيــح نظــام
 14نظــام
احملطــة الواحــدة لإلجــراءات ّ
تنظيميــة يف مــكان واحــد و  /أو هيئــة واحــدة .تتم ّثــل هــذه املســتندات عــادة يف بيانــات جمركيــة ،وطلبــات للحصــول علــى تصاريــح اســتيراد  /تصديــر ،وغيرهــا مــن املســتندات املطلوبــة مثــل شــهادات
املنشــأ والفواتيــر التجاريــة.
 15هذه املكاتب مسؤولة عن التراخيص واإلقامة ،واجلمارك ،واإلعفاءات الضريبية ،والتسجيل؛ وهي معطلة
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الرسم البياني :6
صناعة العمل (حسب النوع االجتماعي)

16

أي نوع من الصناعات أو القطاعات التالية ينتمي عملك
إلى ّ
احلالي؟
• ال إجابة
• ال أعرف
• أنواع أخرى
• الصناعات االستخراجية  -بخالف صناعة النفط
• إصالح محركات السيارات
• البيع بالتجزئة
• صناعة استخراج النفط
• اإلعالنات  /االتصاالت
• البناء
• الزراعة /الصيد البحري
• املالية
• النقل واإلمدادات اللوجستية
• الفنادق واملطاعم
• خدمات األعمال واالستشارات
• جتارة اجلملة  /االستيراد
• األمن الرسمي( الشرطة الوطن ّية ،اجليش)
• اإلعالم
• الصحة ،القطاع اخلاص
• البحوث
• مهن  /جتارة أخرى (العمل اليدوي)
• تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
• التصنيع
• اخلدمات القانونية واحملاسبية
• التعليم اخلاص
• القطاع احلكومي /العام
• الصحة العامة
• التعليم العام

15

4

11
2
3
6

2
2
2
2
3

3
2
5

5
15
8

11

10
4
3
3
3

34
12
2
5

أنثى

ذكر

ـهن أقـ ّل
كمــا يوجــد ترابــط بــن النســاء الالتــي ص ّرحــن بـ ّ
ـأن عيشـ ّ
.3.4
راحــة وبــن العمالــة ،وهــو معطــى يحيــل مباشــرة علــى النتيجــة
الوضع االجتماعي واالقتصادي والدخل
التوصــل إليهــا مــن خــال إفــادات النســاء العامــات
يوجــد اختــاف بســيط بــن تصــورات النســاء والرجــال لوضعهــم التــي وقــع
ّ
هــن مضطــرات للعمــل مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات املاليــة.
االجتماعــي واالقتصــادي (الرســم البيانــي  .)7فمعظــم النســاء بأ ّن ّ
ـأن ظــروف عيشــهن مريحــة أو مريحــة إلــى حــد وتعتقــد الدراســة أن  % 60مــن النســاء العاطــات عــن العمــل
الالتــي ص ّرحــن بـ ّ
لهــن "حت ّمــل"
الالتــي ال يســعني للحصــول علــى وظيفــة ميكــن ّ
مــا ( % 80مــن إجمالــي العينــة) عاطــات عــن العمــل.
البطالــة.
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الرسم البياني :7
الوضع االجتماعي واالقتصادي (حسب النوع االجتماعي ،استجابات اإلناث حسب املوقع (إناث))

كيف تصف وضعك االجتماعي واالقتصادي العام احلالي؟
14

6

43

25

13

56

26

21

51

26

9 4

54

29

14

49

31

51

27

41

48

12
2
2
• مريح جدا
• مريح إلى ح ّد ما
• ّ
هش إلى ح ّد ما
ّ
• هش للغاية
• ال أعرف
• ال إجابة

5
94

20

11

5 6
8

17

52

 .1.3.4الدخل
الحــظ املســح الــذي أجرتــه املؤسســة الدوليــة للنظــم االنتخابيــة
لعــام  2013وجــود تفــاوت صــارخ يف الدخــل بــن اجلنســن ،حيــث
يحصــل  % 57مــن الرجــال احلاصلــن علــى شــهادة جامعيــة
علــى  700دينــار ليبــي ( 450دوالرا) مقارنــة بـــ  % 38مــن النســاء
الالتــي يحملــن نفــس املســتوى التعليمــي ،وقــد وقفــت الدراســة
احلال ّيــة علــى تبايــن مماثــل ،يكشــف عــن اكتفــاء النســاء الــواردات
يف العينــة بدخــل أق ـ ّل بثــاث مــرات مــن دخــل الرجــال (الرســم
البيانــي  .)8وجتــدر اإلشــارة إلــى أنــه مــن املمكــن أن يكــون لــدى
النســاء يف العينــة عمو ًمــا دخــل إجمالـ ّـي أقــل ألنهــن ينتمــن إلــى
أســر ذات دخــل منخفــض.
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املوقع

50

30

أنثى
ذكر
زوارة
سرت
أجدابيا
صبراتة
سبها
مصراتة
بنغازي
طرابلس

النوع
االجتماعي

يبــرز الرســم البيانــي  8إجمالــي الدخــل حســب النــوع االجتماعــي
واملســتوى التعليمــي ،يزيــد متوســط الدخــل عنــد الرجــال الذيــن
شــملهم املســح بزيــادة املســتوى التعليمــي ،إذ يبلــغ فــارق الدخــل
بــن مســتوى األميــة وبعــض املســتويات الدراســية (املتوســطة
إلــى الثانويــة) حوالــي  1000دينــار ليبــي ( 723دوالرا أمريكيــا)،
ويتقلّــص هــذا الفــارق ليصبــح أق ـ ّل أهم ّيــة بــن مســتوى التعليــم
املتوســط والثانــوي .أمــا أعلــى مســتويات الدخــل بنــاء علــى
املســتوى التعليمــي فــكان للحاصلــن علــى شــهادات جامعيــة،
ويبلــغ متوســط دخلهــم اإلجمالــي  2،312دينــارا ليبيــا (1176
دوالرا أمريكيــا).

"ال يقتصــر دور املــرأة الليبيــة اليــوم علــى رعايــة املنــزل وتربيــة
األطفــال ،إ ّنهــا تعمــل أيضــا  ...وتتنافــس مــع (الرجــال) يف العمــل.
أن النســاء اليــوم يعملــن ويعتنــن بأطفالهـ ّـن وأزواجهـ ّـن،
نالحــظ ّ
ويف الوقــت نفســه ال جنــد الرجــال يقومــون بهــذه األعمــال يف
وقــت واحــد -" .مصطفــى ب ، 30 ،.ناشــط يف املجتمــع املدنــي،
بنغــازي.
أن متوســط دخــل
ب ّينــت إفــادات الرجــال الوارديــن يف الع ّينــة ّ
الرجــل الواحــد منهــم يبلــغ  1783دينــا ًرا ليبيــا ( 1292دوال ًرا
أمريكيــا) يف حــن يبلــغ متوســط دخــل املــرأة حوالــي  722دينــا ًرا
إن إزالــة القيــم املتطرفــة مــن عينــة
ليبيــا ( 523دوال ًرا أمريكيــا)ّ .
الذكــور يرفــع متوســط دخــل الرجــل إلــى  1500دينــار ليبــي (964
دوالرا أمريكيــا) ،وهــو مــا يعــادل تقريبــا ثالثــة أضعــاف متوســط
دخل النســاء الالتي شــملهن املســح ،و ّ
مت تســجيل أعلى مســتويات
يتحصلــن علــى  923دينــارا
دخــل لــدى النســاء يف طرابلــس ،فهـ ّـن
ّ
ليبيــا ( 669دوالرا أمريكيــا) ،مــع تســجيل مداخيــل متفاوتــة بــن
املناطــق تتــراوح بــن  100إلــى  200دينــار ليبــي ،ويبلــغ أدنــى
متوســط دخــل  491دينــارا ليبيــا ( 356دوالرا أمريكيــا) ،ويبــدو
أن النســاء يف ســرت هــن األكثــر فقــراً.
29

الرسم البياني : 8
إجمالي الدخل الشهري لألسر بالدينار الليبي (املتوسط حسب العمر ،املستوى التعليمي والنوع االجتماعي)
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من األمية إلى االبتدائي

املستوى التعليمي
مــن جهــة أخــرى ،لــم يتــ ّم التصريــح بدخــل النســاء بنــاء علــى
ـتواهن التعليمــي بشــكل واضــح ،وتبلــغ الزيــادة يف دخــل املــرأة
مسـ
ّ
بــن مســتوى األميــة واالبتدائــي  100دينــار ليبــي ( 72دوالرا
أمريكيــا) بينمــا يبلــغ متوســط دخــل املــرأة احلاصلــة علــى مســتوى
جامعــي  795دينــا ًرا ليبيــا ( 600دوالر أمريكــي) مقابــل دخــل
الرجــال يف نفــس املســتوى والبالــغ  2271دينــا ًرا ليبيــا(1459
دوال ًرا أمريكيــا).
وإذا مــا ألقينــا نظــرة متأ ّنيــة علــى النســاء الالتــي يتقاضــن
أن أغلبهـ ّـن يحملــن شــهادات جامعيــة ويعملــن يف
أجــرا ،الحظنــا ّ
التعليــم العــام أو الصحــة العامــة ،وهمــا قطاعــان لهمــا جــداول
أجــور خاصــة بهمــا مــع إمكانيــة ضئيلــة للزيــادة يف األجــر ،عــاوة
علــى ذلــك فــإن أنــواع الوظائــف التــي تشــغلها النســاء عمو ًمــا
يف هــذه القطاعــات قــد تفســر التبايــن احملــدود يف املســتويات
التعليميــة مقارنــة بالرجــال ،وكمــا هــو مبــن يف الرســم البيانــي
تنوعــا ،ممــا
فــإن الرجــال يف العينــة يحتلــون وظائــف أكثــر
ّ 6
ً
يوفــر حرك ّيــة مهن ّيــة رأس ـ ّية وأجــورا أعلــى مــن تلــك املوجــودة يف
قطاعــي التعليــم والصحــة حيــث تتركــز معظــم النســاء العامــات.

 .2.3.4املساهمة يف الدخل األسري
ب ّينــت الدراســة أن الرجــال يف املتوســط مييلــون إلــى املســاهمة
يف الدخــل األســري أكثــر مــن النســاء ،وهــو أمــر مرتبــط بدخلهــم
األعلــى املكتســب ومبعــدالت توظيــف النســاء املنخفضــة ،ويبــن
17
الرســم البيانــي  9النســبة املئويــة للمســاهمة يف الدخــل األســري
حســب وضــع العمالــة وأنــواع العقــود ،يســاهم الرجــال يف العينــة
اخلاصــة باملســح بنســبة  % 45مــن دخــل األســرة بينمــا تســاهم
النســاء بنحــو  .% 29وترتفــع املســاهمات يف دخــل األســرة
أن مســاهمات املــرأة لــم
بارتفــاع املســتوى التعليمــي ،وذلــك رغــم ّ
تتجــاوز  % 33يف مختلــف املســتويات التعليم ّيــة التــي تتجــاوز
املرحلــة االبتدائ ّيــة (الرســم البيانــي .)10

تخصصهــا مــن جميــع
 17لتحديــد النســبة املئويــة للمســاهمة يف دخــل األســرة ،طلــب املســح مــن املســتجيبني اإلجابــة علــى الســؤال التالــي " :مــا هــي النســبة املئويــة مــن إجمالــي دخــل أســرتك التــي
ّ
مصــادر دخلــك الشــخصية لألســرة؟" إذا كان املبلــغ املصـ ّرح بــه أقــل مــن  ، % 100يُطلــب مــن املســتجيب حتديــد الطــرف اآلخــر الــذي يســاهم ً
أيضــا يف إجمالــي دخــل األســرة.

30

الرسم البياني : 9
النسبة املئوية للمساهمة يف الدخل األسري (حسب الوضع الوظيفي ونوع عقد العمل والنوع االجتماعي)
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الرسم البياني : 10
نسبة املساهمة يف الدخل األسري (حسب املستوى التعليمي والنوع االجتماعي)
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املستوى التعليمي
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الرسم البياني : 11
إجمالي الدخل األسري الشهري بالدينار الليبي (حسب النوع االجتماعي ،ردود اإلناث مصنفة حسب املوقع)

الدخل الشهري اإلجمالي (جميع املوارد)
1748

689
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سرت
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صبراتة
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مصراتة

بنغازي

طرابلس

بصفة شاملة

يف املناطــق الثمانــي التــي شــملها املســح ،لــم تقــ ّدم  % 64مــن
أي ر ّد علــى الســؤال املتعلــق بالدخــل املشــترك ،ممــا يعنــي
النســاء ّ
أن  % 36فقــط مــن النســاء يف العينــة أوضحــن أنهــن يســاهمن
ـإن األرقــام تصبــح علــى
يف دخــل أســرهن ،أمــا يف عينــة الذكــور ،فـ ّ
النقيــض مــن ذلــك ،مــع  % 36فقــط ال يســتجيبون لهــذا الســؤال.

كيف تتص ّرف يف األموال التي تكسبها؟

تنحــو النســاء يف العينــة أيضــا إلــى اإلنفــاق أكثــر قلي ـ ً
ا (حوالــي
واحــد  )%مــن الرجــال علــى التعليــم والصحــة ،ولئــن كان ذلــك
يتطابــق مــع مــا ورد يف املؤلفــات املتعلقــة باألمهــات والنفقــات
األســر ّية (تشــيان ، )2008 ،فــإن حجــم عينــة النســاء صاحبــات
الدخــل صغيــر للغايــة بحيــث ال ميكــن أن يــؤ ّدي إلــى اســتنتاجات
ذات قيمــة بشــأن األفضل ّيــات املتعلّقــة باإلنفــاق لــدى النســاء يف
ـإن عينــة أكبــر قــد تو ّفــر مزي ـ ًدا مــن املعلومــات
ليبيــا ،ولذلــك فـ ّ
حــول نفقــات النســاء علــى صحــة أطفالهـ ّـن وتعليمهــم.

32
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وجــدت الدراســة أن تخصيــص نفقــات الدخــل لــم يتغيــر حســب
النــوع االجتماعــي ،وأن املســتجيبني مييلــون نحــو إنفــاق معظــم
دخلهــم علــى املصاريــف اليوميــة بــدالً مــن اإلدخــار أو االســتثمار
أن املــرأة رغــم أ ّنهــا
(الرســم البيانــي .)12ويشــير هــذا األمــر إلــى ّ
قــد تكــون مســؤولة عــن حصــة أصغــر مــن إجمالــي دخــل األســرة
وقــد تتقاضــى أجــرا أقــل مــن الرجــل ،فإ ّنهــا تخصــص جــزءا
كبي ـ ًرا مــن دخلهــا لدعــم األســرة مثــل نظرائهــا مــن الذكــور.

الرسم البياني : 12
عادات اإلنفاق لدى األسر (حسب النوع االجتماعي)

• ال إجابة
• ال أعرف
• غير ذلك
• التكاليف اليومية (مثل الطعام وغيره)
• تغطية نفقات التعليم
• تغطية نفقات الصحة
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 .3.3.4اتخاذ القرارات داخل األسرة والعمل
الرسم البياني : 13
وتيــرة املســاهمة يف اتخــاذ القــرارات داخــل األســرة (اإلنــاث ،حســب املوقــع) والقبــول االجتماعــي للمســاهمة يف اتخــاذ القــرارات
األســرية (حســب النــوع االجتماعــي)

مقارنة بفترة ما قبل الثورة ،هل تعتقدين أ ّن ِك تساهمني يف
اتخاذ القرارات املتعلقة باألسرة؟
30
• يف كثير من األحيان
• يف بعض من األحيان
• بنفس الوتيرة تقريبا
• أقل قليال
• أقل كثيرا
• لم أفعل ذلك أبدا
• ال اعرف
• ال اجابة
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بأن األمر" مقبول اجتماع ّيا"
النسبة املئوية للذين أجابوا ّ

• ذكور
• إناث

78

78

رغــم االرتفــاع احلالــي لوتيــرة مشــاركة املــرأة يف اتخــاذ القــرار
داخــل األســرة مقارنــة مبــا كانــت عليــه قبــل الثــورة (الرســم
البيانــي  ،)13إال أن هــذه املشــاركة ال تتّســع لتشــمل القــرارات
املتعلقــة بكيفيــة إنفــاق املــوارد املاليــة لألســرة ،حيــث يقــرر 64
 %مــن النســاء مبفردهــن أو مــع أزواجهــن ،مقابــل  % 89مــن
الرجــال (الرســم البيانــي  .)14ولئــن كانــت هــذه النتائــج متجانســة
ـإن العمــر يبــدو من العوامــل املتدخلة
يف جميــع املواقــع الثمانيــة ،فـ ّ
يف اتخــاذ القــرارات املاليــة :فكلمــا كان املســتجيب أكبــر ســناً،
زاد احتمــال اضطالعــه بــدور يف تقريــر كيفيــة اســتخدام املــوارد
أن النــوع االجتماعــي يؤ ّثــر بشــكل كبيــر يف كيف ّيــة
املاليــة ،كمــا ّ

املساهمة يف اتخاذ القرارات املتعلقة
بأسرتك

نظــر األســر لعمــل املســتجيب ،فقــد ذكــرت أغلبيــة كبيــرة (86
 )%مــن الرجــال أن أســرهم ينظــرون إلــى عملهــم بشــكل إيجابــي
أو محايــد ،مقابــل  % 52فقــط مــن النســاء ،أخي ـ ًرا فــإن معظــم
ـأن أســرهن تنظــر إلــى عملهـ ّـن بشــكل
النســاء الالتــي ص ّرحــن بـ ّ
إيجابــي أو محايــد قــد ع ّبــرن ً
أيضــا عــن حاجتهــن للعمــل ،ومــن
املرجــح أنهــن ينتمــن إلــى أســر منخفضــة الدخــل تعمــل بســبب
ّ
ـإن اآلراء اإليجابيــة أو احملايــدة حــول عمــل
الضــرورة ،وهكــذا فـ ّ
النســاء قــد متليهــا احلاجــة اآلن ّيــة أكثــر مــن القبــول االجتماعــي
علــى املــدى البعيــد.
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اتخاذ القرارات بشأن الدخل الشهري وقبول العمل (حسب النوع االجتماعي)

ما هو شعور عائلتك جتاه عملك؟
• ال إجابة
• ال أعرف
• سلبي للغاية
• سلبي إلى حد ما
• محايد  /ال رأي لها
• سلبي إلى حد ما
• إيجابي للغاية
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ما هي الطريقة التي تق ّرر بها كيف ّية
إنفاق دخلك الشهري؟
• ال اجابة
• ال أعرف
• زوجي رب األسرة هو الذي يقرر
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• أقرر مبفردي
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م ّثلــت النســاء يف ســرت وســبها وبنغــازي أكبــر نســبة مــن النســاء
الالتــي ص ّرحــن بإســهامهن بشــكل أكبــر أو أكثــر بقليــل يف
القــرارات املتعلقــة باألســرة ،وهــي مناطــق قــد تضــررت بشــدة مــن
النــزاع واالضطرابــات التــي عقبــت الثــورة ،فقــد أدى القتــال يف
بنغــازي وســرت إلــى إحلــاق أضــرار كبيــرة مبناطــق بأكملهــا وإلــى
نــزوح العديــد مــن املشــردين داخليـاً ،وبالتالــي فــإن زيادة املشــاركة
يف اتخــاذ القــرارات داخــل األســرة  -خاصــة فيمــا يتعلــق بقــرار
الرحيــل إلــى مدينــة أخــرى هر ًبــا مــن القتــال  -ميكــن أن يكــون
نتيجــة ثانو ّيــة لعــدم االســتقرار والصــراع املتزايديــن.

الرسم البياني : 15
رئيس األسرة (حسب النوع االجتماعي)
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حتديد الداعم االقتصادي لألسرة :العائل الرئيسي أو الداعم الرئيسي القتصاد األسرة
عدد اإلناث =  ، 712عدد الذكور = 287
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ربات األسر
 .4.3.4النساء ّ
أن نســبة األســر التــي تعيلهــا نســاء يف العينــة
ب ّينــت الدراســة ّ
كانــت أعلــى مــن املتوســط بالنســبة إلــى منطقــة شــمال أفريقيــا /
أفريقيــا ،حيــث ق ّدمــت مجموعــة كبيــرة مــن النســاء يف العينة (40
ـرهن (الرســم البيانــي  .)15يبلــغ معــدل
ـهن كر ّبــات ألسـ ّ
 )%أنفسـ ّ
انتشــار األســر التي ترأســها نســاء يف أفريقيا وآســيا  % 27و 19
 %علــى التوالــي (األمم املتحــدة .)2017 ،وتعــ ّرف املســتجيبات
ـهن بصفتهـ ّـن ربــات أســر ،وهــي طريقــة تع ـ ّد حســب إدارة
أنفسـ ّ
الشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة الدوليــة التابعــة لــأمم
املتحــدة إحــدى الطــرق املقبولــة لتحديــد رب األســرة (18مكتب
اإلحصــاء التابــع لــأمم املتحــدة.)1988 ،

هل أنت عائل أسرتك احلالي؟
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أســرهن % 43 ،البالغــة  % 42فهــي إمــا مــن النســاء العامــات بــدوام كامــل أو
هــن يعلــن
ّ
مــن بــن النســاء الالتــي ص ّرحــن أ ّن ّ
حصلــن علــى تعليــم جامعــي وغالبيتهـ ّـن متزوجــات أثنــاء إجــراء مــن العاطــات عــن العمــل ،يف املقابــل كان  % 84مــن أربــاب
أن نصــف ربــات األســر مــن النســاء عاطــات عــن األســر الذكــور يعملــون و  % 67يعانــون مــن نقــص العمالــة.
الدراســة ،كمــا ّ
العمــل ،وتبحــث  % 31منهــن عــن وظيفــة أمــا النســبة املتبقيــة

اإلطار 2
التص ّورات املتعلقة بأدوار اجلنسني يف مجال تربية األطفال
"تتــوزّع مســؤوليات املنــزل واألطفــال بشــكل طبيعــي بــن األم
واألب وال أحــد ميكنــه تعويــض اآلخــر ،وكل منهمــا يكمــل
اآلخــر" - .نــدى م 34 .عا ًمــا ،ناشــطة يف املجتمــع املدنــي ،
مصراتــة.
تباينــت تصــورات أصحــاب املصلحــة حــول أدوار اجلنســن
داخــل املنــزل وفيمــا يتعلــق بتربيــة األطفــال حســب العمــر ،أمــا
النســاء وأصحــاب املصلحــة األصغــر ســنا فهــم أكثــر ميــا إلــى
التأكيــد علــى ضــرورة تقاســم الرجــال والنســاء املســؤوليات
علــى قــدم املســاواة يف تربيــة األطفــال وتعليمهــم وتأديبهــم،
يف حــن أن الرجــال األكبــر ســنا الذيــن متــت مقابلتهــم كانــوا
أكثــر ميــا إلــى اعتبــار مســؤولية األطفــال مــن مهــام املــرأة يف
املقــام األول .
ووف ًقــا ملصطفــى ب ،.ناشــط يف املجتمــع املدنــي مــن بنغــازي،
فإ ّنــه يجــب أن يتقاســم الرجــال والنســاء مســؤولية تربيــة
األطفــال ،وقــد ع ّبــر عــن ذلــك بقولــه" :نعــم ،يجــب أن يكــون
هنــاك تفاهــم ومســؤولية متســاوية بــن الرجــل واملــرأة يف تربيــة
األطفــال أو أي شــيء آخــر يهمهمــا ألنــه بــدون تفاهــم وتســاو يف
ـإن العالقــة ستفشــل ".
املســؤولية ...فـ ّ
حتمــل ناديــة ج )31( .ومــرمي ك )50( .مــن مصراتــة ،وهمــا مــن
اجلهــات الفاعلــة يف املجتمــع املدنــي ،تصــورات تقليديــة حــول
أدوار الرجــال والنســاء يف تربيــة األطفــال أكثــر مــن نظرائهمــا،
ووفقــا لناديــة فإ ّنــه" :بالتأكيــد ،يجــب أن يكــون هنــاك تقاســم

.4.4
اآلفــاق املســتقبلية ،التحديات واالســتراتيجيات
للبحــث عــن عمــل

بــدا الرجــال والنســاء عبــر املواقــع الثمانيــة التــي شــملها املســح
متر ّدديــن بــن النظــر إلــى املســتقبل بــروح إيجاب ّيــة أو بشــكل
غيــر واثــق وذلــك علــى مســتوى تصوراتهــم للحالــة االجتماعيــة
واالقتصاديــة (الرســم البيانــي  .)16إذ يشــعر حوالــي  % 55مــن
النســاء و  % 43مــن الرجــال بالتفــاؤل أو التفــاؤل النســبي بشــأن
املســتقبل القريــب ،يف حــن أن  % 34مــن املســتجيبني مــن كال
اجلنســن كانــوا غيــر واثقــن مــن املســتقبل ،ومــن املثيــر لالهتمــام
هــو االيجاب ّيــة التــي أبداهــا املســتجيبون مــن بنغــازي وســبها
مقابــل املشــاركني يف املواقــع األخــرى ،وذلــك رغــم مــا تعرضــت لــه
هاتــان املنطقتــان مــن عنــف شــديد يف الســنوات األخيــرة ورغــم

لــأدوار ألنــه يجــب أن يكــون هنــاك توافــق ،فالتعــاون والتفاهــم
بــن الرجــل واملــرأة ضرور ّيــان يف احلــاالت التــي يكــون فيهــا
الرجــل هــو الطــرف الــذي يعمــل ويو ّفــر الدخــل ،واملــرأة هــي
التــي تربــي األطفــال وتعــ ّد الطعــام ،ويبقــى دور الرجــال هــو
مراقبــة األطفــال" .أمــا مــرمي ك .فكانــت أكثــر إصــرارا علــى
ـرب للطفــل:
رأيهــا الــذي يعتبــر ّ
أن املــرأة يجــب أن تكــون أ ّول مـ ّ
بالصحــة النفسـ ّية ،فإ ّنــه يجــب أن
"للحصــول علــى جيــل يتم ّتــع
ّ
تكــون املــرأة هــي أول معلــم للطفــل  -بالتعــاون والتفاهــم بينهــا
وبــن الرجــل" .
مــع ذلــك ،كان لــدى أصحــاب املصلحــة مــن كبــار الســن تصــور
مختلــف قلي ـ ً
ا لــدور املــرأة داخــل املنــزل ،فبينمــا أثنــوا علــى
اإلســهام احليــوي للمــرأة الليبيــة يف املجتمــع ،فقــد تسـ ّرعوا يف
التأكيــد علــى مســؤول ّية املــرأة بدرجــة أولــى يف تربيــة األطفــال
وذلــك يف إطــار ر ّدهــم علــى ســؤال بشــأن مــدى ضرورة مشــاركة
الرجــال يف مســؤوليات تربيــة األطفــال .ورغــم أنهــم لــم ينكــروا
متا ًمــا فكــرة إمكان ّيــة مســاهمة الرجــال يف تربيــة أطفالهــم،
إال أن أصحــاب املصلحــة األكبــر ســناً كانــوا أكثــر ميــا إلــى
تصنيــف هــذا األمــر علــى أنــه مشـقّة ال بـ ّد منهــا.
إن تربيــة األطفــال تقــع يف املقــام األول علــى عاتــق املــرأة
"الّ .
رغــم أن الرجــال ميكنهــم بالطبــع مســاعدتها يف بعــض األحيــان
وحســب احلاجــة ،أعتقــد أن هــذا مــا متليــه علينــا معتقداتنــا
وتقاليدنــا وعاداتنــا ،إن تقســيم املســؤوليات داخــل األســرة علــى
النحــو املتفــق عليــه بــن الــزوج والزوجــة هــو أنــه  ...ال يحــق لـــ
(الرجــل) البقــاء يف املنــزل دون عمــل ،املــرأة هــي املربيــة األولــى
لألطفــال ،وإذا كان عليهــا أن تعمــل ،فســنتّفق علــى تقســيم
املهــام املتعلقــة بتربيــة األطفــال ".
وسام ج 42 ،.سنة ،عضو املجلس البلدي ،بنغازي
أن هــذا األمــر يبــدو مخالفــا ملــا يتو ّقعــه اجلميــع ،إال أنــه ميكــن
ّ
ّ
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هــو عبــارة عــن رصيــد يتزايــد كلمــا واجهنــا تهديــدات محــددة
(ســتاتس وبارتلــو .)1993 ،ووف ًقــا لهــذه النظريــة فإ ّنــه يجــب أن
يشــعر املســتجيبون مــن بنغــازي وســبها يف الواقــع بزيــادة األمــل
يف الســام يف أوقــات احلــرب.
ً
لئــن كان املســتجيبون متفائلــن نســبيا فيمــا يتعلــق بالوضــع العــام
يف ليبيــا ،فإ ّنهــم كانــوا أقــل إيجابيــة علــى مســتوى نظرتهــم لســوق
أن مــا بــن  60و  % 70مــن املســتجيبني يتفقــون
العمــل ،ذلــك ّ
أن البحــث عــن عمــل يف فتــرة مــا بعــد الثــورة قــد أصبح أمرا
علــى ّ
أكثــر صعوبــة ويعــرض الرســم البيانــي  17تصــورات املســتجيبني
حــول التحديــات التــي تواجــه عمليــة البحــث عــن فرصــة عمــل.

