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 صديرتمقدمة

 شهدت ليبيا والزالت زخما شبابيّا غير مسبوق من حيث

هود الحجم والنّسبة بما يمثّل فرصة فريدة لالستثمار في ج

ن مالّسلم والتّنمية، خاّصة وأّن مواصفات الجيل الجديد 

ت، و الحيوية و غيرها من المواصفاحيث التّعليم والصّحة 

، ولىتعتبر مميّزة وتفوق بكثير مثيلتها بين األجيال األ

ّن وينطبق ذلك على الذّكور واإلناث بنفس المستوى. كما أ

أن بقضايا المجتمع والوطن وبالشّ  الجيل الجديد اهتمامات

وار العام والّسياسي، واستعداداته للمشاركة في تعزيز الح

سار والّسلم وتدعيم مؤّسسات الدّولة والدّيمقراطيّة والم

من  ا تعكسه العديداالنتقالي عاّمة تبدو بدورها عالية كم

 نتائج استشارات ميدانيّة أجريت حديثا مع الّشباب.

د قغير أّن الّشباب اليوم يواجه تحدّيات مرّكبة تبدو 

ة فسيّ انعكست بشدّة على أوضاعه الماديّة واالجتماعيّة والنّ 

ووضعته أما اختيارات صعبة ومشاعر متأرجحة بين اليأس 

ضة ت ولكنّه األكثر عرواألمل. فهو األكثر تعليما ومهارا

في  للبطالة واإلقصاء االقتصادي. وهو الذي ساهم بفعاليّة

ة التّغيير نحو بناء مجتمع الحريّة والعدالة االجتماعيّ 

وى مست واالقتصاديّة لكنّه وجد نفسه أقّل الفئات تمثيال على

اتّخاذ القرار، وهو األكثر حيويّة وقدرة على العطاء 

ة ياسيّ ه في المؤّسسات المدنيّة والسّ واالبتكار لكّن مشاركت

بيا الزالت في أدنى مستوياتها. كما ال ننسى أّن فتيات لي

ة قارنالحديثة يتميّزن بمستويات تعليميّة ومعرفيّة عالية م

في  تحديات كبيرةولكنّهن يواجهن  ،بالعديد من دول الجوار

 .السياسية و المدنية مشاركتهنّ 

تعيق مشاركة وحراك الّشباب ومن أبرز التّحدّيات التي  

اليوم وتستوجب في نظره سياسات وإجراءات عاجلة، هي 

تلك المعنيّة أّوال بحماية الّشباب وفضاءاته من العنف 

واالعتداءات بما يمّكنه من ممارسة حياته اليوميّة التّعليميّة 

والمهنيّة و االجتماعية و المجتمعية بشكل آمن، وإجراء 

ب األكثر هشاشة وحرمانا وحمايته من عاجل إلدماج الّشبا

وال يقّل أهميّته عّما سبق  .الّسقوط في العنف والعمل المسلّح

في نظر الّشباب أولويّة تمكينهم من المساهمة في نشر ثقافة 

، كة في مختلف آليات عمليّة الّسلمالحوار والّسلم والمشار

القيم الجمود الفكري وة لمواجهة كما حاز البعد الثّقافي كآلي

البطريريكيّة المناهضة لإلنصاف ولمشاركة الّشباب والفتاة 

 حيزا مهّما في األولويّات التي عبّر عنها الّشباب.

نجازات في هذا الّسياق و بهدف تدعيم المكاسب و اال

 لصالح الشباب، و في اطار و توجهات مشروع دستور ليبيا

الذي دعي الي تمكين الشباب و تفعيل مشاركته حيث نصت 

 شءالن" تهيء الدولة البيئة المناسبة لتنمية   33المادة 

في  والشباب وتوفر سبل الرفع من قدراتهم، وتدعم فاعليتهم

اركتهم في الحياة الوطنية وفتح فرص العمل امامهم ومش

 انيةالتنمية واستفادتهم من مختلف العلوم والثقافات االنس

ة وتمكينهم من المشاركة في الحياة السياسية واالجتماعي

وبغرض توفير واالقتصادية بروح المواطنة والمسؤولية"، 

ث صورة إجماليّة عن حالة الّشباب في ليبيا اليوم من حي

 ثّلها يماالقتصاديّة ومالخصائص الدّيمغرافيّة واالجتماعيّة و

من امكانات وفرص لصالح الّسلم والتّنمية ومن حيث 

ة صياغالتّحدّيات التي تواجهه، وصوال إلى بلورة أولويّات ل

قد فرؤية وسياسات بديلة لتمكين الّشباب وتفعيل مشاركته، 

تّم تشكيل فريق عمل من اختصاصات متنّوعة من الخبرات 

 ات حكومية تتمثل في وزارةومؤسساألكاديميّة اللّيبية 

التخطيط والمجلس الوطني للتطوير االقتصادي 

ة وبالتّعاون وبدعم من صندوق األمم المتّحد واالجتماعي

مكتب ليبيا ومنّظمة اليونسكو ومكتب األمم  –للّسكان 

 ّخصتالمتّحدة لدعم الّسالم، و تّم إعداد دراسات خلفيّة ش

 لجهدي ضوء نتائج هذا اكّل منها حالة الّشباب قطاعيّا، وف

لة صيغت الوثيقة الحاليّة لتقدّم أبرز المؤّشرات حول حا

ات سياسالّشباب اليوم في ليبيا وترسم بشكل مكثّف أولويّات ل

 بديلة.
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 تضّخم حجم الشباب فرصة فريدة لصالح التّنمية :الفصل األّول

 

 

 الّديمغرافيّة ميزة فريدةالفرصة 

مكن يذي تتمثّل الفرصة الدّيمغرافيّة في العائد االقتصادي ال

 أن يحصل عند بلوغ المجتمع مرحلة متقدّمة في التّحّول

 ان أيّسكالدّيمغرافي وبأكثر دقّة تحّوال في الهيكل العمري لل

على ة أعندما تشهد فئة الّشباب والّسكان في قّوة العمل عامّ 

كان وأحجامها وتفوق حجم الّسكان المعالين )أي السّ نسبها 

حّول وهذا التّ  فما أعلى(. 65سنة والّسكان البالغين  15دون 

يمثّل فرصة لكون تراجع نسبة اإلعالة الذي يعني كذلك 

 من مّكنيحدّ من تكاليفها ويتقلّص حجم األسرة من شأنه أن 

مل خلق بالتّالي عوايرفع مستويات اإلدّخار واالستثمار و

 الثّروة والّرفاه.النمو و

ادي القتصاّو غير أّن تحقّق هذا العائد والنّقلة الكيفيّة في النم

اب يستوجب استثمارا مهّما في رأس المال البشري أي الّشب

في وأساسا وباألخص في مجالي الّصحة العاّمة واإلنجابيّة 

ات ومهارائص خصالتّعليم كّما وكيفا بما يحقّق تعّززا في 

ط في النّشاشباب للقّوة العمل. كما يستوجب مشاركة أوسع 

ة قوالمرأة في الفتاة و االقتصادي ّو توّسعا في مشاركة 

العمل، وأن يكون ذلك مقرونا بالّضرورة بتوفير مواطن 

 العمل وتقليص البطالة إلى حدّها األدنى.

ا ة من كذلك في كونه عادكموميزة هذا العائد الدّيمغرافي ت

ف وظييحّل ويتواصل لعدّة عقود متتالية مّما يمّكن من التّ 

 نىتدو في مجد كثافتها و تشببهاالجيّد والمتراكم لقّوة عمل 

األكثر قدرة على ضمان انتاجيّة وإدّخار  ها، أيأعباء

 واستثمار بأعلى مستوياتها.

قيّة )كوريا وعلى سبيل المثال فقدت تمّكنت بلدان آسيا الّشر

الجنوبية، سنغافورة، تايوان، اليابان وتايلندا( من تحقيق 

نسبة نمو سنوي في النّاتج المحلّي االجمالي للفرد خالل عدّة 

% مّما مّكنها من 6.6% و5عقود متتالية يتراوح بين 

وباستمرار هذا  ،إحداث نقلة نوعيّة عالية في اقتصاديّاتها

االحتفاظ بقدراتها االقتصادية  االنجاز تمّكنت هذه الدّول من

 .1المتميّزة

ها الخاصيّة األخرى لمرحلة الفرصة الدّيمغرافيّة هي كون

 ظيمعادة ما تكون ذات طابع حدّي، أي إّما توظيف جيّد وتع

ذه للفائدة أو وإذا غابت العوامل الميّسرة والدّاعمة له

أي إلى حالة  ،الفرصة يمكن أن تؤدّي إلى عكس ذلك

باب نتاج الكثافة العدديّة لجيل الشّ  عدم استقراراضطراب و

ذا لب والّضغط على أسواق العمل. هوارتفاع بالتّالي الطّ 

هذه د لعالوة على التّداعيات الّسلبيّة لعدم التّوظيف الجيّ 

صة الفرصة على المدى المتوّسط ومع انتهاء فترة هذه الفر

 لينالمعان من جديد وباألخّص المقرون بارتفاع حجم المعالي

 كبار الّسّن.  من

ثين باحويمكن أن نشير بهذا الّصدد إلى استنتاج العديد من ال

ن مفاده كون التّضّخم العالي في حجم الّشباب عندما يكو

ي ؤدّ يمرفوقا ببطالة عالية واقصاء بين الّشباب من شأنه أن 

. ويستنتج أحدهم  إلى حالة عدم استقرار وعنف ونزاعات

 النزاعات األهليّة التي جدّت خالل الفترة% من 80كون 

ي فحدثت في البلدان التي لديها تضّخما  2000 -1970

 .2حجم الّشباب

ة التّحّول في التّركيبة الّسكانّية: الّشباب أصبح قوّ 

 ديمغرافيّة بارزة

 لّيبيال رغم الّزيادة الّسكانيّة المهّمة التي شهدها المجتمع

مليون  5.298تقل عدده من خالل العقود األخيرة حيث ان

، غير أّن 2014مليون عام  6.103إلى حوالي  2006عام 

ه هذ معداّلت النمّو الّسكاني قد شهدت تحّوالت مهّمة خالل

الفترات نحو االنخفاض عموما، حيث تراجعت من حوالي 

خالل  1.54إلى % 1970-1965% خالل الفترة 4.16

هذا المعدّل قد بدو كون ي، هذا بينما 2010-2005الفترة 

 .(1عاد لالرتفاع قليال خالل الّسنوات األخيرة )الّشكل
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 –تقديرات –. تطّور نسبة النمو السكاني في ليبيا 1الّشكل 

 

http://www.worldometers.info/world-

population/libya-population/ 

 

انخفاض ويعود هذا التّراجع في معداّلت النّمو إلى 

د ، فقاتالمرأة خالل نفس هذه الفتر ىمستويات الخصوبة لد

صف نتابتدأ منذ م دنياشهد معدّل الخصوبة للمرأة في ليبيا ت

الّسبعينات وبشكل أوضح وحادّ منذ منتصف الثّمانينات 

 طفل 7.2حيث انخفض متوّسط عدد األطفال لكّل امرأة من 

بعد ذلك في واستمّر  1995طفال عام  4.1إلى  1984عام 

ودة عهد االنخفاض إلى حدّ العشريّة األخيرة التي يبدو أنّه ش

 .(2لالرتفاع قليال )الّشكل 

 . التّحّول في معّدالت الخصوبة2الّشكل 

 

صحة األسرة  (، و مسح2006-1973عدادات العامة للسكان )التّ 

2014 

بالتّحّسن في وارتبطت هذه التّحّوالت بشكل رئيسي 

دى ي لالخدمات الّصحيّة من ناحية وارتفاع المستوى التّعليم

د حديتالمرأة من ناحية أخرى وهما العامالن الّرئيسيّان في 

ات مجرى الخصوبة والنّمو الّسكاني. فقد تراجعت نسبة وفي

ل ة خالياألطفال على سبيل المثال بشكل سريع وبوتائر عال

وفاة  164ت حيث انخفضت من عقدي الستّينات والّسبعينا

مولود عام  57/1000إلى  1960مولود عام  1000لكّل 

ن واستمّرت في التّراجع خالل الفترات الموالية وإ 1980

 .(3بوتائر أقّل )الّشكل 

 1000. تطّور نسبة وفايات األطفال لكّل 3الّشكل 

 

Perspective Monde : http://perspective.usherbrooke.ca 

 

عام  %40كما تراجعت نسبة األّمية لدى المجتمع اللّيبي من 

 .2004% فقط عام 15إلى حوالي  1984

 . تطّور نسبة األّميّة1جدول 

 نسبة األميّة الّسنوات

1984 39.9 

1994 24.2 

2004 14.6 

2013 9.7 

Perspective Monde : http://perspective.usherbrooke.ca 

 

وأدّت مجموع هذه التّحّوالت بدورها إلى نقلة نوعيّة في 

تركيبة الّسكان تتمثّل أساسا في تضّخم وبروز فئة الّشباب 

(Youth bulge ببلوغها أعلى أعدادها ونسبها، وتّم ذلك )

مرفوقا بتراجع متواصل في حجم األطفال. فمنذ منتصف 

سنة  15عينات بدأت تتراجع نسب فئة األطفال دون الّسب
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. 2005% عام 29.6إلى  1975% عام 48وهوت من 

سنة  34-15بينما ارتفعت أعداد ونسب فئة الّشباب من 

% من 29فرد وما يعادل  758منتقلة على التّوالي من 

فرد وما يعادل  2416إلى  1975مجموع الّسكان عام 

مسّجلة أعلى  2005% من مجموع الّسكان عام 41.9

ورغم تراجع نسبة الّشباب خالل أعدادها ونسبها في آن. 

العشرية األخيرة بسبب عودة ارتفاع الخصوبة خالل العشرية 

بنفس الحجم وما يمثّل ثلث  ظاألخيرة غير أنّها الزالت تحتف

المجتمع، كما تشير االسقاطات إلى توقّع احتفاظ هذه الفئة 

 (.5و  4 نود قادمة )الّشكالبنفس نسبها خالل عدّة عق

 

. تطّور نسبة الشباب و األطفال والّسكان في قوة 4الّشكل 

 العمل

 

 

. تطّور حجم الّسكان باأللف حسب فئات الّسن 5الّشكل 

1955-2050 

 

 

 

 إمكانات وقدرات جيّدة:الشباب، 

ّوة اللّيبي، والذي يمثّل اليوم نصف قومن ميزات الّشباب 

، مويكونه أكثر الفئات قدرات وإمكان تن ،العمل أو ما يزيد

 فهو األكثر تعليما وتفاعال مع عوامل الحداثة وأكثرهم

 باءحيويّة ونشاط وأكثرهم قدرة على االبتكار وهو أقّل أع

ن إعالة إاء أسريّة مقارنة باألجيال الّسابقة وبالتّالي أقّل أعب

تمّكن من العمل، وهو لذلك األكثر قدرة على المساهمة 

 القتصادية المنتجة.ا

لم  سنة الذين 29-25فقد بلغت نسبة الّشباب في سن 

من تحّصل بلغت نسبة % و12.7يتحّصلوا على أّي شهادة 

لنسبة بينما بلغت هذه ا%،  77.3على شهادة الثّانوية فأعلى 

% 56.6لتّوالي سنة على ا 59-55لدى فئة الّسكان 

 2016ام أفراد ع 5%. وبلغ متوّسط حجم األسرة 29.4و

 .3سنوات 9أفراد قبل حوالي  6بعد أن كان يبلغ أكثر من 

 نسبة الّشباب الذي يستخدم يوميامن ناحية أخرى  توبلغ

 سنة 50جيل البالغ ل% ل16.5% مقابل فقط 55.3االنترنت 

لي اآل فما أعلى. كما تبلغ نسبة الّشباب الذي يستخدم الحاسب

 % للجيل األكبر.31.6% مقابل 76.5

ة نميأّن توظيف هذا اإلمكان البشري الهائل لصالح التّ ورغم 

ل اء الّسكان بما في ذلك الّشباب لم يكن موفّقا خالفور

 العقود الماضية التي شهدت انفتاح هذه الفرصة، غير أنّ 

اب الفرصة الزالت قائمة إمكانا. فعالوة على خصائص الّشب

مل لعاة المميّزة والتي أشرنا إلى بعضها يالحظ كذلك أّن قوّ 

تها نسبوالتي يمثّل الّشباب القسم األوفر فيها الزالت كثيفة 

 عالية كما الزالت نسبة اإلعالة في أدنى مستوياتها.

