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  الليبيت املرأة)  متغير عاله في الريادي ودورها العربيت املرأة
ًا
(  ىنموذا

 ليبيا.  املرقب ذامعت.  العام الًفس عله استاو  -العارف محند ليلى. د

  

 : البحث ملخص

 في حظهم التي الالشمت الخدابحر اجخاذ يخم ختى ، دأهميخه ، اإلاسأة  دزر ؾبيػت فهم غلي اإلاجخمؼ مظاغدة في البدث أهميت جيبؼ
 الاحخماغيت القيم مىظومت غلى ألاغالم دطاةل جأزحر  قدزة بياند ، اإلاسأة  دزر قيمت مً جقلل التي الظاةدة الثقافت حغيحر

 . دزقيه اإلاجخمؼ جقدم في اإلاسأة  دزر ألهميت هظسهم دحهت دحغيحر ، اإلاجخمؼ أفسا  لدى الاحخماعي الخغحر دئخدار

 التي البشسيت القوىر هطف جمثل باغخبازها اإلاجاالث، حميؼ في الػسبيت اإلاسأة  دزر جوغيذ ألاطاض بالدزحت البدث ديهدف

ر)  اإلاإزسة الػوامل ؾسح ، زقيها د اإلاجخمػاث بىاء في غليها  ػوىر
ًا
ر أد طلبا

ًا
 أد احخماغيت ماهذ طواء اإلاسأة  دزر غلى(  ايجابا

 بددزها يخػلق فيما خاضت اإلاسأة غد اإلامازض الػىطسرر الخميحز أهواع غلى الػوء دحظليـ.   يييت أد قاهوهيت أد اقخطا يت
 . الظياسخي

 

Summary 

 

The importance of research in helping the community to understand the nature of  the role of 

women , and its importance , until take necessary measures to contribute to changing the culture 

that reduce the value of the role of women , and the statement of the impact of the media on the 

ability of system of social values among members of the community and change their view of 

the importance of the role of women the progress of society and advancement. 

The research aims primarily to clarify the basis for the role of Arab women in all areas , as it 

represents half the manpower reliable in building communities and advancement , put 

influencing factors ( positively and negatively) on the role of women , whether social , economic 

or legal or religious . and shed the light on the types of racial discrimination practiced repelling 

women especially with regard to its leadership role   
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 : مقدمت

 غلى الخقدم  ظدىد خيث مفنسة غقوىر مً جملنه بما بل فقـ ؾبيػيت زسداث مً جملنه بما يقاض ال اإلاجخمػاث جقدم ئن

ر داإلاخدزبت اإلاخػلمت البشسيت القوىر
َا
ر جدزيبا

َا
.  حيدا

 الخالي بوغػه الػسبي ددؾىىا   البشسيت اإلاواز  هطف خوالى جمثل بل ، مان مجخمؼ أر في البشسيت القوىر مً حصء اإلاسأة دحػد
 دالتي اإلاخخلفت مشازيػه في دئ ماحها ، بمإطظاجه دالنهوع دالخػليم الخىميت دغملياث خؿـ في اإلاسأة إلشساك خاحت ألثر

 . البشسرر الجيع لىمو أفػل بيئت دجأطيع الخياة هوغيت جدظحن ئلى تهدف

 أر فان دبالخالي الػطوزر غبر اإلاجخمػاث  اخل جبلوزث دخػازيت زقافيت مسجنصاث دلها شمولي بؿابؼ جدظم اإلاسأة قػيت ئن
 مً دالبد هرا.  دجقاليده دغا اجه دقيمه اإلاجخمؼ فلظفاث في حوهسيت حغحراث يخؿلب الطػيد هرا غلى ئخدازه يسا  حغيحر

 دالاقخطا ر الاحخماعي بالواقؼ جسجبـ خيث ، دجخلفه اإلاجخمؼ لخؿوزر دخظاض حيد مقياض اإلاسأة قػيت أن ئلى ؤلاشازة
ر مىخظمت بخؿى مجخمؼ جقدم جطوزر يمنً فال فيه اإلاسأة بخقدم مسهونر اإلاجخمؼ جقدم فددد  دالظياسخي

َا
 هطفه دزاةه مخلفا

.  جخلف خالت في الثاوي

 داإلاػلوماث الاجطاالث دزوزة الػوإلات ظاهسة في اإلاخمثلت الػاإلايت الخددياث مً الػديد جواحه الثالثت ألالفيت في داإلاسأة
 القسازاث أفػل ئلى للوضوىر دالابخهاز الػلمي الخفنحر بأطاليب دألاخر اإلاػسفت ئ ازة غلي القدزة مً غاليت  زحت جخؿلب التي

. الظلبيت آزازها مً دجقلل الخددياث هره مً الاطخفا ة حػظم التي

 اإلاظخوىر غلي أما.  الديمقساؾيت دوشس دالخىميت دالظلم الخسب قػايا في مخمثلت ئقليميت جددياث اإلاسأة جواحه لما
 التي اإلادليت الخددياث بػؼ الصخطيت دالاخواى البؿالت دمشنالث الػامت دالظياطاث القواهحن مً الػديد فخمثل اإلادلي

.  اإلاسأة جواحه

 مىاضب ئلى دضولها دحػصيص القساز اجخاذ غمليت في مشازلتها د غم اإلاسأة جمنحن خخميت فسغذ الخددياث هره مل

.  القساز دضىؼ الظلؿت

 اإلاجخمؼ، في السيا ر  دزها دجأليد الػامت، الخياة في  مجها ئلى الجا  الظعي  دنر يخأحى ال خقوقها الػسبيت اإلاسأة هيل ئن
م بىاء في دمظاهمتها

ّ
. الوؾىيت أدلوياجه طل

ر مثلذ الػسبي السبيؼ بلدان أن لما
ًا
ر  ليال

ًا
 زفد شأهه مً داشن، دؾجي بددزر النهوع غلى قا زة الػسبيت اإلاسأة أن غلى ئغافيا

. دالخؿّوزر للنهوع غنها غجى ال بػوامل الػامت الخياة

:  البحث مشكلت

 دغيها د ، مبػدة أد مخبأة ماهذ التي اإلاترالمت دخبراتها  الالفذ دخػوزها الخاغس دقخىا في الفاغلت اإلاسأة مشازلت ثظهس
ر اخدر الرر الػسبيت دالثوزاث الخاليت الاشماث مً الدظبخه الرر

َا
ر جدوال

َا
ر بازشا

َا
 دالخدوىر الخدسزر هدو اإلاسأة مظحرة في دغميقا

ر هدزك لنىىا ، الخياة مواقف مً مل في الديمقساؾيت ممازطت ئلى
ًا
ر هىاك بأن جماما

َا
ر حدازا

َا
 التي دالخقاليد، ألاغساف مً طميها

ر ليظذ ألاغساف هره أن بيد ، الوؾىيت الخياة في الواشنر د دزها الػسبيت اإلاسأة بحن خالذ
ًا
ر خنما

ًا
 مػياز يهونر أن ديجب. مجزال

 داإلاجخمؼ ألاطسة في الفػاى   دزها ألخر طػيها في  اإلاسأة  غم في وظاهم مي.  ؤلاوظان دغػها التي الخقاليد دليع ، الديً ألامت
 . 
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  : البحث أهنيت