35

الرسم البياني : 16
الوضع االجتماعي واالقتصادي  -اآلفاق املستقبلية (حسب النوع االجتماعيّ ،
مت تصنيف إجابات النساء حسب املوقع)

كيف سيكون وضعك االجتماعي واالقتصادي بعد  3سنوات من اآلن؟
6

34

24
9

34
7

29

8
6

37
6

26

20

30

21

29

24

31

30

24

21

47

42
21

31

18

11

36

24
40

17

28

املوقع

4

39

23

26

36
• أفضل بكثير
• أفضل إلى حد ما
• هو نفسه تقريبا
• أسوأ إلى حد ما
• أسوأ بكثير
• ال أعرف
•ال إجابة

31

أنثى
ذكر
زوارة
سرت
أجدابيا
صبراتة
سبها
مصراتة
بنغازي
طرابلس

النوع
االجتماعي

الرسم البياني : 17
اتخاذ القرارات بشأن الدخل الشهري وقبول العمل (حسب النوع االجتماعي)

أن إيجاد املرأة لوظيفة اآلن هو أش ّد أو أق ّل
هل تعتقد ّ
صعوبة مقارنة مبا كان عليه األمر قبل الثورة

ما هي الطريقة التي تق ّرر بها كيف ّية
إنفاق دخلك الشهري؟
12

• ال اجابة
• ال أعرف
• أقل صعوبة بكثير
• أقل صعوبة إلى حد ما
• مشابه تقريبا
• أكثر صعوبة إلى حد ما
• أكثر صعوبة

36

9
4
6
10

16
11
4
13

68

47

أنثى

ذكر

• ال اجابة
• ال أعرف
• أقل صعوبة بكثير
• أقل صعوبة إلى حد ما
• مشابه تقريبا
• أكثر صعوبة إلى حد ما
• أكثر صعوبة

5
6
8

67

أنثى

13
6
7
10

60

ذكر

 .1.4.4التحديات أمام تأمني فرصة عمل
عندمــا يُطلــب منهــم مناقشــة الصعوبــات التــي تواجــه عمليــة
فــإن املســتجيبني كثيــرا مــا ميتنعــون عــن
تأمــن فرصــة عمــلّ ،
تقــدمي إجابــة أو يذكــرون ســوق العمل(الرســم البيانــي .)18
يشــير حوالــي  % 30مــن املســتجوبني إلــى نقــص الفــرص
املتاحــة يف ســوق العمــل ،وتختلــف تصــورات الرجــال والنســاء
بعــض الشــيء فيمــا يتعلــق بالتحديــات التــي تواجههــا املــرأة يف
هــذه الســوق ،فــإذا كانــت النســاء ميلــن إلــى التذ ّمــر مــن نقــص

الوظائــف الشــاغرة ،ومــن الصعوبــات /احلواجــز الثقافيــة ونقــص
فــإن الرجــال ينحــون
توفــر التدابيــر األمنيــة املتســاوية تقريبــاّ ،
أكثــر إلــى إلقــاء الالئمــة علــى نقــص األمــن (الرســم البيانــي .)19
أن  % 4فقــط مــن النســاء املســتجيبات
واملثيــر لالهتمــام هــو ّ
الالتــي يعملــن يف املناطــق املتضــررة للغايــة مثــل ســبها وســرت
بــأن الظــروف األمن ّيــة مت ّثــل
(الرســم البيانــي  ،)3قــد ص ّرحــن ّ
حت ّديــا أمــام التوظيــف.

الرسم البياني : 18
حتديات البحث عن عمل (حسب النوع االجتماعي)

كيف سيكون وضعك االجتماعي واالقتصادي بعد  3سنوات من اآلن؟
22
38
18

• ال إجابة
• ال أعرف
• ال أعرف
• ال أستطيع بدء العمل يف املستقبل القريب (األسبوعان املقبالن)
• النزاع /الوضع األمني
• الوظائف غير متوفرة
• نقص الشبكات /العالقات العائل ّية
• نقص املهارات /التعليم

4
4
4

13
4
4

31
8
9

أنثى

29
8
4

ذكر

الرسم البياني : 19
التحديات امللحوظة التي تواجهها النساء يف سوق العمل اليوم (حسب النوع االجتماعي)

أن املرأة تواجهها اليوم يف سوق العمل ؟
اذكر بعض التحديات الرئيسية التي ترى ّ
20

25

• ال أعرف
• ال أعرف
• غير ذلك
• غياب الوظائف الشاغرة
• الصعوبات واحلواجز الثقافية
• نقص احلماية
• التح ّرش

20

سؤال ُطرح على املستجيبني الذين ص ّرحوا بأنهم "يبحثون بنشاط عن عمل"

19

14
24

25

26

38

16

16

Female

Male

عدد اإلناث =  ، 712عدد الذكور = 287
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يجعلهــن قــادرات علــى احلصــول
قــد تلقّــن تعليمــاً ،وهــو مــا
ّ
علــى وظائــف مســتقرة ومطلوبــة ،وقــد يكــون مــر ّد هــذا اإلحجــام
عــن املشــاركة يف االقتصــاد مدفــوع األجــر هــو تدنــي العائــدات
أن عــدد
يف ســوق العمــل أو عــدم وجــود وظائــف مناســبة ،ذلــك ّ
الصناعــات التــي تعتبــر مناســبة للمــرأة يف املجتمــع الليبــي تعتبــر
قليلــة ج ـ ّدا.

ُطلــب مــن النســاء العاطــات عــن العمــل شــرح األســباب التــي
جعلتهـ ّـن ال يبحثــن عــن وظيفــة (الرســم البيانــي  ،)20ولئــن لــم
يجــب  % 65مــن النســاء املؤهــات علــى هــذا الســؤال ،فــإن
حوالــي  % 30مــن النســاء املســتجيبات قــد أرجعــن ذلــك إلــى
رئيســي هــو حت ّمــل مســؤوليات األســرة ،وع ّبــرت نصــف
عائــق
ّ
ـتعدادهن للعمــل حتــى
النســاء يف هــذه املجموعــة عــن عــدم اسـ
ّ
منهــن
أن % 60
يف غيــاب املســؤوليات األســرية ،وذلــك رغــم ّ
ّ
الرسم البياني : 20
أسباب عدم العمل و املسؤوليات األسر ّية (حسب النوع اإلجتماعي)

لم ال تبحثني عن عمل؟

لو لم يكن لديك مسؤوليات أسر ّية ،هل كنت ستبحثني
عن عمل؟

1

• ال إجابة
• ال أعرف
• مسائل أخرى
• لم أجد وظيفة يف مجال اختصاصي
• طالبة
• عاجزة
• ال أحتاج إلى املال
أي عمل
• لم أجد ّ
لدي الوقت
• ليس ّ
• املسؤوليات األسر ّية

5%

• نعم
• ال
• ال أعرف
•ال إجابة

40%
53%

 .2.4.4استراتيجيات البحث عن عمل

4
14
29

34

أنثى

الرسم البياني : 21
استراتيجية البحث عن عمل (حسب املوقع والعمر والنوع االجتماعي)

36

27

26

13

21

18

24

24

25

14

22

31
29

26

11

33

20
37

17

9

3

12
26

34
27

22
36

41
30

20

20

34

22

24

14
30

23
27

16

8

9

12

املوقع

21

18

18

11
22

31

12

20

18-25

27

20

26-35

19

16

36-45

37

24

38

18
22

11

46+

30

3

سنة

• شبكة العالقات داخل األسرة
• شبكة العالقات مع األصدقاء
• تقدمي طلب دون أي شبكة دعم
• خدمات التوظيف احلكومية
• طرق أخرى
• ال أعرف
• ال إجابة

38

14

أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
زوارة
سرت
أجدابيا
صبراتة
سبها
مصراتة
بنغازي
طرابلس

يبــدو أن النتائــج املب ّينــة يف الرســم البيانــي  ، 21والتــي تشــير األبحــاث الســابقة حــول ســوق العمــل الليبــي إلــى أن االنتمــاءات
إلــى أن الشــبكات ليســت هــي الســبيل الرئيســي للحصــول علــى القبليــة يف أجــزاء معينــة مــن البــاد قــد تلعــب كذلــك دو ًرا يف
وظيفــة ،تتناقــض مــع الرســم البيانــي  22واملقابــات النوعيــة مــع مواقــع العمــل يف ليبيــا حيــث قــد يتــم توظيــف املرشــحني أو
أصحــاب املصلحــة ،يعــرض الرســم البيانــي  22األهميــة التــي ترقيتهــم اســتنا ًدا إلــى االنتمــاء القبلــي (راشــد  .)2017 ،وميكــن
يوليهــا كل مــن الرجــال والنســاء للشــبكات يف ســياق البحــث عــن إرجــاع التفــاوت بــن الرســمني البيان ّيــن  21و  22إلــى التــردد
عمــل ،وقــد ع ّبــر أكثــر مــن  % 60مــن املســتجيبني أن العثــور علــى بــن املســتجيبني العاملــن يف الكشــف عــن حصولهــم علــى عمــل
عمــل دون دعــم مــن شــبكة العالقــات داخــل األســرة أو األصدقــاء بفضــل العالقــات بــدالً مــن اجلــدارة وحدهــا.
ســيكون أمــرا صعبـاً للغايــة ،هــذا إذا لــم يكــن مســتحي ً
ال .وتشــير
الرسم البياني : 22
دور شبكة العالقات داخل األسرة  /األصدقاء يف البحث عن عمل (حسب النوع االجتماعي)

هل تعتقد أ ّنه بإمكانك العثور على وظيفة ،يف سوق العمل اليوم ،دون االعتماد على
شبكة العالقات داخل األسرة  /األصدقاء
• ال إجابة
• ال أعرف
• من املستحيل العثور على وظيفة مبفردي
• من الصعب جدًا العثور على وظيفة مبفردي
• من الصعب قلي ً
ال العثور على وظيفة مبفردي
• من السهل العثور على وظيفة مبفردي

يوضــح الرســم البيانــي  23اســتراتيجيات التأقلــم التــي
ّ
يســتخدمها املســتجيبون للتعامــل مــع املواقــف االجتماعيــة
واالقتصاديــة الصعبــة ،وينتمــي حوالــي  50٪مــن املســتجيبني
الذيــن ص ّرحــوا أنهــم لــم يبتكــروا أي اســتراتيجيات للتأقلــم ،إلــى
طرابلــس وبنغــازي ،أمــا غالبيــة الذيــن أبلغــوا عــن اســتخدامهم

31

32

33

29

19

21

12

15

أنثى

ذكر

هــذه االســتراتيجيات فب ّينــوا أ ّنهــم ميارســون عمــا إضاف ّيــا
أو يعتمــدون علــى مدخراتهــم ،وأفــاد مــا بــن  8و  % 11مــن
املســتجيبني أ ّنهــم التحقــوا مبؤسســات تعليم ّيــة أمــا منهــم يف أن
يــؤ ّدي التعليــم اإلضــايف إلــى حتســن فرصهــم يف التوظيــف.

الرسم البياني : 23
استراتيجيات التأقلم للتعامل مع الوضع االجتماعي واالقتصادي الصعب (حسب النوع االجتماعي)

11

• ال إجابة
• ال أعرف
• مسائل أخرى
• ال توجد استراتيجيات
• ممارسة وظيفة إضافية
• استخدام مدخراتي
• حتسني مستواي التعليمي

10

47

51

14

12

12
11

أنثى

14
8

ذكر
39

اإلطار 3
التص ـ ّورات املتعلقــة باحملســوب ّية واحلصــول علــى وظيفــة
(مقابــات مــع أصحــاب املصلحــة)
"إذا لــم يكــن للفتيــات  -ســواء كـ ّـن مــن ذوات اخلبــرة أو ال -
أن مكانهـ ّـن ســيكون املنــزل ،إذا
عالقــات شــخص ّية ،فمــن املؤ ّكــد ّ
ـخصا يؤ ّمــن لهــا
أرادت املــرأة العمــل فيجــب عليهــا أن جتــد شـ ً
وظيفــة ،خاصــة إذا كان العمــل يف القطــاع احلكومــي ،وينطبــق
األمــر نفســه علــى النســاء يف منتصــف العمــر  ...لــم يتغيــر
شــيء منــذ يوليــو  ،2014وال يــزال مــن الصعــب علــى النســاء
يف مجتمعنــا الدخــول إلــى ســوق يســيطر عليــه الذكــور " .ســالم
ن 34 ،.عام ـاً ،رجــل أعمــال ،بنغــازي
فــإن احلصــول علــى عمــل يف
"حســب األســرة والقبيلــة ...
ّ
القطــاع اخلــاص أو العــام قــد يحتــاج إلــى األقــارب" - .امــرأة
يف صبراتــة
زاد عــدم االســتقرار يف ليبيــا مــن أهميــة وجــود العالقــات .عند
مناقشــة تأثيــر األزمــة علــى األســر الليبيــة ،أكــدت انتصــار ز.
أن "التأثيــر كان ســلب ّيا  ،فقــد زادت احملســوبية
مــن مصراتــةّ ،
 ...وأصبــح االعتمــاد علــى املصالــح الشــخصية بــن األحــزاب.
ولــم يعــد مــن الضــروري أن تكــون مــن عائلــة أو قبيلــة مع ّينــة".
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ـإن النســاء
وف ًقــا ألصحــاب املصلحــة الذيــن متــت مقابلتهــم ،فـ ّ
الباحثــات عــن عمــل ســيواجهن صعوبــات كبيــرة إذا لــم يكــن
لديهـ ّـن شــبكة عالقــات ،ووف ًقــا المــرأة أجريــت معهــا مقابلــة
يف بنغــازي ،فإ ّنــه "مــن الصعــب احلصــول علــى وظيفــة بســبب
املصالــح واحملســوبية  ...فحتــى حتصــل املــرأة علــى الوظيفــة
التــي تريدهــا ،فإ ّنهــا يجــب أن تعتمــد علــى عالقاتهــا  ...وهــذا
أمــر مخيــب لآلمــال بشــكل واضــح".
أن الرجال،
أشــار أصحــاب املصلحــة الذيــن متــت مقابلتهم إلــى ّ
فــإن النســاء يجــدن
رغــم كونهــم يجــدون صعوبــات مماثلــةّ ،
لديهــن
صعوبــات أكبــر يف احلصــول علــى عمــل إذا لــم تكــن
ّ
شــبكة عالقــات ،ووف ًقــا لنجــاة ج ، .موظفــة يف غرفــة التجــارة
ـإن" :الواســطة" (النفــوذ والعالقــات الشــخص ّية)
يف بنغــازي فـ ّ
تعتبــر أهــم شــيء ،فهنــاك مــن يشــغلون مناصــب إداريــة عليــا
بفضــل "الواســطة"  ...وأعتقــد أن األمــر قــد أصبــح أصعــب
اآلن ،إذ لــم تعــد هنــاك فــرص عمــل ،والعثــور علــى وظيفــة
أصبــح أكثــر صعوبــة ح ّتــى عنــد الرجــال" .
يف ظ ـ ّل االقتصــاد املتع ّثــر ،يــزداد تد ّفــق الشــباب واخلريجــن
احلاليــن علــى ســوق العمــل ،ممــا يزيــد مــن تعقيــد قضايــا
الوصــول إلــى فــرص العمــل بالنســبة إلــى الشــباب  -وخاصــة
النســاء  -دون امتــاك شــبكة عالقــات.

5
حر ّية احلركة
األمن والصراع
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0.5

حرية احلركة ،األمن والنزاع
يتضمــن مشــروع الدســتور الليبــي عــدة أبــواب حــول حقــوق املــرأة
مبــا يف ذلــك املــادة ( 49دعــم حقــوق املــرأة) ،واملــادة ( 159املجلــس
الوطنــي حلقــوق اإلنســان) واملــادة ( 185حكــم خــاص باملــرأة)،
ولتقييــم مســتويات قبــول هــذه األحــكامُ ،طلــب مــن املشــاركني
يف جميــع املواقــع الثمانيــة إبــداء آرائهــم بشــأنها ،ورغــم الدعــم
فــإن املوضوعــات التــي
الــذي أبدتــه اغلــب الفئــات الســكانيةّ ،
كان املســتجوبون مــن الذكــور واإلنــاث متفقــن عليهــا هــي رفــض
الفصــل التعســفي بســبب إجــازة األمومــة ،وحــق الرجــال والنســاء
يف فــرص متســاوية يف جميــع القطاعــات (الرســم البيانــي .)24
ال تختلــف اآلراء الــواردة يف هــذه الرســوم البيان ّيــة اختال ًفــا كبيـ ًرا
عــن األبحــاث الســابقة بشــأن املواقــف مــن حقــوق املــرأة ،وكمــا
ّ
ـإن املجتمــع الليبــي عمو ًمــا مــا
متــت اإلشــارة إلــى ذلــك ســابقا ،فـ ّ

زال يعتبــر دور املــرأة األساســي هــو القيــام بشــؤون املنــزل ،ومثلمــا
ـإن " :املعاييــر
ب ّينــت ذلــك نقابــة احملامــن األمريكيــة عــام  2017فـ ّ
االجتماعيــة والثقافيــة والقانونيــة والدينيــة الليبيــة تفتــرض أن
املــرأة ســتضطلع بــأدوار متتاليــة ،أوال كفتــاة ،ثــم كزوجــة ،وبعــد
ذلــك كأ ّم ،وأن تكــون يف كل مرحلــة مــن هــذه املراحــل حتــت حماية
رجــل ،فــإذا خالفــت املــرأة هــذه الــدورة ،فــإن اإلطــار القانونــي
ســيتجاهلها ،وســتواجه وصمــا اجتماع ّيــا ،وقــد يصــل األمــر إلــى
اعتبارهــا عب ًئــا علــى أســرتها".
أثبتــت النتائــج التــي ّ
التوصــل إليهــا رســوخ هــذه املعاييــر
مت
ّ
االجتماعيــة ،حيــث أيــد املســح البيانــات املوجــودة حــول العنــف
األســري يف ليبيــا والتــي تشــير إلــى مســتويات عاليــة مــن القبــول
والتبريــر لهــذه املمارســة ،خاصــة بــن الذكــور املســتجيبني.

الرسم البياني : 24
األحكام املتعلقة بحقوق املرأة يف مشروع الدستور (حسب النوع االجتماعي)
• ال إجابة
• ال أعرف
• أعارض بش ّدة
• أعارض إلى ح ّد ما
• أوافق إلى حد ما
• أوافق بشدة
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90

77
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أنثى

ذكر

90
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أنثى

72

51

ذكر

أنثى

ذكر

ضرورة متتع املرأة ضرورة منع الفصل ضرورة منع الزواج
ضرورة ضمان
ضرورة حظر
القسري
الدولة لتكافؤ
التعسفي بسبب
باحلق يف إجازة
جميع أشكال
ّ
إجازة األمومة
العنف ضد املرأة الفرص بني الرجال مدفوعة األجر
والنساء يف جميع
وإجازة أمومة
القطاعات

.1.5
حرية احلركة
ّ

تعتبــر حر ّيــة احلركــة ضروريــة لألفــراد حتّــى يتم ّكنــوا مــن
االنخــراط يف االقتصــاد ،ومي ّثــل النــوع االجتماعــي عامــا مهمــا
يف حتديــد شــعور الفــرد بحريــة احلركــة يف ليبيــا .وقــد جتــاوز
عــدد الرجــال الليبيــن مــن املواقــع الثمانيــة التــي مت أخــذ عينــات
منهــا عــدد النســاء بشــكل ملحــوظ يف اإلبــاغ عــن تنقّلهــم بشــكل
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فإن عدد
أقـ ّل أو أكثــر تواتــرا داخــل مدنهــم وخــارج ليبيــا .وباملثــلّ ،
مغادرتهــن ملنازلهــن مبفردهــن
النســاء الالتــي أبلغــن عــن عــدم
ّ
وتصــح النســبة
الرجــال،
عــدد
يفــوق بأربعــة أضعــاف تقري ًبــا
ّ
نفســها تقريبــا علــى النســاء الالتــي لــم يتنقّلــن بــن املــدن أو
ـفرهن
األحيــاء مبفردهـ ّـن ،أمــا النســاء الالتــي أبلغــن عــن عــدم سـ
ّ
مطلقــا خــارج ليبيــا بفردهـ ّـن فيفــوق تقريبــا عــدد الرجــال بثالثــة
أضعــاف (الرســم البيانــي .)23

الرسم البياني : 25
مقارن ًة مبا قبل الثورة ،كم مرة شاركت يف األنشطة التالية؟ (حسب النوع االجتماعي)

النسبة املئو ّية للذين أجابوا  :كثي ًرا أو ً
قليل يف
كثير من األحيان

النسبة املئو ّية للذين أجابوا لم أفعل هذا من قبل
60

السفر خارج ليبيا
(مبفردك)
السفر بني املدن
(مبفردك)
التنقّل بني األحياء
(مبفردك)
مغادرة بيتك
(مبفردك)

18

56

13
43

10
23

5

أنثى

ذكر

34

15
16

42

19

43
49

السفر خارج ليبيا
(مبفردك)
السفر بني املدن
(مبفردك)
التنقّل بني األحياء
(مبفردك)
مغادرة بيتك
(مبفردك)

32

ذكر

ترتبــط حريــة التنقــل بالنســبة للمــرأة بقدرتهــا علــى التفــاوض
داخــل األســرة ،وهــو أمــر غالبــاً مــا يرتبــط بوضعهــا التعليمــي
ـإن التكلفــة تعتبــر عامـ ً
ا مه ّمــا
والوظيفــي .وعــاوة علــى ذلــك ،فـ ّ
أن النســاء ذوات الدخــل املنخفــض يتح ّملــن أكبــر
فمــن املرجــح ّ
ً
ّ
يكــن أقــل احتمــال لتلقّــي دعــم
املســؤوليات داخــل األســر (كأن ّ
خارجـ ّـي) ولكـ ّـن مواردهـ ّـن املاليــة ضعيفــة وال تســمح لهـ ّـن بتغطيــة
رجح
التكاليــف املرتبطــة بالتن ّقــل .،يرتبــط التعليم بالتن ّقــل ،حيث يُ ّ
هــن األكثــر قــدرة علــى التنقّــل
أن تكــون النســاء األكثــر تعلّمــا ّ
مبفردهــن .و يف عــام  ،2017مت تقييــد حريــة احلركــة املســتقلة

أنثى

رســمياً عندمــا أصــدرت الســلطات يف الشــرق أمــراً يفــرض علــى
يكــن مصاحبــات
النســاء الراغبــات يف الســفر إلــى اخلــارج أن
ّ
بوصـ ّـي ذكــر (هيومــن رايتــس ووتــش .)2017 ،ولئــن مت إلغــاء هــذا
ـإن األعراف
األمــر بعــد احتجاجــات كبيــرة مــن املجتمــع املدنــي ،فـ ّ
االجتماعيــة ال تــزال متلــي علــى املــرأة ضــرورة اصطحابهــا ولــي
أمرهــا (محــرم) ،خاصــة عنــد الســفر إلــى اخلــارج .هــذا علــى
الرغــم مــن أن املــادة  14مــن اإلعــان الدســتوري االنتقالــي واملــادة
 53مــن مشــروع دســتور  2017تضمــن احلــق يف حريــة التنقــل.

