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 معوقات تمكين المرأة االقتصادي والحلول المقترحة

 بمدينة الجميل ليبيا 

 ((دراسة حالة))

 رسالة ماجستير

هذه الرسالة قدمت إىل جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج الستيفاء 
 درجة املاجستري يف االقتصاد اإلسالميشرط من شروط احلصول على 

 إعداد الطالبة 

 فاطمة عمر كازوز

 12088841:رقم التسجيل

 

 

 قسم االقتصاد اإلسالمي

 كلية الدراسات العليا

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

 م4812-4812
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 موافقة المشرف

 

 :بعد اإلطالع على البحث املقدم من الطالبة

 12088841: فاطمة عمر كازوز     رقم التسجيل: سماال

 (( مبدينة اجلميل ليبيا –معوقات متكني املرأة االقتصادي واحللول املقرتحة : ))العنوان

 .وافق املشرف على تقدميها إىل جملس املناقشة 

ــــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــماالنج،  ــــ  ـ

 املشرف األول، الدكتور منري العابدين

 100481804880811881: رقم التوظيف

ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ماالنج، 

 املشرف الثاين، الدكتور نور اسناوي

 100114111000811881: رقم التوظيف

 االعتماد

 رئيس قسم االقتصاد اإلسالمي

 

 100114111000811881الدكتور نور اسناوي 
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 الموافقة واالعتماد من لجنة المناقشة

تمكين المرأة االقتصادي والحلول  معوقات: إن رسالة املاجستري حتت العنوان
 :، اليت أعدهتا الطالبةبمدينة الجميل ليبيا -المقترحة

 12088841: رقم التسجيلفاطمة عمر كازوز،  : االسم

قد دافعت الطالبة عن هذه الرسالة أمام جملس املناقشة ويقر قبوهلا شرطًا للحصول على  
 .م1/1/4810درجة املاجستري يف االقتصاد اإلسالمي، وذلك يف يوم اخلميس، بتاريخ 

 :          ويتكون جملس املناقشة من السادة               

 __________ 100180104880811881ين  رئيساً مناقشاً  الدكتور أمحد جالل الد

 ________   100080801880811880الدكتور مصباح املنري         مناقشاً      

 __________  100481804880811881الدكتور منري العابدين     مشرفاً مناقشاً   

 ________                             100114111000811881الدكتور نور اسناوي      مشرفاً مناقشاً   

 

 اعتماد 

 مدير الدراسات العليا

 

 األستاذ الربوفيسور حبرالدين 
 100014111001811814 
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 إقرار طالب

 :أنا املوقعة أدناه وبيانايت كاآليت

 فاطمة عمر كازوز:االسم 

 12088841: رقم القيد 

 لـــــيبيــــــــاطـــــرابلس، :العنوان 

أقر بأن هذه الرسالة اليت أعددهتا للحصول على درجة املاجستري يف قسم االقتصاد 
اإلسالمي كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج 

 :حتت عنوان

بمدينة  –معوقات تمكين المرأة االقتصادي والحلول المقترحة ))                 
 ((الجميل ليبيا

أعددهتا وكتبتها بنفسي ومل تكن من تأليف أحٍد غريي وإذا إدعى أحد مستقباًل أهنا  
ليست من كتابيت وتأليفي، فأنا أحتمل املسؤلية كاملة، والعالقة للمشرفني أو كلية 

 .الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية بذلك

 .ناء على رغبيت ومل جيربين أحد على ذلكوقد حرر هذا اإلقرار ب

 م12/4/4810ماالنج                                                     

 الطالب املقر،                                                      
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 :قــال تعــــالى 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 40سورة األحقاف، اآلية ((   َوَلَقْد َمكَّنَّاُهْم ِفيَما ِإن مَّكَّنَّاُكْم ِفيه))   

 صدق اهلل العظيم                              
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 :اإلهــــداء

 إىل سلوى بوقعيقيص                       

 ورفيقاهتا من نساء ليبيا

 احللم والتجربةوزميالهتا يف                          

 إىل ما إنكسر من أحالمهن      

 .وما ال ميكن كسره
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 :المستخلص 

معوقات تمكين المرأة االقتصادي والحلول المقترحة . م4810. فاطمة عمر كازوز
قسم االقتصاد اإلسالمي  . ماجستريرسالة ((. دراسة حالة )) بمدينة الجميل ليبيا   -

املشرف . كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 .الدكتور نور اإلسناوي: املشرف الثاين. الدكتور منري العابدين: األول

 .معوقات، متكني املرأة االقتصادي، احللول: الكلمات الرئيسية

ة االقتصادية يف مدينة اجلميل ليبيا بالضعف واحملدودية، حيث تتسم مشاركة املرأ 
متركزت غالبية النساء العامالت باملدينة يف القطاع العام وباألخص يف قطاعي التعليم 
والصحة، وتشكل البطالة نسبة عالية من إمجايل قوة العمل، لوجود عدة معوقات حالت 

سليط الضوء على أهم املعوقات اليت دون متكينهن باملدينة، لذا يهدف البحث إىل ت
 .تواجه متكني النساء اقتصادياً، وإجياد حلول هلا

وقد اعتمدت نوع البحث الكيفي متبعًا يف ذلك اسرتاتيجية دراسة احلالة معتمداً  
ومستخدمًا املنهج . فيها على املقابلة واالستبيان جلمع معلومات عن واقع املشكلة

 .الوصفي يف حتليل البيانات

( %24،04)وتوصلت إىل أن نسبة البطالة من إمجايل عدد العامالت تساوي   
وأن أكرب ما يعوق متكني املرأة هو نظرة اجملتمع التقليدية لعمل املرأة ونقص اخلربة لدى 
النساء مما جيعلهن غري قادرات على املنافسة وتدهور احلالة األمنية، ولتجاوز هذه 

 نظرة اجملتمع وتدريب النساء والعمل على استقرار احلالة املعوقات وجب العمل على تغيري
 .األمنية وجترمي العنف ضد املرأة ومالحقة مرتكبيه
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ABSTRACT 

Fatimah omar kazuz. 2016. Barriers to Women’s Economic Empowerment and 

Solutions Offered in AL-Jumayl, Libya (Case study). Thesis. Deprtment of 

Islamic Economics, Graduate School of State Islamic University of Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. H. Munirul Abidin, M.Ag. Suprevisor II: 

Dr.H. Nur Asnawi, MA 

Keywords: Barriers, Women’s Economic Empowerment, Solutions. 

  Marked by the participation of women in the economy in the Libyan city 

of AL-Jumayl passively and limited; where almost all of women who work in the 

city gathered in the public sector, specifically in the education and health sectors. 

So that the increasing numbers of unemployment are happened among women due 

to several obstacles that occur in the form of its use are not deceived the women in 

the city. Therefore, this study aimed to determine some important obstacles faced 

by women’s economic empowerment, and to find a solution. 

 This study uses a qualitative method refers to the strategy of case study 

research. Researcher uses interviews and questionnaires in collecting the data. The 

data analysis is using descriptive methods. 

 The results of this study indicate that the number of unemployed women 

reached 42.62% and the biggest obstacle they face is a primitive view os society 

towards women who work and their lack of experience in terms of employment, 

thus making them unable to compete in the job as well as the deteriorating 

security situation. To overcome these obstacles, we must make changes to the 

perceptions of people about it, train them (the women), safeguarding the stability 

of  the country’s security, criminalize any violence against women and prosecute 

perpetrators. 
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ABSTRAK 

Fatimah Omar Kazuz. 2016. Hambatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan 

dan Solusi yang Ditawarkan di Kota Al-Jumayl, Libya (Studi Kasus). Tesis. 

Jurusan Ekonomi Islam, Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Pembimbing I: Dr. H. Munirul Abidin, M.Ag. Pembimbing II: Dr. H. 

Nur Asnawi, MA. 

Kata Kunci: Hambatan, Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, Solusi. 

 Ditandai dengan partisipasi perempuan dalam perekonomian di kota Al-

Jumayl Libya secara pasif dan terbatas, di mana sebagian besar perempuan yang 

bekerja di kota berkumpul di sektor public, secara spesifik di sektor pendidikan 

dan kesehatan. Sehingga terjadi peningkatan jumlah pengangguran dari kalangan 

perempuan dikarenakan adanya beberapa hambatan yang terjadi berupa tidak 

diperdayagunakan mereka di kota. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui beberapa hambatan penting yang dihadapi oleh pemberdayaan 

ekonomi perempuan, dan untuk menemukan solusinya. 

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merujuk pada strategi 

penelitian studi kasus. Peneliti menggunakan interview dan angket dalam 

pengumpulan data. Adapun analisis data menggunakan metode deskriptif. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah pengangguran perempuan 

mencapai 42,62%. Dan hambatan terbesar yang mereka hadapi adalah pandangan 

primitif masyarakat terhadap wanita yang bekerja dan minimnya pengalaman 

mereka dalam hal pekerjaan, sehingga membuat mereka tidak mampu bersaing 

dalam pekerjaan serta situasi keamanan yang semakin memburuk. Untuk 

mengatasi hambatan-hambatan ini maka kita harus melakukan perubahan pada 

pandangan masyarakat tentang hal tersebut, melatih mereka (para perempuan), 

menjaga kestabilan keamanan Negara, mengkriminalisasikan setiap kekerasan 

terhadap perempuan dan mengadili pelakunya. 
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 شكر وتقدير

بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف  
 ..األنبياء واملرسلني وعلى آله وأصحابه أمجعني، وبعد

يسرين بعد إهناء كتابة هذه الرسالة وبكل مشاعر الود واحملبة أن أتقدم جبزيل  
إىل الربفسور الدكتور احلاج موجيا راهرجو، مدير جامعة موالنا  الشكر وأمثن التقدير

مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج، والدكتور حبرالدين، مدير الدراسة العليا 
والدكتور نور اإلسناوي، رئيس قسم االقتصاد اإلسالمي جبامعة موالنا مالك إبراهيم 

ص بالشكر والتقدير رمز التواضع والعطاء اإلسالمية احلكومية، وبكل احلب أتقدم وأخ
" نور اإلسناوي"املشرف األول، والدكتور " منري العابدين"مثال األمل والتفاؤل الدكتور 

املشرف الثاين وذلك لتكرمهما بقبول اإلشراف على هذا البحث، واللذان وجهاين 
شاكرًة جهودمها  وأرشداين وأشرفا عليه بكل اهتمام وصرب وحكمة يف كتابة هذه الرسالة،

الطيبة، كما أتقدم جبزيل الشكر والعرفان لكل األساتذة واألستاذات وكافة العاملني 
جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج، واحنين احرتامًا وعرفانًا لوالدي 

أن  ووالديت لوقفهما أمامي وأخويت اللذين ساعدوين على أكمال هذا العمل، وأسئل اهلل
 .جيزي اجلميع  عين اخلري 
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 ولالفصل األ

 اإلطار العام 

 خلفية البحث .أ 

إن النظرة العامة للمجتمع اإلنساين تكشف لنا أن جمتمع األلفية الثالثة هو 
اهلوة جمتمع التغيري السريع وإننا حنن كعرب ومسلمني أمام حتديات كبرية باإلضافة إىل أن 

الكبرية بيننا وبني اجملتمعات املتقدمة زادت يف اإلتساع، ولِك نردم اهلوة وجنابه تلك 
التحديات البد لنا من إعادة النظر ببعض القيم واملفاهيم اخلاطئة املتعلقة بدور املرأة يف 

 .التنمية الشاملة سواء على صعيد عملها داخل املنزل أو خارجه 

عامة واللييب خاصة أن يواجه حتديات العصر ويساير  وال ميكن للمجتمع العريب
التطور والتحديث مادامت املرأة العربية يف وضعها الراهن، وطاملا أن املرأة العربية مل تتغري 
بعد ومل تتغري نظرة اجملتمع الدونية هلا، وعلى دورها يف التنمية الشاملة ومسامهتها الفاعلة 

لعريب غري قابل ملواكبة التطور الذي يشهده عصر يف النشاط االقتصادي، فاإلنسان ا
 .العوملة وهتميش احلضارات

إن املرأة على مر العصور وقفت يف قفص اإلهتام دون جرمية تذكر، إال كوهنا أنثى 
والقاضي جبميع األحوال هو اجملتمع، فقد تعرضت املرأة عرب التاريخ لظلم مزدوج فمن 

يا وعلى اجملتمع كله الظلم االقتصادي واالجتماعي جهة الظلم الواقع على الطبقات الدن
والثقايف واالستغالل واالستالب، ومن جهة أخرى ظلم الرجل املباشر هلا فله كل احلقوق 

 .وعليها كل الواجبات
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فكل اجملتمعات خالل حقبات التاريخ جيدون املربرات األخالقية والقانونية لظلم 
ل احلضارات ومينعوهنا من املسامهة يف احلياة املرأة، فيصفوهنا بأبشع األوصاف يف ك

اليونان كانت القاعدة العامة اليت حتكم هبا املرأة  االقتصادية والسياسية والثقافية، فمثالً 
، ومل تنل املرأة الصينية "للرجال السياسة وللنساء البيت"تلك اليت صاغها سقراط نفسه 

 رسالة ألحدى بنات الطبقة الراقية حينها قدمياً من السلطة أو الكرامة شيئاً  كما جاء يف
نشغل حنن النساء : ))واليت صاغت فيها املكانة احلقة للمرأة يف الصني آنذاك قائلة فيها

آخر مكان يف اجلنس البشري، وحنن أضعف قسم من بين اإلنسان، وجيب أن يكون من 
والعرب يف اجلاهلية مثل غريهم من الشعوب القدمية، كانوا  1،((نصيبنا أحقر األعمال

ون إذا ولدت هلم أنثى، وقد أشار الباري سبحانه غتم  ، وي  (ذكر)يفرحون إذا ولد هلم ولد 
ِإذ ا : ))وتعاىل بقوله إىل هذا ر  و  ه ه   ظ لَّ  بِاأل  نـ ث ى   أ ح د ه م   ب شِّ و دًّا و ج  مما 4،((ك ِظيم    و ه و   م س 

وجاء موقف اليهودية من املرأة 1لكثري من أهل اجلاهلية عند العرب بوأد بناهتم،ذهب با
عليه السالم، وكان موقف املسيحية بعد ذلك كامتداد  –جبعلها وراء أول معصية آلدم 

 2.ملوقف اليهودية من املرأة

أما وضع املرأة يف العصر احلديث يف كل بلد تابع لسياسة هذا البلد أكثر من 
لدين أهل هذا البلد، ففي البلدان الدميقراطية جند أن املرأة قد حصلت على تبعيته 

معاملة متساوية بينها وبني الرجل ومتنع التمييز على أساس اجلنس، كما وتقدم هذه 
الدول للنساء اإلمكانيات للتطور املتناسق واملنسجم، وحيق للمرأة العمل إلعالة نفسها 

                                                             
 .402، ص 1، م2ج ،، بريوت(حممد بدران)، ترمجة (الصني -الشرق االقصى)قصة احلضارة ول وايريل ديورانت،  1
 00 اآلية سورة النحل، 4
 .12، مصر، دار الزهراء، صالسيدة مرمي نور الدين فضل اهللاملرأة يف ظل اإلسالم،   1
 .0، مجعية تبلغ اإلسالم، صاليهودية واملسيحية بني األسطورة واحلقيقةة يف اإلسالم واملراة يف العقيدة أاملر العظيم، شريف عبد 2
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صول على دعم اجملتمع ومحايته االجتماعية، وحتصل على  وعائلتها، كما هلا احلق يف احل
 .كل املؤهالت من دراسة وتطوير للوصول إىل نفس مستويات اإلبداع عند الرجل

أما يف البلدان العربية فبالرغم من أن دساتري معظم هذه الدول تنص على احلقوق 
خالل العصور السابقة  اليت كفلها اإلسالم للمرأة، فمازال الوضع مماثاًل لوضعه التارخيي

وال تزال الدول العربية 0بسبب املوروث الثقايف املهيمن عن املرأة، وبسبب التمييز القانوين،
موضعًا تعاين فيه النساء من اضطهاد كبري وأنواع شىت من الظلم، لكن تظل أمكانية 

الصعوبة اإلحصائيات الكاشفة بشكل حقيقي عن وضع املرأة يف العامل العريب أمراً شديد 
ووفقا للدراسة اليت أجرهتا 0وخصوصًا يف ظل التسرت اجملتمعي والتخلف القانوين والعام،

بلداً عربياً من حيث  44لتقييم وضع املرأة يف " 4811"، سنة ((تومسون رويرتز))مؤسسة 
العنف وحقوق املرأة اإلجنابية واملعاملة داخل اإلسرة واإلندماج يف اجملتمع، وكذلك 

اجتاه دور املرأة يف السياسة واالقتصاد، كانت مصر هي أسوأ بلد يف العامل العريب املواقف 
ميكن للمرأة أن تعيش فيه يليها العراق بفارق صغري مث السعودية وجاءت ليبيا يف املرتب 

من حاالت  %08بلد عريب ضمتهم الدراسة، ومتثل الفتيات والنساء  44التاسع من بني 
والشرائح األكثر فقرًا وعوزًا يف العامل، وذلك يضم بلدان اليمن  عدم االلتحاق باملدارس

والسودان وموريتانيا ومصر والعراق وفلسطني وانضمت سوريا وليبيا إىل القائمة مؤخراً 
أن انعدام األمن ( تومسون رويرتز)حيث أشارت الدراسة املشار إليها أعاله ملؤسسة 

 0.ق بالنسبة للنساء يف ليبياوالفقر ونقص التعليم من أكرب بواعث القل

                                                             
 .0، صم4811الرواد،  ، دار، ليبيا(حماولة لفك االرتباط)املرأة والتحديث يف اجملتمع اللييب مصطفى عمر التري،  0
  http://bayyraq.comشبكة بريق، حقائق وأرقام خمزية عن اضطهاد املرأة يف الوطن العريب 0 
 http://womens.net  ، لندنW.N.Nوكالة أخبار املرأة 0 

http://bayyraq.com/
http://womens.net/
http://womens.net/
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وحيصر الكثريين دور املرأة يف إجناب األطفال وامتاع الرجل وإدارة عامل مغلق ومبا 
أن الدور التقليدي الذي تلعبه املرأة يتمثل يف كوهنا أّمًا وزوجة فإن هذه النقلة النوعية يف 

  .0نتقادإشراك النساء يف سوق العمل قد قوبلت أحيانا بالشك، والعداوة واال

كاماًل   وهلذا فقد تأخر تطبيق حقوق املرأة يف املشاركة يف القوى العاملة تطبيقاً 
 .فيما مت التوصل إليه من اتفاقات دولية وحملية 

أدى إىل ضرورة تفعيل دور املرأة حىت ( املرأة نصف اجملتمع)ولعل الوصول حلقيقة 
 . نستفيد من نصف قوى اجملتمع األخرى، ونبين قرارات وأراء بناًء على قدرات اجلميع

 ىل االهتمام بدور املرأة العربيةفلقد أدت جمموعة من الظروف والعوامل إ
مية االقتصادية، فمن خالل اجلهود الدولية واحمللية االقتصادي بتمكينها وإشراكها يف التن

مت اإلعالن عن ضرورة النهوض باملرأة وتقوية دورها االقتصادي حىت تكون شريك يف 
صدور دستور هيئة األمم املتحدة الذي نص على فكانت نقطة البداية مع  عملية التنمية

م ومن مث الرتكيز 1020املرأة عام مبدأ املساواة يف احلقوق بني اجلنسني، وإنشاء جلنة مركز 
يف األعالن  على املساواة وحق األفراد يف العمل دون أي تفرقة يف شروط العمل وأجره

إتفاقية املساواة يف األجور بني العمال ))ومن مث اعتماد م، 1020العاملي حلقوق اإلنسان 
ة، وتلى ذلك يف املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولي( م1001)يف عام (( والعامالت

املتفق عليه عام  0((العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية))
وقد تعهدت فيه الدول األطراف لضمان مساواة  الصادر من األمم املتحدة،( م1000)

 .الذكور واإلناث يف حق التمتع جبميع احلقوق االقتصادية اليت جاء هبا العهد
                                                             

 .18، اململكة العربية السعودية، دار مكة، ص النساء يف اململكة العربية السعودية اليوم، مىن صالح الدين املنجد 0
 .م4818، 10100العدد ، ، اململكة العربية السعوديةجريدة الرياض ،(مؤمترات املرأة العاملية) ،نورة السعد 0
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مع  املؤمتر العاملي األول للمرأة الذي دعت إليه وبدأ االهتمام باملرأة بصفة رئيسة 
م حيث مت فيه اإلعالن عن 1000اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف مكسيكو يف عام 

مارس من كل سنة كيوم لالحتفال باليوم  0م عامًا للمرأة، وختصيص يوم 1000عام 
قة دولية تغطي عدة جماالت للمرأة من صحة وتعليم العاملي للمرأة، وصدور أول وثي

مع الرتكيز على قضايا ( م1000-1000)وتنظيم لألسرة، وإعالن عقد األمم املتحدة 
يف  ( م1008)املساواة والتنمية والسلم، مث بعد ذلك مت عقد املؤمتر الثاين للمرأة عام 

د األمم املتحدة كوبنهاجن، والذي كان يهدف إىل استعراض مدى تنفيذ أهداف عق
علن قبل أن يبدأ يف رسم برنامج عمل للنصف الثاين من العقد للنهوض باملرأة 

 
للمرأة امل

وصدور إتفاقية القضاء على مجيع أشكال  18على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل،
م، واليت هتدف إىل القضاء على التمييز ضد املرأة 1000(( السيداو))التمييز ضد املرأة 

ما يتعلق بالتمتع باحلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية والثقافية وعقد املؤمتر الثالث في
اسرتاتيجيات ))بكينيا، والذي عرف باسم ( نريويب)يف ( م1000)اخلاص باملرأة يف عام 

دولة، ومن مث ( 100)م وقد شارك فيه 4888حىت العام (( نريويب املرتقبة للنهوض باملرأة
، حيث (م1000)العاملي الرابع املعين باملرأة يف بكني بالصني يف سبتمرب عقد املؤمتر 

أكدت فيه احلكومات املشرتكة على إلتزامهم بسائر املباديء املنصوص عليها يف ميثاق 
إتفاقية القضاء على كافة )) األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وال سيما 

عالن القضاء على العنف ضد املرأة، وإعالن احلق يف وإ(( اشكال التمييز ضد املرأة 
وقد قام صندوق األمم املتحدة اإلمنائي  11.التنمية وإلتزامهم بتمكني املرأة والنهوض هبا

                                                             
، 10400، اململكة العربية السعودية، العدد جريدة الرياض، (قضايا املرأة يف املؤمترات الدولية )، فؤاد عبدالكرمي العبدالكرمي 49

 .م4818
 .م4884، 10100العدد ،  ، اململكة العربية السعوديةجريدة الرياض ،(مؤمترات املرأة العاملية) ،نورة السعد 11
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بالتعاون مع اإلحتاد ( م1000)للمرأة بإطالق مبادرة برنامج متابعة ما بعد بكني يف عام 
وإىل زيادة مشاركة املرأة يف عمليات األورويب، واليت هتدف إىل وضع خطط عمل وطين، 

صنع القرار اليت تؤثر يف حياهتا، كما ومت صدور إعالن األلفية الذي مت إقامته يف سبتمرب 
م، والذي اعتمد نتيجة عقد عدة مؤمترات على مدى العشر السنوات املاضية 4888

ديد ملكافحة الصعوبات اليت تواجه اجلنس البشري، وإنتهت هذه املؤمترات بتح
املشكالت اليت تعرتض طريق التنمية االجتماعية واالقتصادية، ومن ضمن األهداف 
الثمانية اليت أنطوى عليها اإلعالن، هدفني ينصان على التقدم حنو حتقيق املساواة بني 

وذلك بإزالة التفاوت بينهما يف التعليم  14اجلنسني ومتكني املرأة من أسباب القوة،
م بالنسبة جلميع 4810م، ومع حلول العام 4880لول العام اإلبتدائي والثانوي حب

مراحل التعليم، ويعكس هذا اهتمام اجملتمع الدويل بإتاحة احلريات للنساء ليكون هلن 
 . دور يف إحداث التغيري االجتماعي

وتروج منظمة العمل الدولية إىل مفهوم التمكني االقتصادي للمرأة واملساواة بني 
باعتبارمها هدفني إمنائيني، أما على الصعيد اإلقليمي والعريب، فقد شاركت اجلنسني  

 يف حماولة منها للنهوض باملرأة الدول العربية يف املؤمترات الدولية، واختذت عدة تدابري
كما وعقدت مؤمترات إقليمية وعربية تنسيقية تابعة للمؤمترات الدولية، للنظر يف نتائج 

حتت ( مارس)خلليجية يف البحرين يف اية للمرأة، ومنها مؤمتر املرأة قرارات املؤمترات األمم
، وشارك فيه عدد من (األدوار املطلوبة -املعوقات-التحديات-الفرص)شعار 

                                                             
، املعهد العريب سلسلة دورية تعىن بقضايا التنمية بالدول العربية، (املؤشرات واألبعاد التنموية: متكني املرأة ) رياض بن جليلي، 14

 2، ص 4880، أبريل 04، العدد 0، السنة للتخطيط، الكويت
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لدول  11(م1000)الشخصيات النسائية من كل دول اخلليج، ومؤمتر تونس يف نوفمرب 
مشال إفريقيا، وكذلك مصادقة عدد من الدول العربية على إتفاقية القضاء على كافة 

ظهر اهتمام الدول العربية باملرأة هي تقارير أشكال التمييز ضد املرأة، ولعل أكثر ما ي  
التنمية البشرية العربية، واليت شددت من خالل التقارير اليت أصدرهتا على أن هنوض املرأة 

كما وبرز اهتمام   12.ة جيب أن  ميتد إىل متكني القاعدة العريضة من النساء العربياتالعربي
منظمة )الدول العربية باملرأة من خالل إنشاء مؤسسات حكومية هتتم بشؤون املرأة منها 

م، ومن أهم أهدافها، العمل على متكني املرأة 4881، واليت أسست يف عام (املرأة العربية
دراهتا يف كافة امليادين وتوعية اجملتمعات العربية واملرأة بأمهية وحمورية أن العربية وتعزيز ق

تكون املرأة شريكاً على قدم املساواة يف عملية التنمية، فضاًل عن تكريس جهود التنسيق 
ووافقت الدول  10.والتعاون بني الدول العربية من أجل إجناز غايات التمكني والتوعية

مة العربية للعمل على توحيد شروط وظروف العمل كلما أمكن العربية من خالل املنظ
بنداً، واليت مل يصدق عليها سوى مخسة  42ذلك، وصدور إتفاقية بشأن املرأة تشمل 

أقيمت يف العاصمة أما على الصعيد احمللي  10دول من جمموع الدول يف املنظمة،
الليبية ومناقشة سبل تفعيل دورها ليبيا، جمموعة من املؤمترات احمللية لدعم املرأة ( طرابلس)

( مؤمتر املرأة الليبية)يف مسرية التنمية، حيث أشرف مكتب األمم املتحدة على ملتقى 
م، شاركت فيه العديد من القضايا والصعوبات اليت تواجه عمل املرأة يف 4811سبتمرب 

ة منها يف املسامهة ستفاداملتاحة أمام املرأة الليبية لال ليبيا، واستعراض التحديات والفرص
                                                             

، 10400ملكة العربية السعودية، العدد امل، جريدة الرياض، (قضايا املرأة يف املؤمترات الدولية) ،العبدالكرميفؤاد عبدالكرمي  11
 . م4818

  0-2رياض بن جليلي، املصدر السابق، ص  12
 0-0ص، م4814، القاهرة، مجهورية مصر العربية، 1، ط( 4811-4881عقد من اإلجنازات ) منظمة املرأة العربية،  تقرير 10
، ص م4811مركز دراسات الوحدة العربية، ، 1ط، قراءة حتليلية نقدية يف سفر مسريهتا: منظمة العمل العربيةيوسف الياس،  10
02-08 
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املثمرة والفاعلة للنهوض باجملتمع، كما متت مناقشة موضوع وسائل التمكني االقتصادي 
 10.للمرأة الليبية

فاملرأة الليبية يف األلفية الثالثة تواجه العديد من التحديات العاملية املتمثلة يف 
ية من القدرة على إدارة ظاهرة العوملة وثورة اإلتصاالت واملعلومات اليت تتطلب درجة عال

املعرفة واألخذ بأساليب التفكري العلمي واإلبتكار للوصول إىل أفضل القرارات اليت تعظم 
  .اإلستفادة من هذه التحديات وتقلل أثارها السلبية

كما تواجه املرأة حتديات إقليمية متمثلة يف قضايا احلرب والسلم والتنمية ونشر 
املستوى احمللي فتمثل عديد من العادات واملوروثات الثقافية الدميقراطية، أما على 

خرى اجتماعية بعض التحديات احمللية اليت تواجه أقوانني والسياسات العامة وأمور وال
فكل هذه التحديات فرضت حتمية متكني املرأة ودعم مشاركتها االقتصادية ودعم . املرأة

 .اديةمساواهتا لنيل كافة حقوقها املالية واالقتص

ن متكني املرأة م)من إعالن مؤمتر بكني أن (( 10،  11))جاء يف نص املادتني 
احلياة العامة، ودعم مساواهتا يف احلقوق والفرص  بمشاركتها الكاملة يف مجيع جوان

سرة مع الرجل أمور أساسية وحامسة ألاملوارد وتقاسم املسؤوليات عن اوالوصول إىل 
 10(.وكذلك لتحقيق املساواة والتنمية، ولتدعيم الدميقراطية لرفاهيتهما ورفاهية األسرة،

فالتمكني هو كل ما من شأنه أن يطور مشاركة املرأة وينمي من قدرهتا ووعيها 
ومعرفتها، ومن مث حتقيق ذاهتا على خمتلف األصعدة املادية والسيكولوجية واالجتماعية 

                                                             

al-http://www.libya- ، ليبيا املستقبلبيةمؤمتر وطين للمرأة اللييونس شعبان الفنادي، 10 

mostakbal.org/news/clicked/39512  
 .م1000/سبتمرب/1 ،(10،  11) م وثيقة بكني، 10

http://www.libya-al-mostakbal.org/news/clicked/39512
http://www.libya-al-mostakbal.org/news/clicked/39512
http://www.libya-al-mostakbal.org/news/clicked/39512
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يت جتعلها قادرة على السيطرة على والسياسية، ويتيح لديها كافة القدرات واإلمكانات ال
 10.ظروفها ووضعها، واإلسهام احلر والواعي يف بناء اجملتمع

دقت ليبيا على املعاهدات واإلتفاقيات الدولية لتعزيز مسامهة املرأة يف فقد ص  
احلياة العامة واالقتصادية، وقد وقعت على اإلتفاقية الدولية ملناهضة كافة أشكال التمييز 

واإلتفاقية الدولية اخلاصة باحلقوق االقتصادية للمرأة، ومتت صياغة حقوق  ضد املرأة،
ة يف بنود الدستور ومواد القوانني الليبية اليت ال تفرق بني الفرص اليت حيصل عليها أاملر 

املواطنون إال بقدر استعدادهم لتحمل املسؤولية  وقدرهتم على اكتساب اخلربات 
 . عملية التنمية واالقتصاد بشكل عامواملهارات الالزمة للمشاركة يف

حيث ملرأة والتنمية البشرية من وأعطت اهتمام إىل قضية النهوض با كما
األمية، وتوفري الرعاية الصحية، وإصدار عدد من  االهتمام جبودة التعليم، وحمو

 .أةالتشريعات بغية إصالح الوضع االجتماعي للمر 

ملساندة التمكني االقتصادي للمرأة، إال أنه ال وعلى الرغم من اجلهود املبذولة 
يزال تربز العديد من التحديات واملعوقات اليت تؤثر سلبًا على قدرة املرأة على املشاركة 

يف اخنفاض مشاركة املرأة : الفعلية والفعالة يف احلياة االقتصادية وتتمثل أهم هذه املعوقات
زدوج على نوعية حياة املرأة وكفاءهتا يف يف سوق العمل، أضف إىل ذلك تأثري العبء امل

 48.العمل

                                                             
 .12، صم1008مؤسسة شباب اجلامعة،  ،، اإلسكندريةالتنظيم واإلدارة يف قطاع األعمالصالح الدين الشناوي،  10
جامعة قاريونس، بنغازي،  ، دراسة توثيقية،اجملتمع بني التمكني والتفعيلتطور حركة املرأة الليبية يف أمال سليمان حممود العبيدي،   48
 .ليبيا
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كما أن تقدم تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت السريع، والتوسع يف حترير 
التجارة واخلدمات، وتقليص دور الدولة وزيادة االعتماد على القطاع اخلاص وقوى 

أمام متكني  السوق كمحرك أساسي لعملية التنمية، قد خيلق فرصًا وحتديات يف آن واحد
 .املرأة وزيادة دورها يف احلياة االقتصادية

فقد أثبتت اإلحصاءات بأن نسبة اإلناث إىل جمموع القوى العاملة املنتجة يف 
% 10.1م إىل 1008عام % 11.1م إىل 1000عام % 0.0ليبيا قد أرتفعت من 

يف ليبيا سنة ، ويف دراسة أجرهتا وزارة القوى العاملة والتدريب والتشغيل 41م1000عام 
، ويضاف إىل ما 44م أوضحت أن حضور املرأة الليبية يف سوق العمل قد تدىن4880

واليت تتسم بضعف ااملسامهة يف سوق  -سالفة الذكر –سبق إن حىت نسبة املشاركة 
العمل، ال تعكس بأي حال من األحوال أي درجة من درجات التمكني للمرأة، حيث 

يتضمن متتع املرأة بإمكانية االختيار بني بدائل خمتلفة أن التمكني مفهوم أمشل وأوسع 
متاحة، وكذلك قدرهتا على إختاذ القرارات، مبعىن أخر أن هنالك اختالف كبري بني قرار 
مشاركة املرأة يف سوق العمل وبني حريتها يف التصرف يف الدخل أو استقالهلا املادي، 

تصاديًا عن قضية التمكني وهو ما يعين األمر الذي يؤكد انفصال مؤشر مشاركة املرأة اق
 .االحتياج إىل وضع عدة مؤشرات

                                                             
،  تقرير مقدم إىل املركز اإلمنائي دون األقليمي لشمال أفريقيا: مشاركة املرأة الليبية يف النشاط االقتصاديفاطمة يوسف وفاء،  41

 .م4884طنجة، املغرب، 
  تدين دور املرأة يف سوق العمل اللييب: املركز العريب للمصادر واملعلومات حول العنف ضد املرأة، دراسة 44

news/wmview.php?ArtID=10888-http://www.amanjordan.org/a  

http://www.amanjordan.org/a-news/wmview.php?ArtID=10888
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ومن هنا جاءت احلاجة إىل مواصلة البحث يف دراسة أثر كل هذه الصعوبات 
 41.االقتصادي والتغريات وما تفرضه من حتدي أمام متكني املرأة

ل الواقعة يف اجلزء الشمايل الغريب من سهووقع اختياري على مدينة اجلميل 
يتقاطع عندها خط  ،(1)الشكل رقم  كم غرب مدينة طرابلس148اجلفارة على بعد 

مشااًل، ضمن رقعة مساحية للمدينة تبلغ  14-01شرقًا ودائرة العرض  14-18الطول 
هكتارًا ومتتد بشكل طويل من الشرق إىل الغرب، وحيد املدينة من اجلهة الشمالية  182

مدينة زوارة ومن اجلنوب مدينة العجيالت ومن الغرب رقدالني، تشرتك يف املدينة ثالث 
ألف  148ويسكنها (( امليدان، الشعيب، املنشية))ي ه(( مناطق))مرانية حمالت ع

  42.م4880نسمة، وفق إحصائيات عام 

 40املوقع اجلغرايف ملدينة اجلميل (1)الشكل رقم                

 

 

 

 

 
                                                             

، اجلامعة األمريكية بالقاهرة، مجهورية مصر العربية، نوفمرب ((املرأة والعمل))الربنامج البحثي حول  ،مركز البحوث االجتماعية 41
 .م4880

، 10، العدد 0، اجمللد جملة سامراي، ( مورفوجلية مدينة اجلميل يف ليبيا)  طه مصحب حسني خلزرجي،  – حممد عرب املوسوي 42
  .100م، ص 4811تشرين الثاين 

 .24، ص 1008تعليمي، طرابلس، األطلس ال  40
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لتكون موضعًا للدراسة اليت أقوم هبا، وذلك ملا أراه من ضعف يف مشاركة املرأة 
عاملة أم مستثمرة، حيث  املرأة القطاعني العام واخلاص سواء أكانتاالقتصادية يف 

