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Analysis of Human Development Indicators In Libya  
 
Alrubaie.Falah.K.Ali - Economics-faculty of Economics–derna-Omar Almukhtar university- Libya  
Summary  
This study aimed to diagnose the nature of the challenges facing human development in Libya in 
the future, in light of the trend towards privatization and economic reform and retreat of the role of 
the state and public sector, and the economic recession that dominated the Libyan economy since 
the mid-nineties yet, and how to maintain the gains made by, and address the shortage of quality 
aspects of the recipe given sustainability, after it became successful achievements in the areas of 
health and education are threatened with exposure to significant setback.The only way to meet those 
challenges is to intensify efforts to raise the level of the three dimensions of human development: 
the formation of human capacities, human use of this capacity, raising the level of human well-
being and the granting of these indicators priority in the allocations of investment, and to keep 
raising the living standard of citizens while working to develop and improve constantly, and 
keenness to achieve justice in the distribution of incomes, and an evaluation and follow-up 
continuing to achieve human development consistent with the rates of international and national 
particularities and the advancement of the education sector in the context of economic restructuring 
to give priority to the aspects of quality and focus on the quality of education its various 
dimensions, and keep up with economic and social developments and changes and build modern 
health policy with the task of accurate diagnosis of the problems of the health sector, and the 
diagnosis of pros and cons current horizontal expansion in health services, policy and the reality of 
the pharmaceutical and medical supply and the proposed alternatives, and the reality of policy 
alternatives and spending in the health sector, and interest in the maintenance of the gains 
distributive and social justice in the provision of housing for all social groups, particularly those on 
low income, together with adherence to appropriate staffing resources, the need to develop a 
national strategy for the advancement of the status of women Jamahiriya, containing among other 
proposals, foremost of the establishment of social programmes to reduce the negative effects of 
economic restructuring programmes on the status of women, creation of a national fund for the 
advancement of women in order to improve their quality of life and ensure that aspects of the 
economic and social security through expansion of programmes investment loans and loan subsidies 
and housing programs marriage and custody and training programmes and rehabilitation 

  
  تحلیل مؤشرات التنمیة البشریة في لیبیا

  لیبیا/ جامعة عمر المختار / كلیة االقتصاد /   ھیئة التدریسعضو / فالح خلف علي الربیعي.د
  ملخص 

تھدف ھذه الدراسة الى تشخیص طبیعة التحدیات التي تواجھ التنمیة البشریة في لیبیا في المستقبل ،في ظل التوجھ نحو الخصخصة 
لتي ھیمنت على االقتصاد اللیبي منذ منتصف واإلصالح االقتصادي وتراجع دور الدولة والقطاع العام، وحالة الركود االقتصادي ا

ومعالجة النقص في جوانبھا النوعیة إلعطائھا صفة االستدامة، , التسعینات لحد أالن ،  وكیفیة المحافظة على المكاسب التي حققتھا
والسبیل الوحید  .بعد أن أصبحت الناجحات التي تحققت في المجاالت الصحیة والتعلیمیة مھددة بالتعرض إلى انتكاسة كبیرة 

لمواجھة تلك  التحدیات ھو  تكثیف الجھود لرفع مستوى التنمیة البشریة بإبعادھا الثالثة التي تشمل تكوین القدرات البشریة، 
اه البشرى  ومنح ھذه المؤشرات األولویة في تخصیصات االستثمار،والحرص فاستخدام البشر لھذه القدرات، ورفع مستوى الر

المعیشي للمواطن مع العمل على تطویره وتحسینھ باستمرار، و الحرص على تحقیق العدالة في توزیع  على رفع المستوي
التقییم و المتابعة المستمرة لتحقیق التنمیة البشریة بما یتفق والمعدالت الدولیة و الخصوصیات الوطنیة والنھوض  وإجراءالدخول،

بمنح األولویة للنواحي النوعیة والتركیز على جودة التعلیم بأبعادھا  بقطاع التعلیم في إطار إعادة الھیكلة االقتصادیة
المختلفة،ومواكبة التطورات االقتصادیة واالجتماعیة والمتغیرات الحدیثة و تبني سیاسة صحیة تتولى مھمة التشخیص الدقیق 

الصحیة ،وواقع السیاسة الدوائیة  لمشكالت القطاع الصحي ،و تشخیص إیجابیات وسلبیات التوسع األفقي الحالي في الخدمات
، وواقع وبدائل سیاسة األنفاق في القطاع الصحي، واالھتمام بصیانة المكاسب التوزیعیة والعدل  واإلمداد الطبي والبدائل المقترحة

لتوظیف المالئم االجتماعي في توفیر السكن لكافة الفئات االجتماعیة، وبالذات ذوي الدخل المحدود، جنبًا الى جنب مع التمسك با
للموارد، وضرورة العمل على وضع إستراتیجیة وطنیة للنھوض بأوضاع المرأة اللیبیة، تتضمن جملة مقترحات من أھمھا  وضع 

برامج اجتماعیة للحد من اآلثار السلبیة لبرامج إعادة الھیكلة االقتصادیة على أوضاع المرأة ،إنشاء صندوق وطني للنھوض بالمرأة 
نوعیة حیاتھا وضمان جوانب األمن االقتصادي واالجتماعي من خالل التوسع في برامج قروض االستثمار بغرض تحسین 

  .والقروض السكنیة و إعانات الزواج  و برامج حضانة  وبرامج تدریب وإعادة تأھیل 
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  حتليل مؤشرات التنمية البشرية يف ليبيا
  

الفاعلة والدینامیكیة للعنصر البشري في عملیة التنمیة  تنطلق ھذه الورقة من فرضیة مفادھا أن تحقیق المشاركة
حیاة ( في لیبیا یتطلب تبني توجھ إنمائي ، یقوم على منح األولویة لتحقیق أھداف التنمیة البشریة الثالث وھي 

 و الختبار ھذه) إتاحة مستویات معیشیة مرتفعة  –تمتع الفرد والمجتمع بالمعرفة المتجددة  –أطول وأكثر صحة 
الفرضیة  تتناول الورقة بالعرض و التحلیل المالمح العامة لنموذج التنمیة البشریة في لیبیا، وھو نموذج  مشتق 
من مبادئ و أطروحات النظریة العالمیة الثالثة وتوجھات المجتمع الجماھیري وتوجھات خطط التنمیة المتتالیة 

 بشيء من التفصیل ا أنجزه  تستعرض الورقةالتي طبقت في العقدین اآلخرین،ولتوضیح ھذا النموذج وم
في القطاعات كل من قطاع التعلیم و الصحة ونوعیة الحیاة ، ومشاركة المرأة اإلنجازات المختلفة للتنمیة البشریة 

في الحیاة االجتماعیة و االقتصادیة للمجتمع اللیبي ، وأخیرًا تقدم  الورقة بعض المقترحات التي یمكن أن تساھم 
  -:و سیتم تقسیم الورقة الى المحاور اآلتیة  .التوجھات المستقبلیة للتنمیة البشریة في لیبیا  في خدمة

  
  العالقة بین البعد البعدین المادي والبشري في نظریة التنمیة -:أوال 
  ـ فلسفة التنمیة البشریة في لیبیا:ثانیا 
   التنمیة البشریة في لیبیا واقع -:ثالثا 
  في لیبیاالتنمیة البشریة  تحسین أداءمقترحات ل -:رابعًا 
  العالقة بني البعد البعدين املادي والبشري يف نظرية التنمية -:أوال 

ة      ى كیفی ي عل ي الماض ز ف ي ترك رن الماض ن الق ینات م د الخمس ة عق ى نھای ة حت ات التنمی اذج و نظری ت نم كان
د،ھو      اجي واح ى عنصر إنت ال،فھي تفترض أن العنصر     عنتحقیق التنمیة االقتصادیة باالعتماد عل صر رأس الم