الرسم البياني : 26
مقارنة مبا قبل الثورة ،هل تعتبر أ ّنك تقوم مبا يلي بصفة أكثر أو أق ّل؟ (إناث حسب املوقع)

السفر بني املدن ( مبفردك)
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40

46
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59
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22
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السفر خارج ليبيا (مبفردك)
زوارة
سرت
أجدابيا
صبراتة
سبها
مصراتة
بنغازي
طرابلس

16 7
24
20
13 17
25
8 18 11 12
27
22 7
20
11 11
28
23
12 15
26
16 6
23
7 13 16
15
27
25
7
22
10 11
23
38
12 16
16 7 11
27
9 17 11 13
21

زوارة
سرت
أجدابيا
صبراتة
سبها
مصراتة
بنغازي
طرابلس

بشكل أق ّل تواترا

بشكل أكثر تواترا

بشكل أق ّل تواترا

بشكل أكثر تواترا

بشكل أق ّل قليال

األمر نفسه تقريبا

بشكل أق ّل قليال

األمر نفسه تقريبا

لم أقم بذلك مطلقا

بشكل أق ّل بكثير

لم أقم بذلك مطلقا

بشكل أق ّل بكثير

ال إجابة

ال أعرف

ال إجابة

ال أعرف
43

الرسم البياني : 27
مقارنة مبا قبل الثورة ،هل تعتبر أ ّنك تقوم مبا يلي بصفة أكثر أو أق ّل؟ (إناث حسب املوقع)

السفر خارج ليبيا (مبفردك)

زوارة
سرت
أجدابيا
صبراتة
سبها
مصراتة
بنغازي
طرابلس

السفر بني املدن ( مبفردك)
زوارة
سرت
أجدابيا
صبراتة
سبها
مصراتة
بنغازي
طرابلس

بشكل أق ّل تواترا

بشكل أكثر تواترا

بشكل أق ّل تواترا

بشكل أكثر تواترا

بشكل أق ّل قليال

األمر نفسه تقريبا

بشكل أق ّل قليال

األمر نفسه تقريبا

لم أقم بذلك مطلقا

بشكل أق ّل بكثير

لم أقم بذلك مطلقا

بشكل أق ّل بكثير

ال إجابة

ال أعرف

ال إجابة

ال أعرف

كانــت النســاء ،يف جميــع املواقــع الثمانيــة ،أكثــر اعتقــادا مــن يرتبــط املســتوى التعليمــي األعلــى بدرجــة قبــول أعلــى للتن ّقــل دون
أن املــرأة املتعلّمــة تقبــل فكــرة تن ّقــل املــرأة بــك ّل
الرجــال
بــأن تنقّــل املــرأة بحر ّيــة ودون مرافــق أمــر مقبــول مرافقــة ،وذلــك ّ
ّ
حر ّيــة .وقــد يعــود ذلــك علــى األرجــح إلــى التــازم بــن ارتفــاع
اجتماع ًيــا (الرســم البيانــي .)28
املســتوى التعليمــي ومســتويات التوظيــف وبالتالــي ،التن ّقــل.
تواجــه املــرأة بعــض العقبــات ،مبــا يف ذلــك حاجتهــا إلــى مرافــق
عنــد التن ّقــل مــن مــكان إلــى آخــر .وهــو أمــر يحــد مــن حر ّيتهــا يف تقـ ّدم النتائــج املســتخلصة مــن أعمــال ســابقة عــن ليبيــا مــا بعــد
اتخــاذ القــرار .فعلــى ســبيل املثــال ،إذا كانــت املــرأة يف موقــع صنع الثــورة نظــرة عامــة مماثلــة حــول تنقّــل املــرأة .ويُظهــر املســح
القــرار ،كأن تكــون يف وزارة ،فــإن حاجتهــا إلــى شــخص مــازم الــذي أجرتــه املؤسســة الدوليــة للنظــم االنتخابيــة أن واحــدة علــى
لهــا طيلــة الوقــت ســيجعلها أمــام حت ـ ّد كبيــر يتم ّثــل يف صعوبــة األقــل مــن كل خمــس نســاء مســتجيبات قــد شــعرت جزئ ّيــا أو كل ّيــا
احتــرام اآلخريــن لهــا يف الشــارع أو يف مواقــع مؤثــرة .وســيكون بأ ّنهــا مق ّيــدة علــى مســتوى اصطحــاب أشــخاص مــن اختيارهــا،
هنــاك الكثيــر مــن األشــخاص الذيــن ســيرون أنهــا غيــر قــادرة أو والتن ّقــل يف األماكــن العامــة دون خــوف أو ضغــوط ،والتعبيــر عــن
غيــر مســؤولة مبــا فيــه الكفايــة - .أحمــد عبــد القــادر ،ســبها .آرائهــا حــول القضايــا احلرجــة لألســرة واجليــران واألصدقــاء.
وص ّرحــت  % 57مــن النســاء أنهــن غيــر قــادرات علــى مغــادرة
منازلهــن دون إذن ( املؤسســة الدوليــة للنظــم االنتخابيــة.)2013 ،
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الرسم البياني : 28
هل تعتقد أنه من املقبول اجتماعيا للمرأة أن تفعل ما يلي؟ (حسب النوع االجتماعي)

النسبة املئو ّية لألشخاص الذين أجابوا بأ ّنه مقبول اجتماع ّيا
31
32
48
62

11

السفر خارج ليبيا (مبفردك)

16

السفر بني املدن (مبفردك)
التنقّل بني األحياء (مبفردك)

34

مغادرة بيتك (مبفردك)
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أنثى

ذكر
.2.5
األمن والنزاع

يبـ ّـن الرســم البيانــي  29أن التصــورات املتعلقــة باألمــن يف ليبيــا
أن الرجــال
تختلــف حســب النــوع االجتماعــي .وبشــكل عــام ،يبــدو ّ
ً
الذيــن شــملهم املســح يف جميــع املواقــع هــم أكثــر تفــاؤال بشــأن
تطــ ّور الوضــع األمنــي يف مناطقهــم ،حيــث صــ ّرح  % 48منهــم
أن هــذا الوضــع قــد حتســن ،مقارنــة بـــ  % 31مــن النســاء .وتــرى
ّ
أن الوضــع األمنــي قــد ظ ـ ّل علــى حالــه
غالبيــة النســاء (ّ )% 66
أو ازداد ســو ًءا.

إن العديــد
ال أشــعر باألمــان ألن املدينــة أصبحــت مدينــة قتــل ّ ...
مــن حــاالت القتــل كانــت ُتــارس كهوايــة  ...وقــد ّ
قصــة
ـل
ـ
تناق
مت
ّ
حدثــت يف جامعــة ســبها بشــأن  ...حادثــة إطــاق نــار داخــل
اجلامعــة .كمــا ُقتــل شــاب وفتــاة يف الطريــق العــام ولــم يح ـ ّرك
إن وجهــة نظــري هــي أن النســاء والرجــال مع ّرضــون
أحــد ســاكناّ .
لنفــس اخلطــر  ...وهنــاك العديــد مــن احلــاالت التــي تع ّرضــت
فيهــا النســاء للســرقة والضــرب علــى أيــدي مجرمــن ال مي ّيــزون
 ...بــن رجــل وامــرأة - .كاميــا أ ، .طالبــة جامعيــة ،ســبها.

الرسم البياني : 29
الوضع األمني احلالي مقارنة مبا كان عليه قبل يوليو ( 2014إجابات اإلناث مصنّفة حسب املوقع)

كيف ترى الوضع األمني يف منطقتك مقارنة مبا كان عليه قبل يوليو 2014

حتسن قليال
•
ّ
• نفس الوضع
• أكثر سوءا
• ال أعرف
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16
35
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حتسن بشكل كبير
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ّ
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.3.5
االعتــداءات ،اجلرميــة ،والعنــف األســري والقائم
علــى النــوع االجتماعي

إن االعتــداء والعنــف األســري والعنــف القائــم علــى النــوع
ّ
االجتماعــي ضــد النســاء هــو يف اآلن نفســه أمــر متفــش ومحظــور
ـهن إلــى املزيــد
للغايــة يف املجتمــع الليبــي .وتع ـ ّرض النســاء أنفسـ ّ
مــن اخلطــر إذا اختــرن احلديــث عــن التهديــدات باالختطــاف،
واالعتــداء البدنــي والتهديــد بالقتــل ،وخاصــة العنــف القائــم

علــى النــوع االجتماعــي (األمم املتحــدة  . 21)2019 ،وإضافــة إلــى
ذلــك ،فــإن انهيــار ســيادة القانــون نتيجــة النــزاع يقلــل مــن توفــر
آليــات اإلبــاغ الدنيــا املوجــودة ويزيــد مــن احتمــال حــدوث العنــف
اجلنســي خــال النــزاع.

الرسم البياني : 30
النساء ضحايا العنف واالعتداءات (حسب النوع االجتماعي ،إجابات اإلناث مصنّفة حسب املوقع)

منذ يوليو  ،2014هل تعرف امرأة تع ّرضت إلى اعتداء أو عنف
7

74

19

7

82
8

نعم

16
21

71

6

83

ال أعرف

6

12

73

6

21
83

3

11

74
19

أوضحــت الدراســة أن حوالــي  % 17مــن النســاء و  % 19مــن
الرجــال يف جميــع املواقــع الثمانيــة كان لديهــم علــم بحادثــة وقعــت
فيهــا امــرأة ضحيــة اعتــداء أو عنــف (الرســم البيانــي  .)30وتبــدو
أخبــار االعتــداءات أكثــر انتشــا ًرا بعــض الشــيء بــن املســتجيبني
شــيوعا
يف بنغــازي وســبها وســرت .أمــا أكثــر أنــواع احلــوادث
ً
مــن خــال إفــادات املســتجوبني فهــي االعتــداءات اجلســدية غيــر
املســلّحة أو االعتــداءات اجلنســية أو الســرقة (الرســم البيانــي
 .)31وقــد ُذكــر يف جميــع املواقــع باســتثناء ســرت وصبراتــة
أن معظــم احلــوادث وقعــت يف األماكــن العامــة علــى
ومصراتــة ّ ،
أيــدي جماعــة إجراميــة محليــة أو أحــد أفــراد األســرة أو صديــق
(الرســم البيانــي  .)32وع ّبــر املســتجيبون يف مختلــف املواقــع ،عــن
ـأن النســاء غالبــا مــا يتع ّرضــن لالعتــداء إمــا لغايــات
اعتقادهــم بـ ّ
إجرام ّيــة  -كجــزء مــن عمليــة ســطو علــى األرجــح  -أو بــدون
ســبب واضــح (الرســمان البيان ّيــان  31و .)33
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مت اســتخدام االغتصــاب والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
علــى نطــاق واســع كســاح يف ســياق النــزاع الليبــي مــن قبــل
املقاتلني من كال اجلانبني (وزارة اخلارجية والكومنولث.)2014 ،
وينســحب هــذا األمــر علــى النســاء والرجــال الذيــن اعتقلــوا و ّ
مت
اإلعتــداء عليهــم بطريقــة قســر ّية ،وهــو مــا يشــكل اعتــدا ًء ال ميكن
إصالحــه علــى شــرف أســرة أو مجموعــة .وتشــير التقاريــر إلــى
أن الوضــع لــم يتغ ّيــر منــذ عــام  ،2011حيــث يلجــأ عــدد متزايــد
مــن األطــراف الفاعلــة إلــى اســتخدام العنــف اجلنســي كشــكل
مــن أشــكال القمــع (وزارة اخلارجيــة والكومنولــث .)2018 ،كمــا
تتعــرض النســاء والفتيــات املهاجــرات والالجئــات واملشــردات
داخليـاً بوجــه خــاص إلــى اخلطــر ،ســواء كـ ّـن يف أماكــن االحتجــاز
أو ضمــن اجلماعــات املشــ ّردة يف املناطــق احلضريــة (مكتــب
األمم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية.)2019 ،

 21وف ًقــا للنظــرة العامــة حــول االحتياجــات اإلنســانية لعــام  ،2019أشــار مــا يقــرب مــن  % 40مــن املشــاركني يف الدراســة االســتقصائ ّية عــام  2017إلــى أن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
شــائع أو شــائع ج ـدًا.
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الرسم البياني : 31
نوع االعتداء العنيف (حسب النوع االجتماعي ،إجابات اإلناث مصنّفة حسب املوقع)

ما هي طبيعة االعتداء؟
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55 11
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21
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15

15
22

41

11

17

52

11
12

إذا كان من الصعب اســتخالص االســتنتاجات من الرســم البياني
أعــاه ،وذلــك بســبب قلّــة اإلبــاغ عــن العنــف القائــم علــى النــوع
ـؤالهن عــن
ـإن  % 18مــن النســاء أجــن ،عنــد سـ
االجتماعــي ،22فـ ّ
ّ
نــوع االعتــداء ،بأ ّنــه ذو طابــع جنسـ ّـي (الرســم البيانــي .)31وإن
بــدت هــذه النســبة ،للوهلــة األولــى ،غيــر مرتفعــة بشــكل خــاص،
ـإن التــر ّدد يف مناقشــة حــوادث االعتــداء  -وخاصــة منهــا ذات
فـ ّ
الطبيعــة اجلنســية  -قــد يعنــي أن الرقــم احلقيقــي أعلــى بكثيــر.
أن
وإذا نظرنــا للمســألة مــن ناحيــة جغراف ّيــة ،فإننــا ســنالحظ ّ
املناطــق التــي مت اإلبــاغ فيهــا عــن أعلــى نســب حلــوادث االعتــداء
أيضــا نفــس املناطــق التــي شــهدت شــك ً
اجلنســي هــي ً
ال مــن
فــإن
أشــكال النــزاع .وبصــرف النظــر عــن االعتــداء اجلنســيّ ،
معــدالت اخلطــف والقتــل املبلــغ عنهــا قــد بلغــت أعلــى نســبها يف
ســبها وســرت وأجدابيــا .وســجلت زوارة ،حتــى اآلن ،أعلــى معــدل
لالعتــداءات اجلســدية غيــر املســلحة املبلــغ عنهــا.
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النوع
االجتماعي

• اعتداء جسدي غير مسلّح
• اعتداء جنسي
• سرقة
• اختطاف
• اعتداء جسدي مسلّح
• قتل
• غير ذلك
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16

بنغازي

18

طرابلس

لألســف ،ازداد العنف ضد املرأة يف ســبها  ...فســوء إدارة األمن
مــن قبــل الشــرطة واألمــن العــام جعــل املجرمــن يتج ّولــون يف
شــوارع املدينــة بــكل حريــة .لقــد وقعــت العديــد مــن الهجمــات
علــى النســاء يف الشــوارع  -مثــل الســرقات الصغيــرة وحــاالت
االعتــداء يف املركــز الطبــي يف ســبها  ....وشــهدت كليــة اآلداب
إن النســاء  ...معرضــات
بجامعــة ســبها إطــاق نــار عــدة مــراتّ .
خلطــر إطــاق النــار داخــل اجلامعــة - .أحمــد أ .شــيخ قبيلــة،
ســبها

 21مــن املهــم أن نالحــظ أن العنــف األســري ،وعلــى وجــه التحديــد ،العنــف املرتبــط بالنــزاع ،لــم يتـ ّم ،علــى األرجــح ،اإلبــاغ عنــه بشــكل كاف بســبب احملافظــة الثقافيــة ،واخلــوف مــن االنتقــام و  /أو
املشــاعر املعاديــة للثــورة ،ونقــص التنســيق بــن منظمــات املجتمــع املدنــي املســؤولة عــن اإلبــاغ عــن مثــل هــذه احلــوادث .باإلضافــة إلــى احملظــورات االجتماعيــة ،فــإن النســاء اللواتــي يفشــلن يف إقنــاع
القضــاة بكونهــنّ ضحايــا للعنــف اجلنســي قــد يتـ ّم اتهامهــن وإدانتهــن بالزنــا ،وهــي إمكان ّيــة متنعهــن بشــكل أكبــر مــن تت ّبــع املعتديــن قضائ ّيــا (وزارة اخلارجيــة والكومنولــث.)2014 ،
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الرسم البياني : 33
هوية املعتدين حسب املوقع

الرسم البياني : 32
موقع االعتداء

هل لديك علم إن كان هذا العنف قد حدث
خاص أو عا ّم؟
يف مكان
ّ
9

69
22

8

23

22

13 7

51
29

51
51

49
10
11

81
33

29
57

59
14

خاص

41
63

عام

23

ال أعرف

ال إجابة

زوارة
سرت
أجدابيا
صبراتة
سبها
مصراتة
بنغازي
طرابلس

هل تعرف من هاجم هؤالء النساء؟
16

23
9
22
11
77
32
34
59
11 11
20
20
5 62
19
14
61
0
11 11
11
11
34
22
11 5 16
44
23
37
18
82
51
2
6

52

28
22

34

زوارة
سرت
أجدابيا
صبراتة
سبها
مصراتة
بنغازي
طرابلس

مجموعة إجرام ّية محل ّية

عضو من األسرة /صديق

فرد عشوائي

جهاز أمن محلّي

جهة أخرى

ال أعرف

ال إجابة

الرسم البياني : 34
سبب االعتداء (حسب النوع االجتماعيّ ،
مت تصنيف املستجيبات حسب املوقع)

ما هو سبب االعتداء عليهم يف رأيك؟
سنة

18-25 26-35 36-45 46+

أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
زوارة
سرت
أجدابيا
صبراتة
سبها
مصراتة
بنغازي
طرابلس

ألسباب أخرى
ال أعرف
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املوقع

ال إجابة

سنة

ألسباب ذات عالقة بالشرف

سنة

ألسباب سياس ّية

سنة

أي سبب واضح
بشكل
عشوائي /دون ّ
ّ

العمر

لغاية ربح ّية /املال

اإلطار 4
تصورات أصحاب املصلحة لألمن
ال أشــعر باألمــان يف حياتــي اليوميــة .نعــم ،النســاء أكثــر
ـدي فإ ّنهـ ّـن
عرضــة للخطــر مــن الرجــال .نظــرا لضعفهـ ّـن اجلسـ ّ
مع ّرضــات خلطــر االختطــاف ،والتوبيــخ ،واالبتــزاز والتهديــدات
ـمعتهن يف مجتمــع محافــظ مثــل
األخــرى التــي تؤثــر علــى سـ
ّ
إن غيــاب األمــن يحــد مــن املشــاركة ...
املجتمــع الليبــي ّ ...
وخاصــة يف احليــاة السياســية  ...للتخفيــف مــن حــ ّدة هــذه
املعانــاة  ،نحتــاج إلــى حتقيــق االســتقرار يف املجتمــع ،وبنــاء
دولــة قويــة وصياغــة دســتور يضمــن حمايــة حقــوق املــرأة "- .
إميــان أ ،بنغــازي
متيــل النســاء صاحبــات املصلحــة يف ســرت وبنغــازي وســبها
غيرهــن إلــى الشــعور بعــدم األمــان وقــد تنامــى
أكثــر مــن
ّ
الشــعور لديهـ ّـن بــأن الوضــع األمنــي قــد أدى إلــى زيــادة إفــات
مرتكبــي العنــف ضــد املــرأة مــن العقــاب .وقــد ذ ّكــرت إميــان
أن غيــاب القانــون والنظــام يتــرك التحــ ّرش بالنســاء دون
أّ .
عقــاب.

وتقــول كاميــا أ ، .طالبــة جامعيــة يف ســرت" :ال أشــعر
باألمــان .أتصــور اجلثــث يف جميــع الســيارات ذات النوافــذ
املعتّمــة بســبب عمليــات إطــاق النــار واخلطــف التــي حتــدث
دون تفكيــر يف النســاء أواألطفــال يف الشــوارع  ...هــذا األمــر
إن انعــدام
يجعلنــا نخشــى املشــاركة يف احليــاة السياســيةّ .
األمــن يجعــل العديــد مــن النســاء يبتعــدن عــن السياســة وســوق
العمــل".
بــأن
رغــم اعتــراف أصحــاب املصلحــة ،يف جوانــب مع ّينــةّ ،
الرجــال الذيــن لديهــم حضــور عــام هــم أكثــر عرضــة للجرميــة
والعنــف اجلســدي ،فــإن النســاء مع ّرضــات ملــا هــو أكثــر مــن
فــإن اخلطــر
اخلطــر اجلســدي .وكمــا هــو مبــن أعــاه،
ّ
الــذي يه ـ ّدد املــرأة يتجــاوز ســامتها اجلســدية إلــى املســاس
بســمعتها .وأمــام هــذا القــدر الكبيــر مــن املخاطــر ،فإ ّنــه مــن
املرجــح أن يــؤدي انعــدام األمــن إلــى احلــد مــن قــدرة النســاء
علــى التنقّــل وعلــى املشــاركة بنشــاط يف احليــاة املجتمعيــة.
فــإن " :العنــف ضــد النســاء قــد ازداد ...
وحســب إميــان.أّ ،
هــن يتع ّرضــن إلــى املضايقــات ألن بعــض الرجــال يشــعرون
ّ
بأ ّنهـ ّـن يشــغلن مناصــب قياديــة  ...وهــم يعملــون علــى احلـ ّ
ـط
مــن قيمتهـ ّـن ويقومــون يف بعــض األحيــان بتعنيفهـ ّـن  ...يحــدث
هــذا للنســاء كل يــوم وميكــن تســوية هــذا األمــر باللجــوء إلــى
القانــون والعدالــة ".

.4.5
هياكل الدعم وتسوية النزاعات
الرسم البياني : 35
املشاركة املقارنة مع مقدمي اخلدمات األمن ّية (اإلناث حسب املوقع)

مقارنة مبا قبل الثورة ،هل تق ّر بأ ّنك تتعاطى مع مق ّدمي اخلدمات األمن ّية
بشكل أكثر تواترا
بشكل أق ّل تواترا
األمر نفسه تقريبا
بشكل أق ّل قليال
بشكل أق ّل بكثير

زوارة
سرت
أجدابيا
صبراتة
سبها
مصراتة
بنغازي
طرابلس

ظهــر املســح أن التعاطــي اإلجمالــي للمــرأة مــع األجهــزة األمن ّيــة عــن اجلرائــم التــي يرتكبهــا غربــاء (مثــل الســرقة أو االعتــداءات
ـإن هنــاك ميــا ألن
ال يــزال منخفضــا للغايــة يف جميــع أنحــاء البــاد ،فقرابــة ثلثــي خــارج املنــزل) إلــى أجهــزة األمــن احملليــة ،فـ ّ
النســاء لــم يســبق لهــن التعامــل مــع األمــن .ومــع ذلــك ،أفــادت تظــل القضيــة ســرية ويتــم حلّهــا داخــل األســرة عندمــا يكــون
النســاء يف ســبعة مــن أصــل ثمانيــة مواقــع بتعاملهـ ّـن مــع األجهــزة مرتكــب اجلرميــة فــردا مــن أفــراد العائلــة .وقــد يعــود ذلــك إلــى
األمن ّيــة بشــكل أكثــر تواتــرا ممــا كـ ّـن عليــه األمــر قبــل الثــورة ،23قلّــة آل ّيــات اإلبــاغ الفعالــة عــن حــاالت االعتــداء أو املضايقــة،
مــع انخفــاض وحيــد يف التعامــل مــع هــذه األجهــزة ّ
مت تســجيله يف رغــم وجــود جلنــة معنيــة بالعنــف ضــد املــرأة والرجــل مكلفــة
بلديــة زوارة (الرســم البيانــي  .)35وبينمــا يُ ّ
رجــح أن يتــم اإلبــاغ بتقييــم وتبــادل اآلراء مــع املنظمــات غيــر احلكوميــة.

 23مت طرح السؤال التالي" :مقارن ًة مبا قبل يوليو  ، 2014كم مرة تص ّرح أنك  ...تعاطيت مع مز ّود أمن محلي"
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الرسم البياني : 36
آليات تسوية النزاعات العنيفة وغير العنيفة (حسب النوع االجتماعي ،إجابات اإلناث مصنّفة حسب املوقع)

إذا كنت تريد تسوية نزاع (غير جرائم
العنف) إلى من ستلجأ لطلب الدعم؟
النوع
االجتماعي

النوع
االجتماعي

ذكر
أنثى
زوارة
سرت
أجدابيا
صبراتة
سبها
مصراتة
بنغازي
طرابلس

املوقع

جهاز أمن محلّي

األسرة

جهاز أمن محلّي

األسرة

القضاء

ال أحد

القضاء

ال أحد

الوجهاء احملل ّيون /الشيوخ

األصدقاء

الوجهاء احملل ّيون /الشيوخ

األصدقاء

ال أعرف

جهة أخرى

ال أعرف

جهة أخرى

املوقع

ذكر
أنثى
زوارة
سرت
أجدابيا
صبراتة
سبها
مصراتة
بنغازي
طرابلس

لو كنت ضح ّية جلرمية عنف ،إلى من ستلجأ
لطلب الدعم؟

هــن يلجــأن أكثــر ويف املقابــل ،مييــل الرجــال أكثــر للجــوء إلــى هيئــة أمنيــة محليــة
ذكــرت النســاء مــن جميــع املواقــع الثمانيــة أ ّن ّ
مــن الرجــال إلــى أفــراد األســرة لتســوية النزاعــات العنيفــة لتســوية النزاعــات العنيفــة ،وإلــى القضــاء ولألعيــان احملل ّيــن
وغيــر العنيفــة ،ممــا يشــير إلــى عــدم وجــود خيــارات ،أو ثقــة حلــل النزاعــات غيــر العنيفــة.
يف آليــات التســوية املتاحــة للمــرأة الليبيــة (الرســم البيانــي.)36

اإلطار 5
هيــاكل تســوية النزاعــات والدعــم االجتماعــي واالقتصــادي
(مقابــات مــع أصحــاب املصلحــة)
"عنــد نشــوب نــزاع ،نلجــأ إلــى العائــات القريبــة منــا ،أ ّمــا إذا
كنــت ضحيــة جلرميــة عنــف ،فإننــا نلجــأ يف الظــروف احلاليــة
إلــى األعــراف بســبب غيــاب القانــون والنظــام" - .آالء .ت، .
طالبــة جامعيــة ،ســرت
حــدد أصحــاب املصلحــة ثالثــة مصــادر رئيســية لتســوية
النزاعــات هــي  :األســرة ،شــيوخ القبائــل ،وامليليشــيات يف
احلــاالت التــي تنطــوي علــى مخــاوف أمنيــة .ويختلــف االعتمــاد
علــى هــذه املصــادر حســب موقــع أصحــاب املصلحــة ،وذلــك
رغــم تســاوي املناطــق يف الــدور الرئيســي الــذي تلعبــه العائلــة
يف تســوية النزاعــات .ومييــل أصحــاب املصلحــة يف اجلنــوب
واملناطــق الريفيــة يف الشــرق بشــكل أكبــر إلــى اعتبــار القبيلــة
مصــدرا لتســوية النزاعــات مقارنــة بأصحــاب املصلحــة الذيــن
متــت مقابلتهــم يف أماكــن أخــرى.

50

يختلــف نــوع آليــات تســوية النزاعــات واجلهــات الفاعلــة املدع ّوة
حلــل القضايــا باختــاف طبيعــة النــزاع .فلحــل اخلالفــات
فــإن األســر الليبيــة ال
داخــل العائــات ،علــى ســبيل املثــالّ ،
متيــل إلــى طلــب الوســاطة مــن أطــراف ثالثــة مقارنــة بأنــواع
النزاعــات األخــرى .ووفقــاً لكاميــا أ( .ســبها) " ،يتــم حــل
ألن
اخلالفــات العائليــة بــن الرجــل وزوجتــه (بواســطتهما) ّ
فــإن
تدخــل الطــرف الثالــث ســيعقّد األمــور" .ومــع ذلــك ،
ّ
العائــات املتنازعــة يف أجــزاء معينــة مــن ليبيــا ،ميكــن أن تلجــأ
إلــى شــيوخ القبائــل للمســاعدة يف حــل اخلالفــات بينهــا .ووف ًقــا
حلمــادة .س (بنغــازي) فإ ّنــه(" ،يف حالــة تســوية نــزاع أو إذا
كنــت ضحيــة جلرميــة عنيفــة) سـ ّ
ـأته  ...إلــى قــوات األمــن أو
مراكــز الشــرطة أو أطلــب املالحقــة اجلنائيــة .فــإذا لــم يتمكنــوا
مــن حتقيــق العدالــة  ،فســوف ألتجــئ إلــى القبيلــة ".
فــإن
باإلضافــة إلــى اســتخدامها كآليــة لتســوية النزاعــات،
ّ
شــبكات العالقــات األســر ّية والقبليــة تعمــل ً
أيضــا كنظــام
دعــم اجتماعــي .فالليبيــون يعتمــدون علــى الشــبكات األســر ّية
املمت ـ ّدة مــن أجــل احلصــول علــى لقمــة العيــش  -خاصــة يف
حــاالت النــزوح .وهــو مــا أ ّكــده أحــد أصحــاب املصلحــة إذ قــال:
"خــال احلــرب جمعنــا مبل ًغــا مــن املــال وأعطينــاه إلــى (عائلــة
بعــض األقــارب) حتــى يتمكنــوا مــن ( ...دفــع) إيجــار املنــزل
الــذي انتقلــوا إليــه مؤق ًتــا".