يتمركز غالبية النساء العامالت فيها يف األنشطة اخلدمية، وحىت هذا األخري تقتصر 
أعماهلن فيه على قطاعي التعليم والصحة، كما ويندر تويل النساء للمناصب القيادية 

لنسوة الاليت يعملن حلساهبن اخلاص وأن وجدت ومراكز اختاذ القرار، وأيضاً و قلة وجود ا
هذه الشرحية يتعرضن ملشاكل وصعوبات كثرية يف أثناء قيامهن بعملهن ويف التعامل مع 
اإلدارات املرتبطة بالعمل، و حلظر بعض األعمال واألنشطة على النساء لالستثمار فيها 

واة على الرغم من أن الشريعة فتواجه بذلك قدراً كبرياً من التمييز االجتماعي وعدم املسا
اإلسالمية جعلت للمرأة مىت ما كانت بالغة، عاقلة، رشيدة، احلق يف التصرف يف أمواهلا 

 .ثابتة كانت أم منقولة بيعاً وشراًء ورهناً، هبة ووصية شأهنا يف ذلك شأن الرجل

ن، الزيتو ))وتشتهر املدينة ككل بالزراعة بالدرجة األوىل، ومن أشهر مزروعاهتا 
يات الصناعية ، كما ويوجد فيها عدد من املصانع والتشارك((العنب، التني، اللوز، النخيل

تصاالت والتقنية واخلدمات الربيدية كما وتشمل عدد من إلالصغرية، وشركات ل
املؤسسات التعليمية املختلفة يف التعليم األساسي واملتوسط والثانوي ومعهد عايل للصحة 

ومستوصف وحتتوي املدينة على مستشفى عام وكلية األداب، وكلية للطب البشري، 
باإلضافة إىل مركز لتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة، وتعد وعيادات خارجية تابعة له، 

املدينة من أحدى أهم املدن الواقعة غريب طرابلس من حيث التجارة والتسوق كما وأن 
سات التعليمية اخلاصة ودور للنشاط اخلاص والتجاري دور واضح، فتجد عدد من املؤس

وحضانة أطفال وجمموعة من العيادات اخلاصة ومراكز التحليل اجملهزة باآلآلت احلديثة 
مصرف التجارة )وتضم املدينة عدد من البنوك واملصارف احلكومية واخلاصة، منها 
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، ويوجد باملدينة جمموعة صغرية من مراكز (دخار، بنك األمانإلوالتنمية، مصرف ا
نتشار األسواق الشعبية اومن املظاهر التجارية باملدينة  ريب على خدمات احلاسوب،التد

رية من الفنادق اليت تباع فيها عادًة األغراض الشعبية، ويتخلل املدينة جمموعة صغ
  40.واملطاعم الصغرية

 أسئلة البحث  .ب 
 املرأة اقتصادياً يف مدينة اجلميل؟  كيف حال. 1

 ؟متكني املرأة االقتصادي مبدينة اجلميل املعوقات اليت تعرتض ما . 4

 ؟لتمكني املرأة االقتصادي مبدينة اجلميل  كيفية املقرتحات واحللول الالزمة.1

 أهداف البحث  .ج 
 .ة اقتصادياً مبدينة اجلميلاملرأ بيان حال. 1
 .متكني املرأة االقتصادي مبدينة اجلميلبيان املعوقات اليت تعرتض . 4
الالزمة لتمكني املرأة االقتصادي مبدينة  بيان وتوضيح املقرتحات واحللول. 1

 .اجلميل
 البحث فوائد  .د 

ة العاملة من مشكالت ومعوقات أثناء مهية البحث إىل ما تتعرض له املرأتعود أ
 ملةة العاال تعيق تقدم املرأقيامها بعملها ويف طريقها إليه وإبراز الظواهر السلبية اليت ال تز 

ة إىل العمل على أطفاهلا وأسرهتا، ومدى وعيها حبقوقها واآلثار السلبية خلروج املرأ
ل ثناء العمل، وأشكاتماعية واحلوادث اليت تتعرض هلا أجها والضغوط النفسية واالوقضايا

                                                             
 اليبي - ا، اجلميلويكيبيدي 40
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متالكها لقرارها، وتبعيتها للرجل، ونظرة التخلف ومجود التمييز اجلنسي يف العمل وعدم إ
 .سرة واجملتمعرأة العاملة، من صاحب العمل واألضد امل األنظمة املوجه

 :األهمية النظرية

ة معرفة املعوقات اليت أرى أن تسليط الضوء على ضرور تطبيقاً لنظرية متكني املرأة، 
اة بينها ة يف املساو ، تكشف أحقية املرأوإجياد حلول هلا قتصاديمكني االة من التمتنع املرأ

عمال املنزلية، وتربية عمل والتشارك يف األقتصادي وساعات الوبني الرجل يف العمل اال
 قتصاديتمعي الذي مينعها من التمكني االاألطفال واحلماية من العنف األسري واجمل

وذلك بتفعيل البنود القانونية اليت تناولت حق وحقها يف الوصول إىل الفرص واملوارد، 
 .املرأة يف العمل

 :األهمية التطبيقية

واضحة متكن املرأة من النشاط  خالل تقدمي دراسيت هذه إجياد حلولآمل من 
 .قتصادياال

 :حدود البحث -ه

 الحدود الموضوعية . أ

قتصاديًا وإجياد حلول املعوقات اليت حتد من متكني املرأة إدراسة حول 
 .هلا
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 الدراسات السابقة  -و

بنتائج جيدة هي  طروحات اليت حبثت يف هذا املوضوع وخرجت أبرز األلعل  
 :كالتايل

م، ومتثلت مشكلة 1000، ة العاملة يف سوريالكربى، واقع املرأهيفاء فوزي ا. 1 
البحث يف العقبات االجتماعية لعمل املرأة ضمن الوحدة اإلنتاجية والتغريات اليت حتدث 

 داخل األسرة نتيجة عمل املرأة خارج املنزل، وتوصلت الباحثة يف هذه الدراسة إىل أن
، لعمل واملنزلهتدد استقرارها يف اجتماعية ة مليدان العمل خلق مشكالت اخول املرأد

 .قتصاديةرأة تدعم مسامهتها يف احلياة االسن قوانني ناظمة لعمل امل وإىل ضرورة

 ة يف قوة العمل ودورها يف عملية التنميةسامهة املرأإسعاف حممد، م. 4 
م، وكانت مشكلة الدراسة مدى تأثري مستوى الوعي االجتماعي للمرأة على 1008

، قوة ملرأة موقفًا إجيابيًا قويًا من العملواقع عملها، وظهرت بعدة نتائج أوهلا هو متلك ا
ة جملموعة من املعوقات مثل عدم توفر دور حضانة املرأثقة املرأة العاملة بنفسها و مواجهة 

 .وفر وسائل مواصالت اخلاصة بالعملم تيف العمل ، وعد

وتأثريها على تناهية يف الصغر يوب، اجلدوى االجتماعية للمشاريع املأرائدة . 1 
، تدرس مدى مصداقية املعادلة 4818النساء يف الريف السوري، أطروحة دكتوراه، 

، وإنتهت الدراسة القائلة أن أساس التمكني االجتماعي للمرأة هو التمكني االقتصادي
مسئلة يف ن املالمح اجملتمعية السائدة يف القرية وانعكاساهتا هلا أثر كبري أبنتائج أمهها، 

 .متكني املرأة، كما وتعد املشاريع الصغرية أداة من أدوات متكني املرأة االقتصادي
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راسة د: فريد حممد القوامسي، دور املرأة يف قيادة التغيري.رقية البدارين و د.د. 2 
مركز البلقاء للبحوث )تطبيقية على منظمات املرأة العاملة يف األردن، دراسة مقدمة لـ 

، واهتم الباحثان بدراسة أهم املعوقات اليت تضعف من قدرة املرأة 4811، (والدراسات
األردنية على قيادة التغيري بشكل فعال، فكانت نتائج الدراسة أن املرأة األردنية تتمتع 

يادية عالية ومميزة توجب متكينها كي تتقلد املناصب القيادية الرفيعة اخلاصة مبهارات ق
 .وذلك لقدرهتا على إدارة التغيري التنظيمي وقيادتهوالعامة، 

نورة صاحل الرتكي و ريبيكا براز ويل، صاحبات األعمال يف اململكة العربية  .0 
ت، تقرير مقدم للغرفة التجارية مقارنة إقليمية للخصائص والتحديات والتطلعا: السعودية

مال ، وهذا التقرير يسلط الضوء على بيئة األع4818جبدة يف اململكة العربية السعودية، 
 لبيئة التمكينية يف جمموعة من دولاألعمال السعوديات ويقارهنا با التمكينية لصاحبات

اء واخلصائص الشرق األوسط ومشال أفريقيا، ويدرس خصائص املشاريع اليت متلكها النس
الشخصية املرتبطة بصاحبات األعمال، وجاءت نتائج الدراسة بأن هناك ثالث حتديات 
أساسية تشكل عائق أمام تطلعات صاحبات األعمال يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا 

النوع االجتماعي، وحمدودية احلصول على رأس املال وآليات التمويل واحلاجة )متمثلة يف 
ة املتطورة يف األعمال التجارية، والتوفر املتزايد ألدوات التسويق والتقنيإىل االستخدام 

األكرب للخدمات الداعمة األساسية، إذ تشمل هذه التحديات املفاهيم واملمارسات 
االقتصادية واالجتماعية املعقدة اليت تستوجب التعاون الشامل واإللتزام املتواصل 

  (.ملعاجلتها
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 المصطلحات تحديد . ز

 المعوقات  .1

اسم مفعول من ( م ع وق)اسم مفعول من عاق، ( م ع وق): المعوقات لغة   
 .ذو عاهة جسدية أو عقلية عوَّق  

من يعوق عمل أو تقدم شيء، وخاصة ( القانون)اسم فاعل من عوق  (:ُمَعوِّق)
من حياول اعرتاض إقرار قانون أو إجراء تشريعي، بإستخدام تقنيات التأخري  

قد يعلم اهلل )أو اللجوء إىل األساليب التعويقية، ويف القرأن الكرمي  كالتعطيل،
 .40(املعوقني منكم

هي الشواغل والصوارف واملثبطات اليت حتول دون حتقيق  :واصطالحا  
 40.اهلدف

 التمكين .4

واملكان عند أهل اللغة هو ( مكَّن)التمكني هو مصدر للفعل  42:لغة   
مكن : مبعان متعددة، منها( م، ك، ن)املوضع احلاوي للشيء، وقد وردت مادة 

الشيء  قوي ومنت ورسخ واطمأ نَّ فهو ماِكن، ومكَّنه من الشيء وأمكنه  منه  
ر وقدر عليهجعل له  عليِه سلطانا وقدرة، وأمكن فالنا األمر سهل عليِه وتي . سَّ

                                                             
 10اآلية : سورة االحزاب   40
 .140، صمصدر سابقحممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي، ( عاق)مادة   7 
دار : بريوت، حممد سيد كيالين: ، حتقيقاملفردات يف غريب القرآن أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين، 0 

 .201ص  املعرفة،
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م كَّن ت ه وأمكنت  له : ويقال. ومتكن من األمر واستمكن منه  قدر عليِه وظفر بهِ 
، وأمكنت  فالنا من فالنِ   .فـ ت م كَّن 

ِكن ة تقول العرب 
 
إن بين فالن لذو م ِكنة من السلطان : ومن التمكني امل

املكانة هي و  ،أي متكَّن، وتسمي العرب موضع الطري مكنة لتمكن الطري فيه
 املنزلة عند امللك، واجلمع مكانات، وقد م ك ن م كانة فهو م كني، واجلمع م كن اء

ّكن  .متكُّن -ومن 

هو العملية اليت يتم فيها متكني شخص ما ليتوىل القيام  48:أصطالحا  
 .مبسؤوليات أكرب من خالل التدريب والثقة والدعم العاطفي

 :المرأة .4

نسوان، امرأة عند  مجع نساء،( امرأة)األنثى من البشر، اسم ( امرأة: )لغةً  
 . 11ة عند التعريفالتنكري واملرأ

خته أو أو أنثى ختص الرجل، سواء كانت أمه أ هي كل: أصطالحاً 
  .نثى شريكة حياة الرجلوجته أو ابنته أو غري ذلك، واملرأة عامة هي األز 

 قتصاد الا. 2  

 قتصاد لغويًا مشتق من مادة قصداالالقصد، أتيان الشيء، لفظ : غةً ل
 14.والقصد بني اإلسراف والتقتري

                                                             
 .1، ص 4880، األردن، عمان، التمكني الذايت خطوة حنو التمكني املؤسسايتعبدالعزيز مازن،  39
 .448ص حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي، خمتار الصحاح، بريوت، لبنان، دار ومكتبة اهلالل،: ( مرا)ادة م11



 

 
 

39 

تدور حول النشاط اإلنساين يف  قتصاد عدة تعاريف كلهالال: اصطالحاً 
موره املادية، ميكن تعريفه بأنه العلم الذي يبحث يف الظواهر اخلاصة باإلنتاج أ

 11.والتوزيع

 التمكين االقتصادي . 2

القوة االقتصادية اليت يعيش فيها األفراد مبا هو عملية تغيري موازين  
يتضمنه ذلك من ضرورة توافر ثقة الفرد بنفسه وبقدراته، وإمكاناته ومن مث 

 12.استعداده النفسي لالختيار بني البدائل املختلفة

 الحلول. 2 

 10.واحملل ايضاً املكان( حنلتفإ)الع قدة اي فتحها ( حلَّ )  

 المقترحة .7 

يبدى ويقدم للبحث  و رأيوهي فكرة أ( اقتـ ر ح  )اسم مصدر ( اقرتاح)
 .10واحلكم مث حبث االقرتاحات

 

                                                                                                                                                                       
 .010، صمصدر سابقلرازي، عبدالقادر احممد بن أي بكر بن ، (قصد)مادة   14
 .4، صمباديء اإلقتصادعمر حممود العبيدي،   11
ض منتدى الريا: ، ورقة عمل مقدمة يفاملسامهة االقتصادية للمرأة يف اململكة العربية السعودية: اجلربوع أيوب بن منصور وآخرون، 12

، 4880ديسمرب  0-2اململكة العربية السعودية، مدينة الرياض، السعودية، ة السعودية يف االقتصاد يف أاالقتصادي الثاين ملسامهة املر 
 .10ص 

 .108، مصدر سابق، ص حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرزي( حلَّ )مادة   10
 .، معجم املعاين اجلامع(اقرتح)دة ما  10
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 قتصادي للمرأةفهوم التمكين االم .أ

  مفهوم التمكين .1

ظهر مصطلح التمكني يف هناية الثمانينيات، ومع زيادة االهتمام بالعنصر البشري  
وارتبط بعدة مفاهيم أخرى ذات  ، وتطور مفهومه،القى انتشارًا واسعًا يف التسعينيات

فكان واضح يف التعريفات . بعد سياسي، واقتصادي، واجتماعي، وقانوين، وغريها
 :املتعلقة به، لذا سنذكر بعض من هذه التعريفات اليت ذكر فيها

 :التمكين في القرآن الكريم .1.1

غلب قد ، و التمكني مبشتقاهتا يف القرآن الكرمي يف مثان عشرة موضعاً وردت كلمة  
، وفيها عليها الصيغة الفعلية اليت يبدو فيها التمكني وكأنه صريورة وليس مفهوما ساكناً 

ن لإلنسان وليس اإلنسان من كِ فهو وحده من مي   ا تعاىل التمكني إىل ذاته العليينسب اهلل
 10.كان أم مجاعة   ن لذاته فرداً كِ مي  

ِلف نـَّه م  يف  : ))قال تعاىل   ت خ  و ع د  اللَّه  الَِّذين  آم ن وا ِمنك م  و ع ِمل وا الصَّاحلِ اِت ل ي س 
ل   ل ف  الَِّذين  ِمن قـ ب ِلِهم  و ل ي م كِّن نَّ هل  م  ِدينـ ه م  الَِّذي ار ت ض ى  هل  م  و ل ي ب دِّ ت خ  نـَّه م األ  ر ِض ك م ا اس 

ًنا ِفِهم  أ م  فلقد جاء مصطلح االستخالف يف هذه اآلية حرفيًا لكن  10،(( مِّن بـ ع ِد خ و 

                                                             
 .4818 /مارس/ 41، 14ميثاق الرابطة، ع  ،، الرباطمفهوم التمكني يف القرآن الكرميفريدة زمرد،  38

 00اآلية  :سورة النور 10
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املضمون يعين أن االستخالف يف األرض سببًا لعملية التمكني على حني يأيت التمكني  
ظهر اآلية وجود عالقة ارتباطية وثيقة بني كنتيجة على عملية االستخالف، وهكذا ت  

 .ستخالفمفهومي التمكني واال

ن التمكني مثلما يتحقق على املستوى أوتشري اآليات القرآنية كذلك إىل  
ِلك  م كَّنَّا  ))  :يقول  10فاهلل عز وجلاجلمعي، فإنه يتحقق على املستوى الفردي،  و ك ذ  

اء  ن ِصيب  ِبر مح  ِتن ا م ن نَّش اء   ه ا ح ي ث  ي ش  ر  لِي وس ف  يف األ  ر ِض يـ ت بـ وَّأ  ِمنـ  و ال  ن ِضيع  أ ج 
ِسِنني    28((. ال م ح 

األوىل التمكني لإلنسان  ،وميكن التمييز بني صيغتني قرآنيتني من صيغ التمكني 
 ...(الدين، والقوة، واملال)يف األرض، والثانية التمكني للشيء 

يف الصيغة األوىل يتم التمكني عرب املستوى احلسي املادي وفيه يتم متكني   
ومعاشا  اإلنسان من التصرف يف األرض ومينح القدرة على أن جيعل منها مستقراً 

ا ))  :، فيقول اهلل تعاىل(الوظيفة االستخالفية) و ل ق د  م كَّنَّاك م  يف األ ر ِض و ج ع ل ن ا ل ك م  ِفيه 
ك ر ون   م ع اِيش   نسل ويندرج ضمن هذا املستوى متكني املال والقوة وال21،(( ق ِليال مَّا ت ش 

  24((. و ل ق د  م كَّنَّاه م  ِفيم ا ِإن مَّكَّنَّاك م  ِفيهِ : )) وهو ما أشار إليه قوله تعاىل

                                                             
 .د، املصدر السابقفريدة زمر  10
 00اآلية : سورة يوسف 28
 0اآلية : األعراف 21
 42اآلية : األحقاف 24
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ويف الصيغة الثانية يتم التمكني عرب املستوى الروحي حيث يفضي التمكني للدين  
و ل ي م كِّن نَّ هل  م  ِدينـ ه م  الَِّذي  )) :األمن لإلنسان وهو ما يتجلى يف قوله تعاىل إىل حتقيق

ًنا ِفِهم  أ م  ل نـَّه م مِّن بـ ع ِد خ و   21.(( ار ت ض ى  هل  م  و ل ي ب دِّ

وبتضافر هذين املستويني تتحقق تكاملية عملية التمكني يف بعديها املادي  
ئل املادية مادية حمضة يتحقق فيها إعمار األرض بالوسا والروحي فالتمكني ليس عملية

 22.ضمان األمن النفسي والروحي لإلنسان املمكَّن له يف األرض يضاً اوإمنا هو 

 :والعربية التمكين في الكتابات الغربية .4.1

 :هم تعريفات التمكني يف األدبيات الغربيةأوالً أنعرض  

يتمثل يف إطالق حرية الفرد، ) :التمكني يعرفان( Bowen and Lawler, 1992)أما  
نسان من وهذه حالة ذهنية، وسياق إدراكي ال ميكن تطويره بشكل يفرض على اإل

ل هلذه احلالة ثالتمكني حالة ذهنية داخلية حتتاج إىل تبين ومت   اخلارج بني عشية وضحاها،
درات معرفية تساعده تلك من قمن قبل الفرد، لكي تتوافر له الثقة بالنفس والقناعة مبا مي

 20.ختاذ القرارات، واختبار النتائج اليت يريد أن يصل إليهايف إ

 : 20فريى أن مفهوم التمكني هو( Hellriegel and Others, 2001)وأما 

                                                             
 00اآلية : سورة النور 21
 .فريدة زمرد، املصدر السابق: انظر 22
، 4880املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،  بدون طبعة، مصر اجلديدة، القاهرة،، التمكني كمفهوم إداري معاصرحييي سليم ملحم،  20
 .10ص

اململكة العربية السعودية،  ،جملة اإلدارة واالقتصاد، (أثر عوامل التمكني يف تعزيز السمات القيادية للمدير ) حممد عجالن،  20
  .م4880/ ديسمرب
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أن يكون لديه . 1املهام املهمة  دائهأ. 4عاًل ان يكون الفرد فأالقدرة على . 1 
 .اخلربة والقدرة يف التأثري عند أداء العمل وحتقيق األهداف. 2االستقاللية يف أداء العمل 

وأخريًا أرى بأن التمكني هو أن يصبح الفرد قادرًا على إحداث تغيري وذلك  
رارات ومن مث بتعزيز ثقته بنفسه بتطوير قدراته وإمكاناته، ليكون قادرًا على إختاذ الق

 .يعتمد عليه يف حل املشكالت

 : اآليت الكتابات العربيةمن التعاريف املوجودة يف 

 : 27التعريف األول. 1 

مساواة  أشكال التمييز والالمجيع لقضاء على هدفها اديناميكية  التمكني عملية 
كافة العقبات القانونية   إزالة عملية يستوجب الوصول إىل هدف هذه الحيث ، بني البشر

واالجتماعية والسياسية واالقتصادية وغريها من السلوكيات النمطية اليت تضع الفئات 
مؤسسات  قامةتشريعات وإ املستضعفة واملهمشة يف أخر اهتمامات الدول، ومن مث وضع

  . ظاهر التمييز ضدهاالقضاء على كل مويل مهمة متكني هذه الفئات املهمشة و ت  

 : التعريف الثاني. 4

بفاعلية يف متالك الفرد للقوة ليصبح عنصرًا مشاركًا امفهوم التمكني على يقوم  
متالكه القدرة على أحداث تغيري يف اعىن جتماعية، مبالقتصادية واالشىت جماالت احلياة ا

ن مفهوم التمكني إاعة أو جمتمعًا بأكمله، من هنا فاآلخر الذي قد يكون فردًا أو مج
مكانياهتا وفعاليتها ووجودها، هلذا فأن االذات املشاركة وتطور قدراهتا و  فرتض تنميةي

                                                             
، مذكرة ماجستري، جامعة قاصدي مرباح، املؤسسات الصغرية واملتوسطة كأداة لتمكني املراة االقتصادي يف اجلزائر إميان ببة، 20

 .0ص  م،4814 اجلزائر،
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وتعزيز قدراهتا يف  رتباطًا وثيقًا مبفهوم حتقيق الذات أو حضورهاامفهوم التمكني يرتبط 
، أما مقياسه على مستوى ختيار احلر أو ما خيتصره مفهوم تعزيز القدراتالاملشاركة وا
كة السياسية للمرأة، املشاركة يرتبط بثالث مناحي أساسية هي املشار نه إمفهومي ف

 20.ةقتصادييطرة على املوارد االقتصادية، السالا

 تمكين المرأة . 4

راهتا بعد أن متنح هلا اخليارات وحقها ااملرأة بقيمتها وحقها بتحديد خي إحساس 
يف الوصول إىل الفرص واملوارد، وحقها يف الوصول إىل ضبط سري حياهتا داخل املنزل 

قتصادي اجتماعي و اجتماعية خللق وضع الاوخارجه، وقدرهتا على التأثري على التغريات 
 20.أكثر وطنية وعاملية

 ( قتصاديا  اتعريف تمكين المرأة )ماذا نمكن  .4

يرتبط بقدرة النساء على التحكم مبصريهن  االقتصادي للمرأة ن التمكنيإ 
ى تلك املوارد قتصادية واملالية وسيطرهتن علالاوحصوهلن بصورة متكافئة على املوارد 

قتصادية إىل العوامل املباشرة لإلنتاج ومنها مثاًل األصول غري املنقولة مبا الوتشري املوارد ا
رض والسكن وجمموعة املوارد املشرتكة والبىن األساسية، فضاًل عن األصول يف ذلك األ

املنقولة كمعدات اإلنتاج والتكنولوجيا والثروة احليوانية، وتشري املوارد املالية إىل املوارد 
والنفقات املالية اخلاصة القائمة على أساس النقود مبا يف ذلك النفقات احلكومية 

ئتمان واملدخرات وحتويالت العاملني من إللرمسية، فضالً عن الدخل وائية اواملساعدة اإلمنا
                                                             

التقرير الوطين الثاين ألهداف التنمية لأللفية يف اجلمهورية العربية السورية، رئاسة جملس الوزراء، هيئة ختطيط الدولة، أيلول  20
 .14ص م، 4880

 .  ، مدرب االحتاد العام للجمعيات اخلريية(improving lives in the middle east since 1968) تقرير ،خليل النعيمات  20
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اء آثار مهمة بالنسبة قتصادية على السو متكينها من املوارد املالية واال ويرتتب على ،اخلارج
لك يف أسواق قتصادية اليت تضطلع هبا املرأة يف إدامة سبل معيشة األسرة وكذاللألدوار ا

 08.قتصاد بشكل عامالالعمل بل يف جممل ا

من موقع قوة  يتمثل يف عملية انتقال املرأة: التمكني االقتصادي للمرأة أي أن 
زدياد سيطرهتا قوة اقتصادي أعلى، وذلك من خالل إاقتصادي أدىن يف اجملتمع إىل موقع 

وحتكمها باملوارد االقتصادية واملالية األساسية، وهي األجور، ورأس املال، وامللكيات 
 01.العينية، وهو ما مينحها يف الدرجة األوىل االستقاللية املادية

 (تنمية االستثمار في التمكين)لماذا نمكن  . 2

تتمثل يف الفوائد اليت تعود على النساء أنفسهن  أن أمهية التمكني للمرأة 
تمكني للمرأة جتماعي والالأن تشجيع املساواة بني النوع ا حيث04،وعائالهتن وجمتمعاهتن

قتصاد واجملتمع ككل، ألن املرأة  لديها قدرات متساوية مع نظريها اليعود بالنفع على ا
إن الدور اليت تلعبه املرأة يف تقدم جمتمعاتنا  معروف لدى  ،الرجل واملعرفة واخلربة الالزمة

اجلميع، بالرغم من أن جهودها يف بعض األحيان ال تكون ظاهرة يف عاملنا الكبري 
للتغيري يف اجملتمع نتيجة معاناهتا اليومية لتوفري الغذاء وتعليم  البا عامالً ولكنها تكون غ

 .األطفال وحتسني حياة الناس يف اجملتمعات املختلفة

                                                             
، سيطرة املرأة على املوارد االقتصادية وحصوهلا على املوارد املالية مبا يف ذلك التمويل البالغ الصغراجلمعية العامة لألمم املتحدة،  08

 .2 ، ص4880جون 
 .40ص  املصدر السابق، ،إميان ببة 01
، رسالة دكتوراه، جامعة سانت  ، اجلدوى االجتماعية للمشاريع املتناهية الصغر وتأثرياهتا على النساء يف الريف السوريرائدة أيوب 04

 .140، ص م4818كلمنس، دمشق، 
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حول العامل ويتمتعن مبهارات  مليون امرأة اقتصادياً  088تنشط أكثر من  
وقد كان  ،عتفاوضية أفضل من الرجل ولديهن قدرات على إدارة منازهلن بإيراد متواض

 على الوضع املعيشي لألسر للدخل الذي حتصل عليه املرأة بالرغم من ضآلته األثر األكرب
والتعليم وتأمني  كرب من دخلها على تغذية األطفال والصحةحيث وأن املرأة تنفق نسبة أ

كما وأن األدلة تشري إىل أن دخل املرأة هو أساسي يف مستقبل أفضل للجيل اجلديد  
 .01ر الفقريةبقاء األس

 :النظريات المفسرة. ب

من خالل تكوين الشروح متثل النظرية األساس لكل أجزاء املعرفة اإلنسانية  
التفسريية للظواهر املختلفة، فتوجد جمموعة من التفسريات املنبثقة من وضعية اجتماعية 

 . معينة فتوضح وتفسر ما حيدث

وهنا أقدم اجتاهان نظريان خيتلفان يف منطلقاهتما وتوجههما، ولكنهما يصبان  
مجيعًا يف تفسري وحتليل معوقات متكني املرأة االقتصادي، مما ينتج عنه رؤية حتليلية أمشل 

 . تستخدم كأساس نظري تفسريي لقضية هذه الدراسة

 نظريات سوق العمل .1

 Human capital theory, the screening)تؤكد نظريات سوق العمل ومنها  

model, the job competition modle, and the segmentation theory ) على العالقة

                                                             
، قسم العلوم السياسية، جامعة آبوجا، االستحقاقات والفرص والتحديات -متكني املرأة يف أفريقيا والعامل العريبتقرير كبري ماتو،  3 
 .11ص
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الكالسيكية ما بني التعليم والعمل، فمزيد من االستثمار يف التعليم والتدريب جيب أن 
 . يدفع إىل املزيد من الفرص املتاحة للمستثمر وهي هنا املرأة

كإطار نظري ( رأس املال البشري وسوق العمل اجملزأ)سأتناول نظرييت  وهنا 
ساسية تدور حوهلا سوق العمل من خالل ثالثة أبعاد أ لتفسري مشاركة املرأة الليبية يف

ه، والعالقة اجلوهرية بني ما يتطلبه العمل للوصول إىل املراكز القيادية في: هاتان النظريتان
 . نفسها يف حتديد مشاركتها فيه هذا السوق، ودور املرأة وتشكيلاالجتماعية  العوامل

 Human Capital Theory 22نظرية رأس المال البشري .1.1
ترى هذه النظرية أن استثمار اإلنسان يف نوع معني من التعليم ستكون نتيجته  

يف احلصول على وظيفة مع ارتفاع يف ( رجاًل كان أو امرأة)زيادة فرصة هذا اإلنسان 
 .الدخل لالرتباط التارخيي ما بني مزيد من التعليم وارتفاع الدخل

وتزعم نظرية رأس املال البشري بأن االختالفات يف االستثمار يف رأس املال  
 البشري بني الرجال والنساء ميكن تفسريها كنتيجة لعقالنية حساب التكلفة إىل املنفعة

(Becker, 1993, 1991)املرأة لديها تفضيالت أقوى من الرجل  ، فهناك افرتاض قائل بأن
وبالتايل فإن ذلك يؤثر على خياراهتا يف جمال العمل حيث  ،حنو األسرة والعمل املنزيل

تصبح خيارات املرأة متجهة حنو املناصب ذات األجور املنخفضة واملسارات الوظيفية 
قالين ومقصود إن هذا االفرتاض يؤكد أن النساء خيرتن بشكل ع .األقل تقدما وتطوراً 

 .نوعية معينة من الوظائف اليت متكنهن من اجلمع بني األعباء الوظيفية واألعباء املنزلية
ونتيجة إىل ذلك يصبح االستثمار بالنسبة للنساء يف التعليم والعمل والتدريب  

                                                             
، ورقة عمل، املعهد العريب لتعليم وسوق العمل وقياس عوائد االستثمار البشرياأسس العالقة بني علي عبدالقادر علي،  02

 .0-2، ص م4881، أكتوبر للتخطيط، الكويت
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 .Blau et al) حيث أن املعرفة الرتاكمية تصبح قدمية وغري مطلوبة ،أقل فائدة أو رحبية

2006; Tam 1997; Mincer 1962) ،  ولذلك فإن النساء يستثمرن أقل من الرجال يف جمال
" ختيار الذايتاال"املال البشري مفهوم حيث تستخدم نظرية رأس  ،التعليم والتدريب

لتفسري اختالف نسب متثيل الرجال والنساء يف بعض املهن، وبالتايل ظهور سوق عمل 
 . (Polachek, 1981)فيها متييز بني النوعني 

  Segmented Labor Market 22نظرية سوق العمل المزدوج. 4.1
من جهة أخرى تؤكد نظرية سوق العمل املزدوج على عوامل عديدة خارج نطاق  

طبقة التعليم وعوامل السوق واليت تؤثر يف فرص الباحثني عن العمل مثل اجلنس، ال
  (Rees, 1993: 30, Bagilhole, 1994)فقد أشارت كل من. االجتماعية واألصول العرقية

قطاع األويل يقدم فال ،أويل وثانوي: إىل أن هذه النظرية تقسم سوق العمل إىل قطاعني
رتفاع األجور، وفرص العمل واألمن الوظيفي إضافة إىل فرص الرتقية امميزات عالية ك

وظروف العمل لوظائف أعلى، بينما القطاع الثانوي يركز على الوظائف املنخفضة الراتب 
وهلذا تؤكد النظرية أن النساء يرتكزن  ،لوظائف أعلى ةغري اجليدة وحمدودية الفرص للرتقي

فالعاملون يف القطاع . غالبا يف القطاع الثانوي، أما الرجال فيرتكزون يف القطاع األويل
 ,Rees) الثانوي كما ترى هذه النظرية غري قادرين على أن خيوضوا العمل يف القطاع األويل

1992: 30, Anker, 2001) .  كما أن من أنصار هذه النظرية من يقسم سوق العمل إىل
حيث ينظرون إىل  قطاعات رمسية وقطاعات غري رمسية أو قطاعات متقدمة وغري متقدمة،

وظائف النساء بأهنا تنتمي بشكل كبري إىل القطاع غري املتقدم أو القطاع الذي ال 

                                                             
 advanced studies in) دراسات متقدمة يف لنظرية االقتصادية الكليةو عبدالعزيز بن أمحد دياب، فاروق بن صاحل اخلطيب  00

macroeconomic theory) ، ،424م، ص 1210جامعة امللك عبدالعزيز، جدة، اململكة العربية السعودية، ربيع األول دراسة-
421. 
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ليم واخلربة واإلبداع، ويغلب عليه تدين مستوى األجور، يتطلب مستوى عايل من التع
وسوء وضع العمل، وعدم وجود األمن الوظيفي، بينما وظائف الرجال تنتمي إىل القطاع 

ارتفاع  املتقدم، وهذا النوع يتطلب عادة مستوى عايل من اخلربة واملهارة ويغلب عليه
 .دارية واإلشرافيةمستوى األجور والرتقي ملراتب عالية مثل األعمال اإل

 اإلتجاه النسوي .4

القرن التاسع عشر، إذ قامت  ويتمثل يف عدة حركات نسوية، كانت بدايتها يف 
. ةبإحياء مصطلح النسوي م1001عام  (Hubertine Auclert) الفرنسية هربتني أكالر

بشكل عام على إهنا كل جهد نظري أو عملي   Feminism وقد ع رفت النسوية 
مراجعة واستجواب أو نقد أو تعديل النظام السائد يف البنية االجتماعية  يهدف إىل

أو آخر يف منزلة أدىن،  الذي جيعل الرجل هو املركز، هو اإلنسان واملرأة جنسا ثانياً 
فتفرض عليها حدود وقيود ومتنع عنها إمكانات النماء والعطاء من ناحية، ومن ناحية 

، بدو احلضارة يف شىت مناحيها إجنازاً ذكوريا خالصاً أخرى تبخس خربات ومسات املرأة لت
 .املرأةيؤكد ويوطد سلطة الرجل وتبعية أو هامشية 

أن  رية النسوية جزء من علم االجتماع مع العلمإىل جيل مضى مل تكن النظ 
الفكر النسوي قد ساهم يف صياغة ليس فقط النظرية النسوية وإمنا النظرية االجتماعية، 

األدوار االجتماعية، اهلويات حسب النوع و : )نسويات أسئلة جذرية عنفقد وضعت ال
ساعدت هذه األسئلة علماء االجتماع يف تطوير مفاهيم (. اخلصائص البيولوجية للجنس

و حتليالت جديدة عن العالقة بني اجملتمع و الثقافة و احلياة العامة و احلياة اخلاصة و 
 00.بني اجملتمع و الطبيعة

                                                             
 .م4880يناير اجلمهورية السورية، ، جملة الثرى األلكرتونية، اإلجتاه النسويحممد السيد،  00
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فلقد بىن الفكر النسوي احلديث أسباب توزيع األدوار وفق مفهوم النوع  
االجتماعي الذي متت أوىل حماوالت الضبط العلمي ملفهومه عاملة االجتماع آن أوكلي 

((Ann Oakley))  اليت صرحت بأن اجلنس ميثل مفردة تشري إىل الفوارق البيولوجية بني
 .التصنيف االجتماعي للذكور واإلناثالذكر واألنثى، بينما النوع يشري إىل 