 بخغحراجه الخالي داقػىا في الػسبيت اإلاسأة جلػبه الرر داإلاهم النبحر الددزر خوىر الفهم حػميق أحل دمً ذلسه طبق ما غوء في
 مً ذلو  ظخلصم دبما ألافػل الخياة جوفحر في غليها يىػنع دما ، ليبيا في دخاضت الػسبيت الثوزاث غً هخج دما ، الظسيػت
: آلاحي مً البدث هرا أهميت دجيبؼ . ألاطاطيت دالخاحاث اإلاخؿلباث جدقيق

 الثقافت حغيحر في حظهم التي الالشمت الخدابحر اجخاذ يخم ختى ، دأهميخه ، اإلاسأة  دزر ؾبيػت فهم غلي اإلاجخمؼ مظاغدة _1

  .اإلاسأة  دزر قيمت مً جقلل التي الظاةدة

 دحهت دحغيحر اإلاجخمؼ أفسا  لدى الاحخماعي الخغحر دئخدار الاحخماغيت القيم مىظومت غلى ألاغالم دطاةل جأزحر  قدزة بيان_ 2

.  زقيه د اإلاجخمؼ جقدم في اإلاسأة  دزر ألهميت هظسهم

 الاججاهاث لخغيحر حا ة غلميت اججاهاث هىاك دبأن الػلمي، البدث مسالص اهخمام مدـ دبأنها بقيمتها،  اإلاسأة ئشػاز _3

 . اإلاجخمؼ هطف جمثل أنها دجأليد اإلاسأة، ججاه الظلبيت

:  البحث أهداف

 البشسيت القوىر هطف جمثل باغخبازها اإلاجاالث، حميؼ في الػسبيت اإلاسأة  دزر جوغيذ ألاطاض بالدزحت البدث هرا يهدف_ 1
.  زقيها د اإلاجخمػاث بىاء في غليها  ػوىر التي

ر)  اإلاإزسة الػوامل ؾسح_ 2
ًا
ر أد طلبا

ًا
.   يييت أد قاهوهيت أد اقخطا يت أد احخماغيت ماهذ طواء اإلاسأة  دزر غلى(  ايجابا

.   الظياسخي بددزها يخػلق فيما خاضت اإلاسأة غد اإلامازض الػىطسرر الخميحز أهواع غلى الػوء حظليـ_ 3

:  البحث مًهجيت

 دأبدار  زاطاث غلى يقوم الرر البدث دأهداف جخوافق التي اإلاىاهج أوظب باغخبازه الاطخقساتي اإلاىهج الباخثت جدبؼ طوف

.  باإلاوغوع مخػلقت طابقت دجقازيس

:  الًنري  إلاطار

:  والتعليه املرأة

ر يلػب الخػليم أن لدزاطاث الدزاطاث بييذ لقد
ًا
ر  دزا

ًا
 ؤلاوـظان قـدزاث جىميـت فـي أطاطيا

 ديمنىه د خله اهخاحيخه مظخوىر ديدظً الطحي مظخواه ديسفؼ داججاهاجه دمهازاجه
  .لبال ه دالاحخماغيت الاقخطا يت الخىميت في أفػل بشهل اإلاظاهمت مً بالخالي

 ؤلاوـظان لخقـوور الػـالمي ؤلاغالن مً دالػشسدن الظا طت اإلاا ة حػلذ دلهرا

ر الخػليم ف1948 غام في اإلاخددة لألمم الػامت الجمػيت غً الطا ز
ًا
 ئوظان لهل خقا
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 جفسقـت أد جميحز  دنر ألادلى مساخله في ألاقل غلى دمجاوي التزامي بشهل دذلو

.    ءداليظا السحاى بحن

 أهدـاء مخخلـف في الوؾىيت دالقواهحن الدطاجحر طاةس غلى جأزحر ؤلاغالن لهرا مان
ر دحػلـه لخدظيىه غىه اإلاظإدلونر دطعى الخػليم غلى الؿلب فاش ا  الػالم

ًا
 موالبـا

ر دالخقجي الػلمي للخؿوزر
ًا
.  للبال  دالاحخماغيت الاقخطا يت للخاحاث دمالةما

ر دالىاميت اإلاخقدمت البلدان في الخػليم أضبذ فقد
ًا
 فـي خاضـت دالخقدم للخؿوزر غامال

 اإلاجاالث مخخلف في الػالمي دالاهفخاح اإلاػسفي دالخفجس الخنىولوحيت الثوزة غطس
 أبىائهـا حػليم بمظخوىر يقاض الددىر جقدم دأضبذ دالثقافيت دالاقخطا يت الاحخماغيت

ر الػالمي الظباو دأضبذ
ًا
ر طباقا

ًا
 اإلاـواز  جىميت أمس دأضبذ ألادلى بالدزحت حػليميا

 جدقق مي الىاميت خاضت اإلاجخمػاث إلاخخلف باليظبت موث أد خياة مظألت البشسيت

ر ألاميت أضبدذ اإلاىؿلق هرا دمً. الشاملت الخىميت
ًا
. الددىر جخلف مقاييع أخد أضبدذ خيـث الخػازرر للخؿوزر غاةقا

 ألاميت جترلها التي الظياطيت آلازاز ئلى دبالىظس
 فؿالبـذ ألاخحرة الػقو  في بمشهلتها الػالم اهخمام اش ا  داإلاجخمػاث ألافسا  غلى

 منها ؤلاوظان جدسيس بػسدزة اإلاخخططت دالوؾىيت دؤلاقليميت الددليت اإلاإجمساث

 ألاميت إلادو غاما ف1990 غام اإلاخددة ألامم أغلىذ دقد قدزاجه جىميت غلى دالػمل

 غلـى ألادلـى ما جـه في ف1990"للجميؼ التربيت" خوىر الػالمي ؤلاغالن دألد
 مـً يخمنً ختى اطخثىاء  دنر شخظ لهل ألاطاطيت الخػليم خاحاث جأمحن غسدزة

 مـؼ ذلو ديأحي ف2000 غام أقطاه موغد في دذلو الخىميت غمليت في اإلاظاهمت

  . الثقافيت للخىميت الػالمي الػقد

 الثالزـت الػقو  في جدقق الرر الوؾجي ؤلاهجاش جقييم يمنً فال ليبيا في أما
 السحـوع  دنر اإلاػسفـي أمنهـا دجوفحر اإلاسأة مدازك جوطيؼ مجاى في اإلااغيت
 بـالخػليم للفخيـاث حـظمذ ال الظاةدة الاحخماغيت الثقافت ماهذ فقد القسيب للخازيخ

 بالرموزر مقازهت باإلادازض ؤلاهار الخداو جأخس خيث باإلادازض دالدسجيل السطمي
 ماهذ ما دئذا لسامتها يمع الخػليم أن فنسة دطا ث اإلاسأة حػليم الىاض زفؼ لما

 الدزاطـت مواضلت مً الفخاة خسمان يجسرر ما فظسغان اإلادن في اطخثىاءاث هىاك
 دالنخابـت القـساءة إلابا ب مػسفتها بمجس  ذلو قبل أد الابخداةيت اإلاسخلت ئنها بػد

.  النـسيم القـسآن قساءة بىاتهم  ػلموا مي" الفقهاء" بمػلمحن  ظخػيىونر آلاباء فهان