اذج          ك النم ن اشھر تل ة، ،وم ر المرون دود أو كبی ر مح البشري ال یشكل قیدا على عملیة التنمیة ، وأن عرضھ غی
وازن           –نموذج ھارود  ر المت و غی وازن والنم و المت ات النم ویس ،ونظری ر ل وذج آرث ار ، ونم اذج   . دوم ذه النم فھ

ة االقتص   ق التنمی أن تحقی ري ب د      ت بیل الوحی و الس ل ھ ذا التموی وفیر ھ خم ،وت ل ض ى تموی وي ال اج س ادیة ال یحت
ًا      ینعكس إیجاب ادي س ال الم ي رأس الم تمر ف راكم المس ل، وان الت رص العم ق ف ادي وخل اط االقتص ز النش لتحفی

  على مختلف الفئات االجتماعیة ذلك بفضل األثر التساقطي, عاجًال أم أجًال
ارات  " ثیودورشولتز" تي أجراھا االقتصادي األمریكيأال أن أثبتت األبحاث ال في بدایة الستینات أن الخبرة والمھ

اج        ة اإلنت ى عملی ؤثرة عل یة الم تقلة الرئیس رات المس د المتغی كل أح دریب  تش یم والت ة التعل اء عملی بة أثن المكتس
  وعملیة التنمیة االقتصادیة ،

ة          ودفع ھذا التحول الى التركیز على قدرات اإلنسان  ي البشر و إعطاء األولوی ة االستثمار ف ى أھمی د عل و التأكی
ة تشكیل       ى أھمی د عل ذي یؤك للتعلیم والتدریب،وتجسد ھذا التركیز المنھجي بتبني  مفھوم تنمیة الموارد البشریة ال

د التسعینات  لیشھد               ى أن جاء عق ا ال وم مھیمن ذا المفھ دریب،وظل ھ یم والت ن خالل التعل درات البشریة م ن   الق م
ذي            ة البشریة ال وم التنمی ائي لمفھ دة اإلنم م المتح امج األم ي برن بدایتھ قفزة نوعیة في الفكر التنموي ارتبطت بتبن
ة           وازن للمقول ى إعادة الت ذا التحول ال درات البشریة ،و أدي ھ ن الق دعا الى التركیز على كیفیة تحقیق االنتفاع م

ري أن   ) وھو ھدفھا أن اإلنسان ھو صانع التنمیة ( التي تنص على  د ی ة     "فالمفھوم الجدی روة الحقیقی م الث البشر ھ
  " لألمم

وأن خیارات البشر، غیر محدودة، و تتنامى باطراد مع ". عملیة توسیع خیارات البشر"وأن التنمیة البشریة ھي 
یس األساسیة و من بین تلك الخیارات ھناك ثالثة أحقیات أساسیة شكلت الحقا األبعاد و المقای. رقي البشریة

  -:للمكونة لدلیل التنمیة البشریة وھي
  بعد الحیاة الصحیة الطویلة و تقاس بالعمر المتوقع عند المیالد - 1
البعد المعرفي ویقاس  بنسبة البالغین القادرین على القراءة و الكتابة ،و نسبة االلتحاق بمستویات التعلیم - 2

  االبتدائي و الثانوي و الجامعي 
  .لمستوي المعیشي الالئق ویقاس بالناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي للفرد مقاسًا بالدوالر األمریكي بعد ا -3
  .ویقاس بنسب مساھمة النساء في الحیاة االجتماعیة و االقتصادیة   مشاركة المرأة في المجتمعبعد - 4
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راء    ي إث ریة ف ة البش ر التنمی ن تقری ة م نویة المتوالی دارات الس اھمت اإلص یح  وس الل التوض ن خ وم م ذا المفھ ھ
   -:التفصیلي لبعض المسائل المتصلة بأبعاد ھذا المفھوم ومن أھمھا 

داخل وتتفاعل    -1 ي تت إن مفھوم التنمیة البشریة مفھوم مركب ینطوي على مجموعة من المكونات والمضامین الت
ا         ة أھمھ یاقات المجتمع دخالت والس ن العوامل والم ة م ع جمل اج  : م ة،   عوامل اإلنت ة االقتصادیة والمالی ، والسیاس

روة          ف شرائحھ، مصادر السلطة والث ین مختل ب المجتمعي ب مقومات التنظیم السیاسي ومجاالتھ، عالقات التركی
ومعاییر تملكھا وتوزیعھا، القیم الثقافیة المرتبطة بالفكر الدیني واالقتصادي، القیم الحافزة للعمل واإلنماء والھویة 

  . تطویر والتجدید أداًة للتقدم والتنمیةوالوعي بضرورة ال
اج ،   -2 أن ھدف للتنمیة البشریة ھو تطویر المقدرة البشریة، فلم یعد الھدف الرئیسي لعملیة التنمیة ھو زیادة اإلنت

وا     بل أصبح الھدف ھو  تمكین الناس من توسیع نطاق خیاراتھم ، لیتمكنوا من العیش حیاًة أطول وأفضل ولیتجنب
ة األمراض ا ة تطویر       .لقابلة للعالج ولیملكوا المفاتیح لمخزون العالم من المعرف ة عملی ة التنمی ذا تصبح عملی وھك

افع االقتصادیة     ة تعظیم المن ة       . القدرات البشریة الى جانب كونھا عملی یس الرفاھی ة البشریة ل ي التنمی فاألساس ف
التعلیم و     اس ،ف افي للن ة، تتجاوز       المادیة فحسب،بل االرتفاع بالمستوي الثق ة واجتماعی د معنوی ان فوائ ة یحقق الثقاف

  بكثیر فائدتھما اإلنتاجیة،من احترام الذات الى القدرة على التواصل مع اآلخرین الى االرتقاء بالذوق االستھالكي 
دول یتركب دلیل التنمیة البشریة من مجموعة من المعطیات القابلة للقیاس الزمني والقابلة للمقارنة فیما بین ال - 3

وھي تتعلق بطول العمر والمعرفة ومستوي المعیشة ،أعطي لكل منھا وزن معین یتناسب وشدة ارتباطھا بالتنمیة 
،فالبلدان األقل تنمیة تكون أقرب الى الصفر ،وتضم مجموعة )  1-0(البشریة، واختیرت قیمة للدلیل تتراوح بین 

القتصادیة واالجتماعیة واإلنسانیة والسیاسة والتي تعكس األدلة طیفًا واسعًا من المؤشرات التي تغطي الجوانب ا
في النھایة التقدم المحرز على صعید التنمیة البشریة ونقاط الضعف والثغرات فیھا، ویتجاوز عدد المؤشرات في 

  -:مؤشرًا، توزعت على الشكل اآلتي 180التقریر 
  .دلیل التنمیة البشریة ویضم أربعة مؤشرات-أ

  .لمرتبط بنوع الجنس ویضم ثمانیة مؤشراتدلیل التنمیة ا-ب
  .مقیاس التمكین المرتبط بنوع الجنس ویضم أربعة مؤشرات-ت
  .الفقر البشري في البلدان النامیة ویضم أحد عشر مؤشرًا-ث
  اتجاھات التنمیة البشریة ونصیب الفرد من الدخل -ح
  .ؤشراتالتقدم المحرز فیما یتعلق بالبقاء على قید الحیاة ویضم خمسة م-خ
  .المالمح األساسیة للصحة ویضم عشرة مؤشرات-ج
  .أختالالت التوازن في التعلیم ویضم عشرة مؤشرات-د
  .األداء االقتصادي ویضم ستة مؤشرات-ذ
  .بنیة االقتصاد الكلي ویضم واحد عشر مؤشرًا-ر
  .أختالالت التوازن في استخدام الموارد ویضم ستة مؤشرات-ز