ولكن الّنسويّة ليست حركًة أحاديّة، بل هي مذاهب واجّتاهات، تلتقي أحيانا يف  
وهلا  ،أسٍس مبدئّية وتفرتق يف فروع منهجّية، أو ختتلف يف األسس املبدئّية أحيانا أخرى

االجتاه سة سأتبىن ويف هذه الدرا. على اختالفها دور يف تكوين النظرية النسوية وتطورها
 .الليربايل والراديكايل واإلسالمي يف التفسري

 Liberal Feminism 27الليبراليةالنسوية  .1.4

أفضل املداخل ملعرفة  Liberal Feminism أن النسوية الليربالية (Tong) ترى تونغ 
أن أفكار النسوية وأسسها، حيث يؤكد االجتاه الليربايل أن اجملتمع يتجه حنو االعتقاد 

أقل من قدرة الرجال، ولذلك مت عزل  قدرة النساء العقلية واجلسدية حبكم طبيعتهن
، ونتيجة لسياسة العزل تلك ،ميية واالقتصادية واحلياة العامةالنساء عن األجواء األكاد

ويرى الليرباليون أنه إذا قدمت . ظلت القدرات احلقيقية لكثري من النساء غري مكتملة
للرجال والنساء فرص واحدة يف التعليم واحلقوق املدنية، فمن الطبيعي أن يتقدم النساء 

 بأنه جتاه الليربايلكما يؤكد اإل  ولتحقيق العدل واإلنصاف اجلنسي. والرجال باملقدار عينه
نا أوال أن جنعل قواعد التعامل االجتماعي عادلة، وثانيًا أن نتأكد من أن أياً يتعني علي

كما أن اإلنصاف . من املشاركني يف العمل ملصلحة اجملتمع وخدمته، يكون مستفيداً 

                                                             
، مدير وحدة احلركات اإلسالمية باملركز العريب قراءة يف املنطلقات الفكرية :النسوية من الراديكالية حىت اإلسالمية ،أمحد عمرو 8 

 .120، ص التقرير االسرتاتيجي الثامن، املركز العريب للدراسات إلنسانية ،للدراسات اإلنسانية
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ذلك يعين  من اخلاسر والفائز، حىت لو كان اجلنسي كذلك ال يتطلب أن نكافئ كالً 
 .عدم مكافأة املرأة

رى، يركز أنصار النسوية الليربالية على أن الثغرة يف األنظمة ومن ناحية أخ 
للعادات والتقاليد ( األبوية)أو الطبيعة البطريركية " النظام اجلندري"السياسية تعود إىل 

واملؤسسات االجتماعية، وأن على احلركة النسوية العمل على حتديد ذلك ومن مث 
احلياة العامة واالنتخابات السياسية غالبا ما فمحاوالت زيادة مشاركة املرأة يف  .عالجه

فالنظام اجلندري أو الطبيعة ، تدور يف حلقة مفرغة من االستبعاد املستمر للنساء
البطريركية للعادات والتقاليد واملؤسسات االجتماعية تؤدي إىل عزل النساء عن املراكز 

على سبيل املثال ال متلك النساء ف. املؤثرة يف احمليط االجتماعي العام ومراكز صناعة القرار
الوقت الكايف للمشاركة يف احلياة االجتماعية العامة بسبب األعباء املزدوجة من العمل 

( التنميط على أساس النوع)املأجور وغري املأجور، باإلضافة إىل أن التنميط اجلندري 
املناصب القيادية دائما ما يؤدي إىل االعتقاد السائد بأن النساء هن أقل قدرة على شغل 

فالسلوك املرغوب واملتوقع يف هذه املناصب يصنف على أنه سلوك ذكوري  ،من الرجال
وأن  00وأيضا تصنيف املسائل املتعلقة بالنساء على أهنا مسائل شخصية ال سياسية،

 ،املؤسسة الدينية)النساء ال ميتلكن أي سلطة يف العديد من املؤسسات االجتماعية 
واليت تؤثر يف صناعة القرار السياسي، فعندما تنعزل ( ز البحث العلميمراك ،اجلامعات

النساء عن احلياة العامة واملؤسسات االجتماعية فمن غري احملتمل أن يصبح موضوع 
 .يالعدالة واملساواة يف النظام اجلندري مطروحاً يف اخلطاب العام أو اخلطاب التشريع

                                                             
، مدير وحدة احلركات اإلسالمية باملركز العريب قراءة يف املنطلقات الفكرية :النسوية من الراديكالية حىت اإلسالمية ،أمحد عمرو 00
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 (1:ـل اهتمامها بالقضايا املتعلقة بخالميكننا النظر للنسوية الليربالية من  
فالنساء أنفسهن أكثر  ،ففيما خيص املواقف .املؤسسات( 1التمييز، ( 4املواقف، 

احرتاما للعادات والتقاليد ولألدوار احملددة تبعا لذلك التطبيع االجتماعي الذي يعيد 
أدوار الرجال تكرس باإلضافة إىل أن  نفس الصفات يف كل أجيال النساء، إنتاج وصياغة

وحتافظ على إبقاء و تعزيز الصور النمطية للمرأة يف سن مبكرة واستمراريتها حىت أعمار 
 .متقدمة

التمييز على : الية هيالقضية األخرى املدرجة من ضمن اهتمامات النسوية الليرب  
ويعترب التمييز على أساس اجلنس من أكرب املشاكل اليت تواجه الفكر  ،أساس اجلنس

وميكن التعبري على  ،ح األفراد و املنظمات و املؤسساتالنسوي ألنه موجود يف كل شرائ
إال أنه متييز معرب عنه من خالل املواقف و السلوك " التمييز"التمييز على أساس اجلنس بـ 

للقدرة العليا و القدرة األدىن للقيام باألدوار كما ينبغي، ودائما ما تكون قدرة الرجل هي 
ما  قد ال تكون هذه املواقف مواقف ظاهرة ولكنها كثرياً ، و قدرة املرأة هي األدىنالعليا 

و املنظمات جلعل حتقيق املساواة أمرًا يف غاية  وخاصة يف املؤسسات تتواجد ضمناً 
إتباع مبدأ السقف الزجاجي يف اإلدارة، أو : من بعض أمثلة املواقف الضمنية ،لصعوبةا

 .تثبيط النساء من االلتحاق باجملاالت التقنية
 يت أو املنظمايت لتحقيق املساواةإحداث التغيري املؤسسا : ياملسألة الثالثة ه 

ؤسسات وتطالب النسويات الليرباليات اعتماد حزمة من التغيريات داخل أنظمة امل
وهياكلها، كاعتماد مراكز للرعاية باألطفال داخل دور العمل وتوفري ضمان اجتماعي 

استحداث  00ويف جمال االقتصاد، ،املعالة من قبل نساء دخلهن حمدودللعائالت 

                                                             
 .120أمحد عمرو، املصدر السابق، ص 00
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، ضمان الوصول "األبوة"تشريعات للمساواة يف األجور، استحداث يف نظام إجازة 
 ل إىل املساواة يف خمتلف الربامجاحتياجات النساء للوصو املتكافئ للوظائف، إدماج 

وعلى مستوى التشريع، اعتماد مواد تشريعات حقوق اإلنسان، ضمان املساواة بني 
للقضايا اليت ختص النساء يف  الرجال و النساء يف القانون، جعل القانون أكثر حتسساً 

 .مجيع اجملاالت اهلامة
  Radical Feminism 28:النسوية الراديكالية .4.4

إذ ترجع  ،عل على حتليل النسوية الليرباليةظهرت النسوية الراديكالية كرد ف 
الراديكاليات توزيع األدوار التقليدي بني اجلنسني إىل التنشئة االجتماعية ال إىل 

وهذا يعين إن االختالفات بني النساء والرجال  ،ت الطبيعية كما بينه الليرباليوناالختالفا
عة من آليات التعلم واإلدراك املرسومة لكل منهما مسبقا ومن مث هي قابلة للتغيري ناب

فما أن تتغري التنشئة االجتماعية للنساء وتتغري ة، وليست قائمة على الطبيعة أي ثابت
آفاق الفرص واألدوار فتصبح مفتوحة أمامهن يف اجملتمع، فإن الشيء نفسه حيدث يف 

 .نهنسلوكهن ومتكِ 
م نسوية الراديكالية أن غياب املساواة بني الرجل واملرأة ترجع أسبابه إىل القيترى ال 

وإن القوانني واألعراف واملمارسات التنظيمية هي اليت  ،الذكورية املسيطرة على الثقافة
فرضت الفصل بني جماالت الرجال والنساء، كذلك املصاحل والقدرات الطبيعية اليت تعزا 

التعليم، والعمل، : للنساء والرجال هي نتيجة احلدود اليت تضعها الدولة يف جماالت مثل
 .واملناصب الرمسية

                                                             
 .120-120ص عمرو، مصدر سابق، أمحد  08
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عن الدفاع عن قضايا  م النوع االجتماعي ميثل تراجعاً تعد الراديكاليات بأن مفهو  
 ه نسقاً وغري قابل للتفكيك وخيفي وراء غامضاً  املرأة وخطوة إىل الوراء، بوصفه مفهوماً 

وإن املرأة مضطهدة يف معظم اجملتمعات وأن اضطهادها يأخذ  ،متحركا من اهليمنة اخلفية
 :أشكاال ثالثة هي

 .الذي يعين شيوع تفوق الرجل على املرأة وسيادته عليها :االضطهاد النوعي .أ
الذي يظهر يف سيطرة الذكر على األنثى يف العائلة واجملتمع : االضطهاد األبوي .ب

 .والسلطة
الذي ينبثق من االضطهاد األبوي و ينعكس يف القوانني  :ويناالضطهاد القان .ج

 .الوضعية والعرفية
إىل الرتتيبات اليت تتخذها النسوية الليربالية لتحقيق وتنظر النسوية الراديكالية  

فإن تقبل تلك  ،ي إىل زيادة التمييز بني اجلنسنياملساواة بني الرجال والنساء بأهنا تؤد
وإن    النوع االجتماعي، ميكن أن يؤدياإلصالحات أو الرتتيبات دون اختبار أثرها يف

كان عن غري عمد إىل استمرارية استبعاد النساء من املناصب العامة ومن أجل متكني 
املرأة بشكل حقيقي يتطلب ذلك تغيريًا جذريًا للنظام االجتماعي املبين على املنظومة 
األبوية الذي يستغرق مدة طويلة من الزمن، إذ ال يتوقف على إجراءات سريعة كما هو 

 .لليرباليةاحلال يف النسوية ا
21:النسوية اإلسالمية .4.4

 Islamic Feminism  
 ساواة النوعية مع مباد  اإلسالمترى النسوية اإلسالمية عدم تناقض مبدأ امل 

ذلك أن الثقل األشد وطأة على النساء يف الدول النامية إمنا ينبع من منظومة الثقافة 
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ؤكد أن وت ،مؤسسات اجملتمعشعبية كانت أو خنبوية مقروءة، واليت انعكست على 
املساواة ال تعين التطابق، وأنه ال بد من احرتام االختالف بني املرأة والرجل، مع عدم 

وتركز النسوية اإلسالمية على  ،جمه وتفسريه لصاحل فئة دون األخرحتميله أكثر من ح
دراسة النصوص الدينية وحتليلها ومراجعتها من أجل إعادة صياغة منظور للنوع 

فال يوجد يف الدين اإلسالمي ما يعوق عمل ، الجتماعي ميتاز بالتقدم واألصالة الثقافيةا
لم الوظيفي واختاذها مراكز صنع القرار سواء يف احلياة املرأة خارج املنزل وتطورها يف السُّ 

إذ أن النسوية اإلسالمية ترجع التقسيم التقليدي للعمل إىل  ،اسيةاالقتصادية أم السي
ف تارخيية واقتصادية وسياسية، لذلك عملت على فصل املظامل العامة واألسرية نتاج ظرو 

واالجتماعية والفردية يف الثقافات الذكورية عن التفكري والفهم العقالين املوجود يف 
 . الدين

أن أهم نقاط االلتقاء بني احلركات النسوية هي أن اجلميع يتفق على أن التمايز  
حتقق املرأة ذاهتا وتشارك يف دفع النهضة احلضارية املنشودة، البد النوعي قائم، وأنه لكي 

وهناك  ،أي إنه البد من اإلصالح ،من تغيري الظروف االقتصادية والسياسية والثقافية
خطوط عريضة تتفق عليها مجيع النسويات منها أمهية متكني املرأة اقتصاديًا  أيضاً 

ع باألمان واحلرية وسائر احلقوق اليت جيب أن وسياسيا وحق املرأة يف أن تتعلم وأن تتمت
 .يتمتع هبا كل إنسان

االتفاقيات والمبادئ واإلعالنات : المعايير الدولية للتمكين االقتصادي للمرأة  .ج
 :الدولية ووثائق األلفية

ألمهية مواضيع املرأة، حرصت كافة اهليئات الدولية على الرتكيز على دور نظرا   
 :اجملتمع للنهوض هبا ومتكينها فجاء فيهااملرأة يف 
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عالن فيينا على أن حقوق نص إي 122404المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان . 1 
 .ة هي جزء متكامل مع احلقوق اإلنسانية وال ميكن أن يتجزأ عنهاملرأ

وقع ميثاق األمم املتحدة كختام ملؤمتر األمم  122201ميثاق األمم المتحدة عام  . 4
م، 1020كتوبر م، وأصبح نافذاً يف ا 1020 يونيه اخلاص بنظام اهليئة الدولية يفاملتحدة 

وقد أكد نص دستور اهليئة على مبدأ عدم التفرقة بني الناس بسبب اجلنس، وجعل 
احلقوق بني الرجال والنساء متساوية، ويلزم كافة األعضاء يف اهليئة القيام مبا جيب عليهم 

 .إلدراك هذه املقاصد

تضمن نص اإلعالن حقوق  02 1220عالن العالمي لحقوق اإلنسان اإل . 4
و امرأة، وأكد على حق املرأة يف العمل إلثبات ذاهتا وشعورها رجاًل كان أاإلنسان 

 . باألمهية واحلرية واإلنتماء

 1222العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عام  . 2
حق املساواة بني املرأة و الرجل يف 00،يتعلق باحلقوق االقتصاديةو نص على مايلي فيما 

، احلق يف ( 1اجلزء الثاين  املادة )التمتع بكل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
اجلزء )، احلق يف التمتع بظروف عمل عادلة وتفضيلية ( 0اجلزء الثالث  املادة )العمل 

اجلزء الثالث  )،احلق يف تكوين و االنضمام إىل النقابات العمالية    (0الثالث  املادة 
احلق يف مستوى  ،(0اجلزء الثالث  املادة )، احلق يف الضمان االجتماعي ( 0املادة 

                                                             
ص . اهليئة املصرية العامة للكتاب، اجمللد الرابع ،(International Encyclopedia of Women)  عرب العصورموسوعة املرأة  04
  .م4882. 11

 

  http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/charter.htm 1000 ،الديباجة ،ميثاق األمم املتحدة ،مم املتحدةاأل 01 
  http://www.un.org/ar/documents/udhr  1020 ،اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان02 

 .م1000الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ديسمرب العهد  00
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و احلق يف التحرر من اجلوع ( 11،18اجلزء الثالث  املادة )معيشي كاف للفرد وأسرته 
ما ويقر العهد حبق اجلميع دون أي متييز يف التمتع ك (.4البند  11اجلزء الثالث  املادة )

بالصحة اجلسمية والعقلية وحقهم يف الرتبية على قدم املساواة، ومتكينهم لكي يكونوا 
قادرين على إحداث فرق، كما وأكد العهد على ضرورة اختاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة 

 .لتنفيذ ما جاء فيها

 127200عام ( سيداو) شكال التمييز ضد المرأة اتفاقية القضاء على جميع أ. 2
تعرف الدول األطراف كافة االلتزامات ( : 12-18املواد )نصت يف اجلزء الثالث 

 الصحة ويف احلياة االجتماعية،، على التمييز يف التعليم ،العملاملختلفة للقضاء 
 . االقتصادية والثقافية وكذلك مشل حقوق املرأة الريفية 

العمل، التمتع احلصول على  00:فى المرأة ميدان العمل، حق فى 11المادة 
 يواألمن الوظيفى وتلق يةرية اختيار املهنة والعمل والرتقبنفس فرص التوظيف، ح

، املساواة ىف األجر واملعاملة فيما يتعلق بالعمل يالتدريب وإعادة التدريب املهنى
املتعادل القيمة وىف تقييم نوعية العمل، الضمان االجتماعى والسيما ىف حاالت 
التقاعد والبطالة واملرض والعجز والشيخوخة وكذلك ىف إجازة مدفوعة األجر احلق ىف 

بالنسبة  ،مؤذية هناأاألعمال الىت يثبت من الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل 
و إجازة األمومة واحلالة للزواج واألمومة، حظر الفصل من اخلدمة بسبب احلمل ا

                                                             
بعد تلقي التصديقات  1/0/1000، دخلت حيز التنفيذ يف 1000سمرب يد 10تبنتها اجلمعية العمومية لألمم املتحدة يف  00

إعالنا عامليا حلقوق املرأة، كما تعترب مبثابة تشريع فصارت جزءاً من القانون الدويل حلقوق اإلنسان، تعترب يف جوهرها  العشرين الالزمة،
 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b022.html .دويل شامل للمعايري القانونية حلقوق املرأة

ص  م،4880. منظمة املرأة العربية  ،يع أشكال التمييز ضد املرأةمؤشرات كمية ونوعية التفاقية القضاء على مج ،هيفاء أبو غزالة  00
04- 01. 
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جية مع فرض جزاءات للمخالفني، ضمان نظام إجازة األمومة املدفوعة األجر الزو 
تشجيع  ،و العالوات االجتماعيةأو اقدميتها أفقد املرأة الوظيفة الىت تشغلها دون ان ت

ثناء فرتة أماية خاصة التمتع حبإنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية األطفال و 
 .ىف ذلك محاية وظيفة اإلجناب، مبا احلمل

 

 

 

 

 :فى مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية، نفس الحقوق فى  -:14المادة 
املصرفية والعقارية وغري ذلك من االستحقاقات األسرية، احلصول على القروض 

األنشطة الرتوحيية واأللعاب الرياضية ومجيع شكال االئتمان املايل واالشرتاك ىف أ
 .جوانب احلياة الثقافية

 

 

المشاكل الخاصة التى تواجه المرأة الريفية لتسيير المشاركة فى  -: 12المادة 
احلصول  املشاركة ىف التخطيط اإلمنائى 00:فىالمرأة التنمية واالستفادة منها، حق 

                                                             
 .01 -04هيفاء أبو غزالة، املصدر السابق، ص  00

 

 مؤشرات االلتزام 
 وجود قوانني حتمي املرأة احلامل من الفصل -
 بناء املرأة العاملة وجود دور حضانة ال -
 العاملة من التحرش اجلنسيوجود تدابري أو قوانني حلماية املرأة  -
 جازات لألم و األب لرعاية األطفال املواليد إتوافر  -

  مؤشرات االلتزام 
 وجود نظام ضمان اجتماعي  -
 حق متساو للمرأة و الرجل يف احلصول على القروض  -
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على العناية الصحية املالئمة واخلدمات املتعلقة بتخطيط األسرة االستفادة من برامج 
نواع التدريب و التعليم الرمسي وغري الرمسي أالضمان االجتماعي، احلصول على مجيع 

تنظيم التعاونيات، املشاركة ىف مجيع  مبا ىف ذلك ما يتصل مبحو األمية الوظيفية،
ئتمانات والقروض الزراعية وتسهيالت التسويق ل على االألنشطة اجملتمعية، احلصو ا

صالح األراضي واإلصالح ساواة ىف املعاملة ىف مشروعات اوالتكنولوجيا املناسبة وامل
الزراعي وكذلك ىف مشروعات التوطني الريفى، التمتع بظروف معيشية مالئمة وال 

 .ملاء والنقل واالتصاالتسيما فيما يتعلق باإلسكان واإلصحاح واإلمداد بالكهرباء وا

  

 

 

 

ينص منهاج : 122222مؤتمر المرأة العالمي الرابع، مؤتمر و منهاج عمل بكين  -7
عمل بكني ىف إعالنه السياسي ووثيقته اخلتامية على ضرورة تعاون احلكومات واملنظمات 
غري احلكومية والقطاع اخلاص والقطاع املدىن على أربعة حماور رئيسية لتمكني املرأة 

املرأة االقتصادية واستقالهلا االقتصادى مبا ىف ذلك تعزيز حقوق  لتحقيق اقتصادياً 
  حصوهلا على فرص العمالة وظروف االستخدام املالءمة والسيطرة على املوارد االقتصادية

تسهيل وصول املرأة على قدم املساواة مع الرجل إىل املوارد والعمالة واألسواق والتجارة  

                                                             
 . م1000 /1/0 اخلتامية،وثيقة بكني  00

 

 مؤشرات االلتزام 
 ية الريفية للمرأة موجود برامج للتن  -

 نسبة املرأة الريفية املشرتكة يف مؤسسات تنموية  -

 توافر برامج تنظيم االسرة يف الريف  -

 نسبة ملكية املرأة لالراضي الزراعية  -

 سواق متاحة للمرأة الريفية لبيع منتجاهتا أوجود  -
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ول إىل األسواق واملعلومات التكنولوجية توفري اخلدمات التجارية والتدريب وسبل الوص
وخباصة املرأة منخفضة الدخل، تعزيز القدرة االقتصادية للمرأة من خالل الشبكات 

شكال التمييز ىف العمل وتعزيز أضاء على التفرقة الوظيفية ومجيع التجارية للمرأة، الق
ة بكني على ضرورة وأكدت وثيق، ات العمل واألسرة للنساء والرجالاملواءمة بني مسؤولي

صحة، تعليم، )مواصلة العمل لتحقيق األهداف االسرتاتيجية يف جماالت االهتمام من 
 .ختاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة لتنفيذ ما جاء به، ولزوم إ(يم أسرة، الفرص، وغريهاتنظ

ول هدف جاء للقضاء على أ:  488878إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية  .0
توفري  سبيل هذا مت اختيار عدة مؤشرات للقياس من بينهم ويفالفقر املدقع و اجلوع 

 العمالة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق للجميع، مبن فيهم النساء والشباب و ثالث
 سبيل هذا مت اختيار عدة مؤشرات للقياس من تعزيز املساواة بني اجلنسني ويفهدف 

 .الزراعي حصة النساء يف الوظائف مدفوعة األجر يف القطاع غري مبينه

هي إحدى وكاالت األمم املتحدة املتخصصة : 71منظمة العمل الدولية اتاتفاقي. 0
 وهي املنظمة الوحيدة ضمن منظومة األمم املتحدة اليت تتميز برتكيبتها الثالثية واليت تضم 

ألعضاء فيها، كل من حكومات ومنظمات عمال وأصحاب عمل الدول ا  يف آٍن واحدٍ 
عدد  هناك، إذ جل النهوض بالعمل الالئق يف خمتلف أحناء العاملأيف جهٍد مشرتٍك من 

هتمت اتفاقية ا 100دولية البالغ عددها من االتفاقيات الصادرة من منظمة العمل ال
اتفاقيات عامة هتدف إىل تكريس مبدأ املساواة باملرأة بصورة حمددة أو ثانوية، منها 

                                                             
 . م4888/سبتمرب/0، 4888إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية  08

  http://www1.umn.edu/humanrts/arabic.html مكتبة حقوق اإلنسان، اتفاقيات منظمة العمل الدولية 01 

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic.html
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أما االتفاقيات الباقية فهي تتعرض إىل و  العملوالقضاء على أشكال التمييز يف 
 .خصوصيات وضع املرأة العاملة

  :74تفاقات الدولية الخاصة بالمرأة حول المحاور التاليةتدور اال

احلق يف احلياة : حقوق المرأة الشخصيةو المساواة والحريات األساسية  
احلق يف احلرية واألمن الشخصي، احلق يف  ،واحلرية والسالمة الشخصية، احلق يف املساواة

  .التمتع املتكايفء باحلماية القانونية واحلق يف عدم التعرض ألي شكل من أشكال التمييز
احلق يف عالج فعال  حلق يف تقرير املصري،ا:  حقوق المرأة السياسية والمدنية  

نتهاك احلقوق واحلريات، احلق يف احلياة، احلق يف احلرية ويف األمان الشخصي، احلق يف إل
احلق يف دانة، إلحرية احلركة وحرية اختيار مكان االقامة، احلق يف الرباءة حىت تثبت ا

عرتاف بالشخصية القانونية يف كل مكان، احلق يف احلماية القانونية من التدخل غري اإل
، احلق يف اعتناق لشرف احلق يف حرية الفكر والضمريصوصيات أو متس االقانوين يف اخل

آراء دون مضايقة، احلق يف حرية التعبري، احلق يف االجتماع السلمي، احلق يف حرية 
تكوين اجلمعيات، حق الرجال والنساء عند بلوغ سن الزواج يف التزوج وتأسيس أسرة، 

جنسية، احلق يف املشاركة يف له يعرف به و  حق الطفل يف احلماية والتسجيل وإعطاء اسم
واحلق يف املساواة أمام ، ن العامة ويف التصويت والرتشيح ويف تقلد املناصب العامةؤو الش

 . القانون

حق املرأة مثل الرجل يف : 74حقوق المرأة االقتصادية والثقافية واالجتماعية 
التمتع بكل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، احلق يف العمل، احلق يف التمتع 

                                                             
مصر، القاهرة، ص تقرير مقدم إىل جامعة الدول العربية، ، الوضع االقتصادي للمرأة العربية بني الواقع واملعايري الدولية ، مايا مرسي 04
12. 
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بظروف عمل عادلة وتفضيلية، احلق يف تكوين واالنضمام إىل النقابات العمالية، احلق يف 
رر من احلق يف التحالضمان االجتماعي، احلق يف مستوى معيشي كاف للفرد وأسرته، 

احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة اجلسمية والعقلية املمكن بلوغه، حق   ،اجلوع
كل فرد يف الرتبية والتعليم، احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم 
العلمي واالستفادة من محاية املصاحل املعنوية واملادية النامجة عن أي أثر علمي أو فين أو 

  .ديب من صنعهأ

حيث تتفق كل هذه االتفاقيات واملواثيق الدولية على مبدأ املساواة يف كافة  
إمنا تعين املساواة يف . تعين هذه الكلمة، املساواة القانونية فقط احلقوق بني اجلنسني، وال

وبوصفها  احلقوق واملسؤوليات والفرص املتعلقة بإشراك املرأة يف التنمية، بوصفها مستفيدة
الوصول  :  وعلى ذلك، فإن حتقيق هذه املساواة يستلزم ،فاعلة نشطة على حد سواء

املتكافئ للفرص واملصادر، التحكم املتكافئ هبذه املصادر، املشاركة الفعالة يف عملية 
وملا كانت قضية عدم املساواة متس  ،ادة املتكافئة من منافِع التنميةاختاذ القرارات، االستف

د األعظم من النساء يف العامل، وترتبط ارتباطاً يعود أساساً إىل نظام اقتصادي عاملي السوا
شديد اإلجحاف، لذلك جيب التسليم بأن حتقيق املساواة جملموعات طال تضررها، قد 

 . املشرتكةمليتطلب أنشطة تعويضية لتصحيح املظا

 بر التاريخ البشريععمل المرأة مكانة و . د

ختلف إإلنساين ومرد تكوين أجياله، فقد لتكون نصف اجملتمع ا لئن خلقت املرأة 
جتماعية عرب التاريخ البشري، وظلوا طوال الا االناس يف قيمتها اإلنسانية وحتديد مكانته

                                                                                                                                                                       
 . 12، ص ، املصدر السابقمايا مرسي  01
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قرون سابقة يسلكون املناهج املختلفة، ويشرعون القوانني املتضاربة اليت تتسم يف أغلب 
يستغل ضعفها اجلسماين ليتنكر منهم من  فكان ،األحيان بعدم االعتدال والتنطع

إلنسانية حلقوقها الطبيعية واملدنية، وبلغ األمر بالعديد منهم إىل درجة الشك يف قيمتها ا
حبكم التقاليد  نزواء عليها وإرهاقها بأعمال شاقة حتملتها قسراً فدعاهم ذلك إىل فرض اإل

تمد يف مدين هلا بل رمّبا اعكان يعتمد على مشاركة املرأة وهو ومنهم من   ،والعادات
نتاجية املرأة أكثر من الرجال، وال يعين الوضع السيِّئ للمرأة الكثري من اجملتمعات على إ

مّبا كان العبء عليها قتصادية، بل ر تكن تعمل أو تشارك يف احلياة اإل هنا وهناك، أهّنا مل
 وهنار إلسعاد سيِّدهمعتبارها كاخلدم والعبيد، الذين جيب أن يعملوا ليل أكثر بسبب ا

.02 

عمل املرأة يف التشريعات القدمية يف هذا املبحث عرض مكانة و  وسأحاول 
 .ويف اجملتمع املعاصر ينيةوالد

 عمل المرأة في الشرائع القديمة مكانة و  .1

 ة في بالد الرافدينالمرأ .1.1

السياسية وبالتايل مل يكن للمرأة يف بالد الرافدين قاعدة ثابتة نتيجة للتغريات  
، واليت واكبت أهم احلضارات اليت حكمت القانونية اليت تتحكم مبكانة املرأة يف اجملتمع

                                                             

   http://www.aldhiaa.com/arabic/woman/trbiah/pz107e72.htm، مقالة عمل املرأة يف احلضارات القدمية02 

http://www.aldhiaa.com/arabic/woman/trbiah/pz107e72.htm
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مالكها فللمرأة أ قتصادي وخصوصاً يف إدارةال أهنا كانت تتمتع باالستقالل اإال 00البالد،
 00.وحدها حق التصرف بكل حرية مبا هو ملك هلا يف أموال منقولة وثابتة

 المرأة السومرية .1.1.1

احلضارة السومرية احلق املطلق والقدرة الكاملة لتقوم بالرغم من أن للمرأة يف   
أن اجملتمع السومري كان أبوياً، باألعمال التجارية والبيع والشراء والتبين واإلمتالك، إال 

كل األحوال، ومن حقه يف بعض الظروف قتل زوجته أو بيع   يفالرجل هو املسيطر فيه 
وفاء ملا عليه من ديون، كما كان احلكم األخالقي على الرجل خيتلف عن املرأة، فزنا لأمه 

، فكان عقابه (الزوجة)املرأة  الرجل كان يعد من النزوات اليت ميكن الصفح عنها، أما زنا
 00.عداماإل

 لمرأة البابليةا. 4.1.1

كن للمرأة البابلية أي سيادة حيث تنتقل السيادة من أبيها إىل أخيها إىل  تمل 
زوجها، إال أن جميء شريعة محورايب وإن مل تكن منصفة، حفظت هلا بعض احلقوق  

كقيامها ببعض األعمال التجارية وعقد اإلتفاقيات القانونية دون وصاية أحد، كما 
مكان ألكدي أكثر عند البابليني، وكان بإواستمرت مهنة الكهانة اليت برزت يف العصر ا

 00.خرى كالكتابة والرضاعةالنساء أيضاً العمل يف مهن أ

                                                             
 . 12، ص املرأة عرب التاريخأفرام سليمان ميت،  00
 .10، دار أمواج، ص ة بني التاريخ واجملتمعرأاملقبيسي،  يبشر  00
، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، معهد العلوم والبحوث املرأة بني اإلسالم وأهواء الغربأميمة حممد احلسن علي النقي،  00

 .2صاإلسالمية، 
، ص 1000ثلماستيان عقراوي، املرأة ودورها يف حضارة وادي الرافدين، منشورات وزارة الثقافة والفنون، اجلمهورية العراقية،  00

421-420. 
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 المرأة المصرية  .4.1 

اهتم املصريون القدماء باملرأة ودورها يف تدعيم اجملتمع يف سياق اهتمامهم  
للحرص على باألسرة واجتهوا بتفكريهم إىل ما ينبغي أن تكون عليه األمور األسرية وذلك 

استقرار املعامالت اإلنسانية، فلقد كانت املرأة يف اجملتمع املصري القدمي تشارك الرجل 
على قدم املساواة يف حتمل مسؤوليات احلياة ومشاغلها، حيث كانوا يرون أن دور املرأة 
يف حتقيق اجملتمع املستقر باستقرار النظام األسري من خالل مشاركتها يف حتمل 

 .وأعباء احلياة املسؤوليات

 ، حيث كنرقى من مركزها عند كثري من األمممركز املرأة عند املصريني أكان فقد   
يقضني ما حيتجنه من املهام يف الشوارع من غري رقيب عليهن وال سالح، وميارسن  النساء

فكانت السيدة  األعمال الصناعية والتجارية بكل حريتهن، وكانت النساء ميتلكن ويورثن
رفعوا  ويعترب الفراعنة املصريني أول من00مالكة لألراضي وصاحبة ثروة طائلة،( رين نف)

حتشبسوت ))أمثال  ن حتكمهم النساءأرتضى رجاهلم ااملرأة إىل مقاعد احلكم و 
، والسبب يعود لكون اجملتمع املصري الفرعوين جمتمعًا متحضراً، ويرتجم هذا ((وكليوبطرة

التحضر يف احرتامهم للمرأة واالعرتاف حبقوقها الكاملة، بل كان هناك املساواة احلقيقية 
 النصف عالة على النصففهي تتساوى والرجل يف املرياث والعمل، فلم يكن هناك نظرة 

 .08كانت املرأة تعمل وتنتج كالرجل متاماً   اآلخر بل

                                                             
 .00-00ص  ،املصدر السابقول وايرل ديورانت،  00
 .10-10، ص مصدر سابقإفرام سليمان،  08
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وقد وصل تقديس املرأة عند املصريني إىل رفعها إىل مصاف اآلهلة، وأبرزهن  
  . 01اليت تعترب مصدر هنر النيل الذي تكون من دموعها على زوجها املغدور(( إيزيس))

 المرأة األفريقية  .4.1 

أفريقيا، إذ ان شأن املرأة األفريقية شبيه وب وغرب وهي املرأة اليت تعيش يف جن 
كانت املرأة    منهن يف بعض الشؤون، حيث يف احلضارات األخرى او رمبا أسوأ ةحبال املرأ

ال متلك العضوية يف مجاعة  كعبدة وملك لزوجها، ويدفع مثن والئها إىل أهلها، حىت أهنا
 .04عة وبعض احلرف والتجارةوكانت املرأة األفريقية تزاول بعض األعمال كالزرا ،زوجها

 المرأة الصينية  .2.1

كانت املرأة الصينية حىت القرن الثالث بعد امليالد تشغل يف البالد مناصب إدارية  
للبالد، وأشهرهن حاكمات  ة رفيعة، وقد وصل بعضهن إىل أن أصبحنوتنفيذي

اليت حكمت الصني " لو"اليت حكمت البالد متبعة خطى األمرباطورة " ماألمرباطورة األ"
 .م.ق 108إىل عام  100حكماً صارماً دام من عام 

قطاع يف الصني قد قلل من منزلة املرأة السياسية واالقتصادية إلولعل قيام نظام ا 
 وجعل املرأة ال متلك من أمرها شيئًا وهي خاضعة وتابعة للرجل اقتصادياً واالجتماعية 

كن خيتلطن بالرجال، حيث كتبت إحدى وكانت النساء يعشن يف أقسام خاصة وقلما  
 :بنات الطبقة العليا يف رسالة ذائعة الصيت تصف فيها املكانة احلقة للمرأة

                                                             
  48/18/4810، مقالة، مت التحميل بتاريخ تاريخ حقوق املرأة يف احلضارات القدميةريف سردست، ط01

0207.htm-http://www.alzakera.eu/music/religon/religon    
، ص 1008اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، ،، الكويت(شوقي جالل)، ترمجة أفريقيا يف عصر التحوللويد، .س.ب 04

100-102. 

http://www.alzakera.eu/music/religon/religon-0207.htm
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نشغل حنن النساء آخر مكان يف اجلنس البشري، وحنن أضعف قسم من بين " 
  01".اإلنسان، وجيب أن يكون من نصيبنا أحقر األعمال

 المرأة في اليونان .2.1  

قتصادية يف احلضارة اليونانية وحرمت من الوضع املرأة سيئًا من الناحية ا كان 
حقوقها يف القراءة والكتابة وحقها يف األرث، واعتربت املرأة ملكًا ألبيها ولزوجها بعد 
الزواج ومن حقه عرضها للبيع والشراء، إال أن ذلك مل مينع النساء يف الطبقات الفقرية 

حذية وامتالك والصناعة كنسيج الصوف وعمل األ غال بالتجارةوحبكم الضرورة من االشت
 .02احلوانيت