ر هىاك مان لما
ًا
 اإلاـدزباث اليـظاء بػـؼ به جقوم هظامي الغحر الخػليم مً هوغا

 الخؿسيص دفىونر الخياؾت مهازاث خاضت اإلادن في الفخياث لخػليم" الػسيفت" دطمحن

.  التربويت الدزدض ئلى ئغافت
                                                           

 
 . 9 ، يشكالد انحبضر وتحدٌبد انًطتقجم ، دار األيٍٍ ، يصر ، ص (  997 ) رفٍقخ ضهٍى حًىد _  
 
 . 0 رفٍقخ ضهٍى حًىد ، يرجع ضبثق ، ص _ 
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 اقترهـذ حديـدة مسخلـت الليبي الخػليمي الىظام  خل الخمظيىاث غقد قددم دمؼ

 ف1951 لػام ؤلالصامي الخػليم قاهونر بينها مً داللواةذ القواهحن مً غديد باضداز
ر اإلاواؾىحن لجميؼ الخػليم اهدشاز غسدزة غلى هظ خيث

ًا
ر ذموزا

ًا
 لـان دقـد دئهازا

 بػـد فيما ؤلايجابيت الاوػهاطاث مً الػديد اإلاسأة لخػليم دؾىيت طياطت دحو  البدايت
 الـوعي شيـا ة دفي الفخياث حػليم هدو اإلاجخمؼ اججاهاث جبدى في طاهمذ خيث

 فـي لمي جؿوزر حػازع بػدم القىاغت دجسطيخ الخػليم في اإلاسأة بدق الاحخماعي
 ؤلاهـار لػد  اإلائويت اليظبت ازجفػذ فقد الخػليميت اإلاساخل في البىاث حسجيل وظبت

 -1952 الدزاطيت الظىت في4.13% مً الابخداتي الخػليم في اإلاسجلحن ئحمالي مً

 الابخداةيت باإلاسخلت البىاث الخداو مإشس اليظبت هـره حػنـع خيث ف1962-1963 الدزاطيت الظىت في%  4.20 ئلى ف1953
ر مان دالثاهويت ؤلاغدا يت باإلاسخلت البىاث الخداو وظبت أن ئال بالرموزر مقازهت

ًا
 اإلائويت اليـظبت دماهـذ الفترة جلو خالى بؿيئا

  . 1963 غام في4.7%  بالرموزر مقازهت لإلهار

 السحاى بحن اليظبت جص  لم%  90 ؤلاهار بحن ألاميت وظبت ججادشث الرر الوقذ ففي

.  ؤلاهار بحن الخػليم اهدشاز حػسقل احخماغيت ظسدف لوحو  دذلو%  57 غً

 ئلى أ ى مما ف196-19638_ مً الفترة في للخىميت خماطيت خؿت أدىر ظهسث دقد
 الخػلـيم مساخل في البىاث الخداو وظبت شا ث لما الخػليم في النمي الىمو جواضل
 مـً ازجفػـذ للبىاث اإلائويت اليظبت الابخداةيت اإلاسخلت ففي الظابقت بالفترة مقازهت

  . ف 1970_  1969  الدزاطيت الظىت في%   6.18

 بددد  دبقيذ الخجسبت بدايت غىد ماملت وظبت ماهذ ؤلاهار أميت بأن الدزاطاث دجدى

 % 87 هدـو ئلى اهخفػذ زم ف1954 لػام الظهان حػدا  أدضخه ما دفق%91 

 الثوزة بػد الخخؿيؿيت بالخجسبت الشسدع دغىد الظبػيىاث بدايت دفي ف1964 غام
 الثالزيـت الخؿـت" الخىميـت خؿتي بدىفير الظبػيىاث جمحزث دقد ،%   70 خوالي ئلى دضل قد اإلاػدى ذلو مان ف1973 غام

  "ف1980-1976 الخمظيت دالخؿت  "ف1973-1975

 % 1 بىدو اطخأزس دالخدزيب الخػليم قؿاع أن الليبيت البشسيت الخىميت  زاطاث دحشحر
  . ؤلاهماةيت الخؿـ فترة خالى الخىميت محزاهيت غلى ؤلاهفاو ئحمالي مً

 الخىميـت قؿاغاث مخخلف في دلميت هوغيت أهداف غلى الخىميت خؿـ اشخملذ دقد
 الخـدماث في لمي جؿوزر خدر قد أهه الخؿت اطتراجيجياث جىفير جدبؼ مً ديظهس

                                                           
 
، انًرأح وانتًٍُخ فً انًجتًع انعرثً انهٍجً ، دراضخ يٍداٍَخ تقىًٌٍخ نًراكس انتًٍُخ انرٌفٍخ ، رضبنخ يبجطتٍر ، (  004 ) فشٍكخ عبئشخ يحًد _  

 .  7يُشىرح ، دار انكتت انىطٍُخ ، ثُغبزي ، ص 
4
 . 60 انًرجع انطبثق َفطه ، ص _  

 .ت الدولية شبكة االتصاالممتقى المرأة العربية، : التعميم والتدريب_ 5
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ر الخػلـيم ديخم دالجامػاث داإلاػاهد اإلادازض افخخدذ خيث الخػليميت
ًا
 لمـا مجاهـا

 دالخـػسيت السيفيـت اإلاىـاؾق لدشمل الخدماث هره حػميم أهداف غلى اشخملذ
 ؤلاهـار حػليم مجاى في لمي جؿوزر خددر ئلى باإلغافت اإلاخػلمحن وظبت فاش ا ث

 400 مً الػد  ازجفؼ خيث دالػالي الجامعي بالخػليم الالخداو وظبت مإشس دأهمها

 الدزاطـي الػـام فـي ؾالبت ألف 48 ئلى ف1970-69 الدزاسخي الػام في ؾالبت
 اإلاإشساث هره دحػنع3.25%بىدو يقدز طىويت شيا ة بمػدى ف1980-1981

 لإلهـار الخػليم مظخوياث غلى اإلاوافقت دمدى اإلاسأة حػليم مً الاحخماعي اإلاوقف

  . بالرموزر مقازهت

 وـظبت فـي داضح اهخفاع هىاك ظهس اإلاخخاليت الخؿـ هره خالى دمً أهه لما

 هظسها دئذا ف1995 غام%  27 غىد داطخقسث ف1984 غام% 69.47 ئلى ألاميت

ر اخخفذ هجدها طىت 24_10 مً الػمسيت الفئت في ؤلاهار بحن ألاميت وظبت ئلى
ًا
 جقسيبا

. طىت29-25 مـً الػمسيـت للفئت12%  خدد  في دبقيذ5.3%  مً ألثر جخػد لم ئذا

 بـحن داخخفذ طىت 40 أغماز في الالتي اليظاء بحن مسجفػت ألاميت فان ذلو مقابل
 الخػليمـي الىظـام ئلـى يسحؼ ذلو في الظبب الفخيت الػمسيت اإلاساخل في ؤلاهار

  . الخػليميت داإلاإطظاث السطميت اإلادازض في الفخياث قبوىر في دالخوطؼ السطمي

:   للنرأة الاذتناعي الدور  

 خقوقهـا اطـخػا ة ضـػيد غلـى لثيـسة ئهجاشاث خققذ اإلاسأة أن شو ال
  ئليها الوضوىر اطخؿاغذ التي ألاغماى في داقخداز لفاءة دأزبدذ اإلاهػومت،