  .لبلد المتلقي ویضم ستة مؤشراتالمعونة والدیون حسب ا-س
  .تدفقات المعونة و یضم ثمانیة مؤشرات-ش

  .االتجاھات الدیموغرافیة ویضم سبعة مؤشرات-ص
  .استخدام الطاقة ویضم أربعة مؤشرات-ض

  .المالمح األساسیة للتدھور البیئي ویضم ثمانیة مؤشرات-ط
  .إدارة البیئة ویضم ثمانیة مؤشرات-ظ
  .غذیة ویضم سبعة مؤشراتاألمن الغذائي والت-ع
  .األمن الوظیفي ویضم سبعة مؤشرات-غ
  .المالمح األساسیة لحیاة السیاسیة ویضم سبعة مؤشرات-ف
  .الجریمة ویضم خمسة مؤشرات-ق
  .الكرب الشخصي ویضم ستة مؤشرات -ف
  .الفجوات بین الجنسین في التعلیم ویضم اثنا عشر مؤشرًا-ك
  .االقتصادي، ویضم سنة المؤشرات الفجوات بین الجنسین في النشاط-ل
  .الفجوات بین الجنسین في عبء العمل وتوزیع الوقت، ویضم سنة مؤشرات-م
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  .الفجوات بین الجنسین في المشاركة السیاسیة ویضم سنة مؤشرات-ن
  .حالة حقوق اإلنسان ویضم ثمانیة اتفاقیات وصكوك دولیة أساسیة- ھـ
  

نتساءل عن نظرة لیبیا الى التنمیة البشریة  وبالرجوع الى الخطط  اإلنمائیة  انطالقًا من المعطیات السابقة البد أن
ات و        ن التوجھ ا مشتق م ي لیبی مند تنفیذ أول خطة حتى الوقت الحاضر یتضح بجالء أن مفھوم التنمیة البشریة ف

ي تنطوي     المنطلقات التي تحكم فلسفتھا في التنمیة االقتصادیة،وعلیھ ینبغي التعرف على أھم المبادئ اد الت واألبع
  .علیھا ھذه الفلسفة

 ً   ـ فلسفة التنمية البشرية يف ليبيا:ثانيا
ائي    ھناك الكثیر من نقاط االلتقاء بین األبعاد و المكونات التي طرحھا  دة اإلنم م المتح ة البشریة   برنامج األم للتنمی

الل  ن خ ذ الع  م ریة من ة البش ر التنمی ة لتقری نویة المتوالی دارات الس ذي   1990ام اإلص وم ال ام للمفھ ار الع واإلط
ادئ و أطروحات     ن مب اب االخضر  تطرحھ فلسفة التنمیة البشریة في لیبیا والمستوحي م ع    الكت ات المجتم وتوجھ

ن     اس م ن الن الجماھیري ،حیث نجد أن الھدف األساسي للتنمیة البشریة من وجھة النظر اللیبیة،ھو إیجاد بیئة تمك
  -:ة وخالقة ویقوم ھذا المفھوم على عدد من المبادئ أھمھا التمتع بحیاة طویلة وصحی

ة    -:مبدأ االعتماد على الذات  -1 ل أھمی یشكل ھذا المبدأ أحد المبادئ المحوریة في النظریة العالمیة الثالثة، ویحت
   -:استثنائیة في تحقیق التنمیة البشریة فوفقا للمنظور اللیبي فأن 

ذ ع  -أ اعي یتخ وي جم رار التنم ة     الق لب عملی ي ص ع ف رار یق ذا الق عبیة ، وھ ان الش ؤتمرات واللج ق الم ن طری
  الدیمقراطیة المباشرة التي تتم بدون وصایة أیة جھة نیابة عن الشعب  

وي   -ب التخطیط للتنمیة البشریة شأن شعبي یتخذه الشعب بتنظیماتھ السیاسیة والفنیة التي ستقرر المنظور والمحت
  . یة والخیارات التنمیة البشر

ذ           -ت ي وضع وتنفی وطني ف دخل ال ادر ال ع مص ر االستدامة و تنوی ذات سیضمن عنص ى ال اد عل دأ االعتم أن مب
  .خطط التنمیة و التحول 

  أن مبدأ االعتماد على الذات  مبني على تصور استراتیجي متجدد للتنمیة البشریة والتنمیة االقتصادیة -ث
ى       أن مبدأ االعتماد على الذات ال یقوم ع-ح وم عل ة تق ة وطنی ى رؤی تند ال لى االنكفاء واالنغالق على الذات،بل یس

ة        الم بكاف ع الع ة م ادیة متكافئ ات اقتص اء عالق دعو لبن المي وت ي والع یط اإلفریق ي والمح یط العرب اة المح مراع
ة ال            ر التنمی لم تقری ث یس ة البشریة ،حی دولي للتنمی ار ال ة الخی رف بأھمی ا تعت ام   مجموعاتھ وتكتالتھ ،كم بشریة لع

وفیر مساحة              1999 دول األخرى بت ة لل اریر الوطنی ع التق ة م ي بالمقارن ر اللیب رد التقری ار ، وینف بأھمیة ھذا الخی
نجح      ن أن ت ة ال یمك ة للتنمی كافیة لتحلیل مقومات الخیار الدولي للتنمیة البشریة، و یؤكد على أن الخیارات الوطنی

م     ي مالئ اخ دول دون وجود من ن   . ب ال یمك ن      ف ائم ، وال یمك دولي الق ام ال ة والنظ دور العوامل الخارجی تھانة ب االس
دول              ي ال ة البشریة ف دھور مستویات التنمی دھا مسؤولیة ت ا وح ة وتحمیلھ ة العوامل الداخلی االقتصار على معالج

  .النامیة 
اءلة  -2  دأ المس ي تق     -:مب اءلة الت یة المس ي بقض یاق اللیب ي الس ریة ف ة البش رن التنمی ة  تقت میم العالق ي ص ع ف

ام بتشخیص           اھیر للقی دأ األمر للجم ذا المب ا الشعبیة،ویفوض ھ اإلیجابیة بین المؤتمرات الشعبیة األساسیة ولجانھ
ؤتمرات        الل الم ن خ ة م ات التنموی دیل األولوی ة وتع تمرار مراجع تم باس ث ی اء ، حی الح األخط ة و إص ومتابع

ذیر الممارس ي تج اعد ف ذي یس عبیة،األمر ال ادي  الش رار  االقتص ي الق ة ف ر العقالنی ادة عنص ة و زی ة الدیمقراطی
  .الشعبي ،فضال عن  رفع درجة مشاركة الجماھیر في عملیة التنمیة

تقترن التنمیة البشریة في السیاق اللیبي بضمان تحقیق مبدأ اإلنصاف في توزیع الدخل  -:مبدأ  اإلنصاف - 3
. طنین وإزالة مظاھر العوز و الفقر و الحرمان و القضاء على الفقروالثروة،و بما یكفل رفع مستوي معیشة الموا

المجتمع اللیبي  و لتحقیق مبدأ األنصاف تم اتخاذ اإلجراءات الكفیلة بتحقیق إعادة ھیكلة جذریة لعالقات القوة في
 - :من خالل 

 تعدیل توزیع ملكیة األصول اإلنتاجیة-أ
 ضریبي تھدف الى إعادة توزیع الدخول من األغنیاء الى الفقراء؛إدخال تعدیالت ھیكلیة في توزیع العبء ال-ب
 .التسلیف بحیث یتمكن الفقراء وأصحاب المشاریع الصغیرة من اإلفادة من ھذا النظام إصالح نظام -ت
العمل على تحقیق مبدأ تكافؤ الفرص عن طریق تھیئة الظروف الكفیلة بصعود القیادات الجدیدة وتصعیدھا و  -ث
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 للمساءلة وتقییم اإلنجاز إخضاعھا
 المعوقات االجتماعیة والقانونیة التي تحد من وصول النساء والقیادات الشابة والجدیدة الى المواقع إلغاء -ح