فاملرأة الكريتية مل تكن ترضى حبياة العزلة اليت كانت تسود بالد الشرق فلقد   
قمشة وتضفر السالل، وتطحن احلب وختبز املرأة تشتغل يف البيت وتنسج األ كانت

وتصنع الفخار، وختتلط بالرجال يف العيش، وكان فوق ذلك تعمل مع الرجل يف احلقل 
مية يف دور التمثيل ويف حلبات األسواق، كما وكن النساء جتلس يف املقاعد األما

القراءة والكتابة واحلساب والغزل ))وكن البنات يدرسن يف بيوهتن ويتعلمن لعاب، األ
 والنسيج والتطريز والرقص والغناء والعزف على بعض اآلالت املوسيقية على إيدي

 00((.أمهاهتن

                                                             
 .402-401ص  املصدر السابق، ول وايريل ديورانت، 01
  .م4818، 1العدد  ،10 م، جملة الرتبية والعلم، ( املرأة يف التشريع اإلسالمي ) زياد مظفر سعيد حممد الراوي، 02
 .42-48، ص 1، م1، ترمجة حممد بدران، بريوت، ج(حياة اليونان)قصة احلضارة ول وايريل ديورانت،  00
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كما وأن للمرأة األسبارطية حرية االختالط بالشبان، وكن ينظمن على شكل  
 00.بات يف الرياضة والرقص واملوسيقىجمموعة شبه عسكرية متارسن التدري

ولكن كل هذا ينتهي عند الزواج، فقد اختفت النساء املتزوجات يف تاريخ اليونان  
رادت أن تدحض صحة القائلني بأن مثة ارتباطًا بني بني يوم وليلة، وكأن األقدار قد أ

 .ة فيهاحلضارة يف بلد ما ومركز املرأمستوى 

سببًا يف نقص منوهن العقلي ولعل لسيطرة النظرة " أثينا"وقد كانت عزلة نساء  
حوال ينظرون إىل النساء نظرة نفعية التجارية إىل احلياة أثرها، ذلك أن الرجال يف هذه األ

 00.ثر فائدة هلن يف البيتفيجدون أك

 اململوك ال ريق، فلم يكن للمرأة حق متلكه ألنومل يتغري شيء بالنسبة لألغ 
غريقية ويف هناية العهد األغريقي ازدادت حقوق املرأة ميلك، ولكن مع تقدم احلضارة األ

 .00واستطاعت أن متارس أعماالً منها البيع والشراء واالمتالك وأن تشارك يف أمور احلياة

كما أنه ال ميكن إنكار حاالت يف اجملتمع اليوناين اخرتقت فيها املرأة عامل  
أمثال هؤالء فيلسوفة اليونان  الرجال وأعلنت نفسها سيدة يف عامل السياسة والفلسفة من

 مليالدالشهري، وقد ازدهرت يف القرن السادس قبل اكاهنة معبد دلفي ( أرستوكلي)وىل األ
فيتاغوراس، والفيلسوفة القورنيائية أريتا، وشهرية الفلسفة هبيشا ستاذة وكانت أ

                                                             
 .42، صمصدر سابقإفرام سليمان ميت،  00
 .00، ص 4، م4ترمجة حممد بدران، بريوت، ج ،(حياة اليونان)قصة احلضارة ديورانت،  –ول  00
  40/18/4810، مقالة، مت التحميل بتاريخ احلضارات اإلنسانية والديانات السماوية والعصر احلديثاملرأة يف مسسم املصري،  00

post_1409.html?m=1-http://nowspeeknow.blogspot.com/2011/03/blog 

http://nowspeeknow.blogspot.com/2011/03/blog-post_1409.html?m=1
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إال إهنن  ،اإلسكندرانية اليت كانت رمزًا نسويًا يف قيادة األفالطونية احملدثة يف عصرها
  00.يتعرضن لإلنكار من طرف فالسفة اليونان ومؤرخي احلقبة

 المرأة في شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم .2.1 

رأة العربية قبل اإلسالم يف شبه اجلزيرة العربية مهانة ومضطهدة، فكان كانت امل 
العرب يف اجلاهلية يعتربون املولود األنثى من أسوء ما يبشر به الرجل، وكان مصري 

ر  أ ح د ه م بِاأل  نث ى  ظ لَّ : )بعضهن الوأد وقد ذكر ذلك يف القرآن الكرمي قال تعاىل ِإذ ا ب شِّ و 
و دًّا و ه و  ك ِظيم   ه ه  م س  ر  ِبِه أ مي  ِسك ه  ع ل ى  ه وٍن أ م   و ج  يـ تـ و ار ى  ِمن  ال ق و ِم ِمن س وِء م ا ب شِّ

، فاملرأة عند العرب قبل اإلسالم مل حتظى مبكانة 08(اِب أ ال  س اء  م ا حي  ك م ون  ي د سُّه  يف التـُّر  
 . 01اجتماعية جيدة ومل يكن هلا يف األغلب احلق يف املشاركة يف احلياة العامة واجملتمع

رث بعد وفاة زوجها اإلرث بل كانت هى نفسها تو  يف   برغم عدم أحقية املرأةو  
قتصاد اجلاهلي كان الابرياً، فقتصادي كان كالاملرأة يف امليدان اإال أن عمل مع املتاع 

اقتصادًا منزليًا اكتفائياً، فقد كانت املرأة يف اجملتمعات الزراعية تعمل يف الريف وتشارك 
الرجل يف احلراثة، وبذر البذور وسقاية األرض، والتقاط بعض النباتات الطبيعية، كما  

و ملنزيل أستخدمة كأدوية لتدخلها ضمن عملها اكانت تبحث عن بعض األعشاب امل
و م برعايتها لتنتفع من بيع لبنها أأو تقو لبيعها، وكانت تريب املواشي ومتلك بعضها 

مسنها، كما أهنا شاركت يف احلياة الصناعية ومن ضمن الصناعات اليت كانت تقوم هبا 
سلحة وقد اتقنتها األنميق احلصري، وسامهت يف صناعة غزل صوف الغنم، دبغ اجللود وت

                                                             
 .املسيلة، اجلزائر ،، مداخلةكتابات الفالسفة اليوناناملرأة يف  بوراس يوسف،  00
 00-00سورة النحل اآلية   08
 .م4811ديسمرب  10العدد  ،جملة العلوم اإلنسانية، ( املرأة داخل العائلة بني املوروث الثقايف واحلداثة) يونس لعويب، 01

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura16-aya58.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura16-aya58.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura16-aya58.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura16-aya58.html
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يف " ردينة"نسبة إىل صانعتها ( (الرماح الردينية ) )حىت مسيت الرماح بامسها، فسميت 
 . 04شبه اجلزيرة العربية

دين األدب والشعر أشهرهن ميا وسجل التاريخ أمساء عربيات شهريات يف  
اشتهرن يف اخلنساء اليت كانت تنشد الشعر يف منتدى العرب بني مجوع الشعراء، كما 

امللقبة بالزرقاء، وجليلة بنت مرة " هند بنت احلنس"اخلطابة يف احملافل عدة نساء منهن 
 . كاظ ويدخلن يف املسابقات الشعريةرتدن سوق ع  وكن ي  

السيدة خدجية أم "وشاركت املرأة عند العرب يف اجلاهلية يف التجارة ومنهن  
ثعلبة ذات النحبني وهي امرأة من بين  ، وتاجرة أخرى من جتار السمن وتدعى"املؤمنني

 . 01متيم

ن خمتلفة لقد مرت على هذه األرض أمم شىت بأجناس وألوا  :خالصة القول 
فحاول اإلنسان على مر هذه احلضارات، أن حيدد للمرأة  وكانت هلم حضارات عظيمة،

 .طريقاً تسري على هداه، مما جعلها حائرة وضائعة حماطة بالقيود والظلم والتعسف

 ، فاعتربت املرأةوقيمتهامبا تراه مناسباً  مكانة المرأةوقد حددت تلك احلضارات  
 :عند

ليس بأمكاهنا االعرتاض على  ا،سلعة تباع وتشرتى ال متتلك من أمرها شيئ: اجلاهلية
 .حياة الذل

 .مصدر األمث ومبعث اإلحنطاط: ويف بالد الرافدين 
                                                             

الدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطني، ، رسالة ماجستري، كلية ة يف النثر اجلاهليأصور املر زهور دويكات،  04
 .01ص 

 .10 -11 ،ص4814مؤسسة اهلنداوي للتعليم والثقافة،  ، القاهرة، مصر،املرأة يف اجلاهليةحبيب الزيات،  01
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 .أفضل حاالً من مثيالهتا يف احلضارات األخرى: واملرأة عند املصريني

 .عبدة موالية لزوجها ليس هلا احلق حىت يف اإلنتماء: ويف أفريقيا

  .جل، تتلقى وتنفذ األوامره بالنسبة للر املرأة شيء تاف: أما عند الصني

 فهي رجس من عمل الشيطان: أما عند اليونان

 المرأة في الشرائع الدينية عملمكانة و  .4

قصة  لقد خلق اهلل الزوجني الذكر واألنثى وجعل كال منهما صنو اآلخر يف  
ومل جيعل ألى منهما مكانة  ،احلياة اإلنسانية منذ بدء اخلليقة حىت املرجع واملآب إليه

التكليف هبا واجلزاء عليها الرجل  دون اآلخر وشرع العقائد والعبادات اليت يستوى يف 
 .واملرأة

ختصاصات بالنسبة للرجل واملرأة خمتلفًا من دين إىل آخر وفقا وجاء توزيع اإل 
العادل الدقيق ال ختدش لطبيعة اجملتمع ولطابع الذكورة واألنوثة، وهذه الفروق مع التطبيق 

 02.منهما ياملكانة اإلنسانية أل

 اليهودية المرأة في .1.4

للرجل، املعني  أوضحت التوراة أن هدف اهلل من خلق املرأة هو أن تكون معيناً  
ن فشلت يف ذلك وكانت ي واملشورة، ولكن بعد أملساعد واملساعد له حق إبداء الرأهو ا

سبباً يف أول خطيئة له أورثه وذريته اهلالك، فكان عقاب املرأة أن تكون زوجة وأم لألوالد  
 (:1/10)فجاء يف سفر التكوين وهو الكد والشقاء والعمل الدائم الدائب، 

                                                             
 .مصدر سابقمسسم املصري،  02
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وقال الرب للمرأة تكثريًا أكثر أتعاب حبلك، وبالوجع تلدين أوالداً، وإىل رجلك ))  
 ((.اشتياقك وهو يسود عليك  يكون

، على أن  (راف يسحق برافدميي)ولقد فسرت هذه اجلملة يف التلمود من قبل  
(( حبواء))لعنات اليت حلت لكل كلمة فيها ت عد لعنة مستقلة، ومن هنا يكون عدد ا

 00.لعنتان، ومها دم احليض ودم غشاء البكارة(( تكثرياً أكثر))عشرة لعنات، أي أن 

وبالوجع تلدين )أي آالم احلمل، ((: مح  لك))إىل عناء وتعب تربية األوالد،  أي( وتعبك)
 .أي تتأملني عند الوضع( أوالداً 

أي إىل املعاشرة ))فسرها بأن املرأة تشتاق إىل زوجها ( وتشتاقني إىل رجلك) 
أي أهنا ال تفصح عن ( وهو يسود عليك.)عندما يهم باخلروج من البيت(( واجلماع

يف رواية للثالث (( راف دميي))هوهتا، بينما الرجل يطلب ذلك، وأضاف رغبتها وش
حمرمة ))وأهنا (( أن املرأة تغطي رأسها كما لو كانت يف حداد))اللعنات املتبقية وهي أن 

 ((.حمبوسة البيت كاألسرى))وأيضاً هي (( على الرجال عدا زوجها

الث اللعنات املتبقية على أن ويف رواية أخرى جاء هبا التلمود دون ذكر قائلها للث 
 .، تتبول وهي جالسة مثل البهيمة، ووعاء لزوجها((تطيل شعرها))املرأة لعنت بأهنا 

ومن هذا التفسري للعنات اليت حلقت باملرأة من قبل علماء التلمود واليت ذكرت يف سفر 
 : التكوين يتبني أن

                                                             
 .0ص  ، مصر،، جامعة عني مشسواإلسالم املرأة بني اليهودية، (أستاذ الدراسات التلمودية) ليلى إبراهيم أبواجملد  0
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لعنات، وأربعة منها مرتبط  عدد اللعنات اليت حلت باملرأة اليت ترتبط باملرأة سبع 
 .باجلانب البيولوجي، وتتمثل يف دم احليض ودم البكارة وآالم الوضع

تبني فيها اجلانب (( متاعب تربية األبناء: ))والثالث اللعنات املتبقية وهي 
فإما كان يعين هبا إن املرأة حبيسة رغباهتا (( تشتاقني إىل رجلك))االجتماعي، أما لعنة 

ألن الرغبة اجلنسية زائدة لديها، أو ان توقيت الرغبة عند املرأة، حيث أهنا  اجلنسية وذلك
، وإذا ((لعنة))تشتهي زوجها حني خيرج من البيت وتظل هي داخل اجلدران مما جيعلها 

اضفنا عدم قدرة املرأة على اإلفصاح بشهوهتا يتبني لنا هنا الطابع االجتماعي هلاتني 
 00.اللعنتني

لعنات الثالث األخرية واملتمثلة يف عدم قدرة املرأة على اخلروج عارية أما فيما خيص ال
، بينما ((عدم أمكانيتها ألن تقيم أي عالقة جنسية خارج أطار الزواج))الرأس، وكذا 

حيق للرجل الزواج ما شاء إىل جانب زوجته، فهي تعكس الوضع االجتماعي للمرأة 
حيث ال يدين أي فعل للرجل ويقوم بالعكس  وكذلك تعكس لنا نظرة اجملتمع إىل املرأة،

وهي لعنات اجتماعية فرضها اجملتمع الذي ال حيرتم إال املرأة احملبوسة يف  إجتاه املرأة،
 .بيتها

أما عن الرواية الثانية اليت ذكرها التلمود يف تفسري اللعنات الثالث األخرية، واليت  
وأهنا تتصرف كالبهيمة وهي أيضًا جمرد  أظهرت املرأة على أهنا تشبه الشياطني واجلنيات

وعاء أو أداة، ترى أن االختالف البيولوجي جلسد املرأة ميحي عنها صفة البشرية فالرجل 

                                                             
 .18-0ص  ، املصدر السابق،ليلى إبراهيم أبواجملد  0
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يتبول كالبشر واملرأة تتبول كالبهيمة، الرجل حيلق شعره كالبشر اما املرأة فتطيله كاجلنية أما 
 00.العملية اجلنسيةاللعنة األخرية هي جعلها مجاداً فهي جمرد وعاء يف 

األساسية الزوجة واألم إال ان املرأة  وبالرغم من اإلميان واألمر باعتبار وظيفة املرأة 
 : ساعدت الرجل يف أمور ووظائف أخرى يف كثري من مناحي احلياة منها

 املرأة كمعينة كما جاءت بالتوراة. 1

 املرأة كراعية غنم  . 4

يوسف راعية اغنام، وزوجة موسى حيث كانت راحيل زوجة يعقوب وأم  
 .حيث مل يكن ألبيها ذكور" صفورة"

 املرأة قاضية ونبية إسرائيل .1

امرأة نبية وقاضية إلسرائيل، وكان بنو إسرائيل " لفيدوت"زوجة " دمورة"وكانت      
 .يفدون إليها للقضاء

 املرأة كمرافقة للرجال يف احلروب وليست حماربة. 2

أحد " سيسرا"قامت بقتل امللك " ياعيل"تقول التوراة إن امرأة كانت تدعى  
 .ملوك الفلسطينني عندما جلأ خليمتها

 00املرأة كعاملة يف احلقل بشؤون الزراعة  . 0

                                                             
 .11-18أبواجملد، مصدر سابق، صإبراهيم ليلى  00
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع،  ، مصر،املنصورة 1،ط ،املرأة يف اليهودية واملسيحية واإلسالمكي علي السيد أبو غضه، ز 07

 .104-100، ص م4881
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املوآتية مع محاهتا ن عمى يف احلصاد يف احلقل لتعول نفسها " براعوث"عملت  
 00.ومحاهتا

 املرأة كمساعدة لألنبياء ورجال اهلل . 0

كان اليشع يذهب إىل شومن وكانت تقيم هناك امرأة بالغة الثراء تستضيفه يف كل  
 .مرة، فلما تكررت زيارته اقرتحت على أن يبىن له دوراً ثانياً يف املنزل وجيهز

 املرأة كملكة وحاكمة . 0

 . لى عرش يهوذاأم أخزيا امللك مرتبعة لست سنوات ع" متليا"كانت  

 المسيحية في المرأة .4.4

ال يوجد  :))ن املرأة مسؤولة عن أول خطيئة فذكر اإلجنيلأبلقد آمنت املسيحية  
مرأة، وبسبب املرأة ااملرأة، فإي خطيئة تكون وراءها  خطيئة ميكن مقارنتها خبطيئة

 ((. سنموت مجيعاً 

اعترب فقد لعهد القدمي، اجاء امتدادًا لرأي  إن رأي املسيحية ورؤيتها للمرأة 
اإلجنيل املرأة مسؤلة على خطيئتها وخطيئة زوجها، فارتكبت املعصية وغوت آدم فطردمها 
اهلل من اجلنة ومل يغفر هلما، وانتقلت اخلطيئة إىل كل البشرية، فيولد الناس مجيعًا مذنبني 

، ضحى باملسيح ((الشجرة احملرمة))ولكي يغفر اهلل هلم األوىل وهي أكل التفاحة من 
 .الذي يعترب ابن اإلله، وقتل مصلوباً 

                                                             
 .104-100ص املصدر السابق، زكي علي السيد أبو غضه،  00
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ة مذنبة وملعونة وجتازى باآلم احلمل ودم احليض والعذرية، تكون املرأوبذلك  
واليت ترتبط ببيولوجية املرأة، أما تربية األبناء يتبني فيه اجلانب االجتماعي، وغطاء الرأس 

 .عهي لعنة اجتماعية فرضها اجملتم

، فهي تشري إىل النظرة ((إن ميالد الفتاة خسارة : )) وجاء يف اإلجنيل الكاثوليكي
 188.االجتماعية، واليت تعتقد بأن الفتيات قد جيلنب العار ألهاليهن

ساسي للمرأة وغاية عملها املقدس هو العمل  بأن اهلدف األوتظهر املسيحية   
املة مساعدة املرأة يف املسيحية عن كوهنا عكزوجة ومعاونة ألباء الكنيسة، فلم يعل  شأن 

حدة وهي أعمال املرأة يف سبيل نشر الدعوة والتضحية من أجلها للرجل إال يف حالة وا
يف جتواالته التبشريية  (السيد املسيح  )نضمت النساء إىل فلقد إ 181.والتبتل تعبداً وزهداً 

 .اليت تبعنه وكن خبدمته بأمواهلنفلقد كان هناك الئحة من النساء املتزوجات والعازبات ال

دة بولس والتالميذ يف نشر يف مساعجنيل دور املرأة اهلام إلكما وثبت عن ا 
( بولس)فقد أوصى  ،وعاظ ولكنهن كخدم لبولس وتالميذهالدعوة، ولكن ليس كدعاة و 

 184.وغريها.. اخلادمة يف كنيسة كنخريا( فييب)على بعضهن مثل 

عمال مالية إدارية مل تكن كهنوتية بل هي خدمة يف أوخدمة املرأة يف الكنيسة  
ويرجع ذلك ألنه ال جيب رفع صوت املرأة يف الكنيسة، كما ال جيب على املرأة تعليم 

 181.الرجل

                                                             
 – 0مجعية تبليغ اإلسالم، ص ، املرأة يف اإلسالم ويف العقيدة اليهودية واملسيحية بني اإلسطورة واحلقيقةشريف عبدالعظيم،  188
11. 

 .102-104ص  ،املصدر السابق زكي علي السيد أبوغضة، 181
 .44-48، ص م1000منشورات النور، بريوت،  ،يف املسيحية حقوق املرأةمها فاخوري،  184
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الكنيسة  وعلى الرغم من أن املسيحية مل تضع للمرياث نظامًا حمددًا إال أنَّ  
أموال النساء وممتلكاهتن على  (الوصاية)قانون فيما بعد  اعتمدت (الكاثوليكية)

وصادرت عن طريقه آالفًا من ممتلكات النساء الوحيدات، مدعية أن الكنيسة وحدها 
 182.هي اليت متلك احلق يف إدارة هذه املمتلكات

 المرأة في اإلسالم .4.4

ليس يف العقلية واخللقية، و  إنسان كامل امللكات والقدرات يف اإلسالم املرأة 
تعمل يف اجملتمع كل أن  القرآن وال يف احلديث الشريف ما حيول بني املرأة املسلمة وبني 

عمل تقدر عليه عقليًا كان أو بدنياً، وقد أعطاها اإلسالم كل احلقوق يف األعمال املالية 
والتجارية، من بيع وشراء ودخول يف العقود، مستقلة عن أهلها وزوجها ودون وصاية من 

 180.أحد

من : )) اىلبقوله تع فقد كلف اهلل تعاىل املرأة بالعمل مع الرجل سواء بسواء  
عمل صاحلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن 

 180((. ما كانوا يعملون

((  من عمل صاحلا من ذكر أو أنثى: )) النسفي  وجاء يف تفسري هذه اآلية عند 
ليعم " من ذكر أو أنثى"مبهم يتناول النوعني إال أن ظاهره للذكور فبني بقوله  ":من" فـ

غري معتد هبا وهو  (غري املسلم)ن أعمال أل ،شرط اإلميان " وهو مؤمن" املوعد النوعني 

                                                                                                                                                                       
 .100، ص مصدر سابقزكي علي السيد أبو غضة،  181
 .11، ص م4884 تالة للطباعة والنشر،، ليبيا، 1ط، احلديث عن املراة والدياناتالصادق النيهوم،  182

 .0، ص املصدر السابقأميمة حممد احلسن علي النقي،  180
 .00سورة النحل، االية  180

https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?treeshow=1&ID=2002&start=0&idfrom=1985&idto=1985&bookid=206#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?treeshow=1&ID=2002&start=0&idfrom=1985&idto=1985&bookid=206#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?treeshow=1&ID=2002&start=0&idfrom=1985&idto=1985&bookid=206#docu
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)) يف الدنيا : أي  (( فلنحيينه حياة طيبة)) يدل على أن العمل ليس من اإلميان 
)) وعده اهلل ثواب الدنيا واآلخرة كقوله  (( ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
وذلك أن املؤمن مع العمل الصاحل موسرا   (( فآتاهم اهلل ثواب الدنيا وحسن ثواب اآلخرة

طيب كان أو معسرا يعيش عيشا طيبا إن كان موسرا فظاهر وإن كان معسرا فمعه ما ي
عيشه وهو القناعة والرضا بقسمة اهلل تعاىل وأما الفاجر فأمره بالعكس إن كان معسرا 

احلياة الطيبة القناعة أو : فظاهر وإن كان موسرا فاحلرص ال يدعه أن يتهنأ بعيشه وقيل
حالوة الطاعة أو املعرفة باهلل وصدق املقام مع اهلل وصدق الوقوف على أمر اهلل 

  180.اهللواإلعراض عما سوى 

وهو  ،صاحلاً  من عملوعد  أن اهلل: كما وجاء يف تفسري هذه اآلية عند ابن كثري 
العمل املتابع لكتاب اهلل تعاىل وسنة نبيه من ذكر أو أنثى من بين آدم، وقلبه مؤمن باهلل 
ورسوله، وإن هذا العمل املأمور به مشروع من عند اهلل بأن حيييه اهلل حياة طيبة يف الدنيا 

  . وأن جيزيه بأحسن ما عمله يف الدار اآلخرة

ابن عباس وقد روي عن . ي جهة كانت واحلياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أ 
  . ومجاعة أهنم فسروها بالرزق احلالل الطيب

ابن وكذا قال . أنه فسرها بالقناعة  -رضي اهلل عنه  -علي بن أيب طالب وعن  
 وغريهم. ووهب بن منبه، عباس وعكرمة

                                                             
يوسف ) ، حققه وخرج أحاديثه(مدارك التنزيل وحقائق التأويل)ي، تفسري النسفي فت عبداهلل بن أمحد بن حممود النسأيب الربكا 180

 . 411م، ص1000، 1، بريون، دار الكلم الطيب، ط4، ج(علي بديوي

https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?treeshow=1&ID=2002&start=0&idfrom=1985&idto=1985&bookid=206#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?treeshow=1&ID=2002&start=0&idfrom=1985&idto=1985&bookid=206#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?treeshow=1&ID=2002&start=0&idfrom=1985&idto=1985&bookid=206#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17285
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اإلمام والصحيح أن احلياة الطيبة تشمل هذا كله كما جاء يف احلديث الذي رواه  
قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً، وقتعه  : "عليه وسلم قالأن رسول اهلل صلى اهلل   :أمحد

 180. "اهلل مبا أتاه

 هذا التكليف وكذلك باحلساب عليه  مأما مع الرجل سواء بسواءتكون املرأة  
 180((. عما كانوا يعملون فوربك لنسئلنهم أمجعني: )) ىلافقال تع

 ))اهلل عليه وسلم  ابن كثري أنه قد روي عن النيب صلىاآلية عند فجاء يف تفسري  
 .عن ال إله إال اهلل: قال(( لنسئلنهم أمجعنيفوربك 

والذي ال إله غريه، ما منكم من أحد إال : وقال ابن جرير عن ابن مسعود 
ابن آدم، ماذا : سيخلو اهلل به يوم القيامة، كما خيلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، فيقول

 .ت؟ ابن آدم، ماذا أجبت املرسلني؟غرك مىن يب؟ ابن آدم، ماذا عملت فيما عمل

قال يسئل العباد كلهم عن خلتني : عن الربيع، عن اىب العالية: ابن جعفروقال  
  118.يوم القيامة، عما كانوا يعبدون، وماذا أجابوا املرسلني

 111:ويدخل يف حق املساواة بني الرجل واملرأة احلقوق التالية     

 .احلقوق اإلنسانية .1
 .اإلجتماعيةاحلقوق  .4

                                                             
امساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي أبوالفداء عماد الدين، تفسري القرأن الكرمي، حتقيق سامي بن حممد السالمة، اململكة  180

 . 184م، ص1000، 4العربية السعودية، دار طيبة،ج، ط
 .01-04سورة احلجر، االية  180
 .008صدر السابق، ص ، املامساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي أبوالفداء عماد الدين 449
 .120م، ص1001 ار النهضة العربية،د، ، بريوتمعامل النظام االجتماعي يف اإلسالممحد الكعكي، أحيي 111

https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
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 .احلقوق األ سرية .1
 .حق التفاضل .2
 .حق الشرع .0

 114((. ومن يقنت منكن هلل ورسوله وتعمل صاحلا نؤهتا أجرها مرتني )) :وقال تعإىل

ويف هذا خطاب مباشر للنساء لتكليفهن بالعمل، وحماسبتهن عليه، ومكافآهتن  
يطع اهلل : أي  (ومن يقنت منكن هلل ورسوله على العمل الصاحل باألجر املضاعف، 

 111(.يف اجلنة: أي  (نؤهتا أجرها مرتني وأعتدنا هلا رزقا كرميا  ) ورسوله ويستجب

الطاعة : األقنوت(( ومن يقنت منكن هلل ورسوله))ويف تفسري اآلية عند النسفي  
مثلي ثواب غريمها (( أجرها مرتني))وبالياء فيهما محزة، وعلي (( وتعمل صلحا نؤهتا))
 112.جليل القدر، وهو اجلنة(( رزقا كرميا واعتدنا هلا))

حىت إذا ما ))  :فاملرأة إذن مكلفة وحماسبة ومثابة أو معاقبة أيضًا إذ يقول تعاىل
 110((. شهد عليهم مسعهم وأبصارهم وجلودهم مبا كانوا يعملونجاءوها 

و . ، صاروا حبضرهتا(حىت إذا ما جاءوها)وجاء يف تفسري اآلية لدى النسفي أن 
أن وقت جميئهم النار ال حمالة أن يكون وقت الشهادة عليهم، وال : زيدة للتأكيد م( ما)

                                                             
 .11زاب، االية سورة االح 114
 .280، ص 0، مصدر سابق، جامساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي أبوالفداء عماد الدين 443
يوسف ) ، حققه وخرج أحاديثه(مدارك التنزيل وحقائق التأويل)ي، تفسري النسفي فحممود النست عبداهلل بن أمحد بن أيب الربكا 441

 .411م، ص1000، 1، دار الكلم الطيب، طت، بريو 1، ج(علي بديوي
 .48سورة فصلت، االية  110

https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=33&ayano=31#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=33&ayano=31#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=33&ayano=31#docu
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شهادة (( شهد عليهم مسعهم وأبصارهم وجلودهم مبا كانوا يعملون))وجه ألن خيلو منها 
 110.هي كناية عن الفروج:  اجللود باملالمسة، وقيل

فالتصور القرآين  ))ومل يقلل اإلسالم إذا من إنسانية املرأة، ومل يلغ ذاهتا وآدميتها 
لتميزه بالعقل واإلدراك وهي وسيلة  بتصوره لإلنسان عموماً  مباشراً  للمرأة يرتبط ارتباطاً 

 (.( التحكم بنمط السلوك الصادر عنه

الم، وال تكون جمربة على وهلذا ترك للمرأة حق االختيار يف اعتقادها واعتناقها اإلس
بالتايل كان التكليف، مث االختيار، مث اجلزاء والثواب اإلسالم مبجرد إسالم وليها، و 

 110.يبني نظرة اإلسالم للمرأة واستقالليتها يف االعتقاد والعمل والتكليفمما والعقاب، 

  (شبه اجلزيرة العربية) بالد اإلسالمعلى أدوار كبرية للمرأة يف  وقد شهد التاريخ 
يف إسهامها باحلياة العامة، فعرفتنا بأمساء كثرية كالسيدة أ م يف بداية الدعوة اإلسالمية 

املؤمنني خدجية زوجة الرسول صلى اهلل عليه وسلم اليت كانت تقوم بأعمال التجارة 
م منه، وقد ومعامالهتا، إذ كانت تستأجر الرجال يف ماهلا وتضارهبم إياه بشيء جتعله هل

 .بتجارهتا لقوته وأمانته وسلمعهدت إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه 

فاملرأة املسلمة شاركت احلياة العامة مع الرجل سواء يف دور العلم أو يف جمال    
العمل فهي هبذا تكون قد حققت دوراً جديدًا يف اجملتمع إىل جانب دورها األساسي يف 

 110.وأ ماً  ةً تكون زوجأن  

                                                             
44 

 . 414، ص 1، املصدر السابق، جيفت عبداهلل بن أمحد بن حممود النسأيب الربكا 

 .120، ص املصدر السابقحيي أمحد الكعكي،  110 
 .08م، ص1004القاهرة، مكتبة القاهرة احلديثة،  ،1، ط، يف سيكولوجية املرأة العاملةكاميليا عبد الفتاح  110
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ذ عليها أفاضل الرجال وأجازت م  تلّ بالتدريس وت   سلمةولقد اشتغلت املرأة امل     
م تعف املرأة املسلمة نفسها من عناء فلهلم، ومل يقف اهتمامها بالعمل عند هذا احلد 

اجلهاد وثقل أعبائه، فإذا هي تغشى امليادين، متد وتسقي وتضمد، وأحيانًا تباشر القتال 
 .وتقف يف وجه األعداء

وكذلك فقد اهتم بعضهن بالسياسة وقد تلقت املرأة يف اإلسالم العلم يف املساجد  
والزوايا وقصور اخللفاء ودور الكتب واملدارس وغريها من أماكن الرتبية اليت كانت معدة 

 .لتعليم الولد

كما كان للمرأة إسهامات يف احلياة الفكرية، فهذه اخلنساء تقرض الشعر وجتلس  
 110.وغريهن عبداملطلب من الشاعرات املعروفاتكانت عاتكة بنت يف نواديه، و 

ومكملة مفسرة للقرآن القولية والفعلية  الرسول الكرميلشريفة وسنة حاديث ااألوتأيت 
حفلت مبشاهد كثرية عن عمل املرأة، تناولت عددًا من وقد لشرع اهلل سبحانه وتعاىل، 

وسلم، وهاجرن معه، وشاركن يف نشر  الصحابيات الاليت بايعن الرسول صلى اهلل عليه
إىل احلبشة ست  وقد هاجرت ،الدعوة، كالسيدة خدجية وأمساء بنت أيب بكر وسواهن

مشاركة إسهامًا فعليًا للمرأة و أظهرت كتب السري اإلسالمية، فالسنة   عشرة امرأة، حفظن  
 .ن احلياة اإلسالميةؤو واضحة يف ش

ومل تقتصر مشاركتهن يف نشر الدعوة على األعمال املدنية، بل شاركن يف      
األعمال احلربية واجلهاد يف سبيل اهلل ونشر اإلسالم، ومنهن خولة بنت األزور الكندي 

 148.االيت كانت تفوق الرجال يف الفروسية والبسالة، وهلا وقائع مشهورة يف ذلك، وسواه
                                                             

رسالة ماجستري، كلية اآلداب ، املعوقات االجتماعية اليت تواجه املرأة العاملة يف القطاع الصحيسهام بنت خضر الزهراين،  440
 .08ه، ص 1214والعلوم اإلنسانية، جامعة امللك عبدالعزيز، قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية، 
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 :للمرأة في اإلسالمقتصادية الحقوق اإل .1.4.4 

قتصادية هي احلقوق اليت تتضمن مصلحة اقتصادية مادية أو معنوية  احلقوق اإل 
  .كحق التملك وحرية اإلنتاج أو االستثمار وحق العمل واحلق يف أجر عادل

  :قتصادية التاليةالمرأة الحقوق اإلوالشريعة اإلسالمية أعطت  

فمىت كملت  ،وهو من أهم حقوق املرأة االقتصادية :حق التملك والتصرف .أ 
أهليتها وذلك بتحقق الرشد بعد البلوغ فتسلم إليها أمواهلا، وميكن هلا ممارسة مجيع أنواع 

 دون توقف على إذن من أحد141التصرفات املالية من عقود املعاوضات بأشكاهلا كافة،
بشأنه أحكامًا لصيانته وعدم والشريعة اإلسالمية إذ أقرت هلا هذا احلق فإهنا شرعت 

و آت وا : ))قال تعاىل  144امل ملكية الزوجة عن ملكية زوجها،ففصلت ك ،العبث بتطبيقه
ِنيًئا مَّرِيًئا ًسا ف ك ل وه  ه  ٍء مِّن ه  نـ ف   141.((النِّس اء  ص د ق اهِتِنَّ حِن ل ًة ف ِإن ِطنب   ل ك م  ع ن ش ي 

مر اهلل سبحانه وتعاىل سواء كان اخلطاب موجهًا لألزواج أو األولياء أفهنا  
ءٍ  : ))عطية خاصة هلن، وقوله " بأعطاء النساء مهورهن" ((  ف ِإن ِطنب   ل ك م  ع ن ش ي 

 142.تظهر لنا امللكية اخلاصة للمرأة وحرية التصرف هبا

                                                                                                                                                                       
 .08صاملصدر السابق، سهام بنت خضر الزهراين،  148
، دار الكتب العلمية ، بريوت، لبنان،1، طخرج أحاديثه وعلق عليه حممود مطرحي: األمالشافعي ،  أبوعبداهلل حممد بن إدريس 141

 .م1001 - 420، ص 1ج
، اململكة العربية جملة االقتصادية ،( متلك املرأة حقوقها االقتصادية هل) ، مستشارة إدارية واقتصادية: رنائلة حسني عطا 144

 .م4810السعودية، 
 2ورة النساء، اآلية س 141
، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، مكانة املرأة بني املسيحية واإلسالمسعدية حممد أبو رزيزه،  142

 .201صهـ، 1280
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نهما غريب فال جيوز مجع ملكية الزوجني أو خلطهما مع بعض فكل واحد م) ) 
فإهنا  ،أية والية على أموال زوجته وليس للزوج( ( يما خيص ملكية اآلخرعن اآلخر ف

 140.لمتلك ماهلا باالستقال

ال حيق ألحد أن يتدخل يف كيفية إنفاق ما متلك، أي  ))وتبعًا هلذه االستقاللية  
 .((مباهلا التصرفال حيق للزوج أو ألحد غريه أن ميلي على املرأة كيفية إنفاق ما متلك أو 

مل تتناول : وحرية الحركة حرية المرأة في العمل واألجر الذي تتقاضاه. ب 
عامة واألجر الذي تتقاضاه ( بعمل املرأة)الشريعة اإلسالمية أي تشريعات فيما خيتص 