 ؾسف جهونر أن دئضسازها الخىميت في الفػليت للمشازلت الدؤدب طػيها دبالخالي
ر أضبذ فيها مخهافئ

ًا
ر مؿلبا

ًا
 الخـي الساهىـت للمخغحراث ؾبيػيت لىديجت مشسدغا

 يدقـق بمـا الخىمويت الػمليت في داطدثمازها اإلاجخمؼ مواز  حػبئت غلى حصجؼ

. داإلاسأة السحل بحن ة الهو ديجظس للمجخمؼ الػامت اإلاىفػت

  طواء خد غلى دالسحاى اليظاء  شمل أضبذ اليوم الخىميت غً الخديث أن  
، الجيظحن حظتهدف الخىميت أن بمػجى

ًا
 الػمليـت مً ؾسف أر ئقطاء دأن مػا

 غلـى القاةمـت الخقيقيـت الخىميت إلاظخوىر جسجقي دال مىقوضت حػخبر الخىمويت
 الخىميـت خؿــ فأن الوقذ هفع دفي ألاؾساف، مافت مؼ اإلاخهافئت اإلاشازلت

 أذهاهىا ئلي يدبا ز هىا لنً الخىميت، عجلت في اإلاسأة  مج الاغخباز بػحن أخرث

 حىتها التي الثماز أد الخىميت مً اإلاسأة اطخفا ة حجم مدى ما  -دهو مهم طإاى
ر منها

ًا
 مً خققخه ما زغم اإلاسأة بدق ؤلاجخاف خالت داطخمساز الفجوة أحظاع مفا ها، دالىديجت للسحل، غاةد هو بما قياطا

                                                           
6
 . 7  _6  ، ص (  004 ) عبئشخ يحًد فشٍكخ _  
7
 . 4 ، انهٍئخ انىطٍُخ نهًعهىيبد وانتىحٍق ، طراثهص ، نٍجٍب ، ص (  999 ) تقرٌر انتًٍُخ انجشرٌخ _  
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 ضاوؼ أطاسخي دحـصء مشازك ؾسف هىا اإلاسأة أن غلي يإلد الخىميت في ؤلالخاو أد الدمج مـطؿلح أن دمهاطـب، ئهجاشاث
 جحجب ال ؤلايجابيت الىخاةج جلو لنً هامشخي، مظاهم مجس  دليظذ  دمساخله جفاضيله بهافت الخىمورر الفػل أد للػمل
ر
ًا
 الـظلبيت اإلاإشساث مؿلقا

  بيـنهً البؿالت وظبت داش يا  اليظاء، أدطاؽ في الفقس وظبت ازجفاع جبحن التي
 اليظاء أن  ػجي ما لثحرة، مواقؼ في دتهميشهً اإلابنس، الصداج ظاهسة دجىامي

 ال اليـظاء أن ئال ممازلت، ئخفاقاث يواشيها مخخلفت ضػد غلى هجاخاث يدققً

ر دهظستهً جلو أد الىقؿت هره غىد يقفً
ًا
  . للمظخقبل  اةما

:  للنرأة الاقتصادي الدور  

 منها الهدف مان اإلاسأة بموغوع اهخمذ التي الاقخطا يت دألابدار الدزاطاث ئن
 الاقخطا ر داإلاس د  الػمل غؿاء بحن الهوة دجقليل دؤلاهخاج باالقخطا  اإلاسأة زبـ

 حديـد اقخطا ر هظام خلق دلرلو أخسى، حهت مً" اإلاهاهت" دالاحخماعي( الدخل)
  .الخىميت خؿـ في اإلاسأة إل ماج

 الاحخماغيـت الخـأزحراث هساغـي أن يجـب الاقخطا ر اإلاسأة  دزر غً دللخديث
 الثقافت جأزحر الاغخباز بػحن دألاخر الاقخطا يت، الخغحراث غلى اإلاىػنظت دالظياطيت

 جلػبـه الرر للددزر الاقخطا يت الخاحت مً دبالسغم اإلاسأة،  دزر جحجم التي الظاةدة
ر مظخقلت ديجػلها الخسيت مً يصيد غملها ألن دذلو اإلاسأة،

ًا
  ػسغـها لما اقخطا يا

  .آلاخسيً أمام للظهوزر

 مان للمسأة الاقخطا ر اليشاؽ أن هجد داإلاػاضسة الخازيخيت الوقاتؼ ئلى هظسها فاذا

ر
ًا
  .فيه حػيش الرر اإلاجخمؼ دحغحر بخؿوزر مشسدؾا

 ضـالح فـي لـان الخديث الاحخماعي الخؿوزر أن" يسيان دإلاسث د ياهج" فالهاجباث
 في اإلاسأة  شازك فالسحل داإلاسأة السحل بحن الػالقت جؿوزر ئلى أ ى خيث اإلاسأة

 ئلـى أ ى لمـا ملها بها القيام مً جدسزها ئلى أ ى مما اإلاجزليت باألغماى القيام

 هديجت مان فقد" مجخمػها بىاء في داإلاشازلت الػمل ئلى دالخسدج بالخسيت شػوزها

.  ألاغماى ئهجاش في الصدحان داشتراك الوقذ مل بـاإلاجزىر الازجباؽ مً دجدسزها الػمل ئلى اإلاسأة خسدج الاحخماعي الخؿوزر لهرا

 الػالقت  زاطت غلى اهخمامىا هسلص أن الػسدزرر مً أهه فسيدان الػالم يسىر بيىما

   .  اإلاجخمؼ  اخل دلنً ألاطسة  اخل فقـ ليع د زها داإلاسأة السحل بحن

 باألغمـاى يقوم مً غلى جقخطس ال داإلاسأة السحل بحن الاحخماغيت الػالقت فدزاطت
 فـي داليظاء السحاى غد  خطس غلى جقوم التي الدزاطت غلى يقخطس دال اإلاجزليت

                                                           
 
 www.afwarab.orgنًرأح وانتًٍُخ وتحدٌبد انعصر، ا_  
9
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 هـره ألن اإلاجزىر خازج بأغماى القيام مقابل  خل مً يخقاغوهه دما الػاملت القوىر
 السحـل بحن للػالقت اإلاجخمؼ هظسة دلنً آلخس مجخمؼ دمً آلخس شمً مً جخغحر
 دغـدم لـه دخـػوغها اإلاـسأة غلى السحل هيمىت خيث بػد جخغحر لم داإلاسأة

 طـلبيت ماهذ الخؿوزر فىديجت الػالقت هره في موحو ة ماشالذ له دجبنيتها مظاداتها

.  أطوأ ئلـى طحئ مً مان اإلاجخمؼ  اخل فددزها دالشقاء اإلاخاغب ئال دزاءها مً جدطد

 لخدسيـس جـدغو خديثت وظاةيت خسماث الخاغس الوقذ في ظهسث ذلو غلى دبىاء
 لـرلو. اإلاسأة جدسيس أمام غاةق حػخبرها خيث للػاةلت غداتي موقفها دمان اإلاسأة

ر اإلاجخمـؼ ئلى ألاؾفاى زغايت مظئوليت جوشيؼ بػسدزة ها ث
ًا
  دزر" فـي مخمـثال

  .اليظل جدديد دغسدزة" ألاؾفاى دزياع خػاهت

  اإلاجزليـت ألاغمـاى فـي اليظاء باهخساؽ لبحر خد ئلى يخأزس الاقخطا ر فاليشاؽ
ر أد شدحت ماهذ طواء د دزها اإلاسأة فمظإدليت