  .المقررة في الشأن السیاسي واالقتصادي
 ألجیالا تحقیق التوازن بین متطلبات األجیال الحاضرة ویركز ھذا المبدأ على كیفیة  -: مبدأ االستدامة - 4

عدم إلحاق الضرر باألجیال القادمة سواء بسبب استنزاف الموارد الطبیعیة وتلویث البیئة أو بسبب و القادمة
الدیون العامة التي سیتحمل عبئھا األجیال الالحقة أو بسبب عدم االكتراث بتنمیة الموارد البشریة مما یخلق 

  . لألجیال الحاضرةنیة ظروفًا صعبة في المستقبل نتیجة للخیارات غیر العقال
ینطوي مبدأ التمكین على تھیئة الظروف لتمكین المكونات األساسیة للمشاركة في عملیة  - : مبدأ التمكین - 5

ولذلك علیھم أن یشاركوا بشكٍل تام في القرارات واإلجراءات التي .التنمیة فالتنمیة تتم بالناس كما أنھا من أجلھم
خاص أھمیة تفعیل دور الفئات التي بحاجة الى رعایة واھتمام خاص كالمرأة و وتبرز ھنا بشكٍل . تشكل حیاتھم

  التنمیة  الشباب واألطفال وذوي االحتیاجات الخاصة،وتھیئة الظروف المناسبة لتمكینھم من المشاركة بفاعلیة في

  -:ـ أهداف وغايات التنمية البشرية يف إطار اخلطط اإلمنائية  :ثانيا
ین           اعتمدت لی ربط ب ى ال ة ال ة الھادف ن الخطط اإلنمائی رن الماضي مجموعة م بیا منذ بدایة عقد السبعینات من الق

ذه الخطط      األبعاد االجتماعیة واالقتصادیة في تحقیق التنمیة البشریة للجماھیر ، ووفقا لھذا المنظور  استھدفت ھ
  -: المتعاقبة تحقیق جملة من األھداف والغایات المجتمعیة من أھمھا

  .تنویع االقتصاد القومي لضمان عنصر االستدامة في عملیة التنمیة-1
 خلق مصادر دخل جدیدة بدیلة عن النفط كمصدر قابل للنضوب-2 
  تحقیق العدالة في توزیع الدخول ورفع مستوي معیشة المواطنین -3
  .تحقیق العدالة في التوزیع المكاني و االجتماعي لمشاریع التنمیة  -4
دریب            االس  -5 یم والت رامج التعل ف ب ة وتكثی ة والمھاری درات المعرفی اء الق ري وبن ال البش ي رأس الم تثمار ف

ة   والتأھیل للقوي العاملة ،والتأكید على تنمیة وتطویر رأس المال الثقافي و العقلي وتحقیق نھضة اجتماعیة وعلمی
  .ج و الخدمات وتقنیة تكسب المجتمع الریادة و التمیز و تحقیق الكفایة في اإلنتا

  
  . التنمية البشرية يف ليبيا  واقع -:ثالثا

لعام في البرنامج  اإلنمائي لألمم المتحدة للتنمیة الصادر عن االتنمیة البشریة تقریر  تم تصنیف لیبیا في   
ل في دلی) 0.794(،بعد أن حصلت على قیمة مقدارھا  فئة الدول التي ذات التنمیة البشریة المتوسطةفي .2004

توقعات فترة الحیاة عند الوالدة ، معدل (حسب ھذا المؤشر كمتوسط لثالثة متغیرات ھي یالتنمیة البشریة،و 
الثالث ، الناتج المحلي  البالغین ، نسبة االلتحاق اإلجمالي بالدراسة للمراحل القدرة على الكتابة والقراءة عند

الدول األفریقیة والمرتبة الخامسة على  ىثانیة على مستوواحتلت المرتبة ال) بالدوالر أمریكي(اإلجمالي للفرد 
دولة غطاھا مؤشر التنمیة البشریة للبرنامج  اإلنمائي لألمم  173من بین  58مستوى الدول العربیة والمرتبة 

  .2004المتحدة للتنمیة للعام 
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  2003في العام  دلیل التنمیة البشریة) 1(جدول رقم 
من  نصیب الفرد الدولة

الناتج المحلي 
بالدوالر  اإلجمالي

حسب تعادل القوة 
 2002)الشرائیة 

الترتیب  قیمة الدلیل
ضمن دول 

 173(العالم 
 )دولة

الترتیب ضمن 
الدول العربیة 

 )دولة 20(

الترتیب حسب نصیب 
الفرد من الناتج 
المحلي اإلجمالي 

مطروحًا منھ الترتیب 
حسب دلیل التنمیة 

 البشریة
 14 9 90 0.750 4.220 األردن

 26- 4 49 0.824 22.420 اإلمارات
 4- 1 40 0.843 17.170 البحرین
 25- 13 108 0.704 5.760 الجزائر

 33- 7 77 0.768 12.650 السعودیة
 3- 17 139 0.505 1.820 السودان
 6- 2 44 0.838 16.240 الكویت
 17- 15 125 0.620 3.810 المغرب

 16 18 149 0.482 870 منیال
 23- 10 92 0.745 6.760 تونس

 4 16 136 0.530 1.690 جزر القمر
 21- 20 154 0.454 1.990 جیبوتي
 4 12 106 0.710 3.620 سوریة
 32- 6 74 0.770 13.340 عمان
 21- 3 47 0.833 19.844 قطر
 21 8 80 0.758 4.360 لبنان
 6 5 58 0.794 7.570 لیبیا

 12- 14 120 0.653 3.810 مصر 
 25- 19 152 0.465 2.220 موریتانیا

229، ص 2004تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة لعام : المصدر  
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  و فیما یلي عرض ألھم ما تحقق  من منجزات في إطار التنمیة البشریة  في كل من قطاع التعلیم قطـاع الصحة 

  
  ـ :قطاع التعليم / أوال 

یم القطاع باأل   ة       حظي قطاع التعل ة إنمائی ذ أول خط ي تخصیصات االستثمار من ة ف ام     ولوی ي الع ي   1973ف ، الت
ھ   ت ل ى      % 4.5خصص ات إل ك التخصیص ت تل الي وارتفع ي اإلجم اتج المحل ن الن ام  % 5.9م ي الع ، 1975ف

رة   % 7واستمر ھذا االرتفاع الى بلغ حوالي  ن الفت ،أال أن   1995-1985من الناتج المحلي اإلجمالي كمتوسط ع
دولي        ا االتجاه لم یستمر طویال ،فقد تأثرھذ ات  وظروف الحصار ال د الثمانین بتراجع إیرادات النفط في بدایة عق

ق     ا راف ا وم ى لیبی روض عل ع           المف تثماري لجمی اق االس یص األنف یة و تقل ات االنكماش ي للسیاس ن تبن ك م ذل
ات الت    القطاع ریة ك ة البش لة بالتنمی ات ذات الص ك القطاع ي ذل ا ف تثماري  بم ق االس دأ الش ث ب حة حی علیم والص

ات          ( بالتباطؤ ، واستمر الشق الجاري ي الجامع دریس ف ة الت ین وأعضاء ھیئ ات المعلم ي مرتب ل أساسا ف   )المتمث
ر          ة،و یشیر  تقری ة ثانی ن ناحی دالت التضخم م بالصعود المتواصل ،متأثرا بتزاید أعدادھم من ناحیة وبارتفاع مع

ام   التنمیة اإلنسانیة  ل ة لع رة          2003لدول العربی ي الفت ذا التراجع ف ل ھ ى وجود مث حبث وصل    2001-1999ال
دا            % )2.7( األنفاق على التعلیم الى  ة ج الي و ھي نسبة منخفض ي اإلجم اتج المحل ى  الن اق عل الي اإلنف ن أجم م