( من 64-15حيث تقدّر نسبة الّسكان في قّوة العمل )

وهي في أعلى  2015% عام 66مجموع الّسكان بحوالي 

تستمّر في  مستوياتها مقارنة بالفترة الماضية كما يتوقّع أن

هذا المستوى وقد ترتفع إلى مستوى أعلى خالل العشريّات 

(. 4)الّشكل  المقبلة كما تفيدنا بذلك اسقاطات األمم المتّحدة

% 52.4وبالعالقة بذلك أيضا تقدّر نسبة اإلعالة بحوالي 

كما  1990% عام 81.3بعد أن كانت تبلغ  2015عام 
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على مستواها المتدنّي ة لنسبيتوقّع هنا أيضا أن تستمّر هذه ا

 .( 6خالل العقود القادمة )الّشكل

 . نسبة اإلعالة في ليبيا6الّشكل 

 

 

 :عاجلةإجراءات 

ل مثّ ليبيا اليوم رغم محنها فهي تمتلك ثورة بشريّة ت ،إذا

ل من هائإمكانا وفرصة تنمويّة جيّدة وتتمثّل في هذا الكّم ال

ار الّشباب والمتميّز في خصائصه وقدراته. غير أّن استثم

هذا الّرصيد البشري يستوجب بالّضرورة سياسة متكاملة 

 وتشاركيّة تستهدف بشكل رئيسي في هذا الباب:

 تماد حزمة إجراءات اقتصادية للحدّ من البطالة بيناع -

 ضمان عدمالّشباب ولتعزيز قدراتهم الّشرائيّة، مع 

تمييز ضدّ الفتاة في فرص العمل ومستوى الدّخل ال

 والمسؤوليّة المهنيّة.

ب اطالق مبادرة واسعة لمراجعة نظام التّعليم والتّدري -

 وعيّةن ما يعّززوالتّأهيل في أبعاده الكّميّة والكيفيّة، ب

اق التّعليم ويحكم العالقة بين مخرجاته واحتياجات أسو

 العمل.

ت من تياتدعيم النّظام الّصّحي بما يمّكن الّشباب فتيانا وف -

 كافّة خدمات الّصحة األساسيّة والّصحة اإلنجابيّة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Realizing the Demographic Dividend – ESCWA 

2016 
2 Lionel Beehner2007, The effects of youth bulges on civil 
conflicts   http://www.cfr.org/world/effects-youth-bulge-
civil-conflicts/p13093 
 مسح صّحة األسرة 2007 3
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 التّعليم والحّد من البطالة أولويّات وسياسات تمكين الّشبابالفصل الثّاني: إصالح 

 
ّمة:مقدّ 

عليم وما يرتبط به من تدريب وتأهيل وبناء يعتبر الت  

ريق لتوفير فرص عمل خارطة الط   ،للكفاءات والمهارات

وع باب أنفسهم من البطالة ومن الوقباب، وحماية الش  للش  

و الهجرة غير الشرعية و السلوكيات العنف في مخاطر 

ولة ة في الد  وبناء مفهوم المواطن ،الخطرة عامة

بي يلل  في تطوير المجتمع ا واإلسهام، ة الحديثةيمقراطي  الد  

 .اا وسياسي  ا واقتصادي  اجتماعي  

ة د  عق عبر عليم في ليبيا انتشارا واسعا تحق  وقد شهد الت   

ين عداد الجامعي  بلغت أة وتراجعت بذلك نسب األمي  عقود و

ت عالية شمل اعليمية المرتفعة نسبت الت  وأصحاب المستويا

ات في فتر د تم  نجاز جي  إسواء، وهو  ىاالناث علكور والذ  

لم  يع الكم  وس  هذا الت   قصيرة مقارنة بدول العالم. غير أن  

 نهجعليم من حيث المة الت  را مماثال في نوعي  يرافقه تطو  

ئل ر المعرفي الهاطو  ات بما يواكب الت  المهاروالمعارف و

بما يستجيب الحتياجات أسواق ولي وعيد الد  الص   ىعل

 ة لليبيا. ز القدرات االقتصادي  يعز  ة والعمل الوطني  

ة بسبب االختيارات االقتصادي  ب عن ذلك وقد ترت  و 

 جيغير االنتاالريعي و ابعالتي غلب عليها الط  المصاحبة و

 في ياترد  باب وة بين الش  خاص  بطالة وفي ال كبيراارتفاعا 

رائية، زادت في مفاقمتها توسع األزمة قدراتهم الش  

نوات نزاعات الس  ة التي صاحبت أحداث واالقتصادي  

 األخيرة.

عليم في ليبيا من فيما يلي عرضا مختصرا لنظام الت   منقد   

واقص من حيث الن  و قتتي تحق  لحيث االنجازات ا

يات التي يواجهها حاليا، انتهاءا باقتراح توجهات حد  والت  

من  للحد  يل وأهالت  دريب والت  عليم وصالح نظام الت  السياسة 

 باب.البطالة بين الش  

ّ:ةانجازاتّمهمّ عليمّالت ّ

 إلى عليم عبر العقود األخيرةنت سياسات نشر الت  لقد تمك   

ة تطبيق سياسات إلزامي   ة نتاج أساساتحقيق مكاسب عد  

نات تية منذ سرائح االجتماعي  ة الش  عليم ومجانيته لكاف  الت  

 ل في توفيرة تتمث  القرن الماضي وعبر خيارات وطني  

دأ مبلتطبيقا  بالدفي كافة أنحاء العليم لكافة الفئات والت  

وجز ن. وليةت ذلك المنظومة الد  للجميع كما أقر   عليم حق  الت  

ضوء أساسا بيانات  يهذه االنجازات ف فيما يلي أهم  

 خطيط:االحصاء بوزارة الت   مصلحة

صاته مجانا، وشبه مراحله وتخص   عليم بكل  ر الت  توف   -

اني في الجامعات بل وتصرف مكافآت مالية مج  

 .العالىعليم للملتحقين بالت  

يم عللت  ال مراح زمة لكل  حتية والمرافق الال  ر البنية الت  توف    -

 في جميع أنحاء ليبيا. أنواعه عليم بكل  ر الت  توف  و

صة ودرجة راسات العليا للديبلومات المتخص  ر الد  توف   -

خل اأهيل في الد  الماجستير والدكتوراه وبرامج إعادة الت  

 والخارج... 

 و بفضل ذلك:

الي  1951% عام 95ية من حوالي تراجعت نسبة األم   -

، و بلغت 2013  % عام9.7و 2004% عام  14.6

عام  29-15في سن % فقط بين الشباب  1.4

2016. 

ارتفعت نسبة االلتحاق بالت عليم األساسي لكي تشمل  -

عام  14-6% من مجموع األطفال في سن  84

، 2016-2015% عام 98غ لكي تبل 1990-1991

مع تسجيل ارتفاع هذه النسبة بين الفتيات مقارنة 

% و 98.5بالذ كور حيث بلغت على الت والي 

97.5.% 
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% في سنة 81.5بالت عليم الثانوي بلغ صافي االلتحاق  -

، كما أن  اِلتحاق الذ كور واإلناث متوازنا  2015

 وأحيانا تزيد نسبة اإلناث عن الذكور بفارق بسيط ال

نحاء % وينتشر هذا الت عليم الث انوي في جميع أ1يتعد ى 

 ليبيا سواء أكانت مناطق ريفية أو حضرية.

ة يدرس بها أكثر من امعة عام  14يوجد اآلن في ليبيا  -

 يا عاليا في حكممعهدا فن   91لف طالب وطالبة وأ 380

لف طالب وطالبة أ 61أكثر من  ، تضم  كلية جامعية

 10ويصل عدد أعضاء هيئة التدريس إلي أكثر من 

غ.آال غ وغير متفر   ف أستاذ جامعي متفر 

 ب على ذلك:و قد ترت  

 لةى العامقني للقوارتفاع المستوى العلمي والمهني والت   -

 .يبي بقطاعيه العام والخاصفي االقتصاد الل  

ا م  مباب فئات الش   قافي لكل  ر الوعي االجتماعي والث  تطو   -

ولة والمواطن والمواطنة جعلهم مدركين لمفهوم الد  

ز قد بروة، يمقراطي  ية والد  والحقوق والواجبات والحر  

من ذلك يات المجتمع وذلك في العديد من سلوك

ي فة ل خاص  يدات المتمث  للس   يموغرافيةالد   لوكياتالس  

حي وبأبعاد الوعي الص  ر واالمتناع عن الزواج المبك  

 ارتفاع مساهمتهن  ة األطفال وصح  ة وحة االنجابي  الص  

ات لوكي  غيرها من الس  شاط االقتصادي وفي الن  

ارتفاع  ىبة أساسا علرة المترت  االتجاهات المتطو  و

 المستوي التعليمي.

تكونّّةّقددّ ياتّعاليومّيواجهّتحدّ ّيميعلظامّالت ّالن ّّغيرّأنّ 

ّمنّأبرزها:

 عليميةوعية في العملية الت  ضعف وتدني الجودة والن   -

ة ة والفنية لمخرجات العملي  ضعف القدرات المهني  و

 لكو ذ عليمية وعدم مالئمتها الحتياجات سوق العمل.الت  

 ركاتبب الرئيسي لتفضيل الش  ل الس  ما يبدو يمث  

لة ركات الوطنية تشغيل العمااألجنبية والعديد من الش  

  . األجنبية بدال من العمالة الليبية

عليمي مع أنظمة ظام الت  ضعف تواصل وتفاعل كامل الن   -

مة رة في البلدان المتقد  عليم والبرامج المتطو  الت  

ة ما استخدام برامج تعليمي  واالستفادة من برامجها ورب  

وب التوأمة في مستوى الجامعات مشتركة معها أو أسل

 .سات البحث العلمي الليبية واألجنبيةومؤس  

قص الن  ة والفن ية وضعف الكفاءات والقدرات المهني   -

ة سين خاص  الملحوظ في برامج إعداد وتأهيل المدر  

ق انوي، فال تزال طراألساسي والث   عليمسبة للت  بالن  

ي بنتين وال لقسميع والحفظ والت  ة كالت  دريس تقليدي  الت  

ء نازمة لبلال  قدي والكفاءة العقلية امهارات الفكر الن  

 مواطن العصر الحديث.

صاالت ليس غياب استخدام تكنولوجيا المعلومات واالت   -

م عليانوي فقط بل في جميع مراحل الت  عليم الث  في الت  

قنية وبعض الكليات تقريبا باستثناء المعاهد الت  

عد قواانوية من المكتبات والمدارس الث   خلو  ة، والجامعي  

ة معية والبصري  صال الس  المعلومات وشبكات االت  

 قافي فالومناهجها وطرق تدريسها ومناخها العلمي والث  

 ي.يبية كما كانت في الماضالل   ةتزال المدارس الثانوي

 نيقني والمهانوي الت  عليم الث  انخفاض اإلقبال على الت   -

ي اديمعليم األكوالميل للت   (طةالمتوس  ة المعاهد المهني  )

ة ة عام  انوي والجامعي ويرجع ذلك ألسباب ثقافي  الث  

ن من الذي يمك   عليمة الت  يبيين عموما لنوعي  وميل الل  

 العمل بالوظيفة العمومية.

 اللخعليمية نتيجة لألحداث ر العديد من المباني الت  تضر   -

نوات األخيرة و أصبح بعضها غير مؤهل الس  

ت عائاللت لكن المؤق  خر كمقار للس  واستخدام البعض اآل

 .زحة من مناطق االشتباكات المسل حةاالن  

ّالت ّالسّ  ّلتطوير ّالمقترحة ّمهارياسات ّوتعزيز ّاتعليم

ّة:بابّالمهني ّالشّ 

 استراتيجية وطنية ة العتمادحاجة ملح   هناك بدون شك   

 م  يت أهيل،الت  يب ودرالت  و عليم ككل  إلصالح منظومة الت  

دة االختصاص متعد  إطار شراكة واسعة وصياغتها في 

أن تهدف هذه باب في كافة مراحلها. وتضمن مشاركة الش  و

  تالية:ات ال  االستراتيجية تحقيق األولوي  
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ة ومناهج رات المدرسي  دة للمقر  متجد  مراجعة شاملة و -

 مابة المعرفي  ة ودريس لتعزيز األبعاد العلمي  طرق الت  و

 ىلة عالمعرفي  رات التكنولوجية وطو  تواكب الت  و تتالءم

 ديقالفكر الن  ل استخدام العقل وتفع  ولي وعيد الد  الص  

 لقينالت   ىعليم المعتمد علمن الت   شء وتحد  الن   ىلد

 الحفظ.و

ة عليميظم الت  الن  و ول األخرىالد  االستفادة من تجارب  -

سب نايوعية وبما مة في العالم لتحقيق الجودة والن  المتقد  

 .يبي اليوم، وطموحاته في المستقبلواقع المجتمع الل  

عليم وبرامج كامل بين مناهج الت  نسيق والت  لت  ضمان ا -

ي صات والمهارات التخص  ة وطبيعة الت  دريب ونوعي  الت  

وفي  اآلنيبي تحتاجها مختلف ميادين سوق العمل الل  

 رباب الندماج أيسل الش  بما يؤه  ، والمستقبل المنظور

 .سوق العملفي 

مين في عادة تأهيل المعل  إل اعتماد برنامج متواصل -

قنيات الت   واستخدامدريس وتوظيف مجاالت طرق الت  

 يسدرعليم والقدرة على الت  عليمية الحديثة في الت  الت  

عليم عن طريق دريس الحديث مثل الت  بأساليب الت  

 عليمالت  وعليم االفتراضي فاعلي، الت  عليم الت  المشروع، الت  

 المشكالت. بأسلوب حل  

 عدعليم عن بالت  ظامي وعليم غير الن  ضمان نشر واسع للت   -

 طنةاومثقافة الدئ حقوق االنسان ومباز قيم وبما يعز  

نف لع من ايحد  ، ولمقيم الحوار والس  و قافة المدنيةالث  و

 . فطر  الت  و

علم ت تدعيمغة العربية وغات بما في ذلك الل  االهتمام بالل   -

ل كن األجيابما يماالنجليزية باألخص و ات األخرىغالل  

ت راطوفاعل مع الت  الت  الجديدة من االطالع واالستفادة و

 .العالم ة والمعرفية المستجد ة فيالعلمي  

 

 

 :ومالبطالة أحد أبرز التّحّديات التي تواجه الّشباب الي

 أن يمثّل الّشباب إمكانا هائال وطاقة بشريّة جيّدة يمكن

 لنموّ اإحداث نقلة مهّمة في  فياالنتاج و في بفعاليّةتساهم 

 رنااالقتصادي وفي التّنمية عاّمة في ليبيا، فهي وكما أش

 ي سنّ ب فتمثّل اليوم قّوة ديمغرافيّة ضاربة حيث يمثّل الّشبا

قّوة العمل وهم األكثر تعليما وقدرة  حوالي نصف 15-34

وهم  ر،لى االبتكاعلى التّعامل مع التّكنولوجيّات الحديثة وع

 ها.بالتّالي يمثّلون طاقة إنتاجيّة عالية إن أحسن توظيف

غير أّن وضع الّشباب اليوم يفيد بعكس ذلك بل تشير 

 رتفاعث االبيانات إلى هدر واسع لقّوة العمل الّشبابيّة من حي

 الةالبطالة بين فئاتها ومن حيث ضعف الدّخل وارتفاع البط

هم س لسبة العاملين منهم الذين ليالمقنّعة بينهم وارتفاع ن

، تغطية اجتماعيّة وباألخّص العاملين في القطاع الخاصّ 

ى ستوهذا عالوة على ارتفاع معداّلت البطالة مع ارتفاع الم

ى ن لدبين أصحاب الّشهادات مّما ينّمي االحتقا التّعليمي و

 ة على استشعار اإلقصاء وأكثر قدرةرفئات هي األكثر قد

 وضاعالتّعبير واالحتجاج، مّما قد يفاقم في تدهور األعلى 

 األمنيّة وينّمي العنف.