6
الدور القيادي للمرأة :
املشاركة السياسية
واملجتمعية
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0.6

الدور القيادي للمرأة  :املشاركة
السياسية واملجتمعية

فــإن حضــور املــرأة
حتــت حكــم القــذايفُ ،فرضــت قيــود شــديدة علــى املشــاركة حصــة علــى مســتوى املجالــس البلديــة،
ّ
السياســية للنســاء والرجــال علــى ح ـ ّد ســواء .وقــد تفاقــم األمــر كمستشــارة بلد ّيــة قــد ّ
مت تســجيله يف أقــل مــن نصــف البلديــات
بالنســبة إلــى النســاء ،مــن خــال إضافــة قيــود أخــرى قانونيــة البالــغ عددهــا  101بلديــة ،كمــا ال توجــد نســاء بــن األعضــاء
مشــاركتهن التســعة يف املجلــس الرئاســي (األمم املتحــدة .)2018 ،
واجتماعيــة وثقافيــة علــى تلــك املفروضــة علــى
ّ
السياســية .وف ًقــا لتقريــر هيومــن رايتــس ووتــش لعــام ،2013
ـإن النظــرة التقليديــة لعالــم السياســة يف ليبيــا تــرى أ ّنــه مجــال قــام املســح باختبــار تصــورات املســتجيبني بشــأن مختلــف
فـ ّ
"ال مــكان فيــه للمــرأة" ،وكانــت األســر متيــل إلــى ثنــي النســاء املؤسســات السياســية احملليــة والوطنيــة التــي حصلــت فيهــا املــرأة
عــن املشــاركة يف السياســة للحفــاظ علــى "شــرفهن وكرامتهــن علــى متثيــل منــذ انتخابــات  .2012وشــملت هــذه املؤسســات،
ّ
هــن يف الــزواج" .ومــع ذلــك ،عملــت النســاء ،خــال الثــورة مجلــس الدولــة ،مجلــس النــواب ،هيئــة صياغــة الدســتور الليبــي
وحظ ّ
ويف أعقابهــا مباشــرة ،علــى القيــام بــدور نشــيط ومرتبــط بالشــأن واملجالــس القضائيــة والبلديــة ،وغيرهــا مــن املؤسســات األخــرى.
ً
العــام أكثــر ممــا كان متاحــا أو
مقبــول يف ظــ ّل نظــام القــذايف .ولئــن كان الرجــال أكثــر ميــا لإلبــاغ عــن أن هــذه املؤسســات
فــإن مــا يقــرب مــن نصــف اجلنســن
متثــل مصالــح املــرأة،
ّ
ومباشــرة بعــد الثــورة ،متكنــت مشــاركة املــرأة مــن احلصــول لــم يشــعروا علــى اإلطــاق أن النســاء ممثــات مــن قبــل هــذه
علــى اعتــراف بأحق ّيتهــا يف التمثيــل .أنشــأت وزارة الشــؤون الهيئــات ،حيــث شــعرت مــا بــن  53و  % 61مــن النســاء الالتــي
االجتماعيــة مجموعــة عمــل متعــددة القطاعــات خاصــة بالعنــف شــملهن املســح أنهــن غيــر ممثــات بشــكل كاف أو الب ّتــة مــن قبــل
القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،وبعــد ســنة واحــدة ،مت تشــكيل املؤسســات احملليــة والوطنيــة.
كتلــة املــرأة يف مجلــس النــواب الليبــي لتعزيــز إدمــاج املــرأة يف
عمليــة صياغــة الدســتور .وقــد قــام املجتمــع الدولــي بدعــم  .1.1.6التمثيل يف احلكومة الوطنية واحمللية
هــن
مبــادرات إضافيــة ،مبــا يف ذلــك التدريــب علــى مراعــاة منظــور متيــل النســاء يف جميــع املواقــع الثمانيــة إلــى الشــعور بأ ّن ّ
النــوع االجتماعــي عنــد أعضــاء مجلــس النــواب وضبــاط الشــرطة ممثــات بشــكل كبيــر أو إلــى حــ ّد مــا يف احلكومــة احملليــة
واملفوضيــة العليــا لالنتخابــات ووضــع األطــر االســتراتيجية .وقــد والوطنيــة مقارنــة مبــا كان عليــه األمــر قبــل الثــورة ،مــع نظــرة
أدت هــذه اجلهــود ،مــن بــن جملــة مــن األمــور األخــرى ،إلــى أكثــر إيجاب ّيــة بقليــل لــدى النســاء األصغــر ســنا والنســاء مــن
التنصيــص علــى وحــدة متكــن املــرأة ضمــن االتفــاق السياســي بنغــازي ملســتويات التمثيــل مقارنــة بالفئــات الســكانية األخــرى
الليبــي يف .242016
(الرســمان البيانيــان  37و .)38
أثنــاء االنتقــال السياســي ،قــاد املجتمــع الدولــي اجلهــود املبذولــة
إلشــراك النســاء يف املؤسســات اجلديــدة :أدت مــواد قوانــن
االنتخابــات يف عامــي  2012و  2014إلــى انتخــاب برملــان م ّثلــت
فــإن
نســبة حضــور املــرأة فيــه أكثــر مــن  . 25% 15ومــع ذلــكّ ،
املناصــب التنفيذيــة لــم تتــح إ ّال لعــدد قليــل مــن النســاء 26علــى
الرغــم مــن دعــوات اجلهــات الدوليــة الفاعلــة للحصــول علــى
حصــص أعلــى (توصيــة األمم املتحدة بتخصيص بنســبة ،)% 30
وقــد مت تعيــن امرأتــن فقــط يف املجلــس الوطنــي االنتقالــي.
واضطــرت ســلوى بوقعيقيــص -واحــدة مــن النائبتــن املعن ّيتــن يف
املجلــس  -إلــى االســتقالة بســبب القيــود التــي وضعهــا أعضــاء
آخــرون علــى فرصهــا للتأثيــر علــى القــرارات (دوهرتي .)2012 ،
أن االعتــراف بتمثيــل املــرأة ،وإن كان قــد ّ
مت
مــن املهــم أن نــدرك ّ
فعل ّيــا ،فإ ّنــه لــم يــؤ ّد إلــى تنــاول حقوقهــا ومتثيلهــا بشــكل شــامل
يف خريطــة الطريــق الدســتورية للبــاد  -إذ لــم يتضمــن اإلعــان
الدســتوري االنتقالــي األصلــي لعــام  2011أي أحــكام عــن املســاواة
ـص القانــون عــدد  59علــى تخصيــص
بــن الرجــل واملــرأة  .ولئــن نـ ّ

أن املــرأة ممثلــة يف كال
يفــوق عــدد النســاء الالتــي يشــعرن ّ
املســتويني احلكوميــن عــدد الرجــال .ومــع ذلــك ،عندمــا ُطلــب
مــن املســتجيبني مــن كال اجلنســن احلديــث عــن مؤسســات
بعينهــا مبــا يف ذلــك مجلــس الدولــة ،ومجلــس النــواب وهيئــة
صياغــة الدســتور ،رأوا أ ّنهــا ال متثــل يف الواقــع مصالــح املــرأة.
أن النســاء،
وميكــن أن يكــون التفســير احملتمــل لهــذا التمييــز هــو ّ
رغــم احلصــص التــي ّ
مت حتديدهــا لفائدتهـ ّـن يف املجالــس البلديــة
أن أقـ ّل
ـك
ـ
ذل
ـا
ـ
منه
ـر
ـ
الكثي
ـغلن
ـ
يش
ـم
ـ
ل
ـن
ّ
ومجلــس النــواب ،فإ ّنهـ ّ
مــن نصــف البلديــات ،البالــغ عددهــا  101بلديــة ،ال توجــد فيهــا
مستشــارات ،وبصــرف النظــر عــن احلصــة األساســية يف مجلــس
ـإن هنــاك عــددا قليــا مــن األحــكام املتعلقــة مبجلــس
النــواب ،فـ ّ
الدولــة ومجلــس النــواب التــي تعــزز مشــاركة املــرأة وحتــ ّدد
برنامجــا يراعــي الفــوارق بــن اجلنســن .ولئــن أشــارت املــادة
 37مــن االتفــاق السياســي الليبــي إلــى متثيــل املــرأة يف اللجــان
واآلليــات املســاندة حلكومــة الوفــاق الوطنــي ومجلــس النــواب،
فإ ّنهــا ال تنــص صراحــة علــى احلصــة املخصصــة لهــا داخــل
اللجــان.27

 24لم يت ّم تعيني رئيس ونائب وحدة متكني املرأة إ ّال يف أكتوبر 2018
 25ينــص القانــون  59لعــام  2012املتعلــق بانتخــاب املجالــس البلديــة علــى أن تكــون امــرأة واحــدة علــى األقــل ممثلــة يف كل مجلــس بلــدي .املــادة " ،11القانــون عــدد  59لســنة  2012بشــأن نظــام اإلدارة
احملليــة"  ،تشــريعات قطــاع األمــن الليبــي https://security-legislation.ly/node/31807 ، 2012 ،
 % 4 26يف املجلس الوطني االنتقالي % 6 ،يف حكومة الوفاق الوطني؛ أما على املستوى احمللي ،فيعني كل مجلس بلدي على ك ّل  7أعضاء مقعدًا واحدًا على األقل لإلناث
 27املــادة  37مــن االتفــاق السياســي الليبــي" :تتو ّلــى حكومــة الوفــاق الوطنــي فــور نيلهــا ثقــة مجلــس النــواب  ،تشــكيل ورئاســة " جلنــة رصــد تنفيــذ الترتيبــات األمنيــة املؤقتــة "وفقــا ملــا يتـ ّم االتفــاق عليــه.
وتقــوم اللجنــة بتشــكيل جلــان فرع ّيــة وآليــات أخــرى مســاندة حســب احلاجــة ،مــع مراعــاة متثيــل املجتمعــات احملليــة  ،رجــاال ونســاء ،يف تلــك اآلليــات ".
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الرسم البياني : 37
متثيل املرأة يف احلكومات احمللية (حسب النوع االجتماعي ،إجابات اإلناث مصنّفة حسب املوقع)

أن املرأة ممثلة بشكل أكثر أو أق ّل يف احلكومات احمللية
هل تعتبر ّ
مقارنة مبا كان عليه األمر قبل الثورة؟

أق ّل إلى ح ّد ما
أق ّل بكثير
ال إجابة

املوقع

ال أعرف

سنة سنة سنة سنة

بنفس القدر تقريبا

18-25 26-35 36-45 46+

أكثر إلى ح ّد ما

العمر

أكثر بكثير

أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
زوارة
سرت
أجدابيا
صبراتة
سبها
مصراتة
بنغازي
طرابلس

الرسم البياني : 38
متثيل املرأة يف احلكومة (حسب النوع االجتماعي ،إجابات اإلناث مصنّفة حسب املوقع)

أن املرأة ممثلة بشكل أكثر أو أق ّل يف احلكومة الوطن ّية مقارنة
هل تعتبر ّ
مبا كان عليه األمر قبل الثورة؟

أق ّل إلى ح ّد ما
أق ّل بكثير
ال إجابة

املوقع

ال أعرف

سنة سنة سنة سنة

بنفس القدر تقريبا

18-25 26-35 36-45 46+

أكثر إلى ح ّد ما

العمر

أكثر بكثير

أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
زوارة
سرت
أجدابيا
صبراتة
سبها
مصراتة
بنغازي
طرابلس
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اإلطار 6

النســبة أو العــدد ،بــل يف املشــاركة الفعليــة للمــرأة ".

التصــورات املتعلقــة بالتمثيــل السياســي للمــرأة (مقابــات مــع
أصحــاب املصلحــة)

إن الفكــرة القائلــة بعــدم تطــ ّور مشــاركة املــرأة يف السياســة
ّ
بشــكل فعــال رغــم زيــادة عــدد النســاء اللواتــي يشــغلن مناصــب
عامــة قــد وردت أيضــا يف حديــث محمــد ب ،أحــد شــيوخ
قبيلــة عواقيــر البــارزة يف بنغــازي وضواحيهــا ،إذ قــال " :ال،
إن متثيلهــن (النســاء) يف السياســة هــو أقــل اآلن (ممــا كان
عليــه يف عــام  )2014علــى الرغــم مــن وجــود املزيــد مــن النســاء
يف البرملــان ويف جلنــة الســتني  ...قبــل عــام  2014كان عــدد
الناشــطات والنســاء املدافعــات عــن حقــوق املــرأة أكثــر ،مبــا يف
ذلــك ســلوى بوقعيقيــص ".

توفيــر بيئــة آمنــة ملشــاركة املــرأة مــن خــال توفيــر األمــن بشــكل
عــام يف البــاد .إن التحديــات احلقيقيــة كبيــرة ومتعــددة ،بغــض
النظــر عــن العــادات والتقاليــد االجتماعيــة التــي متنــع بعــض
فــإن أهــم
النســاء مــن املشــاركة السياســية أو االجتماعيــة.
ّ
شــيء هــو توفيــر األمــن لضمــان مشــاركة املــرأة يف جميــع
املجــاالت بســبب خوفهــا مــن الوضــع األمنــي احلالــي يف البــاد
" .مصطفــى ب 30 ،ســنة  ،ممثــل عــن املجتمــع املدنــي ،بنغــازي
"أوالً ،لــم ُتنــح املــرأة ح ّيــزا كافيــا يف املجــال السياســي وهــذا
أمــر غيــر عــادل .فعلــى ســبيل املثــال ،لــم حتصــل النســاء يف
إن
االنتخابــات إال علــى مقعديــن أو ثالثــة .وهــذا غيــر عــادلّ .
معظــم النســاء املتدينــات اللواتــي حصلــن علــى مقاعــد قــد ّ
مت
ـمعتهن ومحاربتهـ ّـن مــن عــدة جهــات - .آمنــة 20 ،
تشــويه سـ
ّ
ســنة  ،طالبــة ثانويــة  ،طرابلــس
تكـ ّررت لــدى بعــض املســتجيبني يف املقابــات النوعيــة الفكــرة
أن التمثيــل العــددي يف احلكومــة الوطنيــة أو
التــي تعتبــر ّ
احملليــة ال يترجــم بالضــرورة مســتوى متثيــل املــرأة .ووفقــا
لفاطمــة ب ،ناشــطة يف املجتمــع املدنــي الليبــي مــن بنغــازي،
فإ ّنــه علــى الرغــم مــن الزيــادة احملتملــة لعــدد النســاء يف
مناصــب الســلطة ،فــإن تأثيــر هــذه الزيــادة لــم يالحــظ بعــد يف
أن عــدد
احلكومــة .وخــال املقابلــة معهــا  ،قالــت" :نعــم أنــا أرى ّ
النســاء (املمثــات يف احلكومــة) كاف .لكــن املشــكلة ليســت يف
 .1.1.1.6املؤسسات الوطن ّية
بشــكل عــام ،كان املســتجيبون يف املواقــع الثمانيــة ينظــرون بشــكل
ســلبي إلــى املؤسســات الوطنيــة يف عالقتهــا بتمثيــل املــرأة .إذ
ّ
يعتقــد مــا بــن  % 47و  % 52مــن املســتجيبني أن املؤسســات
الوطنيــة لــم تراعــي وجهــات نظــر وآراء النســاء (الرســمان

أثنــاء جمــع البيانــات ،بــرز الوضــع األمنــي والفــراغ السياســي
كعاملــن مه ّمــن ً
أيضــا .ويقــول مصطفــى ب 30 ،ســنة ،ممثــل
عــن املجتمــع املدنــي مــن بنغــازي" :ال (الوضــع السياســي) ليــس
أكثــر متثيــ ً
ا  ...أعتقــد أن الســبب يف ذلــك هــو  ...الوضــع
األمنــي املتغيــر وعــدم االســتقرار منــذ  2014وغيــاب الدعــم
احلكومــي ( ...لتطويــر) قــدرات املــرأة وتشــجيعها علــى
املشــاركة ".
ف ّكــر أصحــاب املصلحــة يف تنظيــم حمــات تثقيف ّيــة وتوعو ّيــة
للنســاء بشــأن حقوقهــن وواجباتهــن السياســية كآليــة مفيــدة
لزيــادة مشــاركة املــرأة ومتثيل ّيتهــا .تقــول فاطمــة 45 ،ســنة
 ،مــن طرابلــس" :ســيكون مــن املفيــد تنظيــم حلقــات نقــاش
تشــجع (النســاء) علــى احلديــث عــن السياســة
ومناقشــات
ّ
إن العــادات والتقاليــد هــي مــن أهــم العوائــق
وقضايــا أخــرىّ .
التــي تواجــه املــرأة الليبيــة.
البيانيــان  39و  .)40وكانــت النســاء أكثــر مــن الرجــال يف عــدم
معرفتهـ ّـن ،أو عــدم امتالكهـ ّـن إلجابــة بشــأن مــا إذا كان مجلــس
الدولــة ،ومجلــس النــواب ،وهيئــة صياغــة الدســتور الليبــي
والقضــاء ميثلــون مصالــح املــرأة.

الرسم البياني : 39
التمثيل ّية يف مجلس الدولة ومجلس النواب( 28حسب النوع االجتماعي ،إجابات اإلناث مصنّفة حسب املوقع)

مجلس الدولة

املوقع

54

النوع
االجتماعي

ذكر
أنثى
زوارة
سرت
أجدابيا
صبراتة
سبها
مصراتة
بنغازي
طرابلس

النوع
االجتماعي

ليس كثيرا

بعض الشيء

بشكل كامل

ليس كثيرا

بعض الشيء

بشكل كامل

ال إجابة

ال أعرف

ال على االطالق

ال إجابة

ال أعرف

ال على االطالق

يعرض الرسمان البيان ّيان  39و  40إجابات املستجيبني على السؤال "هل تعتقد أن املجموعات التالية تراعي تص ّورات وآراء النساء؟"

املوقع

28

ذكر
أنثى
زوارة
سرت
أجدابيا
صبراتة
سبها
مصراتة
بنغازي
طرابلس

مجلس النواب

الرسم البياني : 40
التمثيل ّية يف هيئة صياغة الدستور والقضاء (حسب النوع االجتماعي ،إجابات اإلناث مصنّفة حسب املوقع)

هيئة صياغة الدستور

القضاء

• ال أعرف
• ليس كثيرا
• ال إجابة

املوقع

23
14
25
25
22
30
19
17
20
22

• بشكل كامل
• ال على االطالق
• بعض الشيء

22
15
23
26
22
31
18
15
20
21
• ال أعرف
• ليس كثيرا
• ال إجابة

املوقع

 10 10 8ذكر
49
 18 10 8أنثى
47
 4 7 11زوارة
54
 7 11 10سرت
47
 6 9 10أجدابيا
52
 13 8 6صبراتة
44
 7 9 5سبها
58
 16 19 0 46مصراتة
 15 11 11بنغازي
40
46
 10 9 11طرابلس

النوع
االجتماعي

50
49
56
49
49
44
58
2
48
48
45

 8 10 9ذكر
 15 9 8أنثى
 5 5 11زوارة
 6 11 10سرت
 6 10 12أجدابيا
 12 6 8صبراتة
 7 8 7سبها
 14 21مصراتة
 10 9 10بنغازي
 6 11 15طرابلس

النوع
االجتماعي

• بشكل كامل
• ال على االطالق
• بعض الشيء

 .2.1.1.6املؤسسات احملل ّية
تختلــف التصــورات بشــأن مــدى مراعــاة املؤسســات احملليــة الزعمــاء الدينيــن) مقارنــة بالنســاء يف املواقــع الســتة األخــرى
ملصالــح املــرأة بشــكل أكبرعــن التصــورات بشــأن املؤسســات (الرســمان البيانيــان  41و  .)42ومــع ذلــك ،فــإن التصــور العــام
ـلبي
الوطنيــة :يبــدو أن النســاء مــن مصراتــة وبنغــازي يشــعرن أكثــر بشــأن مــدى متثيــل هــذه الهيئــات للمــرأة هــو بشــكل عــام سـ ّ
قليــا أ ّنهـ ّـن ممثــات مــن قبــل اجلهــات الفاعلــة احملليــة (باســتثناء للغايــة.
الرسم البياني : 41
التمثيل ّية يف املجالس البلدية ومنظمات املجتمع املدني( 29حسب النوع االجتماعي ،إجابات اإلناث مصنّفة حسب املوقع)

28

• بشكل كامل
• ال على االطالق
• بعض الشيء

املوقع

• ال أعرف
• ليس كثيرا
• ال إجابة

10 12 8
47
23
11 7
42
6 9 9
53
11 10
50
6 13 10
48
12 11 5
42
10 6 11
55
12 19 4
46
18 15 7
37
10 13 13
42

ذكر
أنثى
زوارة
سرت
أجدابيا
صبراتة
سبها
مصراتة
بنغازي
طرابلس

النوع
االجتماعي

19
11
23
22
17
27
15
15
13
15

49
47
51
49
54
42
59
45
41
52

• ال أعرف
• ليس كثيرا
• ال إجابة

 9 12 10ذكر
 20 11 10أنثى
 6 17زوارة
 9 11 10سرت
 7 11 10أجدابيا
 14 8 9صبراتة
 7 10 8سبها
 15 21 4مصراتة
 12 19 12بنغازي
 5 11 14طرابلس

النوع
االجتماعي

املوقع

22
13
23
27
22
31
17
17
19
18

منظمات املجتمع املدني

املجالس البلدية

• بشكل كامل
• ال على االطالق
• بعض الشيء

يعرض الرسمان البيان ّيان  39و  40إجابات املستجيبني على السؤال "هل تعتقد أن املجموعات التالية تراعي تص ّورات وآراء النساء؟"
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الرسم البياني : 42
التمثيل ّية يف األجهزة األمن ّية احمللية والقيادات الدين ّية (حسب النوع االجتماعي ،إجابات اإلناث مصنّفة حسب املوقع)

األجهزة األمن ّية احمللية

القيادات الدين ّية
النوع
االجتماعي

املوقع

• ال أعرف
• ليس كثيرا
• ال إجابة

• بشكل كامل
• ال على االطالق
• بعض الشيء

 .3.1.1.6املشاركة املجتمعية
كشــفت الدراســة عــن الــدور الكبيــر الــذي يلعبــه النــوع االجتماعي
يف املشــاركة واالنخــراط يف األنشــطة علــى املســتوى املجتمعــي،
رجــح أن يكــون الرجــال هــم الذيــن رفعــوا مســتويات
حيــث يُ ّ
املشــاركة املجتمعيــة مقارنــة مبــا كان عليــه األمــر قبــل الثــورة،
علــى عكــس النســاء املســتجيبات األقــل احتمــاال للتعاطــي مــع

• ال أعرف
• ليس كثيرا
• ال إجابة

املوقع

ذكر
أنثى
زوارة
سرت
أجدابيا
صبراتة
سبها
مصراتة
بنغازي
طرابلس

ذكر
أنثى
زوارة
سرت
أجدابيا
صبراتة
سبها
مصراتة
بنغازي
طرابلس

النوع
االجتماعي

• بشكل كامل
• ال على االطالق
• بعض الشيء

األجهــزة األمن ّيــة أو املشــاركة يف اجتماعــات وقــرارات املجتمــع
املدنــي  /املجتمــع قبــل الثــورة أو بعدهــا (الرســم البيانــي .)43
وباملثــل  ،فــإن مشــاركة الرجــال هــي أكثــر احتمــاال مــن مشــاركة
النســاء علــى املســتوى املجتمعــي وإن كان ذلــك مل ـ ّرة واحــدة علــى
األقــل يف املاضــي.

الرسم البياني : 43
املشاركة املقارنة يف العمل املدني قبل الثورة وبعدها (حسب النوع االجتماعي)

النسبة املئوية للردود التي ص ّرحت أنها لم
تشارك مطلقا
71

46

68

50
30

65

45

ذكر

15

التعاطي مع األجهزة األمن ّية
احمللية
حضور اجتماعات املجتمع
املدني
املساهمة يف القرارات التي
ته ّم املجتمع احمللّي
حضور اللقاءات
املجتمع ّية

أنثى

أن النســاء كــن أكثــر احتمــاال بنســبة
يبــرز الرســم البيانــي ّ 43
 % 25لعــدم التعاطــي مطلقــا مــع األجهــزة األمن ّيــة ،و % 18
أقــل احتمــاال حلضــور اجتماعــات املجتمــع املدنــي ،و  % 15أقــل
احتمــاالً للمســاهمة يف القــرارات التــي تهــ ّم املجتمــع ،و % 20
أقــل احتمــاال حلضــور اللقــاءات املجتمع ّيــة .ويوضــح الرســم
56

النسبة املئوية للردود التي اعتبرت املشاركة
أكثر تواترا أو أكثر بقليل
13

27
22
24
24

التعاطي مع األجهزة األمن ّية
احمللية
حضور اجتماعات املجتمع
املدني
املساهمة يف القرارات التي
ته ّم املجتمع احمللّي
حضور اللقاءات
املجتمع ّية

15
16
15

ذكر

أنثى

البيانــي  44التصــورات حــول هــذه األنــواع مــن املشــاركة :فلئــن
كان مــا يقــرب مــن نصــف عــدد املســتجيبني للمســح  -بغــض
النظــر عــن النــوع االجتماعــي  -قــد رأوا أنــه مــن املقبــول أن
ـإن
تنخــرط املــرأة يف األنــواع املقترحــة مــن املشــاركة املدنيــة  ،فـ ّ
عــددا مماثــا تقريبــا ال يــرى ذلــك.

الرسم البياني : 44
تق ّبل املجتمع للمشاركة املجتمع ّية للمرأة (حسب النوع االجتماعي)

النسبة املئوية للذين يعتبرون املسائل التالية مقبولة اجتماعيا
التعاطي مع األجهزة األمن ّية احمللية

47
39
56

حضور اجتماعات املجتمع املدني

53

املساهمة يف القرارات التي ته ّم
املجتمع احمللّي

59
57

حضور اللقاءات املجتمع ّية

56
54

ذكر
أن املشــاركة املجتمع ّيــة للمــرأة ال تــزال
بـ ّـن الرســم البيانــي ّ 45
منخفضــة وأن التعليــم يلعــب دو ًرا مه ًمــا يف هــذه املشــاركة ،حيــث
هــن أكثــر احتمــاال للمشــاركة يف هــذه
ّ
أن النســاء األكثــر تعلّمــا ّ
األنشــطة .وقــد صــ ّرح  % 79مــن املســتجيبني األميــن أو مــن
مســتوى التعليــم االبتدائــي أ ّنهــم لــم يحضــروا قــط لقــاءات

أنثى
مجتمع ّيــة أو اجتماعــات املجتمــع املدنــي ،يف حــن أفــادت
نســبة أقــل مــن املســتجيبني مــن ذوي املســتوى اجلامعــي بأنهــم
لــم يحضــروا اجتماعــات املجتمــع املدنــي وال لقــاءات مجتمع ّيــة
( % 62و  % 60علــى التوالــي).