  مستوى التنمیة البشریة   مقارنة بالفترات السابقة وبالمقارنة مع مجموعة الدول العربیة المقاربة الى لیبیا في
   -:وكما یتبین من الشكل اآلتي  

  
  في الدول العربیةتعلیم األنفاق على ال ترتیبیوضح ) 1( شكل رقم 

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 1 4 0 1 6 0 1 8 0

الصومال
السودان
جیبوتى

الیمن
موریتانیا

المغرب
سوریا

مصر
الجزائر
العراق
تونس

فلسطین
لیبیا

عمان
األردن

اإلمارات
لبنان

البحرین
قطر

السعودیة
الكویت

  
  2005عمان –، المطبعة الوطنیة األردن " 2004تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة للعام "برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المصدر 
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  : أھم اإلنجازات المتحققة في قطاع التعلیم البد من اإلجابة على األسئلة التالیةو الستعراض 
ما ھي طبیعة الرصید الكمي الذي تراكم نتیجة االستثمار برأس المال البشري خــالل العقود الثالثة  - 1

 الماضیة؟ 
درسي وبالمستویات یجیب عن ھذا السؤال المخزون القائم من التحصیل التعلیمي بین السكان في العمر الم

  التعلیمیة المختلفة
ة       2004فیما یتعلق بالرصید التعلیمي یشیر تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة لعام  راءة والكتاب ة الق دل معرف الى مع

ام     15بین البالغین الذین تبلغ أعمارھم  ي الع ذكور   2002سنة فأكثر قد بلغت ف اث  % 92لل ، وبلغت  % 71ولإلن
د الم بة القی ة  نس ة العمری ین الفئ افي ب ي الص نة 24 – 6(درس انوي  ) س یة والث ثالث األساس یم ال ل التعل ي مراح ف

  .2002-2001للذكور خالل العام الدراسي%   93لإلناث و %  100والجامعي 
 ھل تم تحقیق ھدف التعلیم للجمیع ؟  - 2

ع وحسب االعتبارات للتحقق من نواحي العـدل االجتماعي في تقلیص فجوة الفرص التعلیمیة حسب النو
من خالل تتبع ) األساسیة والثانوي والجامعي(الجغرافیة بین المناطق ووفق المستویات التعلیمیة الثالثة

فجوة االلتحاق بین الذكور واإلناث في المستویات التعلیمیة الثالث خالل العقود الثالثة الماضیة،نستنتج 
ك الفجوة، وتعدت ذلك في السنة المذكورة لتصبح لصالح من البیانات المذكورة أنھ قد تم القضاء على تل

  .اإلناث
أما مؤشرات واقع الفرص التعلیمیة على مستوي المناطق الجغرافیة المختلفة ذات الطابع الحضري أو الریفي 

فقد تبین من اختبار الرصید ) األساسیة والثانویة والجامعي(أو الصحراوي،ووفق المستویات التعلیمیة الثالثة
لتعلیمي بأن الفجوة قد تالشت أو تكاد بین المناطق المختلفة نتیجة لتطبیق سیاسة تكافؤ الفرص التعلیمیة ا

  . وتوفیر فرص التعلیم للجمیع
  ھل تحقق الكیف الى جانب الكم؟ وكیف یمكن تقییم الجوانب النوعیة لإلنجاز التعلیمي؟  - 3

نظرة  1999فیما یتعلق بالجوانب النوعیة للعملیة التعلیمیة والتربویة في لیبیا یوفر تقریر التنمیة البشریة لعام 
نقدیة فاحصة معتمدة على بیانات وبحوث میدانیة لكل من المنھج الدراسي ونوعیة اإلطار التدریسي ومدي 

ة على العملیة التعلیمیة وعلى مردودھا، حیث أن كفاءتھ ، لكون ھذین العاملین یعدان من أھم العوامل المؤثر
والى انخفاض مستوي ) الرسوب والتسرب(أي ضعف فیھما یؤدي عادة الى زیادة نسبة الفاقد في التعلیم 

ویقدم التقریر بھذا الصدد جملة مقترحات لتطویر المناھج والنھوض بمستوي . التحصیل التعلیمي بین التالمیذ
ربویة، وبحیث یرقي النظام التعلیمي اللیبي الى متطلبات التحوالت المعرفیة الضخمة التي المعلمین والعملیة الت

  .یشھدھا العالم على أعتاب القرن الحادي والعشرین
  

 االنتفاع بالناتج التعليمي؟  منط
یجیب ھذا السؤال عن العالقة القائمة بین االستثمار التعلیمي والعرض المتوفر من رأس المال البشري 
مقابل الطلب في سوق العمل ونمط الحوافز المتاحة، إضافة الى طبیعة العالقة بین التخطیط التعلیمي 

  وتخطیط القوي العاملة والبدائل الممكنة 
فیما یتعلق بنمط االنتفاع بالناتج التعلیمي وطبیعة العالقة بین التخطیط التعلیمي وتخطیط القوى العاملة یقدم 

لتلك العالقة ویختلف كلیًا عما ھو متبع وبحیث یؤدي تطبیقھ الى إیجاد عالقات أفضل  التقریر نموذجًا بدیًال
وذلك من خالل آخذ الخصوصیات ) االختیار/القدرة البشریة(وفي معادلة ) االنتفاع/ األعداد (في معادلة 

بنظر السكانیة، وخصوصیات سوق العمل، وواقع مواطن االستخدام وحالة االقتصاد الكلي والجزئي 
  . االعتبار

كما یعمل النموذج على إعادة ھیكلة قوة العمل وإعادة انتشارھا من قطاعات الخدمة المدنیة والقطاع العام 
  .وذلك للحد من ظاھرة التشغیل المنقوص والترھل الوظیفي. وتوزیعھا على المواقع اإلنتاجیة

  :ما المشكالت و الصعوبات التي تواجھ التعلیم العالي في لیبیا  - 4
  -:تواجھ قطاع التعلیم العالي في لیبیا مشكالت عدیدة تؤثر على كفاءة أداءه من أھمھا 

  .ضعف مستوي اإلنفاق على البحث العلمي -أ
 .تواجھ الجامعات اللیبیة نقصًا شدیدًا في أعضاء ھیئة التدریس -ب
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 . العلمي اقتصار وظیفة األستاذ الجامعي بصفة عامة على التدریس وضعف االھتمام بالحث-ت
 .تعاني معظم مكتبات الكلیات والجامعات نقصًا حادًا في المراجع و الكتب والدوریات العلمیة -ث

 ً   قطـاع الصحة / ثانيا
الجزء المختص بالحالة الصحیة والسالمة  2002وعام  1999یتناول كل من تقریر التنمیة الوطنیة لعام 

على توفیر اإلجابات التحلیلیة المدعمة باإلحصاءات على ما  البشریة في المجتمع اللیبي جملة محاور، ویعمل
 :یلـي

  . مؤشرات الرصید الصحي المتحقق  -1 
لعل المؤشر الھام والرئیسي الذي یمكن اقتباسھ من التقریر الوطني اللیبي للتدلیل على الرصید الصحي  

ات للحكم على إنجاز التنمیة البشریة في المتحقق خالل فترة العقود الماضیة، والذي یعد دولیًا من أھم المؤشر
البلد المعین، ھو التطور الذي شھده معدل طول العمر أو معدل توقع الحیاة عند الوالدة خالل العقود الثالثة 

سنة في بدایة السبعینات  46الماضیة فبعد أن كان عدد السنوات التي یعیشھا الفرد اللیبي بالمعدل ال تتجاوز 
،وبنفس األھمیة  2002عامًا للذكور للنساء عام  75عامًا للذكور و  71یًا بالمعدل الى فإن عمره یصل حال