 تفاقم البطالة خالل الّسنوات األخيرة:

شهدت ليبيا خالل الّسنوات األخيرة تردّيا واسعا في 

لى علغ أوضاعها االقتصاديّة مّما كان له األثر الّسلبي البا

شهدت مختلف  أسواق العمل الداخلية تشغيال وبطالة، حيث

ص مؤّشرات التّشغيل لدى السكان ككل وبين الّشباب باألخ

 تردّيا سريعا وفي بعض أبعاده خطيرا. فقد تراجعت نسبة

% 72.3المشاركة في النشاط االقتصادي بين الّشباب من 

حسب تقديرات  2015% عام 48.6إلى  2012عام 

ه جّ ووتّم هذا بتوّجه معاكس للت ،مصلحة االحصاء و التعداد

 .7على األقل كما يبيّن الّشكل  2006السائد منذ عام 

وباإلضافة إلى التقلّص في نسب وحتى في أعداد المشتغلين 

مقارنة بالفترة الّسابقة تفيد البيانات إلى تزايد البطالة بين 

 2015% عام 41الّشباب بشكل مفجع حيث تقدّر نسبتها ب 

وهي تزيد  1% فقط على الّصعيد الدولي12.7بينما بلغت 

عن ضعف مثيالتها بين الّسكان ككّل والتي هي بدورها 

تعتبر مرتفعة جدّا مقارنة بالمؤّشرات الدّوليّة حيث تقدّر 
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عيد % فقط على الصّ 5.7مقابل  2015% عام 18.8ب

ومن التوزيع  .2% على صعيد العربي ككلّ 11.4الدولي و

حيث يتبيّن أّن البطالة تطال أساسا الفتيات  حسب الجنس

% بين 40.9% بينما بلغت 67.9بلغت نسبتها بينهّن 

% 32.8وبلغت على التوالي  24-15الذكور في فئة السّن 

 .343-25% لفئة السّن الموالية 23.8و

غير أّن الجدير باإلشارة هنا هو ضعف حجم الملتحقات 

ث بأسواق العمل )العامالت اقتصاديا( مقارنة بالذكور حي

% 28.8ع اإلناث في سّن العمل بلغت نسبتهّن من مجمو

% للذكور. كما بلغت نسبة العامالت 57فقط مقابل 

 % فقط. ويعود32اقتصاديا من مجموع العاملين اقتصاديا 

ف ذلك في الغالب إلى تمدّد فترة التّعليم للفتيات ولضع

تشجيعهّن على االلتحاق بالعمل وهي بالحصيلة طاقة 

ا سبيّ ي للفتيات مرتفع نمهدورة خاصة وأّن المستوى التّعليم

 شرنا.ا أبل إّن نسبتهّن في الجامعات تفوق مثيلتها للذّكور كم

 

. تطّور نسبة المشاركة في النّشاط االقتصادي 7الّشكل 

 للّشباب ومعّدالت البطالة للّسكان والشباب

 

 2016، احصائيّات عام مصلحة االحصاء و التعداد

 

 دات أزمة البطالة بين الشباب:في محدّ 

ال شّك أنّه من المحدّدات األساسية لألزمة االقتصادية وآلفة 

البطالة هو تحدّي األمن ذلك أّن انتشار النّزاعات وشعور 

المواطن بعدم األمان من شأنه أن يحدّ من حركته وتنقّله بما 

في ذلك التنقّل للعمل ويحدّ بشكل كبير من فرص االستثمار 

. كما أّن تحدّي ضعف مؤّسسات الدولة 4ية المشروعاتوتنم

له دون شّك تأثيرا سلبيّا مهّما على إدارة الشؤون 

االقتصاديّة عاّمة. ومع ذلك فإّن عدّة عوامل أخرى تمثّل 

عائقا يتوّجب مواجهته وأبرزها التحدّي البنائي المتمثّل في 

 عي المعتمد بشكل شبه كامل على عائداتياالقتصاد الرّ 

ومن  ،اتفط وما يرتبط بذلك من سياسات وقيم وسلوكيّ النّ 

ديد في القطاعات االنتاجيّة وترّكز عف الشّ ذلك الضّ 

وظيف في القطاع الحكومي مّما يرفّع بالتّالي في بند التّ 

كما يترتّب  ،األجور والّرواتب وما تقدّمه الدّولة من دعم

وية والميل ظام سلوكيّات التعفّف من المهن اليدعن هذا النّ 

 ة بشكل عام.إلى المهن المكتبيّ 

تنويع مصادر الدّخل  الهادفةولة الكثيفة فرغم جهود الدّ 

% من الناتج 73الزال النّفط يمثّل حوالي  ،لالقتصاد اللّيبي

% من عائدات الصادرات وحوالي 95المحلّي اإلجمالي و 

نسبة العاملين و باعتبار ارتفاع % من اإلرادات العاّمة. 93

% من مجموع األيدي 88بلغت حوالي  يالتبالقطاع العام 

بلغ حجم دعم  ،% لإلناث97.5العاملة المشتغلة وترتفع إلى 

% من إجمالي 17الدّولة لتغطية األجور والّرواتب حوالي 

 .5النّاتج المحلّي

ومن العوامل األخرى للبطالة يذكر ضعف القطاع الخاص 

ضعف تحفيزه و ووضعف قدرته على توفير مواطن العمل 

ع لقطافي حين يتمتّع كافّة العاملين في اف جاذبيته للشباب،

ن % فقط من العاملي46أّن  نجدالعام بالضمان االجتماعي 

 سبةوتبلغ هذه الن ،بالقطاع الخاص يتمتّعون بهذه التغطية

زيد عن يمقابل ما  34-15 سن يف% فقط لفئة الّشباب 37

لك ذ ،للشباب في هذه الفئة% للعاملين في القطاع العاّم 90

 ما يدفع األجيال الجديدة نحو تفضيل العمل ضمن القطاع

 العام.

ان من األسباب األخرى للبطالة يذكر في العديد من األحيو

ضعف مهارات وكفاءات المتخّرجين من التّعليم ألسباب 

حيث اشتكى  ،متعدّدة تعود لخصائص النّظام التّعليمي

ن ضعف المهارات للّشباب ع% من أصحاب الّشركات 30

 اللّيبي.

 واجه البطالة بين الّشباب:لسياسات تإعطاء األولويّة 
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 دةديالت شكما أشرنا معدّ لقد بلغت البطالة بين الشباب و 

يا تحدّ و ل خطراأصبحت تمثّ االرتفاع بكافة المقاييس، و

ة ثافباب بكر الشّ ة، فقد عبّ لى مواجهة عاجلة و جادّ إبحاجة 

عن  منها االستشاراتاجريت ض دن الّسبع التيالمة في كافّ و

انعدام الة احتقان واسعة بسبب البطالة وحعدم ارتياح و

ة، المصحوب كذلك بارتفاع األسعار وتكاليف المعيش خلالدّ 

باب أصحاب يبلغ االحتقان مستويات انفجارية لدى الشّ و

لى ع قدرةية أي األكثر وعيا وفكرا نقديا وهادات الجامعالشّ 

ن م باألخصّ ه العديد منهم وياق نبّ نفس السّ  عبير، وفيتّ ال

 أي لى قبولهذه الحالة تبدو قد دفعت بالبعض إالفتيات كون 

)االستشارة . ر مقابل ماديذا توفّ ح إعرض للعمل المسلّ 

عو (. ذلك ما يد2017لم واألمن السّ الوطنية حول الشباب و

ا لمواجهة هذة متكاملة ة وطنيّ عجيل باعتماد خطّ لى التّ إ

 جراءات عاجلة إل يخصّ ن، األوّ التّحدي تعدّ على مستويي

شاشة والّشباب أصحاب باب األكثر هتطال أساسا الشّ 

يستهدف االصالح  بالموازاة والثاني يتمّ الّشهادات، و

، كلّ كة أهيليالتّ عليمية والتّ للمنظومة االقتصاديّة و البنيوي

 :نذكر منها باألخصّ و

لضمان حماية  حاسمةالحاجة إلى إجراءات سريعة و  -

آمن ل سات بما يضمن تنقّ المؤسّ المدنيين والطرقات و

بما ة لألنشطة االقتصادية وممارسة طبيعيّ للعمل و

 شغيل.التّ  يينمّ و ع االستثماريشجّ 

طة في مرحلة أولى المتوسّ غيرة وتشجيع األعمال الصّ  -

ه من توفير تشجيع القطاع الخاص لتمكينعلى األقل و

 توفير الحوافز الجاذبة.باب ومواطن عمل للشّ 

كاألكثر فقرا وتهميشا  باب األكثر احتياجاحصر الشّ  -

برنامج  إلىات خطرة، باإلضافة لى سلوكيّ إضا تعرّ و

 ح.حين من العمل المسلّ دماج المسرّ إعاجل إلعادة 

صقل مهارات تأهيل و إلعادةتدريبيّة وتوفير خطة  -

دة متعدّ العمل تكون واسعة و اب العاطل عنبالشّ 

ة ألسواق في ضوء االحتياجات الفعليّ  تعدّ ص وخصّ التّ 

 العمل.

ة واسعة إلعالء قيمة توعويّ إعالمية واعتماد حمالت  -

ذلك العمل  يباب بما فة مفرداته لدى الشّ العمل بكافّ 

 رات المدرسية تخصّ ادماج مواد ضمن المقرّ ، واليدوي

ي بناء على دور العمل فربية على العمل المنتج والتّ 

قيم المشاركة ات وقيم االعتماد على الذّ روح المواطنة و

 المجتمعية. 

ة متكاملة لإلصالح تستهدف طنيّ ة ولى خطّ إعداد اإل -

ة شاط االقتصادي بتدعيم القطاعات االنتاجيتنويع النّ 

 الفالحة.ناعة وكالصّ 
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الثّالث: تعزيز فرص المشاركة للحّد من اقصاء الشباب وتدعيم فرص الّسلم واألمنالفصل   
 

 باب حق و قيمة مضافة ال بديل عنها:مشاركة الشّ 

ة عالقاألدبيات ذات الجارب في العالم وتفيد العديد من التّ 

ية عالية ولها مردودا باب تكتسي أهمّ كون مشاركة الشّ 

لك ذمن ، والمجتمع ككلّ الفرد و ىد األبعاد علمتعدّ واسعا و

 ياسيالسّ أن العام وكون مشاركة الشباب في الشّ  باألخصّ 

ت اذّ ة بناء الر لهم عمليّ تيسّ باب ون الشّ من شأنها أن تمكّ 

 تهمليّ ز استقالأن تعزّ ة والمجتمعيّ اتية وة الذّ انضاج الهويّ و

 ىعل اليزهم بالتّ تحفّ ات، والذّ  ىاالعتماد عل ىقدراتهم علو

عيد الصّ  ىعلن في المجتمع. وين مسؤوليأن يصبحوا فاعل

ن شباب أن تمكّ المجتمعي، من شأن تفعيل مشاركة الّ 

ة ات األجيال الجديدمن معرفة أفضل لحاجيّ  المجتمع ككلّ 

 تمعي.التوافق المجالتناسق و بالتاليز أن تعزّ واتجاهاتهم و

ل مثّ في صناعة القرار تياسية والمشاركة السّ  أنّ  ال شكّ و 

 تحقيق األهداف ىأكثرها قدرة علأشكال المشاركة و أهمّ 

ن ة من غيرها مة من المشاركة، فهي األكثر فعاليّ المرجوّ 

و  العامعمليات المشاركة، في عملية دمج الشباب في الشأن 

م ر قدرة علي تعزيز قيهي األكثالشأن السياسي للبالد، و

 األجيال الجديدة، ىتمعية لدالمسؤولية المجالمواطنة و

شريعية لط التّ باب في السّ عالوة عن كون تمثيل الشّ 

 من يةالمحلّ حيث ما تصنع القرارات الوطنية ونفيذية والتّ و

حدة الوووافق التّ واصل بين األجيال وة التّ ز بقوّ شأنه أن يعزّ 

لم السّ ة ويدعم ويضمن نجاح سياسات الحوار والمجتمعيّ 

 األمن.و

يبي باب اللّ انات المتاحة كون الشّ يياق تفيد البالسّ في هذا و 

دة ياسي واستعداداته المؤكّ السّ أن العام ورغم اهتمامه بالشّ 

رغم ر عنها في العديد من المناسبات، والتي عبّ للمشاركة و

 ظهور مبادرات واعدة لتعزيز العمل المدني غير أنّ 

مات المجتمع المدني وفي األحزاب مشاركته في منظّ 

يات تواجه تحدّ دة ومتردّ ياسية الزالت ضعيفة والحياة السّ و

 ها. ة نموّ بعضها يعيق بشدّ دة ومتعدّ 

يوم ال يبيباب اللّ م فيما يلي تشخيصا لحالة مشاركة الشّ نقدّ  

اء رآانات ذات العالقة، ويشمل ذلك ر من بيفي ضوء ما توفّ 

رات حول مؤشّ باب حول المشاركة وجاهات الشّ اتّ و

ني المدوام أن العة في الشّ مشاركتهم الفعليّ ة ولمدنيّ ماتهم امنظّ 

 . ةكذلك في الحياة السياسية في هذه المرحلة االنتقاليّ و

 متعثرة:جنينية و ياسي،أن العام والسّ مشاركة في الشّ 

بيع العربي" حماسا شهدت ليبيا مثل مختلف دول "الرّ   

م تدعيوا عاليا للمشاركة شبابيّ  باألخصّ ا واندفاعا مجتمعيّ و

راءات الديموقراطية من تشريعات االجالمسارات و

مات منظّ ة وانشاء كثيف لألحزاب وات انتخابيّ عمليّ و

ية. ياسية واالجتماعيات السّ مأسسة الحرّ المجتمع المدني و

ة شهدت الحياة المدني 2011لعام منذ أواخر اوفي ليبيا و

لك ذمن م تعرفه البالد منذ عقود عديدة وياسية زخما لالسّ و

 رهاة وغيالمحليّ شريعية وتنظيم العديد من االنتخابات التّ 

ن ياسية في بلد عرف قانوأنشأت المئات من األحزاب السّ و

مات انتقلت أعداد منظّ اب لفترات طويلة، وتحريم األحز

 هة فيمة، كانت موجّ منظّ  100المجتمع المدني من أقل من 

مة نظّ م 1900حوالي  ىلإها في عهد الحكم األسبق، جلّ 

ر الحاصل في طوّ التّ  ى. هذا عالوة عل2012لة عام مسجّ 

داد عإة من أبرزه عمليّ اعمة لهذا المسار وشريعات الدّ التّ 

 يبي. ستور اللّ مشروع الدّ 

باب كان حاضرا بكثافة في غالب هذه الشّ  أنّ  ال شكّ و 

ضحية في التّ غيير وطالق شرارة التّ إفي  العمليات وباألخصّ 

تحقيقه كما شارك بطريقته في مختلف الكثيفة من أجل 

قات غم المعوّ ل وباألخص في بداياته. ورات هذا التحوّ محطّ 

التي ل وحوّ مسار التّ  خمة التي واجهته وواجهت جلّ الضّ 

ها، فهو الزال عالي االهتمام تشخيص أهمّ  ىنأتي عل سوف
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سبيل  ىر وعلياسي في ليبيا. حيث عبّ السّ أن العام وبالشّ 