الرسم البياني : 45
نسبة النساء الليبيات الالتي لم يقمن ّ
قط باألنشطة التالية إلى غاية فترة إجراء املسح (حسب املستوى التعليمي)
68
72
75
81
62

املستوى اجلامعي
الثانوي أو املهني
املتوسط
من األمية إلى اإلبتدائي

62

املستوى اجلامعي
الثانوي أو املهني
املتوسط
من األمية إلى اإلبتدائي

72
74
79
68
74
76
68
72
79

حضور اللقاءات
املجتمع ّية

60

املستوى اجلامعي
الثانوي أو املهني
املتوسط
من األمية إلى اإلبتدائي

املساهمة يف
التعاطي مع األجهزة حضور اجتماعات القرارات التي ته ّم
املجتمع املدني
األمن ّية احمللية
املجتمع احمللّي

املستوى اجلامعي
الثانوي أو املهني
املتوسط
من األمية إلى اإلبتدائي

57

 .2.1.6االجتماعات واللقاءات
أوضحــت غالبيــة النســاء املســتجيبات يف جميــع املواقــع الثمانيــة
أنهــن لــم يســبق لهــن املشــاركة يف لقــاء مجتمعــي ســواء قبــل يوليــو
 2014أو بعــده .ومــن بــن النســاء يف مجموعــة العينــة الالتــي
ســبق لهـ ّـن املشــاركة يف اللقــاءات املجتمع ّيــة وقــرارات املجتمــع،
ـاهمتهن قــد زادت أكثــر أو بشــكل
أن مسـ
بـ ّـن أكثــر مــن نصفهــن ّ
ّ
طفيــف ع ّمــا كانــت عليــه قبــل الثــورة (الرســم البيانــي .)46
فــإن أصحــاب املصلحــة الذيــن متــت
وبشــكل مثيــر لالهتمــامّ ،
مقابلتهــم يف اجلــزء النوعــي مــن هــذه الدراســة قــد شــعروا أن
املشــاركة املجتمع ّيــة قــد انخفضــت بشــكل فعلـ ّـي ،وهــو مــا يعــود
يف نظرهــم إلــى ضعــف األمــن .وعلــى الرغــم مــن التناقــض الــذي
أن انعــدام
ـإن هــذه النتائــج قــد تشــير إلــى ّ
يبــدو يف الظاهــر ،فـ ّ

األمــن قــد أدى إلــى عــدم مشــاركة النســاء اللواتــي لــم يكــن مــن
احملتمــل أن يســبق لهــن ذلــك بينمــا ّ
مت تشــجيع النســاء املشــاركات
مشــاركتهن يف أوقــات احلاجــة .فعلــى ســبيل
علــى أن يواصلــن
ّ
املثال ،كان  % 19من النســاء يف أجدابيا و  % 17من النســاء يف
ســرت ومصراتــة وبنغــازي ممــن شــاركن بنشــاط يف مجتمعاتهـ ّـن
قبــل  2014أكثــر احتمــاال للمشــاركة يف مجتمعاتهـ ّـن بعــد ذلــك
الوقــت .أمــا أكبــر زيــادة ملحوظــة يف املشــاركة وصنــع القــرار
املجتمعــي فحدثــت يف ســبها حيــث أفــادت  % 22و  % 18مــن
املســتجيبات ،علــى التوالــي ،أنهــن شــاركن أكثــر يف اللقــاءات
املجتمع ّيــة والقــرارات داخــل مجتمعاتهـ ّـن احملل ّيــة.

الرسم البياني : 46
مقارنة للمشاركة يف اللقاءات املجتمعية وقرارات املجتمع احمللّي (حسب املوقع)

مقارنة مبا قبل الثورة ،هل تص ّرح بأ ّنك أصبحت
تشارك يف اتخاذ القرارات داخل املجتمع

مقارنة مبا قبل الثورة ،هل تص ّرح بأ ّنك أصبحت
تشارك يف اللقاءات املجتمع ّية

زوارة
سرت
أجدابيا
صبراتة
سبها
مصراتة
بنغازي
طرابلس
أكثر من العادة بقليل

أكثر من العادة بكثير

أكثر من العادة بقليل

أكثر من العادة بكثير

أق ّل من العادة بقليل

األمر نفسه تقريبا

أق ّل من العادة بقليل

األمر نفسه تقريبا

لم أقم بذلك ّ
قط

أق ّل بكثير من العادة

لم أقم بذلك ّ
قط

أق ّل بكثير من العادة

ال إجابة

ال أعرف

ال إجابة

ال أعرف

 .3.1.6النشاط
يف حــن مــال املشــاركون يف املســح إلــى الشــعور بــأن عــدد
ـأن
الناشــطات قــد ارتفــع منــذ عــام  ، 2014فإ ّنهــم لــم يفيــدوا بـ ّ
النشــاط قــد زاد يف  2018بشــكل أكثــر تواتــرا عمــا كان عليــه قبــل
الثــورة .وكمــا هــو احلــال مــع املشــاركة املجتمعيــة ،فقــد أفــادت
معظــم النســاء املســتجيبات يف جميــع املواقــع الثمانيــة أنهــن لــم

58

زوارة
سرت
أجدابيا
صبراتة
سبها
مصراتة
بنغازي
طرابلس

يشــاركن قــط يف اجتماعــات املجتمــع املدنــي (الرســم البيانــي
هــن حضــرن اجتماعــات
 .)47ومــن بــن الالتــي ص ّرحــن بأ ّن ّ
املجتمــع املدنــي مــن قبــل ،أفــادت أغلبيــة صغيــرة مــن النســاء
هــن يشــاركن اآلن بشــكل متكــرر يف هــذه االجتماعــات أكثــر
بأ ّن ّ
ممــا كان عليــه األمــر قبــل الثــورة.

الرسم البياني : 47
املشاركة املقارنة يف اجتماعات املجتمع املدني (حسب املوقع)

مقارنة مبا قبل الثورة ،هل تص ّرح بأ ّنك تشارك يف اجتماعات املجتمع املدني
 6 5 8 5زوارة
16
 9 5 3 2 7سرت
 14أجدابيا
9
5 4
9
 2 10صبراتة
6 1 6
سبها
16
4 7 1 9
 9 7 3 1 5مصراتة
 11 30 5 8بنغازي
 5 6 5 3 4طرابلس

56
73
59
73
63

أكثر من العادة بكثير •
أكثر من العادة بقليل •
األمر نفسه تقريبا •
أق ّل من العادة بقليل •
أق ّل من العادة بكثير •

73
73
75

الرسم البياني : 48
العدد املقارن للنساء الناشطات يف املجتمع املدني (حسب النوع االجتماعي والعمر ،إجابات اإلناث مصنّفة حسب املوقع)

بأن عدد النساء الناشطات قد زاد أو نقص مقارنة مبا كان األمر عليه قبل يوليو
هل تص ّرح ّ
2014
18

12
9

17

30

15

7

12

24

8

14

26
22
20

13

14
18
7
11

6

15
11

14

42

12
14

12
14

11

7

14

11

11

10
13

17

11

6
44
34
37

12
14

9

6

10
4

24

13

12

21

11

11

20
7

15

8

33

13

14

34

18

18
16

40
32
45

11

38

سنة

12

45

18-25

11

12

16
8

14

سنة

13

5

15

16

26-35

13

أكثر بكثير •
أكثر إلى ح ّد ما •
بنفس القدر تقريبا •
أق ّل إلى ح ّد ما •
أق ّل بكثير •
ال أعرف •
ال إجابة •

12

34

سنة

13

21

36-45

13

13
11

11

23

46+

20

8

12

سنة

15

13

32

ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
زوارة
سرت
أجدابيا
صبراتة
سبها
مصراتة
بنغازي
طرابلس
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رغــم النقــص الــذي ّ
متــت مالحظتــه يف املشــاركة واالنخــراط
ـإن مــا بــن  47و  % 63مــن
الذات ّيــن بــن النســاء يف العينــة ،فـ ّ
أن عــدد
املســتجيبني يف جميــع املواقــع الثمانيــة قــد شــعروا ّ
الناشــطات قــد ارتفــع مقارن ـ ًة مبــا كان عليــه األمــر قبــل يوليــو
( 2014الرســم البيانــي  ،)48ممــا يشــير إلــى زيــادة مشــاركة
املــرأة يف ليبيــا .وتنامــي االعتقــاد لــدى النســاء الليبيــات األصغــر
سـنًا ( 18إلــى  25و  26إلــى  35عا ًمــا) مــن املواقــع الثمانيــة التــي
أن املشــاركة قــد أصبحــت أكثــر ق ـ ّوة ( % 66مــن
شــملها املســح ّ
اللواتــي تتــراوح أعمارهـ ّـن بــن  18إلــى  25و  % 67مــن اللواتــي
تتــراوح أعمارهـ ّـن بــن  26و  )35مقارنـ ًة بالنســاء الليبيــات األكبــر
أعمارهــن بــن  36إلــى  45و
ســنًا ( % 51مــن اللواتــي تتــراوح
ّ
 % 44مــن اللواتــي تتــراوح أعمارهـ ّـن بــن  46ومــا فــوق).

العــام يف املشــاركة املدنيــة التــي حدثــت يف هــذا املوقــع منــذ
إن املســتويات العاليــة مــن التجانــس والتماســك
عــام ّ .2011
االجتماعــي داخــل املدينــة األمازيغيــة الوحيــدة علــى الســاحل
الليبــي املتوســطي ميكــن أن يكــون وراء هــذا املســتوى األعلــى
مــن مشــاركة الناشــطني .ومــع ذلــك ،كانــت نســاء زوارة الالتــي
ـملتهن الع ّينــة أقــل احتمــاال لالنخــراط يف اللقــاءات املجتمع ّيــة
شـ
ّ
أو القــرارات املجتمعيــة قبــل الثــورة .وقــد يشــير هــذا األمــر إلــى
أن عــدد النســاء الناشــطات مــن زوارة حتــى وإن كان مرتفعــا
ّ
نســب ًيا مقارنــة مبــا كان عليــه األمــر قبــل الثــورة  ،فــإن النشــاط
املســتند إلــى احلركــة األمازيغيــة والتنظيــم املجتمعــي قــد ال يــزال
ذكور ّيــا إلــى حــد كبيــر.

كــن أكثــر ّ
حظــا يف
كمــا ّ
أن النســاء املســتجيبات مــن بنغــازي ّ
أن اإلبــاغ عــن زيــادة يف عــدد الناشــطات ،وهــو مــا ميكــن أن يُعــزى
أفــادت النســاء املســتجيبات مــن زوارة بشــكل أكثــر تواتــرا ّ
عــدد الناشــطات مــن النســاء قــد ارتفــع مقارنــة باملواقــع الســبعة إلــى طــرد أنصــار الشــريعة (داعــش).
األخــرى (الرســم البيانــي  .)48وقــد يرجــع ذلــك إلــى االرتفــاع

اإلطار 7
التحديــات املتص ـ ّورة لنشــاط املــرأة ومشــاركتها السياســية
(مقابــات مــع أصحــاب املصلحــة ومناقشــات مجموعــات
التركيــز)
األمن
أعــاق عــدم االســتقرار املتزايــد النشــاط املدنــي .ووفقــا لوســيم
ـإن "هنــاك عــددا أقــل
ج  ،عضــو املجلــس البلــدي يف بنغــازي ،فـ ّ
مــن الناشــطات اآلن مقارنــة بعــام  2014ألن النســاء الحظــن
أن حيــاة النشــطاء املدنيــن مهــددة" .وباملثــل ،قالــت مــرمي
ّ
ك 50( .ســنة) ،ممثلــة مــن املجتمــع املدنــي مــن مصراتــة ،
"عندمــا يســتقر الوضــع وال يتو ّفــر املزيــد مــن األســلحة والدعــم
اللوجســتي  ...ســتتمكن املــرأة مــن القيــام بدورهــا يف املجتمــع".
وقــد يكــون لالغتيــاالت التــي طالــت ناشــطات بــارزات ع ّبــرن
معارضتهــن للجماعــات املســلحة والفســاد  -مبــا يف
عــن
ّ
ذلــك ســلوى بوقعيقيــص (يونيــو  )2014وانتصــار احلصايــري
(فبرايــر  )2015وفريحــة البــركاوي (يوليــو  - )2017دور يف
ثنــي النســاء ً
أيضــا عــن االنخــراط يف النشــاط .
القيود االجتماعية
قــد يكــون مــن املفيــد عقــد حلقــات نقــاش ومناقشــات حتفزهـ ّـن
إن العــادات والتقاليــد
للحديــث عــن السياســة وقضايــا أخــرىّ .
هــي مــن أهــم العوائــق التــي تواجــه املــرأة الليبيــة - .فاطمــة ،
 45ســنة  ،موظفــة يف اخلطــوط اجلويــة الليبيــة  ،طرابلــس
أن مســألة
أشــار العديــد مــن الفاعلــن يف املجتمــع املدنــي إلــى ّ
القبول املجتمعي النخراط املرأة يف النشــاط والعمل السياســي
مت ّثــل عقبــة كبيــرة أمــام املــرأة .وعلــى حــد تعبيــر محمــد ب،
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ـإن " التشــجيع األخالقــي يجــب
شــيخ قبيلــة ( ، 65بنغــازي) ،فـ ّ
أن يصــدر عــن الــزوج واألب والقبيلــة  ...والعوائــق هــي القيــود
االجتماعيــة واألســرة".
دعــا بعــض أصحــاب املصلحــة إلــى القيــام بحمــات توعيــة
وتثقيــف لزيــادة وعــي املجتمــع الليبــي بفكــرة منــح املــرأة دوراً
أكثــر نشــاطاً يف املجتمــع .علــى حــد تعبيــر إميــان ع .مــن
ـإن "بعــض النــاس ال يثقــون بالنســاء أو ال يحترمــون
بنغــازي ،فـ ّ
حقوقهــن يف املشــاركة السياســية الكاملــة" .ودعــت "املجتمــع
ّ
(لتشــجيع) النســاء علــى املشــاركة يف األنشــطة السياســية
ومنحهــن الثقــة واملســؤولية" .ويف معــرض دعــوة عضــو املجلــس
احتــج بأنــه
البلــدي وســيم ج .إلــى تنظيــم حمــات تعليميــة،
ّ
يجــب الســماح للمــرأة "باملشــاركة يف كل األنشــطة ،ولكــن يف
حــدود الديــن والعــرف".
زيادة التوعية
"يجــب التركيــز علــى دورات التوعيــة واحملاضــرات حــول ...
دور املــرأة يف املجــال السياســي وتشــجيعها علــى املشــاركة.
...إ ّنــي أعتقــد أن نقــص التثقيــف السياســي للمــرأة هــو أكبــر
عقبــة تعتــرض طريقهــا " - .جميلــة أ ،.طالبــة جامعيــة  ،ســبها
باإلضافــة إلــى حمــات التوعيــة لفائــدة املجتمــع الليبــي
بشــكل عــام ،أبــرز أصحــاب املصلحــة الذيــن متــت مقابلتهــم
 وخاصــة النســاء  -احلاجــة إلــى تثقيــف النســاء يف مجــالالسياســة ،واملشــاركة املدنيــة الدميقراطيــة وحقوقهــن بشــكل
عــام مــن خــال البرامــج التلفزيونيــة التعليميــة ،واحملاضــرات،
والــدورات والنــدوات .وشـ ّددت حميــدة س ، .موظفــة حكوميــة
مــن بنغــازي ،علــى أ ّنــه "يجــب تشــجيع النســاء علــى املشــاركة يف
األنشــطة السياســية مــن خــال تقــدمي دورات ونــدوات تعليميــة
مــن قبــل  ...املنظمــات واألشــخاص املؤهلــن  ...حتــى تكــون
النســاء علــى درايــة تامــة".

7
استنتاجات وتوصيات
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0.7

استنتاجات وتوصيات
تؤ ّيــد اجتاهــات ســوق العمــل والتوظيــف التــي انبثقــت مــن
الدراســة الكثيــر مــن التحاليــل التشــريعية واالقتصاديــة املتاحــة
يف املؤلفــات املوجــودة حــول ليبيــا .وقــد كشــفت الدراســة
أن النســاء يعانــن مــن معــدالت بطالــة أعلــى مــن الرجــال،
ويعملــن بشــكل أساســي يف قطاعــي التعليــم والصحــة  ،كمــا
ّيهــن أجــوراً
أبــرزت نقــص متثيلهــن يف القطــاع اخلــاص ،وتلق ّ
إن
أقــل مــن الرجــال مــن ذوي املســتويات التعليميــة املتكافئــةّ .
وراء هــذه االجتاهــات احملـ ّددة جنســان ّيا أوجــه قصــور تاريخيــة
يف االقتصــاد الليبــي وســوق العمــل ،وهــي تؤثــر علــى الرجــال
والنســاء الليبيــن علــى حــ ّد ســواء.
ً
أيضــا أن النســاء ،مثــل الرجــال،
كمــا كشــفت الدراســة
ال يســتطعن اللجــوء إال إلــى عــدد قليــل مــن آليــات التكيــف
عنــد مواجهــة البطالــة والصعوبــات االقتصاديــة .ويُنظــر إلــى
املؤسســات الوطنيــة بشــكل ســلبي فيمــا يتعلــق مبــدى مراعاتهــا
أن املشــاركة املجتمعيــة والسياســية
لتصــورات املــرأة  ،كمــا ّ
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للمــرأة هــي أدنــى بكثيــر مــن مثيلتهــا لــدى الرجــال .وتعــود هــذه
النتائــج إلــى القوالــب النمطيــة واملعاييــر االجتماعيــة الســلبية
التــي تؤثــر علــى جميــع جوانــب حيــاة املــرأة ،وتعيــق حريــة
حركتهــا ،ومشــاركتها االقتصاديــة ،والتزامهــا علــى املســتوى
احمللّــي ،ووصولهــا إلــى نظــم العدالــة الرســمية.
اســتجابة منهــا للنتائــج الرئيســية ،ســتقدم هــذه الدراســة
توصيــات بشــأن االنتعــاش االقتصــادي ،واإلصــاح القانونــي،
واملشــاركة السياســية للمــرأة ،وســام املــرأة وأمنهــا مــن أجــل
بنــاء ســام يســتجيب الحتياجــات اجلنســن .وتتوافــق هــذه
التوصيــات مــع اإلطــار املعيــاري ألهــداف التنميــة املســتدامة،
وقــرار مجلــس األمــن الدولــي عــدد  1325املــؤرخ يف  31أكتوبــر/
تشــرين األول  2000بشــأن املــرأة والســام واألمــن ،وقــرار
مجلــس األمــن الدولــي عــدد  2467املــؤرخ يف  23أبريــل 2019
بشــأن العنــف اجلنســي املرتبــط بالنزاعــات.

.1.7
التوظيف

الرئيسية
.1.1.7النتائج
ّ

النتيجة الرئيسية : 1
أغلبية النساء املستجيبات عاطالت عن العمل ()% 61

النتيجة الرئيسية : 2
خضــوع خيــارات التوظيــف لــدى املســتجيبني إلــى متييــز كبيــر علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي (أكثــر مــن  % 50مــن
ـملتهن العينــة يعملــن يف مجــال التعليــم والصحــة ،مقارنــة مــع  % 7فقــط مــن الرجــال)
النســاء العامــات الالتــي شـ
ّ

النتيجة الرئيسية : 3
النســبة املئويــة للنســاء املســتجيبات الالتــي ص ّرحــن أ ّنهـ ّـن ر ّبــات أســر و  % 51مــن النســاء العامــات الالتــي أبلغــن
أ ّنهــن يعملــن بدافــع الضــرورة املاليــة

النتيجة الرئيسية : 4
وجــود مســتويات منخفضــة مــن التوظيــف الذاتــي بــن املســتجيبني العاملــن ( % 2مــن النســاء العامــات و % 29

مــن الرجــال العاملــن)

النتيجــة الرئيســية : 1أغلبيــة النســاء املســتجيبات
عاطــات عــن العمــل ()% 61

كشــفت الدراســة أن البطالــة بــن النســاء املســتجيبات كانــت
ـجلة لــدى الرجــال  % 61 -مــن اإلنــاث
أعلــى بكثيــر مــن تلــك املسـ ّ
أن قرابــة
عاطــات عــن العمــل (مقارنــة  % 5مــن الذكــور) .كمــا ّ
نصــف النســاء ال  % 61العاطــات عــن العمــل يبحثــن بنشــاط
عــن عمــل ،ممــا يــدل علــى رغبتهـ ّـن يف احلصــول علــى وظيفــة.
وأفــادت  % 14فقــط مــن النســاء العاطــات عــن العمــل يف فتــرة
إجــراء املســح بأ ّنهـ ّـن قــد شــغلن وظيفــة مدفوعــة األجر يف الســابق
كــن يعانــن مــن
 ،ممــا يشــير إلــى أن هــؤالء املســتجيبات رمبــا ّ
بطالــة مزمنــة.
أن
أمــا إذا نظرنــا إلــى املســتجيبني العاملــن ،فإ ّننــا ســنالحظ ّ
النســاء أكثــر ّ
حظــا مــن الرجــال يف العمــل يف مجــاالت دراســتهن.
وقــد يعــود ذلــك إلــى أمنــاط التوظيــف املبنيــة علــى النــوع
أن النســاء إذا كـ ّـن
اإلجتماعــي التــي أظهرهــا املســح ،ويعنــي ذلــك ّ
أكثــر احتمــاال للعمــل يف مجالــي الصحــة أو التعليــم  ،فمــن املرجــح
ً
ـاتهن يف مجــاالت ذات صلــة بهذيــن
أيضــا أن يكـ ّـن قــد تابعــن دراسـ ّ
امليدانــن.
أن الغالــب هــو اعتمــاد املســتجيبني علــى
أظهــرت الدراســة ّ
اخلدمــات احلكوميــة للبحــث عــن عمــل ( )% 53أو علــى شــبكات
األصدقــاء والعائلــة ( .)% 35ومتيــل قرابــة نصــف النســاء
الــواردات يف العينــة إلــى االعتمــاد علــى شــبكات األصدقــاء
مقارنــة بنظرائهــن مــن الذكــور.

الرئيســية : 2خضــوع خيــارات التوظيــف
النتيجــة
ّ
لــدى املســتجيبني إلــى متييــز كبيــر علــى أســاس النوع
اإلجتماعــي (أكثــر مــن  % 50مــن النســاء العامــات
شــملتهن العينــة يعملــن يف مجــال التعليــم
الالتــي
ّ
والصحــة ،مقارنــة مــع  % 7فقــط مــن الرجــال)

أن أمنــاط التوظيــف بــن املســتجيبني كانــت
أظهــرت الدراســة ّ
شــديدة التمييــز وقــد اتســمت بفــوارق كبيــرة يف الدخــل بــن
اجلنســن .ومــن بــن النســاء العامــات الــواردات يف املســح،
منهــن يعملــن يف التعليــم والصحــة ،وهــي اخلدمــات
% 55
ّ
التــي يهيمــن عليهــا القطــاع العــام إلــى حــد كبيــر .عــاوة علــى
ذلــك ،فــإن دخــل النســاء العامــات الــواردات يف العينــة أقــل مبــا
يقــرب مــن ثــاث مــرات دخــل نظرائهـ ّـن مــن الرجــال يف العينــة،
أن املؤهــات التعليميــة متكافئــة .ولئــن كانــت النســاء
وذلــك رغــم ّ
ً
يتقاضــن أجــورا أقــل مــن نظرائهــن مــن الذكــور مقابــل نفــس
ـإن
العمــل ،كمــا هــو احلــال يف العديــد مــن البلــدان حــول العالــم  ،فـ ّ
هــذا التفــاوت يف األجــور يبــرز ً
أن الصناعــات والوظائــف
أيضــا ّ
التــي تشــغلها النســاء هــي أقــل أجــراً مــن تلــك التــي يعمــل فيهــا
الرجــال .