ًا
 فدخـى البيذ بأغماى القيام هو أما

 غلـى أزس اإلاجزليت مظإدلياتهً يخدملً بيوث زباث ينً مي ئغدا هً فان الفخياث
 الخىاقؼ لىا جوضح آلازاء هره ئن الػمل، ميدان في الاقخطا ر ليشاؾهً اخخيازهً

 غلى  ػخمد للػمل بخسدحها اإلاسأة فقساز. ألاطسرر د دزها الاقخطا ر  دزها بحن

   .البيذ خازج الاقخطا ر د دزها ألاطسة في  دزها بحن الخيظيق غلى قدزتها

 الـددزر بحن القاةم الخىاقؼ ججادشها الػامالث الصدحاث مً لبحر غد  هىاك دلنً
 للمـسأة ئن بينها مً غوامل غدة ئلى قدزاتهً دجسحؼ ألاطسرر دالددزر الاقخطا ر

 أفـسا  بـبػؼ حـظخػحن بأن دذلو اإلاجزليت الخدمت غلى جدطل أن في الفسضت
 اإلاجزىر خازج بالػمل اوشغالها أزىاء باألبىاء الػىايت غلى ؤلاهار مً دأقازبها أطستها

  دنر اليـشاؽ مً الىوغحن لال بحن الجمؼ مً الػامالث الصدحاث مػظم يمنً مما

   . الرهب أد بالػغـ ؤلاخظاض

 جخميـص التي داإلاهً لألغماى هماذج اخخياز في يوفقً اليظاء مً لبحر غد  فهىاك
ر مالخدزيع اإلاسهت بظسدفها

ًا
 مـً دغـد  الاحخماغيت الخدمت ميدان في دالػمل مثال

 الطيفيت الػؿلت فترة أزىاء دال تها مواغيد لخخؿيـ فسضت للمسأة جوفس التي اإلاهً
 الػامالث الصدحاث غىد ؤلاهجاب اهخفاع مً الخد ئلى يإ ر ال الػمل فان دلرلو

 دهـو للمسأة ؤلاهجابي الظلوك في يإزس الرر هو أهميت ألثر آخس مخغحر هىاك بل
 خـالى مً لإلهار الخػليمي اإلاظخوىر ازجفؼ ملما جىخفؼ الخطوبت فدزحت الخػليم

:  اغخبازاث مجموغت

                                                           
  
  95 اٌب انتًٍُخ وانتحدٌج ، انًكتت انجبيعً انحدٌج ، االضكُدرٌخ ، ص ، عهى االجتًبع انطٍبضً وقض(   99 ) قجبري اضًبعٍم _  
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 اإلاـسأة غىـد الصداج طً يإخس لإلهار الػالي الخػليم مسخلت اطخنماى ئن_ 

  .الخمل فترة بدايت مً يإحل فاهه بالخالي

 اطـخقاللها يدقـق مما جؿلػاتها مظخوياث ديؿوزر اإلاسأة أفق يوطؼ الخػليم_

 .الاقخطا ر

 ألاطسة دؾاقاث ئمهاهياث بنثحر جفوور ألاؾفاى شيا ة ئن حعي اإلاخػلمت اإلاسأة_
 ال فهي لرلو باطخمساز أغلى مػيشخي مظخوىر جدقق أن جسيد دلرا اإلاخوطؿت

 باليـظبت الخـاى هـو لما ألمنها لمطدز ألاؾفاى غلى لبرىر أهميت حػلق
 مـً اإلاصيـد ئهجـاب خـالى مـً ذاتها جدقق التي مخػلمت الغحر للمسأة

 . ألاؾفاى

 بمهام القيام في حشسع أن اليوم للمسأة  ظمذ الخقجي الخؿوزر فان أخسىر شاديت دمً
 اإلاشازلت حظخؿيؼ فهي للسحل مخططت دماهذ بها جقوم أن الظابق في لها ينً لم
                   . ألاهثورر للشسؽ ئغفاى  دنر دالاحخماغيت الاقخطا يت الخياة في

 يخػـدى ال ينـا  هجده قليلت طىواث ختى ليبيا في الػمل مجاالث ئلى هظسها دئذا

  .اإلاخوطـ البدس خوع لظهان الخقليديت الػمل مجاالث

 مالػمل حديدة غمل مجاالث الليبيحن أمام فخدذ ألاخحرة الاقخطا يت النهػت أن ئال
 غالبيت لنً للددلت ؤلا ازرر الجهاش جؿوزر لما دالبىاء دالطىاغت الىفـ شسماث في

 دالخػلـيم الخبـسة مً مػيىت  زحت اإلاخقدمحن في حشترؽ اطخددزذ التي الوظاةف
 جخؿلبهـا الخـي الشسدؽ فيهم جخوفس لم الػمل غً الباخثحن الليبيحن أن  ػجي دهرا

 غمـً ليبيا خازج للبدث الخاص القؿاع دلرلو الددلت جػؿس دبالخالي الوظاةف
 وـظبت بلغً خيث الوؾً أبىاء بحن البؿالت جفشخي ئلى أ ى مما الخبراث فيهم جخوفس

 مجـاالث أن اإلاظئولونر يإلد الخاغس الوقذ في دلنً % .  8.5الرموزر بحن البؿالت

 ألهواع مالءمتها لػدم البشسيت الؿاقاث بػؼ مـً الاطـخفا ة غـم ئلى باإلغافت   .الفىيحن غحر الػماى فئت ذلو في بما الػمل
 مـً به البأض غد  مً البال  خسمذ الظاةدة الاحخماغيت فاألهظمت مخباغدة ضغحرة مجموغاث في الهدشازها أد ألاغماى
 السيف في الػمل ؾبيػت أن ئال البيوث في اليـظاء غالبيت جبقي ئلى أ ى دؤلاهار الرموزر بحن اإلاوحو  فالفطل الػاملت ألايدر

 اإلاجزىر خازج الاقخـطا يت ألاغمـاى في السحل مؼ الاشتراك غلى السيف في اليظاء مً النثحر طـاغدث الاحخماغيـت الخيـاة دبظاؾت
 أغمـاى فـي اإلادن في الػامالث اليظوة مً البظيؿت اليظبت دجمثل

 اليظوة مً فئت جوحد لما دئ ازياث دممسغاث لمدزطـاث اإلاىـصىر خـازج  ػملـً دالالتي الخػليم خديثاث دالفخياث الخىظيف

  .دالبظـ اإلاالبع ضىاغت مثل السحاى دمخالؿت بيتها مً اإلاسأة خسدج حظخدعي ال اقخـطا ر ئهخاج ذاث بأغماى جقمً

                                                           
  
 . 0  جىضتب يبركص ، دور انًرأح فً انعبنى انًعبصر ، جبيعخ كىيٍهىضتٍٍ ، يدرٌد ، اضجبٍَب ، ص & يبرٌب نىش _  
 4
 . 0  انًرجع انطبثق َفطه ، ص _  
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 دهره اقخطا ر ئهخاج ذاث أغماى في  شخغلً ليبيـا في فوور فما طىواث  6 مً ؤلاهار مً فقـ %7.2 أن ؤلاخطاةياث دجوضح