، تراها ولكنها مل تغفل حرية املرأة يف ممارسة العمل أو املهنة اليت ،عن عملها إذا عملت
أال يفضي عمل املرأة إىل حصول احلرام أو كان هو عماًل يدخل يف دائرة احلرام، شريطة 

وجد أي قيود على أهلية املرأة يف إبرام عقد العمل فاملساواة بني الرجل واملرأة زوجة  مل ت  و 
تامة من حيث األهلية يف التعاقد على العمل أو االستخدام مع  كانت أو غري زوجة

بقوله  140هلل املرأة بتكليفها بالعمل مع الرجل سواء بسواءل، وقد كرم اصاحب العم
زِيـ نـَّه م  : ))تعاىل ِييـ نَّه  ح ي اًة ط يِّب ًة و ل ن ج  ٍر أ و  أ نث ى  و ه و  م ؤ ِمن  فـ ل ن ح  م ن  ع ِمل  ص احِلًا مِّن ذ ك 

س ِن م ا ك ان وا يـ ع م ل ون   ر ه م بِأ ح    140((.أ ج 

لفردية، فقد أعطى املرأة حق اإلنسانية والزوجية واحقوق املرأة رسخ اإلسالم  
حق املرأة مشروع يف طلب العلم فاملشاركة السياسية،  ارتياد املسجد و التعليم و السفر و

                                                             
 .420أبوعبداهلل حممد بن ادريس الشافعي، املصدر السابق، ص  140
 .118ص م، 1004، ، بريوت، لبنان، دار الشروق41حممد قطب، شبهات حول اإلسالم، ط 140
 .00سورة النحل، اآلية  140
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غايات خلق إلنسان، وقد جزءًا اليتجزأ من حتقيق االستخالف الذي هو غاية من و 
 140.املرأة العلم أمامرفضا تاما أن يوصد باب من أبواب رفض اإلسالم 

قتصادية، حرية المن أهم احلريات واحلقوق ا :حق المرأة في االستثمار.  ج 
اإلنتاج واستثمار رؤوس األموال يف خمتلف النواحي الزراعية والصناعية والتجارية واملالية 
ويقضي مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة أن تتمتع املرأة هبذه احلريات واحلقوق بالقدر الذي 

  140.به الرجل نفسه يتمتع

ففي الدول اإلسالمية، حيث تسود أحكام الشريعة الغراء من املفروض أال توجد  
شتغال باألعمال التجارية أو املالية وحقها يف استثمار أمواهلا أو اإل قيود على حرية املرأة

  118.فحقوقها يف هذا امليدان متساوية مع حقوق الرجل

سالم املرأة احلق يف إرث والديها وأقارهبا أعطى اإل :حق المرأة في اإلرث. د 
  :لقوله تعاىل 111وجعله نصيباً مفروضاً هلا

اِن و األ   )) اِن و األ  قـ ر ب ون  و لِلنِّس اِء ن ِصيب  ممَِّّا تـ ر ك  ال و اِلد  قـ ر ب ون  ممَّا لِّلرِّج اِل ن ِصيب  ممَِّّا تـ ر ك  ال و اِلد 
ر وًضاق لَّ ِمن ه  أ و  ك ثـ ر    114((.ن ِصيًبا مَّف 

                                                             
 .10-14دار الشروق، ص  ،مجهورية مصر ،، الطبعة التاسعةبني التقاليد الراكدة والوافدة قضايا املرأةحممد الغزايل،  140
 .0، صمصدر سابقأميمة حممد احلسن علي النقي،  140
، اململكة العربية السعودية، جملة االقتصادية، (هل متلك املرأة حقوقها االقتصادية)مستشارة إدارية واقتصادية، : نائلة حسني عطار 439

 . م4810
 .110حممد قطب، املصدر السابق، ص 111
 0 سورة النساء، اآلية 114



 

 
 

86 

قتصادية اليت المية أعطت للمرأة مجيع احلقوق اومما سبق جند أن الشريعة اإلسال 
 .تضمن هلا احلياة الكرمية

 مكانة المرأة في المجتمع المعاصر.ه

ميكن معرفة مكانة املرأة يف اجملتمع املعاصر من خالل األدوار املنوطة هبا، فكثرياً  
املرأة يف األسرة مع دورها احليوي والفريد يف اجملتمع ويف أدوار  ما مت اختزال دور

وخصائص ال تعرب عن حقيقة جوهرها، حيث أن هذا االختزال يف بعضه ركز على جسد 
ورة واستثمارها كأحد املصادر املرأة، كما وأن لألعالم دور كبري يف تشويه تلك الص

تتطابق وثقافة القرن احلادي والعشرين ليات يف ثقافة السوق مع أن هذه الصورة ال واآل
 111.اليت تنادي باملساواة بني املرأة والرجل

ات املرأة وخصائصها يواجملتمعات املعاصرة حتاول اإلقالل واإلنقاص من إمكان 
ظهارها مبظهر الضعف اليل واإلنتقاص من مستوى املرأة و عن طريق التهوين أي التق

 112.تتحمله وتضخيم صورهتا وكذلك التهويل أي حتميلها أكثر مما

فللمرأة دورًا حيويًا يف حياتنا فهي العروة الوثقى لألسرة، وهي القوى الفاعلة يف  
يضًا العنصر املؤثر والفعال يف األسرة وهي املرأة اليت تشعر اإرادة احلياة وإدارة احلياة وهي 

 . بالسالم يف داخلها وتتفاعل بشكل إجيايب مع أسرهتا وجمتمعها

وأن وضع املرأة يف العامل العريب واإلسالمي اليوم يشبه إىل حد كبري وضع املرأة  
الغربية يف العصور الوسطى، وسبب ذلك إىل ما ميارس عليها باسم الدين واخللط بني 

                                                             
، 4880 ،مؤسسة اجملتيب للتحقيق والنشر ،، الطبعة األوىل، كربالءاملرأة يف اجملتمع املعاصراإلمام السيد حممد احلسيين الشريازي،  111
 .12ص 
 .28، ص ، املصدر السابقالشريازياإلمام السيد حممد احلسيين   431
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حقيقة وفهم الدين وإضفاء القدسية على الفهم الديين وفهم البعض له بعيدًا عن روحية 
ظمة السياسية واخللط بني العادات والتقاليد وجهل املرأة لذاهتا الزمان واملكان وتدخل األن

وكينونتها اإلنسانية، فعلى املرأة ان تعرف ذاهتا وليس اهلروب منها خاصة وأن الرسول 
الكرمي صلى اهلل عليه وسلم نقل املرأة من وضع جاهلي إىل وضع إنساين فاملرأة يف 

 .وجود كوجود الرجلهلا املنظومة اإلسالمية 

وهنا جند أن النظرة الدونية إىل اليوم ال تزال قائمة يف جمتمعاتنا إىل املرأة وإىل  
أعماهلا وشخصيتها املستقلة، فتويل املرأة املناصب واألعمال ال ميكن اعتباره مؤشراً اجيابياً 

بل أن ما يؤشر إىل  ين بالضرورة نيل املرأة حلقوقها،على مكانة املرأة يف اجملتمع وال يع
  110.ذلك أمران مها الثقافة االجتماعية والقوانني اليت حتكم العالقات بني أفراد اجملتمع

ليبيا من الدول الرائدة يف املنطقة يف جمال حقوق املرأة من الناحية التشريعية تعد  
وتتشدد التشريعات لصاحل املرأة يف كثري من املسائل وعلى رأسها الزواج والطالق فيمنح 

أة املطلقة حق االحتفاظ ببيت الزوجية طاملا لديها األطفال ويفرض على القانون للمر 
طليقها دفع إعانة مالية، ويفرض القانون على الزوج احلصول على موافقة الزوجة األوىل 
إن أراد الزواج بثانية، كما وأشرتط القانون يف العقد األخري إثبات خلو الطرفني من 

ان للزواج، أما يف جانب احلياة املدنية األخرى ليس األمراض املعدية المتام عقد القر 
هنالك أي قيود على شغل أي منصب وعلى قدم املساواة مع الرجل وهلذا جند النساء 
يف السلك العسكري والشرطة والقضاء واحملاماة وشركات الطريان وان ك ن يف بعض 

حل اجلامعية يفوق عدد اجملاالت يتواجدن بأعداد قليلة، كما وأن عدد الطالبات يف املرا
الطلبة وحتقق الطالبات مستويات أداء أعلى من الطلبة، ويف جمال التعليم االبتدائي 

                                                             

 http://fa.emirates.icro.ir  4880، الكويت، ندوة نظمتها السفارة اإليرانية (مكانة املرأة يف اجملتمع املعاصر)110 
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ن عدد املعلمات يفوق عدد املعلمني تقريبًا خاصة يف املدن، وهنالك العديد إواملتوسط ف
لكن ثقافة اجملتمع ال تزال حتط من قيمة املرأة  110من املدارس يندر فيها عدد املعلمني،

وتنظر إليها النظرة الدونية وكذلك ميارس اجملتمع التمييز ضدها رغم وجود القوانني اليت 
حتميها وحتفظ حقها، وهذا يعود إىل أن اجملتمع ال يزال حيتفظ بثقافته الرجعية ويعكسها 

كانت زوجة أم أختًا أم زميلة ويلقى هذا   أفراده يف ممارساهتم اليومية اجتاه املرأة سواء
زداد تأثريه يف ا اخلاطيء لتعاليم اإلسالم الذي التفكري نوعًا من الدعم يف التفسري

 .110اجملتمع

  دور المرأة في االقتصاد. و

هي نصف السوق وغالبية مصدر املواهب وتشكل النساء ما نسبته تعد املرأة  
فقوة  ،االقتصادي اليوم حتركه النساء االستهالكية فالنمومن قرارات شراء السلع % 08

شعلتا ثورة اقتصادية، فال ميكن وامكانياهتا وقدراهتا املتصاعدة أاملرأة املتنامية واملتزايدة 
ألي من النشاط التجاري أو الشركات جتاهلها، فتعد الشركات القادرة على التكيف مع 

ة النواحي وأكثر تأثرياً وجناحاً يف أسواق القرن حاجات النساء أفضل مكان للعمل يف كاف
الواحد والعشرين، ولكي حتقق هذه الشركات واملؤسسات أعلى مستوى من التنمية عليها 

أن تضع يف حسباهنا أن املرأة مساوية و أن تعتمد تكامل القوى بني الرجال والنساء معًا، 
داث التنمية والتقدم، حيث أن حإلوتعمل على تكامل القوى بينهما  للرجل وخمتلفة عنه

                                                             

 دور املرأة الليبية يصطدم بالثقافة الذكورية  رئيس قسم إدارة األعمال يف األكادميية الليبية للدراسات العليا،  :مصطفى الفيتوري 110
.سطرابل

http://www.libyaforum.org/index2.php?option=com_content&task=view&id=530&Itemid=209&p

op=1&page=0  

 .0مصطفى التري، مصدر سابق، ص 110

http://www.libyaforum.org/index2.php?option=com_content&task=view&id=530&Itemid=209&pop=1&page=0
http://www.libyaforum.org/index2.php?option=com_content&task=view&id=530&Itemid=209&pop=1&page=0
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خاصة باملرأة بل هي حمط اهتمام لكل منهما قدراته ومواهبه، فلم تعد قضية النوع قضية 
الدول والشركات التجارية  كما وأن بيئة العمل التجارية احلالية اليت تتصف بالتنوع حتتاج 

اء يف إداراهتا إىل إدارة وفريق متنوع، فنجد املؤسسات اليت حتوي على أكرب نسبة نس
كما وأن النساء   110تفوقت يف األداء على اإلدارات األخرى اليت تضم نسبة قليلة منهن،

يشكلن نصف السوق ولكي نفهم رغبات هذه الشرحية من املستهلكني البد من اتباع 
طرق مغايرة يف العالقات مع الزبائن وهنا جند أن اإلدارة النسائية هي األجنح يف هذا 

 .اجملال

لنساء اليوم متثلن غالبية خرجيي اجلامعات ونسبتهن تفوق الرجال، وهن أيضاً فا 
، كما وأن (املاجستري والدكتوراه)يشكلن األغلبية يف احلصول على الشهادات العليا 

البنات يتفوقن على الذكور يف املواد واملوضوعات على املستوى األكادميي، فليس من 
ًا يجل تقاسم القيادة بعد أن أثبنت تفوقهن تعليماملنطقي جتاهل متكني النساء من أ

وانضممن إىل األعمال يف املؤسسات والشركات، فإن جتاهل إمكانيات النساء يف وقت 
نعاين فيه من فقر املواهب يعد خسارة كربى وتقليل من فرص النجاح، وأيضًا جند 

واردها البشرية ء ختصيص وتوزيع مالشركات اليت هتمل اإلمكانات الكاملة للنساء تسي
كما وجند العديد من البلدان يف العامل وخصوصًا   110وتضعف إمكانياهتا التنافسية،

املتقدمة منها تعاين من مشكلة شيخوخة السكان ونقص معدل الوالدات مما يهدد 
حدى احللول الناجحة اركة النساء يف القوى العاملة هي اقتصادها، فتكون زيادة مشا

هذا يتعارض وهدف زيادة تعترب أن والواضحة إال أن الكثري من الثقافات واحلكومات 
                                                             

مؤسسة حممد  ) ترمجة: دور املرأة يف االقتصاد مؤشر إلنطالق ثورتنا االقتصادية القادمة ،ج ــــــ كوكس، وأليسون ميتالندأفيفاه وينرب  437
 .04-20، الدار العربية للعلوم، ص ( بن راشد آل مكتوم

  http://alghad.com/articles 4810 -الثاين ، األردن، تشرينجريدة الغد، ( دور املرأة يف االقتصاد) إبراهيم غرايبة، 110 
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الوالدات، إال أن هذا االعتقاد خاطيء فالنمو االقتصادي والنمو السكاين يسريان يف 
، فيعد حتسني االقتصاد عن طريق االستفادة من املواهب واملهارات لدى خط متوازي

العمل مرافقًا لعملية النمو السكاين، فالبلدان اليت تتبع سياسة الصداقة لألسرة  النساء يف
عطاء اإلجازات اخلاصة إاملتساوية واملساواة يف األجور و من عدة نواحي كفرص العمل 

تتميز مبعدالت والدات أكرب من غريها وعدد أكرب من  ،(للنساء والرجال)باألمومة 
ل البلدان أداء من ناحية الوظائف والنمو السكاين، فاملرأة النساء العامالت وتعد من أفض

مل تعد تتقبل فكرة التخيري بني العمل واألسرة وإن خريت يف ذلك فبكل تأكيد ستختار 
ولكي تستفيد الدول من الفرص االقتصادية اليت توفرها  128العمل على حساب األسرة،

مية لتحسني مهارات املرأة النساء للبلدان والشركات عليها أن تتبع سياسات تقد
  . واإلستفادة منها دون اخلسارة على مستوى النمو االقتصادي والنمو السكاين

 :سياسات الدولة الليبية لضمان حق المرأة في العمل والمساواة .ز

واإلعالن الدستوري الصادر سنة ( م1004)وفقًا للدستور امللكي الصادر سنة  
، لقد اختدت الدولة مجلة من (م4811)الصادر لسنة واإلعالن الدستوري ( م1000)

ضد املرأة يف ميدان العمل، وكفلت هلا التمييز التدابري التشريعية والتنفيذية للقضاء على 
 : نفس الفرص يف احلصول عليه، نذكرها يف فقرات كالتايل

 م ويف املادة1004اململكة الليبية الصادر لسنة  لدستور( 11)جاء يف املادة . 1
من اإلعالن ( 0)م ويف املادة 1000من اإلعالن الدستوري الصادر سنة ( 0، 2)

                                                             
 .08، املصدر السابق، ص ج ــــــ كوكس، وأليسون ميتالندأفيفاه وينرب  419
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، وأن العمل حق م، أن املواطنون مجيعًا سواء أمام القانون4811الدستوري لسنة 
 . وواجب وشرف لكل مواطن

احلق يف التمتع بنفس فرص التوظيف منوط بتوفري مسوغات التعيني اليت ينص . 4
ستخدام، ومنها احلد الة املدنية واللوائح التنظيمية لوقانون اخلدمعليها قانون العمل 

األدىن للسن واللياقة الصحية، وحسن السرية والسلوك ويف هذا ال يوجد فرق بني الرجل 
 121.واملرأة

تعزيز الوضع القانوين للمرأة بوضع التشريعات القانونية اليت تكفل احلق واملساواة . 1
 . يف العمل، وتوفر اإلجراءات احلمائية هلا يف القطاع الغري رمسي

انضمام ليبيا إىل مجيع املواثيق والعهود والربوتوكالت الدولية واإلقليمية اليت تقرر . 2
ة وضمان حقوقها، كما ارتبط ذلك بالعديد أشاركة املر والسياسات املختلفة ملاملباديء 

من ( 4، 1)فلقد جاء يف املادة  124من القوانني والقرارات املسرية للنشاط اإلقتصادي،
م بشأن نظام تشغيل 1000لسنة ( 4)رقم ( رئاسة الوزراء)قرار اللجنة الشعبية العامة 

جتاه اجملتمع، وللمرأة احلق يف مزاولة  أن العمل واجب على املرأة القادرة عليه))املرأة على 
مبختلف النشاطات االقتصادية واالجتماعية يف اجملتمع، كما ان األعمال والوظائف 

للمرأة احلق يف التمتع بكافة فرص التدريب املهين والوظيفي اليت تتطلبها مزاولة هذه 
ختصصها أو رغبتها   هلا احلق يف اختيار الوظيفة اليت تتفق مع ائف، كما و األعمال والوظ

                                                             
من ( 0)املادة ، (1000)اإلعالن الدستوري لسنة من (0، 2)املادة ، (1001)دستور اململكة الليبية لسنة من ( 11)املادة  121

 (.4811)اإلعالن الدستوري لسنة 
جامعة قاريونس، بنغازي،  ، دراسة توثيقية،تطور حركة املرأة الليبية يف اجملتمع بني التمكني والتفعيلأمال سليمان حممود العبيدي،  41
 .ليبيا
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و نظام التشغيل كامل الوقت، وكل هذا أختيار نظام التشغيل لبعض الوقت اكما ميكنها 
 ((.تنضمه مواد قانونية منصوص عليها يف القرار املذكور

ة والرجل يف األجر مبا يف ذلك االستحقاقات، واحلق يف أني املر ال يوجد متييز ب 
املتعادل القيمة، واملساواة يف املعاملة وتقييم العمل واحلق يف املساواة فيما يتعلق بالعمل 

العالوات والرتقية، فجميعها ينظمها قانون واحد ولوائح واحدة تسري على اجلميع دون 
    121.أي متييز

 :الحقوق التي كفلها القانون الليبي للمرأة بخصوص العمل. ح

تكفل هلا حقها يف العمل من قدم القانون اللييب للمرأة الليبية عدة ضمانات  
 :أجل املشاركة الفاعلة يف النشاط االقتصادي ومن هذه التعهدات القانونية 

 :  في حق الحصول على عمل

تنوعت القوانني والتشريعات اليت تضمن حق املرأة الليبية يف العمل على قدم  
 : املساواة مع الرجل 

لصادر بشأن م ا1001لسنة  ( (48))من القانون رقم (( 1))فلقد نصت املادة  
ن املواطنني ذكوراً وإناثاً يف ليبيا أحراراً متساوون يف احلقوق وال جيوز على أ)) تعزيز احلرية 

  122((.املساس حبقوقهم

                                                             
املركز اإلمنائي دون اإلقليمي لشمال : تقرير مقدم إىل ، التفاوتات بني اجلنسني والثقافة يف مشال أفريقيافاطمة يوسف وفاء،   121

 .10، ص4884أفريقيا، طنجة، املغرب، 
( DCAF) األمين وسيادة القانون مين يف ليبيا، مركز لتطوير القطاعص القانونية املتعلقة بالقطاع األالنصو  122

legislation.ly/ar/node/31472-http://www.security  
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كان    املشار إليه أعاله أن لكل فرد ذكراً ( 48)من القانون (( 18))وأقرت املادة  
أو أنثى احلق يف اختيار العمل الذي يناسبه مبفرده أو مبشاركة مع األخرين ودون استغالل 

 .جلهود األخرين مع التأكيد على عدم إحلاق األذى املعنوي أو املادي باألخرين

املذكور سابقًا أن للمرأة احلق يف ( 48)من القانون رقم (( 40))وجاء يف املادة  
طرة للعمل يف ما ال ال تكون مضبعد أن تطرح أمامها اخليارات، وأ العمل ويف االختيار

  120.و مع طبيعتهايتناسب معها أ

على ضرورة أن تسري على النساء من قانون العمل اللييب (( 01))ونصت املادة  
مجيع النصوص املنظمة لتشغيل العمال دون متييز يف العمل الواحد بينهم، وقد أكدت 

لى عدم جواز تشغيل النساء يف األعمال اخلطرة ولساعات أكثر هذه املادة يف نصها ع
ساعة يف األسبوع، وأعطت للعاملة املرضعة يف الثمانية عشر شهرًا التاليني ( 20)من 

للوضع احلق يف فرتتني اضافيتني مدة كل منها ال تقل على نصف ساعة لغرض ارضاع 
وإلزام صاحب  ،امل األجرطفلها، مع احتساب هذين الفرتتني من ساعات العمل الك

 .العمل الذي يشغل أكثر من مخسني عاملة فأكثر بتجهيز دار حلضانة األطفال

م على حق املرأة يف تويل 1000لسنة ( 0)من القانون رقم ( 1)ونصت املادة  
  120.وظائف القضاء والنيابة العامة وإدارة القضايا وبنفس الشروط املقررة للرجل

 120.م املرأة احلق يف ممارسة مهنة احملاماة1008لسنة ( 18)كما واعطى القانون  

                                                             
( DCAF)مين يف ليبيا، مركز لتطوير القطاع األمين وسيادة القانون ص القانونية املتعلقة بالقطاع األالنصو   41
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( م1000)لسنة ( 400) رقم( رئاسة الوزراء)قرار اللجنة الشعبية العامة وجاء  
بشأن تأهيل وتدريب املرأة الليبية للعمل يف اجملاالت املختلفة، دعمًا للمرأة وتوسيعاً 

املادة األوىل من هذا القرار على أن لفرص املشاركة يف النشاط االقتصادي، فلقد نصت 
 .العمل واجب على املرأة الليبية القادرة على أساس املساواة مع الرجل

على كل اجلهات ان تلتزم ) املشار إليه ( 400)ونصت املادة الثانية من القرار  
بضرورة تشغيل املرأة وإقحامها يف كل جماالت العمل املختلفة وعليها قبول العناصر 

ائية اليت يتم توجيهها من قبل أمانة اخلدمة العامة لشغل الوظائف واملهن لتغطية النس
ل وحمل العنصر ــــإلحالل املرأة حمل الرجأو تنفيذًا  واملؤسسات احتياجات تلك اجلهات

 120(.وطين  ريــــــــالغ

م الصادر بشأن عالقات 4818لسنة ( 14)من القانون رقم ( 40)وأقرت املادة  
عدم جواز تشغيل من هي أقل من سن الثامنة عشر واستخدامها يف أي ) على العمل، 

 (.نوع من أنواع العمل

الصادر بشأن  4818لسنة ( 14)القانون رقم من  (02)املادة رقم  وجاء يف  
الشركاء ذكورًا وإناثًا متساوون يف ) ويف باب تنظيم عالقات الشركة أن عالقات العمل، 

مراعاة حقوق املرأة الشريكة حبكم خصوصيتها أثناء فرتة احلمل احلقوق والواجبات مع 
    120.والوالدة وإجازة األمومة وغريها

                                                             

املركز اإلمنائي دون اإلقليمي لشمال : تقرير مقدم إىل ، التفاوتات بني اجلنسني والثقافة يف مشال أفريقيافاطمة يوسف وفاء،  120 
 .10، ص4884أفريقيا، طنجة، املغرب، 

 العمل عالقات قانون مسيحي بإصدار 4818ر .و 1378 لسنة ( 12 ) رقم قانون 120
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هذا إىل جانب العديد من القوانني اليت تؤكد على حق املرأة يف احلصول على  
 .عمل

 : الحق في المساواة في األجر

امالت يف األجور أن التشريع اللييب ال يظهر أي فوارق بني الرجال والنساء الع 
م الصادر بشأن تعزيز احلرية أن الذكور 1001لسنة ( 48)فلقد نص القانون رقم 

من ( 11)واإلناث متساوون يف احلقوق وال جيوز املساس حبقوقهم، وتضمنت املادة رقم 
التمتع بنتاج عملها شأهنا يف ذلك شأن الرجل، كما القانون سابق الذكر حق املرأة يف 

م بأنه ال حيق لرب العمل 1008لسنة ( 00)من قانون العمل رقم ( 11)وأكدت املادة 
أن يشغل عاماًل بأجر أقل من احلد األدىن لألجر املقرر وفقًا للقانون، ويقر أيضًا عدم 

 108.التفرقة يف األجور بني النساء والرجال يف العمل املتساوي

 خبصوص املرتبات للعاملني على  (م1001)لسنة ( 10)ونص القانون رقم  
 101.(تساوي املرتبات للذكور واإلناث على األعمال واملسؤوليات املتكافئة)

م مؤكدة على عدم 4818لسنة ( 14)من القانون رقم ( 14)وجاءت املادة رقم  
تساوية على أساس اجلنس، ونصت املادة التفرقة يف املقابل املادي للعمل ذي القيمة امل

والرجال يف املعاملة  قانون املشار إليه على عدم التمييز بني النساءمن ال( 42)
  104.واالستخدام

                                                             
 (CDAF).مركز لتطوير القطاع األمين وسيادة القانون. النصوص القانونية املتعلقة بالقطاع األمين يف ليبيا  108

legislation.ly-http://www.security  
  http://aladel.gov.ly/home/?p=1122دولة ليبيا . وزارة العدل101 
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 واقع عمل المرأة في المجتمع الليبي. ط

ن التعليم يساعد ج املرأة الليبية إىل العمل حيث أدور كبري يف خرو كان للتعليم  
الذي ينمي  وفرض مكانتها يف احلياة واخنراطها يف العملاملرأة على حتديد نفسها 

ثر و الدينية، كما وأأسواء املدنية  شخصيتها ويصوهنا ويشجعها على أخذ كافة حقوقها
تزايد مستوى التعليم بني النساء يف عدة جماالت يف حياهتن التقليدية، وكان هذا ملحوظاً 

 101دون رفقةيف تزايد خروج النساء لألسواق وقيادهتن للسيارات والسفر خارج البالد 
على الرغم من عدم وجود و  وحىت هذه الفئة من النساء اليت ال تزال صغرية جداً الذكور، 

ن املرأة الليبية إال أ، دون ذلك كما يف بعض البلدانأمامها التشريعات اليت تقف حائل 
 102.ال تسافر دون رفقة

حاولت املرأة االخنراط يف العديد من اجملاالت إال أهنا وعلى الرغم مما وصلت إليه  
و االخنراط يف العديد من اجملاالت وحىت وإن أت تواجه عقبات متنعها من الوصول زالال 

 100.وصلت يكون يف أغلب األحيان شكلياً فقط

فعلى الرغم من اإلجنازات اليت حتققت للمرأة على املستوى الرمسي والذي متثل يف  
 إجنازه فعيل دورها وما متسن القوانني املعززة لدور املرأة يف ليبيا واليت تسعى إىل متكني وت

ننا جند ندرة يف مشاركة املرأة وتقلدها للمناصب التشريعية على مستوى التشريع إال إ
والتعليم والبحث العلمي، كما والتنفيذية، وإن تواجدها يقتصر على الشؤون االجتماعية 

ان أو وأن املرأة ال متثل يف كثري من اجملاالت مبا يتناسب مع نسبتها إىل عدد السك

                                                             
 .قاريونس، بنغازي، ليبياجامعة ، تطور حركة املرأة يف اجملتمع اللييب بني التمكني والتفعيل، دراسة توثيقية، أمال سليمان العبيدي 101
 .10مصطفى عمر التري، مصدر السابق، ص  102
 .م4880مايو  11، لندن، جريدة إيالف ،(وضع املرأة الليبية ) ، ندى صربي عياد 100
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م 4888م حىت العام 1000مستوى التحاقها يف التعليم بكافة مراحله، فمنذ العام 
وهي شؤون ( املؤمتر الوطين العام)تقلدت مخسة سيدات فقط يف املؤمتر الشعب العام 

فقد ( رئاسة الوزراء)املرأة أو الشؤون االجتماعية، أما على مستوى اللجنة الشعبية العامة 
خالل  100ملنصب أمانة التعليم والبحث العلمي، واإلعالم والثقافة تقلدت سيدتان فقط

ة عن نشاطات العمل األهلي عقد تقريباً، كما وسجل غياب املرأعقدين ونصف ال
فلقد اتسم تواجد املرأة يف العمل النقايب باحملدودية وإن ومؤسسات اجملتمع املدين، 

الرغم من بروز العديد من النساء وجدت مل يكن حضورها يف مركز اختاذ القرار، وعلى 
يف مؤسسات ومنظمات اجملتمع املدين واجلمعيات اخلريية إال أهنا يف اجململ غلب عليها 
الطابع اخلريي، حيث اقتصر عمل العديد منها على تقدمي املساعدات إىل املهجرين من 

 املهجرين ديارهم وتقدمي اخلدمات الطبية، وإقامة محالت خريية وحفالت ترفيهية لصاحل
ة يف السلطة القضائية يف اجملال القضائي ، باإلضافة إىل أن مسامهة املرأخارج مناطقهم

 100.والنيابة كانت هزيلة إذا ما قورنت بدور الرجل يف هذا اجلانب

وقد نشطت مؤخرًا فئة من الناشطات اقتصاديًا اتسمت أعمال هذه الفئة  
حصرها يف  ال اخلدمية البسيطة، وميكنباحملدودية، وميكن تصنيفها يف إطار األعم

صيل واخلياطة، واملدارس اخلاصة اغل التفقدمها تارخييًا مشجماالت حمدودة أمهها وأ
ضيفت إليهم مؤخرًا إدارة صاالت املناسبات االجتماعية، وإدارة صاالت تزيني النساء وا
انتفاضة السابع عشر سترياد والتصدير، وظهرت بعد الالبيع يف املتاجر والصيدليات واو 

                                                             
 .ليبياجامعة قاريونس، بنغازي، ، تطور حركة املرأة يف اجملتمع اللييب بني التمكني والتفعيل، دراسة توثيقية، أمال سليمان العبيدي 100
 .جامعة قاريونس، بنغازي، ليبيا، تطور حركة املرأة يف اجملتمع اللييب بني التمكني والتفعيل، دراسة توثيقية، أمال سليمان العبيدي 8 4
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ف لمن فرباير إدارة مراكز للتدريب والبحث العلمي وإدارة املكاتب االستشارية مبخت
 .التخصصات

إن النشاط االقتصادي احلر واخلاص للمرأة يف اجملتمع اللييب يعد حمدودًا وضيق  
ع النسيب وذلك حلداثته وما يتطلبه من حرية للحركة ال تتوفر للمرأة الليبية، وكان التوزي

جري للعاملني بني جماالت املهن حبسب النوع كما وردت يف أخر تعداد للسكان الذي أ  
من النساء يعملن مبقابل، كما وجاءت نسبة %( 08.28)م 4880يف العام 

منهن يعملن حلساهبن، أي ان النسبة العالية من النساء العامالت كانت يف %( 0.08)
   100. مهها التعليم والصحة واإلدارةالقطاع العام ويف جماالت حمددة أ
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 الفصــــــل الثـــالث

 منهجيـــــة البحث

يف النشاطات  ة املرأةمشكلة البحث يف العوائق اليت تعرتض مشارك تمثلت 
قتصادية واألصول املالية اليت من شأهنا أن وحتول دون وصوهلا إىل املوارد االقتصادية اال

تساعدها يف احلصول على الفرص ومتكينها الفعلي اقتصادياً، وأعمل يف هذا البحث 
طور على عرض وتفصيل هذه املعوقات والوصول إىل احللول واملقرتحات لتمكني املرأة 

 . اقتصادياً  الدراسة

عداد البحث واليت بدورها تبعها يف إجمموعة القواعد اليت أ وهنا سنبني الربنامج أو 
وسأقوم  ،حتدد لنا السبيل للوصول إىل احلقيقة وحتليلها والوصول إىل احللول واملقرتحات

بعرض نوع البحث املستخدم واملصادر اليت يتم مجع البيانات واملعلومات منها والكيفية 
 : 100ليت تتم عن طريقها مجع هذه البيانات وكيفية حتليلهاا

 :البحث على المنهجية التاليةويقسم 

 مدخل البحث ومنهجه .أ

معلومات ليمكنين من احلصول على " الكيفي البحث"اعتمد يف دراسيت هذه  
امليدانية من جمموعات وبيانات وصفية من أرض الواقع أي من مصادرها وعلى طبيعتها 

اسرتاتيجية دراسة احلالة هنا حمددة اليت يتم اختيارها من جمتمع الدراسة، ويتبع الباحث 
للمشاكل والصعوبات اليت حتول دون متكني النساء  وتتمثل يف الفحص الدقيق واملعمق

                                                             

WWW.SIIONLINE.ORG ، واشنطن (تعريفه، هدفه، أمهيته)البحث العلمي  ،جملة معهد اإلمام الشريازي الدويل للدراسات100 

  

http://www.siionline.org/
http://www.siionline.org/


 

 
 

100 

 اجلميل غريب العاصمة طرابلسدينة مب ية كافة من وجهة نظرهممن األنشطة االقتصاد
 املالئمة جلمع البيانات واملعلومات منكافة الوسائل املناسبة واملصادر   وذلك باستخدام

جمتمع الدراسة احملددة لنتمكن من الوصول إىل اهلدف من الدراسة واملتمثل يف الوصول 
إىل أكمل فهم ممكن للحالة، دون أن ينشغل الباحث هنا بتعميم النتائج على احلاالت 

نتائج االستبيانات اليت يتم توزيعها ، معتمدًا يف ذلك على األخرى خارج جمتمع البحث
حتاج إىل  كما وأ  ،ومقابلتها وال اجملموعات اليت يتم حتديدهاأق، و مع البحثعلى جمت

كتب تتعلق بعمل املرأة ودورها يف اجملتمع، وكذلك الوثائق والتقارير املنشورة للحصول 
 108.على املعلومات التامة حول املوضوع لكي يتسىن يل فهم املشكلة

 أدوات البحث .ب

 : مصادر معلومات هذا البحث هي 

هي املصادر اليت يتم تسجيل معلوماهتا مباشرة استنادًا إىل و   :أوليةصادر م .1
ع بياناهتا ميدانيًا لغرض املقابلة أو التجريب أو اإلصغاء أو مجاملالحظة أو 

اخلروج بنتائج جديدة وحقائق غري معروفة سابقاً، واعتمد الباحث يف مجع 
توزع على وكذلك جمموعة من األسئلة املقابالت  معلوماته هلذه الدراسة، على

 .املشاركني يف البحث يف صورة استبيان

هي مصادر تعتمد يف معلوماهتا ومادهتا أساساً على املصادر و : مصادر ثانوية .4
األولية، إذ أهنا تعتمد على معلومات مت تسجيلها سابقًا وفقًا خلطط معينة 

 .رير واجملالت واإلنرتنتتشمل الكتب والتقالتحقيق أهداف علمية معينة، و 
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 أسلوب جمع البيانات .ج

 : يتخذ الباحث في جمع بيانات بحثه التالي

 :المقابلة .1

اعتمد عليها يف مجع املعلومات وهي جمموعة من اليت هي الطريقة   
ر موجه من االستفسارات واإليضاحات اليت تأخذ شكل حمادثة أو حوا

احلصول على معلومات مربجمة شخاص لغاية الباحث مع شخص أو عدة أ
عداد املسبق للمقابلة يتم اإلمسبقًا وذلك لغرض حتقيق أهداف البحث، و 

والغاية املرجوة من تصال بالشخص املعين وشرح اهلدف من البحث واإل
تصال املقابلة، واإل وبعد احلصول على املوافقة يتم حتديد وقت املقابلة

، حيث تكون التزامه مبوعد املقابلةباملشارك قبل املوعد بساعة للتأكد من 
املقابلة غري مباشرة أي أن الباحث ال يلتقي املشرتكني وجهًا لوجه بل عن 
طريق وسيلة من وسائل اإلتصاالت ومتت هنا املقابلة عرب الربيد االلكرتوين 

املشارك سلسلة من فيها يسأل يف ذلك أسلوب املقابلة املفتوحة،  مستخدماً 
ترتك له احلرية التامة يف اإلجابة على هذه األسئلة، بينما و األسئلة املعدة 