من بین كل  159یأتي مؤشر معدل وفیات الرضع حیث شھد انخفاضا حادًا، فبعد أن كان مرتفعًا الى نحو 
و   1995لكل الف عام  24، ثم وصل الى حدود 1973لكل الف عام  118الف مولود رضیع حي تراجع الى 

   2002لكل الف عام  16أخیرا تراجع الى 
طبیعة تطویر النظام الصحي القائم وكفاءتھ من ناحیة المدخالت والعملیات والمخرجات، وبدائل إصالحھ - 2
یقدم النظام الصحي اللیبي خدماتھ الى اقرب نقاط ممكنة من السكان في جمیع المناطق،ولكافة الشرائح ، 

ة الشاسعة والتوزیع السكاني المشتت،فقد ركزت السیاسات والخطط والبرامج وبسبب المساح.االجتماعیة
ساكن وحدة للرعایة  1000الصحیة على التوسع األفقي بحیث أصبح للتجمعات السكانیة التي تقل عن

وحسب الخطة الموضوعة لألنفاق على القطاع الصحي كان من المؤمل أن  تصل نسبة األنفاق  على .الصحیة
و یشیر  تقریر  التنمیة اإلنسانیة  للدول .  2000من مجموع األنفاق العام في عام %  20ع الى ھذا القطا

اق على القطاع الصحي فالترتیب الخامس في االن 2002الى  أن لیبیا قد احتلت  في العام   2003العربیة لعام 
  .من بین مجموعة من الدول العربیة المختارة 

  
  

  األنفاق على الصحة في الدول العربیة یوضح إجمالي) 2( شكل رقم 

  
  2005عمان –، المطبعة الوطنیة األردن " 2004تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة للعام "برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المصدر 

  
  

ر یمكن االستشھاد بنسبة الموالید التي تتم في المستشفیات في المناطق اللیبیة المختلفة ریفًا وحضرًا كمؤش
%  21جامع للتدلیل على اإلنجاز الوطني في إتاحة الخدمات الصحیة للجمیع، فبعد أن كانت النسبة ال تتجاوز
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من الوالدات،وال توجد فروق كبیرة في ذلك بین %92نحو  1995، بلغت وفق إحصاءات العام 1970عام 
  %. 87.8لمناطق الریفیةو في ا%  96.3المناطق الحضریة والریفیة، فالنسبة في المناطق الحضریة ھي

من % 5توضح أن القوى العاملة في القطاع الصحي تشكل نحو  1998و من جانب آخر فإن إحصاءات عام 
من ھؤالء حاصلین على تدریب % 89إجمالي القوى العمالة وباستبعاد المھن اإلداریة من ھذه النسبة نجد أن 

  لبشریة العاملة في قطاع  الصحة ، من الموارد ا% 47وتشكل النساء نحو . طبي وصحي متخصص
 120شخص  100000و تعاني لیبیا من وجود نقص كبیر في الطب التخصصي ،و بلغ عدد األطباء لكل 

وھذه النسبة منخفضة مقارنة مع الدول ذات التنمیة البشریة المتوسطة  2003- 1990طبیب كمتوسط للفترة 
  طبیب في مصر  218طبیب في لبنان و  275األخرى وبخاصة الدول العربیة  حیث تصل الى 

  طبیب في السعودیة ، 153طبیب في البحرین و 169طبیب في األردن و  205و
من العاملین في % 92وھذا النقص دفع الى االعتماد على العنصر غیر اللیبي فیشكل ھؤالء حوالي  

% 87راحة األعصاب و في قسم ج% 91اختصاصات األشعة وكذلك األنف و األذن و الحنجرة كما یشكلون 
أما فیما یتعلق بقدرة المستشفیات . في قسم األمراض النفسیة والعصبیة % 89في األمراض الصدریة و 

  .  2000مواطن وفق إحصاءات عام  1000سریر لكل  5االستیعابیة فتصل الى حوالي 
قطعت شوطًا كبیرًا في تغطیة  وفیما یتعلق بالنظام الصحي الوقائي فأن لیبیا تعد من بین الدول الرائدة التي

التطعیمات ضد األمراض المعدیة والساریة حیث تصل نسبة التحصینات ضد أمراض الدرن والشلل 
و ال تختلف ھذه النسب بین  2002بین األطفال حسب تقریر التنمیة البشریة لسنة % 98والحصبة الى نحو 

  .مناطق الریف و الحضر 
 ً   ـ :مؤشر نوعية احلياة /ثالثا

  -:یتوقف مستوى اإلنجاز في ھذا المؤشر على قطاعین ھما 
  : تشمل المؤشـرات المتعلقة بقطاع اإلسكان ما یلـي -:قطاع اإلسكان  - 1
  . المؤشـرات األساسیة للوضع السكني الحالي سواء ما یتعلق بالتطور الكمي أو النوعي –أ 

ضعفًا في الفترة  13عدد المساكن العصریة،و بنحو من الناحیة الكمیة عملت لیبیا على تحقیق زیادة كمیة في 
الف وحدة  365فأصبحت اآلن نحو   1973الف وحدة سكنیة في عام  183إذ كانت بحدود  1973/1996

  سكنیة   
أما من الناحیة النوعیة للسكن فأھم اإلنجازات المتحققة ھو القضاء على السكن الھامشي وتجمعات األكواخ 

، كما تدلل المؤشرات في ھذا المجال 1970من جملة البنیة السكنیة قبل عام %  45التي كانت تشكل نحو 
، واألمر ذاتھ 2000عام % 20الى 1964عام %  1.7من ) الشقق ( على ارتفاع عدد المساكن العمودیة 

كني أما بالنسبة للرصید الس.خالل الفترة ذاتھا%  12الى %  1.4بالنسبة للسكن األفقـي حیـث ارتفعـت من 
المتراكم فیمكن توضیحھ من خالل إیراد مؤشر نسبة أشغال األسر للوحدات السكنیة، حیث أصبحت ھذه 

  . 1973عام  1.3بعد أن كانت  1995أسرة لكل مسكن عام  1.01النسبة نحو 
اة         ة الحی ن نوعی ة وتحس ة الحدیث ائل الراح وفر وس كل ت اءت بش د ج كن ق ي الس ة ف وارق النوعی ظ أن الف ویالح

ع المساكن              للمو ل تمت دة مث ى مؤشرات عدی اء إضافة ال ة البن وافر الشروط الصحیة وتحسین نوعی اطن وزیادة ت
  .بشبكات المیاه و الكھرباء و المرافق الصحیة 

  -:أبعــاد السیاسة الوطنیة لإلسكان –ب 
دات الدولة،لم تتبع ویالحظ أن السیاسة اإلسكانیة، كحال السیاسات القطاعیة األخرى، ولألسباب المتعلقة بإیرا

مسارًا خطیًا متصاعدًا في حركة التطویر السكني نتیجة الضغط على األنفاق الحكومي والحد من القروض، 
األمر الذي أدي الى جملة ظواھر سلبیة تمثلت في زیادة الطلب على األراضي في المناطق الحضریة، 

سكن بالنسبة لدخول األسر المعیشیة وفي تصاعد وارتفاع أسعارھا بشكل فلكي،كما تمثلت في ارتفاع تكلفة ال
معدل تكالیف البناء في الوحدات السكنیة وفي بروز بعض المشاكل االجتماعیة المتأتیة من عدم قدرة األسر 

  . و الحصول على منزل مستقل اإلسكانالجدیدة من الدخول الى سوق 
ى       % 99حوالي  تصل خدمات قطاع الكھرباء الى  -:قطاع الكھرباء والمیاه  -2 ا عل ت لیبی ا عمل ن المساكن كم م