 عن اهتمامهم أو 29-15 سنّ  يف بابالشّ % من 54المثال 

ياسي حسب بيانات مسح القيم أن السّ ديد بالشّ اهتمامهم الشّ 

 .20151العالمي 

 شبابهيبي وعب اللّ المكاسب للشّ و رغم هذه االنجازات و 

ة في العديد من هشّ باب ضعيف والزالت مشاركة الشّ 

 سبيل المثال ىرات عن ذلك يالحظ علمن المؤشّ أبعادها، و

 بابالتي تعنى بقضايا الشّ  باب أومات الشّ ضعف حجم منظّ 

ط ما يعادل فقو ةمة شبابيّ منظّ  128حيث بلغ عددها حوالي 

لة بمفوضية المجتمع مات المسجّ % من باقي المنظّ 3.20

لة قاب غير دقيقة أو غير غالبها تبدو لها اهتماماتالمدني، و

ة باألعمال الخيريّ  مّ مات تهتربع هذه المنظّ صنيف، وللتّ 

ذه هكل المعني بتوزيع ذلك الشّ  إلىاالجتماعية كما يشير و

 مات.المنظّ 

. توزيع منّظمات الّشباب حسب اهتماماتها 8الّشكل 

 2016الّرئيسيّة 

 

 2016ة المجتمع المدني ليبيا المصدر: مفوضيّ 

 

 نّ أ ،ليه أعالهإكما تشير نتائج مسح القيم العالمي المشار  

مات يبيين ليست منخرطة في منظّ أغلبية ساحقة من اللّ 

يبيين هم % فقط من اللّ 4حوالي وتطوعية أو مدنية، 

% فقط 3مات وجمعيات تطوعية، ومنخرطون في منظّ 

 ة. حزاب سياسيّ ألى إ منتمون

 ة من ناحية أخري أنّ نسانيّ نمية اإلقرير العربي للتّ ويشير التّ 

كثر أ 29 – 15باب في فئة ة ترتفع عند الشّ المشاركة المدنيّ 

كما ، 2عليميخرى وترتفع بارتفاع المستوى التّ من الفئات األ

ة أكثر من ها تتركز عند الشباب في المساهمات العفويّ يبدو أنّ 

أكثر من المشاركة في مات أو ألحزاب ومنظّ  إلىالمنتمية 

حيث بلغت نسبة من شارك من هذه  اقات االنتخابية،االستحق

 .3%42ة سلميّ  حتجاجيةاعمال أالفئة في 

سمية ياسية الرّ باب في العمليات السّ مشاركة الشّ  نّ إ

 ،انّ سا من مشاركة المواطنين األكبر نسبيّ  سية أقلّ والمؤسّ 

 باباخبين الشّ البيانات حول انخفاض نسبة إقبال النّ  وتدلّ 

 ،ار سنّ مقارنة مع المواطنين األكب حرشّ و التّ أصويت على التّ 

 يابيةياسية والمجالس النّ وكذلك في عضوية األحزاب السّ 

لك وكذ ،ة في الحكومةية والوصول إلى مناصب قياديّ والمحلّ 

الم )لجان المصالحة( في الحراك المجتمعي لبناء السّ 

يالً ثر مأك بابالشّ  سامح. غير أنّ الم والتّ وعية بثقافة السّ والتّ 

ط شاسمية مثل النّ ياسية غير الرّ للمشاركة في العمليات السّ 

 بابالمطلبي واالحتجاجات والحمالت؛ وعادة ما يكون الشّ 

 .ة دافعة للحركات االصالحيةقوّ 

ئيسية مثل ياسية الرّ نشطة السّ باب في األمشاركة الشّ  كما أنّ  

غط و جماعات الضّ أحزاب حد األصويت واالنضمام ألالتّ 

عبير شكال التّ أوتنظيم الحمالت وخوض االنتخابات، وكذلك 

متذبذبة في فة وي، تبدو بدورها الزالت ضعيأعن الرّ 

ف في بعض األحيان بل تصنّ  ىأخر ىلإمستوياتها من فترة 

سبيل  ىرت علفقد عبّ  4الت في العالمدنى المعدّ أبكونها من 

% كونهم ليسوا 90 ييبيين حوالة عالية من اللّ المثال أغلبيّ 

% 27ح فقط صرّ و ،وقيع على عرائضعلى استعداد للتّ 

 .5نهم شاركوا في تظاهرات سلميةوك

 29 – 18باب في الفئة العمرية و بلغت نسبة تسجيل الشّ  

 يحوال 2014شريعية سنة للمشاركة في االنتخابات التّ 

ه ن هذباب في فئة السّ جمالي للشّ % من مجموع العدد اإل28

 يسمح بحقّ  نتخاباتاالصويت )قانون في التّ  حقّ أصحاب و

 سنة للجنسين(، بينما بلغت 18من عمر  ابتداءاالنتخاب 

كان. % لمجموع السّ  42سنة و  59-50% لفئة السن 64

 (9كل )الشّ 
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. نسبة تسجيل النّاخبين حسب العمر من مجموع 9الّشكل 

 2014الذين يحّق لهم التّصويت 

 

 يبيال -المصدر: المفوضية العليا لالنتخابات طرابلس 

 

 راجع عنجاهها نحو التّ وهي تبدو ال تختلف كثيرا في اتّ  

 لغتبحيث  يبي ككلّ ياسية للمجتمع اللّ جاه المشاركة السّ اتّ 

لين % من مجموع المسجّ 62صويت نسبة المشاركة في التّ 

ت وتراجع 2012في انتخابات المؤتمر الوطني العام للعام 

وكذلك  2014واب % في انتخابات مجلس النّ 40لى إ

لين من الذين يحق لهم االنتخاب ضت أعداد المسجّ خفان

 (. 2صف )الجدول خالل نفس الفترة بحوالي النّ 

انتخابات متعّددة . نسبة التسجيل والتّصويت في 2جدول 

 لكّل األعمار

 

 المصدر: المفوضية العليا لالنتخابات

 

، في 34 – 18باب، في العمر ا بالنسبة لمشاركة الشّ أمّ 

ي ستور فهة البرلمان أو لهيئة صياغة الدّ رشح لعضويّ التّ 

سبة مستوياتها بالنّ  ىفي أدنعموما وتبدو كذلك ضعيفة 

% 11للذكور بين حوالي سبة للفتيات، حيث تراوحت بالنّ 

% في باقي االنتخابات، وبلغت 14ى ولم تتعدّ  2012في 

% 2من  قلّ ألى إتراجعت  ثمّ  2012% في انتخابات 2.2

 بالنسبة للفتيات.  2014في 

 

سنة  34-18. عدد ونسبة المترشحين من الشباب 3جدول 

 حسب نوع االستحقاق

 جمالي المترشحينإ المؤتمر الوطني العام

 394 10.93% ذكور
3708 

 81 2.18% اناث

 اجمالي المترشحين هيئة صياغة الدستور

 98 14.06% ذكور
697 

 12 0.32% اناث

 اجمالي المترشحين مجلس النواب

 248 14.48% ذكور
1713 

 31 1.81% اناث

 يبيال -المصدر: المفوضية العليا لالنتخابات طرابلس 

 

 ه:باب في تعزيز مشاركتع الشّ بة تواجه تطلّ مركّ يات تحدّ 

ياسية ي المشاركة المدنية والسّ تدنّ تكمن أسباب ضعف و

ياب غ أبرزهاة عوامل قد يكون من عدّ  إلىباب في ليبيا للشّ 

ا مّ في ليبيا خالل عقود متتالية م أية تقاليد ديموقراطية

 يةقيم الحرّ  ىس علمرّ التّ د ويستوجب وقتا طويال للتعوّ 

د تفي اربجالتّ  أنّ ة وة، خاصّ المدنيّ ياسية وقراطية السّ يمالدّ و

قراطية من أصعب امتحانات الحياة يمم الدّ كون تعلّ 

ض مرحلة االنتقال التي ذلك تعرّ  إلىالمعاصرة. ضف 

 يتحدّ  إلىتشهدها ليبيا، مثلها مثل غالب دول المنطقة، 

ن مأعاق العديد و لحوّ ا ضاعف في صعوبات التّ رهاب ممّ اإل

 قراطية. يممأسسة الدّ رساء وإ إلىامية الجهود الرّ 

 تعزيز أسسرساء وإم في وبالعالقة بذلك وبعرقلة التّقدّ 

د اعتمانجاز وإر في أخّ التّ قراطي بما في ذلك يمدّ االنتقال ال

ة اعيّ جتمة واالنظيميّ ة والتّ ، تلعب الجوانب القانونيّ ستورالدّ 

 بابشّ عرقلة مشاركة الا في تحيينها دورا مهمّ  التي لم يتمّ 

 ة. ياسية والمدنيّ يبي في الحياة السّ اللّ 

 خرباب في اآلي ثقة الشّ تدنّ تراجع وكذلك كون  ال شكّ و

ليه عموما، نتاج ممثّ ساته ومؤسّ ياسي وفي المشهد السّ ة وعامّ 

 ىالذي لم تلبّ  باب باألخصّ الشّ واس مل النّ أخيبة  في الغالب

لنّزاعات من أجلها، وبسبب ا ىعاته التي ضحّ تطلّ احتياجاته و

ا، يا ووطنيّ ائدة محلّ د األطراف السّ تعدّ واالنقسامات الّسائدة و

28%
44%

56%
64%

49%
42%

0%

20%

40%

60%

80%

المجموع+5960 - 4950 - 3940 - 2930 - 18
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باب في ئيسية في تراجع مشاركة الشّ العوامل الرّ  ىحدإل تمثّ 

 ياسية عامة.في الحياة السّ االستحقاقات االنتخابية و

يم باب الذين شملهم مسح الق% من الشّ 51ح حوالي فقد صرّ  

حزاب لن يصوتوا ألي حزب من األكونهم  2015 العالمي

 %13.5ية ضئيلة بلغت قلّ أو ،جريت االنتخابات غداأذا إ

 يةقلّ أت لحزب العدالة والبناء وتصوّ  حت بكونها سوفصرّ 

ت لحزب حت بكونها سوف تصوّ % صرّ 13.9مماثلة بلغت 

 رعبّ  كبر حزبين في ليبيا، كماأحالف الوطني وهذان هما التّ 

ما عن ثقة أ. ياسيةثقتهم في األحزاب السّ % عن 15فقط 

% 55خرى فقد بلغت حوالي ولة األسات الدّ باب في مؤسّ الشّ 

في  رطة والبنوك وبلغت ثقتهمسات مثل الشّ في مؤسّ 

 .%50من  قلّ أمات ركات والمنظّ ينية والشّ سات الدّ المؤسّ 

باب في محيطهم القريب الشّ  ىقة لدرغم ارتفاع الثّ و

يعود هذا االرتفاع كذلك تعويضا قد ة، وفي األسر باألخصّ و

خر والتي باب في اآلثقة الشّ  ات، غير أنّ الذّ  ىوتأمينا عل

المختلف عنهم في  ى% حت90في حدود حوالي طالت و

والتّشكيك في مرامي وأهداف ومصداقيّة  6ين والجنسيةالدّ 

أيّة رسالة بما في ذلك بعض خطب و رسائل رجال الدّين أو 

أو المسؤولين أو غيرهم، وال يخّص ذلك بعض الّشخصيات 

ارة الوطنية حول الشباب واألمن )االستش الّسياسيّين فقط

هذا التوجس والحذر ال يسهم في تعزيز المشاركة السلم(، و

واصل ويضعف ولة وال يجدي في التّ المدنية وتماسك الدّ 

ويعيق العمل الجماعي و  ،مستوى التسامح لدى الشباب

عرفة و االطالع على لي ارباك المالمجتمعي عالوة ع

 مجرى األمور.

اض ا في انخفساسيّ أدورا  ة بين االجيالالهوّ و تلعب كذلك 

اب نترنت واكتسقة، فانتشار مهارات استخدام األمستوى الثّ 

ت باب جعلجنبية من قبل أعداد متزايدة من الشّ غة األاللّ 

فكار المتاحة خارج باب للعالم وللفرص واألدراك الشّ إ

بار كيا عن ما هو موجود لدى قليدية تختلف كلّ بيئاتهم التّ 

ى عل ة المرتكزةماذج االجتماعيّ كون بالنّ ن الذين يتمسّ السّ 

 لطة. سلسل الهرمي للسّ التّ 

 

 

 المسارات البديلة لتفعيل مشاركة الشباب:

من  ا عنها في العديدروباب التي عبّ في ضوء اقتراحات الشّ 

ة حول االستشارة الوطنيّ "ضمن  باألخصّ المناسبات و

ية القصوى باعتبار األهمّ لم واألمن"، والسّ باب والشّ 

لم واألمن ة السّ باب بما يضمن نجاح عمليّ لمشاركة الشّ 

 لتيايات حدّ لمواجهة التّ نمية المستدامة، وز فرص التّ يعزّ و

ددا عم فيما يلي تفعيل مشاركتهم، نقدّ باب ودماج الشّ إتعيق 

يم ة متكاملة لتدعة لسياسة وطنيّ ئيسيّ وجهات الرّ من التّ 

  باب:أن العام للشّ في الشّ ياسية والمشاركة السّ 

  ّس مداركال ة في كافّة الفضاءات الّشبابيّةتوفير الحماية األمني

والجامعات والفضاءات الّرياضيّة وفي نوادي الّشباب 

يام والمراكز الثّقافيّة وغيرها، بما يمكن الشباب من الق

بمهامه اليومية و للمشاركة في األنشطة المجتمعية في 

 ظروف امنة. 