ر غئيلت وظبت
ًا
.   ألاخسىر البلدان في بمثيالتها قوزهذ ما ئذا خطوضا

  :باآلحي يخأزس الاقخطا ر اليشاؽ في الليبيت اإلاسأة فمظاهمت

  :الزوذيت الحالت_

 الـصداج بػد الػمل يترلً مخخلفت حػليميت دبمظخوياث اإلاتزدحاث مً لبحرة فيظبت

   .مالخػليم اإلاإهثـت القؿاغـاث فـي للػمل الاهخقاى فسضت لهً جخوفس لم ئذا للبي ديخفسغً

ر أد شدحت ماهذ طواء ألاطاسخي د دزها اإلاسأة مظئوليت ئن"
ًا
 بأغمـاى القيام هو أما

 باألغماى للقيام فان الفخياث ختى" دألاداوي اإلاالبع دغظل الؿػام ؾهي مً البحن
 الاقخطا ر ليشاؾهً اخخيازها غلى جأزحر ألبر له اإلاظخقبل في دلصدحاث اإلاجزليت

.  الػمل ميدان في

ر اإلاسأة مً دجخؿلب بال ها في شاقت الػمل فؿبيػت
ًا
ر حهدا

ًا
ر لبحرا

ًا
 الخوشيؼ ئن لما ددقخا

ر يـدز الرر الػمل مظئوليت للسحل أغؿى ألاطس في للػمل الخقليدر
ًا
 خـازج  خـال

 اإلاىـصىر  اخـل ألاطـسة ألفسا  دالخدماحي السغاتي الػمل اإلاسأة دأخرث اإلاجزىر
ر السحل فاغخبر  خل، أر جوفحر يمننها ال دبالخالي

ًا
ر مظئوال

ًا
 غلـى ؤلاهفاو في دخيدا

    . جتزدج خاإلاا اإلانهي الػمل مً اليظاء اوسخاب هديجت مً دمان دأدال ه شدحخه
ر الػامالث اليظاء أن اإلاالخظ دمً

ًا
 منها ألطباب ذلو ديػو  اإلاتزدحاث الػامالث مـً وـظبت ألثـس متزدحاث دالغحر اقخطا يا

  .الػمل في اإلاظخجديً بحن متزدحاث الغحر وظبت يصيد مما للمسأة ألادىر الـصداج غىـد الظً ازجفاع

 دضلذ خيث الجامعي بالخػليم الخدـاقهً بظبب الػمل قوة خازج ؤلاهار مً 24_15  مً الػمس فئاث أن هالخظ  :العنر

 . ؤلاهار مجموع مً%  3.56 هدـو ف1995 غام في اإلاخفسغاث الؿالباث وظبت

 اإلاـسأة قىاغت ئلى  ػو  دذلو فوور فما 60 طىت مً اإلاشخغالث فئت اهخفػذ لما

 إلاا دذلو الخػليم  اخل اإلاسأة دظاةف جػاغفذ الفخيـاث) اليـظاةيت الػاملـت القـوىر الخاغس الوقذ في أما بيذ لسبت بددزها
  .ألاخسىر القؿاغاث حميؼ في غملها ئلى باإلغافت هـرا الاحخماغيت مظئوليتها يىاطب

 ممازطـت في الجيظحن بحن باإلاظاداة دها ث داضخت، حاءث الليبيت الدشسيػاث ئن
 ألاغماى دئ ازة الػامت الوظاةف في دالخق بالقسدع الخمخؼ مً الاقخطا ر اليشاؽ

  .اإلادشابهت داإلاهً لألغماى الػمل دغاةد الخاضت

ر الدشسيػاث فهره آلاخس الجاهب دفي
ًا
 زاغذ الاقخطا ر باألمً اإلاخػلقت دخطوضا

 ال التي القاطيت ألاغماى في اليظاء حشغيل غدم خيث مً الػاملت اإلاسأة خطوضيت
 مقـس في لألؾفاى خػاهت جوفحر غسدزة غلى الليبي القاهونر أقس لما باليظاء جليق

                                                           
 5
 .    ، يرجع ضبثق ، ص  زٌُت يحًد زهر_  
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 لظىت (13) زقم القاهونر مً (28) اإلاا ة هطذ خيـث السطمي، الددام أزىاء امسأة150  مً ألثر حظخخدم التي الجهاث في الػمل

 ف 1986 لظىت (14) زقم قاهونر يىظ لما ألاحس، مدفوغت دالوال ة الخمل ئحاشاث مىذ غلى الاحخماعي الػمان بشأن ف1980
   . للسحل اإلادد ة الظً غً مبنسة طً فـي الخقاغد غلى الخدمت اهتهاء بظً دالخاص  الاحخماعي الػمان بشأن

:  السياس ي ودورها املرأة

 اليظاء دتهميش اهدؿاؽ فيه يبرش الرر اإلايدان بالػبـ هو الظياسخي اإلايدان ئن
 اإلاجزىر الخاص اإلاجاى  اخل الظياطيت الخياة خازج ؾويلت لفترة اإلاسأة جسلذ فلقد

  .دألاؾفاى دالػاةلت

 أن ذلو متزايدة، مظاداة ال مطدزا الصمً مً أضبذ الػمل جوشيؼ مً الطىف هرا
 زحوليت غقالهيت مً جأحي الخديث اإلاجخمؼ في الظلؿت لبييان اإلاخخاليت الخقويت
 فلقد الخقليدر اإلاجخمؼ غنع دغلى اليظاةيت، للوغػيت متزايد جدهوزر ئلى دجإ ر

 الخىظيم غً دأبػدها الطىاعي اإلاجخمؼ في قيمخه به اإلاطسح غحر اإلاسأة غمل فقد
 ئلى الخدازت دزقافت الخطييؼ غً الىاجج الخؿوزر أ ى لما الظياطيت، للظلؿت الشنلي

   .الجيظحن بحن الظلؿت جوشيؼ في خقيقي مشهل

 أر: أدلى مسخلت اغخبازه يمنً ما الددىر بػؼ في خققذ قد اإلاسأة ماهذ دئذا
 جوشيؼ في قاةمت ماشالذ الالمظاداة فان الدشسيؼ ججاه الخقوور في الشهليت اإلاظاداة
 الخياة في اإلاسأة لولوج دالىفظيت اإلاا يت الشسدؽ طلبا جدد  التي هي الالمظاداة دهره الجيظحن، بحن ألا داز دقبوىر

 أن الشسدؽ هره مثل في غسابت فال الظياطيت،
 اججاه بحن يخأزجح ما غالبا اإلاوقف فهرا غامػا، الظياطت اججاه اإلاسأة موقف يػل

 السحوليت اإلاػايحر  ظايس الرر الاججاه أر هقػه دبحن دمخؿلب مؿلبي وظوىر

  .أهثويت مل وظيان مدادال

 هدو بالرهب الشػوزر مً هوغا هفل لم ئن خقيقيا جطدغا يخفيان الظلومان دهران
 غلى بقا ز ذاك دال اإلاوقف هرا ال لنً السحاى، ميدان غلى  خيلت اإلاسأة فيه داقؼ