ي عام            دما ینتھي المشروع ف ذ النھر الصناعي العظیم وعن  2007معالجة العجز المائي في البالد من خالل تنفی
ملیار دینار لیبي كما أقیمت محطات تحلیھ میاه البحر في بعض مدن الساحل على البحر  15ستكون تكلفتھ بحدود 
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ن خالل تطویر المیاه الجوفیة و التحكم في المیاه السطحیة ومشروعات معالجة میاه الصرف  وكذلك م. المتوسط 
ى نحو      ا ال ا    4000الصحي كما أن منظومة األنابیب التي تعمل على إعادة توزیع شبكة المیاه یصل طولھ م فیم ك

رة و ال        ري وتطویر وإنشاء المزارع الكبی ة و ال ي    یجري استثمار الناتج ألغراض الزراع ة األول صغیرة بالدرج
ھ استصالح نحو      د            200حیث من المخطط ل اة ق ة الحی ذا یالحظ أن نوعی اء المشروع وھك د انتھ ار بع ف ھكت ال

   .تحسنت وتطورت بشكل كبیر 
 قطـاع املـرأة / رابعا

دماج أن عملیة التطور االجتماعي وفق منظور التنمیة البشریة تصبح ناقصة ما لم تعمل على تكریس مبدأ االن
و تتمیز التجربة .والتكامل االجتماعي واستھداف كافة الفئات والشرائح في المجتمع بدون تمییز أو إقصاء

اللیبیة في النھوض بأوضاع المرأة حیث تقع في صمیم الفلسفة االجتماعیة ویخصھا الكتاب األخضر فصًال 
التأكیدات فقد تم اتخاذ خطوات  وء تلكوعلى ض. من فصولھ ویؤكد على أن المرأة والرجل متساویان إنسانیًا

جذریة النتشال المرأة اللیبیة من واقع التخلف، أال أن الكثیر مازال یمكن عملھ لتحقیق أمن المرأة الحیاتي 
  -:وبھذا الصدد تقسیم ھذا اآلمن الى أربعة محاور وكاآلتي.بنواحیھ المختلفة

  : األمن الطبيعــي -1
ـــة وقضایا البقاء، ویقاس بمعدل توقع الحیاة عند الوالدة،أن ھذا المعدل قد یختص األمــن الطبیعي بالصح

كما ان معدل . سنة عند نھایة الستینیات 48،مقارنة بنحو  1998في عام  سنة 71ارتفع بین النساء لیصل الى 
ل الف من ك 77مقارنة بنحو  2002من كل الف سنة  60وفیات األمھات قد أخذ بالھبوط حیث أصبح بحدود 

من الوالدات تتم تحت %  95من جانب آخر تدلل اإلحصاءات التي یوردھا التقریر أن نحو . 1983عام 
  . أشراف مؤھل وفي المؤسسات الصحیة

  : األمن االقتصادي -2   
یختص األمــن االقتصادي بدرجة االستقاللیة االقتصادیة للمرأة ویقاس بمؤشرات عدیدة من بینھا معدالت 

مرأة اللیبیة في قوة العمل،  وتجدر اإلشارة الى أن تلك المعدالت قد شھدت ارتفاعا ملحوظًا خالل مشاركة ال
العقود الثالثة الماضیة وتضاعفت بما یناھز أربعة مرات وفق نتائج التعدادات السكانیة المتعاقبة، فبعد أن كان 

  %. 20الى نحو  2000وصل في عام ، 1964عام %  4معدل النشاط االقتصادي للمرأة ال یتجاوز أكثر من 
  األمن االجتماعي، -3   

یختص حقل األمن االجتماعي بالموقع في إطـار األسرة ،و تجدر اإلشارة الى أن القانون اللیبي یضع المرأة 
أال أن تلك .في مركز متساوي مع الرجل من أجل ضمان أمنھا االجتماعي داخل مؤسسة العائلة وفي المجتمع

قي على المستوي الوضعي، أما على المستوي االجتماعي فمازالت مسیرة تحرر المـرأة اللیبیة الضمانات تب
بحاجة لكثیر من الجھد كي تقترب شروط أمنھا االجتماعي من النصوص القانونیة، وكي یتعزز دورھا في 

  . إطار مؤسسة العائلة
والمجتمع لیوضح أسباب الطالق التي كانت  ویعتمد التقریر على مسح میداني لوضع المرأة اللیبیة في العائلة

نتیجة للتعدیالت التي أدخلت على القانون  1998عام %  6.7وانخفضت الى نحو  1973عام %  31نحو 
اللیبي الخاص بحقوق المرأة المتزوجة،حیث یمنع القانون حالیًا الرجل من أن یتزوج من امرأة أخرى أال بعد 

من الزوجة التي في عصمتھ، وان یصطحب ذلك صدور إذن من  الحصول على موافقة كتابیة رسمیة
المحكمة بعد التأكد من صحة موافقة الزوجة وعدم تعرضھا للضغوط للتوقیع على التنازل، وكذلك بعد 

  . مراجعة المحكمة للظروف االجتماعیة للرجل ومدي قدراتھ الصحیة والمادیة
  األمن املعرفــي والثقايف والتطـوير املهني -4

وبالنسبة لألمـن المعرفي والثقافي یتناول ھذا المؤشر معدل معرفة القراءة والكتابة للبالغین من لإلناث الذین 
%  13، بعد أن كانت بحدود % 71حوالي   2002سنة فأكثر قد بلغت ھذه النسبة في العام  15تبلغ أعمارھم 

  %  3.5نة لتصل الىس) 24 – 6(، وتنخفض في الفئات العمریة الصغیرة من 1964عام 
كما یتطرق ھذا الجانب كذلك الى جملة مؤشرات ومقاییس أخرى للتعرف على تطور استیعاب اإلناث في 
التعلیم النظامي وقبولھن في المدارس، والعالقة بین أمنھا المعرفي وأمنھا االقتصادي من خالل مراجعة 
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من قوة العمل النسائیة عام % 72ألمیات یشكلن حالتھا التعلیمیة في سوق العمل، فبعد أن كانت العامالت ا
  . 2000عام % 5، لم تتجاوز ھذه النسبة 1973

   -:األمن السياسي -5 
ویقیس درجة مشاركة المرأة في الحیاة المدنیة ،وھناك مجوعة مؤشرات لقیاس األمن السیاسي من بینھا 

ألساسیة ، ووصلت ھذه النسبة الى حوالي احتساب نسبة النساء من مجموع األعضاء في المؤتمرات الشعبیة ا
، على أن الشيء الجوھري الذي تسعي لھ التجربة اللیبیة ھو لیس مجرد االكتفاء بتحقیق نسبة عددیة 35%

عالیة للوجود النسائي في المؤتمرات ، بل تفعیل تلك النسبة و إتاحة المساواة في االختیارات أمام المرأة 
  . لت ھنالك حواجز بنائیة تقف عائقًا أمام تحقیق ذلكوالرجل على السواء، اذ مازا

أما ما یتعلق بالمسؤولیات المھنیة والتنفیذیة فیشیر التقریر الى أن نسبة النساء اللیبیات العامالت في المھن 
من مجموع النساء العامالت وفق نتائج التعداد عام % 71العلمیة والفنیة ومن یعمل معھم من الفنیین یبلغ نحو 

، إال أن مثل ھذه النسبة العالیة تحتاج الى بعض التفسیر، حیث أن الرجوع الى إحصاءات توزیع 1995
المشتغلین حسب أقسام و أبواب المھن توضح بأن نسبة كبیرة من النساء العامالت في ھذه الفئة المھنیة ھن 

النساء المشموالت بتلك الفئة  حملة المؤھالت الجامعیة من أنمن المشتغالت في حقلي التعلیم والصحة، كما 
الغالبیة من العمل النسائي في ھذا الحقل یندرج في فئة الفنیین ممن  أن، مما یعني %13المھنیة ھو بحدود 