ثة وقد مت مقابلة  كل من األستاذة مسار عمر، باح .يكون الباحث حمايداً 
ستشار قانوين واألستاذ علي الرحييب، م .م48/14/4810اجتماعية، بتاريخ 

واألستاذة خدرجة الورفلي حمامية وناشطة حقوقية  .م42/14/4810بتاريخ 
 .م40/14/4810بية للتنمية، بتاريخ ئيسة الفريق احلقوقي باملنظمة الليور 
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ناشطة حقوقية وذلك بتاريخ أستاذة شريعة وقانون و واألستاذة حنني عمر، 
  101.م42/14/4810

 االستبيان .4

وقع اختيار الباحث على االستبيان، لكونه يتناسب وطبيعة الدراسة اليت  
وحقائق غري متوفرة سوى لدى األفراد املعنيني هتدف إىل مجع معلومات وبيانات 

حيث خرى، احلصول على هذه املعلومات بطرق أ مبوضوع الدراسة، وال ميكننا
إىل حتقيق اهلدف الذي يريد الوصول إليه من خالل من خالهلا يسعى الباحث 

املشكلة اليت يطرحها حبثه، وصياغة هذه املشكلة يف جمموعة من األسئلة املتنوعة 
رتبطة ببعضها البعض واملنظمة يف ورقة استبانة بشكل يضمن له اهلدف املرجو وامل

عدة طرق يف كتابة أسئلة االستبيان، منها املباشر والذي لذلك مستخدمًا ا، منه
يوجه للحصول على معلومة صحيحة وبشكل مباشر، وأسئلة بصيغة مجلة 

كافة األفراد حتت   ملبحوث فيها، واألسئلة العامة اليت يطلب مناويطلب رأي 
تاج بعض أسئلتها املغلق املفتوح واليت حت الدراسة اإلجابة عليها، معتمداً االستبيان

ترتك فيه اإلجابة إىل املبحوثني  والبعض اآلخرفتكون مغلقة دة إىل إجابات حمد
وتوزع هذه االستبانات على جمتمع الدراسة مباشرة،   104ويسمى مفتوح،

وقد ضم  ،واإلجابة عليها من قبل املبحوثني يف حضور مساعدي الباحث
سؤاالً، وبعد تصميم االستبيان وخضوعه إىل عملية التحكيم (( 12))االستبيان 
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امرأة ( 28)ة املشرفني، قمنا بتوزيعه على العينة واليت قدرت بـ ر تمن قبل الدكا
نسخة من االستبيان، وكان عدد االستبيانات املسرتجعة (( 28))وزعت عليهن 

  101.منهم وذلك لعدم إجابتهن على غالبية األسئلة 4، مت استبعاد (14)

 تحليل البيانات. د

نصوص املقابالت واالستبيانات واملواد األخرى اليت تتم ويتم هنا تنظيم البيانات  
زيادة فهم البيانات اجملمعة وترتيبها وتقسيمها إىل من خالهلا مجع البيانات لغرض 

وحدات يسهل ترتيبها مرة أخرى حبثًا عن أمناط وأنساق متكنه من معرفة املهم وتقدمي ما 
وصل إليه الباحث إىل األخرين، وسأقوم بعرض نوع املنهج املستخدم يف حتليل البيانات 

 . وكذلك الطريقة املتبعة يف التحليل

 يلنوع التحل. 1

 ه احمللل بتصنيف وترميز البياناتويقوم في" البحث األساسي"يستخدم الباحث  
البحث  يب على أسئلةن يصل إىل احملاور األساسية أو املعاين األساسية اليت جتأإىل 

 102.الوصفي سلوبمستخدماً يف ذلك األج للبحث هنا نتائأويصوغها على 
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 منهج التحليل. 4

يف التحليل املرتكز على معلومات  ( األسلوب الوصفي)يعتمد الباحث    
كافية ومعمقة ودقيقة حول موضوع الدراسة لكي يصل به إىل نتائج عملية يتم 

  100.تفسريها مبوضوعية وما ينسجم مع املعطيات الفعلية للموضوع

 طريقة تحليل البيانات . 4

يلها وإن كانت يبدأ الباحث يف حتل ،بعد إمتام مجع البيانات من مصادرها   
ال ان التحليل اخلالص إعملية التحليل قد بدأت مع بداية مجع معلومات البحث 

نتهاء من مجع البيانات، ومتر عملية حتليل بيانات الدراسة بعدة مراحل يبدأ مع اإل
 سيتم اليت ستبياناتاال معاينة، وبعد ستبياناتفتبدأ بتنظيم نصوص املقابالت واال

 استبيان 18 على دراستنا تتم أن قررنا أي استبيان وال منها نلغي مل واليت حتليلها
وقبل  كما ،مراجعتها وقت أي يف علينا ليسهل وذلك رقم استبيان لكل حددنا

كل إجابة من إجابات  برتميز تقم التكرارات حساب عمليةيف  بدأأن أ
 نفس وكررنا التكرارات، مجع عملية تسهيل أجل من به خاصاالستبيان برمز 

حيث ، "الرتميز"وتسمى هذه اخلطوة بـ ات االستبيان أسئلة كل مع اخلطوات هذه
نتهاء من عملية مث بعد اإل 100إجابة من إجابات األسئلة،مت وضع رمز لكل 

على أالتصنيف وتسجيل املالحظات ينتقل الباحث يف حتليل بياناته إىل مستوى 
ر"قام بتصنيفها يف من التصنيف، فيقوم بوضع الفئات السابقة اليت  وذلك " أ س 

نساق وأمناط واملقارنة بينها، اعلى شكل اليت تدور على حمور واحد  بضم الفئات
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ومنه ميكن معرفة تكرارت اإلجابات لكل سؤال واستخراج نسبة إجابات العينة 
نساق على شكل البدأ الباحث يف صياغة األمناط وايعلى كل سؤال، ومنها 

يصل الباحث إىل أخر مرحلة من مراحل حتليل البيانات  ومن هنا، نتائج للبحث
واملتمثلة يف التحقق من نتائج حبثه وفيها يعود الباحث إىل الدراسات السابقة 
وأدبيات موضوع الدراسة ليتأكد من عدم تناقض النتائج اليت وصل إليها مع 

 .إليها فرتاضات اليت توصلالالبيانات األساسية مما قد جيعله يعيد النظر يف ا
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 :الفصل الرابع

 نتائج البحث وتحليلها ومناقشتها

 .املرأة اقتصادياً يف مدينة اجلميل حال .أ 
 .معوقات متكني املرأة االقتصادي يف مدينة اجلميل   .ب 
 .مقرتحات وحلول متكني املرأة االقتصادي يف مدينة اجلميل   .ج 
 .مناقشة النتائج بالنظرية  .د 
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 : المرأة اقتصاديا  في مدينة الجميل حال .أ

منظمة اهتمام املنظمات العربية والعاملية، فنجد أن على عمل املرأة  لقد حظيَّ  
العمل الدولية تضع معايري دولية وإنسانية حلماية وتأمني الظروف املالئمة للعمل، وبدءاً 

وعدم التمييز بينهما يف من دورها يف محاية حقوق اإلنسان واملساواة بني الرجل واملرأة 
العمل املناسب، أصدرت األمم املتحدة املواثيق املتعددة واإلعالنات اليت توفر احلماية 
االجتماعية واالقتصادية للمرأة، كما وركز مؤخراً على دور املرأة يف التنمية جنباً إىل جنب 

وقع عليها  تفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز واليتومن بينها ا 100مع الرجل،
، ولقد (م1000) العديد من الدول العربية ومن بينهم ليبيا اليت صادقت عليها يف سنة 

بدأت املشاركة الفعلية للمرأة الليبية يف العمل الوظيفي منذ ستينيات القرن املاضي،  
 . عندما بدأ التعليم الرمسي احلكومي للمرأة

ليس باملفهوم الوظيفي احلديث، فكانت قدمياً   مفهوم العمل لدى املرأة الليبية إن 
املرأة الليبية قدميًا تتوىل أعمال إنتاجية تساهم يف زيادة دخل األسرة وتنمية اقتصادها 
ولكن مع ظهور النفط والتغريات االقتصادية واالجتماعية خرجت املرأة الليبية للعمل وفق 

 .العادات والقيم

دة من حيث حجمها وتنوع إسهامها غري أن مشاركة املرأة يف سوق العمل حمدو  
كومة طاعي، كما وأن دخول املرأة لسوق العمل كان بطيئاً، حيث أن لسياسات احلالقِ 

أثر كبري يف متركز غالبية النساء يف القطاع احلكومي وتقلص نسبة العامالت  ةالسابق
قطاع فمنذ أن توىل أمور البالد حىت ألغى ال 100حلساهبن والعامالت يف القطاع اخلاص،
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اخلاص، وسيطرت الدولة على مجيع جماالت العمل، وهكذا إخنفضت نسبة النساء 
العامالت حلساهبن يف تعددات السكان فيما بعد، وتضخمت خانة العامالت يف القطاع 

على مستوى البالد ككل، من جمموع العامالت حسب (( باملئة00))العام حىت جتاوز 
سياسة الدولة يف ذلك الوقت النتائج السلبية  م، ولكن بعد ان أدركت1002تعداد سنة 

للقرارات اليت سارعوا بإختاذها على االقتصاد وعلى نشاط األفراد، تراجعوا عنها، ولكن 
بطريقة فيها الكثري من الفوضى، ومع ذلك بادرت جمموعة من النساء بفتح مشروعات 

اربت للصفر يف سنة اقتصادية خاصة، وبذلك ارتفعت نسبة العامالت حلساهبن بعد أن ق
 100.م4880باملئة يف تعداد السكاين لسنة  12إىل  م1002

أن لقرارات احلكومة السابقة أثر واضح يف نشاط املرأة ودرجة متكينها يف   
األعمال على نطاق الدولة بشكل عام وعلى مدينة اجلميل بشكل خاص حيث أهنا 
جزءًا ال يتجزأ من الدولة، حيث متركزت غالبية العامالت يف املدينة يف القطاع العام 

أكرب ونسبة أقل يف وظائف مكتبية وبنكية كما  وحتديداً يف قطاعي التعليم والصحة بنسبة
م الصادر عن 4811 مسح التشغيل والبطالة لسنةأشارت إىل ذلك العينة، وكما جاء يف 

قوة العمل يف يف عدد النساء ،  فإن مصلحة اإلحصاءات والتعداداتوزارة التخطيط و 
امرأة ( 12888)لعامالت منهن إىل امرأة، يصل عدد النساء ا(( 42288))سن العمل 

يف ( 04.08)وبنسبة ( 14008)منهن النساء الاليت يعملن مبقابل حيث تشكل عدد 
يف املائة، كما (( 0.08))وبنسبة ( 1808)العامالت حلساهبن اخلاص  عدداملائة، بينما 

أن التوزيع النسيب للعامالت بني جماالت العمل كما وردت ( 1)ويوضح لنا اجلدول رقم 
إليه سابقاً، وكما كان متوقعًا أن النسبة األكرب من النساء العامالت  يف التعداد املشار

                                                             
 . 22مصطفى التري، مصدر سابق، ص  100
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تكدست يف القطاع العام ويف جماالت حمددة أمهها التعليم والصحة واإلدارة، كما وأن 
نسبة النساء يف الوظائف العليا على سلم الوظائف جد متواضعة، فمع أن التشريعات 

ملرأة من البيت ملزاولة النشاط االقتصادي، إال أن اليت أزالت الكثري من احلواجز خلروج ا
 .اجملتمع ال يزال يعارض ترأس املرأة يف العمل كما أن املرأة نفسها تفضل رئاسة الرجل

 مسح للتشغيل والبطالة يبني التوزيع النسيب للمشتغالت حبسب أقسام املهن كما جاء يف أخر  (1)اجلدول رقم 
 108.مبصلحة اإلحصاء والتعدادم لوزارة التخطيط 4811لسنة 

 النسبة أقسام المهن

 8،10 موظفات قياديات

 00،22 مشتغالت بالمهن العلمية والفنية

 0،08 الفنيون ومن في حكمهم

 12،80 الموظفون والكتبة

 1،81 العاملون بالخدمات في البيع والشراء

 2،00 العامالت في الزراعة

 8،44 العامالت في اآلآلت والمعدات

 8،40 الحرفيات

 1،41 أصحاب المهن البسيطة

                                                             
 . م4811فرع اجلميل،  وزارة التخطيط مبنطقة الزاوية واجلبل الغريب، مصلحة اإلحصاء والتعدادات، 108
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 1.80 العامالت غير المصنفات

 188،8 المجموع

 

لة تشجيع القطاع اخلاص وتشجيع على الدو  ،يف ظل ازدحام الوظائف احلكوميةو  
ستثمار مما يساهم يف خلق فرص عمل جديدة واليت تساهم يف إدماج النساء يف اال

قوى عدد اإلناث يف من % 24،04 حيث تشكل نسبتها العمل والتقليل من البطالة
حبوايل  املقدرةقوى العمل يف  عدد اإلناثمن إمجايل  ((18288))، وبعدد العمل

(42288).101 

 .المعوقات التي تعترض تمكين المرأة االقتصادي بمدينة الجميل. ب 

يف  مشاركتهاعدة معوقات تقلل من نسبة  ليبيا -اجلميل ةتعرتض املرأة يف مدين 
  . كينهااحلياة االقتصادية وتعيق مت

ألمهية عمل املرأة خارج املنزل قد جتعلها ترتدد يف  التقليديةنظرة المجتمع أن  
   .العينةمن ((  يف املائة  00.00))إىل ذلك  أشارتكما   املشاركة االقتصادية
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القدمية والقائم جتماعية ك الفكر السائد على املوروثات االحيث ال يزال هنا 
األمر الذي يعين أن قضية العمل  على التقسيم التقليدي لألدوار بني املرأة والرجل،

  .بالنسبة للمرأة هي ليست على نفس درجة أمهية العمل للرجل

أن القيم التقليدية املتوارثة مل تستطع استيعاب اجملاالت اجلديدة لعمل املرأة، مع   
 يف احلصاد والزرع وبناء البيوت البسيطة نت تعمل فعلياً كا  يضاً أ أن املرأة قدمياً 

األخشاب وجريد النخل، ولكنها أورثت لألجيال اجلديدة أن جماالت العمل اجلديدة ب
خطر على القيم التقليدية اليت يعتربوهنا أصيلة، وأن عمل املرأة الذي تتحصل فيه على 

ويف هذا  ية للمرأةاإلستقاللية املادمال بيدها ممكن أن خيرب األسرة، فاجملتمع خياف من 
 :يقولالسياق 

 هاملعروف عن القيم التقليدي من 104مستشار قانوين، ،"األستاذ علي الرحييب "  
ثري أستمرارية ىف التإبهنا تتسم أومن طبيعة القيم ي، تلك القيم املوروثه من زمن ماض هناأ

 . هتاأنشم حىت بعد مرور زمن عن تاريخ على سلوك الناس وعاداهت

على مشاركة  ثرياً أت ةن يكون للقيم التقليديأنه من البديهي أهلذا الفهم ف ووفقا   
وىف  حمدوداً  ه دوراً أحددت للمر  ةاجتماعيه قدمي ةوبنيئية هنا نتاج بيأل ونوعاً  كماً   أةملر ا
طار العمل إىف  ةنشطه احملدودو بعض األأ هعمال البيتياليتجاوز حدود األطار معني إ

عمال أوهى عادة اخل .. ةالزراعي ةعمال املساعدبشؤون البيت وبعض األ طواملرتب سرياأل
ن القيم أىف وليس من شك  ية،سر طار املهام األإمنا ىف إو  ةستقالليإه بأال متارسها املر 
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ه أللمر  ةصاديه احلر ستيعاب احلركة االقتإتكون قاصرة على س ئةالناجته عن هذه البي
 .مامهاأقا ئوستشكل عا

من خالل إجابتهن على مثانية تساؤالت طرحناها رغبة منا يف  العينةوقد أكدت  
عيش فيه النساء يف املدينة حيث قدمنا أربع تب والتعرف أكثر على الواقع الذي التقر 

حيث تركنا اخليار " نعم ، ال ، رمبا ، مالحظاتك"خيارات لإلجابة لكل سؤال متمثلة يف 
، وبعد قيامنا جبمع التكرارات توصلنا إىل أن أكرب يف العينة األخري حسب رغبة املشرتكة

"  رمبا"أما " نعم ، ال"عدد من التكرارات ويف كل األسئلة الثمانية، احنصر يف اخليارين 
عتمدنا اخليار إحظات، وبعد ذلك فكانت عدد تكراراهتا قليلة ومل تكن هناك أي مال

عد بو  أنه الرأي األقرب إىل الواقعالذي حظى بأكرب عدد ممكن من التكرارات على 
 :(4) جلدولوصلنا إىل النتيجة املوضحة باحساب النسب ت

 :لعينة عن رؤية اجملتمع للمرأة يبني إجابات ا( 4)رقم  اجلدول

 ربما ال نعم التساؤالت

النسبة  التكرار
% 

 النسبة التكرار

% 

 النسبة التكرار

% 

القيام هل اجملتمع يعترب أن الرجل قادر على 
 بأعمال ليس للمرأة القدرة على القيام هبا؟

44 01،11 0 48 4 0،00 

 41،11 0 18 0 00،00 48 هل اجملتمع يفضل عمل الذكور على اإلناث؟

هل ترين أن اجملتمع يشجع مشاركة املرأة 
 االقتصادية؟

0 18 48 00،00 1 1،11 
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هل اجملتمع مع أن يكون للمرأة ملكية وأموال 
 ومينحها حرية التصرف فيها؟خاصة 

0 10،00 41 08 2 1،11 

هل فرص العمل متاحة للرجال أكثر من 
 النساء؟ 

42 08 0 48 8 8 

هل متلكني الثقة بقدراتك وكفاءتك وترينها  
 كافية للمشاركة االقتصادية؟  

18 18 48 00،00 8 8 

هل يتطابق تفكري أسرتك مع تفكري البيئة 
 احمليطة؟

10 01،00 0 41،11 2 11،11 

 عداد الطالبة حسب نتائج اإلستبيانمن إ: املصدر

يف املئة ترى أن  01،11فمن النتائج الظاهرة يف الشكل أعاله تبني لنا أن  
 00،00اجملتمع يعترب أن الرجل قادر على القيام بأعمال ليس بإمكان املرأة القيام هبا، و 

يف املائة بأن  00،00وذكرت يف املئة ترى بأن اجملتمع يفضل عمل الذكور عن اإلناث، 
يف املئة أن اجملتمع الحيبذ  00،00وأشارت االقتصادية للمرأة، اجملتمع ال يشجع املشاركة 
يف املئة بأن فرص العمل متاحة للرجال أكثر  08وصرحت  وجود ملكية خاصة للمرأة

يف املئة الميلكن الثقة بقدراهتن وكفاءهتن  01،00من النساء، زد على ذلك حوايل 
بأن تفكري عائالهتن يتطابق  يف املئة 01،11ويعتقدن بأهنا غري كافية، كما أشارت 

 .وتفكري البيئة احمليطة

يتضح لنا أن هناك نوع من السيطرة الذكورية وأن النظرة النسب السلبية فمن خالل هذه 
 .التقليدية للمرأة واملبنية على موروثات اجتماعية ثقافية متوراثة ال تزال قائمة
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: التوزيع التكراري إلجابات العينة عن رؤية اجملتمع للمرأة وضحي "(1)شكل "            
 ":وعملها

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالبة حسب نتائج اإلستبيان: املصدر

عن دور اإلعالم يف  101،"رمسار عم" جتماعيةاال ويف هذا اإلطار تقول الباحثة 
فوسائل اإلعالم اليوم بكافة أشكاهلا املسموعة منها واملرئية  ،املرأة املغلوطة ترسيخ صورة

جتاه إ، تعمل يف أوسعوحىت املقرؤة وسواء كانت على املستوى احمللي أو على نطاق 
قتصادي، حيث ميثل لنا اإلعالم املرأة على أهنا ال ميكن هلا العمل يعاكس متكني املرأة اال

، والبد أن تبدع فيه حىت تلقى اإلحرتام من قبل إال يف مهن تعترب امتداد لدورها األسري
ختيار سائل غسل املرأة املتميزة هي اليت تنجح يف أسرهتا فقط، فمثال اإلعالم يظهر أن ا

األواين اجليد، وليست هي صاحبة الفكرة اخلالقة، وذلك يعين بأن اإلعالم يظهر املرأة 
التقليدية اليت نوطت هبا على على أهنا التستطيع أن تشغل وظائف أخرى عدا الوظائف 

مثل "مر الزمن، بل أن التقدم الذي طرأ عليها كان نتيجة ملا أجنز من قبل العلماء 
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ميثلون بالرجال، وهبذا املرأة ال  ما والذين غالباً " ، واملساحيق الكيماويةاألجهزة الكهربائية
تكون مسامهتها تستطيع أن تتميز مبهنة ذات فائدة يف اجملتمع وتساهم يف تقدمه، و 

ملا حيتاجه عامل املعرفة ومن تكنولوجيا وختصصات مهنية دقيقة  متطورة ومتغرية وفقاً 
 .ومهارات عالية

ومن ناحية أخرى قد يهول اإلعالم صورة املرأة حيث يظهرها على أهنا إنسان ذا  
على فعل املستحيل، من خالل متثيلها يف  طاقات كبرية ومتعددة املهارات وقادراً 

الدعايات على أهنا صاحبة املنزل النظيف الكبري املساحة، واملائدة املمتلئه بكافة أشكال 
يف املنزل وأثاره عليها من الطعام مع متتعها بالصحة الكاملة متناسني أضرار عمل املرأة 

بأعمال ليست هلا أي عالقة  إلنشغاهلا كوذل ،اق وفقدان املهارات املكتسبةرهإفقر و 
 .جتماعية الناجتة عن هذه األضرار قتصادية واالاليومي، باإلضافة إىل اخلسائر االبعملها 

يوجد يف اإلعالم متثيل للرجل داخل املنزل، بل ي قدم على أنه أحد  كما أنه ال 
طفال واألب بينما املسؤولني من قبل املرأة، فتأيت صورة أفراد العائلة ملتفني على املائدة األ

دوره لى فعل ذلك، مما يقلل من األم هي من تقوم بتقدمي الطعام وخدمتهم، وهي ممتنه ع
املفروض يف األسرة من تنشئة األطفال على أسس التعاون بني كال اجلنسني داخل املنزل 

ثل وخارجه، بل ويتعمد اإلعالم جتاهل دور املرأة العاملة يف اجملتمع وهو هبذه احلالة المي
قتصاديا، والذي اعالم على أي دور لتمكني املرأة مهومها ومشاكلها، فبالتايل الحيوي اإل

يتمثل يف االعرتاف مبا متلكه املرأة من قدرات ومهارات بشكل واقعي، ورفع مستوى 
ثقتها بنفسها لكوهنا أحد األطراف املسامهة يف عملية التنمية، فهو يبني لنا أن املرأة 
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فسها من خالل رضا أفراد األسرة على مستوى اخلدمات اليت تقدمها تكسب ثقتها بن
 102.هلم، والذي يف املمكن أن يصل إىل درجة املستحيل ويأخذ كل جهد ووقت املرأة

ىل أنه على الرغم من قبول األهل والزوج واجملتمع يف كثري من إوجتدر بنا اإلشارة  
مبعىن أن األعباء واملسؤوليات اقع العملي، األحيان بعمل املرأة إال أنه ال ميكن إغفال الو 

جتماعية اليت تتحملها املرأة هي اليت تكبلها وجتعلها ترتدد يف اإلقبال على العمل من اال
 من ناحية ناحية، وتقلل من فرصها للحصول على عمل خاصة يف القطاع اخلاص 

غري كايف من جتماعي الذي طرأ على هذه القضية هو تغيري أخرى، أي أن التغيري اال
  100.ناحية ومل يصاحبه تغريات مؤسسية تسهل أو تيسر عمل املرأة من ناحية أخرى

الظروف العائلية واألعباء على أن من املشرتكات  (11.11)مجعت أفقد  
، وجتعلها ترتدد يف اليت تتحملها املرأة تعد أكرب عائقا أمام عملها جتماعيةواملسؤوليات اال

جهاد اجلسدي والنفسي الذي تتعرض اإلإىل "  السيدة مسار عمر"لفتت . اإلقبال عليه
نقطاعها أو صرف نظرها عن العمل، ال إيف  له املرأة العاملة وغريها والذي قد يكون سبباً 

يتعلق بطبيعة التكوين البيولوجي للمرأة بل لتحميلها مسوؤليات عديدة تفوق القدرات 
ورعاية أطفال وحتضري الطعام وأعمال منزلية البشرية وهي األعمال املنزلية من تنظيف 

يف أعمال منخفضة اإلنتاجية واألجر أو بدون  أخرى، باإلضافة إىل عمل املرأة أحياناً 
أجر مثل الزراعة، يف حني مينع عنها اكتساب املهارات مبهنة معينة مما مينعها من تقدمي 

ليات أن إرتفاع املسوؤ ماهو أفضل يف مهنتها وتشتيت طاقتها يف وظائف متنوعة، أي 
قتصادي للمرأة الذي يسمح هلا بتحمل تكاليف الرعاية مقابل عدم حتسن يف الوضع اال
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الصحية الالزمة للمحافظة على قابليتها على العمل بكفاءة باملهنة املتخصصة هبا 
 100.والتطور فيها

الثقايف والقائم على التقسيم التقليدي " جتماعياملوروث اال" س هذا ويؤس 
لألدوار بني املرأة والرجل إىل أكرب املشاكل يف اجملتمع وهي التمييز النوعي بني الرجل 

يف تقسيم الوظائف بشكل أو بأخر، األمر الذي يقلل  واملرأة، حيث يأيت التمييز سواءً 
 .من احلافز أمام املرأة للمشاركة

ة اجلميل من قبل إذ ميكننا القول بأن أحد أهم العوائق اليت تواجه املرأة يف مدين 
لعمل املرأة الناجتة من الثقافة السائدة  تقليديةاألسرة واجملتمع هي نظرة األسرة و اجملتمع ال

بعدم أمهية عمل املرأة مقارنة بعمل الرجل، وعدم تقدير عملها، وحتملها مسؤوليات 
 . وأعباء تنهك طاقاهتا وتقلل من إنتاجيتها

احملافظة أثر كبري يف إعاقة النشاط  التقليديةللمفاهيم الدينية ترى العينة بأن  
االقتصادي املستقل للمرأة وذلك بتوظيف الدين لوضع قيود على املرأة جتعل من ممارستها 
ملهنتها غاية يف الصعوبة بدءًا من منع اإلختالط بني اجلنسني، وفرض لباس معني على 

زل املرأة عن اجملتمع ومكوثها املرأة والتضييق يف فرض زي معني قد يؤدي بالنهاية إىل ع
يف بيتها واستهجان التيارات التقليدية احملافظة لبعض األعمال اليت تقوم هبا املرأة على أهنا 

 . تقتصر على الذكور فقط

 معزوالً  ن الدين مل يكن يوماً أ نه من املعروف تارخيياً أ" علي الرحييب"ذكر السيد  
وضاع اجتماعيه أبرز ىف ترسيخ عن الصراعات االجتماعيه بل لعله كان دوما السالح األ
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ن القوى أخيفى  وال...و االجتماعيه واالقتصاديه أ ةوتربيرها سواء من الناحية السياسي
ه ىف سياقات جتعلها على هامش الفعاليه أه قد عملت على تنميط املر ظالتقليدية احملاف

ن أه حقا مبينا ىف أسالمى قد منحت املر ن تعاليم الدين اإلأغم من وبالر ، االجتماعيه
هليتها للتواجد ىف ميدان النشاط االقتصادى باستقالل أذمتها املاليه املستقله و  تكون هلا

لغاء هذه ات احملافظه سعت إلئالفأن ال إ 100،تصرفات املاليه وحقوق التملكبرام الإو 
افراغها من حمتواها وتقييدها مبفاهيم واجتهادات تتصل عرب  وديناً  احلقوق املكفولة شرعاً 

وهذه القيود تسلب من ، عوره حبيث يصبح صوهتا مثالً  وسلوكاً  ه ملبساً أبشخصية املر 
 هنشطأي أن معاق اليستطيع العمل وال القيام بئغلب فعالياهتا حبيث تتحول اىل كاأه أاملر 

 100.فقهاء، وليس الدينمسح هبا الإال إذا 

للنساء اليت حتول دون  المعوقات الشخصيةوأجابت العينة عن سؤالنا عن أهم  
مشاركتهن مشاركة كاملة يف االقتصاد، حيث إرتئت العينة بأن هذه األسباب ترتبط 

من العينة أن عدم "  01.11بشكل أساسي بالسمات الشخصية للمرأة،  فرتى نسبة 
التدريب، وعدم توفر املعلومات وسيطرة  إمتالكهن للمهارات الكافية نتيجة لنقص برامج

املصاحل عليها، حيث أن األغلب يفضل حيازة هذه الفرص ألقاربه ومعارفه، أو إقامتها 
 .يف أماكن بعيدة عن مكان إقامة النساء بالشكل الذي حيول دون الوصول إليها

إن املرأة عندما تريد حتقيق هدف معني وحمدد تكتسب وتسهم يف خلق  
األنثوية القادرة على اإلجناز والعطاء بصورة مذهلة، حيث أن املرأة ال ختتلف الشخصية 

عن الرجل يف الشخصية القوية يف حال توفر هلا التدريب الشخصي واملهين املناسب، لذا 
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فإن التدريب من أجل شخصية إجيابية وقادرة متتلك املهارات الكافية للتغيري، هي من 
 100.تمعنا يف متكني املرأةأهم التحديات اليت تواجه جم

يف املائة إىل أن بعض النساء أصبحن غري راغبات يف "  43,33" كما أشارت 
، أن نسبة كبرية من املتخرجات اجلدد ال "مسار عمر"العمل، كما وصرحت السيدة 

يضعن من ضمن أولوياهتن العمل، وإمنا نوع من حتسني الوضع االجتماعي لتحسني 
تماعي أفضل، والسبب الذي أدى هلذه النظرة لدى الشابات فرص الزواج ومبستوى اج

هو منط التفكري يف اجملتمع واملناهج اليت ترسخ الدور التقليدي للمرأة، وحصر دور املرأة  
كما وأن جتربة   108كأم وزوجة، وأن ال دور هلا يف عمل خارج إمتداد دورها األسري،

مشجعة، حيث أن تلك النساء مل  أمهاهتن والنساء احمليطات هبن يف اجملتمع مل تكن
حتقق أي جناح مهين أو مكتسبات مادية، بل زادت أعبائهن بني العمل واألعباء األسرية 

 101.ومل حتقق شيئاً على أرض الواقع

ن بأن قناعة املرأة بصحة بعض املفاهيم املنتشرة يف اجملتمع، كشعورها كما وأ 
يعرضها للكثري من املشاكل والضغوط مكاهنا الصحيح هو املنزل وأن وجودها لألعمال 

اليت ميكنها أن تتخلص منها برتكيزها على العمل داخل البيت واإلستغناء عن العمل 
نتيجة طبيعية لنظرة الدونية لعمل املرأة من قبل األسرة واجملتمع، فالتشتت  هو ،خارجه

واقب من أبرزها والتوتر اللذان تقع فيهما املرأة نتيجة هذا التفكري يتسببان يف عدة ع
املنزل كما يؤدي هذا الفشل إىل عدم قدرهتا يف و دارة العمل إالفشل يف خلق التوازن بني 
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ختاذ إلديها، حيث أن التوازن يف  نعدام التوازنإالقرارات الصائبة والسليمة بسبب إختاذ 
 القرارات فن من فنون اإلدارة والقيادة الذي الجتيده الكثريات من العامالت الاليت

 104.يسيطر عليهن هذا الشعور

يف املائة من العينة أن لعدد األوالد الكبري نسبيًا يف األسرة " 10،00"وذكرت  
من العينة أن " 0.00" كما وأشارت .دور يف إبعادهن عن املشاركة يف سوق العمل

تعذر الوصول ملكان العمل هو العائق األول أمامهن، فعدم توفر املواصالت يف مدينة 
ساكنيها على مركوهبم اخلاص وال تتوفر فيها مواصالت الركوبة العامة وبنية حتتية  يعتمد

ظر اجملتمع قيادة السيارة على املرأة، جتعلهم يرتددون كثريًا يف اإلقبال على  جيدة كما وحي 
 .املشاركة يف سوق العمل

 ساؤالت طرحناها رغبة منا يفت أربعةمن خالل إجابتهن على  العينةوقد أكدت  
يف املدينة حيث قدمنا أربع خيارات لإلجابة لكل  بيئة االستثمارية للمرأةالالتعرف على 

حيث تركنا اخليار األخري حسب رغبة " نعم ، ال ، رمبا ، مالحظاتك"سؤال متمثلة يف 
املشرتكة، وبعد قيامنا جبمع التكرارات توصلنا إىل أن أكرب عدد من التكرارات ويف كل 

فكانت عدد تكراراهتا قليلة ومل "  رمبا"أما " نعم ، ال"، احنصر يف اخليارين األربعةاألسئلة 
تكن هناك أي مالحظات، وبعد ذلك اعتمدنا اخليار الذي حظى بأكرب عدد ممكن من 

وصلنا إىل النتيجة عد حساب النسب تبو الصواب التكرارات على أنه الرأي األقرب إىل 
 :جلدولاملوضحة با
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 :لبيئة االستثمارية للمرأةإجابات العينة ورؤيتهم لبني ي( 1)رقم  جلدولا

 ربما ال نعم التساؤالت

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

هل حصولك على القرض حيتاج إىل إجراءات 
 طويلة ومعقدة؟

8 8 18 188 8 8 

هل القروض االستثمارية للمرأة تتطلب ضمانات  
 كثرية؟

0 10،00 40 01،11 8 8 

هل تعيق اإلجراءات والشروط احلكومية 
 املتبعة املشاركة الفعالة للمرأة؟والقانونية 

40 00،00 1 1،11 8 8 

هل يوجد حظر لبعض األعمال االستثمارية 
 املتاحة للمرأة؟

40 01،11 4 0،00 8 8 

أن احلصول على القرض ال حيتاج إىل إجراءات ( 1)حيث يبني اجلدول رقم  
، وإن القروض يف املائة من العينة 188كما صرحت بذلك نسبة  ومعقدة طويلة

، يف املائة من العينة 01،11نسبة االستثمارية ال حتتاج إىل ضمانات كثرية  كما أشارت 
أن اجملتمع حيظر مزاولة املرأة للعديد من األعمال  يف املائة من عينة البحث 01،11وترى 

يف املائة منهن بأن اإلجراءات احلكومية طويلة  00.00وذكرت نسبة  االستثمارية،
 .                ومكلفة
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التوزيع التكراري لرؤية نساء العينة للبيئة االستثمارية للمرأة  التايل يبني( 4)الشكل 
 :باملدينة

 

 

اجتماعية، وأن  ختيار املرأة لنوع وطبيعة العمل مبين على قيوداً مما يعين بأن ا  
القني صعوبات يف إهناء مرأة حمدودة، باإلضافة إىل أهنن ياجملاالت االستثمارية املتاحة لل

اإلجراءات اإلدارية احلكومية اخلاصة باملشاريع، وذلك لطول وكثرة الوثائق اليت حتتاج إىل 
 لنا ان نيوقت وجهد وللمضايقات اليت قد تتعرض هلا النساء داخل هذه اإلدارات، مما يب

البيئة االستثمارية للمرأة يف املدينة غري مشجعة للعمل واالستثمار، ومتارس عدة 
ضغوطات على املرأة حبيث تؤثر على إختيارات املرأة االستثمارية، بينما ال تشكل 
إجراءات احلصول على القرض والضمانات اليت حتتاجها املرأة للحصول عليه أي عائق 

صول على متويل املشاريع عملية ليست بتلك الصعوبة وال تقف أمام املرأة، أي أن احل
 .أمام إنشاء املشروع

0 10 20 30 40 

 نعم

 ال

 رمبا
احلصول على التمويل ليس بتلك 

 الصعوبة 

احلصول على القروض ال حيتاج إىل 
 ضمانات طويلة 

 اإلجراءات احلكومية طويلة ومكلفة

اجملتمع حيظر بعض األعمال 
 االستثمارية 

الستثمارية للمرأةاالبيئة   
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وذكرت العينة يف إجابتهن على أهم الصعوبات اليت تواجه املرأة املستثمرة دون  
بأن نقص اخلربة يف جمال النشاط وأمور تسيري املشاريع أو غياهبا كليًا  الرجل يف املدينة،