أن املــرأة يجــب أن تتق ّيــد بوظائــف مالئمــة
إن الفكــرة التــي تــرى ّ
ّ
لطبيعتهــا  -املنصــوص عليهــا يف املــادة  24مــن القانون 12/2010
بشــأن التوظيــف  -قــد جتلّــت بوضــوح مــن خــال املقابــات
النوعيــة التــي أجريــت مــع أصحــاب املصلحــة الليبيــن .ووف ًقــا
فــإن املــرأة الليبيــة تشــغل وظائــف اجتماع ّيــة
لهــذه املقابــاتّ ،
كمقدمــة رعايــة ،وأم ومر ّبيــة ،وبالتالــي فإ ّنــه يُنظــر إليهــا علــى
أنهــا األنســب للعمــل يف مجالــي التعليــم والصحــة.
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إن القوالــب النمط ّيــة واملفاهيــم الثقافيــة لــدور املــرأة الليبيــة وتكافــؤ فــرص الوصــول إلــى جميــع مســتويات صنــع القــرار ،مبــا
حت ـ ّد مــن خيــارات توظيفهــا وقــد تثنيهــا عــن ريــادة األعمــال أو يف ذلــك القــرارات االقتصاديــة .ويشــمل الهــدف  5مــن أهــداف
التوظيــف يف القطــاع اخلــاص .كمــا ب ّينــت املقابــات مــع أصحــاب التنميــة املســتدامة األهــداف التاليــة:
أن عمــل املــرأة يف التعليــم والصحــة (خاصــة
املصلحــة الرئيســيني ّ
1.الهــدف :5.5كفالــة مشــاركة املــرأة مشــاركة كاملــة وفعالة
يف القطــاع العــام ،الــذي يوفــر ســاعات عمــل مرنــة) يتيــح لهــا
وتكافــؤ الفــرص املتاحــة لهــا للقيــادة علــى قــدم املســاواة
ً
أيضــا أداء واجباتهــا العائليــة.
مــع الرجــل علــى جميــع مســتويات صنع القــرار يف احلياة
السياسـ ّية واالقتصاد ّيــة والعا ّمــة
النتيجــة الرئيســية  : 3النســبة املئويــة للنســاء
2.الهــدف  .5أ :القيــام بإصالحــات لتخويــل املــرأة حقوقــا
ربــات أســر و % 51
صرحــن أنّهـ ّـن ّ
املســتجيبات الالتــي ّ
متســاوية يف املــوارد االقتصاد ّيــة ،وكذلــك إمكان ّيــة
مــن النســاء العامــات الالتــي أبلغــن أنّهــن يعملــن
حصولهــا علــى حــق امللك ّيــة والتصــ ّرف يف األراضــي
وغيرهــا مــن املمتلــكات ،وعلــى اخلدمــات املاليــة،
بدافــع الضــرورة املاليــة
وامليــراث واملــوارد الطبيعيــة ،وفقــا للقوانــن الوطن ّيــة.
أظهــرت الدراســة أن أدوار اجلنســن يف ليبيــا مــا زالــت تُع ـ َّرف
3.الهــدف .5ب :تعزيــز اســتخدام التكنولوجيــا التمكين ّيــة،
تقليديــا ،حيــث يتصــرف الرجــال باعتبارهــم أصحــاب الدخــل
وبخاصــة تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ،مــن أجــل
األساســي والنســاء كربــات بيــوت باألســاس .وعلــى الرغــم مــن
تعزيــز متكــن املــرأة.
ذلــك  ،فقــد أبلغــت نســبة عاليــة مــن النســاء يف العينــة ()% 40
أنهــن يعلــن أســرهن ،علــى الرغــم مــن أن  % 35فقــط مــن
املســتجيبات ص ّرحــن بأ ّنهـ ّـن يعملــن .وص ّرحــت  % 50مــن بــن باإلضافــة إلــى ذلــك ،مت وضــع أحــكام محــددة لفائــدة املشــاركة
العامــات منهـ ّـن ،بأ ّنهـ ّـن اضطــررن إلــى العمــل بدافــع الضــرورة االقتصاديــة للمــرأة يف أوضــاع مــا بعــد النــزاع يف قــرار مجلــس
املاليــة ،هــذا إلــى جانــب عمــل العديــد منهــن رغــم عــدم موافقــة األمــن عــدد  1889املــؤرخ يف  5أكتوبــر  ،2009الالحــق لقــرار
أســرهن.
مجلــس األمــن عــدد  ، 1325وجــاء فيــه:
ّ
تراوحــت الدوافــع احملركــة للتوظيــف والبطالــة لــدى النســاء
الــواردات يف الدراســة بــن الضــرورة املاليــة واألعــراف
االجتماعيــة والتفضيــل الشــخصي .وأفــادت  % 51مــن النســاء
العامــات أ ّنهـ ّـن يعملــن بدافــع الضــرورة املاليــة و  % 28بســبب
املتعــة التــي يجدنهــا يف العمــل (الرســم البيانــي  ، )3يف حــن أن
 % 29ال يعملــن بســبب املســؤوليات األســرية (الرســم البيانــي
أنهــن ال يســتطعن العمــل
 .)20ومــن بــن أولئــك الالتــي أفــدن
ّ
أنهــن لــو
منهــن
بســبب املســؤوليات األســر ّية  ،أشــارت % 53
ّ
ّ
خُ ّيــرن الختــرن عــدم العمــل حتــى وإن لــم يكــن لديهـ ّـن مثــل هــذه
املســؤوليات ،يف حــن أشــارت  % 40منهـ ّـن إلــى أنهـ ّـن كـ ّـن يرغــن
يف العمــل.
يشــجع الــدول األعضــاء يف حــاالت مــا بعــد النــزاع ،بالتشــاور
مــع املجتمــع املدنــي ،مبــا يف ذلــك املنظمــات النســائية ،علــى أن
النتيجــة الرئيســية  : 4وجــود مســتويات منخفضــة حتــدد بالتفصيــل احتياجــات وأولويــات النســاء والفتيــات وتصميم
مــن التوظيــف الذاتــي بــن املســتجيبني العاملــن اســتراتيجيات ملموســة ،وفقــا ألنظمتهــا القانونيــة ،لتلبيــة تلــك
االحتياجــات واألولويــات ،وهــي ّ
تغطــي عـ ّدة أمــور مــن بينهــا دعــم
(اثنــان  %مــن النســاء العامــات و  % 29مــن الرجــال
األمــن اجلســدي وحتســن الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة،
العاملــن)
مــن خــال التعليــم  ،واألنشــطة املــدرة للدخــل ،واحلصــول علــى
ـف
ـ
التوظي
ـاض
ـ
انخف
ـى
ـ
إل
ـة
ـ
الدراس
يف
ـواردة
ـ
ال
ـات
ـ
البيان
أشــارت
اخلدمــات األساســية  ،وال ســيما اخلدمــات الصحيــة ،مبــا يف
حــول
املوجــودة
املؤلفــات
تدعمــه
مــا
وهــو
اخلــاص،
القطــاع
يف
ذلــك الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة واحلقــوق اإلجنابيــة والصحــة
االقتصــاد الليبــي .أمــا األفــراد العاملــون فهــم علــى األغلــب مــن العقليــة ،وإنفــاذ القانــون املســتجيب للنــوع االجتماعــي والوصــول
املوظفــن ( % 57و  % 31مــن الرجــال والنســاء العاملــن علــى إلــى العدالــة ،وكذلــك تعزيــز القــدرة علــى املشــاركة يف صنــع
التوالــي) .ويعتبــر حـ ّ
ّ
ـظ النســاء يف العمــل حلسـ ّ
ـابهن اخلـ ّ
ـاص أقـل القــرار العــام علــى جميــع املســتويات.
بكثيــر مــن الرجــال  % 29 -مــن الرجــال يعملــون حلســابهم
اخلــاص ،مقابــل  % 2فقــط مــن النســاء.
تقــر الفقــرة  4مــن إعــان مجلــس األمــن الدولــي بشــأن التمكــن
يحــث الــدول األعضــاء واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة علــى اتخاذ
املزيــد مــن التدابيــر لتحســن مشــاركة املــرأة يف جميــع مراحــل
عمليــات الســام ،وال ســيما يف حــل النزاعــات ،والتخطيــط ملا بعد
الصــراع وبنــاء الســام ،مبــا يف ذلــك مــن خــال تعزيــز مشــاركتها
يف صنــع القــرار السياســي واالقتصــادي يف املراحــل املبكــرة مــن
عمليــات االنتعــاش ،مــن خــال جملــة أمــور منهــا تعزيــز قيــادة
املــرأة وقدرتهــا علــى املشــاركة يف إدارة املســاعدة والتخطيــط،
ودعــم املنظمــات النســائية ،ومواجهــة املواقــف املجتمعيــة الســلبية
بشــأن قــدرة املــرأة علــى املشــاركة علــى قــدم املســاواة؛

 .2.1.7األطر ذات الصلة

ينبغــي مراعــاة التوصيــات احملــددة املتعلقــة بالنتائــج املذكــورة
أعــاه ضمــن اإلطــار املعيــاري ألهــداف التنميــة املســتدامة،
واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة وقــرار
مجلــس األمــن التابــع لــأمم املتحــدة عــدد  .1325وضمــن إطــار
غايــات ومؤشــرات أهــداف التنميــة املســتدامة ،يؤكــد الهــدف
 5مــن أهــداف التنميــة املســتدامة علــى أهميــة مشــاركة املــرأة
30

االقتصــادي للمــرأة مــن أجــل بنــاء الســام املــؤرخ يف  26أيلــول /
ســبتمبر  30 2013بتأثيــر مشــاركة املــرأة يف النمــو االقتصــادي ،مع
أن" :التمكــن االقتصــادي للمــرأة يســهم إلــى
جتديــد التأكيــد علــى ّ
حــد كبيــر يف فعاليــة األنشــطة االقتصاديــة بعــد انتهــاء الصــراع
ويف النمــو االقتصــادي ،ويــؤدي إلــى حتســن اجلــودة والنتائــج
االجتماعيــة لتدابيــر وسياســات االنتعــاش االقتصــادي وكذلــك
إلــى التنميــة املســتدامة ".

وثيقة األمم املتحدة( PBC / 7 / OC / 3 .اجلمعية العامة لألمم املتحدة  26 ،سبتمبر /أيلول  ، )2013الفقرة.4 .
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تُعتمــد اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة
ً
أيضــا كإطــار مهـ ّم ،حيــث تســلط الضوء على ما يؤدي إليه انتشــار
القوالــب النمطيــة للنــوع اإلجتماعــي واألعــراف االجتماعيــة مــن
تشــكيل للفــرص االقتصاديــة للمــرأة ومكانتهــا يف ســوق العمــل:
"ال تــزال اللجنــة تشــعر بالقلــق إزاء اســتمرار القوالــب النمطيــة
التقليديــة الراســخة فيمــا يتعلــق بــأدوار ومســؤوليات املــرأة
والرجــل يف األســرة ويف املجتمــع عامــة ،والتــي تنعكــس جزئيــا يف
اخليــارات التعليميــة للمــرأة ،ووضعهــا يف ســوق العمــل ومشــاركتها
املتدنيــة يف احليــاة السياســية والعامــة "(.)2009
 .3.1.7توصيات

تشــير نتائــج هــذه الدراســة إلــى أن التدخــات التــي تهــدف
إلــى دعــم التمكــن االقتصــادي للمــرأة الليبيــة يجــب أن تأخــذ
يكــن مــن بــن
يف االعتبــار أن النســاء العامــات بالفعــل قــد
ّ
أكثــر الفئــات ضعف ـاً  -يكــون البحــث عــن عمــل بســبب الضعــف
الشــديد ،ال ســيما يف املناطــق األكثــر فقــراً ومناطــق النــزاع ،حيــث
يجــب علــى النســاء مواصلــة العمــل علــى الرغــم مــن املخاطــر
األمنيــة .ويجــب أن يكــون هــذا األمــر مبثابــة اخللفيــة للتوصيــات
التاليــة.

3 .ينبغــي ملكتــب اإلحصــاء أن ينظــر يف التعــاون مــع مؤسســات
ســوق العمــل لوضــع نظــام معلومــات خــاص بهــذا الســوق مــن
أجــل ضمــان جمــع البيانــات بشــكل منظــم ومبســط حســب
النــوع االجتماعــي وفقً ــا ألفضــل املمارســات الدوليــة.
حــددت عــدة حتليــات لســوق العمــل يف ليبيــا حاجــة كبيــرة جلمــع
البيانــات وحتليــل احتياجــات ســوق العمــل بشــكل منهجــي .ذلــك
أن املصــادر األساســية للمعلومــات مثــل عمليــات املســح التــي تتــم
ّ
إدارتهــا بانتظــام أو ســجالت البيانــات احملدثــة (أي خدمــات
التوظيــف العامــة ،وقاعــدة بيانــات تســجيل األعمــال ،وقواعــد
بيانــات تقــدمي اخلدمــات ،وغيرهــا) غيــر موجــودة أو منفــذة
إن الغيــاب العــام للبيانــات يعيــق التحليل الفعال
بشــكل غيــر كافّ .
وتصميــم السياســات وميثــل عقبــة كبيــرة أمــام إصــاح القطــاع
العــام وتعزيــز القطــاع اخلــاص .ويعــ ّد وضــع نظــام معلومــات
شــامل لســوق العمــل تدخّ ــا طويــل املــدى يجــب أن يقــوم بــه
مكتــب اإلحصــاءات باالشــتراك مــع مؤسســات ســوق العمــل مثــل
وزارة العمــل ،وغرفــة التجــارة ،ووزارة التجارة واالســتثمار ،ووزارة
الشــؤون االجتماعيــة ووزارة التربيــة .وميكــن أن يتـ ّم اعتمــاد نهــج
مرحلـ ّـي خــال وضــع هــذا النظــام التعاونــي وذلــك مــن خــال :
إحــداث أو تعزيــز أدوات ونظــم جمــع البيانــات يف الــوزارات
ـردي ،وتعزيــز القــدرات علــى جمــع البيانــات
واملؤسســات بشــكل فـ ّ
والتحليــل املراعــي للنــوع اإلجتماعــي  -مبــا يتماشــى مــع أفضــل
املمارســات التــي حددهــا فريــق اخلبــراء املشــترك بــن الــوكاالت
املعنيــة بالتنميــة املســتدامة ومؤشــرات أهــداف التنميــة  -وأخيـ ًرا
تطويــر نظــام شــامل للمعلومــات املتعلقــة بســوق العمــل .وبالتالــي،
تت ـ ّم تغذيــة هــذا النظــام بالبيانــات ممــا ســيجعله ينتــج حتليــات
تقــدم صــورة شــاملة عــن ســوق العمــل الليبــي.

1 .ضمــان إعطــاء األولويــة لالنتعــاش االقتصــادي املراعــي
إلعتبــارات النــوع االجتماعــي يف جميــع أنشــطة بنــاء الســام.
متاشــياً مــع قــرارات مجلــس األمــن ،يجــب تضمــن أحــكام إداريــة
واقتصاديــة خاصــة بالنــوع االجتماعــي يف جميــع مبــادرات بنــاء
الســام ،وحــل النزاعــات ،ومرحلــة مــا بعــد النــزاع ،واإلنعــاش
االقتصــادي .وهــو أمــر تدعمــه الدراســة العامليــة بشــأن تنفيــذ
قــرار مجلــس األمــن التابــع لــأمم املتحــدة عــدد  ،1325التــي
تنــص علــى مــا يلــي" :يجــب أن تعالــج املبــادرات االقتصاديــة 4 .البنــاء علــى احتياجــات القطــاع اخلــاص والتحديــات التــي
التحويليــة تنــوع االحتياجــات االقتصاديــة بــن النســاء والفتيــات
يواجههــا وإقــرار تدابيــر لتشــجيع إضفــاء الطابــع الرســمي
خصيصــا
الالتــي يتعافــن مــن الصــراع ،مــع اتبــاع نهــج مصممــة
ً
علــى األعمــال التــي تقــدم للنســاء والرجــال وظائــف جيــدة.
للفئــات الضعيفــة اقتصاد ًيــا ،مبــا يف ذلــك النازحــون ،والالجئــون،
والشــعوب األصليــة ،والنســاء والفتيــات ذوات اإلعاقــة ،واملســنات غالب ـاً مــا يتميــز االقتصــاد غيــر الرســمي بتوظيــف غيــر محمـ ّـي
وغيــر مســتق ّر .ويبــدو احلرمــان مــن احلقــوق يف العمــل ،وغيــاب
"(هيئــة األمم املتحــدة للمــرأة .)2015
الفــرص الكافيــة للتوظيــف اجليــد ،وعــدم كفايــة احلمايــة
االجتماعيــة ،وغيــاب احلــوار االجتماعــي أكثــر وضوحــا يف
2 .إشــراك النســاء علــى املســتويني املركــزي واحمللــي يف املراحــل
االقتصــاد غيــر الرســمي .وعنــد وضــع إطــار تنظيمــي يراعــي
املبكــرة مــن التخطيــط إلنعــاش البــاد.
اعتبــارات النــوع اإلجتماعــي مــن أجــل حتقيــق بيئــة مواتيــة
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النــوع االجتماعــي ليتــم التعامــل معهــا
االنتقــال مــن االقتصــاد غيــر الرســمي إلــى االقتصــاد الرســمي.
علــى احلكومــات واملؤسســات املاليــة مثــل البنــك الدولــي وصندوق ومــن شــأن هــذه اخلطــوات احلاســمة أن تســاهم يف النمــو
النقــد الدولــي إعطــاء األولويــة لتحليــل االقتصــاد وســوق العمــل وتضمــن توفيــر الوظائــف التــي ّ
مت إنشــاؤها يف الســوق لتحقيــق
مــن منظــور النــوع االجتماعــي عنــد تصميــم خطــط االســتثمار .االســتقرار واحلمايــة.
أن هــذه
ويع ـ ّد هــذا األمــر صحيحــا بشــكل خــاص عندمــا جنــد ّ
اخلطــط املاليــة عــادة مــا تعطــي األولويــة للقطاعــات التــي
5 .تعزيــز الســوق املاليــة وتوســيع الوصــول إلــى االئتمــان مــع
تعمــل علــى املــدى القصيــر واملتوســط مثــل البنــاء وتطويــر البنيــة
التركيــز علــى حتســن اخلدمــات املســداة للمــرأة
التحتيــة ،والتــي ال تخلــق فــرص عمــل للنســاء بشــكل عــام .ولئــن
كانــت هــذه األنــواع مــن االســتثمارات مهمــة  ،فــإن تبنــي نظــرة لئــن كان الوصــول إلــى االئتمــان وبيئــة الســوق املاليــة الســيئة
طويلــة املــدى ملشــاركة القــوى العاملــة وفــرص املــرأة للمشــاركة مــن العوامــل التــي تؤثــر علــى قــدرة جميــع الليبيــن علــى بعــث
االقتصاديــة يف وقــت مبكــر يف عمليــة االســتثمار  /التنميــة أمــر املشــاريع ،فــإن هــذه العوامــل تؤثــر بشــكل غيــر متناســب علــى
النســاء .مــع ذلــك ،وعندمــا يُتــاح للدولــة أن تشــرع يف إعــادة هيكلة
مهــم ً
أيضــا.
نظامهــا املالــي ،فإ ّنهــا يجــب أن تدعــم هــذه العمليــة مــن خــال
التركيــز علــى إدراج املــرأة يف البرنامــج الوطنــي لإلدمــاج املالــي.
ومــن بــن اجلهــود التــي ميكــن بذلهــا لتعزيــز قــدرات املؤسســات
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املاليــة علــى خدمــة ســيدات األعمــال ،حتفيــز املصــارف التجاريــة
لوضــع برامــج خاصــة باحتياجــات ســيدات األعمــال .وميكــن أن
تتض ّمــن هــذه اخلطــط تزويــد النســاء بــدورات حملــو األميــة يف
مجــال األعمــال والتمويــل إلــى جانــب توفيــر القــروض و "نــوادي
االســتثمار" اجلماعيــة  ،وهــو مــا ســيتيح للنســاء فرصــة جتميــع
املدخــرات يف صنــدوق اســتثماري ميكــن اســتخدامه بعــد ذلــك
كضمــان للقــروض األخــرى (التحالــف العاملــي لإلدمــاج املالــي،
.)2011
6 .إنشــاء مكاتــب ائتمــان وســجالت ضمانــات إضاف ّيــة متكــن
النســاء مــن احلصــول علــى القــروض رغــم نقــص الضمانــات.
أن أفضــل أصــول الشــركات التــي ترأســها
أظهــرت الدراســات ّ
النســاء هــي تاريخهــا االئتمانــي .مــع ذلــك ،ويف بيئــة يغيــب فيهــا
ـإن ســيدات األعمــال قــد يواجهــن صعوبــة
مثــل هــذا النظــام ،فـ ّ
يف احلصــول علــى ائتمــان مــن املصــارف ألنهــن قــد ال ميتلكــن
الضمانــات املطلوبــة.

9 .ضمــان وجــود أنظمــة حمايــة اجتماعيــة مراعيــة ملنظــور
النــوع اإلجتماعــي مــن خــال إنفــاذ وإدخــال تشــريعات تتع ّلــق
باملســاواة يف األجــر ،وإجــازة األمومــة وإجــازة األبــوة وإدخــال
خدمــات رعايــة األطفــال بتكلفــة ميســورة.
فيمــا تنــص قوانــن العمــل احلاليــة (وال ســيما القانــون رقــم 12
لعــام  2010بشــأن عالقــات العمــل يف الفصــل الثالــث بشــأن
تشــغيل النســاء واألحــداث) علــى أنــه "ال يجــوز متييــز الرجــال
علــى النســاء يف املعاملــة واالســتخدام ويف املقابــل عــن العمــل
ـإن اإلنفــاذ يف جميــع القطاعــات وداخــل
ذي القيمــة املتســاوية" ،فـ ّ
ســوق العمــل غيــر الرســمي ال يــزال غيــر متكافــئ ويجــب معاجلتــه
إذا كانــت هنــاك ن ّيــة صادقــة لتحقيــق املشــاركة االقتصاديــة
للمــرأة واملســاواة املجديــة .زيــادة علــى ذلــك ،يجــب علــى قوانــن
العمــل أن تعالــج مســألة إجــازة األبــوة ،الغائبــة حال ًيــا يف التشــريع،
وذلــك لتعزيــز التقســيم العــادل للعمــل بــن اجلنســن ،اجتماع ًيــا
وعمل ًيــا (دولــة ليبيــا ووحــدة متكــن املــرأة .)2019 ،ويف الوقــت
الــذي تطــ ّورت فيــه عمليــة توفيــر مرافــق الرعايــة اخلاصــة
ـإن توســيع خدمــات رعايــة األطفــال امليســورة التكلفــة
بالطفولــة ،فـ ّ
لتشــمل جميــع مرافــق رعايــة األطفــال اخلاصــة منهــا واملدعومــة
مــن الدولــة أمــر واجــب وذلــك لتمكــن املــرأة مــن إعــادة تخصيــص
وقتهــا مــن رعايــة األطفــال إلــى املشــاركة االقتصاديــة ،إذا دفعتهــا
لذلــك الضــرورة /الرغبــة .

7 .وضــع برامــج تركــز علــى دعــم التوظيــف الذاتــي للمــرأة وبعــث
الشــركات الناشئة.
أبــرزت هــذه الدراســة املعروضــة كغيرهــا مــن الدراســات
األخــرى انخفــاض حصــة األعمــال اململوكــة للنســاء .وملعاجلــة
ـجع علــى األعمــال
هــذا األمــر ،ينبغــي تنفيــذ برنامــج شــامل يشـ ّ
احل ـ ّرة وتنميــة األعمــال لفائــدة النســاء بالتــوازي مــع التدخــات 	10.تعزيــز قيمــة أعمــال الرعايــة غيــر مدفوعة األجر واالســتثمار
األكثــر اســتراتيجية وامتــدادا املبينــة أعــاه .وميكــن أن يتضمــن
يف اقتصــاد الرعايــة كوســيلة خللــق فــرص العمــل وزيــادة
البرنامــج عناصــر مثــل تعزيــز مهــارات ريــادة األعمــال ،تقــدمي
اإلنتاجيــة والنمــو يف البــاد.
املنــح ،وتســهيل التوجيــه املخصــص طــوال دورة تطويــر األعمــال تؤكــد األدلــة وجــود فائــدة اجتماعيــة واقتصاديــة متزايــدة
الكاملــة ،ودعــم الوصــول إلــى الشــبكات واألســواق.
للمجتمعــات والبلــدان عندمــا تتــاح للنســاء والرجــال فــرص
متســاوية لدخــول ســوق العمــل -واحلصــول علــى حوافــز
8 .تطويــر الشــراكات بــن اجلامعــات ،ومراكــز التدريــب املهنــي ،متســاوية .ويتطلــب حتقيــق املســاواة يف االقتصــاد مدفــوع األجــر
والقطــاع العــام والقطــاع اخلــاص ،لتصميــم وتطويــر وتعزيــز إعــادة توزيــع مســؤوليات الرعايــة غيــر مدفوعــة األجــر ،وتخفيــف
برامــج التعليــم املهنــي يف جميــع أنحــاء البــاد .ويجــب أن التمييــز يف القطــاع اخلــاص مــن خــال سياســات ســوق العمــل
تكــون يف كل هــذه البرامــج حصــة مخصصــة للنســاء بنســبة واالســتثمار يف قطــاع اقتصــاد الرعايــة (مثــل الصحــة والتعليــم).
ويتطلــب تنظيــم اقتصــاد الرعايــة تقييــم وإدراك مســاهمته يف
.)50٪
يجــب أن تتظافــر جهــود اجلهــات الفاعلــة مثــل اجلامعــات النمــو (أي مــن خــال مســح اســتخدام الوقــت) وإنشــاء آليــة
والشــركات احملليــة لصياغــة برامــج للتدريــب املهنــي والتدريــب تنســيق علــى املســتوى الوطنــي لتنظيــم عمليــة تطويــر وتنفيــذ
الداخلــي مــن شــأنها أن تســاعد الطــاب علــى تنميــة املهــارات خطــة اســتراتيجية شــاملة وجامعــة.
الصعبــة واســتكمال تعليمهــم بخبــرة عمــل حقيقيــة .31باإلضافــة
إلــى ذلــك ،ينبغــي متكــن وزارة العمــل والتأهيــل لتقــدمي خدمــات 	11.التصـ ّـدي للقوالــب النمطيــة حــول أدوار املــرأة لتعزيــز
مشــاركتها يف القطــاع اخلــاص واملجــاالت "غيــر التقليديــة".
دعــم التوظيــف بشــكل أكثــر فعاليــة ،كمــا يجــب أن تكــون مجهــزة
يتعــن ،اعتمــادا علــى البحــوث القائمــة وأفضــل املمارســات،
ّ
لتقــدمي التدريــب علــى مهــارات العمــل واخلدمــات االستشــارية
للخريجــن اجلــدد .وقــد أثبتــت برامــج ســوق العمــل النشــطة أنهــا وضــع خطــة شــاملة لزيــادة وعــي القطــاع اخلــاص واملجتمعــات
نهــج فعــال لتســهيل تطويــر املهــارات والتوظيــف يف أســواق العمــل احملليــة بأهميــة مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل والفوائــد املترتبــة
مثــل ليبيــا ،حيــث يوجــد تفــاوت واضــح بــن العــرض والطلــب .علــى حتســن ســبل العيــش والنمــو املســتدام .وتُظهــر املمارســات
وميكــن لبرامــج مصممــة خصيصــا يف مجــال التدريــب أثنــاء اإلقليميــة والدوليــة أن التنــوع يف الفــرق ،والقيــادة التنفيذيــة
العمــل وإعــادة اإلدمــاج املهنــي تنفذهــا مصالــح التوظيــف العامــة واملجالــس اإلداريــة يف القطــاع اخلــاص تــؤدي إلى زيــادة اإلنتاجية
بالشــراكة مــع القطــاع اخلــاص أن تعـزّز آفــاق التوظيــف بالنســبة والقــدرة التنافســية ،وهــي نتائــج ميكــن أن تترجــم بدورهــا إلــى
للفئــات املعرضــة للخطــر يف ســوق العمــل .وســيت ّم تعزيــز توقعــات وظائــف أفضــل وأكثــر ،ورفاهيــة للجميــع.
املــرأة بشــكل أكبــر مــن خــال إدراج حصــة خاصــة بهــا.

 31وفقــا للبنــك الدولــي" ،لــم تشــارك ليبيــا يف اختبــارات الكفــاءة يف التعليــم األساســي الدولــي ،وال تتوافــر ســوى معلومــات قليلــة عــن جــودة التعليــم .لذلــك ،هنــاك حاجــة لتقييــم النظــام التعليمــي يف
ليبيــا واإلصالحــات التــي قــد تكــون ضروريــة علــى املــدى القصيــر إلــى الطويــل لتزويــد اخلريجــن بشــكل أفضــل علــى جميــع املســتويات باملهــارات التــي يحتاجهــا ســوق العمــل "(.)2015
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	12.يجــب أن تراعــي املســاعدات الفنيــة واملاليــة لبــدء األعمــال
وتنميــة املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة التــي تســتهدف
النســاء ،القيــود الزمنيــة والتفضيــات وااللتزامــات األســرية
للمــرأة الليبيــة أثنــاء العمــل وذلــك بالتــوازي مــع إدخــال
تدابيــر مــن شــأنها التخفيــف مــن عــبء عمــل الرعايــة غيــر
مدفوعــة األجــر.
أن املشــاريع التــي متلكهــا النســاء تُدارعلــى
تظهــر الدراســات ّ
ألن الواجبــات
األرجــح مــن داخــل منــزل صاحبــة العمــل ،ذلــك ّ

املنزليــة قــد متلــي علــى صاحبــات األعمــال اختيــار الصناعــة
ـاريعهن باإلضافــة إلــى حجمهــا وموقعهــا
التــي تنتمــي إليهــا مشـ
ّ
(التحالــف العاملــي لإلدمــاج املالــي .)2011 ،ومــن املرجــح أن متيــل
املــرأة الليب ّيــة التــي تســعى إلــى بــدء مشــروع صغيــر أو متوســط
احلجــم إلــى اختيــار نشــاط ميكنهــا أن متارســه مــن منزلهــا.
وأظهــرت املقابــات أن العديــد مــن النســاء الليبيــات أطلقــن
شــركات غيــر رســمية لتقــدمي الطعــام واملخبــوزات مــن منازلهــن،
ممــا يتيــح لهــن كســب دخــل يف إطــار مــن األمــان واخلصوصيــة
والراحــة داخــل منازلهــن.