  . المھن العلمیة أصحابیعملون مع 
یة في بعض القطاعات المھن ةأال أن ما تجدر اإلشارة لھ بھذا الصدد أن المرأة اللیبیة موجودة وبنسب متفاوت

كقطاعات القضاء والقوات  ىاألخرفي تجارب غالبیة الدول النامیة  الرجال عنصر فيالتي تبقي محصورة 
المسلحة والشرطة والطیران، فھنالك على سبیل المثال كلیة عسكریة للبنات في لیبیا وأخري مثلھا 

ي وأھدافھ حیث یرجع تاریخ وعن المشاركة في الحیاة المدنیة یستعرض التقریر العمل النسائي اللیب.للشرطة
وفي عقد السبعینات تصاعد عدد الجمعیات المعنیة بالعمل األھلي . 1954جمعیة نسائیة الى عام  أولتأسیس 

  .منھا بالعمل النسائي 15جمعیة، اختصت 42لیصل الى نحو 
كة في أنشطة الجمعیات وال یقتصر العمل األھلي للمرأة اللیبیة في إطار التنظیم النسائي، بل یتعداه الى المشار

جمعیة اجتماعیة في مختلف المناطق في لیبیا، وان نسبة ) 28( األھلیة العاملة في المجال االجتماعي، فھنالك
وفي السیاق ذاتھ، تدلل إحصاءات الھیئة القومیة %. 15العنصر النسائي المتطوع في إطارھا یشكل نحو 

یة علمیة ومھنیة متخصصة في مختلف التصنیفات المھنیة جمع) 57(للبحث العلمي في العام ذاتھ على وجود
  .تترأس النساء البعض منھا وتنخرط في عضویتھا

 ً   التنمية البشرية يف ليبيا مقرتحات لتحسني أداء -:رابعا
وفي المستقبل ھو كیفیة الحفاظ على المكاسب التي حققتھا في , أن التحدي الذي تواجھھ لیبیا في الوقت الحاضر

ومعالجة جوانبھا النوعیة التي تعاني من مشكالت عدیدة وإعطاءھا صفة االستدامة , التنمیة البشریةمضمار 
وخاصة في ظل التوجھ نحو عملیة إعادة ھیكلة االقتصاد اللیبي وأعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في عملیة 

ذ منتصف التسعینات لحد ، المتمثلة التنمیة  ، وظل حالة الركود االقتصادي التي ھیمنت على االقتصاد اللیبي من
بتراجع دور كل من القطاع الصناعي والقطاع الصناعي وتعاظم االعتماد على إیرادات النفط والتعثر في تحقیق 

التنویع االقتصادي والتراجع في معدالت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي ، وعلى الرغم  من أن مؤشرات 
أال أنھا حتمًا ستتعرض إلى انتكاسات إذا لم یتم النظر في كیفیة , بذلك لحد أالنالصحیة والتعلیمیة لم  تتأثر 

وھذا یتطلب تكثیف الجھود في  ,وتحقیق عنصر الكفاءة في أداءھا و مردودھا, توظیف الموارد  بالشكل األمثل
  - :التنمیة البشریة  المقترحات اآلتیة لتحسین أداءالمرحلة القادمة 

تكوین القدرات البشریة،  التي تتضمن التنمیة البشریة بإبعادھا الثالثة أداءرفع مستوى ضرورة العمل على - 1
من خالل منحھا اھتمام خاص وأولویة عالیة في .،استخدام البشر لھذه القدرات ، ورفع مستوى الرفاه البشرى 

ظائف الخدمیة تخصیصات االستثمار ،خصوصًا بعد تقلیص دور الدولة االقتصادي وقصره على تأدیة الو
  . كالتعلیم والصحة واآلمن ومشروعات البنیة األساسیة

دة       -2 ق مصادر جدی ة و  خل ة التنمی العمل على تنویع ھیكل االقتصاد الوطني لضمان عنصر االستدامة في عملی
  .للدخل الوطني تكون بدیلة لدخل النفط باعتباره مصدرًا غیر متجدد وقابل للنفاذ 
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ى            المحافظة على المس -3 ع الحرص عل ى تطویره وتحسینھ باستمرار ، م ع العمل عل واطن م توي المعیشي للم
  تحقیق المزید من العدالة في توزیع الدخول 

  . بناء الھیاكل االقتصادیة االرتكازیة باعتبارھا األساس لتطویر االقتصاد الوطني وضمان كفاءتھ -4
  .د تحقیق تنمیة مكانیة واجتماعیة متوازنة لعموم البال -5
  .التقییم و المتابعة المستمرة لتحقیق التنمیة البشریة بما یتفق و المعدالت الدولیة و الخصوصیات الوطنیة  -6
للنھوض بقطاع التعلیم في إطار إعادة الھیكلة االقتصادیة ینبغي عدم  االستمرار في االتجاه الحالي  - 8

ح األولویة للنواحي النوعیة من خالل التركیز على المتمثل بإعطاء األولویة للتوسع الكمي  والعمل على من
  .جودة التعلیم بأبعادھا المختلفة،ومواكبة التطورات االقتصادیة واالجتماعیة والمتغیرات الحدیثة

ضرورة تبني سیاسة صحیة تتولى مھمة التشخیص الدقیق لمشكالت القطاع الصحي ،و تشخیص  - 10
ي في الخدمات الصحیة ،وواقع السیاسة الدوائیة واإلمداد الطبي إیجابیات وسلبیات التوسع األفقي الحال

، وواقع وبدائل سیاسة األنفاق في القطاع الصحي،مع تحدید لطبیعة العالقة القائمة   والبدائل المقترحة
  . والممكنة بین القطاع العام والقطاع التشاركي والفردي بالنسبة للممارسة مھنة الطب

انة المكاسب التوزیعیة والعدل االجتماعي في توفیر السكن لكافة الفئات ضرورة االھتمام بصی– 11
االجتماعیة، وبالذات ذوي الدخل المحدود، جنبًا الى جنب مع التمسك بالتوظیف المالئم للموارد، واالستثمار 

. سريفي ھذا القطاع الحیوي، بحیث تفوق اإلضافات السكنیة السنویة معدالت النمو السكاني والتوسیع األ
، الذي یدعو الى ضرورة العمل   1999والبدیل العملي ھو المقترح الذي قدمھ تقریر التنمیة البشریة لعام 

ألف مسكن وبحیث یضمن نسبة  27وبمتوسط یصل الى 2010ألف وحدة سكنیة لغایة عام 405على  إنجاز
  . أسرة لكل مسكن 1.03

بأوضاع المرأة اللیبیة، تتضمن جملة مقترحات  ضرورة العمل على وضع إستراتیجیة وطنیة للنھوض- 11
   - :وبدائل، من أھمھا

  وضع برامج اجتماعیة للحد من اآلثار السلبیة لبرامج إعادة الھیكلة االقتصادیة على أوضاع المرأة  -أ 
إنشاء صندوق وطني للنھوض بالمرأة بغرض تحسین نوعیة حیاتھا وضمان جوانب األمن االقتصادي  -ب

وتقدیم االستشارات والقروض واإلعانات المالیة لزیادة نشاط المرأة اإلنتاجي و زیادة اعتمادھا  واالجتماعي
على النفس من خالل التوسع في برامج قروض االستثمار  والقروض السكنیة و إعانات الزواج  و برامج 

  .حضانة  وبرامج تدریب واعادة تأھیل 
رات الشعبیة األساسیة، وتقییم أنماط المشاركة الحالیة، وتشخیص تعزیز دور المرأة في إطار المؤتم-ج       

  .النواقص من أجل وضع برامج تساعد على تفعیل تلك مشاركة في الحیاة السیاسیة
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