  ّأن العام باب في الشّ تعزيز مشاركة الشّ  ىنصيص علالت

تطوير القوانين في صنع القرار، ومراجعة وياسي والسّ و

باب ة فئات الشّ شريعات لضمان مشاركة واسعة لكافّ التّ و

في ة وياسيفي كافة مناحي الحياة المدنية والسّ  ناثاإذكورا و

 لم.السّ تعزيز األمن و

  ّشريعاتالتّ  ىمستو ىي واألدبي وعلعم المادّ توفير الد 

 فئة هدفةالمستة وبابيّ المدني الشّ مات المجتمع القوانين لمنظّ و

ال الة في مجفعّ و ىاب لتمكينها من تنفيذ مشاريع كبربالشّ 

 مشاركتهم فيباب وتعزيز معارفهم ومهاراتهم وتمكين الشّ 

 ياالندماج االقتصادنمية وفي جهود التّ لم وة السّ عمليّ 

 باب.االجتماعي للشّ و

 المدني ت المجتمع ماعم لمنظّ ة في الدّ عطاء األولويّ إ

باب شلجهوي لتمكين اي البلدي والمحلّ  ىالمستو ىالعاملة عل

من  يحدّ كافة الجهات والمناطق من فرص المشاركة و

م عالدّ ، وىمركزة الخدمات والعمل المدني في المدن الكبر

 دارسبابية الكبرى كالمللمنظمات العاملة في الفضاءات الشّ 

ن م دّ يحالفائدة وم باب بما يعظّ نوادي الشّ والجامعات ودور و

 كلفة.التّ 
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  ّمعمات المجتشبيك بين منظّ التّ بادل والتّ نسيق ودعم الت 

نجاز إن ن ميمكّ م الفائدة وباب بما يعظّ ة بالشّ المدني المعنيّ 

 باب.تطال أوسع عدد من الشّ  ىمشروعات كبر

   توفير التّدريب وصقل المهارات لتمكين الّشباب من

 فرص ة لتعزيزمشاريع ابتكاريّ من بلورة الة والمشاركة الفعّ 

 نمية.المساهمة في مختلف جهود التّ لم والسّ 

 مع ع إلكترونية لتفعيل الحوار بين ومواقإنشاء آليّات و

للتّعريف بمشاركتهم باب وصوت الشّ  إلسماعوالشباب 

 وتجاربهم المتميّزة في مختلف المجاالت.

 التّنصيص على تمكين الّشباب وتفعيل أدواره ومشاركته 

يقة خاذ القرار ضمن وثفي الّشأن العام والّسياسي وفي اتّ 

 ىعل ىاعتماد مبادرات تضمن مشاركة حد أدنالدّستور و

رار سات صنعة القباب في مختلف مؤسّ من القادة الشّ  األقلّ 

 .يه على المستويين الوطني والمحلّ وتنفيذ
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التّمييز النّوعي وإقصاء الّشابات اللّيبيات من المشاركة في التّنمية المجتمعيّةالفصل الّرابع: 

 

 

ة شهدت خصائص وأدوار الفتيات في ليبيا تطّورات إيجابيّ 

التّعليميّة  نخالل العقود األخيرة وشمل ذلك خصائصه

 نواتالمجتمعيّة، كما شهدت خالل السّ  نوالمهنيّة ومشاركته

توسع وفي  هنوقحقخيرة مكاسبا في مجال دسترة األ

جهن ات ليبيا الزلن يوافتيالّسياسيّة. غير أّن  تهنمشارك

مل ة تشوذكوريّة تسلّطيّ  ،يزيّةي  تحدّيات مرّكبة قيميّة تم  

مختلف الفضاءات كاألسرة والمدرسة وأماكن العمل 

ة حدودوالّشارع. والزالت مشاركتهّن المدنيّة والّسياسيّة م

 ياترغم تميّزهّن بقدرات مهّمة. وقد تكون من أبرز التّحدّ 

 لقيمابعض بالتي تواجه الفتاة في ليبيا اليوم هي تلك المتعلّقة 

تها د غذّ قبدو تسلّطيّة والتي ّمة واألبويّة التّ تز  الذّكوريّة الم  

أحداث ونزاعات الّسنوات األخيرة وضعف مشاركتها 

لة لعامياسيّة وضعف منّظمات المجتمع المدني االمدنيّة والسّ 

في مجال تمكين الفتاة والمرأة وتحقيق المساواة بين 

تمع الجنسين، هذا عالوة على مواجهتها مثل سائر فئات المج

ألخرى تحدّيات العنف والنّزاعات من ناحية وتحدّيات ا

 األزمة االقتصاديّة المستفحلة من ناحية أخرى.

ه واجتيات التي حدّ نقدّم فيما يلي عرضا في أهّم الفرص والتّ 

الفتيات في ضوء البيانات المتوفّرة وذلك بغرض تحديد 

 ةلفتااأولويّات الّسياسات والبرامج المستوجبة لتدعيم حقوق 

ة تمعيّ والّسياسيّة والمج والمرأة وتعزيز مشاركتها المدنيّة

 عاّمة.

 فرص ومكاسب يستوجب تعزيزها:

بيا في ليمن المكاسب التي تحقّقت لمصالح الفتيات والمرأة 

 نذكر باألخّص:

  تدّعم خصائصهّن التّعليميّة بشكل ملحوظ حيث شهد مستواهّن

رة بوتائر تفوق التّعليمي تقدّما سريعا خالل العقود األخي

مثيلتها بين الفتيات الذكور. وقد ترتّب عن ذلك أن أصبح 

مستواهّن التّعليمي يفوق في العديد من المراحل التّعليميّة 

-1990فخالل الفترة األخيرة  مستوى أقرانهّن من الذّكور.

ارتفعت معداّلت االلتحاق الّصافي  2016-2015و  1991

% 85.2من  14-6ل في سن بالتّعليم األساسي لفئة األطفا

% لإلناث. أي 98.5% إلى 78.2% للذّكور ومن 97.5إلى 

بوتائر أعلى ونتائج أحسن لصالح الفتيات. وينطبق ذلك 

عليم الثّانوي حيث بلغت أيضا عن صافي االلتحاق بالتّ 

% لإلناث عام 82.5% للذّكور وحوالي 81.5معداّلته 

بالنسبة  ايظهر الفارق لصالح الفتيات مهمّ و . 2015

للمتحّصلين على ديبلومات ثانوّية وجامعيّة حيث بلغت هذه 

على سبيل المثال  29-25النّسبة لفئة الّشباب في سّن 

% لإلناث وينطبق ذلك الفارق 80.7% للذكور مقابل 74.5

 .(10كل شّ اللصالح الفتيات للفئات األخرى الشبابيّة )

المتحّصلين على ديبلومات ثانويّة فما . نسبة 10الّشكل 

 أعلى

 

 2014مسح صّحة األسرة 

 

  كما يالحظ االرتفاع النّسبي للنّشاط االقتصادي للّسيدات

 في سنيدات % من مجموع السّ 28.4عموما والذي بلغ 

 ئة% للف50.3هذه النسبة بين الفتيات لكي تبلغ  عالعمل وترتف

. وعموما تعتبر نسبة مشاركة المرأة 1سنة 34-30في سن 

في النّشاط االقتصادي مرتفعة مقارنة بالدّول المجاورة حيث 
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من مجموع الّسكان في قوة العمل  2012بلغت نسبتها عام 

% في تونس على سبيل 27% في ليبيا بينما بلغت 34

 .2المثال

  تهترفوبالعالقة بالمستوى المتقدّم لتعليم الفتيات وبتمدّد 

 دك فقوبعوامل أخرى كذل العالي في التّعليم بدخولهن الكثيف

دى لسنة  30بلغ  و متوّسط الّسن عند الّزواج األّول ارتفع

لغت بالفتيات كما تراجع الّزواج المبّكر ويكاد ينقرض حيث 

 % للجيل األجدّ 0.1فقط  15نسبة الالّتي تزّوجن قبل سن 

ت نسبة الالّتي سنة وبلغ 19-15من الفتيات البالغ سنّهن 

 24-20% للفئة 3.2فقط  18تزّوجن قبل بلوغهّن سن 

 .34-25% لفئة السّن 2.4و

  كما هو جدير بالذّكر بهذا الخصوص ما أقّره مشروع

أة ( من مساواة بين الّرجل والمر2011الدّستور اللّيبي )

وحظر التّمييز ضدّها وضمان كافّة حقوقها حيث نّصت 

ق الّنساء شقائ" :م حقوق المرأةالمعنيّة بدع 57المادّة 

ين قوانالّرجال، وتلتزم الدّولة بدعم ورعاية المرأة وسّن ال

 على التي تكّفل حمايتها ورفع مكانتها في المجتمع والقضاء

من  الّثقافة الّسلبيّة والعادات االجتماعيّة التي تنتقص

ييل كرامتها، وحظر الّتمييز ضدّها وضمان حّقها في الّتمث

 االتنتخابات العاّمة، وإتاحة الفرص أمامها في المجفي اال

ذا . وه"سبةكاّفة. وتّتخذ الّتدابير الاّلزمة لدعم حقوقها المكت

ن اعمة لتمكيمن شأنه أن يمّكن من تعزيز التّشريعات الدّ 

ات المرأة وتحقيق المساواة ويفعّل أدوار مؤّسسات ومنّظم

 .تاة والمرأةقضايا وحقوق الفبالمجتمع المدني المعنيّة 

  كما هو جدير باإلشارة إلى المشاركة الّسياسيّة للفتاة والمرأة

ياسي في ليبيا بعد ثورة حيث ساهمت الفتيات في الحراك السّ 

و فبراير، بل كان لهّن الّسبق في المشاركة في الثّورة  17

التي لعبت دورا باألخّص عبر وسائل التّواصل االجتماعي 

انطلقن  ، ثمّ المتعلمين باألخصمهما حينذاك في أوساط 

قد أظهرت فسات المجتمع المدني. للمشاركة من خالل مؤسّ 

ابات في ساء والشّ أّن النّ  2013مسح حالة المرأة الليبية نتائج 

مستوى عال من االهتمام بأمور الّسياسة والحكم  ليبيا لديهنّ 

% من النّساء اهتمامهن بهذه 71حيث أّكدت أكثر من 

يبية بأعداد نفس الّسياق صّوتت المرأة اللّ  القضايا. وفي

و ، 2012كبيرة في انتخابات المؤتمر الوطني العام يوليو 

تي شملهن ساء الالّ % من النّ 66 صرحت بهذا الخصوص

 .3االستطالع كونهّن شاركن في االنتخابات

 فتاةتحّديات مرّكبة تغذّيها قيم معيقة لمشاركة فعّالة لل

 والمرأة:

  في حياتها  فتاة و المرأةالتّحدّيات التي تواجه الأحد أبرز

تحّدي ة وتهدّد المكاسب التي تحقّقت لصالحها هو اليوميّ 

العديد من عبرت  حيثالنّزاعات والعنف وعدم االستقرار 

المقابالت الجماعية البؤرية ضمن  في الفتيات المشاركات

 لىع 4"االستشارة الوطنية حول الشباب والسلم واألمن"

ات لوكيّ ع السّ ة وتوسّ من تدهور األوضاع األمنيّ  تيائهنّ اس

كور واإلناث. ة بين الذّ مييزيّ لوكيات التّ المسيئة للفتاة، والسّ 

راسة الدّ  هذه يبيات المشاركات فيفقد اعتبرت الفتيات اللّ 

ي ض له الفتاة يعتبر أبرز تحدّ مييز الذي تتعرّ إلى كون التّ 

ي نوات األخيرة وبنفس تحدّ تواجهه الفتاة في ليبيا في السّ 

سبة للفتيات المشاركات من بعض المدن لم بالنّ األمن والسّ 

ة الفتيات سبة لكافّ ي بالنّ تحدّ  الكبرى، وهو ثاني أهمّ 

  كل الموالي.نه الشّ كما يبيّ  المشاركات

 

. توزيع المشاركين الّشباب حسب أولويّات 11الّشكل 

 حسب ذكور إناثالتّحديّات و 

 

 ألممااالستشارة الوطنيّة حول الّشباب والّسلم واألمن، صندوق 

 2017المتّحدة للّسكان 
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وتبدو كون هذه الحالة قد أثّرت سلبا على األجيال الجديدة 

وقد تكون قد أحدثت تراجعا في بعض المكاسب. ومن ذلك 

يتحّصلن على سبيل المثال فقد بلغت نسبة الفتيات الالّتي لم 

بينما بلغت فقط  24-15% لفئة السّن 14.8على أّي ديبلوم 

سنة.  29-25% للفئة األسبق من الفتيات البالغات 11.8

ويالحظ من ناحية أخرى أّن األجيال الجديد من الّزيجات 

يتميّزن بفارق في السّن بين الّزوجين أكثر ارتفاعا مقارنة 

تي هّن أصغر من باألجيال الّسابقة حيث بلغت نسبة الالّ 

% من مجموع 56.2أزواجهّن بعشر سنوات أو أكثر 

% للفئة 47.9سنة و  19-15الّزوجات في فئة السّن 

% للفئة 24.2، بينما بلغت فقط 24-20الموالية في سّن 

كما يالحظ ارتفاع طفيف بين الجيل األحدث . 5سنة 30-34

للفتيات في قبول الّزواج بأزواج متعدّدي الّزوجات 

وارتفاع نسبة من يتعّرض منهّن  18لّزواج قبل بلوغ سن وبا

 (4ل مقارنة بفئات السّن األخرى )جدو لإليذاء

 

. بعض مظاهر الّسلبيّة للّسلوك الّزواجي لألجيال 4جدول 

 الجديدة من الفتيات

 

 

  ّظام األبويّ ة في النّ ركيزة أساسيّ  وعيمييز النّ التّ يعد 

(Patriarchal system ) ّتجاهله  وهو عادة ما يتم

 ياسية وسوق العمل ونطاق األسرة.مجاالت السّ الفي 

ة في البناء ل دعامة أساسيّ ظام األبوي يشكّ النّ ف

االجتماعي في ليبيا، وقاعدة مناصرة المساواة بين 

د ذلك ما. و يتأكّ  ية إلى حدّ الذّكور واإلناث مازالت متدنّ 

والتي تشير إلى  2015القيم العالمي من نتائج مسح 

ة ارتفاع نسبة اللّيبيين الذين يتمّسكون بالقيم المجتمعيّ 

التقليدية ويتّخذون موقفا محافظاً نحو المرأة. حيث يعتبر 

ساء من هم أفضل من النّ جال أنّ % من الرّ 80حوالي 

ياسي وفي قطاع حيث القدرة على القيادة في المجال السّ 

ه أنّ  يرونيبيين من اللّ  % على األقلّ 65 األعمال. كما أنّ 

في حالة ندرة الوظائف يجب أن تعطى األولوية للذكور 

% من مجموع 55على حساب اإلناث. ويعتقد حوالي 

عيّنة هذا المسح أّن عمل األم بأجر يسبّب معاناة 

% بأّن التعليم 25ويعتقد كذلك حوالي  نألطفاله

 .6الجامعي أهم للذكر منه لألنثى

  ّحّرش التّ يبيات إلى أشكال مختلفة من ابات اللّ ض الشّ تتعر

ة، حيث أشارت في األماكن العامّ  الجنسي والمضايقات

% من 11 إلى أنّ  2013يبية نتائج مسح حالة المرأة اللّ 

سنة يتعرضن  25-18ن أعمارهم بين الفتيات ممّ 

في األماكن  ش والمضايقات خالل تواجدهنّ حرّ للتّ 

و  كحرّ ابات في التّ ة الشّ د حريّ ش يقيّ حرّ لتّ ة. وهذا االعامّ 

ابات % من الشّ 57 في المجال العام. كما أنّ  التنقل

أو  كهن خارج منازلهنّ دات في تحرّ مقيّ  يشعرن بأنهنّ 

فتيات  5 بدون موافقة األهل حيث عبّرت واحدة من كلّ 

% 24 نّ أدات نوعا ما أو تماما في الحركة ومقيّ  هنّ نّ أ

في  غط خالل تواجدهنّ بالخوف أو الضّ  نشعري منهنّ 

 .7المجال العام

 جال في ليبيا تعرب عن ساء والرّ رغم أّن األغلبية من النّ و

ة ساء والشابات في المشاركة في أدوار سياسيّ تأييدها للنّ 

ات بشكل عام ليست ابّ مشاركة الشّ مختلفة، فإّن 

إلى  2013، حيث يشير مسح حالة المرأة اللّيبية بالعالية

 ساء والفتيات يشاركن في أيّ ا من النّ جدّ  قليال اأّن عدد

عبير عن آرائهن حول المسائل شاط المدني للتّ نوع من النّ 

% فقط من 20حيث صّرحت  ،ياسة واالجتماعيةالسّ 

النساء والفتيات في المسح كونهّن يشاركن في مثل هذه 

تقرير مشاركة المرأة في "كما توّضح نتائج  .8األنشطة

مشاركة المرأة  أنّ  9"الليبية الحالة – ة االنتخابيةالعملي

ة وهي انتخاب المؤتمر الوطني ل تجربة انتخابيّ في أوّ 

وكانت  ،%45حوالي بلغت نسبة مشاركة بالعام كانت 

عدد مجموع % من 19حوالي بينهن رشح نسبة التّ 

ا بين البيئات حين مع وجود فروق واضحة جدّ المرشّ 

بنما % 25ت في طرابلس بلغيفية حيث ة والرّ الحضريّ 
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. وكذلك في فقط %2في مدينة غريان حوالي بلغت 