  .الديمقساؾيت يخدم أن

.  داليظاء السحاى بحن الخقيقي الخواز  ػوور ما غالبا :ألاوو 

 دمخالفت حديدة أحوبت ئغؿاء حظخؿيؼ التي الظويت اإلاظاهمت جماما يقدم ال:  الثايي
 مواؾىت جهووي أن ذلو الخديثت، اإلاجخمػاث بخددياث يخػلق فيما السحاى أحوبت
 اإلايا يً حميؼ دفي شخيء مل في اإلاشازلت في اإلاقدزة لو جهونر أن يخػمً ماملت

  .للسحل لمقلدة فقـ دليع مامسأة باغخباز لنً

                                                           
 6
 . 55 ، يطٍرح تحدٌج انًجتًع انهٍجً ، يؤايخ ثٍٍ انقدٌى وانجدٌد ، يعهد اإلًَبء انعرثً ، طراثهص ، نٍجٍب  ص (   99 ) يصطفى عًر انتٍر _  
 7
 .  4 ، يرجع ضبثق ، ص  999 تقرٌر انتًٍُخ انجشرٌخ نعبو _  
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 مً بجصء جػحي أن  دنر اإلاشازلت غلى دالجسأة الثقت جندظب أن غليها فاإلاسأة
 جخؿي مً له فالبد السحل أما ماملت مواؾىت بأنها حعي أن غليها شخطيتها،

   .أطاطيت قاغدة جهونر بأن قدزتها دغً اإلاسأة غً لديه التي اإلاظبقت ألاخهام

 خؿوؽ غلى يخوفسنر دبالخالي الالةدت، آخس في يخواحدن الددىر مً لثحر في فاليظاء 
  اخل اليظاء جيخخب فبمجس  أخسى، مشامل دهىاك الاهخخاباث في للفوشر غئيلت

  اةما يدطلً دال اإلاهام جوشيؼ غلى مهمشاث أهفظهً يجدن الخقسيسيت الهيئاث
 مشازلتهً مونر زغم هرا الظياطيت الخياة في إلاشازلتهً اإلاىخظس الازجياح غلى

  ."اإلااى الػاةلت، الوقذ،" الخطخياث مً النثحر جهلفهً

 الػلم ميا يً في النمي الخقدم بػؼ أخسشث هجدها الػسبيت للمسأة هظسها دئذا
 موغوع غلى دقفذ التي النميت اإلاىاهج غسغها في جدظادىر خقاةق فخلو دالػمل،

  دنر دالسموشر باألزقام اهخمذ الدزاطاث هره أن اإلاشهلت لنً الػسبيت، اإلاسأة
 دخسيتها الاحخماعي البىاء بحن الػالقت في جبدث قلما فهي دؤلاوظان، النيف

 البىاء جدليل غليها يجيب دئهما ألازقام غليها ججيب ال اإلاظاةل فهره ؤلاوظاهيت،
  اإلاجخمؼ في اإلاسأة دظاةف  دزر يدد ان باغخبازهما الاحخماغيت دالبييت الاحخماعي

 فخلو النيف ئلى النم يخدوىر فقد النمي الخقدم شأن مً الخقليل يجوشر ال ذلو دمؼ
 فميا يً هامشخي، لم هو الػسبيت اإلاسأة داقؼ في النمي الخقدم لنً غلميت، قاغدة

    .هامشيت ميا يً هي وشاؾها

 قيمت جمثل فهي دبالخالي للسحل هي لما للمسأة ؾبيػحي خق الظياطيت فاإلاشازلت

 قيم" ئلى الاطخغالى دؾأة جخدوىر أن دقبل الؿبيػيت الخقوور مً مظخمدة ئوظاهيت
 دالفس  الطفوة خدمت ئلى الجماغت خدمت مً الظياطت مػها دجدبدى" ما يت دمػايحر

 دهره ئوظاهيت، دقيمت غاما دوشاؾا طلوما الظياطت جطبذ ذلو دبمقخضخى دالؿبقت،
 التي الاحخماغيت القديمت القيم حظقـ حديدة مػايحر خاللها مً جقوم الوغػيت

 التي السحاى مجخمؼ قيم غلى جخمس  طوف خييئر فاإلاسأة اإلاسأة، طبيل حػترع

  .دضايت أيت  دنر مطحرها دجقسزر الظياطت جباشس دطوف غبو يتها جنسض

 غلى  ليل دلننها الىؿاو داطػت ليظذ الظياسخي الػمل في الليبيت اإلاسأة فمشازلت
 في مشازلتها خالى مً ذلو ديخطح ددغيها، اإلاسأة مظلنيت في الخدوىر

 الاحخماعي الخىظيم غً بمػصىر يفهم ال الظياسخي اإلاسأة طلوك في الخغيحر يجػل ذلو مل ألاطاطيت، الشػبيت اإلاإجمساث

   .الاحخماغيت الهيئت في الجديد اإلاسأة  دزر دغً دالظياسخي

                                                           
  
 .    ٌخ ، انجسء األول، انًركس انعبنًً نهدراضبد واألثحبث ، طراثهص ، نٍجٍب ، ص ، انًرأح واندًٌقراط(  995 )يراٌب غراف _  
 9
 .    انًرجع انطبثق ، ص _  
 0
 . 7 ، اضهىة انجحج االجتًبعً ، يُشىراد جبيعخ قبرٌىَص ، ثُغبزي ، نٍجٍب ، ص (    00 ) عجدهللا عبير انهًبنً _  
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 اجخاذ في للمشازلت الليبيت الدشسيػاث لها غمىتها بدقوور جخمخؼ الليبيت اإلاسأة ئن

  :منها القساز

  .القيا يت اإلاىاضب لشغل هفظها جطػيد في الخق لها لما ، دالظياطيت دالاقخطا يت الاحخماغيت القػايا اقتراح في الخق _

  .الػليا باإلاطلخت داإلاخػلقت دالػامت اليوميت الخياة قػايا في بسأيها ؤلا الء_

   . الخىفيريت الظلؿت غمل في السأر دئبداء السقابت خق _

 مل دججد حدازتها أزبدذ فقد اإلاجاى لهرا الليبيت اإلاسأة اقخدام خدازت مً دبالسغم
.  الخازج في بال ها لخمثيل  فؼ

 دخاضت باإلاسأة الػالقت ذاث للقػايا الليبي الػسبي للمجخمؼ الوؾىيت السؤيا دجخؿلب
 غدة مً اإلاظخوياث حميؼ غلى دالظلم دالخىميت اإلاظاداة بقػايا منها يخػلق ما

  :آلاحي في جدديدها ديمنً السؤيا لهره الػام ؤلاؾاز مجموغها في حشهل اغخبازاث

 الخقوور جدد  ؤلاطالميت الػقيدة فأن زم دمً مظلم مجخمؼ الليبي الػسبي اإلاجخمؼ دالفنس للعقيدة املرذعي إلاطار: أوال
 ال أد اإلاسأة حػمل أن مظألت ليظذ  اإلاسأة   غمل دمظألت الخياة، ميا يً حميؼ في ألافسا  بحن الخػامل دأطاليب دالواحباث

 وظاء، أم زحاال غليه القا زيً أفسا ه لهل يوفسه أن اإلاجخمؼ غلى دداحب خق فالػمل بدخت، ما يت  دافػه الؿسح دلنً حػمل

   .يىاطبه ال غمل  ػمل أن الػظف جدذ يػؿس ال دأن يىاطبه الرر اإلاجاى في فس  مل  ػمل أن دلنً