الرئيسية
.1.2.7النتائج
ّ

نتيجة رئيس ّية :
يبلــغ احتمــال جلــوء النســاء إلــى آليــات العدالــة غيــر الرســمية لتســوية اجلرائــم العنيفــة ضعــف احتمالــه لــدى
الرجــال
تُقابــل التقاريــر عــن العنــف ضــد املــرأة التــي يتــم رفعهــا للجهــات األمنيــة الرســمية (الشــرطة) باســتجابة محــدودة،
ويعــود ذلــك إلــى االفتقــار إلــى املهنيــة لــدى قــوات الشــرطة ،وصعوبــة تعاطيهــا مــع القضايــا يف ظ ـ ّل وضــع أمنـ ّـي
هــش .وأمــام غيــاب رد مــن القنــوات الرســمية ،يأتــي الــر ّد يف بعــض احلــاالت مــن القنــوات غيــر الرســمية (األســرة،
القبيلــة  ،اجلماعــات املســلحة) .ومــع ذلــك ،تظــل القنــوات غيــر الرســمية ً
أيضــا غيــر مســتجيبة إلــى حــد كبيــر مــا
لــم تتعلــق اجلرميــة بانتهــاكات جنســية شــديدة .وهــو مــا يدفــع عائلــة الضحيــة وقبيلتهــا يف مثــل هــذه احلــاالت ،إلــى
إمكان ّيــة الــر ّد بــكل ســرعة وشـ ّدة (برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي ،ليبيــا 2015 ،ب).
 .2.2.7توصيات

ال يحمــي النظــام القانونــي الليبــي املــرأة مــن العنــف األســري أو
أن بعــض
جرائــم الشــرف أو االغتصــاب بالشــكل الــكايف .ذلــك ّ
مــواد قانــون العقوبــات وقوانــن األحــوال الشــخصية (قانــون 1 .ضــرورة قيــام ليبيــا برفــع حتفظاتهــا علــى اتفاقيــة القضــاء
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ومواءمــة قانــون
الزنــا) رجع ّيــة ومتييزيــة ضــد املــرأة بشــكل خــاص .ورغــم صعوبــة
العقوبــات اخلــاص بهــا مــع الصكــوك الدوليــة التــي متنــع
جمــع املعلومــات حــول العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي أو
ـإن هــذه الدراســة
العنــف األســري مــن خــال القيــام مبســح ،فـ ّ
التمييــز بــن اجلنســن.
تشــير إلــى أن النســاء الليبيــات رمبــا يواجهــن درجــة عاليــة مــن توف ًقــا لتقريــر برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي لعــام  2018الــذي
فــإن
العنــف يف ك ّل مــن األماكــن العامــة وخلــف األبــواب املوصــدة ،ممــا يحمــل عنــوان ليبيــا  :العدالــة بــن اجلنســن والقانــون،
ّ
يعيــق مشــاركتهن يف املجتمــع واالقتصــاد.
"ليبيــا قــد انضمــت إلــى البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة القضــاء
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة يف عــام  ،2004ممــا
خلُــص املســح إلــى احتمــال اعتمــاد النســاء على أسـ ّ
ـرهن وشــبكات يتيــح لألشــخاص رفــع شــكاوى بشــأن انتهــاك احلقــوق املكفولــة
العالقــات داخلهــا لتســوية اجلرائــم العنيفــة بنســبة الضعــف مبوجــب االتفاقيــة آلليــات احلمايــة الدوليــة عندمــا تكــون ســبل
( % 60مــن النســاء املســتجيبات مقابــل  % 32مــن الرجــال) .االنتصــاف احملليــة محــدودة أو غيــر متاحــة "و" صدقــت علــى
ّ
ويــدل ذلــك علــى ّ
أن النظــام القانونــي القائــم ال يســمح للنســاء بروتوكــول امليثــاق األفريقــي حلقــوق اإلنســان والشــعوب بشــأن
باتبــاع الطــرق الرســمية للعدالــة ويجبــر ضحايــا العنــف القائــم حقــوق املــرأة يف أفريقيــا (بروتوكــول مابوتــو) يف عــام ، 2004
علــى النــوع االجتماعــي علــى اللجــوء إلــى الوســائل غيــر الرســمية مــع ابــداء حتفــظ علــى "االنفصــال القضائــي والطــاق وإلغــاء
حلــل النزاعــات .وإذا لــم يتــم تعديــل هــذه القوانــن ،فـ ّ
ـإن العديــد الــزواج ." .ينبغــي إجــراء إصــاح تشــريعي يف قانــون العقوبــات
ـجل أو تُعالــج إلزالــة القوانــن وأوجــه التح ّيــز علــى أســاس النــوع االجتماعــي
مــن اجلرائــم القائمــة علــى النــوع االجتماعــي لــن تُسـ ّ
يف ظـ ّل العدالــة االنتقاليــة و  /أو أوضــاع النــزاع ،ولــن يتــم تقــدمي التــي تك ـ ّرس التمييــز ضــد املــرأة .ومــن بــن هــذه اإلصالحــات،
التعويــض للناجــن.
علــى ســبيل املثــال ،املــادة  424مــن قانــون العقوبــات  ،التــي "تبــرئ
املغتصــب إذا تــزوج مــن ضحيتــه ولــم يطلقهــا ملــدة ثــاث ســنوات".
وتشــير الدراســة ً
أيضــا إلــى أن املناطــق التــي كانــت أكثــر إبالغــا عــاوة علــى ذلــك ،يجــب أن يضمــن اإلصــاح التشــريعي إقــرار
عــن تســجيل حــوادث اعتــداء جنســي هــي تلــك التــي شــهدت جميــع قوانــن األحــوال الشــخصية باملســاواة بــن اجلنســن،
صراعــات متزايــدة ،مثــل ســبها وســرت .لذلــك ،يجــب بــذل املزيــد وخاصــة منهــا تلــك املتعلقــة باجلنســية والــزواج وامليــراث.
مــن اجلهــود لالســتجابة للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
ومنعــه يف املناطــق املتضــررة مــن النــزاع يف ليبيــا.
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قــرار مجلــس األمــن  2467علــى أهميــة دعــم املنظمــات التــي
يتولــى قيادتهــا النســاء والناجــون مــن العنــف اجلنســي "لتعزيــز
آليــات احلمايــة املجتمع ّيــة غيــر الرســمية مــن العنــف اجلنســي
يف حــاالت النــزاع ومــا بعــد انتهــاء النــزاع ،وزيــادة دعمهــا ملشــاركة
املــرأة الفعالــة واملجديــة يف عمليــات الســام لتوطيــد املســاواة
بــن اجلنســن ومتكــن وحمايــة املــرأة كوســيلة ملنــزع نشــوب
النزاعــات".

 .2ضــرورة تنفيــذ القــرارات الدوليــة بشــأن القضــاء علــى العنــف
القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،وخاصــة العنــف اجلنســي
واالنتهــاكات األخــرى حلقــوق اإلنســان اخلاصــة باملــرأة يف
البيئــات املتصلــة بالنــزاع.
ينبغــي تعزيــز آليــات العدالــة االنتقاليــة للتحقيــق يف االدعــاءات
املتعلقــة بالعنــف اجلنســي املرتبــط بالنزاعــات ومالحقتهــا
قضائيــا مبــا يتوافــق مــع القانــون الدولــي .ويجــب تعزيــز آليــات
املســاءلة واجلبــر للتعويــض عــن جميــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان
باإلضافــة إلــى ذلــك ،ينبغــي بــذل اجلهــود لضمــان إعــادة إدمــاج
التــي تعرضــت لهــا النســاء ،مبــا يف ذلــك التوصيــات الــواردة يف
الناجــن اجتماعيــاً واقتصاديــاً يف املجتمــع ودعــم التعبئــة مــن
قــرار مجلــس األمــن عــدد  2467بشــأن العنــف اجلنســي يف
أجــل "حتويــل وصمــة العنــف اجلنســي مــن الضحايــا إلــى اجلنــاة،
النزاعــات والتــي تتض ّمــن:
وتعزيــز التماســك بــن أفــراد املجتمعــات احملليــة التــي يتســم فيهــا
الوجــود األمنــي للدولــة بالضعــف "(قــرار مجلــس األمــن ، 2467
● الفقــرة ،1التــي جــاء فيهــا" :يكــرر مطالبتــه جميــع
الفقــرة .)19
األطــراف يف النزاعــات املســلحة بالوقــف التــام الفــوري
لكافــة أعمــال العنــف اجلنســي ،ويكــر دعوتــه هــذه
 .4ضــرورة العمــل علــى إقامــة نظــام قضائــي جنائــي وقطــاع
األطــراف إلــى أن تتع ّهــد بالتزامــات محــددة وموقوتــة
أمنــي متكامــل يراعــي اعتبــارات النــوع اإلجتماعــي.
ملكافحــة العنــف اجلنســي".
يوصــى باالســتثمار يف بنــاء قــدرة قطــاع العدالــة واألمــن علــى
● الفقــرة  7التــي تؤ ّكــد علــى احلاجــة إلــى" ترتيبــات
االســتجابة لقضايــا النــوع االجتماعــي .وميكــن حتقيــق ذلــك
الرصــد والتحليــل واإلبــاغ ذات الصلــة بالعنــف
مــن خــال تنظيــم دورات تدريب ّيــة علــى مراعــاة اعتبــارات النــوع
اجلنســي املرتبــط بالنزاعــات"
اإلجتماعــي لفائــدة أعضــاء الســلطة القضائيــة والشــرطة يتنــاول
ـجع علــى" مواصلــة تعزيــز اجلهــود
● والفقــرة  9التــي تشـ ّ
أفضــل الســبل للتعامــل مــع حــاالت العنــف ضــد املــرأة والتفاعــل
الراميــة إلــى رصــد وتوثيــق العنــف اجلنســي يف حــاالت
مــع الناجيــات مــن العنــف اجلنســي .وينبغــي بــذل اجلهــود لتعزيــز
النــزاع املسـلّح ومــا بعــد انتهــاء النــزاع ويدعــو ،كجــزء ال
مشــاركة املــرأة يف القطــاع األمنــي وكضابطات يف قوات الشــرطة،
يتجــزأ مــن تلــك اجلهــود ،إلــى اتبــاع نهــج منتظــم وموثــوق
وهــو مــا ّ
مت التنصيــص عليــه يف األقســام التاليــة مــن قــرار مجلــس
وصــارم بقــدر أكبــر يف جمــع املعلومــات عــن العنــف
األمــن عــدد :2467
اجلنســي يف حــاالت النــزاع ومــا بعــد انتهــاء النــزاع،
بحيــث ال يُع ـ ّرض الناجــون للخطــر مــن جــراء ذلــك"
وينبغــي دعــم األطــر القانونيــة التــي تشــتمل على تعاريــف وتضبط
عناصــر اجلرائــم العنيفــة القائمــة علــى النــوع االجتماعــي،
وإجــراءات دعــم الضحايــا والشــهود ،واألحــكام اخلاصــة
بالتعويضــات مبــا يتماشــى مــع املعاييــر الدوليــة.
 .3ضــرورة توســيع خدمــات الدعــم املتخصصــة للناجــن مــن
االعتــداء والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،وخدمــات
احلمايــة وإجــراءات اإلحالــة علــى مســتوى املجتمــع.
تبــرز الدراســة تعــ ّرض املــرأة يف ليبيــا إلــى مخاطــر متّصلــة
باحلمايــة .لذلــك ،يجــب العمــل علــى ال ّرفــع مــن إمكان ّيــة وصولهــا
إلــى خدمــات عاليــة اجلــودة وإجــراءات اإلحالــة يف أماكــن
تراعــي احملظــورات املتعلقــة مبناقشــة العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي يف املجتمــع الليبــي .وانطالقــا مــن ميــل املــرأة نحــو
آليــات العدالــة غيــر الرســمية ،تشــير الدراســة ً
أيضــا إلــى ضــرورة
تعزيــز إجــراءات اإلحالــة ،وكذلــك قــدرة اجلهــات املســؤولة علــى
االســتجابة حلــاالت العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ومنعهــا
وحتديدهــا مــن خــال نهــج يركــز علــى الناجــن.
ومتاشــيا مــع تقــدمي خدمــات الدعــم املتخصصــة ،يجــب دعــم
املجتمــع املدنــي  -ال ســيما منظمــات املجتمــع املدنــي النســائية
واملنظمــات الشــعبية  -يف جميــع جهودهــا الراميــة إلــى توفيــر
االســتجابة الوقائ ّيــة ،كمــا هــو منصــوص عليــه يف الفقــرة 19
مــن قــرار مجلــس األمــن  .2467كمــا تؤكــد الفقــرة  20مــن
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"يشــجع الســلطات الوطن ّيــة ،يف هــذا
الفقــرة :3
ّ
الســياق ،علــى ترســيخ التشــريعات بغيــة تعزيــز املســاءلة
عــن العنــف اجلنســي ،ويشــدد علــى الــدور احلاســم
للتحقيقــات احملليــة التــي تضطلــع بهــا الــدول األعضــاء
ولنظمهــا القضائيــة يف منــع العنــف اجلنســي يف حــاالت
النــزاع والقضــاء عليــه"
ـجع جهــود إصــاح قطــاع العدالــة ،مــن
الفقــرة  " :14تشـ ّ
أجــل تعزيــز التشــريعات وحتســن التحقيــق يف أعمــال
العنــف اجلنســي يف حــاالت النــزاع ومــا بعــد انتهــاء
النــزاع ومحاكمــة مرتكبيهــا مبــا يتفــق مــع ضمانــات
احملاكمــة العادلــة مبوجــب القانــون الدولــي ،التــي ميكــن
أن تشــمل سـ ّـن قوانــن حلمايــة الضحايــا والشــهود ،إن
لــم تكــن قــد ُس ـنّت بالفعــل ،وتقــدمي املعونــة القضائ ّيــة
للناجــن عنــد االقتضــاء ،والقيــام ،عنــد االقتضــاء،
بإنشــاء وحــدات شــرطة ومحاكــم متخصصــة للتصــدي
لهــذه اجلرائــم"
حتــثّ الفقــرة  15علــى " وصــول ضحايــا العنــف اجلنســي
يف حــاالت النــزاع ومــا بعــد انتهــاء النــزاع إلــى العدالــة،
مبــن فيهــم النســاء والفتيــات الالتــي يُســتهدفن بشــكل
خــاص ،بســبل منهــا التحقيــق يف أعمــال العنف اجلنســي
والقائــم علــى النــوع اإلجتماعــي ومحاكمــة مرتكبيهــا
ومعاقبتهــم علــى وجــه الســرعة"

.3.7
األعراف االجتماعية والقوالب النمطية للنوع االجتماعي

الرئيسية
 .1.3.7النتائج
ّ

نتيجة رئيس ّية :
اســتمرار وجــود القوالــب النمطيــة للنــوع اإلجتماعــي واألعــراف االجتماعيــة الســلبية التــي تقلّــص مــن حقــوق املــرأة
وحريــة حركتهــا  ،ممــا أ ّدى إلــى احلـ ّد مــن حريــة املــرأة يف احلركــة بشــكل ملحــوظ مقارنــة بالرجــل
أن حريــة حركــة املــرأة محــدودة بشــكل بشــرفها .كمــا يجــب اعتمــاد منــاذج املشــاركة املجتمعيــة القائمــة
خلُصــت الدراســة إلــى ّ
أكبــر ممــا هــو احلــال عنــد الرجــل وأن القوالــب النمطيــة التــي تتحــدى القوالــب النمطيــة األبويــة املتصلــة بصــورة املــرأة
الســلبية املتعلقــة بالنــوع اإلجتماعــي تســتم ّر يف عرقلــة حتقيــق كأســاس إلشــراك النســاء والفتيــات وكذلــك الرجــال والفتيــان.
املســاواة لفائــدة املــرأة .وقــد كانــت النســاء الــواردات يف املســح
أكثــر عرضــة مــن الرجــال بأربــع مــرات لعــدم مغــادرة منازلهـ ّـن يجــب أن تتــ ّم االســتنارة ببحــث شــامل حــول املســاواة بــن
مبفردهــن أبــدا،
وكــن عرضــة أكثــر مــن الرجــال بأربــع مــرات اجلنســن للحصــول علــى معلومــات تُســتخدم يف البرمجــة ،ال
ّ
ّ
تقري ًبــا لعــدم التن ّقــل بــن املــدن أو األحيــاء مبفردهـ ّـن ،وحوالــي ســيما يف وضــع املناهــج للبرامــج املســتهدفة إلشــراك الرجــال يف
ثــاث مــرات أكثــر مــن الرجــال يف عــدم الســفر أبـ ًدا خــارج ليبيــا تعزيــز املســاواة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة .32وباإلضافــة إلــى
أن النســاء يف جميــع املواقــع الثمانيــة كـ ّـن ذلــك ،يجــب مراعــاة تقاطعــات الهويــة  -عنــد تصميــم املبــادرات،
لوحدهـ ّـن .وذلــك رغــم ّ
أكثــر ميــا مــن الرجــال العتبــار تن ّقــل املــرأة بــك ّل حر ّيــة وبــدون كمــا يجــب فهــم املســاواة بــن اجلنســن مــن منظــور حقــوق
مرافقــة أمــرا مقبــوال اجتماعيــا.
اإلنســان مــع فهــم األشــكال متعــددة األوجــه للتمييــز .ويجــب أن
تتض ّمــن جميــع املبــادرات التنمويــة واحلكوميــة التشــجيع علــى
كمــا وجــدت الدراســة ً
أيضــا أن التصورات بشــأن املشــاركة املدنية تعميــم متكــن املــرأة واملســاواة بــن اجلنســن واعتمــاد املعاييــر
للمــرأة ال تــزال تتشــكل مــن خــال املعاييــر االجتماعيــة والقوالــب االجتماعيــة اإليجابيــة التــي تعــزز مشــاركة املــرأة.
النمطيــة الســلبية للنــوع اإلجتماعــي .فقــد كانــت النســاء أكثــر
عرضــة بنســبة  % 25لعــدم التعامــل أبــدا مــع جهــاز
أمنــي ،و ينبغي أن يقترن هذا األمر بتشــجيع املرأة على القيادة واملشــاركة
ّ
 % 18أكثــر احتمــاال لعــدم حضــور اجتماعــات املجتمــع املدنــي ،و يف أدوار صنــع القــرار مثلمــا هــو منصــوص عليــه يف قــرار مجلــس
 % 15أقــل احتمـ ً
ـال للمســاهمة يف القــرارات املجتمع ّية ،و  % 20األمــن رقــم  ،2467الــذي يعتــرف بــأن العنــف اجلنســي املرتبــط
أقــل حضــورا للقــاءات املجتمع ّيــة .ولئــن كان مــا يقــرب مــن نصــف بالنزاعــات" :يتفاقــم بســبب التمييــز ضــد النســاء والشــابات وقلــة
املســتجيبني يف املســح  -بغــض النظــر عــن النــوع االجتماعــي  -متثيــل املــرأة يف مواقــع صنــع القــرار والقيــادة  ...مــع جتديــد
قــد شــعروا بــأن األنــواع املقترحــة مــن املشــاركة املدنيــة مقبولــة التأكيــد كذلــك علــى أهميــة تعزيــز املســاواة بــن اجلنســن مــن
أن األنشــطة غيــر مقبولــة خــال معاجلــة هــذه األســباب وغيرهــا مــن األســباب اجلذريــة
ـإن عــددا مماثــا تقري ًبــا يــرى ّ
للنســاء ،فـ ّ
األخــرى للعنــف اجلنســي ضــد جميــع النســاء والفتيــات كجــزء
بالنســبة إلــى املــرأة.
مــن منــع نشــوب النزاعــات وحلهــا وبنــاء الســام".
أن النســاء والرجــال
لئــن وصلــت الدراســة إلــى نتيجــة مفادهــا ّ
ـرر
ـ
متك
ـكل
ـ
بش
ـارك
ينظــرون للمــرأة علــى أنهــا قــد أصبحــت تشـ
2 .تعزيــز املســاواة بــن اجلنســن ورســائل متكــن املــرأة عبــر
ـإن
ـ
ف
ـورة،
ـ
الث
ـل
ـ
قب
ـه
ـ
علي
يف صنــع القــرار األســري أكثــر ممــا كانــت
وســائل اإلعــام والتأكــد مــن متتــع النســاء والناشــطات يف
هــذه الزيــادة يف وكالــة املــرأة داخــل املنــزل لــم متتــد إلــى القــرارات
مجــال حقــوق املــرأة بحريــة متســاوية يف التعبيــر.
املتعلقــة بالشــؤون املاليــة لألســرة .وقــد ذكــر  % 46مــن الرجــال أظهــرت الدراســة تباينــا يف وجهــات النظــر بــن النســاء والرجــال
أنهــم يتخــذون القــرارات املتعلقــة باألمــور املاليــة مبفردهــم  ،بشــأن األمــور املقبولــة إجتماع ّيــا .ويعتبــر إعــداد التقارير املراعية
مقارنــة بـــ  % 27مــن النســاء (اللواتــي يقمــن بــدور ربــات األســر) .للنــوع االجتماعــي ودعــم مشــاركة املــرأة يف وســائل اإلعــام أمـ ًرا
بالــغ األهميــة ،ال فقــط لضمــان املســاواة بــن اجلنســن ومتكــن
 .2.3.7توصيات
املــرأة ولكــن ً
أيضــا لضمان املشــاركة املتســاوية للمــرأة يف املجاالت
1 .ضــرورة قيــام الدولــة واملؤسســات املدنيــة الليبيــة بتنفيــذ السياســية واالقتصاديــة وبنــاء الســام يف ليبيــا .كمــا يجــب إنشــاء
حمــات تثقيفيــة وبرامــج مشــاركة مجتمع ّيــة للمســاعدة ودعــم مســارات مناســبة حلريــة التعبيــر ،وخاصة بالنســبة ألولئك
يف القضــاء علــى املعاييــر االجتماعيــة الســلبية واحلــد مــن الذيــن يواجهــون خطــر الترهيــب واالعتــداء (مثــل املدافعــن عــن
حقــوق املــرأة) بشــكل أكثــر جد ّيــة .ويتض ّمــن ذلــك ضمــان تنفيــذ
القوالــب النمطيــة املتعلقــة بالنــوع اإلجتماعــي.
ينبغــي وضــع وتنفيــذ برامــج توعيــة علــى مســتوى املجتمعــات التشــريعات الدوليــة التــي تعــزز "اتخــاذ خطــوات مناســبة وقويــة
احملليــة يتــ ّم توجيههــا إلــى الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء وعمليــة حلمايــة املدافعــات عــن حقــوق اإلنســان" علــى النحــو
للتصـ ّدي للمعاييــر االجتماعيــة املق ّيــدة والقوالــب النمطيــة للنــوع املنصــوص عليــه يف قــرار اجلمعيــة العامــة  .33181/68وباإلضافــة
االجتماعــي الســلبية ،مبــا يف ذلــك ربــط قيمــة املــرأة كشــخص إلــى ذلــك ،تؤكــد الفقــرة  21مــن قــرار مجلــس األمــن عــدد 2467
 32مثلما ّ
مت التنصيص عليه يف موجز هيئة األمم املتحدة للمرأة  10 ،استراتيجيات إلشراك الرجال والفتيان يف شراكة مع النساء والفتيات لتحقيق املساواة بني اجلنسني( ،بدون تاريخ)
 33يف  ،2014أصــدرت اجلمعيــة العامــة القــرار عــدد  181/68املتعلــق بحمايــة املدافعــات عــن حقــوق اإلنســان الــذي دعــا الــدول األعضــاء إلــى جملــة أمــور منهــا تعزيــز اإلعــان وترجمتــه وإنفــاذه
بالكامــل ،مبــا يف ذلــك مــن خــال اتخــاذ خطــوات مناســبة وقويــة وعمليــة مــن أجــل حمايــة املدافعــات عــن حقــوق اإلنســان .انظــر الفقــرة التشــغيلية .A / RES / 68/181 ، 1
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علــى أهميــة إدانــة "أعمــال التمييــز والتحــ ّرش والعنــف ضــد
املجتمــع املدنــي ،والصحفيــن الذيــن يعـ ّدون تقاريــر إخبار ّيــة عــن
العنــف اجلنســي يف حــاالت النــزاع والذيــن يــؤدون دورا هامــا يف
تغييــر املعاييــر املتعلقــة باألســباب اجلذريــة لتلــك األعمــال ،وهــي
عــدم املســاواة بــن اجلنســن والتمييــز القائمــن علــى املســتوى
الهيكلــي .ووضــع واتخــاذ تدابيــر حلمايتهــم ومتكينهــم مــن القيــام
بعملهــم ".

.4.7
املشاركة السياسية للمرأة وسالمها وأمنها

النتيجة الرئيس ّية :1
سلبي فيما يتعلق بتمثيل املرأة
النظر إلى املؤسسات الوطن ّية بشكل
ّ

النتيجة الرئيس ّية :2
املشاركة املجتمعية والسياسية أقل بكثير بني النساء مقارنة بالرجال
الرئيسية
 .1.4.7النتائج
ّ

الرئيســية  : 1النظــر إلــى املؤسســات
النتيجــة
ّ
ســلبي فيمــا يتعلــق بتمثيــل املــرأة
الوطنيــة بشــكل
ّ
ّ

نظــر املســتجيبون إلــى املؤسســات الوطنيــة ،مبــا يف ذلــك مجلــس
الدولــة ،مجلــس النــواب ،هيئــة صياغــة الدســتور والقضاء ،بشــكل
ســلبي فيمــا يتعلــق بتمثيــل املــرأة .إذ يعتقــد مــا بــن  % 47و
ّ
 % 52مــن املســتجيبني أن املؤسســات الوطنيــة لــم تراعــي
تصـ ّورات وآراء النســاء .يف حــن كان الرجــال أكثــر ميــا للتصريح
أن مــا يقــرب مــن
ـأن هــذه املؤسســات متثــل مصالــح املــرأة ،غيــر ّ
بـ ّ
نصــف اجلنســن لــم يشــعروا علــى اإلطــاق بــأن املــرأة ممثلــة يف
هــذه الهيئــات .وبشــكل عــام ،لــم جتــد مــا بــن  % 53و % 61
مــن النســاء الالتــي شــملهن املســح يف هــذه املواقــع الثمانيــة أ ّنهـ ّـن
ممثــات مــن قبــل املؤسســات احملليــة والوطنيــة.