تراجعت نسبة حيث واب تجربة انتخاب مجلس النّ 

ح فكانت رشّ مشاركة المرأة في عملية االنتخاب والتّ 

ح لمجلس رشّ في التّ فقط % 9سجيل و % في التّ 40

 .ابالنوّ 

 :وعيمييز النّ مكافحة التّ  ةاستراتيجيّ 

ة رتبطإّن قضيّة التّمييز النّوعي قضيّة اجتماعيّة، وهي م 

ر تحرّ بظروف تاريخيّة وبسيادة وبتجدّد قيم ذكوريّة معيقة ل

نين المرأة وللمساواة، فرغم إقرار بعض التّشريعات والقوا

قّق تتح التي تساوي بين الّرجل والمرأة، لكن هذه المساواة لم

ة يّ هذه القضية هي قض على أرض الواقع، وهذا يعود إلى أنّ 

يز لتّميويمارس هذا اة متجذّرة. ة واجتماعيّ ة وثقافيّ تاريخيّ 

 أحيانا باسم الدّين وهذا غير دقيق، فباألساس ساوى هللا

 :جل والمرأة في الحقوق والواجبات بقولهتعالى بين الرّ 

المؤمنون ‹‹و‹‹ بالمعروف مثل الذي عليهنّ  ولهنّ ‹‹

العديد من وما تزال ‹‹. لبعضوالمؤمنات أولياء بعضهم 

 .ذكورأحكامها لصالح الق بين الرجل والمرأة في القوانين تفرّ 

 إّن تمكين الفتاة والمرأة وتفعيل أدوارها ومساهماتها

م المجتمعيّة من شأنه أن يعّزز فرص األمن والّسلم ويدع

 كافّة أوجه التّنمية باعتبار كون المرأة نصف المجتمع

رات بقد اة والمرأة اللّيبيّة أصبحت تتميّزوباعتبار كون الفت

 ومهارات عالية ومتنّوعة. وفي ضوء هذا التّشخيص لحالة

 ي مافالفتاة في ليبيا حسب ما توفّر لدينا من بيانات نورد 

ت ياسايلي عددا من التّوّجهات التي تخّص أبرز أولويات السّ 

 عزيزت لىالمطلوبة لتمكين الفتاة اللّيبيّة، وترّكز باألخّص ع

 المساواة قيما ووعيا وتشريعا:

  توفير معرفة أكثر ومتجدّدة حول خصائص وأدوار

الفتيات والمرأة، حيث يالحظ ضعف توفّر البيانات حول 

آراء واتّجاهات الفتيات ومعارفهّن وحول أدوارهّن 

وعالقاتهّن داخل وخارج األسرة. لهذا الغرض من 

مركز أكاديمي إنشاء األهمية القصوى في هذه المرحلة 

و البحوث و انشاء  دراساتمجال الص في متخصّ 

ة مظلّ ليكون  المرأة الليبيةحول الفتاة و  قواعد البيانات

 ساتي كبير يختصّ فراغ مؤسّ  ة في ظلّ ة أكاديميّ علميّ 

ة ة مهمّ المرأة في مرحلة انتقاليّ بقضايا الفتة و ويعنى 

 المركزو تتركز مهام . ساتلبناء دولة المواطنة والمؤسّ 

وتقديم  شرالبحث العلمي والنّ في مجال أساسا 

وإنشاء قواعد البيانات المتخّصصة في الستشارات ا

 .مجال قضايا النّوع االجتماعي وتمكين الفتاة والمرأة

 عمةتعزيز القوانين والتّشريعات الممّكنة للفتاة والدّا 

 ةياسيّ لسّ لحقوقها في التّعليم والعمل والمشاركة المدنيّة وا

 .وفي اتّخاذ القرار ولحمايتها من كافّة أشكال العنف

  ّويّة وعتعزيز المقّررات المدرسيّة واألنشطة الثقافيّة والت

دة عليمّية لبناء أجيال جديداخل كافّة المؤّسسات التّ 

أة لمرمتمّكنة من ثقافة المساواة وواعية بحقوق الفتاة وا

هذه  وبحقوق اإلنسان عاّمة، والعمل على ضمان تجدّد

ي. ليمالمقّررات المدرسيّة عبر كافّة مراحل المسار التّع

كما يجب أن تعّزز بأنشطة داخل المدارس لممارسة 

 المساواة. 

 ضمان نشر واسع لقيم وثقافة المساواة ولحقوق الفتيات 

والمرأة واعتماد برامج وأنشطة توعويّة على مستوى 

ي فابات ات إدماج الشّ ز أساسا حول آليّ البلديات، تتركّ 

ة تغيير نظرة نموية المحليّة وكيفيّ المشروعات التّ 

 ،اتابالشّ  و مشاركة ة تعليم وعملالمجتمع بالنّسبة ألهميّ 

مشاركة ابات على الالشّ  حثّ و تنفيذ أنشطة تستهدف 

واعتماد آليات محدّدة وواضحة  المدنية و السياسية

المرأة في الوصول إلى مواقع صنع  الفتاة و تساعد

 .األصعدة كافة القرار على

  دفة لهاادعم منّظمات المجتمع المدني الّنسائيّة والمنّظمات

  .تعزيز أدوار الفتاة والمرأة وتمكينهاى لا

 من ضوع االجتماعي وتمكين الفتاة والمرأة النّ  دمج قضايا

 القطاعيّةياسات كافّة االستراتيجيات الوطنيّة والسّ 

 يةا لحماما قوانين العمل موادّ وتضمين القوانين والسيّ 

ي ش الجنسي فحرّ المرأة من االستغالل والسيّما من التّ 

ط لنّشاعّزز مشاركة الفتاة والمرأة في اي بماأماكن العمل 

 .االقتصادي
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  اعتماد برنامج تدريبي واسع يستهدف أساسا الفتيات

هّن وتدعيم الوعي بغرض تدعيم معارفهّن وصقل مهارت

 ي.اسيأن العام والسّ بحقوقهّن وبأهميّة المشاركة في الشّ 
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 الفصل الخامس: دعم صّحة الّشباب والحّد من الّسلوكيات الخطرة

 :تقديم

 لّتياتعتبر صّحة الّشباب والمراهقين أحد أبرز التّحدّيات 

تواجه هذه الفئات واألكثرها وقعا على سلوكيّاتهم 

ث ومشاركتهم في هذه المرحلة من العمر وفي المستقبل. حي

ة تكتسي أبعاد صّحة الّشباب تعقيدات عدّة تعود للّطبيع

ر ا عبجيّ لواالنتقاليّة الدّقيقة لهذه الفئة والتي تنعكس فيزيو

ولها  تهمسلوكيّاتنعكس على  اكممظاهر عدّة في الجسم، 

تسي تداعيات واسعة ومرّكبة على حالتهم النّفسيّة. كما تك

 صّحة الّشباب أهّمية عالية باعتبارهم يمثّلون العماد

 نا كالمك األساسي لقّوة العمل آنيّا ومستقبليّا وباعتبار كونه

 يّدة كلّما كانت مختلفت صحيّة جدماالّشباب يتمتّع بخ

 صالحلقدراته واستعداداته أعلى وكلّما بالتالي كان مردوده 

 التّنمية والمجتمع أجود كّما وكيفا.

 التي تلك باب كذلكومن أبرز وأهم األبعاد الّصحية للشّ 

 التهحتخّص حالته الصحية العاّمة ومنها التغذويّة وباألخص 

من حيث وعيهم  ،النّفسيّة وأبعاد الّصّحة اإلنجابية

ج وممارساتهم ومدى تمتّعهم بالخدمات المتعلّقة بالّزوا

الّسلوكيات الخطرة كتعاطي  وأبعاد ،والحمل واالنجاب

ون ار كالّسريعة وغيرها باعتب قيادةالتّدخين والمخدّرات وال

 فئة الّشباب هي أكثر الفئات تعّرضا لهذه الّسلوكيات.

ة المتعاونة مع الّسلطات ووفق تقرير منّظمة الّصحة الدّوليّ 

في خّطة إصالح النّظام الصّحي فإّن أحد أبرز التّحدّيات 

في  هو النّقص المهمّ في ليبيا اليوم التي تواجه هذا القطاع 

مراكز الّصحة األساسيّة مثل المستشفيات والمستوصفات 

وحدة  768منها  1754المحليّة والتي يبلغ عددها اإلجمالي 

مليون  6.5بتوفير خدمات لحوالي  ىعنت 1صّحيّة أساسيّة

فرد. هذا عالوة على تداعيات األحداث على عدد مهّم من 

 .2المراكز والمستشفيات و اضطرار غلق بعضها

 

 

 :الّصحة العاّمة والنّفسية للّشباب

ة رغم تداعيات األحداث المتواصلة خالل الّسنوات األخير

يّة غير أّن البيانات المتوفّرة حول أوضاع الّشباب الصحّ 

 بتعدال تتعكس عموما حالة عاديّة لصّحتهم العاّمة والنّفسية و

 كثيرا عن مثيلتها قبل األحداث. 

  الذين يعانون من  34-15فقد بلغت نسبة الّشباب في سن

وترتفع  2016% سنة 1.8لة نفسيّة متأّزمة كآبة أو حا

%. كما 1.7% مقارنة باإلناث 2.0قليال بين الذّكور 

 24-15% للفئة 1.4ترتفع بارتفاع السّن حيث بلغت 

سنة.  34-25% للفئة الموالية 2.4سنة بينما بلغت 

يالحظ ارتفاعا في حالة  20143وبالمقارنة مع العام 

% للفئة 1.0و 24-15ئة % للف1.5االكتئاب بين الّشباب 

 سنة. 34-25الموالية 

والجدير بالمالحظة هو ارتفاع ظاهرة االكتئاب بين الّشباب 

نسبة هذه اللبعض الجهات مثل جهة جنزور التي بلغت فيها 

سنة وترتفع  34-15% بين مجموع الّشباب في سن 14.3

وهي  34-25% بين الّشباب الذكور في فئة الّسّن 25.6إلى 

الوحيدة التي تشهد هذه الظاهرة بكثافة، وترتفع كذلك الجهة 

هذه النسبة في بعض الجهات األخرى بين فئة الّشباب 

، وإن بمستويات أقّل من جهة جنزور 34-25الذكور بين 

ها تبلغ ضعف المتوّسط العام لهذه الجهة، وخص ذلك لكنّ 

 4%3.7% وأجدابيا 4.2% وأبو سليم 4.3جهة باطن الجبل 

شهدت أكثر من غيرها من الجهات أحداث  وهي جهات

 (5)الجدول  عنف خالل الّسنوات األخيرة.

 . نسبة الّشباب الذين يعانون من حالة كآبة5جدول 

 مجموع إناث ذكور فئات الّشباب

15 - 24 1.7 1.2 1.4 

25 - 34 2.0 2.3 2.4 

 1.8 1.7 2.0 المجموع

 2016القطاعات المسح متعّدد 
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  ومن ناحية أخرى بلغت نسبة الّشباب الذي يعاني من

سنة لكنّها ترتفع  29-20% للفئة 3.6 مرض مزمن

% للفئة 6.8وتبلغ الّضعف للفئة الموالية حيث سّجلت 

سنة. وبلغت نسبة اإلعاقة الحادّة أو المعتدلة  30-39

وال تبدو األحداث  ،2014سنة عام  29-20% للفئة 2.5

ذات تأثير يذكر هنا أيضا حيث بلغت نسبة هذه اإلعاقات 

. كما ال 5% أيضا2.3سنوات  9-5بين االطفال في سّن 

يبدو هناك تغيّرا في هذا البعد خالل الفترة األخيرة حيث 

إلى  2016المسح المتعدّد القطاعات لعام تشير نتائج 

 سنة. 34-15% فقط للفئة 2.0بلوغ هذه النّسبة 

 

 الّسلوكيات غير الّصحيّة والّسلوكيات الخطرة:

يعتبر الّشباب أكثر الفئات عرضة لسلوكيّات خطرة 

ى ومغامرة ويعود ذلك إلى عدّة اعتبارات أهّمها تعود إل

 التيالتّغييرات الواسعة التي يمّر بها المراهق والّشاب و

ك ة وكذلة والجنسيّ فسيّ تشمل الجوانب الفيزيولوجية والنّ 

بة غلرّ الهويّتيّة. هي مرحلة تتميّز بالتّجدّد واالكتشاف وا

إلى  لفئةذه اة لدى هذه الفئة مّما يدفع بهالعالية في االستقالليّ 

رة انتهاج سلوكيّات تتّسم في العديد من الحاالت بالمغام

والخطورة. ومن أبرز تلك الّسلوكيات التي تالحظ لدى 

وتعاطي المخدّرات المراهقين والّشباب هو التّدخين 

والكحول وظاهرة أخرى بارزة في المنطقة باألخّص هي 

ا لفظ الّسياقة الّسريعة عالوة على بعض الّسلوكيات العنيفة

 أو جسدا.