 
ًا
:  والقاىميي التشريعي إلاطار:   اىيا

ر
ًا
 بطسف اإلاواؾً ئلى خؿاها مخوحهت الليبيت الدشسيػاث مػظم حاءث اإلاجخمؼ في اإلاسأة بشأن  الػقيدة جػمىخه ما ئلى اطدىا ا

 مان أر به دلطيقت أطاطيت الخقوور هره أن اغخباز غلى داإلاسأة السحل بحن جميحز  دنر خقوور حملت فمىدخه حيظه غً الىظس
 باإلاسأة الدفؼ خالى مً ، اإلاسأة بشإدن حػجى التي الدشسيػاث مً الػديد الليبي اإلاشسدع اضدز ذلو حاهب ئلى أهثى، أم ذلس
 للقيام لها الظسدف تهيئت خالى مً الواحباث جدديد مجاى في دخاضت للمسأة البيولوجي الخهويً مساغاة مؼ خقوقها لىيل

  :الدشسيػاث غليها ألدث التي أهم دمً اإلاجخمؼ في مامال بددزها

  .الظياطيت الخقوور مجاى _

  .الصخطيت ألاخواى مجاى_

  .الخػليم مجاى _

.  الاحخماعي دالػمان الصخت مجاى _

   . الجىاةيت داإلاظإدليت الوؾىيت الخدمت مجاى_ 

                                                           
  
 www.rezger.com/ldebatishow.art.aspsaid=1 6482=35k العمل السياسي،الهام مجاور، المرأة الميبية والسياسة _  
  
 .انًرجع انطبثق َفطه _ 
  
 .يهتقى انًرأح انعرثٍخ ، يرجع ضبثق _  
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ًا
:  الدولي والتعاوو  الدولي إلاطار:   الثا

 دالنهوع داإلاسأة السحل بحن اإلاظاداة بشأن الخؿواث حميؼ ليبيا أبدث
 لجهو  جأييدها حاهب ئلى للمجخمؼ الشاملت الخىميت غمليت في د فػها بمهاهتها
 الػسبيت دألاقؿاز الاهدياش غدم خسلت دبلدان دمىظماتها اإلاخددة للوالياث

.  مسلصها دزفؼ اإلاسأة ئ ماج طبيل في دؤلافسيقيت

 اإلاخددة لألمم الػامت الجمػيت احخماغاث في الليبيت اإلاسأة مشازلت ئلى باإلغافت
 ئلى ددضلذ دؤلاقليميت الددليت اإلاإجمساث في شازلذ لما ؤلاوظان، خقوور دلجىت
 داإلاسأة السحل بحن داإلاظاداة ؤلاوظان بدقوور غالقت ذاث  دليت اجفاقياث جوقيؼ

 إلاهاهت الوؾىيت للسؤيت اإلاسجنصاث أهم ئخدى حشهل الددليت الاجفاقياث فان اإلاجاى هرا في الددلي الخػادنر أهميت غلى دخسضا

.  الليبي الػسبي اإلاجخمؼ في اإلاسأة

 

 

:  التمصياث

 اإلاديؿت دالخدوالث الظسدف ئؾاز غمً بواقػها الظاهسة هره جسبـ جدليليت  زاطت داقػها د اإلاسأة دغؼ  زاطت_ 1
 التي دألاطباب أ دازها دجؿوزر اإلاسأة دغؼ غلى الخدوالث هره جأزحر د زاطت ، دالديييت دالقاهوهيت دالاقخطا يت الاحخماغيت

.  الا داز هره أل اء حػيقها

 يهونر أن غلى دمظاغدتها اإلايا يً حميؼ في السحل مؼ اإلاظاداة قدم غلى اإلاسأة إلاظاهمت اإلاىخج الػمل فسص جوفحر مً البد_ 2
 الاغخباز في أخرة دالاحخماغيت الاقخطا يت الخىميت أطاض غلى الخػديالث جهونر بديث ، الخغحراث حميؼ اججاه في طاةس غملها

.  اإلاسأة أمام خاحص جقف التي اإلاخؿلباث جوفحر

 غلى دالترلحز ، ألاطسة مديـ في دغػها دجدظحن ألاطسة زفاهيت في للمسأة دالاقخطا ر الاحخماعي بالددزر دالاغتراف الترلحز_ 3
.  اإلاجخمؼ ئؾاز في  دزها

 لخوفحر حهدها قطازىر اإلاػىيت الجهاث حميؼ دبرى الخىميت في اإلاسأة مشازلت مً جدد التي دؤلاحساءاث ألاهظمت جؿويس_ 4
.  اإلاسأة لػمـل اإلادفـصة البيئت

 

 

 

:  املراذع
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                   www.rezger.com/ldebatishow.art.aspsaid=1 6482=35k . الظياسخي الػمل دالظياطت الليبيت اإلاسأة مجادز، الهام_ 1

 . مطس ، ألامحن  از ، اإلاظخقبل دجددياث الخاغس مشنالث ،(  1997) خمو  طليم زفيقت_ 2 

 ، السيفيت الخىميت إلاسالص جقويميت ميداهيت  زاطت ، الليبي الػسبي اإلاجخمؼ في دالخىميت اإلاسأة ،(  2004)  فشينت مدمد غاتشت_ 3

.   بىغاشرر ، الوؾىيت النخب  از ، ميشوزة ، ماحظخحر زطالت

 .بىغاشرر   قازيووع حامػت ، الليبي الػسبي اإلاجخمؼ في الػاملت اإلاسأة ،(  1988)  شهس مدمد شييب_ 4

. ألاز ن   غمان ، الوؾىيت اإلانخبت ، الػسبي الوؾً في اإلاسأة ،(  1997)  ضايمت أبو غبدهللا غايدة_ 5

. ليبيا ، بىغاشرر  قازيووع حامػت ميشوزاث ، الاحخماعي البدث اطلوب ،(   2003)  الهمالي غامس غبدهللا_ 6

 ، الاطنىدزيت ، الخديث الجامعي اإلانخب ، دالخدديث الخىميت دقػايا الظياسخي الاحخماع غلم ،(  1992)  اطماغيل قبازرر_ 7

 اطباهيا  مدزيد ، موميلوطخحن حامػت ، اإلاػاضس الػالم في اإلاسأة  دزر ، مازلع حوطخا&  لوض مازيا_ 8

 .  ليبيا ، ؾسابلع ، دألابدار للدزاطاث الػالمي اإلاسلص ألادى، الجصء ، دالديمقساؾيت اإلاسأة ،(  1995) غساف مسايا_ 9

 ، الػسبي ؤلاهماء مػهد ، دالجديد القديم بحن مإامت ، الليبي اإلاجخمؼ جدديث مظحرة ،(  1992)  الخحر غمس مطؿفى_ 10

.   ليبيا ، ؾسابلع

                        . الددليت الاجطاالث شبنت الػسبيت، اإلاسأة ملخقى: دالخدزيب الخػليم_  11
www Awfarab-org/pag/li/2004/tw.htm                                             

.  www.afwarab.org الػطس، دجددياث دالخىميت إلاسأةا_  12

 .  ليبيا ، ؾسابلع ، دالخوزيق للمػلوماث الوؾىيت الهيئت ،(  1999)  البشسيت الخىميت جقسيس_ 13
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