الرئيســية  : 2املشــاركة املجتمعيــة
النتيجــة
ّ

كمــا وجــدت الدراســة ً
أيضــا أن النــزاع عامــل مؤثــر علــى املشــاركة
واالنخــراط يف األنشــطة املجتمع ّيــة .فقــد أدى انعــدام األمــن إلــى
تثبيــط النســاء عــن املشــاركة وقــد كـ ّـن يف املاضــي أق ـ ّل احتمــاال
للمشــاركة يف حــن ح ّفــز النســاء العامــات على مواصلة املشــاركة
يف أوقــات احلاجــة  .وص ّرحــت أكثــر مــن نصــف النســاء يف العينــة
اللواتــي ســاهمن ســاب ًقا يف اجتماعــات وقــرارات مجتمع ّيــة ،أ ّنهـ ّـن
يشــاركن بشــكل أكثــر تواتــرا بنســبة أق ـ ّل أو أكثــر ممــا كان عليــه
األمــر قبــل الثــورة .ومــن املثيــر لالهتمــام أن أصحــاب املصلحــة
الذيــن متــت مقابلتهــم يف اجلــزء النوعــي مــن هــذه الدراســة قــد
أن انخــراط املجتمــع احمللــي قــد انخفــض ،وقــد ارجعــوا
وجــدوا ّ
ذلــك إلــى ضعــف األمــن.
وجهــت اجلهــات الفاعلــة يف املجتمــع املدنــي التــي ّ
متــت مقابلتهــا
ّ
دعــوة إلــى اجلهــات املانحــة الدوليــة لدعــم منظمــات املجتمــع
املدنــي التــي تركــز علــى الرفــع مــن درجــة املعرفــة والوعي بالشــأن
السياســي لــدى املــرأة بشــكل عــام ،وحقوقهــا السياســية بشــكل
أكثــر حتدي ـ ًدا .أ ّمــا مــا يتعلّــق بــاألدوات واآلليــات املمكنــة التــي
ميكــن أن تســاعد يف زيــادة املشــاركة السياســية واملدنيــة للمــرأة،
فدعــا أصحــاب املصلحــة إلــى دعــم برامــج التربيــة السياســية
املوجهــة للنســاء .وميكــن للجهــات الفاعلــة الدوليــة أن
واملدنيــة
ّ
تعمــل كجســر بــن املجتمــع املدنــي واملنظمــات احلكوميــة مثــل
الهيئــة الوطن ّيــة العليــا لالنتخابــات لتســهيل تصميــم حمــات
التثقيــف والتوعيــة املدنيــة املراعيــة للنــوع االجتماعــي.

والسياســية أقــل بكثيــر بــن النســاء مقارنــة بالرجــال
وجــدت الدراســة أن املشــاركة املجتمع ّيــة واملدن ّيــة للنســاء
املســتجيبات كانــت منخفضــة ،بينمــا كان الذكــور أكثــر احتمــاال
للمشــاركة يف األنشــطة االجتماعيــة واملجتمعيــة .وصـ ّرح مــا بــن
 % 57و  % 73مــن اإلنــاث املســتجوبات أنهــن لــم يحضــرن
لقــاءات مجتمعيــة قــط ،وأبلغــت األغلبيــة ً
أيضــا أ ّنهــا لــم تشــارك
أب ـ ًدا يف لقــاء مجتمعــي ســواء قبــل يوليــو  2014أو بعــده .عــاوة
علــى ذلــك ،كشــفت النتائــج ً
أيضــا أن التعليــم يلعــب دو ًرا مه ًمــا يف
 .2.4.7التوصيات
املشــاركة املجتمع ّيــة ،وذلــك يف ظ ـ ّل ارتفــاع حـ ّ
ـظ النســاء األكثــر
تعليمــا يف املشــاركة يف األنشــطة املجتمعيــة .وص ـرح  % 79مــن 1 .تعزيــز مشــاركة املــرأة الهادفــة يف املؤسســات الوطنيــة مــن
ّ
ّ
خــال تخصيــص مســتويات حصــص موصــى بهــا دول ّيــا
املســتجيبني األميــن والذيــن تلقــوا تعليمــا ابتدائيــا أ ّنهــم لــم
والبالغــة .% 30
يحضــروا قــط لقــاءات مجتمع ّيــة أو اجتماعــات املجتمــع املدنــي،
أن  % 62مــن أصحــاب املســتوى اجلامعــي لــم يحضــروا ح ّتــى يتـ ّم ضمــان احلــد األدنــى مــن التمثيــل يف جميــع مســتويات
كمــا ّ
املؤسســات الوطنيــة ،فإ ّنــه يجــب تطبيــق حصــة  % 30كحــد
اجتماعــات للمجتمــع املدنــي.
أدنــى ،مبــا يف ذلــك داخــل جميــع اللجــان والوفــود .ووفقــا
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للدراســة العامليــة بشــأن تنفيــذ قــرار مجلــس األمــن التابــع لــأمم
املتحــدة  ،1325كان للحصــص االنتخابيــة ،علــى وجــه اخلصــوص،
أثــر قابــل للقيــاس الك ّمــي علــى متثيــل املــرأة يف البلــدان التــي
تشــهد نزاعــات وتعيــش فتــرة مــا بعــد النــزاع ،ممــا ســاهم يف
التــوازن العــام بــن اجلنســن يف هيئاتهــا الوطنيــة املنتخبــة ( هيئــة
األمم املتحــدة للمــرأة .)2015 ،
2 .تعزيز مشاركة املرأة الهادفة يف جميع عمليات السالم.
ـإن "عمليــات الســام التــي تضمنــت
وفقــا ملــا أظهــره البحــث ،فـ ّ
النســاء كشــاهدات ،وموقعــات ،ووســيطات و  /أو مفاوضــات قــد
زادت بنســبة  % 20مــن احتمــال اســتمرار اتفاقيــة الســام ملــدة
عامــن علــى األقــل .وتــزداد هــذه امل ـ ّدة كلّمــا تق ـ ّدم الوقــت ،مــع
زيــادة بنســبة  % 35يف احتمــاالت التوصــل إلــى اتفــاق ســام
يــدوم خمســة عشــر عامــا"(" .أوريلــي وآخــرون ،ص .)2015 ،1وإذا
مــا أخذنــا ذلــك بعــن االعتبــار ،فإ ّنــه يجــب تعزيــز مشــاركة املــرأة
وتعميــم مراعــاة منظــور النــوع االجتماعــي يف جميــع عمليــات
ـإن هذا
الســام .وكمــا هــو منصــوص عليــه يف الدراســة العامليــة ،فـ ّ
األمــر ســيتض ّمن تشــجيع ودعــم اعتمــاد "معاييــر اختيــار شــاملة
وشــفافة للنســاء املشــاركات يف املفاوضــات أو مــا بعدهــا ،مبــا يف
ذلــك علــى ســبيل املثــال ضمــان مشــاركة املــرأة يف جلــان قيــادة
محادثــات الســام واحلــوارات الوطنيــة واملشــاورات واملنتديــات
االستشــار ّية؛ وإنشــاء آليــات رســمية لنقــل مطالــب املــرأة إلــى
طاولــة املفاوضــات "(هيئــة األمم املتحــدة للمــرأة.)2015 ،

6 .تقــدمي الدعــم املســتدام وبنــاء قــدرات قطــاع املجتمــع املدنــي
الناشــئ يف ليبيــا
ال يــزال املجتمــع املدنــي حديــث النشــأة نســب ًيا يف ليبيــا ،وقــد
تكــون قلّــة املشــاركة املجتمع ّيــة للمــرأة مؤشــراً علــى حاجة أنشــطة
املجتمــع املدنــي واملشــاركة املدنيــة لزيــادة توســيع نطاقهــا .وينبغــي
بــذل اجلهــود لتوفيــر دعــم مســتدام طويــل األجــل ،مبــا يف ذلــك
بنــاء القــدرات ،للمجتمــع املدنــي بشــكل عــام.
كمــا يتعـ ّـن دعــم جهــود املجتمــع املدنــي لبنــاء الوعــي السياســي.
ووف ًقــا لدراســات صــدرت مــا بعــد االنتخابــات أجراهــا برنامــج
األمم املتحــدة اإلمنائــي ومركــز كارتــر ،فــإن املشــاركة السياســية
للمــرأة تأثــرت ســل ًبا بنقــص املعلومــات أو عــدم املســاواة يف النفاذ
إليهــا .وينبغــي بــذل اجلهــود لدعــم بــروز مجتمــع مدنــي جيــد
املعرفــة واالســتعداد لالرتقــاء بالوعــي السياســي لــدى النســاء
وخاصــة النســاء املهمشــات يف املناطــق الريفيــة .كمــا يجــب
وضــع اســتراتيجية طويلــة األمــد لدعــم وبنــاء قــدرات الشــبكات
النســائية ومنظمــات املجتمــع املدنــي للمشــاركة يف احلــوارات
السياســية وبنــاء الســام.
7 .الدعــوة إلــى مشــاركة سياســية ومدنيــة متســاوية وهادفــة
للرجــال والنســاء علــى حـ ّـد ســواء.
يجــب مواصلــة اجلهــود لدعــم املنظمــات التــي تعمــل علــى دعــم
املشــاركة السياســية واملدنيــة املتســاوية والهادفــة للرجال والنســاء
علــى حـ ّد ســواء .وتشــير نتائــج هــذه الدراســة إلــى أن مــا يقــرب
مــن  % 50مــن املســتجيبني الذكــور يجــدون املشــاركة يف العمــل
السياســي غيــر مناســب للنســاء .ويجــب أن تكــون توعيــة املجتمــع
الليبــي املســتمرة بضــرورة تشــريك املــرأة هــي املنطلــق جلميــع
اجلهــود األخــرى لبنــاء قــدرة املــرأة علــى االضطــاع بــدور أكثــر
نشـ ً
ـاطا يف املجتمــع.

3 .ضمــان تعزيــز املســاواة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة يف جميــع
املؤسســات الوطنية واحلوارات السياســية.
ال يعنــي ضمــان مشــاركة املــرأة أنهــا مســؤولة عــن قضايــا املــرأة
فحســب ،بــل يجــب أن يُســمح لهــا  -ويتــم تشــجيعها  -علــى
املشــاركة والعمــل كصانعــة قــرار يف مجمــوع القضايــا املتعلقــة
باملؤسســات الوطنيــة .لذلــك ،يجــب بــذل اجلهــود لضمــان تعميــم
فــإن" :املســاعدة
املســاواة بــن اجلنســن مــن قبــل جميــع أصحــاب املصلحــة وكمــا أشــارت إلــى ذلــك الدراســة العامليــة،
ّ
الرئيســيني يف املؤسســات الوطنيــة.
التقنيــة إلجــراء االنتخابــات يف فتــرة مــا بعــد انتهــاء النــزاع
تشــمل تقــدمي املشــورة بشــأن التدابيــر اخلاصــة املؤقتــة .ويجــب
4 .تعزيــز مشــاركة املــرأة وتعميــم مراعــاة منظــور النــوع أن تخصــص صناديــق ســلة االنتخابــات مــا ال يقــل عــن % 15
اإلجتماعــي يف جميــع مســتويات الســلطة القضائيــة .مــن متويلهــا ملشــاركة املــرأة .كمــا يجــب دعــم الهيئــات االنتخابيــة
ال يجــب االقتصــار علــى إحــراز تق ـ ّدم يف ضمــان وصــول املــرأة لتطويــر القــدرات يف مجــال جمــع البيانــات التــي تراعــي الفــوارق
إلــى العدالــة ،ولكــن يجــب أن يكــون متثيــل املــرأة بصــورة مجديــة بــن اجلنســن وإدارة البيانــات املصنفــة حســب النــوع االجتماعــي
يف جميــع مســتويات الســلطة القضائ ّيــة كقاضيــات ومحاميــات "(هيئــة األمم املتحــدة للمــرأة .)2015 ،
وضابطــات شــرطة قضائيــة .ويتض ّمــن ذلــك معاجلــة العوائــق
التــي حتــول دون املشــاركة املتســاوية للمــرأة مــن خــال حتديــد 8 .تعزيــز املشــاركة املجتمع ّيــة ومبــادرات التوعيــة يف املناطــق
أهــداف مقابلــة وإحــداث مبــادرات للتوظيــف وبــذل "جهــود
املتأثــرة بالنــزاع.
شــاملة ملعاجلــة  ...مســألة التحيــز والتمييــز بــن اجلنســن يف يوصــى بتعزيــز املشــاركة املجتمعيــة واملدنيــة ومبــادرات التوعيــة،
أوســاط القضــاة واحملامــن والقائمــن علــى إدارة احملاكــم ،مبــا علــى وجــه اخلصــوص ،يف املناطــق املتأثــرة بالنــزاع .وقــد يتطلــب
يف ذلــك إنشــاء ودعــم آليــات مراقبــة فعالــة".34
ذلــك إعــادة بنــاء وإنشــاء مراكــز مجتمعيــة ومبانــي بنيــة أساســية
الحتضــان أنشــطة املشــاركة املجتمع ّيــة بشــكل فعلـ ّـي.
5 .تعزيز امليزنة املراعية ملنظور النوع اإلجتماعي.
وضــع أهــداف محــ ّددة بأرقــام دقيقــة تضمــن إدراج املــرأة
وقضاياهــا يف عمليــة التخطيــط ،مثــل هــدف األمم املتحــدة
بتخصيــص  % 15مــن أمــوال بنــاء الســام للمشــاريع التــي يتمثــل
هدفهــا الرئيســي يف تلبيــة االحتياجــات اخلاصــة باملــرأة وتعزيــز
املســاواة بــن اجلنســن.
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املرفق  : 1مق ّدمو املعلومات الرئيس ّيون
الذين أجريت معهم مقابالت
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0.10

املرفق  : 2قصص املهاجرين
جتربة مهاجر  :1فاتومتا
غــادرت فاتومتــا  30 ،ســنة ،النيجــر بحثــا عــن حتســن ظروفهــا
املعيشــية .ســافرت مــع طفليهــا واثنــن مــن املهاجريــن اآلخريــن،
قطعــت الصحــراء علــى مــن ســيارة .كانــت تبحــث يف املقــام األول
أن الوضــع يف بلدهــا لــم يعــد
عــن مصــادر جديــدة للدخــل ذلــك ّ
يُطــاق وكانــت ترغــب يف توفيــر حيــاة كرميــة البنهــا وابنتهــا .وقــد
ســاعدها والدهــا بإقراضهــا بعــض املــال.
كانــت األشــهر األولــى لفاتومتــا يف ليبيــا قاســية للغايــة .ومــع
ذلــك ،اســتطاعت أن تعتمــد علــى توجيهــات ابــن أخيهــا ،الــذي
كان يعيــش يف ليبيــا مــن قبــل .متكنــت تدريجيــاً مــن حتســن
ظروفهــا املعيشــية  -فاملنطقــة التــي تعيــش فيهــا كانــت هادئــة
ـص
وآمنــة نســبياً  -وهــي اآلن تديــر مطعمــا صغيــرا يف ســبها اختـ ّ
أن جتربتهــا كانــت إيجابيــة للغايــة،
يف األكالت النيجيريــة .ورغــم ّ
إال أنهــا تــدرك متــام اإلدراك أن العديــد مــن النســاء املهاجــرات
لســن محظوظــات مثلهــا .وكانــت عــادة مــا تتــرك البــن أخيهــا -
وهــو شــريكها يف املطعــم  -مه ّمــة التعامــل مــع مجموعــة متنوعــة
مــن املشــاكل التــي واجهتهــا يف ليبيــا.

جتربة مهاجر  :3أمينة
أدركــت أمينــة ربيعهــا الســادس والعشــرين وهــي تعيــش يف بنغــازي
منــذ  10ســنوات .يف عــام  ، 2008عبــرت أمينــة ووالدتهــا ووالدها
وشــقيقها مــن الصومــال بــرا إلــى ليبيــا عبــر الســودان مبســاعدة
مهربــن .أنفقــت عائلتهــا  2000دوالر علــى الرحلــة ،ودفــع
والدهــا للمهربــن  500دوالر يف الصومــال أمــا بقيــة األمــوال
فســددها علــى دفعــات طــوال الطريــق .كانــت الرحلــة إلــى ليبيــا
عبــر البـ ّر مليئــة باملخاطــر -خاصــة بالنســبة إلــى الشــابات علــى
طــول الطريــق  -وقــد كانــت أمينــة شــاهدة علــى ابتزازهـ ّـن املالــي
واجلنســي علــى طــول الرحلــة.

كانــت الغايــة مــن ســفرها هــي وعائلتهــا إلــى ليبيــا هــو الوصــول
إلــى الشــواطئ األوروبيــة .وح ّتــى تتم ّكــن عائلتهــا مــن دفــع تكاليــف
قضــت الســنوات العشــر املاضيــة
الرحلــة علــى امتــداد مراحلهــاّ ،
يف العمــل كعمــال نظافــة وطهــاة ومزارعــن .تعمــل أمينــة حال ًيــا
كعاملــة نظافــة يف مدرســة خاصــة خــال النهــار ويف مقهــى بدايــة
مــن الســاعة  5:30مســا ًء حتــى  10مســا ًء .وبفضــل وظيفتيهــا،
تكســب أمينــة شــهر ّيا حوالــي  450دينــارا ليبيــا ( 321دوال ًرا
أمريك ّيــا) ،ت ّدخــر معظمهــا لتمويــل رحلــة عائلتهــا إلــى أوروبــا.
وحســب فاتومتــا ،فــإن القانــون يف ليبيــا ال يُن ّفــذ بشــكل ف ّعال .وقد وحســب جتربتهــا اخلاصــة ،لــم يكــن العثورعلــى عمــل باألمــر
أن املهاجــرات يف ليبيــا يتمتّعــن بســمعة ط ّيبــة
بلغهــا حــدوث حــاالت إســاءة معاملــة ضــد املهاجريــن ،وخاصــة الصعــب .ذلــك ّ
االعتــداء ،والتعذيــب واالختطــاف مــن قبــل املهربــن .إنهــا تعتقــد بكونهـ ّـن صادقــات ومخلصــات و مــن املســتبعد أن يســرقن .وعلــى
أن الدفــاع عــن هــؤالء املهاجريــن وحمايتهــم أمــر صعــب للغايــة مــر الســنني ،حافظــت علــى ســمعة جيــدة لــدى أصحــاب العمــل
ألن معظمهــم دخلــوا ليبيــا بشــكل غيــر قانونــي ،ولكـ ّـن أملهــا هــو الليبيــن ،ممــا ســاعدها علــى احلصــول علــى توصيــات جيــدة مــن
أن تعاقــب القوانــن الليبيــة يو ًمــا مــا املهربــن واملتاجريــن بالبشــر قبلهــم مكنتهــا مــن احلصــول علــى املزيــد مــن فــرص العمــل .بعــد
عقــد مــن العيــش يف ليبيــا ،جمعــت أمينــة وعائلتهــا مدخــرات
الذيــن يســتغلّون املهاجريــن.
كافيــة للقيــام بالرحلــة عبــر البحــر األبيــض املتوســط .ومبجــرد
وصولهــا إلــى أوروبــا ،يأمــل والدهــا يف طلــب احلصــول علــى
جتربة مهاجر :2جنمة
تبلــغ جنمــة مــن العمــر  48ســنة ،هاجــرت إلــى ليبيــا بســبب اللجــوء يف أملانيــا.
الظــروف االقتصاديــة الســيئة يف بلدهــا ،وقــد اتخــذت هــذا
لكــن أمينــة ،وبعــد أن عاشــت يف ليبيــا طيلــة ســنوات عديــدة،
ّ
القــرار مبوافقــة أســرتها .ولئــن ص ّرحــت جنمــة بأ ّنهــا مت ّكنــت مــن
الوصــول إلــى بنغــازي بأمــان مقابــل 400دوالر ،فإ ّنهــا لــم تقــدم أصبحــت تشــعر وهــي يف بنغــازي وكأ ّنهــا يف وطنهــا .ميكنهــا
التواصــل بســهولة باللهجــة الليبيــة وهــي ســعيدة بوظيفتهــا.
أي تفاصيــل إضافيــة عــن رحلتهــا.
تعمــل جنمــة اآلن يف طرابلــس كخادمــة منزليــة. ،وقــد متكنــت مــن ونتيجــة لذلــك ،تضــاءل تصميــم عائلتهــا علــى مغــادرة ليبيــا
أن الليبيــن أشــخاص طيبــون،
احلصــول علــى هــذه الوظيفــة مــن خــال وكالــة توظيــف خاصــة .إلــى أوروبــا .وقــد ص ّرحــت أمينــة ّ
وأن العديــد مــن العائــات الليبيــة التــي توظــف أجانــب تعاملهــم
ّ
يبلــغ دخلهــا الشــهري 900دينــار ليبــي ( 642دوالر أمريكــي)،
ترســل جــزءا منــه إلــى أقاربهــا يف بلدهــا .ورغــم كونهــا ال تعمــل معاملــة جيــدة .فعلــى ســبيل املثــال ،عندمــا ألقــت ســلطات الهجــرة
بعقــد ،إال أنهــا راضيــة متا ًمــا عــن ظــروف معيشــتها .ومــع ذلــك ،القبــض علــى صديقــة إثيوبيــة تعمــل كعاملة نظافة ،ســعت األســرة
فهــي منفتحــة علــى وظائــف أخــرى إذا ظهــرت فــرص توظيــف الليبيــة التــي وظفتهــا لإلفــراج عنهــا يف نفــس اليــوم.
ـإن أمينــة
توظفهــا حيــث ورغــم ثقتهــا يف الليبيــن وحســن معاملــة مشــغليها ،فـ ّ
أفضــل .تقيــم جنمــة حال ًيــا يف منــزل االســرة التــي ّ
أن أنشــطتها تتر ّكــز حــول هــذه األســرة تــدرك أن ليبيــا ال تقــدم شــبكة أمــان قانونيــة ميكنهــا حمايتهــا
تعتنــي بأبنائهــا .ومبــا ّ
 ،فإنهــا نــاد ًرا مــا تخــرج ،وبالتالــي فهــي ليســت علــى علــم تــام هــي وأســرتها املهاجــرة .ونتيجــة لذلــك ،ورغــم إحساســها النســبي
باحلالــة األمنيــة .وللحفــاظ علــى ســامتها ،تتجنــب مغــادرة منــزل باالســتقرار والراحــة يف بنغــازي ،فمــن األرجــح أن تقــدم أمينــة
وعائلتهــا علــى خــوض الرحلــة عبــر البحــر األبيــض املتوســط.
صاحــب العمــل وتعتمــد علــى األســرة حلمايتهــا.
تشــعر جنمــة أن ظــروف املهاجريــن يف ليبيــا ســيئة وأن احليــاة
بالنســبة ألولئــك الذيــن ال يتحدثــون العربيــة قــد تكــون أكثــر
صعوبــة.
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جتربة مهاجر  :4نادية
تبلــغ ناديــة مــن العمــر  48ســنة .غــادرت وطنهــا ،مثــل العديــد
مــن املهاجريــن اآلخريــن ،هر ًبــا مــن املصاعــب االقتصاديــة
املســتمرة .أقدمــت ناديــة علــى هــذا القــرار مبفردهــا بغيــة إعالــة
أســرتها ماليـاً .وهــي تســافر إلــى تشــاد كل عامــن لرؤيــة زوجهــا
وأطفالهــا ،ثــم تعــود إلــى ليبيــا مــع مجموعــات مــن املهاجريــن
عبــر احلــدود اجلنوبيــة ســهلة االختــراق واخلطيــرة .تبلــغ تكلفــة
الرحلــة عــاد ًة قرابــة  140دينــا ًرا ليب ّيــا ( 100دوالر أمريكــي).
يف بدايــة األمــر ،كافحــت للحصــول علــى وظيفــة ،لكنهــا اآلن
تعمــل كمنظفــة يف مستشــفى يف بنغــازي  -وهــي وظيفــة حصلــت
عليهــا بفضــل امــرأة ليبيــة  -وتكســب  1200دينــار ليبـ ّـي (857
دوال ًرا) شــهر ًيا بعقــد ســنوي .و تؤ ّمــن ناديــة لنفســها اإلفطــار
والغــداء والعشــاء يف املستشــفى ،ممــا يجعلهــا قــادرة علــى ا ّدخــار
معظــم راتبهــا .ترســل كل ســتة أشــهر  4،000دينــار ليبــي (2،855
دوالر) إلــى عائلتهــا عبــر مكاتــب حتويــل األمــوال.
مديــر ناديــة شــخص شــديد الد ّقــة ومســتعد دائ ًمــا لتقــدمي يــد
املســاعدة مــن أجــل حــل مشــاكلها .تقيــم ناديــة ً
أيضــا بشــكل
قانونــي يف ليبيــا ،وذلــك علــى الرغــم مــن عــدم حتقــق املستشــفى
الــذي تعمــل فيــه مــن وضعهــا القانونــي .وال مي ّثــل انعــدام األمــن
بالنســبة إليهــا مصــدر قلــق كبيــر إال يف حــاالت القتــال املباشــر.
لذلــك فهــي راضيــة متا ًمــا علــى ظروفهــا املعيشــية وتعتقــد أن
الليبيــن يعاملــون األجانــب بشــكل جيــد .كمــا تعتقــد أن إتقانهــا
اللغــة العربيــة الليبيــة قــد ســاعدها بشــكل كبيــر.
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هيئــة األمم املتحــدة للمــرأة هــي منظمــة أمم ّيــة معن ّيــة
باملســاواة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة .والهيئــة هــي
النصيــر العاملــي الرئيســي لقضايــا املــرأة والفتــاة،
حيــث نشــأت بغــرض التعجيــل بإحــراز تقــدم فيمــا
يتصــل بتلبيــة احتياجاتهــن علــى الصعيــد العاملــي.
تدعــم هيئــة األمم املتحــدة للمــرأة الــدول األعضــاء يف األمم املتحــدة يف وضــع معاييــر عامليــة
لتحقيــق املســاواة بــن اجلنســن ،وتعمــل مــع احلكومــات واملجتمــع املدنــي لتصميــم القوانــن
والسياســات والبرامــج واخلدمــات الالزمــة لضمــان تنفيــذ تلــك املعاييــر .وهــي تقــف وراء
مشــاركة املــرأة علــى قــدم املســاواة يف جميــع جوانــب احليــاة  ،مــع التركيــز علــى  5مجــاالت
ذات أولويــة :زيــادة قيــادة املــرأة ومشــاركتها ؛ إنهــاء العنــف ضــد املــرأة ؛ إشــراك املــرأة يف جميــع
جوانــب عمليــات الســام واألمــن ؛ تعزيــز التمكــن االقتصــادي للمــرأة ،وجعــل املســاواة بــن
اجلنســن محوريــة يف عمليــة تخطيــط التنميــة وميزنتهــا علــى الصعيــد الوطنــي .كمــا تعمــل
هيئــة األمم املتحــدة للمــرأة علــى تنســيق وتعزيــز عمــل منظومــة األمم املتحــدة يف مجــال
تعزيــز املســاواة بــن اجلنســن
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