تعتبر الّسياقة الّسريعة وغير اآلمنة من أبرز التّحدّيات 

بلغ فقد المتعلّقة بالّسلوكيات الخطرة التي تواجه ليبيا اليوم، 

 2616ت المترتّبة عن حوادث المرور في ليبيا عدد الوفيا

جاءت ليبيا في المركز األّول عربيّا  و ،20156 حالة عام

من حيث معداّلت الوفيّات المترتّبة عن حوادث الّطرق عام 

ساكن  100.000هذه الوفيات لكل  معدل وبلغ 2015

% تليها الّسعودية لكن بفارق شاسع حيث بلغ نفس 73.4

معدل شديد ال ا% وفاية فقط وبهذ 27.3البلد في هذا  معدلال

في العالم في  دولتعتبر ليبيا كذلك في صدارة الاالرتفاع 

على سبيل المثال فقط  معدلال ااهرة حيث بلغ هذهذه الظّ 

 100.000% في الّصين لكل 16.6في أمريكا و %10.6

ساكن. ويشير التّقرير الدّولي إلى كون غالبية هذه الوفيات 

باب و كون هذه الحوادث تكبّد الدّول في المتوّسط تخّص الشّ 

 (12)الشكل  % من إجمالي النّتائج المحلّي.3

. معدل الوفيات في بعض الّدول بسبب الّسياقة 12الّشكل 

 ألف ساكن 100الّسريعة، لكل 

 

 2015التّقرير الّسنوي للحوادث، منّظمة الصحة الدولية 

 

تعاطي التّدخين والمخدّرات تحدّيات تبدو متنامية لدى يمثّل 

الّشباب باألخّص حيث بلغت نسبة المدّخنين من الّشباب 

سنة وترتفع بحدّة لدى الفئة  19-15% بين الفئة 3.9

 سنة عام 29-20% بين الفئة 11الموالية لكي تشمل 

وتبلغ هذه النسبة على صعيد المجتمع اللّيبي ككل  20147

 % بين الذّكور.28رتفع إلى % وت12.8

توفّر بيانات حول تعاطي المخدّرات بين الّشباب  معد مورغ

على  ةاهرلكن تفيد االحصائيّات الحكوميّة إلى تزايد هذه الظّ 

عدد الحاالت المسّجلة بوزارة  تفقد ارتفع ،صعيد المجتمع

حالة عام  28محاكمتها في الغالب من  تالعدل والتي تمّ 

بالنسبة لشبكات اإلتّجار  2012لة عام حا 36إلى  2010

المسجلين بالمخدّرات، وارتفع عدد المتعاطين للمخدّرات 

 254حالة إلى  148في نفس الفترة من كذلك بوزارة العدل 

خالل فقط سنتين، في حين  %72حالة أي بزيادة بلغت 

10.6

16.6

18.8

8

12.8

15.2

18.7

20.2

20.8

21.5

22.6

25.3

26.3

27.3

73.4

0 20 40 60 80

أمريكا

الهند

الصين

االمارات

مصر

قطر

الكويت

العراق 

المغرب

اليمن

لبنان

عمان

اأردن

السعودية

ليبا



 

 26 

% خالل 60يالحظ تراجعا في استهالك الخمور بأكثر من 

رتفاع في تعاطي المخدّرات يدعو إلى هذا اال .8نفس الفترة

تخصيص جهد بحثي عاجل لدراسة هذه الظاهرة وأبعادها 

 وتداعياتها وخاّصة بين الّشباب والمراهقين.

ويالحظ من ناحية أخرى ضعف ظاهرة الّسلوك االنتحاري 

في ليبيا رغم تناميه في بعض البلدان المجاورة وهي ظاهرة 

لة النّفسيّة للّشباب التي كما صحيّة وقد تكون في عالقة بالحا

أشرنا ال تبدو قد تأثّرت كثيرا باألحداث. فقد بلغ معدّل 

ساكن  100.000فقط لكل  0.75حاالت االنتحار في ليبيا 

ول العربية ومنها وهو من أكثر المعداّلت تدّنيا مقارنة بالدّ 

لكّل  5.3والّسعودية  17.2على سبيل المثال الّسودان 

 .9ساكن 100.000

 الّصحة اإلنجابيّة للّشباب:

يّة نجاباإل تتميّز الّسلوكيات الّزواجيّة للشباب وأبعاد الّصّحة

دو  تبالللفتيات المتزّوجات بحالتها اإليجابيّة عموما والتي 

قد تأثّرت هي بدورها كثيرا باألحداث وذلك من نواحي 

 ضعف الّزواج المبّكر والوعي الصّحي والتّمتّع بخدمات

 قديمةللفتيات الحوامل. غير أّن بعض التّحدّيات المتخّصصة 

بعض لواج وتأّخره ا صعوبات الزّ هالحديثة أو المتجدّدة ومن

 الفئات باألخّص وضعف استخدام وسائل تنظيم األسرة بما

 ّم،يضمن التّباعد بين الوالدات ويضمن صّحة المواليد واأل

ت وكذلك ظاهرة الّزواج باألقارب مّما يضاعف احتماال

ين بانجاب غير موفّق، وظاهرة الفوارق المهّمة في الّسّن 

 الزوجين مّما يحدّ من التّوافق األسري.

رغم األحداث وتداعياتها على األوضاع العامة وعلى ف 

البنية التّحتيّة بما في ذلك تداعياتها الّسلبية على النّظام 

الّصّحي ككّل وعلى حالة المؤّسسات الّصحيّة وخدماتها، 

حظ أّن الّرعاية الصّحية لألّم قبل وأثناء وبعد الوالدة تبدو يال

الزالت تتميّز بمستوى جيّد كما تفيدنا بذلك بيانات مسح 

. فقد بلغت نسبة الّسيدات الّشابات 2014صّحة األسرة للعام 

سنة الالّتي تلقيّن رعاية صّحية من قبل كادر  29-15في سنّ 

% أو ما يزيد. كما 99صّحي قبل وأثناء الوالدة وبعدها 

يالحظ أّن هذه النّسبة تفوق مثيلتها بقليل لدى الجيل األّول 

 .(6)الجدول 

 . الّرعاية الصّحيّة قبل وأثناء وبعد الوالدة6جدول 

الّرعاية أثناء  

 الحمل

الّسيدات الالتي 

وضعن 

مولودهّن داخل 

 مؤّسسة صحيّة

% الوالدات 

التي تّمت 

بمساعدة كادر 

 طبّي مؤّهل

ممّرضة  طبيبة

 مؤّهلة

15-19 96.0 2.2 96.6 100.0 

20-24 95.0 4.5 98.9 99.2 

25-29 96.6 2.5 98.6 99.4 

30-34 96.1 3.4 97.3 90.1 

45-49 93.6 1.5 96.8 98.4 

 98.9 97.4 3.0 95.4 المجموع

 2014مسح صّحة األسرة للعام 

 

العالية لعيادة الفتيات والّسيدات عامة في ليبيا وتعبر النّسبة 

للمستشفيات وللكادر المتخّصص عن الوعي الصّحي الجيّد 

عموما لدى المرأة والفتاة اللّيبيّة، ومن المؤّشرات األخرى 

حول الوعي الصّحي هي النّسبة العالية للّسيدات الالّتي 

بلغت  عبّرن عن معرفتهّن باألمراض المنقولة جنسيّا والتي

% بين 85سنة و 29-15 % بين الّشابات في سنّ 86

% بالنّسبة لمعرفتهّن بمرض نقص 90الّسيدات ككّل وتفوق 

 .10المناعة اإليدز

ل ألوّ ج االّزوا دوتفيد البيانات إلى استمرار ارتفاع الّسّن عن

 ويفوق ،سنة لإلناث 30.1سنة للذّكور و  34.4والذي بلغ 

في  34.5 لغبحيث للفتيات  ذلك في بعض الجهات بالنّسبة

في سبها وفي وادي الحياة  32في سرت و 32.6مرزق و

 على سبيل المثال.

ليف وهذا التّأّخر يعود إلى عدّة عوامل ومنها ارتفاع تكا

الّزواج مع استمرار بل استفحال األزمة االقتصاديّة، 

سبة النّ والتوّسع واالستمرار في التّعليم لفترة أطول خاّصة ب

 ت وهي بدورها ظاهرة تستوجب سياسات مناسبة.للفتيا

واجي في ليبيا بما في ذلك بين الّشباب الّسلوك الزّ  تضمنوي

تحدّيان مهّمان يحمالن أضرارا وسلبيّات عدّة لألسرة 

وللمواليد وهما تحدّي الّزواج باألقارب والذي يضاعف في 

احتماالت أن يكون المولود يعاني من تشّوهات ونواقص 

وتحدّي الفوارق المهّمة في السّن لدى فئة من صحيّة، 
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 الّزيجات والذي قد يحدّ من التّوافق األسري وبين الّزوجين.

فقد بلغت نسبة الّزواج بأحد األقارب كابن العّم أو ابن الخال 

% بين الّسكان المتزّوجين عاّمة وترتفع هذه النّسبة 41.5

% في 67.5في بعض الجهات لكي تبلغ على سبيل المثال 

 % في ترهونة.50.6% في نالوت و57.2وادي الحياة و 

ورغم أّن هذه النّسبة في تراجع مع الوقت غير أنّها الزالت 

 (.13)الّشكل  عالية وتشمل ثلث زيجات الجيل األحدث

. نسبة الالّتي لهّن قرابة دمويّة مع الزوج حسب 13الّشكل 

 فئات السن

 

 2014األسرة للعام  مسح صّحة

 

 

 

دو ي تبأّما زواج الفتيات بأزواج يفوقهّن كثير في الّسّن فه

ظاهرة متزايدة خالل الفترة األخيرة حيث بلغت نسبة 

 ،أي الجيل األحدث ،سنة 19-15الّسيدات في سّن 

% 56.2سنوات  10المتزّوجات برجل يفوقهّن بأكثر من 

بينما  من مجموع الفتيات المتزّوجات في هذه الفئة من السّن،

من  34-30% فقط لفئة السّن 24.2بلغت هذه النّسبة 

في  كما ارتفع الفارق في الّسن بين الّزوجين المتزّوجات.

 34-30% سنة للّزوجات في فئة السّن 6.8المتوّسط من 

 سنة. 19-15% لفئة السّن األحدث 11سنة إلى 

ظاهرة جديرة باالنتباه والدّراسة وقد تكون لألحداث 

من  وضعف األمن وشعور الفتيات بعدم االرتياح أو تخّوفهنّ 

احدى  ،شعورهّن باالستهداف من هذا العنفوتنامي العنف 

 (.14)الّشكل  لهذا الّسلوكاألسباب الرئيسية 

. نسبة الّسيدات المتزّوجات بأزواج يفوقهّن 14الّشكل 

 سنوات 10بأكثر من 

 

 2014المصدر: مسح صّحة األسرة 
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 الفصل الّسادس: بناء الّسالم واألمن في ليبيا، الّشباب شريك رئيسي

 

 

 مقدمة

ل ياسي واألمني وأعمامن االضطراب السّ  تشهد ليبيا حالة

عنف وصراعات مسلحة منذ عدد من السنوات كان لها 

ن ملحد االتأثير البالغ على حياة الشباب اليومية بما في ذلك 

القيام بأنشطتهم االقتصادية والتعليمية ومن التواصل 

 اديةاالجتماعي مع األقران واألهالي مما فاقم أوضاعهم الم

بب في أزمة عالقتهم مع المحيط األسري، و والنفسية وس

أسهم في توفير بيئة قد تدفع نحو سلوكيات غير صحية 

د مازالت ليبيا تكافح لوضع حوخطيرة ومعادية للتنمية. و

  ئم.الم الدالدوامة العنف والمضي قدما نحو المصالحة والسّ 

نعرض في هذا الفصل المؤشرات المتوفرة حول تداعيات  

حالتهم  علىاألحداث عل أنشطة الشباب و حياتهم اليومية و 

نتائج  علىالبيانات المتوفرة و علىفسية معتمدين في ذلك النّ 

شملت عينة من راسة ميدانية أجريت لهذا الغرض ود

 آرائهم علىعرف الشباب في مختلف جهات ليبيا بغرض التّ 

ف عرّ التّ طباعاتهم حول مجري هذه األحداث وتداعياتها وانو

توصياتهم لمواجهة أحدات العنف و لتفعيل مشاركتهم  على

 .1لمحالل السّ إفي 

 :بابتداعيات خطيرة للعنف على الشّ 

 يعتبر الح:الح ومشاركة الشباب في حمل السّ نتشار السّ إ

 ر منانتشار السالح من أكثر المواضيع تعقيدا، ويؤرق الكثي

لسالح فاستمرار تواجد ا .المهتمين والمتابعين للشأن الليبي

ص في حوزة المدنيين قد يعطل مسيرة التنمية، ويحد من فر

ي فبيا االستثمارو المساهمة في مشاريع التنمية، وقد يدخل لي

ة قبلية، وتصعّب من مسيرأزمة تربك كافة المشاريع المست

  البناء المرجوة.

أن نسبة  2 2015قد أشارت نتائج المسح العالمي للقيم ف

%( يحملون السالح لعدم  20.7عالية من الشباب الليبي )

إحساسهم باألمن هذا ما يجعل ليبيا تحتل مركز الصدارة في 

حمل السالح  . و يعتقد العديد أنّ 3بين األفراد انتشار السالح

في ليبيا اليوم أصبح بالنسبة للعديد من السكان ضرورة 

للدفاع عن النفس باعتبار حالة االنفالت األمني السائدة، 

 م2014( لسنة 2وعلى الرغم من استصدار القانون رقم )

المفرقعات، وفرض خائر والذّ شأن حظر األسلحة وفي ليبيا ب

ية انتشار عقوبات على حاملي السالح، مازالت إشكال

باب الشّ  ىل خطرا مركبا علالح قائمة في ليبيا، و تمثّ السّ 

جراءات مدروسة إذلك ما يستوجب  كان عامة.السّ و

الح التي يتوجب أن تكون ة جمع السّ عاجلة، تشمل عمليّ و

عادة إالة تمكن من رورة ببدائل متكاملة و فعّ مرفوقة بالضّ 

 ح. ح من العمل المسلّ باب المسرّ دماج الشّ إ

ين حايا والمفقودتزايد حاالت الضّ زوح وم ظاهرة النّ تضخّ 

 :واإلعاقة

بيا ب عن حالة عدم االستقرار والعنف والنزاعات في ليترتّ 

ن كاتداعيات سلبية وفي العديد من األحيان خطرة على السّ 

 ومن ذلك ارتفاع عدد المفقودين، وارتفاع عدد اإلعاقات

كان في عدد السّ ديد ة( واالرتفاع الشّ ة الحركيّ )خاصّ 

 النازحين.

زاعات المتواصلة طوال السنوات األخيرة ت حالة النّ فقد أدّ  

نزوح عدد هائل من األسر و السكان عامة تقدر إلى 

 434.000 منظمة الهجرة الدولية بحوالي أعدادهم حسب

 إلى باإلضافة. هذا 2015نازح داخلي في ليبيا بتاريخ يوليو 

ن في جميع أنحاء البالد ممّ  عائدا 453.540تسجيل حوالي 

 2014نزاعات سنة اء أحداث ونزحوا في الغالب من جرّ 

نها أزوح من شة النّ عمليّ  أنّ  ال شكّ و. حسب نفس المصدر

سيج النّ  واسعا في األسرة وعالقاتها، وفي كاأن تحدث تفكّ 

ع في حالة العزلة نتاج االبتعاد عن ن توسّ أ، واالجتماعي

على الحالة االقتصادية  سلبيّ  ا يكون له أثراألهل ممّ 

 ،ةلألسر عامّ باب وة للشّ فسيّ النّ واالجتماعية والسكنية و
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ا يحدث عليم، وممّ التّ باإلضافة إلى إضعاف فرص العمل و

ات الخطرة. لوكيّ ضهم للسّ يعرّ باب وهشاشة عالية بين الشّ 

إلى ذين هم بحاجة ازحين الحدة عدد النّ ر األمم المتّ حيث تقدّ 

 . 4نازح 241.000مساعدات عاجلة بحوالي 

بعثة األمم المتحدة للدعم في  تقريريؤكد من ناحية أخري  و

لى إى إلى سقوط مئات القتلى والعنف في ليبيا أدّ  أنّ  5ليبيا

ة في ة المستمرّ زوح، مع تفاقم األزمة اإلنسانيّ تفاقم ظاهرة النّ 

وطالبي جئين ض الالّ العديد من المجاالت. كما ازداد تعرّ 

 اللجوء والمهاجرين لسوء المعاملة.