وهذا خالل فرتة حياة املشروع أي من كونه فكرة إىل غاية جتسيده واقعيًا وحىت تطوره 
وتوسيعه يعد عائقًا كبريًا يف ظل العمل يف بيئة غري مستقرة تصادف فيها املرأة املستثمرة 

الكافية فسيكون من  من التهديدات فإن مل متتلك اخلربةالعديد من الفرص والعديد 
ختيار القرار املناسب يف الوقت املناسب فتتعرض للتهديد أو قد تضيع الصعب عليها إ

 .  يف املائة منهن 00.00كما أشارت إىل ذلك    منها فرصة

شتغال املرأة يف أعمال ال تتعلق بالتجارة واألعمال وغري مدرة للدخل فنتيجة ال 
يف معظم حياهتا، بسبب نقص الوقت لدى املرأة كوهنا تتحمل مسؤوليات أسرية كبرية 
جداً، يؤدي إىل إفتقارها للخربة يف هذا اجملال، ومما يزيد من تكاليف املشروع نتيجة 

من خالل عدم تفرقة النساء يف الغالب بني مصروفات  101التخطيط املايل الرديء،
لك سوء تقدير مثن السلعة أو اخلدمة واإلمهال يف اجليب الشخصي ودخل املشروع، وكذ

 102.مكانية توسعهاسة مواعيد الدفع، ومن مث تعقيد اتوزيع رأس املال واإلقرتاض بغري سي

رساء ائل الرئيسة اليت تلعب دوراً يف امن الوستعد  القوانين والتشريعاتأن  وبما 
متكني املرأة االقتصادي دعائم التنمية بشىت أشكاهلا وجماالهتا، وحجر األساس يف 

فتحقيق التنمية الشاملة ال ميكن أن ينجح دون شراكة حقيقية للمرأة يف جمتمعاتنا اليت ال 
 . ل تنظر هلا نظرة خملوق ضعيف وناقصاتز 
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بعدم وجود ألي نص قانوين حيول دون متكينهن ومشاركتهن فلقد أمجعت العينة  
 . االقتصادية

للمرأة حقها يف العمل ويف مزاولة كافة األنشطة شريعات اليت تضمن فتعددت الت 
م أن 1001لسنة ( 48)االقتصادية وعلى قدم املساواة مع الرجل، فجاء يف املادة 

ختيار ن لكل مواطن ذكرًا أو أنثى حرية اورًا وإناث متساوون يف احلقوق، وأاملواطنني ذك
احلق يف العمل الذي  من القانون املشار إليه أن للمرأة( 40)العمل، وخصت املادة 

 100.يناسبها، وأن من حقها التمتع بنتاج عملها

على حق املرأة يف تويل القضاء والنيابة ( 1000)لسنة ( 0)ونص القانون رقم  
حق املرأة يف مهنة ( م1008)لسنة ( 18)العامة وإدارة القضايا، وأعطى القانون رقم 

 .احملاماة ويف نفس الشروط املقرة للرجل

م على عدم التفرقة 1008لسنة ( 00)من قانون العمل رقم ( 11)ادة ونصت امل 
( 1)بني الرجال والنساء يف االجر إذا تساوت ظروف وطبيعة العمل، وأكد القانون رقم 

على تساوي املرتبات بني الذكور يف حالة األعمال واملسؤوليات ( م1001)لسنة 
 100.وى األداء واإلنتاجاملتساوية، واستحقاق الزيادة السنوية طبقاً ملست

اً عطى قانون العمل للعاملة اليت ترضع طفلها خالل الثمانية عشر شهر كما وأ 
إضافيتني يوميًا هلذا الغرض، ال تقل مدة كل منهما نصف  التالية للوضع  احلق يف فرتتني
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كامل األجر، وإلزام جهات العمل هاتني الفرتتني من ساعات العمل  ساعة مع احتساب 
 (.دار للحضانة)تخدم مخسني عاملة فأكثر بتوفري اليت تس

ومل يفرق القانون اللييب يف شأن مزاولة األنشطة االقتصادية بني الرجل واملرأة، بل  
 .لكل منهما احلق يف ممارسة نشاطه وفقًا للتشريعات املنظمة له، ومبا ال خيالف القانون

لة وهلا حرية التصرف فيها مالية  مستقة يف القانون اللييب احلق يف التمتع بذمة وأن للمرأ
يب للمرأة حرية احلركة والتنقل نواع التصرف القانونية، كما أعطى القانون الليبكافة أ

 .عتبارها شخصية مستقلةبإ

نه جيدر بنا اإلشارة إىل وجود هوة واسعة بني التشريع والتطبيق، فالوصول إىل إال أ 
الواقع وهذا ما مل يتحقق  مكتوب على أرض درجة الكمال حيتم علينا أن نطبق ما هو

 على أرض الواقع لكان كفيالً ن، فأقلها لو طبق ما ورد يف التشريعات فعالً حىت األ
 .حداث تغريات معقولةبإ

ن القوانني املتعلقة باملرأة واألنشطة إىل أ 100ستاذ على الرحييب،ولفت األ 
كاملة ىف ممارسة فعالياهتا   رية وحقوقاً ه حأهنا متنح املر أف، االقتصادية الصادرة فيما سبق

بني النص القانوىن والتقاليد  لكن بقى هناك مسافة ما .ة ألي عمل ختتارهاالقتصادي
 .دهئالساعراف واأل

فربغم أن القوانني والتشريعات قد ساوت يف حق العمل بني اجلنسني إال أن  
التطبيق العملي هلا يتبع آلية قبول املرأة يف األعمال ذات الطابع اخلدمي والذي يكاد أن 

 . يصبح عمالً نسائياً متخصصاً، مما جعلها أقل مشاركة يف املواقع ذات األمهية املعاصرة
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كبري على مستوى املتذبذب يف ليبيا أثر   واألمني للوضع السياسي أنكما  
العينة أن عدم توفر األمان يف الدولة جيعل  أمجعت، فلقد مشاركة املرأة ومتكينها اقتصادياً 

عتداء أو اخلطف أو بناهتا ونسائها خوفًا عليهن من االالكثري من األسر ال تفضل عمل 
 . مشاكل قد تتسبب يف استعمال السالح ضدهن

إىل فرباير،  10شهر األوىل اليت تلت ثورة تراجع احلالة األمنية يف األفقد أدى  
توقف العجلة اإلنتاجية يف العديد من القطاعات، وبالتايل أثر على مسامهة املرأة بصفة 

 100.عداد البطالةيادة إخاصة وعلى اجملتمع ككل، حيث ساهم ذلك يف ز 
بالد يف حالة عدم استقرار داخلي،  حداث أدت إىل إظهار الوقوع ال كما وأن   

نتشار املليشيات املسلحة، وظهور ية اليت نشبت بني مناطق البالد، اكاحلروب األهل
اجلماعات املتطرفة يف كثري من املناطق، حيث تفرض هذه اجلماعات قواعد مشددة 

ن اللييب، ومتييزية على السيدات والفتيات، ال سند هلا يف الشريعة اإلسالمية وال يف القانو 
إذ قامت هذه اجلماعات املسلحة املتطرفة بفرض تفسرياهتا للشريعة وطالبت السيدات 
والفتيات بإرتداء العباءات السوداء مع التهديد مبعاقبة من ال تلتزم، وقد قامت هذه 
اجلماعات بإجراءات متييزية حتظر على النساء والفتيات وال سيما من ال يلتزمن بقواعد 

التنقل يف األماكن العامة والعمل وإرتياد املدارس، وقيامها بعمليات خطف امللبس، من 
جهاد ))وقتل للنساء وإستدراج للفتيات وال سيما املراهقات منهن ملمارسة ما يسمونه 

حيث أن لكل هذه القيود املفروضة أثار كبرية على احلياة اليومية للنساء (( النكاح
وبالرغم من أن هذه اجلماعات املسلحة . ودراستهموالفتيات، وعلى ممارساهتم لعملهم 

املتطرفة مل تسيطر على املدينة ومل تتواجد فيها بشكل مباشر، إال أن هلذا الوضع األمين 
                                                             

 44/1/4810م، مت التحميل بتاريخ 4811إبريل  0، شبكة البوابة، ( االقتصاد اللييب بني التدهور واألهنيار) أمحد نوار،  100
http://www.albawaba.com/ar  

http://www.albawaba.com/ar


 

 
 

127 

املتأزم يف بعض املناطق اجملاورة  للمدينة تداعيات كبرية عليها، فخوف العائالت على 
اء هذه اجلماعات إىل املدينة بناهتن وخوفًا مما قد حيدث يف حال تسرب بعض من أعض

ووقوعهن حتت أيدي هذه اجلماعات او استدراجهن بالرتغيب أو الرتهيب، أدى إىل 
رفض بعض العائالت عمل املرأة، وقد تفضل الكثريات منهن البقاء يف املنزل تفاديًا ملا 

 100.قد حيدث

احلكومة اندالع العنف السياسي الكبري بني  108بعد تدهور األوضاع األمنيةلأن و  
املعرتف هبا دوليًا ومناهضيها وفقدان احلكومة املعرتف هبا السيطرة على أغلب مناطق 
البالد وظهور إدارات منافسة إختذت من طرابلس وطربق مقرًا هلا وعدم قدرهتا على 
السيطرة على القوات احلكومية أو املليشيات املتحالفة معها على حنو فعال، أدى إىل 

 . ساء على اإلضطالع بأنشطتهن احلياتية اليومية اليت ال غىن عنهااحلد من قدرة الن

رتكبت اجلماعات املسلحة املرتبطة باحلكومة ومناهضيها واجلماعات حيث ا 
اإلرهابية واإلجرامية، إساءات وإنتهاكات حبق الناس، ومشلت هذه اإلساءات التدخل 

املفرطة والتمييز اجملتمعي ضد النساء، التعسفي خبصوصية الناس وبيوهتم واستخدام القوة 
وكان اإلفالت من العقاب مشكلة كبرية وواسعة فلم تتخذ احلكومة خطوات للتحقيق 
مع املسؤولني الذين ارتكبوا إساءات وإنتهاكات ومل تقم مبالحقتهم قضائيًا ومعاقبتهم 

رأة إىل العمل القوات األمنية و يف أماكن اخرى، مما جيعل من خروج امل سواء يف أجهزة

                                                             
 44/1/4810، مت التحميل 4810 طرابلس، ليبيا، سفارة الواليات املتحدة األمريكية، :4812حقوق اإلنسان يف ليبيا عام  100

chapters/268190-report/2015/country-https://www.hrw.org/ar/world  
 .م4810، سفارة الواليات املتحدة األمريكية، طرابلس، ليبياتقرير، ، 4812حقوق اإلنسان يف ليبيا لعام  409

https://www.hrw.org/ar/world-report/2015/country-chapters/268190
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أمرًا فيه شيٍء من اخلطورة عليها، خوفًا من تعرضها للخطف أو السرقة أو حىت 
 101.القتل

ناهيك عن القيود الدينية املتطرفة املفروضة على املرأة يف ليبيا من وطأة التمييز  
فتاء أكثر من فتوى الث املاضية، فقد أصدرت دار اإلالذي مورس ضدها يف السنوات الث

ة وق املرأة، تتضمن بعضها منع املرأم كلها مقيدة حلق4810م حىت 4811رتة من يف الف
من السفر دون مرافق رجل، ورغم أن تلك الفتاوى غري ملزمة من الناحية الفعلية إال إهنا 

  104.مؤثرة يف اجملتمع اللييب إىل حد أن نفذهتا بالفعل مؤسسات ليبية على حنو تعسفي

الفئات األضعف يتسبب بأضرار نفسية وجسدية ضد  101((العنف))إن ممارسة  
يؤدي إىل اخنفاض إنتاجية املرأة العاملة وفقدان احلافز على التطور املهين وقد يصل أثر 

 .ذلك إىل ترك العمل

 معوقات تمكين المرأة االقتصادي بمدينة الجميل     
مجتمعية معوقات أسرية 

 ((تقليدية متوارثة))
لعمل املرأة املستمدة من القيم التقليدية  تقليديةاجملتمع الشكلت نظرة 

املتوارثة اليت ال ترى املرأة إال يف أعمال هي امتداد لدورها األسري عائقاً 
أمام مشاركة املرأة االقتصادية يف املدنية، كما وأن األعباء واملسؤوليات 
 األسرية واجملتمعية اليت تتحملها املرأة قد تكون سببًا يف صرف نظرها

عن العمل، كما مينع عنها اكتساب املهارات املهنية ومينعها من تقدمي 

                                                             
 44/1/4810، مت التحميل بتاريخ 4810مايو 1، موقع احلوار املتمدن، ( ةاملرأة العاملة الليبية والتنمي) هالة بوقعيقيص،  101

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=466172  
 .م4810، طرابلس، ليبياتقرير، سفارة الواليات املتحدة األمريكية، ، 4812حقوق اإلنسان يف ليبيا لعام  104
يعين أي فعل يؤدي أو ميكن ان يؤدي إىل أذى بدين أو نفسي للفرد، مبا يف ذلك التهديد بالقيام بأفعال من هذا القبيل : العنف 101

 . سواء كان ذلك يف احلياة العامة أو اخلاصة

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=466172
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 .ما هو أفضل يف مهنتها ويشتت طاقاهتا يف وظائف متعددة
المفاهيم الدينية 

 التقليدية
متثلت يف بعض القيم التقليدية احملافظة اليت تضع قيوداً على  -

 سلوك وملبس املرأة مما يؤدي إىل عزل املرأة عن اجملتمع
 .هنائياً 

متالك املرأة للمهارات الكافية نتيجة نقص برامج عدم إ - معوقات شخصية
 .التدريب وعدم توفر املعلومات عنها

قد يكون املانع نابع من عدم رغبة شخصية للمرأة يف  -
العمل نتيجة قناعة املرأة بصحة املفاهيم املنتشرة يف اجملتمع 

 .بأن مكاهنا الصحيح يف املنزل
الكبري نسبيًا يف األسرة وعدم تقاسم األزواج  عدد االوالد -

 .لألعباء معهن
عدم توفر مواصالت النقل العام وحظر اجملتمع قيادة  -

 .السيارة على املرأة

دينة غري مشجعة ومتارس عدة البيئة االستثمارية يف امل - معوقات مالية
ضغوط على املرأة، مما يتحكم يف اختيارات املرأة 

 .يامها بالعمل اخلاصاالستثمارية ويعوق ق
فتقار املرأة اخلربة يف التجارة التخطيط املايل الرديء نتيجة ا -

واألعمال، يزيد من تكاليف املشروع ومن مث تعقيد إمكانية 
 .توسعه
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أن ما حيد متكني املرأة ومشاركتها يف العمل هي املسافة الفاصلة  معوقات قانونية
 .بني التشريع القانوين والتطبيق

اندالع العنف السياسي الكبري أدى إىل تدهور األوضاع األمنية  سياسية معوقات
ساء على القيام بأنشطتهن سبب يف احلد من قدرة الن يف البالد

واستغالل بعض اجلماعات الدينية املتطرفة للوضع  اليومية،
وقيامهم بفرض بعض القيود التمييزية على النساء مما تسبب يف 

ى إىل اخنفاض وفقدان احلافز على اضرار نفسية وجسدية وأد
 . التطور املهين وقد يصل ذلك إىل حد ترك املرأة للعمل

  

 :المقترحات والحلول الالزمة لتمكين المرأة االقتصادي بمدينة الجميل. ج

مبا أن قضية املرأة ومتكينها وحماولة إشراكها وإبراز دورها يف تنمية اجملتمع، هي  
قاءات احمللية املعاصرة، حيث مت تناوهلا يف املؤمترات والل أحد أهم القضايا العربية

زداد االهتمام هبذه القضية من قبل أنظمة احلكم بعد أن حتولت قضية واإلقليمية، ولقد ا
إشراك املرأة يف احلياة العامة، ومتكينها وتفعيل دورها إىل قضية حمورية خاصة بعد تبين 

ملتحدة كأحد املقاييس األساسية للتنمية منذ معايري التمكني االقتصادي يف األمم ا
فإن األمر يقتضي تذليل العقبات وحل املعوقات لزيادة مشاركة تسعينيات القرن املاضي، 

ألمهية هذه املشكلة وإنعكاساهتا، ليست  نظراً وذلك  .املرأة والعمل على متكينها اقتصادياً 
  .قتصاد ككلى املرأة فقط، بل على األسرة واالعل
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عدد من املقرتحات كوسائل وحلول، تساعد على تذليل العقبات  تطرح العينة   
تغيير يف املائة منهن بأن ( 00.00)ا املرأة من قبل األسرة واجملتمع، فرتى اليت تالقيه

على بتوعية اجملتمع بأمهية عمل املرأة يتم ، وذلك الرؤية المجتمعية هي نصف الحل
جتماعية، اال"لف القضايا املتعلقة باملرأة جملتمعي حول خمتوتعزيز الوعي ااألسرة واجملتمع، 

وغريها من القضايا على حنو يسهم يف رفع املستوى املعريف " القانونية، األسرية، الوظيفية
للمرأة بدورها يف مسرية التنمية الشاملة، وإقناع اجملتمع بتقبل عمل املرأة، ليس فقط كرافد 

 .وهو األهم ألهنا فرد مؤهل وهلا طموحات لتحقيق ذاهتالدخل األسرة عند احلاجة، بل 

إن لوسائل اإلعالم املختلفة املقرؤة منها  102،"مسار عمر"السيدة وأضافت  
يف التوعية، وتغيري نظرة اجملتمع، وإظهار فوائد عمل املرأة  كبرياً   واملسموعة واملرئية دوراً 

 وطين مقدس على مجيع املواطنينيومردوده على اجملتمع، وأمهية العمل بإعتباره واجب 
اليت متنعها من ذكورا وإناثا، وتوضيح اخلسائر النامجة عن عدم عمل املرأة والتحديات 

 . تأدية هذا الواجب

 يسمى خبدمات األسرة أو ما، توفير الخدمات االجتماعية المساعدةضرورة   
حلضانات من سن بشكل كبري وبتكلفة رمزية وجبودة عالية، مثل التوسع يف إنشاء ا

، كما أشارت إىل مبكر، دور رعاية األطفال، وكذلك التوسع يف تقدمي الرعاية الصحية
يف املائة من نساء العينة كمقرتح حل عقبة األعباء واملسؤوليات اليت  11،11ذلك 

 .حتملها املرأة

                                                             
 .م48/14/4810مقابلة،مسار عمر، باحثة اجتماعية،  102
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األستاذة خدجية عمر الورفلي، حمامية وناشطة حقوقية ورئيس الفريق احلقوقي  
العمل على كفالة التوفيق بني كافة الليبية للتنمية، أكدت على ضرورة  نظمةبامل

مسؤوليات املرأة األسرية واملهنية واالجتماعية والوعي بأمهية مساندة الرجل واجملتمع هلا يف 
 100.مهامها تلك ومساواهتا بالرجل يف كافة ميادين احلياة

إن هناك دور مؤسسي كبري  100،"حنني عمر " ويف هذا اإلطار ذكرت احلقوقية  
البد من أن يـ ف عل فمثال البد من تفعيل القانون الذي ينص على إنشاء دار حضانة يف 

 .أي مؤسسة حتتوي على مخسني عاملة فأكثر، يف القطاعني احلكومي واخلاص

ن حتتكر ه الىت سعت ألظاحملاف الدينية التقليدية يمهمجلة املفاتجاوز ن كيول 
    100.هذه املفاهيم ويعمل على تغيريها  البد من جهد اجتهادى يواجه ،الدين وتفسريه

حيث أن التعليم والتدريب يزيدان من إمكانية املرأة على العمل واإلنتاج،  وبما 
مع إرتفاع املستوى التعليمي والتدرييب تقرتح  قتصاديةترتفع نسبة مسامهة املرأة اال

يف املائة من العينة بضرورة توفري الربامج والدورات التدريبية للمرأة يف اجملاالت " 11،11"
التعليمية والتثقيفية والصحية واحلرفية والفنية واملهنية املختلفة، لزيادة مسامهتها وحىت 

تقام هذه الدورات والربامج يف نطاق املدينة لِك وأن   تكون فعالة يف التنمية االقتصادية،
تكون بوسعهن اإللتحاق هبا، فليس بإمكان املرأة املبيت خارج البيت يف مكان حيضن 

وتفعيل القوانني امللزمة للتدريب الدورات التدريبية حيث يعزي ذلك ألمور اجتماعية، 
ة على اإلنرتنت ضرورة توفري معلومات عنها بشكل مشاع من خالل مواقع متخصصو 

                                                             
 . م40/14/4810خدجية عمر الورفلي، حمامية وناشطة حقوقية ورئيسة الفريق احلقوقي باملنظمة للتنمية، مقابلة،  100
 . م42/14/4810حنني عمر، ناشطة حقوقية، مقابلة،  100
 . م42/14/4810علي الرحييب، مستشار قانوين، مقابلة،  100
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ترعاها احلكومة احمللية لكل بلدية، أو على لوحات اإلعالنات يف إدارة الشغل والتدريب 
 .وعدم إخفائها، مبعىن أن تكون هناك شفافية أكثر

يف املئة من العينة، إن  21.11ولتشجيع النساء الغري راغبات يف العمل، ذكرت  
اجلزئي أو العمل عن بعد من املنزل توفري أمناط عمل جديدة غري تقليدية كالعمل 

. وبساعات مرنة يف القطاعني العام واخلاص، قد يسهم يف زيادة مسامهة املرأة االقتصادية
بتكار ينتج جماالت جديدة ويشجع على اال حيث أن هذا األسلوب يف العمل 

وميكنهن من متابعة شؤوهنم األسرية وحتفيزهم على العمل مما يقلل من احتمالية 
 وما نتقالالا تكلفة سواء املرأة على التكلفة من خيفضسحاب املرأة عند الزواج، كما ان

 .لألطفال احلضانة دور أو والوقت للجهد ضياع من عليها يرتتب

يف املائة من العينة أن الطريقة املثلى ملواجهة عدم  11.11بينما اقرتحت نسبة  
األساسية لتغيري ما يعزز النظرة  رغبة الشابات يف العمل هو تعديل املناهج للصفوف

 .التقليدية واستبداهلا بقيم جديدة تعزز من قيمة املرأة العاملة يف اجملتمع

ذكرت أنه لتغيري ثقافة جمتمع، البد من تضافر العديد  100،(مسار عمر )السيدة  
(( واملؤسسات الدينية –مؤسسات اإلعالم  –أمهها مؤسسات التعليم ))من املؤسسات 

 .فالبد من توحيد اجلهود بني هذه اجلهات

على املؤسسة الدينية مسؤوليات كبرية يف  100"علي الرحييب"ويقول األستاذ  
وقد عرفت الثقافه ، ن حتتكر الدين وتفسريهالىت سعت أل. هظيم احملافهاملفامواجهة مجلة 

                                                             
 48/14/4810مسار عمر، باحثة اجتماعية، مقابلة،  100
 . م42/14/4810علي الرحييب، مستشار قانوين، مقابلة،  100
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مني ىف مصر أمثال جهود قاسم أطار ىف هذا اإل العربيه مند مطلع القرن العشرين جهوداً 
 .والطاهر حداد ىف تونس

يف املائة من العينة بضرورة توفري وحتسني نوعية مواصالت  10،00وأشارت  
يف املائة ( 0.00)كما أن .النقل العام بالشكل الذي ميكنهن من الوصول إىل أعماهلن

التوسع يف إنشاء منهن ترى أنه من الضرورة ختفيف األعباء على االمهات وذلك ب
احلضانات من سن مبكرة وبتكلفة رمزية وجبود عالية، وضرورة تقاسم الرجل األعباء 

 . املنزلية واملسؤوليات مع الزوجة

أن تستثمر يف عقد دورات تدريبية للمرأة املستثمرة واملرأة اليت تنوي وضرورة  
، مبا "بربامج التمويل جيب ربط التأهيل والتدريب"العينة، وعليه نشاط ما، كما أوضحت 

أن التخطيط والتوجيه والربامج التدريبية والتأهيلية أحد أسباب فشل الكثري من املشاريع 
عداد اجلدوى حيث أن التدريب مينح القدرة على اختيار فكرة ريادية وطرق االنسائية، 

وتعمل الدورات على تقوية  488وخطة العمل وتكوين اسرتاتيجيات بديلة إلجناح املشروع،
خربات املرأة يف إدارة وتسيري األعمال، حيث أن إدارة األعمال بالطرق العلمية احلديثة 

وبناء حلقات تواصل بني  481هلا دور فعال يف مجيع جماالت األعمال وإجناحها،
املستثمرات لتبادل اخلربات وضرورة تعلم نساء األعمال أسس احملاسبة وإتقان اللغة 

 .جنليزية ومواكبة التقنية احلديثة مما يساعدهن على املنافسة من خالل تطوير منشأهتناإل

                                                             
 ،12041العدد  اململكة العربية السعودية،، جريدة الرياض ،( فشل املشروعات النسائية الصغرية) ، نورة العطوري 488

 .م4811/يونيو/11
 ،0000السعودية، العدد اململكة العربية اجلزيرة، ، صحيفة ( معوقات جناح سيدات األعمال) إميان الرتكي،  481

 .ه1248/رجب/40
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لرغم من عدم وقوف القانون عائقًا أمام متكني املرأة، إال أننا ن شدد على وعلى ا 
ترى بأن نصوص القانون اللييب "  خدجية الورفلي"ضرورة تطبيق وتفعيل القانون، السيدة 

يبية، إال أنه جيب تفعيل النصوص القانونية الواردة لرتسيخ حقوق قد أنصفت املرأة الل
املرأة، وضرورة العمل على وضع آليات مناسبة لتفعيلها على أرض الواقع وذلك بالتعاون 

 484.مع الوزارات واملؤسسات الرمسية والقطاع اخلاص ومؤسسات اجملتمع املدين

كافحة العنف ضد املرأة، وتفعيل العينة بضرورة اعتماد إسرتاتيجية وطنية ملوترى  
القوانني اليت جترم أي عمل من أعمال العنف ضد املرأة نتيجة تدهور الوضع األمين 

وإقامة احملاضرات الدينية لتغيري مفاهيم التعاليم الدينية  .عقب اندالع العنف السياسي
يت يروج هلا بأن اخلاطئة و املتطرفة عن املرأة والبعيدة كل البعد عن ديننا احلنيف،  وال

دورها يقتصر على أهنا أم وزوجة وأخت، واحلث على الوسطية وقيم املساواة والعدل 
والتسامح بغية القضاء على التمييز ضدها وإبراز إمكاناهتا وقدراهتا ومدى قوة تأثريها يف 

 .  النهوض باحلياة العامة واالقتصادية
 

 االقتصادي في مدينة الجميلالمقترحات والحلول لتمكين المرأة      

 

املقرتحات واحللول 
للمعوقات اليت حدت 

 من متكني املرأة

 حلول على المدى البعيد حلول على المدى القريب

                                                             
 . م40/14/4810خدجية عمر الورفلي، حمامية وناشطة حقوقية ورئيسة الفريق احلقوقي للمنظمة الليبية للتنمية، مقابلة،  484



 

 
 

136 

حلول مقرتحات و 
للمعوقات األسرية 

 واجملتمعية

مسؤوليات املرأة كفالة التوفيق بني كافة 
األسرية واملهنية واجملتمعية وذلك بالتوسع 

االجتماعية املساندة يف اخلدمات 
على املرأة مما ميكنها  لتخفيف العبء

من القيام بعملها خارج املنزل، وذلك 
بإنشاء احلضانات من سن مبكرة ومببالغ 

. رمزية وتقدمي خدمات الرعاية الصحية
على  وتفعيل دور القانون الذي ينص

 .إنشاء احلضانات

تغيري الرؤية اجملتمعية وذلك بتوعية 
اجملتمع بأمهية ودور عمل املرأة على 
األسرة واجملتمع وعلى املرأة يف حد 
ذاهتا، وتضافر جهود كل من 

 -اإلعالمية -املؤسسة التعليمية
الدينية لتعزيز الوعي اجملتمعي حول 

 .خمتلف قضايا املرأة

مقرتحات وحلول 
ملفاهيم امجلة لتجاوز 

 الدينية التقليدية 

 حماضرات دينية هتدفإقامة  -
القيم التقليدية  لنبذ هذه

 .احملافظة اليت تسعى لتقييد املرأة

ال بد من جهد اجتهادي 
 .يواجه مجلة هذه املفاهيم

حلول مقرتحات و 
 للمعوقات الشخصية

توفري الربامج والدورات التدريبية  -
للمرأة يف كافة اجملاالت يف 
نطاق املدينة وإشاعت 
املعلومات عنها يف مواقع 
متخصصة على اإلنرتنت ترعاها 
احلكومة احمللية لكل بلدية أو 
على لوحات اإلعالنات يف 
إدارة الشغل والتدريب، وتفعيل 

 .القوانني امللزمة بذلك

استبدال القيم التقليدية اليت 
تسهم يف انسحاب النساء من 
العمل نظرًا لقناعتهن بصحة 
هذه املفاهيم وذلك عن طريق 
تعديل املناهج اليت تعزز النظرة 
التقليدية وتوطد الصورة 
النمطية للمرأة، كما ويأيت دور 
املؤسسة الدينية يف هذا اإلطار 
يف مواجهة مجلة املفاهيم 
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التوسع يف أمناط العمل الغري  -
تقليدية كالعمل لبعض الوقت 
والعمل عن بعد وبساعات 

 .مرنة
التوسع يف إنشاء احلضانات  -

وضرورة تقاسم الرجل األعباء 
 .املنزلية مع املرأة

توفري وحتسني نوعية مواصالت  -
 .النقل العام والبنية التحتية

 سعت إىل احتكار احملافظة اليت
 . الدين وتفسريه

حلول مقرتحات و 
 للمعوقات املالية

عقد دورات تعمل على تقوية 
خربات املرأة يف إدارة وتسيري 
األعمال، حيث أن غياب التدريب 

 عل املرأة تفتقد القدرة على جي

التخطيط املايل اجليد وذلك يفقدها 
 .قدرة التوسع يف املشروع

االستثمارية يف نشر الثقافة 
اجملتمع حبيث يتقبل اجملتمع 
املرأة يف العديد من األعمال 
لتفتح آفاق أوسع 

 .لالستثمارات النسائية

حلول مقرتحات و 
 للمعوقات القانونية

تفعيل املواد والنصوص القانونية 
 .الواردة اليت ترسخ حقوق املرأة

على الوزارة املختصة وضع 
دراسة سبب فشل القوانني 

ريعات اليت تعادل بني والتش
املرأة والرجل يف األجور 
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واملزايا يف إجياد صدى هلا 
على أرض الواقع والعمل 
على وضع آليات 
وسياسات لتنفيذ هذه 
القوانني بطريقة عادلة 

على أرض الواقع وعملية 
وذلك بالتعاون مع الوزارات 
واملؤسسات الرمسية والقطاع 
اخلاص وجمتمعات اجملتمع 

 .املدين
حلول مقرتحات و 

 للمعوقات السياسية
تفعيل القوانني اليت جترم أعمال 
العنف ضد املرأة ومالحقة 

 .املسؤولني عنها

وضع اسرتاتيجيات وطنية 
ملكافحة العنف والتمييز ضد 

وإقامة احملاضرات الدينية . املرأة
وإقامة احملاضرات الدينية لتغيري 
مفاهيم التعاليم الدينية اخلاطئة 
و املتطرفة عن املرأة والبعيدة  

كل البعد عن الدين، واحلث 
على الوسطية وقيم املساواة 
والعدل والتسامح بغية القضاء 

ملرأة وإبراز اعلى التمييز ضد 
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إمكاناهتا وقدراهتا ومدى قوة 
أثريها يف النهوض باحلياة ت

 .  العامة واالقتصادية
 

 
 
 :مناقشة النتائج بالنظرية. د
بني الدور التقليدي للمرأة ودورها يف احلياة العامة واحلياة أن أفراد اجملتمع خيلطون  

االقتصادية، وهذا اخللط ينتج عنه التصور أن النساء أقل مالئمة للكثري من األدوار 
على تنميط املرأة يف جماالت العمل وهذا اخللط قد أسهم يف تضخم  االجتماعية ويعمل

عدد النساء العاطالت عن العمل وتكدس النساء العامالت يف جماالت يرى اجملتمع أهنا 
إذ أن اجملتمع يرى بأن خصائص املرأة غري منسجمة مع . أكثر مالئمة لعمل املرأة

اح يف فئات معينة من األدوار وجماالت اخلصائص والسمات اليت يعتقد بأهنا الزمة للنج
 .العمل، ويكون هذا التصور ناتج عن متسك أفراد اجملتمع بصورة منطية معينة

مل تضع حدوداً على حرية املرأة يف ممارسة العمل أو  الشريعة األسالمية فنصوص 
ملرأة يف وقد جاءت أهلية ا 481املهنة اليت تراها باشرتاط أن ال يقع العمل يف دائرة احلرام،

التعاقد على العمل أو االستخدام مع صاحب العمل مساوية للرجل، كما وأن مواد 

                                                             
 118صدر سابق، صاملحممد قطب،  481
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أكدت على حق املرأة يف العمل ويف حريتها يف اختيار  تفاقيات الدوليةالمواثيق واإل
 482.املهنة

حيث أن التدريب هو عملية مواصلة واستمرارية التعلم حىت يكون الفرد مؤهالً  
عمله بكفاءة، فإن نقص الربامج التدريبية والتأهيلية للمرأة وعدم بقدراته ملمارسة 

 . الشفافية يف اإلعالن عنها أسهم يف أعاقة عملية متكينهن
ة ملرأا، فلقد أقرت الشريعة حق الشريعة اإلسالميةم حق طبيعي يف فتحصيل العل 

مر  فقد كان األ زمة يف عصرنا احلاضر،يف التعليم، فإذا كان التعليم ظاهرة اجتماعية مل
كما   480كذلك يف الشريعة اإلسالمية اليت انطلقت من مبدأ العلم والتعلم والقراءة،

على حق املرأة يف التعليم والتدريب وإعادة التدريب املهين  المواثيق الدوليةوأكدت مواد 
    480.مهية وكوسيلة من وسائل متكينهاعمال ذات األاألباعتباره وسيلة لتوليها املراكز و 

اجلانب األخر من العقبات هو التصرفات التمييزية اليت مارستها القوات التابعة  
للحكومة والقوات املناهضة هلا ضد املرأة وظهور بعض اجلماعات الدينية املتطرفة 

أن تقول هذه الفئات وتفسريها للنص الشرعي بطريقة تسيء إليه وحتمله ما ال حيتمل، ك
ة عورة مما يلزم املرأة الصمت إىل األبد، ويلزمها اجللوس يف البيت دون أبأن صوت املر 

وأصرارهم على أن تتبع السيدات قواعد ملبس صارمة تشتمل على تعليم أو عمل، 
وحظر تواجد النساء يف األماكن العامة  وفرض قيود على املرأة وحركتهاالعباءة السوداء، 

                                                             
كافة أشكال التمييز ضد ملرأة عام اتفاقية القضاء على  ( 11)، املادة (1020م)اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام  482

 (.م1000)
 12-14حممد الغزايل، املصدر السابق، ص  480
 (م1000)، و مؤمتر ومنهاج عمل بكني عام (م1000)اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد ملرأة عام ( 11)املادة   9 
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يف استقاللية املرأة وقوة شخصيتها يف جمال مما نتج عنها التشكيك  480،دون قريب ذكر
العمل ويف املقابل يكون الرجل هو األقدر واألكفأ للقيام بكثري من األعمال، حيث 

العامة واالعتبار الثقايف للذكورة كمربر كاٍف  ةصالحياته وحرية حركته يف احليااتساع 
قة ممارسة ة احلال عرقلة وأعاعمال، مما ينتج عنه بطبيعوأوىل ملالئمة الرجل للقيام بكل األ

 .االقتصادية ة لعملها ويقلل من أمهية مسامهتهاأاملر 
د على تفرقة عنصرية بني الرجل واملرأة ومل تتحيز ض الشريعة اإلسالميةمل تقم  

كانت دائماً و  أن الشريعة ساوت بني الرجل واملرأة يف كافة احلقوق املدنية،النساء بل 
الشريعة  نصوصومل يأت يف  ،احلكومات على احرتام حقوق املرأةدارة اليت تساءل اإل

 480.ما يفرض قيوداً على املرأة وحرية عملها وحركتها اإلسالمية

على حق املرأة يف تقرير املصري وحقها يف  المواثيق الدوليةأكدت مواد كما و  
  480.شكال التمييز ضدهاار وضرورة العمل على أهناء كافة أحرية احلركة واالختي

 

 

 

 