الحرب والنزاعات كانت  نّ إف 6ووفقا لبعض المصادر 

 2015السبب الثاني ألهم أساب الوفيات في ليبيا خالل العام 

ئيسي لإلعاقات في ليبيا. وحسب الموقع بب الرّ السّ و

بلغ عدد ضحايا النزاع  7Libya body count اإللكتروني

، دون تمييز بين 2014نوفمبر إلى خالل الفترة من يناير 

حالة قتل ورصد الموقع أيضاً  2825المقاتلين والمدنيين 

حالة  1523و  2015حالة قتل خالل العام  1519حوالي 

 .2016خالل العام 

ة ألسرائيسي للمسح الوطني الليبي لصحة قرير الرّ ن التّ يبيّ و

ي جمالة هي األوسع انتشاراً بين إاإلعاقة الحركيّ  أنّ  2014

 % من أنواع اإلعاقات43.9سبة اإلعاقات، حيث تبلغ النّ 

ة لحركيّ نسبة اإلعاقة ا إلى أنّ  يضاأقرير األخرى، ويشير التّ 

جمالي إ% من 38.2سنة بلغت  29 – 20ة من للفئة العمريّ 

 أنواع اإلعاقات التي تعانيها هذه الفئة العمرية. 

 :بابالعنف في نظر الشّ 

ي الت (FGD’sتشير نتائج المقابالت الجماعية البؤرية )

م لباب والسّ االستشارة الوطنية حول الشّ أجريت في اطار "

ي ف في ليبيا وباألخص فطرّ العنف والتّ  واألمن" إلى أنّ 

 يات المعوقةحدّ التّ  مدينتي طرابلس وبنغازي يعتبر أهمّ 

فسية وتفاعلهم وحياتهم النّ يبي باب اللّ لحركة الشّ 

ي حدلتّ اباب المكانة األولى لهذا فرد الشّ أواالجتماعية، فقد 

 (.11)انظر الشكل

 

 

  

 ونهاباب عن حالة "دوامة مغلقة" يعيشر العديد من الشّ عبّ و

لى إت التي أدّ و انتشار أعمال العنف،األمن وبسبب انعدام 

 عنه إحباطب ا ترتّ حركة الشباب ممّ إعاقة مختلف أنشطة و

 ثا.إناو باب ذكورافسية للعديد من الشّ تدهور للحالة النّ و

 يدلي شباب المدن الكبرى باألخّص بشهادات معبّرة حولو

ة تداعيات العنف والنزاعات الّسائدة على حياتهم اليوميّ 

ة إلى أن حال وأوضاعهم النّفسيّة، فقد صّرح العديد منهم

قلة اّصة منها المتناوانتشار األحداث وخ االنفالت األمني

عبر وسائل اإلعالم جعلت العديد من الّشباب وأسرهم 

ت سافايتجّنبون التّنقّل خارج البيت خاّصة في المساء أو لم

 ودة.طويلة خوفا من التّعّرض إلى أيّة أحداث طارئة أو مقص

و أدّى ذلك إلى تقليص كبير في الزيارات العائليّة 

من  ارج المدينة، كما قلّصولألصدقاء و خاّصة الّزيارات خ

 ساعات العمل بالنّسبة للقطاع الخاّص وأصحاب المشاريع

م التجارية باألخص، وأعاق الّطلبة من االلتحاق بمدارسه

 وكلّياتهم في بعض األحيان.

 ىعلكور منهم الذّ  باألخصّ د العديد من المشاركين وأكّ و 

رد وامص فرص العمل وعة لتقلّ لبية المتوسّ داعيات السّ التّ 

م افهأهدا حال دون تحقيق تطلعاتهم وباب ممّ الشّ  ىخل لدالدّ 

تعترضهم في تحقيق  عوبات التيالصّ إلى مشيرين في ذلك 

ون بناء أسرهم. وأشار البعض كواج واستقالليتهم وفي الزّ 

لوك سإلى انتهاج افعة هذا العامل قد يكون أحد األسباب الدّ 

 ة.منة عامّ آغير ية وسلوكيات غير صحّ عنف و

انتشار وأشارت نتائج االستشارة من ناحية أخرى إلى 

خر، خطاب وأشخاص ي اآلظاهرة انعدام الثّقة ف عتوسّ و

أبرز التحديات التي  حدىإاعتبارها و مؤسسات،وأطراف و

د أكّ و لم.السّ األمن و إحاللإلى تواجه و تعيق الجهود الرامية 

الّشباب كذلك على تحدّي "اإلرهاب الّرقمي"، حيث أشاروا 

بكات االجتماعية لترويج الشّ و لألنترنتتوظيف واسع إلى 

الخطب المتطّرفة والمستهدفة الّشباب أساسا وصغار الّسن 

رورة مشاركته ضية وعلى أهمّ باب د الشّ باألخص. كما أكّ 

نف لم ونبذ العة بناء السّ في عمليّ في صنع القرار و

منها ذات دة وقابلة للتنفيذ وم توصيات محدّ االرهاب، وقدّ و

حديات األمنية ة للتّ ابع االستعجالي لضمان مواجهة جادّ الطّ 
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ق حياتهم اليومية وتوصيات ذات بعد وقائي التي تعي

لم تفعيل مشاركته في عمليات بناء السّ باب ولتمكين الشّ و

 في جهود التنمية عامة. وونبذ العنف 

توجيهي لحماية الشباب من العنف وتفعيل مشاركته إطار 

 :لمفي إحالل السّ 

رورة أن ال يستوجب بالضّ  ي لظاهرة العنفصـدّ التّ  إنّ 

تضافر جهـود إلى خر بل يحتاج آيقتصر على طرف دون 

كل الفاعلين في المجتمع من جهات و أطراف حكومية و 

منظمات مجتمع مدني وقطاع خاص، باإلضافة إلى إشراك 

 األمنومن أجل السلم  ة الحوارليهم في عمليّ الشباب عبر ممثّ 

 راكإلشتكمن األهمية العالية ووضمن الهيئات المعنية بها. 

 في كون شباب نفحالل السلم و نبذ العإالشباب في عملية 

كونه و ناحية حجما سكانيا هائال، اليوم و كما أشرنا يمثل من

 االبتكار علىدرة قأكثر الفئات تعليما و ىمن ناحية أخر

على الة، وهو أكثرهم قدرة مقترحات فعّ انتاج أفكار وو

ه نّ إ باب، ثمّ نبذ العنف ألقرانهم الشّ لم ويصال رسالة السّ إ

اب رغم نقد الّشبكثر استهدافا واألكثر ضحية للعنف. واأل

ياح ألوضاعهم عاّمة وفي العديد من األحيان بألم وعدم ارت

نقاش في فرق ال ةالمقابالت الميدانيّ حوا بذلك خالل كما صرّ 

ق الشبابية على مستوى سبعة بلديات في ليبيا غطت المناط

، فقد عبّر غالبهم وفي العديد من الجغرافية بشكل عام

محّطات المقابالت الحواريّة عن حالة نفسيّة عالية 

واستعدادات وإرادة للعمل من أجل مواجهة التّحدّيات 

 لم.وتعزيز فرص األمن والسّ 

 راء ومقترحاتآ علىة في هذا االطار و باالعتماد خاصّ  

ار باب المشارك في االستشارة الوطنية المشات الشّ توصيّ و

غ وجهات لسياسات تصاتّ المن  ام فيما يلي عددليها نقدّ إ

باب هو شريك أساسي في الشّ  تؤّكد على أنّ ضمن مقاربة 

اعتماد إلى نبذ العنف وتعزيز فرص األمن و تهدف 

وقائية  ىباب من العنف وأخرلحماية الشّ جراءات عاجلة إ

 ته.تفعيل اندماجه و مشاركئيسية وبغرض تلبية حاجاته الرّ 

دعوة الدّولة إلى إلزام كافّة أطراف النّزاع بعدم االعتداء  -

على الّشباب واألهالي غير المسلّحة، ويشمل ذلك كافّة 

لضمان والعنف، واتخاذ اجراءات عاجلة  االعتداءأشكال 

ن مدارس وجامعات وأندية باب محماية دائمة لفضاءات الشّ 

 وغيرها. شبابيةدورو

ن وضع حد لحالة انتشار األسلحة بما يعّزز األمن ويمكّ  -

ز الّشباب واألهالي من التّنقّل ويحدّ من الخوف ويعزّ 

اج الّشعور باألمن، وأن يصحب بتوفير بدائل إلعادة ادم

ع ريحه من العمل المسلح، و منسالشباب اقتصاديا بعد ت

 لذيبالعمل العسكري أو المسلّح على الشباّب ا االلتحاق

 .األساسي و العالي ال زال يزاول تعليمه

 ابيةجراءات فعالة لتوفير مواطن عمل للفئات الشبإاعتماد  -

ة األكثر احتياجا و تهميشا و توفير التواصل و الرعاي

ن ما رية األكثر تضرّ االجتماعية و النفسية للفئات الشباب

 العنف كالشباب النازح و غيره.

دني مات المجتمع الملمنظّ ي الفنّ ي وعم المادّ توفير الدّ  -

 نفنبذ العلم والسّ نشر ثقافة الحوار و العاملة في مجال

 .الشباب واألولياء كافة فئات المستهدفةو

فة أفضل بمختلف معرالدراسات لتوفير تكثيف البحوث و -

تنفيذ هذه و باب في صياغةاشراك الشّ و ،أبعاد العنف

 .الجهود

إدماج موادّ تهدف لنشر ثقافة الحوار والّسلم وحّل   -

ضمن المقّررات  االجتماعيالنّزاعات والتّماسك 

 ز زمني مهّم لتدريسها ولتأهيلالمدرسيّة وتخصيص حيّ 

 الطلبة لممارستها.

تغطية الفضاءات الّشبابيّة والعموميّة كالجامعات  -

ت صالقافيّة والمواس والفضاءات الّرياضيّة والثّ والمدار

ة رسائل توعويّة وتحفيزيّ تى تحمل قات الوغيرها بالمعل

 .العتماد قيم وثقافة الحوار والّسلم ولنبذ العنف

 لم واألمنصة في مجال نشر ثقافة السّ نشاء قناة متخصّ إ -

 ناثلمعاملة بالتّساوي بين الذّكور واإلا، وونبذ العنف

 ةن تكون مستقلّ أ علىواحترام حقوق وخصوصيّة الفتاة، 

ن ما نهيمكّ باب ويا بما يكسبها ثقة الشّ وغير منحازة سياس

 لم. ة السّ الة في عمليّ المشاركة الفعّ 

 يباب وقادة المجتمع المدندريب للقادة الشّ توفير التّ  -

ينهم معرفيّا ومهاريّا وتوفير لألئّمة ورجال الدّين لتمكو

وسائط وأدلّة متخّصصة لتيسير مهامهم في توعية 
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ة سامحيّ ين التّ قيم الدّ لم والسّ وار وحباب بقيم الالشّ 

 .لم ولنبذ العنفمن أجل السّ ة والحواريّ و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
في إطار للقرار "االستشارة الوطنية حول الشباب و السلم و األمن":  1

و البرنامج البحثي الدولي الهادف توفير معرفة أفضل  2250األممي 

حول أراء الشباب ومقترحاتهم لترجمة التوجهات الدولية لتعزيز السلم 

ومشروعات، فقد اعتمد صندوق األمم المتحدة إلي سياسات وبرامج 

للسكان بمعية منظومة األمم المتحدة العاملة في المنطقة و بالتعاون مع 

عدد من منظمات المجتمع المدني الشبابية الليبية، برنامج بحثي يعتمد 

تهدف توفير معرفة أفضل حول رؤية  -مقابالت جماعية بؤرية–على 

دوارهم ومشاركتهم في مواجهة التحديات الشباب ومقترحاتهم لتفعيل أ

التي تواجههم وباألخص لتفعيل أدوارهم في مواجهة تحدي العنف 

وقد شملت الدراسة  والتطرف ولنشر ثقافة الحوار وتعزيز السلم واألمن.

شاب  329بؤرية" أجريت مع FGDs"مقابلة جماعية  45الكيفية 

ي منظمات المجتمع وشابة من فئات متعددة شملت الطلبة والفاعلين ف

المدني ومن الشباب في قوة العمل من مشتغلين و عاطلين عن العمل، 

بلديات  8مدن و  7( ، موزعين على 138( و اإلناث )191من الذكور)

ليبيا -من مناطق ليبيا كافة.)منشورات صندوق األمم المتحدة للسكان

2017) 
لشباب تقدر نسبة عالية من ا 2015شملت عينة مسح القيم العالمي  2

 سنة 29% أعمارهم اقل من 43
3 WVS, 2015 
 2017خطة االستجابة الوطنية،  4
5 UNSLIM, 2016  
6 The Institute for Health Metrics and Evaluation - 

http://www.healthdata.org/libya 
7 http://www.libyabodycount.org/location  
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الخبراء  مرفق: قائمة 

في إعداد  والمساهمين 

 الوثيقة
 

 

 فريق ليبيا : -

          

 فريق صندوق األمم المتحدة للسكان: -

 

   

 

 

 الصفــة في المشـــروع الجهــة التابــع لهــــا االســــــــم

 رئيس فريق الخبــراء خبيــر مستقل أ. علــي مصطفى الشريــــــــف -

 عضـو فريق الخبراء خبيــر مستقل                              ل  ــبــيــي جـــلـــم عـراهيــد. اب -

 عضـو فريق الخبراء عضو هيئة تدريس جامعة طرابلس                             ي   ـــانـــبـــاد محمد العـــعـد. س -

 عضـو فريق الخبراء مستقلخبيــر                              وات   ـــــــــحــلي محمد الــــد. ع -

 عضـو فريق الخبراء عضو هيئة تدريس جامعة الزاوية                          ى      ــســــــــــمود عمر عيـد. مح -

 عضـو فريق الخبراء عضو هيئة تدريس جامعة المرقب                          ري      ـــــــويـــر ساسي طـاصـد. ن -

 مشرف فني  المجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي                               ي  ــم الترهونـــــــالـاني ســـم. ه -

 مساعد فني للخبــراء المجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي                                ن غربيه    ـــــد بــمـــس أحـيـم. ق -

 مساعد فني للخبــراء المجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي                                 ي   ــــــــــد سعيد التواتـمـحـأ. م 

 الصفــة في المشـــروع الجهــة التابــع لهــــا االســــــــم

- 
خبير في مجال سياسات  ليبيا   UNFPA –صندوق األمم المتحدة للسكان  خالد الوحيشي 

 تمكين الشباب 

 مساعد فني للخبراء ليبيا  UNFPA –صندوق األمم المتحدة للسكان                                 سفيان زرلي -

 مساعد فني للخبراء ليبيا UNFPA –صندوق األمم المتحدة للسكان                                 سوزانا حمصي  -
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