                                                             
باالستعراض الدوري الشامل للملف احلقوقي اللييب أمام األمم منظمات اجملتمع املدين ترحب حمامون من اجل العدالة يف ليبيا،  480

news/arabic-http://www.libyanjustice.org/arabic- املتحدة وحتث ليبيا على قبول التوصيات وتنفيذها

news/post/191- 
 10-10الغزايل، مصدر سابق، ص حممد  480
 (م1000)، اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة عام (10)املادة  480

http://www.libyanjustice.org/arabic-news/arabic-news/post/191-
http://www.libyanjustice.org/arabic-news/arabic-news/post/191-
http://www.libyanjustice.org/arabic-news/arabic-news/post/191-
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 :الفصل الخامس

 الخاتمة

 ملخص نتائج البحث -أ

 التوصيات واالقتراحات -ب
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 : النتائج 
أغلب النساء يف املدينة تعملن يف الوظائف اخلدمية واليت ال حتتاج إىل  . 1 

، وتشكل نسبة البطالة من امجايل يف القطاع احلكومي تهنيمهارات كبرية ويرتكز غالب
لة تشجيع الدو على  األمر الذي يستدعييف املائة،  24،04يف قوى العمل اإلناث 

ستثمار مما يساهم يف خلق فرص عمل جديدة واليت تساهم القطاع اخلاص وتشجيع اإل
 .يف إدماج النساء يف العمل والتقليل من البطالة

ها كانت أهم املعوقات اليت حتد من املشاركة االقتصادية للمرأة ودرجة متكين .4 
يف املشاركة االقتصادية ويف تويل املناصب باملدينة يف عدم تقدير عمل املرأة وأمهية دورها 

د متدايقتصر على املشاركة يف أعمال هي االتنفيذية والتقنية واعتبار أن دورها الطبيعي 
سري،  وعدم توفر اخلربة املطلوبة لدى املرأة تفقدها املنافسة على فرص العمل لدورها األ

وعدم توفر وسائل النقل العام والركوبة اجلوهرية وتويل املناصب القيادية، همة والوظائف امل
رأة إىل عملها، ومما ال شك فيه تشكل حائاًل دون وصول املاجليدة العامة والبنية التحتية 

ن القانون اللييب أنصف املرأة الليبية يف العديد من اجلوانب إال أن هناك فجوة بني املواد أ
يق القانون، لقانونية املتعلقة باملرأة وعملها والعادات والتقاليد السائدة مما حيد من تطبا

مين نتيجة األحوال السياسية الغري مستقرة ووجهات النظر املتطرفة وأن لتدهور الوضع األ
 .أثر كبري يف نقص مشاركة املرأة االقتصادية وظهور ظاهرة البطالة

زيادة الوعي القتصادي يف املدينة، باة قات متكني املرأل أهم احللول ملعو تتمث . 4 
لدى الرجال والنساء على حد سواء بأمهية املرأة باعتبارها عنصر أساسي ألنعاش 

، ية، واإلعالميةالتعليم))ؤسسات املاالقتصاد واملساهم يف عملية التنمية، وذلك بتضافر 
 وحتسني مواصالت النقل توفريو  التوسع يف توفري اخلدمات وأمناط العملو ، ((يةوالدين



 

 
 

144 

تسيري و  املنافسة  تمكينها منلوالعمل على توفري التأهيل والتدريب الالزمني للمرأة  العام،
أعماهلا، واعتماد خطط ملكافحة العنف ضد املرأة الناتج عن الوضع األمين واإلضطراب 

 . السياسي الذي تعيش فيه البالد وتفعيل القوانني اليت جترمه
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 : التوصيات
مبا أن املرأة تشكل العصب األساسي يف عملية التنمية، فوجب األهتمام هبا  .1 

ومتكينها من اخلدمات املالية واخلدمات غري املالية، وذلك بالتعاون بني احلكومة 
ع املدين والدول املاحنة كل ومؤسسات الدولة والقطاع اخلاص وكذلك مؤسسات اجملتم

 .ختصاصهوفق إ
عالمية وبرامج توعوية حبقوق املرأة وذلك بتنفيذ محالت انشر التوعية . 4 

تستهدف فئات اجملتمع كاملة، وإقامة احملاضرات الدينية لتغيري مفاهيم التعاليم الدينية 
 .اخلاطئة و املتطرفة عن املرأة

العمل على رفع املستوى الثقايف للمرأة باجملاالت االقتصادية وذلك بإقامة  .4 
املؤمترات والندوات وورش العمل املختصة بذلك وإقامة الدورات التأهيلية والتدريبية 

 . وتبادل اخلربات احمللية واإلقليمية والدولية
سية، ودراسة صورة إعادة النظر يف املناهج التعليمية احلالية يف املقررات الدرا .2 

املرأة الليبية، والعمل على تعزيز مكانتها وحقوقها وتغيري الصورة النمطية هلا، وإظهار 
دورها ومسامهتها وتضحياهتا من أجل الوطن وغرس قيم اخلري والسالم ودراسة حقوق 

 . اإلنسان والتنمية البشرية
مل املرأة  استحداث أمناط جديدة من املهارات يف جماالت متعددة لع. 2 

 .كاملشاريع التجارية والسياحة والسفر وتقدمي اخلدمات واملقاوالت واإلسترياد والتصدير
العمل على خلق فرص عمل وتوظيف جديدة وغري تقليدية، إلستيعاب  .2 

النساء الباحثات عن العمل، حيث أن األعمال والوظائف التقليدية اليت حتشر فيها 
رة على إستيعاب األعداد اهلائلة من اخلرجيات، وتوفري النساء أصبحت مكتظة وغري قاد
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التدريب الالزم للمرأة لتزويدها باملهارات والتقنيات الكافية، وتوفري كافة اخلدمات 
اإلستشارية واإلدارية والفنية لتكون قادرة على تأسيس وإدارة املشاريع أو الدخول يف 

 . ةجمال ريادة األعمال يف العديد من املهن املختلف
وجوب اإلهتمام باألحباث والدراسات األكادميية اليت تتناول قضايا املرأة  .0 

وحقوقها ألن هذه البحوث تساعدنا يف رسم احللول للكثري من املشاكل اليت تتعرض هلا 
 .املرأة

 .ضرورة متكني املرأة سياسياً إلفشاء األمن ومتكني املرأة اقتصادياً  .0 
الرتكيز على دور املرأة يف السالم، وتنظيم مبادرات سالم تشرتك فيها املرأة  .2 

 .من أجل األمن وللحد من إنتشار السالح وخاصة بني أيدي املراهقني
ضرورة قيام احلكومة ومؤسسات القطاع اخلاص بتقدمي قروض صغرية . 18 

ت لكون هذه الدورات تساعد على تدريب النساء العامالت يف جمال تكنولوجيا املعلوما
باهضة الثمن، حبيث متكن النساء احلصول على وظائف يف قطاع تكنولوجيا املعلومات 

 .وإجياد فرص عمل حر هلن عرب اإلنرتنت
على املستثمرات جتنب تكرار أفكار املشروعات النسائية، كوهنا أصبحت  .11 

 . تشكل عبئاً عليهن وعلى السوق احمللي
نساء ممن يفضلن اخلروج من العمل احلكومي إىل القطاع تشريع قوانني لل. 14 

 .عفاءاتبساعات مرنة ومنحهن مزايا خاصة وااخلاص للعمل 
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 http://womens.net، لندن W.N.Nوكالة أخبار املرأة 

al-http://www.libya-، ليبيا املستقبل مؤمتر وطين للمرأة الليبيةنس شعبان الفنادي، يو 

mostakbal.org/news/clicked/39512  
تدين دور املرأة يف : املركز العريب للمصادر واملعلومات حول العنف ضد املرأة، دراسة

  سوق العمل اللييب
news/wmview.php?ArtID=10888-http://www.amanjordan.org/a 

 1000 الديباجة، ميثاق األمم املتحدة،األمم املتحدة، 
http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/charter.htm  

  http://www.un.org/ar/documents/udhr  .1020اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، 

http://bayyraq.com/
http://womens.net/
http://www.libya-al-mostakbal.org/news/clicked/39512
http://www.libya-al-mostakbal.org/news/clicked/39512
http://www.libya-al-mostakbal.org/news/clicked/39512
http://www.amanjordan.org/a-news/wmview.php?ArtID=10888
http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/charter.htm
http://www.un.org/ar/documents/udhr
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 .م1000العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ديسمرب 

. م1000اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة، 
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b022.html 

اتفاقيات منظمة العمل الدولية  مكتبة حقوق اإلنسان،
//www1.umn.edu/humanrts/arabic.htmlhttp: 

مقالة  القدمية، عمل املرأة يف احلضارات
http://www.aldhiaa.com/arabic/woman/trbiah/pz107e72.htm   

، مقالة، مت التحميل بتاريخ تاريخ حقوق املرأة يف احلضارات القدميةطريف سردست، 
48/18/4810 0207.htm-http://www.alzakera.eu/music/religon/religon    

، املرأة يف احلضارات اإلنسانية والديانات السماوية والعصر احلديثمسسم املصري، 
  40/18/4810بتاريخ  مقالة، مت التحميل

post_1409.html?m=1-http://nowspeeknow.blogspot.com/2011/03/blog 
  4880، الكويت، ندوة نظمتها السفارة اإليرانية (مكانة املرأة يف اجملتمع املعاصر)

http://fa.emirates.icro.ir 

دور رئيس قسم إدارة األعمال يف األكادميية الليبية للدراسات العليا، : مصطفى الفيتوري
 الذكورية يصطدم بالثقافة املرأة الليبية

.طرابلس
http://www.libyaforum.org/index2.php?option=com_content&task=view&id=

530&Itemid=209&pop=1&page=0 

 4810 -، األردن، تشرين الثاينالغدجريدة ، (دور املرأة يف االقتصاد ) إبراهيم غرايبة، 
http://alghad.com/articles 

النصوص القانونية املتعلقة بالقطاع األمين يف ليبيا، مركز لتطوير القطاع األمين وسيادة 
 legislation.ly/ar/node/31472-http://www.security( DCAF)القانون 

  http://aladel.gov.ly/home/?p=1257دولة ليبيا  .وزارة العدل 

 http://www.sjc.lyدولة ليبيا  . اجمللس األعلى للقضاء

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b022.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic.html
http://www.aldhiaa.com/arabic/woman/trbiah/pz107e72.htm
http://www.alzakera.eu/music/religon/religon-0207.htm
http://nowspeeknow.blogspot.com/2011/03/blog-post_1409.html?m=1
http://fa.emirates.icro.ir/
http://www.libyaforum.org/index2.php?option=com_content&task=view&id=530&Itemid=209&pop=1&page=0
http://www.libyaforum.org/index2.php?option=com_content&task=view&id=530&Itemid=209&pop=1&page=0
http://alghad.com/articles
http://www.security-legislation.ly/ar/node/31472
http://aladel.gov.ly/home/?p=1257
http://www.sjc.ly/
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، (تعريفه، هدفه، أمهيته)البحث العلمي جملة معهد اإلمام الشريازي الدويل للدراسات، 
  WWW.SIIONLINE.ORG واشنطن 

البحثي يف تطوير تعليم  ، مركز التمييز(الكيفية)حتليل البيانات النوعية اشد العبدالكرمي، ر 
 .العلوم والرياضيات

صطفى التري، مالحظات حول أوضاع الشباب يف ليبيا، دراسة، غري مؤرخ، م
www.moattir.com 

م، 4811إبريل  0، شبكة البوابة، (االقتصاد اللييب بني التدهور واألهنيار ) أمحد نوار، 
  http://www.albawaba.com/ar 44/1/4810اريخ مت التحميل بت

سفارة الواليات املتحدة األمريكية، طرابلس، ليبيا، : 4812حقوق اإلنسان يف ليبيا عام 
https://www.hrw.org/ar/world- 44/1/4810، مت التحميل 4810

chapters/268190-report/2015/country 

، 4810مايو 1، موقع احلوار املتمدن، ( املرأة العاملة الليبية والتنمية) هالة بوقعيقيص، 
 .م44/1/4810 مت التحميل بتاريخ

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=466172 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.siionline.org/
http://www.siionline.org/
http://www.moattir.com/
http://www.albawaba.com/ar
https://www.hrw.org/ar/world-report/2015/country-chapters/268190
https://www.hrw.org/ar/world-report/2015/country-chapters/268190
https://www.hrw.org/ar/world-report/2015/country-chapters/268190
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=466172
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 :المالحق
 :ستبيان في الدراسةالنموذج  ل(: 1)ملحق رقم 

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

 كلية الدراسات العليا

 االقتصاد اإلسالميقسم 

 

 : حتت إشراف   فاطمة عمر                                  : دراسة للطالبة

 الدكتور منري العابدين: مشرف أول                                                      

 سناويالدكتور نور اإل: مشرف ثاين                                                     

 استبيان                          

 السالم عليكم
هذه الدراسة تدخل ضمن متطلبات نيل درجة املاجستري ختصص االقتصاد اإلسالمي، إذ 

يشرفنا أن نضع بني أيديكن هذه اإلستمارة اليت هتدف إىل معاجلة دراسة حول معوقات 
 .التمكني االقتصادي للمرأة مبدينة اجلميل وإجياد حلول هلا

يف اخلانة املناسبة، واإلدالء عن رأيكن يف خانة اإلجابات ( ×) يكفي فقط التأشري بالعالمة
 .املفتوحة واليت تعكس أرائكن

وأخرياً حنيطكم علماً بأن هذه اإلجابات لن تستخدم إال لغرض علمي حبت، فأملنا أن 
 . تكون إجابتكن على األسئلة صادقة وموضوعية
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 ت املتاحة لعمل املرأة يف سوق العمل؟ما هي اجملاال. 1

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

وعالقتها بالقيم التقليدية  ا هي أكثر املعوقات اليت تواجهك من جانب األسرة واجملتمعحسب رأيك م .4
  .............................................................................................. ؟املتوارثة

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

 ...............................................................هذه العقبات؟ جاوز نتكيف ميكننا أن . 1

......................................................................................................
 : رأيكن في هذه األمور  بداءالرجاء إ. 2

 مالحظاتك ربما ال نعم  التساؤالت

هل اجملتمع يعترب أن الرجل قادر على القيام بأعمال ليس للمرأة 
 القدرة على القيام هبا؟

    

     هل اجملتمع يفضل عمل الذكور على اإلناث؟

     هل ترين أن اجملتمع يشجع مشاركة املرأة االقتصادية؟

هل اجملتمع مع أن يكون للمرأة ملكية وأموال خاصة ومينحها 
 حرية التصرف فيها؟

    

     هل فرص العمل متاحة للرجال أكثر من النساء؟ 

هل متلكني الثقة بقدراتك وكفاءتك وترينها كافية للمشاركة 
 االقتصادية؟  
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     هل يتطابق تفكري أسرتك مع تفكري البيئة احمليطة؟

 

 ...................... ؟ سوق العمل واملشاركة االقتصاديةالشخصية  اليت متنع املرأة من دخول  املعوقاتما . 0

...................................................................................................... 

 ........................................................................ما احللول من وجهة نظرك ؟ . 0

...................................................................................................... 

  :في التساؤالت التالية نرأيك إبداءنرجو  .0

 مالحظاتك ربما ال نعم  التساؤالت

     هل يوجد حظر لبعض األعمال االستثمارية املتاحة للمرأة؟

املتبعة املشاركة والقانونية هل تعيق اإلجراءات والشروط احلكومية 
 للمرأة؟الفعالة 

    

     هل القروض االستثمارية للمرأة تتطلب ضمانات كثرية؟

     هل حصولك على القرض حيتاج إىل إجراءات طويلة ومعقدة؟

 

 ............................ ؟ املرأة املستمثرة دون  الرجل يف اجملاالت االقتصادية ما الصعوبات اليت تواجه. 0

...................................................................................................... 

 ...............................................................كيف تكون احللول من وجهة نظرك؟ . 0 

...................................................................................................... 

 ...........................؟ مشاركة ومتكني املرأة اقتصادياً اليت حتد من  وتشريعات العمل قواننيالما هي . 18
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...................................................................................................... 

 ........................................ما هي احللول املقرتحة من جهتك لتغلب على هذه العقبات؟ . 11

...................................................................................................... 

 .....................................رأة االقتصادية؟ ما هي األمور السياسية اليت تعد عائقاً ملشاركة امل.  14

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

 .......................................................كيفية احللول املقرتحة لتجاوز هذه املعوقات؟ . 11

...................................................................................................... 

 ....................................سامهة االقتصادية للمرأة ؟  امل املؤثرة علىالظروف األمنية احلالية  ام. 12

.............................................................................................. ....... 

 

 .بياناالست وقت والجهد الذي سخرتموه لملء هذاشكرا  لكن جميعا  على ال
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 صور المقابالت(: 4)ملحق رقم 
 
 
 
 
 
 
 

418 
  411  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .مسار عمر، باحثة اجتماعية 418
 .علي الرحييب، مستشار قانوين 411
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 414                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

414 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .خدجية عمر الورفلي، حمامية وناشطة حقوقية ورئيسة الفريق احلقوقي للمنظمة الليبية للتنمية 414
 . حنني عمر، ناشطة حقوقية 411
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 نموذج إجابة من عينة البحث(: 4)ملحق 
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 : السيرة الذاتية
 فاطمة عمر كازوز: االسم

 م11/81/1004 زوارة، :مكان وتاريخ امليالد
 طرابلس، ليبيا  :العنوان

 emaomar82@gmail.com: عنوان الربيد اإللكرتوين
 .دبلوم عايل حاسوب، قسم برجمة: املؤهل العلمي

 .املعهد العايل للمهن الكهربائية وامليكانيكية، زوارة: مكان احلصول عليه
 م4881: سنة احلصول عليه

 
 

mailto:emaomar82@gmail.com
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 :قائمة المراجع
 الكتب .أ

، 1،  طلسان العربابن منظور، حممد بن مكرم بن علي أبوالفضل مجال الدين، 
 .1ه، ج1212بريوت، دار صادر، 

امساعيل بن عمر، تفسري القرأن الكرمي، حتقيق سامي بن حممد السالمة،  ،بن كثريا
 .0ج-2جم، 1000 اململكة العربية السعودية، دار طيبة،، 4ط

املنصورة،  1، ط،املرأة يف اليهودية واملسيحية واإلسالمزكي علي السيد ،  ،غضه أبو
 .م4881مصر، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 

مؤشرات كمية ونوعية التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز هيفاء ،  ،أبو غزالة
 .م4880. ، منظمة املرأة العربية ضد املرأة

، املرأة بني اليهودية واإلسالم، (أستاذ الدراسات التلمودية)ليلى إبراهيم ، أبواجملد
 .جامعة عني مشس، مصر

املرأة يف االقتصاد مؤشر إلنطالق  دورأفيفاه وينربج ــــــ كوكس، وأليسون ميتالند، 
، الدار (مؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم ) ترمجة : ثورتنا االقتصادية القادمة

 .العربية للعلوم

، ليبيا، (حماولة لفك االرتباط)املرأة والتحديث يف اجملتمع اللييب مصطفى عمر، ، التري
 م4811دار الرواد، 

ر، خمتار الصحاح، بريوت، لبنان، دار ومكتبة حممد بن أيب بكر بن عبدالقاد ،الرازي
 .اهلالل

، القاهرة، مصر، مؤسسة اهلنداوي للتعليم والثقافة، املرأة يف اجلاهليةحبيب ،  ،الزيات
 .م4814
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، الطبعة األوىل،  املرأة يف اجملتمع املعاصراإلمام السيد حممد احلسيين،  ،الشريازي
 .م4880كربالء، مؤسسة اجملتيب للتحقيق والنشر، 

، اإلسكندرية، مؤسسة التنظيم واإلدارة يف قطاع األعمالصالح الدين،  ،الشناوي
 .م1008شباب اجلامعة، 

خرج أحاديثه وعلق عليه حممود : األمأبوعبداهلل حممد بن إدريس ،  ،الشافعي
 .م1001، 1، بريوت، لبنان، دار الكتب العلمية، ج1، طمطرحي

املفردات يف غريب  أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب ، ،األصفهاين
 .دار املعرفة: حممد سيد كيالين، بريوت: ، حتقيقالقرآن

مان، دار املسرية للنشر، ، ع1، طأساسيات البحث العلميمنذر ،  ،الضامن
 .هـ1240

 .مباديء اإلقتصادعمر حممود،  ،العبيدي  
، بريوت، دار النهضة م االجتماعي يف اإلسالممعامل النظاحيي أمحد،  ،الكعكي

 .م1001العربية، 

، اململكة العربية النساء يف اململكة العربية السعودية اليوممىن صالح الدين،  ،املنجد
 .م4880، السعودية، دار مكة

، جامعة السودان املرأة بني اإلسالم وأهواء الغربأميمة حممد احلسن علي ،  ،النقي
 .والتكنولوجيا، معهد العلوم والبحوث اإلسالميةللعلوم 

، ليبيا، تالة للطباعة والنشر، 1، طاحلديث عن املراة والدياناتالصادق ،  ،النيهوم
 .م4884

 مدارك التنزيل) النسفي أيب الربكات عبداهلل بن أمحد بن حممود ، تفسري ،يفالنس
، تبريو ، 1ط، (يوسف علي بديوي) ، حققه وخرج أحاديثه(وحقائق التأويل

 .1ج-4ج ،م1000دار الكلم الطيب، 
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، 1، طقراءة حتليلية نقدية يف سفر مسريهتا: منظمة العمل العربيةيوسف،  ،الياس
 .م4811مركز دراسات الوحدة العربية، 

مد عبد النيب حم.د)، تنسيق (ملكة أبيض)، ترمجة منهجية البحثماثيو ،  ،جيدير
 .(السيد غامن

، (حممد بدران)ترمجة  :(الصني -الشرق االقصى)قصة احلضارة ول وايريل،  ،ديورانت
 .1، م2ج بريوت،

، الرياض، 4، ط(أساليبه-أدواته-مفهومه)وآخرون، البحث العلمي  ،ذوقان عبيدات
 .م4884اململكة العربية السعودية، دار أسامة، 

 41، 14ط، ميثاق الرابطة، ع ، الربامفهوم التمكني يف القرآن الكرميفريدة،  ،زمرد
 .4818/ مارس/

املرأة يف اإلسالم واملراة يف العقيدة اليهودية واملسيحية بني شريف،  ،عبدالعظيم
 .، مجعية تبلغ اإلسالماألسطورة واحلقيقة

تبة القاهرة ، القاهرة، مك1، ط، يف سيكولوجية املرأة العاملةكاميليا،عبد الفتاح
 .م1004احلديثة، 

 .م1000، بريوت، منشورات النور، حقوق املرأة يف املسيحيةمها ،  ،فاخوري
 .املرأة يف ظل اإلسالم، مصر، دار الزهراء ،السيدة مرمي نور الدين ،فضل اهلل

، بريوت، لبنان، دار الشروق، 41حممد ، شبهات حول اإلسالم، ط ،قطب
 .م1004

 .، دار أمواجاملرأة بني التاريخ واجملتمعبشري ،  ،قبيسي
، األردن، عمان، التمكني الذايت خطوة حنو التمكني املؤسسايتعبدالعزيز،  ،مازن

 .م4880
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 .املرأة عرب التاريخأفرام سليمان ،  ،ميت
، بدون طبعة، مصر اجلديدة، التمكني كمفهوم إداري معاصرحييي سليم،  ،ملحم

 .م4880القاهرة، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 

، 1ج)، ترمجة حممد بدران، بريوت، (حياة اليونان)قصة احلضارة ول وايريل ديورانت، 
 (.4،م4ج)-(1م

 المجالت والدوريات .ب
، املؤسسات الصغرية واملتوسطة كأداة لتمكني املراة االقتصادي يف اجلزائر إميان ببة،

 .م4814مذكرة ماجستري، جامعة قاصدي مرباح، اجلزائر، 

اجلدوى االجتماعية للمشاريع املتناهية الصغر وتأثرياهتا على النساء يف ، رائدة أيوب
 .م4818جامعة سانت كلمنس، دمشق،  ، رسالة دكتوراه،الريف السوري

، رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا صور املرأة يف النثر اجلاهليزهور دويكات، 
 .يف جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطني

املعوقات االجتماعية اليت تواجه املرأة العاملة يف القطاع سهام بنت خضر الزهراين، 
رسالة ماجستري، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة امللك ، الصحي

 .ه1214عبدالعزيز، قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية، 
كلية لة دكتوراه،  رسا، مكانة املرأة بني املسيحية واإلسالمسعدية حممد أبو رزيزه، 

 .هـ1280الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 
، اململكة العربية السعودية، العدد جريدة الرياض، (مؤمترات املرأة العاملية)نورة السعد، 

 .م4818، 10100
، جريدة الرياض، (قضايا املرأة يف املؤمترات الدولية )فؤاد عبدالكرمي العبدالكرمي، 

 .م4818، 10400ملكة العربية السعودية، العدد امل
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سلسلة دورية تعىن ، (املؤشرات واألبعاد التنموية: متكني املرأة) رياض بن جليلي، 
، 0، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، السنة بقضايا التنمية بالدول العربية

 .4880، أبريل 04العدد 

مورفوجلية مدينة اجلميل يف )  طه مصحب حسني خلزرجي،  –حممد عرب املوسوي 
 .م4811، تشرين الثاين 10، العدد 0، اجمللد جملة سامراي، (ليبيا 

اهليئة املصرية  ،(International Encyclopedia of Women) موسوعة املرأة عرب العصور 
  .م4882. 11ص . العامة للكتاب، اجمللد الرابع

جملة اإلدارة ، (أثر عوامل التمكني يف تعزيز السمات القيادية للمدير ) حممد عجالن، 
  .م4880/ اململكة العربية السعودية، ديسمرب ،واالقتصاد

منشورات وزارة الثقافة ثلماستيان عقراوي، املرأة ودورها يف حضارة وادي الرافدين، 
 .م1000، اجلمهورية العراقية، والفنون

، م جملة الرتبية والعلم، (املرأة يف التشريع اإلسالمي ) لراوي، زياد مظفر سعيد حممد ا
 .م4818، 1، العدد 10

جملة العلوم ، ( املرأة داخل العائلة بني املوروث الثقايف واحلداثة)يونس لعويب، 
 .م4811ديسمرب  10، العدد اإلنسانية

 .، اجلزائر، مداخلة، املسيلةاملرأة يف كتابات الفالسفة اليونانبوراس يوسف،  

متلك املرأة حقوقها االقتصادية  هل) مستشارة إدارية واقتصادية، : نائلة حسني عطار
 .م4810، اململكة العربية السعودية، جملة االقتصادية ،(

أسباب شخصية وأخرى ) زميلة املعهد الربيطاين لتنمية املوارد البشرية، : لولوة املطلق
، اململكة جملة االقتصادية، ( يف عملها مؤسساتية تعوق تقدم املرأة وجناحها

 .م4880/، يونيو0881العربية السعودية، العدد
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يناير اجلمهورية السورية، ، جملة الثرى األلكرتونية، اإلجتاه النسويحممد السيد، 
 .م4880

، اململكة العربية جريدة الرياض، ( فشل املشروعات النسائية الصغرية) نورة العطوري، 
 .م4811يونيو  11، 10041العدد السعودية، 
، اململكة العربية جريدة الرياض، ( فشل املشروعات النسائية الصغرية) نورة العطوري، 

 .م4811/يونيو/11، 12041السعودية، العدد 
، صحيفة اجلزيرة، اململكة العربية (معوقات جناح سيدات األعمال ) إميان الرتكي، 

 .ه1248/رجب/40، 0000السعودية، العدد 

 .م4880مايو  11، لندن، جريدة إيالف، (وضع املرأة الليبية ) ندى صربي عياد، 

 ليبيا –ويكيبيديا، اجلميل 

 .م1008األطلس التعليمي، طرابلس، 

 .م1000/سبتمرب/1، (10،  11)وثيقة بكني، م  

 . م4888/سبتمرب/0، 4888إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية 
اإلعالن ، (1000)، اإلعالن الدستوري لسنة (1001)الليبية لسنة  دستور اململكة

 (.4811)الدستوري لسنة 
 .م4880وزارة التخطيط مبنطقة الزاوية واجلبل الغريب، مصلحة اإلحصاء والتعدادات، 

، القاهرة، 1ط ،، تقرير( 4811-4881عقد من اإلجنازات ) منظمة املرأة العربية، 
 .م4814مجهورية مصر العربية، 

تطور حركة املرأة الليبية يف اجملتمع بني التمكني أمال سليمان حممود العبيدي،   
 .، دراسة توثيقية، جامعة قاريونس، بنغازي، ليبياوالتفعيل
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تقرير مقدم إىل املركز : مشاركة املرأة الليبية يف النشاط االقتصاديفاطمة يوسف وفاء، 
 .م4884طنجة، املغرب،  اإلمنائي دون األقليمي لشمال أفريقيا، 

، اجلامعة األمريكية ((املرأة والعمل))مركز البحوث االجتماعية، الربنامج البحثي حول 
 .م4880بالقاهرة، مجهورية مصر العربية، نوفمرب 

املسامهة االقتصادية للمرأة يف اململكة العربية أيوب بن منصور وآخرون،  ،اجلربوع
منتدى الرياض االقتصادي الثاين ملسامهة املرأة : ، ورقة عمل مقدمة يفالسعودية

السعودية يف االقتصاد يف اململكة العربية السعودية، مدينة الرياض، السعودية، 
 .م4880ديسمرب  2-0

التقرير الوطين الثاين ألهداف التنمية لأللفية يف اجلمهورية العربية السورية، رئاسة 
 .14م، ص 4880ول جملس الوزراء، هيئة ختطيط الدولة، ، أيل

، مدرب (improving lives in the middle east since 1968)خليل النعيمات، تقرير 
 .  االحتاد العام للجمعيات اخلريية

سيطرة املرأة على املوارد االقتصادية وحصوهلا على اجلمعية العامة لألمم املتحدة، 
 .م4880، جون املوارد املالية مبا يف ذلك التمويل البالغ الصغر

االستحقاقات والفرص  -متكني املرأة يف أفريقيا والعامل العريبكبري ماتو، تقرير 
 .م العلوم السياسية، جامعة آبوجا، قسوالتحديات

، تقرير مقدم الوضع االقتصادي للمرأة العربية بني الواقع واملعايري الدوليةمايا مرسي ، 
 .إىل جامعة الدول العربية، مصر، القاهرة

، أوراق وسياسات، (املرأة والعمل)الربنامج البحثي حول هالة صقر وعبداهلل شحاته، 
مركز البحوث االجتماعية، اجلامعة األمريكية بالقاهرة، القاهرة، مجهورية مصر، 

 .م4880
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، تقرير، سفارة الواليات املتحدة األمريكية، 4812حقوق اإلنسان يف ليبيا لعام 
 .م4810طرابلس، ليبيا، 

، عوائق التمكني االقتصادي للمرأة يف العراقيل جعفر عبدالرضا ومروة عبدالرحيم، نب
 .0/2/4810مركز مساواة املرأة، العراق  : تقرير مقدم لـ 

، قراءة يف املنطلقات الفكرية :النسوية من الراديكالية حىت اإلسالمية ،أمحد عمرو
التقرير  ،ات اإلنسانيةمدير وحدة احلركات اإلسالمية باملركز العريب للدراس

 .إلنسانيةااالسرتاتيجي الثامن، املركز العريب للدراسات 
دراسات متقدمة يف لنظرية فاروق بن صاحل اخلطيب و عبدالعزيز بن أمحد دياب، 

جامعة دراسة، ، (advanced studies in macroeconomic theory) االقتصادية الكلية
 .م1210العربية السعودية، ربيع األول امللك عبدالعزيز، جدة، اململكة 

لتعليم وسوق العمل وقياس عوائد االستثمار اأسس العالقة بني علي عبدالقادر علي، 
 .م4881، ورقة عمل، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، أكتوبر البشري

 .معجم املعاين اجلامع
  http://bayyraq.comشبكة بريق، حقائق وأرقام خمزية عن اضطهاد املرأة يف الوطن العريب 

 http://womens.net، لندن W.N.Nوكالة أخبار املرأة 

al-http://www.libya-، ليبيا املستقبل مؤمتر وطين للمرأة الليبيةنس شعبان الفنادي، يو 

mostakbal.org/news/clicked/39512  
تدين دور املرأة يف : املركز العريب للمصادر واملعلومات حول العنف ضد املرأة، دراسة

  سوق العمل اللييب
news/wmview.php?ArtID=10888-http://www.amanjordan.org/a 

 1000 الديباجة، ميثاق األمم املتحدة،األمم املتحدة، 
http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/charter.htm  

  http://www.un.org/ar/documents/udhr  .1020اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، 

http://bayyraq.com/
http://womens.net/
http://www.libya-al-mostakbal.org/news/clicked/39512
http://www.libya-al-mostakbal.org/news/clicked/39512
http://www.libya-al-mostakbal.org/news/clicked/39512
http://www.amanjordan.org/a-news/wmview.php?ArtID=10888
http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/charter.htm
http://www.un.org/ar/documents/udhr
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 .م1000العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ديسمرب 

. م1000اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة، 
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b022.html 

اتفاقيات منظمة العمل الدولية  مكتبة حقوق اإلنسان،
//www1.umn.edu/humanrts/arabic.htmlhttp: 

مقالة  القدمية، عمل املرأة يف احلضارات
http://www.aldhiaa.com/arabic/woman/trbiah/pz107e72.htm   

، مقالة، مت التحميل بتاريخ تاريخ حقوق املرأة يف احلضارات القدميةطريف سردست، 
48/18/4810 0207.htm-http://www.alzakera.eu/music/religon/religon    

، املرأة يف احلضارات اإلنسانية والديانات السماوية والعصر احلديثمسسم املصري، 
  40/18/4810بتاريخ  مقالة، مت التحميل

post_1409.html?m=1-http://nowspeeknow.blogspot.com/2011/03/blog 
  4880، الكويت، ندوة نظمتها السفارة اإليرانية (مكانة املرأة يف اجملتمع املعاصر)

http://fa.emirates.icro.ir 

دور رئيس قسم إدارة األعمال يف األكادميية الليبية للدراسات العليا، : مصطفى الفيتوري
 الذكورية يصطدم بالثقافة املرأة الليبية

.طرابلس
http://www.libyaforum.org/index2.php?option=com_content&task=view&id=

530&Itemid=209&pop=1&page=0 

 4810 -، األردن، تشرين الثاينالغدجريدة ، (دور املرأة يف االقتصاد ) إبراهيم غرايبة، 
http://alghad.com/articles 

النصوص القانونية املتعلقة بالقطاع األمين يف ليبيا، مركز لتطوير القطاع األمين وسيادة 
 legislation.ly/ar/node/31472-http://www.security( DCAF)القانون 

  http://aladel.gov.ly/home/?p=1257دولة ليبيا  .وزارة العدل 

 http://www.sjc.lyدولة ليبيا  . اجمللس األعلى للقضاء

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b022.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic.html
http://www.aldhiaa.com/arabic/woman/trbiah/pz107e72.htm
http://www.alzakera.eu/music/religon/religon-0207.htm
http://nowspeeknow.blogspot.com/2011/03/blog-post_1409.html?m=1
http://fa.emirates.icro.ir/
http://www.libyaforum.org/index2.php?option=com_content&task=view&id=530&Itemid=209&pop=1&page=0
http://www.libyaforum.org/index2.php?option=com_content&task=view&id=530&Itemid=209&pop=1&page=0
http://alghad.com/articles
http://www.security-legislation.ly/ar/node/31472
http://aladel.gov.ly/home/?p=1257
http://www.sjc.ly/
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، (تعريفه، هدفه، أمهيته)البحث العلمي جملة معهد اإلمام الشريازي الدويل للدراسات، 
  WWW.SIIONLINE.ORG واشنطن 

البحثي يف تطوير تعليم  ، مركز التمييز(الكيفية)حتليل البيانات النوعية اشد العبدالكرمي، ر 
 .العلوم والرياضيات

صطفى التري، مالحظات حول أوضاع الشباب يف ليبيا، دراسة، غري مؤرخ، م
www.moattir.com 

م، 4811إبريل  0، شبكة البوابة، (االقتصاد اللييب بني التدهور واألهنيار ) أمحد نوار، 
  http://www.albawaba.com/ar 44/1/4810اريخ مت التحميل بت

سفارة الواليات املتحدة األمريكية، طرابلس، ليبيا، : 4812حقوق اإلنسان يف ليبيا عام 
https://www.hrw.org/ar/world- 44/1/4810، مت التحميل 4810

chapters/268190-report/2015/country 

، 4810مايو 1، موقع احلوار املتمدن، ( املرأة العاملة الليبية والتنمية) هالة بوقعيقيص، 
 .م44/1/4810 مت التحميل بتاريخ

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=466172 
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